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Rusai vėl išvaryti iš Prūsų Lietuvos; Mūšiai dabar siaučia Didžioj Lietuvoj
Vokiečiai kaltina rusus, kad jie išplėšė Klaipėdą ir išsivarė 3,000 gyventojų. Pereitoj sąvaitėj Lietuvoj buvo smarkus 

mūšiai apie Palangą, Kretingą, Tauragę, Virbalį, Marijampolę, Pilviškius, ir Augustavą. Dideli mūšiai siaučią Karpatuose 
Vokiečiai paskandino ant jūrių 160 keliauninkų, kuriuos veže anglų laivas.

Iš karės lauko smarkiai atakavo rusus, bet 
buvo atmušti. Artilerija 
šaudė stačiai per miestelį. 
Žmonės visą laiką gulėjo su
lindę sklepuosna, kuriuos 
iš kalno išsikasė.

RUSAI IŠPLĖŠĖ KLAI
PĖDĄ.

Pereitam "Keleivio” nu
meryje rašėm, kad caro ka
reiviai vėl įsiveržė į Prusus 
ir paėmė Klaipėdą. Jie gy
rėsi norį sugauti da ir tą vo
kiečių kariumenę, kuri pa
bėgo iš Klaipėdos. Bet da
bar Petrogradas jau prane
ša, kad rusai, kurie buvo nu
ėję "apžiūrėti vokiečių pozi
cijas net iki Klaipėdai, su
grįžo jau atgal."

Tuotarpu Berlyno prane
šimas sako, kad rusai buvo 
iš Klaipėdos išvaryti, ir to-i 
dėl "sugrįžo atgal.’’ Vokie- PRIE PILVIŠKIŲ SUĖMĖ 
čiai persekiodami bėgan- VOKIEČIŲ MAISTĄ, 
čius iš Klaipėdos rusus atsi- — - ‘ „
vijo net Lietuvon ir užėmė fuojam^kS 24kovo naktį 
Kretingą. Kretingoj vokie- j rusų kavalerija, pasinaudo- 
čiai rado 3,000 prūsų, ku- ’ dama iš didelės pūgos ir 
riuos rusai buvo atsivarę iš tamsos, suėmė prie Pilviš- 
Klaipėdos, ir visus juos pa-. kjy daug vokiečių vežimų 

su maistu, kuris buvo veža
mas iš Kalvarijos į Suval
kus. Vokiečių kareiviai, 
kurie lydėjo šitus vežimus, 
vieni buvo išskersti, kiti pa
imti nelaisvėn.

KALVARIJA VOKIEČIŲ 
RANKOSE.

Nors rusai gyrėsi, kad vo
kiečiai iš Lietuvos jau išva
ryti, bet dabar pasirodo, kad 
tas netiesa. Telegramos iš 
Petrogrado liudija, kad vo
kiečiai šeimininkauja po vi
są Suvalkų guberniją. Kal
varija vokiečių rankose. 
Taip pat jų rankose ir Su
valkų miestas.

ATMUŠĖ RUSUS PRIE 
PILVIŠKIŲ.

Kovo 29 d. Berlynas pra
neša šitokią žinią: "Ties 
Pilviškiais rusai buvo už
puolę geležinkelį, vedantį 
nuo Virbaliaus į Kauną, bet 
vokiečiai užpuolimą atmu
šė.”

Šita žinia verčia manvti, 
kad geležinkelis tarp Virba
liaus ir Kauno jau vokiečių 
rankose, nes kitaip kam gi 
rusai jį užpuldinėtų.

VOKIEČIŲ MAISTĄ.
Iš Petrogrado telegra-

liuosavo.
Išvarius rusus iš Klaipė-' 

dos. Berlynas paskelbė pa
sauliui, kad rusai čia pasi
žymėjo kaip tikri plėšikai, 
vagįs ir razbaininkai. Už
puolę Klaipėdą jie plėšė ir 
vogė, kas tik jiems po ranka 
pasisuko. Su kariumene 
atvažiavę iš Rusijos (turėtų^ 
būt iš Lietuvos, nes Rusija' 
tenai ne prieina) daug kai-’ uouavv x 
miečių, kurie plėšė krautu- • sąVajtė rusai bando juos te- 
ves ir namus, krovę viską atakuoti 
ant vežimų ir vežėsi namo. | atmužtt Pereitoj nedėlioj, 

.^"P^P’ikaip praneša Beriynas, 
miestas, bet kiekvienas kai-’ - - j - ?
mas ir kiekvienas namas 
Prūsų Lietuvoj nuo Klaipė
dos iki rubežiaus. Gyvento
jai persigandę išbėgioję į vi
sas puses. Dabar žmonės 
apie Klaipėdą pradeda jau 
vėl nusiraminu, nes prie 
miesto atplaukę keli vokie
čių kariški laivai (Klaipėda 
stovi prie pat Baltijos ju
ros), atėję daug kareivių ir 
rusams kitą syk užpulti ant 
Klaipėdos jau nepasiseksią. 
Kada atėjo vokiečių kariu- 
menė, 171 rusų Klaipėdoj li
kos užmušta.

Tokią žinią paskelbė Vo
kietijos valdžia. Nėra abe
jonės, kad čia viskas padi
dinta,

Socijalistas Wilhelm Tue- 
wele rašo apie tai iš Kara
liaučiaus į ”Vorwaertsą” ši
taip:

"Aš tik-ką sugrąžau iš 
Klaipėdos, kur tyčia buvau 
nuvažiavęs, kad persitikri
nus apie rusus darbus. Mie
ste nėra sunaikinta nė vie
no namo. Laike rusų buvi
mo neištiko nė vienas gais- 
sras, bet nekurias krautu
ves kareiviai išplėšė."
MARIJAMPOLĖ KARĖS 

UGNYJE.
Pereitoj sąvaitėj apie Ma- 

riampolę, Suvalkų guberni
joj, buvo smarkus mušys su 
vokiečiais. Vokiečiai čia
- £ /

AUGUSTAVO GIRIOSE 
VIS DAR MUŠASI.

Jokiu budu rusai negali 
iškrapštyti vokiečių iš Au
gustavo girių. Jau kelinta 

ves ir namus, krovę viską atakuoti> lieka vis

_ ra
išai vėl atakavo vokiečius 
Augustavo giriose, bet buvo 
atmušti su dideliais nuosto
liais.

PEREITOS SĄVAITĖS 
MŪŠIAI LIETUVOJ.

Pereitoj sąvaitėj mūšiai 
Lietuvoj buvo šiose vietose: 
Korojėnuose, Palangėj, 

j Kretingoj, Tauragėj, apie 
Virbaliu, Marijampolėj, ties 
Pilviškiais ir Augustavo gi
riose.

SMARKUS MUSYS 
TAURAGĖJE.

Iš Berlyno pranešama, 
kad praėjusį nedėldienį vo
kiečiai užpuolė Tauragės 
miestelį, Kauno gubernijoj, 
ir įvyko smarkus musys su 
rusais. Vokiečiai rusus su
mušė ir paėmė jų 300 nelais
vėn.

DU FRANCUZŲ ŠAR
VUOČIAI SUGADINTI.
Du franeuzų šarvuočiai, 

"Suffren" ir "Gaulois," ku
rie 18 kovo Dardanelių mū
šyje buvo sunkiai pažeisti, 
dabar plaukia į Touloną,

pataisiusFrancuzijon, kad 
sugadintas dalis.

Vokiečiai buvo 
kad ”Gaulois” Dardaneliuo- 
se buvo paskandintas, taigi 
dabar pasirodo, kad tas ne
teisybė.

paskelbę,

PABĖGO NUO VOKIEČIŲ 
SUBMARINO.

Paryžiuje gauta žinia, 
i kad vokiečiai norėjo pas- 
. skandinti garlaivį ”Niaga- 

rą,” kuris nesenai išplaukė 
iš New Yorko į Havrę, 
Francuzijon. Tas atsitiko 
Francuzijos pakraštyje, ne
toli Cherbourgo. Garlaivis 
pastebėj’o, kad prie jo grei
tai artinasi povandeninis 
laivas, kurio tik periskopas 
tebuvo iš vandens matyt. 
Supratęs, jog tai vokiečių 
submarinas, "Niagaros” ka
pitonas pasuko savo laivą 
į kitą pusę, paleido pilną ga- 

į rą ir ačiū savo greitumui 
pabėgo. Vokiečiai ilgai da 
vijosi.
VOKIEČIŲ SKRAIDUO

LIS AMERIKOS PA
KRAŠTYJE.

Atplaukęs į Buenos Aires 
(Argentinoje) neutralis i 

i garlaivis praneša matęs 14 i 
kovo netoli Fernando de 

. ., . _ . -. - . ,_______ salos vokiečių
įveikti, nes mūšiai eina vis< skraiduolį "Kronprinz Wil-

DIDELI MŪŠIAI KARPA
TUOSE.

Jau antras mėnuo, kaip 
Karpatų kalnuose siaučia 
smarkus mūšiai. Rusai no
ri, pereit per Karpatus ir 
įsiveržti Transilvanijon 
(Austrijoj). Austrai su
traukė tenai dideles spėkas 
ir nori rusus atmušti. Aus
trams padeda ir vokiečiai. 
Pergalėmis nuolat giriasi ir! 
vieni ir kiti, bet ištikrujų tai_, v 
iki šiolei vieni kitų negali j >foronha

PERSIJOJ PRASIDĖJO 
KRIKŠČIONIŲ SKER

DYNĖS.
Pastaruoju laiku Persi

joj, Urumijos apygardoj, 
turkai pradėjo skersti krik
ščionius. Sugriauta daug 
bažnyčių ir išžudyta daugy
bė misijonierių. 10,000 žmo
nių pabėgo Rusijon. Bet 
dabar didis Turkijos vyzi- 
ras įsakęs tas skerdynes su
stabdyt.
ŠAUKS 60,000 ITALŲ RE

ZERVISTŲ Iš AMERI
KOS.

Italija rengiasi, matomai, 
prie didelės karės. Ji keti
na šaukti savo rezervistus 
ir iš Amerikos. Italijos pa
siuntinys Argentinoj sušau
kė visus laivų kompanijų a- 
gentus ir pasakė, kad jie bu-

LIEBKNECHTAS PAIM
TAS KARĖN.

Pereitam "Keleivio” nu
meryje buvo pasakyta, kac 
Vokietijos valdžia uždraudė 
pagarsėjusiam socijaldemo- 
kratui dalyvauti viešuose 
susirinkimuose ir rašinėti Į 

[laikraščius straipsnius. Da
bar gi atėjo žinių, kad d-ras 
Liebknechtas likos paimtas 
kariumenėn ir išsiųstas ka
rės laukan Alzacijoj.

Liebknechtas buvo Vokie
tijos parliamento (Reichsta
go) narys ir kada tik reikė
jo skirti karei pinigų, jis 
visuomet balsavo prieš. Sa
vo prakalbose jis visur agi
tavo prieš karę.

Karei iškilus buvo paskly- 
dęs gandas, kad d-ras Lieb
knechtas sušaudytas, pas
kui buvo sakoma, kad užda-

jau daužo. Tuo pačiu laiku 
iš kitos pusės prie Konstan
tinopolio laužiasi per Dar- 
danelius santalkininkų lai
vynas.
FRANCUZŲ PERGALĖ 

ALZACIJOJ.
Šiomis dienomis Alzacijoj 

francuzai paėmė svarbų kal
ną, nuo kurio galima kon
troliuoti strategijos geležin
kelis. Vokiečių krito čionai 
suviršum 1,000.

tų pasirengę greitu laiku rytas kalėjime. Bet vėliau 
a • • i- i t • • i

OSOVECO TVIRTOVĖ 
APSUPTA.

Jau kelinta sąvaite, kaip 
vokiečiai apsupo Osovecą ir 
ligšiol vis ją bommarduoja. 
Apgulta tvirtovė narsiai gi
nasi, bet iš lauko rusai grei
tu laiku vokiečių neatmuš, 
tvirtovė turės pulti.

parvežti iš Argentinos 60 
tūkstančių Italijos atsargi
nių.

ORLAIVIAI BOMBAR- 
DUOJA MIESTUS.

pasirodė, kad visi tie paska
lai neteisingi. Todėl gali 
būt, kad ir šitas paskutinis 
gandas yra išmislytas.

ant vietos. Šiomis dienomis helm," kuris yra nuskandi- Pereitoj subatoj keli vo- 
rusai pradėjo užpuolimą ir. nęs jau apje 30 prekinių lai- kiečių orlaiviai nuskrydo 
praneša apie didelę pergalę. vų. Francuzijon ir metė kelioli-
Kovo 26 Jie paėmę apie 35 _____ - -_____ Va hnmhn i Dnnkirka ir da-
varstų ilgio augštumas ir a- 
pie Mlimarčo kaimą sunaiki
nę 3 austrų batalijomis.

Tuo tarpu iš Vienos pra
nešama, kad 26 kovo austrai 
atmušė visus rusų užpuoli
mus Karpatuose, paėmė ne
laisvėn 1,200 rusų ir daug 
artilerijos.

GENEROLAS KLUCK 
SUŽEISTAS.

Iš Berlyno oficijaliai pra
nešama, kad Francuzijoj li
kos sužeistas pagarsėjęs vo
kiečių generolas fon Kluck. 
Jį kliudė franeuzų šrapnelė, 
bet žaizda esanti nepavojin
ga. ______
DARDANELIUS VIS DA 

BOMBARDUOJA.
Praėjusį nedėldienį suvie

nytas anglų ir franeuzų lai
vynas vėl pradėjo bombar
duoti Dardanelių siaurumos 
fortus. Į minutą buvo lei
džiama po du šuviu iš 14 co- 
linių kanuolių. Vienas šū
vis iš tokios kanuolės lėšuo- 
ja $2,000. Laike bombarda
vimo virš Dardanelių skrai
dė orlaiviai ir nurodinėjo 
laivams, kur krinta jų šo
viniai.

SULTONAS LAUKIA 
"SVEČIŲ.”

Turkų sultonas liepė iš- 
lipyt Konstantinopolyje ant 
sienų apskelbimus, kuriuose 
sakoma, kad prie Konstan
tinopolio neužilgo gali pasi
rodyt santalkininkų laivy
nas. Žmonėms patariama 
nenusigąsti. Tai busią tik 
taip sau, lyg ir svečių atsi
lankymas. Laivai pastove, 
šią ir po kokio mėnesio vėl 
išplauksią.

ALBANIJOJ REVOLIU
CIJA.

Romoj gauta žinia, kad 
Albanijoj kilo revoliucija 
prieš turkų valdžią. Liglai- 
kiniu Albanijos prezidentu 
dabar yra turkų paskirtas 
Essad Paša. Albanai nori 
jį išvaryti. Sakoma, kad 
60,000 revoliucijonierių ap
gulė Durazzo miestą ir ke
linta diena jį jau bombar
duoja. Essad Pašos palo- 
cius esąs jau sugriautas.

DARDANO FORTAI 
SUNAIKINTI.

Paryžius sako, kad šio
mis dienomis patirta, jog 
Dardano tvirtovės fortai 
prie Dardanelių visiškai lai
vyno sunaikinti, o Kilid Ba
ro labai apgriauti. Perei
toj subatoj keli nedideli lai
veliai gaudė Dardančiuose 
minas. Turkai pradėjo į 
juos šaudyt nuo krašto, bet 
kariški laivai turkų kanuo- 
les tuojaus nutildė.

PASKANDINO LAIVĄ 
SU RYŽIAIS.

Kovo 19 d. nardomas vo
kiečių laivelis paskandino 

anglų garlaivį "Glenart- 
ney,” kuris vežė Anglijon iš 
Siamo 8,000 tonų ryžių. < 
laivininkai išsigelbėjo, tik 

vienas nuskendo.

NORĖJO PAPIRKTI TUR
KŲ GUBERNATORIŲ.
Vokiečiai skelbia, kad an- 

rlų laivynas norėjo papirk- 
i turkų gubernatorių Smyr- 

noj, kad jis atiduotų ang
lams šitą tvirtovę be mūšio. 
Anglai siūlę didelius pini
gus, bet turkų gubernato
rius jų pasiūlymą atmetė.

ką bombų į Dunkirką ir Ca- 
laisą, tečiaus nepadarė jo
kių nuostolių.
VOKIEČIAI PASKANDI

NO DU LAIVU SU 
ŽMONĖMIS.

Pereitoj nedėlioj po pietų 
nardomas vokiečių laivelis 
paskandino Šiaurės juroj 
anglų garlaivį "Falabą," ku
ris plaukė Afrikon su 160 
pasažieriais. "Falaba” no
rėjo pabėgtu Vokiečiai vi
josi daugiau kaip valandą 
laiko ir pagaliaus pasiviję 
liepė sustot Anglų garlai
viui jie davė tik 5 minutas 
laiko nusodinimui žmonių. 
Bet nespėjo žmonės susėsti 
į valtis, kaip vokiečiai pa
leido torpedą. Pasidarė bai
si ekspliozija. Vienos valtįs 
likos sugadintos, kitos kris
damos nuo virvių apvirto ir 
žmonės sukrito vandenin. 
"Falaba" nuskendo į 10 mi- 
nutų. Kuomet vyrai ir mo- 
terįs kovojo su mirčia ir 
plaukiodami šaukėsi pagal
bos, vokiečių nardomas lai
vas suko apie juos ratu ir iš
ėję ant viršaus apie 20 vo
kiečių žiurėjo ir juokėsi.

Už kelių minutų jie pas
kandino ir kitą laią "Agui- 
lą." Išviso žuvo apie 160 
žmonių.

RAGINA AUSTRIJĄ 
TAIKYTIES.

Šveicarijos laikraščiai iš
spausdino žinią, kad visi 
žymesni Austro-Vengrijos 
politikieriai ragina savo 
valdžią atsimesti nuo Vo
kietijos ir taikyties. Jie pa
taria premjerui Tisai, kad 
tas kalbintų prie to ir Aust
rijos karalių. Bet premie- 
ras Tiša su tuo nesutinkąs.

SKOBELEVO DVASIA 
PASIRODĖ.

Tarp rusų kareivių eina 
paskalai, buk ant karės lau
ko pasirodė Skobelevo dva
sia. Pasakojama, kad ma
tė jį jojant ant baltojo žir
go ir vedant rusus prieš vo
kiečius.

Skobelevas — tai vardas 
rusų generolo, kuris pagar
sėjo laike rusų-turkų karės 
1877 metais. Jis paėmė tuo
met turkų tvirtovę Plevną, 
perėjo Balkanus, paėmė Ad- 
rianopolį ir buvo priėjęs jau 
prie Konstantinopolio var
tų, bet įsimaišė kitos valsty
bės ir liepė sustot Rusijos 
istorijoj Skobelevas dides
nis beveik už Napoleoną. 
Sakoma, kad po juo krito ke
li arkliai, jo rankoj kardas 
truko, šalia jo krito visas jo 
štabas, o jo vis nekliudė. 
Tarp rusų kareivių tuomet 
susidėjo tokia nuomonė, 
kad Skobelevo kulipkos neė
mė. Turkai jo bijodavosi, 
kaip audros, nes ir jie buvę 
įsitikinę, kad Skobelevas bu
vo nemirtinas ir neapgali
mas žmogus. Jį vadindavo 
"baltuoju generolu,” nes 
jodavo vis ant balto žirgo. 
Taigi nestebėtina, kad ir 
dabar Skobelevas pradėjo 
rusams sapnuotis. 1

NUSKENDO NARDOMAS 
LAIVAS.

Praėjusį ketvergą netoli 
Filipinų nuskendo Suvieny
tų Valstijų nardomas laivas 
"F—4.” Kelias dienas ban
dyta jis surasti ir iškelti, nes 
manoma, kad žmonės gali 
jame išgyventi apie sąvaitę, 
bet visos pastangos nuėjo 
veltui. Kelis kartus rete
žiais buvo ką tai užkabinę 
ir kiekvieną kartą manyta, 
kad tai bus nuskendęs lai
vas. Bet taibuvo vis seniau 
žuvusių laivų dalįs. Narū
nai buvo pasinėrę 215 pėdų, 
jet paskendusio submarino 
vis nesuranda.
NUO ŽEMĖS DREBĖJI

MO ŽUVO 29,978 
ŽMONĖS.

Italijos parliamento ko
misija oficijaliai dabar pas
kelbė, kad nuo žemės drebė
jimo 13 sausio, š. m., žuvo* 
29,978 žmonės. Žemės dre
bėjimas palietė 372 komu
nas. 

$50.00 
DOVANŲ.

Skaitytojai mums prane
ša, kad Lawrence, Worces- 
teryje, Norvoode ir kitur 
vaikščioja po lietuvių stabas 
kokie tai žmonės ir renka 
parašus ^Keleivio” sustab
dymui.

"Keleivio" išleistavė sky- 
ria $50.00 dovanų tiems sa
vo skaitytojams, kurie suži
nos tokių žmonių vardus ir 
pavardes, ir apsiima teisme 
po prisiega paliudyt, kad jie 
ištikrujų tokius parašus rin
ko.

Liudininkų mums reikia 
bent penkių iš kiekvieno 
miesto.

Liudininkai gali ir patįs 
duot parašus, kad turėjus 
geresnį prirodymą. Liudi
ninkai už pa 

dideli turkų fortai, ir tuosldžiami nebus, 
fortus rusų laivynas dabar "KeL" /

RUSŲ LAIVYNAS DAU
ŽO BOSFORĄ.

Petrogradas praneša, kad 
pereitą nedėldienį rusų lai
vynas Juodoj juroj pradėjo 
bombarduoti Bosforą. Bos
foras yra panaši į Dardane- 
lius pertaka, tik per pus 
trumpesnė ir daug siaures
nė. Ji veda iš Juodos juros 
prie Konstantinopolio. Ji 
turi 18 angliškų mylių ilgio. 
Įnėjimą į Bosforą saugoja ą bau-



I)AR APIE "ANARCHI
STUS."

"Keleivyje" buvo jau po
rą kartų rašyta apie tai, 
kaip New Yorke detektivai 
prikalbino porą vaikų nu
nešti šv. Patriko katalikų 
bažnyčion "bombą.” o pas
kui tuos vaikus "sugavo.” 
Kapitalistų laikraštija išpū
tė iš to didžiausią sensaciją. 
Stambiomis raudonomis rai
dėmis tie laikraščiai dėjo žy
miai antgalvius "Baisus a- 
narchistų suokalbis New 
Yorke,” "Norėjo išpiauti vi
sus milionierius,” "Tūkstan
čiai ginkluotų anarchistų 
butų užpuolę New Yorką, 
jeigu bomba butų sprogus" 
ir 1.1 ir t.t

"Keleivis," "Laisvė” ir 
kiti socijalistų laikraščiai 
tuojaus pasakė, kad tas 
"baisus suokalbis" — tai 
burbulas. Bet kitaip buvo 
su "Vienybe Lietuvninkų.” 
Ji. kaipo rimtas laikraštis,' 
išpūtė tą tuščią ir pigią sen
saciją ant viso pirmutinio 
savo puslapio. Ji pilnai pa
tikėjo tam "baisiam” suo
kalbiui ir tuojaus pradėjo 
jieškoti. kas čia kaltas. Kaip 
visuomet, taip ir dabar ji 
atrado, kad čia kalti... “ne
geri laikraščiai." Anarchis
tai prisiskaitę negerų raštų 
ir pradėję daryti bombas. 
Anarchizmas esąs geras 
daiktas, bet anarchistų raš
tai — no good.

Tokiu "Vienybės Lietuv-i 
ninku” protavimu pasipikti
no net ir "Amerikos Lietu
vis,” kuris kituose dalykuose 
iki šiol su ja sutikdavo. 11- 
tame savo numeryje jis sa
ko:

” 'Vienybė Lietuvninkų’ patalpi
no ilgą įžengiamąjį straipsnį 'Prie 
"anarchistų" suokalbio New 1 er
ke." kuriame ji sensacionališkai ap
rašo apie suėmimą dviejų ypatų 
norėjusių sugriauti Šv. Patriko 
Katedrą ir duoda ilgą 'pamokslą’ 
prieš 'popierinius' ir šiaip jau 
teroristus.

” 'Vienybė Lietuvninkų’ gal būt 
ir turi kiek teisybės savo persergė
jimuose. bet kadangi savo išvedžio
jimus remia pirmiausiai tokiu abe
jotinu dalyku, kaip pasikėsinimas 
sugriauti Šv. Patriko Katedrą, vi
si jos išvedžiojimai daro blogą Įs
pūdį. Dalykas tame, kad visa ta 
sensacionališka istorija apie New 
Yorko anarchistus, apie baisiusĮ 
planus išžudyti milijonierius ir t. t. • 
nuėjo niekais. Jei policija butų1 
ištikrujų žinojusi tuos didelius už
manymus, butų atradusi ir tų už- į 
manymų iniciatorius ir ypatas, ku
rios tuos užmanymus turėjo Įvyk- Į 
dinti, bet liki šiam laikui iš to taip ■ 
didelio 'anarchistų' skaičiaus suim
ta tik Abamo ir Carbone.

”Tie du lengvatikiu, kaip mato-; 
ma iš jų išpažinties, apie kurią mes j 
rašėme jau praeitame numeryje, Į 
buvo daugiau apkvailinti detekty-į 
vo Pagliani, negu skaitymu anar-! 
chistų raštų, ir kad visas tas šuo- ' 
kalbis tai darbas policijos, kuri j 
norėjo parodyti savo darbštumą 
bei apsukrumą.” 

Ant galo "Amerikos Lie
tuvis” stebisi, kaip "Vieny
bė Lietuvninkų" priešinasi 
pati sau:

"Keista, kad 'Vienybė Lietuvnin- I 
kų’ pasmerkdama pilnai terorizmą, 
išaugština Krapotkiną kaipo žmo
gų 'apšviestą' ir 'plačių pažiūrų’ 
ir talpina jo raštus, kuris vienok i 
yra netik anarchistas, bet ir uo-; ■ 
lūs terorizmo užtarytojas, kuris Į 
turėtų ir papulti į skaičių 'plunks- 11 
ninių bei popierinių teroristų’ ir Į i 
kuris netiki nė kiek Į Įstatymus, Į I, 
kuriuos taip šventai tiki 'Vienybė;, 
Lietuvninkų’.” t'
Šita "Amerikos Lietuvio” j: 

pastaba yra teisinga ir vie
toj. "Vienybė Lietuvnin- j 
kų” taip daro. Ir ji taip da- , 
rydama nori vis pasakyti, Į ■ 
kad lietuvių socijalistų laik- : 
raščiai yra negeri. Mat jie : 
aštriai rašo prieš kapitalis- i 
tus ir kritikuoja kunigėlių į■ 
darbelius. Sulvg rimtos I ‘
"Vienybės Lietuvninkų” Į 
nuomonės, tas reiškia kurs-į 
tymą prie revoliucijos. At-j 
virai taip pasakyti ji' vis ne-! 
drįsta, todėl kaip tik koks 
"juodarankis” parašo kam 
grąsinantį laišką, ji tuojaus 
skelbia, kad tai "blogi laik
raščiai” kalti. Vaikai padė-

jo bažnyčioj smėliu užtaisy
tą "bombą,” ji tuojaus pra
nešė pasauliui, kad ir čia 
"negera literatūra” kalta.

