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Anglija smaugia Vokietiją; Italija pasirengus jau žengti; Serbijoj siaučia ligos.
Anglija galutinai atkerta Vokietiją nuo pasaulio, kad numarinus ją badu. Vokiečiams pradeda jau nesisekti. Lietuvoj eina 

smarkus mūšiai. Prie Konstantinopolio jau tik 3 sąvaitės. Italija, jausdama Turkijoj gardžius pietus, taipgi rengėsi į karę. 
Indijoj sukilo Anglijos kareiviai. Prapuolė vokiečių 12 submarinų. Paskandinta du skraiduoliu.

Iš kares lauko
VOKIEČIAMS PRADEDA 

JAU NESISEKTI.
Pereita sąvaitė aiškiai 

parodė, kad vokiečių spėkos 
jau puola. Juos pradėjo 
mušti jau abejuose karės 

įjgjose — Rusijoj ir Fran-

inušti dvi savaitės at- 
_ rie Przasnyszo vokie

čiai praėjusioj savaitėj su
sitvarkė ir su naujomis spė
komis vėl užpuolė ant mies
to. Bet rusai ir vėl juos čia 
sumušė. Mušys čia buvęs 
dar atkaklesnis, negu pir
mu kartu. Vokiečių karve
dys Hindenbergas ši kartą 
traukė ant Przasnyszo su 
500,000 armija, tikėdamasis 
su tokiomis spėkomis 
rengti

L sius M 
įšhiom syk jis čia pats

elle apielinkėj vokiečiai tu
rėjo prieš anglus trauktis 
apie 4 mylias atgal, nes an
glų buvo labai didelės spė
kos.

Belgai, ir tie jau pradeda 
mušti vokiečius. Šorbakės 
apielinkėj dvi belgų divizi
jos 12 kovo nugrūdo vokie
čius čielą varstą atgal.

Šampanijos rajone perei
toj sąvaitėj vokiečiai smar
kiai atakavo franeuzus, bet 
buvo sumušti.

Vogėzų kalnuose vokiečiai 
norėjo atsiimti iš francuzų 
savo pozicijas, bet ir čia 
jiems nepasisekė. Argonų 
girioje irgi buvo smarkių 
susirėmimų, kurie pasibaigė 
vis francuzų laimėjimu.

Karės dalykų žinovai Lon
done tvirtina, kad nuo pat 
šitos karės pradžios santal- 

įkininkams niekad da taip 
i puikiai nesisekė, kaip da- 
1 bar.

Prie to visko Anglija da
bar da atkirto Vokietiją 
nuo pasaulio. Nė viena ša-

I

Bernardas Montvidas.

su- 
čia rusams antruo- 
ozurijos ežerus. Bet 

sau 
[pirtį užkure. Rusai jį pasi
likoprie Przasnyszo lygio- 
Smis spėkomis ir taip jo ar-, . _ .,
miją supiškino, kad vokie- Uis dabar negalės Vokietijai; 
čiai viską pametę turėjo bė-! nieko parduoti, nė iš jos nu- 
gti atgal Rusai paėmė daug • pirkti, šitokiu budu Angli- 
vokiėčių kanuolių ir karei-ja nori visiškai Vokietiją
gti atgal Rusai paėmė daug | pirkti. Šitokiu budu Angli- 
vokiėčių kanuolių ir karei-ja nori visiškai Vokietiją 
vių nelaisvėn. Suimti dabar i pasmaugti.
vokiečiai belaisviai suside
da daugiausia iš senų vyrų 
ir visai jaunų jaunikaičių, 
kas reiškia, jog pirmutiniai 
vokiečių kareiviai, vyrai 
nuo 20 iki 30 metų, visi jau 
krito. Vokietija 
rėn jau vaikus ir senelius. 

;..-^raiŲuzijos fronte vokie
čiams taipgi pradėjo jau la
bai nesisekti. Pereitoj sa
vaitėj anglai juos labai su
mušė ties Neuve Chapelle, 
Šiaurės Francuzijoj. Vokie
čių krito suviršum 10,000 ir 
1,700 anglai paėmė nelais
vėn. Beto anglai paėmė Ne
uve Chapelle miestą ir kelis 
kaimus, kur vokiečiai turė
jo Įsitaisę sau stiprias pozi
cijas. Neuve Chapelle yra 
netoli garsaus miesto Lille, 
kv.rĮ vokiečiai laiko savo 
rankose jau 7 mėnesius, nes 
iš pat karės pradžios jį pa
ėmė. Todėl dabar ir čia 
voKfečiams pasidarė jau 
karšria ir sakoma, kad jų ge- 
noralio štabo buveinė iš čia 
jau .iškelta. Pavojus vokie
čiams gresia ir La Basse 
apielinkėj. nes anglų spėkos 
greitai čionai artinosi ir di
delėmis spėkomis suka apie 
vokiečių pozicijas ratu. Ma
tyt, kad Anglijos žodis, jog 
su; pavasariu ji pastatys 
franeuzijoj prieš Vokiečius 
pūfiantro milijono kareivių, 
pradėta jau vykint gyveni
mas. Nors apie siuntimą 
Fmncuzijon naujos anglų 
armijos nesigirdėjo, bet 
šitas faktas, kad anglai da
bai staiga pradėjo taip 
smarkiai veikti, liudija, 
ka* jų spėkos tenai jau 
žaliai sustiprėjo, ką sako 
irvokiečiai. Berlynas pri- 

t sip žįsta, kad Neuve Chap-

ITALIJA PASIRENGUS 
JAU ŽENGTI.

Santalkininkai pasijuto 
taip gerai stovi, kad jie vie
šai skelbia, jog jie Italijos 

varo ka- pagalbos visai nereikalauja, _  1 • _ _ , v • , • •
I

Peter Melba-Krakus

Petras Kiaulėnas
Abudu jie areštuoti Wiimingtone, Dėl., už sušaudimą keturi y policmanę.

’ Juodu Įtaria ir kun. Žebrio užmušime. Abudu jie yra žinomi So. Bostone. Kiau- 
lenas buvo areštuotas čia 30 gegužes, 1911 metais, ir nuteistas nuo 5 iki 10 me- 

, tu kalėjimo, bet išsėdėjęs 3 metus ir 6 mėnesius, buvo paliuosuotas ant “garbės 
žodžio.” Iš Lietuvos jis paeina RadeikiŲ sodos, Kupiškio apielinkės, Ukmergės 
pavieto. B. Montvidas gi dirbo tuią laiką Matuzo mėsos krautuvėj, paskui bu
vo užsidėjęs su J. Balandžiu savo krautuvę po No. 115 Broadtvav.

Platesnis aprašymas telpa ant 2-ro puslapio.

PASKANDINO NARDO- VOKIEČIAI ARTINASI 
MAJĮ LAIVĄ.

Anglijos laivyno valdyba 
praneša, kad Anglijos kon- 
traminininkas „Ariel” pas
kandino nardomąjį vokie
čių laivą „U—20.” Jo Įgula 
paimta nelaisvėn ir bus 
atiduota teisman už skandi
nimą prekinių laivų.

TRjS SĄVAITĖS IKI 
KONSTANTINOPOLIO.
Turkijos pakraščiuose ko

va eina vis smarkyn ir pla
tyn. Suvienytas santalki- 
ninkų laivynas griauja ne
tik Dardanelių fortus, bet 
bombarduoja visą Galipolio 
pussalĮ ir Egėjos juros pa
kraštį. Apie šito mūšio di
dumą galima spręsti išto, 
kad jame dalyvauja 70 kari
škų laivų ir 150 kitokių, ku
rie gaudo iš jūrių turkų mi
nas, pristato angli, amuni
ciją ir veža kariumenę.

Tečiaus per Dardanelius 
vis dar neprasilaužia. Da
bar pasirodo, kad santalki- 
ninkų laivynas taip toli 
Dardaneliuose visai dar ne- 

! buvo, kaip iš pradžios buvo 
■ skelbiama. Iš Paryžiaus 
pranešama, kad tenai yra 
apie 10 fortų, kurie ant ofi- 
cijalių žemlapių visai nebu
vo pažymėti, ir tuos fortus 
laivynas turės da sudaužyti. 
Vienok spėjama, kad per 3 
sąvaitės laivynas galės pa
siekti jau Marmuro jurą, o 
da už sąvaitės virš Konstan
tinopolio plevėsuos jau san- 
talkininkų vėliava.

Iš Konstantinopolio per 
Berlyną telegrafuojama, 
kad santalkininkų laivynas 
šaudo su tokiu pašėlimu, 
kad kartais kanuolių tren
ksmas susilieja Į vieną bai
sų ištisą baubimą. Už ke
liolikos mylių oras esąs tro
škus nuo parako durnų.

PRIE MANDŽURIJOS 
GELEŽINKELIO.

Iš Pekino pranešama, kad 
9 vokiečiai, kurie pabėgo iš 
Tsing-Tau, kada šitą tvirto
vę paėmė japonai, pribuvo

■ Pekinan ir čia su pagalba
■ Vokietijos ambasadoriaus 
gavo pasportus medžioti po 
visus Kynus. Su tais pas- 
portais vokiečiai perėjo nuo 
to laiko jau apie 1,000 my
lių, pasiekė Mandžuriją, nu
sipirko keliolika kupranu
garių, prikrovė juos eks- 
plioduojančios medegos ir 

: artinasi prie didžiojo rusų 
i geležinkelio Mandžurijoj, 
• kuriuo Rusija traukia iš

PASKANDINTA DU KA- 
RIŠKŲ LAIVU.

Škotijos pakraštyje, 11 
kovo vokiečių nardomas lai
vas paskandino anglų skrai
duoli ”Bayano,” kuris buvo 
paprastas pasažierinis lai
vas, tik paimtas Anglijos 
valdžios karės tikslams ir 
apginkluotas kanuolėmis. 
Jisai saugojo Škotijos pak
raštį. Ant jo buvo 216 ka
reivių, iš kurių tik 18 išsi
gelbėjo.

Bet anglai tuojaus vokie
čiams užtai atsilygino. An
ksti pereitoj nedėlioj išryto 
anglų laivynas užklupo pie
tų Amerikos pakraštyje vo
kiečių skraiduolį ”Dresde- 
ną” ir tuojaus pradėjo jį 
šaudyt. Po penkių minutų 
mūšio „Dresden” nuleido 
savo vėliavą, o jos vieton iš
kėlė baltą, kaipo ženklą, 
kad jis pasiduoda. Tai bu
vo pirmutinis vokiečių lai- 

įvas, kuris sutiko pasiduoti 
i geruoju. Bet Į tas penkias 
minutas jis buvo jau taip 
sugadintas, kad visas lieps- 
navo ir pakol anglai prie jo 
prisiartino, jo magazine iš

niko ekspliozija ir „Dres- 
, den” tuojaus nuskendo. Jo 
į žmones anglai tečiaus išgel-
■ bėjo; 15 jų buvo sunkiai su
žeistų. Anglai neturėjo jo
kių nuostolių.

Tai buvo paskutinis vo
kiečių laivas, kuris ištruko 
sveikas iš Falklando mūšio, 
kur 6 gruodžio anglai su
daužė vokiečių admirolo 
Spee eskadrą.

Dabar pasiliko tik du vo- 
i kiečių kariški laivai liuosi
■ ant atvirų jūrių, būtent: 
skraiduolis ”Karlsruhe,” 
kuris paskutiniu kartu buvo 
matytas Vakarų Indijų van
denyne, ir ”Kronprinz Wil- 
helm,” kuris gaudo preki
nius laivus Pietų Vandeny
ne. Taigi vokiečių spėkos 
ant jūrių tirpte sutirpo. 
Pasiliko tik nardomieji lai
veliai, kurie gali veikti tik 
netoli namų. Vokietija tu
ri da ir didelių kariškų lai
vų, bet tie stovi pasislėpę 
savo uostuose ir nedrįsta iš
eiti, nes anglų laivynas ty
koja juos, kaip katinas pelę.

I

2,000 BELAISVIŲ VA
ŽIUOJA ANGLIJON.
Kovo 13 d. i francuzų uos- 

stą Haure pribuvo 2,000 vo
kiečių belaisvių, kuriuos an
glai suėmė šių dienų mū
šiuose. Iš čia juos susodino 
ant laivų ir išvežė Anglijon

ciją. Šitų vokiečių tikslas 
dabar paaiškėjo. Jie neme- 

’ džioti ėjo, bet Rusijos gele
žinkeli ardyt. Rusų karei- 
j viai dabar tuos vokiečius 
vejasi. Ar. pasiseks jiems 

^išardyti geležinkelis, pama- 
įtysim vėliau.Turkijoj gardžius pietus ir 

be Italijos pagalbos. Tą 
gerai supranta ir pati Itali
jos valdžia, todėl kasdiena 
galima tikėtis jos prisidėji
mo.

Stiprus Italijos laivynas 
taipgi jau mobilizuotas ir 
dabar bando naujas kanuo- 
les. Italijos drednautai Į- 
taisyti visai nauju budu, ko 
nėra da nė vienoj kitoj val
stybėj. Jų kanuolės susta
tytos taip vadinamuose tu
rėtuose, kurie sulyg reikalo 
gali būt tai nuleisti, tai iš
kelti. Šitaip Įtaisyti Italijos 
šarvuočiai iš kiekvieno šono 
gali šaudyt ant syk iš aš- 

jtuonių kanuolių po 12 colių, 
i I priešakį muša' penkios to
kių kanuolių.

Ant sausžemio Italijos ar
mija siekia 2.000,000 karei
vių. Iki šiol Italija neturė
jo geros artilerijos, bet da
bar ji Įsitaisė tokias armo- 

.tas, kokių da neturi ne san
talkininkai, nė vokiečiai. 
Nestebėtina tad, kad Vokie
tija taip bijosi Italijos nrie 
santalkininkų prisidėjimo 
ir pataria Austrijai, kad ji 
sugrąžintų Italijai Trenti
no provinciją.

i

tečiaus, suprantama, jeigu 
Italija norėtų prie jų prisi
dėti, jie su mielu noru ją 
talkon priimtų. Tuo tarpu 
Vokietija deda visas savo 
pastangas, kad sulaikius I- 
taliją nuo karės.

Tečiaus nežiūrint to, dip
lomatai tvirtina, kad Itali-i 
ja yra pasirengus žengti su 
santalkininkais.

Visoj Italijoj įvesta jau 
žinių cenzūra, kas daroma 
tik karės laiku. Vienok val
džia neslepia žinių, kad vi
sa Italijos armija jau mobi
lizuota ir kad Austrijos pa- 
sienije mokinami dideli 
pulkai rezervistų. Dalykų 
žinovai tvirtina, kad už mė
nesio, o gal da ir prieš 1 ba
landžio Italija pradės karę 
prieš Austriją.

Iš Romos pranešama, kad 
valdžia dabar tenai suraši
nėja visas trobas, tinkamas 
karės ligonbučiams. Esą 

! jau surašytų namų. į ku- 
I riuos gali patilpt nuo 12.000 
iki 15,000 sužeistų kareivių. 
Iš to jau matyt, kad Italija 
tikrai rengiasi prie karės. 
Ir karės šalininkai ragina' 
valdžią paskelbti karę kuo-; 
greičiausia, nes, jie sako, | 
jeigu Italija ilgai lauks, j 
santalkininkai galės 
taip gerai stovėti, kad 
Italijos pagalbos visai 
priims. Kada jų laivynas 
prasilaužš per Dardanelius 
ir paims Konstantinopolį, 
tuomet jie galės suvalgyt

i

jau 
jie 
ne-

DIDELI MAIŠTAI ISPA
NIJOJ.

Ispanijoj kila dideli maiš
tai dėl duonos pabrangimo. 
Pereitoj subatoj Madrido 
mieste moteris pradėjo už
puldinėti krautuves ir kep
tuves ir daužė visur langus. 
Kelis kartus buvo šaukiama 

! policija.
I

I

i

TURKAMS PRITRUKO 
AMUNICIJOS.

Vokiečiai labai persigan
dę, kad turkams trūksta 
sunkioms kanuolėms amu
nicijos. Austrija deda vi
sas pastangas, kad nusiun
tus Konstantinopolin šau- 
jamos medegos.

RUSAI VĖL SUMUŠĖ 
TURKUS.

Ant Kaukazo rusai vėl iš
pėrė turkams kaili. Kovo 
pradžioje vienas rusų sky
rius išėjo iš Batumo ir ei
damas Juodos juros pakraš
čiu Įsiveržė Turkijos Arme- 
nijon iki Čuruko upės. Ko
vo 9 turkai čia užpuolė ant 
rusų ir prasidėjo smarkus 
mušys, kuris pasibaigė di
džiausiu nepasisekimu tur
kams. Rusai paėmė visą 
batarėją turkų kanuolių ir 
daug belaisvių. Likusieji 
turkai pradėjo bėgti.

Šiaurinėj Persijoj rusai 
taipgi išpėrė turkams kaili. 
Apie Dilmaną rusai paėmė 
kelias turkų sunkias ka- 
nuoles, daug amunicijos ir 
belaisvių. Turkų, nuostoliai 
Persijoj esą labai dideli.

SMARKUS MUŠYS PO 
SIMNU.

Iš Petrogrado atėjo 12 
kovo trumpa žinia, kad tarp 
Nemuno ir Vislos prasidėjo 
didelis mušys. Karščiausia 
kova verda apie Simną, Lie
tuvoje. Smulkesnių žinių 
nėra.

VOKIETIJOJ TRŪKSTA 
DUONOS.

Berlyne valdžia išleido 
: įsakymą, kad nuo 15 d. ko
vo duona butų maišyta su 
bulvėmis. Bet ir šitokios 

: duonos da negalima užtekti
nai gauti. Jei nusiperki iš 
valdžios tikėtą ant 10 sva
rų duonos, tai gausi tik pen
kis svarus.

Visgi Anglijos pastangos 
numarinti Vokietiją badu 
atsiliepia gana sunkiai ant 
Vokietijos.

f

PRAPUOLĖ 12 VOKIE
ČIŲ SUBMARINŲ.

Londone gauta iš Hagos 
.žinia, kad vokiečių valdžia 
labai nusigandus dėl pra
puolimo 12 nardomųjų lai

svų. Tie laivai išplaukė iš 
j Cuxhaveno uosto naikinti 
langių prekybą ir nebesugrį
žo.

Nors vokiečiai keliolika 
prekinių laivų nuskandino, 

■bet ant kiekvieno nuskan
dinto laivo ir vienas jų sub- 

i marinas žuvo. Taigi jurei- 
vijos taryba turėjo pereitoj: 
subatoj susirinkimą, kur 
kaizeriui pirmininkaujant 
buvo svarstoma, ar nege
riau. butų paliovus povande
ninę karę. Kaip jie nutarė, 
nesakoma.

į

I

PREZIDENTAS KARĖS 
LAUKE.

* Pereitoj sąvaitėj Francu-

RUSIJA MAINYSIS SU 
VOKIETIJA BELAI

SVIAIS.
Iš Stokholmo (Švedijoj) 

pranešama, kad Rusija susi-
[Zijos prezidentas buvo išva-(tarė su Vokietija apsimai- 
I žiavęs karės laukan aplan- nvti savo belaisviais, šitas
i t 1 • • « • • _kyti sužeistus kareivius.

ŠVEDŲ LAIVAS ŽUVO 
NUO MINOS.

Anglijos pakraštyje 13 
kovo užėjo ant minos preki
nis švedų laivas ”Anna” ir 
tapo sudraskytas. Du laivi
ninkai žuvo, 18 išsigelbėjo.

mainas eis per Švediją. Ru
sija nusiųs tenai 100,000 vo
kiečių belaisvių, o Vokietija 
nusiųs tiek pat rusų belais
vių. Iš Švedijos kiekvieni 
keliaus savo tėvynėn.

Francuzija su Vokietija 
mainėsi tokiu budu 
viais per Šveicariją.

belais-

PAĖMĖ 11,460 RUSŲ 
NELAISVĖN.

Jei tikėti Berlyno tele
gramoms, tai vokiečiams 
Lietuvoje sekasi daug ge
riau, negu rusams. Kovo 
12 Berlyno pranešimas sa
ko, kad šiaurinėj Augustavo 
pusėj buvo smarkus mušys, 
kur vokiečiai paėmė nelais
vėn 4,000 rusų kareivių ir 
2 pulkininku; beto jiems 
dar pateko 3 rusų kanuolės 
ir 10 kulkasvaidžių. Liku
sieji rusai skubinai pasi
traukė Gardino link. . To- 
liaus vokiečių pranešimas 
sako: „Apie Ostrolenkžį me? 
padarėm užpuolimą ir pa
ėmėm dar 220 rusų, tame 
skaičiuje tris oficierius. 
Przasnyszo apielinkėj 11 
kovo mes paėmėm daugiau 
kaip 2,200 rusų. Nuo to 
laiko, kaip rusai gyrėsi su
mušę mus prie Przasnyszo, 
mes paėmėm iš viso jau 
11,460 rusų nelaisvėn.”

4**

OSOVECO TVIRTOVĖ 
LAIKOSI.

Apgulta Osoveco tvirto
vė vis dar laikosi. Petro
grado telegramos sako, kad 
tvirtovės kanuolės „pasek
mingai” veikia prieš vokie
čius, atmušti vokiečių nega
li. Vokiečių orlaiviai meto 
tvirtovėn bombas iš oro. 
Kovo 11 d. jie metė 20 bom
bų, kurios taip sutaisytos, 
kad sprogdamos pagimdo 
gaisrą.



L'

AMERIKIEČIŲ SPAUDA 
APIE KATALIKŲ 

PASIELGIMĄ.
Amerikoj yra katalikų 

dvasiškuos suorganizuota 
milžiniška organizacija, ku
ri vadinasi "Kolumbo Vy
čiai.” Jos kuopos gyvuoja 
po visą Ameriką. šita or
ganizacija gina Romos ka
talikų reikalus. Laikraš
čiai rašė, kad tie "vyčiai” 
nesenai sudėjo $50,000 ko
vai su "bedieviškais” laikra
ščiais. Reikia pasakvti, kad 
yra ir tokių laikraščių, ku
rie veda atkakliausią kovą 
prieš katalikų dvasiškija ir 
abelnai viską, kas tik atsi
duoda Romos dvasia. Prie 
tokių laikraščių priguli 
"Menace,” "American Citi- 
zen,” "Jeffersonian," "Wat- 
son's Magazine” ir daug ki
tų. Tie laikraščiai praneša 
kiekvieną negražų katalikų 

", kiekvieną 
šiomis

intekmė tenai stačiai nega- 
Kuogi jisai tenai užimpo- 
Pasakys: man rupi tau-

ir juos pirmon vieton
šie gi atrėš: o mes jais 

Ar mes nešvie-

Przemyslio tvirtove.
RUSAI apgulę: ją bom 

BORDUOJA JAU 
4 MĖNESIAI.

veda generolas 
vas. Jis yra b 
sakoma, kad tai 

, karvedys rusų a 
• dis kunigaikštis 
į vyriausis rusų i 
[das, prieš Dimit 
tik mulkis, vieno 
visą armiją, nes 

■šeimynos narys, 
i Dimitrijevui va' 
rusai laiko savo r 
sus kelius vedančius 
myslių, bet vis dar t 
garizonas neprileidžial 
arčiau, kaip 12 mylių 
miesto. Šitam ruože yra 12 
kaimų, daug sodų ir derlin
gos žemės. Visa tai saugo- 

> Przemvslio

kulipkomis i visas puses. 
Jis peršovė da 3 policmanus 
ir 2 pašaliečius. Tuomet 
pradėjo šaudyt ir policija. 
Policijos šūviai pakirto 
Krakui pakinklius ir galų- 
gale ji suėmė. Montvidas 
nešovė nė karto ir buvo su
gautas sveikas.
Montvido išpažintis — kun. 

žebrio nužudymas buvo 
suplanuotas saliūne.

Savo išpažintije Montvi
das policijai pasakęs, kad 
kun. žebrio užmušimas bu
vo suplanuotas vienam New

33 milijonus dolerių. New Haven 
gelžkelio kompanijos turtas per 
devynis metus nužengė nuo $93,- 
000,000, ant $417,000,000 arba, ap
lamai imant kas metas kompani
jos turtas dauginosi ant $36,000,- 
000. Iš šitų milijonų kompanija 
pirko daugiau žemės geležinke
liams pratęsti. Išleido geroką su
mą geležinkelių užlaikymui ir pa
gerinimui. o $204,<>00,000 įdėjo ki
tokiose vaizbose — laikraščiuose, 
garlaiviuose ir k. 1898 m. Chica- 
go ir Alton geležinkelio kompanija 
turėjo kapitalo $7,000,000. Per se
kančius septynis metus jos kapita
las užaugo ant $18,000,000. Arba, 
kitaip sakant, per septynis metus 
kompanija uždiroo $11,000,000. 
Dailus uždarbis, ar ne?”

Bet darbininkai tuo tar
pu badauja.

Kaip tad pagerinti darbi
ninkų būvis? "Laisvoji 
Mintis” teisingai atsako:

"Žmonių gerbūvis bus tik tada 
užtikrintas, kuomet žmonių išrink
ta valdžia paims pramonę savo 
rankosna.”

B. Montvidas 
prisipažino. I

su tautininkais nepakeliui, 
nes —

"Jo
j Įima, 

mos?
tos reikalai, 
statykite; 
ar nesirūpiname?

: čiame liaudies, ar nesteigiame fon
dų Lietuvai gelbėti? Gal tu 'Ka
talike* norėtumei, kad mes neko
votume prieš kunigus ir neplatin
tume laisvamanybes? Bet dar di
delis klausimas, ponas ‘Katalikai,’ 
kas tautai butų naudingiau: ar ka
talikybė su kunigais, ar laisvama- 

j nybe. Ir ištikrujų. 
I nestatė visuomet ] 

tautos reikalų‘taip 
nanevičius ? Tiesa, 
taip tuos reikalus 

į kaip p. Tananevičius 
į rinkime .laisvamanių 
I pražilusių ir praplikusių 
j laisvamanybe — kad jo katalikiš

koji pasaulėžvalga yra teisinges
nė?"

Čia įdomu mums tas, kad 
"Draugas" prisipažįsta, kad 

; jokiu budu negalima priro- 
dyt, jog katalikiškoji pasau
lėžvalga yra teisingesnė, ne
gu laisvamaniškoji.

Logiškas išvedimas: 
gu negalima prirodyt 
negalima ir tvirtint, kad ji 

. teisingesnė. Ar ne taip, 
"Drauge?"

. gi Šliupas 
pirmon vieton 
kaip ir p. Ta- 
jisai gal ki- 

supranta, bet 
išrodvs susi- 

redaktorių, 
šių su savo

i

I

kunigų darbelį, 
"vyčių” pasielgimą, 
dienomis jie pranešė įdomų 
atsitikimą iš Marshall, Tex- 
as valstijos. Tenai atvažia
vęs koks tai Black prakalbų 
sakyt. Tas Black pirma bu
vęs katalikų kunigas, bet 
kunigystę pametęs pradėjo 
važinėtis su prakalbomis ir 
kelti aikštėn visas kunigų 
paslaptis ir negražius jų 
darbelius. Taigi vieną na
ktį, kaip praneša minėti lai
kraščiai, Marshall miestelio 
"vyčiai" įsilaužė į hotelį, 
kur buvo apsistojęs minėtas 
ex-kunigas Black, ir užmu
šė jį. Penki katalikai da
bar esą traukiami už 
Black’o nužudymą teisman. 
Didesnė amerikiečių spau
dos dalis nesako apie tai nė 
žodžio. Matyt, nenori nusi
dėti dvasiškijai. Atsiliepė 
apie tai tik keliatas laikraš
čių. Paduosime čia jų nuo
monę.

"The Butler County Re- 
Iowa, ra-cord" iš Bristow,

buvo katali- 
hotelyje dėl- 
prieš katali- 
yra gryna 

Kaip ji

Ex-kunigas Black 
nužudytas Tesąs 

to, kad jis sakydavo 
kybę prakalbas. Tai 
ir nesutepta katalikybė, 
jums patinka?”

