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Vokiečių tikslas 
yra, matomai, žaisti priešui 
daugiausia ant nervų ir ne-

tris 
or- 
oro

rusai paėmė

deda badas. Sakoma, kad

ORLAIVIAI UŽPUOLĖ 
ANGLIJĄ.

Pereitoj sąvaitėj per 
dienas iš eilės vokiečių 
laiviai bombardavo iš
Angliją. Pirmutinis užpuo
limas buvo seredoj ant

j
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Telephone:
So. Boston, 935-W.

reikėjo pergalėti didelės ’ nes užmušė ir 8 sužeidė.

deda iš 1,000 kareivių). Ne- žnyčią. Bombos

VOKIEČIAI UŽPUOLĖ 
FRANCUZŲ MIESTĄ.
Du vokiečių lakūnai už

puolė 17 balandžio franeuzų

t
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Didelis rusų laimėjimas Karpatuose; Didis kunigaikštis Mikalojus peršautas
Į menesį laiko rusai paėmė Karpatuose 70 tūkstančių belaisvių, 30 armotų ir 200 kulkasvaidžių. Austrai sako, kad rusai 

per tą laiką neteko pusės milijono kareivių. Vokiečių orlaiviai užpuolė Angliją. Kaizeris šaukia karės konferenciją. 
Turkijos Sultonas labai nusiminęs. Popiežius paaukavo lenkams $5.000.

Iš karės lauko'^SkŽkS?
į gsnio.
j ”Bet nežiūrint to visko, 
i iki 5 balandžio — tai yra į 
i 18 dienų musų užpuolimui. 
| prasidėjus — ačiū musų ka- ’ 
reivių narsumui užgriebtą 
darbą mums pasisekė pa-: 
baigti ir svarbiausi Karpa-' 
tų ruožą, tarp Regetovo iri 
Volosate, išviso 110 varstų; 
ilgio, mes paėmėm į savo- 
rankas.

„Viską sutraukus — vi-| 
sam Karpatų fronte priešas' 
tarp 19 kovo ir 12 balandžio į 
turėjo baisių nuostolių. Į į 
tą laiką mes paėmėm nema-. 
žiau kaip 70,000 belaisvių, 
tame skaičiuje 900 oficierių. 
Beto mums pateko 30 prieši-' 
ninko armotų ir 200 kulka
svaidžių.

„Balandžio 16 Karpatų' 
mūšiai buvo susimetę linkui neša įdomią žinią— kad vie- 
Reztoki. Nežiūrint baisių nas rusų generolas peršovė 

padarė 16 labai smarkių už- Į vadą, didį kunigaikštį Mika- 
puolimų, norėdami atsiimti ■ lojų.
tas augštumas, kurias mes j Visi atsimena, kaip buvo 
paėmėm į rytus nuo Telepo-; rašoma, kad rusų vadas ap- 
čo, bet visi tie užpuolimai; sirgo. Tuomet jis buvo per- 
nieko jiems nedavė,, išsky--šautas, sako „Allgemeine 

lAnzeiger.” Tas tik dabar 
. Iki šiol apie tai 

niekas nežinojo.
Jį peršovė generolas Sie

vers, kuris buvo 10-tos rusų 
armijos vadovu. Kada vo
kiečiai šitą armiją apie va
sario vidurį sunkiai apie

DIDELIS RUSŲ LAIMĖ
JIMAS KARPATUOSE.

Paėmė 70,000 belaisvių, 30 
armotų ir 200 kulkasvaidžių.

Pagaliaus Rusija išleido 
oficijalę atskaitą, kurios se
nai jau buvo laukiama. Šita 
atskaita yra gana ilga ir 
nušviečia didijį Karpatų 
muši su visomis smulkme
nomis.

Jei šitas rusų valdžios 
raportas yra teisingas, tai 
rusų pirmyn ėjimas per 
Karpatų kalnus buvo vie
na ištisa pergalė. Austrų- 
vokiečių atsispyrimas buvo 
sulaužytas kiekvienoj vie
toj. Ir dabartinis rusų vei
kimo apsistojimas nereiš
kia, kad rusai likos jau „su
laikyti,” apie ką taip garsiai 
kalba Viena su Berlynu, bet Retoki" 
apsistoti reikėjo dėlto, kad nuost0lių tą dieną austrai vyriausį rusu kariumenės 

tas pozicijas.
Pranešimas skamba taip: 
”Kovo pradžioje, svar

biausiam Karpatų ruože 
mes turėjom užėmę tik Dū
kios tarpkalnio rajoną. Vi
si kiti tarpkalniai, apie Lu-, 
pkovą ir toliau į rytus, buvo! 
priešininko rankose.

„Akyvaizdoj šitokio pa
dėjimo musų armija turėjo 
išvystyt savo pozicijas taip, 
kad užėmus tas Karpatų da
lis, kurios valdo išėjimą ant 
Vengrijos lygumų. Tas tu
rėjo būt atlikta pirma, negu 
kalnuose pradės tirpti snie
gas ir paleis kelius.
”Apie tą laiką tarp Lupka- 

vo ir Už o ko perėjimų stovė
jo didelės austrų spėkos, ku
rios buvo suorganizuotos 
Przemysliui paliuosuoti. 
Taigi į šitą vietą didžioji 
musų ataka ir buvo taiko
ma. Musų kariumenė turė- 
atakuoti iš fronto prie labai 
sunkių gamtos apystovų. 
Todėl, kad šitą darbą palen
gvinus, nutarta padaryti pa- 
gelbinį užpuolimą ant prie
šo eilių net apie Lupkovą, 
linkui Bertfeldo.

Šitas pagelbinis užpuoli
mas buvo pradėtas ir pilnai 
išvystytas 19 kovo . Kovo 
23 ir 28 musų I________
pradėjo jau svarbiausią ata
ką linkui Bialigrado, apsup
dama priešininko pozicijas 
iš vakarų ties Lupkovu, o iš 
rytų apie Sano Šaltinius.

„Priešininkas spyrėsi 
prieš musų atakas su atka
kliausiu narsumu. Austrai 
sutraukė čionai visus savo 
žmonės, kiek tik jie galėjo 
gauti iš visų kitų pozicijų; 
pribuvo jiems čionai į talką 
vokiečiai ir net raitelių dau
gybė kovojo pėsčiom. Prie-

32h.

Piloto by Amtri-taa Fress Association.
Rusų ligonbutis Maskvoje, kur guli sužeisti lietuviai. Juos lanko kas diena 

didžiausios minios žmonių.

i GENEROLAS PERŠOVĖ 
RUSŲ VADĄ.

Vokiečių laikraščiai pra-

rus didelius nuostolius. Į
„Iš 16 į 17 balandžio nak- išsiaiškino, 

tį po aštraus mūšio musų 
kariumenė paėmė da vieną 
austrų poziciją augštumoje 
apie Podeną ir suėmė daug 
belaisvių. Austrai paskui 
buvo 3 kartus užpuolę, no
rėdami tą poziciją atsiimti, 
bet buvo atmušti.”

KARPATUOSE RUSAI 
NETEKO 500,000 

KAREIVIŲ.
Kuomet rusai giriasi sa

vo laimėjimais Karpatuose, 
. bet apie savo nuostolius vi- 
i sai užtyli, tai austrai prane
ša, kad" šitie laimėjimai ru
sams atsiėjo labai brangiai. 
Laikraščio „Zeitung am Mi- 
ttog” korespondentas ap
skaito, kad šitoj kovoj rusai 
neteko 500,000 
Prie to skaitliaus jis pris
kaito užmuštus, 
paimtus nelaisvėn ir miru
sius nuo įvairių ligų. Kur 
rusai atakavo austrų-vokie- 
čių pozicijas, tenai dabar

> už-
muštų rusų.

Visi rusų, austrų ir vokie
čių karės žinovai pripažįsta, 
kad Karpatuose buvo di- 
džiausis musys istorijoj. Jis 
traukėsi iš viso apie 3 mė
nesius ir jame dalyvavo 
daugiau kaip 2 milijonai ka
reivių.

visur rengiamos prieš karę^hoehe jie metė 10 bombų į 
demonstracijos ir riaušės. ■ geležinkelio dirbtuves, kur 
Žmonės užpuldinėja ant 
krautuvių ir plėšia maistą.

vokiečiai dirba bombas. 
Rottvelyje metė 10 bombų Į 
parako magaziną, šešios 
bombos pataikė į tikslą ir iš 
magazino iššovė milžiniška 
liepsna, o paskui jį užklojo 
tiršti durnai. Ant Maizie- 
res les Metz stoties mesta 40 
bombų. Stotis sunaikinta. 
Grįždami atgal musų lakū
nai numušė žemėn 3 vokie
čių orlaivius.”

SULTONAS LABAI 
NUSIMINĘS.

Turkijos sultonas esąs la
bai nusiminęs. Šiomis die
nomis Konstantinopolyje 
buvo susirinkus valstybės 
taryba, kur pats sultonas 
pirmininkavo. Svarstyta 
perkėlimas sostapilės į kitą 
vietą. Didis kunigaikštis 
Izzeddin, sosto įpėdinis, aš
triai kritikavo karės minis- 
terį Enver Paša, o taipgi ir 
visą Jaunaturkių partiją, 

_  __ _____ _ kuri paklausė vokiečių kur- 
Mozurų" ežerus” sumušė, di-’stymo ir įtraukė Turkiją to- 
dis kunigaikštis Mikalojus kion _ nelaimingon karėn, 

tas pasiaiškintų, kodėl taip J bėgimą iš Konstantinopolio, 
atsitiko. Tarp judviejų pra-įPats sultonas, kuris taipgi
----  • ~......................... yra Jaunaturkių partijos 

šalininkas, buvo labai nusi
minęs. Jis pasakė, kad jei
gu prisieitų kelti sostą ki
tur, tai jis pasiryžęs geriau 
visai to sosto išsižadėti. Pa
skui jis taip susijudino, kad 
tuojaus norėjo abdikuoti ir 
palikti sostą savo įpėdiniui. 
Bet jam patarta, kad kol 
kas da pasiliktų, nes tokia jje ne<]a]ekė prie Londono, 
permaina dabar visai pada- Nuostolių padarvta vienok 
rytų suirutę Mahometo ze- necĮaUg. ’ " *

pašaukė gen. Sieversą, kadį kad jau reikia svarstyt apie\;ew Castle, kur randasi di-

sidėjo ginčai ir didis kuni
gaikštis kirto gen. Siever- 
sui į žandą. Sievers tuomet 
išsitraukė revolverį ir šo
vė į Mikalojų. Kulipka įlin
do didžiajam kunigaikščiui 
į apatinę pilvo dalį ir jis 
tuojaus krito. Generolas 
Sievers tuomet paleido šūvį 
sau ir nusižudė. Kunigaik
ščiui Mikalojui tuojaus pa
daryta operacija, kulipką 
išimta ir jis kiek pasirgęs 
sugijo.

Tuomet buvo rašyta ir a- 
pie gen. Sieverso nusižudy
mą, bet buvo sakoma, kad 
jis nusižudė dėl to, kad pra
laimėjo muši, bet dabar 
sirodo visai kas kita.

AUSTRIJOJ KJLA 
REVOLIUCIJA.

Nors nepatinkamų sau ži
nių valdžia į svietą visai ne
išleidžia, bet atvažiavę iš 
Austrijos Italijon keliaunin
kai pasakoja, kad Austrijoj 
prasideda jau revoliucija, 
žmonės kįla prieš valdžią, 
kuri dėl kaizerio reikalų 
įklampino savo šalį į tokią 
baisią . nelaimę. Negana

LENKAMS $5,000.
Šiomis dienomis popie

žius paaukavo nukentėju- 
siems nuo karės žmonėms 
$10,000; iš tų pinigų jis pa
skyrė $5,000 belgams, o 
$5,000 lenkams. Lietuviams 
jis nepaskyrė nė cento, nes 
jis apie juos nieko nežino. 
Musų kunigužiai tokie vik
rus vyrai, kad per 500 metų 
nesugebėjo parašyt jam i 
pranešimą, kad yra antį 
svieto katalikiška lietuvių: 
tauta.

šininko čia buvo daugiau1 miestą Amiens ir pradėjo
kaip 300 batalionų (austrų: mėtyt bombas, taikydami kad tiek žmonių išžudyta, 
ir vokiečių batalionas susi-' jas į didžiausią katalikų ba- negana, kad
deda iš 1,000 kareivių). Ne- žnyčią. Bombos padarė Galiciją ir dabar grąsina 
gana to, musų kariumenei. daug nuostolių, beto 7 žmo- Vengrijai, dabar da prasi- vml’niA rinfrynlnti riirlnlAc’ nnc Q J

IšSPROGDĖ PARAKO 
MAGAZINĄ.

Iš Paryžiaus pranešama: 
„Paskutinėmis dienomis 
musų orlaivininkai buvo la
bai veiklus. Ties Leopolds-

dėlės Anglijos laivų fabri- 
kos. Antras užpuolimas pa* 
daryta ketverge ant Suf- 
folk ir Essex pavietų. Abu 
kartu užpuolimas buvo na
kties laiku. Pėtnyčioj vo
kiečiai padarė trečią užpuo
limą ir šiuo kartu jau die
nos laiku. Jų orlaiviai skry- 
do nuo vieno miesto ant 'ki
to ir i kiekvieną vis metė 
bombas. Tik per 30 mylių

DARDANELIUOSE VĖL čionai norėjo franeuzus ap* 
UŽVIRĖ KOVA.

Suvienytas anglų ir fran
euzų laivynas vėl pradėjo 
bombarduoti Dardanelių 
fortus. Turkų minininkas 
bandė paskandinti anglų 
laivą su kareiviais, bet pats 
žuvo nuo anglų ugnies. Bet 
užtai ir anglai turėjo nelai
mę. Vienas jų nardomas 
laivas, nunėręs apžiūrėt 
priešakyje turkų minas, išė
jo ant kranto ir susikūlė. Iš i 
31 žmonių jo įgulos turkai 
20 išgelbėjo ir paėmė ne
laisvėn. Anglai sako, kad 
tas submarinas pataikė ant 
minos ir pagedęs turėjo sku- 
binties prie kranto, o turkai 
tvirtina, kad jie pataikė į jį 
iš kanuolių.

Toliaus turkai sako, kad 
14 balandžio anglų šarvuo
tis „Majestic” bombardavęs 
Savo uoste turkų pozicijas 
ant sausžemio. Turkai pra
dėjo šaudyt atgal ir nuvarė 
priešą tolyn. Paskui at
plaukė anglų drednautas 
”Swiftsure” ir bombardavo 
turkus be jokių pasekmių.

Tarp 13 ir 15 balandžio 
anglų mininkai bandė prasi
laužti per Dardanelius nak
timis, bet buvo atmušti. Tur
kams padeda vokiečių or
laiviai, kurie skraido virš 
Dardanelių ir mėto ant są
jungininkų laivų bombas.

Vienas anglų orlaivis bu
vo pašautas iš fortų ir 
įpuolė į jūres; anglų hyd- 
roplanas (orlaivis, kuris ga
li ir vandeniu plaukti) norė
jo ji gelbėt, bet turkų ka- 
nuolės ir jį pakirto; jis nus
kendo.

Taip giriasi patįs turkai.

gauti ir išsiuntė prieš juos 
savo kareivių Morokos šiau

rių burnasuose, nuvilktuose 
nuo užmuštų morokiečių.

: Bet franeuzai šitą prūsų 
į „triksą” tuojaus patėmijo ir 
nustatę kulkasvaidžius pra- 

i dėjo tuos prusus skinti. Kul
kasvaidžių ugnis kirto juos 

i kaip žolę ir bematant visas 
plotas buvo užklotas prūsų 

i lavonais. Iš franeuzų pusės 
! krito 300 vyrų, bet jie pada
rė 1,000 jardų progreso ir 
užėmė stipriai fortifikuofus 
vokiečių apkasus.

KAIZERIS ŠAUKIA KON
FERENCIJĄ.

Ženevoj, Šveicarijoj, gau
ta žinia, kad kaizeris šaukia 
konferencijon visus savo 
o taipgi ir Austrijos vyriau
sius generolus, kad apkalbė
jus ateinančios vasaros ka
rės planus. Svarbiausiu 
klausimas busiąs apie tai, 
kas daryti, kad nedavus ru
sams užimti Vengrijos sos- 
tapilę Budapeštą. Austrija 
šituo klausimu esanti labai 
susirupinus.

Bazelyje gauta žinių, kad 
vokiečiai su austrais nuta
rė Serbijos jau nebekliudyt, 
bet sujungti visas savo spė
kas prieš Rusiją. Beto, sa
koma, kad Austrija su Vo
kietija atsisakė duoti Tur
kijai toliaus karišką pagal
bą, nes ir pačioms pravartu.

MUŠIS PO ŽEME.
Dabartinė karė išdirbo 

visai kitokią techniką. Ka
reiviai visą laiką gyvena po
žeme, o kartais ir mušasi po 
žeme. Taip va dabar atsiti
ko Francuzijoj netoli Bois 
Juane Brules. Franeuzų 
saperai įsikasė urvais iš 
savo apkasų į vokiečių ap
kasus ir rankinėmis bom
bomis išmušė tenai visus vo
kiečius. Trįs išliko gyvi, tai 
tuos paėmė nelaisvėn.

Taip netikėtai užpulti, vo
kiečiai susimaišė ir negalėjo 
kaip reikia savo frontą gin-

SERBAI DĖKINGI 
AMERIKAI.

Serbijos sodiečiai labaf 
dėkingi Amerikai už teikia
mą jiems pagalbą. Ameri
kiečiai sudėjo Serbijos ūki
ninkams jau $20,000, beto> 
neužilgo tenai ateis iš Ame
rikos laivas su sėklomis ir 
kitokiais reikalingais ūki
ninkams dalykais. Serbai 
išreiškia amerikiečiams gi
liausią padėką.

SMARKUS MUŠYS 
BUKOVINOJ.

Iš Bukarešto atėjo 13 ba- 
I landžio žinia, kad Bukovi
noj siaučia smarkus mušys ti ir priešakinė franeuzų 
austrų su rusais. Tik Bo- sargyba užėmė pirmutinę 
jana austrai išsiuntė <2_[ 
šarvuotu traukiniu prieš ru-j 
sus. Rusų artilerija pasiti
ko tuos traukinius baisia 
ugnimi. Vienas traukinis 
ekspliodavo, kitas pabėgo. •

■ -- —

ANT STRASSBURGO 
METĖ BOMBAS.

Ant Strassburgo miesto, 
kuris dabar priguli vokie
čiams, 17 balandžio naktį L 
franeuzų orlaivis metė 12 nūs užimtą čionai frontą, 
bombų. Vokiečiai sako, kad franeuzai žengė dešinėn pu- 
tik 2 žmonės buvo sužeisti. Isėn. Trečias prūsų pulkas nesunku.

du' vokiečių liniją. Tuojaus 
prasidėjo ir abelnas užpuo
limas. Kova ėjo ranka-ran- 
kon ir šūvių mažai tesigir
dėjo. Vokiečiai nespėjo pa
naudoti savo rankinių bom
bų, kaip buvo jau išmušti iš 
pozicijos.

Pasinaudodami proga, 
franeuzai žengė da toliau ir 
viduryje girios užėmė pato
gią sau vietą. Kad praplati-

VOKIEČIAI BELGIJOS 
NEATIDUOS.

Buvęs vokiečių kolonijų 
ministeris, kuris dabar ne
teko ”džiabo,” nes vokie
čiams likos atimtos veik vi
sos kolionijos, sako, kad Vo
kietija negali Belgijos ati
duot. Belgija esanti vokie
čiams labai reikalinga, kai- 
oo parankiausis išėjimas į 
atviras jūres.

ORLAIVIAI MUŠA 
TURKUS.

Iš Londono pranešama, 
kad keli anglų orlaiviai nu
skrido ant Linai pussalio ir 
metė keliasdešimts bombų į 
turkų stovyklas. Beto ap
žiurėjo tenai turkų spėkas 
ir patyrė, kad juos tenai vi
sai menkos ir sumušti jas



MUSŲ KUNIGUŽIŲ 
POLITIKA.

Pociaus žodis.čtą tas žmogus atsisėstų ka
lėjiman, jeigu mes jį paduo
tume pačtos inspektoriui; gi 
kaipo juodrankis butų da aš
triau nubaustas. Bet mes 
nutarėm kol kas to nedaryt. 
Mums gaila žmogaus. Mes 
žinom, kad čia netiek jis 
kaltas, kiek tie pakampių a- 
gitatoriai ir parašų rinkė
jai. Jie yra tie tikrieji juo
drankiai. Ir mes dabar ren
kam faktus, kad paėmus ti
kruosius kaltininkus.

Kova prasideda.
Dabar mes atsišaukiam į 

visus "Keleivio” draugus ir 
apšvietos mylėtojus:

Draugai, prie ginklo! 
Juodrankiai turi būt 

mušti. Tik ne kardu, 
bombomis, bet proto spėka.

Už įstatymų peržepgimą 
piktadarius nubaus valdžia.

Bet to mums neužtenka.
Mes turime parodyt tiems 

išsigimėliams, kad tamsy
bės dvasia negali sustabdy
ti progreso. Tą mes galime 
parodyt jiems šitokiu budu:

Tegul kiekvienas "Kelei
vio" skaitytojas pasistato 
sau už tikslą prikalbint "Ke
leiviui” naują skaitytoją.

Dabar "Keleivis” turi 
apie 14.000 skaitytojų. Jei 
kiekvienas duos mums da 
po vieną skaitytoją, tai pasi
darys apie 28,000 "Keleivio" 
ėmėjų.

Taigi, draugai, į darbą! 
I Musų turi būt viršus. Juo
doji dvasia turi būt sumuš- 

' ta ir suvaryta į ožio ragą. 
Jau perdaug pririšo juod
rankių. Jeiku lauksime il
giau. šitas juodas gaivalas; 
gali likti ištikrujų pavojin
gas. Taigi naikinkim šitą 
šmėklą pakol ji da neįleido 
savo šaknų į musų gyveni
mą. pakol jos nuodai da ne- 
užkrėtė viso musų išeivijos 
kūno. Ginklu šitoj kovoj te
būna "Keleivis.”

Protingi katalikai už 
"Keleivį.”

Vienas laikraščių agentas 
rašo mums iš Chicagos:

"Man, kaipo laikraščių 
agentui, bevaikščiojant te
ko užeiti pas p. K. Brazaus
ką, gyvenantį po No. 2010 
String str., kuris yra išmin
tingas ir apšvietą mylįs 
žmogus. Parodžiau aš jam 
tą 'Keleivio’ numerį. kur 
buvo rašyta, kad tūli žmo
nės daro konspiracijas ir 
nori 'Keleiviui’ kenkti. Tu
riu pasakyti, kad p. Brazau
skas yra geras katalikas, 
bet išgirdęs tokią žinią la
bai nustebo ir negalėjo tų 
žmonių elgimosi suprasti.

"Taip pat man teko užeiti 
ir pas kitus katalikus, ku
riems aš apts esu 'Keleivį' 
užrašęs. Visi jie išreiškia | 
pasipiktinimą ir protestuoja 
prieš tokius blogo noro žmo
nes. Visi išmintingi katali
kai sako: 'Mes "Keleivį” 
skaitėm ir skaitysim, nes | 
"Keleivis” yra geras laikra-i 
štiš, mes jį mylim ir jam už-I 
jaučiam!

