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Mūšiai eina apie Tauragę ir Vilkaviškį. Vokiečiai paėmė nelaisvėn 26 tūkstančius rusų, 20 kanuolių ir 30 kulkasvaidžių. 
Galicijoj austro-vokiečiai sumušė 80 tūkstančių rusų prie Nadvornos. Anglija nori numarinti Vokietiją badu, o Vokietija tuo 

pačių nori atsimokėti Anglijai: į šitas varžytines įpainiotos Suvienytos Valstijos.

, Iš karės lauko.y
i RUSAI VĖL IŠSTUMTI Iš 
/ PRŪSŲ.
/ Rengiasi pasitikti vokiečius 
J Suvalkijoj. t

Vos porą sąvaičių atgal 
rašėm, kad nauja rusų ar
mija užliejo rytų Prusus, 
S Lėmė Tilžę ir traukia ant

araliaučiaus. Šiandien gi---- - ~~ ---------- —. ~
ateina žinių, kad rusai iš i pavartota 30,000 didelių au- 
Prusų jau išstumti ir trau-' tomobilių ir visi geležinke- 
kiasi prieš dideles vokiečių liai. Atlikta tatai per vieną 
jiegas atgal. Pats Petro
gradas sako: ”Musų kariu- 
menė, sunkiomis vokiečių 
spėkomis spaudžiama, pasi
traukė iki Nemuno upės.”

Tiesa, rusai sako, kad jie 
pasitraukė su tuo išrokavi- 
mu, kad prisidengus savo 
tvirtovėmis lengviau butų 
pasitikti priešą ir užduoti 
jam sunkesnį smūgį, bet vo
kiečiai sako, kad rusai buvo 
labai sumušti. Tarp Mozu- 
rijos ežerų rusai įnėjo į to
kias kilpas, kad 26,000 jų 
vokiečiai paėmė nelaisvėn. 
Su tais kareiviais vokie
čiams pateko ir visi jų gink
lai, 20 kanuolių. 30 kulka
svaidžių ir kitos karės įstai
gos.

Dėl šito atsitikimo Vokie
tija apvaikščioja didelę per
galę. Laikraščiai užtikrina, 
kad rusai jau sumušti ir da
bar jokio pavojaus Vokieti
jai jau nebus.

Tečiaus nereikia manyti, 
kad rusai jau sumušti. Di
delis Vokietijos džiaugsmas 
gali labai greitai virsti dide
liu nusiminimu. Reikia pa
sakyti, kad paėmus vo
kiečiams Lodzių Vokie
tija taip pat apvaikščiojo di
delę ir net galutiną rusų 
"pergalę.” Bet kaip tik po 
tos pergalės ant rytojaus ru
sai užkirto vokiečiams ke
lią ir nuo to laiko vokiečiai 
negalėjo Lenkijoj nė žings
nio žengti pirmyn. Gali būt, 
kad ir dabar taip bus. Vo
kiečiai sustiprino savo ka
riumenę, rusai taipgi trau
kia daugiau spėkų ir tik 
ateitis parodys, katra pusė 
paims viršų.

600,000 VOKIEČIŲ PAIM- I 
TA NUO VARŠAVOS.

Persitikrinę, kad prie 
Varšavos prieiti vistiek ne
galima, vokiečiai paėmė iš 
tenai 600,000 savo kareivių 
ir nusiuntė juos į rytų Pru
sus, kad užkirtus rusams ke
lią. Šita milžiniška armija 
buvo permesta iš Lenkijos į 
Prusus neapsakomu greitu
mu. Jos pervežimui buvo

naktį. Rusai iš ryto pabu
do ir išvydo prieš save bai
sias vokiečių jiegas, kurių iš 
vakaro visai tenai nebuvo. 
Prie to vokiečiams čionai 
pribuvo da apie 200,000 ka
reivių iš kitur. Šitokiomis 
pajiegomis rusai bematant 
buvo iš Prūsų išstumti ir 
daug jų paimta nelaisvėn.

I IŠSPROGDINO SERBŲ 
TVIRTOVĘ.

Berlynas praneša, kad 
prie Dunojaus serbus patiko 
didelė nelaimė. Pradėjus 
austrams bombarduot serbų į 

tvirtovę Semendriją, jos di
džiajam magazine ištiko ek- 
spliozija ir visa tvirtovė li
kos sugriauta.

ALBANIJA UŽPUOLĖ 
ANT SERBIJOS.

Albanija, matyt, pakurs- 
tvta Vokietijos ir Austrijos 
diplomatų, didelėmis spėko
mis įsiveržė Serbijon ir pir
mutiniam susirėmime nu
veikė serbų kariumenę.

AUSTRAI ATĖMĖ Iš 
RUSŲ MIESTĄ.

Austrijos valdžia prane
ša:

Rusijos Lenkijoj ir vaka
rų Galicijoj žymių permai
nų nėra. Karpatuose mū
šiai tebeina. Pietryčių Ga
licijoj 14 vasario mes paė
mėm Nadvorną ir nugru- 
dom iš tenai rusus Stanisla
vo link. Tame susirėmime 
austrų-vokiečių kavalerija 
apsupo rusus ir 7,000 jų pa
ėmė nelaisvėn. Mūšyje liko 
13,000 rusų užmuštų ir su
žeistų.

JAPONIJA KIMBA PRIE 
KYNŲ.

Japonija naudojasi iš pro
gos. Atėmusi iš vokiečių 
Kiau Čau, dabar ji kabinasi 
prie kynų. Ji jau pasiuntė 
kynų valdžiai savo reikala- 

!vimus. Kokie tie reikalavi- 
jmai, kynų valdžia nesako, 
į bet ji sako, kad jų nepildys, 
i Visai neįstabu, jei Japonija 
apskelbs kynams karę.

lain&us ruožas vidurije šito žemlapio parodo, kiek rusai 
turėjo jau užėmę Prūsų pakraščio. Dabar vokiečiai rusus 

iš tenai išvijo ir spaudžia juos prie Nemuno.

RUSAI ATSILYGINO 
TURKAMS.

Iš Petrogrado pranešama, 
kad pereitoj sąvaitėje Tur
kijos skraiduolis ”Midrili,” 
pirmiaus ’ buvęs vokiečių 
skraiduoliu ”Breslau,” bom
bardavo Juodųjų jūrių uos
tą Jaltą. Keliatas sankrovų 
buvo aptrupinta. Žmonių 
neužmušta ir nesužeista.

Atsilygindami už tai, ru
sai pasiuntė savo skraiduo
lius bombarduoti Turkijos 
portą Trebizondą. Paskuti
nės žinios sako, kad Trebi- 
zondo uoste rusų skraiduo
liai paskandino aštuonis tur
kų laivus, pilnai prikrautus 
tavorų.

Armijos ji neturi, o jos lai
vynas nieko nereiškia. Jis 
nedrįs prisiartinti prie Vo
kietijos pakraščių, taip kaip 
nedrįsta Anglijos laivynas. 
O gal Amerika mano išvyti 
visus vokiečius iš savo ša
lies? Ji nedrįs to padaryti, 
nes tas reikštų jai pačiai 
nupuolimą. Patįs amerikie
čiai gali pasigirti tiktai bo
bų mėtymu, daugiau jie be
veik nieko ir nežino. I 
tad pavirstų jų šalis nete
kusi vokiečių inžinierių, me
chanikų ir pramonininkų.

Tečiaus oficijalis Vokieti
jos atsakymas Amerikai 
skamba daug švelniau. Vo
kietija sutinka nekliudyti 
Amerikos prekybos laivų, 
jei Anglija nekonfiskuos 
ant jūrių vežamų Vokieti
jos gyventojams valgomų 
daiktų. Vokietijos valdžia 
net sutinka, kad atvežto 
maisto išdalinimą Vokieti
joj prižiūrėtų amerikiečių 
draugijos arba Amerikos 
valdžios pasiuntiniai. Vo
kietija nori tuomi užtikrin
ti, kad siunčiamas jai mais
tas nebus naudojamas ka- 
riumenei. Bet jei Anglija 
savo taktikos nepakeis, tai 
nuo 18 vasario įneina galėn

TRIUKŠMAS DĖLEI VĖ
LIAVOS.

Tarp Amerikos ir Vokieti
jos gali iškilt karė.

Vokiečiai baisiai įtūžę ant 
Suvienytų Valstijų, kad šios 
neužprotestavo prieš Angli
ją, kuri naudoja Amerikos 
vėliavą ant savo laivų. Taip 
va anglų laivas ”Lusitania” 
prisidengė Suv. Valstijų vė
liava ir tokiu budu prigavo 
vokiečius, nes tie manė, kad 
tai Amerikos laivas. To
dėl vokiečių valdžia paskelbė 
visoms neutralėms valsty
bėms, kad nuo 18 vasario vo
kiečių nardomieji laivai ne
utralių vėliavų visai nepai
sys ir skandins kiekvieną 
laivą, kokį tik nutvers Ang
lijos ar Francuzijos pakraš
čiuose.

Neutralės valstybės pake
lė prieš tai protestą. Ame
rikos kapitalistų tarpe pasi
darė triukšmas. Jų spauda 
pavadino šitą vokiečių pas
kelbimą piratišku grąsini- 
mu. Pradėta nurodinėti, 
jog tarptautiški įstatymai 
visai nedraudžia kariaujan
čiai valstybei kartais panau. 
doti neutralės valstybės vė
liavą, kad apsaugojus nuo_____ ______ z_____ o____
priešo savo žmonių gyvastį paskelbta Vokietijos ~pro- 
bei turtą. Tos pačios Vokie- [ - " *
tijos skraiduolis ”Emden,” 
kuris taip daug nuskandino 
prekybos laivų, prisidengda
vo kitų valstybių vėliavomis, 
kad savo priešus prigavus. 
Taip darydavo Amerikos 
laivai civilės karės laiku, ir 
taip darydavo kitos valsty
bės. Tečiaus prigauta tokiu 
budu šalis niekuomet negrą- 
sino neutralių šalių laivams, 1_J-l____ C

Suvienytų Valstijų prezi
dentas nusiuntė praėjusioj ____  ,
savaitėj Vokietijai pasargą,! Gavęs tokį iš Vokietifoar 
sakydamas, kad jei vokiečiai atsakymą, prezidentas Wil- 
nors vieną amenkiecių laivą sonas pereitą panedėlį mu- 
nuskandins, Amerikos vai- Anglijai telegramą, nu- 
dzia netylės. Anglijai gi tuo rodydamas Vokietijos išly- 
paciu laiku nusiuntę patari- gas ir patardamas Angliji 
mą, kad si neutralių velia- valdžiai nekonfiskuoti siun- 
vų nevartotų, nes tas stato čiamo iš Amerikos Vokieti- 
į pavojų tų salių laivus, ku- jos gyventojams maisto, 

juv™ eina ir Au^sta^os n0* nedalyvauja. į Dabar Anglija turi suėmus
toki tolĮ tame pačiame fron- įia J/soveco ir;_Ąugustavos. Anglijos spauda šitą Wil- amerikiečių garlaivį Vil

helmina” su maistu, kuris 
. buvo siunčiamas Vokieti
jon. Wilsonas savo telegra
moj reikalauja, kad šitas 
laivas butų tuojaus paliuo- 
suotas.

i VOKIETIJA AMERIKAI 
ATSIMOKĖSLANTI.

Vokietija reikalavo, kad 
Suvienytų Valstijų valdžia 
sustabdytų gabenimą gink
lų Vokietijos priešams. Su
vienytų Valstijų valdžiai to 
nepadarius, vokiečiai sako 
jie atsimokėsią jai tuo pa
čiu. Anksčiau ar vėliau A- 
merika turės kariauti su 
Japonija. Tuomet Japoni- 
jon bus siunčiami ginklai iš 
Vokietijos. Amerika prieš 
tai gal protestuos, bet bus 
jau per vėlu.

i APIE LODZIŲ SIAUČIA 
ŠILTINĖ.

Viena Londono žinių a-

RUSAMS VIETOMIS SE
KASI.

Kuomet Petrogradas pri
sipažįsta, kad vokiečiai įsi
veržė Lietuvon 100 mylių il
gio frontu, kuris tęsiasi nuo 
Nemuno upės iki Grajevo, Į 
tuo pačiu laiku pranešama i 
ir apie rusų pasisekimus.! 
Taip va ties Lyku rusai už-

SUMUŠĖ RUSUS PIKTU
PĖNUOSE.

Berlynas telegrafuoja: 14 
vasario rusai buvo sumušti 
Piktupėnuose ir nuvaryti 
iki Tauragės. Rytų ežerų 
apygardoj mūšiai eina a- 
biem rubežiaus pusėm. Vo- 

kirto kaizerio kariumenei 
kelią. ir davė jai skaudų i5
smugĮ.

Karpatuose gi (kalnų var
das) rusams geriau da seka
si, negu austrams ir vokie
čiams. Kaip iš Lvovo pra
nešama, per 10 dienų mūšį 
rusai paėmė Karpatuose 
daugiau kaip 13,000 austrų 
ir vokiečių nelaisvėn. Teu
tonai čia turėjo didelių nuo
stolių. Jų bandymas pa- 
liuosuoti Przemyslių taipgi 
nenusisekė. Siunčiama ši
tai tvirtovei pagalba buvo 
skaudžiai rusų sumušta Sa- 
no upės klonije. Vakarinėj 
Karpatų daliję vokiečių po
zicijos buvo paimtos štur
mu. Vokiečiai su austrais 
pasitraukė iš čia pereitoj su- 
batoj, paimdami pusę regi- 
mento pridengimui savo už
pakalio. Visi palikti jų ka
reiviai buvo paimti nelais
vėn.

Piktupėnai, iš kurių vo
kiečiai sakosi sumušę rusus, 
randasi į šiaurę nuo Tilžės. 
Taigi lygiai tenai, kur ke
lios dienos atgal buvo įsiver
žus nauja rusų armija.

NUŠOVĖ KAIZERIO LA
KŪNĄ ŽEMĖN.

Tarp Oise ir Aisne upių 
franeuzų artilerija nušovė 
žemėn vokiečių lakūną. Už
sidegęs jo orlaivis nupuolė į 
vokiečių pozicijas. Apie tai 
pranešama oficijaliai iš Pa
ryžiaus.

SAKO SUĖMĖ RUSŲ 
ŠTABĄ.

Berlynas praneša, kad 
Bukovinoj, Radautzo apie- 
linkėj vokiečiai su austrais 
sugavo rusų generolą ir vi
są jo štabą. Suimtas rusų 
generolas nusižudė.

GALI KARIAUT DA TRIS 
METUS.

------- ----------- -----„ Anglijos admiralicijos na- 
gentura praneša, kad Lenki- pys Churchill, sakydamas 
joj, apie Lodzių, kurį kelios parliamente prakalbą, pa- 
sąvaitės tam atgal paėmė sakė, kad Anglija gali ka- 
vokiečiai, siaučia šiltinė. Li-į Kauti dar 2—3 metus, tiek 
ga taip smarkiai platinasi, į pat gali laikyties Francuzi ' j ksd PonJAnom lzr^T^ieiic’ t>  •___ J —

j draugija nebespėjo ligonių, kad”šitos'tris šalįs’ 'iki šiol 
: priiminėt. Reikia pažymet,! yra pastačiusios vos tik tre- j 
■ kad Lodziuje viešpatauja dalį savo spėkų, kuomet; 
i baisus skurdas, mieste nėra! Vokieti ja, Austrija ir Tur-- 
į ne kuro, nė šviesos, nė mais-: kija stato jau paskutines 
to. Prisidėjus dabar da to-gavo jėgas.
kiai baisiai ligai, padėjimas; ----------

. _ r-o___ „______ i-i
Raudonojo kryžiaus ja jr Rusija. Jisai nurodė,:

turi būt daugiau negu bai- VOKIEČIAI JAU SUVAL-'kaip dabar daro Vokietija.
sus. Lodžius turi apie 600,- 
000 gyventojų, taigi miestas 
beveik toks, kaip Bostonas.

VENGRIJOJ RUSAI 
EINA PIRMYN.

Kaip žinoma, Rusijos mu- v^ prasidėjo

KŲ GUBERNIJOJ.
Vasario 15 d. telegramos 

praneša, kad vokiečiai, išvi- 
jję rusus iš Prūsų, įsiveržė 
i jau Suvalkijon ir Lietuvoj 

mūšiai tose

klamacija ir nardomas Vo
kietijos laivynas pradės nai
kinti Anglijos pakraščiuose 
visus pirklybos laivus, ne
žiūrint kokios jie bus šalies 
ir po kokia vėliava plauks. 
Nuo tos pat dienos vokiečių 
laivynas pradėsiąs sėti apie 
visą Angliją ir Airiją mi
nas. žodžiu, vokiečiai da
rys viską, kad tik neprilei- 
dus prie Anglijos svetimų 
laivų ir marinti ją pačią 
badu, kaip ji nori numarinti 
Vokietiją.

šio frontas traukiasi 2,200 pat vietose, iš kur keli mė- 
angliškų mylių. Jis prasi-; nėšiai atgal vokiečiai buvo
deda nuo Nemuno krantų, o išvaryti. Buvo jau smarkus 
baigiasi net Persijoj. Visu musys po Vilkaviškiu ir ties 
tuo frontu eina mūšiai. Per. Kybartais. Vokiečiai trau-

te būna visaip: vienoj vietoj b^kin. 
vieniems sekasi, kitoj ki-įJ 
tiems. Dabar, daleiskim, 
Prūsuose vokiečiai apgalėjo 
rusus, žemiau gi į pietus, 
Vengrijoj, rusai eina pir
myn ir vietomis labai 
spaudžia vokiečius su aust
rais. Rusai čia laikosi ofen- 
sivės (užpuolimo) taktikos 
ir priešas yra priverstas 
ginties.

Bukovinoj, kaip rodos, di
delių permainų nėra. Aust
rija buvo paskelbus, kad ru
sai iš tenai jau išmušti, bet 
Petrogrado telegramos pa
rodo, kad tas neteisybė, ši
tos telegramos sako, kad vo- 
kečiai su austrais smarkiai 
atakavo rusų pozicijas Bu
kovinoj, bet visos jų atakos 
buvo atmuštos. i ventojai.”

rios karėj nedalyvauja. 
Anglijos spauda šitą Wil-! 

šono patarimą priėmė gana 
į prielankiai, Vokietijos gi ' — 
j sargą su didžiausiu triukš-

A,.. i Kaizeris pasišaukKaip žinia, Anglija yra į ambasadorių 
pasirvzus numarinti vokie- - - -
cius badu, ne pnleisdama pats juos Suvienytom Vals- 

tijom atsakymą. Santykiai 
tarp Amerikos ir Vokietijos 
kas diena eina vis blogyn.

Lietuvos gyvento
jai vėl bėga iš Paprūsės.
VOKIEČIAI MARINS BA-'spauda P3?.^.0 W.ils°u? P* 

DU KARĖS BE
LAISVIUS. mu.

Kaizeris pasišaukė Ame- 
i karės pasiryžus numanau voKie- iaukan ir manoma; kad jis 

prie jų nė vieno laivo su vai- J 
gomais daiktais. Vokiečių 
spauda, diskusuodama Ang
lijos planą, sako:

”Mes turim 600,000 karės 
belaisvių. Beto mes turim 
užėmę dalis Belgijos ir 
Francuzijos, kur yra apie 
11,000,000 gyventojų. Todėl, 
jeigu mums prisieis badau
ti, tai visų pirmiausia turės 1 T • v • a • •• T • • •

VOKIETIJA AMERIKOS 
NESIBIJO.

Tečiaus ji nusileidžia, jeigu 
Anglija nusileis.

Amerika Vokietijai nie
ko nereiškia ir ji jos visai 

badu išmirti tie belaisviai nesibijo. Taip sako Vokie- 
ir tie priešininkų kraštų gy-Į tijos spauda. Girdi, Ameri- 

ika gąsdina mus be reikalo.'

VOKIETIJA TURI BŪT 
NUMARINTA BADU, 

SAKO ANGLIJA.
Kaip matyt, Anglija pa

siryžus tvirtai savo plano 
laikytis, visai nepaisydama 
Vokietijos grasinimų. An
glijos laivyno ministeris 
Churchill atstovų bute pa
sakė, kad jei Vokietija ban
dys savo grąsinimą vykinti 
gyvenimam tai Anglijos lai
vynas visiškai ją nuo pa
saulio atskirs. Tuomet ji tik
rai bus numarinta badu.
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Lietuvos veikėjus. Kurių jisai S ijalizmas išimtinai rū

pinami tik gyvųjų žmonių 
reikalais. Krikščionybė rū
pinasi žmonių reikalais tik 
jiems numirus.

yra as,

vardu didžiausias nesąmo-

Samda — I 
darbininko jiegų

" ir išnaudojim?
■» .. - — _

laikraščiams, kaip Tėvynei,’ kuri 
lengvai leidžiasi įvesti į paklydi
mu.”
Ir baigia labai draudžiai:

kiek

Du patriotai, 
I -...................

i šyje. —
"Vyrai! Laikykitės bent 

vyriškai. Kieno tikslui jus taip 
skubinate* ant musų Tėvynės aša
rų maišyti savo miltų košę?...” 

Kaip matot, "Vienybė 
Lietuvninkų" norėtų šito
kius dalykus užtylėti. Tegul 
sau visokie Yčai niekleriuo-

Val-
ir mažai mąs- 

kad turi būt kur
kumos priverčia 

būti be darbo ir 
skurdą, šaltį

Peržvalga.
"LAISVOJI MINTIS” 
PRIE NAUJOS RE- 

DAKCIJOS.
Gavome "Laisvosios Min

ties” numerį jau iš naujos 
redakcijos. Reikia pasakyt, 
kad savo turiniu šitas nume
ris jau įvairesnis. Laikraš
tis išrodo gyriau. Tėčiauš 
tendencijoje permainos ne
simato. Socijalistams "pi
pirų" ir naujoji redakcija 
nesigaili. O jau d-ras Šliu
pas savo raštelije "Pažvel-: 
gus atgal" socijalistus taip i 
nužemina, kad jie išeina be- i 
veik lvgųs su kunigais. Su- 
lyg daktaro nuomonės, "so
cijalistų elgimasis privedė 
musų tautą prieito, kad vėl 
įsivyrauja juodoji žandar
merija (kunigija. "Kel.” 
Rd.), kuri bent Amerikoje 
buvo netekusi papėdės, var
do, ateities...”

D-ras Šliupas, matomai, 
čia turi omenėj skilimą tarp 
tautininkų ir socijalistų Lie
tuvos šelpimo reikaluose. 
Bet argi čia socijalistai kal
ti? Juk jie ir šiandien varo 
visuotinojo seimo užbriežta- 
jį darbą. Čia tautininkai 
kalti, nes jie nuo to darbo 
pabėgo. Kam tad socijalis
tus kaltint tokiam prasižen
gime prieš tautą, kurio jie 
visai nėra papildę?

Toliaus d-ras šliupas da
ro da vieną sunkų, bet taip 
pat nepamatuotą socijalis
tams užmetimą. Jisai ga
vęs iš Baltimorės anonimiš
ką laišką. Laiško turinys 
šitoks:

"Chamu Šliupui. Kas vėją sėja, 
tas audrą pjauja. Tamista sėjai 
vėją, ir šiądien audrą pjauni — 
chamizmą. Ar ne puiku! Katalikai 
spjaudo ant tavęs, socijalistai ir 
neglosto, nes ir tavo raštų šiądien 
jau musų ("Laisvė”) netalpina. 
Kukuok dar vienas! Iš kur Tami
sta žinai, kad a.a. kun. A. Kaupas 
paliko $100,000? Melagis! Tu ra
šai, kad žmonės, kurie n’eina Į ba
žnyčias, tai geresni. Musų socija
listai n’eina į bažnyčias, o ar jie 
geresni? Melagis. niekšas, cha
mas esi. Daug žmonių papiktinai: 
tegul tau būna akmuo ant kaklo, 
mažu užeis ir perkūnas...” 

Kas šitą laišką rašė, neži
nia, nes autorius nepasira
šęs. Kaip iš turinio galima 
spręsti, laiško autorius tu
rėjo būt karštai tikintis ka
talikas. Jis, matyt, labai 
įžeistas, kad nabašninkui 
kun. Kaupui prikišama tur
tai. Na, kaip sau norit, so- 
cijalistas niekados tokiais 
dalykais ne įsižeis. Kad ne 
socijalistų tas laiškas rašy
tas, tai liudija da ir tas fak
tas, kad už socijalistus te
nai visai ne užsistojama. 
Priešingai, apie socijalistus 
tenai kalbama ne ką geriau, 
kaip apie patį d-rą Šliupą. 
"Tu rašai, kad žmonės, ku
rie n’eina į bažnyčias, tai ge
resni. Musų socijalistai 
neina į bažnyčias, o ar jie 
geresni?” Vadinas, auto-| 
riaus nuomone, ir socijalis
tai yra niekai žmonės, nes 
jie, kaip ir d-ras Šliupas, 
neina bažnyčion.

Rodos, nebereikia jau ai
škesnio prirodymo, kaip ši
toksai protavimas, kad to 
juodrankiško laiško rašyto
jais negalėjo būt socijalis-i 
tai, o teičaus d-ras Šliupas 
primeta ji socijalistams.

Kamgi tad pykti ant soci
jalistų, kad jie nemyli "Lai
svosios Minties?”

D-ras Šliupas, rodos, ga
lėtų būti geriausiu liudyto
ju, kad niekas taip karštai 
"Laisvosios Minties” nerė
mė ir neplatino, kaip socija
listai, pakol "Laisvoji Min
tis,” atsidėkuodamas socija
listams už tą jų prielanku
mą, nepradėjo vadinti juos 
"Markso išperomis,” "ben- 
kartais” ir kitokiais gra
žiai vardeliais. Akvvaiz- 
doje tokių pravardžiavimų 
ir išniekinimų, socijalistai 
ir taip da d-rui Šliupui dau
giau atleidžia, negu jų gar-, 
bė pavelija. ;

Naujoji "Laisvosios Min
ties" redakcija, kiek galima 
matyt iš pirmutinio jos re
daguoto numerio, tiek anti
patijos socijalistams, rodos, 
neturi, tečiaus kur tik susi
duria tautininkų ir socijali- 
stų reikalai, ji visur tauti
ninkus išteisina. Ji augš- 
eiau visko stato tautybę ir 
patriotizmą.

Apie darbininkų reikalus 
ji sako taip:

"Darbininkų klausimas 'Laisva
jai Minčiai' visuomet buvo gyvas 
reikalas. Joje visuomet noriai tilp
davo s* raipsnių. ginančių darbinin
kų reikalus. Toliau darbininkų 
reikalai užims 'Laisvje Mintyje’ 
.vieną iš pirmųjų vietų."