Skaitant šitokias jos ”fi- 
j lozofijas” taip ir jauti žmo
gus, kaip ji nori pasakyt: 
"Ve, prie ko veda anarchis- 
tiški raštai. Musų socijalis
tų laikraščiai yra tokie pat. 
Taigi ir jie auklėja piktada
rius.”

Bet ši kartą "Vienybė 
Lietuvninkų“ labai susikom
promitavo, nes pasirodo, 
kad šitą "baisų suokalbi” 
"sunaikinti" visą New Yor
ką ir beveik visą pasauli ap
versti augštyn kojomis su
rengė ne anarchistai, bet pa
tįs detektivai. kurie "blogų 
laikraščių" visai neskaito.

DISKUSIJOS APIE SU
VIENYTĄ LIETUVA. 
"Tėvynės" No. 11 randa

me ant pirmo puslapio p. R. 
Karužos straipsni "Prie Lie
tuvos Klausimo." Jisai pra
deda taip:

” 'Tėvynės’
straipsnvj p. A. R. palyti klausi
mą, apie kurį musų visuomenėj pri
valo išsidirbti aiški nuomonė. Ta
sai klausimas — tai suvienytų Ma
žosios ir Didžiosios Lietuvos da
lių ateitis.”

Toliaus jis nurodo, kokia 
butų nauda Lietuvai susivie
nijus:

"Kiekvienas 
blaškytas,
tiškasai gaivalas 
gyvenime 
veiklumą, 
gyvenime 
reiškimas, 
kas gaivalas, savo sąmonėje, ins
tinktyviai ilgisi prie koncentraci
jos. Tautiškos pastangos, todėl, 
tempiama tokion linkmėn, kuri ar
tinasi prie užganėdinimo tojo ilge
sio.”

Šitoks gi nuolatinis Įtem
pimas ir pastangos prie su
sivienijimo išeikvoja daug 
tautinių jėgų. Susivienijus 
gi. šitas jėgas butų galima 
sunaudoti tautos pakėlimui. 
Tai vienas dalvkas. antras 
si —

No. 8 Įžanginiam

supranta, kad iš- 
upjaustytas Į dalis tau- 

visuomeniškame 
reiškia silpnybę ir ne-
Tautos bei draugijos 

yra tai normalis apsi- 
kad išblaškytas tautiš- 

savo

> "...tai geografiškas Prūsų Lietu
vos padėjimas. Prūsų Lietuva — 
tai svarbiausia musų tėvynės da- 

. i lis. Joje yra Nemuno įtaka, o Ne
munas — tai visos Lietuvos natū
rai is vieškelis, neapkainuojamas, 
stačiai, savo svarbume.
Prūsų Lietuva siekia jura- 
atidarytų musų kraštui 
Europą, į platųjį pasaulį, 

i sios Lietuvos prijungimas
musų kraštui nebūtą iki šiam lai
kui ekonominį atsigaivinimą: atsi
darytų musų tautai naujo ir tur- 

į tingo gyvenimo progos.”

Iš to jau aišku, kad susi- 
A’ienijus lietuvių tautai bu
tų daug geriau. Bet tai dar 
ne viskas —

”Yra dar vienas dalykas. Pru- 
I sų Lietuvai susijungus su Didžiąją 

Lietuva, atsirastų musų tautos 
tarpe pora šimtų tūkstančių žmo
nių, išauklėtų augštesnės kultūros 
įtekmėje... Prūsų lietuviai išsyk 
susilietų su musų tauta; ačiu-gi 
savo augštesniam kultūriniam iš- 
sitobulinimui jie pastotų musų na
tūraliais mokytojais. Agrikultū
ros, pirklybos bei pramonės srytije 
Prūsų lietuvių Įtekmė išsyk pasiro
dytų sprendžiančiu musų tautiško
jo gyvenimo veiksniu. Apšvietos 
ir veiklumo atžvilgiais musų tauta 
neapsakomai daug laimėtų.” 

Matot, kaip po Vokietijos 
Įtekme Prūsų lietuviai paki-! 
Ii. Jų pateko tenai tik maža 
saujalė; rodos, jiems reikė
jo germanizmo bangose su
nykti. Tečiaus jie netik ne- 
sunyko, bet dar tiek augš- 
čiau už Didžiosios Lietuvos 
savo brolius pakilo, kad 
šiandien gali būt jiems mo
kytojai. Tą pripažįsta p. 
Karuža ir tas yra teisybė.

Bet kada prieina prie 
klausimo, kur butų suvieny
tai Lietuvai geriau, tai p. 
Karuža užmiršta viską, ką 
jis savo straipsnio pradžioje 
vra pasakęs, ir bėga prie 
Rusijos valdžios. Tik pa
žiūrėkit, kaip greitai jis sa
ve muša:

"Vokiečiai — tai augštai išsivy
sčiusi tauta. Ilgi amžiai, pragy
venti po kultūros įtekme, spėjo su
žadinti visas vokiečių dvasios ypa
tybes; jų idealai įgijo aiškumą; 
jųjų tautinė siela — nepaprastą 
tobulumą. Atsižvelgiant į savo 
dvasinius ir medžiagiškus nuopel
nus, vokiečiai žiuri į pasaulį, kaipo 
į jų plėtojimuisi prirengtąją, —

Toliaus 
. kurios 
duris Į 

Mažo- 
reikštų

L S. D. P. Biuras taip gy- _ • • _ A - «« • « «• *sbjuj t HsauisjB niuiutjpiuBd ns ji | j
f.JI p.kr.ip. pasižymėjo vai j, # »reikalilįguįią 

ypač nuo tų laikų, kuomet Prūsų j . .. ... Skaralystė, po laimingai su francu- imtesnio S.—41. laikraSClO, 
------------- v - J 

i rim
tesnių, jeigu jis dabar ne ik- 
valių rimtas? "Rankpelnis” 
turi jau spaustuvę, turi ir 
skaitytojų. Jeigu L. S. D. 
P. Biuras turėjo darbinin
kams ką-nors rimto ir svar
baus pasakyti, tai, mums ro
dos, jis galėjo tai padaryti 
per "Rankpelnį.”

žais karei, įgijo vokiečių tautoje tai ar negalima buvo tą patį 
viešpataujančią poziciją. Prušų į-1 "Rankpelnį’ padaryti 
tėkmėje vokiečių būdas pamaži lai- tesniu. ieieril iis dabar 
kais pilnai persisunkė pasididžia
vimo, netolerantiškumo ir užgrobi
mo karščiu. Vardan tųjų visų o- 
balsių vokiečių tauta ir atsistojo 
apginkluota prieš visą pasaulį. Jei 
laimės — vergija laukia užkariau
tuosius, nes laimėjime visos kenk
smingosios vokiečių ypatybės įgys 
legališkumo sankciją. Juk aiškus 
dalykas, kad visi tie obalsiai, var
dan kurių vokiečiai dabar kariau
ja. laimėjime pasirodys vieninte
liai teisingais, — ir pasekmėje at
neš pavergtoms tautoms-taute- 

lėms priespaudą, vargą ir skurdą__
žodžiu, musų tautai grąsintų neiš
vengiamoji prapultis.”

Vienoj sąvaitėj pas p. 
Karužą devynios pėtnyčios. 
Po Vokietijos Įtekme lietu
viams labai gerai, ir po Vo
kietijos Įtekme musų tautai 
neišvengiamoji prapultis. 
Vargiai kas kitas pataikys 
taip šauniai save sumušti, 
kaip p. Karuža.

Jeigu saujalė lietuvių ne
žuvo po Vokietijos valdžia, 
tai kokiu gi budu galėtų žū
ti patekus tenai visa tauta? 
Juk pats p. Karuža savo 
straipsnio pradžioje sako, 
kad "supjaustytas tautiš
kas gaivalas reiškia silpny
bę." iš ko išeina, 
vienijus tos silpnybės jau 
nebūtų ir prieš germaniza
vimą da lengviau galima bu
tų atsilaikyti, negu iki šiol, 
kada Prūsų Lietuva buvo 
tiktai "atpiauta tautiško 
gaivalo” dalis.

O jei p. Karužai rodosi, 
j kad Vokietijos valdžia, lai
mėjus šitą karę, liktų daug 
žiauresnė, negu ji buvo iki 
šiol, tai argi jis mano, kad 
Rusijos valdžia, jeigu ji ka
rę laimėtų, pasidarytų žmo
niškesnė. nesru ji buvo iki 
šiol?

Taip niekados negali būt. 
Jei Rusija laimėtų karę, tai 
valdžia Įgytų tokius ragus, 
taip Įsivyrautų "tikrųjų ru
sų" (juodašimčių) Įtekmė ir 

jkumščia. kad mažesnes tau
pas jie smaugte užsmaugtų. 
Ir tuomet pakilusi Prūsų 

! lietuvių kultūra butų nus- 
Įlopinta ir turėtų nupulti iki 
j tokio laipsnio, o gal ir že- 
! miau. kaip dabar stovi Di
džioji Lietuva.

Taigi suvienyta lietuvių 
■tauta, patekus po Rusijos 
i valdžia, netik nieko nelaimė- 
■ tų. bet turėtų da netekti ir 
į tos Įgytos nuo vokiečių kul
tūros, kuria taip gėrisi ir 
pats p. Karuža savo straips
nio pradžioje.

TAUTININKAI RENKA ; nuosprendžio, kad Sasnaus
kas butų pasmerktas už pir
mo laipsnio žmogžudystę, 
arba visai išteisintas. Tarp 
kitko jis pasakė: 

"Apskundimas sako, kad 
1 gruodžio, 1914 m., Juozas 
Sasnauskas užmušė su 
plėšimo tikslu Franką Mo 
rell’Į. Kaltinamas Sasnaus
kas pasakė, kad jis nekaltas 
ir tuomi jis jau užginčija,, 
kad jis papildė šitą piktada- i

kad susi-

S. L. A. NARIAI NEGAU
NA IŠRIŠIMO.

Vienas ištikimas "Tėvy
nės” bendradarbis praneša, 
kad Chicagoj kunigai per 
išpažinti pradėjo žmonių 
klausinėti (ypatingai mote
rų), ar nepriklauso prie S. 
L. A. Vienas žmogus pasi
sakęs, kad priguli prie S. L. 
A. ir buvo nuvarytas namo, 
negavęs išrišimo. "Tėvy
nės" redakcija ant to atsa
ko:

"Naujas kovos būdas. Pamena
me. kad pernai rudenį, laike ku- 
ningų suvažiavimo Brooklyne vie
nas kuningas (J. D.) įnešęs suma
nymų neduoti žmonėms išrišimo už 
skaitymų pažangiųjų musų laikra
ščių. Kiti kuningai užprotestavo, 
prirodydami. kad jau lietuvių ku- 
ningų toli einama ir norima pasi
savinti tiktai vyskupams priklau
sančioji privilegija. įnešimas li
kos atmestas. Dabar, kaip ma
tome, jau dar toliaus nueita. Ku
ningas Kemėšis visokeriopais bu
dais prirodinėjo, jog SLA. yra be
dieviška organizacija, jog jį vedų 
laisvamaniai ir tt.
pasistengta pravesti ir 
gitacija toje prasmėje, kad prieš 
SLA. panaudojus išpažintį ? Tuo 
tarpu mes renkame informacijas. 
Gal būti, kad patįs kuningai 
vers Susivienijimą Lietuvių 
rikoje jieškoti apsigynimo 
teisme.”

Kad tokia agitacija 
nešvarus darbas, tai 
su tuo sutiksim. Bet 
vien tik kunigai tokia 
švaria agitacija užsiima. 
Štai Lavvrence’o tautinin
kai renka dabar parašus, 
kad valdžia uždarytų "Ke
leivi." Kaip jums tas išro
do?*

"TĖVYNĖ”

Kiaulėnas 
bus pakartas

PARAŠUS.
Lawrence’o tautininkai 

pradėjo rinkti parašus. Bet 
įspėkit, kam? Sakysit, kad 
caras duotų Lietuvai auto
nomiją? Oi ne! 0 gal tie 
vyrai nori prieš bedarbę už
protestuoti? 
z Neiįspėsite.

Lavvrence’o tautininkai 
renka parašus tam, kad val
džia sunaikintų "Keleivį." - - - . v- - .... .

Gal būt, kad jus tam ne- rystę. Tas priverčia valdžią 
tikėsite, bet ištikro taip yra. prirodyti kiekvieną reika- 
Jie renka ir jiems rodos, i hpgS faktą, kad tą prasizen- 

«r-i------ ------  i2 --- girną jam pnrodzius. Kaul
inamasis visai nereikalauja 
prirodyt, kad jis nekaltas, 
bet priešingai, valdžios pa
reiga yra prirodyt jam kal
tę.

"Prasižengimas, už kuri 
Sasnauskas yra kaltinamas, 
Įstatymų akise yra didžiau- 
sis prasižengimas, koks tik
tai gali būt papildytas, ir) 
todėl jus, eidami prie šitos 
bylos nuosprendžio, turit 
prieš save -----
bų klausimą.

; reikalo jums
kad dėl palaikymo draugi
joj ramybės ir geros tvar- 
ikos, o taipgi dėl visų musų 
į apsaugos, Įstatymai turi 
būt pildomi ir kad prasižen
gęs žmogus turi būt tei
singai ir šaltai nuteistas ir 

: nubaustas. Iš kitos gi pusės 
reikia elgties labai atsargiai 
ir žiūrėt, kad neprasikaltęs 

Į žmogus nebūtų baudžiamas. 
Todėl sverdami liudininkų 
parodymus ir sustatydami 
juos su Įstatymais, jus turit 
elgties labai atsargiai, kad 
napadaryti skriaudos nė 
kaltinamamam, nė Wiscon- 

jsino gyventojams.
"Sulyg Įstatymų, kiekvie

nas žmogus, kaltinamas už 
prasižengimą, yra nekaltas, 
pakol kaltė jam teisme ne- 
prirodyta. Todėl pirma, 
negu išnešite nuosprendį, 
atidžiai perkratykit savo 

įsanžinėj prirodymus, kurius 
j šitoj byloj girdėjot, ir sulyg 
tų prirodymų spręskite, ar 
jis kaltas, ar ne. Ir pakol 
nors vienas iš jūsų abejos 
apie jo kaltę, jus neprivalot 

JĮ pasmerkti.”
Toliaus teisėjas nurodė, 

jog vienas faktas yra neuž
ginčijamas, tai tas,. kad 
Frank Morell buvo užmuš
tas. Todėl jeigu liudininkų 
parodymai atidengia jo už
mušėją Sasnausko ypatoje, 
tai Sasnauskas turi būt nu
baustas už pirmo laipsnio 
prasižengimą. Jeigu gi ne, 
tai Sasnauskas turi būt iš
teisintas.

Prisaikintujų suolas nu
tarė, kad Sasnauskas kaltas 
pirmo laipsnio žmogžudys
tėj ir tuomet teisėjas pasky
rė jam bausmę — kalėjimą 
iki gyvos galvos.

Kiek žinoma, tai Sasnau
skas turi vieną brolį Ameri
koj, kuris sėdi dabar Chi- 
cagos Bridewell kalėjime už 
sumušimą policmano. Pirm 
to šitas jo brolis buvęs nu
teistas 20 metų kalėjimo už 
užmušimą žmogaus Wauke- 
gane, bet pasėdėjęs kiek 
laiko ir bausmė jam buvo 
dovanota.

Kada šerifas vežė nuteis
tą Juozą Sasnauską kalėji- 
man, jis pasakęs: "Mano 
brolis Illinojuje užmušė 
žmogų ir septini žmonės ta
tai matė, o jis sėdėjo tik 7 
metus ir 10 mėn. Manęs gi 
niekas nematė, bet pasmer
kė visam amžiui.” Pama
tęs kalėjimo bastilę, Sasnau
skas atsidusęs pasakė: ”My 
Home.”

jog Wilsonas, gavęs iš jų 
pluoštą murzinų popierga
lių su keliais iškreiveizuo-, 
tais parašais, tuojaus pri
sius brigadą federališkos ' 
kariumenės Į So. Bostoną ir 
subombarduos "Keleivį," 
vien tik dėlto, kad jis jiems 
nepatinka.

Bėdini sutvėrimai!

ANGLIJOS DARBININ
KAI NAUDOJASI

Ginklų ir laivų fabrikose 
Anglijoj dabar yra labai 
daug darbo. Jei darbinin
kai dabar atsisakytų dirbti, 
Anglijos kariumenei tuo- 
jaus pritruktų ginklų, amu
nicijos ir vokiečiai tuojaus 
galėtų ją sumušti. Todėl 
Anglijos valdžia ir kapitali
stai dabar labai bijosi strei
ko. !

Šitaip dalykams stovint,: 
suprantama, darbininkams i 
yra puiki proga reikalauti i 
daugiau algos. Ir reikia pa-Tad ar tik ne- j

r tinkama a- sakyti, kad Anglijos darbi

prirodyti kiekvieną reika

, turit 
labai svar- 
Turbut nėra 
nė aiškinti,

MIRTIES DIENA BUS. 
PASKIRTA 14 GEGUŽĖS.

B. Montvidą išvežė Connec- 
ticut valstijom

ninkai iš tos progos naudo
jasi. Kaip "Daily Mail” sa
ko. per praėjusi mėnesi 154, 
000 darbinikams pakelta al
ga be jokio streiko.

Šiomis dienomis pagrasi
no streiku Clyde laivų bu- 
davojimo firmos darbinin
kai ir tuojaus jiems pakelta 
po lUc. ant valandos dau
giau mokesties.

Velšų cinuotos skardies 
fabrikantai pakėlė 30,000 
darbininkų mokesti nuo 5 i- 
ki 7 nuošimčių.

Kitos firmos pakelia mo
kesti nebelaukdamos pakol i 

KLERIKALŲ darbininkai to pareikalaus. 
-----  1 Dabar ir valdiškų įstaigų , 

tarnautojai išnešė rezoliuci-! 
ją, kurioj reikalaujama, 
kad ir valdžia pakeltų savo 
darbininkams mokesti.

pri- 
Ame- 
šalies

Petras Kiaulėnas, kuris 6 
kovo Wilmingtone vieną po- 
licmaną nušovė, o tris sužei
dė, 26 kovo likos nuteistas 
mirtin. Ji pakars 14 gegu
žės Nevvcastle pavieto ka
lėjime tarp 10-tos ir 3-čios 

i valandos, dienos laiku.
Jo advoktas, David J. Re- 

inhardt, išpradžios reikala- 
vo naujos bylos, bet paskui 
tą reikalavimą atsiėmė. Fa' 
ktai prieš Kiaulėną buvo to
kie stiprus, kad išgelbėt jį 
nuo mirties nėra jokios vil
ties.

Kiaulėnas nuteistas mir
tin vien tik už užmušimą po- 
licmano, apie ką jau buvo 
plačiau rašyta "Keleivio” 

i No. 11. Ar jis turėjo ką 
nors su kun. Žebrio nužudy
mu, kol kas da nežinia. An
glų laikraščiuose pasakęs 
policijai, kad Kiaulėnas 
(Krakus) užmušė kun. Žeb
ri, bet kaip dabar išrodo, tai 
šita žinia buvo tyčia išmisly- 
ta, kad lietuvių kunigo už
mušimą suvertus ant pačių 
lietuvių. Juk Waterburie- 
čiai anglų dienraščiai buvo 
paskelbę, kad Brooklyne 
(taip vadinasi viena Water- 
burio dalių, kur gyvena lie
tuviai) susekta jau visas a- 
narchistų lizdas tarp lietu-

' vių. Prieš tą biaurų šmeiži
mą Waterburio lietuvių 
draugijos užprotestavo.j

B. Montvydas dabar jau 
'atvežtas i Čonnecticut vals
tiją ir, kaip girdėt, policijos 
klausinėjamas atsakęs, kad 
apie kun. Žebrio užmušimą 
jis n^ko nežino ir niekam 
nėra sakęs, kad jis žino.

Taigi labai gali būt, kad 
kun. Žebrio užmušėjai dar 
nesuimti ir kas nužudė, tu
rės būt da prirodyta.

Apie P. Kiaulėną galima 
da tiek pasakyti, kad jis šau
dė i policiją jau keli metai 
tam atgal, kada ji norėjo a- 
reštuoti Brocktone. Pama
tęs besiartinančią policiją ir 
nujausdamas, kad ši nori jį 
paimti, jis leidosi tuomet bė
gti. Išbėgus užmiestelio pa
sislėpė krūmuose ir ėmė šau
dyt. Buvo jau tamsu ir 
policija pabijojo eit artyn. 
Nors tuomet jis pabėgo, bet 
neilgam. Visų aplinkinių 
miestų policijai buvo išsiun
tinėtos jo fotografijos ir už 
kelių dienų ji suėmė So. Bo
stone ant Broadway, netoli 
D st. Jis ir čia norėjo šauti 
policmaną, bet nesuspėjo iš
sitraukti brauningą. Pas 
ji tuomet rado kaukę, kokią 
vartoja plėšikai akims už
sidengti, užtaisytą braunin
gą ir kitokių prietaisų. Tai 
buvo 30 gegužės, 1911 metų. 
Taip rodo policijos rekordai. 
JĮ tuomet nuteisė nuo pen
kių iki 10 metų kalėjimo. 

Bet po trijų metų ir 6 mė
nesių jį paleido ant "gar
bės žodžio.”

Paleistas iš kalėjimo, kaip 
žmonės pasakoja, jis tuo
jaus vienose vestuvėse Cam- 
bridge’uje ištraukė vienam 
vyrui suviršum šimtą dole
rių ir išnyko, kaip kompa- 
ras.

Paskui buvo užpultas ir 
apiplėštas tūlas Šidlauskas, 
kuris vaikščiodamas parda
vinėdavo laikrodėlius. Spė
jama, kad ir čia buvo Kiau- 
iėno darbas.

Paskutinį kartą žmonės jį 
matė su B. Montvidu Bosto
ne, ant North Station’o, o 
potam Lawrence.

Taigi P. Kiaulėnas, kurį 
anglų laikraščiai vadina 
Melba, Kraku, Kelley ir da 
kitaip, buvo jau tikras ban
ditas.

TINKLE.
"Tėvynė." kalbėdama a 

nąsyk apie "lietuviškus juo- 
drankius,” nupasakojo be
veik taip,
Lietuvninkų," girdi: 

"Paskaitykime, kas apie 
gus rašoma kaikuriuose 
čiuose ir paklausykime, kas 
juos kalbama nuo estradų, 
veik negirdėsime, kad yra 
kuningu. tokių, kurie yra žmonės 
pilnoje to žodžio prasmėje. Ku- 
ningas, pagal tokius laikraščius 
ar kalbėtojus — tai lupikas, skriau
dikas. tamsunas, žmonių išnaudoto
jas, turtais apsikrovęs, ir tp. tp. 
Reiškia, tarp jų nėra gerų žmonių, 
nėra idealistų, nėra žmonių.”

Vadinas, TTėvynė" kalti
na musų laikraščius ir kal
bėtojus, kurie agituoja 
prieš kunigus. "Naujienos’’ 
pastebi, kad "Tėvynė,” no
rėdama apkaltinti socijalis- 
tus, ir justi nepajuto kaip 
pati Įsipainiojo Į klerikalų 
tinklą. Atsitikus New Bri- 
taine žmogžudystei, kleri
kalai tuojaus šoko rėkti 
ant bedievių. Klerikalams' ■ 
čia rūpėjo sudrumsti vande
ni, kad pagavus Į savo poli
tiškąjį tinklą daugiau ne
gudrių žuvelių. Ir kas gili 
Pasirodo, kad Į tą tinklą pa-1 
teko ir "Tėvynė.” Ji už
tvirtino jų pasaką, buk ku
nigų priešai gimdo juod- 
rankius. Vadinas, "Tėvynė" 
apkaltino čia ir pati save 
ir visus laisvamanius, bet už 
vis sunkiausis apkaltinimas 
čionai krinta ant d-ro šliu-' 
po, nes niekas nėra taip ku
nigų niekinęs per savo raš
tus ir nuo estrados, kaip d- 
ras šliupas.

Taigi "Tėvynė” čionai pa
sitarnavo saviškiems tikrai 
meškiškai.

Tą patj reikia pasakyti ir 
apie "Vienybę Lietuvnin
kų.” Ši irgi karta tą pačią

*?■kaip "Vienybė

kuni- 
laikraš- 

apie 
Be- 

gerų

Sunki bausme 
lietuviui.

SASNAUSKAS NUTEIS
TAS KALĖJIMAN IKI 

GYVOS GALVOS.
NAUJAS SOCIJALISTŲ

LAIKRAŠTIS.
"Kova" gavo iš Škotijos 

pranešimą, kad netrukus 
tenai pradės eiti naujas so
cijalistų laikraštis, kuris va
dinsis "Socialdemokratu.”

Va kaip tas pranešimas 
skamba:

”Jau senei mes jautėme rei
kalingumą rimtesnio s.-<L laikra
ščio. Dabar ypatingai atsirado 
daug klausimų, kurie reikia nuodu
gniau perkratyti. Tai spragai už
kišti Užsienio L. S. D. P. Biuras 
pradeda leisti jau senai rengiamąjį 
'Socialdemokratą.’ Pirmas jo 
num. pasirodys kovo mėn. pabai
goj. Išpradžių bus neperiodiškas.

"Butų labai svarbu šį leidinį kuo- 
plačiausiai paskleidus tarp darbi
ninkų, ypatingai labiau susipratu- 
siųjų darbininkų. Amerikos drau
gus kviečiame kiek galima labiau 
jį paturėti ir platinti. Kaina A- 
merikoj su nusiuntimu vienas num. 
5c; kas norės iškarto užsisakyt 6 
num. — 25c., 12 num. — 50c.

"Kova” šitą žinią priima 
su džiaugsmu. Ir ištikrujų 
mes negalim nesidžiaugti, 
kada auga ir plėtojasi musų 
idėjos spauda. Tečiaus pats 
per save kįla klausimas, ko
dėl užsienio L. S. D. P. Biu
ras nutarė šitokį laikraštį 
leisti Škotijoj, ir dagi tame 
pat mieste (Bellshill), kur 
vienas tokios pakraipos lai
kraštis ("Rankpelnis”) jau 
yra? Juk tai neišvengiamu 
budu turės užkenkti "Rank- _ _ .
peiniui." Jeigu jau užsienio šaką, ant kurios pati sėdi.

I

t

i
I

Jį kaltino žmogžudystėj, bet 
jam to neprirodė ir jis prie 

to neprisipažino.