"Todėl aš da ir nuo savęs; 
pridursiu, kad 'Keleiviui' 
niekas nieko nepadarys, nes 
jis turi tūkstančius draugų, 
kurie jį myli ir užjaučia. Aš 
pats da su didesniu pasiš
ventimu jį platinsiu.

Laikrašičių Agentas." 
"Keleivis ir nesibijo. 

"Keleivis” nori tik parodyti 
tiems žemos doros ir tam
sios dvasios vyrukams, kad 
kuomet jie nori "Keleivį" 
sustabdyti, "Keleivis" da 
daugiau platinasi. Ir todėl 
mes kviečiam į talką savo 
draugus. Tegul "Keleivio" 
skaitytojų skaičius pasididi
na dvigubai ir trigubai. Te
gul juodrankiai neriasi iš 
kailio ir šnypščia savo ur
vuose, pakol valdžia jų iš 
tenai neiškrapštys.

Taigi pirmyn, prie darbo! 
Musų obalsis tebūna: 
Šalin, niekšai! "Keleivis” 

eina!

bernijos lietuvus? —Musų šven
ta priedermė šelpti lietuvius su
valkiečius, kauniškius, o ne kaizerio 

bernus ir ne Vilniaus mulus—” 

Kun. Kemešiui šitoks "tė
vo" Janušo atsakymas pasi
rodė netaktingas, todėl 87- 
tam ”Ka-ko" numeryje jis 
rašo:

"Kun. Janušas vienu tuo savo ne
gudriu ir nekrikščionišku išsišoki
mu daugiau pakenkė katalikų Ba
žnyčiai ir musų tautos reikalams, 
negu pikčiausis netikėlis ir nutau- 
tėlis.

"Priešais jo šitų pasielgimų 
riu griežtai ir 
protestuoti. Lai 
žingsnis nei prie 
nei prie visų kitų 
čių savo tėvynę ir
bus tai neprotingas pavienio 
gaus balsas, ištartas neapmųsčius 
ir ant greitosios.

"Vardan meilės Bažnyčios ir 
labo tėvynės meldžiu kun. A. Ja^ 
nušo ,kad kaip viešai savo negud
rius žodžius ištarė, kad taippat vie
šai juos atsiimtų atgal.” 

Ištikrujų tie žodžiai la
bai negudrus ir neapmąsty
ti, nes jie parodo, kaip mu
sų kunigai žiuri į šelpimą 
nukentėjusių nuo karės lie
tuvių. Ypač lietuviai 
įsidėti giliai išreikštą 
janušo nuomonę apie 
niaus lietuvius, kurie
ro tamsiausi ir todėl dievo- 
čiausį Lietuvos kampelį. To
kie žmonės — tai mulai, ku
nigas sako.

amerikonų sympatiją nors su pa-I 
gelba surinktų redaktorių parašų,. 
tas nedaro skirtumo. Niekam taip j 
neskaudina širdies išvežimas gink
lų ir amunicijos į Europą, kaip kai-1 
zeriui. Jei ginklų nebeišveš, tai 
francuzai bei anglai nebeįstengs 
vokiečiams priešintis, ir Belgija bei 
pusė Francuzijos pasiliks vokiečių 
rankose. Tas kaizeriui labai svar- į 
bu.”

Ar ištikrujų taip yra, ar 
ne, mes čia apie tai nekal-J

Įkimą girdėjo? Vienas vei
kliausių organizatorių susi- 

!rinkime pasakė:
"Parapijos — tai mes. Mes para
pijas užlaikom, mes sumokam mo
kesnius, o ar mes jas valdom? Tad 
mes turime imti jas į savo rankas. 
Mes paimkime parapijų kasas, mes 
imkime į savo globų mokyklas. Be 
musų sutikimo negali būti 
mamos sesers-mokytojos; mes 
me žinoti, ar jos tinka tam 
bui, ar ne; mes turime teisę 
tinkamas prašalinti. Ligšiol 
kunigai vedė prie tikėjimo, 
laikas, kada mes juos imsime prie 
tikėjimo vesti.”

Ir, kad jus žinotumėt, visi 
delegatai šitokiai nuomonei 
pritarė. Buvo kalbama ir 
kaip tuos sumanymus gyve- 
niman įkūnijus. Buvo siū
loma Šitoks planas:

"reikia steigti Py 
draugijų susivienijimų.

sušaukė suvažiavimą anks
čiau.

Dabar renkamos aukos 
nukentėjusiems nuo karės 
lietuviams šelpti. Kunigai 
varo nešvariausią agitaciją, 
kad žmonės neaukautų Lie
tuvos šelpimo Fondan, ku
ris susideda iš pažangesnių 
žmonių. Argumentų ir 
žmoniškų paaiškinimų ku
nigams nereikia. Jie atlie
ka viską šmeižimais. Tik 
pasiklausykit, kaip pliovoja 
apie Lietuvos šelpimo Fon
dą kunigų leidžiamas ir re-' 
daguojamas Škotijos "Išei
nu Draugas” 12-tame savo 
numeryje:

"LIETI VOS ŠELPIMO. AR TIK 
C1CILISTV ŠELPIMO FONDO 

KOMITETAS?
"Taip užklaust grali kiekvienas pa

matęs išleistą iš "Rankpelnio” per
spausdintą ir pagražintą šlamštelį, 
pavadintą bombastiškai: "Škotijos 
ir Anglijos lietuviai darbininkai:" i

"Ten kas žodis, tai naujas melas.! 
naujas faktą iškraipymas, arba j 
prasimanymas. Visas šlamštelio 
tikslas: kad lietuviai neaukautų! 
Lietuvos nukentėjusiems, kad tik ■ 
dėtų musų cicilikėlių naudai. Kas 
įdomesnio, tai tas šlamštelis, kaip ! 
kitaip jį pavadinsi, nešioja parašą 
"bepartyviško” "Lietuvos Šelpimo! 
Fondo Komiteto,” vadinasi jis iš- j 
leistas ne šiaip jau sukvailėjusio ’ 
cicilikėlio, bet viso "Komiteto.” 

Kaip matot, šitas klerika
lų organas kalba apie 
"Rankpelnio" išleistą atsi
šaukimą į Škotijos ir Angli
jos lietuvius darbininkus, I 
kad tie aukautų Lietuvos 
šelpimo Fondui. Kunigai 
tą atsišaukimą vadina i 
"šiam štu” ir i 

.prasmę. Jie sako, kad kas P?- . . ..-
I aukaus Lietuvos Šelpimo ’ davo 5.mor}1^
Fondui, tas aukaus ne Lie- n?sies-„ Tai didziausis : 
tuvos nukentėjusiems, bet jni^ pažeminimas.
"cicilikėlių naudai.” Ir sa- sveikinam Chicagos
ko, kad šitas atsišaukimas katalikus, kad prieš tokią 
išleistas ne vieno _______ _ __ . .
jusio cicilikėlio,” bet rišo I pakėlė balsą. Chicagiečių 

■ komiteto. Vadinasi, visas pavyzdį turėtų pasekti ir 
'Lietuvos Šelpimo Komitetas kiti miestai.
[susideda iš "sukvailėjusių | a

Pakol lietuvių tarpe vieš
patavo apmirimas, pakol 
pažangaus judėjimo visai 
nebuvo, lietuvių kunigai ra
miai sau sėdėjo ir augino sa
vo lašinius. Nereikėjo jiems 
nė "Saulės” mokyklų orga
nizuoti. nereikėjo nė laikra
ščių leisti, nė tautos gelbėji
mu rūpintis. Ir kam tas vi
skas? Juk žmonės ir taip 
noriai aukavo savo grašius 
"ant Dievo garbės.”

Bet štai prasidėjo lietuvių 
tautos atgijimas. Atsirado 
pažangus judėjimas. Pasi
rodė pirmeivių laikraščiai, 
pradėjo organizuoties pir
meivių draugijos. Kunigai 
pamatė, kad žmonės tokiais 
dalykais labai įdomauja, ir 
persigando. Pirmeiviai at
ima iš jų vadovavimą liau
dies. Jų įtekmė į liaudį pra
dėjo augti, o kunigų pulti. 
Iš pradžios sudribę Lietuvos 
prabaščiai nežinojo ką da
ryt. Baisu jiems buvo pa
silikti nuo žmonių, kurie 
taip staiga žengė pirmyn. 
Jie buvo pradėję jau dėties 
prie pirmeivių. Rašėsi prie 
jų draugijų, dalyvavo jų su
sirinkimuose, o revoliucijai 
kilus jie net ir "revoliucijo- 
nieriais” vadinosi.

Bet paskui jie pamatė, 
kad su pirmeiviais jiems vis
viena ne pakeliu. Viena, I 
tarpe pirmeivių jie negali 
vadovauti, o antra. pirmei-| 
viai šviečia žmones ir tuomi 
jau gadina kunigams biznį.

Ir pradėjo musų kunigu-J 
žiai nuo pirmeivių atsimes
ti. Pradėjo organizuoti sa
vo draugijas ir šaukti pas 
save žmones.

Tuo tarpu prasidėjo reak-’ 
cija. Pirmeiviškas draugi
jas valdžia pradėjo perse
kioti. Musų kunigužiams i 
kaip tik to ir reikėjo. Kad; 
daugiau prie savęs žmonių i 
nuo pirmeivių patraukus, 
jie pradėjo pastaruosius: 
šmeižti "bedieviais,” "iš-: 
tvirkėliais,” ir Lt. Kad pa- j 
sėkmingiau tą nešvarų dar-, 
bą varius, jie pradėjo net ir 
laikraščius leisti. Kada at
sirado plėšikų, kunigai savo 
laikraščiuose ėmė rašyt, 
kad tais plėšikais yra pir
meiviai arba socijalistai. | 
Tamsus kaimo žmonės to
kioms pasakoms tuojaus pa
tikėjo ir pradėjo pasakot a-Į 
pie socijalistus baisiausias [ 
istorijas. Negalėdamos iš-į 
tarti žodį "socijalistai,” da-j 
vatkos sakydavo "cacalis-; 
tai,” "cicilistai” ir "cicili-į 
kai.” Kunigai matydami, į 
kad žmonėms taip lengviau j 
ištarti, ir savo laikraščiuose 
socijalistus pradėjo vadinti 
"cicilistais” ir "cicilikais.” j 
Žodžiu, jie taikėsi prie žmo
nių kaip įmanydami, kad 
tik atsiekus didesnius rezul
tatus. Ir reikia pasakyti, 
kad šita purvina politika 
jiems pasisekė. Juk turbut 
ne veltui valdžia paaukavo 
"tėvui” Alšauskui 500 rub
lių už "pasidarbavimą.”

Ir taip iš apsileidusių ir 
sudribusių musų kunigų pa
sidarė neišpasakytai veikli 
organizacija, kuri dabar 
griebiasi vosokių priemo
nių, kad palaikius savo va
dovavimą minioje.

Dabar nėra tokio klausi
mo, kur kunigija nekištų sa
vo nosies. Amerikos lietu
vių pirmeivių tarpe kilo pe
reitais metais sumanymas 
šaukti visuotiną suvažiavi
mą, kad apsvarsčius Lietu
vos reikalus. Visuomenė 
karštai sumanymą parėmė. 
Matydami tai klerikalai 
tuojaus paskelbė, kad ir jie 
šaukia visuotiną suvažiavi
mą. Jie mat bijojo, kad ir 
čia pirmeiviai nepaimtų va
dovaujančios rolės. Tuo 
tikslu jie pasiskubino užbė
gti pirmeiviams už akių ir "Draugas” apie’šitą susirin-

prii- 
turi- 
dar-

ne- ■
mus besime. Mes čia norim nu-j

>. Atėjo ro(jvt (ik vieną dalvką, bu- 
įme prie . 7 i »tent: kaip skaudžiai "Vieny

bė Lietuvninkų” pliekia sau 
per šonus. Ji pašventė vi-, 
są pirmutinį puslapį, kad' 
nurodžius, kiek tasai atsi-' 
šaukimas yra nedoras: ji 
klausia, "kas dėl kaizerio 

RA-mo-Kataiikų papirko tuos lietuvių laikra- ' v v. ,, | x
Tasai gi: 

susivienijimas rūpinsis ir ves ir pa-j 
rapijų reikalus. To susivienijimo' 
nutarimams neišdrįs pasipriešinti I 
nei klebonai, nei patsai ar.tvysku-1 
pis, nes jisai visuomet turės ran-1 
koše stiprų ginklą: būtent streiką, 
kad nemokėtų parapijoms metinių 
mokesnių."

Tečiaus klausimas galuti-1 
nai neišrištas ir susirinki
mas išrinko 12 direktorių 
tolimesniam darbui varyt. 
Tie direktoriai turėsią duo
ti susivienijimui vardą, iš- 
dirbt įstatus ir išimt čarte- 
rį.

Taigi Chicagos katalikai 
pradeda jau susiprasti. Iš
tikrujų skaudu buvo žiūrė
ti, kaip ligšiol musų lietu
viai statydavo už savo kru
vinus centus bažnyčias, už
laikydavo kunigus ir netu- 

iškraipo* jo I r^avo i°ki° balso parapijo-:
■ - - - . Vienas kunigas vadžio-Į

* į tiž 
s žmo-

"sukvailė-' beteisę ir pažeminimą jie i

ščius,” kurie po tuo atsišau
kimu pasirašė, ir ji giriasi, 
kad —

"Autoriai šito 'atsišaukimo’ bu
vo kreipęsis ir prie musų, kad pa
sirašytumėm, bet mes ant jo nepa- 
sirašėm.”

O tečiaus —
"Patsai tas 'atsišaukimas,’ kaipo 

apmokėtas apgarsinimas, telpa mu
sų laikraštyje...”

Visa tai sutraukus, ką 
”V. L.” pripasakojo, išeina 
taip: "Žiūrėkit, koks tasai 
atsišaukimas nedoras! Bet 
jis visviena telpa musų lai
kraštyje, nes jis apmokė
tas."

Taig dabar reikėtų pak
lausti: Kas dėl kaizerio pa
pirko "Vienybę Lietuvnin
kų?”

Jai matyt neatėjo galvon 
nė šitokia paprasta mintis: 
"Jeigu pasirašyt po tokiu 
atsišaukimu yra parsidavi
mas kaizerio agentams, tai 
jau skelbti jį laikraštyje už 
pinigus turi būt šimtą kar
tų didesnis parsidavimas.”

Jeigu ji butų šitaip pagal-| 
vojus, ji nebūtų save taip 
supiškinus.

tu- 
už- 
jo

energingai
neprilimpa 
letuvių kunigų, 
lietuvių, mvlin-
Bažnyčią. Lai 

žmo-

turi 
kun.
Vil- 

suda-

i

su-
ne

Draugai, 
prie, ginklo!

“KELEIVIS” PRADEDA KARĘ SU JUODRANKIAIS.

Laikraščiuose, o ypač 
: "Keleivyje,” buvo jau pla

čiai rašyta, kaip 26 vasario 
■ Eastone’, Pa., A. Anckaitis 
; peršovė savo pačią ir bur- 

dingierių Joną Pocių, o pa
skui ir pats nusinuodijo.

Kaštono anglų laikraš
čiuose apie tos tragedijos 
priežastį buvo pasakyta 
taip: Pocius buvo paskoli
nęs Anckaičiui pinigų na
mams pirkti. Dėl tų pinigų 
tarp Anckaičio ir Pociaus 
26 vasario kilo ginčai. An- 
ckaitienė užtarė už Pocių. 
Anckaitis tuomet paėmė re
volverį, šovė pačią ir Pocių. 
Paskui pats atsigėrė nuodų 
ir mirė. Sužeistas Pocius ir 
Anckaitienė išgijo.

Taip šita tragedija buvo 
aprašyta ir "Keleivyje.” Bet 
Eastono kaikuriems lietu
viams tas nepatiko. Jie pra
dėjo rašinėti koresponden
cijas ir versti visą bėdą ant 
Pociaus. Jie sako, kad tos 
tragedijos priežastimi buvo 
ne pinigai, bet "grynai šei
myniški dalykai.” Atsira
do net ir tokių, kurie pradė
jo tvirtint, kad Pocius jokių 
pinigų nėra Anckaičiui sko
linęs ir todėl negalėjo būti 
dėlto jokių ginčų.

Dabar atsiliepė ir pats 
J. Pocius. Jis prisiuntė 
mums ilgoką straipsnį, už
vardintą "Pociaus žodis.” 
Pocius sako, kad ir lietuvių 
korespondentai, ir anglų 
laikraščiai rašo neteisybę. 
Tą dieną, kada atsitiko tra- 
gėdija, jokių ginčų tarp Po
ciaus ir Anckaičio nebuvo, 

Aodėl ir Anckaitienei nerei
kėjo už Pocių užsistoti. Ji 
tik patarusi savo vyrui, kad 
jis nors sykį sutvarkytų su 
Pocium piniginius reikalus.

Prie to J. Pocius prisiun
tė "Keleivio” redakcijai ir 
vekselius, kurie parodo, kad 
ištikrujų korespondentai 
rašo neteisybę, šitie vekse
liai parodo, kad 10 gegužės, 
1910 metų, Pocius paskolino 
A. Anckaičiui $700; gegužės 
23, 1913 m., $400, o liepos 
19 d., 1913 m., $265.

J. Pociaus straipsnio ne- 
dedam, nes jis perdaug il
gas.

Žemos doros ir juodos 
dvasios žmonės, matydami, 
kad pirmeivių laikraščiams 
taip sekasi platint darbinin
kų tarpe apšvietą ir naikinti 
piktą, pradėjo iš piktumo vi- 

Isose pakampėse šnypšti ir 
‘daryti prieš tuos laikraš
čius slaptas konspiracijas. 
Ypač jie dūksta ir neriasi iš- 
kailio prieš "Keleivį,” ku
ris daugiausia kovoja prieš 
visokį piktą ir daugiausia 
naikina prietarus.

Apie tą juodrankių darbą 
jau buvo "Keleivyje” rašy
ta. Nekurtuose miestuose 
tie juodrankiai drįso net iš
lįsti iš savo tamsybės urvų 
ir landžiodami po saliunus 
ir kitokias nešvarias vie
tas, kur padorus žmonės 
niekad nesilanko, varo te
nai pikčiausią agitaciją 
prieš "Keleivį.” Lavvrence 
tie pikto noro žmogiukai e- 
są susispietę apie vieną što- 
relį ant Oak st. Jie pasida
rė jau tiek drąsus, kad ne
tik žodžiu veda agitaciją, 
bet ir parašus pradėjo rink
ti, visai užmiršdami, kad už 
tokias konspiracijas Suvie
nytų Valstijų įstatymai so
dina piktadarius kalėjiman.

Tą juodą darbą varydami 
jie tikisi pakenkti "Kelei
viui.” Kaip girdėt, nekurie 
tų juodrankių priguli ir prie 
draugijų, štai "Darbinin
kų Baise” telpa korespon
dencija, kad dviejų Lawren- 
ce’o draugijų susirinkimuo
se buvo jau paduotas įneši
mas, kad visi atsisakytų 
skaityt "Keleivį." Vadina
si, tie juodrankiai nori net 
ir draugijas įtraukti į savo 
konspiraciją. Bet draugijo
se, matyt, butą protingų 
žmonių ir suprato, kad tas 
reiškia boikotą, už kurį įsta
tymai aštriai baudžia, ir tas 
juodrankių planas nepraėjo.

Juodrankiškas laiškas
Pasekmės tos juodrankių 

agitacijos jau pradeda pasi
rodyt. Šiomis dienomis 
"Keleivio" redakcija gavo 
jau grasinantį juodranlašką 
laišką. Tas laiškas taip pur
vinas, taip pomografiškas, 
kad spaudoje jo negalima nė 
skelbtu Jau vien tik už 
siuntimą tokio laiško per pa-

KAS DĖL KAIZERIO PA
PIRKO "VIENYBĘ LIE

TUVNINKŲ?” Į 
"Vienybės Lietuvninkų"’

cicilikėlių.
Na. pasakykite, ar berei-l 

kia kartesnio cinizmo ir juo-j 
idesnės dvasios, kaip šitie ___ ___________
žodžiai? Ir neužmirškit,Į redaktoriai vėl išdrožėsiek- 
kad_šitie žodžiai išėję iš po sninį straipsnį, tik jau šį 

! kunigo plunksnos, tai žo- į sykį ne apie "anarchistus,” 
| džiai Kristaus mokslo ir: bet 'apie tai, "kas dėl kaize- 
i meilės artimo skelbėjo, tai ri0 papirko lietuviu laikraš- 
| žodžiai "dvasiško tėvelio,” i čius." ,
kuris nori būt žmonių va-i šita pasaka prasideda 
dovu ir mokinti juos doros. taip:

Ištikrujų šitokiam "poli- — - —= 
tikieriui” rietą turėtų būt 

i kalėjime, nes jis demorali-: 
zuoja žmones ir sėja tarp jų ’ 
aršiausios rųšies neapykan- 
tą.

"Pereitą savaitę, iš balandžio 5 
d., New Yorko dienraščiuose pasi
rodė nuo čielo puslapio atsišauki
mai. užvardyti: ’An Appeal to the 
American People,’ po kuriuo yra į 
pasirašę 432 svetimtautiškų laik-1 
raščių tai redaktoriai, tai repre-! 
zentantai, tarpe tų yra 42 nuo 
lenkų laikraščių ir 9 — nuo lietu
vių. Atsišaukimas šaukiasi į Ame
rikos publiką, o ypač į darbinin
kus, kad nustotų dirbę gink
lus ir kad paliautų ginklus ir amu
niciją gabenę Europon. Tada, esą, Į 
greičiau užsibaigtų karė.” 

Tas atsišaukimas, o tei- 
singiau sakant — apskelbi-' 
mas, tilpo jau kaikuriuose 
ir lietuvių laikraščiuose. Jį 
surengė žinomas politikie- 

Rodos. reikėtų iš to džiau- i rius Hamerlingas. Jis iš- 
T veik visiems 

laikraščiams, 
kad leidėjai po juo pasirašy
tų. Tokiu budu jis surinko 
kelis šimtus parašų, tų tarpe 
pasirašė ir lietuvių 9 laikra
ščiai. "Vienybė Lietuvnin
kų" nepasirašė ir todėl ji 
svarsto:

”ar gerai darė lietuvių laikraš
čiai, kurie po tuo pasirašė, ar ne? 
Jeigu jie gerai darė, tai mes ne
gerai darėme, kurie nepasirašėme. 
Jeigu mes gerai padarėme, tai jie 
negerai padarė. I mums atrodo, 
kad mes gerai padarėme.” 
Taigi kiti laikraščiai, ku

rie po tuo atsišaukimu pasi
rašė, padarė negerai. Nege
rai todėl, kad tas atsišauki
mas yra vienpusiškas, kad 
jis gina tik vokiečių reika
lus, kad reikalauja sustab
dymo ginklų siuntimo tik są
jungininkams, kad galima 
butų lengviau juos sumušti 
ir kad dabar —

"Didžiuma amerikonų publicistų 

ir visuomenės veikėjų šitame at

sišaukime mato kaizerio ranką. Ar 

jis

ro propagandą, kad atgauti sau

CHICAGOS KATALIKAI 
PRADEDA SUSIPRASTI.

"Naujienos” atkreipia do- 
mą. kad Chicagos klerikalų 
organas labai susirūpinęs, j 
nes katalikai tenai pradeda 
jau susiprasti. Girdi:

"Chicagoje pastaruoju laiku į- 
vyko ir.domus apsireiškimas: ėmė 
organizuoties visų parapijų kata
likiškos pašelpinės draugijos."