Socijalistų ji. matyt, ne
myli. Socijalistų mokslas 
mat "klaidingas." Tečiaus 
tuo pačiu laiku ji sako:

"Pramonės augimas ir jos kon
centracija į trustus, gyvenimo pa
brangimas. darbdavių žiaurus ap
siėjimai su darbininkais, kūdikių, 
moterų bei merginų nelemta prie
spauda dirbtuvėse, bedarbė ir skur
dus nelaimingų darbininkų gyveni
mas — vis tai dalykai, kuriuos, 
ilgainiui. 'Laisvoji Mintis' plačiai 
gvildens. Musų supratmu. jei esti 
virš šimto tūkstančių bedarbių vien 
Chicagoje. apie tiek pat, o gal ir 
daugiau, didžiajame New Yorke ir. 
pasak dienraščio ’Chicago Tribūne,’ 
apie du milijonu Suvienytose 
stijose. tai. berods, 
tančiam aišku, 
nors priežastis 
norinčius dirbt:
kęsti neapibudinamą 
alkį. Tų priežasčių 'Laisvoji Min
tis' jieškos išdirbėjų tarpe. Aišku, 
kad nė gerų žmonių organizacijos, 
r.ė bedarbiams šelpti įstaigos, nė 
mielaširdingos įstaigos, nė Išgany
mo Armija savo beprotiškomis mal
domis bei našlės skatikėliais neiš
ganys darbininkų ir r.epaliuosuos 
jų nuo juos slegiančios baisios 
skurdo ir bado rankos, čia reikia 
surasti ir prašalinti netikusius 
draugijinio surėdymo veiksnius, ku
rie- sėja tarp žmonių nepalaimas." 

Vadinas, "Laisvoji Min
tis" nejučiomis patvirtina 
tai. ką sako socijalistai.

Prieš tikėjimą naujoji 
"Laisvos Minties" redakci
ja nekovos:

"Tikėjimą mes laikome privatiš- 
ku asmens dalyku. Jei kam patin
ka tikėti į nežinomus daiktus, — 
niekas nedraudžia tai daryti. Žmo
nės pripratę tikėti tam. ko nežino. 
Vienok, jei religiškomis dogmomis 
persisunkę tikybos galvos stengsis 
priešintis grynam mokslui, pažan
gai, tyram protavimui, žmonių lai
svei, modernizmui, — tada 'Lais
voji Mintis' visuomet nurodys klai
dingas jųjų nuomones. Tečiau tai 
darys be didelio užsidegimo. be 
tuščio šukavimo, be neapykantos, 
vien rimtai ir nuosekliai gvildens 
dalykus.”

Apie platinimą laisvama- 
nybės, apie kovą su parsida
vusią Airijos vyskupams 
kunigija, kuri be jokios gė
dos skriaudžia musų žmones 
medžiagiškai ir dvasiškai, 
laisvamanių organas ir kal
bėt nenori.

"BAISUS” ŽODŽIAI.
"Vienybė Lietuvninkų, 

turbut neturėdama kuomi 
pripildyt savo skilčių, iš
spausdino ištisą skiltį pa
rinktų iš "Keleivio” žodžių 
ir sakinių, norėdama nuro
dyt, kokią "baisią” kalbą 
"Keleivis” vartoja. Štai ke- 
liatas tų "baisiųjų” žodžių: 

"Prūseliai, 
kapitalistų agentai, 
musų išgamos, 
juodi darbai, 
jėzuitų valdoma Darbo 

Federacija,
razbaininkai policistai, 
streiklaužiai, 
musų katalikės, 
geltonveidžiai japoniečiai. 
kunigų gešeftas bankru- 

tija.”
Beto, dau? x' ’ 

čia nekartoj?. . 
juokų skyriaus 
Bambos” "spyčių

Darbininke. įs’tėmyk au- 
gščiau paduoi žodžius 
gerai, idant galėtum supras
ti, kas musų tautininkų nuo
mone yra nepadoru.

Nepadoru yra parsidavu
sį kapitalistams nenaudėlį 
pavadinti "kapitalistų agen
tu.” <

Nepadoru yra išsižadėju
sį ir paniekinusį savo žmo
nių reikah s pavadinti "mu
su išgama. ’

KELEIVĮ?

Nepadoru yra streiko ar
dymą pavadinti "juodu dar
bu." Tokį darbą reikėtų 
pavadinti labai prakilniu.

Nepadoru yra sakyti ”je- 
zujitų valdoma Darbo Fede
racija,” kuomet jos viršinin
kai pasikviečia konvencijon 
kokį nors"vyskupą, liepia de
legatams suklaupti ir kalbėt 
poterius, kad Dievas duotų 
darbininkams dvasios šven-į. . ,
tos. Akivaizdoj tokiu dar- Ja- l,eRU' dar,J. visuomenes 
bu reikėtų pasakyti: ' "I.a- vard“ didžiausias nesko
bai rinitu vyrų valdomoji IĮles> vl?u.°.nle!)e n?Pr,l!a" 
Darbo Federacija.” ’ :10 aP‘e nn<*'- r°kl.<!s

.. , , x. ,, nuomones yra bepartvvis-
.. '?.a„iSa—.P?” kos partijos” organas, kuris

-"'t'" T2T.21T1T “i, Kada vadina save "rimtu” laikra
ščiu.

Kad socijalistams geriau 
rupi tėvynės reikalai ir vie
nybė, parodė Visuotinas 
NevYorko Seimas, kur tau
tininkai netik suardė vieny
bę, bet absoliutiškai save 
susikompromitavo.

žodžiu — ką tik tautinin
kų spauda iki šiol apie soci
jalistus rašė, tai vis pasiro
dė pikčiausiu melu.

Nūnai tautos išgamų var
das sugrįžo patiems tauti
ninkams.

Pristigę ant socijalistų 
melų, ponai tautininkai ė- 
mėsi šmeižti Lietuvos šelpi
mo Fondą, ir, kada L. Š. F. 
pasirodė neįveikiamu ir juo 
visuomenė pilnai įsitikėjo, 
tie nupuolę doroj žmonės 
griebėsi už paskutinio galo: 
išrado, jog socijalistų spau
da mažiausia teprisilaikanti 
etikos.

Ir kaipgi! Kada tautinin
kai per kelis metus be pers- 
tojimo melavo ant socijalis
tų, siuntė ant jų galvų per
kūnus, išmislinėjo "konko- 
lauskijadas,” "žydus”, pabė
rė ant jų "išgamas,” "išpe
ras,” "benkartus,” tai tas 
viskas pas juos vadinosi eti
ka. \

Bet ant jų pačių nelaimės \ 
ir šis paskutinis jų prasima
nymas jiems patiems atite
ko. Štai tautininkų žurna
las ”Jaunoji Lietuva" (No. 
11 įrituoja socijalistų laikra
ščio ("Naujienų”) neva ko- 
liojimosi žodžius ir tautinin
kų žurnalo ("Laisvosios 
Minties”) "perlus." "Nau
jienose" tautininkai surado: 
"egoistus, fanatikus, apga
vikus. šmeižikus, politikierių 
saiką, renegatus, tamsiatik- 
slius. šmeižikus” ir kitus pa
našius žodžius, kurius rasi
me bile vienos kultūringos 
tautos spaudoj. Tuo tarpu 
tautininkų spaudoj ("Lais. 
Mint.” žodyne) randame: 
"storpilvius, Romos skapus, 

{šventabezdžius, išperas, iš
gamas, benkartus, bakšius” 
ir t.t.

Tad kurių gi laikraščių 
nupuolusi etika, tautiečių ar 
socijalistų ?

Jei pripažintume, kad ir 
abejų vienoda, tad tautiškų
jų laikraštukų kibimas prie 
socijalistų spaudos ir čia pa- 

' sirodys tik jų beetiškumu ir 
noru socijalistus šmeižti.

Tautininkams etikos klau
sime labai teisingai pastebi 
kunigų "Draugas,” kad 
"kiekvienas dorintojas ir 
mokytojas pradėtų pirmiau 
nuo savęs. Bet kol jie 
(tautininkai) mato tik kris
lą akyje artimo, savo gi aky
se ir rąsto neįžiūri, mes vi
suomet jiems pasakysime: 
Gydytojai! pagydykite pir
ma patys save.”

Lauksime ką dabar "eti
kos mokytojai” socijalistų 
šmeižimui prasimanys?

Vrdns.

ANGLŲ SPAUDA APIE 
LIETUVOS ŠELPIMO 

FONDĄ.
Bostono anglų laikraščiai 

apie Lietuvos Šelpimo Fon
dą atsiliept gana prielan
kiai. "The Boston Evening 
Transcript,” vienas iš rim
čiausių amerikiečių buržua
zijos laikraščių netik Nau
joj Anglijoj, bet ir visoj A- 
merikoj, lietuvių reikalams 
suteikia daugiausia vietos. 
Jis patalpino veik ištisą Lie
tuvos šelpimo Fondo atsi
šaukimą ir priduria:

"Contributions to the Lithuanian 
National Relief Fund are fiowing 
into the treasurv with satisfactory 
regularitv. K. Šidlauskas. in 
charge of the local collection re- 
ports that from all parts of the 
country there has been received to 
date $5,184.24, the gifts in this 
community being $326 made up as 
follovcs: J. G. Gegužis, publistęr of 
the W sekly Keleivis. $150; D. L. 
K. Vytauto Society $100; D. L. K. 
Gedimino Club of Boston. $25; 
Lith. Liuter. Reference Society, Pa
galba, $25; Hon. Japies F. Povvers, 
$10; North Packing & Provision 
Company, $10; Major J. J. Kelly, 
$2; D. J. Driscoll, $2; Colonel John 
W. Lowe. $1; H. C. Crosby. $1.” 
Taigi ir anglai jau prade

da aukauti Lietuvos šelpimo 
Fondan.

Tautininkų spauda pra- 
Į manytais išmislais ir melais 
bešmeiždama socijalistus, 
galutinai save diskreditavu
si, ėmėsi laikraštiją mokint 
etikos. Nestebėtina. Sir
vydų, Balučių ir Račkauskų 

Į geros akis * J
Jie jieško vis naujų ir nau
jų socijalistams juodinti 
melų, bet jų išmislai kas 
kart skystesni ir silpnesni

■ išeina. Jų visi melai paleis
ti ant socijalistų taip nevy
kusiai užsibaigia, kad ir ma
žiausia protaujantie žmo
nės, pamatę, kaip mažai tie 
ponai teprisilaiko teisybės 
— apleidžia jų eiles.

"Nedoras žmogus kitų ne
išmokins dorybės” — sako 
Vydūnas. Dirstelkime
trumpai į musų tautininkų 
darbus ir juose pamatysime 
kiek tie žmonės, mokinantie 
kitus doros ir etikos — pa
tįs savyje teisybės ir etikos

■ turi.
Atvažiavo Amerikon ne

matyti, neprašyti svečiai ne
buvėliai, kunigai Tumas su 
Ališausku juodajai "Saulei” 
aukų kalėdoti. Socijalistai 
atsisakė aukauti liaudies 
temdinimo įstaigai. Tautie
čiai pakėlė skandalą.

Atvažiavo kiti ubagai, Y- 
čas su Basanavičium. So
cijalistai pasakė, kad pana
šiems caro bernams, kaip Y- 
čas, neaukaus., bet pinigus 

į siųs stačiai Vilniun Mokslo 
Draugijai. Tautiečiai sušu
ko : "Išgamos! Išgamos! Ša
lin juos iš musų tarpo!” Ir 
kad geriau socijalistus ap
melavus sufabrikavo konko- 
lauskijadą.

Socijalistai nepatarė duo
ti aukų gešeftininkui Vana
gaičiui, čia vėl tautiečiams 
kone nuplyšo liežuviai be- 
pravardžiuojant socijalistus 
išgamomis.

Da neriša.
Tie ponai pramanė "Kelei

vio” žydus. Išmislijo, kad 
socijalistai nepripažįsta tau
tos, ardo šeimynas, griauna 
visuomenėje ir draugijose 
vienybę ir daug, daug dar vi- 

{šokių melų ant socijalistų 
peckojo, rašė ir šnekėjo.

Pagaliaus atvyko treti 
dykaduoniai darbininkų do
lerių žvejoti, Gabrys su Gu
staičiu. Socijalistai darbi
ninkus persergėjo; tautinin
kai tylėjo.

Rodos, tas viskas 
taip nesenai, tečiaus gyve
nimo prityrimas mus spėjo 
daug ko pamokinti ir paro
dė, kad risi tie tautininkų 
prasimanymai buvo šlykš- 
čiausis, begėdiškiausis me
las.

Ką gi šiandien matome? 
Šiandien tautininkų spau

da iš tos pačios "Saulės” ir 
jos globėjų, kuriems ameri
kiečiai dėjo pinigus, pasipik
tino, o "batiušką” Ališaus
ką pripažino "kazionnu” 
žmogum.

Gešeftininkui Vanagaičiui 
nespėjus persikelti per van
denyną tautininkai pamatė 
esant pigum politikierium ir 
riktelėjo surinktų pinigų at
skaitų .

Konkalausko incidentas 
pasibaigė tuom, kad "gospo- 
din” Balevič prispirtas prie 
sienos nutilo ir kone sudegė 
iš gėdos.

Yčą su Basanavičium, 
kaipo klerikalų parsidavė
lius. šiandien netik Lietu- 
”os. bet ir Amerikos kai ku
rie tautininkai ima bombar
duoti.

"Keleivio” "žydą"' pasiro
dė esą lietuviškesn. kraujo 
už pačius tautininkų vado
vus.

Socijalistai šeimynų nie
kur da neišgriovė, tuom tar
pu tautiškų kapitalistų su
rengta karė jau išardė šim
tus tūkstančių Europos 
da; minkų šeimynų.

įleistai razbaininkai,’ 1 
' jie skaldo moterims ir vai
kams galvas, šaudo alkanus 
darbininkus Chicagoj. Roo-: PRASIDĖJO KUN. MUL-

!sevelte ir kitur. Tokius po-' LENO BYLA. 
jfįstus. . rejkėtų pavadinti j ”The Menace” praneša, 
didvyriais ir apdovanoti di- ^a(Į Mulleno bvla prasi- 
desmais medaliais, negu dėj0 Chicagoje 25 sausio, 
įce- . . . . bet kapitalistų spauda apie

.. Nepadoru yra rašyti ir taj neprasižiojo.
streiklaužiai. Tai biaurus »Tėvas” Mullenas yra ka- 

snieizimas tų, kurie padeda talikų bažnvčios kunigas, 
kompanijoms sumušti įseju- Jis ka]tinamas 
sius streikan maistininkus.
Tiesa, ir kapitalistų laikraš
čiai vartojo žodį "strike- 
breakers.” bet "Vienybė 
Lietuvninkų” sako, kad taip 
rašyti ristiek negalima.

Nepadoru yra sakyti ir 
"musų katalikės.” Kaip rei
kėtų sakyti, nežinia.

"Geltonveidžiai japonie
čiai" taipgi išsitarimas ne 
rimtas. Reikėtų sakyti: 
"Baltveidžiai japoniečiai.”

Baisus yra išsireiškimas ir 
"kunigų gešeftas bankruti-;

_________ ūžmušėjys- 
tėje. Kaip liudininkai paro
do, 20 spalių, 1914 m., "tė
vas” Mullen išvažiavo auto- 
mobiliuje pasilinksminti. 
Jis nuvažiavo Chicagos 

: priemiestin Hillside. kur ma 
žai kas ji pažįsta. Tenai be- 

. gerdamas vienam saliune 
{susiginčijo ir susimušė. Iš 
Įsaliuno ji išmetė. Užsidegęs 
piktumu, kunigas leidosi 
skersai gatvės, kur 
krasos viršininkas 
son. ir. šaukdamas

. .. t.— , j sus jus išmušiu,”
■ Pattersoną peiliu. 

” tas tuoj mirė.
Jei taip butų pasielgęs so- 

cijalistas, tai kapitalistų ir 
i klerikalų spauda visa gerk- 

dasilęi“ į le šauktų, kad žmogus išsi- 

i Kodėl gi tie doros mokyto
jai dabar tyli?

$50,000 KOVAI SU "BE
DIEVIŠKAIS” LAIKRA

ŠČIAIS.
' "American Citizen” rašo, 
kad Knights of Columbus 
draugija paskyrė . $50,000 

i kovai su "bedieviškais” lai
kraščiais.

Nors ir nestipri šita spau
da. bet vis dėlto kunigams 
daro daug blėdies. Sugavo 
kur nors kunigą svetimote- 

• ’ ’• —į” laik
raščiai tuojaus apie tai ir 
praneša visuomenei. Paplo
vė kunigas savo gaspadinę, 
"bedieviški” laikraščiai vėl 
bubnija. Rodos, gana aišku, 
kodėl kunigai prieš tą spau
dą taip atkakliai kovoja.

VOKIEČIŲ LEKCIJA 
AMERIKAI.

Amerikos vokiečiai ketina 
duoti Suvienytų Valstijų 
valdžiai gerą lekciją. Taip 
bent sako "Vaterlando” re
daktorius, p. Viereck. Ame
rika labai gailėsis, bet bus 
jau per vėlu. Vokiečius pri
versianti prie to Amerikos 
džingoistų (šovinistų) spau
da. kuri, sekdama paskui 
Anglijos spaudą, nesiliau
janti karsčiusi ant Vokieti
jos kaizerio šunis. Amerikos 
vokiečiai jau siuntė Wash- 

iingtonan protestą prieš tai, 
bet tas nieko negelbsti, to
dėl p. Viereck daro ameri
kiečiams šitokią pastabą:

"Jus šmeižiat musų brolius bjau
riausiais vardais, kokius tik Lon
donas prasimano. Jus spiaudot 
ant musų motinų atminties. Jus 
mindžiojai musų tėvų kapus. Jus 
sėjate audrą, jus piausite sukurį. 
Jus atsisakėt išklausyt musų nuro
dymus. Jus buvot "kurčiais musų 
prašymams. Taigi dabar mes duo
sime jums lekciją.

"Mes eisime dabar politikon. 
Mes pabandysime sumušti jus jūsų 
pačių namuose. Šimtas ir septy- 
niosdešimtįs kongreso narių da
bar yra iš airių kilmės. Nėra 
tam jokios priežasties, kad 170 kon
greso narių negalėtų būti vokiečių 
kilmės. Nėra tam jokios priežas
ties, kad mes negalėtume pasi
darbuoti rinkimuose už savo krau
jo žmones, kurie sutinka su musų 
principais, visai kitokiais negu tik
rųjų amerikiečių principai.” 
Vadinas, Amerikos vo dė

čiai, kaip sako "Vaterlando” 
redaktorius, paims į savo 
rankas kongresą ir tuomet 
duos Amerikos patriotams 
lekciją

stovėjo
Patter-* • as vi- 
smeigė 

Perdur-
sakius: “Gerbiamųjų musų 
klebonų biznis smarkiai au
ga."

Matote, kokių baisių ne
dorybių "Keleivis" d " ______  _______
džia: kokią baisią kalbą jis j žadėjęs Dievo virsta" i žvėri. 
vartoja, kaip jis įžeidžia ku- .1-— —
nigų gešeftą, kaip jis biau- 
riai apšmeižia policiją ir 
streiklaužius! "Vienybė Lie
tuvninkų" niekados prieš 
dorą ir mandagumą taip ne- 

; nusideda. Tokių baisių žo
džių joje su žyburiu nerasit. 
Ji tik socijalistus išvadina 

: "valkatomis,” "plėšikais,” 
"vagiliais,” "naktiniais pau
kščiais,” ir "užpuolikais,” 
kada jos redaktoriams pa
reinant iš vestuvių kas-nors 
apdaužo antausius. Tas. ži
noma, nėra šmeižimas, nes {niaujant, "bedieviški 
tai žodžiai "Vienybės Lietu-G—--— 
vninkų," kuri yra labai rim
tas laikraštis ir atstovauja 

■ "bepartyvišką partiją."

"VIENYBĖ LIETUVNIN
KŲ” PYKSTA.

"Bepartyviškos partijos” 
organui labai nepatiko, kam 
"Tėvynė" patalpino tuos 
laiškus, kuriuos mes perei
tam numeryje perspausdi- 
nom. Mat tie laiškai paro
do. kad socijalistai teisybę 
kalbėjo apie "svečius-nebu- 
vėlius.” Jai taipgi nepatin
ka. kad tenai nušviesta, ko
kis. anot "Laisvės,” murzi
nas politikierius yra p. Y- 

Tuos laiškus buvo kru-
"Tėvynei”

čas.
von sutraukęs ir 
pridavęs p. A. R., todėl "Vie
nybė Lietuvninkų” sako:

”... p. A. R., rašo straipsnius apie 
Lietuvos šelpimo reikalus buk tai 
iš 'lietuvių demokratų pusės’ ir 
tuose straipsniuose storokai kriti
kuoja dabar Lietuvoje esantį komi
tetą nukertėjusiems nuo karės šėl

ti. Tas komitetas esąs negeras, 
vienok neparodo, ar yra jau kitas 

etas, geresnis. Pasirodo, kad 
era K’ansimas, kokią svarbą 

.via ugit. turi ?
kenkimui šelpimo 
žmonių.” 

aršiausia

P 
apie 
senai nematė ir nežino. Užklumpa 
jisai ir ant r r. Basanavičiaus.” 

Pridėjus prie to savo mal
delę, kad apie veikėjus taip 
kalbėt negalima, nes tas tik 
socijalistams ’riaugsmą su
teikia, ji va< . tą pono A. 
R : meškos pa-
tarnav.mu ir grūmoja, kad 
tas patarnavimas —

"kada nors skaudžiai atsilieps 
kaip patiems rašytojams, ta ir

INŽINIERIAI SUMUŠA 
DAKTARUS.

"The Boston Evening 
Transcript” nurodo, kad žu
dymo mokslas toli pralenkė 
gydymo mokslą. Iš viso pa
saulio suvažiavusios karės 
laukan Raudonojo Kryžiaus 
draugijos su tūkstančiais 
daktarų ir sanitarų nespėja 
nė pusės žmonių apžiūrėt, 
kiek kariaujančių šalių inži
nieriai savo kanuolėmis jų 
sužeidžia, nekalbant jau a- 
pie užmuštus.

"KELEIVIS” ESĄS PA
TRAUKTAS TEISMAN.
Tūli vyrukai iš Montellos, 

Mass., pradėjo leisti paska
las, buk jie "Keleivį” aps- 
kundę. Vietos lietuviams 
jie net gyrėsi, kad visus 
"Keleivio" leidėjus susodi
nę... kalėjiman. Tuo tarpu 
"Keleivis” nieko apie tai ne
žino.

Tiesa, kelios sąvaitės tam 
atgal buvo atėję "Keleivio” 
redakcijon du vyrukai, pa
rodė tilpusią "Keleivyje” ko
respondenciją ir norėjo, kad 
jiems pasakyt, kas ją para
šė. Jiems paaiškinta, kad 
redakcijos savo korespon
dentų vardų neišduoda. Tuo
met jie pasakė reikalausią 
korespondento vardo per 
teismą. "Keleivio” redak
torius nusijuokė ir patarė 
jiems skubinties, kad teismo 
durų neuždarytų. Vyrukai 
išėjo.

Po tam, matomai tie patįs 
vyrukai, parašė į "Kataliką” 
žinią, kad "Keleivis” jau ap
skųstas.

Praėjo nuo to laiko jau 
kelios sąvaitės, o "Keleivis” 
nieko apie tai nežino. Da
bar vienas musų skaitytojų 
prisiuntė iš Montellos ang
lų dienraščio iškarpą, kur 
taipgi rašoma, kad "Kelei
vis” apskųstas. Matyt, kad 
tie vyrukai ir anglų reporte
riams apie tai pasigyrė. Gir
di, advokatas buvo atsilan
kęs "Keleivio” redakcijon, 
kuri išdavė korespondento 
vardą ir siūlo $200, kad tik 
taikyties.

Tai didžiausis melas, kokį 
tur būt tik Montellos "vy
čiai” tegali prasimanyti. 
Kaip augščiau sakėm, "Ke
leivis” korespondento vardo 
jiems nedavė ir jokių pasiū
lymų nedarė. Tiesa, gir
dėjom iš vietos lietuvių, kad 
tie vyrukai sudėjo $75.00 ir 
pasisamdė kokį ten žydelį, 
kad jisai "sureštytų” "Kelei- 
vj.” Įsidomėkite: katalikai 
šaukiasi žydelio pagalbos! 
Bet nieko nepešė. Teismas 
neduoda warranto. Tikras 
vargas "lietuviškam vais- 
kui.”

Žemė, kaipo gamtos dova
na, turėtų būt nuosavybė vi
sos žmonijos.

Laimė 
pagerinimas, perteklius 
užganėdinimas, tai užtikri
nimas gyvenimo kiekvie
nam.

bereikalingas 
eikvoji- 

as, kr I 
klausia butų praša- 
Kad tie, kurie viską 

sutaiso ir padare b itinai 
turėtų visko užteki ai.

Darbininkai, kurie telkia 
savo mintis apie lais^ 
bo, mokslo, tikėjii iO, . 
so progresyviškesnio judėji 
mo — yra socijalistais.

Adomas Norbutas.
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Kliubas nuvažiavo nuo ve
žu. Apšvietos priešas.

Lietuvių Demokratų Kliu
bas, kuris randasi po No. 
1732 S. Union avė. savo su
sirinkime priėmė ir 
balsiai patvirtino 
P. Z—kaus Įnešimą, 
”kol kliubas 
kių aukų neskirs daugiau 
apšvietos dalykams.” Prieš 
tai kliubas buvo paaukavęs 
Viešajam Knygynui $2.00; 
nekuriu demokratų ašaros iš 
akių tekėjo, kad tie $2.00 nu
ėjo apšvietai, bet ne bačku
tei alaus. Šis kliubas jau ke
lintame susirinkime paski
ria girtybei po kelis dolerius 
iš iždo; alui paskirtų išlaidų 
susidaro apie $7.00. Ir rei
kia pridurti jog girtybei iki 
šiol nė vienas narys nepasi
priešino. Kliubas aiškiai pa
sirodė esąs apšvietos priešu 
ir kaipo tokis jis lietuviams 
nereikalingas.

vien- 
nario 

kad 
gyvuos jo-

Komiteto nariai nesitikėjo ’ 
mėšlinimo ir nemanė, kad 
knygynas taip "smirda.” 
Argi neteisingai socijalistai i 
sako, kad kunigai priešingi 
mokslui ir apšvietai?

A. Booben.

laužiauti. Ir tokiu budu 
unijistai sulaužė socijalistų 

| lokalą.
I Rudenyj, prieš rinkimus,

MELROSE PARK, ILL. 
Iš musų veikimo.

Šiame miestelyj, stovin
čiame 11 mylių nuo Chica- 
gos, yra apie 500 lietuvių. 
Oras čia tyras ir tinkamas 
gyvenimui.

Draugijinis lietuvių gyve
nimas štai kokiame stovyje.

Pašalpinių draugijų yra 
4; seniausia ir tvirčiausia 
draugija L. K. Algirdo. Yra 
Socijalistų Partijos Lietu
vių skyrius, Dramatiškas 
Jaunimo Kliubas ir perei
tais metais pradėjo tverties 
"Darbininkų Vartotojų Ben 
drovė,” kad atidarius val
gomų daiktų krautuvę; ji 
jau turi 110 šėrininkų su 
S2.500.00 kapitalo ir neužil
go atidarys krautuvę.

Visuomenės darbe atsižy- 
jmi daugiausia Soc. Partijos 
Liet. Skyrius. Lietuvių yra 
daugiau pirmeivių, bet ne
trūksta ir "smalavirių."