Šiomis dienomis Wiscon- 
sino valstijoj, Oneida aps
krityje, buvo teisiamas už

! žmogžudystę lietuvvs Juo- 
jzas Sasnauskas. Jis buvo 
kaltinamas girininko Fran
ko Morell’io užmušime, 

į Morell buvo užmuštas gi
rioje 1 gruodžio, 1914 m. 

j Kas ji nužudė, niekas nema- 
!tė. Jo lavoną rado tik ant 
Į rytojaus. Ir suimtas Sas
nauskas prie kaltės neprisi
pažino. Bet aplinkybės liu- 

: dijo prieš jį. 
Į Sulyg valdžios surinktų 
žinių, Morell buvo užmuštas 

i dėl pinigų. Dalis jo pinigų, 
o taipgi ir bankinė jo kny
gutė buvo atrasta pas Sas
nauską.

Valdžios liudininkai paro
dė, kad tą rytą, kada Morell 

(buvo užmuštas, Sasnauskas 
sekė paskui jį iš Wooddruff 
miestelio į girias. Jie taipgi 
liudijo, kad pirma Sasnaus
kas buvo nusigyvenęs, o po 
Morell’io nužudymo jisai 
turėjo užtektinai pinigų ir 
nusipirko laikrodėlį su rete
žėliu. Kiti liudininkų paro
dymai vėl buvo tokios rū
šies, kad teisėjas, duodamas 
prisaikintiems šuolininkams 
įsakymą, reikalavo tokio lietuvis.

Šitą aprašymą paėmėm iš 
anglų laikraščio "The Rhi- 
nelander News," kurį pri
siuntė mums p. A. Garmus 
iš McNaughton, Wis. Anglų 
laikraštyje nuteistojo pa
vardė rašoma "Sosnoski,” 
kas skamba daugiau lenkiš
kai, negu lietuviškai, bet p. 
A. Garmus sako, kad Sosno- 
ski-Sasnauskas yra tikras
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tavo, o apie dūšios’ reika- belaimės kasyklose. Užmu- tie suskurdę katalikai galės j 
lūs — mc nieko. §ta j lietuvis. užlaikyti kunigą ir jo • sei- į

KORESPONDENCIJOJ

Ant galo zakristijonas už
baigė raudodamas, kad ko-' 
respondentai, nepagiriu jų 
darbų, o su tuomi padarytų J 
sako, mums tautiečiams biz-' 
nį. (Ar dar mažai pipirų 
parduodi ?)
Publikos buvo apie 100, būt 

gal buvę daugiaus, ale ”Ka- 
taliko” menadžierius atbuki
no dantis patiems klerika
lams per pirmąją tautos die
ną. Z. M—nė.
croydonTanglija.
Iš Anglijos socijalistų 

veikimo.
West Croydone, 31 d. sau

sio, 1915 m., susitvėrė LSS. 
D. B. 21 kuopa, tai yra pir
ma kuopa lietuvių socijalis
tų sąjungos Anglijoj. Lie
tuvių šiame mieste yra tik 
15 ir visi prisirašė prie kuo
pos. Visi jie pirmeiviški žmo
nės, laisvamaniai ir socija
listai. 5 vedę ir 5 pavieniai; 
prie kuopos priguli 3 mote
rys ir 1 mergina. Visi jie 
yra rubsiuviai, gyvena gra
žiai.

28 d. vasario susirinkime 
nutarė parsitraukti laikraš
čių dėl išplatinimo tarpe di
džiojo Londono lietuvių, 
"Keleivio," "Kovos," "Lais
vės” ir "Rankpelnio." Nu
tarta susivienijus su Londo
no draugais surengti dide
les prakalbas Londone. Kal
bėtoją kviesim Kapsuką, 
"Rankpelnio" redaktorių. 
Londone tuom syk da nėra 
LSS. kuopos, bet tikimės, 
kad tuoj susitvers ir veik
sim iš vieno.

Croydoniečiai Londono 
lietuvius vis tiek sujudin- 
sim. Londonas pagarsėjęs 
visam pasaulyj, kaipo dide
lis miestas, bet apie lietu
vius veik nieko negirdėt, 
nors čia jų yra daug ir viso
kių pažiūrų, niekas į laikra-

myną, kadangi parapija su
sideda vos iš 70 narių. Ro
dos reikėjo gana pasimokyti 
nuo lenkų parapijos, kurių 
kunigai taip žiauriai apsiei
na su parapijonais .

Nekurį laiką atgal kuni
gas nuvažiavo i Buffallo, N. 
Y. ir per telefoną norėjo pa
sikalbėti su savo mylimąją 
ir pasiskirti laiką ir vietą 
susitikimui. Bet, o nelai
mė! Telefoną peėmė kita y- 
pata ir davė žinią^ para-

NEW YORK, N. Y.
New Yorkas atsilikęs • 

Lietuvos šelpime.

dėti ir bendrai veikti. Ir 
veikėme kiek išgalėjome.

chrani.” Tai kiek tie kleri- 
kalberniai apie tautystę nu-

YOUNGSTOVVN, OHIO.
Antroji "Tautos diena.” 

Patriotizmas kunigams 
esanti idėja.

Youngstowno klerikalai 
atšventė 7 d. kovo antrą iš 
eilės "tautos šventę.” Ši 
diena buvo užvardyta "Ka
zio diena.”

Kalbėtojais buvo vietinis! 
kun. V. Vilkutaitis ir kun. 
J. Misius iš Ellsvvorth, Pa. į 
"Zakristijonas" atidarė su
sirinkimo vakarą. Trijų. 
mėnesių "agitatorius" išda-' 
vė atskaitą iš surinktų au
kų ir ėmė dejuoti, kad žmo
nės nežiną, kur tie pinigai.' 
"Laisvėje" ir kitur kores
pondentai rašą, kad aukau
tojai nežiną kur jų aukos? 
Ką gi mes, girdi, padarysi
me. kad gerbiam. aukauto
jai tų laikraščių neskaito, 
kuriuose mes pagarsinome 
surinktas aukas (bom biznis 
p. agitatoriau, atsiprašant).

Po to tas agitatorius bu
vo perstatytas kalbėti. Nu 
gi. dievuli, pasigyrė, kad 
jam tekę pažinti vokiški įs
tatymai. tai biauriausi esą i 
— patriotiškai sutaisyti! Gi 
Rusijos daug geresni ir po 
"ruskiu" geriau lietuviams 
busią (tai kuriems galams 
patsai gyreisi, kad^pabegęs §čius nieko neparašo iš Lon

dono lietuvių gy-venimo ir 
jo apielinkių. Čia geram sa
tyrikui rašėjui ir karikatū
ristui butų vežimas mede- 
gos iš lietuvių gyvenimo ir 
jų tipų.

Amerikos lietuviai šposų 
moka prikrėsti, bet Anglijos 
lietuviai da geriau.

žalias Vuosis.

iš tos caro gerovės?)
Antruoju kalbėto jum bu

vo kun. Misius. Šis išeitavo 
iš pirmojo kelis žodžius ir 
nupasakojo, kad be patrio
tizmo žmogus, tai be — idė
jos ir tokis žmogus neturįs 
tikslo gyvenime.

Ar tik vienas tikslas ran
dasi pas žmogų? Jeigu kun. 
Misius skaito tą už tikslą ir 
už idėją, kad lietuvis var
dan tėvynės eitų žudyti 
lenką, žydą ar kitą kitatau
tį, tai visai prasta idėja, ku
nige, pas jus įsigyvenusi. 
Aš nevelvčiau nei prasčiau
siam nedorėliui laikyties to
kios idėjos. Tai smarvė, nuo
dijanti žmonių širdis neapy
kantos pelėsiais! Argi pat
riotizmą galima skaityti už 
idėją? Ar gi galima nepas
merkti tokios idėjos, kuri 
priverčia tautas ginkluoties 
ir skersti vienas kitą?

Toliaus pasakojo apie kul
tūrą ir apšvietą, laikraščius 
ir mokyklas, ir vis primy- j 
nęs tvirtino, "kad išgany
mas tautų ir kultūriškas jų 
pakilimas yra krikščioniš
kai tautiškose mokyklose ir 
kad reikia imties už gerų lai
kraščių.” Sako: "laikraš
čiai, tik laikraščiai tautą pa
kelia, ot, tik bėda, kad mes 
mažai turime gerų laikraš-j 
čių. Visa diduma, tai at- 
žagarkulturiai” (suprask, 
darbininkiški). Paskui pa
sigyrė, kad yra jų "Federaci
ja.” Ot, sako, "kaip mes ta
da pakeltume lietuvių tau-' 
tą, kad visi Susiv’enijijmai 
ir Sąjungos butų po kunigų 
Federacijos globa.” (Na ir 
ištikrujų šita "pečionka” ne 
vienam juodvarniui kvėpia, 
bet šabaš Jurguci, mulkini
mo laikai praėjo). Taip ir 
užbaigė savo kalbą, o čia' no yrą pareiga. 
Youngstowno katalikėliai' kad visuomenė girdėdama 
laukė, kada pradės sakyti Lietuvos gyventojų šauks- 
apie čyščių, pragarą, dūšią mą pagalbos, atlankys skai- 
ir griekus smertelnus. Vie- tlingai fėrus ir tuomi su- 
na moteris pastebėjo, kad šelps ne vieną badaujančią 
”laukus visą vakarą, kad iš-1 Lietuvos gyventojų šeimy- 
girst apie dūšios išganymą.” ną.

Antras kun. V. Vilkutai-

MORCESTER, MASS.
į Nuo Lietuvos šelpimo Fon

do Skyriaus Komiteto.
j Worcesterio Lietuvos Šei- 
• pimo Fondo skyriaus Komi- 
i tetas, kuris atstovauja 10-tį 
: vietos dr-jų, šiuomi praneša 
gerbiamai visuomenei, kad 
balandžio 15, 16, 17, t. y. 
ketvergo, pėtnyčios ir suba- 
tos vakarais, Komitetas ren- 

i gia fėrus, į kuriuos užprašo
me visus gerb. lietuvius, ku
rie tik prijaučia Lietuvos 
vargams.

Worcesterio lietuviai iki 
; šiol buvo pavyzdingai duos- 
:nųs, per tai gana daug au
kų surinkta. Tas mums da
vė daug drąsos ir mes vėl 
pasirvžome atlikti svarbų 
aukų rinkime žingsnį.

Musų lietuviški biznieriai 
rėmę aukomis, tikimės, kad 
ir šiuom kartu neatsakys 
musų pradėtam darbe. Nors 

į mus darbas yra da tik pra
dėtas, aukų jau yra daug su
rinkta, svetimtaučiai taipgi 
neatsisako aukauti.

Jei kožnas worcesterietis 
duotų mažytę auką, tuom 
mažai savę nuskriaustų, o 
Fondas žymiai padidėtų.

Daugelyj Lietuvos vietų 
jau pažiurėjo gyventojams 
badas stačiai į akis. Kas gi 
išties šioje valandoj pagal
bos ranką Lietuvai, jei ne 
amerikiečiai, kurių kiekvie- 

Tikimes,

Į

Kovo 18 d. darbininkams 
buvo it kokia nelaiminga 
diena. Beveik nebuvo tokių 
kasyklų, kuriose nebūtų 
darbininkas tapęs sužeistu.

Tarpe tų nelaimingų atsi
tikimų 2 tapo užmušta Oak 
Heli Coal Co. ir Lytie Coal 
Co. Pirmojoj slavas (pa
vardė nežinoma). Antrojoj 
kasykloj lietuvis, Antanas 
Bartnykas.

Priežastįs tų visų nelai
mingų darbininkų tarpe at
sitikimų daugiausia yra ta
me. Kaip dabar tik pusę 

' laiko dirba, mokestįs su- 
i mažintos, darbininkas dirb
damas ant kontrakto nori 

i kokį centą daugiau užsi- 
krapštyti. Dėlto daug at
sitinka nelaimių, kad per 
skubinimą nepasisaugoja, 

j lenda į durnus ir dulkes ne- 
i patėmydami, kad šmotas 
anglies ar akmens kabo ant 
sprando, kuris žada per- 
t raukt savo aukos gyveni
mo siūlą. Ir taip tankiausia 
atsitinka su angliakasiais.

Šias visas nelaimes pa- 
i rengė, kiek galima spręsti, 
tai šv. Petrikio diena, nes 
beveik visos kasyklos nedir
bo, šventė. Airišiai turėjo 
balius beveik kožnoj vietoj, 
šiaip vis darbininkai, dau
giausia pripratę per tokias 
šventes gerai įkaušti rudžio, 
tai ir ant rytojaus išėjus į 
darbą daugumui gaivoje 
skambėjo šv. Petrikis, per
tai ir nelaimių daugybė at- 

; sitiko.
Antanas Bartnvkas ne

buvo girtuoklis ir niekur 
netiko žmogelis, kaip tik 
dirbti ir melstis. Namie 
taipgi netaip labai buvo rei
kalingas, kaip šeimyniškam 
gvvenime turėtu būti. Žino- 
ma. gyveno poroje, bet taip 

: išrodė, kaip ir nesau. Nes jo 
paties žodžiai liudija, kad 
jam gyvenimas neišrodė 
toks, kaip žmogaus turėtų 
būti. Jo paties ištarti žo
džiai taip skamba: "Aš 
gyvenu kaip arklys, 
gyvulys; aš pats nežinau 
kaip aš gyvenu.” Tad matyt, 
kad jam gyvenimas nebuvo 

: malonus.
Bet jeigu įsigilintum į 

darbininkų gyvenimą, kurie ■ 
i taip giliai tikėjimiškam fa- 
i natizme paskendę, tai gal; 
: rastum iš 100 dešimti porų, 
i kurie žino, kad jie gyvena 
i taip, kaip vedusiems prigu- i 
i Ii gyvent, o kiti visi tik dėl > 
, to. kad juos kunigas suvedė sos 
į porą, tai ir turi taip būt. j Įsteigimas knygyno,,

Malonu skaityt praneši- j kaip jos norėjo ir 11c ic V ii 11 minefii Viii* lio_ J 2mus iš kitų miestų, kur lie
tuvių liaudis nuėjus toli pro
greso keliu. Apšviestesnės 
lietuvių kolonijos jau pase
kmingai pasidarbavo nus
kriaustos Lietuvos sušelpi- 
mui.

Šitam sunkiam laike, ka- 
■ da musų tėvų žemė laistoma 
j kasdien darbo žmonių krau
ju, o šimtai šeimynų atsidu- 
' rė prie p at bado šmėklos na-

pijos komitetui. Tuojaus, srų, kiekvienas turįs žmoni- 
parapijonų būrys susirinko šką širdį lietuvis, turėtų at-

Ir štai, kokis ten Motiejus simano, kiek kurpius apie 
i parašė į laikraštį ne taip piragų kepimą. J. Balionis. . . . _. . . . • • ♦

Kovo 14 d. L. L. Namo 
dr-jos buvo prakalbos. Kal- 

į bėjo drg. Žiurinskas iš Nor- 
; wood, Mass., apie Europos 
: karę ir socijalizmą, taip jau 
'ir kunigėliam uždavė gana 
karčių pipirų. Žmonių bu
vo daug; prakalba visi užsi
ganėdino. O pereitą nedėl- 
dienį irgi buvo diskusijos ir 
paskaita. Skaitė P. Balsys 
apie dr. Kudirkos gyveni
mą.

Kaip kituose miestuose, 
taip ir čia, kunigai mulkina 
tamsius žmonelius. Dabai* 
liepė melstis ir mišias lai
ko, girdi, karę Dievas sus
tabdys. čionai apsvarsty- 
kit, kas geriau bemokslius 
vargšus klaidina, jei ne ku
nigai? Jonas Juokias.

. ‘ vietoj,
kad atsakyt Motiejuj — ži
vilietės (ne visos) visą tulžį 
išliejo ant socijalistų.

Liūdna darosi žiūrint į 
tokias ypatas, kurios nieko 
negalvoja, šmeižia draugi
jas vien gera joms trokštan
čias. K. Genys.

SU
paskirtam laike ir apstojo; siminti savo pareigą apie 

’ * — “ 1 nelaimingųjų gelbėjimą.
Bet pas mus New Yorke 

taip nėra. Tik vienas Lie
tuvių Politikos Kliubas ne
užmiršo savo priedermių ir 
paskyrė keletą desėtkų do
lerių Lietuvos sušelpimui.

Minėtasai Kliubas buvo 
surengęs kovo 21 d. prakal
bas. Kalbėjo draugai Sai
kutis ir Jukelis.

Labai nuosekliai išaiškino 
darbininkų gyvenimo praei
tį ir dabartį. Vien gaila, 
kad mažai publikos buvo. 
Klausimas, ką musų lietu
viai veikia, kurių čia yra 
skaitlingai? Gi geria stu- 
bose sulindę, apsistatę bač
kutėmis. Pasekmė to viso 
girtavimo tankiai būna ta, 
kad girtuoklystė užsibaigia 
baisiausiomis tragedijomis. 
Kruvina tragedija tarp New 

Ycrko lietuvių.
Kovo 19 d. po No. 22 Hu- 

bert str., atrasta kieme ne
gyvas Mykolas Jonaitis, Pe
tro Dundos įnamis. Jisai iš- 

, vakaro su savo šeimininku 
: ir kitais įnamiais girtuoklia
vęs iki vėlai nakčiai, o rvt- 
metyj prie P. Dundos langų 
jis atrasta negyvas.

Apie jo mirtį štai ką papa
sakojo p-lė Zabelija Lipčiu- 
tė, gyvenanti tame pačiame 
bute:

"Mykolas Jonaitis vos ke
lios savaitės kaip atvažiavo 

i į šį miestą iš Philadelphijos. 
jis įsiskolino Dundu šei
mynai už kambarį. Jam pa- 

j liepta buvo išsikraustyti, bet 
jam užsimokėjus $18.00 
Dundos ėmė reikalauti dau- 

Igiau. M. Jonaitis atsakęs, 
kad aš ir taip daug užsimo

kėjau. Jį pradėjo mušti...” 
i P-lė Z. Lipčiutė sakosi gir- 
į dėjusi, kaip jį mušdami ke
tino pro langą išmesti. Bu
vęs jau vėlus laikas. Ji atė
jusi iš giedorių mokyklos ir 
būdama nuvargus, atsigulus 
kitam kambaryj ir greitai 
užmigus. Daugiau ji nieko 
negirdėjusi. Tik ant ryto
jaus užgirdusi, kad M. Jo
naitis rasta po langu negy
vas.

Dundos ir jo burdingieriai 
visi likosi suimti. Dabar 
eina tardymas, kaip teisme 
dalykai išsiaiškins — pra
nešiu vėliau.

Turiu pridurti, jog Dun
dos, lygiai ir M. Jonaitis, vi
si yra katalikai. Ant jo
kių prakalbų jie nesilanky
davo ir mėgdavo gerai išsi
gerti.

privatinį namą. Vargšas 
kunigužis pasijuto pavojuje 
ir spruko per langą vieno
mis kelinaitėmis. Įtūžę pa
rapijonai ant rytojaus susi
rinko prie klebonijos di- 
džiausis būrys ir jau norėjo 
"tėveli” paimti į savo ran
kas. Bet šis nesnaudė. Pa- 

: sišaukė pagalbon policiją, 
atsistojo ant laiptų ir sušu
ko: "Ko jus čia suėjote? Ar 
norite kenkt mano kunigiš
kam stonui! Kaip buvote 
asilais, taip ir liksite, o aš 

i kaip buvau kunigu, taip ir 
busiu!” Įlipo į vežimą ir 
nuvažiavo. Parapijonai gi 
pakrapštė sau pakaušius iš
siskirstė.

Dabartinis kunigas vėl 
parapijomis piktina. Jisai 
vežiojasi automobiliuje gas- 
padinę. Parapijonai maty
dami pyksta, griežia dan
timi. Bet kunigas tiesiai 
pasakė: "Jus neprivalote ki- 

I šti nosį į mano reikalus, aš Į 
'jūsų!" To negana, jei ku
ris parapijonų užsimano 
keliauti pas Abraomą, tai 
kunigas atsisako nakties lai
ke eit padų šmeruoti.

Ar tai ne gera lekcija mū
siškiams nuo lenkų pasi
mokinti !

Kovo 17 d. ant geležinke
lio bėgių (ant 15 gatvės) ta
po trūkio suvažinėtas su
lenkėjęs lietuvis, Zigmas 
Vasiulevičius. Paėjo iš Vil
niaus gub. Sakoma, kad

, o 
paskui padėtas ant geležke- • 
lio bėgių?

1 . įlietus Odn-Viiid, J

p pirma buvęs nužudvtas, ■žinau-* .i - ____

Apželtakis.

ANSONIA. CONN.
Iš visų čia esančių dr-jų 

progresyviškiausia yra Lie
tuvių "Šviesos” dr-ja. Ji 
rengia pramogas, prakal
bas, rūpinasi sušelpimu Lie
tuvos, o ypač svarbus ”švie- 

” veikimo nuopelnai, tai 
kurio 

Bet apie'meilę vedusiųjų ne- naudojasi visi vietos lietu- 
turi nė mažiausio suprati- ■ Knygos surinkta yra 
mo. Nė nedyvas, nes tuos geriausio turinio. Ne lai- 
vargšus darbininkus nėra koma Sapnininkų ir Šven-i

! kam 'pamokyti morališku-1 tujų gyvenimų, bet "Kelei- 
mo, tad gyvena taip, kaip:v*0/ "Laisvės” ir "Lietu- 
supranta. 0 jų vadovai nuo i vos" leidiniai, 
pamokinančių morališkumo|

i susirinkimų liepia šalinties, • 
j kaip nuo kokios užsikre- 
čiančios ligos.

J. Ramanauskas.

t
•>

SCRANTON, PA.
Reikią taikinties prie 

kapitalistų.
Kovo 21 d-ras Šliupas

Živatkausku sakė prakal
bas. Tarp kitko dr. šliupas 
taip pasakė: Amerika tai 
puiki šalis, tik reikia taikin
ties prie čionykščių kapita
listų, o kapitalistai esą pui
kus žmonės.

Gaila, kad dr. ŠI. nenuro
dė būdų, kaip taikinties, ar 
taip, kaip patsai gerbiamas 
daktaras prisitaikino atsi- 
mesdamas nuo socijalistų ir 
ant jų užsipuldinėdamas.

Liepė mokinties amatų, 
'nes paprastas darbininkas 
I vistiek gerovės nesulauk- 
jsiąs, kaip dabar, taip ir to- 
, liau. Girdi, socijalizmas ne
pagerins paprastų darbinin
kų būvio. Dr. Šliupas sako, 
kad žmogus pavalgęs nie

kuomet negalįs būt laimin
gu. Turbut, norėjo patarti, 
kad visai nevalgyti.

Živatkauskas savo kalbo
je vien dyvijo kepurninkus, 
i Mat keli parapijonai buvo 
; atėję ir visą laiką stypsojo* 
su kepurėmis. Bet ar tai 
verta buvo vien apie juos 
kalbėti.

"Živilės” choras sudaina
vo keletą dainelių, kurios 
publikai labai patiko.

Mikas.

PORTLAND, ME.
Šis gražus miestas stovi 

tarp vandenų ir vasaros me
tu nėra didelių karščių. Fab
rikų jame visai mažai yra, 
tad mažai ir uždarbių. Lie
tuvių yra apie 20 šeimynų- _ _ _ 

i ir apie tiek pavienių vyrų,

i
merginų visai nėra. Smuk
lių viešų nors nėra, bet 
slaptai svaigalų galima gau
ti, nors ir išsimaudvk, tad 

: ir girtuoklvbė labai prasi- 
; platinus.

Pašalpinių draugijų nė
ra jokių. LSS. -?19 kp. taip-

■ pat nieko neveikia, nors tie- 
sa pasakius, tarpe alkoholi
kų gyvenant labai sunku ką
■ nors ir pradėti.

A. Lukauskas.

Kas mums rašoma
Ledford, III.— Jokių pa

šalinių darbų čia nėra, kaip 
tik anglių kasyklose. Pas
taruoju laiku vienos kasyk
los sustojo neaprubežiuo- 
tam laikui, antrose dirbama 
po 4 d. sąvaitėj. Darbo ne- 
gal'me 
$50.00.

Gardner, Mass.— LSS. 89 
kp. kovo 21 d. pakvietė kal
bėti drg. J. Mickevičių, ku
ris išrodęs, 
darbininkas 
turi kovoti 
savo būvio, 
pipirų kunigams.

Publika labai ati
džiai klausė. Vietinės lie
tuvaitės labai gražiai pade
klamavo eiles, publika visu 
kuom buvo užganėdinta. 
Lėšoms padengti surinkta 
$4.00 aukų.

Garnios Džimis.

MONTELLO, MASS. 
”Vyčių” paskaita ir klerika- 

liški "studentai.”
Čionai yra apie pusę tuzi

no klerikališkų, arba kaip 
jie patįs save vadina, "tau
tiškų studentų” ir visi jie į 
kunigo dūdą pučia, organi
zuodami parapiją, "vyčius” 
ir tt. Štai 14 kovo bažny
čioje "vyčiai” turėjo pas
kaitą (Kažin, ar ir "manie- 
brus” pradės "vyčiai” bažny
čioj daryti? Red.) apie 
kraujo cirkulaciją. Skaitė 
"lietuviškai" studentas Bu- 
dreckis, bet daugiau žodžių 
vartojo angliškų. Labai ne
gražu darkyti lietuvišką 
kalbą. Antras stud. Česnu
levičius pasižadėjo tą pas
kaitą geriau išaiškinti, vie
nok apie ką aiškino, tai sun
ku suprasti. Užbaigęs pra
šė klausimų, kas esą neaiš
ku, tai paiškinsiąs. Tad tū
las asmuo ir užklausė šiaip: 
"Medicinos mokslas augštai 
pakįlęs ir jus sakote jį pa
žįstate, tai kodėl dabar dau
giau įvairių ligų ir žmonės 
mažiau metų gyvena, o dau
giau miršta, kaip seniaus?” 
Na ir štai kaip studentas 
"paaiškino:" "Žmonės iš
tvirkę, tai todėl miršta!” 
Tai matot, kaip studentai 
aiškina. Ir kur jų liogika ir 
mokslas? Aš su tokiais jų 
aiškinimais nesutikau ir 
norėjau jų klaidas pataisyti 
ir paaiškinti teisingiau. Mi
nėti studentai žiburį užgesi
no ir išbėgo laukan.

Ir kodėl gi taip darot? 
Tas aišku. Reiškia, jus bi
jot kritikos ir teisybės taip, 
kaip pelėda saulės! O tas 
liudija jūsų silpnumą; nes 
ir zuikis visų bijo. Da tu
riu pastebėti: visuomet gi
rias, kad suprantą apie tau
tystę ir kovoja už lietuvys
tę! Štai tų "studentų" su
pratimas tautystės: Metai 
tam atgal, vakarinėj moky
kloj, studentas č-čius lietu
vius mokino angliškai skai
tyti ir rašyti. Mokyklos vir
šininkas paprašė, kad Lietu
vos himną padainuotų. Č-

I

<

nusipirkti nė už 
Ledfordietis.

jog kiekvienas 
ir darbininkė 

už pagerinimą 
uždavė karčių i 

(.