”The Progress" iš Warth- 
ington, Minn., sako:

"Marshal miestelio ”vyčiai” ma
tyt rokavo, kad tVilliam Black 
yra neapsaugotas ir kad jie galės 
su juo pasielgti, kaip jiems patin
ka, bet dabar jie turbut pasimo
kys, kad ant kalbėtojų užpuldinėt 
nereikia. Kun. Black mirė Ameri
kos patrioto mirtimi ir mirė dėl 
palaikymo Amerikoj laisvės. Jis 
buvo pirmutinis kankinys, žuvęs 
kovoj su Romos priespauda, kuri 

šalyje, ir jo 
Amerikos 
kitų di- 
už liuo-

kalba 
iš

Į

.įei
tai

"LAISVOJI MINTIS" 
APIE DARBININ

KUS.
i naujas rankas 

Mintis” kitaip 
žiuri i darbininkų reikalus. 
Ji nesako, kad darbininkai 
turi mokinties amatų, nes 

Ikągi tas amatas duos, kada 
žmogus negali gaut darbo: 

"Pastaruoju laiku ir bėgyje pe
reitų metų darbininkų padėjimas 
radosi apgailėtinoje vietoje. To
kias sunkias jų gyvenimo aplinky
bes sudarė bedarbė.
sias Kalėdas 
nizacijų nariai, 
darbių 
vertimo 
biai su 
dikiais.
— ?yvi 
snėse lindynėse.

I

juo bai- 
mums da- 

Kodėl darbartinej propagan- 
kraujas?

siaučia dabar šitoj 
vardas bus užrašytas ant 
istorijos puslapių greta 
dėlių Amerikos kovotojų 
sybę.”

Bet karščiausia
"The Morning Journal” 
Mankate, Minn. Jis sako:

"Juo daugiau mes muštom apie 
kun. Black’o nužudymą, 
sesnis šitas atsitikimas 
rosi!
doj turėtų būt liejamas
Black turėjo tokią pat teisę kalbė
ti Marshall miestelyje, kaip ir 
kiekvienas kunigas. -Jie mus vadi
na eretikais, o musų vaikus neti
kėliais; jie užsipuola ant viešų mu
sų mokyklų ir vadina jas bedieviš
komis; ir jų pastangos eina da to
liau, jie nori sunaikint musų mo
kyklų sistemą, reikalaudami pada
linimo viešųjų mokyklų fondų. Tai 
kas gi tuomet lieka protestonams 
daryti? Ar atsigulti ir tegul ka
talikų dvasiškija per juos važiuoja?
Kada jie pradeda prieš tai protes
tuoti, tai katalikai užpuldinėja jų 
kalbėtojus.”

Tokie tai dalykai dedasi 
tarp amerikiečių. Ar gali
ma tad stebėtis, kad lietu
viai pešasi tarp savęs?

PAKLYDUSI AVELĖ.
"Draugas” atranda, kad 

”Ka-kas” yra beveik pakly
dusi avelė. Jis yra tikras 
klerikalas, garbina kunigus, 
tiki Į velnią, bet priguli prie 
tautiškų laikraščių draugi
jos. "Draugas” sako, kad 

Ka-kui,” kaipo klerikalui,

Perėjų:
Laisvoji

Prieš praėju- 
mielaširdingų orga- 

, apžiūrėdami be- 
ir beturčių darbininkų gy- 

■ vietas, atrado, kad bedar- 
paėiomis ir mažutyčiais ku- 

, tokiame šaltyje ir pūgoje, 
eno arklinėse ir dar praste- 

Rods. spaudai 
prisiėjo visa burna prabilti apie 
tai. bet, kasžin kodėl, ji to nepada
rė. Tik ilgainui paskelbė, kad mie- 
laširdingos organizacijos už su
rinktus pinigus per Kalėdas betur
čiams iškėlė gerus pietus. Na. sa
kysime, tie beturčiai turi būti so
tus ir linksmi net per visus sekan
čius metus!...

"Niekas neužginčys, kad ko tik 
toliau, to gyvenimas pasunkėja ir 
paprastėja. Seniau darbininkai 
gal kiek ir mažiau uždirbdavo, bet 
pragyvenimas buvo daug pigesnis 
ir jie galėdavo šiap-taip stumti die
nas. Dabar-gi pragyvenimas ne
paprastai pabrango, darbo nėra, 
na, ir gyvenk žmogus ant šios aša
rų pakalnės, kaip sau išmanai. Ir 
kad jau visi turėtų guostis sunkiu 
gyvenimu, tai butų dar pusiau bė
dos. Bet dabar juo guodžiasi sun
kiausių darbų darbininkai. Gi tur
tuoliai sunkių metų kaipir nemato. 
Jų kapitalas, nors kiek lėčiau, vis
gi be pertraukos dauginasi, auga. 
Kelios dešimtis metų atgal Ameri
koje kaipir nebuvo kapitalistų, mi
lijonierių. Nūdien jų šioj šaly ran
dasi apie penki tūkstančiai. Tūli 
iš jų pradėjo vadinties jau net 
daug-milijonieriais. Nesinori ti
kėti .kad jie patįs butų, taip grei
tu laiku, tuos milijonus užsidirbę. 
Da nė vienas 
džiausią algą 
savo gyvenimo nesusidėjo milijonų. 
Aišku tatai, kad ir milijonieriai 
savo milijonų neuždirbo. Kas-gi 
jiems juos uždirbo? Atsakymas 
greitas — tie, kurie dirba už naš
lės skatikėlius, kurie nieko neturi, 
kurie šaltyje ir pūgoje su mažuty
čiais gyvena arklinėse, arba be 
pastogės vaikščioja iš vietos vie
ton.”

Kad darbininkai uždirba 
milijonus, tai parodo šitos 
skaitlinės:

"Nors Amerikos geležinkeliai 
bėgyje pereitų penkių metų ir vei
kė nepergeriausiai, vis-gi jų tur
tas užaugo kas metas ant septynių 
šimtų milijonų dol. ($700,000,000). 
Amerikos telefonų ir telegramų 
kompanija įdeda kas metas r-— 
vaizboje $5,000,000. Suvienytos 
Valstijos neišaikvoja tiek pinigų vi
sos šalies kanalų ir upių pagerini
mui. Puget Sound kompanija, už 
pravedimą 1,700 geležnkelio my
lių užmokėjo $155,000.000 (šimtą 
penkiasdešimts penkis milijonus 
dolerių). Po metų veikimo jos 
turtą apvertno ant 236,000,000 dol 
dar už metų kompanijos turtas 
siekė 269,000,000 dol. Kitais žo
džiais ir aiškiau pasakius, pir
mais metais kompanijos turtas, iš 
paslapties šaltinio, užaugo ant 
81,000,000 dol., antrais metais iš to 
paties šaltinio jis jau užaugo net

žmogus, kadir di- 
gaudamas, bėgyje

KRAKUS, KURIS SUŠAU
DĖ 4 POLIUM ANUS 
NUŽUDĖ IR KUNI

GĄ ŽEBRI.

B. Montvidas kunigo nežu
dė. bet žmogžudystę ma

tė savo akimis.

tra-Pagaliaus kruvinos 
gedijos paslaptis, kuri turė
jo vietą Ne\v Britaino lietu- Britaino saliune. Ir tą pa- 
vių parapijos klebonijoj ir čią naktį jis, 
kuri sujudino visą šalį, pra
deda po truputį aiškėti.

Pereitam "Keleivio” nu
meryje buvo jau rašyta, kad 
Wilmingtone, Dek, likos 
areštuotas Bernardas Mon
tvidas ir koks tai Melba, ku- 

. ris pasivadino Krakusu.
DUOS BAŽNYČIOJ VAL- Juos suimant, Krakus tris 

G Y T. policmanus peršovė, o ket
virtą užmušė. Policija juos 
suėmus tuojaus įtarė ir ku
nigo Žebrio užmušime.

Nesinorėjo tam

Laukinės antis davė garizo 
nui daug maisto.

Da nė viena apgulta tvir
tovė, šitoj karėj taip il
gai neišsilaikė, kaip Prze
myslio. Rusai iš pat karės 
pradžios įsiveržė Galicijon, 
paėmė Lvovą ir tuojaus ap
supo Przemyslių. Austrai 
su vokiečiais paskui rusus 
nuo tvirtovės atmušė, bet 
vėliau rusai sustiprino savo 7^ " išlaukinės 
jiegas ir vėl Przemyslių ap- fortifikacijos, kurių “rašai 
supo. Dabar jau keturi mė- . - - - - - - - -
nėšiai, kaip šita tvirtove ap- paį- apgulimą miestas buvo 

nuolat bombarduoja“ 
ma, bet vis dar laikosi. Ke
liomis paskutinėmis savai
tėmis austrai su vokiečiais 
vėl deda visas savo pastan
gas, kad paliuosavus Prze
myslio tvirtovę ir išvijus ru
sus iš Galicijos. Šitam sa
vo pasiryžime jie daro pa
šėlusias atakas ant rusų, 
bet ligišiol visos jų pastan
gos baigiasi ris didžiausiais 
jiems nepasisekimais. Ru
sai per tiek laiko įsikasė gi
liai į žemes, susistatė dide
les savo kanuoles, žodžiu 
sakant, apie Przemyslio 
tvirtovę įsitaisė kitą tvirto
vę. kuri perstato didelį ratą.

Nuo 28 vasario iki 3 ko
vo austrai su vokiečiais da^Į

Krakas ir da 
tris vyrai nuėjo kun. Žebrio 
klebonijom 
si’ikęs lauke saugoti, 
kas neužeitų, o Krakas 

savo

Montvidas pa- 
kad 

’ > su
trimis savo pagelbininkais 
inėjo per priešakines duris 
klebonijon. Už pusės va
landos jie sugrįžo ir Krakas 
pasakęs: "Viskas jau atlik
ta. Pinigų negalėjau gauti, 
tai užmušiau ji.”

Bernardas Montvidas sa
ko, kad kun. Žebrys buvo 

tikėti, užmuštas dėl to, kad jis ne-
Bet štai 13 kovo anglų dien- davė pinigų, kaip buvo iš jo 
raščiai praneša, kad Mont- reikalauta.

! vndsic nria tnc vrnncr- - T .. . Tr > ,

New Bntaine Krakas bu- 
ves žinomas kaipo Kelson. 
Užmušęs kun. Žebri, Kra
kas tuojaus New Britaina 
apleidęs. Paskui Montvi
das susitikęs su juo Phila- 
delphijoje.

Visa tai papasakojęs, 
Montvidas prašė policijos, 

Kas per vienas yra tasai kad ji niekam nesakytų to, 
į Krakus, tuo tarpu da neišsi- ką jis pasakė apie Kraką, 

kad ir aiškino, bet Bostone spėja- nes kitaip jis busiąs užmuš- 
nelvri. ma« kad tai bus Kiaulėnas,

vis dar negali paimti. Prieš

Bostono metodistų kuni
gas K. Jenness ketina įtai
syti savo bažnyčioj stalus ir 
duoti bedarbiams valgyt. į 
Jis sako:

"Nekalbėkit alkanam žmogui a-
pie tikėjimą. Kada žmogus alka-.
nas, jis daugiau nieko nenori ži
not. Aš pats nenoriu daugiau nie
ko žinoti, kada aš noriu valgyt. 
Visas pasaulis jums tą patį pasa
kys. Kas alkanam tušti jūsų žo
džiai apie tikėjimą, kada jo vidu
riai tušti ? Duokit jam ko nors * 
užvalgyt, tuomet jis tikės, kad jus i liepi įvic-
jam draugas. Tuomet galima ir į J^‘ v \ ĮTSUSIU tO krurinO 
apie tikėjimą pakalbėti. Ir nedėl- • darbo meisteriu buvęs Kra- 
vakariais mano bažnyčioj lankyto-! kuS.
jams bus duodama vakarienė, ku-1 
rią pagamins mano bažnyčios mo-1 
terįs.”

Taigi pasirodo,
bažnvčia bažnvčiai ......
Kada į katalikų bažnyčią kHns neIabai ser?ai buY°. Pa- 
New Yorke atėjo pereita *eistas Bostone iš kalėjimo, 
žiema 100 bedarbiu prašv-; Jis buvo areštuotas Bosto- 
dami’valgyt ir nakvynės, tai ne keh met.ai tam atSal. ir .......... . ........
"tėvelis" pašaukė policija ir bu'° nuteistas keturiems vidas spėjama, bus
visus bedarbius areštavo.’ .......... -

raščiai praneša.
vidas prie tos baisios žmog
žudystės policijai prisipaži
no. Jis pasakęs, kad jis bu
vęs klebonijoj ir matęs ku
nigo Žebrio nužudymą savo 
akimis, bet savo rankų prie 
kunigo nužudymo nepridė- 
jęs. Vyriausiu to kruvino

kimšte prikimštas valgomų 
daiktų ir paskui maistas bu
vo labai taupinamas. Kari
nė valdžia nustatė maisto 
kainą ir pardavinėjo lygiai 
turtingiems, kaip ir betur
čiams. Kas neturėjo pini
gų, tam buvo duodama dy
kai. Ir pinigai čia turi ma
žą vertę, nes niekas negali 
daugiau nusipirkti, kaip 
valdžios yra paskirta.

Korespondencijos

buvo 
metams

tas.
Krakas bus teisiamas ant 

vietos už nušovimą policma- 
no ir jis turbut bus tenai 
pasmerktas mirtin Mont-

Skaitytojų pastabos
"Draugas” perskaitęs 

Maikio su tėvu pašnekas a-
pie kunigo mirti, ėmė čiau-. turiu metų.

nuteistas 1 
kalėjimo. J 

tuomet buvo atrastas auto- 
matiškas pištalietas, kaukė \ew Britaina. 
akims uždengti ir Keliatas 
kitų tos rūšies daiktų. Te
čiaus kalėjime jis užsilaikė 
gerai ir jį paleido pirm

ras JI išduotas Connecticut. valsti- 
.—’ jos valdžiai ir atvežtas Į

ke-

dėti, prunkšti, raivyties, 
barties ir... galop kunigiš
kai išsikoliojo... Taip, taip... 
Kada socijalistas apie kuni
gą kalba, "Draugas" visuo
met iš į ’ 
Kunigo mirtis, tai 1 
nelaimė... Bet kai kunigų . I]esa 
ir patrijotiškujų kapitalis-; (;en1ta 
tu surengtose karėse žūna J" - , .
milijonai darbininkų, tuks- Pra?ęs nurodyti gerą^ bu_r: 
tančiai jų būdami be rankų ^ą^ x
ir kojų miršta sopuliuose ir .........................~
pasilieka luošais, 
gas” už tai 
kapitalistų 
ir nečiaudo.
kus valia 
patsai Dievas siunčia 
rykštę...

$ į:

"Ka-ko" redaktorius savo; kad ateis da rytoj, 
bankiniame organe lyg biz- rytojaus, subatoj iš-
dėlės įgeltas sušuko: "šalin | ryto, atėjo su tuo pačiu laik- 
socijalistai!” "Šunio balsas rodėliu Bernardas Montri- 
dangun neina.” Bet girto das ir prašė už laikrodėlį 
klerikalo šukavimas nepa- $16. Bet krautuvininkas 

i sieks nė padebesių.

D-ras Tananevičius "Ka- 
ke” l 
darbininkui nevalgyti, 
tai esą labai nesveika.

Kaip Krakus sušaudė 4 
licmanus.

Montvidas su Kraku 
kos suimti visai netikėtai.

Ii-

Kas yra Bernardas Montvi
das.

Jis atvažiavo iš Lietuvos 
i Bostoną. Tai buvo tais 
metais, kada Amerikoj bu
vo bedarbė ir jis ilgą laiką 
vaikščiojo be užsiėmimo. 
Paskui gavo darbą mėsos 
krautuvėj. Užsidirbęs ke- 

’ > su

MONTELLO, MASS. 
Vakaras Lietuvos sušelpi- 

mui.
Kovo 6, vietos L.Š.F. 

rė ant to rato smarkiausias misija surengė vaidi 
atakas. Tankiai suglausto- su įvairiais pamargini 
mis eilėmis jie be paliovos Lietuvos šelpimo naudai, 
metėsi ant rusų visu savo Įžanga buvo tik 15c.; žmo- 
sunkumu, manydami tokiu nių prisirinko. pilna svetai- 
budu prasilaužti per jų eiles nė. T. R. "Viesulą” , statė 
ir išardyti apgulimo ratą, scenoje komediją "Gudri 
Bet risi tie užpuolimai, iš- našlė”, aktoriai savo roles 
skyrus didelius nuostolius, atliko vidutiniškai. Tik 
daugiau jiems nieko neda- J. Barsukovas (J. Stočkus) 
vė. įkalboje darė klaidas. Lie-

Kovo 2 d., kaip skelbia tuvių, Benas gražiai sugra- 
oficijalis Petrogrado prane- jino "Marsalietę” ir kitokių 
Šimas, austrai darė pašėlu
sius užpuolimus tarpe Sa- 
no ir Ondavos upių, bet 
kiekvieną sykį buvo atmuš
ti. Tokį pat nepasisekimą 
turėjo ir vokiečiai, kurie

piktumo čiaudo... Jie atvažiavo į Wilmingto- d į
tai baiSii»«.apie2kovo Kaip pra- «ra„| onu ir aJtidarė 

Bet kai kunigu Laisves __ korespon- ‘ valtįomuju daiktų
.. . talis- dentas, vienas iš jų susina- kraut , NJ0“ 115

' ’ žūna do hetuvi krautuvininką ir nirm

"Drau- 
ant kunigų ir 
neprunkštauja 
Mat, darbinin- 

žudvti... Jiems 
savo

muzikos kąsnelių. Da M. 
D. choras po vadovyste P. 
Turskio padainavo keliatą_ 
dainelių; pavyko labai ge
rai. Toliaus buvo pasikal- 

turėjo ir vokiečiai, kurie bėjimas Maikio su Tėvu; iš 
tuo pačiu laiku atakavo ru- jų susirinkusieji gardžiai 
sus apie Koziuvką ir Ro- juokėsi. Mat, kalbėjosi a- 
janką, pastaroj vietoj jie pie Chicagos "vyčių” virši- 
neteko dviejų kompanijų, ninkus ir gerai buvo apsirė- 
kurias rusai apsupo ir su- dę, ypač tėvas buvo typiš- 
naikino. j kas "vyčių” generolas. ”Vy-

Kiek šitose vietose vokie- čiai” ištempę kaklus žiurė- 
čiai su austrais turėjo nuo- jo, o "Draugo" ir ”Ateities” 
stolių, nebuvo paskelbta, ■ korespondentas išsižiojęs 
bet spėjama, kad jų nuosto- raivėsi, it miego norėda- 
liai turėjo būt labai sunkus, mas! Pelno paliko $23.42. 
nes rusai tenai gerai įsitai- Dabar L. Š. F. kasoje yra 
sę. S393.60; kalektarimas tęsia-

Rytų Galicijoj austrai • si be sustojimo. /• - 
bandė užeiti rusams iš šono, * * * r
bet ir šitas manevras jiems čionai "vyčių” abazas 
nenusisekė. Oficijalis rusų skilo į du abazėliu; mat pli- 
pranešimas sako, kad 2 ko- kakakčiam-senberniam ne- 
vo vien nelaisvėn rusai čia patiko R. "generolas-” 
paėmė daugiau kaip 6,000 
austrų. Beto rusams pasi
sekė paimti daug austrų ka-; 
nuolių, maisto ir kitokių 
daiktų.

Žinoma, yra didelis skir
tumas, ar žinios apie Prze- 
myslio stovį ateina iš Veng
rijos, ar iš Rusijos. Žinios 
iš rusiškų šaltinių skelbia, 
kad' Przemvslio garizonui 
trūksta maisto ir apgultas 
priešas maitinasi arkliena. 
Tuo tarpu Vengrijos laikra
ščiai rašo, kad Przemyslio 
stovis da neblogiausis. Au
strų orlaiviai, kurie lanko 
apgultą tvirtovę kuone kas 
diena, praneša, kad maisto 
tvirtovėj gali užtekti da ko
kiems 3 mėnesiams. Daug 
maisto davė laukinės antįs, 
kurios skrydo per apgultą 
miestą didžiausiais pulkais. 
Tvirtovės garizonas prišau
dė tų ančių tūkstančius.

Gyventojų dabartiniu lai
ku Przemyslio mieste yra 
apie 60,000, skaitant tvirto
vės garizoną ir civiliškus 
žmones. Beto tenai yra da 
ir 5,600 rusų kareivių, kurie 
buvo paimti nelaisvėn laike 
užpuolimo ant tvirtovės.

Tvirtovės garizonas susi
daro iš vengrų. Apgulimą

I

Broadwav, kur pirm to gar
susis "Vienybės Lietuvnin
kų” "revoliucijonierius” 
Gurkdaunis pardavinėjo ka
talikams "velnius.” Bet B,

---- —--------------- ------- - 7 ----------—--------------- — —

Wilmingtone barzdaskuty- 
klą. Nurodvta jam pas tu- 
lūs lenkus, kur jisai ir apsi- jfoXridui Mznfe nesiŠZe iŠ 
gyveno.

Pėtnyčioje, 5 kovo, Kra
kus nuėjo tulon krautuvėn 
užsistatyti aukso laikrodėlį, 
bet su krautuvininku nesu- 

' sitaikė. Išeidamas pasakė,

jo krautuvėlė užsidarė. Pa
skui, kaip iš korespondenci
jų girdėjosi, jis sukinėjosi 
ilgą laiką po Naują Angliją 
su Įvairiais "bizniais.” Jis 
buvo pradėjęs net laikraš
čius užrašinėti, išduodamas 
žmonėms kviteles, ant ku
rių pasirašydavo svetimais 
vardais. Vėliau girdėjosi, 
kad vietomis panašus jam 
——i ”daktaru” vadinosi. 

(Kai kur jis bandė ir "pra
kalbas” sakyt, kuriose šmei- 
ždavo socijalistus.

Tai tokia vpata yra Ber- 
__________________ nardas Montvidas, kaip jis, 

patarčiau darbininkams vi- vęs jiedu pasikalbėję, apsi- davė save pažinti gyvenda-; 
sai liauties valgius. Nes ar dairė aplinkui, lyg ko bijo- mas apie Bostoną.

v

t

Bet krautuvininkas vvras 
kažinką nužiūrėjo ir atsisa- ? 
kė laikrodėlį pirkti. Mont
vidas išėjo. Krautu vinin- 

pataria nuvargusiam kas pradėjo tėmyt, kur jis 
- * - ’ \ nes eis. Ant gatvės Montvidas

Aš i susitiko su Kraku; tarp sa-

nuėjo kiton 
Pirmutinis

■ krautuvininkas suprato, 
kad čia jau yra kas nors ne
paprasto, ir pasakė apie tai 

žo-! policmanui, kuris ėjo tuo- ■v 1 • i •! T T’

A1 *.

jie paskyrė kitą ”ge 
du Kasparvieną, ir 
no savą abazą: "Progresy- 
viškas Riejimas". Na ir », 
pradėjo "progresuoti" ap- r 
skelbdami boikotus pirmei
viškoms draugijoms, o lais
voms ypatoms "progresy- 
viškus" kumščius ir t. t. 
Kurie laikraščiai patalpino 
korespondencijas apie jų 
"progresą,” tai ant tų ko
respondentų bei laikraščių 
šunis karia grasindami tei
smu ir t. t. Tik bėda aba-

■ zui, kad už teisybę į teismą 
negalima traukti, o antra • 

’ pas juos doleris tokis sve
čias, kaip pas katę pelė, tai 
nelaimės! Dabar jau pra
dėjo taikintis ir neužilgo į 
tą patį "vyčių" abazą susi
lies.

J. B. Valinčiauskas.

Lowell, Mass.— Atgijlisi 
LSS. 203 kp. turi jau na
rius. Kovo 7 d., ačiū L?w- 
renco LSS. 64 kp. nariams, -

U f

I

yra toki darbo diena, kada damiesi, ir 
dirbtuvės bei kasyklos dar- Į krautuvėm 
bininkas nenuvargęs?

Bomba.* *
Berašydamas šiuos 

džius gavau bevieliniu te-1 met pro šalį. Kaip tik Kra- 
legrafu žinią, kad teisėjas 
socijalizmas jau turi išlei
dęs "warrantą" areštavi
mui tų baisių Europos ir vi
so pasaulio razbaininkų — 
kapitalistų.

♦ ♦ ♦

T. Rooseveltas važinėjasi

Apie porą metų atgal ji
sai kažin kur dingo ir ilgai 
apie jį nesigirdėjo. Tik 
vienu laiku laikraščiuose 
pasirodė žinia, kad tūlas B.; 
Montvidas, pasivadinęs ”da- 

, . - _ ktaru,” sakė E. St. Louise
kas su Montvidu pamatė „prakalbą” ir niekino soci- 
atemant policmoną, tuojaus jalistus. Po tam ir vėl apie 
šoko bėgti. Policmanas lei- jį nieko nesigirdėjo, iki ne-

I

dosi vyties. Pasidarė suju- iškilo dabartinis skandalas, 
dimas. Pribuvo daugiau 
policmanų, subėgo būrys 
žmonių ir prasidėjo tikra 
ablava. Kada vienas polic- 

po Afriką ir pietinę Ameri- manas baigė jau Kraką vy- 
ką gaudydamas gorilas (be- ties, tas atkišęs šovė 4 kar- 
zdžiones). Jis geriau pada-tus ir policmonas krito ant 
rytų, kad išgaudytų gorilas vietos. Nuo šitos vietos jis 
namie. K. Paznokas. šūvių jau nesigailėjo ir sėjo

P. S. Šitas Straipsnis bu
vo jau parašytas, kada Bos
tono dienraštis ”GIobe” pra
nešė, jog šita B. Montvido 
išpažintis, tai reporterių iš- 
mislas. Nė Montvidas, nė 
Krakus nieko da neprisipa
žino prie užmušėjystės.

naujai atgimusi ku 
turėjo koncertą, 
atsilankė koncertan 
20<X nors kunigas žm 
ir buvo uždraudęs eiti j 
dievių” pramogą. |

Šven
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KORESPCN3ENCMO5 *sta atsimuši kakta Į sieną. 
Norėta dar užklausti p. Š. 
apie amatninkystę, kodėl 
daugybė amatninkų be dar
bo vaikščioja, bet publika 
ėmė nerimauti ir p. Orakulo 
pranašavimas užsibaigė.

Augusto vaikas.

I

PATERSON, N. J. 
Sirvydas socijalistas, tik...

vieną dieną metuose.
Tautiečių Orakulas Sir

vydas, vasario 17 d., sakė 
prakalbą. Visa jo kalba bu
vo užsipuldinėjimas ant so
cijalistų. Mėgino neva „kri
tikuoti” vokiečių ir lietuvių 
socijalistus, tik taip nevy
kusiai, kad — anot jo paties 
žodžių 
davo kakta į sieną.

Girdi, jei soeijalistai gau-jšv. Lauryno, 2) Aušros Var
tų tokią autonomiją, valią!tų, 3) Lietuvos Sūnų, 4) L. 
ant lietuvių, tai pažiūrėtu- S.S. 64 kp., 5) Socijalistų 
mėt kokios kiltų piovynės, i Kempės, 6) šv. Onos ir 7) 
rietenos. Buk ramus dėlei „Birutės” kliubo. Susirin- 
to, p. Sirvyde, soeijalistai kimo tikslu buvo, kad susi- 
rupinasi apšvieta ir susi- vienijus bendrai varyti au- 
pratimu visų darbininkų ir kų rinkimo darbą L.Š.Fon- 
kviečia apsigint nuc fana- dan. 
tiškų, patrijotiškų ir kapi
talistiškų malonių. Jei tau
tiečiai gautų ant lietuvių 
valią, be abejo, kitas gyve
nančias Lietuvoj tautas iš
smaugtų. Juk tautišką vai
dintą mes gerai žinome ’ iš 
senovės laiku. Tautos vie
na kitos neapkentė ir neap
kęs. kol nebus tarptautiškos 
vienybės. Ar dabartinė ka
rė šiandien ne patrijotizmo 
sukelta. P. Sirvydas šaukė 
ant vokiečių socijalistų, kad 
jie karėje dalyvauja. Bet 

" ka buvo daryti saujalei so
cijalistų, kada milijonai 
permirkusių vokiškame pa- 
trijotizme tautiečių sukėlė 
karę n prieva -ta įtraukė į 
ją socijalistus? O antra, 
reik pripažinti, jog socijali- 
stai prisidėjo prie kaizerio 
militarizmo savo tautos pa
laikymui. Kaip nekalbėtu
me, p. Sirvyde, o 
mas yra purvina;
tinas daiktas, jis 
talistams įrankis 
karės.