Sausio 30 d. šešios vietos 
draugijos surengė balių su 
vaidinimu, naudai nukentė
jusių nuo karės Lietuvoje. 
Žmonių buvo pilna svetainė; 
pelno liks apie S70.00, be 
aukų, kurių laike vaidinimo 
surinkta taipgi $16 su cen
tais.

Šiam kiltam darbui daug 
pagalbėjo p. Frank S. James! 
suteikdamas puikią svetainę: 
dykai.

Nežiūrint, kad visi žinojo 
apie tą balių, nes buvo kiek
vienos draugijos narys kvie
čiamas atvirute ir skelbimai 
buvo išplatinti, tūlas smuk-j 
liniukas surengė tą pati va-: 
karą savo smuklinėje s^ 
tainėje balių savo naudai 
veltui. Tokiu budu Įvyko du 
balių: vienas nukentėjusią 
nuo karės naudai, antras

i

Viešojo Knygyno ant 18 
gatvės palaikytojai, dr-jų ir 
kliubų atstovai, nutarė pa
rengti vakarą su prakalbo
mis ir Įvairiais pamargini-, 
mais. Komitetas atrado, i 
kad patogiausi vakarui vie-į 
ta butų Apv. Dievo pobaž-į 
nytinėje salėje ir tuo tikslu į 
apsilankė pas kun. Krušą.

Ir štai ką nuo kunigo iš- ■ 
girdome: B. L-nui išreiškus! 
kokiu tikslu atsilankėme, 
kunigas nė žodžio nesakęs 
išgludino kitan kambarin ir 
atsinešė laišką paaiškinda
mas, kad jį gavęs lapkritvj, 
1913 m. Sako: "Jus matote, i 
kad aš nesu karštas, nes tą | 
laišką išlaikiau tiek laiko į 
niekam nieko nesakęs." Ir 
ėmė tą laišką skaityti. Laiš
ke rašoma, kad knygyne 
randasi visi socijalistų ir lai. j 
svamanių laikraščai. (Ma
tyt, kunigai turi visur savo į 
šnipus). Sustojęs skaityt • 
klausia ar esą taip? B; L- 
nas atsako, kad taip yra. ■ smuklininko kišeniui.

Kunigas atkirto: "Kurį Darbai visai silpnai eina.
tenai gali būt apšvieta, jeigu j Skaudi bedarbe viešpatauja 
tenZanda^ l*e Purvini Iaik*(šioje visoj apylinkėj, 
rasciai. B. L. vėl atkako,. Lietuves jaunas vaikas, 
kad nevien tie purvini laik-{ , ,
raščiai randasi, bet yra ir 
daugybė katalikiškų laikra
ščių ir knygų "Draugo” ir 
"Kataliko" spaudos; Kny> 
gynas yra bepartyvis ir nėr 

■ agituoja nė už vieną, ne už 
kitą. pusę. Ant to kunigas 
štai ką atsakė: "Tai koki 
butų išvaizda, jeigu bažny
čioj . ant vieno altoriaus su- 
statytume velnią, Dievą ir 
socija’istą ir ar tada butų 
bepaftvviška? Juk tai bu
tų niekas kitas kaip tik mė
šlas.” (Tikrai kunigiškai su
lygino. Red.). A. B-binas 
jam atsakė, kad tai juk ne
būtų nieko blogo, nes žmo
gus galėtų pasirinkti ' vieną 
iš trijų, kuris jam geriau pa
tinka.

Tadą kunigas ėmėsi aiš
kint, kad baisiausia esą lai
kyt ies visokių. pažiūrų, reis 
kią būtinai laikyties. vienos 
pakraipos.. Girdi, "aš guo- 
doju 'Naujienas; nes -jos pri
silaiko vien sočiją^md. J. 
B-dis atsakė, kad*'kunigas 
sakote teisybę, nės,' sako, ne
seki girdėjau, jūs ‘ ^giriant” 
bažnyčioje "Naujienas.”- Čia 
užklausta dėlko katalikas 
negalėtų būti socijalistų, juk1 
tai politikos partija lygi de- j 
mokratų ar republikonų 
partijai. Kunigas atsakė, 
kad popiežius Leonas XIII 
uždraudęs katalikams pri
gulėti prie socijalistų 
partijos. Ir pabaigoje zdinti, kaip augštai čia sto- 
priėjo prie to, kad užklau- vi Jkultura prie tiek saliuijų. 
sus, kur geriau žmonėms bu- t_ ____
tų lankyties, ar į smukles, ar. burgo atsikraustė Čia tūlas 
į knygyną, kunigas atsakė, j bogomazninRas. Jis rengia- 
kad tris sykius geriau į smu- si atidaryti krautuvę, 
klės ir užbaigęs skaityt mu- kurioje, kaip tūli pasakoja, 
sų įteiktą* laišką atsigrįžęs laikysiąs vaistų nuo karščio 
pasakė: "Sudiev.” Mums ir nuo šalčio; "brostvų” kal- 
išeinant, net laukan pro du- į to ir nekalto prasidėjimo..^ 

gero tavoro.
Triksas.

pasakė: "Sudiev.”

WORCESTER, mass. 
Suvažinėjo vargdienę.

Vasario 3 d. Agė Lučkau- 
skienė, 29 m. amžiaus, var
gingai gyvendama, nuėjo 
ant geležinkelio bėgių pasi
rinkti anglių. Tuom tarpu 
ties stačia stovėjo traukinys 
ir nelaiminga moteris palin
dusi po vagonų ratais ėmė 
rankioti anglius. Garvežys 
trukterėjo ir... moteris ne
suspėjusi pasitraukti tapo 
ratais pusiau perplauta. Pa
liko 4 mažus vaikučius ir vy
rą dideliame nusiminime. Ji 
buvo vilnietė, Trakų pavie
to, Varėnos pa r., Barčių so
džiaus. F. Kaminskis.

SO. BETHLEHEM, PA. 
Šermenįs.

4 d. vasario š. m. čionai 
mirė Jonas Viebeliunas, 16 
metų vaikinas. Mirties prie
žastis: važinėdamos ant ro
gelių susižeidė ir mirė. Pa
laidotas su bažnytinėmis a- 
peigomis ant katalikų kapi
nių. Bet kas įdomiausia, tai 
kad tūli musų karšti laisva
maniai atėję pas nabašnin- 
ką, suklaupę kalbėjo pote
rius, o kai kurie net pagel
bėjo bobelėms giedot šven- 

; tas giesmes. Aš turėjau 
: raust iš gėdos matydamas 
tų laisvamanių tokį veid
mainiavimą. Gi vėl tas gie
dojimas pas nabašninką, tai 
jau tik gėdą daro visiems 
lietuviams. Kad nors tas! 
giedojimas butų sutartinas, < 
panašus į giedojimą, bet da- į 
bar... tai jau: nuo maro, ba
do, ugnies ir karės ir nuo to
kių giesmininkų — išgelbėk 
mus, Viešpatie!

Ten buvęs.

Sausio 30 š. m. levvistonie- 
čiai turėjome puikų vakarą. 
LSS. 105 kp. nariai statė sce-, 
n oje 5-kių veiksmų drami 

j "Jono širdis.” Be maži 
trukumų lošimas išėjo pui 
kiai.

Roles atliko gerai: Agnė 
(M. Kloštoraičiutė), Petro
nė (K. Albertaitė) Lauru
kas (P. širvinskas) ir kiti 
visi. Bet atsižymėjo geriau
siai Jonas (J. Jozevičius) ir 
Spurgevičius (F. Petrulis), 
norint Jono balsas ir silpno
kas, bet nudavimai ir gesti
kuliacija žavėti-žavėjo pub
liką, reikia tikėtis iš jų ge
ru aktorių. Buvo monolo
gų, vieną sakė P. Pempė 

! "Pasiutęs burdingierius," iš 
kurio buvo juoko i valias, 

' antrą sakė Ona Kabaliaus- 
! kaitė-Jakavonienė — "Mo
tinos," labai puikiai nudavė, 
savo graudingu balsu ir nu- 
davimais ne vieną sugraudi
no iki ašarų. Tai pavyzdin
ga moteris visame mieste
lyj. Buvo ir deklamacijų, 

■ bet iš jų pažymėtina tik vie
na, kuri žavėjo publiką, tai 
buvo eilės "Ant karės lau
ko," kurias sakė maža mer- ! 
gaitė — A. Smytukė, turinti 
apie 9 metus amžiaus. La
bai puikiai nudavė.

Garbė tėvams, kurie savo i 
vaikučius iš mažens pratina j 
prie šviesos ir dailės.

OAK CREEK, COLO.
Dar šis-tas iš didžiojo ang

liakasių streiko.
Daug streikų buvo laimė- buvome išrinkę pavieto vir- 

šininkais socijalistus. Ka- 
I da patyrė apie tai unijos vir
šininkai, jie išrado, kad ant 
socialistų tikieto esąs vienas 
unijistas Tarnas Brent. Tuo- 
jaus unijos viršininkai pasi
rūpino ir Tarną Brent’ą pa
dėjo "ant demokratų tikie- 

jto.” Socijalistai Į Brento 
vietą išrinko kitą. Bet da
bar reikėjo socijalistams su
rinkt parašus, kad gavus 
■vietą ant "baloto.” Mat Ko
lorados valstijoj socijalistai 
neturėjo 10 nuošimčių balsų 
gubernatoriaus rinkime.

Aš ir kitas draugas rinko
me parašus ir jau beveik tu
rėjome gana. Kada aš vie
ną rytą nuėjęs stotin pa
klausiau vieno kito, kad pa- 

■ sirašytų ant socijalistų 
į ”partišino,” staiga prišoka 
prie manęs U. M. W. of A. 
unijos sekretorius ir ištrau
kęs popierą su visais para
šais — sudrasko ir dar kirto 
man veidan, bet kad aš bu
vau stambesnis vyras, tad 
laimingai ji nuo savęs atmu
šiau. Tokiu budu sutrukdė 
musų laiką ir mes laiku ne
galėjome pavieto sekreto
riui priduoti surinktų para
šų. Panašiai elgėsi ir dist- 
rikto unijos viršininkai.

Todėl da syki sakau, kad 
darbininkai apsižiūrėtų ir 

į rinkdami organizacijų vir
šininkus, kad nerinktų savo 
priešų. Kurie yra priešingi 
socijalizmo principams ir 
socijalistams, tie yra prie
šingi ir musų — darbininkų 
reikalams. K. Paznokas.

BROOKLYN, N. Y.
LSS. 19 kp., kaipo veikliau

sia šioje apylinkėje, surengė 
prakalbas. Buvo pakviestas 
kalbėti adv. F. J. Bagočius iš 
So. Bostono, kuris nors nėra 
LSS. nariu, bet dvasioje yra 
tikru socijalistų ir jo pra
kalba buvo stipri agitacija 
prieš kapitalistišką tvarką. 
Jam pasirodžius ant pagrin
dų svetainė suužė nuo delnų 
plojimo. Nekurios moteris 
klausydamos graudžiai ver
kė. . . ']

Drg. Bagočius pripažino Į 
griovimą kapitalizmo ir liė- 
pė visiems viėnyties, kaip

I

ta ir pralaimėta, bet tokio 
streiko, kaip Kolorados an
gliakasių, turbut, pasaulio 
darbininkai dar prieš tai ne
buvo turėję.

Kolorados angliakasiai 
netik, kad nieko iš kapitalis
tų neišreikalavo, bet didžiu
ma ir darbą nustojo ant vi
sados, kiti gyvybę savo pa
lydėjo kovoje su kapitalu.
Su dauguma buvusių strei- 

kierių, išvažinėjusių į kitus 
angliakasyklų miestelius, 
susirašinėju; atsakymas vi
sų vienas: ”Da negauname 
darbo.”

Pas mus Oak Creek dist- 
rikte iš 450 streikierių gavo 
darbą tik 30 darbininkų. Ki- 

jti iki šiol tebegyvena iš pa- 
, šalpos.

Visa Amerika ir veik vi-: 
sas pasaulis tėmijo į Kolora
dos karę ir dabar, neva jau 
pasibaigus,, daugumas ste
bisi, kodėl Kolorados anglia
kasiai negalėjo išlaimėti 
streiką? Juk jau ketvirtas 
Kolorados valstijos streikas 
pasibaigia kapitalistų laimė
jimu.

Kodėl angliakasiai nega
li laimėt streiką? Atsaky
mas kiekvienam yra aiškus. 
Bet jis gali būti maždaug 
toks: Kolorados angliaka
siai niekad streikų nelaimės, 

. kol laikysis supuvusios ka- 
! pitalistų politikos.

Aiškesniam supratimui 
parodysiu kelis faktus, ko
dėl streikas vis buvo pralo- 

; šiamas.
Kaip tik streikas prasidė

jo. erubernatorius iššaukė 
"šerifus" su "depudėmis," 
kurie ėmė tarpe ramių strei
kierių jieškoti priekabių ir 

’ visokiais budais kibti prie 
į streikuojančių.' Prasidėjo 
nekaltų žmonių areštai. Pa
rodė gubernatoriui, kad rei
kia ir milicijos. Guberna
torius, žinoma, visu greitu- 

įmu "k vašim uslugam,” tuo- 
‘ jaus prisiuntė valstijos ar- 
' miią duodamas pilną valią, 
kaip Pilotas žydams, kad 

į Kristų nukryžavotų. ’ Milici- - 
■ja ėmė rodvti savo veiklu
mą, net sudegindami nekal

bas moteris ir kūdikius. ‘ u HC.
•^r^zlden^a? atsiuntę visiems viėnyties, kaip'

\ ai. ka\alenją, ta nuginkla- socįja]istų vėliavoj skamba:! 
vo streikienus ir galutinai j-yisų šalių darbininkai vie-į 

nykites!” O tada, ką pada
rysite. tai ir pasiimsite ir 
apie tironiškas kares nebus- 
gando. ... .

Po jo kalbai kalbėjo drg. 
“ Pruseika. apie vietinius' rei- 

J. Gyvūnėlis.
PITTSBŪRGH, PA.

Lietuvių vardo mindžio- 
tojai.

Pasaulis Įvairus, jame vi-

Kas mums rašcma.
Bendl, III.— Darbai ang

lių kasyklose nevisai silpnai 
stovi, bet pribuvusiems iš ki
tur sunku darbas gauti. Va
sario 1 d. kasyklose užmušė 
21 m. amžiaus vaikiną. Už
mušė iš kapitalistų kaltės. 
Nesenai taipgi užvažiavo 
karas ir nupiovė ranką Jo
nui Lazdauckui, taipgi 21 
m. vaikinui. Kaip baisu jau
nystėje likti nelaimingu!

J. J. Guzevičius.

ST. LOUIS, MO.
Lietuvos vargai — musų 

skausmai.
Veikimas L. Š. Fondo rei

kaluose stovi puikiausioj 
tvarkoj. Sausio 17 d. vie
tinių dr-jų susirinko 15 de
legatų ir sutvarkė aukų rin
kimą. Rinkliava prasidės 
nuo kovo mėnesio.

Vietinio L. Š. F. skyriaus 
kasierius V. Damaševičius 
yra po 8500.00 kaucijos.

Antras draugijų susirin
kimas Įvyks 28 kovo. Su
sirinkimas vėla bus su pro
gramų. Nutarta vasaros 
metu (liepos 4) L. Š. F. su
rengti 'pikniką su kuoįvaD 
riausia programa.

Aukų iki šiol surinkta L. 
Š. F. šitiek:

Visuotiname susirinkime 
825.16, Šv. Kazimiero dr-jos 
susirinkime $3.05 ir Šv. Ka- 

izimiero dr-ja metinio ba- 
f liaus pelno paskyrė 83.25. Iš- 
Iviso $31.46. Pinigai kol kas 
i pasilieka pas vietini kaste
riu V. Damaševičių.

i Norintieji aukauti L. Š. F. 
į aukas galite perduoti vietos 
• centraliam kasieriui V. Da- 
‘maševičiui, arba prot. rast. 
■ •J. Daujotai.

Nesigailėkime, draugai, 
vieno kito -cento. Kada mu
sų broliai Lietuvoje neken
tęs bado ir musų širdis bus 
linksmesnės, nes jų vargai 
— musų skausmai. ~

L. Š. F. dėlei, viet. centr. 
pirmin. J. V. Klastaitis.

I

"Keleivio" No. 2 tilpo ko
respondencija iš Lewiston, 
Me. kokio tai J. Juozapaičio 
parašyta, kurioje vietomis 
prasilenkta su teisybe. Nuo- 

jžvalga puola ant manęs be- 
l reikalingai. Aš tik tiek pa- 
!sakysiu: nieko bendro su ta 
Juozapaičio korespondenci
ja neturiu ir pseudonimais 
nepasirašau.

Dan. Balčiūnas.

Eaton. Colo.— ši apylin
kė, tai ūkininkų žemdirbių 
kraštas. Čia yra ir 4 lietu
viai ūkininkai. 3 iš jų turi 
savo nuosavius ukius. Augi
nama čia daugiausia cukri
niai burokai, bulvės, kvie
čiai ir kitoki javai. Žemė 
čia laistoma vandeniu, nes 
lietaus nėra. Vandeni ima 
iš Kolorados kalnų. Lietu
viai mažai tesusipratę: 1 
teskaito "Keleivi" ir 2 "Sau
lę." Kolorados farmeris.

East Chicago, Ind.— Sau
sio 31 d. LSS. 201 kp. nariai 
vaidino "Kovoj už laisvę” ir 
”Aš numiriau," sulošė vidu
tiniškai, nežiūrint, kad iš 
skyrus kelis, kiti visi lošėjai 
yra tik pradedantie scenoje 
dalyvauti, žmonių atsilankė 
nemažai.

Merginų patronas.

Kencsha, VVis.— Sausio 
16 TMD. 119 kp. turėjo ba
lių Lietuvos naudai, bet pel
no liko vos tik $1.201 Bus 
parengta kita pramoga' ir 
sykiu abiejų vakarų uždar
bis bus pasiųstas L. Š. F.

Sausio 24 draugija "Lietu
vos Balsas" surengė prakal
bąs, kur kalbėjo vietiniai A. 
Bubelė apie karę, p. Bacevi- : 
čius skaitė apie kooperaci- 
jas ir jų siekius ir A. Pak- 
šys apie darbininkų reika
lus. Aukų surinkta $9.87, 
kurias, kiek girdėjau, žada 
siųsti, stačiai Vilniun. (La
bai neišmintingai. Stačiąi 
Į Vilnių, reiškia įmesti nėr 
prisotinamiems klerikalamsr*= 
Į-gerklę. Red.). -

Kaz. Brazevičiuš.

SO. BETHLEHEM, PA.
Čionai lietuvių randasi ne

daug — viso apie 50 ypatų. 
Visuomenės dirvoj veikia 
beveik vieni socijalistai. 
Kad ir dabar aukų rinkime 
nuo karės nukentėjusiems 
tiktai vieni socijalistai buvo 
sumanę sušaukt viešą lietu
vių susirinkimą, kad apkal
bėjus aukų rinkimą. Bet su
sirinkimas sušaukt nepavy
ko. Tada socijalistai S.L.A. 
61 kp. susirinkime Įnešė, kad 
kuopa išrinktų aukų rinki
mo komitetą. Komitetas iš
rinktas: i jį Įėjo visi socija- 
stai išskyrus vieną ypatą, 
kuri dabar stropiai renka 
aukas. Kaip girdėjau, jau 
turi surinkę apie 830.00.

Na, jus tautiški "patrio
tai," ar jus vis sakysite,
kad socijalistai išgamos?

Aukų rinkėjas.

i

MT. CARMEL. PA.
Jus gal netikėsite, kad 

čionai ant 80,000 gyventojų 
randasi 300 sali anų. . Bet 
taip yra. Aš tą pastebėjau 
tik dabar, kada buvo duoda
mi saliunams leidimai. Vie
tos anglų laikraštis .paskel
bė, kad sekantiems metams 
išduota 26 leidimais (lais- 
niais) mažiau, reiškia 26 
smuklės lieka uždarytos. 
Skaitytojas gali sau atsivai-

Pastaruoju laiku iš Pitts-

ris išlydėjęs, vis šaukė apie ir kitokio ”i 
knygyno bedieviškumą.

ir galutinai 
kapitalistai paėmė ant dar-' 
bininkų viršų. Tas viskas, 
vadinas, dėjosi demokratiš
kai. "

Kad kapitalistų bernai 
taip elgėsi, tai nėra nė dy- 
Vd, neš plutokratai kitaip

i

I

nesielgs su darbininkais. 
Bet pažiūrėkime ką gero da
rė musų unijų viršininkai, f 
kad laimėjus streiką.

Na-gi kovojo kiek tik Įga-
lėdami prieš sočijalizmą: su- šokių žmonių rasi: genijų ir 

ubagų dvasioje, galvočių ir 
pakvaišėlių, veiklių ir tingi
nių. Pas mus taipgf visokių į 
yra. Bet jau apie Penn avė.

laužė daugybę lokalų:. soci
jalistų narius nėt šunimis 
nesigėdijo išvadint.

Pas mus Oak Creek’e bu- ________
vo 2 metu iš eilės riša mies- gatvės lietuvius gero žodžio 
to valdyba iš socijalistų. negalima ištarti.' Nerašv--to valdyba iš socijalistų. ’’ rr ’ -f ~ ii- • ■_
pinkai sužinojo,

to valdyba iš socijalistų.. . negalima ištarti.' Nerašv- 
Kada musų lokalo virsi- čiau apie juos, nes ten susi-

‘ . V > ,.kad streį- kuopę "Draugo" ir "Ka-kb”:
kas. negalės, dąrbininkų lai- praskustagalvijos garbinto- 
niėjimu pasibaigti ir kad so- jąi, bet dalykas ve kame: tie 
cijalistų valdyba pasiliks ir žmonės savo pasielgimu §ve-1 
ant toliaus, tad susirinkus ' 
socijalistams rinkti kandi
datus, atėję unijistai su bai
siausiais riksmais pradėjo 
rėkti, kad jie nerems šocija- 
listų balsavimo mete, o kad 
socijalistai nepaisė ir to
liau varė savo reikalus kas 
link naujų viršininkų rin
kimo, tai unijistai pakėlė to
kį triukšmą, kad turėjo pa
irti visas susirinkimas.

Tą patį vakarą sušaukė 
mitingą ir sutaisė naują 
partiją vardu "Independeilt 
Party." žinoma, per rinki
mus miesto viršininkų ir iš-

timtaučių akyse viso Pitts- 
burgo lietuvius baigia nu- 
puldinti. ?

WILKES-BARRE, PA. 
Parapijonas dalijo socijalis

tų skelbimus.
Sausio 24 d., LSS. 92 kp.

:turėjo vakarą susidėjusi iš 
monologų, diologų ir dekla
macijų. Atlikta viskas ge- 

• rai, ypač publiką užganėdi
no' p-lių Pietariučių dainos.

Nors vakaras buvo suren
gtas naudai nuo karės nu
kentėjusių lietuvių, nežiū
rint Į tai. kunigas visokiais 
žodžiais išplūdo socijalistus 
ir grasino parapijonams, 
kad tiė vakaran neitų, nes 
jisai (kunigas) atvažiuosiąs 
■Su policija ir visus susirin
kusius suareštuosiąs. Žino
ma, "kad kiaulė ragus ture-

puldinti. Nėra to vakaro,- tų. visą svietą išbadytų, 
kad ten nesigirdėtų girtų Prie bažnyčios V. Šulins- 
riksmų ir skandalų. Šven
tadieniais gi tiek degtinės 
ir alaus išgeria, kad ant ry
tojaus tik žiūrėk: vienas ei
na su nulupta nosia, kitas 
velkasi su išsuktom kojom, 
kiti suniurę, susmukę slan
kioja per savaitę it šešėliai.

Apšvietos ir pirmeivy bes 
tie žmonės bijo. Giriasi sa
vo katalikiškumu. Nema-' 
to pasigailėjimo verti ver
gai, kur link jų katalikybė

kui dalijant to paties vaka
ro plakatus apipuolė 3 fana
tikai ir ėmė stumdyti, bet 
kadangi p. Šulinskas yra pa
tsai parapijonas, tai pa- 
stumdę fanatikai atsitraukė 
keikdami. Pagirtina, jog ir 
parapijonų tarpe atsiranda 
susipratusių žmonių, kurie 
jau net dirbti pagelbsti.

Kunigo keiksmai žmonių 
nuo vakaro neatbaidė. Pri- 

i . -— ----- ------ -c — — j? sirinko tiek daug publikos,
rinko iš tos naujos partijos apipančiojusi prietarais ve- kad Wilkes-Barrėj dar bene 
seną kareivį republikoną. da. ’ Jus savo tamsiais ir pi- nirmą syk tiek skaitlingai 
Aldermanais išrinko; biznfe- ktinančiais darbais mindžio- atsilankė. Pelno L. Š. F. at- i-j • • • - - - . — ... . - - --
Layn, kuris tą pačią sąvaitę dėlė gėda tain gvvent.
su savo sunum nuėjo streik- žvikelių Vargonininkas.

i
i
i

^US?r, ^ėną ^fiijfetą Chas. jate visų lietuvių vardą. Di- liko $10.00, kuris jau per
duotas Fondo iždininkui.

Burdingonas.

BALTIMORE, MD.
Unija nubaudė streiklaužius 

ir lietuvių "boselius.”
Šiuom laiku siaučianti be

darbė dar žymiai pasididi
no.

Neprošalį bus paminėti a- 
pie Baltimorės lietuviškus 
"boselius," kaip jie elgiasi 
su darbininkais šios bedar
bės metu.

Pas tūlą boselį M. Ka—lių 
sustreikavo siuvėjai iš prie
žasties numušimo algų. 
Darbininkai negalėdami už
sidirbt pragyvenimui nuta
rė pasipriešint savo pado-, 
nui. -

Išėjus streikan kilo mažas 
nesusipratimas tarpe strei-

t kierių. Kadangi didžiuma 
buvo bosų giminės, tad nu
tarė grįžt darban ant senų
jų išlygų nieko nelaimėję. 
Sugrįžus darbininkams dar
ban, M. K—liūs nepriėmė 
trijų darbininkų dirbti, sa
kydamas, kad išvedėte be- 

! reikalo darbininkus strei- 
kan. ’ •

Rubsiuvių, I. W. W. uni- 
■jos, lietuvių skyrius, nuta
rė išnaujo apšaukt streiką. 

■ M. Ka—iius yra kompanijoj 
' su P. Viš—ku ir daugiausia 
j dirba su savo giminėmis, 
tad tie liko dabar skebaut; 
svetimi visi išėjo streikan.'

I. W. W. unijos yra uždė
ta visiems tiems 'streiklau
žiams, kurie dabar skebau- į 
na pas 'M. Ka—lių po $25.00 
bausmės. Taipgi ten streik- 
laužiauja ir vienas popier- 
ninkas, kuris pirmiau nedir
bo prie siuvėjų. Po strei
kui visų streiklaužių var
dai bus pranešta visuo
menei ir bausmė nė vienam 
iš jų nebus dovanota.
‘ I. W. W. vasario 3 d. už
dėjo bausmę M. Ka—liui ir 
P. Viš—kui, abiem po- $100. 
už išdrįsimą skriaust dar
bininkus.