Rochester, N. Y.— LSS. 
7 kp. kovo 21 d. surengė di
skusijas. Diskusuota te
ma: "Kas išganys darbinin
kų klesą?" Diskusijos rei
kia pripažinti nevykusiomis* 
Vien tik I.W.W. nariai aiš
kino, kad tik per I.W.W. or
ganizaciją liaudis išgany
mą apturėsianti, o tautietis, 
J. Klimaitis, su savo drau
gais kėlė triukšmą ir rėkė 
nesavo balsais, nedavė soci- 
jalistams išreikšt savo nuo
monių. Reikėtų pasirūpin
ti, kaip nors geriau sutvar
kyti diskusijas ir suvaldyti 
tuos rėksnius.

P. R. Laisvūnas.
Herrin, III.— 21 kovo L.S. 

S. X rajonas surengė refera
tą. Skaitė drg. M. Dundu
lienė temoje: "Ar reikalin
ga moterims politika” ir 
"Demokratija, karės ir kle- 
sų kova.” Viskas pavyko 
gerai. Buvo renkama Lie
tuvos šelpimui aukų, surin
kta $7.00.

Liaudės Mylėtojas.
Stoughton, Mass.— Soci

jalistai, vasario 11 d. pui
kiai atvaidino melodramą 
"Užburti turtai.” Nuo va
karo liko $13.51 pelno, ku
ris paskirtas Lietuvos su- 

Laisvietis.

Kovo 7 d. "Šviesa” suren
gė prakalbas. Kalbėjo drg. 
Dusevičius dvejose temose: 
"Kruvina karė ir bedarbė.” 
Prakalbose surinkta LŠF. 
$16.90 aukų.

Pradžioje gegužės "Švie
sos” Draugija rengia fė- 
rus Lietuvos sušelpi- 
mui. Fėrai tęsis 3 dienas. 
Rengiama vaidinimai, pra
kalbos ir išlaimėjimai.

Geistina, kad vietos ir a- 
pvlinkių lietuviai nepagailė
tų atsilankyti ir sušelpti 
Lietuvos suvargusius žmo
nes. J. Bieliauskas.

NIAGARA FALLS, N. Y. 
Kunigas pabėgo per langą 
nuo meilužės. Parapijonų 

, vargai.
j Lietuvių čia yra apie 100 
su viršum šeimynų ir nema
žai pavienių asmenų. Skai
tančių laikraščius yra nevi
sai mažai, bet susipratusių, 
laisvų žmonių — mažutė 
saujalė.

Tūlą laiką atgal tamses
nieji katalikai pradėjo sta
tyti bažnyčią, dabar jau 
džiaugiasi esant užbaigta. 
Jie mano didvyrišką darbą 
atlikę ir pasididžiuodami sa-, 
ko: "Dabar mes pagarsėsi- d. kovo buvo ir pas mus ap- 
me. Musų darbą visa Ame- silankęs. Jis norėjo sakyt 
rika žinos.” Bet man rodos, šv. Jurgio svetainėje prakal- 
kad tie vergai-žmonės labai, bą. Bet kas nors turėjo po

licijai pranešti, kad L. Gri- 
“ . A-

tėjus paskirtai prakalbų 
dienai atpiškėjo pilnas au
tomobilius policistų ir už
draudė sakyt prakalbą.

I

NEWARK, N. J. 
Grikštui uždraudė 

prakalbas.
Žinomasai pramoniečių 

sorkininkas L. Grikštas 22

apsirinka. Pirm negu jus ■ 1_ r--------------------------
busite išaugštinti, jus pasi-^kštas esąs anarchistas, 
jusite esą didelę klaidą pa
darę. Jūsų silpnos kojos ne- 
dalaikvs kuniginės naštos. 
Jus neapsvarstę ėmėties

L. š. F. S. Komitetas, darbo, čia gali suprasti

M. Byla.

SCRANTON, PA. 
živilietės smarkauja.
Musų mieste kilo triuk

šmas tarpe živiliečių ir soci
jalistų. Ne senai tilpo "Lai
svėje” korespondencija ka
me padaryta keli užmetimai 
"živilietėms.” šios liko už
gautos, puolėsi prie socija
listų ir smagiai davė vėjo. 
Neužilgo "Laisvėje" tilpo 
živiliečių pasiaiškinimas ka
me visaip išvardija socijalis- 
tus.

Visgi ne malonu susilauk
ti tokios padėkos už savo 
triūsą.

Kuomet mes socijalistai 
matėme draugiją, kuri nesu
painiota su prietarais ir nėra 
po globa dvasiškų tėvelių,

M. Pytė. tad musų pareiga buvo pa- čius užgiedojo: ”Bože caria šelpimui.



le tas da nereiškia, kad jie 
yra geri žmonės. Jeigu jie 
nepapiovė kun. Žebrio su 
gaspadinę, tai jie gali pa
plauti kitą kunigą. Prigu
lei, vaike, prie tokių žmonių 
negali.

— Tėve, klausyk, ką aš 
tau ant galo pasakysiu. Jei-

ie pirmiau tapo parvežti, ar 
os kuopelės dėlei stokos lė-

"anarchistais," kiausioe įrėdnte, sodnai ir ir aavo akymis nematėte; rie pirmiau t
ir Lt ji tikim užsiundyt parkai pasilinksminimams, jūsų žmoną ir vaikus ima tos kuopelės aem sioaoa *e-
kvailius ant socijalistų ir kokių neturėjo apylinkės di- persekiot; jus pastatys pne šų ir «momų neaprupmti,
kitų pirmeivių. džiunai. Jam prigulėjo iš- netikusios mašinos ir kiek susidarys dar daug tukstan-

toriu? iš New Y*orkodešimto tukstan^yer.j Vien, syk "pragaro duo- gite•. /'Ąnlmrįjrtori ją iš New Yorko ”anar-,------.—?---------- • . - -• ol.„„chistų suokalbio," kuriame? ^.r^psaM^emnio^^i^untoskua 
! išrodo, viskas jų pačių yra! Mulšleidyj, Kruvinasis Vari- dą pačiam Vandervatenm. 

gu prie socijalistų negalima suplanuota ir sutaisyto, ko> 
prigulėti vien tik dėlto, kad dėl mes negalime tikėtis ir 
jie gali ką nors papiauti, tai [ daugiau 
kaipgi tu nori prirašyt prie 
tavo partijos, kur macochai 
ir Šmitai yra ne vieną jau 
papiovę?

— Gud nait, Maike.

Kas griauja bažnyčias 
ir žudo kunigus?

panošių dalykų. 
Prasidėjo provokacij’os dar
bas prieš susipratusius ir 
organizuotus darbininkus, 
kuris gali pasiekti plačius 
rubežius. Kas gali užtik
rinti, kad ir kun. Žebrio su 

i jo i

— Sveikas gyvas, tėve?
— Vaike, ar tučia?
— O kur tu manai aš tu

riu būt?
— Nagi visi šneka, kad tu 

džėloj.
— Kas taip šneka?
— Visas svietas. Sako, 

valdžia sureštino visus soci
jalistus. Sako, kad surado 
ką ten apie kun. Žebrio nu
žudymą.

— Netikėk, tėve, tai kuni
gų paleistas melas, kad su
klaidinus žmones apie soci
jalistus.

— Na, kaip ten nebūtų, 
Maike, bet šiandien aš noriu 
su tavim rimtai pašnekėti.

— Apie ką?
— Vaike, aš noriu, kad tu 

sugrįžtum ant gero kelio.
— Kad Amerikoj, tėve, 

keliai visur neblogi.
— Vaike, nedaryk iš ma

nęs juokų, ba aš rimtai kal
bu. Aš noriu, kad tu pame- 
stum skaitęs tas knygas, o 
nueitum velykinės, išsispa- 
viedotum iš viso gyvenimo, ščiavai, tėve? 
tai kunigas galėtų tau dar kas teisybė! 
dovanoti, ką ligšiol prigulė-! — Meluoji! Tai yra šmei- 
jąi.PPe socijalistų ir vaikš- žimas mano ypatos ir mano 
čiojai ant jų mitingų. Ši- garbės. Nė Kiaulėnas, nė 
toks, vaike, tavo žingsnis,! B. Montvidas prie lietuviško 
tai butų sugrįžimas ant ge- vaisko neprigulėjo.

siginsi, ba jie jau suareštuo
ti ir angliškose gazietose a- 
pie tai rašo.

— Tai nieko ką rašo , bet 
kas jie vra, tu nežinai.

— O kas?
— Aš tau pasakysiu, tėve, 

į ausį, kad tai nėra jokie so
cijalistai, bet tikri katalikai.

— Meluoji!
— Jie ėjo sykiu su ta

vim pas kapuciną išpažink 
ties.

— Tas negali būt, vaike.
— Ir kaip Gabrys organi

zavo vyčius, jie prisirašė 
i prie "lietuviškojo vaisko.”

— Sustok, vaike!
— Tu, tėve, buvai jų gene

rolu ir mokinai ginklą var
toti.

— Maike, šarap!
— Jie buvo artimi tavo 

sėbrai, tu sykiu su jais gė
rei ir bučiavaisi.

— Maike, nevesk mane iš-
I kantrybės, ba išsitraukęs 
kardą aš tau galvą nukirsiu.

— Ko gi tu taip užsikar- 
Juk tai vis

ro kelio. Socijalistai, vaike, 
eina negeru keliu.

— Ar pabaigei?
— Jes, vaike!
— Man to negana,

Tu pasakei, kad socijalistai mai, tėve, kad jie buvo soci- 
eina negeru keliu ir tuojaus jalistų vadovais?
nori, kad aš nuo jų atsimes- j — Man zakristijonas sakė, 
čiau. Aš galiu tau pasaky- —Ką jis tau sakė?
ti tą patį apie katalikus, ar —Kad tie vyrai, ką poli
au atsimesi tuomet nuo jų? cija suareštavo ir kaltina

— Niekados, vaike. Pir- kun. Žebrio užmušime, buvo 
ma tu man turi prirodyt,: socijalistų lyderiai.
kodėl katalikų kelias nege-j — Tai kodėl tu, tėve, za

kristijonui tiki, o man neti-
— O ar tu, tėve, prirodei, ki? Aš tau sakau, kad jie

kad socijalistai eina negeru. buvo tavo vaisko lyderiai, 
keliu ? | — Ba aš pats esu lietuviš-

— Bet aš galiu tą priro- ko vaisko generolas ir gerai 
dyt, vaike, jei tik tu nepyk- žinau, kad tokių lyderių pas

mane nebuvo.
— O aš, tėve, esu socija- 

listas ir gerai žinau, kad to
kių "lyderių” pas socijalis
tus taipgi nebuvo.

— OIrait, vaike, tai aš sa
vo tvirtinimą atšaukiu. Aš 
mat minkštos širdies žmo
gus, tai ir patikėjau zakris
tijonui. Jis sakėsi skaitęs a- 
pie tai gazietoj, ką ateina 
pas kunigą iš Chicagos. Pa
sirodo, kad ir gazietos ne vi
suomet teisybę rašo. Na, 
ale kaip ten nebūtų, vaike, 
aš visgi norėčia, kad tu šį
met ant Velykų atsimestum 
nuo socijalistų, o prisidė- 
tum prie musų partijos. Aš 
jau tikiu, kad su New Bri- 
taino žmogžudyste socijali-

tėve.

— O aš tau sakau, tėve, 
kad prigulėjo ir buvo net va
dovais.

— Kur tavo prirodymai?
— O kur gi tavo prirody-

ras.

si.
— Nagi prirodyk.
— Socijalistai, vaike, ne

tiki į Dievą.
— Tai jų privatinis daly

kas, tėve. Jie niekam tuo- 
mi skriaudos nedaro. Pa- 
galiaus į Dievą netiki ne 
vieni tik socijalistai, bet ir 
kiti protaujanti žmonės. 
Net tarpe kunigų yra daug 
tokių, kurie netiki į Dievą, 
tik nuduoda, kad tiki.

— Tai tu, Maike, sakai, 
kad tikėjimas, tai privatiš- 
kas žmogaus biznis. OIrait, 
tegul jau ir taip būna. Ale 
ką tu pasakysi ant to, kad 
jūsų vadovai užmušė kunigą 
Žebrį ir jo gaspadinę?

— Klysti, tėve.
— Dabar, vaike, jau neiš- štai nieko neturi bendro, a-

Darbininkų susipratimas 
ir socijalizmo judėjimas ei
na taip sparčiai, kad valdan
čioji klesa turi griebtis šly
kščiausių įmonių jų stabdy
mui. Kalbėtojų areštavi
mas, tūliems laikraščiams 
antros klesos tiesų atėmi
mas, mitingų ir demonstra
cijų išvaikymas, areštai be 
priežasties, bažnyčios keiks
mai ir kapitalistiškos litera
tūros melas apie socijalizmą 
— viskas tas nepajiegia su
stabdyt socijalizmo plėtoji
mosi. Kapitalistai ir jų tar
nai kunigai žino, jog dauge
lis darbininkų da guodoja 
religiją, todėl kartų-kartais 
jie skelbia, buk socijalistai 
ardo ir nepripažįsta tikėji
mo, buk jie griauja bažny
čias ir iškartų kunigus, jei 
tik viršų paimtų. Socijali
stai visuomet patėmija, jog 
jie nė vieno kunigo da nėra 
'nužudę ir nė vienos bažny
čios sugriovę ir neketina to 
daryt. Darbininkiškoji mi
nia mato teisybę socijalistų 
pasiteisinime ir piktą kapi
talistų norą jiems užkenkt.

Iš pastarųjų laikų atsiti
kimų išrodo, kad kapitalis
tai ir dvasiškija jau "susi
prato,” susiprato taip, kaip 
Rusijos juodašimčiai, kurie 
melagingai skeli ia, buk žy- 

• dai vartoja krikščionių 
i kraują, bet negalėdami to 
darodyt, užmuša kokį krik- 

iščionį patįs, nuneša prie žy- 
Įdų sinagogos ir apskelbia, 
jog žydus reikia mušt, nes 
jie krikščionį papiovę. At
siranda gana tamsių žmo
nių ir surengiamas pogro
mas.

Nuo Amerikos humbugiš- 
kų laikraščių puslapių da 
neišnyko pranešimas apie 

į "baisų” "anarchistų” suo
kalbį suardyt bombomis 
New Yorke šv. Petrikio ka
tedrinę bažnyčią, po ko api
plėšt bankus ir kitas Įstai
gas, nužudyt milijonierius 
Cornegie ir Rockefellerį ir 
t.t. Kada skaitai praneši
mą, išrodo, jog jis parašy
tas tik kvailių apgavimui. 
Bombos buvusios padėtos ir 
"anarchistas” (18-kos metų 
berniukas) jau norėjęs jas 
padegt, kaip detektivas jį 
nutvėręs. Išrodo, kad tas 
detektivas padarė sykiu 
bombą ir išsilavino, kaip ir 
kada užklupt "anarchistą,” 
kol tas neprikišo cigaro ga
lo prie bombos. Iškalno bu
vę atsiųsta 60 detektivų, ku
rie tyčia nudavė darbinin
kais esą ir tyrinėjo suokal
bininkų pienus. "Anarchis
tai” (vienas 18, kitas 19 me
tų berniukai) prisipažinę 
kaltybėj.

Ta kvailiu-kvailiausia pa
rašytoji žinia išsiuntinėta 
po visos Amerikos laikraš
čius ir į kitas šalis. Katalikų

iuntė skun- tie belaisviai dideliais bu- 
_______ ,________ ____. . U riais, ir dar laukiama dau- 
| džius jaute' save vienu ir j Tame metų laike jis papra- giau. ...............
■nelaimingu; jis buvo neap- štai praleisdavo kelis mene-: Todeliai, dabarties. issiai- 
kenčiamas savo brolių, ver- sius Kingsburyj. Vienas škinus, kad ir lietuviais bė
gų, ir persekiojamas tų, ku- vergų mokėjo rašyt Jį sla-: laisviais valdžia nebedrau- 

---- x___---------- 1 ntoi iam/iVinzi__________________ in džia rūpintis, mes žemiau 
pasirašiusieji išgavome iš 
Vilniaus gubernatoriaus 
leidimą Prūsų lietuvių be
laisvių šelpimu užsiimti vie
šai, ir turime teisę rinkti 
aukų ir kviesti pagalbon 
daugiau žmonių. Mes pasi
kvietėme dar žmonių. Musų 

___________ ši kuopa turi oficialį vardą:
____ __  ____ _ teriui, pastarasis gi atsakė "Lietuvių Globa šelpti musų 

ant jos tiktai tuom, kad per- broliams lietuviams nelais- siuntė ją minėtien^ d^m viams iš Prūsų Lietuvos.”

»

kenčiamas savo brolių, ver-sius Kingsburyj. 
hems jis tarnavo ir kurie ptaf/išmokino motina, ją 
atsisakydavo priimt jį savo 
tarpan. Ponai žiurėjo į jį 
iš viršaus žemyn, dėlto, kad 
jis buvo gimęs vergu. Jis

gi, iš savo pusės, slaptai iš
mokino rašto kadaise jos 
motina. Ir štai, tasai ver
gas parašė skundą,*) ku
riame išdėstė visas skriau
das ir priespaudą; visi ver
gai pasirašė ant jos ženklais.

jo gaspadinę nužudymas :mįr? be^3^0 turtingu, bet; 
nėra provokacijos dalbas?Imire bajs!a mirtimi, kanki-j 
Vieni \nAia hnk tai buvp<?! namas apraudoda- _ _neapvkantoį kiti kad piėŽ-f nias visa, ką jis padarė irsu Skundas per p^tą buvo pa- 
mo darbas. Prie daugelio' nenuplaunama kruvina de- siųstas Rodzerui Vanderva- 
spėjimų mes drąsiai galime an* savo vard°- 
pridurt: ar tik kun. Žebrvs 1

steris įsiuto. Jie i_____

me ant savo vardo.

sukelt tikinčių lietuvių ne- vergijoj, ir tam tikru vy- 
apykantą prieš laisvama- riausiojo tų laikų oligarcho 
nius ir socijalistus. Bent iš Džano Morrisono reskriptu, 
kuniginių ir kapitalistiškų buvo įrašyti į ponijos skai- 
laikrašicų (lietuviškų ir an- čių. Ir nuo to laiko Van- 
gliškų) tas matos. Da nie- džiaus vardas dingo iš isto- 
kas nežino, ar kunigas pats rijos lapų. Vietoje jo pasi- 
nusižudė. ar kas kitas jį rodė vardas Vandervaterių, 
nužudė. Galėjo būti savžu- ir Džesonas Vandžius, Kru- 
dystė. Galėjo atsitikt prie- vinojo Vandžiaus sūnūs, 
šingai. Galėjo juos nužudyį persikeitė į Džesoną Van- 
jokių pažvalgų neprisilai- dervaterių giminės. Bet tas 
kantie lietuviai, o galėjo ir buvo tris šimtai metų atgal, 
paprasti užpuolikai svetim- ir dabartiniai Vandervate- 
taučiai. Bet musų tautinin- Į riai užmiršo savo kilmę ir 
kų ir klerikalų laikraščiai nuduoda, kad jie žmonės ki- 
prisispyrę tikrina, jog tai tokios medegos, kad jie 

lietuvių darbas ir noriai žmonės kitokio kaulo, negu 
stengiasi primest kaltę soči- aš ir visi vergai. Bet aš 
jalistams ir bedieviams. Gal klausiu jus kokiu budu ver- 
būt, kad ir pasiseks sume- gas gali pasidaryt ponu ant 
džioti žmogžudžius, kurie kitų vergų? Ir dėlko vergo 
pasisakys ''pirmeiviais” e- sūnūs stojasi ponu ant dau- 
są, kaip pasisekė New Yor- Igybės vergų? / “ 
ko avanturistams suimti po- i jums patiems atsakyti ant 
rą vaikėzų, kuriuos jie pak- šito klausimo, neužmirški- 
rikštijo "anarchistais.” į te tiktai, kad pirmasai iš 
Bent iš jų agitacijs prieš so-: Vandervaterių patsai buvo 
cijalistus ir kitus pirmei- vergu. Dabar, broliai ma-

■

Kadangi reikalas yra ytin 
steris įsiuto. Jie užsiun- svarbus ir skubus, šiuo krei- 
tė ginkluotą sargybą vergų piamies į Lietuvos 
kazarmėsna ir ant rytojaus 
tiktai pusė ”pragaro duo
bės” vergų galėjo išeiti dar
ban. Jie buvo baisiai sumu
šti. Vergas, mokantis ra
šyt, buvo sumuštas ant tiek, 
kad išgyveno po to viso ne 
ilgiau 3-jų mėnesių. 12__
sykite gi, kaip atsitiko.

vUnOTiAO i T VlSUO
menę, kad kaip galėdama 
remtų šią naujai įsikūrusią 
Draugiją.

Draug kreipiamies ir į A- 
merikos Lietuvius, prašyda
mi neatsakyti sušelpti bai
sios nelaimės ištiktuosius 

Klau- Prūsų lietuvius.
___ _______________ j Tikimės, kad visi lietuviai 

‘ Praslinkus 'keturioms ar neatsisakys ištiesti pagal- 
penkioms sąvaitėms po tų bos rankos anos pusės bro- 
žvėriškų kankynių "praga- hams, kuriuos ligi šiol sky- 
ro duobėje” atsitiko nelai- rė nuo mus siena, dabar gi 
mė: Tarnui Diksonui mašina suartino likimas.
nutraukė ranka. Jo darbo Aukas prašome siųsti per 
draugai paskyrė jam. kaip Vilniaus lietuvių laikraščių 
ivesta. iš fondo pašalpą, tą redakcijas, pažymint: "Lie- 
išmokestį sulaikė. Vergas, Jūrių Globai broliams lietu- 
mokantvs rašvt, būdamas viais nelaisriais iš Prūsųmokantys rašyt, būdamas viais nelaisvais iš Prūsų 
vis viena prie mirties, išnau- Lietuvos.” Rubus, baltinius,

až parašė skundą apie ver- apsiavimą, valgį prašome
skriaudas. Ir šis skun- siųsti šiais adresais: Vikto-

das buvo įdėtas delnan ran- rija Landsbergienė, Zareč- 
kos, nutrauktos nuo Tarno naja No. 16, Felicija Bortke- 
Diksono kūno.

♦) Round-Robin — skun--vius, jų noras tą biaui^ dar-[no, grįšime prie pradžios
bą pnmest pirmeiviams mano pasakojimo apie Dik- aa:.R? Kuria parašai padėti 
kvepia kuomi tai keistu, tik-' šono ranką. Dirbtuvė Ro- a?!1. ’ taip kad negalima,
slingu ir pradedi žmogus a-jdžero Vandervatero Kings-j su-zin0^ kas P3511*356 pinna-
bejot, ar tik ne su tikslu mu
sų klerikalai ir tautininkai 
numarino kun. Žebrį ir jo 
gaspadinę. Tai yra klausi- 

i mas, kuris gali išsiaiškint ir 
gali neišsiaiškint. A. B.

sai.
(Pabaiga bus.)

I

Džekis Londonas.

Indomi ištrauka.
(Tąsa).

Jeigu nebūtų 
tame pat laike

gyvenęs 
Gudrus 

Vandžius, kas žino ar nebū
tų likę vergai pergalėtojais 
šiose imtynėse? Bet Gud
rus Vandžius žinojo ir vei
kė. Ponai perdavė į jo ran
kas visą valdžią. Bėgyje aš- 
tuonių mėnesių buvo išmuš
ta milijonas trįs šimtai pen
kios dešimtįs tūkstančių 
vergų. Tai buvo darbu Van
džiaus, Gudraus Vandžiaus, 
ir jis užslopino galingąjį 
maištą.

Ir pasipylė jam gausios 
dovanos. Rankos jo buvo 
raudonos nuo kraujo vergų, 
ir nuo to syk jį pradėjo va
dinti "Kruvinuoju Van- 
džiu.” Jus matote, broliai 
mano, kokie indomųs daly
kai galima rasti knygose, 
kada moki skaityt. Ir tikė
kite mano žodžiui, tose kny
gose yra dalykų dar daug in- 
domesnių. Užsiimkite —- 
ir per metus, o ir per pusę 
metų, jus patįs mokėsite 
skaityti tas knygas.

Kruvinasis Vandžius su
silaukė gilios senatvės, ir 
galop jis buvo prileistas po-

buryj teisingai vadinosi 
"pragaro duobe;” bet dar
bininkai, dirbantie joje, bu
vo tikrais žmonėmis, kaip 
jus patįs pamatysite. Pra
kaite veido darbavosi čia 
moterįs, ir vyto nuo darbo 
vaikučiai, maži vaikučiai. 
Visi tie vergai naudojosi 
teisėmis sulyg įstatų, bet ti
ktai ant popieros, nes tikry
bėje jie neturėjo ten jokių 
tiesų ir buvo pilnoje valioje 
dviejų užveizdų: Juozo
Klansi’o ir Adolfo Munste- 
ro.

Tai ilga istorija, broliai, 
bet aš papasakosiu ją trum
pai. Aš pasakysiu jums tik 
tą, kas atsitiko su Tarno Di- 
ksono ranka. Jus galite ži
not, kad dalis alkano užmo
kesčio vergų buvo išskaito
ma kas mėnuo įkūrimui tam 
tikro fondo. Šis fondas bu
vo skiriamas pagalbai dar
bininkams nelaiminguose 
atsitikimuose ir susirgus. 
Kaip jus žinote iš savo pri
tyrimo, tasai fondas randasi 
bekontrolėj globoj užveiz
dų. Tokie jau įstatai; ir to
kiu budu atsitiko, kad "pra
garo duobės” fondą valdė 
abu minėtieji prakeikti už- 
veizdos.

Pats per save supranta
mas dalykas, kad Klansi’s|V-----,------o—,--------------
ir Munsteriis naudojosi fon-įjusių dėl karės, bet daug 
du savo reikalams. Kada * 
darbininką patikdavo nelai
mė, draugai jo paprastai pa
skirdavo jam iš fondo pašal
pą; bet užveizdos atsisaky-

i

i

i

Atsišaukimas Prosą 
lietuviu nelaisvią 

šelpimo reikale.

laikraščiai gavo naują dar- nų tarybon; bet vadinties 
bą: jie dabar bubnyte bub- ponu taip jis ir nebedasigy- 
nija prieš bedievius ir soči- veno iki pat savo mirties, 
jalistus. Tūli jų daėjo iki, Kūdikiu jis pirmiausia įsvy- 
tokio idijotizmo, kad už tą do šviesą vergo bakūžėje, 
"suokalbį" ir kitus pasikesi- bet, ak! kaip augštai užnešė 
nimus ant bažnyčios tie- jį likimas paskiausia! Pas 
siog kaltina socijalistų par- jį buvo ne mažiau tuzino 
tiją. Bažnyčia nori paširo- gražių rumų-pilių. Ne bu- 
dyt tvarkos ir žmonių gy- damas ponu, jis tuomi la- 
vybės apginėja. Su savo biau, turėjo tūkstančius 
humbugišku r

mo, kad už tą do šviesą vergo bakūžėje, 
kitus pasikesi- bet, ak! kaip augštai užnešė

ne mažiau tuzino

vičienė, Semenovskaja, No. 
10, abidvi Vilniuje.