Kaip d-ras Šliupą 
Sirvydas šaukia: 
mašinistais, inžinieriais, 
inatninkais, advokatais, 
tiekoriais, graboriais, o bu
sit laimingesni, negu socija-! 
listų danguje.”

Čia p. S. nurodysiu tik! 
vieną pavyzdį, kurio manau! 
užteks, kad s 
prie kapitalizmo sistemos ir 
amatninkai, profesionalai 
gali išstipti badu: New -Jer- 
sey V/atter Co. Patersone 
Įtaisė vandeniu varomas; 
elektros (dinamoj mašinas.! 
Pirmiau ten dirbdavo 49 i 
inžinieriai, įtaisius mašinas! 
43 neteko darbo. Ką to-! 
kiuose atvejuose daryti, ko-i 
dėl p. Orakulas 
savo?

”pokšt ir atsimuš-M

i

LAWRENCE, MASS.
Lietuvos šelpimo reikalai.

Vasario 23 d. pobažnyti- 
nėj svetainėje buvo sušauk
tas lietuvių susirinkimas, 

Į kuriame dalyvavo 16 dele- 
’gatų nuo šių draugijų: 1)

Susirinkimas išrinko ka- 
sierium P. Cibą, kuris yra 
po $1,000.00 kaucijos.

Kovo 4 d. Įvyko jau ant
rasai viešas

■ susirinkimas.
i kimas buvo pamargintas 
! programėlių. Griežė benas, 
į dainavo choras ir vietos kle
bonas kun. A. Jasaitis rodė 

į paveikslus iš lietuvių isto- 
i rijos.

Aukų pasisekė surinkti 
: $115.00. Aukautojų vardai 
nutarta garsinti „Keleivy- 

! ie,” „Laisvėje,” „Katalike” 
ir „žvaigždėje.”

Lawrenco visuomenė pil
nai atjaučia musų tėvynės 

'vargus ir komitetas oasiry- 
i žęs darbuoties, kaip galėda- 
(mas. Širdingas ačiū prigu
li vietos kasieriui P. Čibui 
už suteikimą uždyką svetai
nės. Kaip buvo girdėti iš 
delegatų pranešimo Law- ■ 
renco draugijos, kaip ve šv.

• ■; : Laurvno ir k., aukausią net Isusehn™ po ?150.00. «
x : Beto reikia pastebėti, kad 

b’pp!?-! i vietinis klebonas taipgi at- 
KUx| jaučia Lietuvos sopuli ir

> netrokšta garbės, kaip kiti 
i musų tautiečiai. Tik vieni 

ri”jmusų tautininkai, kol kas 
- {nuo Lietuvos šelpimo stovi 
,, i nuošaliai ir nedalyvauja sy- 

tlK i kiu. Bene prisidės prie Šir- 
! vvdo ir pakliepčiaus Yčo ki-

vietos L.Š.F.
Šis susirin-

suprasti, jog šoninės autonomijos fondo?
Mažoji Varguolė.

ekstra mitingas. Pribuvo 
ir Karalius su Višniausku. 
Kuomet pirmininkas UŽ

NORWOOD, MASS.
Katalikų „diskusijos.”

Nepaprasta naujiena Įvy-įklausė, ar jie priims atgal 
ko pas mus. Musų neran- ----- 
gus „jurgučiai” surengė va
sario 21 d. diskusijas. Bene 
tai bus pirmas žingsnis kle
rikalų bruzdėjime. Rodos, 
reikėtų vien pasidžiaugti. 
Bet pati praktika ką kitą 
parodė. Nes po diskusijų 
priedanga slepiasi noras 
šmeižti, juodinti viską, kas 
tik ne klerikališkai-katali- 
kiška. Nors diskusijų ren
gėjai nesugeba nė temos at
sakančiai sutvarkyti, o ir 
publikai taisyti jos neleidžia 
vienok plūsti socijalistus, 
jų literatūrą ir abelnai pro- 
gresyviškas draugijas nesi
drovėjo.

Štai kokios neva temos! 
buvo jų sufabrikuotos: 1) i 
Ar dabartiniai, lietuviai, so- 
cijalistai pagerins darbinin
kų būvi. Tai nesubrendęs 
ir kūdikiškas klausmas; 
viena jau dėlto, kad kalba
ma vien apie lietuvius, o an
tra, lyg kad jau visi gamtos 
turtai butų socijalistų ran
kose ir juos galima butų iš
dalinti. Ar gal musų „jur
gučiai” tyko iš socijalistų 
keptų karvelių, raugintų 
kopūstų, ar makaronų. Juk 
katalikai savo didžiumoj 
tankiausia tik ir esti uo
liausiais šios tvarkos palai
kytojais ir sulvg jų tai vis
kas allright, tik reikia tylė
ti ir Dievą mylėti, o kaip 
sunkybių našta neaplenkia 
nė jų nugarų, tad tik ir iš- 

j girsi: et, 
dantis, duos ir duonos, 

į kokių gi pagerinimų 
i jurgučiai reikalauja? 
į būt nė patįs nežino.

Antra tema buvo: 
j biznierį remti, lietuvį 
i jalistą. ar svetimtautį, 
vo tokių, kurie

! darbininkus, M. Karalius 
[nenorom atsakė, kad turįs 
darbininkus, kurie dirba, 
bet po ilgų diskusijų išsita
rė, kad priimsiąs visus at- 

,gal, tik reikalavo, kad unija 
• pristatytų surašą, kurie 
'grįž darban, o kurie ne. 
Jam taip pasakius, unija at-, 
metė $50.00 bausmės, kuri i 
pirmiau tapo paskirta. Bet j 
kada nunešė M. Karaliui su- i 
rašą, tai tasai „ponas” dar-j 
bininkų reikalavimą gręžtai 
atmetė, tokiu budu ir unijos ] 
paskirtoji bausmė palieka' 
nenuimta. Streikas tęsiasi i 
ir ant toliau.

Spaudos komitetas: 
J. Žulius, S. F. Klišis, 

Lazauskas, M. J. Miežis.

I

CAMBRIDGE, MASS.
LSS. 71 kp. kovo 6 d., bu

vo parengusi turiningą kon
certą, kuriuo publika nema
žai pasidžiaugė.

Programoje dalyvavo 
daugiausia jaunučiai musų 
veikėjai, kaip ve: p-lė O. 
Turauskiutė, kuri dailiai 
paskambino pianu ir padai
navo solo; gabus deklama
toriai Pranukas Znotas ir 
O. Višniauskaitė. Jų dekla
macijos labiausia atkreipė 
publikos atidą.

So. Bostono LSS 60 kp.' 
nariai gerai sulošė komedi- ' 
ją „Kurčias Žentas” ir K. { 
Jasas su Pr. Znotu atliko! 
„Maikio su Tėvu” pasikalbę-1 
jimą. Dar buvo sulošta! 
„Kapitalistas ir Šmėkla,” { 

_ monologas „Parazitas” iri 
J* I žavėjančiai padainavo „Lai-! 

svės” choras.
Daugiau tokių koncertų!

Edverčiutė. i
I

zimiero dainą. Dar kalbėjo LSS. 160 kp. ir toji ap- 
L. Braškys apie Lietuvos mirusi ir nieko neveikia. 
Fondą (? Red.) ir didžiau- Pora metų atgal, kada čia 
sias Amerikos lietuvių or- gyveno drg. D. Kasparka ir 
ganizacijas, kaip ve: S.L.A., 
S.L.R.K.A. ir T.M.D., kaip! 
jos laikosi ir kokią visuome
nei atneša naudą. O apie 
didžiausią ir reikalingiau-1 
šią organizaciją L.S.S. — 
nė žodžiu neprasitarė, žo
džiu 
pė ant savo kurpalio.

Prakalbos žmonėms ne
patiko, mažai dagi aplodis
mentų buvo.

Aukų surinkta $23.14.
A. B. Žilėnas.

visi kalbėtojai tem-

Dzievulis davė
Ir

musu
Tur-

kuri 
soci- 
Bu- 

išsireiškė, 
kad geriaus, esą, remti ka- 
dir žydą, tik jau ne Lietuvi 
socialistą. Mat vietos kle-U C

bonas apskelbė 
tams kryžiaus karę ir net 
išrišimo nežada duoti tiems, 
kurie eis pirkti pas lietuvi 
socijalistą.

Patartina jurgučiams pa
kelti klausimą, ar reikalin
gas būvio pagerinimas L 
kas jį pagerins, socijalizmas ■ 
ar krikščionybė. Panašioms 
gi temoms diskusuoti, kaip 
kad pereitą syki, gaila tik 
laiko. Ir da patartina pa
imti atsakančią svetainę, 
nes i tokią „šantę,” kurioje 
tik katalikai knibžda, it 
žiurkės oloje, lietuviams ti
krai yra gėda eiti. Jeigu 
nepatinka Lietuvių, paran
kus ir ruimingas namas, tai 
lai jie nors nuo žydo nusi
samdo.

socijalis-

GARDNER, MASS.
Vasario 28 d, LSS. 89 

i kuopos prakalbose, kalbėjo 
j drg. J. Mickevičius. Jo kal- 
j ba buvo gana aiški ir vi
siems patiko. Kalbėjo apie 
i šiandieninį surėdymą ir ku- 
i nigų temainimo darbus. : 

ne!SPrana"j Antru atvėju kalbėjo apie 
„ . , ikarS ir Lietuvos vargūs.
P?-J-_Prakaltei^_pubIikai Ant klausimų drg. J. M. at-' 

' i sakinėjo aiškiai, Įpindamas;
i juos humoro, kas publikai 
patiko.

Prakalboms pasibaigus' 
: pardavinėta „stampos” Lie
tuvos Šelp. Fondo. ■

M. J. A aitkus. mgs gana publiką užganėdi- 
no ir vakaras pavyko iš vi
sų pusių, nežiūrint, kad tu- 

va~i Ii, taip pasivadinę tautie-

davė visą eilę klausimų, į 
kurius kalbėtojas, tik mik
čiojo.

Iš publikos baisas sako: 
’Tštikro sumaišo žmogui ir 
protą ir nežinia prie kurios 
partijos eiti. Žinau tokių 
žmonių, kurie tūlas laikas 
atgal agitavo už socijalis- 
tus, o dabar socijalistus 
šmeižia. Tad prie kurios 
partijos patartumėte laiky- 
ties?”

P. Sirvydas atsistojęs:' 
Ak, tai jau čia ant manęs, j 
kad aš buvau „Kovos” re
daktorium, o dabar atsisa
kiau ir... ir... ir... ale aš vis
gi socijalistas. Juk tai, tai 
bučiau suvaržytas žmogus, 
jeigu pasilikčiau prie jų. Ir!______
kun. švagždvs tam pritaria ■ sipratusius 
apie ------- ~-----  1 ’—

Vasario 6, Lietuvių name, 
i vadovaujant M. Petrauskui į 
; buvo sulošta „Adomas ir 
Jieva” ir „Kaminakrėtis ir 
Malūnininkas.” Vaidini-

[M. Bvronas plačiai aiškino 
darbininkų organizacijų 
svarbumą ir kvietė rašyties 
prie LSS. 2) Drg. Pempė 
kalbėjo apie darbininkų 
skriaudas, kaip kapitalistai 

Įsu kunigais išnaudoja nesu- 
; darbo žmones, 

suvaržymą laisvės. •3) Drg. P. Zinkevičius kal- 
Kun. švagždvs sako: žiūrė-; bėjo trumpai apie juodvei- 

save, jus buvot katali- į džių vergiją ir kaip juos 
o dabar netikite. Čia j Linkolnas išiiuosavo. 4)

LEUTSTON, ME.
Vietinė LSS. 105 kp., , _____________ =

sario 20 d., surengė gana čiai. stengėsi vakarui kenk-! 
puikų vakarą. Tarpe de- yet ;r laiškas kompozi-! 
klamacijų* ir monologų bu- toriui buvo Įteiktas. Kaip,! 
vo net 4 prakalbos. 1) Drg. esa Grūsti kelti kola i musui

kit Į 
kais, 
valios darbas. Čia vėl p. Š;i Drg. P. 0. Kapickas kalbėjo 
aiškinasi: Aš socijalistas, aš į apie šių dienų/ netikusi ka- 
balsuoju už socijalistus, t. y.■ pitalistiškajį surėdymą ir jo 
tik vieną dieną ant metų, o ’’ ’ ” ’
364 dienas dirbu dėl žmonių 
apšvietos. Iš būrio balsas: 
kibą dirba prieš socijalistus. 
Publikoj delnų plojimas ir 
liarmas. Sirvydas vėl: o 
aš, tikras socijalistas. Bal
sas iš publikos: jeigu taip, 
tad suprantama, tai ir tam-

blogas pasekmes. Vakaras 
tesėsi iki vėlyvam laikui. 
Buvo girdėti iš šalies, kad 

j katalikai labai norėjo vaka- 
irą išardyti, kaipo gavėnioje 
parengtą. Sakoma, buk no
rėta policistas atvesti, kad 
suareštuotų kalbėtojus?!

T • a • a •

Gailiunas, tad buvo žymus 
veikimas, minėtiems veikė
jams išvažiavus kuopa nu
stojo veikus. Neberengia 
prakalbų, o ir knygynu, ku
riame yra apie 200 ekzemp- 
liorių knygų, veik niekas ne
besinaudoja, nes tūli nė ne
žino kur knygynas randasi.

Nuo 15 vasario musų mie
ste uždarė saliunus, o jų bu
vo geroka krūvelė — viso 
86, buvo vienas ir lietuviš
kas, kur žmineliai savo cen
tus sunešdavo.

Darbai ir čia silpnai eina. 
Kitokių išdirbysčių mažai; 
visi darbai anglių kasyklo
se, o pastaruoju laiku ir ka
syklos sustojo pilną laiką 
dirbę. Dukterų dėdė.

KENOSHA, WIS.
„Lietuvių diena.”

Susivieniję 5 draugijos, 
kaip antai: „Birutės,” „Lie- 

Ituvos Balsas,” S.L.A. 212 
' kp., šv. Petro ir šv. Benedi
kto draugijos, apvaikščiojo, 
taip vadinamą, "Lietuvių 
dieną.” Kalbėjo žinomas 

, Chicagos veikėjas ir ”Musų 
Draugijos” redaktorius, Pr. 
Butkus, apie šiandieninį su- 

! rėdymą, apie karę ir t. t. 
Antras kalbėjo p. A. Stri- 
kulis, apie žmogaus išsivys
tymą ir apie lietuvių kuni
gaikščius. Paskui sekė de
klamacijos ir sulošta veika
lėlis „Gaila Ūsų.” Lošė „Bi
rutės” nariai, atliko viduti
niškai.

Įžanga buvo vos tik 10c., 
dėl bedarbių uždyką, vienok 
publikos buvo visai mažai.

BRIDGEWATER, MASS.
Kovo 7, LSS. 129 kp. tu

rėjo surengus prakalbas. į 
Kalbėtojas buvo J. Mickevi
čius iš Worcester, Mass., 
kuris lankėsi su prakalbo
mis po Mass. valstiją, VI! 
rajono LSS. kuopas. Pir-| 
moję temoje nupiešė dabar-Į 
tini darbininkų vargingą Į 
gyvenimą. Pasiremdamas ; 
istorija nurodė kaip paver
gus žmoniją keiiatui valdi
ninkų turėjo pulti garsios, 
graikų, Romos ir kitos vieš
patystės. Francuziją nuo 
puolimo taipgi sulaikė tik 
revoliucija, kitaip ir ji bu
tų puolus. Suvienytų Vals- 
tijų republiką palaikys vien! 

I tik žmonijos apšvieta, nes j 
dabar vis eina blogyn, be
darbių skaitlius nuolat dau
ginasi. Kaip greit žmonija 
žengs prie apšvietos, taip 

{greit salei atneš laimę.
Nurodė dėlko kunigija 

'persekioja socijalistus ir Į 
' dėlko taip priešinga pačiam! 
i mokslui. Kunigija vien pa-į

___ ; publikos i laiko tik turčių luomą. An-,
Užbaigdamas troje temoje kalbėjo apie{Tikietų parduota 127 po 10c. 

___ ________ „Iš musų i dabartinę Europos karę ir j už 812.70^ Aukų surinkta 
tautiečių nesilanko ant pra-i jos priežastis. • $21.61. Išviso susidaro 34

i kalbu, tad geriau prisidė- Antras kalbėjo vietinis,! dol. ir 31c. Rengimo islai- 
- - - ~ ’ -- das $10.42 padengs draugi

jos iš savo iždo.
Kaz. Braževičius.

MT. CARMEL, PA. 
žingsnis atgal.

”Kas skaito ir rašo, tąsi .šv- Juozapo, šv. Jono ir: 
” _  sak0 Liet. Jaunuomenes draugi-1

Ir----------------------- 11. nu_|duonos ne prašo — saKo • ------ - ---- - —
(patarlė. Iš dalies ta galima Jos su.reljge prakalbas, 
pasakyti ir apie p. M., kuris kertėjusios nuo kares Lie 

; čion vra dasivares iki dide-: v?s, suseipimui. 
iho turto ir plačios Dramom-L. ... .. ,. .
jos. Jo spekuliacija šitame i sl0^,Y?sa<^a socijalistus pra- 
miestuke užima, bene, pir- vardziav o cicmkais. Ant1 
mą vietą. Turi jis nuosavi 
kelių dešimtų tūkstančių 
vertą namą, geriausioj mie
sto daly ir neprasčiausia 

. vertelgystę daro. Apie jį 
tūli nupasakojo taip: Nors 
jo tėvai vargingai gyveno, į 
augštesnį kokį nors mokslą 
vaikų leisti neįstengė, bet 
jis tą pats susirado knygo
se ir kitokiuose raštuose.
Jis, — žmonės sako, — iš 
pat mažens su kitais šaldro- 
mis-vaikais neužsidėdavo 
bet nuolatos buvo į knygas 
įlindęs ir pats’vienas užsida
ręs sau namuose skaitydavo 
jas. Todėl šiandien žmo
gus ką pasėjo tą ir piauna...

« ❖ >?•

I SLA 52 kp. per paskutinį 
' savo kuopos susirinkimą pa
darė vieną žingsnį atgal. 
Sakau atgal, todėl, kad nu
tarė, tolesniai savo kuopos 
susirinkimus laikyti ne kas 
mėnuo (kaip iki šiol kad da- 

*jr rė), bet kas tris. Turbut,
: kai-kurie iš atsilankiusių 
[buvo klerikalų dvasios pri
sigėrę, arba bent tokių pa- 
i informuoti, kad grieštai 
i stovėjo, neva, už savo ”per- 
i sitikrinimus.” Mums tan
kus susirinkimai, girdi, tik 
nuostolius padaro, o ne nau
dą. Ir kurgi čia, vyručiai,] 
ne nuostolius?’ Juk _tan‘:surengė prakaloas. Persta-1myti, drg. BŪidrunas, kaip 

'rtkart kuopos susinn-itant ^!bėtojusbuvo , •• •
kiniui, daugiaus ištikimumų; prakai00s busią be-
ištryps is gero kelio pri»i-1partvviškos. Prakalbos ati- 

isirasys 
: klerikalams yra dalgis po 
kaklu, juk taip, ar ne To
dėl jie ir stengiasi visokiais 

•“ j budais panašių draugijų 
i ekzistaciją sutrukdyti, ne
tik iš sakyklos, bet ir atski
ri žmonės to paties abazo 
jiems padeda.

Triksas.

Kalbėjo
J. Adomavičius, kuris iki

i šių prakalbų gi ir p. Adoma- 
fvičius, matyt, persitikrino, 
i kad soeijalistai veikime yra 
! pavyzdingi: jis štai ką pasa
kė: „šv. Juozapo draugija 
turi 350 narių, svetainėje 
gi nėra nė 200 išviso. Ką 

‘tas galėtų 
norėtumėt, 

I paaiškinti.
■ cijalistais nesusidėjot, ren- 
;gėt sau vieni prakalbas, o 
i kada soeijalistai neina ant 
! prakalbų, tai mes 
'neturime.” 1” ' 
kalbą pridūrė:

reikšt? Jei jus 
galėčiau jums 
Matote, su so-

I

I

i

kim prie socijalistų, o gale- P. Budrunas, LSS. 129 kp. 
isim pasekmingiau veikt vi-! organizatorius. Jis nupiešė 
' suomenės labui.” { aiškiai ką darbininkai pa-

Antras kalbėjo p. Ivaške- šauliui, sutvėrė ir ką jie pa
vietus iš So. Bostono, trum-jtis turi. Taip darbininkai 
pai prirodinėdamas, kad ku- ■ padarė pasauli gražiu, o pa- 
nigužių seimas ir jų fon-‘tis sau ant pečių užsikrovė 
das „no good.” " ■ naštą nepakeliamo vargo ir

Trečias kalbėjo Zigmas skurdo. Toliaus išvedė aik- 
Jankauskas iš Lawrence, štėn lietuvių nesistengimą 
Mass. apie Lietuvos vargus, prie. apšvietos, nurodė nau- 

Pinigų suaukauta $75.00.'
Brolis ir sesuo.

’dą, kokią atneša pilietišku
mas, ir balsavimas. Ant ga
lo storai užvežė dvasiškiems 
vadovams, kaip jie stengia
si kenkti apšvietai, privesda 
mas nurodymus iš inkvizici
jos laikų, ir nukankinimą

GRAND, RAPIDS, MICH.
Traukė ant savo kurpalio.
Švento Petro ir Povilo

svetainėj, kovo 4, Lietuvos | mokslo vyrų, Bruno, Koper- 
Šelpimo Fondo komitetas ininko ir kitų. Reikia pate-

1

I
i

_ I

Net ir laiškas kompozi-'

CARNEGIE, PA.
Vietinė LSS. 108 kp. ma

žai ką tegalėjo veikti socija- 
lizmo idėjai, nes nebuvo 
kaip prie žmonių prieiti ir 
jiems išaiškinti socijalizmo 
mokslą. Dabar, kada Au- 
gščiausios Prieglaudos Lie
tuvių Amerikoj 3 kp. pavė
lino dovanai savo svetainę, 
2 sykiu i mėnesi laikyt susi
rinkimams, kuopa pradeda 
veikti. Už ką, žinoma, pri
guli širdingas ačiū A.P.L. 
A. 3 kuopai.

Vasario 23 d. buvo disku
sijos. Diskusuota: kas pa
gerins darbininkų būvi, pri
pažinta, kad patįs darbo 
žmonės, kada susiorgani
zuos j vieną stiprią organi
zaciją. Antra tema buvo, 
ar reikalingas alkoholis, 
pripažinta nereikalingu.
f J. G.

mini-i ir visi, yra paprastas darbi- 
ninkas, tik gerai apsiskai

tęs.
Klausytojų buvo susirin

kę apie 150, publika verta 
pagyrimo, nes laike prakal
bų užsilaikė tikrai inteligen
tiškai, išskyrus 3 ypatas.

Aukų padengimui lėšų 
surinkta $3.59, lėšų pasida
rė $7.40, literatūros parduo
ta vertės $1.15.

Autuvų dirbtuvėj pas L. 
Q. White Co. dirbama ar
mijai čeverykai. Nesenai 
vieną užsakymą padirbo a- 
pie 150,000 porų, dabar ga
vo antrą užsakymą ant 300,- 
000 porų. Vienok darbinin-' 
kų yra čia pilnai.

J. Tolivaiša.

j
v , , * Tr i party viskus. rran.čtiuus au-]

piie kuopos.. Kas-ęĮarvta daina: „Skubėk prie!
kryžiaus, kurią apvsilpmai i 

] sudainavo S. Korsakas, var-: 
j gonininkui akompanijuo- I * J •; jant.

Paskui išėjo kalbėti kun. 
[ Girvickas. Teisingiau, tai
buvo pamokslas ne prakal
ba, nes kalbėjo apie Kazi
mierą karalaitį, kokiame 
dievobaimingume jisai gy
venęs. Žiemos metu, girdi, 
vaikščiodavo basas (lygiai, ■ 
kaip Kapucinas) ir visą su
sirinkimą norėjo įtikrinti, 
kad Kazimieras buvęs tik
rai „šventas.”

Antrasai kalbėjo J. Bi
zauskas apie tautos atgiji
mą, apie kun. Kemešį (ką 
gi toksai Kemėšis turi ben
dro su tautos atgijimu? 
Red.), poetą Mickevičių 
(Mickevičius rašė vien len
kiškai ir musų tautos atgi
jimui nieko nepasitarnavo. 

.Red.) ir vyskupą Valančau-[pašalpinę šv. Jurgio, L. Ū 
kišenių- ską. Dar aiškino apie filo- 

iš-i zofija, astronomiją ir fizi- I, . bet
dėlei ko keliatas 

bažnyčioje $35.00, vasario' moterėlių ėmė niurnėti, kad 
gi 7 d. Marės Bendurienės,' begėdiškai kalbąs.

Trečiasai kalbėtojas, J. 
Teiberis, kalbėjo apie karę, 

Tai pamokinimas mote- Rusijos carą ir Vokietijos 
su savim, kaizerio barbariškumą.

Į Vargonininkas su savo 
V. L. Grigonis, gvardija dainavo „šv.” Ka-

SPRIN'GFIELD, ILL.
i Kapitalistų surėdymo ga

dynėj.
Kažin ar visur taip sun

ku gauti darbą, kaip musų 
mieste. Be darbo žmonių, 
norinčių dirbti, randasi tiek 
ir tiek.

Anglių kasyklos neperge
riausia dirba. Nekurios ir 
visai uždarytos stovi. Sun
ku net ir už pinigus darbą 
nusipirkti, o kurie ir nusi
perka už mažesnę kainą, tai, 

(žiūrėk, padirbus kokią są- 
vaitę užgriūna uolomis tą 
vietą, kur vargšas darbinin- 
kas buvo įsipirkęs dirbti. 
Norint gauti kitą darbą, tas 
pats darbdavis, vėl nori 
gauti iš to darbininko pini
gų, o jeigu darbininkas ne- 

; susipranta ko darbdavis 
reikalauja — turi veltui į 
kasyklas vaikščioti per ke
liolika dienų ir klausinėti 
darbdavio, ar dar nesurandi 
dėl manęs vietos. Darbda
vis, žinoma, tol atsako ne
surandąs, kol neištraukia iš 
vargdienio paskutinį centą.

A. Čekanauskas.

AVORCESTER. MASS. 
Bažnytiniai kišenvagiai. 
Musų moteris, jei turi ke- 

esą, drįsti kelti koją Į musų | lis centus sunkiai užsipra- 
kolioniją nepasiklausęs tau- [ kaitavę, nededa Į saugią 
tiečių.' ] valdžios banką, bet nešioja-

Paminėti tautiečiai tą pa-{si su savimi pančiakoje. O 
tį vakarą susikuopė į vie- jei eina bažnyčion, tai jau 
nūs namus ir kėlė tautą, net'drąsiai nešasi su savim pini- 
Į palubes. Turbut už tai ir [gus, manydamos, kad šven- 
M- Petrauskui išmetinėjo, [toj vietoj Dievas nuo va- 

Proletaras.' apsaugos. O vagiliai, 
---------- tik tokių ir laukia ateinant.

Vasario 21 d. Marė Laza- 
ravičiutė eidama ant mišpa
rų turėjo su savim $85.00 
viršutinio „kouto” 
je, kurius kišenvagiai i 
kraustė. Prieš Kalėdas Jie-; ką, tik netarė fizika, 
vos štraimikiutės pavogė i ”pizika,”

BALTIMORE, MD.
Dar apie streiką ir lietuviš

kus boselius.
Tarpe rubsiuvių siaučiant1 

bedarbei musų lietuviški bo- 
sukai pradėjo perdaug jau 
man d raut.

M. Karaliaus ir Višniaus-
ko kompanijos dirbtuvėlėje toje pačioje bažnyčioje, pa
dai* vis nepasibaigia strei-! vogta $140.00.
kas, kuris tęsiasi trečias ■ 
mėnuo už pavarimą trijų rims, kad pinigų 
darbininkų nuo darbo. Va-1 nesinešiotų!