’ Ateityje prasidėjus dar
bams, tie ponai negaus uni- 
jistų darbininkų, kol neužsi
mokės paskirtos bausmės. 
Uni ja remia streiką ir moka 
streikieriams pašalpą.

F. Klišis.

Chicago, III.— Laikraščių 
agentams kartais prisieina 
nukęsti ir gėdą, ir pažemini- _ 
mą ir panieką., Man vaik
ščiojant ant Town ,of Lake, 
kaipo laikraščių agentui, 
prisiėjo užeiti po No. 4352 
S. Wood str. Išvaikščiojau 
visą tą namą ir sužinojęs, 
kad tame pačiame name, 
trečiam augštvj iš priešakio 
gyvena dar lietuvių. ‘ Priė
jęs prie durų pabeldžiau ir 
atidarius, pasakęs "gerą va
karą," matydamas daugiau 
sėdinčių vyrų viduje, persis- 
tačiau laikraščių agentu ir 
norėjau žengti Į vidų, bet vy
rukas, kuris atidarė duris, 
kaip trenks durimis, aš ko
ne nusiritau laiptais žemėn.

Tai, mat, kokių žmonių 
prisieina užeiti* kurie laik
raščių agento baisiau bijo, 
negu šuva perkūnijos.

Laikraščių agentas
t

Socijalizmas pilnai atsto
vauja . krikščionybę. .rūpin
damasis vienatiniai gyvųjų 
žmonių reikalais.

t.
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NUŠAUTAS IR VIRVE 
DRŪČIAI PRISMAUG

TAS PER KAKLĄ

Gaspadine pasmaugta ant 
trečių lubų.

Suvienytų Valstijų kons- r^^ 18 met° ir Rosalie 
titucijos XIII paragrafe *0Dms;_18 met^’ir K.?s^įįe i. Jonson 15 m., pabėgo iš H.

yra žinoma, kad kn. Žebrys 
išmėtytos nekuomet langų neužtrauk-

prisi- 
negali 

budu 
gaspadine

Kiekvienam žmogui gam
ta suteikė gyvybę ir laisvę, 
kad jomis naudodamos turė
tų sau džiaugsmą. Net Jef- 
fersonas savo deklaracijoj

Kaip buvo kunigas Žebrys 
nužudytas

Pereitam "Keleivio" nu
meryje buvom jau rašę, kad 
New Britaine, Conn., anksti 
9 vasario rytą buvo atrastas 
nušautas lietuvių kunigas 
Juozas Žebrys ir jo gaspadi- 
nė. Dabar galime pranešti 
apie tai plačiau, nes skaity
tojai prisiuntė mums vietos 
anglų laikraščius, kur šita 
kruvina tragedija aprašyta 
kuosmulkiausiai.
Mokytoja rado kunigą ne

gyvą.
”New Britąin HerakT 

paduoda apie tą atsitikimą 
šitokių žinių. Prie kleboni
jos yra lietuvių parapijos 
mokykla. Kun. Žebrys vi
suomet toj mokykloj veikda
vo. Jo gaspadine Gilmanaitė 
tą mokyklą apšildydavo. Bet 
9 vasario susirinko vaikai, o 
mokykloj nebuvo šilumos. 
Kun. Žebrys taipgi neatėjo. 
Mokytoja, Ona Gutauskaitė, 
negalėdama susilaukti nė 
kunigo, nė jo gaspadinės, 
nuėjo Žebrio klebonijom 
Klebonijos duris buvo iš vi
daus užrakintos. Mokytoja 
kreipėsi į šalia klebonijos 
gyvenančią moterį, klausda
ma, ar ji nematė šįryt kuni
go bei jo gaspadinės. Gavus 
negatyvi atsakymą, moky
toja nutarė kaip-nors Įneiti 
klebonijon. Kadangi visos 
durįs buvo iš vidaus užra
kintos, tai ji užėjo iš užpa
kalio, manydama įneiti per 
skiepo duris. Šitos buvo ne
užrakintos, bet pne pat du
rų stovėjo bačka su bulvė
mis ir mergina jokiu budu 
negalėjo tų durų praverti. 
Bet vienas jos mokinių pa
stebėjo, kad galima į skiepą 
įlysti per tą skylę, kur supi
lamos anglįs. Mokytojai pa
liepus, vaikas tuojaus įlindo 
anglių aruodan, iš tenai da- 
sigavo sklepan, nurito nuo 
durų bačką su bulvėmis ir 
mokytoja įnėjo į vidų. Iš 
čia ji užlipo laiptais ant pir
mų lubų, įnėjo frontrumin 
ir nesavo balsu suriko lau
kiančiai lauke kaimynei, 
kad kunigas guli negyvas, 
nužudytas.

Praneša apie žmogžudystę 
policijai.

/ "Tai buvo 10 minutų iki 
/9-tai valandai ryto ir pro 
šalį ėjo policistas Lyom 
Tuojau jam apie tai 
pranešta. Pažvelgęs į kuni
gą ir pamatęs kraują, poli
cistas suprato, ką tas reiš
kia, ir pradėjo tuoj jieškot 
gaspadinės. Jis ėjo iš kam
bario į kambarį, bet mergi
nos nebuvo. Kiekvienam 
kambaryje, kur tik jis įnėjo, 
viskas išmėtyta ir betvar
kėj. Stalčiai ištraukyti ir 
viskas juose išversta. Užli
po jis ant antrų lubų, ir čia 
gaspadinės nerado. Išeida
mas iš kunigo miegrumio, 
policistas patėmijo ant sie
nos kraują. Čia, matomai, 
gaspadinė pirmu syk buvo 
šauta ir nešėsi ant trečių lu
bų. n •rėdama kur nors pa
sisupti. Sekdamas kraujo 
lašais policistas užlipo ant 
trečių lubų ir Tado tenai ne
gyvą kunigo gaspadinę, gu
linčią prie pat laiptų, ku
riais ji, matyt, norėjo bėgti 
ant stogo, bet čia žmogžu
džio ranka ją sučiupo ir pri
baigė. Apie jos kaklą buvo 
apsukta stora virvė, atnešta 
nuo stogo, kur buvo džiau
namos drapanos. Ant deši
nės peties ji turėjo žaizdą,

kurie buvo surinkti iš bied-' vęs, darbininke, kad tu esi kapitalistams progą darbiAllll 1 M «z-3 o — — — — —1—— — - — - - * - - -3 -A-.
vėl išeiti, kuomet visos durjs 
ir langai buvo iš vidaus už
rakinti?
Po bažnyčia degė žyburtai, 

j ”New Britain Record,” 
kaip ir kiti vietos dienraš
čiai, atkreipia ypatingą do- 
mą į tai, kad tą naktį po 
kun. Žebrio bažnyčia degė 
žyburtai. Policijantas, ku- 

! ris saugoja tą gatvę, sako, 
kad jam taipgi keistai išro
dė, kad vidurnaktyje buvo 
apšviestas bažnyčios skie
pas, bet nežinodamas lietu
vių tikybinių apeigų jis ma
nė. kad kunigas tuo laiku 
laiko kokias pamaldas. Pe
tras Griškonis, kuris dirba 
saliune, grįžo tą naktį apie 
1 valandą namo ir taipgi ne- vieto. Dabar jis turėjo' jau 
galėjo suprasti, ką reiškia 54 metų amžiaus. Mokinosi 
tokiu laiku bažnyčios skiepe Lietuvoje ir ten buvo įšven

tintas į kunigus. Klebona
vo Kupreliškio parapijoje. 
Paskui buvo priverstas iš- 

j važiuoti Amerikon.
Atvažiavęs Amerikon, bu

vo paskirtas klebonu į Wa- 
terburv, Conn. Čia jis iš
buvo šešis metus.

Nuo 1895 metų jis persi
kėlė į New Britain, Conn.,

nų žmonelių, dalysis kunigo 
giminės. Tuo tarpu gi ant 
turtų bus paskirtas vienas 
iš giminių administratoriu
mi. Kandidatais i admini
stratorius pasidavė Jonas 
A. Žebrys, iš Montello, 
Mass.; Barbora Sutaikiutė, 
iš Bridgevvater, Mass.; Jo
nas D. Žebrys, iš Lowell, 
Mass.; Valerija Žebrys, iš 
Brocktono, Mass., ir K. 
Klinga, iš Northampton, 
Mass. Administratorių pa
skirs teismas (probate 
court).

Kun. žebrio biografija.
Kun. J. Žebrys gimęs bu

vo Kauno gub., Raseinių pa-

matomai nuo revolverio ku- 
lipkos.

Kunigas šauta į širdį.
Kunigo Žebrio lavonas 

buvo atrastas ant pirmų lu
bų. parloryje. Jis gulėjo 
augštieninkas, su išskėsto
mis rankomis ir ištiestomis 
link durų kojomis. Kairys 
jo šonas buvo visas kruvi
nas. Apie širdį galima buvo 
matyt dvi žaizdos nuo šū
vių. Paskui da pasirodė, 
kad ir ant jo kaklo buvo už
veržtas šniūras. Tas .mato
mai, padaryta prieš šovimą, 
nes suvarius du šuviu širdin 
šniūro nebūtų jau reikėję.

Kunigas Žebrys gyveno 
puikiam name vienas pats 
su gaspadine. Namas ant 
trijų lubų ir du žmonės visą 
užimdavo. Sakoma, kad 
Žebrys turėjo labai daug pi
nigų, nes parapiją turėjo di
delę, o bizni daryt iš tikin
čių žmonelių mokėdavo.
Ir kunigas ir gaspadinė pil

nai apsirengę.
Negyvas kunigas buvo vi

siškai apsirengęs. Ant ko
jų jis turėjo namines šliures, 
o ant tų buvo užmauti žie
miniai kaliošai. Ant vienos 
kėdės buvo numestas žiemi
nis jo ploščius. Gaspadinė 
taipgi buvo pilnai apsiren
gus. Mergina, matyt, sun-; 
kiai kovojo, nes aplinkui ap- jas langų uždangos?Visiems 
taškyta kraujais ir jos plau 
kų šukos gulėjo 
ant grindų.

Policija sako, kad žmog
žudystė turėjo būt papildyta 
kokias 6—7 valandas atgal, 
nes lavonai buvo jau visai 
atšalę. Skaitant nuo 9 va

landos kokias 6—7 valandas 
'atgal, tai išeina apie 2—3 
J valandą naktį. Taip negalė
jo būti, nes tuomet negali
ma butų išaiškint, kodėl to
kiu laiku žmonės butų pil
nai apsirengę. Keltis taip 
anksti kunigui su gaspadine 
nėra jokio reikalo. O kad 
jie išvakaro butų taip ilgai 
nesugulę, tai irgi nepapras
tas dalykas.

Vienas žmogus sako, kad 
jis ėjo apie 7 valandą iš ry
to pro kun. Žebrio kleboniją 
ir girdėjo 4 šuvius. Jeigu 
tas teisybė, tai vėl kįla abe
jonė, argi vagis drįstų tokiu 
laiku laužtis į namus ir šau
dyt žmones. Prie to, čia 
visai neišrodo vagių darbas. 
Iš visko matyt, kad norėta 
tik gyvastis atimt ir ilgai 
ant to darbuotasi. Tiesa, 
policija sako, kad name vis
kas išversta, tečiaus ir poli
cija sako, kad neišrodo, kad 
butų kas-nors pavogta. Ir 
kas įdomiausia, kad dau
giausia esą suversti miegru- 
miai; jie išrodą, kaip kad 
audra butų per juos perėjus. 
Miegrumis. kur gulėdavo 
gaspadinė, suverstas dau
giausia. Patalai suversti, 
išmėtyti. Na. kamgi vagis 
verstų patalus? Juk vi
siems yra žinoma, kad lovon 
jokių turtų niekas nededa. 
Ir, pagaliaus. kaipgi vagis 
arba varis galėtų įneiti ir

žyburtai.
Ką policija mano apie 

žmogžudystę.
Policija spėja visaip. Sa

ko. žmogžudystė galėjo būt 
papildyta su plėšimo tikslu, 
ir galėjo tai būti keršto dar
bas. Ji daugiau laikosi te
čiaus paskutinės teorijos. 
Ji mano, kad žmogžudys pa- kur buvo klebonu ’šv. An- 
šaukė kunigą pne durų ir;driejaus parapijos iki pas-
bekovodamas su juo įsistu- 
mė jį i frontrumį. Čia jis 
kunigą nušovė, paskui pri
smaugė jį šniuru. Ji remia 
tą teoriją ir tuomi, kad 
kambaryje risi rakandai bu
vo išvartyti augštyn 
mis?

Bet tokios teorijos 
laikydama, policija 
sau išaiškinti, kokiu 
tuomet kunigo 
butų pasmaugta net ant 3- 
čių lubų. Pirma ji aiškino, 
kad merrina turėio būt už-kad mergina turėjo būt už
mušta apačioje, o paskui už
vilkta ant viršaus. Bet ši
tokiai teorijai nėra mažiau
sio pamato. Koks reikalas 
žmogžudžiui vilkti užmuštą 
merginą ant trečių lubų? 
Prie to tas juk ir pavojinga, 
nes ant viršaus galėjo būt 
daugiau žmonių ir žmogžu
dį galėjo suimti, arba tuo 
tarpu gali pajusti kaimynai, 
policija ir užtverti apačioje 
kelią. Taigi kaip neversi, o 
policijos aiškinimas neturi 
mažiausio pamato.

Ir vėla paslaptis, kam bu
vo užtrauktos visos kleboni-

davo. šitą gi rytą visi lan
gai rūpestingai buvo užtrau. 

. kti iki pat apačiai, žodžiu, 
viskas liudija, kad tenai bu
vo viskas apgalvota ir ilgai 
darbuotasi. Argi žmogžu
džiai galėtų taip padaryti?
Kunigo žebrio santikiai su 

parapjia.
Kun. Žebrys atvažiavo j 

New Britainą iš Waterburv, 
Conn., 1895 m. Jo pirmuti
nės dienos čia buvo gana 
triukšmingos. Kaip visi 
Romos katalikų kunigai, 
taip ir Žebrys visų pirmiau
sia pareikalavo, kad nebūtų 
parapijos komiteto, kad jis 
vienas butų kasierium ir ga- 
spadorium, o visi turi jo 
klausyti.

Kova ėjo ilgai ir visgi ga
lų gale, apie 5 metai tam at
gal, kunigas parapijos ko
mitetą prašalino. Tuomet 
parapijoj prasidėjo tikri 
skandalai. Susirinkimuose 
kildavo tokie triukšmai, kad 
kelis kartus kunigas Žebrys 
buvo policiją pasišaukęs. 
Sykį net bažnyčion policija 
buvo pašaukta riaušėms 
malšint
žebrys paliko $50,000 vertės 

turtų.
Kaip tik pasklydo žinia 

apie kun. Žebrio mirtį, iš vi
sų pusių pasipylė giminės 
dėl užmuštojo kunigo turtų.

Kaip praneša mums išti
kimas korespondentas, kun. 
Žebrys paliko nemažiau, 
kaip $50,000.00 vertės turto. 
Jis net dvarą turėjo nusi
pirkęs. Dabar tais turtais,

' šaudomas, badauji, puni 
kalėjimuose ir vaitoji persi- 
skyręs su savo šeimyna.

Darbininkams buvusi ka
rė Amerikos su Anglija ne
suteikė nieko gero. Vietoj 
Anglijos valdžios šiandien 
Amerikos darbininkai velka 
nė kiek nelengvesnį kapita
lizmo jungą.

Po karei, visi Amerikos 
patrijotai šaukė, kiek kuris 
galėjo išrėkti: ”Nauja lais
vė Amerikoj užgimė!”

Bet sekančią dieną patri- 
i jotai užsidarė nuo tų, kurie 
iškariavo jiems laisvę ir pa
rašė jiems Konstituciją; į- 
kurė Senatą ir Teismą, re
guliavimui ir išdalinimui 
laisvės iškariautos darbinin
kų, kad nė vienas iš jų ne
paragautų savo iškariautos 
laisvės, kuris neturėjo tur
to.

Šitokia istorija Amerikos 
revoliucijos nuo kurios lai
kų prasidėjo šukavimas, kad 
Amerika laisva šalis.

Žiūrint į tą revoliuciją iš 
darbininkiškos pusės, darbi
ninkai nieko o nieko iš jos 
nelaimėjo, kaip tik permai
ną palitiškuose bosuose.

Per ilgą laiką visuomenė 
tikėjo ir dar šiandien daug 
tokių patrijotbernių randa
si, kurie tiki, kad jie turį čio
nai laisvę ir sulaukę 4 d. lie
pos vėsuoja vėliavomis ir 
šaudo atminčiai revoliuci
jos. Bet ir tokių nemąstan
čių skaitlius mažinasi; šu
kavimai ir šaudymas tilsta; 
nes jau liko gėda džiaugties 
iš kitų laisvės, o savo vergi
jos. Visi apsireiškimai dar
bininkų tarpe šiandien ro
do, kad jau netoli diena di
džiųjų perversmų, kada vi
suomenė pasinaudos tikrą
ją darbininkiška laisve — 
socijalizmu.

Jus, darbininkai, žinot ge- 
skambina žodžius laisvės ir rai, kad kurie šiandien šu- 

. kauja už bosų laisvę ir pat- 
, rijotizmą ir sako, kad ši ša- 
, lis yra laisva, jie kaukė, 

staugė ir staugs, matydami, 
kad jus žengiate prie darbi
ninkiškos laisvės. Jie gie
da, kad mes turime laisvę 
Amerikoje ir kam čia reikia 
to socijalizmo.

Aš jūsų, skaitytojai, pa
klausiu : Kas iš jūsų mano
te, kad Amerikoj randasi 
laisvė? Meldžiu, parodykit 
man nors kibirkštėlę jos, 
kur ji yra?

Jei kokis patrijotas man 
išdrįsęs butų iki šiol pasa
kyti, kad Amerika yra lais
va šalis, aš tokį už nosies 
bučiau nugabenęs įCalumet, 
Mich. ir parodęs kur varia- 
kasiai streikuoja. Parodęs 
bučiau patrijotus su vari
niais guzikais, šaudyklėmis 
rankose, vaikščiojančius po 
gatves ir kaimus, kad šau
dyti tuos, kurie reikalauja 
maisto, laisvės ir linksmes
nės gyvenimo valandos. Aš 
tokiam parodyčiau kalėji
mus pilnus darbininkų, kur 
gyvi pūna už pareikalavimą 
geresnių sąlygų ir laikomi 
už kriminalistus. Jie išdrį
sta darbininką vadinti kri
minalistu už pareikalavimą 
sau duonos! Tokiam gali
ma butų parodyti militariš- 
kus despotus betykančius 
įsmeigti durtuvus darbinin
kų širdin bile valandą, jeigu 
tik tie išdrįstų pareikalauti 
sau laisvės.

Linksmu yra kalbėti apie 
laisvę, ji limpa prie širdies,

kutinio laiko.
Kun. J. Žebrys suorgani

zavo šv. Traicės lietuvių pa
rapiją Hartforde, Conn. Iš 
pradžių jis privažiuodavo į 
Hartfordą mišių laikyt, bet 
dabar jau keli metai ta pa
rapija turi savo kleboną.

Ar Amerika 
laisva šalis?

rašė: ”Tiesa, tiesa, kad lais
vė yra lengvai parašoma, 
lengva ir linksma apie ją 
kalbėti ir ją reikšti, bet įvy- 
kdinimas jos nėra taip pi
gus, kaip kad jums patriotai 
sako.”

Kada tai Jeffersonas iš
leido deklaraciją, neva su
teikdamas darbininkų kle- 
sai laisvę, ant kurios pasira
šė tik patriotai ir paskleidė 
laisvės žodį reikšdami, kad 
baltveidžiai ir juodveidžiai 
žmonės lygiai risi turi tapti 
liuosais. Bet iš jų iki šiol 
da nė vienas netapo laisvu; 
jie risi ir po šiai dienai tebė
ra vergais.

Vadinamoji Amerikos lai
svė yra tik patriotams, ko
mersantams, advokatams, 
bet ne mums, darbininkams. 
Ant deklaracijos nėra dar
bininkiško parašo, nė vie
nas iš proletarų nepasirašė 
ant jos.

Darbininkai laike revoliu
cijos liejo kraują, jio iška
riavo laisvę. Kongresas, 
valdininkai tik šnekėjo ir 
rašė įstatymus. Jie visi į- 
gyjo laisvę darbininkų vai
tojimais ir krauju ir jie šian
dien pasinaudoję taja laisve 
liko piniguočiais — aukso 
dievaičiais, o darbininkai 
kaip buvo, taip ir pasiliko 
vergais. Jie po karės nė vie
nas negavo didesnio atlygi- ; 
nimo už darbo valandas, di- 1 
desnės pagarbos, trumpes-j' 
nių darbo valandų. Dėlko?b 
Ar dėlto, kad jie iškariavo 
jiems laisvę? Ne! Dėlto, kad 1 
tą revoliuciją vedė tik pat- bet šiurpai pereina kūną 

pamislijus apie tą patrijoti- 
šką laisvę, kad dagi kalbėti 
apie laisvę liuosai negalima, 
nurodant, kad mes visai jos 
neturim. Mat, toki kalba 
kutena patrijotams pašones 
ir esanti priešinga šios ša
lies patriotiškai konstitucr- 
jai. '

Calumet’o darbininkai 
praktiškai persitikrino, kad 
šios šalies laisvė yra tik dar
bininkų spąstais, mašina už- 
mušinėjimui darbininkų ir 
kad Konstitucna tik suteikė

riotai dėl savo interesų ir 
jus liejote kraują už jų rei
kalus, todėl ir iškariautoji 
laisvė pasiliko ne jums, tik 

(šios šalies kapitalistams.
Po karės darbininkai jo

kių pagerinimų neturėjo. Į- 
vyko tik permaina valdžios, 
patriotai užėmė valdymo so
stus ir po šiai dienai tebesi
naudoja darbininkų jiems 
iškariauta laisve. Jie šian
dien šeimininkauja prisi
dengę mielaširdingu apga
vystės rubu ir juokiasi iš ta-'

savo tikro vardo. Regėji
mas likęs sugadintas nuo an
kstybo rytmečiais kėlimosi. 
Keltis reikdavę 4:30 ryte ir 
dirbti iki vėliausiai nakčiai. 
Dėl menkų prasikaltimų už
dedama sunkiausios baus
mės.

Dienraštis ”Enquirer” 
išeinantis Cincinnati, Ohio, 
rašo apie 3 mergaites Daisy 
White, Lucile Thomas ir Sa-

ninku gyvasčia pripildyti 
sau kišenius turtu.

Tokia tai šios šalies lais
vė.

Tūlas gal pasakys, kad tik 
Calumet’e yra toks baisus 
paveikslas. Tokiam patariu 
pažvelgti į Colorados strei
ką, kur darbininkai buvo 
šaudomi, kalinami, o jų šei
mynos gyvos sudegintos šė
trose. Šiandien streikui pa- j die Jonės, kurios buvo su- 
sibaigus ir tai vis da nesi- į imtos už pabėgimą iš tos 
liauja buvusių streikierių kunigų palaimintos įstaigos, 
areštai. Trūksta žodžių, Mergaitės skundėsi buvu- 
kad apsakyti Colorados an-. sios priverstos dirbti labai 
gliakasių kovos su kapitalis-' sunkius darbus ir ilgas va
tais baisenybes. landas; valgis kuoskur-

Darbininkai neturėjo ir džiausiąs ir to paties visai 
neturės laisvės šioje šalyj, maža. Viena mergaitė pa- 
jei nesusipras ir nesusior-■ sisakė išbuvusi 3 sąvaites 
ganizuos. Susipratę darbi
ninkų draugai be perstoji- 
mo šaukia darbininkus vie- 
nyties. Ant darbininkiškos 
vėliavos užrašytus žodžius: 
”Visų šalių darbininkai vie
nykitės! Jus nieko nepralai
mėsite, tik retežius?” girdė
jo skambant darbininkai tū
kstančius sykių, bet ar daug 
darbininkų pasistengė su
prasti tikrąją šių žodžių rei
kšmę?

Darbininkai, jus turite 
suprasti, kad ne patrijotiz- 
mas suteiks jums laisvę, tik
ruoju keliu prie laisvės ir. 
pasiliuosavimo iš skurdo ir 
vergijos yra socijalizmas. 
Gana belaukti kol tau pat- 
rijotai suteiks laisvę, tu pats 
turi ją sau iškovoti vieny- 
damos po socijalizmo vėlia
va ir dirbdamas sykiu su 
savo apšriestesniais drau
gais.

Nekaltas Avinėlis.

ant vandens ir duonos, ant
ra sakėsi per ištisą parą tu
rėjusi užpakalyje surakin
tas rankas. Tiek vargų ir 
persekiojimų bekentėdamos 
susitarusios išėmę iš langų 
geležis ir nakties laike pabė
gę iš to vergnamio. New- 

, castle majoras išklausęs jų 
skundą paliuosavo jas nuo 

; Romos vergijos.
”New York World” dien

raštis rašo, kad 17 metų 
mergaitė Henrietta Healy, 

i buvo savo motinos atiduota 
į tą popiežiaus kalėjimą, 
”House of Good Shepherd,” 
negalėdama tų visų vargų 
pernešti norėjo pabėgti slap
tai per langą ir krisdama la
bai sunkiai sužeidė, visam 
gyvenimui palikdama palie- 
gelė.

Seattle, Wash. išeinąs 
dienraštis, ”Daily Sun,” ra- 

1 šo apie OnąMargaret Smith, 
kuri negalėdama iš to popie
žiaus kalėjimo išsprukti, nu
sprendė geriau nusižudyti ir 
priėmusi dvi unciji karboli- 
nės rūgšties mirė.

Dienraštis ”Star,” išeinan
tis Washingtone, D. C. ra
šo, kad dvi mergaiti Bertha

skamba: ”Vergija ir kiek
vienas priverstinas tarnavi
mas yra draudžiamas. Kas 
tą daro Su v. Vai., ar kitoje 
šalyje, kuri yra po Suv. Vai. 
priežiūra, turi būt nubaus
tas kalėjimu.”

Bet ar tas paragrafas yra 
pildomas? pasirodo, kad 
ne. Katalikų taip vadina
mos ”House of Good She- 
pherd” įstaigos, kurių pilna 
po visas Suv. Valstijas, yra 
niekas kitas, kaip jaunų 
mergaičių kalėjimai. Mer
gaitės ten yra sudėtos prie
lankių kunigijai airių tei
sėjų, dvasiškių pasinaudoji
mui.

Tūla motina atsišaukė į 
laikraštį ”M.,” kad pagelbė
tų jos dukterį paliuosuoti iš 
tos įstaigos, nes ji negalin
ti savo jiegomis iš ten duk
ters beatsiimti. Tai ar ne 
vergija, jeigu motfina savo 
dukters negali iš skriaudikų 
rankų atsiimti?

Čia trumpai paduosiu ke
lis pavyzdžius, kur kiekvie
nam bus galima suprasti, 
jog tos mergaičių užlaiky
mui įstaigos, tai popiežiaus 
kalėjimai, kuriuose išnaudo
jamos jaunos mergaitės Ro
mos katalikų bažnyčios nau
dai ir ištvirkusios kunigijos 
gąšlių geismų užganėdini- 
mui.