Pris. adv. J. Vileišis, 
V. Landsbergienė, 
F. Bortkevičienė.

P. S. Mums paties komite
to narių atsiųsta šitas atsi
šaukimas ir prašyta pasirū
pint jį išspauzdinti Ameri
kos laikraščiuose. Paiški- 
namajame laiške prie to pa
ties reikalo dar pridėta:

Su šelpimu Lietuvos eina 
ne per puikiai. Ligšiol vis
kas pastatyta ant labdary
bės pamatų ir per tai nacha- 
liški elementai (t y. tokie, 
kurie drąsus ir moka šelpė- 
jams į akis listi. Red.) pel- 

,'nija.... Bet Lietuvoje visgi 
badu neduos numirti, užtat 
visai blogai su Prūsų lietu
viais. Rusams antru kart 
į Prūsų žemę iėjus, pradėjo 
visus gyventojus imti ir ga
benti į Rosiją. Vokiečiai iš 
Prūsų Lietuvos buvo beveik 
visi pabėgę, taip kad veža
mųjų didesnė pusė tai lietu
viai. Suaugusių vyrų ir 
jaunų vaikinų nėra — tik 
moterįs, vaikai ir seniai. 
Pagriebė juos kaip stovi ir 
veža kaipo karės nelaisvius. 
Veža ir pro Kauną, bet vi
sai mažai, o daugumą pes-

Amžiams mainanties mai
nosi ir musų Tautos vargai. 
Kadangi Lietuva yra tarpu 
dviejų didžiųjų valstybių — 
Rosijai priklauso Didžioji 
Lietuva, o Vokietijai — Ma
žoji arba Prūsų Lietuva, da
bartės jom susikovus, turi 
ytin skaudžiai kęsti Lietu
vių Tauta. Kaipo valdiniai 
priešingų viena kitai vals
tybių, jie ir turi eiti vieni 
prieš kitus

Ypač skaudus smūgis išti
ko musų brolius — Prūsų 

i lietuvius. Daug jų yra pa
tekę rusų nelaisvėn, bet jais 
ligi šiol nebuvo kam rūpin
ais. Antrą kartą rusų ka- 
j riuomenei įžengus Prūsuos- įnašai, v pca-
; na, karo vyriausybės nūs-; čius atvaro ar arkliais atve- 
■_____ J.'____ rz t»_____ _ t .-.t...... 1

|
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ža į Šiaulius, o iš ten per 
Vilnių, Minską — toliau. 
Buvo atsitikimų mirties ir 

(vaikai, taip vyrai ir moterįs. gimdymo vagonuose. Abel-

prendimu iš Prūsų Lietuvos 
Rusijon yra vežami visi gy
ventojai, kaip seni, jauni ir

Jų vargas neapsakomas. 
Vargingas padėjimas musų 
pusės pabėgėlių ar nukentė-

kartų baisesnis padėjimas 
anos pusės brolių: — jie nei 
valgyti turi ko, nei šiltų rū
bų, kad nuo šalčio prisiden
gus, nei apsiavimo, nei bal-

davo išduot tą pašalpą. Ką tinių, nei ligoje pagalbos, 
turėjo daryti vergai? Ant galop, būdami nelaisvėje,
popieros pas juos teisės bu
vo, bet keliai prie įstatų 
iiems buvo uždrausti. Tas, 
kuris išdrįsdavo skųsties 
ant užveizdų, paprastai ken-

nei rusų kalbos moką, kad 
susikalbėjus.

Privačiu budu Vilniaus 
lietuvių kuopelės taisiais 
Prūsų lietuviais belaisviais

tėjo bausmes. Jus žinote pa- buvo rūpintasi ir pirmiau, 
tįs, kaip esti tokiuose atvė- Nuo gruodžio 4 d. ligi šiol

liai — alkani, sušalę, vežami 
rodos tiesiog mirčiau. Su
imtuosius Prūsų lietuvius 
veža į Voronežą, Simbirską 
ir kt... žodžiu, reikia plačios 
organizacijos, reikės ten ant 
vietos nuvažiuoti ir aprūpin
ti. Pajudinkite savo spau
doje tą dalyką ir priminkite 
kaip galima dažniau, nes 
tam reikalui reikia didelių 
pinigų."
„Mes manome, kad Ameri
kos lietuviai atjaus savo 
brolių likimą ir dėdami ar 
rinkdami aukas neužmirš ir 
Prūsų lietuvių, kurie dabar, 
kaipo belaisviai, turi kan-

ir "L. UW-

tjs, kaip esti tokiuose atvė- Nuo gruodžio 4 d. ligi šiol J .
juose: kaip jus nesistengtu- tosios lietuvių kuopelės pa- kintis Rosi jos gilumoje, 
mėtė darbe, pas jus atras valgydinta, aprėdyta ir ki- žinių _ ir T* 1mėtė darbe, pas jus atras valgydinta, aprėdyta ir 
kliūtį, knygutėje ėmimui:tokios pagalbos suteikta 6,- ninko" Atstovybė Ameriką

________ _ ___ ______________maisto iš bendrijos krautu- 000 suaugusių žmonių ir 4,- je ir "Jaunosios Lietuvos" 
"suokalbiu,* vergų. jį buvo kuopui- vės jums įrašys tai, ko jus 500 vaikų. Tečiau be tų, ku- Redakcija.



sunkiai apsirgo ir buvo pa

ta.s3.7o
ra

Conn. Pa.

53.50

10.00

— J.

Kas apie juos žino teiksis

P. O. BOX

na-

kūdikį,

dova-
(13)

25.00 
$2113.71

(nepaž. kas rengė) *.. 

Per J. S. Pruselaitį 

Conn. surinkta ant 

choro koncerto

Per B. Ruplį,

I

Išsilavinusios
' .'U 

ich

S. Jankauskis, 
123, Canton, Mass.

>nto Di- 

‘ j ir 5 

.’ilnie-

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

J. Dariais,
Chicago, BĮ.

Pajieškau pusbrolio, Jono Danie

liaus; Kauno guK, Baseinų pav., Erž

vilko par. (kaimo vardo nepamenu; 

netoli Varlaukio). Turiu labai svar
bų reikalą, meldžiu atsišaukti kuo- 

greičiausia. _ _ _ _ (15)

918 W. 33 rd str.

(13) 
Brooklyn, 'N. Y.

NEMATOMAS 
ATRAMENTAS

Rašymo. Kas prisius 15c.,

Papušninko viensėdžio; 
žinoti, meldžiu tuoj atsišaukti.

Ciprijonas Maželis
65 Hudson avė., F ", .

Pajieškau Stepono Valasevičiaus;

Sveda- 

gy- 
rei-

Pajieškau pažįstamos merginos, A- 
polionijos Gogžnfatčs; Kauno gub., 
Ukmergės pavieto, Gribunų sodi. 
Meldžiu atsiiaukti:

Jobu POipoaia,
1038 Vsshington str, Normood, Masu.

Pajieškau Konstanto ir Prano Bra- 
vkilių; abudu kauniečiai, Ukmergės 
pave jišpalių par. Atsišaukite Kuo 

Jonas Danielius, 
BOK 40, E. ArHngton, Vt

Kauno gub., Ukmergės pav, Sv 

sų par, Grikepelių sod. Pirmiau 

veno Brooklyne. Turiu svarbų 

kalą. Meldžiu atsiliepti.

Jonas Danielius,

BOX 40, E. Arlington,Vt.

ATSKAITA
LIETUVOS ŠELPIMO FONDO FI

NANSŲ SEKRETORIAUS NUO 

1 d. VASARIO 1915, IKI 

1 d. KOVO 1915.

ims a
w v A uaKtarai mano, kad kudi- chsrisstew«, Mase.Iš Amerikos. £jfU5į“*sr TsSSi!

---------- tečiaus jis buvo gyvas* Po T? 
iUMIRES PAVIRTO I gimdymo Ona Jaskevičiutė tti •Ump“»......NUMIRĘS PAVIRTO Į 

MOTERĮ.
Williman8et, Mass.— Šio

mis dienomis mirė čionai 45 
metų žmogus* kuris ilgus 
metus dirbo kaipo vežėjas ir 
visiems buvo žinomas kaipo 
F. Beaudoin. Bet kaip žmo
nės nusistebėjo, kada nuve- 
žus jį pas graborių pasiro
dė, jog Beaudoinas yra mo
teriškos lyties. Ir tai buvo 
pilnai išsivysčiusi moteris. 
Dabar išsiaiškino, kad ji 
pradėjo vyro gyvenimą nuo 
15 metų amžiaus. Jos sesuo 
sako, kad ji buvo pavirtus į 
vyrą dėl to, kad gavus dau
giau algos. Ir tiesa, kad F. 
Beaudoin visados dirbdavo 
vyriškus darbus.

imta ligonbutin. Tenai tuo
jaus pažino, kodėl ji serga ir

įrbo kaipo vezejas 
buvo žjnomas kaipo

AMERIKAI GRŲSIA 
BADAS.

Nežiūrint, kad pereitą va
sarą Amerikoj javai užderė
jo nepaprastai gerai, Wash- 
ingtono valdžia jau praneša, 
kad Amerikai šįmet gali pri. 
trukti duonos.

Kaip tai gali būti?
Atsakymą randam tos pat 

valdžios pranešime. Ame
rikos kapitalistai supirko 
čia javus ir išsiuntė juos Eu
ropon, mat kariaujanti Eu
ropa brangiau jiems užmo
kėjo.

Komercijos ir eksperto 
departamentas Washingto- 
ne paskelbė ir skaitlines, ku
rios parodo, kiek šįmet iš
vežta Europon maisto me- 
degos. Pereitais metais per 
sausio mėnesį Europon bu
vo išvežta javų už $11,052,- 
318, o šįmet per sausio mė
nesį išgabenta net už $55,- 
687, 44o. Taigi šįmet išve
žta 5 kartus daugiau, negu 
pernai.

Taigi nestebėtina, kad pa
skutiniais laikais Amerikoj 
taip pabrango duona. Galų^ 
gale jos gali da ir pritrukti. 
0 tečiaus žmonės nepagal
voja, kad čia kalta draugi
jos tvarka, prie kurios keli 
spekuliatoriai gali parduo
ti visos šalies duoną ir susi
kimšti į savo kišenius pini
gus.

Prie socijalizmo tokie da
lykai butų negalimi. Mais
tas butų po visuomenės prie
žiūra ir atskiri biznieriai 
parduot jį dėl savo pelno 
negalėtų.

AR DAR GYVUOJA PA- 
ŠELPINIŲ DRAUGIJŲ 

SĄRYŠIS?
Lietuvos Sunu dr-ja kovo 

1 d. laikydama susirinkimą 
Lietuvių svetainėje, 29 En- 
dicott st., Worcester, Mass., 
pakėlė klausimą, ar dar gy
vuoja Pašalpinių Draugijų 
Sąryšis. Antanas Bernotas 
paaiškino, kad pas ji dar 
randasi $22.35 Sąryšio pini
gų. Ši pinigų suma nutarta 
paaukauti Lietuvos šelpimo

pradėjo ją klausinėti. Ji 
prie visko prisipažino ir pa
sakė, kur jos negyvas kūdi
kis padėtas. Policija tuo
met nuėjo į Scranton House, 
kur Ona tarnavo, ir ant tre
čių lubų rado klazete jos 
valyzą su kūdikiu. Ji dabar 
guli ligonbutyje.

"Keleivio” skaitytojas, 
kuris prisiuntė mums iškir- 
pęs iš anglų laikraščio šitą 
žinią, sako jog Ona Jaskevi
čiutė buvo dievobaiminga 
mergina.

Pajleškojimai
Pajieškau savo pusbrolio, Jono 

Draugelio; paeina iš šulų kaimo, 

Bartininkų gmino, Vilkaviškio pav., 

Suvalkų gub. Pirmiau gyveno Gi- 

rirdville, Pa., paakui Silver Creek, 

Pa. Kaa jį žino meldžiu pranešti.

A. Draugelis,

R. R. 4. BOX 74, Thorp, Wb.

150 
Mass^ auk .1.00 
>ven, Conn. už 

...............20.00
A." P. Davidčnas, Akron, Ohio, 
: .........._ ................................20.00

Gilmare Broa, Ine. So. Boston,
Masa................................................5.00

A. P. Shukis, Wilkes-Barre, Pa. 

už štampas ................................................................ 10.00
Per £ Lukošių, Westville, I1L, 

nuo suvienytų draugijų baliaus 

861-00, nuo siuntimo delegatų į vi

suomenišką seimą $11.50, renkant 

delegatą surinkta $7.70, laike de

legato raporto surinkta 35.41; 

viso ....................................................................................... 85.61

Dr-tė iv. Jurgio Ric. St. Charies, 

I1L, aukavo ................................................................... 25.00
Per F. Klembauską, Springfield, 

III., pelnas nuo teatro ir baliaus, 

parengto tikslu šelpimo lietuvių 

’ * " .................................... 22.00

itį, Waterbury, 

LSS. 34 kp.

.................................... 10.00

Per B. Ruplį, Montello, Mass, 
nuo P. F Gaigalo su P. Rupliute 
vestuvių ........................................ 5.00

Per aukų rinkimo komitetą, Col- 
linsville, III., $17.75, LSS 18 kp. 
kp. aukavo $10.00, Laisvės Mylėto
jų Draugija aukavo $10; viso 37.75

Per J. Ramanauską, Minersville, 
Pa., nuo drs-tės Spindulis Šviesos 
$10.00, Dr-tė DLK Vytauto $5, 15 
kp. LSS. $5; viso..................... 20.00

Nuo LSS. 157 kp. Detroit, M ch. 
nuo baliaus $7.63.

P. P. Zalenkauskas 37c.; viso 8.00
Per J. Nevedomsky, West Lynn, 

Mass. už Štampas $35.00, stambių 
aukų $45.00, smulkių aukų $2.95. 
viso.................................................82.95

Per Margaret Kashuba, Pittston, 
Pa., ant Živilės choro vakarienės 
iš Scrantono, Pa., surinkta 4.50

Per K Akstinavičių, Jersey City, 
N. J. per draugijų kalektorius, 
$42.90, nuo prakalbų $5.45, nuo 
neatsibuvusių fėrų $11.35, pirmiau 
garsinta $32.00 ......................... 91.70

Per "aujienų” redakciją nuo 81 
kp. LSS. prakalbų $11.80, LSS. 
158 kp. pusė pelno nuo vakarėlio 
$21.65, Dr-tė DLK. Gedimino, Ken- 
sington, III. aukavo $25.00 ir baus
mės $7.00, surinkta svetainėje 
$10.50 ......................................... 75.95

Per M.M. Dūdas, nuo Brighton 
Park lietuvių, Chicago .............. 3.15

Per K. Chesunas, nuo LSS. 183 
kp. pelnas nuo baliaus Raymon, 
Wash.............................................. 14.65

Per F. Jočienį, Westville, I1L,_
nuo J. Dailidos dukters krikšt

Per H. Zukienę, nuo Binghamp- 
ton, N. Y. lietuvių ..

Pajieškau savo vyro, Zigmoi 

ronausko, 42 m. amžiaus, 5 pėdų 

colių augščio; juodų plaukų. Vi 

tis, Trakų pav., Žiežmarių miestelio. 

Balandžio 29, 1914, išvažiavo į gi

rias iš Chicagos darbo jieškoti ir iki 

šiol nežinau. Jei yra gyvas, meldžiu 

atsišaukti. Kas praneš apie jį, gaus 

$5.00 dovanų. (13)

Ona Dironauskienė,

643 W. 18th st, Chicago, IU.

Plymouth, Pa. 
PIRMAS DIDELIS 

BALIUS!
Rengia Lietuvių Darbininką Kliu- 

bas. 5 d. Balandžio. 1915. A. Stra

vinsko Svetainėje, 40 Ferry st, Ply

mouth, Pa. Prasidės 1-mą vai. po 

pietų ir trauksis iki publika bus už

ganėdinta. Pakviesti geriausi muzi

kantai, kurie griežė lietuviškus šo

kius. Užkandžiai bus geriausių rų- 

šių ir skaniausi gėrimai. Taipgi bus 

rengiami įvairiausi žaislai ir pasi

linksminimai. Gerbiamoji visuome

nė teiksis atkreipti į tai atidą ir at

silankyti. Įžanga vyrams 10c., mo

terims, merginoms ir vaikams dykai.

Komitetas.

LIETUVO8 SUNŲ IR DUKTRBV 
DRAUGYSTE,

Dės Moines, loma.
Valdyba:

Pirmininkas — A. Gailis, 

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

821 S.E. Market st, Dės Moines* Ia. 
Turtų Raštininkas — J. Bindokas* 

218 E. 5th st, Dės Moines, 
Iždo Globėjai — J. Cianas,

123 E. D st. Dės Moines, 
” ” — P. Ašmante,

217 E. 6th st, Dės Moines, 
Susirinkimai būna 1:30 po 

Columbia salėje, 409% E. Locust 

kiekvieną antrą nedėldienį meni 
Tėmykit! Bet šio mėnesio susi 

kimas bus 28 kovo, 9 vai. ryte, 

tinai visi atsilankykit

MARŠ ŠIMKUNIENt,
mano .žmona apleido mane sausio 15 

1915, pabėgdama su tulu vyru, 

Jonu Vasiliausku.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
arba našlės nuo 18 iki 29 m. Mergina 
norinti apsivesti, turi mylėt dorą gy
venimą. Aš esu 27 metų amžiaus. 
Norinčios platesnių žinių kreipkitės 
šiuo adresu: (13)

Jos. Paukštys,
670 W. 18th st, Chicago, III.

Pajieškau draugo, Jono Šakėno, 7 
metai atgal gyveno Chicagoj; Kau
nietis, Panevėžio pav., Višinskų sodž. 
Turiu svarbų reikalą. Kas jį žinote, 
bukit malonus, praneškite, gausite 
geras dovanas. (13)

Juozas Indreliunas,
5 School str., Portland, Me

B. F. GOODRICH COMPANY MAI

NO DARBO METODAS.

Darbininkai gali daugiau pelnyti.

B. F. Goodrich Co. dirbtuvėj, Ak
ron, Ohio, įvesta naujos metodos prie 
darymo guminių čeverykų ir mote
rįs darbininkės dabar gali uždirbti 
nuo 25 iki 35 procentų daugiau, ir 
lengviau prie to dirbdamos. Tai da 
pirmą sykį moterįs daro guminius 
čeverykus, vyrai juos tik pabaigia. 
Vyrai atlieka tik sHnkiausį darbą, 
{vesdama čeverykų daryme tokią 
permainą, kompanija nenumušė vie
nok mokesties, kokia buvo mokama 
nuo štukių pirma, ir todėl moterįs ga
li neblogai uždirbtu 
moterįs darbininkės gali padary 
virš $2.25 į dieną. B. F. Goodric 
Co. dabar yra viena iš didžiausių gu
minio avalo firmų Suvienytose Vals
tijose ir joje dirba nemaža lietuvių 
moterų. (?)

B. F. GOODRICH CO.

AKRON, OHIO.

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.

įplaukos.

1915 Vasario 1 balansas $3,006.65 
Per LŠF. K. nuo Newark, N. J.

lietuvių ...................................... $50.00
Dr-tė Šv. Petro ir Povilo, De

Kalb, III., aukavo .............. 50.00
Per Aukų rinkimo komitetą nuo

Minersville, Pa., lietuvių . — 30.00
Per J. Katkauską, Wilmerding, 

Pa., nuo L.S.T. kuopos vakarienės 
$4.35, nuo LSS 57 kp. prakalbų 
$7.95; viso .................................. 12.30

Per Kanados Aukų rinkimo Ko
mitetą nuo Kanados lietuvių $38.85 
D.LJC Vytauto Draugystė, Tor- 
rington, Conn.. aukavo .......... 27.00

J. S. Vaškevičius ir K Joneliu-
nas, Pittston, Pa., aukavo 10.00

Per kunigą B. Jankauską, West- 
ville, III., kalėdojant pas I Lukoše
vičių, suaukauta vakarienėje 3.00

K. Žukauskaitė, Schenectady, N.
Y., už štampas .......................... 10.00

Per "Kovos” redakciją LSS. 161 
kp. $10.00, LSS. 1 kp. $2.30; išvi
so ................................................. 12.30

Per J. Stasiulevičių, Philadelp
hia, Pa., nuo Laisvės, Republikonų 
Lietuvių ir Ketvirto Kliubų poki- 
lio ................................................. 13.15

Per J. Rimbą, Rumford, Me. nuo 
LSS. 136 kp. teatro .................. 20.00

Dr-tė Šv. Juozapo, Binghampton, 
N. Y.............................................. 50.00

Per A. Kunce, Rockford, 111^ nuo 
baliaus, parengto LŠF. naudai (ne
pažymėta kas rengė) .............. 16.25

P. K. Jakimavičius, Waterbury, 
Conn., nuo šeimyniško vakarėlio 
pas A. Nainį .............................. 6.75

Per K. Jankauską, Melrose Park, 
III., nuo 6 draugijų prakalbų ir 
vakarų $95.00. Socialist Party 
Lietuvių skyriaus auka 5 deleriai; 
viso ..............................................100.00

DLK. Vytauto Dr-stė, St. Char
ies, III., aukavo ...................... 100.00

Per J. W. Kasparavičių, Wilkes- 
Barre, Pa., nuo A. P. Shukio su A. 
Grybiute vestuvių ...................... 7.50

Per J. J. Kuzmicką, A. J. Sungai- 
lą, nuo Cantavall, III., liet. 8.70

M. Gaižiūnas, Clintonjnd. auk. 1.50 
D.L.K. Vytauto Draugystė, He- 

rrin. III..............................................50.00
L. N.U. Kliubas. Herrin, III. 50.00 
Nuo 127 kp. SLA. Woodlawn,

Pa. ................................................ 36.75
D.L.K. Keistučio dr-stė, Nor- 

wood, Mass., aukavo $25.00, 133 
p. LSS. (nepažymėta, kiek auka- 
•ol, nuo DLK. Keistučio Dr-stės, 
'.33 kp. LSS. ir Lietuvių Labdarys- 
ės Draugijos prakalbų (nepažy

mėta kiek atskirai) .................. 55.00
Per J. Ambrozaitį, Portage, Pa., 

įuo 48 kp. SLA. $7.00 ir nuo vie- 
os lietuviu SI7.05; viso .... 24.05

Per O. Shilling. Dės Moines, Io-
wa. nuo vietos lietuvių .......... 6.15

147 kp. LSS. Elizabeth, N. J. au
kavo $5.00, Lietuvos Sūnų ir Duk
terų drs-tė $5.00, per aukų komi
tetą nuo vietos lietuvių $38.52; 
viso ............................................... 48-52

Per J. Venckų, Kearney, N. J. 
nuo 161 kp. LSS. prakalbų 9.75 

Per M. Titinis, Roseland, I11-, 
drs-tė DLK. Vytauto aukavo $25, 
pelnas nuo drs-tės DLK Vytauto 
vakaro $64.49, suaukauta laike ba
liaus $33.11; viso .................. 122.60

Per A. Simanauskas, Fitchburg, 
Mass., nuo Lietuvių Jaunuomenės 
drs-tės prakalbų ...................... 11.31

Per J. Bulotą, Maryville. III., vie- 
i lietuviai $12.65, miręs L. Pol.

Kliubas aukavo $21.05, nuo LSS. 
106 kp., SLA. 184 kp. ir Šv. Anta
no draugystės teatro ir baliaus 
$54.26, atėmus prisiutimo lėšas— 
32c........................................  87.64

Per 161 kp. SLA. aukų rinkėjus 
nuo Christopher, I11-, liet. .... 30.50 

Nuo "Garso” Keptuvės darbinin
kų, Brooklyn, N. Y. .............. 17.53

Per aukų rinkimo komiteto narę 

p-lę J. Laukaičiutę. Pittston, 

Pa.................................................................................................. 5.10

Liet. Kliubas, New Haven, Conn. 

aukavo .......................................................................... 100.00

Darbininkų Susivienijimo Pašal

pos drs-tė, Baltimore, Md., aukavo 

$25.00, smulkių aukų surinkta susi

rinkimuose $7.03, viso .................... 32.03

Per A. Savicką, De Kalb, UL nuo 
privatiško vakarėlio ............... 1639

Per p-lę M. čelkiutę, Scranton, 
Pa., nuo Girgilas su p-le E. Mar- 
ciuliute vestuvių ........................ 6.00

Per aukų rinkėjus nuo Spring
field, Ohio, lietuvių ................... 21.70

Per "Naujienų” redakciją nuo 
LSS. 174 kp. prakalbų Chicago, IH. 
$4.60, Chicago Lietuvių draugijos 
Savitarpinės Pašalpos prakalbų 
$5.43, auo šeimyniško vakarėlio 
paa M. Stropienę, Indiana Harbor, 
Ind. $10.00, viso ........................ 20.03

Per aukų rinkėjus nuo S. Bsth- 
lehem. Pa. lietuvių ................... 45.63

P. Pakaraitis, Gardner, Mass. už 
290 štampų.......................................10.00

Per J. Skirias, East Leotington,

Mapla Farm Milk Co. K. Camb- 
ridge, Mass^ aukavo ............... 10.00

Fondan. Draugijos prigu-
Įėjusios j Sąryšį, malonėj drs 
išreikšt savo nuomonę, ar^J 
sutinkat su viršminėtu nu- ku
tarimu? Jeigu iki 1 d. bir
želio (taip nutarta) nė vie
na draugijų prigulinti prie 
Sąryšio neatsišauks, pinigai 
bus paaukauti Lietuvos su
šelpianti į L.Š.F..

S.P.D.A. iždininkas ir 
os Sūnų draugijos 
rinkas A. Bernotas, 
iicott st, L.S.D. sekr., 
Pupis, 11 Vate street, 
ster, Mass.

LIETUVAITE PASMAU
GS KŪDIKĮ.

Šiomis dienomis Scranto- 
te vėl pagarsėjo lietuvių 

* 3. Anglų dienraščiai 
kad Ona Jaskevičiutė

idikj, pasicui pasmau- 
, prikimšo burnelėn 
irų, įdėjo jį valizon 
teisi n) ir uždarė dra- 
klazete.

ton, N. Y. lietuvių .................  23.80
Per K. P. Šimkonis, Holyoke, 

Mass. per storonę DLK. Keistučio 
Draugystės C-

Per R. Zulana, North Abington, 
Mass.