I

Lewistonietis. sario 22 d. buvo streikierių

I

I

DĖS MOINES, IOWA.
Šiame mieste yra apie 100 

tūkstančių gyventojų, jų 
tarpe apie 700 lietuvių. Lie
tuviai turi 5 draugijas: L. 
S. S. 160 kp., S.L.A. 4 kp.•>

kėsų kliubą ir nesenai susi
tvėrusią pašalpinę Dukterų 
ir Sūnų draugiją, kuri jau 
turi 32 nariu, jų tarpe 9 
moterjs. Ši pastaroji drau
gija yra pilnai progresyviš- 
ka, turi apsirinkusi organu 
”Keleivj” ir žada pradėti pa
sekmingai veikimą, nes iki 
šiol visuomenės dirvoje vei
kimas visai buvo apsiblau
sęs.
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Girtuoklybė veda žmoniją 
prie išsigimimo.

mas netik pereina iš kartos 
į kartą, bet tiesiog veda 
žmoniją prie išsigimimo. Šią 
žemiau paduotą statistiką 
privedu iš profesoriaus Det- 
t’o. kurią jis paskelbė viena
me vokiečių žurnale ištyri
nėjęs gentkartę 10 gerian- 

, čių ir 10 suvis mažai ge- 
■ riančių šeimynų.

Pirmoje grupoje buvo 57 
j vaikai, kurių tarpe:

25 vaikai mirė pirmose 
savaitėse ir mėnesiuose po 
gimimo; 6 idijotai; 5 karli- 
kai (neužaugę); 5 epilepti
kai (nuomaru mirštantie); 
2 priešlaikiniai girtuokliai; 
10 normališkų.

Antroje grupoje buvo 60 
vaikų, kurių tarpe:

5 vaikai mirė pirmose sa
vaitėse ir mėnesiuose po gi
mimo; 50 normališkų.

Matote — vienoje pusėje 
17 nuošimčių sveikų, kitoje 
82 nuošimčiai. Tuo budu. 
alkoholizmas yra baisesnis 
net už marą. t. y. todėl, kad 
naikina ne tiktai vieną kar-

Vaistas prieš girtuoklybę— 
socijalizmas.

Žmonijos nuodai — alko
holis — kasmet nuvaro į ka
pus dešimtis tūkstančių ne
laimingų aukų, nuvaro juos 
pačiame jaunybės žydėji
me. pačiame gražiausiame 
laike — tarpe 25—40 metų. 
Jis užmuša šeimynos laimę, 
suardo ir išmeta alkoholikų 
vaikus ir žmonas gatvėn el
getauti, pripildo savo auko
mis ligonines, kalėjimus, pa
taisos namus. Faktas, kad 
vartojantie alkoholinius gė
rimus paprastai gyvena ma
žiau. taip tvirtai išrodytas, 
kad Anglijoje, pavyzdin. ap- 
draudos draugijos pastarie
siems nuleidžia nuo apdrau
dimo premijos 10—15 nuo
šimčių.

Bet to dar maža. Alko
holio nuodai ir po mirties 
nepaleidžia savo aukos. Pa
baigę su pastaraja, jie pra
deda veikti ant gentkartės 
alkoholiko ir pasekmė esti 
ta. kad rezultate mes turi
me visą giminę idiotų, pus- tą. bet tęsia savo naikinan- 
pročių. ištvirkėlių, žmogžu
džių. degeneratų, kurie sun
kiai turi užsimokėti už savo 
pirmtakunų nuodėmes.

Kada socijalistai ima aiš
kinti minioms, jog šimtai 
tūkstančių kalinių, kurių 
vienų tik Suvienytų Valsti
jų kalėjimuose sėdi nuola
tos apie 800,000 ir apie 
1,500,000 prostitučių mote
rų. kurios užsidaro grabe 
gyvos būdamos, bepardavi- 
nėdamos save po įvairius 
Suvienytų Valstijų miestus tuoklystė. 
ir miestelius,— nėra krimi- tuoklybė nuomariaus apsi- 
nalistai, bet jie yra arba 
ligoniai, išsigimėliai, nesvei
ko proto ir juos prie piktų, 
kriminališkų darbų privedė 
šiandieninė nedora, netei
singa kapitalistiška tvarka, idiotizmas, o paskui galimas 
tai daugumas tam teisin- ir pilnas veislės 
gam socijalistų tvirtinimui! 
nenori tikėti, ~
tam todėl, kad yra nežinė-j 
liai. Pasakyk bemoksliui 
žmogui, kad skurdas, neda- 
teklius veda darbininkų kle- 
są prie girtuoklybės, o gir
tuoklybė veda prie vagys-! 
tės, paleistuvybės ir kitų I 
kriminališkų prasižengimų, 
jis tau atsakys: „niekus kal
bi I O iš kur imasi krimina- j kriminališkų prasižengėlių.

juk jie gyvena pertekliuje 
ir supratimo neturi apie 
skurdą.”

Mat jis iš gyvenimo pra
ktikos yra patyręs, kad ir 
tarpe ponų, kunigų ir kito
kių įvairaus luomo turčių 
nuolat sutinkame krimina
listus.

Ir ištikrujų, išsykio, keis
ta pasirodo. Kas gi, padė
kime, tokį kunigą, kuris yra 
ir dievobaimingas ir turi 
pilną krepšį aukso, priver
čia tapti alkoholiku? Ar-I 
ba vėl, kas priverčia turtin-I 
go valdininko dukterį, arba 
žmoną, eiti gatvėn ir parda
vinėti save? Juk mes ant! 
jų negalime pasakyti, kad 
juos prie to privedė skur
das, nedateklius. Reiškia | 
jų morališko puolimo prie
žastis turi būti kitokios.

Viršuje aš ką tik minėjau, 
kad alkoholis nesiliauja 
kankinęs savo aukų ir po 
mirties. Jis kamuoja ir al
koholiko gentkartę. Tame 
tai ir apsireiškia visų di
džiausia alkoholio nuodų pi
ktybė, kurių nuodijanti vei
kmė persiduoda iš kartos Į 
kartą. Kaip tik tame apsi
reiškia ir neišpasakytas al
koholizmo blėdingumas ir 
jo begalinė nedorybė.

Visa eilė statistikos mums 
liudija, kad didesnėji dalis 
protiškai-Iiguistų, pamišė
lių ir nedorėlių paeina kaip 
tik nuo girtuoklių. Štai pa
mokinantis statistikos žiup
snelis, specialiai apkalban
tis klausimą, kad alkoholiz-

čia veikmę iš kartos į kartą, 
grasindamas išsigimimu vi
soms alkoholikų gentkar- 
tems. Už nuodėmės tėvų 
turi užsimokėti vaikai, nie
ku nekalti vaikai.

Sulyg daktaro Marelio, 
vieno iš šio klausimo žinovų 
tyrinėjimo, alkoholio pasek
mės atsiliepia iki trečios ir 
ketvirtos gentkartės. Pasi
rodo, kad pirmoje alkoholi
kų kartoje "viešpatauja ne
dorybė. ištvirkimas ir gir- 

Antroje — gir-

reiškimas ir paralyžius. 
Trečioje — blaivybė, melan- 

» prie 
nuomarius. Ket- 
— siauraprotystė,

cholija, patraukimas 
žudymo, 
virtoje

Angliakasių streikas 
W. Virginijoj pra

laimėtas.

nustojo paisyt. Imkite mu- joje buvimą, kaip žodžius 
sų didžiausias organizaci- *- " * ’
jas, kur referendumai lei
džiami tik svarbiausiose 
klausimuose. Juose daly
vauja tik mažuma 
nors paskui nutarimai visus tų. Jis įgyja supratimą 
liečia ir triukšmas praside- pie tūkstančius dalykų, mo
da tik tada, kada nutarta Ii- ka juos gana smulkmeniš

kai vieną nuo kito atskirt. 
Iš viršminėto aišku, kad 
žmogus pradeda mokintis 
nuo pat savo užgimimo ir 
jog savo gyvenimo pradžioj 
kur-kas daugiau išmoksta, 
negu toliau.

Kiek daugiau paaugėjęs 
kūdikis ne tik susitinka vis 
su naujais, da pirma nema
tytais, negirdėtais daiktais 
ir jų įvairiom ypatybėm, bet 
suaugę žmonės pradeda 
jį verst, kad jis įgytų į jų pa
našų supratimą apie tuos 
daiktus, kad jis išmoktų ži
not, ką žmonės skaito geru 
ir ką prastu, kokio pasielgi
mo jie reikalauja ir t. t. To
kiu budu jaunutis vaikas tu
ri studijuot suaugusių žmo
nių psichologiją ir logiką- 
Jam nėra padėta knygų, iš 
kurių jis galėtų ką nors da- 
sižinot apie tuos dalykus. 
Jis stovi tartum kokioj labo
ratorijoj, kuri pilna jį ap- 
galinčių ir komanduojančių 
žmonių. Jis girdi įvairius 
paliepimus, įvairius, neretai 
pieštaraujančius, aiškini
mus; jis turi tą viską įsidėt 
į smegenis ir išdirbt supra
timą. Mes vadiname vai
kus kvailais, nesubrendu
siais, bepročiais, tikėdami, 

i jog metų mažumas juos ne- į-.’jr.*- _____ x__j____ i__ ,
taip, kaip mes suprantame, 

j Dalykas yra tame, kad me
tų trumpumas nedavė jiems 
progos susidurt su tiek sy- , .
kių, kiek mes susidūrėme. • k.urie 
Juk ir suaugę žmonės nevie
nodai supranta apie tuos 
pačius dalvkus ir ne tiek pat 
jų žino visi. m-------- 1
žmonės mažiau žino ir yra 
kvailesni už tulus vaikus.

Kada vaikai ima lankyt 
mokyklą, jie yra jau labai ir 

■ labai daug išmokę. Mokyk
loj mokinami tokių dalykų, 
kurių namie visi negali iš
mokti. Abelnai žmonės mo
kyklose mokinasi jau keb
lesnius, sunkiau prieinamus 
arba neprieinamus papras
tame gyvenime dalykus. 
Bet nereiškia, kad žmogus 
be mokyklos lankymo nieko 
nežino. Jo pajautimai yra 
geriausiais mokytojais, o 
praktiškas gyvenimas žymi 
mokykla. ’:

Nors ir seniausiam žmo
gui pasitaiko pamatyti nau-I 
ją daiktą, būt naujoj vietoj, 
pastebėt seniai žinomų dai
ktų naujas ypatybes, susi
tikt su tokiais patyrimais 
kokioj nors srytij, su ku-,11£ll apjauz-c v puiiuii<muo, 
riais niekad nebuvo susitik- atėmė jiems 4 revolverius ir 

Į ta.. Vadinasi, ir seniausis! 2 ”biles.” Kiti šeši policma- 
_ . Iš streikierių 

į du likos peršauti per ran
kas, o vienas per koją, bet 
sužeisti jie nepavojingai.

Iš tų šešių sužeistų polic- 
manų 3 likos nuvežti Fair- 
monto ligonbutin ir vienas 
iš jų, konstebelis W. R. 
Riggs, į ketvirtą dieną mi
rė.

Konstebelio mirtis sukėlė 
baisiausią audrą. Prieš 
streikierius sukilo visa pa
vieto valdžia, visi kapitalis
tai ir visa jų spauda. Visi 
jie pradėjo dirbti išsijuosę, 
kad suimti streikierius ir 
nubausti juos kuosunkiau- 
sia. Ir tuojaus prasidėjo 
ablava. Apstatė visus ke
lius policija, visus takus, ir 
kas tik bando iš Marion pa
vieto išvažiuoti, visus areš
tuoja. Kompanija paskel
bė, kad 1 kovo visi grįžtų 
prie darbo. Pasirodė, kad 
streikas jau pralaimėtas. 
Vieni smuko pėsti per kal
nus į Pennsylvaniją, o kiti 
nuėjo dirbti. Grįžtant iš 
darbo tą pačią dieną 18 an
gliakasių likos areštuota. 
Kitus paėmė iš namų. Lig-

lę daugiausia iš tų pačių tojai ją palaiko, o naujieji 
darbininkų, yra užkrėsti ta- arba prie senųjų prisideda, 

arba visai neina balsuot.
Didelė balsuotojų dalis 

eina balsuot tik todėl, kad 
kas nors paperka, priverčia 
arba prispirtinai paragina. 
Vienok ir tai neretai ir pu
sės balsuotojų nėra, kada 
reikia skaitliuot balsus Da
bar vos tik užsibaigė vieni 
balsavimai Chicagoj, iš ku
rių patyriau, kad ne tik di
delė gyventojų dalis, galin
čiu balsuot, neužsiregistra
vo, bet apie penktoji dalis 
užsiregistravusiųjų nebal
savo. Ir kur tik neisite, vi
sur atrasite panašų apsirei
škimą.

Kapitalistai savo laikraš
čiuose laiks nuo laiko užsi
mena. kad Amerikos gyven- 
tojai nemoka sunaudot net 
dabar duotosios jiems lai
svės, kaip gi galima, esą. 
duoti jiems laisvę 
vilegijas. Jeigu, 
ventojai nemoka 
doti balsavimais 
rodyt tuomi. kad jie moka 
rūpintis savo reikalais, kaip 
gi jie galėtų apsirūpint la
biau kebliuose klausimuo
se? Bet laikraščiai tik už
simena. o praktikoj kapita
listai tiesiai lipa darbinin
kams ant sprando, nes ma
to, tie snaudžia ir nesinau
doja net duotomis tiesomis, 
o ką čia bekalbėt apie iško
vojimą naujų tiesų. 
Gali atsitikt, kad dėl ligų, 
šio ir to tūlas balsuotojų 
skaitlius gali neatiduot sa
vo balso, bet jei neretai ir 
pusė jų nedalyvauja, tuomet 
jau matos aiškus apsileidi
mas. ant neištikimų žmonių 
pasitikėjimas.

Pateisinimas gali būti ta
me, kad nuolatinis balsavi
mas už republikonus ir de
mokratus ir jokių pagerini
mų neįvykimas po permainų 
rinkimuose atgrasina bal
suotojus ir jie mostelėja 
ranka sakydami: ”už ką ne
balsuosi, vis sukčių išrink
si.” Bet juk be republikonų 
ir demokratų yra žymi soci
jalistų partija, kurią visi 
balsuotojai mato, kuri nuo
latos į juos kreipiasi, kurios 
platformoj yra viskas, ko 
darbininkai reikalauja. Jei 
balsuotojai lieka visada ap
vilti senųjų partijų, kodėl 
jie nebalsuoja už socijalis- 
tus? Juk turėtų bandyt, 
nes bandymas išmokina. Jei 
sykį parpuolęs ant gatvės 
žmogus išsitiesęs gulėtų ir 
netikėtų, kad jis galės ir to
liau be parpuolimo eit, to
dėl nuspręstų daugiau nesi- 
kelt ir neit, mes jų pavadin
tume bepročiu. Nors ne
balsuojanti balsuotojai ir 
nėra bepročiai, bet jie elgia
si labai panašiai. Jei jiems 
butų uždrausta balsuot už 
socijalistų partijos kandida
tus ir leista tik už republi
konus ir demokratus, jų el
gimąsi galėtų būt pateisin
tas. Ir tai visgi reikėtų bal
suot, kad nors savo nuomo
ne kiek vertesnį žmogų išsi
rinkus.

Mes lietuviai, beabejonės 
irgi savo didžiumoj esame 

j tokiais apsileidėliais. Vie- 
i na, neišsiimame pilietiškų 
i popierų; kita, ir išsiėmę ne- 
į užsiregistruojame, kad ga
lėtume balsuot ir retas ei- 

; name balsuot. Bent iš pa- 
j garsintų balsuotojų vardų 
i lietuviais apgyventose dis- 
itriktuose tai matosi. Kas 
neturi progos tėmyti į mu
sų apsileidimą politiškoj 
dirvoj, tas gaus gerą lekci
ją, tokios pat rųšies ir ver
tės, prisižiūrėjęs į musų or
ganizacijas. Didelė laimė 
musų organizacijose, jei 
bent pusė narių dalyvauja 
balsavimuose Eikite į pa- 
šelpines, dailės, apšvietos ir 
kitokias draugijas, paimki
te narių skaitlių ir tarimų 
protokolus. Atrasite, kad 
tik pačioj pradžioj nariai 
rūpinosi savo draugijos 
tvarka ir gerove, o paskui

ja liga.
Kas nori žmonijai gero

vės. tas turi prisidėti prie 
kovos už panaikinimą kapi
talistiškos tvarkos ir įvvk- 
dinimo naujos, geresnės, 
teisingesnės ir tobulesnės. 
O kadangi šiandien vienin
teliais tikrais kovotojais su 
žmonių skriaudėju — kapi
talu yra socijalistai, tad 
kiekvienas žmogus gei
džiantis žmonijai gero, tu
rėtų stoti socijalistų eilėsna. 
Kovodami su šiandienine 
kapitalizmo destruktyviš- 
ka tvarka, sykiu mes kovo
sime ir su alkoholizmu ir ki
tokiomis visuomenės pikt- 
ligėmis. Šiandien nors vi
sus žmones suorganizuotu
me į blaivybės draugijas, 
kol neišnyks bravūrai, smu
klės, alkoholio sandėliai, 
žmonija netaps blaivininke, 
nes didesnėji žmonių dalis 
yra silpnavaliai. Jie šian
dien rašydamiesi blaivybės 
d raugi j on. sulyg savo įsitik- 
rinimų. prieš patį Dievą pri
siekė nevartoti alkoholio, 
bet tuoj ir vėl savo prižadus 
sulaužė. Suskurdęs, nukan
kintas gyvenimo neteisybių 
darbo žmogus alkoholiuje 
randa tam laikinį savo ner
vų nuraminimą, todėl jis ir ! 
svaigina save.

Socijalizmo gadynėje ne
bus skriaudų, nė skriaudžia, 
mujų. Pasigerins liaudies 
darbo sąlygos ir ekonominis 
padėjimas. Kiekvienas 
žmogus taps laisvas, netu
rės to širdies peršulio, susi
krimtimo ir baimės už ry
tojų ir jam nebus noro svai
ginti savo nervus. Kiekvie
nas bus pažinęs kibesnius 
dvasios reikalų užganėdini- 
mus. o kas svarbiausia, pa
naikinus pelno darimo siste
mą. pranyks ir alkoholio 
šinkoriai. smuklininkai, bra- 
varninkai ir kiti niekingų 
tamsos urvų palaikytojai,' 
nes prie socijalizmo niekas 
iš darbo žmogaus prakaito 
negalės pelno sau čiulpti.

Reikia žinoti, kad ir so- 
cijalizmui įvykus žmonija 
negreit dar stosis tobula. 
Kapitalizmo smakas taip la
bai nukamavo žmoniją, kad 
turės praeiti keliatas am
žių, kol žmonės išsigydys 
nuo ydų, kurias kapitaliz
mas jiems įskiepijo.

Vardunas.

ištart — ir tai ima ilgą lai
ką, kol išmoksta naują kal
bą. Kūdikis išmoksta kal
bėt į apie metus laiko, nepai. 

narių, sant kaip paini kalba nebu- 
a-

ko kitaip, negu daugelis 
(gal didžiuma) norėjo. Kas 
kaltas? Patįs nariai už ne
supratimą svarbos balsavi
mo ir nesinaudojimą kilta, 
demokratiška ir teisinga 
teise.

PRASIDĖJO VISUOTI
NAS STREIKIERIŲ 

AREŠTAVIMAS.

Kapitalistai rengiasi sun
kiai darbininkus nu

bausti.

A. Baisus.

Per amžių 
mokinasi

ir pri
ešą. gy- 
pasinau- 
ir pa-

Kiekvienas žmogus moki
nasi per visą savo amžių. 
Vieni mokinasi prisispyrę, 
kiti atsidėję, geriau sakant, 
pastarieji išmoksta tik tuos 
dalykus, kurie neišvengti- 
nai sutinkami jų gyvenime, 
o pirmieji patįs jieško daly
kų, apie kurius mokinasi- 

žino 
negu

Aišku, kad 
daug sykių 
pastarieji.

Kada mes 
šaulį, mes nieko

pirmieji 
daugiau.

sustojimas 
išsigimimas. Trįs-ketu- 

Netiki gi jie rios vieno girtuoklio gent- 
‘ ■ kartės lieka nuteistos į pa

mišėlių namus, kalėjimus, 
gula sunkia našta ant drau
gijos ir visos visuomenės.

Iš šių pavyzdžių, manau, 
yra pilnai aišku kodėl ir tar
pe turtingų, nepažįstančių 
skurdo luomų, randasi alko
holikų. nedorėlių ir kitokių

listai tarpe turčių klesos,. Vadinas, jie" savo nedorybes 
galėjo paveldėti nuo savo j 
senelių ir prosenelių alkoho

likų, jie jau gimė su patrau
kimu prie piktų darbų.

Turint prieš akis tokias 
baisias alkoholio pasekmes, 
kiekvienas mvilntis 
jos gerovę, žmogus, 
stoti kovon priešais alkoho
lizmą ir kovoti patol, kol ant 
šios planetos nepaliks nė 
vienos smuklės, nė vieno 
bravoro ir kol visi žmonės 
ne taps pilnais abstinentais.

Bet didelis klausimas, 
kaip su alkoholizmu kovoti, 
kad išgelbėjus žmoniją nuo 
baisių girtuoklybės pasek
mių ir išsigimimo? Orga
nizuoti blaivybės draugijas 
yra tuščias darbas. Šian
dien visi išmintingieji žmo
nės persitikrino ir pripažįs
ta, kad kunigų ir kitokių 
kapitalizmo šalininkų tve
riamos blaivybės draugijos 
nepasiekia mažiausio tikslo. 
Netik blaivininkų prisiegos 
nė maldos nesustabdo gir
tybės, bet jos negali sustab
dyti dagi apšvieta, kol ne
bus pagerintos darbinin
kams darbo sąlygos ir jų 
ekonominis padėjimas.

Girtybės priežastįs gludi 
šiandieninio surėdymo sąly
gose. Skurdas, ilgos darbo 
valandos, per didelis fiziš
kas nuvargimas ir kitokios 
sunkios aplinkybės verčia 
darbo žmogų svaiginti save 
alkoholių, o kadangi alko- ką sutveria ir gali permai- 
holizmo pasekmės atsiliepia nyt balsuotojai. Jei ji vis 
iki ketvirtos gentkartės, tad nesimaino ir nesigerina, tai 
ir turtingesnieji luemai, ki- tik todėl, kad senieji balsuo-

Didelis apsileidimas.
i

žmoni- 
turėtų

Vienas žymaus žurnalo 
sandarbininkas paduoda ke- 
liatą žingeidžių skaitlinių 
apie balsavimus. Pasirodo, 
kad, kada Wilsonas buvo 
renkamas prezidentu, 6 mi
lijonai balsuotojų nedalyva
vo rinkimuose, nors turėjo 
tiesą. Rinkimuose, 4 me
tais anksčiau, kada Roose- 
veltas liko išrinkta, 7,000,- 
000 balsuotojų nedalyvavo 
rinkimuose. Tas pats rašė- 
jas sako, kad 1912 m. Ohio 
valstijoj vienuose svarbiuo
se rinkimuose nedalyvavę 
nė pusė rinkėjų, kurie buvo 
užsirašę dėl balsavimo. 
Taip vadinamuose ”prima- 
rv” rinkimuose užpereitą 
metą New Yorko valstijoj 
dalyvavo tik 15 procentas 
balsuotojų.

Ateiviai skriaudžia patįs j 
save, kada nelieka šios ša-į 
lies piliečiais. Kiekvienas i 
protingas ir svarstantis; 
ateivis juo lieka. Amerikos; 
piliečiai, apart kitko, turi 
privilegiją išsirinkt jiems! 
patinkamą valdžią ir įvest 
įvairias permainas šalij. 
Būt piliečiu ir nedalyvaut 
balsavimuose reiškia gaut 
įrankį ir nieko neveikti juo. 
Jei kas šioj šalij yra negero, 
tai tik todėl, kad mes turi
me negerą tvarką. Tą tvar-

ateiname
___ _____ J _> nežinome. 
Pradžioj net savo motinos 
nepažįstame. Turime tu
lus instinktus, bet neturime 
išvystyto proto. Kas daly
kus žino klaidingai arba jų 
nežino, mes tą vadiname 
kvailu, tamsiu arba netu
rinčiu proto. Taip vadina- ~ ____ ________
mas beprotis, kurio smege- leidžia suprast apie davkus 
nų darbas iškrypo iš norma- - - 
liškumo, visgi yra protinge
snis ir už sveikom smege
nim, bet nieko nemokytą, 
nepatyrusį žmogų. Yra 
daug taip vadinamų bepro
čių, kurie pirma gerokai ži
nojo ir yra daug protinges
ni už daugelį tamsunų, nors 
ir nevadinamų bepročiais. 
Gi atėjęs į pasaulę kūdikis, 
jei jis yra normališkas, turi 
žinomus pajautimus. Tie 
pajautimai leidžia jam jau
sti (girdėt, matyt, užuost ir 
t. t.) išlaukinę pasaulę. Jis 
mato lubas, sienas, apie jį 
triūsiančią motiną, šviesą ir 
1.1. Jis girdi žmonių kalbą, 
juoką, vėjo kaukimą ir kit
ką. Jis ragauja jam duoda
mą maistą, jaučia vystyklų 
veržimą, jį čiupinėjančias 
rankas ir 1.1. Tie visi daly
kai jam yra nauji, keisti, ne
žinomi. Visi jie pasiekia jo 
smegenis ir palieka jose žy
mę- Kiekvienas to paties 
dalyko atsikartojimas da 
labiau išdirba tą žymę. Ka
da toliau tie patįs dalykai i 
atsikartoja, kūdikis juos 
jau žino — supranta, kas 
jie yra: jis pradeda pažinti 
motiną, suprast tulus gar
sus, atskirt maistą ir t. t. 
Kas diena jis vis aiškesnį 
supratimą įgyja apie pra
džioj sutiktus dalykus ir 
kas diena atneša jam vis 
naujus dalykus išmokti. Iš
vežtas vežimėlij ant gatvės 
jis mato dangų, saulę, 
džius, namus, vežimus, 
klius, girdi bildesį, muziką, 
jaučia vėjo pūtimą ir susi
tinka su tūkstančiais kitų 
dalykų. Jis nemoka kalbos, 
tie visi dalykai jį stebina, jų 
didelė daugybė. Ir tas men
kas sutvėrimas, nemokantis 
kalbėt, negalintis da galve
lės tiesiai nulaikyt, mokina
si sunkiai ir mokinasi tiek 
daug, kad suaugęs žmogus 
nepajiegtų. Drąsiai galima 
tikrint, kad žmogus per vi
są savo amžių, prie didžiau
sių pastangų, tiek daug ne- 
simokina, kaip tas savo kū
no nesuvaldantis kūdikėlis.
Iš kitos pusės aš da noriu smagi — ji reikalinga. Gai- 
pridurt, kad žmogus per vi- la, kad dabartinė sistema 
są savo amžių tiek neišmok- verčia milijonus žmonių 
sta, kaip kūdikystėj. Užgi- daugiau rūpintis apie duo- 
męs kūdikis jokios kalbos nos kąsnį, negu kiltesnus 
nežino; jis nežino tiesiog, dalykus. Visi proto šalinin
kas yra kalba. Suaugęs kai turėtų darbuotis geres- 
žmogus moka bent vieną nės tvarkos įvedimui, 
kalbą, žino apie taisyklių A. Baisus.

į pa-

I

I

I

Kaip buvo jau pereitam 
"Keleivio” numeryje rašy
ta, Fairmonte, W. Virgini
joj, sustreikavo Jamison 
Coal & Coke kompanijos 
1,000 angliakasių. Streiko 
priežastis buvo grynai eko
nomiška. Kompanija norė
jo įvesti kasyklose naują 
tvarką. Darbininkams lie
pė pirktis savo paraką an
glius sprogdint, užkeldama 
užtai 4 centus daugiau už 
vagonėlį iškastos anglies. 
Darbininkai pamatė, kad 
ant vagonėlio anglies jiems 
išeina ne už 4. bet už 10 cen
tų parako ir atsisakė dirbti. 
Vasario 16 prasidėjo strei
kas.

Pasiėmę Amerikos žvaig
ždėtą vėliavą ir pririšę apa
čioje raudoną skepetaitę, 
kaipo demonstracijos ženk
lą, streikieriai maršavo nuo 
vienos kasyklos prie kitos, 
šaukdami dirbančius prie 
streiko. Bet vaikščiodami 
streikieriai nieko nekliudė, 
visur laikėsi tvarkiai ir ra
miai. Paskui laikė mitin
gus ir laukė vis atvažiuo
jant unijos organizatorių. 
Vieną vakarą streikininkai 
įsakė užgesinti visus boile
rius, paliekant tiktai tuos, 

i ventiliato- 
j riams varyti. Kompanija 
j tuojaus išėmė varantus are- 
įštavimui 3 streikierių, buk 

Tūli suaugę Ui už sugadinimą jos boi-
Mnn ir vS lem-‘ (katilą).