Mergaitės Lena Oacha ir 
Helena Powers ištruko iš i 
Kalifornijos St Kotrina & 
St Barbara vienuolyno. Jos į 
slapstėsi po girias ir kalnus. ( 
Jas užėjo tūlas „šerifas,” 
kuris nežiūrint į jų nenorą 
ir spyrimosi nugabeno atgal 
i vienuolyną.

Tūlą laiką atgal anglų 
dienraštis „Citizen Colum- 
bus” paskelbė, kad tūla 
mergaitė Gladys Cramford 
iš Mansfield, Ohio, tapo ati
duota į”House of Good She- 
pherd” į Cincinnati, Ohio. 
1912 m. Mergaitė išsipasa
kojo, kad buvusi priversti _ _
kita pavarde vadintiee ir yra susitelkti į vieną stiprą 
po didžiausia bausme už- darbininkų organizaciją — 
draustą niekam neišduoti Socijakstų Sąjungą.

O. G. S.” ant 37 ir T gatvių. 
Katalikų įstaiga tuojaus 

’ pranešė policijai ir mergai- 
: tės vėl buvo per prievartą 

vergnamin sugrąžintos.
Seniau buvo juodveidžiai 

gaudomi ir su policijos pa
galba pristatomi į savo po
nų globą. Juodveidžių ver
gija pranyko, bet kuniginė 
vergija dar tebeviešpatauja. 
Ar ilgai dar nusipenėję ku
nigai, pasidirbę savo įran
kiu Dievą, išmislinės viso
kius vergnamius?

Nekurtose valstijose buvo 
paduoti į legislaturas ”bi- 
liai,” kad butų paskirta kon
trolės komisija, kuri kontro
liuotų visas kunigines įstai
gas, bet kunigija su pagalba 
sau prielankių atstovų ne
prileido tiems ”biliams” išei
ti. Nebraskos valstijos ku
nigija per savo prielankų 
laikraštį sušuko, kad jeigu 
tokis ”bilius” pereitų, tai 
katalikai net ginklus varto
sią.

Aš manau, kad ir „vyčiai” 
ne kam kitam suorganizuo
ti, kaip apgynimui Šv. Kazi
miero vienuolyno davatkų 
Chicagoje.

Musų katalikai vis dar ant 
tiek tamsus ir akli pasilieka, 
kad netik nesistengia pa
naikinti panašius kunigų iš
dykavimui įkurtus davatkų 
lizdus, kaip Chicagos vie
nuolynas, bet retkarčiais 
juos dar ir aukomis šelpia, o 
tą gali daryt tik žmonės nu
stoję Sveikos sąmonės.

A. Booben.

Kepla (pragaras) ir karė 
—tai vis viena: keploj žmo

nes mirusius velniai kanki
na — taip pragariškos kny
gos sako, — karėje žmonės 
>atįs save kankina. Dar- 
rininkai privalo panaikinti 
nuo žemės pragarą. Jie ga- 
i tą padaryti..

Visų darbininkų pareiga
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Lietuvos Žinios. t0kRs70iiucii0S plenas bUTO
1. Vasario 20 d., 2 vai. iš-

Juodaičiai. j ryto, mes sukilsime prieš
Šiuo laiku pas mus yra Suvienytų Valstijų valdžią 

visiškai ramu, net perdaug.. I visi ginkluoti. Visi kaip vie- 
Karės baisumo užtikti žmo- nas ir vienas kaip visi mes 
nės, išskyrus kaikuriuos apskelbiant kaip individua- 
bailius, pasiliko ant vietos, lę taip ir rasių (juodveidžių, 
nors mušis ties Seredžium meksikiečių, indijonų ir ja- 
buvo labai įbauginęs. Žmo- poniečių) liuosybę nuo Su- 
nių dauguma apie degtinę vienytų Valstijų tironybės, 
dabar mažai tesirūpina ir, kuri laikė mus vergijoj nuo 
tur-but, ne be džiaugsmo neatmenamų laikų.
mato veidrodyj, kad jų pir-1 2. Tuo pačiu laiku ir tuo
ma raudonai-mėlynos nosys pačiu budu mes apskelbiam 
pamažu darosi baltos ir įgi- neprigulmybę ir atskirimą 
ja prigimtą spalvą. Tai ži- tų valstijų, kurios rubežiuo 
noma, gana malonus ap- jasi su Meksikos kraštu ir 
sireiškimas... Tik kai-ku- kurias Šiaurės Amerikos 
riems rupi, kad dabar ves- imperijalizmas begėdiškiau- 
tuvėse ar šiaip kokiame su- siu budu yra Meksikai išplė- 
sirinkime busią nesmagu, šęs.
nes be degtinės žmogus esąs 3. Reikalingi kariumenės 
surištas ir liežuvis neliuo- korpusai umu laiku bus or- 
sas, nore, ištiesų, tokių nu- ganizuoti, vadovaujant mi- 

lyriškiems vadams, vyriau
sio Revoliucijos Kongreso 
San Diego mieste įvardin
tiems.

4. Kiekvienas vadas da
rys visa, kas tiktai galima, 
kad didesniuose miestuose 
įgijus ginklų ir pinigų.,

5. Užgriebtuose miestuos 
se tuojaus bus skyriama re- 
voliucijonierių valdžia.

6. Griežtai yra draudžia
ma laikyti belaisvius. Ar už 
suimtus amerikiečius pasi
seks išgaut mokestį, ar ne, 
suimtieji vistiek turi būt su
šaudyti.

Taip bent šitą planą pa
duoda Amerikos kapitalistų 
spauda.

Ar ne bus tik šitas suokal
bis sufabrikuotas pačių A- 
merikos kapitalistų, kad juo 
pasiremiant užpulti ant Me
ksikos ir užgriebti tą šalį į 
savo rankas? Ypač 6-tas 
skirsnelis kvepia provokaci
ja. čia jau aiškiai kurstomi 
Amerikos žmonės prieš me
ksikiečius.

siminėlių nedaug. Kaip gir
dėti, daugelis degtinės my
lėtojų jau krypsta blaivy
bės pusėn.

Meškuičiai, Šiaulių apsk.
Kareivių šeimynos. Pa

šauktųjų karėn vyrų liku
sios našlės, moterys ir moti
nos dažnai girdėti dejuo
jant, ypač neturtingosios, 
kad negauna iš valdžios nė 
jokios pašalpos, maitiflto- 
jams išėjus i karę. Daugu
ma bežemių šeimynų liko be 
duonos kąsnio ; reikėtų pa
tiems valstiečiams pasirū
pinti apie* tas vargšes. Dėl 
turtingesniųjų nors ant po- 
pierio padarė sueigoj nuta
rimą: padėti laukų nuvalyti 
ir rugių pasėti, taip ir dėl 
biednelių reikėtų šį bei tą 
duoti. Nėra daug ko norėti 
iš tarpo valstiečių, kad ir 
musų kampelio inteligentai 
už menko prašymo parašy
mą gerokai nuo tų vargšų 
atlupa, net už laiško parašy
mą į karo lauką nesidrovi 
rubliaus paimti.

beturi žmonės širdies!

I

Atsišaukimas
Veviržėnuose — 4 varstai 

nuo sienos visai mažai bepa- 
likę žmonių — visi išbėgio
ję. Žmonės kreipiąsis daž
nai su skundimais ant savo 
vietinės valdžios prie karo 
vyresnybės, kuri juos nere
tai užstoja.

Panemunėlis.
Musų "tėvelis,” tankiai 

lošdamas kortomis, duoda 
blogą pavyzdį- savo ”vaike- 
i:—«»» "vaikeliai”liams. 
visokiais budais pradeda 
"tėveliui” išreikšti neužsi- 
ganėdinimą.

Pas musų kleboną žmo
nės su reikalais priversti 
yra vaikščioti, kaip į kokią 
"senų gadynių kanceliari
ją,” kame vis "rytoj" liepia 
ateiti. Taip ir vaikščioja 
vargšai žmogeliai, o klebo
nas vis neturi laiko. Kuo- 
met-gi tie vargšų vargeliai 
pasibaigs?

("Liet, žinioe").

Kaip kapitalistiškoji spau
da praneša, slapta policija- 
susekė pietuose suokalbį su- i 
kelt revoliuciją ir atplėšt 
nuo Suvienytų Valstijų pen
kias valstijas. Prie suokal
bio prigulį daugiausia juod- 
veidžių ir meksikiečių. Jų 
tikslu buvę prijungti atplėš
tas valstijas prie Meksikos.

Tūlas Bacille Ramas jau 
‘ ntas ir uždarytas kalėii- 

po $5,000 kaucijos. Jis

1 visuomenę.
CHICAGO, ILL.

Šv. Petro ir Povilo drau
gija ir SLA. 29 kuopa laiky
tame mėnesiniame susirin
kime vasario 7 d. 1915, nuta
rė išnešti sekančią rezoliuci
ją: '

Šv. Petro ir Povilo dr-ja 
29 kuopa SLA. atsišaukia į 
visuomenę persergėdami, 
kad draugijos bei kuopos, 
nesiųstų aukų gelbėjimui 
nukentėjusių lietuvių nuo 
karės tiesiog į Vilnių, iš 
oriežasties, kad Lietuvoje 
aukų dalinimo komitetas 
perėjo į neatsakančias ran
kas dalinime aukų.

Patariam visuomenei, kad 
geriausia siųsti aukas per 
L Š. F. įsteigtą Visuotinojo 
Lietuvių Seimo Brooklyn, 
N. Y. pasitikėdami, kad L. 
Š. F. suras geriausią būdą, 
kaip turi būti dalinamos au
kos Lietuvoje.

Patėmiję, kad Lietuvoje 
yra aukos dalinamos ne 
tiems, kurie reikalauja pa
galbos šiandie, bet skiria
mos klioštoriams, todėl no
rim atkreipti Amerikos lie-

slapta pohaja auk *utj j
rankas, per kurias butų nu
skriausti alkani, basi ir be 
pastogės, mirštanti iš bado 
lietuviai.

Rezoliucijos Komitetas: 
Pranas Benderius, 

Antanas Strankauskas ir 
T. L. Dundulis. 

(Draugi jis ^ntspauda).suimtas ir uždarytas kalėji
me _ “ '
esąs tos kompanijos galva. 
Laukiama ir daugiau suėmi-

AUKOS
LIETUVOS ŠELPIMUI

jos, kurias norėta 
užgrėbti, vadinasi: Texas, 
Arizona, New Mexico, Colo- 
rado ir Califomija. Suo
kalbininku buvo nutarta nu
žudyt kiekvieną 
vyrą virš 16 metų

CHARLESTOWN. MASS.

Buvo vestuvės. (Keno? Adm.). Su

manėme parinkti Lietuvos Selpimuo 

Fondan aukų.

Aukavo:

V. Mikuly 51.00. S. Palubeckis, 

B. NoviK po 50 e. J. Šleževičienė ir J.

baltveidi po 25 c. viso $2^0. 
Pinigai perduoti JT 

amžiaus. ”KeL” Adm.

Pinigai perduoti K. Šidlauskui

WILLKES BARBE, PA.JERSEY CITY, N. J.

Sausio 9 d. prakalbose paminėji
mui "Kruvinojo Nedėldienio” rinkta 
aukų kurios paskirstytos į dvi dali: 
pusė L. Š. Fondan ir kita pusė Revo
liucijos ir Kankinių šelpimo Fondan.

Aukavo šios ypatos:
Jur. Stanionis, D. A Patamsys, J. 

Tamošiūnas, J. Žekonis, A. Juknevi
čius, V. Detny, O. Bujauckiutė-Bar
kauskienė, A. Papievis, M. Zorckiutė 
po 50c. P. Zaviša 30c. B. Jasiukai- 
tis, K. Akstinaučius, M. J. Iškauskas, 
Jurg. Kamarauskas, K, Masiliauskas, 
p. Bulota, J. Šukys, T. Baltronas, L. 
Navickas, A. Matulis, A. Meškaus
kas, R. Reziene, M. Skučias, J. Kepe- 
las, A. Rėza, J. Meškauskas, J. Klei
za, 2-ras J. Meškauskas ir A. Zarc- 
kis po 25c. Viso aukų suaukauta 
$11.90.

Vietinis L. Š. F. sekr. D. Pilka.

A- 

L.
Vasario 3 d. A. P. Šukio su p-le 

gota Grybaitė vestuvėse surinkta 
Š. Fondan aukų.

Aukavo šios ypatos:
A. P. Šukys ir A. Grybiutė-Shukie- 

nė po $1.00. J. Laukaičiui, P. J. 
Zubis, Vincas Andriulevičius, C. S. 
Kasparavičia, Juozas Shnipas, U. Ta
boras, Antanas Grybas, J ieva Grybie
nė, Marė Grybienė po 50c. P. Pokin- 
kis, Vincas Misevičia, Jieva Shnipie- 
nė, Marytė Lučinskiutė po 25c.

Viso ...................................... $7.50.
Pinigus priėmiau T. L Dundulis, 

L. Š. F. finansų raštininkas.

Pajieškau švogerio Petro Minkevi

čiaus, 4 m. kaip Amerkoj. Atvažia

vo Amerikon iš Škotijos. Meldžiu at

sišaukti. Turiu svarbų reikalų 

J. Gaisris,

703 So. 3rd avė.

(8)

Canton, III.

Pajieškau brolio Vinco Čironio. 
Gyveno Lynne ir Haverhill, Mas. 10 
metų kaip Amerikoj. Rodos, kad gy
vena Amerikoj, bet negaliu susižinoti. 
Paeina iš Vilniaus gub, Trakų pav, 
Valkininkų par. Kas praneš gaus 
gerų dovanų.

Motiejus čironis
42 River str, W. Lynn, Mass.

Pajiekau brolio Adomo Gervilio; 
Suvalkų gub, Seinų pav, Beržinskų 
par., Miškinių kaimo. Meldžiu atsi
šaukti.

Vincas Gervelis,
BOX 321, Daisytown, Pa.

Pajieškau pusbrolio Ignaco Bublio; 
Kauno gub., Šaulių pav., Kuršėnų vai. 
3 metai Amerikoj. Dirba anglių ka
syklose. Gavau žinių, kad miręs. 
Mieli draugai, kas jj žinote, meldžiu 
suteikti man platesnes žinias apie jį. 

V. Rentas,
121 Ames str, Montello, Mass.

Pajieškau draugo Franciškaus Ad- 
mauskio; Kauno gub, Telšių pavieto, 
Mosėdžio vai, Mikulčių kaimo. Mel
džiu paties atsišaukti, arba žinančius 
jį pranešti. ,

Anton Pocius,
3718 Com avė, Anacortes, Wash.

Pajieškau brolio Mataušo Vilko; 
Suvalkų gub, Senapilės pav, Klebiš
kio gmino, šiauliškio kaimo. Brolau! 
Guliu jau ilgas laikas ant mirties pa
talo ir turiu dėl tavęs svarbų reika
lų pranešti. Prašau atsišaukti, kaip 
greičiausia, arba jei kas kitas ji ži
notumėt, bukit malonus duoti žinių.

Geo. Vilkas, (8)
1745 Nay Aug avė. Scranton, Pa.

Pajieškau pusbrolio Povilo Budrei- 
kos; Kauno gub., Ukmergės pav. 

Viešintų par., Cunkų kaimo. Taip
gi Vinco Verbicko, Anykščių mieste
lio ir Anelės Gražyčios, Indrioniškio 
par. Turiu svarbų reikalų, meldžiu 
atsišaukti. (8)

Povilas Ulba,
% C. Hoyt, Oyster Bay, L. I. N. Y.

Pajieškau brolio Kazimiero Yurdo- 
no, girdėjau gyvena Brightone, dir
ba Karų šapoj. Jis pats ar kas jį 
žino malonėkit pranešti. (7)

Adam Yurdon,
1008 S. Canal st., Chicago, III.

Pajieškau pusbrolių: Pranciškaus 
Antanavičiaus, Juozapo Vinckaus ir 
draugo Aleksandro Šimkaus. Visi 
Kauno gub., Varnių miestelio, apie 4 

metai Amerikoj. P. Antanavirius gy

vena Chicago, III. J. Venckus pirm 3 
metų Herrin, III., o A. Šimkus La- 

Salle, III. Turiu labai svarbų reika

lų. Jis pats lai atsišaukia tuojaus ar
ba kas apie juos žino malonės prane

šti. (8)
Antanas K. Palkem,

4 So. Fors str., Kansas City, Kans.

JERSEY CITY, N. J.

S. L. A 50 kp. prakalbose, vasario 

7 d., kur kalbėjo V. K. Račkauskas 

persergėdamase nesiųsti suaukautų 

pinigų stačiai į Lietuvę, tokiems ko

mitetams, kurie skyria Karmelitų ba

žnyčioms ir "Saulės” mokiniams pini

gus suaukautus sušelpiami nuo ka

rės nukentėjusių.

Aukų sumetė šios ypatos :

S. Stanionis $5.00, J. Zujis ir J. 

Skrinka po 50c, M. Skučias, L. Navi

ckas, K. Marcinka, J. Stanionis ir V.

K. Raškauskas po 25c, smulkesnių 

75c. Viso $8.00. Pinigai pas vietini

L. S. Fondo kasierių K. Akstinaučių.

Jersey City L. S. Fondas pinigų tu

ri surinkęs apie $100, nežiūrint, kad ir 

daug kenkia klerikališka pusė.

Vietinis LŠF. sekr. D. Pilka.

TUCKAHOE, N. Y.

Pataisymas.

Aukų skyriuje "Kel." No. 5 

kverbė klaida.

Tuckahoe, N. Y. lietuviai S.

L Dr-jos prakalbose LŠF sušukavo 

$12.40 ir šv. K. K. L dr-ja iš savo iž

do paskyrė $10.00.

Tokiu budu išviso susidaro $22.40.

Visas aukas priėmė T Dundulis ir 

aukautojų vardus gavę nuo T. Dundu

lio pagarsinome No. 5

"KeL” Adm.

įais-

K. K

Pajieškau pažįstamo: Jono Pasno- 

kaičio, Kauno gub., Raseinų pav. Du 

metai atgal gyveno Montreal, Cana
da. Meldžiu jo paties atsišaukti ar
ba kas apie jį žino pranešti. Turiu 

svarbų reikalų. >7)

John Semkus.
P. O. BOX 144, McTaggort! Sask. 

Canada.

Pajieškau draugo Antano žibo; 

Suvalkų gub., Senapilės pav., Armo- 

nišknų kaimo. Meldžiu atsišaukti. 

Juozas Vaitkevičius,

135 Ottconnors str., Gardner, Mass.

Pajieškojimai

EAST LEXINGTON, MASS.

Vasaorio 7 d. A Jonušo vestuvėse 

užsiminta apie sunkų Lietuvos padė

jimų ir nutarta paaukauti Liet. Šelpi

mo Fondan.

Aukavo:
Jaunavedžiai A. A. Jonušai $2.00, 

J. Skirtas, ir G. Kairys po $2.00.1. Jo- 

nuškis, E. Jonuškienė, A Brasas, P. 

Kasparaviče, A. Stupuras, D. Jonušiu-1 

tė, A. Kasparavičienė, K. Petravice, 

J. Kasparaviče po $1.00, M. Kiburie- 

nė, G. Martinkienė po 25c. Viso $15.75.
Pinigus priėmė L IL 15. K. Šidlau

skas.

Pajieškau savo vyro Jono Jankaus

ko: didelis, sausas, burna biskį mar- 

kiuota, plaukai tamsiai geltoni, nosis 

didelė ir viršui vieno danties nėra; 

akįs rudos ir biskį susilinkęs. Kau

nietis, Raseinių pav., žvirgždžių kai

mo. Meldžiu širdingai jį žinančių 

pranešti. (9)

Petronė Jankauskienė,

20 Star str., Ansonia, Conn.

Pajieškau savo pažįstamų; Kauno 

gub, Pumpėnų par, Puodžunų kaimo. 

Meldžiu atsišaukti.

Grasilija Leleičia-Šaltinienė, 

BOX 41, Noblestown, Pa.

Pajieškau apsivedimui merginos 

mylinčios gyventi ant ūkės (farmos). 

Aš esu 25 metų amžiaus gyvenu ant 

ūkės, turiu įrengtų ūkę su visais įran

kiais ir gyvuliais. Esmu vienturtis 

ūkės savininkas. Pajieškau dėlto, kad 

apie mus to amžiaus merginų nėra; 

atsiliepiant meldžiu rašyti adresu: 

Jonas Lukošius,

BOX 11, Lake Co, Sauble, Mich.

Pajieškau Kazimiero Adomaičio; 

Kauno gub., Panevėžio pav., Linkavos 

vai.. Dučių kaimo, kuris jau 6 mėne

siai kaip apleido mane. Jeigu tebėra 

gyvas, o gal be darbo kur skurdų ken

čia, norėriau, kad kuogreičiausia at

sišauktų. Jeigu pats atsišauks duo

siu pagalbų, nes aš turiu gerų darbų. 

Jis yra tamsių plaukų, pailgo veido; 

5 su puse pėdų augsčio. Už prane

šimų skiriu $5.00 dovenų.

Ona Adomaitienė,

41 Allen str., Lawrence, Mass.

PERSERGĖJIMAS FAR- 
MŲ PIRKĖJAMS.

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

ANTANAS ZABELA,

P. O. BOX 1 PEACOCK, MICH. 

Lake Co.

KEPĖJAS pirmos klesos, mokan
tis kepti visokių rusių duonų, jieš- 
kau darbo kepykloje už vyriaus; ke
pėjų. (9)

W. Kampionas,
4 Cleveland avė, Ipswitch, Mass.

PARSIDUODA FARMOS .

Lietuviškoj kolionijoj tarpe gražių 
ir sveikų vandenų ir žuvingų ežerų, 
kur daugelis lietuvių pelnijasi; nerei
kalauja, prašyti, kad bosas duotų 
darbų, bet jaučiasi pats ant savęs bo
su. Žemė gera ir derlinga, oras toks 
pat kaip musų Lietuvoj. Žemė yra 
lengva įgytie ir galima gauti ne
brangiai ir visokiomis išlygomis: nuo 
12 iki 70 dolerių akras. (10)

Frank Bakunas,

M aso n Co, Millerton, Mich.

$15.00 SAVAITĖJ EXTRA!

Pajieškau lietuviškų agentų iš 
kiekvieno miesto. Iš darbo atliku- 
siame laike gali šitų darbų atlikti. 
Atsišaukdamas prisiųsk markę už 2c. 
dėl paaiškinimo. (8)

JOHN B. PARIMSKY

P. O. BOX 944, HaUovd, Me.

GERIAUSI SIUTAI IR LIETAUS 

KOTAL

Pigiausiai ir geriausios materijos 
galite gauti tik pas mus.

Daromu ant užsakymo ir užlaiko
me gatavų. Duodame ant lengvų iš- 
mokesčių po $1 sųvaitėj. Toliau gy
venantieji kreipkitės laišku, o mes 
prisiųsim savo agentų ir nurodymus. 
Artymesnieji kreipkitės ypatiškai. 10 

TRAVELERS RAJN COAT CO.

3 Harrison avė, & Corner Essex str, 

BOSTON, MASS.

AR MANAI pirkti ūkį? — Jeigu 
taip, tai kreipkitės su visokiais ūkės 
reikalais prie žemdirbystės studento 
— specijalisto, o gausit teisingus pa
tarimus. (8)

D. B. PRATAPAS,

437 W. Dayton st,.. Madison, Wis.

DĖS MOINES, IOWA.

Lietuvos Sūnų ir Dukterų Dr-ja 

laikys susirinkimų vasario (Febr.) 28 

d, 1915 m. po No. 1013 S. E. Allen 

str, 1 vai. po pietų.

Meldžiame visus narius atsilanky

ti. Bus svarstoma konstitucijos ir 

čarterio reikalai. (8)

Sekr. C. Shilhag.

NEPAPRASTOS DOVANOS
Kas užsirašys pas mane dienraštį 

"Naujienas” ir prisius $5.00, tas gaus 

dovanų "Laisvę” arba "Keleivį/’ t. 

y. du laikraščiu per metus laiko. Tai- 

nų" dar pasisinkti vienų iš dviejų 

nų" dar pasirinikti vienų iš dviejų 

laikraščių: "Laisvę” ar "Keleivį." Pi

nigus siųskite šiuo adresu: (9)

J. Braknis,

183 Roebling str., Brooklyn, N. Y.

BROOKLYN, N. Y.
Lietuvių Apšvietos Draugijos mė- 

“d.

namo

L1ETUVIŲ DRAUGUOS, 
KURIOS TURI 

"KELEIVI” UŽ 0RGAN4

LIET U V. MOKSLO DRAUGYSTB 
Pitsburgh, Pa.

LIETUVVOS ŠELPIMO FONDO 

KOMITETAS.

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

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

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

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

Finansų Sekr. 1) T. L. Dundulis,
P. O. Box 511. Westville, DL 

Finansų Sekr. 2) J. Stasiulevičioa, 
1815 E. Moyamensing avė., Phila, Ph. 
Iždininkas K. Šidlauskas,

226 W. Broadway, S. Boston, Maso. 
Kasos Globėjai: M. Čėsna, 56 Markai 
St., Brighton, Mass.; J. Gegužis 28 
Broadway, So. Boston, Mass.; J. Gor- 
dauskas, New Britain, Conn.

Pinigus siunčiant čekiais arba Mo- 
ney Orderiais, reikia išrašyti vardą 
Lithuanian National Relief FiuuL

Visus pinigus reikia siųsti vardą 
kasieriaus per Finansų
T. M. Dunduli, P. O. Box 511, Wtrt- 
ville, III., kuris po kaucija $1,000.

PALAIMINTOS LIETUVOS DR-TB 
Chicago, I1L

Valdyba.

Prezidentas — Ed. Čepulis,

2030 S. Peoria st., Chicago* DL 
Prezid. pagelb.— A. Tamkevičia, 

1916 Canalport avė.,

Protokolų rašt. — K. M

1616 So. Halsted st., Chicago* 

Finansų rašt. — J. Syker,

5047 W. 32nd st., Cicero, DL 
Kasierius — L. Kaspar,

3131 So. Wenworth av., Chicago, DL 
Organizatorius — A. Tamkevičia,

1916 Canalport avė., Chicago, DL

LIET. NEPRIGULM. KLUBA&

Chicago, DL
Prezidentas — Sal. Vasaitis,

712 W. 17th place, Chicago, DL 
Pirm. Pagelb.— Jonas Gružinslcas,

923 W. 33rd pi. Chicago* DL 
Prot rašt ir organo užžiurėtojas — 

Petras Keniutis,

3238 So. Halsted st, Chieagsę 
Finansų rašt — Kaz. Mikolaitia,

3327 Auburn ave^ Chicago, DL 
Kasierius — Kaz. Šila&

3342 So. Halsted str. ChicagK 
Susirinkimai atsibuna kas paskati

nę subatų kiekvieno mėnesio, 

valandų vakare, "Aušros** iiuctshsi 
je, po No. 3149 S. Halsted st Mstl 
nis susirinkimas pripuola sausio 1SB> 
nesij. Bertaininiai: Balandžio ir Spa
lių mėn. Pusmetinis Liepos mėn.