Per 
DLK.

Per 
surinkta per stubas

Per P. Rasevičius, West Hano- 
ver, Mass. krikštynose pas K. Čepo
nį 5.90

Per J. Stockus, Stoughton, Mass. 
už štampas $50.00, smulkių aukų 
$3.50, sykiu

Per Anthony Chelkis, Scranton, 
Pa., nuo Neprigulmingo Lietuvių 
Kliubo už štampas

Nuo M. Valukonis, New Britain, 
Conn. už Štampas

Viso be balanso 
Viso labo $5,120.36.

Išlaidos.

L. Š. F. finansų sekretoriui už 
štampas, knygas, popierą, konver- 
tus, nuo 12 d. spalio 1914 iki o d. 
sausio 1915 .......... •••••• -5-20

„Naujienoms” už 300 Postai 
Cards

"Laisve” už spaudos darbus: at
sišaukimai, laiškai, įgaliojimai, ra- 
sites, konvertai, diplomai, išsiunti
nėjimai už štampas 64.69

LŠF. susinėsimų sekretoriui už 
bėgančius reikalus iki 23 d. sausio 
1915 ... . . -22'80

Už išmainymą privatiskų čekių
51 c. Viso 97.70

1915 Kovo 1 lieka pas LŠF. iždi
ninką K. Šidlauską $5022.66 

Stampos.

1 d. vasario 1915 buvo 33.100 
štampų vertės $1.655.00. Išduota 
4600 štampų vertės $230.00. Lieka 
28.500 štampų vertės $1,425.00. 
"Laisvės” redakcijoje randasi 10- 
590 štampu vertės $529.50. Viso 
randasi LŠF. 39090 štampų vertės 
— $1.954,50.

1915 Kovo 1 d. LŠF. turtas — 
$6,977.16
įgaliojimai išduoti per vasario mė

nesį sekantie:

V. Kauka, M. Byla, New York, 
N. Y. A. Liandarkevičius, P Ba
niulis, J. Senkus, R. Rutkus, M. Sa- 
katauskas, L. Rutkauskas, W. 
Briaukus, J. Garkauskas, S. Kru- 
zinskas, J. Jankauskas, Mahanoy 
City, Pa.

V. Valentą, J. Burčikas, J Sen
kus, P. Morkūnas, J. Simanavičius, 
Shenandoah, Pa.

J. Azinis, A. Kalinauskas, J. Ka- 

zokiavičius, J. Nienis, Wilkes Bar
re, Pa.

Frank Adams, K. Giedrys, J. Mi

kitas, Sarah Baltrūnas, East Ariln- 

gton, Vt.

Joe Minett, Racine, Wis.
J .Malinauskas, J Karašauskas, 

F. šiaučiulis, K. Bukauskas, West 

Frankfort, III

I. Lansburg ir K. Bagusevskas, 

J. Jakimčikas, V. Markevičius, O. 

Marčaičiutė, M. Ramanauskiutė, 

Minersville, Pa.

J. Žvingila, F. Klembauskas, K 

Airišiunas, Springfield, III.

A. Kinis, E.Motušienė, Z. Radavi- 

čienė, J. Vaitavičia, J Kinderis, A. 

Jakaitis, E. St. Louis, DL

Angliški atrišankiarai
S. Jasilionis, 4 ats. Binghamton, 

N. Y. V. Žemaitis 5 ato^ Mahanoy 
City, Pa. J. Gružinskas 5 ats. She
nandoah, Pa. Joe Grigalevičius 3 at. 
Cherry, III. J. M Gelgaudas 8 ate. 
W. Frankfort, IH. Sarah ffsltninas 
9 at. E. Ariington, Vt. S. A Vilkau
siąs 1 at Gardner, Mass. K. Mieku- 
naitis 6 ate E. St. Louis, IU.

L š. F. Finansų sskretorius 
_ T. L. DaaMfo
We«tville, III.

/-į ' $20.75
R. Zulana, North Abington,

6.75 
J. Ožys, Wilkes Barre, Pa. 
Keistučio Teatrališka kp 9.00 
M. Liuma, Marlboro, Mass.

11.00

Šie paveikslai parodo abu pabėgė
liu. Šimkunienė yra didelio ūgio, 
geltonplaukė, kalba vien tik lietuviš
kai; išsivežė su savim 2 metų dukte- 
rę. J. Vasiliauskas yra 5 pėdų su 
viršum ūgio, retais dantimi, didelėm 
paklypusiom kojom, amato — barz
daskutys. Meldžiame tėmyti šiuos 
pabėgėlius, kurie mane labai nus
kriaudė. Kas pirmutinis praneš kur 
ši porutė randasi, gaus $10.00 
nų. Adresuokite:

Jurgis Šimkūnas, 
418 So. Main st, Bridgeport,

Pajieškau Aurelijos Jocevičaitės; 
Kauno gub., Raseinių pav., ir par., 
Robliškio kaimo; pirmiaus gyveno 
Elizabeth’e, vėliaus Chicagoje. Pas
kutinį laišką gavau 3 m. atgal. Mel
džiu kas ją žino pranešti, už ką bus 
širdingai ačiū, o jei tebėra gyva mel
džiu ją pačią atsišaukti: (13)

Rozalija Breitoraitė-Jakienė,
17 Franklin avė., Harrison, N. J.

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 sesers Domicėlės Ne- 
nortavičiutės, Vilniaus gub., Trakų 
pav., Jėzno parapijos, Sobuvos kai
mo, pereitą rudenį išvažiavo nuo ma
nęs iš Montello, Mass. ir nežinia kur 
ji randasi. Kas pirmas apie ją pra
neš, gaus $5.00 dovanų. (14)

Martinas Nenart,
144 Ames st, Montello, Mass.

Pajieškau Benedikto, Kleopo ir 
Stepono Vezgaudžių, paeina iš Kauno 
gub., Telšių pavieto, Auzelių so- 
džaus. Pirmiau gyveno apie Wittes- 
by, N. Y. “ ........................... ‘
pranešti.

Pajieškau brolio Jono Norvaišos, 
4 metai atgal gyveno New Yorke. 
Kas jį žino, arba jis pats meldžiu at
siliepti.

Vincas Norvaiša,
217 Mifflin st., Philadelphia, Pa

Pajieškau pusbrolių, Petro ir Juo
zo Žemaičių; abudu Suvalkų gub., 
Marijampolės pav., Pilviškių par., 
Armališkių kaimo; girdėjau gyvena 
apie Brooklyną. Meldžiu atsišaukti. 

Marė Vasiliauskienė, 
2911 Carson str., S.S. Pittsburgh, Pa.

Pajieškau Juozo Rimkevičiaus; 
Suvalkų gub., Naumiesčio pav., Sve- 
tošino gminos, Buožių kaimo. Gir
dėjau gyvena Hartforde, Conn. Svar
bus reikalas, meldžiu atsišaukti.

Baltrus Grigaitis,
401 Stadium st, Pittsburgh, Pa.

Jieškau darbo duonos kepykloje, 

Esu antrarankis kepėjas, gerai susi
pažinęs su kepimo darbu; gerai moku 
dirbti ant benčių ir visokią duoną, 
keikus ir pajus. Kam reikalingas te
kis kepėjas, atsišaukite adresu:

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

Pajieškau brolio Frano Truškaus- 
ko; Kauno gub., Raseinių pav. ir 
parapijos, Kulkių kaimo. Jau apie 
12 metų gyvena Chicagoje; girdėjau 
dvieji metai atgal išvažiavęs į Ncw 
Yorką. Žinantieji jį, ar jis pats ma
lonėkit atsišaukti. (15)

Anthony Truškowsky,
City Hotel, Vancouver, B. C. Canada

Dėl 
apturės vieną Buteliuką Nematomo 
Atramento su pamokinimu, kaip 
šyti, ir Kataliogą.

JOSEPH J. KIZIS,

P. O. BOX 706, Bentleyville,

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

J. Staneika, (15)
423 Elizabeth st, Tamaųua, Pa

Darbininkai, Skaitykit 
VAU) YLĄ!”

Pajieškau dėdžių, Kazimiero ir Ste
pono Pinkevičių ir pusbrolio Jono 
Kulikausko; visi Kauno gub., Pane
vėžio pav., Nociunskos valsčiaus. 
Meldžiu atsišaukti, arba kas juos 
žinotų pranešti.

Jonas Bagdonas,
113 So. Main st, Los. Angeles, Cal.

Pajieškau pusbrolio Viktoro Mi- 
chuno; Kauno gub., Raseinių pav., 
Pašaltonių sodžiaus. Malonėkite at
sišaukti. (15)

Kazimieras Michunas, 
Park Place, Pa.

Aš, Ona Arminienė, pranešu vi
soms lietuvaitėms, kad apsisaugotų 
nuo tokio "jaunikio,” kaip Juozas Ar
minas. Girdėjau rengiasi vesti. Ji
sai mane apleido 19 d. gegužės, 1914 
m. ir išvažiavo į Cleveland, Ohio, kur1 
ir dabar gyvena. Jis yra tikras ma
no vyras, šliubą ėmėme Anglijoj. 
Mane paliko dideliam varge. Jis yra 
vidutinio ūgio, storos kalbos, turi vie
ną dantį auksinį priešakyje; paeina 
iš Kazliškių, Marijampolės pav. (15) 

O. Arminienė, 
1546 Deive str. Grand Rapids, Mich.

"Vaidylos” leidėjas 
matydamas darbi
ninkus mažai dir
bant, sumažino sa
vo laikraščio ”Vai- 
dylos” kainą. Kas 
prisius 25 c. gaus 
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: (14)

"VAIDYLA,”

1334 S. 48th ave^ Cicero, I1L

Nesiųskit markėmis, bet įdėkite 
25c. įvynioję popieron ir tuoj pasiųs
kite.

PALAIMINTOS LIETUVOS 

DRAUGYSTE* 

Chicago, I1L 

Valdyba: 

Prezidentas — K. Meškauskas, 

663 W. 18th st, Chicago* 

Prez. pagelb. — Ed. Čepulis,

906 W. 20th PI. Chicago, 11L 
Nutarimų Rašt — Ant TamkerUS^ 

1916 Canalport ave^ Chicago* DL 
Fin. Raštin. — J. Syker,

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

3131 So. Wentworth avė. ^hieaga 

Organo užžiur. — A. Selemonavič, 

1956 Canalport avė., Chicago, UL 
Susirinkimai būna kiekvieno mte»> 

šio antrą nedėldienį, 1-mą vaL a» 
pietų, Geo. M. Chernaucko salėj, 1M* 
So. Ūnion ave^ Chicago, I1L

LIET. NEPRIGULM. KLIUBAS
Chicago, IU.

Prezidentas — Sal. Vasaitis,

712 K. 17th place, Chicago, UL 
Pirm. Pagelb. — Jonas Gružinskaa*

923 W. 33rd pi-, ChicagoTu. 

Prot Rašt ir organo užžiurėtojas — 

Petras Keniutis,

3238 So. Halsted st, Chieaga* 

Finansų Rašt — Kaz. Mikolaitia* 

3327 Auburn avė., Chicago* DL 
Kasierius — Kaz. šilas,

3342 So. Halsted str., Chica

Susirinkimai atsibuna kas pasta 

nę subatą kiekvieno menesio, 7 

valandą vakare, "Aušros” svetai 

je, po No. 3149 S. Halsted st. M< 
nis susirinkimas pripuola sausio 1 

nesi j. Bertaininiai: Balandžio ir S 

lių mėn. Pusmetinis Liepos

SUGAUKITE VAGI.
18 d. kovo pabėgo Jonas Gavėnas, 

išnešdamas Camdeno Lietuvių Kliu- 
bo $858.00, kuriuos apgavingai išga
vo iš bankos, įtraukdamas į nelaimę 
ir kitus kliubo komiteto narius. Tas 
žmogus yra apie 5 pėdų ir 8 colių au- 
gščio, šviesios išvaizdos, apie 37 me
tų amžiaus, be ūsų, labai tankiai vai
kščioja (žengia) ir kalba. Manoma, 
jog išbėgo kur nors į Canadą; bet 
gali būti, jog pasislėpė kur norsA- 
merikoje. Jeigu kas apie jį kur nors 
sužinotų, malonėkite kuogreičiausia 
pranešti žemiau pažymėtu nuskriaus
tų adresu: (14)

Camdeno Liet Kliubo Komit.,
883 Ferry Avė., Camden, N. J.

Ar tavo britva atšįras?
IŠTEPUS DIRŽĄ 

KEENKUT RAZOR SHARPENING 

PUSTU.

Išpustis 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.

DRAUGYSTfi ŠV. PETRO Na. 1 
Town of Lske^ Chicago, HL

Valdyba:

Pirm. — B. Mozeika,

4005 S. Artesian ave^ Chicago^ B. 

Pirm. Pagelb. — Stf. Morkūnas, 

2459 W. 46th pL Chicago, DL 
Org. Užžiur^ Prot. rašt. K. A. etapas^ 

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

4637 S. Wood st, Chicago* DL 
Kasierius — K. K. Strynedds, 

4612 S. Ashland ave^ Chie 

Susirinkimai būna kas tračią 

dėldienį kiekvieno mėnesio 12 

dieną bažnytinėj svetainėj, Šv. P 

neprigulmingos parapijos, 4538 

So. Marshfield avė., Chicago, UL

FARMA SU INVENTARUA

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: (13)

R. TRUCKS

Baldirin, Michigan.

FARMOS! PARMOS!
Jau yra čia pirkę apie 300 lietu

vių farmas. Jau veik visiems lietu
viams yra žinoma, kad N aso n 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 320.00 už akrą. 

Fountain yra didžiausis 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.

TĖVYNES MYLĖTOJŲ No. 1 

Town of Lake, Chicago, UL 

Tėvynės Mylėtojų Draugystės NoK 
ant Town of Lake, Chicago, DL 

sirinkimai atsibuna ki 

nedėldienį mėnesio 12 vai. 

J. Bieržynskio salėje, kampas 
Paulina sts.

Valdyba: 

Prezidentas — A. J. Bieržynskis 

4600 S. Paulina st, Chicago, DL 
Vice-prez. — A. Kuizinas,

4547 So. Marshfield avė., Chicago*. 

Prot. rašt. — K. A. čiapas,

2446 W. 46th place. Chicago, UL 
Turtų rašt — A. J. Kareiva,

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

4612 S. Ashland avė., Chicago, DL 
Užžiurėtojas org. K. K. Sti'zyneeki, 

4612 So. Ashland avė., Chicago^ UL

LIETUVIŲ DRAUGUOS 
KURIOS TURI 

"KELEIVĮ” UŽ ORGAN4

LIETUVIŲ PASILINKSMINIMO 

DRAUGIŠKAS KLIUBAS.

Indiana Harbor, Iad.
Valdyba:

Prezidentas —

2112 137th _ __________________________ . -
Vice-Prez. — Pranas Andrijauskis* 

3730 Elm st, Ind. Harbor, ~ 

Prot. Rast. — Pranas Rudis, 

room 22, Palace Hotel,

Indiana Harbor, 

Kasierius — Antanas Mikalocs, 

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

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

3604 Deodar st, Ind. Harbor. 
Susirinkimai atsibuna nediU 

m> 15 d. kiekvieno mėnesio, 1-mi 

andą po pietų, Antano Mikolaea 
tainėi, 2112 187th str., Indiana 
bor, Ind.



KARIŠKOS TELEGRA
MOS.

(Nuo Žaibo agentūros)
Petrogradas. Sulvg vy

riausiojo rusų kariumenės 
vado Mykalojaus Įsakymo, 
kuriuo Įsakoma visiems Ru
sijoj gyvenantiems vokie
čiams apleisti kuogreičiau- 
s*a Rusiją — visos caro duk
teris. carienė ir kiti caro gi
minės. kaipo tikri vokiečiai 
— skubinai rengiasi išva
žiuoti iš Rusijos.

Vilnius. Čia važiuodamas 
karės laukan buvo apsilan
kęs caras Mike. Susirinkę 
visi klerikališkų ir tautiš
kų laikraščių redaktoriai, 
kaip antai: "Draugijos." 
"Vilties." "Šaltinio.’ 
nybės" ir "Aušros." 
gė carui iškilmingą 
mą. Kiekvienas redaktorius 
laižė caro čebatus. Visų 
dabar ištinę liežuviai. D-ras 
Basanavičius turės daug 
vargo kol pagydys.

"Vie
šu ren- 

priėmi-

i u

Marčiukui.— Dalykas 
mums neaiškus. Iš tamstos 
korespondencijos galima tik 
tiek suprasti, kad tamsus 
Girardvillės, Pa., katalikai, 
prisiklausę kunigo kurstan
čių pamokslų, drasko bur- 
dingierių laikraščius. Tai 
jau paprastas užsilikusios 
inkvizicijos dvasios apsirei
škimas. Kunigai ir 20-tam 
amžiuje da nori nepatinka
mus sau raštus naikinti ug
nyje. Jei patįs negali to 
padaryti, tai kursto tamsius 
savo pasekėjus. Ir tie ap
gailėtini tamsuoliai jų klau
so. Jie nežino, kad Ameri
koj Įstatymai aštriai bau
džia už naikinimą svetimos 
savasties ir už sudraskytą 
ar sudegintą laikrašti juos 
galima patraukti teisman ir 
jie visuomet bus nubausti. 
Ir neprošali butų tokius fa
natikus pamokinus. Tegul 
nors syki jie pamatytų, kaip 
neteisingai juos kunigai mo
kina. Korespondencijomis 
gi tų žmonių nepamokinsi, 
todėl ir tamstos korespon
dencijos nedėsime.

J. S. Laisvas.— Pirkti že
mę ir steigti laisvas, nepri- 
gulmingas bažnyčioms ka
pines visada yra galima: 
Suv. Valstijų Įstatymai nė- 

1 okiu 
ra iste ,, f. .j. u KO1( 

,vo mieste

V

. 111 j U, IclU 

galite to 
Įsisteigti

P. S. Mačiukui— Pata 
pinome pirmiau prisiųstą ži
nią.
Apuokui.— Korespondenci 

ją patalpintume t:k tada, je 
sutiktumėte tikrą pavardę 
pasirašyti. Eilės mums ne
tinka.

Z. M—nė.
kad dėlei stokos vietos pasi
vėlinome patalpinti T-tos 
korespondenciją.

Vargonininkui— Pana- 
kyriuje

Paryžius. Francuzijos visi 
atsarginiai sumobilizuoti, 
vienok pasirodė franeuzams 
kariumenės didelė stoka. 
Francuzijos prezidentas Po- 
incare kreipėsi prie lietuvių 
ambasadoriaus Gabrio pra
šydamas. kad tasai atsiųstų 
Rusijai ir Francuzijai pa
galbon Amerikoje jo suor
ganizuotus “lietuviškojo šus dalykas juokų 
vaisko" (vyčių) pulkus.!’ 
”Vyčiai” bukite prisirengę 
karėn. nes bile dieną galite 
būt pašaukti.

Atleiskite,

D-RAS ST. ANORZEJEWSKI
Vienatinis lenkiškas

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

KAS NORITE TURČTI 
DRUTUS 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 laiką, 
taipg-i išgvdau. Norint 
atsakymo, reikia prisiųst 

centu.
L. J. PAULAUSKAS

(barzdaskutys)
152 Millbury Street. Dept. 12. 

YVORCESTER. MASS.

kuonogrei- 
su pagalba 

sustabdysiu 
atauginsiu 
Pleiskanas 

kokio nors 
štampą už 

(16)

DAKTARAS F. MATULAITIS

Carskoje Sielo. Caras Mi
kė gavo nuo p. Liucipieriaus 
draugišką Ia’;šką. kuriame 
pranešama, kad carui, kai
zeriui. kapitalistams, kuni
gams ir visiems jų klapčiu
kams, kurie prisidėjo prie 
šios karės surengimo, jau 
Įtaisyta pragare šiltos vie
tos. Carui Mikei parinktas 
patogiausis užsiėmimas — 
monopolką gerti, virintą su 
smala ir darbininkų pra
kaitu.

Dr. B. G. WERUICK
LLETUVItKAS 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 it , Boston, Mass

Studijuoja New Yorko Klinikose. 
Už kiek laiko grįžš j Bostoną. Va
karais taip 7 ir 9 vai. priima ligonius 
po -Užlaiko geri viii

Eliu, Vyną, Likierius ir 
kitokius gardžius gėrimus 

' o taipgi ir geriausio taha< 
ko Cigarus.

i Meldžiame užeiti, o visados rasi
’gražų patarnavimą.

362 2nd st, So. Boston.

numenu
BROOKLYN, N. Y, 

229 Bedford Avė.

Alaus. Degtinės, 
ir Cigarų.
ir parankiausia 

lietuviams.

2

. O.-E K'NYGO’E

tems

Sveikata Brangiais Žmogaus Turtas.•ii
-•

t 
i 
I 
t 
t

r idUi/fl. 
gražiai i 
zs būti: 
ns. tc.:o

NORI. KAD MYLĖTU 
MERGINA?

Jeigu nori, tad pasipirk Jau nuo keliolikos metų Brook;yne-New Y- rk gyvuoja. V ienatinė ir Didžiausia LIETUVIŠKA
APTIEKA Provizoriaus VINCO J. DAUNORUS, kuries tikslu yra apsaugoti savo vientaučius 
nuo visokių apgavikų ir gydyti juos tikrai gerbiu.» ir pasekmingomis gyduolėmis nuo 

visokių ligų ir kūno silpnybių.
LIETUVIŠKA APTIEKA savo ilgų metų prityrimu i-rac daugybe Specija.isKu gyduolių, 

sutaisytu iš šviežiausių ir geriausių medikamentų ir iabai pasekmingai gydančių ligas 
Tarpe kitų aptiekęs sandelyje sukrautos ir gaunamos sekančios gyduolės;

Uetuviszkas D-ras M. Zisslnaa
7 Parmenter St

Boston, Mass. 
Visokias ligas gy 
dau pasekmingią- 
usiai. Ateikit ne
šiok pas mane 1 
trepais i viršų tik 
neikit : aptieka: 
mano durys bal
tos arba telefoną 
duok o aš atesiu.
Ofiso valandos 
Nuo 9 iki 11 ryte 
nuo 1 iki 2 ir 6 iki 
8 vakare. Telephone
S vakare. Teleph. Richmond 2622-R. 
Gyv. 155 Chestnut st.. Chelsea Park.

19o«—3 Richmca

Ei. Vyrai, Visi Pas

YUDEIKO!
Jis užlaiko gerą Restauraciją, vi
sokios rųšies

Vyno 
Pirmiausia 

vieta

304 Broadwšy ir 259 D Streets 
S0- BOSTON, MASS.

PCC'O?
p C G 7 - 
< c ctc?

Keliaujantis Kriaučius
Siuvam visokius MOTERIŠKUS ir VYRIŠKIS: Dii h|ie
Taipgi parduodam tavorus vardais kitiems nHIIIIJ 
kostumieriškiems kriaušiams arba šiaipyĮiatoms, kurie 
pareikalauja Visokį tavorą perkant pas mane galit 
.aut pigiau Ašvažinėju po Mass. ir Conn. valstiją ir 
ant pareikalavimo pribun, visur.

P. ŠIMKONIS,
115 Maple Street, Holyoke, Mass.

Graži Dovana
DĖL LABO VISUOMENES 
Knyga sveikatos bei naujausio 
niok-io išrakintai ir ką reikia daryti ap- 
sirgus, t-up pat kaip ir kur išsigydyti 
lygiai knygų “Daktaras” parodo, 
kaip mo visokių nelaimių W ligų apsi
saugo

.r 

s knygos yra la
tram yra labai 
is tik nori būti 

aprašo visokiu 
aip apsireiškia“ 
iu ir kur galima 

o apie vyru pa
te moteris telpa 

d’kčiai aprašo.

sergantiems. Tik perskaičius tą 
ko čia negalima parašyt’.

APART KITU SKYRIŲ sekantams r odų am* 
skaityti apie nervu, kairio, inkstu, rorr.atizmo 
odos, vidurių, Dusilpnėjiir.o. brccbitis irlimpan 
čias ligas: taip-rat apie moterų nesveikumus u 
kitas visokias l'gas, sėklos nubegiirc ir t. t. <

JEI SERGI, tai pirmiau re kaip manai v arto t 
kokias nors !’>karstas ar kreitis" prie gydytoje 
reikia būtinai perskaityti knygą ' DAKTARAS 
Daug žmonių išgijo nuo rodos ’*DAKTA RO”.

YPATINGA I serg-.r.ti, nesilpėję, sukliurę, pa 
sigadicę T><-r jaunystės klaidas ir varginami viso 
k crr.is. kaip paprastomis šviežiomis, teip užsenė 
jusiomis ligomis, šitoje knygoje atrasite tikrą ro 
dą.

TO D r. L, kad ta knyga dėl labo vsucmenės 
duota, tai kiekvienas apturės ią DO v’ANAI, ku 
ris tik atsių 10 c. stampomis prisilietimui.

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

jau yra tilpęs.
Belaisviui.— Butume

patalpinę, jei nors kiek dau
giau butų skirtingesnė nuo 

i tilpusios "vyčių kariškos 
dainos."

OI.— Netalpinsime.
P. Pempei.— Už straips

niuką ačiū. Lauksime dau
giau.

KĘST KENDŽIŲ
3 o ji niekad nepamirš jus, nes cj 
u kendžių gardumas priverčia ją [j] 
I jus mylėt. Reikalaukit visur ir||| 

3 visada Lowneys Crest Kendžių. 111 
] Jeigu negali gaut kitur, tai pri- ||Į 

c’ųsk mums dolerį, o gausi vie
ną svarą geriausių Amerikoj iš- 

I -Urbtu kendžių.

K. ŠIDLAUSKAS
j Gene ralis kas agentas Bostonui 

s 226 Broadway.

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

Laiškas iš karės lauko.
...O dabar aš jums apznai 

minu, kad aš esu linksma; 
ir sveikas, 
mus tikras 
keptas vištas 
šampaną. Saulė 
šviečia, tai šilta, 
je. Žodžiu, pas 
kas gyvenimas, 
mus bijosi ištolo, ba vienas 
ruskis gali 10 džermanų ant 
štiko imti.
diev•

0 dabar 
minu, kad 
kuris kitokią gromatą 
vo namiškiams parašė, 
dabar pasodintas už tai 
karceri ir bus vajaunas 
das, tai nežinia da kaip 
sūdys.

O dabar sakau jums 
diev, ba džermanai artinasi, 
tai daugiau gromatų gal jau 
nebreiks rašyti.

Silvestras.