I

IIgties; juk kunigai patįs or- siuntinėjo jį 
ganizuoja visokius "vyčius” į svetimtaučių 
savo politikos parėmimui.! ’ 
Vienok į šitą organizaciją 
"Draugas” žiuri kitaip. Ji 
yra kunigams stačiai baisi, 
nes ji žada rupinties —

"parapijų reikalais. Po priedan- 
galu draugijų einama prie suvieni
jimo visų Chicagos ir Illinois valst. 
lietuviškų katalikiškų parapijų.” 

Bet aršiausia turbut yra 
tas, kad Chicagos katalikai 
pradėjo vienyties nesiklau
sę —

"antvyskupio ir Chicagos lietuvių 
kunigų. Tan susivienijiman prii
mamos tik pašalpinės draugijos: 
kitoms katalikiškoms draugijoms 
(idėjinėms, švietimo) k. a. Vy
čiams, Blaivybei, Susiv. kuopoms, 
Moterų Sąjungai, Apaštalystės Dr. 
ir kitoms — tenai nėra vietos.”

Vadinas, ištikimiausia 
kunigų parama — "lietuviš
kas vaiskas” — nepriima
ma. Tas jau išrodo ne "bla- 
gonadiožno.” ,

Kovo 28 buvęs katalikiš
kųjų draugijų atstovų susi- 

• rinkimas ir ar jus žinot, ką

"KATALIKAS” SU "ŽVAI
GŽDE" NESUTINKA.
Kun. Miluko organas pa

sigyrė, kad francuzų karve- 
dis'gen. Joffre yra karštas 
katalikas. Jis sako:

"Prasidėjus karui daug buvo ra
šoma po laikraščius apie Francijos
įžymių oficierių veikiančioje arini-: 
joje tikybų. Buvo paskelbta, kad 
Francijos karuomenės vyriausis ko
mendantas, gen. Joffre, yra katali
kas, paskui ta žinia buvo atšaukta.

"Kad sužinojus tikrų teisybę, 
monsignoras Guillot, Minneapolis’o 
Lourdo Šv. Panelės klebonas, krei
pėsi su paklausimu į Paryžiaus lai
kraščio "La Croix” direktorių (?) 
Šitasai anam atsakė, kad gen. Jof
fre ne tik yra katalikas, bet ir ge
ras, karštas katalikas. Jis kas 
šventadienis klauso šv. mišių ir 
dažnai priima šv. Komunijų. Kiek 
metų atgal, tiesa, jis buvo lyg at
šalęs pildyme savo tikybos parei
gų. bet paskesniais metais jis paro
dė tikrą praktiško kataliko dievo
tumą.”

Francuzų generolai Pau 
ir Castellan taipgi esą kar
šti katalikai. "žvaigždė” 
matyt skaito tai katalikams 
didele garbe. Bet 'Katali
kas" šį kartą parodė truputį 

idaugiau proto. Jis sako:
”Ir kas iš to. Antai per Austri

jos senį imperatorių nerastum ka- 
talikiškesnio žmogaus, o tečiaus 
kokią jis audrą Europoje sukėlė, 
kiek žmonijai nelaimių ir ašarų pa
gimdė, baisenybes ant viso pasau
lio užtraukė. Žinoma, su juo ne
galima sulyginti tų francuzų ge
nerolų. Tokiais katalikais, sker- 
džiančiais žmones, nėra ko didžiuo- 
ties.”

Katalikų laikraščiai butų 
daug gudresni, jeigu jie a- 
pie šitokius dalykus ausis 
suglaudę tylėtų.

Į

i

tėvelis,”

"tautos 
siųsdama 

išsiuntinė-

VILNIAUS LIETUVIAI — 
TAI MULAI.

Ar žinot, kas taip pasa
kė?

Ogi ”dvasiškas 
kun. A. Janušas.

Mat, klerikalų 
fondo” valdyba, 
Lietuvon aukas,
jo savo nariams paklausi
mą, kaip tos aukos tenai tu
rėtų būt padalytos. Į tą pa
klausimą kun. Janušas at
sakė "Kataliko” No 81 ši
taip:

"Kaip jus manote? Ar reikėtų 

Šelpti mums Prūsų ir Vilniaus gu*

n

Polemika ir kritika.
DES MOINES, IOWA.

Atsakymas p. C. šilingui.
"Keleivio” No. 13 tilpo iš 

šio miesto korespondencija, 
kurioje L.Š.F. narys C Shil- 
ling rašo buk aš sauvališkai 
pasielgęs išsiųsdamas $46.00 
aukų i Autonomijos Fondą.

P-nas C. Šilingas klysta. 
Čia turiu paaiškinti visuo
menei, jog aš nesu tai pada
ręs. Šv. Jurgio Kareivio 
Draugija gruodžio mėn. pe
reitų metų nutarė surengti 
nuo karės nukentėjusių 
naudai balių. Mane išrinko 
baliaus gaspadoriumi ir tuo
met draugija nutarė vi
są baliaus pelną paskirt "L. 
G.L.” Buvo padaryta 500 
plakatų (balius įvyko antrą 
dieną Kalėdų) ir apskelbta 
nekurtuose laikraščiuose, 
kad pelnas baliaus yra sky- 
riamas L.G.F. Taigi, vadi
nas, da prieš balių buvo nu
tarta, kuriam fondui siųsti.

Aš būdamas baliaus ren
gėju pasistengiau daryti 
taip, kad paliktų kuodau- 
giausia pelno. Atliko $46 
ir $1.00 gavau nuo p. Jurgio 
Pacevičiaus iš Faster, Iowa, 
kurtus ir pasiunčiau L.G.F. 
Draugija jokių nutarimų, 
kuriam Fondui pinigus sių
sti nebuvo padariusi; vien 
buvo man įsakyta, kad sių
sti "nukentėjusiems nuo ka- x 
rėš.”

Su pagarba, šv. J. Karei
vio d-rjos sekr.,

J. H. Alikonia.
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VINIPFC M4N CANAIH panašios lietuvių kolionijos'10 lietuvių šeimynų ir apie 
7. T-. ’ . Amerikoje, kuri butų taip 80 pavienių. Jie visi dirba

Kapitalistiški apgavikai, ar- pavergta po klerikalizmo alaus dirbtuvėje. Yra 2 
ba, kaip klerikalai renka iuntrn kaio šita čion ir su- lietuviškos smuklės ir viena

MT. CARMEL. PA.
Turbut nėra kitos tokios

Iš ARGENTINOS.
Quilmes F. C. S. — Čia yra

TAMAQUA, PA. i „dūšelę” su muzika pas Ab- 
V-to rajono rūpesčiu pas:raomą nulydės.

mus tapo atsiųsta Kalbėti j . ^.ako’ velnias . godus ant 
drg. C. Dusevičius, kuris ba-' P}nilpb bet kunigas du sy- 

■ ■ - - ■ 'kiu labiau. žuvelė.

kaltos” panelės taip nusi-;
šnapsavo, kad tūlas mergi- ¥ v
nas reikėjo nešti vaikinams mus įap0 atsiųsta kalbėti I 
namo i - - - —- - i

Tautiškai! Ten buvęs.

aukas.
Nekarta jau buvo laikra

ščiuose nurodyta, apie ku-j 
nigų ir jų agentų siaurapro- 
tystę, vienok aš nelabai no-; 
rėdavau tuomi tikėti, kad 
jiems vistiek koks žmogus 
“nebūtų, jeigu jis tik neklau
so jų pasenusių evangelijų, 
nesiduoda save apgauti, tai 
jau socijalistas. Žmogus 
gali būti visai nesutinkantis 
ar nesuprantantis socijaliz- 
mo teorijos, bet jeigu jis nei
na į bažnyčią, tai jau soci
jalistas. Tie gyvūnai taip 
siaurai protauja, kad nema
to nei kokio skirtumo tarp 
laisvamanių ir socijalistų.

Štai "Kataliko” No. 73 
koks ten G. iš Winnipeg ra
šo, buk vietos socijalistai 
žmones kurstė, kad atimtų 
iš P. Aleknos aukas. Štai 
kaip yra: P. Alekna "iždi i 
ninkas,” yra labai gudrus; 
biznierius ir savo gudrumu 
jau nekartą apgavo vietos 
lietuvius. Taip ir šitame 
darbe labai gudriai sugalvo
jo: Jausdamas, kad visuo
menė jo neklausys, sušaukė 
keletą savo pasekėjų ir su
darė komitetą aukų rinki
mo. (Panašiai kaip ir Tau
tos Taryba). Renkant au
kas pas žmones, buvo už
klausti, kur aukas siųs, tai 
sakė: kuomet surinksim
tai sušauksim visuotiną su
sirinkimą ir kur nutars dau
guma balsų, ten siųsim. To
kiu budu aš pats daviau ir 
kitus raginau duoti, maniau, 
kad nekitaip tai aukos turės 
būti skiriamos perpusę į a- 
budu fondus, taip ir dauge
lis aukautojų manė. Prie 
to dar ir D. L. K. Vytauto 
draugija žadėjo aukauti 
(kurią „Ka-ko” korespon
dentas socijalistais vadina), 
bet musų „iždininkas,” P. 
Alekna, nieko nelaukdamas, 
tuoj išsiuntė visas aukas į 
Chicago. Ar ne prigavystė? 
Jeigu taip butų sakęs iškar
to, tai kaip aš, taip ir dau
gelis lietuvių, butų nei cen
to nedavę, nes mes žinom, 
kad tų aukų negaus Lietuvos 
darbininkai.

Kas keisčiausia, tai "Ka- 
ko” korespondentas užsi
puola ant nesančių Win- 
nipego socijalistų, kaip Win- 
nipegas stovi, tai dar čia ne
buvo ir nėra lietuvių soci
jalistų kuopos, nei kokių į 
socijalistus panašių susirin
kimų, nei prakalbų, o tie ku
rtus „Ka-ko” koresponden
tas vadina socijalistais, yra 
tik laisvų pažiūrų žmonės, 
kurie plačiaus žiuri į visuo
menės reikalus ir norėjo, 
kad jų aukos tektų Lietuvos 
žmonėms, o ne Karmelytų 
ar kitoms bažnyčioms, o da
bar tapo visi apgautais ir 
tik dėlto, kad čia nėra soci
jalistų, kad nebuvo kam 
darbuotis, tarp vietos lietu
vių, sakau tiesiog: kolei čia 
Winnipege nebus socijalistų 
kuopelės, tolei tie gudrus bi
znieriai apgaudinės vietos 
lietuvius.

Kažin ar visur tokiu bu
du Tautos Fondui yra ren
kamos aukos?

Teisybės Mylėtojas

jungu, kaip šita. Čion ir su- 
šakaliu nerasi šeimynos, ku
ri gyventų savystoviai, butų 
liuosa nuo prietarų ir nuo 
dvasiški jos išnaudojimo.
Visi beveik čion ištikimi pa
rapijonai ir uolus pildyto- 
jai kunigo įsakymų. Vienok, _ 
kaip kitur taip‘ir čion gyve- neturi "įsisteigęT^Lafkraščių

i

rusiška. Matyt mūsiškiams 
nekaip sekasi; jie daugiau
sia laukia šventadienių, nes 
lietuviai tose dienose dau
giausia savo triūso sukemša 
smuklininkų kišenėsna.

Draugijos lietuviai jokios

na žmonės, Jcurie, jeigu jie ^ik ir turi užsiprenumera-
- :Vęs vienas LSS. narys: 1 

ekz. „Kovos” ir 1 ”šakės.” 
Alaus dirbtuvės darbinin- 

; kai sustreikavo balandžio 14 
d. 1914 m. ir iki šiol strei- 

; kas da nėra galutinai užbai
gtas. Laikraštyj ”La Pro
testą” buvo šaukiama strei- 

; kas ir boikotas. Streikas ki
lo dėlei žiauraus užveizdų 
apsiėjimo su darbininkais. : 
Pirmasai alaus dirbtuvės: 
darbininkų streikas, kilęs i kams išmokai

toks vietos dvasiškojo vado
vo absoliutiškas pavergi
mas, beabėjo, prasiblaivintų. 
Net ir pavienių asmenų paž- 
valgos jam yra žinomos 
(turbut jis čion užlaiko sa
vos rųšies detektivus, kurie 
jam viską rapartuoja) ir to
dėl nei vienas nebandyk ki
taip manyti, kaip jis prisa
ko. Jeigu kartais ir atsi
randa vienas kitas drąses
nių, pradeda tų pliauškalų 
neklausyti, žiūrėk jau ant 
tokio galvos devynios galy
bės perkūnų siunčiama; ne- 

i tik iš sakyklos, bet ir nuo tų 
i paprastų ir visiems žinomų 
šliurių — davatkų. Jeigu 
ir šito apkalbamoji ypata 
nepaisytų, tuomet jau toks 
sveikas turi kraustyties iš 

1 miesto lauk, nes niekur pra
gyvenimui vietos nebegaus.

Panašiai atsitiko su drg. 
B. Kaip greit klebonas su
žinojo apie jojo persitikri- .. _ ..
nimus, taip greit tas naba- duonos kąsnelį. Tokius Mar
gas, kaip tas pelgrimas, tu- bus daugiausia darė betu
rėjo bei buvo priverstas iš 
stubos į stubą kraustyties. 
Jis tiek ilgai gali ant vietos 
gyventi, iki šeimininkė su
žino arba ne sykį ir pats ku
nigas vpatiškai praneša, 
kad prasišalintų. Kaip gir
dėjau minėtas asmuo renka 
liudytojus ir vietos dvasiš
kąjį vadovą žada patraukti į 
teismą už nuolatinį perse
kiojimą. Ir nevertėtų ap
sileisti !..

Kaip kitur, taip ir čion 
dauguma žmonių dėl men
kumo uždarbio aimanuoja.; 
Aimanuoja maineriai, lebe-; 
riai ir mergaitės. Nors tie-i 
sa, mergaitės mainose ne-į 
dirba, bet ir tos sakosi esą1 
pastaruoju laiku baisiai iš
naudojamos. Jos daugiau
siai čion uždarbiauja ciga- 
raunėj ir marškinių siuvimo 
dirbtuvėse. Nors darbo 
laikas joms nesutrumpintas, 
bet užmokestis esanti daug 
sumažinta.

Nors U. M. W. of Am. 
unijos kontraktas tik su pir
ma diena balandžio sekančių 
metų išsibaigs, bet prie 
streiko kaip darbininkai, 
taip ir bosai jau nuo dabar j 

rengiasi ir vieni ir kiti renka 
faktus. Kaip tvirtina žino
vai, angliakasių streikas se
kančiais metais busiąs neiš- 
vengtinas, didelis ir ilgas.

Triksas.

i

SIOUX CITY, I0WA.
Balandžio 11 d. S.L.A. 4 

kuopa statė scenoje 6-ių vei
ksmų L. Tolstojaus kom. 
”Pirmasis Degtindaris.” Su
lošta, galima sakyti, neblo
giausia, nors kaikurie akto
riai pirmą syk scenoje daly
vavo. Žmonių prisirinko 
tiek, kad led-ne-led tilpo sa
lėm K. A.

CHICAGO, ILL.
Balandžio 4 d., Velykų va

kare, Socialist Party Lietu
vių Skyrius ir LSS. 234 kp. 
ant Town of Lake surengė 
labai margą vakarėlį.

Puikią prakalbą pasakė 
drg. T. Kučinskas; p-lės A. 
Žemaičiutė ir S. Staniuliutė 
gražiai sudainavo duetą. 
P-lės Lukoševičiutė ir Pet
ravičiūtė padeklamavo, o 
drg. P. Ascila sulošė mono
logą; dar dainavo ir LSS. 81 
kp. choras. Viskas pavyko 
gerai. Rengėjai turės pel
no. - .' V:4 V*. Kehaiškis.

CAMBRIDGE, MASS.
Balandžio 11 d. T.M.D. 55 

kp. surengė E. E. Christian 
Union salėje prakalbas. 
Koks tai tautietis (matyt 
nedaperėtas) užsilipo ant 
pagrindų perstatyt kalbėto
jus: „Tautiečiai, užsilaiky-. 
kit ramiai, o jei nenorit už
silaikyti, tai galit eit visi 
namo”— pasakė musų „tau
tietis.”

Publika ėmė nerimauti, 
nes pasakyta „eit namo.”

Pirmasai kalbėjo angliš
kai M.H.Gerry; antras pasi
lipo J. Kerdiejus, kurio kal
ba buvo tikra tautiška košė 
— rugiai su kopūstais. Lie
pė būt visus gerais tautie
čiais ir už carą „batiušką” 
užsistok (Gėda kruševani- 
zmo dvasios pasekėjams!). 
Dar ką tai norėjo pasakyt, 
bet niekas nesuprasta... 
Treciam — Ivaškevičiui —

______________________ >

DĖS MOINES, I0WA.
Lietuvos Sūnų ir Dukterų 

Dr-ja kovo 28 d turėjo susi- 
• rinkimą kame išrinkta nau
ja valdyba.

Susitvėrus Dr-jai buvo 
nutarta rinkti vieną tik sek
retorių ir tą patį iždininku, 
kuris užsistatytų $100.00 
kaucijos. Knygoms ir tur
tui kontroliuoti buvo išrin
kta komisija.

Kadangi Dr-ja susitvėrė 
K. šilingo rūpesčiu, tad jį 
išrinkta ir sekretorium. 
Šiame susirinkime p. K. Ši
lingas nuo sekretoriavimo 
tapo atstatytas, nes paaiš
kėjo, kad Dr-jos pinigus dė
davo bankon ne Dr-jos var
du, bet savo vardu.

Dr-ja gyvuoja puikiai. 
Jau turi 42 nariu ir $80.90 
turto. Naujoje valdyboje 
dabar yra: prez. — A. Gec- 
lius; fin. rašt. — J. V. Še- 
petis; prot. rašt. — J^ Kaz
lauskas; ižd. — 
kas.

landžio 10 d. sakė prakalbą.| 
Būrelis žmonių (75 vyrai ir 

i pusė tiek merginų bei mote- | 
rų) susirinko klausyti, ku- 
rius kalbėtojas įspūdinga 
kalba apie darbininkų | 
skriaudas net iki ašarų su
graudino.

Antru atveju kalbą pra- 
dendant artinosi griausti
nis, kurio dėlei apleido sve
tainę apie 30 žmonių.

Vietos kunigas įmokino 
keliatą „kūdikių” sukelti 
prakalbose triukšmą, bet tas 
jiems nepavyko.

Amaforas.

i

BRADDOCK, PA.
24 parapijonai šventė Vely

kas belangėj.
Lietuvoje musų broliai 

badu miršta, o musų Ameri
koj gyvenantie lietuviai sa
vo kruvinai uždirbtus pini
gus teismams ir smuklinin- 

. , . . . - ------ Žinoma, ne
keli menesiai prieš tai, buvo į visi taip daro, tik tie, kurie 

■ j laimėtas. Butų gal_ ir šį Dievą bažnyčioje glėbiais 
antrajj streiką laimėję dar- gaudo; pirmeiviai, susipra- 
bimnkai, kad nebūtų atsira- tę žmonės to nepadarys, 
dę iš lietuvių, rusų ir lenkų Musų katalikai T 
tarpo streiklaužių. Nėra šiemet' Velvkas katalikiš- 
padyvo jei kartais žmogų ap- kai., belangėj, 
linkvbės priverčia dirbti ap- p-atvįc i 
sigynimui nuo bado, bet bu-;kad prikėlė iš numirusių sa- 

i vo daugybė tokių, kurie dėl; vo Dievą, taio nusigėrė, kad

bėgo iš kitur ištraukti 1S pasimatė) ir surikęs: 
alkanų šeimynų paskutinį - ... —

I

CENTRALIA, ILL.
Musų lietuvių negalima 

barti už apšvietą; jie skaito 
įvairiausius laikraščius:
„Kovą,” „Keleivi,” „Lais
vę,” "Naujienas,” „Vaidylą” 
ir k. Yra susitvėrusi D-ro 
V. Kudirkos Dr-ja ir nors 
lietuvių mažas būrelis, bet 
visi kruta gyvai ir progre- 

šventė suoja.
•, Darbai ir pas mus silpnai 

Ant 5-tos eina.

PORTLAND, ORE. 
Italas peršovė advokatą.

7 d. balandžio, 12 vai. 
dieną, tūlas Frank A. Con- 
sentino atėjo į Wilson T. Hu- 
me advokato ofisą, besišne
kėdamas išsitraukė revolve
rį ir paleido 3 šuvius. Pir
mi du nekliudė, bet paskuti
nis pataikė į kairį petį ir 

j sunkiai sužeidė. Wilson T. 
; Hume nuvežė į Good Sama- 
ritan ligonbutį, manoma, 
kad pagis. O Frank A. Con- 
sentino tenpat areštavo. 
Priežastis kolkas dar neži
noma, dėlko jis advokato 
gyvastį norėjo atimti.

Mamos Sūnūs.
I

«

besilinksmindami, Kalakutų Vaikas.

PORTLAND, ORE.

ir 2-jų mėnesių algų.
Čionai Benson viešbučio 

vyriausis virėjas suėjo lai-

INDIANA HARBOR, IND.
Draugijų čia gyvuoja 

bent kelios, lietuvių taipgi 
nemažas burvs vra, vienok•r 

laikraščiuose žinių iš čia ne
simato, todėl, kad visos tos 
draugijos nieko neveikia, 

i išskiriant LSS. 217 kp., kuri 
I nors ir silpnutė, bet veikia 
kiek išgalėdama. F

J. Bindo-

J. V. šepetis.

viai katalikai, kurie bijo 
iškaityti laikrašičų, esą, žy
dai rašo „gazietas.”

Quilmes miestelis stovi ar- 
j ti upės Rio de La Plata. Pat- 
: sai miestelis stovi augštoj 
vietoj, bet važiuojant į pau- 
pę yra labai žemų vietų, nors 
yra matyti gyvenamų trio- 
bų, bet gyvenama čia labai 
atsargiai: triobos pastaty
tos ant augštų stulpų nuo 2 
iki 3 metrų.

Visos žemesnės 
apaugę gluosniais; tarpe jų 

lyra ir gražiai žaliuojančių 
! pievų.

Šios vietos, matyt, lietu
viams pasigrožėjo, nes sau
sio 7 d. š. m. ant Rio de La 
Plata upės kranto, Dr-ja 
”Diegas” surengė pikniką- 
gegužynę.

Buvo pasakyta pora pra- 
• kalbų. J. Padvalskis degan- 
i čiu patriotiškai-klerikališ- 
ku veidu nepaaiškino nieko 
gero, kaip tik apie Lietuvos 
laukelius, Nemunėlį, Šešu
pę ir t. t Kaip tėveliai gy
nė tėvynę, taip ir mums rei
kią ginti. Antras kalbėto
jas, K. Undraitis, aiškino 

i kaip tik atbulai: apie karę ir 
patriotizmą, kuris yra prie- 
žaščia karių. Kalboj truko 
drąsos, bet visgi buvo nau
dingiau klausyti, kaip apie 
žinomus upelius, o čia vėl 
įdomu tas, kad vienas kalbė
tojas degė patriotizmu, o ki
tas aiškino jo kenksmingu
mą.

vietos

I. G. B-as.

UTICA, N. Y.
Teatralė Draugija „Mil

da” balandžio 12 d. vaidino 
du veikalu: „Mariutė Var
gonininko duktė” ir „Žydas 

: Statinėje.” Pirmasai suloš
ta nors ir silpnai, bet dar 
šiek-tiek buvo panašu į vai
dinimą. Antrą veikalėlį lo
šiant „artistai” viską pabai
goje sumaišė ir nors suflio- 
rius rėkė iš visos gerklės, 
vistiek „žydo” nepabaigė lo
šti.