į Ir 20 vasario į Fairmontą 
atpiškėjo 12 policmanų are- 

! štuoti įtartų streikininkų. 
Miestelyje sugriebė nužiū
rėtą angliakasį iš kasyklų 

Į No. 8 ir leidosi prie kasyklos 
No. 9 dar dviejų imti. Suži
noję apie tai No. kasyklos 
angliakasiai subėgo į mies

tuką ir suimtą savo draugą 
! paliuosavo.

Apie kasyklą No. 9 tuo 
tarpu susirinko jau apie 600 
žmonių ir kada policija pa
ėmė jų vadą, jie pakėlė pro- 

į testą. Įvyko susirėmimas 
įsu policija. Kada angliaka- 
Į šiai energiškai už savo va- 
, dą užsistojo, policija pradė
to į juos šaudyt. Bet žmo
nės nelaukė, pakol juos iš

maudys. Tuojaus supuolė, 
išmušė lazdomis iš policijos 
rankų revolverius ir pusėti- 

jnai apdaužė 6 policmanus;

" j VAAVM. A.

žmogus kasdiena vis ką nors: nai pabėgo.
* i o4- o ‘ J,,

i

me-1
ar-!

naują išmoksta.
Į šią pasaulę ateiname visi 
tamsus, be jokio žinojimo. 
Atsiduriame tarp daugybės 
dalykų ir musų nežinomose 
aplinkybėse. Per visą am
žių mes mokinamės, kas tie 
dalykai yra, ką jie reiškia, 
kokiam tikslui egzistuoja, 
kur jie yra ir t- t. Viskas 

; tas yra, bet mes esame nau
jokais ir turime išmokti. 
Visą savo amžių praleidžia
me besiteiraudami apie tuos 
dalykus, besistebėdami iš 
jų, besistengdami juos aiš
kiau ištirt, prie savo reika
lų pritaikyt. ,

Smagu žmonėm butų atei
ti į šią pasaulę ir daryt.len
ktynes susipažinime su ja. 
Ši užduotis butų augšta ir • •• *1 1* /'"'I •

I

IJ



KELEIVIS *
šiol suėmė jau 130 angliaka
sių su viršum ir visi jie už
daryti Fairmonto kalėjime. 
Policija naktimis laužosi į 
namus ir areštuoja streika
vusius angliakasius. Pas 
vieną moterį atsibeldė apie 
11 vai. nakties, išmušė duris 
ir pradėjo daryt kratą; vi
sus drabužius išvertę iš ba- 
ksų sumindžiojo. Klausinė
jo kur jos vyras (jis jau 
prasišalinęs) ir visaip ją 
baugino.
Dabar likos išrinktas grand 

jury, kuris 130 žmonių jau 
įkaitino ir vis dar daro kal
tinimus toliau. Suimtus 
laukia sunki bausmė. Ka
pitalistų teismas baus juos 
be pasigailėjimo, Valdžia 
turi savo liudininkus, polic- 
manus, ir ką jie pasakys, 
tai bus šventa teisybė. Dar
bininkai gi liudininkų netu
ri, nes visi jie yra kaltina
mi. Darbininkai net ir ap
gynėjų neturi, nes vietos 
advokatai nenori ginti, o iš 
kitur pasamdytų advokatų 
pavieto teismas gal nepri
ims.

Teisėjas Heymond savo 
prakalboj į grand jury per
statė streikavusius anglia
kasius kaipo baisiausius a- 
narchistus ir tvarkos ardy
tojus. Girdi: "Paskutinės 
klesos atėjūnai 
maršuoti Marion 
pakalnėmis, drąsiai nešda
mi raudoną anarchistų vė
liavą. paniekindami musų 
valdžią, įstatymus, 
jas” ir t. t. ir t. t. 
žmones jis pataria bausti 
kuoaštriausia.

Tai matote, kokios "lais
voj” Amerikoj tiesos. Jei
gu policija butų nušovus ke- 
liatą darbininkų, tai ir šuva 
nelotų, bet kada darbinin
kai besigindami sužeidė ke
lis policmanus, tai areštuo
jama šimtai darbininkų. 
Kada kasyklose nuolat dar
bininkai žųva, tai nemato 
nė Marion pavietas, nė sąži
ningas teisėjas. Toj pačioj 
kasykloj No. 8 daugybė 
žmonių liko jau be rankų ir 
kojų, bet iki šiolei to niekas 
nežino. Šiomis dienomis ne
toli Charlestono ekspliozija 
užmušė su viršum 100 ang
liakasių, bet nepersigando 
ne vienas teisėjas, nė vienas 
laikraštis. Darbininkai ga
li žūti kaip musės, gali juos 
mušti, gali juos šaudyt — 
vis tai menkniekis. Bet ka
da darbininkai šitokiems 
dalykams pasipriešina, tai 
tuomet jau kriminalas!

Jemisono bernas.

pradėjo 
pavieto

tradici- 
Tokius

i$ AMERIKOS.
KLIERIKAS PLĖŠIKAS.
Rochester, N. H.— šiomis 

dienomis čia buvo nelabai 
paprastas atsitikimas. Klie
rikas Walter Marison, ku
ris baigė jau seminariją, įsi
laužė nakties laiku į Coche- 
co Woolent Mills ofisą ir no
rėjo tenai susprogdint ne
degamąją spintą su pini
gais. Kada naktinis sargas 
klieriką užklupo, jis išsi
traukė revolverį ir atkišo jį 
į sargo krutinę. Sargas 
tuojaus pritūpė ir griebė 
klieriką iš apačios. Teologi
jos studentas tuomet spyrė 
į sargą ir sudaužė jo liktar- 
nę. Prasidėjo kova po tam
siai. Sargas buvo stipres- 

. nis.
revolverį ir peršovė jį patį. 
Sargas manė, jog jis turi 
reikalą su paprastu bandi
tu, bet paskui išsiaiškino, 
kad tai yra klierikas ir tur
tingų tėvų sūnūs.

Jis atėmė iš klieriko

REVOLIUCIJA BRAZILI
JOJ UŽGNIAUŽTA.

Pietų Amerikoj, Brazili
jos republikoj norėta sukelt 
revoliuciją ir prašalint Rio 
de Janeiro valstijos guber
natorius. Bet valdžia laiku 
revoliuciją patėmijo ir už
gniaužė ją. Suimta daug 
jurininkų.

VOKIEČIAI NUSKANDI- Lukšas, K. Raukys, A. Kaunelis, J.
NO AMERIKOS 

LAIVĄ.
Šiomis dienomis į New-

Kupčiūnas, B. Kavaliauskas, S. Kla- 
niunas, J. Grinkovičius, M. Šimkevi- 

! čius, A. Povilonis. J. Deksnys, M. 
I Valiukevičius, K. Vizbaras, A. Vit
kus, A. Samalius, L. Mundrius, S. 
Sabaitis, S. Česna, K. Burė, A. čim-oaoaius, o. cesna, K. nure,port NCWS, Va., UOSt<| bor, A. Velyvis, P. Budrunas,

bėgo anglų vejamas vokie
čių pagelbinis skraiduolis ’ 
"Prinz Eitel Friedrich." 
Pasirodė, kad 28 vasario ši
tas laivas sugavo ant jūrių 
Amerikos laivą "William 
P Frye," kuris plaukė Ang- 
lijon su kviečiais, ir paskan
dino jį. Amerikiečių kapi
toną su pačia ir visus laivi
ninkus vokiečių skraiduo
lis paėmė kaipo belaisvius ir 
iki šiol niekas niekas apie 
tai nežinojo. Kada šitas in
cidentas dabar išsiaiški
no, Amerikos spaudoj 
pasidarė baisus triukšmas. 
Laikraščiai pašvenčia po 
kelis puslapius šito atsitiki
mo aprašymui. Vokiečių 
skraiduolio įgula pavadinta 
piratais. Suvienytų Valsti
jų valdžia pareikalavo at
lyginimo nuskandinto laivo 
savininkams visų nuosto
lių. Vokietija, kaip rodos, 
atlyginti sutinka. Pačiam 
gi "Prinz Eitel Friedri- 
chui” įsakyta į 24 valandas 
apleisti Suv. Valstijų pak
raštį, arba palikti čionai ne
laisvėje iki karės pabaigos. 
Vokiečių skraiduolis velijo 
sau geriau pasilikti čia nelai 
svėje, nes jeigu jis butų iš
ėjęs, jį tuojaus butų paskan
dinę anglų ir franeuzų lai
vai, kurių atsivijo paskui jį 
čionai net astuoni.

"Pirnz Eitel Friedrich” 
išviso paskandino 8 preki
nius laivus ir vis vežiojosi 
su savim tų laivų žmones. 
Dabar atvažiavo New Yor- 
kan 4 kapitonai ir 134 juri
ninkai, kuriuos vokiečių 
skraiduolis buvo paėmęs 
nuo vieno rusų ir trijų fran
euzų laivų, kuriuos jisai per 
Kalėdas paskandino.

I. Augustinas 35c.
Smulkiais surinkta $3.05.
Viso labo aukų .................. $39.15.
Persiuntimo lėšos .......................15

L.Š.F. 
ninkas,

Aukas

GAUDO KUNIGĄ SU 
PINIGAIS.

Brockton, Mass. Iš Broo- 
klyno, N. Y., čionai atsivijo 
paskui lenkų kunigą tūlas 
Morris Jocobs, norėdamas 
atsiimti iš jo $2,100. Jisai 
turis ir varantą prieš kuni
gą, bet vietos konstebelis at
sisako ką-nors veikti.

IŠŠAUDĖ VISUS GYVU
LIUS.

Everett, Mass.— Šiomis 
dienomis ant Hamiltono 
karmos valdžia iššaudė vi
sus-gyvulius, nes tarp jų at
rasta gerklės ir kojų liga.

AUKOS 
LIETUVOS ŠELPIMUI.

CHICAGO, ILL.
Draugija "šviesos žvaigždė” paau

kavo L.Š.F. $50.00. Aukas prisiuntė 
p-as K. K. Strzyneckis. kurias per
davėme K. Šidlauskui. L.Š.F. iždinin
kui.. Lai būna garbė "Šviesos žvai
gždei,” kad ji žibėtų šimtus metų už 
brolių vargų atjautimą!

"KeL" Admin.

BRIDGEWATER, MASS.
Aukos Ljš.F. surinktos per rinkėjus:

S. Kiršlį ir M. Budrevičią .. $16.75
J. Antulionį ir V. Bingelį .. $12.50
J. Tolivaišą................................ $5.15
P. Budruną ir N. Peleckaitę $4.75

Išviso $39.15.
Aukavo šios ypatos:

Po $1.00 —
J. Budrevičius, A. Tamulevičius, 

G. Miškinis, J. Kušleika, K. Jukųa, 
J. Česna, S. Kirstis, R. Kirslis, J. A. 
Baginskas.

Po 50c.—
M. Budrevičią, J. Lukauskas, M. 

Petrulis, J. Voveris, Daugelevičienė, 
A. Laužikienė, S. Gudynas, V. Šu
kys, N. Peleckaitė, V. Žvairaičiutė, 
Anna Silage, J. Žvairaitienė, J. Ažu- 
sinaitė, A. Usaičia, S. Rudis, V. 
Bingelis, J. Antulonis, P. Dvareckis, 
M. Plokštis, K. Valantukevičius, J. 
Klemonskis, A. Baginskas, L. Lorho, 
J. Tolivaiša.
Po 25c.—

A. Uždaviniutė, M. Andruloniutė, 
A. Andrulonis, P. Margiunas, M. Ka- 
sparienė, A. Aliukoniutė, F.. Ragaviči- 
čius, J. Kubiliūnas, P. Mikėnas, A. 
Zablauskas, J. Baginskiutė, M. Kašė
ta, V. Malevičius, B. Valiuškevič, M. 
Javidolčik, S. Stičinski, K. Zenkevi
čius, A. Ramanauskas, B. Obolevi- 
čius, A. Kasparavičius, K. Veličkiutė, 
S. Lukoševičius, J. Valangevičius, N. 
Čiopanaitė, J. Puočiauskas, A. Šuky
tė, T. Bacevičius, A. Buividavičienė, 
L. Vadeikytė, F. Medeckis, M. Plokš
tis, D. McCarthy, M. Malevičius, A. 
Višniauskiutė, S. Gaubys, V. Pliuške-

MARĖ ŠIMKUNIENĖ.
| mano žmona apleido mane sausio 15 
’ d, 1915, pabėgdama su tulu
Jonu Vasiliausku.

Lieka aukų $39.00 | 
Bridgewater skyriaus rasti- !

J. Tolivaiša. '
priėmiau. T. Dundulis, i

GILLESPE, ILL.
Kazimiero varduvių dienoj 

P. Keidošius susirinkęs būrelis 
čių gražiai besilinksmindami suau
kavo Lietuvos sušelpimui $3.50 i 
nutarė aukas pagarsinti "Keleivije.

Aukavo šios ypatos:
Kazys Kukevičius — $1.00; Ona 

Bertulienė, Elz. Keidošienė, Pr. Am- 
brulaitis — po 50c.; Antanas ir Juo
zas Marčiulioniai, Juozas Valužis ir 
Miss White iš Benld, III, visi po 25c.

V. Mikelaitis.
Pinigai perduoti K Šidlauskui, L. 

Š. F. iždininkui.

■■■!■ ■■ i ———
Vice-Prezidentas 2) S. Mankos,

Cor. 12th and Vine sts, Phila, Pfc 
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, HL 
Finansų Sekr. 2) J. Stasiulevičiui, 

1815 E. Moyamensing avė, Phila, Pa. 
■ Iždininkas K. Šidlauskas,

226 W. Broadway, S. Boston, Masa. 
Kasos Globėjai: M. Česna. 56 Marka* 

I St, Brighton, Mass.; J. Gegužis 28 
Broadway, So. Boston, Mass.; J. Gar- 

i dauskas, New Britain, Conn.
Pinigus siunčiant čekiais arba Ma- 

ney Orderiais, reikia išrašyti vardą 
Lithuanian National Relief Fund.

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

EUROPOS KARĖ
50 atviručių, paveikslai su paaiški

nimais, reproduktuotas nuo tikrų fo
tografijų, kurios yra nutrauktos ant 
karės lauko Lietuvoje ir Lenkijoj ir 
kitur. Atvirutės vertos $2.00. Pri- 
siųskite du sidabriniu dešimtuku ir 
už 11 centų štampų arba "rnoney or
derį” už 31c., o mes prisiusime mi
nėtas atvirutes. Jeigu nepatiks — 
sugrąžinsiu atgal pinigus. Reikalin
gi agentai. (12)

JOHN MARCHAL,
P. O. Box 74, Oregon City, Ore.

merginos 
Turi būt mokinta, 
angliškai kalbėt, 

kad čia Lietuvių 
atsiliept, aš 
gerą amatą, 

niekam,

Pajieškau apsivedimui 
nuo 18 iki 28 m. 
sveika ir mokėt 
Pajieškau dėl to, 
nėra. Nesibijokit 
teisingas ir moku 
sų vardo neišduosiu _ _
bus laiškas ne dėl juoko rašytas.

F. Miller, (12)
Gen. Delivery, Salt Lake City,

' Utah.

sve-

’KeL” Admin.

NEW HAVEN, CONN.
L. Š.F. surinkta per prakalbas M. 

Dusevičiaus, surengtas LSS. 27 kuo
pos, vasario 27 d., $6.75.

Aukautojų vardai:
M. Karalaitė, J. Kilikėviče po 50c.
B. Daujotas, J. Kazlauskas, S. Ta- 

ruška, J. Latvys. O. Latvienė, J. Ma- 
cinskas, W. žemaitis, S. M. Rimkevi- 
če, V. Jonuška, A. Valukeviče, S. Ty- 
škevičius, J. Mockaitis, J. Vaitkeviče, 
A. Pilvelis, A. Barčius, J. Grabliaus- 
kas, V. Ginovaitis, F. šimkevičius, A. 
Trainauskiutė, J. Stankevičius, visi 
po 25 centus.

Smulkių $1.34. Viso labo $6.84. 
Persiuntimas 10c., lieka — $6.75. 
Aukas priėmiau. T. L. Dundulis.

KENOSHA, WIS.
Suvienytų 5-kių draugijų prakal

bose, laike "Lietuvių dienos” apvaik- 
ščiojimo, nukentėjusios Lietuvos su- 
šelpimui suaukavo šios vpatos:

Kun. A. Balinskas $4.00. S. Jo
cius $1.00; B. Mickevičia, R Šliakis, 
J. Žebrauskas, J. Raugis, 
J. Vabalinskis, B. 
tkus, J. Ubartas, 
— visi po 50c.

A. Viršailytė,
Gamnas, P. Jucius, J. Manekevis, 
Saumile, J. Atmonas, S. Ruika, 
Trokšelis, T. Bagdanavičia, K. Bis- 
kauskas, J. J. Jurevičia, P. Stankus, 
B. Rančius, V. Jatekus, S. Nemeik- 
šis, A. Beitas, S. Žebrauskienė, V. 
Jasiulienė — visi po 25c.

Išviso $21.61. Atleiskite, kurių 
pavardės yra netaip užrašytos. Pa
girtina yra, kad draugystės vienijasi 
ir žengia pirmyn. Geistina, kad au
kos butų taip pat į vieną fondą pa
skirtos. Kaz. Braževičius.

P- O. D.,
Vabalinskis, S. Ša- 
P. Valančauskaitė

S. Lukminas, j. 
A. 
j.

Paj ieškojimą i
Pajieškau Juozo Gabareto, kuris 

būdamas pas mane ant burdo prasi
šalino nuskriaudęs mane pinigiškai. 
Jis yra suvalkietis, Naumiesčio pav, 
Lukšių par, Ažuolupių kaimo; aps- 
kritaus veido, juodų akių ir plaukų, 
kalboje tankiai mini žodį "klausy
kis.” “ ..............................
gaus
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' Kas praneš kur jis randasi, 
dovanų.

Antanina
Maple str.,

Zokienė,
Racine, Wis.

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės, kad pagelbėtų užbaigti 
šaką mokslo. Esu 24 metų amžiaus, 
lankau Valparaiso universitetą. Dėl 
platesnių žinių kreipkitės šiuo adre
su:

T. F. Gape,
Valparaiso University, Garrison Hali, 

Valparaiso, Indiana.

Pajieškau apsivedimui lietuvaitės 
tarp 18—24 metų amžiaus, be skirtu
mo pažiūrų. Mylinčios mokslą ir 
dorą gyvenimą. Aš esu 26 m. am
žiaus. Geistina, kad atsišauktų kau
niškė arba suvalkietė turinti šiek- 
tiek savo skatiko. Meldžiu atsiliepti 
laišku prisiųsdamos savo paveikslą. 
Vyrų meldžiu nerašinėti.

Mr. S. P. B., 
Box 315, E. Pepperell, Mass.

Pajieškau pusbrolio Antano Krek- 
ždžio; girdėjau, kad Amerikoj. " 
eina iš 
gmino, 
šaukti.

Pa- 
Jurginiškių kaimo, Garlevos 
Suvalkų gub. Meldžiu atsi-

Juozas Gustaitis,
Box 7a R. F. D, Broad Brook, Conn.

Pajieškau brolio Tamošiaus Saka
lausko (Gabrio); Taručionių kaime, 
Merkynės par., Vilniaus Gub. Pir- 
mau 
joj.

Box

ų Vilniaus Gub. 
gyveno Pennsylvanijos valsti- 
Meldžiu atsišaukti.

V. Sakalauskas,
38, Paąuonock, Conn.

Pajieškau Leono Indrijausko, Piju- 
šo Karvelio ir Prano Letuko, su ku
riais turiu gana svarbių reikalų; 
aš jus visus šelpiau iš tikros širdies, 
o jus atsimokate tuom, kad nė laiško 
nebenorite parašyti. Meldžiu atsi
teisti ir rašyti:

Kaz. Paliokaitis,
625 North llth st., Terre Haute, Ind.

Pajieškau draugų: Vincento Ju- 
ciaus, Juozapo Griciaus ir Frano Juo
džio; Kauno gub., Šiaulių pav., Pro- 
cunų sodžiaus. Malonėkit atsiliepti. 

Tadeušas Gervickas, (12, 
306 Fowler avė., Sioux City, Iowa

Pajieškau apsivedimui merginos 
tarpe 18 ir 30 m. amžiaus, kuri butų 
blaiva ir mylinti mokslą ir ramų gy
venimą, malonėkit atsiliepti ir kartu 
prisiųskit savo paveikslėlį ant sekan
čio antrašo:

J. V. Jurgaitis,
P. O. BOX 49, Wilkes-Barre, Pa.

Pajieškau tikro brolio Juozapo An
tanaičio; paeina iš Kauno gub, Tel
šių pav, žorėnų valsčiaus ir parap. 
Pirmiau gyveno Chicagoj. Turiu la
bai svarbų reiksią. Meldžiu jo pa
ties arba kas kitas jį žino pranešti.

___ , , _________ Vladas Antanaitis,
vičius, A. Lupeikis, J. Šaltenis, A 46 River st, Rumford, Me.

esu
Ju- 

jeigu

Aš, Jonas Mickeviče, paeinu iš Lin- 
kavos miestelio, Kauno gub, Panevė
žio pavieto; pajieškau Klemenso Ve- 
likio, Jurgio Jasiuno, Antano Micke
vičiaus, Stanislovo Mikalaucko ir 
Juozapo Kalvaičio ir visų giminių ir 
pažįstamų draugų; meldžiu atsišauk
ti šitokių adresu: (11)

Jonas Mickeviče,
2349 So. Oakley avė. Chieago, III

Pajieškau pusbrolio, Juozo Butkaus 
ir Julijono Gudaičio; abudu paeina iš 
Kaimelių kaimo, Raseinių par. ir pa
vieto. Meldžiu atsišaukti. (11)

Frank Moran,
BOX 44, Loal Lenter, Pa.

Pajieškau Prano Bukauskio, Kauno 
gub, Raseinių pav, Viduklės par, 
Šarkainio sodžiaus. Taipgi pajieš
kau pažįstamų iš Viduklės apylinkės. 
Meldžiu rašyti. (11)

Izidorius Šimkus,
BOX 2, Roby, Ind.

Scranton, Pa.
PUIKUS TEATRAS

L.SS. 2 kp. Dramatiškas Ratelis 
statys ant scenos labai gražią trijose 
veikmėse dramą "ŽMONĖS.” Taipgi
bus garsus monologistas, kuris paša- . 
kys daug gražių monologų, kokių 
Scrantone da negirdėjote. Be to bus 
ir daug kitokių fonių. Minėtas vaka
ras bus
SEREDOJ. 24 KOVO-MARCH. 1915, 

Auditorium svetainėje. Providence.
Prasidės nuo 7:30 vakare. Įžanga: 

Vyrams 25c. Moterims 15c. Pelno . 
dalis skiriama sušelpimui nukentėju- ’ 
šių nuo karės Lietuvoje. Malonėkit j 
visi lietuviai atsilankyti; užtikrinam, ; 
kad atsilankiusieji pilnai busit užga- j 
nėdinti.

Su pagarba KOMITETAS, j

LIETUVOS SUNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖ, 

Dės Moines, . Iowa.
Valdyba:

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

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

Sekretorius — C. Shilling,
1016 S.E. Allen st., Dės Moines, Ia. 

Iždo globėjai — J. čiapas,
123 E. D. M. st., Dės Moines, Iowa. 

P. Ašmonas,
217 E. 6th st., Dės Moines, Iowa.

i f 
j liu. __________ j,_________  -o--,
geltonplaukė, kalba vien tik lietuviš
kai; išsivežė su savim 2 metų dukte- 
rę. J. Vasiliauskas yra 5 pėdų su 
viršum .ūgio, retais dantimi, didelėm 
paklvpusiom kojom, amato — barz
daskutys. Meldžiame tėmyti šiuos 
pabėgėlius, kurie mane labai nus
kriaudė. Kas pirmutinis praneš kur 
ši norutė randasi, gaus $10.00 
nų. Adresuokite:

Jurgis Šimkūnas, 
418 So. Main st, Bridgeport,

Šie paveikslai parodo abu pabėgė- 
.. šimkunienė yra didelio ūgio,

Pajieškau švogerio, Konstanto Ti- 
tiškio; Kauno gub., Šiaulių pav., Ra- 
dvyliškių miesto. Svarbus reikalas. 
Atsišaukite tuojaus. (11)

Mikas Planutis
P. O. BOK 317, Harrisburg, III.

dova-
(13)

Conn.

Pajieškau brolio, Prano Ivonaižio; 
Suvalkų gub., Naumiesčio pav., Vi- 
šakio-Rudos par., meldžiu atsišaukti: 

Jonas Ivonaitis.
5953 So. Statė st., Chieago, III.

Pajieškau Antano Jonušaičio; Su
valkų gub., Naumiesčio pav., Gelgau
diškiu par.. Norkūnų kaimo. Turiu 
svarbų reikalą.

Jonas Pečiulis,
149 McClellan st., Philadelphia, Pa.

Pajieškau pažįstamų: Augusto Glė
bio, Mykolo Slukio, Juliaus Tamo
šiūno ir Emilijos Juozapavičiūtės; 
visi Kauno gub, Panevėžio pav. Mel
džiu atsišaukti.

Juozas Latonas,
P. 0. BOK 2, Hartshome, Okla.

Pajieškau pažįstamo, Alizo Ban- 
zos, 4 metai atgal gyveno Vander- 
grift, Pa. Taipgi Juliaus Rimžuko 
ir kitų savo pažįstamų. Meldžiu at
sišaukti :

L. Adeikis,
B0X 690, Arnold, Pa.

Pajieškau draugų: Juozo Rimkaus, 
Bajorų sodžiaus ir Baleslovo Palckio, 
Šeduikių sodžiaus; abu Svėdasų par., 
Ukmergės pav. Kauno gub. Meldžiu 
atsišaukti sekančiu adresu:

F. Mažeikis.
2529 Leech avė., Sioux City, Iowa.

Pajieškau kaimynų, Kazio ir Ma- 
teušo Rainių; Kauno gub, Josvainių 
vai, Šeravų kaimo. Prašau greit at
sišaukti, yra svarbus reikalas.

John Rogers,
423 6th str, Rock Island, III.

Pajieškau pusbrolių: Kazimiero, 
Jurgio, Juozapo ir Jono Savickų ir 
Simano Dailidėno; visi kauniečiai, 
Ukmergės pav., Raguvos vals., 
vaniškių sodžiaus. Jie patįs ar 
juos žino, malonėkit pranešti.

Mike Savickas, 
2134 Forbes st, Pittsburgh,

Le
kas

Pa.

Pajieškau draugo, Jono Šakėno, 7 
metai atgal gyveno Chicagoj; Kau
nietis, Panevėžio pav, Višinskų sodž. j 
Turiu svarbų reikalą. Kas jį žinote,! 

i bukit malonus, praneškite, gausite 
geras dovanas. (13) :

Juozas Indreliunas,
5 School str, Portland, Me'

______________________
Pajieškau švogerio Mykolo Liut- 

kausko; Suvalkų gub., Kalvarijos 
pav.. Purkiškių kaimo. Taipgi pus
brolio, Augusto Sandos; Suvalkų gu
bernijos, Mockavos gmino, Miegu- 
trokų kaimo. Girdėjau gvvena Bos
tone. Turiu svarbų reikalą; meldžiu 
atsišaukti.

Vincas Zavistauskas,
BOX 219, Harrisburg, III.

Pajieškau savo pažįstamų, Alpon- 
so Pociaus ir Grikevičiaus; abu kau
niečiai, Zarasų pavieto, Dusetų par, 
Papušninko viensėdžio; Noriu susi
žinoti, meldžiu tuoj atsišaukti.

Ciprijonas Maželis
65 Hudson avė, Brooklyn, N. Y.

(13)

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės, nuo 20 iki 30 m. amžiaus, 
kuri mylėtų ramų ženybinį gyveni
mą. Aš esu 26 m. amžiaus; geistina, 
kad butų laisva ir nesibijotų civiliš
ko šliubo. Kreipkitės laišku 
siųsdamos savo fotografiją.