Apkasuose pas 
rojus. Valgom 

ir geriam 
kas diena 
kaip rojų- 
mus rojiš- 
Džermanai

25.000 Ka*a‘i°su
Užlaikau gramafonus su lietuviš

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

■ kitę visokio tavoro pas "tikrą lietuvį 
i o gausite teisingus tavoruns. Rašy- 
kitę tokį adresą:

Gražių popierų gromatoms rašyt' 
su puikiausiais apskaitymais ir dai 

: nomis. su drukuotais aplink konver 
tais, tuzinas 25c., penki tuzinai už 

11 dolerį.

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

Z- ------

«

i

i Ar Nor
Šauti DYKAI dvi geras štukaa 
ir Didelį Kataliogą viso k; ii ma
giški; štuki; ir kitokių visokių 
dalykų, kurių tu labai nori, o 
nežinai kur jų gaut? Atsiųsk 

savo p-lną ir aišku adresą ir už
6centus stempų dėl uždengimo 
prisiuntimo kaštu, o męs tuojaus 
tą Kataliogą ir štukas tau nusių
stai DYKAI. Adresuok:
JUOZAS J. SZLIKAS, 

(MAGIKAS)
3261 S. HabftdSi. Chicago, III.

$L0Ū*Tei išvarymo soliterio............83.06
. ~-)CĮ Dėl lytiškų ligų........50c. ir $1 06

50Č'ir?’*0i.'! 1:0 Beuti.ati/.mo ... 50c. ir $1.00
---- =— ->........... 25c 

Gydanti mostis-------------------- 50c
Antiseptiškas muilas .................25c

' i.................. 25c
Nuo dusulio................................50c
Proškos dėl dantų .................... 25c
Nuo kosulio dėl vaikų.............25c

' ' ' j • -. .10c. ir 25c
Į Nuo viduriavimo .’.....................25c
! Kraujo Stiprintojas....................50c
Sumbo Lašai................50c ir $1 00

' Nuo plaukų žilimo................... 50c
10c
10c

Į Kraujo Valytojas .........
| Gyvasties Baisumas ....
Nervų Stiprintojas........
Vaisias nuo vidurių .... 
Nuo kosulio...................
Nuo gerkles skaudėjimo 
Skiivinės proškos...........
Pisrulkos dėl kepenų... 
Nuo galvos skaudėjimo 
Nuo kojų nuospaudų ... 
Nuo danių šėlimo..........

. ..........75c į 1
50c ir31.0OU.i:o ,ReU!1- 

ir*i 0G>-suo prakaitavimo
ir 50c
ir 50c

25c.
25c.

¥100 -ln,,s>eP!|šša mostis
25c
2.5c
2oc •j0C| Kastorija dėl vaikų 

Nuo viduriavimo ..
50- Kraujo Stiprintojas
05'j Gumbo Lašai..........
25ci Kuo plaukų žilimo. 

Blakių Naikintojas 
’ j Karpų Naikintojas.

FARMOS, Geriausios FARMOS!
Pigiai parduodu geriausias gatavas Farmas su 

BUDINKAIS, SODNAIS IR UŽSĖTAIS JAVAIS.
Farmų turiu visokio didumo, žemė molis su juodžemiu ir molis su 

smėlžemiu maišyta.
DERLINGIAUSIA ŽEMĖ — PIRMO SORTO. VISOKIEMS JAVAMS, 

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

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

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

Adresas: (26)

I

10c. 11

! Nuo pergalimo
25cP aukę stiprintojas

I.inimentas arba Espeileris 
Anatharynas plovimui........
Nu« kirmėlių....................................

ir

ji 
SpecijaliŠka tikrai lietuviška Trejanka arba Trejos Devynerios 25c

Taip pat iš Lietuvos pargabentos visokios Lietuviškos gyarnulos žolės, šaknįs ir 1.1., kckict 
tik yra žinomos ir žmou.ų vartojamos.

Reikalaukite prisiuntimo Katalogo su musę gyduolių aprašymais.
Kreipiau tiem siems per laiškus arba asmeniškai duodame tikrai sąžiniškus ir teisingus 

patarimus kiekvienoje ligoje.
Jeigu jums brangi yra jutu sveikata, tai tuojaus reikalaukite gyduolių, rašydami arba 

atsilankydami į LIETUVIŠKA APTIEKA

^ VINCAS J. DAUNORAI^
APTIEKORIUS

229 Bedford Avė. Brooklyn, N. Y.

„Karė - kainos sumuštos - Karė” Viskas už $5.95
i

su-

I
ir mi-

tokios

Na. tai ir su-į
f

aš jums apznai- 
Aludžių Baltrus, 

sa- 
tai

Teatre.
— Žiūrėk tenai Į ložą: tas 

vyras šiandien palaidojo 
moterį ir 3 vaikus.

— Tai koks bestija! Va
kare jau teatran atėjo. •

— O kodėl jis negali teat
ran ateit, juk jis graborius.

Q C Dovanai męs duodam su kiekvienu Laikrodžiu 
ir automatišką 7 šūviais revolverį.

UNION

X ^arranteo

Vien tik nuo mus galit pirkt geriausius 14 k. paauksuotus laikrodėlius, 
Gvarantuotus ant 20 metų. Ant pareikalavimo mes galime pasiųst kiek
vienam dailų Laikrodėlį, su trims antvožėliais, vidutinio didumo, vyrišką 
ar moterišką, su gražiais geležinkelio styliaus pamarginimais, už ku
riuos kitos firmos reikalautų mažiausiai $30.00, musų nužeminta kaina 
už tokį laikrodėlį tik $6.50. ir šalę to Jus gausit tas 25 vartotinas dova
nas visaiDYKAI. jeigu prisiųsit savo užsakymą tuojaus. Dovanos šios: 
gražus lenciūgėlis, kabukas. žiedas, branzletas. sagutė, puodukas, knyp- 
kiai, kalnierių knvpkiai, zerkolas. šukos, fontaninė plunksna, peilis, švil
pukas, ventrilieponas, britva, pustas, budė, puodukas, šepetukas, laikro
džiui dėžutė ir Gvarantuotas Automatiškas 7 šūvių Revolveris, atidaro
mas. padarytas iš geriausio plieno.

Iškirpk šita kuponą ir prisiųsk kartu su savo teisingu adresu ir 25c. 
deposito ir nurodyk kokį nori, vyrišką ar moterišką laikrodėlį 
nėtą laikrodėlį mes Jums prisiųsim kartu su 25 dovanoms Dykai. Aptu
rėję ir apžiūrėję, kad tas Laikrodis tiek vertas, o dovanos taipgi 
kaip mes garsinam ir geros rųšies, tada Jus damokėsit likusius $6.25 už 
gražų Laikrodėli ir persiuntimą. Kitaip Jums nereikia mokėt nė cento 
ir mes grąžinsime Jums depozitą. Atminkit! Visados geriau mokėt 
keliatą centu brangiau ir turėt gerą Laikrodį ir dovanas. (Iš Kanados 
pinigai turi būt prisiųsti su užsakymu). Adresas: (14)
UNION SUPPLY CO„ (»ep. A520J, ST. LOUIS. MO.

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

MUSU NUOSTUOLIS, TAI MUSU LAIMĖJIMAS. PINIGAI N EREI 
KALAUJAMI. MOKAMA DAIKTUS ATSIĖMUS, JEIGU JIE PATIKS 
Perdaug turim gerų tavorų. Išduodant tūkstančius dolerų dovanoms supa 
žindimui žmonių su musų tavorais. Bet tik per apribuotą laiką mes duosi 
me šitą dailiai išrašytą auksuotą laikrodėlį, moterišką arba vyrišką, si 
gerais viduriais ir ant gerų akmenų už $5.95, ir visus skutimosi prietai
sus iš 4 dalykų, o taipgi lenciūgėlis, žiedas, fontaninė plunksna, dėžė Ha 
vanos cigarų ir ant 7-nių šūvių nikeliuotą revolverį — DYKAI. PILNA! 
GVARANTUOTA. Kitur tie daiktai parsiduoda po $25.00. SPECIALI.1 
PASIULIJIMAS: Pakol tavorų yra. Atsiųskit šitą apgarsinimą ir sav< 
adresą, o mes nusiusime visus 10 daiktų pasižiūrėjimui ir išbandymui 
Jeigu jie patiks, užmokėsite agentui $5.95 ir ekspreso lėšas. Užsakyk šias 
dien, o sutaupysi pinigų. (13)

EXCELSIOR WATCH CO.
DEPT. 990, CHICAGO, ILL



Polemika ir kritika.
Kodėl klerikalų laikraš

čiai taip daug rašo apie B. 
Montvįdą ir Kiaulėną, o 
apie savo konfratrus Maco- 
chą, Šlamą, Šmidtą ir kitus 
nutylėjo, kaip oisteriai susi
čiaupę?

Gal "Karkas” su "Drau
gu” teiktųsi šitą mums grie- 
šniems žmonėms nesupran
tamą skirtumą paaiškinti.

Ar jus, laikraščių skaity
tojai, patėmijot, kad Austri
jai taip nesiseka kariauti, 
kaip. "Draugo" redakto
riams ”šis-tas" rašyti?

Džiaugkitės, lietuviai. 
Gabrys parašė laišką "šven
tam tėvui," kad tas užprote
stuotų prieš vokiečius, ku
rie nesiklausę kunigų veda 
Lietuvoj karę. "Šventas tė
vas" pasimels ir vokiečių 
galybė sutrupės. Jei neti
kit, kad toks stebuklas gali 
įvykti, tai paskaitykit 
"Draugo” pastabas No. 13.

A. Ažys.

Iš 100 milijonų Suvienytų 
Valstijų gyventojų, vos tik 
38 milijonai tepriklauso prie 
įvairių tikybų ir sektų.

Tuos 38 milijonus avinų 
ir avelių kerpa net 178, 250 
kirpikų 250 tūkstančių baž
nyčių. Vienas "dvasiškas 
kirpikas” pripuola ant 217 
avelių. Tečiau du kart di
desnė dalis žmonių pataiko 
gražiai gyvent ir be jokių 
Dievo agentų ir kirpikų.

Topolio Draugas "Kovo
je" sako, kad "keleiviečius” 
jis matęs veikiant tarp "vie- 
žiečių.” Hm, matyt, tas To
polio Draugas patsai yra vė
žys ir turėdamas užpakaly
je akis viską atbulai mato, 
kad nesidrovi nonsensus ra
šinėti.

Rusija San Francisco pa
rodoj pralaimėjo: išpriežas- 
ties karės, ji negalėjo paro- 
don išstatyt savo garsių ka
lėjimų, kartuvių, nagaikų ir 
retežių. O butų šiur gavusi 
pirmą premiją.

Susekta, kad New Yorko 
duonos trustas primaišo 
prie kepamos duonos, ne
daug — tik 30 nuošimčių gi
pso ir kitokių chemikalų.

Taip, šiandien iškimšime 
savo pilvus gipsu, bet lai 
da keletą desetkų metų ka
pitalizmas pa viešpatauja, 
ant šios "ašarų pakalnės”, 
tai, turbut, trustai ims žmo
nes maitinti akmenimis, 
smėliu ir šiaudais.

CHICAGO, ILL.
Norint kitus mokint), reik 

pačiam teisybę pažinti.
"Keleivio" No. 10 įskrido 

Apuokas, kuris bemokinda
mas Chicagos koresponden
tus ir bebardamas "Naujie
nų" redakciją už talpinimą 
gurban korespondencijų 
(matomai jo), pasirodė ko
kiu korespondentu patsai 
Apuokas yra.

Apie talpinimą korespon
dencijų į gurbą gerai paste
bi "Keleivio” Redakcija, aš 
gi nuo savęs pastebėsiu, kad 
"Keleivio" Red. butų žinoju
si apie p. Apuoko teisybę, 
tai, neabejoju, jog irsi jo 
korespondencija butų atsi
dūrusi gurban.

Aprašinėdamas Liet. So
cijalistų Dainininkų Susi
vienijimo koncertą p. Apuo
kas rašo, kad jame dalyvavo 
7 chorai. Čia turiu pasaky
ti, kad išviso Chicagoje ir 
apylinkėse į Susivienijimą 
priklauso tik 6 chorai, o J. 
L.A.T.K. chorui neatsilan
kius, išviso koncerte tedaly
vavo 5 chorai.

P-nas Apuokas užsipuola 
ant p-lės Girijotaitės veda
mo choro pavadindamas jį 
net netikru — Vyrų Choro 
vardu, tuo tarpu jo vardas 
yra: LSS. 138 kp. choras.To- 
liaus p. A. sako, kad tai bu
vę tik pasityčiojimas iš dai
nininkų — tai jau prasima-' 
nymas. Publikai p-lės Gi-,' 
rijotaitės vedamo choro dai-' 
nos patiko ir dainininkams 
karštai plojo.

Sulyg p. Apuoko, daina, 
vęs LSS. 81 kp. vyrų <' 
tai vėl p. A. nežinystė, tokio 
choro Chicagoje visai nėra. 
Dainavo ne LSS 81 kp. vyrų 
choras, bet Chicagos Soči-; 
jalistų Vyrų choras ir LSS. i 
81 kp. mišrus choras. P-nas 
Apuokas kritikuoja ir Cl- 
Soc. Vyrų choro dainas, bet 
jo kritika turbut tiek verta, 
kiek jo Žinija apie chorų 
vardus. Socijalistų vyrų 
chore susipietę daininin
kai su geriausiais balsais 
ir jie visuomet kuogra- 
žiausia padainuoja. Tur
but p. Apuokas, kaipo apuo
kas, kadir buvo vakare, bet 
orie elektros šviesos nematė 
ir negirdėjo.

Daugiau p. A. neatsaki
nėsiu, jei bent sutiks priro- 
dvti savo korespondencijos 
teisingumą bent 3 chorų val
dybų dalyvavusių koncerte, 
parašais ir savo tikru var
du ir sutiks sudėti "Kelei
vio” Redakcijai po $10.00 
parankų. Petras Kaminskas.

-sus K. S. K. užmetimus, o llftHfKIIM AlNriKhi 
ypatingai "Birutės’ "ataką”
nieko nežino, ir visai nesvai” .Vienintelė mokyki*. kurioj kiekviena,sali išmok-Hivnv XI * xoax UV0» - j .vienmteie moJtykla, kurioj kiekvienas gali iii

stp "Birutės” reikalų. Jei-
gu pirma drg. atvažiavimo į 
Providence. jau mes turėjo
me kuopą, tai reiškia kadir 
mes turėjome tuos pačius 1- 
dealus ir supratome tą rei
kalą organizuoties, gal ne
mažiau ir už patį draugą 
Karpavičių ne j ieškant jo
kios "garbės." Kur, kada 
ir nuo ko kuopos draugai 
reikalavo garbės, ar kam 
jos pavydėjo?... Musų nuo
monė: kas apie garbę rašo, 
svajoja, tas jos ir jieško.

Jeigu mes rašyti ”negali- 
me," tai dar nereiškia, kad 
negalėtume nieko veikti, 
juk sąjungiečiai-socijalistai 
netik raštu, bet ir žodžiu 
veikia; tai pagal draugo su
pratimą, tik raštu galima 
veikti, o žodžiu nieko! Juk 
drg. jau keletą kartų ir per 
"Kovą" mus atakavai rei
kalaudamas nuo musų gar
bės, bet mes vardan žmoniš
kumo atsakėm tylėjimu 
(mat "nemokame" rašyti).

LSS. 197 kp. valdyba: 
Org. Jonas Mickus, 
Ižd. Antanas Griškevičius, 
Prot. rašt. Savičiunas. 
Nuo Red. Nors suteikia

me šiam atsakymui vietos, 
bet labai apgailestaujame, 
kad, musų nuomone, visai 
be priežastie drgg. K. S. K. 
ir M.B.V. įėjo į taip siaurus 
asmeniškus ginčus, į kurius 
tapo įtraukta net LSS. 197 
kp. valdyba. Šiuomi gin
čus užbaigiame ir nė vie
nai nė kitai pusei šiame rei
kale vietos nebeduosime.

i
II
!
i
|

choras, Korespondencijos• •

VVORCESTER, MASS. 
Laisvamanių vakaras.
Šią gavėnią Lietuvių sve- 

i tainėj kovo 20 d. atsibuvo 
i pirmas vakaras, parengtas 

‘ Liet. Laisv. kuopos. Publi- 
' kos atsilankė gana daug, o 
į ypač moterų ir merginų.

ATSAKYMAS DRG. K. S. 
KARPAVIČIUI.

___________3__ j_________ Nors mums yra nemalonu 
ir juokingi tie žmonės. Ne- į per laikraštį vesti ginčus, 
žino nė to, kad vėžys tik bet kad jaučiamės užgau- 
po smerčiai lieka raudonas, tais, tai manome, kad ger

biamoji redakcija neatsisa- 
ak- kys duoti vietos tam pa

turės sustreikavo ir nė vie-!čiam laikraštyj ir atsakyti, 
na nėjo lošti '^Senmergės"j Mes, 197 LSS. kp. laikv- 
rolę. Man tuoj dingt į gal-;tame susirinkime 7 d. kovo, 
vą, tai nekaip kitaip, vei- nutarėm duoti atsakymą 
kiausia, kad prie to "Viešu-! drgui K. S. Karpavičiui," ku
to" vienos tik senmergės ir Hs "Keleivio” No. 9 po ant- 
priklauso.________________galviu "Keistos akys” nele-

gališkai užsipuola ant 197 
Aš taip ir maniau, kad tas, kp. draugų. Mes nemano- 

Jurgis Spurgis nuo Ševskio. me apginti drgą M. B. V., 
tautiškų spirgučių iš proto j kuris savo korespondencija 
”iS~—r— >> K. kk. užgavo drgą K s Karpavi

čių pavadindamas ”ex soci- 
jalistu," tai ne musų daly- 

ikas; bet kad drg. Karpavi
čius paliečia musų visą kuo
pą, tai jau perdaug. Iškur 
drgas gali žinoti, kad po jū
sų išvažiavimui prie "V. 
Liet" dirbti musų kuopoj 
atsirado lyg "grybų po lie
tui” jūsų ypatiškų priešų? 
Juk po jus išvažiavimui dar 
nei kartį nebuvai kuopos su
sirinkime, ir nei vieno drau
go iš 197 kp. nematei ir ne- 

*. Iškur drg. žinai

Tūli stebisi, kodėl Kirke- 
liuno akvariumo "Vėžys” 

ne raudonas, bet juodas. Na

Montellos "Viesulo”

priklauso.

"išsimufins.” Jis ėmė klie-' 
dėti, kad Montvydas esąs 
išsyk dviejų redaktorių, 
"Keleivio” ir "Laisvės," bro
liu. Nors visi žino, kad 
"Keleivį” ir "Laisvę” reda
guoja skirtingi žmonės. 
Tautiečiai, greičiau jį ga
benkit beprotnamin, nes ga
li tautą "supeizuoti.”

"Vienybė Liežuvninkų," 
sakoma, netekusi nuolatinio 
savo bendradarbio. Aaa... 
dabar jau aišku, kad rank
raštis rastas Krakaus vali- ’ kalbėjai, 
zkoje, buvo tai "močiutei", kad kuopos nariai “pradėjo 
skyriamas. I "atakuoti" "Birutės’7 drau-

Balamutas. gystę? Kuopa apie tuos vi-

1741 W. 4HI »*,

In “Keleivio” 
Skaitytojus.

■

Gerbiamieji:— Kurių pre
numerata pasibaigė malonė
kite atnaujinti, nes sulvg 

' krasos taisyklių priversti 
c'Mcai0, IL busim sulaikyt. Taipgi mel- 
---------  džiame ir savo draugus pa- 

- -- - — - “ —. p,kalbint užsirašyti "Keleivį
i i v i H kaipo tikrai darbininkišką
A ■ . — — . —■ ■ • — U ' i • i v * • i • • 1*1Akušerka

Pabaigusi kursą Womans Medical 
College, Baltimore, Md.

Pasekmingai atlieka savo darbą 
-įa tžduri ‘otuApuitŽ eud
sokias rodąs ir pagelbą įvairiose 
moterų ligose.
F 6 Loring str,
i • oirupiuiit; arti E ir 7 st.
80. BOSTON, MASS 
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Ant 21 
akmens 
Gelžkelio laik
rodis sriubelių 
užsukamas, vy
riško didumo, 
ant 20 metų au
ksuotas su iš
rašytais dubel- 
tavais viriais. 
Labai teisingai 
eina, skiriamas

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

(13) 
EXCELSIOR WATCH CO.

906 Athenaeum Blg., CHICAGO, ILL.

Į laikrašti, kuris prie kiek- 
j vienos progos šventai gina 
darbininkų reikalus.

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

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

Su pagarab,
"Kel." Admin.

To 
ad- 
ad- 
at-

JOHN KULBOK CAFE
Sveikas gyvas brolau! Seniai ma

rmės, gal jau kur nors į kitą mies- 
:ą persikėliai?

VELYKŲ VAKARAS

KONCERTAS ir BALIUS!
Lietuvių Apšvietos Draugijos bus

4 Balandžio-April, 1915
Šokiai prasidės nuo 3 vai. po pietų. 
Programas prasidės nuo 7 vakaro.

Tautiško Namo Svetainėj
101-103 GRANO ST., BROOKLYN, N. Y.

Bus perstatytatya visa eilė juokingų Diologų, Mono
logų, ir Deklamacijų.

Dainuos “AIDO” choras, p. L. Eremino vedamas, 
kuris visuomet palinksmina publiką su linksmomis daine
lėmis.

Muzika grajis angliškus ir lietuviškus šokius.

Įžanga su padėjimu drapanų 25 c. ypatai.
Kviečia visus atsilankyti L. A. A.

KOMITETAS

laotomomoioioi^

“Keleivio” Kalendorius

moterų ir merginų. 
Gryno pelno nuo vakaro 
liks daugiau dešimties do
lerių. Stebėtina, kad' prieš, 
užgavėnias, rengiant va
karus kitos draugijos turė
davo nuostolių, dabar gi, 
dar ir gavėnios laike taip 
noriai publika lanko vaka
rą net ir parapijonkos, per 
rekolekcijų sąvaitė "apkly- 
nytos” nuo nuodėmių ir tos 
pasilinksminimo vakaro ne
praleido (mat dar be šokių 
buvo perstatytas veik. "Mul
kintojai ir mulkinyčia”) tur
būt ant jų mažą įspūdį te
padarė tos "prabočiaus” pa
sakos, kaip žodžiu iš van
dens vyną, o iš vyno kraują 
jisai padaręs.

Kuopa nutarė prieš Vely
kas subatvakaryj suruošti 
puikiausi koncertą, toj pa
čioj svetainėj, į kurį kvie
čiami visi parapijonai.

j. Jaunutis.

O ne, da 
vis ’ūa 
gyvenu, 
senia’ 
krašte 
šaus ir ne- 
andu JONO 
KULBOKO.

O, brolau, 
jau jis persi
kėlė j kitą 
vietą, ana 
ant kampo 
So. 1-mo* ir 
Wythe ava. 

l&bar jis ten įtaisė visokius paran- 
cmus ir gražius kambarius nakvy- 
rSms. Vasarą kambariai vėsus, o 
:iemą šilti. Todėl visiems gali pa
ari: atsilankyti į

JONO KULBOKO CAFE
91 Wythe avė.. Brooklyn, N. Y. 

(21-5)

pat 
bet 

tam 
lan-
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1 J. ANDRIUŠIS

Geriausia lie J 
tuvys J ;

Fotografistas H
Traukiu pa- ši 

veikslus gra- < > 
žiai ir pigiai i: 
nežiūrint skir- S i 
tumo oro. Ant < > 
kiekvieno tu- :; 
žino paveikslų š!

į Į pridedate DOVANŲ vieną didelį.? 5 
7; Esant reikalui einam fotografuoti į ;; 
š E namus. Paveikslai artistiški! ši

J. ANDRIUŠIS
^453 Broadwav. Se. Be*ton, Mass.< >
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r
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1915 Metams, jau atspauzdintas
Telpa daug gražių paveikslų, žingeidžių straips

nių ir eilių.
TUFRINTYS:

Statistika:
Paminėtini istoriški nuotikiai — Didieji žemės drebėjimai —Že-

DĖS MOINES, IOWA. 
Sauvališkas pasielgimas.

Šv. Jurgio Kareivio dr-ja 
buvo parengusi dar gruo
džio mėnesyje, 1914 m., ba
lių. Visas pelnas, kurio at
liko $46.00, buvo paskirtas 
LŠF. Draugijos sekretorius 
J. H. Alukonis apsiėmė pini
gus pasiųsti LŠF. įsteigtam 
Visuotinan New Yorko Sei
me.

Laukiame vieną mėnesį 
atskaitos laikraščiuose — 
nėra! Laukiame kitą mė
nesį — nesulaukiame. Pasi
rodo, kad p. Alukonis tuos 
pinigus sauvališkai ir prieš 
draugijos nutarimą, pa
siuntė į kokį tai Autonomi
jos Fondą.

Tokis p. Alukonio pasiel
gimas yra stačiai begėdiš
kas! Kokią tiesą p. Aluko
nis turėjo išplėšdamas ba
daujantiems žmonėms duo
nos kąsnį, paskirti pinigus 
kokiam ten popieriniam 
fondui? Kur gi sąžinė!..

LŠF. Komiteto įgaliotas
C. Shilling.

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 
negru 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.

Teisingiausia ir Geriausia

APTIEKA
Sutaisom Receptus su di

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

EDVARD DALY, savininkas 
IR Broadiav S Boston,

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

SUPREME MUSIC CO.

Didžiausia Sąkrova 
Rekordų.

Užganedinimas Grarantuotas. 
nVFH > dainosU I n Al ( išbandymui

Padaryk savo Namus Linksmus 
Prašyk kataliogų dykai šiandien. 

Reikalauk tuojaus

Š į mė ir jos gyventojai — Kiek lėšuoja karės.

I
 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— 
ašaros (eilės) — Inkvizicija (katalikų dvasiškuos teismas, įsteigtas 
popiežių XIII šimtmetyj, sulyg kurio vienuoliai ir kunigai žvėriškai 
kankindavo ir degindavo ant laužų eretikus ir net mokslininkus) — 
I paveikslas (popiežiaus inkvizitoriai kankina ant šventoriaus žino- 

Ines 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) 

I Liūdni atminimai (eilės) — Ilsėkitės, kanklės! (eilės) — Pavasario 
pradžia (eilės) — Karė (paveikslas, kaip apsvaiginti tautine ir re
ligiška neapykanta Prūsų ir Didžiosios Lietuvos lietuviai žudo 
viens kitą; po paveikslu eilės) — Mikromegasas (Filosofiškoji pasa
ka garsaus franeuzų filozofo Voltaire’io) — Ruduo (eilės) — Caras 
duoda lietuviui autonomiją (paveikslas) — Dar kartą... (eilės) — 
Ei, sugauskite stygos... (eilės) — Atminčiai 22 sausio, 1905 m. 

I(eilės) — Pamokinimas gaspadinėms kaip gaminti valgius — (vai
rus naudingi patarimai — Juokai (su karikatūromis).