Prie šios Draugijos prigu
li visa kunigo šeimyna: dvi 
gaspadinės (viena kasdieni
nė, antra šventadienė) ir 
zakristijonas su vargoninin
ku. Žinoma, priguli kelia- 
tas ir susipratusių jaunuo
lių.

Lošimas buvo smuklės sa- 
i" nariai buvo 

ir „barą” apėmė. Pabaigo- 
Bralb ir Smm. je netik vyrukai, bet ir „ne-

t

pradėjus kalbėti visa publi- Lošimas bi 
ka išsiskirstė — liko tik vie- Įėję, "Mildos1 
ui "kalbėtojai."

”vy- | 
rai kipšas! kipšas!” — pa- v
leido į darbą bonkas, peilius su tu]u £įmburger 
ir t.t. Operacija tęsėsi, kol §40000 įr 2 mėnesių algos, 
pribuvusi policija nesuares- kumštininko Johnson’o 
tavo 6 parapijonų,.ale ne bi- muštynėse, kurios atsibuvo 

~ i a d. balandžio, Havane, ant
Guba salos, Williardas ne
laimėsiąs. Jis manė, kad 
Johnsoną niekas negali įvei
kti ir dėjo visus savo pini
gus ir dar 2 mėnesių algą 
už Johnsoną ir viską žmo
gus pralaimėjo.

Mamos Sūnūs.

MAIIANOY CITY, PA. 
Dvi žmogžudybės.

Balandžio 9 nakties laike 
kiek išgalėdama. Surengė I ^aP? užmuštas tūlas rusas, 
keletą prakalbų, sulošė šio- kuris gavęs algą ėjo dirbti 
kį-tokį veikalėlį. Su pagal- nakties valandas, o pinigus 
ba stipresnių kuopų ji atlie- buvo atidavęs savo draugui 
ka gana gerai savo reikalus, parnešti namo. Velionis at- 
Kada dagirdo kunigas, kad rastas ant rytojaus susau- 
socijalistų kuopa ima kru- Jytas ir spjaustytas peiliais, 
tėti, tad kas nedėldienį da- Piktadariai suimti, bet ge- 
bar iš sakyklos bombarduo- Į rai dar nežinoma, ar jie kal
ia.

teto narius. Nekuriems tu
rėjo daktarai galvas siūti — 
mirtinai buvo sumušti. Ant 
rytojaus teismas nuteisė už
simokėti po $40.00. Tai tau 
ir Velykos!

Da vienas nešvarus dar
bas.

Velykų subatos naktį tū
lą parapijoną, keliato vaiku
čių tėvą, užklupta su juod- 
veide ”besibovijant.” Sua
reštuotas ir tasai užsimokė
jo $40.00.

Išviso Velykas šventė be
langėje net 24 parapijonai 
ir dauguma jų, žinoma, tu
rėjo da ir bausmes pasimo- 
kėti.

Žmonės, žmonės, kada jus 
įgysite žmogišką protą!

J. Urbonas.

?

JOHNSON CITY, ILL. 
Doleris—kunigų Dievas. 
Kaip kas nori lai sako,

DĖS MOINES, IOWA.
Balandžio 10 d. L. S. ir D. 

Dr-ja surengė vakarėlį; pu
blika labai gražiai žaidė, šo
ko ir klausėsi deklamacijų 
mažų vaikučių, kurie gra
žiai tėvų išmokinti puikiai 
padeklamavo.

Lietuvos Sūnūs.

WORCESTER, MASS. 
Inteligentų priviso, bet vei

kėjų kaip nėr, taip nėr.
Balandžio 10 d. Liet. Du

kterų Draugija vaidino vie
naveiksmę komediją "Nesi
priešink.” Sulošta labai ge
rai. Ypač buvo komiška iš
vaizda vyrų, kurių roles lo
šė moterįs ir tikrai artistiš
kai nudavė. Žmonių buvo 
apie 300.

Balandžio 11 d. S.L.A. na
riai turėjo šeimyniškus pie
tus; susirinko apie 150 ypa
tų; žaista įvairus žaislai ir 
surinkta apie $10.00 aukų 
L.Š. Fondan.

Worcesteriečiai aimana
vo, kad trūksta inteligenti-j 
jos, veikime vadovų. Bet 
štai turime ir inteligentijos: 
”Am. Lietuvio” redaktorė, 
p-lė Aviečiutė; d-ras Pusku
nigis, J. Mickevičius, K. še
štokas ir „Šakės” red-rius 
A. Bakanauskas. Bet vei
kimas nė kiek nepasididino. 
Girdime, kad tūli iš jų į ki
tur važinėja su prakalbo
mis, bet worcesteriečiams 
nieko ne pateikia, išskyrus 
K. šeštoką, kuris pasakė po
rą prakalbų.

o 
už dolerį galingesnio Dievo 
nėra. Musų kunigas prieš 
keliatą sąvaičių atgal išmė
tė plakatus po lietuvių stu- 
bas, kuriuose skambėjo: jei
gu kuris lietuvis neprigulės 
prie parapijos, nevaikščios 
išpažintin ir neužsimokės 
už velykinę $6.00,— nega
lės dalyvauti kumystėse, ne
gaus bažnyčioje šliubo ir 
miręs nebus priimamas į 
bažnyčią.

Tik štai balandžio 1-mą 
numiršta 
manis, J. Saracka, 57 metų 
amžiaus, 
prie 2-jų vietinių pašalpos 
draugijų ir buvo S.L.A 103 
kp. nariu. Velionis būda
mas laisvas nuo tikybinių 
prietarų prieš mirtį įsakė, 
kad jį palaidotų be jokių ba
žnytinių apeigų. Bet kaip 
tik numirė, sužinojo brolis 
ir kiti giminės katalikai, ne
žiūrint tūlų draugijų narių 
noro, kad velionis butų pa
laidotas sulyg jo testamen
to, pakėlė riksmą ir būtinai 
užsispyrė laidoti su bažny
čios apeigomis. Nuėjo pas 
kunigą. Ir ką-gi? Kuni
gui tik dolerių duok — su
tiko laisvamanį įleisti baž
nyčion ir gerai užmokėjus 
palaidojo.

Draugijos sužinoję su
šaukė tuoj susirinkimus. 
Kilo baisios varžytinės. Jei 
draugijų nariai nebūtų nu- 

j sileidę lydėti laisvamanį ba
žnyčion, dievuočiai katali
kai, kaip be matant, butų 
panaudoję muskulų spėką, 

j Tokiu budu velionio lais
vamanio brolis, draugijų 
narius, neišskiriant ir S.L. 
A., pasiėmęs už nosių nusi
vedė ten—kur jam patinka.

Pasirodo, gali gyvenda- i 
mas būt didžiausiu bažny- : 
čios priešu, bet mirdamas '

tautietis-laisva-

kuris prigulėjo'

palik' tik visagalinčiujų do- 
į lerių, o kunigas pasigrobęs 
'pinigus pašauks visa chorą

Kvietkehs. ti, ar ne
Nesenai čia vėl tapo už- 

CHICAGO, ILL muštas angliakasyklų už-
vi „ » veizda (vačmonas). PirmaDainų Vakaras. nušautiį 0 paskui netoli 

Balandžio 11 d. Meldažio ”skripinių” sudegintas.
svetainėje buvo surengtas Liūdna, kad 20-tam am- 
Dainų Vakaras. Surengė fiuje tokios tragedijos taip jį Liet Soc. Vyrų ir LSS. 81 atsikartaja.J P

kp. choru. Toksai žymus | . žemčiūgas.kp. choru. Toksai žymus 
vakaras pirmu syk Chicago- 
je surengta.

Programas atlikta labai 
nusisekusiai. Pirmiausia su
dainavo Ch. L.S. Vyrų cho
ras; dainavo labai gražiai. 
Antras dainavo Latvių cho
ras tiesiai žavėjančiai. Tre^ 
čias tęsė LSS. 138 kp. Vyrų 
choras p. Girijotaitės veda
mas. Ketvirtas programos 
skirsnys buvo duetas iš ope
ros ”šienapiutė,’ kurį atliko 
puikiai A. Žemaičiutė ir S. 
Staniuliutė; publikai neap
sakomai duetas patiko. Pen
ktas iš eilės dainavo LSS. 81 
kp. mišrus choras, taipgi 
gana harmoningai, šeštas 
dainavo Lenkų Vyrų cho
ras; balsai choristų stiprus, 
bet choras mažiau harmo
ningas. Septintas dainavo 
Latvių mišrus choras ir aš
tuntas Finų mišrus choras, 
vedamas K. F. Tukhkenen. 
Finai, galima sakyti, geriau 
pasižymėjo už visus kitus 
dalyvavusius programoje. 
Pabaigoje Finų choras už-l

'pinigus pasauks visa chorą l
Varga Šonas, angelų, kurie bedievišką kos buvo.

SHENANDOAH, PA. 
Iš draugijinio gyvenimo. 
Shenandoryj yra keliatas 

laisvų draugijų, veikiančių 
apšvietos labui. Paminėti
nos LSS. 28 kp., ŠIA. 23 kp. 
ir Muzikos Dailės Draugija 
„Sietynas.” Pastaroji va
dinasi bepartyviška dailės 
draugija, bet iš tos dailės 
daugiau nieko nesimato, 
kaip tiktai nesusipratimas 
ir kivirčai. Aš neužmetu 
čionai jokios kaltės ypa- 
toms, bet abelnai imu visą 
draugiją. Kuris tik narys 
prasišalino iš LSS. 28 kp., 
ar kuris laikraščių subank- 

[rutino, tai kitur nepatenka, 
kaip į "Sietyno” draugiją 
(? Red.). ■

Tai gyvas faktas. 
"Sietynas” „Kovoje” ir 

"Laisvėje” mėgina atsakyt 
korespondentams šmeiži
kams, kurie nuolat ant ”Sie- 

v x vxxVx<» -X.- ty110” užsipuolu. Bet labai 
dainavo finiškai „Marsaljie-lnePro®a^ 
tę,” pabaigus dainuot publi- su?™enei Pat^ / Sietyno" 
ka griausmingai aplodiravo. ™.klm*: Jei ’ Sietynas’ yra

Visi liko kupini džiaugs- lst^ 
mo ir gerų jausmų. Progra- .ir ,™P} tikroji daile, tad 
mui pasibaigus prasidėjo kodėl Sietynas visada pa-r 
šokiai, o Finų choras susto- įstengia užbėgti veikmę 
jęs į ratą traukė finiškas uz akių LSS. 28 kp.. Tąą 
dainas; publikai tas labai F0^2S’ su ^aiJ€’ Juk> ni^kOf 
patiko. # * * Apuokas. |^įa^n. ^Plačiau nąąi[

"Birutės” vaidinimas. k , .
Subatoj, balandžio 10 d. tyj ir visuomenes darbe ne- 

"Birutės” Draugija, šv. Jur- 
gio parapijos salėje, vaidino 
smagų veikalėlį „Nastutė,” kas nors iš tos jus dailės 
kuris pavyko gana puikiai, draugijos narių atsilieptu- 
Vaidintojai atliko savo ro- tumėte prieš mane ir jeigu 
les visi gerai. P-lė E. Ru- turite faktų, prirodykite, ką 
dauskiutė su tikru artistiš- „Sietynas” dailės srityje yra 
ku gabumu gyvai atliko &era nuveikęs? 
svarbiausią Nastutės rolę. Meldžiu...
A S. M. taipgi vykusiai su- Be šių draugijų čia dar 
ošė Jaunikio rolę. S. Ur- gyvuoja "Laisvės” draugija, 

biutei matėsi, kad nevisai Ši draugija yra stipra me
tiko rolė, nes veltui stengėsi Jėgiškai; svarbiausi jos vei- 
iššaukti dirbtinus jausmus, kimo nuopelnai, tai laisvų 
vienok sulošė gana gerai. kapinių įsteigimas.

žodžiu visas veikalėlis iš- Darbai čia sunku gauti, 
ėjo gyvai ir jausmingai, tik nes anglių kasyklos menkai 
gaila, kad permažai publi-įdirba.
kos buvo. J JI. K. EHimĮtml

tantie žmonės gali spręsti*? 
argi LSS. 28 kp. dailės ąį-7

veikia? '
Aš labai norėčiau, kad’

r.

T

v

į

J JI.



Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

Kas išdinamitavo kunigo 
Kudirkos kleboniją.

Kingston, Pa., lietuvių 
kunigas Kudirka nesenai 
gavo 9 juodrankiškus laiš
kus su reikalavimais, kad 
padėtu nurodytoj vietoj nuo 

i $1,000 iki $1,060. Už neiš- 
pildymą to reikalavimo bu
vo grasinama kunigai mir
timi.

Pirmutinį laišką kun. Ku
dirka gavo 3 balandžio iš 
Ashley, Pa. Antras vėl bu* 
vo išsiųstas iš Ashley ir gau
tas keliom dienom vėliau, i 
Bet kunigas tų reikalavimų 
nepaisė.

Atsisakius kunigui padėti 
reikalaujamus pinigus, jis 
gavo da septynis grasinan
čius laiškus. Visi laiškai 
buvo rašyti lietuviškai ir 
krason paduota apielinki- 
niuose miesteliuose.

Kas tuos 
Žmonės spėjo visaip, 
sakė, kad merginos kunigą 
erzina, kiti sakė, kad tai 
juodrankių darbas. Bet at
sirado ir tokių, kurie tuo
jaus nutarė ir patvirtino, 
kad čia ne merginų ir ne 
juodrankių, bet socijalistų 
darbas. Kodėl socijalistų? 
Ogi todėl, kad socijalistai 
skaito pirmeiviškus laikraš
čius. Mat yra tokių bepro
čių. kurie mano, kad pirmei
viškus laikraščius beskaity
damas žmogus būtinai turi 
likti razbaininku arba juo- 
drankiu. Nesenai tokias ne
sąmones rašė „Vienybė Lie
tuvninkų," o dabar tokių pat 
kvailysčių pripasakojo ”A- 
teityje” tūlas Z. Jankaus
kas. šitokia nuomonė, ži
noma, tai produktas pairu
sios smegeninės. Sveiko 
proto žmogus nekuomet ne
pasakys tokios kvailystės, 
kad jeigu kas parašė grasi
nantį laišką, tai laikraščiai 

į kalti.
Bet eikime prie dalyko, o 

pamatysime, kas rašinėja 
juodrankiškus laiškus ir kė
sinasi ant kunigų gyvasties. 

Gavęs tiek grasinimų, ku
nigas Kudirka pradėjo bijo- 
ties ir pranešė apie tai pa
vieto detektivui McKelveiy, 
o taipgi ir privatiškus dete- 
ktivus pasisamdė. Bet de- 
tektivai jieškojo ir jieškojo, 
tačiaus laiškų rašytojo su
rasti negalėjo.

Ant kunigo gonkų dinamito 
ekspliozi’a.

Balandžio 5, nakties lai
ku prie kun. Kudirkos kle
bonijos ant gonkų sprogo 
dinamitas. Ekspliozija ap
draskė sieną, išnešė langus, 
bet kunigo nepasiekė. Jei 
dinamito butų buvę 
kiek daugiau, kunigą Ku
dirką gal butų patikęs kun. 
žebrio likimas.

Po tos ekspliozijos kun. 
Kudirkos kleboniją kas na- 

:ktį saugojo konstabuliariai. 
Bet piktadaris vistiek nega- 

Yra manoma, jog varpus ^ma buvo sugauti. Sykį 
jau trečias mėnuo, kaip vo-:išrado egiptėnai. Skambi- į kunigas padėjo ir pinigų nu- 
kiečiai užėmė Suvalkų gu- nimu jie apreikšdavo dievo ^"odytoj vietoj. Kostabulia- 
t. . v., j.. qz—so gVenĮUS pOkilius. |rai įsikasė duobes netoli tos

_______ j vietos ir pasislėpę sėdėjo per 
į kelias naktis, laukdami, ar 
neateis kas tų pinigų pasi
imti, bet niekas neatėjo.

Tuo tarpu kunigas vėl ga
vo vieną laišką, ta pačia 
ranka rašytą . Šiuo žygiu 
autorius reikalavo, kad ku
nigas padėtų $1,060 skardi
nėj prie Pringle Hill. Lai
kas pinigams padėti paskir
tas buvo nedėldienis, 11 ba
landžio, tarp 8:30 ir 9 vai. 
vakare. Kun. Kudirka pa
davė tą laišką konstabulio- 
riams. Apie nurodytą vie
tą tuojaus įsikasė į duobes 
keli konstabulioriai. Kuni
gas paėmė savo pinigus iš 
pirmutinės jdetos ir padėjo 
tenai, kur ifįkalavo pasku
tinis laiškas.

laiškus rašė?
Vieni

, galima tvirtint, kad Kauno 
vokiečiai negali paimt? Bet 
jeigu Kaunas ir atsispirtų 
prieš vokiečius, tai Vilniaus 

’ gubernija negali atsispirt, 
nes tenai ir tvirtovių nėra.

— O aš tau, Maike pasa
kysiu. kad Vilnių daug sun
kiau paimti, ba tenai yra 
stebuklingas panelės šven- 

įčiausios abrozdas ir džer- 
manai nedrįs į jį šaudyt, ba 
prieš jį net ruskiai činau- 
ninkai nusiima kepures. O 
jeigu ir šautų, tai bombos 
neims. Matai, vaike, kaip 
aš vėl tave sukritikavau.

— Sukritikuot, tai sukri- 
itikavai, tėve, tik ne mane, 
bet save.

— Kaip tai save?
— Da klausi kaip? 0 ar 

kad aš blaivininkas, ba prie tu užmiršai, tėve, Čenstaka-į 
blaivininkų susaidės prigu- v3- Juk ir tenai buvo ste
lių. O kad aš išsigeriu, tai buklinga” panelė švenčiau- 
ne tavo biznis. . 
sakau, kad daugiau tu man say°_ 
tokių patėmijimų nedary- niskė. 
tum.

— Aš matau, kad tu, tėve, Anais metais aš pats 
jau įsižeidei.

— Na, tiek to, vaike. Šį
kartą aš tau dovanoju ir 
daugiau apie tai nekalbėsi
me. Dabar pasakyk tu 
man, kaip socijalistai misli- 
na apie Lietuvą, ar džerma- 
nas atims ją nuo ruskio, ar 
ne? ,

— Socijalistai, tėve, yra 
tokie pat žmonės, kaip ir vi
si. Pas juos taipgi gali but 
visokių nuomonių, todėl pa
sakyt vienu žodžiu, kaip so
cijalistai mano, nėra gali
ma.

— Tegul bus pagarbintas, 
Maike.

— Sveikas gyvas, tėve.
— Maike, nors pereitą sv* 

kį aš tave sukritikavau ir 
tu nuo manęs pabėgai, ale 
aš vistiek da nesu šiur, kaip 
dabar bus su Lietuva. Tai
gi aš įnešu, kad šiandien 
mes tas diskusijas išnaujo 
pradėtume, ir kad tu nuo 
manęs daugiau nebėgtum, 
jeigu aš tave sukritikuosiu.

— Niekus kalbi, seni. Aš 
nuo tavęs niekados nebėgau 
ir nebėgsiu. Aš nenorėjau 
su tavim pereitą sykį kalbėt, 
nes tu, kaipo blaivininkas, 
buvai sunaikinęs tą dieną 
daug alaus.

— Maike, tu iš mano blai
vybės nesijuok. Žinoma,

blaivininkų susaidės prigu- y^;,.Ju^.jr tenai buvo ”ste- 

Ir aš tau pa- sia> ir truputį garsesnė 
"•"’n „stebuklais,” negu vii-

— Jes, vaike, aš tą žinau, 
ren

giausi Čenstakavon važiuot 
ir paaukauti penkinę, kad 
man nosį sumažintų, ale 
kaip „Titanikas’’ nuskendo, 
tai pabijojau.

— Taigi, tėve; o ar tu ži
nai. kad tą „stebuklingą” 
Čenstakavą vokiečiai paėmė 
visų pirmučiausia?

— Jes, vaike, aš girdėjau 
apie tai.

— Girdėjai kad paėmė 
Čenstakavą, o tvirtini, kad 
Vilniaus negalės paimti. Ar 
dabar, tėve, matai, kaip pats 
save sukritikavai?

— Gud nait, Maike!
— Palauk, tėve, ko bėgi?..

I

t
I

j

nors

O aš tau pasakysiu, 
Maike, kad prūsas Lietuvos 
nepaims.

— Ką tu sakai, tėve, tai AR ŽINOTE KAD — 
tas nieko nereiškia. Štai

berniją ir rusai jokiu budu 
negali jų iš tenai išvaryt. 
Kas gali pasakyt, kad ši mė
nesį jie neužims Kauno ir 
Vilniaus gubernijų?

— Noser, Maike! Kauno 
gubernijos jie niekad nepa
ims, ba tenai yra didelė rus- 
kio krepastis. Armotos te
nai tokios didelės, kad Kun
drotą galėtum įkišt. O koks 
balsas! Kaip iššauna, tai 
net kvailas žmogus pasida
rai. Aš, vaike, buvau vais- 
ke ir viską žinau. Ir aš ga
liu bečyt iš čielos bačkutės, 
kad Kauno prūsas nepaims.

— Netvirtink taip drą
siai, tėve. Belgijos Namu- 
ras ir Antverpas buvo stip
resnės tvirtovės negu Kau
nas, ir tai vokiečių kanuolės didžiausiam įsibėgime 
jas sutrupino. Kaip tad telius, kad duotų jam kelią.

Nė vienam mieste neina 
. tiek daug kalbų laikraščių,; 
i kiek New Yorke.

Apskritai imant, vyro 
smegenjs sveria 5% uncijų 
daugiau, negu moteries.

Vienas bovelnos grūdas 
prie atsakančio prižiurėji- 

■ mo į 6 metus gali išduot 40,- 
000,000,000 grudų.

Per marinuojančias Angli
jos kariumenės eiles niekas 
negali pereiti skersai, tik 
karaliaus dvaro daktaras, 
kuomet jis važiuoja pas ka
ralių ; jis gali sustabdyt net 

rai-

Ateina pasiimti pinigų.
Vakarui atėjus, keliatas 

konstabuliarų nuėjo su ku
nigu klebonijon, nes po eks
pliozijos kunigas buvo taip 
įbaugintas, kad naktimis ir 
užmigt negalėjo. Kiti gi 
konstabuliarai sėdėjo jau 
žemėn įsikasę netoli tos 
vietos, kur buvo padėti pini
gai. Atėjo paskirtas lai
kas. bet pinigų pasiimt nie
kas da neateina. Praėjo va
landa, o vis niekas nesimato. 
Konstabuliarai manė, kad ir 
vėl jie veltui daboja. Tik a- 
pie 10 valandą pasirodė 
žmogus. Jis priėjo prie pa
skirtos vietos, pakėlė nuo 
žemės skardinę, išsiėmė iš 
jos pinigus ir įsikišo juos ki- 
šeniun/Iš ūžpakalio tuo - bėda 
tarpu pribėgo kareivis ir 5b„ 
griebė jį už apykaklės. Iš 
kitos duobės iššoko kitas 
konstabuliaras ir juodran- 
kis likos suimtas.