J. Kriaučiūnas, 
37 Cross st, Boston, Mass.

pri-

Pajieškau pusbrolio Jono Guduko, 
paeina iš Suvalkų gub., Naumiesčio 
pav, šilgalių gmino, Sintautų parap, 
Demšių kaimo. Jis pats ar kas kitas 
jį žinote, meldžiu pranešti. (13) 

Antanas Barzdaitis, 
Bellevue, Altą, Canada.

Pajieškau kaimynų, Jurgio Seperio, 
Vinco Stančiko ir Petronės Balsiti- 
kės. Pirmiau gyveno Chicagoj. Pa
eina iš Indžiu sodžiaus, Raseinių pav. 
Kauno gub. Turiu svarbų reikalą. 
Meldžiu atsiliepti.

A. Mockus.
76 Jackson str, Newark, N. J.

Pajieškau Jurgio Bukšnio; 8 metai 
atgal gyveno Naugatuck, Conn. Jis 
pats ar kas ji žino, meldžiu atsišauk
ti.

F. Augustinavičius, 
BOX 83, Maryville, DL

Pajieškau Jono Lesaucko; paeina 
iš Kauno gub., Šiaulių pav., Lygumų 
parap.. Joniškaičių kaimo. Girdėjau, 
kad karei prasidėjus išvažiavo į A- 
meriką, bet iki šiol nieko apie jį ne
žinom, nes ir iš Lietuvos gavau laiš
ką klausiant apie jį. Jei esate gy
vas, atsiliepkit. (13)

J. Matijošiutė,
26 Tolles st., Nashua, N. H.

IšSlRAND AVOJ A KAMBARYS
Apšildomas ir su visais patogumais, 

taipgi su valgiu ir be valgio, 
nė, šiltas ir šaltas vanduo, 
galima kožnu laiku.

M. SUDYMT, 
So. Boston, Mass.122 F st.

Maudy- 
Pamatyt 

(11)

Kazimieras Baranauskas

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės be vaikų nuo 18 iki 35 m. 
aš esu 27 m. Geistina, kad turėtų pi
nigų nemažiau $2,000.00 ir mylėtų 
gyventi ant farmų. Platesnių žinių 
reikalaukit per laišką prisiųsdamos 
savo paveikslėlį. (11)

Alex. Alexevich,
P. O. BOŲ 322, North Easton, Mass.

Jieškau darbo duonos kepykloje, 
Esu antrarankis kepėjas, gerai susi
pažinęs su kepimo darbu; gerai moku 
dirbti ant benčio ir visokią duoną, 
keikus ir pajus. Kam reikalingas to- 
kis kepėjas, atsišaukite adresu:

J. A. Jakaitis, (13)
1120 Jackson st, Easton, Pa.

JIEŠKAU DARBO
Esu su šeimyna, norėčiau gauti 

prie ūkės, arba ūkę parandavoti. Ge
rai suprantu ukininkystės amatą, nes 
turiu ilgų metų praktiką ūkininkavi
me ir vėla norėčiau gauti darbo pas 
ūkininką dėl savęs ir dėl savo mote
ries. Vaikų neturime. Ūkininkus ir 
žinančius panašų darbą, meldžiu ra
šyti: (12)

T. M. Hocolth,
P. O. BOX 373, Two Rivers, Wis.

JIEŠKAU DARBO
Bile kokio kad tik galima butų pa

daryti vidutinis pragyvenimas: bučer- 
nėje, krautuvėje arba prie kitokių 
darbų. Esu 25 m. amžiaus; moku 4 
kalbas: angliškai, vokiškai, lietuviš
kai, luksemburk (? Adm.). Visomis 
keturiomis kalbomis pilnai galiu su
sišnekėti, turiu ir paliudym.us (11) 

A. Jarkmonas,
318 Franklin str, Port Washington, 

Wis.

PINIGAI.
Pajieškau agentų; gali agentauti 

mergina arba vaikinas. Uždarbis 
nuo $5.00 iki $10.00 į dieną. Rašykit 
tuojaus, prisiųsim kataliogą.

UNIVERSAL NOVELTY CO. 
125 E. Main st, Amserdam, N.Y.

"Vaidvlos” leidėjas 
matydamas darbi
ninkus mažai dir
bant, sumažino sa
vo laikraščio ”Vai- 
dylos” kainą, 
prisius 25 c. _ 
laikraštį "Vaidylą’ 
per visus metus.

"Vaidyla” yra didelio formato, su 
puikiais paveikslais; tikras darbinin
kų laikraštis. Eina jau antri metai; 
nėra leidžiamas dėl pelno, tik dėl pa
gerinimo darbininkų būvio. Kurie ir 
mažai dirbate galite užsimokėti to
kią mažą prenumeratą. Siųsdami pi
nigus adresuokit taip: (12)

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

Nesiųskit markėmis, bet įdėkite 
25c. įvynioję popieron ir tuoj pasiųs
kite. ši kaina tik iki Kovo 27 d.

Kas 
gaus

PASIRANDAVOJA.
4 kambariai ant trečių ir ketvirtų lu
bų su toiletais ir kitais įtaisymais. 
Randa — $2.00 sąvaitėj.

Juozas Mauručaitis,
71 Baxter st, So. Boston, Mass.

FARMOS! FARMOS! FARMOS!
Patariu visiems tautiečiams norin

tiems pirkti ūkę, atvažiuot pas mus, 
nes tuom sučėdysit pinigus ir nu- 
pirksit gerą ūkę. Musų yra didelė 
kompanija, mes turime ukes po vi
są Michigano valstiją; su įvairiais 
budinkais ir visai be jų. Ūkės didu
mas pagal pirkėjo norą. Kainos nuo 
$9 iki $25 už akrą, tas priklauso nuo 
to, kokie budinkai ant ūkės yra ir 
sodnai. Čia jau daug lietuvių yra 
apsigyvenusių; čia oras labai svei
kas; žemė derlinga, daug upių ir eže
rų, per tai ir tankus lietai lyja pa- 
vasaryj. Kas svarbiausia, pirkdamas 
ūkę iš pirmų rankų taigi tiesiog nuo 
kompanijos, nereikalauji apmokėt jo
kiems perkepčiams-agentams. Aš 
tarnauju toj kompanijoj ir su musų 
automobilium apvežiosiu po visą Mi
chigano valstiją ir tamsta pirksi sau 
ūkę ten kur patiks, nes tarime iš ko 
išsirinkt Mes parduodam ukes ant 
lengvų išmokėjimų. Atsišaukite pas

BEN DIOKAS, (16) I Prezidentas K. Gugis,
Lake Co., Irons, Kich. 1840 S. Halsted st, Chieago, DL

ATIDARĖ RUBSIUVIŲ 
DIRBTUVE
So. Bostone.

Ant kampo Fith ir C sts, po No. 145
Siuvame visokius naujausios ma

dos drabužius, vyriškus ir moteriš
kus. Priimame užsakymus siutų, 
overkotų ir K. Taisome ir prosijame 
senus. Darbas atliekamas dailiai, 
sąžiningai ir už visiems prieinamą 
prekę. Užkviečiame gerbiamus vien
genčius ateiti ir persitikrinti. (12)

Ar tavo britva atšipus?
IŠTEPUS DIRŽĄ 

KEENKUT RAZOR SHARPENING 
PUSTU.

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

J. F. BERGEN, MFG.
83 Perry Avė. Box 12, Maspeth, 

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

FARMA SU INVENTARIJA
Lietuvių apgyventoj vietoj, 80 ak

rų, gera žvyruota juodžemė; 20 akrų 
ariamos; upelis su žuvimi bėga per 
farmą; namas 5 ruimų ir gera darži
nė ir kiti budinkai 1 ir pusė mylios 
nuo katalikų bažnyčios, pusė mylios 
nuo mokyklos, 4 mylios į mietelį; pi
giai $2,000.00. Rašykit: (12)

R. TRUCKS
K. B. Vasiliauskas.

FARMOS! FARMOS!
Jau yra čia pirkę apie 300 lietu

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

J. A. ŽEMAITIS, 
Fountain, Mich.

PARSIDUODA 
BUČERNĖ IR GROSERNĖ

2 vežimai ir arklys, viskas geri. Bi
znis išdirbtas gerai, parsiduoda pi
giai. Priežastis pardavimo: savinin
kas serga jau trečias mėnuo ir nėra 
vilties pagyt. 
pirktų lietuvis, 
venta lietuviais 
storas yra. 
todėl atsišaukit

Norėčiau, kad nusi
neš apielinkė apgy- 
ir tik vienas lietuvio 
Parduot turiu 
greitai.

D. STRAUS.
70 John st, Hartford, Conn

greit.
(11)

Brooklyn, N. Y.
Lietuvių Apšvietos Draugijos su- 

srinkimas bus 21 d. kovo, 1915, Tau
tiško namo svetainėje ant 3-čių lu
bų, 101 Grand str., Brooklyn, N. Y. 
Pradžia 2 vai. po pietų. Malonėkite 
surinkti visi nariai ir norintie pri- 
gulėt prie šios draugijos.

Sekr. A. Petraška.

LIETUVIŲ DRAUGUOS. 
KURIOS TURI 

"KELEIVI” Už ORGANĄ

LIETUV. MOKSLO DRAUGYSTĖ 
Pitsburgh, Pa.

LIETUVVOS ŠELPIMO FONDO 
KOMITETAS.

PALAIMINTOS LIETUVOS 
DRAUGYSTĖ,
Chieago, I1L

Valdyba:
Prezidentas — K. Meškauskas,

663 W. 18th st., Chieago, DL 
Prez. pagelb. — Ed. Čepulis,

906 W. 20th PI. Chieago, DL 
Nutarimų Rašt. — Ant Tamkevičia, 

1916 Canalport avė., Chieago, DL 
Fin. Raštin. — J. Syker,

5507 W. 25th PI. Cicero, DL 

Iždininkas — L. Kasper,
3131 So. Wentworth avė. Chieago. 

Organo užžiur. — A. Selemonavič, 
1915 Canalport avė. Chieago, DL 

Susirinkimai būna kiekvieno mėn»- 

sio antrą nedėldienį, 1-mą vai. po 
pietų, Geo. M. Chernaucko salėj, 1900 
So. Union avė, Chieago, III.

LIET. NEPRIGULM. KLIUBAS 

Chieago, I1L

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

Pirm. Pagelb. — Jonas Gružinskaa,
923 W. 33rd pi., Chieago. DL 

Prot Rašt. ir organo užžiurėtojas — 
Petras Keniutis,

3238 So. Halsted st., Chieago^ 
Finansų Rašt — Kaz. Mikolaitis,

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

3342 So. Halsted str., Chieago^ 
Susirinkimai atsibuna kas paskuti

nę subatą kiekvieno mėnesio, 7:M 
valandą vakare, "Aušros” svetainė 
je, po No. 3149 S. Halsted st. Meti
nis susirinkimas pripuola sausio 
nesij. Bertaininiai: Balandžio ir Spa
lių mėn. Pusmetinis Liepos mėn.

DRAUGYSTĖ ŠV. PETRO No. i
Town of Lake, Chieago, I1L

Valdyba:
Pirm. — B. Mozeika,

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

2459 W. 46th pi, Chieago, DL 
Org. Užžiur, Prot. rast. K. A. Čiapa%

2446 W. 46th pi, Chieago, DL 
Finansų Rast. — J. Laucevičia,

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

4612 S. Ashland avė., Chicagot 
Susirinkimai būna kas trečią 

dėldienį kiekvieno mėnesio 12 vaL 
dieną bažnytinėj svetainėj, Šv. Petro 
neprigulmingos parapijos, 4538 4* 
So. Marshfield avė, Chieago, DL

TĖVYNĖS MYLĖTOJŲ No. 1 
Town of Lake, Chieago, I1L 

Tėvynės Mylėtojų Draugystės N<»J. 
ant Town of Lake, Chieago, DL at
sirinkimai atsibuna kiekvieną pirm* 
nedėldienį mėnesio 12 vai. dieną, A. 
J. Bieržynskio salėje, kampas 46 ir 
Paulina sts.

Valdyba:

Prezidentas — A. J. Bieržynskis 
4600 S. Paulina st., Chieago, DL 

Vice-prez. — A. Kuizinas,
4547 So. Marshfield ave^ Chicagou 

Prot rašt — K. A. čiapas,
2446 W. 46th place. Chieago, DL 

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

Kasierius — K. K. Strzyneckis,
4612 S. Ashland ave^ Chieago, DL 

Užžiurėtojas org. K. K. Strzynecki, 
4612 So. Ashland avė., Chieago, DL

LIETUVIŲ PASILINKSMINIMO 

DRAUGIŠKAS KLIUBAS.

Indiana Harbor, Ind.

Valdyba:

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

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

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

Indiana Harbor, ImL 
Kasierius — Antanas Mikalocz,

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

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

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

po 15 d. kiekvieno mėnesio, 1-mą ra- 
landą po pietų, Antano Mikolacz sve
tainėj, 2112 137th str, Indiana Har
bor, Ind.

Lietuvių Pašelpinė Draugystė 

LAISVĖ, EASTON, PA.

Susirinkimai būna kas pirmą pM- 
nyčią kiekvieno mėnesio nuo 7:30 va
kare, Anglų Socijalistų ruime, 43* 
Northampton str.

VALDYBA. 
Prezidentas — O. Velioniutė, 

1120 Packson st, Easton Jhu 
Vice-Prez. — A. Meškauskas,

34 So. Locust str., Easton, Pa, 
Prot raštininkas ir organo užžiur*. 

tojas — J. Ratinis, 1113 Ferry st, 
Fin. raštininkas — J. Pocius, 

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

320 So. llth įtr, Easton, Pu



DAKl*RAS F. MATULAITIS

I

1741 *. 47» Strest.

'•l
ne.

U.v

Or. B. 6. WERNIGK
lietuviškas 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

259 Hannover st, Bastin, Mass

Visose dalyse Amerikos ir Kanados 
Vienintelę mokykla, kurioj kiekvienas gali išmok
ti Anglis-kų t u trumpame laike, šios mo
kyklos naujausia ir tobulingiausia metodą. Moki
name per laiškus, visose šalyse, už labai mažą at- 
iyy’iit.m.;]; . < BMMB ir vakarais.
Jeigu nori išmokti greitai Anglų kalba, ateik ar 
rašyk plaukinių žinių.
▲mericu School of Languotos

Studijuoja New Yorko Klinikose 
Už kiek laiko grjžš į Bostoną. Va
karais tarp 7 ir 9 vai. priima ligonius 
po numeriu

' BROOKLYN, N. Y.
229 Bedford Avė.

- I

4

Džian Bamba po divorso.
Tfu!... Po paibelių! Kad 

tu supleškėtum, ir vėl aš; 
trubelyj ir gana! Ot, ne
spėjau nuo tos grinorkos 
Kei'dės atsikratyti, paimti i 
divorsą, kaip štai jau ir 
vėl insimylėjau. Džizus 
krajus. kas tą meilę išmisli- 
jo, tai ant jo šolderių buvo 
ne galva, bet puodas su ma- 
slionkomis. Ai beč jur laif, 
kad ir jums nevienam taip 
yra atsitikę. Well... jau, 
kad pradėjau, tai ir pasaky
siu viską rait triu. kaip 
man atsitiko. Vos spėjau 
su Keide paimti divorsą. 
kaip štai pasijutau da keb
lesniam padėjime 
Tik klausykite, nes 
gerai, kad Džian 
jei kada ką sako, tai v 
pasako triu.

Gavęs nuo lojario divor
są. nudžiugęs, bėgte parbė
gau namo. Bet kaip nusi
stebėjau, kada parėjęs ra
dau auzos duris užrakintas. 
Na, mislijau sau, kas čia 
per triksas. tik auza ir 
forničiai priklauso man, o 
ne jai, ba aš vyras, gi vyrui 
visad visko daugiau pri
klauso. negu bobai.

Ėmiau baladoti i duris. 
Iš pradžių baladojau labai 
yzi, bet. kad niekas neatsi
liepė, tai pakėliau koją ligi 
ausies ir kad spustelėjau. 
Džizus krajus. Keidė. kaip 
bizdėlės Įgelta pašoko: pri
bėgo prie duru ir 
”Who is this?" 
Džian Bamba parėjo, 
bink. atidaryk duris, 
miegoti laikas.

”Džian Bamba" — su nu
sistebėjimu pakartojo Kei
dė. 
kio 
nės 
Na, 
gražumu,

beesąs, 
žinot 

Bamba, 
isados

klausia: 
Sakau Mr. 

sku- 
nes

„Šitoj auzoj nė dėl jo. 
Džian Bambos nakvy 
nėra’’ 
misliju sau, 

bobos 
širdis, tad mažir 
gal nors pernakvoti 
„Keiduke, sakau, 
nebu.kie tokia, juk tu žinai, 
kad Džian Bamba buvo tavo 
vyras, tave visuomet mylė
jo ir dabar už tą nieknieki 
divorsą, nebenori nė Į auzą 
leisti.’ 
jo. ir 
dėjau 
sakau 
neatidarysi 
tuojaus atsistos augštin ko
jomis.” "Geriaudavei, kad 
čia tavo nė dūko nebūtų" — 
suriko Keidė.

Jau šito Džian Bambai, 
kaip saliunkyperiui, buvo 
perdaug ir netrukus pradė
jau danli ant durų operaci
ją. Bet vos tik keliatą kur- 
kų spėjau užduoti, kaip iš
girdau: "Wac tu maru!
Wac tu maru, ju drank?”— 
tik čiupt mane už apykaklės 
ir laiko. Sakau, „mister po- 
licman, dis mai auz.” ”01- 
rait” — sako. Tuojaus pri
sivedė mane prie lango,, pa
šaukė Keidę ir paklausė: 
”Du ju nou dis men, leidi?” 
— ir ką jus ant to pasakysi
te. ji skatina atsakė: ”No, 
mister, ai do nou im. Teik 
im in džėl.” Na ir nė nepa- 
sijutau, kaip atsidūriau už 
geležinių štangų. Ak, tu se- 
navagan, mislinu sau, tai 
pakliuvau dabar. Ale vėl 
greit atsiminiau, kad Džian 
Bamba, tai ne koks grino- 
rius ar strytų šlavėjas, bet

ir nuėjo sau., 
prašysiu 
minkšta 
atsileis,! 

i seksis.' 
dušiuke,

Bet nieko negelbė- 
Džizus krajus. pra- 
jau pykti. "Keide, 
jeigu tu man durų 

tai šita auza

biznierius, saliunkyperis. o 
kaipo toki ilgai laikyti ne
gali. Persižegnojau, atsi
guliau ant narų ir užmigau. 
Bet vos tik spėjau užmigti, 
kaip akyse pasirodė Keidė 
su kokiu tai kavalierium ir 
jau, rodos, rengiasi i šliubą 
važiuoti. Baigaš. pamisli- 
jau. kibą aš bučiau ne Džian 
Bamba, kad savo bobai leis- 
čia su kokiu grinorium šliu
bą imti. Ir ar blyvysit, ar 

sukandau iš piktumo 
dantis, išverčiau akis ir jau i 
norėjau aš pats jiems šliubo 
ceremoniją ištaisyti, bet ant 
nelaimės pabudau, širdis 

:ėmė plakti, rankos drebėti: 
kas čia po pabeilių butų do 

Į per sapnas.' Keidė! mano 
Keidė. ima šliubą su kitu 
vyru! užsimąstęs taip susi
graudinau. kad ėmiau balsu 
šaukti. O. Keide. mano Kei
de, kodėl mane apleidai.’ 
Bet staiga, kaip kokiu kuju. 
tik stukt! man i galvą: juk 

• aš pats paėmiau divorsą. 
Džian Bamba džiaukis, kad 
atsikratei nuo tos kreizi bo-

■ bos ir vėl man pasidarė taip 
ramu, 
kaip 
duris.

■ laikas
Nuėjau.
Džiodžis skaito apkaltini

mo aktą ir Džizus krajus. 
atranda, buk aš buvęs gir
tas ir išgąsdinęs svetimą 
moterę su beibe ir liepia už
simokėti $50.00 Keidei. už 
jos išgąsdinimą. Bai gaš. 
dar lokė, kad aš turėjau, o 
butų reikę ir suputi džėloi 
binzus bevalgant.

Nuo to sykio, taip supy
kau ant Keidės, kad apie bo
bas daugiau nė mislyti ne
benoriu.

Jūsų Džian Bamba. 
(L. Worcesterietis).

galutinai netekus kantrybės 
sušuko:

— Tamsta vertas prakei
kimo: jei tamsta butum ma
no vyras, tave pakarčiau!

— Jei tamsta butum ma
no žmona, tai aš pats pasi
karčiau.

Redakcijos atsainia-.
Džekutis.— Metų dalis, 

žiema ir vasara, paeina nuo 
sukimosi žemės apie saulę: 
žemė sukdamosi apie saulę 
sukasi ne vienoje lygsvaro
je: ji pakrypsta i saulę tai 
vienu savo galu, tai kitu. 
Kada prie saulės pakrypsta 

prie kurio mes 
mus 
ant

Utiailv re n aus;

Elip, Vyną, Ijkierius ii 
kitokius gardžius gėrimus 

. o taipgi ir geriausio taba
ko Cigarus

Meldžiame užeiti, o visados rasi
‘ gražų patarnavimą.

Se. Besteli.382 2nd st
i ______________

kad nė nepajutau, 
sargas pabarškino i 
kad kelčiaus, nes jau 
eiti i kortą.

KUR GI TAS BUVO?
syki kunigs, 
ne gaspadinę. — 
virėją laikė klebonijoj.

tautietis, 
alaus negėrė, 
teisėjas, 
neėmė kyšiu.

Buvo 
Kurs 
Seną 
žmones bažnyčion
Leido be skatiko 
Ir spaviedojo 
Griešnuosius už dyką. 
Buvo 
Kurs 
Buvo 
Kurs
Buvo turtuolis. 
Kuriam nerūpėjo, 
Kaip darbininką 
Nuskriausti vargišių. 
Buvo syki žmona. 
Kuri vyrą gerbė 
Ir ne pletkus, 
Bet apšvietą mėgo. 
Kad išsiristi 
Iš prietaru tvano. 
Kur gi tas buvo?
— Sapne, draugai mano!

Velniu Ponaitis

SENIAU IR DABAR.
i Kokią laimę aš turėjau. 
Kuomet buvo pinigu.
Visko pilnas — ko norėjau; 
Nemačiau bėdos, vargų.

Gerbė mane visi žmonės
Ir jaunimas ir seni
Teikė savo man malones, 
Draugiškumo kupini.

Gėriau alų. gėriau vyną.
Valgiau vien tik kas gardžiau

I

I

tas žemgalis, 
arčiau gyvenam, pas 
tuomet būna vasara, o 
kito žemgalio — žiema. Ka
da musų žemgalis nuo sau
lės nukrypsta priešingon 
pusėn, tuomet pas mus pra
sideda žiema, o ant kito 
žemgalio vasara, nes tuomet 
jau aną saulė daugiau šildo.

Po v. Rasinskas.— Pirmas 
pilietybės popieras galima 
išsiimti tuojaus išlipus iš 
laivo. Visas apie pilietybės 
popierių išsiėmimo infor
macijas galite rasti "Kelei
vio" išleistoje knygutėje 
„Kaip tapti Suvienytų 
stijų p“

A. č.—
iliečiu.” Kaina

Jūsų teisybė. jo
kiu <rvduoliu, kuriomis gali- 
ma butų "uždegti meilę.” 
medicina nepažįsta. Tiesa, 
medicinoje yra vartojama 
"tinetura contharides” ir k. 
gyduolės, kurios liaudvj ži
nomos. kaipo "meilės” vais
tas, 
kelia žmoguje ir yra 
pavojingos sveikatai: 
pavartojimą gresia 
bausmė. Meile, tai 
tas. iš pačios gamtos paei
nąs jausmas: jokiais vais
tais jos neuždegsi.

Hipnotizuotojai ir magi- 
, kai taippat jokių vaistų ne
vartoja : pirmieji veikia tam 

į tikru būdu ant žmogaus 
nervu, o antrieji rankų mi
klumu.

Olgerdas.— Vieną talpi
name. antros žinutės nesu
naudosime.

J. J. AVebber.— Patalpi
nome pirmesnę žinutę.

P. Gervė. S.. Voneris, J. 
Zuikutis.— Daug dar rei
kia. kad butų panašu i eiles.

Stumk-trauk (Bingham- 
pton, N. Y.) šeimyniški 
pietus, tai paprastas daik
tas. tuo labiau, jei ten daly
vavo žmonės, kurie net vi
suomenės reikalų neatsimi
nė.

Laisvas Vaikas (Palmer, 
Mass.).— Skundžiatės, kad 
kunigas su jumis nemanda- 
giai pasielgė. Bet ko gi jus 
pas tuos jėzuitus lankotės? 
Neikite, tad ir nesmagumų 
neturėsite

bet jos tik gašlumą su- 
labai 

už jų 
sunki 

nekal-

r
Auksą žarsčiau, kaip mėšlyną, 

kas dien jaučiaus smagiau.
Kur tik ėjau, kur buvojau, 
žėdnas šaukė man ”ura!” 
Bet. kaip pinigų nustojau, 
Tai ir nieko jau nėra.

Nėra vyno, nei degtinės, 
Nei kaimynų, nei draugų.
Likau visur paskutinis 
Kaip netekau pinigu...

R. Prakeiktasai.

Ir

Aštrus liežuviai.
— Jei tamsta

’džentelmoniškas,” tv
ilkytum čia šalia manęs — 
arė pritrukus kantrybės vi
duramžė moteris, važiuoda
ma traukinyj.

— Jei tamsta butum man- 
lagi, tai nesėdėtum čia, pa- 
Jjieškotumai kitur vietos.

Tūlą laiką abu tylėjo.
Jisai vis ruko. Moteris

butum į 
tai ne-’

i
i

Oup. IIL

Kata t zmegaus iurtas

Liatoviszkas D-ras M. Ziselmar
7 Parmenter St
Boston, Mass

Visokias ligas gy 
•iau pasektnmg;a- 
Jsia:. Ateikit, tie
siog pas mane 1 
trepais į viršų tik 
neikit | aptieks, 
mano durye bal
tos arba telefoną 
duok o aš atesiu.
Ofiso valandos
Nuo 9 iki 11 ryte 
nuo 1 iki2 ir 6 iki 
6 vakare Telephone 1967—3 Richm*

8 vakare. Teleph. Richmond 2622-R 
Gyv. 155 Chestnut st., Chelsea Bark.
____

!

Į

psrsikėliai ?

Ar Nori

1 NORI Ktn MYLĖTŲ 
MERGINA?

Jeigu nori, tad pasipirk

Šauti DYKAI dvi £eras štukas 
ir Didelį Kataiiogą visokių ma
giškų štukųir kitokiu visokių 
dalyku. kurių tu labai nori, o 
nežinai kur jų gaut? Atsiųsk 

savo pilną ir aiškiu adresą ir už
6 centus stempų dėl uždengimo 
pnsiuntimo kaštų, o męs tuojaus 
tų Katal ogą ir štukas tau nusių- 
Sim DYKAI. Adresuok:
JUOZAS J. SZLIKAS, 

(MAGIKAS)
3261 S. HalstsdSt. Chicigo, III. JOHN KULBOK CAFE

Sveikas gyvas brolau! Seniai ma 
ėmės, gal jau kur nors į kitą mies 
< pęrsikėliai?

O ne, da 
vis ’ia 
gyvenu, 
senia* 
krašte 
Ū3us ir 
andu JONO 
KULBOKO.

O, brolau, 
jau jis persi 
kėlė į kitą 
vietą, ana 
ant kampe 
So. l-mos ir 
Wythe *ve. 

jis ten įtaisė visokius paran- 
ir gražius kambarius nakvy- 
V ašarą kambariai vėsus, o 

Todėl visiems gal, pa-

I

I

CREST KENDŽIŲ 
j ji niekad nepamirš jus, : 
kendžių gardumas priverčia ją p 
jus mylėt. Reikalaukit visur iri 
visada Lovrneys Crest Kendžių. į, 
>eigu negali r* " ’ ”

’ųsk mums dolerį, 
.ą svarą geriausių 
iirbtų kendžių.

»ej 

i' 

gaut kitur, tai pri- p 
dolerį, o gausi vie-Į| 

jų Amerikoj iš-Į į

lt 
3 So. Boston, Mass. ,JJ

K. ŠIDLAUSKAS ir 
Tenerališkas agentas Bostonui K 

226 Broadway.

auar
;n:us 
ims.
lemą šilti
<rt atsilankyti į

JONO KULBOKO CAFE
■*? V^ythe avė.. Brooklyn. N. Y.