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

nereikia) ir užadresuokit:
“hlelvis,” 28 Broidviy, So. Boston, Moss.
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Ar norit turėt LHksihum, Juoku ir Saiku saro namuose?
SUPREME PHONOGRAFAS 

Yra Ideališkiausia Muzika šventadieniais
Labai gražus išvaizdoje ir kokybėj. Kaina pigi ir galima gaut ant lengvų 

išmokesčių.

50 centų SĄVAITEJ!

v

WAKRANTE

196 East Houston st., (Dept. L3) NEW YORK, N. Y.

SPEC1JALIS PASIULIJIMAS.—Kas iškirps šitą apgarsinimą ir prisius jį mums drauge su savo tikru adresu ir 25 centus rankpinigių (stempomis ar kra
terį), tada mes pasiųsimeįjam, ar jai, gražų 14 K Gold Filled laikrodėlį, gvarantuetą ant 20 metų, su trimis antvožai*, vidutinio didžio vyrišką ar mažą 
moterišką, su didžiai pagarsėjusiais viduriais. Bet apart laikrodėlio mes duosime šituos 5 prezentns tikrai DOVANAI, kaip tai: dailų lenciūgėlį su prikabu re
volverį, peiliuką, špilkų tą, mankietam guzikus, kaluieriui guzikus, moterišką jakei špilką, puikią sagą, špilką, prižadėjimo žiedas su meksikonišku brlijan- 
tu, 2 šliubiniai žiedai,(vyriška* žiedas, vyriška spilkutė su meksikonišku briliantu, kaklaryšiu, kolčikai, moteriški karteliai pauksuoti, prisega laikrodėlio su 
spilkute dėl moterų,| mašna. lakotas su lenciūgėliu, bransletas, kryželis ir puiku* baksukas laikrodėliui. Aplaikę, kada persitikrinsi kad laikroėli* yra tik
rai 14 Gsld Filled, grarantnsjamas ant 20 metų, ir tie 35 prezentai yra iš geriausios medegos. tu užmokėsi likusius <5 už šitą puikų laikrodėlį ir mažus kaš
tus už persiuntimą šių prezentą, kurios mjs duodame DOVANAI. Kitaip tu nereikalauji mokėt nė vieną centą. Iš Kanados visi turi būt prisiųsti ii kalno. Męs 
visada pranešame kad musų kompanija nieko bendro neturi su neteisingoms firmoms, užtad pirk laikrodėlį tiesiog iš mus ir visada gausi teip kaip męs gani * 
name. Nepamiršk paminėt vyrišką ar moterišką laikrodėlį nori. Adresuok teip: <

American Jewelry Company, Dept- 654 St. Louis, Mo.

BRANGUS 
PREZENTAI

PAUKSUOTAS LAIKRODĖLIS GVARAN
ŽUOJAMAS ANT520 METU, TIKTAI

A



1$ IMEIIKOS. tuvos Dukterų ir Sūnų dr- sirodė, kad legislatura pasi
jos — M. M. Plepys ir N. Jo- elgė labai žioplai. Ir kapi- ____ ___
nuška; 7. Gedenuno Lietu- teistu

Vaidins "Živilę."
Bostono LSS. 162 kp. na-

* • * a. V* * ” 1 •

DU LIETUVIU KALTI
NO ŽMOGŽUDYSTĖJ.
Tūlas laikas atgal Lowel- 

lyje, Mass., buvo nužudytas 
tūlas Gingras. Kas jį nužu
dė, niekas nežino, bet polici
ja suėmė ir kaltina toj žmo
gžudystėj du lietuviu, Petrą 
Sanutį ir Andrių Barisą. 
Byla prasidėjo užpereitoj 
sąvaitėj, bet likos pertrau
kta, nes apsirgo vertėjas. 
Paskui valdžia gavo kitą 
vertėją, bet apie tolimes
nį bylos bėgį nieko nesigir
dėjo.

Kaip liudininkai tvirtina, 
šituodu lietuviu persekioja 
visai nekaltai. Kada žmo
gžudystė buvo papildyta, tai 
Barisas miegojo, o Sanutis 
dirbo.

Žmonės niekuo nekalti, 
uždaryti kalėjime, atskirti 
nuo šeimynų ir persekioja
mi kaipo kriminalistai. Ko
kie žiaurus tie įstatymai

Anądien Sanučiui kalėji
me pranešta, kad jo žmona 
praėjusią naktį pagimdė na
mie kūdikį. Vyras išgirdęs 
tokią žinią apalpo.

Šita žinia buvo jau para- W J V • N* - j
ZV T’/NVV! VA rv v. jsyta, kaip gavom praneši

mą, kad juodu jau išteisino.

IŠDINAMITAVO MAJO
RO NAMUS.

Dennison, Ohio.— Perei
toj subatoj likos suardyti di
namitu šio miesto majoro 
nauji namai. Bomba buvo 
padėta po miegruimio 
langu. Ekspliozija išrovė 
didelę duobę žemėj ir nu
draskė visas lentas nuo vie
nos sienos. Langai išbirėjo 
beveik visi. Majoras nesu
žeistas.

vių Ukėsų dr-jos — J. M. 
Peldžius ir J. Bukantis.

4) Slapta nominacija ir 
slaptu balsavimu išrinkta 
susirinkimo vedėjai: pirmi
ninku J. Skibirdis, sekreto
rium — M. Plepvs.

5) Delegatai “
nuomonę, kad susirišti 
vieną sąryšį «- -A - -
joms senai jau 
linga.

5) M. Plepys . perskaitė 
projektą konstitucijos. Nu
tarta šį konstitucijos pro
jektą atspausti trumpai ir 
pasiųsti visoms So. Bostono, 
Bostono ir apylinkės dr- 
joms.

7) Organizacijai duotas 
vardas "Sanryšis Lietuviš
kų Draugijų Bostone.” (Tai 
vis viena, kaip lietuviškų 
barščių sriuba! Draugija 
tveriama ne vienai dienai, 
tad svarbu, kad bent jos 
vardas, sulyg kalbos dėsnių, 
skambėtų lietuviškai. Se- 
kančioj konferencijoj pa
tartume vardą pataisyti į: 
"Bostono Lietuvių Draugi
jų Sąryšis.” Red.)

8) Kita Konferencija nu
tarta laikyti balandžio 18 
d.. 2 vai. po pietų. Lietuvių 
salėje.

9) Laikinėn valdybon iš
rinkta: J. Skibirdis — pirm., krautuves. Jis pamatė, kad

ŽYDAI SURINKO JAU
$55.000.00.

Žydai Naujoj Anglijoj 
surinko jau $a5,485.52 nu
kentėjusiems nuo karės sa
vo vientaučiams šelpti.

butų atšauktas. "Boston 
American" parašė ilgą edi- 
torijalą (straipsnį nuo re
dakcijos), kuriame raudoną 
vėliavą iškelia į padanges 
nors nelabai senai tas pats 
laikraštis ant raudonos vė
liavos spiaudė ugnia (mat 
ir jis tuomet buvo pamiršęs, 
kad tokia^pat vėliava re
prezentuoja Harvardą).

Ir štai dabar legislaturon 
jau įnešta sumanymas, kad 
tą įstatymą pataisyt Šitas 
įnešimas draudžia nešti pa
rodose vėliavas tik su prie
šingais organizuotai val
džiai užrašais, gi apie vėlia
vų spalvą visai nekalba.

Taigi, jei šitas įnešimas 
pereis, raudona vėliava vėl 
ralės plevėsuoti.

Policija peršovė lietuvį.
Pereitoj pėtnyčioj, apie 

12 vai. naktį, ant C st., neto
li nuo Broadvvav, likos per
šautas Jonas Rakickas, lie
tuves, kuris ant Broadvvav 
po No. 256 turi savo bolinę, 
o gyvena Cambridge’uje.

Rakickas buvo peršautas į 
visai netikėtai. •
ko taip. 1 
che ėjo apie 12 valandą ap
žiūrėdamas ant Broadvvav

generaliu sekr., Ig. Kleino tabako krautuvėj, 
1 kuri randasi po No. 228, iš

muštas langas. Jis įlindo į 
vidų ir rado tenai plėšiką. 
Jis jį tuojaus griebė už apy
kaklės. bet plėšikas ištruko 
ir iššokęs per langą leidosi 
bėgti. Policmanas besivy
damas vagį pradėjo šaudyt.

11) Konferenciją uždarė Jonas Rakickas tuo tarpu 
pirmininkas J. Skibirdis 
vai. po pietų.

Pirm. J. Skibirdis, 
Sekr. M. M. Plepys.

P. S. Dėlei informacijų 
kreipkitės pas generalį sek
retorių M. Plepį,

P. O. Box 43,
So. Boston, Mass.

išreiškė visi
- ’

Bostono dr- 
buvo reika-

reikalaut, kad tas įstatymas vmS™ "g «**.*< ~ „k”‘” dSŽT?
girnų istoriškos tragedijos «
"Živilė." Daugumą lietuvių 
Jau senai teiraujasi, kada ir 
ur šis pagarsėjęs veikalas 

bus vaidinamas. Vaidinto
jai prašo pranešti, kad "Ži
vilė” bus vaidinama subato- 
je, gegužės 8 d. š. m. Lietu
vių Labdarių svetainėje, So. 
Bostone. Visos smulkme
nos bus išdėstytos skelbi-! 
muose, kurie šiomis dieno
mis pasirodys.

kėti ir

daiktais.

n

M. Plepys t
J. P. Raulinaitis 
rium.

10) Visos dr-jos, rateliai 
ir kuopos malonės išrinkti į 
sekančion konferencijon ir: 
įgaliojus prisiųsti ne dau
giau kaip po 2 atstovu nuo 
organizacijos.

kasie-:

2

MASONAI IŠSIUNTĖ 
$13,000.

Šiomis dienomis Ameri
kos masonai išsiuntė Euro
pon $13,000 nukentėjusiems 
tenai nuo karės masonams 
šelpti. Iš viso Amerikos 
masonai turi surinkę jau 
apie $50,000 tam tikslui.

Išniekino policijos baksą.
Tūlas W. Repetto East 

Bostone apdrabstė policijos 
baksą mėšlais. Policija jį 
sugavo ir nuteisė užsimokėt 
$15.00 bausmės.

Lietuvos Dukterų ir Sū
nų draugija išrinko kolekto-! 
rius rinkti aukas Lietuvos 
Šelpimo Fondan, už kuriuos 
ir atsako draugija. Kolek
toriai yra šie: Jurgis Likas, 
Banifatas štašys, Povilas j 
Baronas, E. M. Skerstoniu-! 
tė, Julė Lenkaitė.

Sekr. M. M. Plepys.

Praėjusi panedėlį Cosmo-

J.MATHŪ8 
Geriansias Lieturii- 

SALONAS IR RESTAURACIJA 
Sveiki geriausios rųaiea gėrimai b 
užkandžiai. Patarnavimas P-'k- 
lankus. Parankiauaia Baturiika 
užeiga.

J. MATHUS
342 Broadvay, So. Boetoa. Kasa

LIETUVIŠKA MUZIKOS

KONSERVATORIJA

V — už dešira’politan Club e, po N O. 1969 j UŽ smuiką, pianą 
Washington st., du nepažįs-•tus- už dežimts lp 
tami vyrai pakėlė skandalą 

_______ ! ir išsitraukę revolverius 
Tas* atsiti-i ėmė šaudyt. Du žmonės li- 

Poiicmanas Mur- ko sunkiai sužeisti. Nepažį- 
• ■ ’ i ’stami pabėgo. Spėjama,

į kad tai buvo plėšikai.

Mokslas Muzikos prasidėjo

26 d. Sausio, 1915.
Bus mokinama: dainavimo, teori- 

i jos muzikos, kompozicijos, piano, 

smuikos, čellos ir kitų muzikos in

strumentų.

Dainavimo ar kompozicijos lekci- 

už dešimt lekcijų — 10 dol. 

j ar kitus instrumen

tus. už dešimts lekcijų — 8 dol. Kiek

viena lekcija tęsiasi 

dos. Pinigus reikia 

už dešimts lekcijų.

Adresas:

395 BR0ADWAY, 

Room No.

Direktorius M. Petrauskas.

KUNIGAI DARBUOJASI 
PRIEŠ LAIKRAŠČIUS.
Iš visų pusių ateina žinių, 

kad lietuvių kunigai išsi
juosę renka bažnyčiose pi
nigus ir parašus kovai su 
pirmeiviškais laikraščiais.

Na, o kasgi butų, jei tokie 
kunigai paimtų valdžią į sa
vo rankas? Tuojaus turė
tume inkviziciją.

V

Vietinės Žinios
Susitvėrė "Bostono Lietu

vių Draugijų Sąryšis.”
Kovo 14 d. Lietuvių salė

je, So. Bostone įvyko Bosto
no lietuvių draugijų konfe
rencija su tikslu sutverti vi
sų vietinių draugijų sąjun
gą.

Konferencijos protoko
las:

1) Konferenciją atidarė 
J. P. Raulinaitis, D. L. K. 
Vytauto dr-jos delegatas.

2) Mandatų peržiūrėji
mui paskirta J. Lekavičių ir 
J. Rūką.

3) Konferencijoj dalyva
vo šių draugijų delegatai: 
L Lietuvių Ukėsų dr-jos — 
J. Lekavičius; 2. LSS. 60 kp. 
A. Kupstys ir R. Pemickas; 
3. D.L.K. Keistučio (iš Bos
tono) — M. Verseckas, P. 
Rūkas, J. Kavaliauskas; 4. 
D.L.K. Vytauto dr-jos — J. 
A. Bekampis ir J. P. Rauli- 
naitis; 5. "Birutės Kanklių” 
choro — J. Skibirdis; 6. Lie-

Ponams nepatinka bedarbių 
hotelis.

Atsiradus Bostone daug 
bedarbių, atsirado jiems ir 
"hotelis," kuris pavadinta 
"Hotel de Jobless.” Tame 
"hotelije" bedarbiai už kelis 
centus gali pavalgyt ir gaut 
nakvynę. Suprantama, te
nai nėra jokių ”vigadų.” 
Net valgyt žmones turi sto
vėdami. Maistas taipgi 
prastas. Bet kadangi te
nai viskas pigu, tai žmonių 
prieina labai daug. Tik tie 
žmonės nekaip išrodo. Vei
dai jų išblyškę, suniurę, dra
bužiai jų neprosyti, suplyšę ; 
kvepiančių cigarų išeidami 
iš "hotelio” jie nerūko ir au
tomobiliai ant gatvių jų ne
laukia. Todėl va šitas ”ho- 
telis" turtingai klesai baisiai 
nepatiko, jis mat teršia jų 
distriktą. Kapitalistų spau
da pradėjo jį kritikuoti, buk 
tenai labai nešvaru, buk ga
li ligos atsirasti ir majoras 
jau nori jį uždaryti.

Raudona vėliava vėl galės 
plevėsuot.

Skaitytojai jau žino, kad 
legislatura buvo uždraudus 

į Massachusetts valstijoj neš- 
i ti raudoną vėliavą parodose. 
Kapitalistų tarnams legis- 
laturoj rodėsi, kad jeigu jie 
uždraus vartoti parodose 
raudoną vėliavą, tai su tuo 
išnyks jau ir socijalizmas. 
Bet tie vyrai užmiršo, kad 
Harvardo universiteto vė
liava taipgi raudona. Taigi 
įnėjus legislaturos nutari
mui į galę, Harvardo stu
dentai taipgi negali viešai 
parodyt savo vėliavos.

laukė karo ant kampo Bro- 
adway ir C st. ir kaip vagis 
pro jį bėgo, jis norėjo jį su
laikyt. Tuo tarpu policma- 
nas šovė ir pataikė Rakickui 
į koją. Bet Rakickas plėši
ką vistiek sulaikė ir polici
ja jį paėmė. Suimtas vagis 
pasivadino John Kiley. Jį 
užrakino tuojaus už geleži
nių grotų.

Sužeistąjį Rakicką nuve
žė miesto ligonbutin, kur 
pasirodė, kad jo žaizda ne
pavojinga.

Pas plėšiką Kiley policija 
rado kelioliką pakelių pa
imto tabako ir visokių įran
kių įsilaužimui. Vėliau ra
do ant gatvės numestą jo ir 
revolverį.

Įdomus debatai.
Indomųs debatai-ginčai į- 

vyko kovo 28 d. socijalistų 
salėje. LSS. 60 kp. surengė 
tuos debatus užkviesdama 
dalyvauti ir tautininkus su 
katalikais. Pati publika pa
siskyrė debatams temą "Kas 
daugiau gera padaro visuo
menei, socijalistai, tautinin
kai, ar katalikai?” Ginčai 
kilo dideli. Debatavo visų 
srovių debatoriai. Galop 
padaryta išvada, kad dau- . 
giausia naudos visuomenei 
atneša socijalistai, išdalies 
ir katalikai, o jau tie ubagai 
dvasioje, neturintie savyje 
jokio individuališkumo, tau
tininkai, moka tik kelti vai
dus. Juos katalikai pas
merkė, kaipo triukšmada
rius. M. Plepys.

Nesusekti piktadariai no
rėjo uždegti So. Bostone na
mą po No. 131 W. 3rd st Ant 
laiptų buvo pridėta skudu
rų, pripilta kerosino ir už
degta. Laiku pašaukti ug- 
nagesiai ugnį užgesino. Tai 
buvo 29 kovo.

ant 
_____ „ _______likos 
išplėštas saliunas. Užpuoli
kai paėmė $8.75.
AR~NORI TURĖT GERUS 

ČEVERYKUS?
ir vyriškus apredalus, kaip tai:

Skrybėlių. Marškinių. Kalnierių, 

Kaklaraiščių ir t. t.

jeigu taip, tai eik visuomet pas 

C. URBONĄ ir A. PILVINI 

Lietuviškon Krautuvėn, 

kur galėsit pasirinkti pagal savo 

norą.

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

prie kampo C st.

Praėjusį panedėlį 
Hawley st., Bostone,

Ant pardavimo 2 Automo
biliai labai pigiai.

Studabeker 1913. 5 sėdynėm 1

durim, 4 cilinderiai, viskas gerai at

rodo ir eina kaip naujas; Kainuoja 

1085 dol., dabar parduodam už 425 

dolerius.

Antras Moon 1912. 5 sėdynėm, 4 

durim, 4 cilinderiai, eina gerai, kai

nuoja naujas 1200 dol, dabar už 275 

dolerius. Pirkėjų išmokinsime važi

nėt ir laisnius išimsime dykai. Kreip

kitės pas

C. URBON ir A. PILVINI,

233 Broadway. arba 130 Bo»en st-, 

So. Boston. Mass.

*

Ant Pardavimo.
Pajieškau kostumerių barbenu ir 

noriu parduoti savo barzdaskutyklą. 

Kas norėtumėte pirkti, tai pasisku

binkite, nes labai gera proga. Biznis 

išdirbtas ir labai geroj vietoj. Pini

gų ant nedėlios padaro po 70 ir 80 do

lerių. Yra 8 skutami krėslai ir vie

nas bolinis stalas. Barbenai gali ge

rai išmokti bolėsna grajiti. Taipgi 

yra maudynė su karštu vandeniu. 

Daug žmonių ateina maudyties. Vien 

tik iš maudynės galima padaryti po 3 

ir 4 dolerius ant dienos.

Jeigu atsirastų geras pusininkas, 

meldžiu tuojaus atsišauktu , 

. ®*zn’8 >r geroj vietoj, paikiai

išdirbtas, tik pasiskubinkit nupirkti, 

nes savininkas turi išvažiuoti ant 

vainos už gaspadorių.

Praėjusį panedėlį policija 
areštavo Bostone 15 strei
kuojančių rubsiuvių ant pi- 
kietų. Juos kaltina už "sta
bdymą” gatvinio judėjimo. 
Areštuotas ir naujos unijos 
organizatorius Silverman.

Bostono bedarbiai norėjo 
įtaisyt pereitoj nedėlioj de
monstraciją, bet policija ne- 

Pa- leido.

KNYGOS
-KELEIVIO” SPAUDOS.

Kurgi tas viskas nyksta? Pagal K. 
Kautskj parašė Z. Aleksa. Kiek
vienam darbininkui, kuris nori pla

čiau suprasti dabartinį suradimą 

reikėtų tų knygų perskaityti .. 10c
Šeimyniškas lietuvių gvvenimaa Juš

kevičiaus dainose. Jei nori žinot 

kaip senovėj lietuviai gyveno, tai 

perskaityk šitų knygų. Iš jos dasi- 

Žinosi, kada musų pratėviai vogda

vo sau žmonas, paskui pirkdavo, 

motinos parduodavo savo dukteris. 

Dasižinosi, kad vyrai turėdavo dau

geli pačių, o žmonos po kelis vy

rus. Labai užimanti knyga. Su pa

veikslais ....................................................................................35c

Ta pati apdaryta..................................................50e

Nihilistai arba užmušimas earoAlek- 

sandro II. Tragedija trijose veik

mėse. Gražus teatrališkas veikalas 

ir nelabai sunkus perstatymui. Iš 

viso reikalaujamos tik 28 ypatos 25c

Žmogaus išsivystymas. Kaip ir iš | 

kur atsirado ant žemės žmogus? 

Išsivystė iš beždžionės nekurie sa

ko. Bet iš kur atsirado beždžionė 

Yra tai klausimai, kuriuos aiškiai 

ir nuosekliai išriša knyga. Kiekvie

nas turėtų jų perskaityti. Ant gra

žios popieros, kalba legva, su dau

geliu paveikslų ..........................................................35c

Ta pati apdaryta ..................................................50cM. ANDRIUŠIUTĖ

f
i

MOTERIŠKŲ RŪBŲ -SIUYtJA. 

Siuva Visokius Rokus pagal 

naujausias madas. Saugiai, 

Parankiai ir Pigiai.

Dabar persikėliau į naujų vietų ii 

siuvu tik vien moterims rubus, todėl 

visame yra parankiau ir smagiau už

eit. Naujas adresas: 

217a D St, So. Boston,

Ant kampo 4th st.

po pusę valan- 

j mokėt iškalno

SO. BOSTON. i
1.

I!I

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 jų perskaity- 

; tt Su paveikslais...................................................25c

koris daug darbo 
mama lietuvių p

Amžino* dainos. Yra tai a 
Jovaro dainų rinkinys. Ant 
popieros ir gnU si

Anarchizmas. Pagal 
slo paraM d-ras S 
Briedžių Karaliukas

Kaip senoTto žmones _ 
sau žemų. Labai žingeidus 
filosofų daleidimai apie ■ 
mis išvaizdų. Su paveikslais. . 10p

Lsgalšld žmogžudžiai. Trijų aktų 
tragedija, paimta U rsvoUucįjoo 
laikų ................................................ Mų

Lytiškoa ligos. Labai naudinga kay- 
cs aDĖiaaaffoiiinoi nuo lytiisa Ham.

Džian Baubos Spyčiai ir kitos foožs. 
Daturiau juoku neini šaitane alaus. 
Jei nori gardžiai pasijuoktų tad nu- 
sipirk tų knygų .......................... $Sa

Alkoholis ir kūdikiai. Kas yra arba 
tikisi būti kūdikių tirais, būtinai 
turėtų perskaityti šitų lmygutų_ lOe

Byla Detroito Katalikų su Socijali- 

stais. Knygelėj atspausdinta visas 

tardinėjimas kaip vienos taip ir ki
tos pusės, todėl bešališkai parodo 

ant kiek išauklėtas pas mus žiau

rumas. Naudinga perskaityt lygiai 

katalikui kaip ir socijalistai. Su pa

veikslais. ..................................................................................28e

Lengvas būdas išmokt angliškai Si 
knyga sutaisyta taip lengviai ir su

prantamai, kad kiekvienas gali iš

mokt greitai kalbėt angliškai, ku
ris tik bent kiek gali lietuviškai 

skaityti. Joje telpa netik atskiri 

žodžiai, bet ištisi sakiniai, pasikal

bėjimai darbo jieškant, važiuojant 

kur nors, nuėjus krautuvėn, pas 
daktarą, pas barzdaskutį, pas siu

vėją ir tt. Su fonetiškų ištarimu ir 

gramatika ..............................................................................25e

Kaip tapti Suvienytų Valstijų pilie- 

čia. Aiškiai išguldyti piJietystėo 

įstatymai, su reikalingais klausi

mais ir atsakymais. Ji sutaisyta la

bai suprantamai ir sutraukta tas, ko 

reikalauja norint gaut pilietystie 

oopieras ...............................................................................

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

lių, pašiepiančių davatkas ir kitus 
prietarus ..................................................................................lOe
Reikalaudami knygų kreipkitla 

kitokiu adresu:

”KELRIVI8”
llr 28 BROADWAY. S. BOSTON. MASS

oioioioioiaoiaoioioiix«oioioioi^^

j IT 117 I T) I T dabar labai madoj, bet Kas iš tų j 
Y A AAKAI g&^s?tenainSra
LEIDES IR VYRAI—KYP KVAIT!

Dabar tik išėjo iš spaudos to garsaus saliun- 
’------- io “spyčiai” ir kitos fonės. Kas nori

sai praleisti laiką ir prijuokinti savo 
tegul tuojaus reikalauja knygos:

k
draugus tegul tuojaus

DŽIAN BAMBOS SPYČIAI

J. VALEIKA

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

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

GALINIS D. VIDURINIS

Barberis, (15)

224 Broadway. So. 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.
Pinigu* galima prisiųsti per money orderį arba suvyniot kvotarį į popie

rėlį ir įdėti į gromat}. Adresuokite taip:]

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

VIENATINĖ LIETUVIŠKA

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

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

Nuo kosulio, grippo ir slogos $1.00. Kraujo Valytojas $1.00.

Nuo saulės nudegimo 50c. Bobro lašai $1.00. Nuo suirimo Nervų $1.00. 

Vaikų ramintojas 25c. Pamoda plaukams 20 centų.

Nuo viduriavimo suaugusiems 50c. Nuo viduriavimo mažiems 25c. 

Gydanti mostis nuo pučkų 50c. Nuo prakaitavimo' kojų 25c. 

Mostis ir skysčiai nuo niežų ir paritų $1.00.

Gyduolės dėl pataisymo apetito $1.00.

Gyduolės dėl suvalninimo vidurių 50 c. s
Gyduolės nuo kosulio ir sunkaus kvėpavimo $1.00.

Gyduolės nuo vištakių (corns) 15, 20 ir 25c. 

Pilės dėl Kepenų ir Inkstų 75 c.

Pročkos nuo nerviško galvos skaudėjimo 10 ir 25c. 

Gumas nuo dantų gėlimo 10c. Tikra Lietuviška Trejanka 25c. 

Visokie kvepianti muilai 10, 15 ir 25c 

Periamos 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. £|!®’r F*

Visokiame reikale kreipkitės iituo adresų

K. ŠIDLAUSKAS
S0. BOSTON, MASS.

226 BROADWAY, 
KAMPAS C STR.