Tuojau jie jį nusivedė į 
kun. Kudirkos kleboniją, 
kur jis išpradžios nenorėjo 
prisipažinti prie kaltės. Jis 
sakė, kad du nepažįstamu 
jam vyru nusiuntė jį parne
šti jiems tuos pinigus po 
mirties grąsme. Bet vėliaus 
policijos klausinėjamas jis 
prie visko prisipažino ir 
pasisakė, jog tikras jo 
vardas ir pavardė yra Mi- 
kolas Petrikonis, o gyveno 
po No. 799 Willard st., Lu- 
zerne, Pa

skaitė Chicagos „Kataliką.”
Kareiviai tuojaus nuvyko 

į Luzerne miestelį ir padarė 
kratą tenai, kur jis gyveno.

Korespondentas Burdin-, 
gonas mums praneša, kad 
jo valizoj atrasta Kudirkos 
raštai. Policija jau manė, 
kad tai socijalistų raštai, 
bet kun. Kudirka paaiškino, 
kad ne.

Klausė ar neskaito jisai 
socijalistų raštų. Petriko
nis atsakė, kad jis skaitė tik 
Chicagos „Kataliką.’’ o apie 
socijalistus nežino nė kas jie 
yra.

Toliaus klausinėjo, ar ne
pamokino jį kas dinamitą 
padėti. Petrikonis atsakė, 
kad jo niekas nemokino. Jis 
skaitydamas „Kataliką” ir 
angliškus laikraščius prisi- 

! skaitęs žinių, kaip kiti rei
kalauja grasinančiais laiš
kais pinigų, taip ir jis pa
daręs.

Musų korespondentas pri
duria: „Kunigai labai no
rėjo. kad Petrikonis pasaky
tų, jog jį primokino bedie
viai arba socijalistai. bet jis 
atsakė, kad neprigulėjo prie 
jokios pažangios organiza
cijos ir nieko apie jas neži
no. Mat kunigas Kudirka 
per savo pamokslus socija
listų nešmeiždavo, tai kata
likai nieko apie juos ir neži
no.’’ •

Kaip buvo padėtas dina
mitas.

Kada policija paklausė, ar 
Į jis padėjo prie klebonijos di-| 
i namitą, Petrikonis atsakė, 
kad jis. Kada jo paklausė, 
kaip jis tai atliko, jis paaiš
kino: ”Aš priėjau prie kle
bonijos, padėjau ant gonkų 
du šmotu dinamito ir užde
gęs jį palikau. Ant gatvės 
nesimatė nė vieno žmogaus 
ir aš sau povaliai nuėjau. 
Neteisybė, kaip anglų laik
raščiai rašė, buk matyta, 
kaip nuo klebonijos bėgo 
žmogus padėjęs dinamitą. 
Niekas tenai nebėgo ir nie
kas nematė, kaip aš dėjau 
dinamitą. Kada pasigirdo 
smarkus sprogimas, iš visų 
namų išsipylė ant gatvių 
žmonės ir visi pradėjo bėg
ti prie klebonijos. Tuomet 
ir aš susimaišęs su žmonė
mis sugrįžau prie klebonijos 
pažiūrėti Iš klebonijos išė-

Kare baisi nedek
1908 vyrams, kiek moterims •. tumėti šitą pasaulį ne karės 

'"‘I

jo kun. Kudirka ir aš arti 
prie jo stovėjau.”

Petrikonis pasakė, kad A 
merikon jis atvažiavo 
metais ir dirbo Black Dia- 
mond kasykloj.

Užklaustas, kodėl jis da- ne Europos kare.
bar taip pasielgė,^ Petriko- to įvairius klausimus ir pa

tįs duoda sau dar įvaires
nius atsakymus, beabejo vis 
apie karę.* Kaip vieni, taip 
ir kiti, aiškiai pamato karę, 
kaipo milžinišką kardą, be- 
žudanti šimtus-tukstančių 
jaunų, tvirtų vyrų, kaipo be
sotį smaką, naikinantį pasau
lio turtus ,gėrybes. Bet var
giai didžiuma permato karę, 
kaipo baisiausią, žiauriausią 
šmėklą, ne tiek gąsdinančią, 
varginančią ir žudančią vy
rus, kiek—moteris, kurios 
neina karės laukan, bet pa
silieka namie.

Vyrai eina į karę būdami 
apsėstais fanatiško, beprotiš
ko patriotizmo (Tukstantįs 
kareivių eina vien per prie
vartą. Red.) Jie nuo jaunų 
dienų yra išauklėti, buk tai 
karė yra neišvengtina, buk 
tai nei* nuodėmės nėra viską, 

/ , nai
kinti ir žudyti, by tik karės 
lauke. Beeinant į karę dar 
iš naujo būna perfanatizuoti 
jų jausmai patriotiškomis 
•rakalbomis ir kariška muzi- 

. Ir dėlei šito visko tie 
vyrai, mažne visi jaučiasi 
gerai ir jaučiasi linksmi. 
(Daugybė žmonių eina ka- 
rėn siųsdami valdonams pra
keiksmą; jie per prievartą 
varomi skerdyklom Red) O 
numaršavę karėn skerdžiasi, 
plėšia grobį... žudo senelius, 
moteris ir kūdikius.... Ir ši
tos visos baisenybės nesu
minkština kietaširdžių vyrų, 
neišspaudžia jų ašarų, nesu
drebina jų sąžinės.

Bet kitaip yra su mote- 
i rimis. Moterįs nėra taip tvir
tai surištos vulgariškais pa- 

i triotizmo jausmais. Mote
rįs nėra nuo jaunystės prip
ratintos prie žudynių ir prie 
žudymo įrankiui Moterįs 
dar nėra galutinai apjakin- 
tos, buk tai karė yra neiš
vengtina ir būtinai reikalin
ga, buk tai karėj žudyti savo 
artimą nei nuodėmės nėra. 
Ir dėlei šito visko , apskritai 
sakant, nei viena moteris 
nesijaučia rami, nesijaučia 
taip, kaip vyrai, kada iškįia 
karė. Moterįs neina karėn, 
tiesa, jos pasilieka namie, 
bet tai paskendusios didžiau
siame rupestyj, paskendusios

Visi indomauja šiandieni-
. Visi sta-

nis atsakė, kad dėlto, jog 
dabar niekur negalėjo gaut 
darbo, o buvo jau įsiskolinęs 
vienai krautuvei $8, kitai 
daugiau kaip $2, beto jis no
rėjęs nusiųsti pinigų bied- 
nai savo motinai Lietuvoj.

Užklaustas, kaip senai jis 
tokiu bizniu užsiima, Petri- 
konis atsakė, jog tai buvo 
pirmutinis jo bandymas, nes 
pirma jis dirbęs ir galėjęs 
pinigų užsidirbti.

Tai matot, kas gimdo juo- 
drankius ir dinamitorius — 
kapitalistiškoji tvarka!

Musų tautininkų ir kleri
kalų spauda irgi gerai tatai 
supranta, o vienok ji verčia 
~ “ v”j ant pirmeivi
škų laikraščių. Jeigu mes 
butume tokie begėdžiai, tai 
mes galėtume dabar pasa
kyti, kad juodrankius gim- 
do katalikiški laikraščiai ir ?as P? PaRU0Ja\ Piešti, 
Kudirkos raštai.

Šis aprašymas yra paim* | 
tas iš anglų dienraščio 
„Times-Leader,” kurį mums - 
prisiuntė koresp. Burdingo- Pra 
nas iš Wilkes-Barre. Pa. Ka*

laukan, ne tolyn nuo civili
zacijos ir kultūros, bet—ra- 
mvfe santaikos, brolybės, 
vis augštesnės civilizacijos 
ir kultūros linkui.

’Margeris.

Klerikalai šelps 
tik

Prosų miškais 
ir pelkėmis

IRytų Prūsuose ypač tapė 
Pilkalnio ir Galdapės trau
kiasi apie 60 varstų ilgumo 
miškai ir pelkės. Tai nepa
prasti dideli ir tankus miš
kai. kuriuose lengviau pasi
klysti ir galą sau gauti, kaip 
kokiuose tyruose, nors čia 
kelių keliutės ir net plentai 
kryžiuojasi, pinasi visur.

Tie keliai vokiečių tyčia 
supainioti (jų, mat, išanksto 
rengtasi karėn), kiti net su
vedžiojimui padaryti. Apie 
juos taip pasakoja rusų ka-. 
zokai.

— Rodos, joji keliu kaip 
reikiant, žiūrėk ir įjoji į pel
kę (balą) ir dar tokią, iš ku
rios išbristi negali. Buvo 
kelias — ir jo nebėra. Grįž
ti atgal. Kas per monai? ■ 
Čia-pat jojome, rodos, nebu
vo jokių kelių, nė iš dešinės,! 
nė iš kairės. O dabar kiek 
tik nori Ir žinok, kad ge- - .. ...
ras kuriuo išjoti. Kryžke- nezmystej: kas gali atsitik- 
lėsgudriai krūmokšniais už-į?1 mylimais vyrais...
stotos, kad visai jųjų nema- broliais... sunais... mvlimai- 
tyti. Pasirodo, keliai tie ne-siaisy draugais....
tikri, tyčia padaryti, kad su-Į Taip, moterįs daug_ dau- 
klaidinus ir dar *pelkėn ku- giau nukenčia nuo kares bai- 
rion nuvedus. senybių, negu vyrai. Tode-

I Reika labai gerai pažinti lei moterįs ir privalo jieškoti 
vietas, kad suvokti tuos ke- tiesų, su kuriomis butų gali- 
lius.
ma. randa, nes turi nežy-

Vienas klerikalų kalbėto
jas apie nukentėjusius nuo 
karės šitaip išveda savo kal
bą:

"Mes žinome kas labiausia 
nukentėjo nuo karės. Kada 
vokiečiai užpuolė ant musų 
šalies — Lietuvos, pradėjo 
’mučyt’ pirmiausia kunigus: 
ateminėjo iš jų turtą ir pil
dyt vokiečių paliepimus lie- 

(pdavo; beto dar paimdami 
kunigus su kitais žmonėmis 
į nelaisvę varydavo toli, toli 
į Vokietiją. Vieną kartą, 
kada kunigą pagautą iš Lie
tuvos varė per Vokietiją su 
tūkstančiais prastų žmonių, 
Vokietijos žmonės pamatę 
tarpe prastų žmonių nepap
rastą žmogų, su ilgomis dra
panomis, pradėjo klausti 
kas tai per vienas, tad Vo
kiečių valdžia paaiškino, 
kad tai yra 'kunigas.’ Tada 
vokiečių žmonės pradėjo 
valdžios prašyti, kad jį — 
kunigą paleistų ir vokiečių 
valdžia paklausiusi ir palai
dus tą kunigą.

”Tai matot broliai ameri
kiečiai kas labiausia nuken-. 
tėjo nuo karės! Ir daug to
kių kunigų buvo, kurie iš
varyti iš gražių klebonijų, 
net ir nušautų buvo. Tai 
matot kas mums reikia šelp
ti ! Bet dar pažiūrėkime 
kiek musų Lietuvon privarė 
Vokietijos žmonių, ypač 
Mažosios Lietuvos gyvento
jais užgrudo musų Lietuvą 
ir Vilnių ir liepė mums pe* 
nėt juos. O atsiminkit ame
rikiečiai, Prūsų lietuviai vi
sad iš mus lietuvių juokėsi, 
kad mes po Rusijos caru e- 
same tamsus ir nieko nesup
rantame, dabar-gi nori, kad 
mes juos šelptume.”

Šie žodžiai yra origina
liškai kopijuoti iš kalbėto
jo prakalbos. Ką klerikalai 
šelps, tai matyt iš jų kalbos: 
Jie šelps kunigus, o gal ir 
davatkas, kunigų gaspadi- 
nes ir Lt.

Socijalistai senai pasakė, 
kad jie tik kunigus sušelps, 
ar netiesa ? D. P. P.

— --------------------- O ge
riausios tiesos—tai lygios su

i liūs. Vokiečiai juos, žino- ma panaikinti kares, 
ma. randa, nes turi nežy- r-1— .
miai pasidarę tam tikrus vyrais tiesos: tai balsavimo 
ženklus ant medžių, stulpų. į tiesos visuose valstybes rei-!

Kartais tarp tankaus miš-į kaluose. Žinoma, yra buti- 
ko pasitaiko ilgos iškirstos nas reikalas prigulėti prie 
eikštės, patogios kariume- socijalistų partijos ir visados 
nei žygiuoti. Bet čia primė- i balsuoti uz socialistus. Juk 

ityta vielų, kurių galai miškų jSOCiahstų pnrtųa yra viemn- 
gelmėn nueina. Palietus jų, tele_ partija, kuri priešinga 
tuojaus pat iš miško pasipi- Parems, 
la visas lietus šovinių. Ir’ daleiskime^ sau, jeigu

Visų blogiausia gi tai pel- ™ot^s v-vsv tv kunos 
laUi(daul v^ip™™ ^s'Sku^e, S“ 

linkiu SS neiyginantjt^T^ls^^kiX'tuvėj Ba

j karėms.
Ir, daleiskime sau, jeigu

1$ AMERIKOS.
DAR 4 KAPITALIZMO 

AUKOS.
Nespėja vienur kruvinos 

tragedijos pasibaigti, kaip 
štai prasideda kitur. Kur 
tik iškila streikas, ten tuo
jaus ir kraujo praliejimai ir 
ašarų upeliai teka. Kalbu 
apie Newark, N. J. Pra
džioje balandžio čia kilo 
streikas A. Hellender and

i Son Co. kailių dažymo dirb
tuvėj. Balandžio 11 d. 100 

’ j susirinko ant 
107 Broome str., kad aps
varsčius savo reikalus, kaip 
štai praneša viens streikie- 
ris, unijos organizatorius 
M. Rubin, kad apsisaugotu
me, nes čia ateina skebai už
pulti. Bet streikieriai nie
ko blogo nemanydami, ra
miai sau kalbasi. Nuo gat
vės įbėga salėn vyras ir vėl 
surinka: ”Apsisaugokit, nes 
gali but blogai.” Tada visi 
streikieriai pradėjo eiti su 
organizatorium nuo antrų 
lubų laiptais žemyn. Vos 
tik spėjo nulipt ir išėjo ant 
gatvės, tuojaus 5 apsigink
lavę skebai — žvėrys įpuolė 
į vidų streikierių ir pradė-

; karę—tą karę, kuri ryja jų 
i numylėtus vyrus... jaunus 
sūnūs... mielus draugūs... ir 

i brangius brolius... Jos ne- 
’ ' - \ J

karės reikalams. Ne! ne! 
Jos nebalsuotų už karę,—jos 
sušuktų šalin karės!!!

Tokiu budu moterįs atlik
tų didžiausį pasaulyj darbą. 
Jos panaikintų pas vyrus 
tuos žvėriškumo jausmus— 
norą muštis; ir tada kada 
jie patįs nežino už ką jie 
mušasi. Jos panaikintų tuos 
baisiausius ginklus, kurie 
varsto ir drasko žmonių šir
dis, išdegina, išgriauja so
džius ir miestus....

skundžiasi kazokai. — Nie-Į 
ko — sausa. Štai prieš tave 
pelkė. Pasuksi kiek — vėl 
skersai kelią pelkė. Vėl pa- balsmitų už paskyrimą pinigų
sukti — ir vėl ta pati istori
ja. Ir norėtum atgal išeiti, 
bet jau negali, lyg ant salos 
kokios pakliuvęs. Be to gi 
tos pelkės miške neužšalu
sios, tik kiek iš viršaus bal
tu sniegu pridengtos: tikri 
spąstai. Ir reikia didžiai 
daboties, kad kur nepras- 
mėgtum, kartu gi atminti, 
kad už kiekvieno medžio ir 
krūmokšnio gali stovėti gu
drus priešininkas su savo 
mirtinaisiais įrankiais.

("Liet. Žinios.”)
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nyčią kiekvieno mėnesio nuo 7:30 
kare, Anglų Socijalistų ruime, 
Northampton str.

10c.
Si 7.15. priėmiau 17 bal.
K. Šidlauskas, L.Š.F. Ižd.
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BOSTON, MASS.
surinktos per D.L.K. Gedi-

surinkta SI 1.65c.
Šv. Juozapo D-jos ižd.,

A. Navickas.

"Keleivio”

UNION CITY, CONN.
Ceickytės vardadienyj, balan-

P. Dtedynas,
122 F Street, So. Boston. Mass.

Lietuvių Pašelpinė Draugystė 
LAISVĖ, EASTON, PA.

Susirinkimai būna kas pirmų p<t 
va- 
48$

Meldžiu rašyti.
Madas Genis, 

tVallace Fenness N. F. Co.)
West Hanover, Mass.

Pade Grin,
(Pijušas Sarpalius)

BOX 183, , - Osciolla Mills, Pa.

AR TAVO BRITVA ATŠIPUS?
ATSZIPUSIA BRITVA SKUSTIS DAUGIAU JAU NEREIKIA!

Ištepus Diržą “KENKUT” Britvapustu, Išpustys 
Britvą ir Ištaisys gerus ašmenis.

Jeigu tavo Britva peša ir skaudžiai skuta, nesikankink ir nesipykink 
savę, bet parsitrauk “KENKUT BRITVAPU8TO.” Sykį patepus ant 
Diržo “KENKUT,” užteks ilgam laikui. Kaina 25c. baksas. Nepatiks, 
grąžinsime pinigus. (f$l)

BERGEN MFG. CO. (Dep. K) MASPETH, N. Y.

kurie girdėjau gyvena; 
Malonėkit atsišaukti. I 

reikalą.
A. Liaudanskas, 
Buren st, Chicago, III.

vieną centą štampų. Su viso- 
reikalais kreipkitės: (16)

I. K. MATCHULIS,
Box 189. Racine, Vis.

Pajieškau brolio Kazio Sarpa- 
liaus; Suvalkų gub, Starapolės pav, 
Šunskų parapijos, Vekeretiškių kai
mo. Teiksis atsišaukti, turiu svarbų 
reikalą.

JAPONAI UŽPUOLĖ
AMERIKĄ!

Taip sušuko pereitoj są- ->o Lietuvos šelpimo klausimą i 
.. _ .r S .r . Z? sos Drauguos nutarė rinkt auk

KELEIVIS

jo šaudyt į minią. Pasidarė KARAS UŽMUŠĖ TRIS 
baisiausis sumišimas ir kei- VAIKUS,
ksmas. Ant vietos krito 4 
streikieriai ir 2 iš jų jau ne- 
beatsikėlė. Du kitu nuvež
ta ligonbutin, bet nėra vii-s 
ties, kad jie pasitaisys, nes 
labai sunkiai sužeisti. Ke
turi skebai žmogžudžiai, 
tuoj tapo areštuoti, o vieną 
jų sunkiai primušė ir tas 
taipgi nuvežta ligonbutin.

Dabar įsidomėk, skaityto
jau, kokių biaurių įrankių 
griebiasi kapitalistai prieš 
darbininkus, kada tie rei
kalauja daugiau duonos.

Ar esi užtikrintas, mielas 
skaitytojau, kad rytoj ir su 
tavim negali tas pats atsiti
kti, kaip atsitiko su šitais 4 
darbininkais?

Tiedu, ką mirė ant vietos, 
abu dar jauni: vienas 22 me
tų, kitas 30 metų. Pirmas 
dar tik 2 mėnesiai kaip ve
dė, kitas kiek seniau. Jų 
moterys verkė karčiausio
mis ašaromis. Abudu bu-' 
vo žydai. Tiedu, ka randasi 
ligonbutyje — lenkai. Ske- 
bai-žmogžudžiai — 4 grai
kai ir vienas italas.
Utarninke, 13 bal., buvo už

muštųjų laidotuvės. Laido
jo veik visos Newarko uni
jos ir didelė galybė šiaip 
publikos. Kaip išėjo iš salės 
ir kada išsitiesė eiti, tai pa
sidarė mylios ilgumo paro
da. Ėjo su raudonomis ir 
juodomis vėliavomis ir su 
galybėmis užrašų: "Mirė už 
duonos kąsnį” ir kitokiais 
budais. Kaip apskaito Ne
tvarko ”Star” laidotuvėse 
dalyvavo 15,000 žmonių.

Tai baisus reginys, kuris 
net ramiausiam žmogui 
sukelia jausmus, prieš kapi
talizmo tvarkos baisenybes.

J. A. Janušonis.

Pittsburgh, Pa.— Ties 
Warrendalle Pitsburgo gat- 
vekaris užbėgo ant farmerio 
vežimo ir užmušė jo tris vai
kus, 7, 6 ir 4 metų. Pats 
Brevveris paspėjo iš ratų iš
šokti.

PAMALDOS Už "KELEI
VIO” REDAKTORIUS.
Iš Mahanoy City, Pa., 

mums praneša, kad tenaiti- 
nis kunigužis pasakė baž
nyčioj gražų pamokslą apie 
"Keleivį,” paskui liepė pa- 
rapijonams suklaupti ir su
kalbėti po 3 poterius, kad 
Dievas duotų "Keleivio” re
daktoriams sveikatos ir il
go gyvenimo užtai, kad jie 
taip darbuojasi katalikų ap
švietimui.

Po tų pamaldų "Keleivio” 
skaitytojai Mahanoy Cityje 
pradėjo sparčiai augti.

PETRIKONIS GAVO 30 
METŲ KALĖJIMO.

"Kataliko” skaitytojas M. 
Petrikonis, kuris rašinėjo 
Kingstono kunigui Kudir
kai juodrankiškus laiškus 
ir padėjo jam bombą, likos 
nuteistas 30 metų kalėjimo. 
(Žiūrėk šitam ”Kel.” num. 
straipsnį ”Kas išdinamita- 
vo kun. Kudirkos kleboni
ją-”)

SUĖMĖ ĮTARIAMĄ 
ŽMOGŽUDĮ.

Peabodyje, Mass., praėju
sį ketvergą nežinia kas nu
žudė du žmogų. Policija nu
žvelgė toj žmogžudystėj 
kaltu esant tūlą I. Soluvitą 
ir pereitą nedėldienį Lvnne 
ji sugavo. Kaip tik policis- 
tas nutvėrė jį už apykaklės. 
Soluvitas tuojaus išsitraukė 
revolveri ir du svk šovė, bet 
policistui nepataikė. Tuotar- 
pu policistas kirto lazda ir 
perskėlė jam galvą.

EKSPLIOZIJA UŽMUŠĖ
3 ANGLIAKASIUS.

Roderfield, W. Va. — Da- 
vy Pocahontas Coal Co. ka
sykloj 17 balandžio ištiko ek
spliozija ir užmušė 3 darbi
ninkus. Toj kasykloj visuo
met dirbo 200 angliakasių, 
bet tą dieną atėjo tik šeši.

Tris išliko gyvi.

BAUDŽIA UNIJISTUS 
ANGLIAKASIUS.

Kapitalistų laikraščiai 
praneša, kad Coloradoj, Bo- 
ulder miestelyje, likos nu
teisti du unijistai už buvusį 
angliakasių streiką. Juos 
kaltino užmušime dviejų 
skebų. Kokia jiems baus
mė paskirta, kapitalistų 
spauda nesako.