' .'2?-51 j

Ant 2 I 
akmens 
Gelžkelio laik
rodis sriubelių 
užsukamas, vy
riško didumo, 
ant 20 metų au
ksuotas su iš
rašytais dubel- ■ 
tavais viršais. j 
Labai teisingai 
eina, skiriamas ■ 

važiuojantiems i 
reikia visuomet ■ 

žinoti. Gvarantuotas j 
Ypatingas pasiulyji- 

Mes išsiųsime šį laikrodėlį ant 
kiekvieno adreso už $5.75 C. O. D. ir 
persiuntimo kaštus, su teise jums vi
ską peržiūrėt. Jei busi neužganėdin
tas, nemokėk nė cento. Atsiminkite, 
jus užmokėtumėt už tokį pat laikro
dėlį apie $25.00, jei pirktumėt kitur. 
Puikus auksuotas lenciūgėlis ir ka
butis dvkai su kiekvienu laikrodėliu.

(13) 
ENCELSIOR IVATCH CO.

906 Athenaeum Blg.. CHICAGO. ILL.

ypatingai gežkeliu 
žmonėms, kuriems 
tikras laikas 
ant 20 metų.
mas.

Jau nuo keliolikos metu Er ■ \ N<a Yo:k SJeuattnė ir Didžiausia LIETUVIŠKA
APTIEKA Provizoriaus VINJO Ji. DAUNOI'GS, kur u yr& apsaugoti savo vientaučius 
nuo visokių apgavikų ir gydyti /uos t;kra» ’• s r p '-'‘••krcncgorois gyduolėmis nuo 

visokių ilgų i? k tino ei •nykių
LIETUVIŠKA APTIEK A sav : gu n.fų pr-ty’: daugybę specijaliSkų gyduolių,

sutaisytų iš šviežiausių ų :ned,k:..:i« a ų ir ■■ si :-u.sekming;»i gydančių ligas.
Tarpe kitų aptiekos sandvlysukrautos .r gauuatuo^ sekančios gyduolės:

ne

i Kraujo VulvK'.as ......... ŠI Ovi i-.aryuio soliterio.... .. Si 00 ;
| Gyvasties Bahamas ... Iv l-ku ligij...........50c. ir $; OC
Nerviį Stiprintojas .... .. 5Ocir$LGO , io KeUu.atizmo .. 50c. ir $1.00
Vais.as nuo vidur;;; ... Hdc. ir $1.00 > nu kojų ;:'-aka"aviiDO .. .... 25c
A UO rCOSUliO................... .. 25c. ir 50c •.i'-ią'.D ............... .... 50c
Nuo gerklės skaudė . ;::i ■ 2->C. i-. niuilas......... ... 2oc
Skilvinės proškos .......
Pigulkos dei kepei::; .

........... Sl.uO ' . ... .... 25c
50c

I’:- s «!•■! da..’:] ............. ... 25cN uo galv ino ........ 2- >c
Nuo keju nuospauJu .. .. 10c. ir 25c 

i.K
■-co i/KUiiooei vaikiu ... ... 25c

Nuo daa’ij vėlimo......... ; .:• ; . . . .1UC. ir 2OC
N uo ■ ■ ■ ............ 2 >ci viounavuno........... . ...
Piauku s:;pr::itojas . .. £5c. ir -"ve t. i S ?primojas............. ... 50c
Lninvnuas ar-a Ew* e ris .... 2.>c ’ - n.................50c ir 51 00

1 Anaiharvnas plovimu: . ? ‘ i Kų Žilimo............... ... 50c
Nu« k:rmėiių................. ,25c ; * > k UiUij iS -. . . . ..

jn N ai k i n vojas.
... 10c
... 10c

■ !• t Trejos Devynerios 25c
- Z''ir n c sos žolės šaknis ir t, t., kokios 

n -j-į jryduoltų aprašymai*.
e tikru.1 sąžiniškus ir teisingus

r?
Ur.T, < .3r_,

x adykite sydroilų rašymam! ari>*
A APTiEKA

25.000 Kn^iicfiu
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 Instrumentu 
Istoriškų ir maldų knygų, kokiu tik 
randasi lietuviškoj kalboj. Reikalau
kite visokio tavoro pas tikrą lietuvį 
n gausite teisingus tavoruns. Rašy
kite tokį adresą:

Gražiu popierų gromatoms rašyti 
su puikiausiais apskaitymais ir dai
nomis. su drukuotais aplink konver- 
tais. tuzinas 25c., penki tuzinai 
1 dolerį.

W. S. Waidelis
11? co n-n ST.. BROOKLYN. N

KAS NORITE TURĖTI 
BRUTUS IR DIDE
LIUS PLAUKUS?

Jei jūsų plaukai slenka ar visai jau 
nuslinko, tai atsišaukite 
čiausiai pas mane, o aš 
man žinomų gyduolių 
slinkimą ir nuplikusius 
į labai trumpą laika, 
taipgi išgydau. Norint 
atsakymo, reikia prisiųst 
2

kuonogrei- 
su pagalba 
sustabdysiu 
atauginsiu 
Pleiskanas 

kokio nors 
štampą už 

(16)centu.

L. J. PAULAUSKAS
(barzdaskutys)

152 Miilbury Street, Dept. 12,
WORCESTER, MASS.

Brooklyn. N. Y

Į

Kare” Viskas už S5.95

229 Beclfor
APTIEK O^h S

MUS V NUOSTUOLIS, TAI MUSŲ LAIMĖJIMAS. PINIGAI NEBE* 
KALAUJAMI. MOKAMA DAIKTUS ATSIeMUS. JEIGU JIE PATIKS 
Perdaug turim gerų tavorų. Išduodam tūkstančius dolerų dovanoms supa 
žindimui žmonių su musų tavorais. Bet tik per apribuotą laiką mes duos: 
me šitą dailiai išrašytą auksuotą laikrodėlį, moterišką arba vyrišką. «n 
gerais viduriais ir ant gerų akmenų už $5.95, ir visus skutimosi priet* 
sus iš 4 dalykų, o taipgi lenciūgėlis, žiedas, fontaninė plunksna, deže H» 
vanos cigarų ir ant 7-nių šūvių nikeliuotą revolverį — DYKAI. PILNA 
GVARANTUOTA. Kitur tie daiktai parsiduoda po $25.00. SPECIALI!- 
PASIULIJIMAS: Pako] tavorų yra. Atsiųskit šitą apgarsinimą ir sav 
adresą, o mes nusiusime visus 10 daiktų pasižiūrėjimui ir išbandymu' 
Jeigu jie patiks, užmokėsite agentui $5.95 ir ekspreso lėšas. Užsakyk šia* 
dien, o sutaupysi pinigų. (13)

EXCELSIOR WATCH CO.
I)EPT. 990, CHICAGO, ILL

FARMOS, Geriausios PARMOS!
V

Pigiai parduodu geriausias gatavas Farmas su
Bl PINKAIS. SODNAIS IR UŽSĖTAIS JAVAIS.

Farmų tunu visokio didume. Žemė motis su juodžemiu ir molis su 
smėlžemiu maišyta.
DERLINGIAUSIA ŽEMĖ — PIRMO ŠOKTO. VISOKIEMS JAVAMS. 

ŠIENAMS IR SODNAMS.
Turiu daugybę farmų ir neišdirbtų. Žemę parduodu labai pigiai— 

ant lengviausių išmokėjimų. Žemė atsakančiai gera. Didžiausia Ame
rikoj Lietuvių farmerių kolonija, kur aš jau esu pardavęs 320 farmų 
lietuviams apielinkėje miesto Scottviile. Mason County, Michigan. kuris 
yra turtingiausias farmerių miestas visame Michigar.o statė. Viduryj 
derlingiausių ir gražiausių lygių laukų žviriuoti keliai (plentai), upės 
ir ežerai, pilni žuvies.
SCOTTVILLE YRA LIETUVIŲ KOLONUOS CENTRAS IR RANDASI 
ARTI PRIE MICHIGAN EŽERO PORTAVO MIESTO LUDINGTON.

Turime geriausią transportaciją vandeniu laivais ir geležinkeliais; 
turime turgus javų, melnyčias, bankus, bažnyčias, geriausias mokyklas 
ir visas vigadas. Broli Lietuvi, neklausyk kompanijų ir jų agentų ap
garsinimų. kurie vilioja žmones, kad pirktų jų smėlynus ir pustynes. ant 
tokiu žemių yra vargingas gyvenimas. Atvažiuoki pas mane į Scottville, 
Mich., aš turiu geriausių žemių su moliu, juodžemiu ir maišytų žemių 
geriausio gatunko, kokių gali rasti Amerikoj apgyventame gražiausiame 
krašte. Nusipirkęs nuo manęs farmą pats ir tavo šeimyna džiaugsitės 
ir tapsi tuoj turtingu farmerių. Norintieii pirkti gera farmų. rašykite, 
tuoj gausite žemlapį (mapą) Lietuvių Kolonijos ir Farmų Katalagą.

Adresas: (26)

ANTON KIEDIS,
Peoples Statė Bank Bldg., Scottville, Michigan Užtikrinam, kad Jus sučėdysite 

pinigų ir turėsite GRAŽIUS KUBUS 
Mes imam materijų iš' gerųjų fir
mų ir primieruojam rūbą pagal žmo
gų, todėl nesudarko žmogaus išvaiz
dos ir būna tvirtesni.

GERUS VYRAMS SIU
TUS IR OVERKOTUS 
PIGIAUSIAI IR GERAI
Musų firma randasi ir Californijoj, 

todėl mes greičiau pagaunam viso
kias naujausias formas.

JEIGU NORITE TURĖTI 
GERUS KUBUS PIGIAI, 

TAI) ATEIKIT PAS 
MUS.

Taipgi išvalom ir išprosinam vi
sokias Vyrų ir Moterų drapanas.

Tikras Jūsų brolis lietuvis

i
C

222 W. BROADVVAY ir 20 AMES ST
SO. BOSTON, MASS. MONTELLO, MASS

Telefonas; So. Boston, 21013.
s=s^*
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Kas mums rašoma. Lietuvos Žinios.
VVestfield, Mass.— Lietu

voj čigonai su kaimiečiais 
arkliais turguje maino, o 
musų girti "vyčiai” kepurė
mis. Sausio 26 d. tautiškoj 
salėj buvo tūlo kazimierie- 
čio vestuvės, kuriose gir
tuokliauta net 3 dienos. Ki
tur vestuvėse stengiamasi 
parinkti labdaringiems tik
slams aukų ar šiaip prakil
niu darbu atsižymėti, musų 
gi "vyčiai” pasižymėjo tuo, 
kad per 3 dienas mainė ke
purėmis. Kiti gi visai be 
kepurių namo pargrabalio- 
jo apsvaigę. P. R.

St. Paul, Minn.— 7 vasa
rio pašelpinė draugija su
rengė vakarą. Sulošta ko
medija "Knarkia paliepus." 
Be keliato mažų nedateklių 
lošimas pavyko gerai- Pui
kiai atliko gana ilgas dekla
macijas p-lės K. Višeriukė, 
M. Zanavickiutė ir K. Sta- 
siutė.

Perkūno Kulipka.

Fitchburg, Mass.— 20 va
sario LSS. 134 kp. vaidino 
veikalą "Legališki žmogžu
džiai.” Sulošti padėjo wor- 
cesteriečiai. Lošimas nusi
sekė neblogai. Kadangi 
dievuočiai gavėnioje bijo te- 
atran lankyties, tai publikos 
butų buvę nedaug, bet ačiū, 
draugams, finams, kurių at
silankė apie 140, netik išlai
dos buvo padengtos, bet 
kuopai liko dar pelno.

Bedievis.

Ravmondo lietuviai, ku
rie norite gauti pirmas pi
lietybės popieras, kreipki- 
ties pas K. Česuną, arba 
M. Seredžių. Minėtos ypa- 
tos yra išrinktos LSS. 183 
kp. ir išsiėmime popierių 
patarnaus uždyką. Dabar 
geriausi lietuviams proga, 
tad nieko nelaukdami im
kitės pilietybės popieras, 
nes nekuriose valstijose ne 
piliečių jau ir darban nepri
ima, o tas gali atsitikti ir 
pas mus.

K. česunas.
Wandel, Pa.— Čionai yra 

apsigyvenę 20 lietuvių šei
mynų ir apie 3 syk tiek pa
vienių. Darbai anglių ka
syklose. Lietuvių tamsybė 
neišpasakyta. Laikraščių 
netik neskaito, bet stačiai 
bijo, kas, girdi, gali skaityt 
tą bedievišką "gazietą,” da 
dūšią gali prapuldyt. Už tai 
savo dūšias ir gano smuklė
je diena iš dienos.

A. Paltanavičius.
Chicago, Iii.— "Kas yra 

socijalizmas?” Tokioje te
moje drg. A. Petraitis D. 
Žemaičio salėje skaitė pre- 
lekciją, kovo 5 d. Prelekciją 
parengė LSS. 27 kp. Publi
ka davė keliatą užklausimų, 
tarp kitko, kaip socijalizmas 
tvarkys šalį, prelegentui 
klausimai taip gerai pavy
ko, kad kiekvienam katali
kui liko aišku. Kuopa gavo 
keliatą naujų narių.

Apuokas.
Lincoln, N. H.— Lietu

viai čia aiškiai pasidaliję Į 
dvi grupi: laisvamanių ir 
katalikų. Laisvamaniai šį- 
tą veikia prakilnesnio: ren
gia diskusijas, skaito laik
raščius, knygas, renka au
kas Lietuvos sušelpimui ir 
patįs gausiai aukauja. Ka
talikai, atbulai, girtuokliau
ja, tąsosi po teismus, laikra
ščių nė knygų nesimato pas 
juos. Per tai laisvamanių 
įtekmė auga; visi prakilnes
ni žmonės prie jų dedasi.

Čia buvo franeuzų fėrai. 
"Tėvas ne ženotas" rinko pi
nigus. Surinko ir iš lietu
vių apie $40.00. Jeigu tuos 
pinigus butų pasiuntę su
vargusių lietuvių sušelpi
mui — butų geras darbas, 
dabar gi teko tinginiams, 
kurie būdami sveiki dirbti 
nenori. Pranas Žilaitis.

Šiauliai. Karės metu Šiau
lių gatvės ytin atsimainė 
savo išvaizda. Visur, kur 
nežvelgsi, marguoja karei
viai, važiuoja vežimai su ka
rės ir kariumenės įrankiais, 
daiktais. Gatvės paprasto
mis dienomis pilnos žmonių- 
kareivių, nelyginant mugės 
dieną.

Prieš karę buvusioji 
"Konstantinopolio kepykla," 
kurią laikė turkai, skaitėsi 
dar viena švariųjų (nors ki
tur turkų kepyklos nešva
riosios). Bet dabar, tur
kams išvažiavus, perėjo į 
žydų rankas su "lenkų dva
sia.” Ir kartą įkliuvęs, jau 
antrąjį į ją ir su botagu ne- 
beįvytum — taip viskas at
simainė! Koks nešvarumas, 
apsileidimas. Negeriau ir 
kitose kepyklose.

Šių metų naujokai užsi
laikė kaip žmonės. Vaikšti
nėjo po gatves ramiai, lyg 
užsimąstę, lyg liūdnesni. 
Nebuvo girdėti trenksmų, 
rėkavimų, dainavimų... Ne
matyt buvo to praeities "u- 
po.” Šnekučiavosi apie sa
vo reikalus — rūpesčius. Se
noji naujokų daina dar ne
nustojusi savo reikšmės:

"Šiaulių miestas brukavo- 
tas,

Ašarėlėms išmazgotas...”
Buvo betgi ir tokių, kurie • 

nerimastavo, bastėsi, jieš-! 
kodami "rojaus skystimė
lio,” "rudučio,” bet vargšai 
apsivylė: nieko nepešę, tu-Į 
rėjo galvas nuleidę sekioti; 
paskui išmintingųjų drau- į 
gy- i

Gangreit kiekviena sąvai-! 
tė čia vežama Prūsų belais- 
viai-gyventojai ir visokio 
grobio. Taip, šį kartą atva
rė apie 300 žmonių, tai buvo 
vaikai, senukai ir moteris. 
Visi išblyškę, plonai apsida
rę sušalę — gaila žiūrėti, j 
Beveik visi jie lietuviai, bet į 
tarp savęs dauguma mėgsta 
vokiškai kalbėti; užkalbi-; 
nūs lietuviškai,- visi jie mie-' 
lu noru gražiai lietuvių kal
ba atsako. Be tų belaisvių, i 
atvaro dar raguočių bandas, i 
vežimų eiles, bet paskutiniu 
laiku daugiausia esama ku
melių pulkai; tai gražus ii-; 
gakojai treigiai, vienmečiai, ■ 
kuriuos valdžia, tur būt, dėl; 
veislės užlaikys. Aidas.

Marijampolė, Suvalkų g. 
Pastarąjį laiką pradėjo pir-, 
kti javų, kurių anksčiau 
kuone visai buvo nustoję 
•e:kalauti. Kai-kurių javų 
’ainos m’sėtinos. Už 3 pu- 
kią kviečiu moka 4 rub., o 
arčiau didesniųjų malūnų 
t Kalvarijoj) ir brangiau. 
Reikalaujama taip-pat ir 
avižų, bet jų nedaug teliko:; 
daug avižų vokiečiai sušėrė,; 
ar rusų kariumenė išpirko. 
Daugelyje pasienio vietų nė 
sėklai avižų nebusią. Visai 
nereikalaujama miežių, to
dėl ūkininkai rengiasi juos 
gyvuliams šerti vietoje šie
no ar dobilų, kurių mažai 
pas ūkininkus esama, ir ka
riumenė dabar už tuos pa
šarus brangiai moka. Per
kamieji javai sunaudojami 
vietoje ir tik dalimis (avi
žos) superkami kariumenei. 
Pabrango taippat ir gyvu
liai, kurie perkami mėsai. 
Už sutaisytos kiaulienos pū
dą kai-kuriose vietose mo
kama iki 8 rub. Raguočiai 
taip-pat perkami daugiau
siai mėsai. Žmonės anks
čiau, bijodami prūsų, pigiai 
parduodavo gyvulius, o iš- 
dalies ir dabar mažina gy
vulių skaičių. Viena, ir pa
šaro pradėjo trukti; antra, 
karės baimė verčia ūkinin
kus parduoti net tuos gyvu
lius, kurie ankščiau patiems 
buvo reikalingi. Pavasarį, 
jei susitvarkys Suvalkų gub. 
gyvenimas, gyvuliai dar la- 
bjau pabrangs, nes patįs val
stiečiai turės pirkti juos u- 
kio reikalams.

Ant juodosios upes kranto.
(Sonetas).

Saulė nusileido, vakaras užstojo;
Po pievas ir laukus jau rūkas paplito;
Ant mėlyno dangaus žvaigždžių prisakstyta, 
Naktelė tamsioji pasaulį užklojo...

Ramu ir malonu man čionai svajoti!
Tik mintys vis spiečias ir šen... ten lakioja 
Visi gyvūnėliai pavargę miegojo — 
Tik lakštutės balsas skambėjo ik ryto!

Bet laikas vis bėga. Upelis srovena...
Kur-gi jus paukšteliai? — linksmus giesmininkai? 
Kodėl mus apleidot, ir liūdėt palikot?...

Bet mano mintyje, tavo liko daina! 
Ir aš atsiminęs praeitin vis skrendu,
Nes ten dėl sau džiaugsmą, ir paguodą randu!...

J. J. Strazdelis.

Pavasariui šypsant.
Gelsvos dirvos, margos pievos, 

Gieda vieversiai,
Gausiai plaukia iš augštybių 

Aukso spinduliai.
Krinta, šviečia, bet nesiekia 

Mano jie sielos,
Man krūtinėj nėr gražybių, 

Nematyt dienos.
Skrenda, skrenda padangėlėj 

Balti gulbinai.
Ak, būt rodu su jais skristi, 

Kad man būt sparnai!
Ir nuskrisčiau, ir nulėkčiau

Į kitas šalis,
Stot’, gal, sielai skaisti diena, 

Pranyktų naktis.
V. Rekašius.

Raudonos Kibirktįs. F. J. Bagočius.

Tiesu Patarimai.
Kristus buvo revoliucijo- 

nierium. Antru revoliuci- 
jonierium* bus žmonijos su
sipratimas.

Socijalizmas nepanaikins 
kapitalizmo, bet tik kapita
listų sauvalę.

Jeigu neturi rankų, tai ta
vo talentas, smegenų dar
bas eina perniek.

Šiandieniniai tautiški rė
ksniai ir veidmainiai šau
kia ant kitų, kad "Visi turi 
būt tesingi." Dvasiškieji 
jausmai tikrųjų socijalistų, 
tai yra kaipo kanklės patri- 
jotizmui.

Jeigu tu sakai, kad soci
jalizmas negeras, tai Jėzus: 
Kristus neišmanė ką darąs.

Taip čia, lygiai ir visur, 
kur tau teks nueiti: jeigu 
turėsi daug visagalinčiujų; 
dolerių, — busi laisvas ir 
doras; negeroji kepla su vi
sais jos velniais nuo tavęs 
bus prašalinta.

Geras sumanymas, tai tė
vas gerų darbų. Daugumas 
žmonių mokinasi norėdami 
suprast viską, tik dėlto, kad 
žinot, kokiu budu galima 
daugiau dolerių prisigau- 
dyt

Korporacijos neturi dū
šios, jųjų savininkas neturi 
širdies.

Koliai velniai paskui žmo
nes sekios, toliai tie žmonės 
bus kitu išnaudojami.

Kelias į keplą nutiestas’ 
atleidimais ir žmonijos klai
domis.

Adomas Norbutas.

Pasišalinus dėlei karės 
daugeliui žydų perkupčių, 
dabar daugiau ir lietuvių ė- 
mė javais ir gyvuliais pirk
liauti. ("Liet Žin.")

Vilnius. Laikinis spaudos 
komitetas uždėjo areštą ant 
lietuvių knygutės "Pritru
ko kantrybės," kuri 1907 m. 
buvo išleista "L. Ukin." Ko
miteto nuomone ta knygutė 
kurstanti nugriauti dabar
tinę valstybės ir visuomenės 
tvarką ir neklausyti įstaty
mų ir teisiškų valdžios įsa
kymų.

J. Kaz-skas. Pagal Missouri 
tiesas, moteriškė mirus vyrui ir 
nepalikus testamento, gauna 
lygią dalį kaip ir vaikai, arba ji 
gali pasiskirt ir reikalaut trečią 
dali viso pelno nuo nepajudina-, 
mo turto taip ilgai, kaip ji yra 
gyva.: Todėl kaip našlei būt 
geriau, priklauso kiek vaikų li
ko.

M. V is-kienė. Jus galit skųst 
kaimyną, kurio katinas vagia 
jus vištas, jei turit liudininkus 
apie to katino prasikaltimą.

Simonas Z. Už kopiją mirties, 
gyvenimo arba apsivedimo užra
šų reikia mokėt raštininkui 50c., 
bet jei jums advokatas paroka- 
vo $5.00 už gimimo užrašų ko
piją, negalit skųsties, tas nėra 
"nežmoniškas lupimas.” Kits 
gal būt padaręs pigiau, bet tas 
priklauso nuo advokato, už 
kiek jis nori savo patarnavimą 
parduoti.

Nesuprantąs. Vyras mirda
mas negal moterei ”nieko nepa
likt” jei jis turi nepajudinamą 
turtą, nes tiesos gvarantuoja 
jai vieną trečdalį pelno nuo to
kio turto kol ji yra gyva, o du 
trečdaliu eina vaikui arba vai
kams. Jei jis palieka testamen
tą —našlė gal pasiskirt, reika
laut kas pagal tiesas jai prik
lauso arba priimt tą kas jai tes
tamente yra paskirta.. Testa
mente vyras gal palikt žemę 
kam jis nori, bet tas palikimas 
yra su ta išlyga, jog trečdalį 
pelno gaus našlė, kol gyva. Da
rant testamentą darykit pas ad
vokatą, o jei norit išaiškinimų 
testamento, geriausia priduot jį 
advokatui, nes vienas žody s ar
ba šeimynos padėjimas tankiai 
viską atmaino.

Zanaviko Sūnūs. Paprastą 
skolą galima, per teismą, suko- 
lektuot į šešis metus. Jei skola 
yra formališkai ant rašto pa
daryta — per dvidešimts metų.

Fr. J. čižas. Subankrutijus 
kompanijai, darbininkams yra 
užmokama pilna skola, užmokė
jus teismo kaštus ir taksas, 
pirm negu skolininkai ką nors 
gal gaut, bet tiktai už laiką trįs 
mėnesius prieš subankrutijimą. 
Jei priklauso už daugiau, tai tą 
gauna proporcionališkai su ki
tais skolininkais.

M. Aleksiejus. Subankrutijus 
kompanijai, yra teismo paskir
tas ”receiver.” Jis surenka į 
kokius metus visus pinigus, ku
rie priklauso subankrutij usiai, 
ir iš tų pinigų užmoka taksas, 
teismo kaštus, paskui darbinin
kams neuždaugiau kaip keturis 
mėnesius darbo, o kas lieka, 
skolininkams proporcijonališ- 
kai. Jei jiems priklauso už vie
ną mėnesį jus gausit taip greit, 
kaip receiver turės pinigų. Ne- į 
bėdavokit jei negausit ir per, 
kokius metus

K. S. Jei žmogus važiuoja ant į 
trūkio arba gatvekario, ir netur; 
bilieto arba pinigų užsimokėt, 
konduktorius žmogų gali išva
ryt sekančioj stoty j.

Skolinant pinigus, galima su- 
siderėt (Mass.) toki procentą 
kokį skolininkas sutinka mokėt. 
Lombardai (Pounbrokers) gali 
imt nedaugiau kaip 2 nuošimtį 
są vaite j.

Darbdavys pravaro darbinin
ką nuo darbo, jis turi užmokėt 
už darbą tuoj, bet jei neužmo
ka, turi paduot į teismą, atsis
toję ten negalit laukt, ir jei lau
kiat arba skandalijat, gali ne
tik kad išvaryt lauk, bet ir su- 
areštuot už "trespass.” Tokie į- 
statymai.

S. V. Jei karė iškiltų S. V., tad 
gali pašaukt netik piliečius, bet 
ir tuos, kurie turi pirmas po
pieras arba kurie ir visai netun 
jokių popierių, t. y. valdžia gal 
padaryt konskripciją visų gy
ventojų.

Kaslink valdžios duodamos 
žemės (homestead) ir sąlygų 
ant kokių žemė yra duodama, 
parašykit pas Secretary of Ag- 
riculture, Washington, D. C.

V. V. Jei kas nors plėšia ir 
skaito jūsų laiškus ir siuntinėja 
nešvarias korčiukes, reikia pa
duot krasos inspektoriams, o 
tie jau pataisys taip, kad ta y- 
pata daugiau to nepanorės da
ryt.

l
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Į “Keleivio” 
skaitytojus.

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

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

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

Su pagarba,
"Kel. Admin.

"KELEIVIS"
Parankiausias darbininkų 

laikraštis. Kaina Amerikoj* 
metams tik...................$1.50.

D-RAS ST. ANORZEJEW$KI
Vienatinis lenkiškas

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

i

di-
iš

Teisingiausia ir Geriausia

A P T J e K A
Sutaisom Receptus su 

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

EDVAEO DALY, savinipka;
8raadway> S Boston,

Galite reikalaut ir per laiškus, 
mes per ekspresą gyduoles at-o 

siųsim.

Į ■ — — -

J ANDRIUŠIS
Geriausia lie 
tuvys 

Fotėgrafistas 
Traukiu pa

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

; pridedate DOVANI viena didelį/ 
; Esant reikalui einam fotografuoti į 
■ namus. Paveikslai artistiški!

J. ANDRIUŠIS
;458 Broadway, So. Boston, Mass

* I

i

Nikodemas G. Už pirmas dvi 
sąvaites ligos, susižeidus dirb
tuvėj, joki pašelpa nesimoką, 
bet padengiami yra tiktai gy
dytojo kaštai.

PERSERGĖJIMAS FAR
MŲ PIRKĖJAMS.

Gerbiamieji tautiečiai, kurie nori
te pirkti FARMĄ tai pirkit nuo pa
čių savininkų. Neklausykit agentų, 
kurie ima didelius nuošimčius nuo 
pirkėjų farmų. Arba praperčių. Aš 
gyvendamas lietuvių centre būda
mas farmerių ir štominku 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.