DRAUGYSTĖ ŠV. PETRO Na. 1 
Towu of Lake, Chicago, DL 

Valdyba.
Pirmin. — B. Mozeika, 

4005 S. Artesian avė. Chicago, DL 

Pirm. Pagelb. — Stf. Morkūnas, 

2459 W. 46th pL,

Org. Užžiur., Prot rast. 1

2446 W. 46th pL, Chicago, 

Finansų rašt. — J. Laucevičių, 

4637 S. Wood st, Chicago, DL 

Kasierius — K. K. Strzyneckis, 

4612 S. Ashland avė. Chicagos 

Susirinkimai būna kas tračių 
dėldienį kiekvieno mėnesio 2 vai. 
pietų bažnytinėj svetainėj, šv. Fanų 

neprigulmingos pensijos, 4538 ŠŠ 
So. Marshfield ave^ Chicago, DL

/

NORVOOD, MASS.
Aukavo Lietuvos Šelpimo Fondan: 

A. K. Neveekas, S. Voikazas, T. La- 

zauddutė, J. Gudaitis, M. Sargelis, P. 

P. Kručas, A. D. Jovaišas, P. Babila, 

S. Karalius, M. Babilienž po $1.00, F. 

Germanavičius 75c., J. Germanavi

čius, F. Keršis, Tofile Pskarklienė, G. 

Pakarkliutė, T. Vita, F. Murinas, O. 

Navickienė, D. Jonušis, P. Rasimavi- 

čius, A. Pigaga, P. Cziapaa, P. Piliua, 

E. Akelaitienė, A. Brazdžiūnas, E. 

Karalienė, visi po 50 centų. K. 2iu- 

rinskas, K. Mitkus, T. Lutkus, D. 

Stasiulaitie, M. Menkevičius, F. Mu- 

činskas, V. Pratašius, A. Smolskis, A. 

Vaikasienč, Aldona Vdikašiutė. Anele 

. Vaikašiutė, O. Vaikašiutė, M. Jū

rines, Anelė Paznokienė, J. Alekna, 

A. Zaranka. S. Keršis, J. Zaldauckas. 

Ona Brazdeikiutę, K. Lukais, T. 

Skaisgiris, Z. Juriavirius, J. Stanis, 

S. Kamarauskas, V. Narbutas, J. 

Braukilas, N. Višinakaitė, P. Survi- 

liutė, P. Rasimavičiutė, J. Galgauc- 

kas, Ona Brasd< ikaitė, P. Skaržius, J. 

Slenvg, K. Viikauckas, D. Vetie- 

nė, D. Paulonis, D. Panilonienė, J. 

Matulevičius, V. Kilaitis, V. DMžbahs 

A. Tamašauskas, A. Lepeskienė, J. 

Rutkauskas, M. Keršys, visi po 25c. 

A. Setas 30c. Išviso $30.00.

D. L. K. Keistučio, dr-ja aukavo ii 
iždą S25.M
Viso aukų................................................................... $55.00.

Aukas priėmiau T. L Dundulis, 

LŠF. ižd. '

Pajieškau sesers Marcelės Slams- 

kienės, pusseserės Onos Sudžius- 

Simonaičiutės, gyveno Philadelphijoj; 

pusbrolių Simonauskų, Antano, Juozo 

ir Miko. Suvalkų gub, nuo Katan- 

čiznos. Ir visų savo draugų Vinco ir 

Antane Kasiliukų iš Vaitų, taipgi ir 

Antano Oželio, Ant. Sombriaus, siu

vėjo, Jono Jokubsucko, Antano Suo- 

čiuno. Meldžiu atsišaukti. (9)

R. Regenevič,

P. O. BOX 2843, Montreal, Canada.

Pajieškau draugo Povilo Užoa; 

kaunietis, Ukmergės pav, Viešintų 

miestelio. Susipažinau su juo Gurc- 

kuose, Troškūnų par. Labai muisčiau 

atsišaukti.
Liudvikas Rimkus,

551 41st avė., E. Vaneover B. C. 

Canada.,

Pajieškau draugų, pažįstamų ir 

giminių, kurie nori su manim susi

rašinėti. Aš paeinu iš Ramongalių 

kaimo, Vabalninku parapijos, Kauno 

gub.

Adolpas Rastauskas,

181 Pine str. Gardner, Mass.

Pajieškau dėdės Miko Braštaucko; 

Suvalkų gub, Mariampolėe pav, Pa- 

germano gmino. 2 metai Amerikoj 

Malonėkit atsišaukti.

Mikas Marčiulionis, 

1>6 I'-aalvarde avė, Throop, Pa.

Pajieškau draugo Ignaco Bočkaus; 

Kauno gub., Raseinų pav.. Sausių so

džiaus, apie 10 metų Amerikoj. Jis 

pats arba kas apie jį žino malonėkit 

pranešti. Taipgi pajieškau Juozu- 

po Rumšo ir Rozalijos Piktumienėe, 

gyveno pirmiau Chicago, DL Teiksis 
atsišaukt •

Antanas Jucius,

1408 Hyde Park ava, Hyde Park,
Masa

neštais susirinkimas atsibus 21 

vasario 1915 m. Tautiško 

svetainėje ant antrų lubų 101—108 

Grand str, Brooklyn, N. Y. Prasidės 

nuo 2 vai. po pietų. Taigi visi drau

gai ir draugės teikstės neatbūtinai 

pribūti į šį susirinkimų, nes yra daug 

labai svarbių reikalų aptarimui.

Susinėsimų rašt. A. Petraška, 
183 Roebling str,

Brooklyn, N. Y.

Aš, Jotum Mickeviče, paeinu iš Ltn- 
kavoa miestelio, Kauno gub, Panevė

žio pavieto; pajieškau Klemenso Ve- 

likio, Jurgio Janiūno, Antano Micke

vičiaus, Stanislovo Mlkalaucko ir 

Juozapo Kairaičio ir visų giminių ir 

pažįstamų draugų; meldžiu atsišauk

ti šitokiu adresu:

Jonas Mickeviče,

2349 So. Oakley avė, Chicago, I1L

Saaugusi mergina ar moteris, rei

kalinga prie naminės ruošos stuboje, 

sugebanti virimo darbų. Mažų vai

kų nėra. Kitų miestų merginas mel

džiame atsišaukti laiško: <9)

Mrs. F. Martin, 

1209 — 3rd str, Cedar Rapids, Iowa.

DYKAI
Kišeninis Kalendorius 1915 me

tams, kuris kožnam naudinga- turėti, 
tik prisiųsk 2 markei po lc., o jį ap
turėsi su paveikslėliais. (8)

W. J. PETKON.
73 Perter Ave^ Montello, Mase.

ŠELPKIME LIETUVOS GELBĖJI

MO IR AUTONOMIJOS 

FONDUS.

Visi jau žinome, kokius vargus 
kenčia musų broliai Lietuvoje, ko

riuos užgavo karės smūgis. Aiškini

mų apie tai nereikia. Mueų būtina 

priedermė yra juos aušelpti pagal iš

galę. Tolinus musų priedennė yra 

neužmiršti ir musų tėvynės likimo, 

tai yra rūpestis išgauti Autonomijų 

— savivaldų, tokių kaip mums pa

žįstama yra autonomija — savivalda 

kiekvienos valstijos čionai Ameriko
je.

Kaip padidinus tuos abu fondus, 

Lietuvos Gelbėjimo ir Autonomijos, 
visi, kurie paaukaus vienų dolerį 

i$1.00» ir nusiųs laetuvos Gelbėjimo 

ir Autonomijos Fondų iždininkui, p. 

T. Paukščiui, 13 Mill St^ Pittston, 
Pa., tai visi fpius sekančia.- knygas;

Amerika Pirtyje ....................................

Kų daryti, kad sveiki būt u m 

Perspėjimas apie šv. tikėjimų 
Dangaus n-igštumas .............................

Trachoma ir prie šviesos .... 
Visas -vietas.................................

Pasninkai Lietuvoje ... 
Rodoi motinoms apie 

vaikų ....................................................................

Apie nežmoniškus maskolių darbus 

Kražiuose ............................................................................... 5c.

10c.
10c.
10c.
20c.
15c.
20c. 

........ 5c. 
augmimų 
.... 5c.

|

IšSIRANDAVOJ A KAMBARYS.
a-r ---- !

.... . ~ ---------------- Apšildomas ir su visais patogumais,
lajieskau draugo Petro Končiau.*, taipgi ku valgiu ir be valgio. Msudy- 

Kaunn gub.. Telšių pav, Narirdaičių -z Kitas ir 

par. Sakinių sodž. Meldžiu atoiiiepti. gajin,a kožnu laiku.

M. SUDYMT.
So. Btooteo, Mase.

AnL Indriekus, z (8)
P. O. BOX 87, Mecleary, Wnsh. 122 F rtr,

gi u ir be valgio. Maudy- 
šaltas vanduo. Pamatyt 

(8)

A^iso •••••••*•• $1.00.

Už prisiuntimų tų knygų gerada

riui aukautojui, po 10c. bus skaito

ma nuo dolerio — arba atitraukiama, 

tiūp, jogei auka bus tiktai 90c. Kas 

pridės tų 10c. pne dolerio, tojo auka 

bus skaitoma pilnas doleris ir bus 
gar»i name laikraščiuose aukautojo 

vardas, pavardė ir vieta.

P. MikalaMe.

LIETUVIŲ pasiunksminum 
DRAUGIŠKAS KLIU B AB.

Indiana, Harbor, Ind.
Vaidyba:
Prezidentas — Pranas HenderaonML 

2112 137th st., Ind. Harbor, Eam.
Vice-Prez. — Pranas Andrijausku 

3730 Elm st, Ind. Horbor, IŠA 
Prot Rašt. — Pranas Rudis, 

rooni 22, Palace Hotel, 

Indiana, Harbor, Ind. 

Kasierius — Antanas Mikaloez, 

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

2207 — 137th st, Ind. Harbor, IadL. 
Maršalka — Motiejus Drungilais, 

3604 Deodar st, Ind. Harbor, IadL 
Susirinkimai atsibuna nedėltoorit 

x> 15 d. kiekvieno mėnesio, 1-mų V»- 
andų po pietų, Antano Mikolaca sve

tainėj, 2112 137th str, Indiana llam» 

bor. Ind.

Visų skaitytojų 
atidai!

Už pagarsinimus nei re
dakcija, nei administradje 
neatsako. Skaitytojai patįs 
turite save daboti ir jokiem 
daug žadamiems, už mala 
pinigą, apgarsinimams neti
kėti ir pinigu nesiųsti ne
persitikrinus jųjų žadąmaia 
daiktais. Dažniausia tokie 
skelbimai esti tik pigi apga
vystė ir ii negudrių žmonių 
pinigų viliojimas.

"Keleivio” AdministracU^

J
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Sudiev“, Gustaiti!

r t

KELEIVIS

Jau Ameriką apleidai
Ir gailies, sakai, tu jos...
Jog taip dirbus "tautos naudai," 
Kaipgi širdis neraudos!
Daugel vargo nukentėjot;
Nėra dyvo —su Gabriu — 
Koliai aukso prisidėjot 
Iš varguoliu du krepšiu.
Lyg nežino nieks lig šioliai. — 
Neva reikia jiems kovoti. — 
Nesigėdi musų broliai 
Silpnesniuosius išnaudoti.
Va. "Tėvynė jojo šaukia” — 
Ką jis gero padarys? — 
Be abejo, ten jo laukia 
Gaspadinės čielos trys.
O tos aukos suaukotos
Koki "tūzą” pasitiks? — 
Bus bažnyčioms išaikvotos. 
O vargdieniams špyga liks.
Taip, "veikėjau." taip Gustaiti 
Sudiev sakau, ištikru
Stengkis tautai laisvę gauti 
Puotoj caro kraugeriu.
Ir daugiaus vis temdink žmones, 
Patįs kalti, kad kvaili.
O tau "šiur” — beabejonės — 
Gaspadinė teks daili

R. Prakeiktasai.

Pašnekėlės
Traukinyj šalia viens kito 

sėdi du tautiečiai.
Jaunesnysis klausia senes

nio:
— Ar nežinot kokia dabar 

stotis?
Senesnysis nenorėdamas 

pramurma: — Vilkaviškis.
J.: Vilkaviškis? Pirmą 

kartą girdžiu. Ar didelis 
miestas?

S.: Vilnių matei?
J.: Mačiau.

S.: šimtą kartų didesnys.
J.: Stebisi. Palūkėjęs vėl 

klausia:
— Upė ar didelė ten teka!
J.: Nemuną matei?
J.: Mačiau.
S.: šimtą kartų didesnė! 
Jaunesnysis jau supranta, 

kad ji ant juoko laiko. Nusi 
šypsojęs klausia:

— Na, o durnių ten daug 
yra?

S.: Nuvažiuosi tai vienas 
ir busi. Lašakė.

DAKURIS F. MATULAITISN. Y. Knygelė parašyta la
bai aiškia kalba ir pamoki
nančio turinio. Kaina 10c. 
skaitymo 20 puslapių.

Moteriškė ir Meilė, me
džiaga iš profesoriaus Mon- 
tegazzo "Meilės Fiziologi
jos.” sutaisė Bostonietis. iš
leido "Laisvė.” Kaina 20c. 
skaitymo 60 puslapių.

Raudonas Juokas, ištrau
kos iš atrasto 
parašė Leonidas 
vertė Laisvietis. 
juokas yra didis 
prieš kares. Knygos kaina 
truputi brangoka, nes 35c.. 
o skaitymo bus nedaugiau, i 
kaip 105 pilni puslapiai. 
Knyga gaunama "Laisvės” 
redakcijoj.

Knypkis. vieno akto ko
medija. parašė M. Gavale- 
viez. sulietuvino St. Gr-nė. j 
išleido "Kova,” PhiladeI-' 
phia. Pa. Kaina 10c.

Kaip pasimokinus plaukt. 
Knygutė sutaisyta J. Sirvy
do. Apie jos turini pasako 
jau antgalvis. Knygutė gau
nama "Jaunosios Lietuvos" 
knygynėlyje. C hieagoje.
Kaina 20c.. nors užtektų ir 
10 centų.

•9

Ar non gaut tikietą į dangų? Į Akušerka
Jei taip, tai tuojaus užsirašyk 

ucAUP"
Pabaigusi kur^HuniMas Medieal 

Cellege. Baltimore. Md.
Pasekmingai otlieka eavodarbg 

prie gimdymo, toipgi suteikia vi
sokias rodąs ir pageibg invairiose 
moterų ligose.

F.
SO. BOSTON, MASS i

I

I

Studijuoja New Yorko Klinikose. 
Už kiek laiko grįžš j Bostonu. Va
karais tarp 7 ir 9 vai. priima ligonius 
po numeriu

BROOKLYN, N. Y.
229 Bedford Avė.

Kaip zakristijonas kiaulę 
šventino.

(Tikras atsitikimas Zana
vykuose ).

Kartą bekalėdodamas ku
nigas susivažiavo sykiu su 
kromninku žydeliu pas ūki
ninką.

žydas, nenorėdamas akis 
akin su kunigu susitikti. Įė
jo virtuvėn, pakol kunigas 
Įeis stubon. o virtuvėje tuom 
pačiu sykiu ėdė pašerta 
penima kiaulė. Žydas pa
matęs kiaulę nepanorėjo bū
ti su ja ir manydamas, kad 
jau kunigas stuboje, pravė
rė duris ir norėjo išeiti: kaip 
tik žydas atidarė duris, 
kiaulė šmakšt žydui per 
tarpkojį. Žydas kiaulę su
spaudė kojomis ir norėjo 

. neišleist. bet kiaulė stipri ir 
su žydu puolėsi laukan: ii 
kaip tik sykis priemenėn ėjo - 
kunigas, kiaulė ir per kuni
go tarpkojį šmakšt, bet Į 
skvernus susipainiojusi su
klupo.

Puikus reginys: žydas ant* 
kiaulės, kiaulė ant kt 
zakristijonas aplink 
damas su kropylu ir nu 
kiaulę krapytl

Aglinciškės Vincas.

i -

Kaip aš bedievišką "Keleivi" 
naikinu.

Kartą besiklausant kun. 
Pliuškiaus pamokslo tokis 
piktumas mane paėmė, kad 
visus cicilikus bučiau vande
nyj sudeginęs. Kun. Pliuš
kius aiškiai, kaip ant pliko 
delno parodė, kiek tie be
dieviai ir jų laikraščiai blo
go pridaro: jie Ališaus-j 
kams, Yčams ir Gabriams 
neduoda aukų, neremia ku
nigų ir saliuninkų tautiško; 
biznio,, griauna kunigų su- 
gaspadinėmis* šeimynišką 
gyveniinąUrUUU Viši jų lai
kraščiai sėja prakeiktą be
dievystę, bet jau-'tas "Kelei
vi,” tai baisiausis iš visų. Ir 
ėmiau galvoti, kaip čia . nors 

• vieną iš tų bedieviškų lizdų 
išnaikinus.

Staiga man atėjo galvon 
labai šventa mintis: reikia 
išsirašyti ''Keleivi." Tuojaus 
/pasiunčiau redakcijai $1.50: 

z Ar štai jau 4 metai, kaip aš 
tą cicilišką sėklą naikinu. 
Patariu visiems savo drau
gams tautiečiams, katali
kams ir visiems šventiems' 
šventakupriąms, kurių nuo 
tautiško šlico nosis raudo
nos ir nuo trinimo "barų" , 
kiauros aikunįs, kad prisi- 
dėtųmėt prie to taip šlovin
go darbo narkinifho' "Kelei
vio” ir kitų. Bedieviškų laik
raščių : rišu pirma išsirašy
kite, . paskui perskaitykite 
nuo- pradžios iki galui, o vė
liau duokite savo draugams 

'katalikams, kad tie skaitv-j. . 
tų. patai, kol visai nesu plis,\ negalė jome suprasti apie ką 
už ką nuo savo klebonų Pliu- rasote.
škių, Mylibobų, šnapsaričių Karštam Katalikui.— Ką 
ir Tinginevičių gausite kasj ”Ka-ko” ir "Draugo” bo- 
nedėldieni šventą palaimini
mą. '

Jūsų tikras Parapijonas.

M. Gallivan Co

6 Loriif sL, 
arti E'ir 7th »U

• yra vienatinis JaikraS-
i savo pirt mu. graliais s 

puikiais paveiks . s

Or. B. 6. NERNICK
UETUVldKAS D-RAS

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

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

Telefonas

69Z Hannover st, Bastin, Mass

149 Millbury S t.,

• f

Richmoot

TPAI
MAPK

CREST KENDŽ1U
ji niekad nepamirš jus, ne: Įį 

lehdžiū gardumas priverčia ją fi 
ius mylėt. Reikalaukit visur ii JĮ 
visada Lowneys Crest Kendžiu 
eigų negali gaut kitur, tai pri BĮ 
'ųšk mums dolerį, .o gausi vie- N 
ą svarą geriausių Amerikoj iš- HĮi 
:rbtu kendžių.

K. ŠIDLAUSKAS
•enerališkas agentą- Bostoni I

226 Broadway,
So. Boston. Mass. I

J. ANDRIUŠIS
Geria usis 
tuvys

Fot. grafistas
Traukiu pa

veikslus gra
žiai ir pigiai 
nežiūrint skir
tumo oro. Ant 
kiekvieno tu 
žino paveikslų J 

J prid-danc DOVANU vieną didelį. 
j Esant reikalui einam fotografuoti į -ė 
S namus. Paveikslai artisti-ki!

J. ANDRIUŠIS
X153 Broa<lway. So Bo >■ tou. Mass. J

rankraščio. 
Andre jev, 
Raudonas 
orotestas

» Sakė” yra juckų bei satyros 

aAraštis. 1‘eira <u hjkįncčne- 

sj. Leidžia Bendrovė.

"Sakėj” telpsta kun. Bimbos 

patr.o's'ai su pilna csangelija. Į 
Švento Petro pranešimai, menolc-l 

ga*. dt klamacjjoe, pasikalbėjimai Į 
Kataliko su b< zdžic ne, kunige su 
dvasiška m<tira, daugybė juokų 
ir desėtkai įvairių įvairiausių pa- 
paveikslų.-

“šakė” 
t s. kuris 
raštais ir 
kiekvieną skaitytoją užganėdina.

"šakės” kaina:
metams.......... ......... $1.00
Pavienis numeris 5c.

Worcester, Mass

Teisingiausia ir Geriausia

APTIEKA
Sutaisom Receptus su di

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

EDVARD DALY, savininkas.
IR Broadvap S Bastau, Mas>

Galite raikalaut ir per laiškus, 
o męs per ekspresų gyduoles at
siųsim.

ūžlaikv geriauaį

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

ko Cigarus.
Meldžiame užeiti, o visados rasi 

gražų patarnavimų.

362 2nd st So. Bosten.

KAS NORITE TURĖTI 
DRUTUS IR DIDE
LIUS PLAUKUS?
J’dSU pI&UK2U 

nko. tai ats
ciausiai pas mar 
man žinomų gyč 
s I i n k i m ir r»T m

ar visai jau 
kuonogrei- 
su pagalba 

sustabdysiu 
atauginsiu 
Pleiskanas

į -

y
1
*2

I

a.' 5 iri

L

152

Ei, Vyrai, risi pas

YUDEIKC!
Jis užlaiko gera Restauraciją, vi 
•ckioi rūšies Alaus. Degtinės 

vyno ir Cigarų.
Br ^namiausia ir par&akiauris 

vieta lietuviam*

304 Broadvay ir 259 D strin, 
- - SO. BGSTQW, MASS.

----------- ---»- -

'Škė" 0-fMS ST. AS3RŽEJEWSKi

Du draugu.
— EU Juozai, kur tU’.ęini?
— Nugi pas poną -^polic- 

mbną” —ant "corto” manę. = 
veda' R. 0. Kos

Vienatinis lenkiškas

DANTŲ DAKTARAS.
Užtaisau pasigadinusius dantis ir 

•dedu naujus. Laikų gva rantuoju. 
Tštraukrtr dantis be jokio skausmo.

238 Harrison avė. Boston.

STATĖ BANK OF CHICAGO
KOOPERATYVIS. VALSTIJOS VALDŽIOS PRI
ŽIŪRIMAS. O TODĖL SAUGIAUSIAS PINIGAMS 
PASIDĖTI RANKAS.

Pasidėiu.-iu čia žmonių pinigai apdrausti bm- 
k<s KAPITALU IR ATSARGOS FONDU daugiau 
kaip:

$4,000,0C0 CO
Moka 3-čią Procentą Metams.

Ne Chicagoj gyvena irieji gali pasidėti čia pinigus 
ats unčiar t pačtu.
KASYKITE LIETUVIŠKAI adresu:

STATĖ BANK OF CHICAGO
Ucr. I aSalle4 M'ashirgton Sts.

KAD MYLĖT; 
MERGINA?

eigų nori, tad pas i p irk

NORI.

25.000 Kat’įi®su
Užlaikau gramafonus su lietuviš

koms dainoms. Kožnas rekordas kaš
tuoja tik 75c. Jeigu nori mano kata
logo, tai prisiųsk u." 3c. pačtinę štam
pą, o apturėsi didelį ir puikų Katalo
gą, kuriame rasi visokių geriausių. 
Armonikų. Skripkų, Triubų ir daugy
bę kitokių Muzikališkų Instrumentų. 
Istoriškų ir maldų knygų, kokių tik 
randasi lietuviškoj kalboj. Reikalau
kite visokio tavoro pas tikrų lietuvį, 

gausite teisingus tavoruns. Rašy
kite tokį adresą:

Gražių popierų gromatoms rašyti 
su puikiausiais apskaitymais, ir dai
nomis. su (frakuotais aplink konver- 
tais, tuzinas 25c., penki tuzinai už 
l dolerį.

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

Ne-

f

Ką

Ves-

Na u ii Raštai

ILL.vzU

Mokykis Ang'iškos Kalbos.

BPOS.
:: Chtcago, III.

"Smoki won«a?

t kitokius Rubus

—-r-rs-OR NVATCH CO. 
.....eiiaeum Blg., CHICAGO,

&

■ i tu g i

GRAŽIŲ DOVANŲ DUODAM DYKAI SU
KIEKVIENU BAKSU CIGARŲ.

supažindinus visus rūkytojus su musų naujais Havana cigarais, ant pa
nto m<-9 nu' jsint -i-rfą"‘UNION HAVANĄS” cigarų paž n rijimui dy-

I

Buk ‘'up-tc-date” vyras ir rūkyk cvarantuotus -grynus 
cigarus. .(Pastaba:
mc'kestimi). Užsakymus siųskit šiuo adresu:

UNION SUPPLY CO.,

su-

Lietuviszkas D-ras M. Zissiman
7 Parmenter St
Boston, Mase.

Visokias ligas gy 
dau pasekmingia- 
usiai. Ateikit tie- 
s:ok pas mane 1

■ trepais į viršų tik
■ neikit į aptieką: 

mino durye bal
tos arba telefoną 
duok o aš atesiu.

1 Ofiso valandos
‘ Nuo 9 iki 11 ryte

i nuo 1 iki 2 ir 6 iki
1 8 vakare. Telephone 1967—3

vakare. Telephone Richmond 2622-R 
lyv. 155 Chestnut str., Chelsea Park

Kitrioji Elzė.
— Sakyk-gi, Elze, tu toki 

ant visko gaspadarna, o sa
vo kaklą laikai juodu kaip 
čebato aulą?

— Stebuklai . negirdėti, 
kad paukščiai seni ir nepa
lekia. Argi nežinote da 
nei to, kad ant juodos dir
vos visada geresnis derlius.

J. Fisenka.

Feilakeiios atsakymai
Broliui ir seserei. A. Vai 

cianui, Newarko dėdei. — 
įšin numerin nebesuspėjome, 
patalpinsime sekančiam

J. I). Radviliškietis, šiau- 
čius.— Tai ne eilės, bet 

įpainiotų žodžių krūva.
šis-tas, P. Bakunas.- 

svarbu.
LSS. 87 kp. nariui.— 

kius dalykus, galėtume 
talpinu tik su. kuopos valdy
bos parašais. Kodėl tokių 
dalykų nepaminite "Ko
voje"? . > • ■

Karespondentui (Snenan- 
doah. Pa.).—Labai atsipra
šome .kad šin huruer-in pri
stigę vietos negalėjome idė-' 

Tilps sekančiame nume-

■ -  — --   — - — V.
atsakacč  ̂metodą^ Dieninės ir vakaru

- • Kurie ^yveąa-kįtuose miestuose. Suv 
Kanadoj, mokinau* per laiškus (koresp 
labai pasekminga-metodą, 
rašykite pas:

VVAITCHES
1741 West 47ih Streef

KADA TU GIMEI?

_ savo Adresą ir kokiam
menesy tu gimęs ir 10c. dėl prisiun- 
timo,_o gausi knygelę, kuri pasakys 
tavo’visa gyvenimą,Acokis* tavo ta
lentas. kuom ir kada turi užsiimti, 

Lcibąj atsinra- s” ypafa apsivesti, kaip au-
. • .""I . ' ginti kūdikius pagaljų menesio pla-

l- neta.-’ Planętos. daikte dėl vyru ir 
moterų. Neužmiršk pažymėti mė- 

, ..... . - T'nėšj savo gimimo. ' Adresuok:
U. -Įlips sekančiame.nume- A, ŽVINGILAS, 
ry. ’ . P. O- BOX 3232. BOSTON. MASS.