PADEREVSKIS ATVA
ŽIAVO AMERIKON.
Pagarsėjęs lenkų pianis

tas, Ignotas J. Paderevskis, 
atvažiavo dabar Amerikon, 
kad padėjus rinkti aukas 
nukentėjusiems lenkams. Jis 
sako, kad Lenkija yra 7 kar
tus daugiau nuteriota, negu 
Belgija, nes per Lenkiją 
priešininkų armijos perėjo 
besimušdamos kelis kartus.

vaitėj gatviniai amerikiečių
’ ............................ - 1

i
geltonlapiai, kurie vien tik 
sensacijomis gaudo skaity- 

į tojus ir daro iš to biznį. 
iTie purvini jų laikraščiai 
paskelbė, kad Californijoj 
išlipo jau japonų kariume- 
nė, o jų laivynas visu Ame
rikos pakraščiu deda minas. 
Žiopli žmonės gaudė tuos 
laikraščius ir skaitė su di
džiausiu žingeidumu. Tuo 
tarpu pasirodė, kad Califo- 
nijos pakraštyje užėjo ant 
seklumos vienas japonų lai
vas, todėl kiti laivai atplau
kė, kad jį nuvilkus nuo smė
lio.

SUDEGĖ 8 GYVULIAI.
Reading, Pa.— Netoli nuo- 
čia sudegė panelės E. Know- 

i les farma, ugnyje žuvo 4 ar
kliai ir 4 karvės.

STREIKAS CHICAGOJ 
IŠMETĖ 125,000 DAR

BININKŲ.
Pereitoj pėtnyčioj, 16 ba- į 

landžio, Chicagoj išėjo strei- 
kan 16,000 dailydžių, kurie 
dirbo prie namų statymo. 
Dailydžių unija pareikalavo 
algos pakėlimo nuo 65 iki 70 
centų už valandą. Darbda
viai tą reikalavima atmetė ir 
jau rengėsi paskelbti lokau
tą (prašalinti visus iš dar
bo), bet unija pirma pasis
kubino apskelbti streiką. 
Darbdaviai dabar pranešė, 
kad jie nepriims atgal nė 
vieno streikierio. Sako, kad 
šis streikas sustabdys visą 
statymo darbą Chicagoj, 
nes dailydėms sustreikavus 
turėjo sustot 125,000 darbi
ninkų dirbę.

AUKOS
LIETUVOS ŠELPIMUI,

SO. BOSTON, MASS.
Lietuvių Jaunų Vyrų K Ii ubas, ku

riame priklauso daugiausia čia augę 
lietuviai, sumanė savo narių tarpe 
parinkti Lietuvai nukentėjusiai nuo 
karės aukų. Suaukauta $17.15.

Aukavo šios ypatos:
J. Dusevich $2.00; J. F. Pašakar- 

nis $1.50.
P. Svkes, P. Dalen, J. Zabrovsky, 

J. Wasil, St Newick, F. Raynolds — 
visi po $1.00.

J. Markūnas, V. A. Jankauskas, J. 
B. Pass, Jr, J. Culpin, J. Galinis, J. 
Skeberdis, M. Balčiūnas — po 50c.

S. Jason, M. Burke, G. Petraitis, 
J. Novis, J. Culpin, Jr, St. Sikora, 
J. Mikalonis, St Shea, J. N. Toros- 
ky, J. Markun, Jr, A. G. Dusevich, 
Anna Austrutė, W. Grudzinsky, T. 
Matulaitis, M. Matulaitienė po 25c.

J. Hays ir M. Matulaitis po 15c.; 
J. Šunis

Pinigu

Aukos 
mino prakalbas, 18 d. balandžio.

Aukavo: Jonas Adomaviče ir Ale
ksandra Petraviče po $1.00; T. Prės
ka 50c.; Jonas Eidukas, Frank Row- 
kis, S. činga, I. Starkeviče, K. Vasi-

HUDSON, MASS.
Susivieniję 3 Pašelpinės Draugijos 

metiniame savo susirinkime apkalbė- 
. . . ’ \ *— 11---- ir vi

sos Draugijos nutarė rinkt aukas iš- 
vieno. Tam tikslui išrinkta iždinin
ku A. Navickas ir kolektoriais: F. 
Lazauckas, S. Sapitavičius, E. La- 
zauckienė ir K. Navickienė.

Iki šiol į L.Š.F. aukavo šios drau
gijos:

Šv. Juozapo Dr *-ėja $50.00; Lie
tuvos Dukterų ^10.00; ir

i naujai susitveręs * Kliubas
į $5.00. , ,

Beto tam reikalui butro‘ surengtos 
: prakalbos, kuriose surinkta $9.12 At- 
metus lėšų $7.00 (kalbėtojui $5.00; 
už svetainę $2.00) liko pas iždinin-< 
ką pelno $24.88.

Pavienės ypatos aukavo šios:
A. Sebeika, M. Aukštolienė, K. Ur

bonas. J. Paulauckas, M. Rimkus, S. 
Baris, J. Palčauskas, K. Kibilda, A. 
Nevedomskas, J. Balčius. A. Kraula- 
nukė, V. Marinavičius, F. Kalužavi- 
čius, A. Kajota, J. Begonis po $1.00.

M. Lazauckas, S. Jurkevičius, M. 
Petru na vičiutė, K. čevenevičiukė, A. 
Sebeika. K. Sebeika, M. Sebeikiutė, | 
U. Norkevičius. M. Sebeikiutė, L. 
Subačienė, K. Lazauckienė, D. En- 
čauskas, K. Gelažis, M. Miškinis, M. 
Kazlauskas, Z. Lazauckas, P. Semeš- 
kienė, A. Sebeika, A. Sebeikiutė, A. 
Navickas, J. Vaicekauskas, K. Na
vickienė. R. Gacevičiutė, A. Bukaus
kienė, A. Suslavičius, S. Paplauskas, 
B. Tamašauckas. J. Markūnas, E. Ši- 
dlavičienė, A. Sidlavičius, M. Kaptuk, 
J. Kartonas, A. Lazauckas, po 50c.

J. Mirkialis, W. Leskevičius, M. 
Baranauskienė, U. Nanartavičius, A. 
Sebeika, Z. Žilinskiutė, A. Šimakaus- 
kas, A. Zanovienė, K. Stanuna, P. 
Paulauskiutė, E. Kapčiunas, M. Kar- 
sokaitė, A. Čeporaitė, Z. Čeporaitė, 
W. Valkauckas, K. Statkus, A. Rim
kus, A. Pūras, Z. Sindaras, A. Baisū
nas, J. Greska, A. Ekelukė, A. Valka- 
vičiukė, A. Žemaitis, A. Begonienė,
F. Kostanty, D. Stalkevičiukė. Z. Ta- 
toronienė, M. Malusevič, L. Budrik,
G. Anestis, C. Šadis, F. Palcauckas, 
A. Barašauckas, J. Radvilavičius, M. 
Vilkiutė, M. Tataronienė. R. Nanar- 
tavičienė, M. Šeris, M. Avtuk, M. 
Kaškevič, J. Buinickas, D. Sebeika, i 
M. Liscauekiutė, J. Kartonas, V. De- 
deko, T. Hellis po 25 centus.

N. Rimkienė 65c.; J. Begonis 30c.; 
E. Begonienė. G. Jurevič, Z. Rimkiu- 
tė, V. Rimkus po 10c.

Surinkta per kolektorius Hudsone 
$44.85. Nuo Draugijų įplaukė $65.00. 
Per prakalbas ir šokius surinkta 
$27.00; iš Maynard, Mass. sukolek- 
tuota $11.65.

Viso labo įplaukė $148, 50. Ati
traukus lėšas 87c., prisiųsta L.Š.F. 
iždininkui $147.63.

Pinigus priėmiau balandžio 15-tą, 
1915- K. Šidlauskas,

Ižd. L.Š.F.

Pajieškau draugų Juozo Ziama- 
nausko, Puodžiunų kaimo, Linkuvos 
par., Izidoriaus Nainio, Gražaičių 
kaimo; Igno Kazakevičiaus ir Ale
ksandro Grinevičiaus, abudu Bardiš- 
kių kaimo, Pašvitinio parapijos. Vi
si Kauniečiai. Meldžiu atsišaukti.

Kazimieras Valiulis,
1 Locust str., Curtis Bay. Baltimore, 

Meryland.

PARSIDUODA KLERNOTAS.
$25.00 vertės tik už $10.00. Kas 

norit turėt gerą klernatą kreipkitės 
pas

LIETUVIŲ DRAUGUOS 
KURIOS TURI

"KELEIVĮ" Už ORGANĄ

Lietuv. Mokslo Draugystė 
Pittsburgh, Pa.

Pajieškau Benifaco Mickevičiaus; 
paeina iš Telšių pav, Lakiškių par. 
Kadaise gyveno Brooklyne, ant vie- 

; nos rankos neturi mažojo piršto; ji- 
I sai pats, ar jį pažjstantie, meldžiu 
pranešti.

> J. Kazimieraitis,
,51 Broadway, Flushing, N. Y.

PARSIDUODA BARBERNĖ 
IR ”POOL ROOMIS”

Priežastis pardavimo — savinin
kas serga. Biznis geras. Meldžiu 
atsišaukti šiuo adresu: (18)

BROON. SADAUSKAS,
611 Lincoln Highway, DeKalb, 111.

Pajieškau pusbrolio Domininko 
Greičiaus; paeina iš Kauno gub., Ra
seinių pav, Jurbarko vai. ir kitų 
dviejų pusbrolių: Antano ir Mateušo 
Beržinskų; taipgi brolio, Antano Ma
čiulio; Jurbarko vai, Kuturų kaimo. 
Turiu labai svarbių reikalų. Mel
džiu greit atsišaukti:

Jonas Mačiulis,
BOK 131. W. Pawlet, Vt.

REIKALINGI AGENTAI.
Kiekvienas vyras gali uždirbti nuo 

$12.00 iki 20.00 į dieną ir daugiaus 
parduodamas ”The Vapor Gas Bur- 
ners,” nes yra naujausio mechaniško 
išradimo. Dėl platesnių žinių kreip
kitės arba atsilankykite iš Wisconsi- 
no valstijos pas Statė Agentą: (19)
THE KEROSENE SPECIALTY Co. 

612 6th street, Racine, Wisconsin.

Pajieškau draugo, Prano Urbanto; 
girdėjau gyvena Detroit, Mich. Su
valkų gub, Naumiesčio pas, Sin
tautų miestelio; taipgi pajieškau sa
vo 
su 
aš

draugų ir pažįstamų. Kurie norit 
manim susižinoti meldžiu rašyti; 
paeinu iš Sintautų miestelio.

Jurgis Daugiela,
R. R. Hill st Waterbury, Conn. ------------------------------------------------ |

Pajieškau brolio, Stasio Januševi- i 
čiaus, Kauno gub, Panevėžio pav. i 
Razalimo vai. Beržynų kaimo. 9 me
tai atgal išvažiavo iš vokietijos Ame
rikon (taip rašė laiške) ir nuo to 
ko nieko apie jį negirdėt.

Juozas Januševičius,
BOX 402, Oglesby,

Pajieškau švogerio, Jono Andriko
nis; Kaunietis, Anykščių par., Šiau
lių sodž. Turime labai svarbių da
lykų. Jei kas iš gerb. 
skaitytojų praneš — bus didelis ačiū. 
O jei jis pats dagirstų — meldžiame 
kuogreičiausia atsišaukti.

Petras Tyla ir Jonas Misiūnas, 
2401 Dace st., Sioux City, Iowa.

Pajieškau draugų, Daminiko Dzin- j 
ko ir Antano Dapkevičiaus; pirmiau 
gyveno Gardner, Mass. Taipgi pa-: 
žįstamų, Roko Olšauskio ir Kazimie- l 
ro Kviedaro, 
So. Bostone, 
turiu svarbų

John 
2429 W. Van

Reikalaujam Agentų
Turime išdirbę daugybę visokių 

lengvai išparduodamų su geru uždar
biu, užpatentuotų, naujausių išradi
mų. Atsišaukit pas: (19)
INTERNATIONAL NOVELTY Co.
A. 268 Lincoln avė, Utica, N. Y.

L1ETUVVOS ŠELPIMO FONDO 
KOMITETAS.

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

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

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

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

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

Finansų Sekr. 2) J. Stasiulevičius, 
1815 E. Moyamensing avė., Phila, Pa. 
Iždininkas K. Šidlauskas,

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

Pinigus siunčiant čekiais arba Mo- 
ney Orderiais, reikia išrašyti vardų 
Lithuanian National Relief Fund.

Visus pinigus reikia siųsti vardų 
kasieriaus per Finansų Raštininkų, 
T. M. Dunduli, P. O. Box 511, Wwt- 
ville, III., kuris po kaucija $1,000.Geras ir pelningas užsiėmi

mas turinčiam pinigų!
Norėdamas padaryti daug pinigų 

įdėjęs mažai, ir prie to da turėt link
smą gyvenimą, tai — pirk FARMA.

Dabar farmos labai pigios ir atė
jęs pas mus gali gaut kokią tik nori, 
nuo $400 iki $14,000.

Mes taipgi parduodam ir namus 
South Bostone ir apylinkėse.

Su viršminėtais reikalais ateik 
ba rašyk šiuo adresu:

A. ŽVINGILAS,
26 Broadway, So. Boston, Mass.

Darbininkai, Skaitykit 
VAIDYLĄ!”

”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.

i didelio formato, su

LIETUVOS SUNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖ,

Dės Moines, Iowa.
Valdyba:

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

Pirm, pagelb. — P. Mileris,
821 S.E. Market stų Dės Moines, Ia. 

Turtų Raštininkas — J. Bindokas,
218 E. 5th st., Dės Moines, Iowa> 

Iždo Globėjai — J. Čiapas,
123 E. D st., Dės Moines, Iowa. 

” — P. Ašmantą,
217 E. 6th st, Dės Moines, Iowa. 

Susirinkimai būna 1:30 po pietų, 
Columbia salėje, 409% E. Locust st, 
kiekvieną antrą nedėldienį mėnesio.

PALAIMINTOS LIETUVOS 
DRAUGYSTĖ,
Chicago, I1L

Valdyba: 
Prezidentas — K. Meškauskas,

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

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

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

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

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

1956 Canalport avė., Chicago, DL 
Susirinkimai būna kiekvieno ~ifmt 

šio antrą nedeldienį, 1-mą vaL po 
pietų, Geo. M. Chernaucko salėj, 19M 
So. Union avė, Chicago, I1L

"Vaidyla" yra 
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: (16)

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

Nesiųskit markėmis, bet įdėkite 
25c. įvynioję popieron ir tuoj pasiųs
kite. ši kaina ilgai nebus, skubinkite.

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės ne jaunesnės kaip 25 me
tų ir nesenesnės kaip 35; — aš esmi 
27 metų amžiaus. Mano sužiedotinė, 
jeigu norėtų galėtų mokintis. Bet 
jeigu ne, tai antraip sakant, kiek ga
lėdama turėtų paremt mane dalei- 
džiant užbaigti augštesnį mokslą. 
Dėlko vėliaus butų abiems geresnis 
gyvenimas ir daugiau užtikrintas. 
Kitoniškos išeigos aš nematau dėl 
apsivedančių neturčių. ”VaIparaiso 
Universitatėj” randasi veik keliatas 
rusinu vedusių porelių, kurie moki
nasi pasimainydami. Mat čia mok
sleivis norintis gali lengviau pats 
sau maistą užsidirbt ir jei dar kas jį 
iš šalies kiek paremt, iškaščiai mo
kyklos liktųsi padengiami. Todėl lai 
nebus mums kitataučiai pavyzdžiu, 
bet bukime mes kitiems.

F. D. žalevarnis, (17)
P. O. Gen. Dėl, Grand Rapids, Mich.

APIPLĖŠĖ TRAUKINĮ.
Tarp Buffalo ir Niagaros 

Palis pereitoj sąvaitėj buvo 
sulaikytas ir _ apiplėštas i fiausL^Timz^A^Ltkos  ̂

' traukinis. Plėšikai paėmė če — po 25c. viso $9.38.
Išilkų ir kitokių brangių ta- • KTšidiaLšT

sukrovė: ižd. l.š.f.
varomus ----------
Plėšikai maynard, mass.

Aukos surinktos per V. Valkaucką 
; ir perduotos iždininkui A. Navickui 
i aukavo sekančios ypatos: 
j M. Dudzinski, A. Krukonis, V. če- 
! snulevičius, A. Vervečka, po $1.00; 
j J. Bartaška, B. Gogolis, M. Gri- 

nUO ?as, A. Galubauckas, M. Glebius po 
! 50 centų.

A. Grigas, P. Grigas, S. Slobius, 
D. Kazukonis, J. Matkevičius, K. A- 

' nelonis, A. Grudzinskas, B. Glebius.
■ B. Cincilevičius, J. Tamulavičius, V.
■ Kazak, G. Glebius, V. Zaleckas, J. 
Bunzelis, J. Čenis, J. Ilgdanė, V. Me
škinis, P. Krukonis, M. Vasiliauskas 
po 25c.; A. Papeikow 20c, K. Pšiem- 
skow, E. Rasulavičiutė, po 10c. Viso 
labo

vorų už $10,000, 
juos į motorais 
trokus ir nusivežė, 
da nesuimti.

Pajieškojimai
Pajieškau dėdės, Kaspero Janiulio; 

Kauno gub, Šiaulių pav, pirmiau gy
veno Cinao, Wis. Meldžiu atsišaukti.

T. Czilvin,
145 Essex str, Springfield, Mass.

Už $40,000,000 BOMBŲ.
Dunkirk, N.J.— Čionaiti- 

niai fabrikantai gavo 
sąjungininkų užsakymą ant 

; 2,500,000 bombų, už kurias 
suderėta $40,000,000.

VISUOTINAS STREIKAS 
PRIEŠ KARŲ.

New Yorko Centrai Fe- 
ierated Union išleido atsi
šaukimą Į visus Amerikos i 
darbininkus, ypač tuos, ku-i 
rie dirba maisto ir amuni
cijos išdirbystėse, kad rim
tai apsvarstytų, ar nevertė
tų apskelbti visuotiną strei
ką. ypač maisto ir amunici
jos išdirbystėse, jeigu toksi 
streikas galėtų prisidėti prie; 
greitesnio karės užbaigimo, i

GEGUŽINIS NUMERIS.
šįmet gegužinis "Kelei

vio” numeris išeis dvigubai 
padidintas. Jame tilps daug 
įdomių raštų, gražių pavei
kslų ir eilių.

Kas norės paimti to nu
merio pardavimui, teiksis 
prisiųsti užsakymą ne vė- 

j liau, kaip 24 balandžio.
Imantiems ant pardavimo 

skaitysim po 3c. Parsiduos 
po 5c. Pinigus geriausia 
siųsti su užsakymais, tai ant 
syk bus užbaigtas reikalas.

"Kel.” Administracija.

M.
džio 11 d, susirinkęs jaunimo būrelis 
suaukavo Lietuvos sušelpimui $5.35.

Aukavo šie svečiai:
J. Kudinavičius ir M. Montviliutė 

po 50 centų.
J. Martinaitis. B. Levendauskas, 

M. Ceickutė, J. Zeleckutė, M. Kese- 
leviče, Alz. Poškevičienė, N. Poškevi- 
če. K. Skroblutė, Ag. Endrukevičiutė, 
J. Pocius, M. Dunauckiutė, J. Karis, 
J. Norbutaitis, V. Norbutaitis, Jon. 
Martinaitis, J. Joniškis, J. Ceickus, 
— visi po 25c. O. Poškevičiutė 10c. I

Viso sykiu $5.35.
Tai pirma auka iš musų miestelio. 

Pagirtinas jaunimas, kad neužmiršta 
suvargusios savo tėvynės!

J. Martinaitis,
Aukų $5.35 priėmiau.

K. Šidlauskas, L.Š.F. ižd.

NORTH ABINGTON, MASS.
Varduvių dienoje Juozapo Valin- 

tos tapo sumesta nukentėjusiems nuo 
karės aukų.

Aukavo: A. Tribuliauskytė, A. Pe- 
rekšliutė, W. Butėnas, J. Vaitaitis, 
J. Charnis, P. Dravinskas, J. Pelec- 
kas, R. Zulonas, A. Zulonas po 25c.; 
A. čiapas 10c. ir S. Pisarskis 5c.

Viso $2.40.
Pinigai priimti ir perduoti K. Šid

lauskui L.Š.F. iždininkui.
”Kel.” Administracija.

Reikalaujame pardavėjų. Uždarbis atsakant U. Visi vyrai perka. S
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Pajieškau pusseserės. Onos Petrau
skaitės; Kauno gub., Raseinių pav., 
Kaltinėnų vals., Vitogalos kaimo ir 
taippat kitų pažįstamų draugų ir 
draugių, su kuriais norėčiau susiži
noti.

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 18 iki 26 m. amžiaus. Aš esu 
25 m. amžiaus. Merginos mylinčios 
ramų ir dorą gyvenimą atsišaukite 
laišku, visos gausite teisingas 
formacijas apie mano asmenį.

F. Kianėza, 
1620 Girard str., Chicago,

Pajieškau brolio Jeronimo Arštikio, 
Kauno gub, Kauno pav, Eirogalos 
vai, Pelutuvos Sodžiaus. Apie 7 m. 
Amerikoj, gyveno apie Chester, Pa. 
Taipgi pusbrolio Petro Petkevičiaus, 
Kauno gub, Kauno pav, Josvainių 
vai, Juodkaimio sodžiaus. Metai at
gal gyveno Chester, Pa. Turiu svar
bų reikalą, malonėikt atsišaukti.

Vladas Arštikis,
255 Wallace st.. New Haven, Conn.

Pajieškau Juozo Sutkaus; apie 3 
metai atgal gyveno Bostone. Paeina 
iš Kirklių, Šiaulių pav, Šaukėnų par. 
Meldžiu jį žinančius pranešti — bus 
ačiū.

Antanas Raila,
P. O. B0X 160, Stoughton, Mass.

BARBERYS JIEŠKO DARBO.
Lietuvys barberys, gerai savo dar

bą suprantąs, jieško dabo.
Jonas Snaudžiunas,

26 Water Water st., Wakefield, Mass.

R 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
ris darbininkės dabar gali uždirbti 
nuo 25 iki 35 procentų daugiau, ir 
lengviau prie to dirbdamos. Tai da 
pirmą sykį moteris daro guminius 
čeverykus, vyrai juos tik pabaigia. 
Vyrai atlieka tik sunkiausi darbą, 
{vesdama čeverykų daryme tokią 
permainą, kompanija nenumušė vie
nok mokesties, kokia buvo mokama 
nuo štukių pirma, ir todėl moterįs ga
li neblogai uždirbti. Išsilavinusios 
moterįs darbininkės gali padaryti 
virš $2.25 į dieną. B. F. Goodrich 
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.

LIET. NEPRIGULM. KLIUBAS 
Chicago, I1L

Prezidentas — Sal. Vasaitis,
712 K. 17th place, Chicago, DL 

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

Prot Rašt. ir organo užžiurėtojas — 
Petras Keniutis,

3238 So. Halsted st., Chicagos 
Finansų Rašt — Kaz. Mikolaitis,

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

3342 So. Halsted str, Chicago.
Susirinkimai atsibuna kas paskuti

nę subatą kiekvieno mėnesio, l'M 
valandą vakare, "Aušros” ? ve turnė 
je, po No. 3149 S. Halsted st. Mati
nis susirinkimas pripuola sausio mė- 
nesij. Bertaininiai: Balandžio ir Spa
lių mėn. Pusmetinis Liepos mėn.

Pajieškau brolio, Mateušo Grigu- 
čio; Kauno gub., Šiaulių pav., Gruz
džių vai., Trumpaičių sodž. Turiu 
pranešti svarbią žinią iš Lietuvos. 
Meldžiu atsišaukti.

Pilypas Grigutis,
417 West str., New York City.