Ei, Vyrai, Visi Pas

V U D e IK O!
Jis užlaiko gerą Restauraciją, vi
sokios rųšies Alaus, Degtinės, 

Vyno ir Cigarų.
Pirmiausia ir parankiausia 

vieta lietuviams.

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

j Akušerka
■

i

< >
4 Pabaigusi kursą NVomans Medical < : 

ICollege, Baltimore, Md. į :
Pasekmingai atlieka savo darbą; : 

-įa BĮJtiaųns tSdie^ ‘otuXpuii3 aud; ■ 
sokias rodąs ir pagelbą įvairiose? ; 
moterų ligose.

J. Stropiene H
į 5 SO. BOSTON, MASS. į į

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

nių ir eilių.

“Keleivio” Kalendorius

I

TOJE KNYGOJE “DAKTARAS” gražiai pa-

DOCTOR 
OOC TO99

> PASARGA: Profesionališki Daktarai Kliniko pasekmingai greit 
kias ligas gydo. •

| Statistika:

I
* Paminėtini istoriški nuotikiai — Didieji žemės drebėjimai —Že

mė ir jos gyventojai — Kiek lėšuoja karės.

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

Leon Jaures (užmuštojo franeuzų socijalistų vado paveikslas su trum
pa biografija) — Sapnas (eilės) — Pavasario vakarėlis (eilės) — 

* Kaip Įspėti oro permainas — Pasakyk! (eilės) — Tarpe džiaugsmo— IT ašaros (eilės) — Inkvizicija (katalikų dvasiškijos teismas, įsteigtas 
ig popiežių XIII šimtmetyj, sulyg kurio vienuoliai ir kunigai žvėriškai 

kankindavo ir degindavo ant laužų eretikus ir net mokslininkus) — 
I paveikslas (popiežiaus inkvizitoriai kankina ant šventoriaus žmo
nes už tai, kad tie nenorėjo pripažint popiežiaus neklaidingumo) — 
II paveikslas (katalikų kunigai degina Paryžiuje taip vadinamus 
”heretikus”) — III paveikslas (popiežiaus kareiviai karia protesto- 
nus, kurie atsisakė garbinti popiežių) — IV paveikslas (inkvizicijos 
kankinimo kambarys) — V paveikslas (Meksikos kunigai pasmerkia 
myriop laisvamanę Marę Verasteg’iutę) — Varpininko daina (eilės) 
Liūdni atminimai (eilės) — Ilsėkitės, kanklės! (eilės) — Pavasario 

4 pradžia (eilės) — Karė (paveikslas, kaip apsvaiginti tautine ir re- 
T ligiška neapykanta Prūsų ir Didžiosios Lietuvos lietuviai žudo 

1 viens kitą; po paveikslu eilės) — Mikromegasas (Filosofiškoji pasa- 
f ka garsaus franeuzų filozofo Voltaire’io) — Ruduo (eilės) — Caras 
1 duoda lietuviui autonomiją (paveikslas) — Dar kartą... (eilės) — 
* Ei, sugauskite stygos... (eiles) — Atminčiai 22 sausio, 1905 m. T (eilės) — Pamokinimas gaspadinėms kaip gaminti valgius — Įvai- 

rus naudingi patarimai — Juokai (su karikatūromis).

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

nereikia) ir užadresuokit:
Keloiiis,” 28 Broadiaj, So. Boston, Mass.Graži Dovana

DĖL LABO VISUOMENĖS 
Knyga sveikatos bei naujausio 
mokslo išradimai ir ką reikia daryti ap- 
sirgus, taip pat kaip ir kur išsigydyti, 
lygiai knygoj “Daktarus” parodo, 
kaip nuo visokių nelaimių bei ligų apsi
saugoti .

- —- - - - - — — — 4. X . * 4X4 4 .4 4 H0

mokina, kaip vyrus, taip ir moteris, kas būtinai 
reika’inga ž noti, visiems, kaip jauniems, taip ir 
seniems, ženotiems ir neženotiems,

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

ŠITA KNYGA ‘DAKTARAS“ aprašo visokių 
i;gų vardrs. kaip jos prasideda, kaip apsireiškia, 
kaip išrodo ir kaip greičiau, geriau ir kur galima 
išsigydyti.

TA KNYGA labai plačiai aprašo apie vyrų pa
slaptybes bei ligas ir taippat apie moteris telpa 
daug.

ŠIOJ 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- 
tranota. parodo ir giliausias kūno dalis, išaiški
na paslaptybes. Ji reikalinga kaip sveikiems.

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

APART KITŲ SKYRIŲ sergantiems rodi j ame 
skaityti apie nervų, kraujo, inkstų. romatŪEino. 
odos, vidurių, nusilpnėjimo, brochitis ir limpan
čias ligas: taip-pat apie moterų nesveikumus ir 
kitas visokias ligas, sėklos nubėgimo ir t. t- <

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

YPATINGA l serganti, nusilpėję, sukliūrą, 
si gadinę per jaunystės klaidas ir varginami viso
kiomis, kaip paprastomis šviežiomis, teip užsėsi 
jusiomis ligomis, šitoje knygoje atrasite tikrą
VoD^L, kad ta knyga dėl labo v;suomen<s fik 

duota, tai kiekvienas apturės ją DOVANAI. 
ris tik atsių 10 c. stampomis prisiuntimui.

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

The Philadelphia Medical Clinic
1117 Walnut St. Philadelphia, Pa.
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Iš karės lauko.
SUKILO INDIJOS KA

REIVIAI.

KNYGOS
"KELEIVIO” SPAUDOS

dro su lietuvių laikraščiais. 
Kiek žinoma, tai nė vienas 
jų laikraščių nėra skaitęs

ORLAIVIAI IŠGELBĖJO 
DU RUSŲ PULKU.

Po Mozurijos mūšio tele- nri'p'lokiu "or^anizaciiū
įgiamos sake, xaa vokiečiai aoLkH.

I

apsupo 29-tą rusų diviziją 
Indija yra po Anglijos dar Augustavo giriose, Lie- 

valdžia. maždaug taip, kaip į tuvoje, bet du tos divizijos 
Kanada. Indijoj yra ir ka- [ pulkai prasimušė per vokie- 
riumenė, kuri susideda Jšjčių ratą ir pabėgo. Dabar i
indų kareivių ir anglų ofi- 

cierių. Daug Indijos ka- 
riumenės Anglija išsiuntė 
jau ant karės lauko. Bet 
indai, matyt, supranta, kad 
jiems čia nėra jokio reikalo 
kariauti, ir pradeda jau 
priešintis. Vienas Indijos 
pulkas, siunčiamas prieš 
turkus, 15 vasario Singapo- 
roj sukilo, išmušė visus sa
vo oficierius ir pradėjo už
puldinėti anglus gyvento
jus, kurių keliolika ir nužu
dė. Sukilėliams malšinti 
tuojaus pašaukta ištikimų 
kareivių, o šitiems i pagalbą 
išlipo japonų ir francuzų 
kariškų laivų jurininkai. 
Prasidėjo smarkus musys. 
Sukilėliai užpuolė ant bara
kų, kur buvo laikomi vokie
čiai belaisviai, ir pasakė 
jiems: "Prisidėkit prie mus. 
o mes jus tuojaus paliuo-! 
suosime.” Apie 15 vokiečių 
prisidėjo prie sukilėlių in
dų. kiti gi atsisakė ir velijo 
sau pasilikti belaisviais.

Šitas kareivių sukilimas 
sujudino ir žmones. Mat; 
Indijoj senai jau varoma: nopolis

■paaiškėjo, kad tuodu rusų 
pulku išgelbėjo du rusų or- 
Iaiviai. Rusų lakūnai nuo
lat skraidvdami virš tu ka- A

I rėmų galvų įsvede juos to
kiomis vietomis, kur buvo 
mažiausis pavojus nuo vo
kiečiu. Beto, skraidvdami 
nuolatos tarp apsuptų pulkų 
ir rusų centro, tie du orlai
viai nuolat nešė apsuptiems 
kareiviams patronų ir kito
kių reikalingų daiktų. Jei 
ne orlaiviai, tie du puikai 
jokiu budu nebūtų galėję iš 
vokiečių kilpų ištrukti.

TURKAI NUIMA KON
STANTINOPOLIO 

KANUOLES.
Turkai pastaromis 

nomis nuima visas 
les. kurios buvo 
Konstantinopolio apgyni
mui. Tas daroma tuo tiks
lu. kad apsaugojus miestą 
nuo bombardavimo. Vadi
nas. jeigu tik santalkininkų 
laivynas prasilaužš per 
Dardanelius, tai Konstanti- 

atidarys jam savoj 
agitacija prieš Anglijos vai- vartus ir pasiduos

I
die- j 

kanuo- 
sustatytos

I neprigulėjo. Bet daleiski- 
me, kad jie ir skaitė lietu
vių laikraščius, tai kuomgi 
čia tie laikraščiai gali būt 
kalti? Juk nė vienas laik
raštis plėšti ir žmonių žu
dyt nemokina.

Laikraščiai turi tukstan- 
įčius skaitytojų. Jei laikra
ščių skaitymas vestų žmo
nes prie žmogžudysčių, tai 
visi tie tūkstančiai turėtų 

j būti žmogžudžiais. Tuo 
tarpu ir pats kunigas gerai 
žino, kad taip nėra, žmog
žudžiais ir plėšikais grei- 

i čiausia lieka tie. kurie jokių 
laikraščių neskaito. Taigi 
kaip tik neimsim, o kunigo 
užsipuolimas ant laikraščių 
yra labai neišmintingas ir 

' neturi jokio pamato.
Bostone šiandien ginkluo

ti užpuolimai ir plėšimai 
j kas diena vis dauginasi. 
Taippat reta diena, kad ne
būtų tarp 
žmogžudystės, 
čiai lietuviškų 
neskaito. Kasgi tad juos ve
da prie tokių darbų?

Nelabai senai banditai 
aptiekorių 

Pereitoj 
ginkluoti 

malku

Už pagarsinimus nei re- 
prieškooperatyvę agitaciją dakcija, nei administracija 
ir remdamies] faktu, kad; neatsako. Skaitytojai patįs 

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

"Keleivio” Administracija.

vatiški krautuvininkai varė Materijalistiškasis istorijos suprati
mas. Jei nori žinoti, kas gimdo pa
saulyje įvairius nuotikius, tai per
skaityk šitą knygutę. Kalba lengva 
ir labai aiškus išvedimai...............20c1

Ikada tai So. Bostone koope
racija jau subankrutijus,, 
skaitliavo kooperacijos die-j 
nas iki 6 mėnesių, tečiau pa- 
sidėkojant kooperatyvų su- 
gebumui ir ačiū pažanges
niosios visuomenės užuo
jautai, šiandien kooperaci
jos amžių galima parodyti 
nebe žodžiu, bet gyvu fak
tu, kiek kooperacija prigy
veno turto.

Krautuvė, bėgyje metų 
gyvavimo, randasi šiokiame 
stovyje:

Sulyk kovo 1 d. š. m. apy
skaitos i bizni buvo indėta 
$2.339.27. Skolų krautuvė 
turėjo už tavorą ir Įtaisymą 
(mašinas ir kitokius Įran
kius) $1739.62. Viso skolų 
su Įdėtais i bizni pinigais 
$4078.89. krautuvės tur
tas su ta pačia diena: ban- 
koje buvo 
kostumerius (nes biznis y- 
ra ant knygučių) $1181.85: 
tavoro buvo — už $1094.71; 
rakandai ir arklys — $1875. 
34c. Visas krautuvės tur
tas siekia — $4.472.47. At
ėmus skolą iš indėtų i bizni 
pinigų, lieka metinio gryno 
pelno — 393.58.

Negana to — 
nis stovi ant geriausių pa- 

........„ matų, krautuvė turi virš 
Bostone, po. penkių šimtų kostumerių iš 

pažangesnių vietos lietuvių 
ir Bendrovė turėdama rink
tinius kostumerius iš visų 
pajiegų stengiasi juos už
ganėdinti. Gaspadoriui y- 
ra prisakyta tavorai laikyti 
pirmos rųšies. kas ištikro, 
taip ir yra daroma. Be val
gomų daiktų kooperacijos 
kostumeriai savo krautuvėj 
gauna nusipirkti viską kas 
tik reikalinga virtuvėj, kaip 
štai: puodų, bliudų, lėkščių 
(dišiųb stiklinių ir t. t.

Taigi, matote, 
peracijos amžiaus skaitliuo- 
tojai, kaip jums 
gėda, nepasisekė

$320.57; pas

I 
i 
į

r. MATU lis 

Geriausias Liet u vii 
SALONAS IR RESTAURACIJA 

Sveiki geriausios rųšies gėrimai ii 
užkandžiai. Patarnavimas prie
lankus. Parankiausia lietuviški 
užeiga.

J. MATHUS
342 Broadway. So. Boston, Mass

LIETUVIŠKA MUZIKOS

KONSERVATORIJA

Amerikiečių
Amerikie- 
laikraščių

senai 
nušovė Bostone 
su plėšimo tikslu, 
subatoj vėl du 
banditai užpuolė 

i krautuvėlę So. J 
agitacija prieš Anglijos vai-'vartus ir pasiduos be mu-;^?- -;64 East.Dth st;. ir pa- 
džią ir da prieš karę buvo šio. Kad užtikrinus savo reikalavo pinigų.. Kada sa- 

"5ri1 priešą, jog Konstantinopolis vininkas atsakė, jog jis bie- 
nesigtns. 'turkai išveža vi- dnas žmogus ir pinigų netu- 
sas kanuoles. ‘n- banditai ji peršovė ir pa-

patsai biz- ■

Mokslas Muzikos prasidėjo
26 d. Sausio, 1915.

Bus mokinama: dainavimo, teori
jos muzikos, kompozicijos, piano, 
smuikos, čellos ir kitų muzikos in
strumentų.

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

Adresas: 
BROADVVAY, 

Room No.
Direktorius M. Petrauskas.

po pusę valan- 
įmokėt iškalno

I
395 SO. BOSTON.

1,

Sielos baisau J. B. Smelstoriaus 
eilės. Knyga didelė su gražiais pa
veikslais, popiera ir spauda graži, 
poezija užimanti............................ 75c
Ta pati knyga gražiais apdar. 1.00

Dievo žmogus. Labai užimantis ir 
naudingas papasakojimas iš dar

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

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

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

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

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

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

Nihilistai arba užmušimas caroAlek-

ST £^g&£2,5££; I JKSŽ
ir nelabai sunkus perstatymui, 
viso reikalaujamos tik 28 ypatos 25c

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

Kur musų bočiai gyveno. Tai yra ti- 
rinėjimas, kur buvo pirmutinė žmo
nių lopšinė. Knyga naudinga ir pa
mokinanti. Parašyta Z. Aleksos* 
kuris daug darbo pašventė tirinėji- 
mams lietuvių praeities...............25c

Amžinos dainos. Yra tai geriausių 
Jovaro dainų rinkinys. Ant gražios 
popieros ir graži soauda .......... 16c

Anarchizmas. Pagal Proudono mok
slo parašė d-ras Elzbacher, vartė 
Briedžių Karaliukas ................. ĮSe

Kaip senovės žmones persistatydavo 
sau žemę. Labai žingeidus senovės 
filozofų daleidimai apie musų že
mės išveizdą. Su paveikslais. .. 10c

Legalški žmogžudžiai. Trijų aktų 
tragedija, paimta iš revoliucijos 
laikų 10c

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

Iš

Džian Baubos Spyčiai ir kitos fonės. 
! Daugiau juokų negu saliune alaus. 

Jei nori gardžiai pasijuokt, tad nu
sipirk tą knygą .......................... 25c

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

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

i tes pusės, todėl bešališkai parodo 
' ant kiek išauklėtas pas mus žiau

rumas. Naudinga perskaityt lygiai 
i katalikui kaip ir socijalistui. Su pa- 
' veikslais..............................................25c

.užmušta keliatas augštų 
valdininkų. Nelabai senai 
buvo bomba užmuštas Indi
jos vice-karalius. Bet An
glija visuomet mokėdavo 
priešingą sau demonstraci
ją užgniaužti. Ji sako, kad 
ir dabartinis kareivių suki
limas jau nuslopintas. Bet 
atėjęs šiomis dienomis iš 
Singaporos i Manilą ameri
kiečių garlaivis atvežė ži
nių, kad bruzdėjimas da ne
sustojo. Sukilėliai gaudo
mi ir kasdiena viešai žudo
mi. Laike sukilimo užmuš
ta 400 sukilėlių. Francuzų 
jurininkai sugrįžo jau ant 
laivų, bet japonų vis dar sto
vi mieste, jie padeda ang
lams.

■

I

VOKIEČIU "DRESDEN” 
VĖL VEIKIA.

Vokiečių skraiduolis "Dre- 
sden,” kuris iš Falklando 
mūšio išliko sveikas ir iki 
šiolei kažin kur slapstėsi, 
šiomis dienomis vėl pasiro
dė pietų Amerikos pakraš
čiuose ir paskandino te
nai anglų laivę "Convay 
Castle,” kuri plaukė i Ang
liją su miežiais.

ri, banditai ji peršovė ir pa
bėgo. Kaip sužeistas krau-, 
tuvėlės savininkas sako, už
puolikai išrodė ant airių. Ir 
kiek tik banditų buvo suim
ta. daugiausia jie vis airiai. 
Taigi gal gudrus musų pra- 

sekanti 
kodėl 
užsii- 

kad 
tarp

VOKIEČIAI ATIMA BEL
GAMS MAŠINAS.

Belgijos delegacija Wash- 
ingtone 5 kovo oficijaliai 
paskelbė Belgijos fabrikan
tų draugijos protestą vokie
čių general-gubernatoriui 
Belgijoj už paėmimą dau
giau, kaip S3.000.000 vertės 
mašinų. Nurodoma, kad vo
kiečiai, atimdami iš belgų 
darbo Įrankius ir išsivežda- 
mi juos Vokietijon, sulaužė 
net ir 4-tos Hagos konfe
rencijos nutarimą, nė ma
šinerija. kuri priguli priva
tinėms žmonėms, negali būt 
užkariautoj šalije iš žmonių 
atimama. Negana to, vo
kiečiai ima žalią medegą ir 
siunčia ją Vokietijon: linai, 
vilnos, bovelna, guma, nike
lis, varis i 
rekvizuoti Belgijoj, 
mi Vokietijos 
pardavimui, 
atimamas ir 
kiečių kareiviams 
ir Lietuvoj. Visoj 
kertami brangus 
(valakiško riešuto) 
čiami Vokietijon 
kotams darvti.

ŠOVĖ TURKIJOS
MINISTERĮ.

Pereitoj savaitėj Kons- 
tantinopolije likos peršau
tas Turkijos vidurinių rei
kalų ministeris Talaat Bey. 
Su kokiu tikslu ji norėta už
mušt. telegramose nesako
ma.

basčius teiksis per 
pamokslą paaiškinti, 
airiai tokiais darbais 
ma? Juk mes žinom, 
bedievių ir socijalistų 
jų nėra: visi jie yra katali- 

apšvietą semia 
parapijinėse 

ir lietuviškų lai- 
neskaito.
seredoj vakare

mus koo-

kitokie daiktai, 
skelbia- 

laikraščiūose 
Vynas taipgi 

siunčiamas vo- 
Lenkijoj 
Belgijoj 
medžiai 
ir siun- 
šautuvų

S ' ĮNINKU KA-
RIUMENĖ .JAU TUR

KIJOJ.
Iš Paryžiaus ir Atėnų a- 

teina žinių, kad santalkinin
kų kariumenė išlipo jau ant 
Turkijos žemės Mažoj Azi
joj ir padeda laivynui laužti 
kelią Į Konstantinopoli.

CARAS VĖL VAŽIUOJA 
KARĖS LAUKAN.

Pereitoj subatoj Rusijos 
caras vėl išvažiavo iš Petro
grado karės laukan.
Koks jis drąsus dabar pasi
darė ! Ir revoliucijonierių 
nesibijo. . <

SERBIJOJ SIAUČIA 
LIGOS.

Iš Serbijos ateina liūdnos 
j žinios. Po didelių mušiu 
| tenai pradėjo siausti bal
usios ligos: žemutinis tifas. 
margoji šiltinė, dizenterija 

j ir kitos. Tūkstančiai žmo-! 
nių nuo tų ligų jau krito, 

i Nuo margosios šiltinės mi
rė jau 63 daktarai.

Užpuolimai vis
Žmonės, kurie 

nyčią ir mėgsta

dauginasi
lanko baž- 
klausyties 

pamokslų, praneša mums, 
kad gerbiamas musų klebo
nas jau kelintu kartu maišo 
kun. Žebrio užmušimą su 
lietuvių laikraščiais.

Jeigu tas tiesa, ką tie 
j žmonės mums praneša, tai 
gerb. musų klebonas veda 
labai nešvarią agitaciją 
prieš lietuvių laikraščius. 

; Jis gerai žino, kad kun. Že- 
jbrio užmušėjai da nesusek
ti. Krakus (Kiaulėnas) ir 
B. Montvidas, kurie Įtaria
mi kun. Žebrio užmušime, 
kaip dabar pasirodo, prie 
užmušėjystės da neprisipa
žino, tai buvo tik reporterių 
prasimanymas. Ar jie turi 
ką-nors bendro su ta žmog
žudyste, tai turės būt da 
prirodyta. Pagaliaus jeigu 
juos ir atrastų kaltais, tai 

'juk jie da neturi nieko ben-

kai. savo 
daugiausia 
mokyklose 
kraščių jie

Pereitoj 
ginkluoti banditai užpuolė 
Amrheino saliuną ant 
Broadway ir kampo A st. 
ir atėmė S38. Policija vė
liau 3 vyrus suėmė ir jų pa
vardės ve kaip skamba: 
James Noonan, John Coak- 
ley ir F. T. Chambers. Kaip 
jums rodosi, gerbiamieji, ar 
tie vyrai galėjo skaityt lie
tuviškus laikraščius?

Ant Paul gatvės banditai 
išplėšė pereitoj savaitėj gy
venamus namus. Dėl to iš
plėšimo policija suėmė So. 
Bostone, toj "airių tvirto
vėj." Williamą Ovvens ir Al
fredą Andrevs. Kaip jums 
rodosi, ar ir jie lietuviai?

Pereitoj pėtnyčioj 4 gin
kluoti plėšikai 

j krautuvę po No.
Hill avė., uždarė 

lledinėn ir 
i nigus prasišalino.
vakarą. 12 kovo, 
užpuolė gėrimų 
šalia South Station, 
veriais grasindami liepė 
tidaryt nedegamąją spintą. 

: pasiėmė pinigus, paskui pri
rišo klerkus prie karšto pe
čiaus ir juokdamiesi išėjo.

Tai tik kelių dienų už
puolimai. Taigi gal musų 

j klebonas paaiškins, kas čia 
kaltas, kad tiek banditų yra 

į tarpe airių ir anglų, kurie 
i lietuvišku laikraščių visai 
neskaito? •

I

užpuolė
109 Blue 

savininką 
pavogę visus pi- 

Tą pati 
2 plėšikai 
sankrovą 

revol- 
a-

Metams sukakus nuo Lietu
viu Kooperacijos Ben

drovės Įsteigimo.
Vasario 21 d. š. m. suėjo 

metai laiko, kaip So. Bosto
no lietuviai sutverę Koope
racijos Bendrovę Įkūrė val
gomų daiktų krautuvę. Ko
operatyvai jau išanksto ži
nojo, kad privatiniai biznie
riai stengsis kooperacijai 
kenkti, per tai stojo darban 
su pasišventimu ir nors pri-

i šiandien 
suardyti 

visuomenės Įstaigą, bet at-* 
bulai. prie kooperacijos Įs
taigos su kiekviena diena 
prisideda vis naujų spėkų, 
kas liudija, jog musų Bend
rovė išaugs iki augščiau- 
siam laipsniui ir parodys 
visuomenei, kad ir So. Bos
tono lietuviai turi Įstaigą, 
kurioje bendrai veikia soci- 
jalistai. katalikai ir tautie
čiai.

Dalinuosi šia žinia su vi
suomene, nes tikiu išgirsti 
ir apie kitų kooperacijų vei
kimą. kurių nemažai randa
si ir po Mass. valstiją.

Sekr. M. Balčiūnas.

Pereitą nedėldieni T Ko- 
valskienė. 60 m. amžiaus 
lenkė, gyvenanti po No. 225 
E st., lipdama laiptais lenkų 
bažnyčios ant Dorchester 
avė., parpuolė ir ten pat pa
simirė ne sulaukus nė gy
dytojo pagalbos, kuris buvo 
jai pašauktas.

M. ANDRIUšIUTe
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 piJietystės 

Įstatymai, su reikalingais klausi
mais ir atsakymais. Ji sutaisyta la
bai suprantamai ir sutraukta tas, ko 
reikalauja norint gaut pilietystėe 
oopieras ........................................... 15<

I

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

Davatkų gadzinkos. Padidinta ir pa
derinta 6-ta laida juokingų daine
lių, pašiepiančių davatkas ir kitus 
prietarus ....................................... ĮCe

Reikalaudami knygų kreipkitės 
šitokiu adresu:

“KELEIVIS”
28 BROADM'AY. S. BOSTON. MASS

V A V S D A T dabar labai madoj, be? Kas iš tųV A l\ A K H I vakarų, jeigu tenai nėra* Džian Bambos?

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

DŽIAN BAMBOS SPYC1A1

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

Parankiai ir Pigiai.
Dabar persikėliau į naują vietą ii 

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

Ant kampo 4th st.

J. VALEIKA

FOTOGRAFISTAS
Traukiame visokius paveikslus pigiai. 
Meldžiam visus atsilankyti, užtikrinam 
kiekvienam kad busit rr.us darbu užga
nėdinti.

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

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

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

relg ir įdėti į gromata. Adresuokite taip:] į Į

“KELEIVIS” jj
28 Broadvvay, So. Boston, Mass. įį

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

jeigu ims vartoti

■

(Severos Plauki y Balsam)). dange 
je atsitikimuose šioji gyduoK* p 
savo raminančią įtekmę, kaip 
matome » liekančio laiško;

“Mano dnkteri labai kark?.o 
pa? pradžios žiemom. Apturėjom*? H«- 
Plančių BaUamą ir pirm murU/paco 
bon kūčių, tasai koenlys vHMkai lirj/ko 
mos nami**j* visuomet ranAui 
ratai, kaip tai: 
Gyvasties Balsamas, Bev-ro* 
v*ros Sk i! vinis Hitleris, 8wros Pi? 
Kepenų ir Severo* GolhardUkss Aliaus, 
šitie visi vaistai labai gersi veiką. ’' 

Josephine katapzsk,
24 K. Stanton St, Hudaoti

aro-i e 
štai

nuo
•vero*

Pr^pa-

P*

1

Jei turi šaltį,
tai neužmiršk pamėginti 
Severa s Cold and GripTa- 
blets (Severos P’otkelic.; 
nuo Gripo ir Peršalimo.)

Kaštuoja 25 centus.

Pavasariniai išbėrimai 
arba kitokios r.iežtancios 
odines ligos palengvinama 
ir pasekmingai gydoma su 
B*v<rra’» Skin Ointment 
(bevaro* Odine Mosčią.) 

Kaštuoja 50 centų.

Severos preparatai
p* r t.4 uodą kiekvienoje ap- 

i rcikalau- 
kiU* Reversą Jei negalite 
j* ra&ykite pas

W. r. SEVERĄ CO^ cl“^T“‘s

►aii

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

bet ypatingai geros sekančios gyduolės:
Nuo Reumatizmo 81.00. Nuo slinkimo plaukų ir pleiskanų 75c. 

Nuo kosulio, grippo ir slog-os 81.00. Kraujo Valytojas 81-00.
Nuo saules nudegimo 50c. Bobro lašai 81.00. Nuo suirimo Nervų $1.00. 

Vaikų ramintojas 25c. Patnoda 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.
Gyduoles nuo vištakių (corns) 15, 20 ir 25c. 
Pilės dėl Kepenų ir Inkstų 75 c.

Pročkos nuo nerviško galvos skaudėjimo 10 ir 25c. 
Gumas r.uo 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.

Visokiame reikale kreipkitės šituo adresu:

K. ŠIDLAUSKAS
SO. BOSTON, MASS.

z

226 BROADVVAY, 
KAMPAS C STR.
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