Aleks. Sinkui.— Niekaip -—t-

gomazninkai” saldliežuvau- 
dami savo "bosukams” 
pliauškia — per žema butų 
laikraštin dėti.

Springfieldiečiui
tuvės buvo birželio mėnesy
je, pereitų. metų, o sveikas 
tik dabar apie jas teparašė
te! . .

Ant 21 
akmens 
•Gelžkelio laik
rodis sriubelių 
užsukamas, vy
riško didumo, 
ant 20 metų au 
ksuotas su iš
rašytais dubel- 
tavais viršais. 
Labai teisingai
eina, skiriamas; 
važiuojantiems ; 

reikia visuomet' 
žinoti. Gvarantuotas 

Ypatingas pasiulyji-

J
Šeimynos Istorija, pagal 

A. Rubakino parašė A. R., 
išleido „Laisvė,” Brooklyn,

^Kiekvienas cigaras po 10c. arbi išvisod<>.00vertės, bet niys ro'Kuosijh olselio 
k;una $5,59. ir prie to da duosim,i isai dykai vyriška aukso laikrodėfi gražų rete
žėlį. sp lką, galionikus. britvą. papustą, bude, puoduką, šepetuką ir38'arba32 

; k.ro gv^aranttfotJt-revolverį, padarytą i* geriausio kanuolių-plieno. Iš viso TO 
^daiktų visai DYKAI. ' _, ’ i . -.

Jei nori iš musų pasiųūįjjv> pasipelnyti, ta: iškirpk ap.arsinima ir pt'dėjęį 
aiškų savo aer-są prisiusk jį.-mums. įdedamas už 45c. štempų (arba popierius 

• dolerį), nes m«s norim būt užtikrinti, kad tamsta nori tuos d’kifctuš pirkti, o m<s 
f tuojaus 'išsiusime 100 tų cigarų §10.00 vertės ir 10 anų -dova-ių pažiursimai už 
DYKĄ Kada viską peržiūrėsi ir persitikrusi apie gerumą ię dovanų, tbomet 
užmokėsi ęspresui už cigarus likusius Jū.ęO’ir nedidetės ptersiutimo lėšas. Jei ne
patiks. gali nieke nemokėr ir mes sugraž.jnsim tamsios raokĮųniiriūs. 
s.siišl-^p^iJytnasreitik trumpam laikui, todėl siųskit užsakymus tuoj 

ytNION HAVANAS’-
X isi užsakymai iš Kanados tori būr siunčiami su pilna ūž- 

: •' 9

Dept. 430, St. Louis. Mo.

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

iekvieno adreso už 85.75 C. O. D. ir 
persiuntimo kaštus, su teise jums vi- 

.•>" peržiūrėt. Jei busi neužganėdin- 
•rts, nemokėk nė cento. Atsiminkite,: 
’■ užmokėtumėt už tokį pat laikro-i 

'25.00, jei pirktumėt kitur. ‘ 
šuotas lenciūgėlis ir ka- ’ 

ni su kiekvienu laikrodėliu.1 
(9)

Tukstaniiai Lietuviu 
pirko pas mus gramofonus ir 
visi jie užganėdinti taip iš gra
mofonų, kaip ir iš .rekordų, ku
riuos mes duodam DYKAI su 
kiekvienu GRAMOFONU.

Jeigu norit būt užganėdinti, 
pirkit pas mus gražius gramo
fonus, kuriuos parduodam len- 
gviomis išlygomis^ nes tik po

$1.00 J MĖNESĮ.
Bandymas per 8 mėnesius 

DYKAI. Rašykit mums tuo
jaus, o mes tuojaus jums iš
siųsim dykai savo gražiai iliu
struotą kataliogą gramofonų ir 
kataliogą rekordų. (£

Royal Phonograph Co 
91 E. 4th st., DEp. 95, 
NEW YORK, N. Y

Duokit pasiūt mums
Užtikrinam kad Jus sučėdysite 

rinigų ir turėsite gražius rubus. 
Męs imam materiją iš gerųjų fir
mų ir primieruojam rūbą pagal 
žmogų, todėl nesudarko žmogaus 
išveizdos ’r būna tvirtesni.

Šeras nynas Siutus ir Onriratus 
pigiausiai ir gerai.

Musų firma randasi ir Califor 
n i jo j, todėl męs greičiau pagau 
iam visokias naujausias formas.

migg norite turėt geras rubus pi
gai. tad ateikit pas aus.

^ipgi išvalo m ir išprosinam vj. 
•>kias Vyrp ir Motery drapanas.

r;kras Jusu brolis lietuvy?

’22W. Bro wai, r 20 '‘mes St., 
So Boston. Mass. Montelo, Mass.

Tplofcnas: So Bos'on. 21013.



neju- 
kad
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Dangų ir Pragarą
WHY I AM AN AGNOSTIC.

ROBERT G. INGERSOLL.
Vertė Ferdinand de Samogitia.

Bet geri žmonės išteisina Jehovos pasiel
gimus su stabmeldžiais senovėje. Tie nelai
mingieji, kuriuos Dievas leido būriais iš
skersti, nepažinojo Dievo ir todėl buvo ne
verti gyventi.

Pagal Bibliją, Dievas tiems žmonėms nie
kad nebuvo apsireiškęs, o podraug jis žino
jo, kad be jo apsireiškimo tie vargšai nega
lėjo žinoti, kad jis yra tikrasis Dievas . Tad 
keno čia kaltė, kad jie buvo stabmeldžiai ir 
nepažinojo Dievo?

Krikščionis sakų, kad Dievas turi pilną 
tiesą juos išnaikinti, dėlto kad jis juos sut
vėrė. Bet kam. jis tad juos tvėrė? Jis juk 
žinojo tada, kad jis galės pasilinksmint, ka
da tie sutvėrimai bus žudomi.

Kaipo paskutinį atsakymą, kaipo vienin- 
jtėlį išteisinimą Jehovos garbintojai tvirti
na, buk visi tie žiaurumai įvyko pagal "se
nuosius įstatus” neatmainomų tiesų ir tei
singumo, ir jog dabar, pagal "naujuosius 
įstatus” viskas liko kitaip, jog teisingumo 
kardas likosi paslėptas, o meilė apvainikuo
ta. Senam Testamente yra sakoma, kad 
Dievas esąs teisingas — bet Naujame, kad 
Kristus yra neišsemiamos meilės šaltiniu. 
Vienok, ištikrujų Naujasis Testamentas 
yra nesulyginamai biauresnis už Senąjį. Se- 

■ nam Testamente niekur negązdinama žmo
nių amžina ugnimi ir prapulčia. Jehova ne
turėjo amžino kalėjimo, niekad neužgęstan- 
čios ugnies. Jo neapykanta link savo sutvė
rimų pasibaigdavo su jų mirčia. Jo pagie
ža buvo užganėdinta, kada jo priešas mirė.

Naujam Testamente žmogaus mirtis nėra 
pabaiga visko. Naujam Testamente Dievo 
neapykanta yra begalinė, o jo pagiežos tro
škimas amžinas.

i Senovės Dievas, kada jis dar turėjo susi- 
i nešimus su žmonėmis, įsakė savo pasekė
jams nesipriešint piktiesiems, mylėti savo 
j priešus, ir kada kas nors užgauna per vieną 
žandą, atsukti ir antrąjį, o vienok šventra
štis mums sako, jog tas pats Dievas, to
mis pačiomis mylinčiomis lupomis ištarė 
šiuos beširdžius, šiuos biaurios neapykan
tos pilnus žodžius: "Eikite nuo manęs pra- 

I keiktieji į amžiną ugnį, parengtą velniams 
i ir jo angelams."

Tokie tai žodžiai "neišsemiamos meilės.” 
| Žmogus negali sau jokiu budu persistatyt 
j tą begalinę baisybę, kuri yra rengiama pra
gare.

Viską, ką žmonija iškentėjo per kares ir 
nedateklius, per marą ir badmečius, per ug- 

: nį ir tvaną — visi skausmai ir kančios kie
kvienos ligos ir visų mirčių pasauly — vis
kas tas yra nieku palyginus su kančiomis, 
kurias turės iškentėti viena pražuvusi vė
lė (dusia) pragaro gelmėse.

Tokie tai yra prižadai krikščioniškojo ti
kėjimo. Tokia tai yra teisybė Dievo link 
savo sutvėrimų — malonė Kristaus prie 
žmonių, dėl kurių jis ant kryžiaus mirė.

Ši pasibaisėtina dogma, šis begalinis me
las, padarė mane nepermaldaujamu priešu 
krikščionybės. Svarba yra tame, kad tas 
tikėjimas Į amžinai degantį pragarą buvo 
priežaščia didžiausių persekiojimų. Praga
ras buvo priežaščia inkvizicijos, jis nukalė 

; retežius ir uždegė laužus. Baimė amžinos 
prapulties padarė gyvenimą karčiu dauge
liui milijonų žmonių. Ji pavertė vygę (lop- 

1 šį) į tokią pat baisenybę, kaip kad yra gra-

(Tąsa).
Tada permainydamas savo balsą iš gai

lestingo.} triumfuojant}, perkeisdams aša
ras i linksmybę, o panieką į pergalę, jis 
nupiešė tą palaimintų angelų būrį, kurie sa
vo išskleistais, baltais sparnais nunešė vė
lę to paniekinto skurdžiaus į rojų prieglob- 
stin Abraomo.

Vėl permainydamas balsą į pažeminantį 
ir pasibiaurėjantį, jis papasakojo apie tur
čiaus mirtį. Jis buvo savo rūmuose, ant 
brangių kaurų, ore pilname brangių kve
palų, kambaryje tarp tarnų ir gydytojų. Jo 
auksas tada buvo be vertės. Jis negalėjo 
už jį nusipirkt sau gyvybei vienintelio kva
po krislelio. Jis mirė ir atsidūręs pragare 
tarp skausmų pakėlė savo akis.

Tada permainydamas savo nudavimus į 
‘ dramatišką pozą, savo dešinę ranką pridė-j 
: jęs prie ausies, jis šnibždu pradėjo sakyt: 
Į "Klausykit! Aš girdžiu turčiaus balsą. Ką 
| sako jis? Klausykit! "Tėve Abraome! Tė- 
| ve Abraome! Aš meldžiu tavęs, pasiųsk Lo- 
I zorių, kad jis pamirkęs savo pirštą vande

nyj atvėsintų mano nudegusį kūną (par- 
Rched), nes mane kankina šitoj ugnyj.”

”Oh, mano brangus klausytojai, jis pana
šiai meldžiasi per paskutinius aštuonioliką 
šimtmečių. Ir per milijonus amžių ateityj 
jo verksmas ir maldavimas bus girdžiamas 
toje bedugnėj, kuri skyria palaimintuosius 
nuo pražuvusiujy: Tėve Abraome! Aš 

eldžiu tavęs pasiųsk Lozorių, kad jis pa-' 
irkęs savo pirštą vandenyje atvėsintų 
ano sudegusį liežuvį, nes mane kankina 

itojoj ugnyj’.”
Pirmu sykiu aš tada supratau dogmą am- 

inos prapulties, apvertinau žadamają am- 
inają laimę ir linksmybę. Pirmu 

syk mano vaidentuvėj persistatė augštu- 
mas ir gilumas krikščionišku baisenybių. 
Prieš savo norą aš ištariau: "Tai yra melas, 
ir aš neapkenčiu jūsų tikėjimo. Jei tas yra 
teisybė, aš neapkenčiu jūsų Dievo."

Nuo tos dienos aš nebežinojau, kas yra 
baimė, nepažinau abejonės. Dėl manęs tą 
dieną visos pragaro liepsnos užgęso. Nuo 
tos dienos aš pradėjau iš širdies neapkęsti 
visų senovės tikėjimų.

II.
Nuo kūdikystės aš girdėjau kitus skai

tant ir skaičiau Bibliją. Kas rytas ir kas va
karas ši šventa knyga buvo atidaroma ir 
kalbami poteriai. Biblija buvo mano pir
moji istorijos knyga. Žydai buvo pirmoji 
tauta, kurią aš pažinau, ir nuotikiai apra
šomi Maižio ir kitų įkvėptų raštininkų, bei 
pranašystės įvairių pranašų buvo svarbiau
siu mano mokslu. Kitose knygose galima 
buvo rasti mintis ir sapnus žmonių, bet Bi
blijoj buvo surašyti šventi darbai ir tiesos 
paties Dievo.

Vienok nežiūrint į mano aplinkybes ir 
pradinį mokslą, aš nemylėjau Dievo. Jis 
buvo taip šykštus malonėmis, taip gausus 
žmogžudystėmis, taip palinkęs prie žudy- bas. Ji pavergė tautas ir liejo kraują nesu- 
nių, taip žiaurus, jog aš neapkenčiau jo visa' skaitomų tūkstančių. Ji padarė aukomis 
savo siela. Jo paliepimu mažutėliai kūdikiai' išmintingiausius, drąsiausius ir geriausius 
buvo skerdžiami, moterys gėdinamos, o, žmonijos vaikus. Ji perkeitė prasmę teisv- 
baltaplaukiai seneliai, drebantie nuo sena- įbės, išvijo meilę iš širdžių, padarė iš žmonių 
tvės — dažomi kraujuose. Tas Dievas ap- j 
leisdavo savo žmones maru — pripildydavo' 
namus ir nuklodavo gatves mirštančiais iri 
nukankintais — matė kūdikius mirštančius 
iš bado prie tuščių krūtinių išblyškusių mo
terų, girdėjo aimanavimus, matė ašaras, į- 
dubusius žandus, užgesusias akis, naujai 

įpiltus kapus, bet buvo be pasigailėjimo,
Kaip jo užsiųstas maras.

Tas Dievas sustabdė lytų ir tokiu budu 
užleido marą, matė baisias badu mirštan
čių žmonių akis, sunykusius kunus, pabalu
sias lupas, matė motinas ėdančias savo kū
dikių kunus, o pasiliko beširdžiu budeliu, 
kaip ir pats badas.

Man išrodo negalimu daik: j civilizuotam 
žmogui mylėti, garbinti ir gerbti senojo te
stamento piešiamąjį Dievą. Tikrai apšvie
stas vyras arba apšviesta moteriškė negali 
neapkęsti ir nesibiaurėti tokiu Dievu.

siaubūnus ir išrovė protavimą iš smegenų.
Kaip nuodinga kirmėlė ta baimė amži

nos ugnies šliaužioja, raivos ir šnypščia 
kiekviename senoviškame tikėjime.

Ji padaro iš žmogaus amžiną auką, o Die
vą paverčia į begalinį baisūną. Yra tai 
per amžių amžius besitęsianti kankynė, ku
ri yra žadama žmonijai po mirties. Kiek
vienas tikėjimas, kuris skelbia Dragaro bu
vimą, yra plėga žmonijos. Kiekvienas ku
nigas, kuris gąsdina savo klausytojus juo- 
ju, yra nevidonu pasaulio. Žemiau už ^itą 
krikščionišką dogmą negali pulti jokis bar
barizmas. Yra tai ženklas begalinio pik
tumo. neapykantos ir pagiežos.

Pragaro niekas negali padaryt baisesniu, 
jis yra visubiauriausiu daiktu, už jį gal 
būt niekingesniu lik vienas, o tuomi yra 
jo sutvertojas — Dievas.

(Toliaus bas).

F. J. Bagočius.

Tiesu Patarimai.
— galit pavest tą žemę testa
mente. kam patinka, bet jei par
duot norit, turit gaut ir moterės 
parašą. Jei žemę turit ”in fer,” 
tad nors ir pavestumet testa
mente vaikams, jus moterė gaut 
vieną trečdalį pelno iš to- turto 
iki gyvos galvos, bet pačios že
mės ji negalėt parduot, užsta- 
tvt ar ką nors kitą daryt.

Nikolai. R. 1. valstijoj negali
ma vesti tėvo brolio dukterę, ir 
jei vestumėt, apsivedimas būt 
nelegališkas ir gimę vaikai būt 
nelegališki. įstatymai daro 
skirtumą žydams, kurie pagal 
savo tikėjimą tą gal daryt, bet 
nieks daugiau kaip tik žydai.

B. L. Tamista turėjai ran- 
dauninką, kuris užsivedė savo 
lėšomis elektrą, ir idant jis išei- 
dams jų neimt su savim, nulei
dai jam po $2.00 randos ant mė
nesio per metus. Mainydamas 
savo nuosavybę su kitu priroka- 
vai ir tuos $2.00 kaipo randą, 
bet naujas savininkas suradęs, 
kad randa yra mokama ant tiek 
mažiau, padavė jus į teismą, 
nors sutinka taikyties už $100. 
Mainant reikėjo paaiškint kaip 
dalykas stovi, ir jis gali išlošti 
teisme tiek, kiek tas randaunin- 
kas pagal jus sutartį su juom 
tur tiesą reikalaut nedamokant 
po $2.00 kas mėnesį tam nau
jam savininkui. Bet jei jis tą 
jus buvusį namą pardavė, jis 
vargiai ir tai gaus. Nesitaikyk, 
geriau lai teismas išriša tą in- 
domią bylą. Atlyginimą gali
ma gaut tik už skriaudą arba 
nuostolius. Kiek skriaudos jis 
galėjo turėt? Jei randauninkas 
per mažai moka, jis gali jam 
pakelt arba išvaryt; jei namą 
pardavė, priežastis skriaudos, 
jei pirma ir buvo, dabar jau pra
šalinta.

S. Parednis. Kur Suvienytų 
Valstijų valdžia duoda žmonėms 
”homestead” žemę ir ant kokių 
išlygų, man nėra lietos čia iš
aiškint, nes valdžios spausdin
tos informacijos apima kelis 
šimtus puslapių. Parašykit 
pas: ”Secretary of Agriculture, 
Washington, D. ., o gausit vi
sus paaiškinimus.

Kaip galima atsiimt senus 
tėvus iš Lietuvos, dabar negaliu 
pasakyt, nes viena karės dėlei 
jie visai negalės atvažiuot iš 
priežasties daugybės kliūčių, o 
antra nauji įstatymai tvarkan
tieji immigraciją dabar yra 
Kongrese, ir nežinia, kaip apta
šyti jie išeis. Tam klausimui 
bus laiko, kada pasibaigs karė.

S. D—č ius. Jei tėvas mirda
mas nepaliko testamento, žemė 
ir kitas turtas priklauso vi
siems vaikams, kaipo paveldė- 
jam, ir vyresnysis netur jokios 
preferencijos. Pasidalyt pavel- 
dėjystę galima tik tada, kada 
visi yra 21 metų, arba anksčiau, 
jei paskirti afiiekunai ant ma
žamečių sutinka.

A. A. Volungė. Priėmėja (a- 
kušerka) šioj šalyj, kad gaut 
legališką stovį turi būt pabaigu
si tam tikrą mokslą, kurs ima 
nedaugiau kaip porą metų. Ją
ją gali būt bile moterė, nežiūrint 
ar ji yra mergina, vedusi, ar na
šlė, taipgi nežiūrima į jos fizi
šką gražumą ar amžių, tik ne- 
jaunesnė kaip 18 metų. Dėl 
smulkesnių informacijų kreipki- 
ties pas Dr. šliupą, 1419 N. 
Main avė., Sranton, Pa., kuris 
suteiks reikalingas žinias, nes 
jis yra, mdos, mokytojum to
pini : -.i-v-irinj minėtame mies-
• o

Palaidūnas. Jei vaikinas pra- 
i sikalsta merginai, ji gali jį su- 
. areštuot, jei ji turi kūdikį, už 
I "bastardy,” ir jį nubaus teisme 
ir palieps duot tam tikrą sumą 
užlaikymui nuodėmės vaisių. 
Jei kūdikio nėra, ir jis prižada 
ją vesti, bet paskui neveda, ji 
gali apskųst jį tTvilftkai už pri
žado sulaužymą, ir gaut pini- 
gišką atlyginimą. Bet suprap- 
tama vyras gal teisinties, jog 
priežaščia neišpildimo prižado 
buvo jos paleistuvingas gyveni
mas arba turėtas kūdikis, apie 
ką jis pirma nežinojo. Priverst 
vesti niekada teismas negal. 
Nekurie veda papuolė į teismą, 
dėlto, kad nenor eit į kalėjimą.

Mikas VV-kis. Tiesos nereika
lauja, kad pakol galima gaut kp- 
sivedimui leidimą (license) žmo
gus tur būt ant vietos išgyvenęs 
tam tikrą laiką. Leidimą gali
mą gaut tą pačią dieną, nors ir 
iš kito miesto atvažiavus, tik po 
išsiėmimui leidimo reikia laukt 
5 dienas, kol galima gaut šliubą.

J. Yorkus. Tamistos pažįsta-i 
mo žmogaus pati pabėgo; jis me 
na, kad su jus broliu ir reikalau
ja atlyginimo, o jei ne, duosiąs 
i teismą. Jis jokio atlyginimo 
negal gaut, ir į teismą negal pa
duot. Taipgi nereikalauji jam 
jokių adresų duot, nė jis 
priverst, kad duotumei.

j

i

S.Yasaitis. Tamsta turi 
dinamą turtą, bet sakai, 
”popieriai ant abiejų vardų” su 
moteria. Nematęs tų popierių 
aš negaliu pasakyt ar jus galit 
per testamentą žemę užrašyt 
vaikams, ar ne. Popieriai gali 
būt trejopi: ”Joint tenancy,” — 
tad katras prmiau miršta, tam 
palieka žemė; ”tenancy in com- 
mon,” — žemė priklauso pusiau, 
ir kiekvienas savo neatskirtą da
lį galit parduot arba testamente 
pavest kam patinka; ir ”in er”

L. B. Visos bankos Kanadoj 
yra aštriai prižiūrimos, dar ge
riau kaip Suvienytose Valstijo
se. Tvirčiausios bankos Kana
doj yra: ”Bank of England, 
”Royal Bank of Canada” i 
"Canadian Bank of Commerce, 
nors be tų yra daug kitų taipgi 
gerų bankų. Bet viršuj minė
tos yra atsakančiausios.

A. V. Jus klausiat: ”Jei pora 
nenor eit imt šliubo pas katali
kų kunigą, kur būt svarbesnis 
šliubas: pas teisėją, miesto ma
jorą arba protestonų kunigą Dr. 
Lunn, kuris buvo Schenectadv 
majoru ir yra uolum socijalis- 
tu.” Legališkumo dėlei šliubo 
svarba yra vienoda. Vienok čia 
jau klausimas ne. legališkumo, 
bet sentinento. Socijalistas ar
ba susipratęs darbininkas turė
tų eit pas savo idėjos draugą, t. 
y. Dr. Lunn, nežiūrint ar jis būt 
katalikų kunigu, protestonų pa
storių, teisėju arba ir gatvių 
šlaviku, sulyg įstatymų turinčių 
tiesą duot šliubus.

Moteriškė. Namų savininkas 
nereikalauja paduot priežasties, 
kodėl jis liepia išsikraustyt iš 
jo namų.

Visus musų draugus, skaitytojus ir simpati 
maloniai meldžiame platinti savo pažįstamųjų tarpe
"Keleivį,” kaipo darbo žmon ių laikraštį, karštai ginantį 
darbininkų reikalus!
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JAU IŠĖJO IŠ SPAVIMIS

AISOPO 
PASAKOS

GALIMA GAUTI 
“JAUNOSIOS LIETUVOS” KII6YIE 
“Atsopo Pasako*” tai vienintelis 

veikalas lietuviu kalboje.
Svarbu ir naudinga kiekvienam įgyti 

‘’Aiaopo Pasakas" tai vienintelis veikalas 
lietuvių kalboje. Knyga gausiai iliustruota 
paveikslais. "Aisopo Pasakas" surinko ir 
lietuvių kalbon išvertė UI01IS VtlUS. Kai
na be apdarų $1.25, su apdarais$1.50. Per- 
kupėiamsir agentams duodame gerą nuo
šimtį. Reikalaukite "Jaunosios Lietuvos** 
knygyno kataliogą. ->

♦JAUNOJI LIETUVA’
4611 Si. Pisliu St.. CHicui. III.

MUSŲ NUOSTUOLIS, TAI MUSŲ LAIMĖJIMAS. PINIGAI NEREI
KALAUJAMI. MOKAMA DAIKTUS ATSIĖMUS, JEIGU JIE PATTK8. 
Perdaug turim gerų tavorų. Išduodam tūkstančius dolerų dovanoms supa- 
žindimui žmonių su musų tavorais. Bet tik per apribuotą laiką mes duosi
me šitą dailiai išrašytą auksuotą laikrodėlį, moterišką arba vyrišką, su 
gerais viduriais ir ant gerų akmenų už $5.95, ir visus skutimosi prietai
sus iš 4 dalykų, o taipgi lenciugeiis, žiedas, fontaninė plunksna, dėžė Ha
vanos cigarų ir ant 7-nių šūvių nikeliuotą revolverį — DYKAL PILNAI 
GVARANTUOTA. Kitur tie daiktai parsiduoda po $25.00. SPECIAUS 
PASIULIJIMAS: Pakol tavorų yra. Atsiųskit šitą apgarsinimą ir savo 
adresą, o mes nusiusime visus 10 daiktų pasižiūrėjimui ir išbandymui. 
Jeigu jie patiks, užmokėsite agentui $5.95 ir ekspreso lėšas. Užsakyk iKan- 
dien, o sutaupysi pinigų. (9)

EXCELSIOR WATCH CO.
DEPT. 990,CHICAGO, ILL.

Graži Dovana
DĖL LABO VISUOMENES 
Knyga sveikatos l*i naujausio 
mokslo išradimai ir ką reikia daryti ap- 
sirgus, taip pat kaip ir kur išsigydyti, 
lygiai knygoj “Daktaras” parodo, 
kaip nuo visokių nelaimių bei ligų apsi- 
t a u got i.

] OOCTOR
Eooctor* 
Edo c to r

566c -rn DOC TOrT
JOOCTfe OOCTOR

OOCTOR
_ę>oč r<5g 
OOCTOR)’

POCTORK F///zt
TOJE KNYGOJE “DAKTARAS“ gražiai pa

mokina, kaip vyrus, taip ir moteris, kas būtinai 
reika’inga žinoti, visiems, kaip jauniems, taipir 
seniems, ženoti^ms ir neženotierrs,

KIEKVIENA S SKYRIUS šitos knygos yra la
bai žingeidus. Ta knyga kiekvienam yra labai 
naudinga ir reikalinga turėti, kuris tik nori būti 
sveikas ir laimingai gvventi.

ŠITA KNYGA "DAKTARAS" aprašo visokių 
ligų vardus, kaip jos prasideda, kaip apsireiški ai 
kai p išrodo ir kaip greičiau, geriau ir kur galima 
išsigydyti.

TA KNYGA labai plačiai aprašo apie vyrų pa
slaptybes bei ligas ir taip pat apie moteris telpa 
da§!OJ KNYGOJ “DAKTARAS” dikčiai aprašo, 
atidengiant daug paslapčių apie geriausius sma
gumus ženvbinio gyvenimo ir taip-pat kaip ir 
kada geriausia yra apsivesti ir kaip...........