DĖS MOINES, <OWA.
Lietuvių Sūnų ir Dukterų Draugi

jos, Dės Moines, Iowa atsibus nepa
prastas susirinkimas nedėlioj 1:30 
vai. po pietų, 25 d. balandžio ( April), 
1915. Columbia svetainėje, 409% E. 
Locust st. Meldžiu būtinai visų na
rių atsilankyti, bus skaitoma sutai
syta nauja konstitucija ir svarstoma 
apie jos priėmimą. ,

Sekr. J. P. šlepetis.

NUO 25 IKI 50 DOLERIŲ PER 
SĄVAITĘ

su musų patarimu, kiekvienas leng
vai gali užsipelnyti, sunaudodamas 
atliekamą laiką nuo darbo, arba va
karais. Kataliogą informacijų ir 
instrukcijų prisiunčiu po aplaikvmui 
5 po -— —------- °----- =-
kiais

DRAUGYSTĖ ŠV. PETRO No.
Town of Lake, Chicago, I1L

Valdyba:
Pirm. — B. Mozeika,

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

2459 W. 46th pi, Chicago, 
Org. Užžiur, Prot rašt K. A. čiapas, 

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

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

4612 S. Ashland avė, Chicago.
Susirinkimai būna kas trečią n»- 

deldienį kiekvieno mėnesio 12 vaL 
dieną bažnytinėj svetainėj, Šv. Pairo 
neprigulmingos parapijos, 4538 4* 
So. Marshfield avė, Chicago, I1L

Pajieškau pusbrolio, V. Slančaus- 
ko; 12 metų atgal girdėjau gyvenęs 
Ellsvvorde. Meldžiu atsišaukti, arba 
žinančių jį pranešti. Paeina iš Su
valkų gub.

D. Slančauskas,
315 Great Neck, L. I., N. Y.

TEATRAS!
Rengia LSS. 6-tos kp. teatrininkai. 

Atsibus subatoj, 24 balandžio, (Ap- 
ril) 1915 m. German Odd Fellows 
Hali svetainėje, kampas 18tos ir Sa- 
rah str, South Side, Pittsburgh, Pa. 

. Bus sulošta du veikalai: "Nesiprie
šink” ir ”Musų Gerasis.” Tarpais 
bus puikus pamarginimai, — diologai, 
monologai ir deklemacijos. Pradžia 8 
vai. vakare. Kviečia visus atsilankyt. 

KOMITETAS.
Pajieškau Jono Kirmelevičiaus, 

Antano Jatafts (pavardė buvo neaiš
ki. Adm.) ir Marės Pranskevičiutės; 
Visi suvalkiečiai, Vilkaviškio pavieto. 
Meldžiu atsišaukti.

P. Žemaitis,
BOX 686, Burlington, N. J.

Pajieškau brolio Kazimiero Kali
nausko; Suvalkų gub., Kudrėnų pav., 
Šiaulėnų kaimo. Apie 16 metų kaip 
gyvena Amerikoj. Jis pats ar kas jį 
žino malonėkit pranešti: (17

Jurgis Kalinauskas,
215 C str, So. Boston, Mass.

PARSIDUODA 
Kostumieriška Kriaučių 

Šapa
Išdirbta per 3 metus, apie- 
linkė apgyventa lietuviais ir 
lenkais, reikalas eina gerai. 
Platesnių žinių klauskit pas

F. Philips,
203 Broad st.,

West Hazleton, Pa.

FARMOS! FARMOS!
Jau yra čia pirkę apie 300 lietu

vių farmas. Jau veik visiems lietu
viams yra žinoma, kad Nason pavie
te, Fountain, Mich, yra geriausi 
kviečiams, dobilams ir bulvėms žemė: 
molis ir juodžemis. Fountain žemė 
viršija visas kitas žemes, kokios tik 
randasi lietuvių apygardoj. Aš turiu 
apėmęs išpardavimui 93 dirbamas ir 
išdirbtas farmas su troboms, dideliais 
sodnais. Yra 17.000 akrų nedirbamos 
žemės nuo $8.00 iki $20.00 už akrą. 
Fountain yra 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. Žemiapiai (mapos) , ir 
žemių aprašymai dykai. Rašyk tuo
jaus. (20-5)

J. A. ŽEMAITIS,
Fountain, Mich.

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

Tėvynės Mylėtojų Draugystės Nol 
ant Town of Lake, Chicago, I1L _ su
sirinkimai atsibuna kiekvieną pirmą 
nedėldienį mėnesio 12 vai. dieną, A. 
J. Bieržynskio salėje, kampas 46 tr 
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, DL 
Turtų rašt. — A. J. Kareiva,

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

4612 S. Ashland avė, Chicago, DL 
Užžiurėtojas org. K. K Strzynecki, 

4612 So. Ashland avė, Chicago, I1L

Pajieškau pusseserės, Onos Brikai
tės—Molienės ir Opos Bublaitės; abi 
Kauno gub., Šiaulių pav., Triškių 
miestelio. Meldžiu atsišaukti. (16) 

Marė Katadžinskiutė, 
Norwoorwell, 
, , Iowa.

Pajieškau švogerio Kazimiero 
Krizio; Kauno gub, Šiaulių pavieto, 
Viekšnių vai, iš Laižuvos miestelio. 
Tariu svarbų reikalų. (17)

Frank Balčiūnas, 
189 Haneoek str, Bangor, Me.

REIKALINGA MERGINA ANT 
TARNYSTĖS

Darbas lengvas. Su motere apsi
valyti kambarius ir padėti dirbti 
krautuvėj prie šaltų gėrimų ir šal
tos košės (aiskrimo). Mokestis nuo 
$12.00 iki $16.00. Darbas ant visa
dos. Norinti vaikščiot Subatoj ir 
Nedėlioj —neprivalo atsišaukti, taip
gi ir suvis jauna. Platesnių žinių 
kreipkitės šiuo adresu: (17)

K LMeka.
806 Hamilton ave_ Duauesne, Pa.

VALDYBA. 
Prezidentas — O. Velioniutė, 

1120 Jackson st, Easton, 
Vice-Prez. — A. Meškauskas, 

34 So. Locust str, Easton, Pa 
Prot raštininkas ir organo užžiurt- 

tojas — J. Karinis, 1118 Ferry st, 
Fin. raštininkas — J. Vi tu rys 

139 S. Bank st, Easton, Pa. 
Kasteriąs — J. M. Jankauskas.

LIETUVIŲ PASILINKSMINIMO 
DRAUGIŠKAS KLIUBAS.

Indiana Harbor, Ind. 
Valdyba:

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

Vice-Prez. — Pranas Andrijaualda, _ 
3730 Elm st., Ind. Harbor, " 

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

Indiana Harbor, 
Kasierius — Antanas Mikaloca, 

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

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

3604 Deodar st, Ind. Harbor. lod.
Susirinkimai atsibuna nedMoaria 

po 15 d. kiekvieno mėnesio, 1-mą 
landą po pietų, Antano Mikolaes 
tainėj, 2112 187th str, Indiana 
bor. Ind.
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Kaip geriausia kataliką 

pažinti.
Kunigas:— Štai, Kazy, 

penki doleriai ir aštuoni la- 
. Eikie per vi- 

ir 
vi-

Geras Tarnas.
Ponas:

— 0 tu pliuški, 
Tu miegali;
Liepiau tau
Skrybėlę daboti!
O dabar?! — ‘
Greičiau į šalį 
Kito tarno
Reiks jieŠkoti...

Tarnas:
Pone!... Pone!..
Aš dabojau...
Geriau, kaip
Galima žiurėjau...
Visą naktį
Nesistojau;
Vis ant skrybėlės
Sėdėjau... R.O.Kas.

Eik
»

11

|! Akušerka
Ii . , „
’ t Pabaigusi kursą Womans MedicalĮ 

College, Baltimore, Md.
5 i Pasekmingai atlieka savo darbą ; 
i f -įa uiiĮt^jns uJdtB^ ‘ouiApiuUi oijd Į 
’' sokias rodąs ir pagelbą įvairiose i
į'moterų ligose.hF. Stropienė
hSO. BOSTON, MASS FV
11 l-r

6 Loring str. 
arti E ir 7 st.

/

A '

IS
—1—MMg

Keliaujantis Kriaučius
Siuvam visokius MOTERIŠKUS Ir VYRIŠKUS: Ri'hiie 
Taipgi parduodam tavorus vardais kitiems nUIMIw ( 
kostumieriškiema kriaučiams arba šiaip ypatoms, kurie J 
pareikalauja. Visokį tavorj perkant pas mane galit 
..aut pigiau Ašvažinėju po Mass. ir Conn. valstiją ir 
ant pareikalavimo pribun, visur.

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

Į
J. MATH US 

Geriausias Lietuviu 
SALONAS IR RESTAURACIJA 

Sveiki geriausios rųšies gėrimai u 
užkandžiai. Patarnavimas prie
lankus. Parankiausia lietuviška 
užeiga.

J. MATHUS
342 Broadway, So. Boston. Mass

i

Or. B. 6. WERNICK
LIETUVIŠKAS D-RAS

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

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

Telefonas. (37)

259 Hannover st, Boston, Mass

pai popieros. 
sus Lawrenc’o saliunus 
žiūrėk, kad iki nedėliai 
sas popieras pripildytum pa
rašais. Musų šitas šventas 
darbas nenueis niekais, — 
prakeikti socijalistiški raš
tai turės išnykti !...

Parapijonas:— ''Šakę 
reik pirmiausia iškasavot 
dvasiškas tėveli...

Kunigas:— Palauk, — ką 
tik sutiksi ant gatvės, tuo
jaus paaiškink kame daly
kas ir prašyk, kad pasirašy
tų.

Parapijonas:— Ale dvasi
škas tėveli, aš visų parapijo
nų nepažįstu, ir čėsais galiu 
sutikti cicilistą... jis tuoj ga
li mane užtai sureštyti, 
aš džėloj jau sėdėjęs, 
labai bijau vėl pakliūti.

Kunigas:— Mulki tu. so- 
cijalistą nuo parapijoni-ka- 
taliko visai lengva atskirti: 
susitikęs gatvėje, klausk ką 
gersi ir kviesk į saliuną. Jei
gu jis sutiks. — eis išsigerti, 
— be jokios baimės gali rei
kalaut parašo, — bus katali
kas. O jeigu sakys, kad ne
geria, tai ilgai nekalbėk ir 
trauk toliau, nes papulsi bė
don.

Parapijonas:— Orait,
dvasiškas tėveli, dabar ir aš 
žinosiu, kaip pažinti katali
ką. š. Petras

7

o 
tai

Dievas 1S 
tris 

jy

Vaikas sukritikavo kunigą.
Bažnytinėj mokykloj ku

nigas mokindamas vaikus 
griaudingai sušuko: Mylė
kit Dievą ir kunigą, nes prie 
kiekvieno kataliko yra po 
vieną velnią, ir jie liepia ne
mylėti, o pas cicilikus tai po 
penkius! Taigi vaikeliai 
neikit į cicilikų mokyklą it 
ją prakalbas, o jeigu eisit, 
tai ir jus po tiek velnių ap
stos. Ir užbaigė.

Jonukas nedrąsiai užklau
sė:

— Kunigėli, kiek velnių 
yra?

Kunigas:
dangaus išmetė velnių 
korpusus ir tiek yra; 
daugiau nesiplatina.

Jonukas: 
tai visai mažai, vien tik lie
tuvių yra trįs milijonai, o 
kur da kitos tautos? Juk 
išskiriant visus katalikus į 
tokias parapijas, kaip jūsų, 
kunigėli, tai vargiai išeitų 
po vieną velnią, ant vienos 
parapijos, o dėl socijalistų 
visai nebelieka.

Kunigas tyli.
Jonukas vėl 

Kodėl velnių daugiau nesi 
platina?

Kunigas: 
neženoti.

Jonukas:— Tai ir velniai 
tokie, kaip kunigai; jie ir-gi 
neženoti!

Kunigas supykęs suriko: 
— Tylėk ištvirkėli, 

penki velniai apstojo!
Jonukas:— Kunigėli 

bažnytinė mokykla!
Jauna Mergaitė.

Trįs korpusai,

T

klausia

Todėl, kad jie

Pas advokatą
Advokatas:—
Parapi jonas:— / 

> mėneyjis sėdėjau.

Sunki bausmė.
Tėvas: 

aną dieną uždraudžiau, kad 
man viskės iš šėpos nė nepa- 
judintumėt, o dabar jau vėl 
pusė pantės išgerta. Už ne
paklusnumą Dievas kaip 
sunkiai nubaudė Adomą iš
varydamas iš rojaus... i

Vaikas:— O ką Dievas 
padarė Adomui išvydamas 
iš rojaus, kad sakai. ”sun- 
kiai nubaudė?’’

Tėvą;
su Jieva, vaikeli.

Vaikai, aš jums

Ogi apženijo ji
p:

Jurgis:— Žinai ką. brol, 
sveikata turėt, tai yra ge- 
riausis daiktas.

Petras 
da sergi.

Jes, o ypač ka-

Ei, Vyrai, Visi Pas

YUDEIKO!
Jis užlaiko gerų Restauracijų, vi
sokios rųšies Alaus, Degtinės, 

Vyno ir Cigarų.
Pirmiausia ir parankiausia 

vieta lietuviams.

304 Broadway ir 259 0 Streets 
SO- BOSTON, MASS.

Užlaiko genaus;

Elię, Vyną, Likierius ir 
kitokius gardžius gėrimui- 
o taipgi ir geriausio taha 

ko Cigarus.
Meldžiame užeiti, o visados rasi 

gražų patarnavimą.

362 2nd st., So. Boston.

|

12 POPIERŲ DY KAI
Popieros laiškams rašyti su viso

kiais gražiais paveikslais ir su tam 
pritinkančiomis dainelėmis, su šilki
nėm kvietkelėm ir su visokiais pa- 
veikslėliais, paauksuotais kraštais 

I parsiduoda labai pigiai: kas prisius 
' " . ' ’ . / ' . 1 po-
I pierų su konvertais ir dar pridėsiu 

. dovanų knygą—Pradinis Mokslas an-
El, Anta- • gliškos kalbos, 160 pusi., vertės 30c. 

agento ir duodame 
Adresuokit: (17)
W. SORKIS,
St. Chicago, III.

Parduoda mėsą ir jardais.
Tūlas sportas įnėjęs koope

racijos krautuvėn ir norėda
mas paerzinti darbininkus, 
tarė:

--- Duokit man tris jardus Į 30c. pačtos markėmis, aplaikys 12 
kiaulienos.

Gaspadorius _ ,
nai. atpiaustyk ten septy- 
niom kiaulėm vuodegas ir j ‘ MISS 
sudaryk jų šitam žmogui 1SOO s Peoria 
tris jardus. P. __________ 

Kam du svkiu mokėt? ■ M . ,.x, .
So. Bostone inėjo vienan Mokiname AUgllSkai 

lietuviškan hotelin airišis, Amerikos ir Kanados
užsisakė dideli stiklą šnap-1 ^Angliška kan>^ūbaitz^įimr^kVšio»”^o- 

. . v i kykioo naujausia ir tobulingiausia metodą. Moki-
SO. ĮSEGTO 11 IT £1113. 12.Uk. name per laiškus, visose šalyse, už labai maža at-

.. . .. _ . lyginimą; teipjau Liesose dienomis ir vakarais.Saliummnkas ji sulaikė ir \ išmokti greitai Anglų kalba, ateik ar

sako:
— Atsiprašau tamstos, 

tamsta neužmokėjai už iš
gertą snapsą...

Airišis:— O tamsta už jį 
ar užmokėjai?

Saliunininkas:— 
kad užmokėjau!

Airišis:— Well, 
už vieną snapsą 
mokėt? Gud bai!

Žinoma,

tai kam 
du sykiu

P.

Redakcijos atsakymai.

FARMOS, Geriausios F ARMOS!
Pigiai parduodu geriausias gatavas Farmas su 

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

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

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

ant lengviausių išmokėjimų. Žemė atsakančiai gera. Didžiausia Ame
rikoj Lietuvių farmerių kolonija, kur aš jau esu pardavęs 320 farmų 
lietuviams apielinkėje miesto Scottville, Mason County, Michigan, kuris 
yra turtingiausias farmerių miestas visame Miehigano 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)

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

IR ATĖJO LINKSMAS PAVASARIS 
su kvepiančiu oru. kada ir žolynai džiaugiasi, sveikindami malonius sau
lės spindulius. Kiekvienas sveikas žmogus širdingai sveikina pavasarį, 
■kaip jaunikaitis savo mylimą merginą—džiaugsmingai. Vienok toks 
-džiaugsmas nevisiems, nes jei esi nesveikas arba jautiesi kokias nors 
silpnybes ligos, tad iki neprašalinsi iš savo kūno sistemos tą didžiausią 
nelaimę, tai yra ligą, kuri kaip akmuo savo sunkumu slogįs ir silpnybės 
ligos, kaip žiemos įkirus šaltis vis labiau naikins sveikatą, ir todėl malo
nus pavasaris neduos tau jokios linksmybės iki neišvarysi iš savo organizmo ligos.

KAM SIRGTI IR VARGINTIS LIGOMIS—SILPNYBĖMS, jeigu 
gali būti išgydytas, kaip tūkstančiai kitų, kurie pirmiau kentė ligų silp
nybes, o dabar jau džiaugiasi tuomi geriausiu skarbu, tai yra su gera 
sveikata, nes linksmvbč, ateitis ir laimė, tik sveikiems žydi.

IŠ TŪKSTANČIŲ SVEIKŲ IR IŠGYDYTŲ ŽMONIŲ siunčia linkė
jimus ir savo paveikslus, kaipo didžiausias padėkavones; bet iš daugybes, 
dėlei mažumo vietos, nors keliatą patalpiname.

GARBINGAS DAKTARE:—Apturėtas liekarstas vartojant vis ir 
vis sveikata ėjo geryn ir lengvyn nuo Jūsų tikrų galingu gerų liekarstų, 
kaip sniegas nuo saulės spindulių nyko. Dabar jau pasilikau visai svei
kas, nes krūtinė ir galva nustojo skaudėti, taipgi ir kosulys visai išnyko. 
Pirmiau buvau silpnas, ' ... . _ _
mokslo ir tikras liekarstas. pasilikau sveikas, stiprus vyras, dėkavojantis 
tik Philadelphijos M. 
3231 E merai d Avė.. Čbicago III.

sukliuręs-sukumpęs, o per galybę augščiausio Sveikata Brangiausis Žmogaus Turtas. ,

Jau nuo keliolikos metų Brook!yne-Xew York gyvuoja Vienatine ir Didžiausi. LIETUVIŠKA
APT1EKA Provizoriaus VINCO J. DAUNOROS. kurio, tikslu yra apsaugoti savo vientaučiu, 
nuo visokiu apgavikų ir gydyti juos tikrai gerom:, ir pasekmingomis gyduolėmis nuo 

visokių ligų ir kūno silpnybių.
LIETUVIŠKA APTIEK A savo ilgų metų prityrimu išrado daugybę specijališkų gyduolių, 

sutaisytu iš šviežiausių ir geriausių medikamentų ir labai pasekmingai gydančių ligas.
Tarpe kitų aptiekos sandelyje sukrautos ir gaunamos sekančios gyduolės:

VienintelS mokykla, kūno j kiekvienas gali išmok- 
ti Angliška kalba, labai trumpame laike, šios mo
kyklos naujausia ir tobulingiausia metodą. Moki- 

lyginima; teipjau klesose dienomis ir vakarais.
rašyk platesnių žinių.

K finikui Su guodone M. Sakalauskas,

CMcaia, !L

Box237. Oleon. N. Y.
D. Burdzmaicaa 

Box 729. Perry. N .Y.

Dėl išvarymo soliterio........... $3.00
Dėl lytiškų ligų........ 50c. ir $1.00
Nuo Reumatizmo ... 50c. ir$1.00 
Nuo kojų prakaitavimo........... 25c
Gydanti mostis.......................... 50c
Antiseptiškas muilas................25c
Antiseptiška mostis..................25c
Nuo dusulio............................... 50c
Proškos dėl dantų ................... 25c
Nuo kosulio aei vaikų............ 25c
Kastorija dėl vaikų ...,10c. ir 25c 
Nuo viduriavimo.......................25c
Kraujo Stiprintojas................... 50c
Gumbo Lašai.............. 50c ir $1.00
Nuo plaukų žilimo................... 50c
Blakių Naikintojas................... 10c
Karpų Naikintojas..................  10c

Kraujo Valytojas .........................$1.00
Gyvasties Balsamas........................ 75c
Nervų Stiprintojas ....... 50c ir$1.00 
Vaistas nuo viduriu .... 50c. ir$1.00 
Nuo kosulio.........................25c. ir 50c
Nuo gerklės skaudėjimo . 25c. ir 50c 
Skilvinės proškos.......................... $1.00
Pigulkos dėl kepenų................. 25c
Nuo galvos skaudėjimo ................25c
Nuo kojų nuospaudų ____10c. ir 25c
Nuo danių gėlimo............................ 10c
Nuo peršalimo .................................25c
Plaukų stiprintojas.......... 25c. ir 50c
Linimentas arba Expelleris .... 25c 
Anatharynas plovimui.................... 25c
Nuo kirmėlių................................... 25c

112S-5th St-. Sacrameato, Cal.
Nemažiau yra dėkingas už išgelbėjimą sveikatos nuo įkirtos ligos 

Juozas Galeskis, 22 Austin St., Norwood, Mass., Mrs. D. Karaseviczienė, 
63 Bank St., New Britain, Conn., Mr. K. Olszetvicze, 1444 Ross St., 
Camden, N. J. ir tūkstančiai kitų dėkavoja

PHILADELPHIA M. KLINIKAS KAD APSIIMA, TAI IR IŠGYDO! 
Geresnių faktų nieks negali reikalauti, ką užtvirtina didelis daugybe* išgydytų. 

THE PHILADELPHIA MEDICAL CLINIC
todėl greičiau ir geriau už kitus daktarus išgydo, kad čionai kiekvienam 
atsišaukusiam užrašo specijaiiškai liekarstas iš geriausių gvarantuotų 
medikamentų, ir todėl, kad prie Phila. M. Kliniko yra net keliatas 
Profesijonališkų Daktarų su augščiausiu mokslu.

JSITĖMYK, kad slaptybės ligų saugiai užlaikoma visada.
JEIGU ESI NESVEIKAS, bet nori pastoti sveiku ir laimingu, ir 

džiaugtis linksmu pavasariu, tad atsilankyk, o jeigu toli gyveni, tad apra
šyk savo ligą bei nesveikumus lietuviškoje kalboje, kas kenkia, o tikėk, 
kad apturėsi tikrą pagelbą sveikatai kaip tūkstančiai, kurie jau džiau
giasi ir dėkavoja, nes čionai išgydo ir tuos, kurių kiti negalėjo išgydyti, 
kaip šviežias, taip ir užsisenėjusias ligas nuo skaudėjimo: pečiuose, ran
kose, kojose, sąnariuose, krūtinėj, strėnose, galvos, šonų; išbėrimai spuo
gais nuo blogo ir nečysto kraujo, nuo saužagystės, sėklos nubėgimo, nu
silpnėjimo, vidurių nedirbimo, greito pailsimo, nerviškumo, silpno ir nu- 
mažėjusio kraujo, užkrečiamų slaptų lytiškų ligų, širdies, kepenų, inks
tų, silpnų plaučių, kosėjimo, sunkaus kvėpavimo, nuo peršalimo, slogų, 
blogų sapnų, nemigos, neturėjimo apetito, be peilio, be operacijos, bet su 
liekarstoms, kurios tūkstančius išgydė. Taip-pat moteris nuo skausmingų 
mėnesinių ir kitokių ligų, kurios užpuola varginimui žmonių VYRŲ ir 
MOTERŲ. Visada adresuok arba atsilankyk po šiuo adresu:
THE PHILADELPHIA MEDICAL Climcf 1117 Walnūt Stregt- Phiiadeiphi*. P>- 
VALANDOS: nuo 10 iš ryto iki 4 po piet. šventadieniais nuo 10 iki 3 vai. 
Utarninkais ir Pėtny-čiomis nuo 10 iš ryto iki 8val. vak. Reikalaukit nuo 
Kliniko dovanai ir skaitykit knygą “DAKTARAS**. 