KNYGA "DAKTARAS” yra paveikslais ilius- 
trauota. parodo ir giliausias kūno dalis, išaiški* 
□ a paslaptybes. Ji reikalinga kaip sveikiems,

The Philadelphia Medieal Clinic
1117 VValnut St. Philadelphia, Pa.

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

APART KITŲ SKYRIŲ sergantiems rodijame 
skaityti apie nervų, kraujo, inkstą, romatizmo, 
odos, viduriu, nusilpnėjimo, brochitis ir limpan
čias ligas: taip-pat apie moterų nesveikumu* ir 
kitas visokias ligas, sėklos nubegimo ir t. t

JEI SERGI, tai pirmiau ne kaip manai vartoti 
kokias nors liekarstas ar kreitis prie gydytojo, 
reikia būtinai perskaityti knygą “DAKTARAS* 
Daug žmonių išgijo nuo rodos ‘‘DAKTARO’*.

YPATINGA I serganti, nustlpėjų, sukliūrą, 
sigadinę p*r jaunystės klaidas ir vargin am i viso
kiomis, kaip paprastomis šviežiomis, teip užsegė
jusiomis ligomis, šitoje knygoje atrasite tikrą ro- 
VoDĖL, kad ta knyga dėl labo v;suomeni* 

duota, tai kiekvienas apturės ją DO V ANAI, ko
ris tik atsių 10 c. stampomis prisiuntimui.

REIKALAUK DAR ŠIANDIEN, iškerpant 9^^ 
tą apgarsinimą ir adresuok teip:

PASARGA: Profesionališki Daktarai Kliniko pasekmingai greit viso

kias ligas gydo. •

HA NAUDINGŲ DOVANŲ DUODAS VISAI TYVIf A "V SU KIEKVIENU LAIKRODĖLIU U I I1R1 X
20 

YEARS

i _ išleistus pinigus ne
galima įrokuot Į dalį, taip kaip 
negalima įrokuot praleistus ant 
pragy r :-n>, drabužių arba 
ant ”tat > ” duotų. Visus tuos 
daiktus ieva privalo duot vai
kams pagal savo išgalę. Tiktai 
likęs pajudinamas ir nepajudi
namas turtas yra tuom, ku- 
riuom paveldėjai dalinas. Jei 
tėvas būt davęs sunui ar dukte- 
rei sumą pinigų eit į prek'*’ *» 
arba dasiekt kokią specia.ę pu 
fesiją ir aiškiai paženklinęs, jog 
ta ”iš dalies,” tada būt kitas 
daiykas.

Idant p .ibi visus, kad tik nuo mąs jus galit nupirkt už žemiausią dirbtuvės prekė "14 Gold Filled,** 
metų gva<auluotą laikrodėlį, ant pareikalavimo mes prisiųsim visiems puikiai papuošę laikrodėlį, su 

savo orderį tuoj, jus 
Štai ką: puikią dėžutę laikrodėliui, gražią deviskėlę su laketuku. vardinį žiedą,

20 ___ , _ __________  ________ _ ....... . . ......
trimis viršeliais puikiai išdabintą, vidutnio dydžio, su pasaulyj geriausiais viduriais, už kurį kita firma reika
lautu mažiausiai §25.00, bet mus specialė preke yra $5.25 ir apart to, jei jus pasiųsit ----- --j—= -■ - a

gausit 20 naudingų dovanų. " ’ ' . . ” ’. . '
moterišką branzalietų, moterišką laketuką su špilka, spilkutę, manketams guzikus, 4 kalnieriui guzikus, bar
zdaskučio puoduką, šepetuką, pypkę peilį, ir pištalietą, viską DYKAI.

Jei pasipelnyt iš mus pasiulijlmo, tad iškirpk šį apgarsinimą ir prisiųsk mums su savo adresu ir 25c. 
stampoms ant pasiuntimo, kad mes žinotume, kad jus ištikro norit pirkt, o mes pasiųsime jums laikrodėlį su 
tais daiktais, visai DYKAI. Kad gausi ir persitikrinsi, kar' viskas taip yra, kaip mes sakom, ir dovanos yra 
kuog ausios, tada jus užsimokėsit likusius $5.00 už lr.ik-o telį r kelis centus už atvežimą dovanų DYKAI. 

n:s nereiks mokėt nė cento ir mes sugrąžinsiu ; : <pin.giu..
v-ARGA. Mes gaunam skundų, jog kada jie rrdeliavo nuo kitų firmų, jie negaudavo tavoro kaip

■ !cta, todėl mes pranešam, jog mes nieko neturir su kitomis firmomis, kurios garsinas laikrašty, 
l^s Kompanija yra Amerikoniška ir kiekvienam duoda tą, ką žada teisingai. Todėl pirkit laikrodėlį tiesiog 

n mus, o mes užtikrinam, kad tokio gero laikrodėlio ir tokių puikių dovanų negausit kitur. (Kanadiečiai 
t.ri iškalno visus pinigus prisiųst).Viską adresuokit šiaip:
AMERICAN JSV/LERY COMPANY, Dept. 125

Jei
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Vasario 21 d. toje pačioj 
socijalistų svetainėj rengia
mas koncertas.

Subatoj, vasario 20 d. so
cijalistų svetainėje nuo 7:30 
vai. bus šokiai.

POLICIJA NEGALĖJO 
UžDARYT SOCIJALI- 

STŲ TEATRĄ.

LIETUVIŠKA MUZIKOS

KONSERVATORIJA

g
S f
5 ■

Dailus paveikslai visai pigiai

Policija sako, kad kun. 
Žebrio užmušėjai randasi 
Bostone. Detektivai atsekė 
čionai jų pėdomis.

OHIO ANGLIAKASIŲ 
STREIKAS NESIBAI

GIA.
Nuo pereito balandžio mė

nesio rytinėj Ohio dalyje

LMATHUS
Geriausias Lietuvi* 

SALONAS IR RESTAURACIJA 
Sveiki geriausios rųšies gėrimai ū 
užkandžiai. Patarnavimas prie
lankus. Parankiausia lietuviški 
užeiga.

J. MATHUS
342 Broadway. So. Boston, Mass

Tame veiksle yra aiškiai perstatomas rusų valdininkų gyvenimas apie S0 me
tų atgal. Kiekvienas, koris atsilankys ant šito teatro pamatys, kaip tuose lai
kuose buvo priimami REVIZORIAI ir kiek baimės turėdavo miesto valdžios 
laukdamcs tokių “svečių.“ Veikalas žingeidus pamatyt kiekvienam. Todėl 
gebamąją visuomenę kviečiam atsilankyti.

Su pagarba RENGIMO KOMITETAS
7i

™ SL™ Teatras ir BaliusIŠKILMINGAS KONCER
TAS DAVĖ L š. FON

DUI $500.
Worcester, Mass.— Perei

tą nedėldienį vietos lietuviai 
buvo įtaisę Plaza Teatre iš
kilmingą koncertą Lietuvos 
Šelpimo Fondo naudai. Kaip 
”Worcester Daily Tele- 
gram” sako, šitas koncertas 
davė apie $500 pelno. Vien 
tik aukų surinkta salėje 
$157.91. Žmonių buvo apie 
1,500, su 25c. įžanga. Tokio 
skaitlingo susirinkimo Wor- 
cesterio lietuviai da nebuvo 
turėję. i_____ _________ ____________ ____________

Vakarą atidarė d-ras Pus- džiu ir gėrimų bus pilnai aprūpinta pervisą vakarą, 
kumgis. P-as F. J. Bago-1 
čius pasakė karštą prakal
bą; daugelis net apsiverkė, 
kada kalbėtojas vaizdžiai 
žodžiais piešė baisų Lietu
vos padėjimą. Kalbėjo ir 
Worcesterio majoras, kuris 
pagyrė vietos lietuvių pa- i 
žangumą ir vienybę.

Pirm p. Bagočiaus kalbos 
buvo beno muzika ir p. M. Į 
Petrausko dainos, kurios la
bai pakėlė publikos dvasią. 
Puikiai padainavo ir p-lė M. 
Jablonskiutė, gerai žinoma 
Worcesterio solistė.

Rengia L. Š. S. 60 kuopa

22 Vasario-February, 1915
JURGIO WASHINGTONO GIMIMO DIENOJ

LIET. LABD. SVETAINĖJ
Kampu E ir Silver Sis, South Bestu, Mass.

Lošimas prasidės 3:30 po pietų.
Bus sulošta penkių veiksmų komedija

“REVIZORIUS”
PARAŠYTA M. GOGOLIO

Pasibaigus perstatymui šokiai iki vėlai nakčiai. Užkan-

KELEIVIS

Wright Emundson, 14 me
tų vaikas, papiovė anądien 
Cambridge’uje kitą tokį pat 
vaiką, su kuriuo jis giedo
davo bažnyčioj ant viškų. 
Jaunas žmogžudys suimtas 
ir pastatytas po $1,000 kau
cijos.

LSS. 60 kp. ateinančioj 
nedėlioj bus nepaprastas su
sirinkimas apkalbėjimui iš
kilusio svarbaus klausimo. 
Visi nariai kviečiami susi- 
rinkiman pribūti.

Mokslas Muzikos prasidėjo
26 d. Sausio, 1915.

Bus mokinama: dainavimo, teori
jos muzikos, kompozicijos, piano, 
smuiko*, čellos ir lutų muzikos in
strumentų.

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

Adresas: 
BROADWAY,

Reom Na. L
Direktorius M. Petrauskas.

DIDELĖS PRAMONININ
KŲ PRAKALBOS.

Brooklyn, N. Y.— Vasa
rio 20 d., 7 vai. vakare. Tau
tiškam name, 101—10 
Grand str., naujas lokalas 
Pasaulio Pramonės Darbi
ninkų unijos (I. W.W.), lie
tuvių skyriaus, rengia dide
les prakalbas. Pageidauja
ma, kad kuodaugiausia dar
bininkų atsilankytų.

Su pagarba,
Naujas I. W. W. Komite

tas: M. Rudaitis, J. Deikus, 
L. Grikštas.

IŠMUŠĖ LANGĄ, KAD 
PATEKUS KALĖJIMAN.

Worcester, Mass.— Tūlas 
Džeremiia Karroll, neturė
damas iš ko gyventi, ėjo ke
lis kartus policijos nuova- 
don ir prašė, kad jį areštuo
tų, tai gal gausiąs bent pa
valgyt. Bet kiekvieną syki 
policija išvarydavo laukan. 
Pereitoj subatoj jis paėmęs 
plytą paleido ją Į saliuno 
langą ir policija turėjo ji 
areštuot. Dabar jis užga
nėdintas.

Iš Pittsburgo mums ra
šo: i

Anglų socijalistai kas ne-i streikuoja angliakasiai. Pe- 
dėldienis čia rengia 
prakalbas ir rodo pamoki
nančius judomus paveiks
lus. Tas viskas daroma dy-Į 
kai, todėl labai daug prisi
renka žmonių. Kunigams ir 

I kapitalistams tatai baisiai 
nepatinka ir jų ištikimoji!

: pataranautoja policija no
rėjo socijalistų teatrą uždą-’ 
ryti. Bet negalėjo nieko pa_ 

; daryti, tik pasimokino, kad 
j ką tik užsimano, negalima; Streikuoja 15,000 angliaka- 
1 viską padaryt.

Prakalbos ir paveikslai 
būna Lycenn Teatre. 21 va
sario Irwin Tucker, iš Chi- 
cagos, kalbės tenai temoje 

r'Socijalizmas ir Šeimyna,” 
o 28 vasario ”Appeal to Rea. 
son” redaktorius Fred War- 
ren kalbės temoje ”Spaudos 
galybė.”

teatre reitą mėnesi valdžios pas
kirta komisija bandė strei
kuojančius darbininkus su 
darbdaviais sutaikyt. Tary
bos prasidėjo 28 sausio ir 
traukėsi iki 9 vasario. Bet 
nieko iš to neišėjo. Darbda
viai darbininkų reikalavi
mams nenusileido ir konfe
rencija išsiskyrstė, pažymė
dama, kad šiuomi laiku apie 
susitaikymą nėra vilties.

SUDEGĖ BRAVORAS.
Lawrence, Mass.— Praė

jusioj savaitėj čia sudegė 
Cold Spring Brewing kom
panijos bravoras. Nuosto
lių ugnis padarė už $40,000.

PAŠOVĖ POLICIJOS 
VIRŠININKĄ.

Hingham miestelyj perei
toj nedėlioj buvo peršautas 
policijos viršininkas ir var
giai beišgyvens. Jis stovėjo 
prie policijos nuovados durų 
kaip prisiartino prie jo tris 
nežinomi vyrai ir pareikala
vo, kad jis paleistų suimtą 
nesenai plėšiką. Policijos 
viršininkas atsisakė tai pa
daryti. Tuomet vienas 
nepažįstamų išsitraukė 
volveri ir paleido kelis 
vius. Policijos viršininkas

ŠVEICARIJOJ SPROG
STA VOKIEČIŲ 

GRANATOS.
Berne gauta žinia, kad 

šaudanties francuzų ir vo
kiečių artilerijoms ties Po- 
rentruy, kuris randasi prie 
pat Šveicarijos rubežiaus, 
vokiečių granatos, leidžia
mos Į francuzus, sprogo 
Šveicarijoje. Tai jau antru 
syk Šveicarija ragauja šios 
karės bombų.

M. ANDRIUŠIUTĖ

MOTERIŠKŲ RŪBŲ 81UVRJA.
Siuva Visokius Rubus pagal 
naujausias madas, Smagiai,

Parankiai ir Pigiau
Dabar persikėliau į naują vietą

S

t 
i
•
i

_ ii 
siuvu tik vien moterims rubus, todėl 
visame yra parankiau ir smagiau už
eit. Naujas adresas:
217a D St, So. Boston, Mase.

Ant kampo 4th st.

KAS NORITE
Atsižinoti apie moterų higieną ir jų 

ligas, skaitykite

J. VALEIKA

I
i

I
L
Knyga dydžio 51*2 colių.

Tai yra naudingiausia knyga mote
rims ir kiekviena privalo ją turėti. 
Su paveikslais. Prisiųsk 25c. krasos 
ženkleliais, o tuojaus aplankysite tą 
įdomią ir naudingą knygą. Adre
suokite:

M. G. VALASKAS
349 Kensington are. Chicago, ilL

FOTOGRAFISTAS
Traukiame visokius p.veikslus pigiai. 
Meldžiam visus atsilankyti, užtikrinam 
kiekvienam kad busit mus darbu užga- 
nėdin’i.

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

M. P. fUCTMLMTU

TEISINGOJ j
rrtSLrtPTlJ j

BEDARBIS PARDAVĖ 
SAVO KRAUJĄ Už $15.

New York.— Echvard Ni- 
xon, mašinistas iš amato, , . ,
būdamas jau ilgą laiką be sunkiai sužeistas, uz-
darbo ir neturėdamas iš ko 
gyventi, nuėjo Bellvue li- 
gonbutin ir paklausė, ar ne
reikalaujamas tenai geras 
kraujas.

”Man reikia duonos ir 
nakvynės,” sakė jisai dakta
rui, o mano kraują galbūt 
jus galėtumėt sunaudot ko
kiam ligoniui. Aš esu senai 
-jau bedarbo ir niekur nega
liu gaut.”

"Gerai. Pas mus dabar 
kaip sykis yra toks ligonis, 
kuriam reikia sveiko krau
jo,” atsakė d-ras Rhodes.

Nixonas susiderėjo už 
savo kraują $15. Be to jis su 
gaus tą dieną, kada ims jo 9:30 vai. gulti, nes taip yra 
kraują, ligonbutyj pavalgyt 
ir išsimiegot.

1‘ UŽSAKĖ 1,000,000 ŠOVI
NIŲ KANUOLĖMS.

Dienraščiai praneša, kad 
viena kariaujančių Europos 
valstybių užsakė Pittsburgo 
geležes dirbtuvėse milijoną 
šovinių kanuolėms.

Vokiečiai vėl protestuos.

KASYKLOJE PRIGĖRĖ 
21 ŽMOGUS.

Britanijos Kolumbijoje, 
Kanadoje, prie So. Welling- 
ton miestelio vienoj kasyk
loj atsitiko didelė nelaimė. 
Kažin iš kur kasyklon prasi
mušė vanduo ir užliejo 21 
darbininką.

puolikai pabėgo. Tuojaus 
Tuojaus paskui juos išsivijo 
ginkluoti žmonės ir policija 
ir netrukus suėmė. Visi tris 

; ateiviai.

MILIJONIERĖS ŠUO IR 
BEDARBIAI.

New Yorke pereitoj nedė
lioj buvo toks atsitikimas. 
Miss Inez Coliver, mėlin- 
kraujo milijonieriaus duk
tė, buvo hotelyje ir kiti mė- 
linkraujai ponai pakvietė 
ją ant vakarienės. Buvo tai 
9 valanda, o tos milijonierės 
šuniukas, kuri jinai turėjo

1 savim, visuomet eina

Mums pasisekė padaryt kon- 
traktą ant daugybės paveil s-ų 
su didžiausia firma, todėl 
trumpam laikui pardav sime 
visai PIGIAI.
Tarpe daucy bes kitų DU pavei
kslai YPATIN Al DAILUS.
Vienas— pat-arsėjes paveikias
SEPTEMBER MORMNG.

j dailiai užbaigtas ant geros stc-
I ros popieros, 16 per 20 d džio,
I Visur parsiduoda po $1.00;

-----. . . I mus prekė 50c. arba 3 už $1.00 
nu Visa jūrių prekyba likos : Antras-Labai dailiai vandeni-

i sunaikinta.. i niais dažais užbaigta r«pr dukcija rea. sfi'kai perstatanJ baisenybes dabartinės '
• Kares Europoje. P>r’aiisio teplijriaus iš kares lauko. Didumas 16 per 20 
, Prekė 50c. ar.a 3 už SI.00. Pinigus galima prisiųsti kra-
' sos ž.enklelias. Pers unrimą apmokame Suv. Valstijose ir Canadoj. S

Vi rintieji p įsiniiudot i proga rašykite tuojaus pas
INTERNAT1ONAL NOVELTY CO.

268 Line oi n Avenue, Utica, N. Y.

I 6 MĖNESIUS S35.000.000 
NUOSTOLIŲ.

Per 6 mėnesius Anglijos 
prekybos laivynas turėjo 
835.000,000 nuostolių. Tai 
esą labai maži nuostoliai, 
palyginus su vokiečiais, ku-

i

V

Neužmirškite, kad atei
nančiam panedėlyje, 22 va
sario, Lietuvių Labdarystės 
Dr-jos salėj bus didelis ba
lius ir teatras. Perstatymas 
prasidės nuo 3-čios valandos 
po pietų. Bus vaidinama 
didelis ir nepaprastai juo
kingas veikalas "Revizo
rius’’. Po teatro balius.

Užkimimas, kokliušas, smaugulys, orinių 
triubelių uždegimas, šaltis ir kosulys 
gan greitai pasiduoda gydymo įtekmei

; įsakęs daktaras. Kas dary
ti? Norisi tai panaitei eiti 

I ant vakarienės, bet reikia ir 
šuniuką paguldyt. Taigi ji 

! pasamdė automobilių ir nu
siuntė šuniuką namo, už ką 
užmokėjo $6.40.

Ar rūpinasi tie ponai taip 
savo darbininkais, iš kurių 
triūso turi susikrovę milijo
nus? Visi žino, kad ne.

Dabar New Yorke yra j 
apie 800,000 žmonių be dar-; 
bo. Daugelis tų žmonių ne
turi nė ko valgyt, nė kur na
kvoti. Kam tad blogiau: 
milijonieriaus šuniui, ar 
milijonieriaus darbininkui ? 
0 pasakykit savo klebonui, 
kad surėdymas neteisingas, 
jis jus tuojaus pavadins be- Harvard skvero. Kaizerio , 
dieviais. ir dovanos nekenčia.

GEVERA’S
Rubsiuvių streikas nesi

baigia. Streikuojančios 
merginos susigavo aną va- 

i karą So. Bostone apie A ga
tvę keliatą merginų, kurios 

i dirba, ir prasidėjo peštynės. 
Policija kelias merginas su
ėmė. Viktorija Tumosiutė 
buvo nuteista už tai $25, o 
Katrė Supranauskiutė pali- 

■ kta išbandymui.

I

Nežinomi žmonės apmėtė 
kiaušiniais liūtą, kurį me
tai atgal Vokietijos kaizeris I 
dovanojo Harvardo univer-j 
sitetui ir kuris stovi prie

BalsamforLungs
(Severos Plaučių Balsamo,} kuri tai gy
duolė nevien nuramina, bet ir paleng
vina įvairius nuo peršalimo paeinančius 
nesmagumus.

Kaštuoja 25 ir 50 centai.

Atsekanti gyduolė nuo kosulio 
“Noria jums priuiciti. kad Severo* 
Plaučiu Balsam** yra c t rakanti gy
duolė nuo kosulio. Tris --kius toji 
gyduolė pagelbėjo mano vaikus nuo 
kosulio ir už tai rekomenduoju ri- 
aiems. kuriems reikia seru vaistu." 
Km. Matejovez. Boz 41, Comly, O.

Atsitikime šalčio 
arba pardalua, norime priminti, 
kad Severo* Cold and Orip Ta
blete (Severo* Plotkele* nuo Gri
po ir Periallmo) žymiai prigelb- 
ati Severo* Plaučiu Balsamo vei
kimui. PlottelS* kaštuoja 25 
centu*.

Nemėginote Severos Tab-Lax- Liuosuotojąf 
Tatai yra puiki gyduolė kaip vaikam*, taip ir (uaaęuaicms. Kai t. 10 ir 25 e. 

Severo* Preparatai partiduoda beveik kiekvienoje aptiekoje. Būtinai rei
kalaukite Severo* iidirbtų vaiat, ir neimkite joki, užvaduotojų.

KNYGOS
"KELEIVIO” SPAUDOS

Statas balsai J. B. Smelstoriaus 
eilės. Knyga didelė eu gražiais pa
veikslais. popierą ir spauda graži, 
poezija užimanti...........................  7oe
Ta pati knyga gražiais apdar. 1.00

Dievo žmogus. Labai užimantis ir 
nAodinEM pBpMAkojinuui ii d**- 

bininkų gyvenimo ..............  16c

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

Delko žmogui reikia gert ir valgyt? 
Parašė D-ras A. G-mus. Naudinga 
knyga kiekvienam .......................... 16c

Kurgi ta* viskas nyksta? Pagal K. 
Kautskj parašė Z. Aleksa. Kiek
vienam darbininkui, kuris nori pla
čiau suprasti dabartinį aurėdimą 
reikėtų tą knygą perskaityti .. 10c

Šeimyniškas lietuvių gyvenimas Juš
kevičiaus dainose. Jei nori žinot 
kaip senovėj lietuviai gyveno, tai 
perskaityk šitą knygą. Iš jos dasi- 
žinosi, kada musų protėviai vogda
vo sau žmonas, paskui pirkdavo, 
motinos parduodavo savo dukteris. 
Dasižinosi, kad vyrai turėdavo dau
gelį pačių, o žmonos po kelis vy
rus. Labai užimanti knyga. Su pa
veikslais ............................................. 35c
Ta pati apdaryta.......................... 60c

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

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

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

Kaip tapti Suvienytų Valstijų pilie
čiu. Aiškiai išguldyti piUetystė* 

įstatymai, su reikalingais klausi
mais ir atsakymais. Ji sutaisyta la
bai suprantamai ir sutraukta tas, ko 
reikalauja norint gaut pilietystės 
nopieras ........................................ 16*

Msterijslistiškssis istorijos soprati- 
ma*. Jm nori žinoti, lūs gimdo pde 
saulije įvairius nuotikius, tai per
skaityk šitą knygute. Kalba lttgn 
ir labai aiškų* išvedimai...........

Kur musų bočiai gyveno. Tai yra ti- 
rinšjimas, kur buvo pinnutin* 
nią lopšinė. Knyga naudinga ir pae 
mokinanti. Parašyta Z. Aleksos, 
kuris daug darbo pašventė tiriaU- 
mams lietuvių praeitie* ..........

Amžinos dainos. Yra tai geriaarių 
Jovaro dainų rinkinys. Aat grąžtas 
popieros ir graži snaude...........Ua

Anarchizmas. Pagal Proudono Mok
slo parašė d-ras Elzbaehsr, vartė 
Briedžių Karaliukas .................... lla

Kaip senovė* žmones persistatydavo 
sau žemą. Labai žingeidus senovės 
filosofų daleidimai apie musų ža- 
mės išveizdą. Su paveikslai*. .. lds

Lsgalški žmogžudžiai. Trijų aktų 
tragedija, paimta iš revoliucijos 
laikų

Džian Baubos Spyčiai ir kito* fbnša. 
Daugiau juokų negu salius* alau*. 
Jei nori gardžiai pasijuokt, tad nu
sipirk tą knygą .......................... 26e

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

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

Lengvas būdas išmokt angliškai Si 
knyga sutaisyta taip lengviai ir su
prantamai, kad kiekvienas gali iš
mokt greitai kalbėt angliškai, ku
ris tik bent kiek gali lietuviškai 
skaityti. Joje telpa netik atskiri 
žodžiai, bet ištisi sakiniai, pasikal
bėjimai darbo jieškant, važiuojant 
kur nors, nuėjus krautuvėm pas 
daktarą, pas barzdaskutį, pas siu
vėją ir tt. Su fonetiškų ištarimu ir 
gramatika .................................. 25c

Davatkų gadzinkos. Padidinta ir pa
derinta 6-ta laida juokingų daine
lių, pašiepiančių davatkas ir kitu* 
prietarus .................................... 10c
Reikalaudami knygų krtipkftia 

šitokiu adresu:
”KELEIVI8”

28 BROADWAY. S. BOSTON. MAS?

IT I Tf I D I T dabar labai madoj, bet Kas iš tų V AK AK Al

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

DŽIAN BAMBOS SPYC1AI
• Daugiau juokų, negu saliune alaus į

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

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

rele ir įdėti į gromata. Adresuokite taip: jį

“KELEIVIS” p
| 28 Broadvvay, So. Boston, Mass. H

VIENATINĖ LIETUVIŠKA

APTIEKA
BOSTONE IR VISOJE MASS. VALSTIJOJE. 

Gyduolių galite gaut kokios tik pasaulyj vartojamos, 
bet ypatingai geros sekančios gyduolės:

Nuo Reumatizmo SI.00. Nuo slinkimo plaukų ir pleiskanų 75c. 
Nuo kosulio, grippo ir slogos $1.00. Kraujo Valytojas $1.00.

Nuo saulės nudegimo 50c. Bobro lašai $1.00. Nuo suirimo Nervų $1.00. 
Vaikų ramintojas 25c. Pamoda plaukams 20 centų.

Nuo viduriavimo suaugusiems 50c. Nuo viduriavimo mažiems 25c. 
Gydanti mostis nuo pučkų 50c. Nuo prakaitavimo kojų 25c. 

Mostis ir skysčiai nuo niežų ir parkų $1.00.
Gyduolės dėl pataisymo apetito $1.00.
Gyduolės dėl suvalninimo vidurių 50 c.

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

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

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

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

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

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

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

Visokiame reikale kreipkitės šituo adresu:

K. ŠIDLAUSKAS
SO. BOSTON, MASS.

226 BROADWAY 
KAMPAS C STR.