Specijaliska tikrai lietuviška Trejanka arba Trejos Devynerios 25c 
Taip pat i5 Lietuvos pargabentos visokios LietuviJkos gydančios žolės, Sakoįs Ir 1.1., kokios 

tik yra žinomos ir žmoni ii vartojamos.
Reikalaukite prisiuntimo Katalogo su gyduolių aprašymais.

Kreipiantiemsiems per laiškus arba asmeniškai duodame tikrai sąžiniškus ir teisingus 
patarimus kiekvienoje ligoje.

jeigu |ums brangi yra )ustf sveikata, tai tuojaus reikalaukite gyduolių, rašydami arba 
atsilankydami j LIETUVIŠKA APTIEKA

VINCAS J. DAŲNORĄ^fo
APTIEKORIUS

229 Bedford Avė.

A. Giriečiui (Buenos Ai
res).— Jus darote užmeti
mus susitvėrusiai Argenti- 
noj’e 'Lietuvių Socijalistų 
Sąjungai,” sakydami: "pri
sidengusi socijalizmo var
du” ir t.t. Kuomi jus tą sa
vo tvirtinimą remiate? 
Mums yra žinoma, kad "L. 
S.S.” Argentinoje susitvėrė 
ant tikrų socijalizmo pama
tų. Norint daryti kam nors 
užmetimus reikia tikrais fa
ktais paremti.

M. Keturakis.— Kaip ga
minti naminius bealkoholi
nius gėrimus Tamsta galite 
rasti knygoje ''Lietuvos Vi
rėja.”

Teisybės Mylėtojui Win- 
nipege).— Žinutę mielai 
talpiname: lauksime dau
giau raštelių.

J. P. M.— Koresponden- 
i tas pašiepė ne abelnai pub
liką, o tik tuos lietuvius, ku- 

jrie atbėgę iš bažnyčios su 
Verbų žolėmis nemandagiai 
elgėsi. Tai nėra joks publi
kos įžeidimas.

J. Savickui.— Nors ir ti
krai žinote, kad tasai para
pijonas, o ne kas kitas, ap- 
kraustė ”burdingierių bak- 
sus,” bet kol policija jo ne- 
pagavo ir teisme neprirody- 
ta jo kaltė, skelbti jo pavar
dę laikraštyje negalime.

Kunigo bičiuolis, Svečias, 
Jurgis Spurgis.— Negalėsi
me sunaudoti.

tave

čia

Sėskit,
Ačiū, jau

Brooklyn, N. Y

S AR NORI, KAD MYLĖTŲ 
MERGINA?

Jeigu nori, tad paaipirk

CREST KENDŽIŲ 
o ji niekad nepamirš jus.

PASARGA: kurie daktarai negali išgydyti ligonių, gali kreiptu 
prie Kliniko, apturės rodą.

Karė - kainos sumuštos - Kare” Viskas už $5.95

r Nori
I

JUOZAS J. • Z LIRAS,

_ , ., , nes 8
kendžių gardumas priverčia ją ji 
jus mylėt. Reikalaukit visur ir B 
visada Low-neys Crest Kendžių. ™ 

SI Jeigu negali gaut kitur, tai pri- .'J 
|Į| s'ųsk mums doleri, o gausi vie-| 

ną svarą geriausių Amerikoj iš- 
iirbtų kendžių.

K. ŠIDLAUSKAS
Generališkas agentas Bostonui

226 Broadway.
II

So. Boston, Mass. J

MUSŲ NUOSTUOLIS, TAI MUSU LAIMĖJIMAS. PINIGAI NEESI 
KALAUJAMI. MOKAMA DAIKTUS ATSIftMUS, 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, su 
gerais viduriais ir ant gerų akmenų už 15.95, ir visus skutimosi priotai 
sus iš 4 dalykų, o taipgi lenciūgėlis, žiedas, fontaninė plunksna, deU Ha 
vanos cigarų ir ant 7-nių šūvių nikeliuotą revolverį — DYKAI. PILNAI 
GVARANTUOTA. Kitur tie daiktai parsiduoda po >25.00. SPECIALU 
PASIULUIMAS: Pakol tavorų yra. Atsiųskit šitą apgarsinimą ir savr 
adresą, o mes nusiusime visus 10 daiktų pasižiurijimui ir išbaadymai 
Jeigu jie patiks, užmekMte agentai |5 J5 ir ekspreso litas. Utaakyk Ma»- 
dien, e sutaupysi pinigų. (17)

EXCELSIOB WATCH CO. 
DEPT. m. CHICAGO, U.

12.Uk


KELEIVIS 7

„Linksmą dieną apturė
jom”— gieda katalikai Ve- 
lykose, bet ir nenuostabu, 
kad tikintieji žmonės Vely
kų sulaukę esti linksmi. 
Kur-gi nebūt linksmiems, 
kad nerastum Velykų die
noje tokio katalikiško buto, 
kur nebūtų bačkutės ar 
bent keliato tuzinų bonkų 
alaus ir degtinės.

Liejasi šampanai katali
kiškose klebonijose, putoja 
maderos, portvynai ir bene
diktinai ant aristokratiškų 
skobnių — linksma!... Kris
tus kėlės... kėlėsi, kad krikš
čioniškieji valdonai iš naujo 
ji nukryžavotų, kad vėl 
„juodieji Judos” pardavinė
tų ji už sidabrinius gra
šius...

Ir linksminasi krikščioni
ja... Netik šampanas ir a- 
lus srovėmis liejasi, bet ir... 
kraujas, ašaros, kerėja ker
štas, papiktinimas, —vieton 
krikščioniškosios meilės.

Tik vieni socijalistai ne
švenčia Velykų. Jie negir
tuokliauja, nesipeša ir nie
kas jų negabena Velykų die-

nigų. Kur tie pinigai ding
sta, juk kunigai jų negali 
visų sunaudoti pragyveni
mui, nes yra dar dešimtis 
kitokių šaltinių, iš kurių jie 
semia sau pelną: mišios, 
išpažintis, aukos ir 1.1.?

Parapija turėdama savo 
kontrolėje įplaukianti baž
nyčių pelną, galėtų už su
rinktus pinigus įsteigti mo
kyklas, svietiškas mokyklas, 
netokias, kuriose mokyto
jautų davatkos ar kunigų 
gaspadinės. Žmonės galėtų 
greičiau apsišviesti ir tik 
tuomet galėtų krikščioniš
koji liaudis prašalinti iš sa
vo tarpo žiaurumus, pikti
nančius papročius ir galėtų

In “Keleivio”
Skaitytojus.

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

Mainydami adresą būti
nai turit priduoti SENĄJĮ 
ir NAUJĄJĮ adresus. To 
nepadarius, permainyt ad- j

atsistoti vienoje eilėje su reso negalima Mainant ad- 
progresyviais žmonėmis;. reSą geriausiai parašyt at- 
tais, kurie jau nešvenčia • virutę, nes tas pigiau ir pa- 
Velvkų ir nemoka teismams rankiau.
bausmių už kruvinas trage- Daugelis skaitytojų mai- 
dijas, bet kovoja už būvį, nydami adresą arba klaus- 
ateitj, už prislėgtųjų minių darni ko nors parašo -laišką, 

Vrd. bet neužlipina ir uždeda tik 
už lc. markę. Persergime 
visus, kad tokių laiškų 
niekados nesiųstų, nes Ame- 

I rikoj ar laiškas užlipytas ar- 
Z. Jankauskas savo strai- ba neužlipytas, turi būt pri- 

psnyje, „Ateityje,” pasisa- dėta markė už 2c., kitaip tą 
kė, ‘ kad jis beskaitydamas laišką numeta arba reik už 
pirmeiviškus laikraščius pa- j| primokėt adresatui.

SvT I sijuto beveik žmogžudžiu! Su pagarba, 
raTstčn ” Bet 1? jį “uplt |esas"' JiS tU°5aUS metS pir'! Adrainistradia
sysi... juk jie „bedieviai; 
ką apie juos ir šnekėti! Ot, 
geriau pakalbėsime apie lie
tuvių katalikų praleistas 
Velykas.

„Keleivio” redakcijon po 
Velykų ėmė plaukti iš visų 
Amerikos lietuvių miestų- 
miestelių žinios, kur kores
pondentai aprašinėja Įvai
riausius katalikų vaidus 
įvykusius Velykų dienoje, 
kurių mes čia neminėsime. 
Pažymėsime tik svarbes
niuosius faktus.

J. J. Jakštys iš Rumford, 
Me. aprašinėja tautiškai- 
katalikiškų šeimynų Vely
kines girtuokliavimo orgi
jas, kurios užsibaigė bai
siausiais skandalais. 17 ka
talikų sukimšta kalėjiman, 
kurie užsimokėjo $184.00 
pabaudos.

Kitas musų skaitytojas X 
iš Montreal, Canada apraši
nėja apie tūlo S. Mat—čiaus 
šeimynoje Įvykusias mušty
nes, kurias surengė atėję 
nekviesti, neprašyti svečiai, 
taipgi apsvaigusie nuo ru
džio. Čia taip pat suareš
tuota keliatas ypatų, kurios 
užsimokėjo apie $40.00 bau
smių. Beto sumuštieji pa
davė teisman, abi pusi sam
dė advokatus, kurie lėšavo 
tampat apie $100.00.

Trečioje vietoje, Brad- 
dock, Pa., kaip praneša ko- 
resp. J. Urbonas (žiūrėk šio 
numerio korespondenciją iš 
Braddock, Pa.) buvo suare
štuota net 24 lietuviai už 
peštynes Velykų dienoje, 
kurių 6 turėjo užsimokėti 
net po $40.00 pabaudos — 
išviso $240.00. Per visas gi 
tris vietas lietuviai katali
kai Velykų dienoje užsimo
kėjo $564.00 bausmių už gir
tuoklystes.

Tik 3-juose miestuose 564 
dolerius Velykinių baus
mių! Juk tai butų visa 
1,000 rublių nukentėjusių 
nuo karės lietuvių sušelpi- 
mui!

0 kad taip surinkus sta
tistiką po visos Amerikos 
lietuvių kolonijas, kiek lie
tuviai per vienas tik Vely
kas pragėrė ir užsimokėjo 
bausmių už prasižengimus, 
susirinktų daugiau_ turto, 
negu iki 
įplaukė.

Tokios 
kunigėliai 
sius. Tai 
parapijų turtas yra vienų 
tik kunigų kontrolėje. Jei
gu žmonės paimtų parapjių 
ir bažnyčių reikalų tvarky
mą Į savo rankas, katalikų 
dora nebūtų taip žemai nu
puolusi. Už krikštus, šliu- 
bus, laidotuves kunigai su
renka milžiniškas sumas pi-.

šiol L.Š.F. kad

doros išmokino 
savo tikinčiuo- 

ką reiškia, kad

išsiliuosavimą.

Skaitytojų pastabos.

j esąs... Jis tuojaus metė pir-1
,7 meiviškus raštus skaitęs, o 

stvėrėsi už „Vien. Liet.” ir Už pagarsinimus nei re- 
’ „Ateities,” na, šitie „raštai” dakcija, nei administracija 

p. Z Jankauską atvertė nuo neatsako. Skaitytojai patį® 
„pražuvimo.” (Vienok man turite save daboti ir jokiems 
rodos, kad p. Z. J. ir dabar' 
skaito pirmeiviškus raštus, 
taip-pat, bet tik „keno veži
me sėdi, tam giesmę gie
da”). Bet kas dabar lieka 
p. Z. J. daryti, kada ir iš jo 
skaitomų raštų skaitytojai 
tampa juodrankiais? Vie
nintelis išėjimas — visai ne
skaityti jokių laikraščių. 
Bet gyvendamas su civili
zuotais žmonėmis, neiškęsi 
raštų neskaitęs, kaip kuni
gas šnapso negėręs,— well, 
turi važiuoti Sacharos pus- 
tynėn, kur nėra išleidžiami 
joki raštai. Š. Petras.

♦ ♦ *

Kunigai ir tautiečiai rin
ko parašus, kad valdžia už
darytų „Keleivį” ir kitus 
pirmeivių laikraščius, nes 
jie auklėja (o šventasis Jac
kau!)... juodrankius! Da
bar, kada parapijonas, karš
tas „Ka-ko” skaitytojas, M. 
Petrikonis, išdinamitavo 
kun. Kudirkos kleboniją, 
kunigai ir tautiečiai turėtų 
rinkti kuodaugiausia para
šų, kad valdžia uždarytų 
„Ka-ką” ir katalikų bažny
čias, nes sulyg jų logikos da
bar išeina, kad katalikiški 
laikraščiai ir kunigų moks
las gimdo juodrankius.

* ♦ ♦

„Ka-kas” su „Draugu” di
džiausius straipsnius rašė 
ant socijalistų, buk jie kalti 
kun. Žebrio nužudyme. Žiū
rėsime ar daug straipsnių 
tie vyrai iškeps dabar apie 
katalikiškus juodrankius, 
kada parapijonai, kurie baž
nyčiose „mokslą” sėmė, pra
dėjo dinamituoti klebonijas.

* ♦ *

Kada senberniai bemergi
nėdami nuplinka, tai ima 
apie dorą kalbėti — lyginai 
kaip ir Zigmas Jankauskas.

♦ ♦ ♦

Čiru-Viru yra paprastas 
vieversis, bet kartais užgie
da nė maž neblogiau už lak- 
štingalę.

• * ♦

Kaip sau norite, vyrai, o 
„Raudonąją sąvaitę” nelai- 
ku šiemet surengsime. Ne
laukėme rudenio,— nelau
kime ir didelių pasekmių.
 ' Balamutas.

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

„Keleivio” Administracija

Ant 21 
akmens 
Gelžkelio laik
rodis šriubeliu 
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.

(17) 
EXCELSIOR WATCH CO.

906 Athenaeum Blg„ CHICAGO, ILL.

JOHN KULBOK CAFE

Sveikas gyvas brolau! Seniai ma- 

:emės, gal jau kur nors į kitą mies-
O ne, da 

vis <ia pat 
gyvenu, bet 
senia’ tam 
krašte lan
daus ir ne- 
andu JONO 
KULBOKO.

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

Wythe avė. 

Sabar jis ten įtaisė visokius paran- 
tumus ir gražius kambarius nakvy
nėms. Vasara kambariai vėsus. ° 
■lemą šilti. Todėl visiems gali pa
ari atsilankyti į

JONO KULBOKO CAFE 

!tl Wythe avė, Brooklyn, N. Y.

(21-5)

ą pcrsikėiiai ?

“ŽIVILE”
Vieną didžiausių ir įspūdingiausių veikalų, 5 veiksmų ir 8 atidengimų 

Nogornoskio tragediją, stato scenoje L. S. S. 162 kp. vaidintojai 

Subatoj, 8 Gegužės iMay, 1918. 8 vai. vakare. 
LIETUVIŲ SVETAINĖJ

kampas E ir Silver Sts, South Boston, Mass.
ATEIKIT VISI PAMATYTI, KAIP LIETUVIAI SENOVĖJE KARIAVO!

Šis paveikslas parodo gudų įsiveržimą Nauj apiles pilin. Kada Liet. Kunigaikščio Karijoto kariumenSs vadas — Porajus, kad išliuosuoti savo mylimąją 
Živilę iš kalėjimo, kur ji tapo savo levo įmesta, už tai, kad pamylėjo žemesnės kilties vyrą, atveda pilin gudus, Živilė už išdavimą gudams pilies nuduria 
savo mylimą Parają ir puolusi su lietuviais ant gudų išveja atgal juos ii pilies.

' a J*-'! < O . j
u ..A J _1 * 1 X • -r1 >> Z Vr - < 9^ t

x 1 ji

Kad parodžius kokias kares vesdavo lietuviai senovėje ir dėl ko jos iškildavo, Bostono LSS. 162 kp. u suma
nė sulošti pritaikintą karės laikui veikalą „ŽIVILĖ,” kuris itin vaizdingai charakterizuoja lietuvių būdą, jų 
karingumą ir tas karių audras, kurios nuolatos siautė po Lietuvą senovėje.

Tikimasi, kad gerb. publika atsilankius išsineš kuogeriausius įspūdžius.
BILIETŲ KAINA: 25c 50c. 75c. ir $1.00

Bilietus galima pirkti išanksto „Keleivio” redakcijoj, ir pasL.S.S. 162 kuopos narius.
LSS. 162 KUOPOS VAIDINTOJAI.

di- 
iš

Teisingiausia ir Geriausia

A PTI E K A
Sutaisom Receptus su 

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

EDVARD DALI, savinmka, 
IR BtMdwaj S Bosten, Bti».

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

KAS NORITE TURĖTI 
DRUTUS IR DIDE
LIUS PLAUKUS?

Jei jūsų plaukai slenka ar visai jau 
nuslinko, tai 
čiausiai pas 
man žinomų 
slinkimų ir
į labai trumpą laiką, 
taipgi išgydau. Norint 
atsakymo, reikia prisiųst 
2

atsišaukite 
mane, o aš 
gyduolių 
nuplikusius

D-RAS ST. ANDRZEJEWSKI
Vienatinis lenkiškas

DANTŲ DAKTARAS.
Užtaisau pasigadinusius dantis ir 

dedu naujus. Laiką gvarantuoju. 

Ištraukiu dantis be jokio skausmo.

238 Harriaon avė. Bosto*.

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

venamą farmų su triobomis ir so
dais. Žemė gera, prie molio ir juod
žemio ir arti didesnių ir mažų miestą, 
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 pačią 

savininką daug pigiau ir teisingiau 

negu pu agentas. Farmas galima 

pirkt ant lengvą išmokesčią pagal 

sutarti ra savininkais. Platesnių ži

nią klauskit laiiku:

ANTANAS ZABELA,
P. O. BOX 1 PBACOCK, MICH. 

Lak* C*.

Uetuviszkas D-ras M. Ziselman
7 Parmenter St
Boston, Mass. 

Visokias ligas gy 
dau pasekmingia- 
usiai. Ateikit tie- 
siok pas mane 1 
trepais į viršų tik 
neikit į aptieks-, 
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 1967—8 Richmozv 
8 vakare. Teleph. Richmond 2622-R. 
Gyv. 155 Chestnut st., Chelsea Park.

kuonogrei- 
su pagalba 
sustabdysiu 

atauginsiu 
Pleiskanas 

kokio nors 
štampą už

centu. (16)

L. J. PAULAUSKAS
(barzdaskutys)

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

25,000 Ka^li°su
Užlaikau gramafonus su lietuviš

koms dainoms. Kožnas rekordas kaš
tuoja tik 75c. Jeigu nori mano kata
logo, tai prisiųsk už 3c. pačtinę štam
pą, o apturėsi didelį ir puikų katalo
gą. kuriame rasi visokių geriausių 
Armonikų, Skripkų. Triubų ir daugy
bė kitokių Muzikališkų Instrumentų 
Istoriškų ir maldų knygų, kokių tik 
randasi lietuviškoj kalboj. Reikalau
kite visokio tavoro pas tikrą lietuvį 
o gausite teisingus tavorus. Rašv 
kitę tokį adresą.

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

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

J. ANDRIUŠIS
Geriausi* lie SB 
tuvys
Fotografistas I

Traukiu pa- :R 
veikalus gra- ; B 
žiai ir pigiai * 
nežiūrint skir- R 
tumo oro. Ant : I: 
kiekvieno tu- ■ i; 
žino paveikslų I

< i pridedant DOVANŲ vieną didelį.; | i 
;; Esant reikalui einam fotografuoti į T 
S • namus. Paveikslai artistiški!

J. ANDRIUŠIS
^458 Broadway, So. Bo% ten, Mass.; |

AOK>>^wioictaMomom
VARTOTINŲ GEROS RŲSZIES DOVANŲ LABAI 1YVK AI 

"V GERAS GELEŽINKELIO LAIKRODIS TIK $6.45 u 1

Vertes $10.00 Vyru ar Moterų 
Raincoat tildai už S3.75

Tiktai per trumpą laiką!!!
MUSŲ NUOSTOLIS, JUMS NAUDA

Užsidarius Eu- 
ropos rinkoms, 

■] priversti išpar
pi duoti 10,000 

'/SA Vyrų ir Mote- 
rų ”Raincotųį” 
už daug pigiau, 

i negu prekiavo 
jų padarymas. 

Tie ploščiai bu
vo daromi tik 
su tikslu kaip 
parduot nepi
giau, kaip 10 
dolerių, jie yra 
geros medegos 
ir darbo, rusvo 
ir pilko kolero. 

.' Mes esam už- 
Jųs busit daugiau negu 

prisiųsim tą

A'
>'r z
21* z

1

SPECIJALIS PASIŪLYMAS PER ŠI.J. SĄVAITę. Kad parduot daug ir supažindit su mus 14K PAAUKSUOTU 
GELŽKELIO LAIKRODĖLIU, tad kiekvienas, kuris prisius mums savo adresą ir 25c. štampomis rankpinigių, O MES 
PRISIŲSIM TUOJAUS PUIKŲ LAIKRODĖLĮ, vyriška ar moteriška, su gerais Gelžkelio styliaus viduriais, ir kaipo 
priedą prie to mes duosime šiuos 20 vartotinų, geros rudes dovanų visai DYKAI. Gražų lenciūgėlį, sagutę rankogalių ir 
kalnierių guzikus, žiedą, pirštines, fontaniLę plunksną, pi nksui' į p-i'į, veidrodį, šukas, ventriliephone. biidilninką, 
automatišką 6 šūviais revolverį, žirkles, britvą. pustomą diržą, no ties suoduką, šepetį ir gražų laikrodėliui baksuką. 
Apturėję ir persitikrinę kad Laikrodis ir dovanos tokius Kaip garsina na, UŽMOKĖT LIKUSIUS $•> 20 UŽ LAIKRODį 
ir kelioliką centų už persiuntimą prez.entų kuriuos mes duodam d, ka Kitaip Jus galit nemokėt nė cento ir męs sugra- 
žinsim rankpinigius. Naudokitės musų pasiulymu ir duok u šaky <ią tuojaus. (I> K mados tur būt prisiunčiami visi pini
gai kartų su* užsakymu). (16 - 17)

UNION SUPPLY COMPANY HMtlllS) St. Louis, Mo.

tikrinti, kad 
užganėdinti, kad mes 
lietaus ploščių persitikrinimui, o jeigu 
nebūsit užganėdinti, galėsit 
žint, o mes grąžinsim pinigus.
mėk kokį nori, Moterišką ar Vyrišką 
ploščių, rusvą ar pilką ir prisiųsk sto
rį per krutinę ir ilgį. (Mierą galima 
prisiųst suženklinus ant šniūro). Ne
praleisk šią progą ir siųsk šiandien 
25c. markėms, o męs prisiųsim 
"Raincotą” tuojaus. (Iš Kanados tur 
būt užmokėta iš augšto).

!!!Tiktai $3.75!!! (17)

AMERICAN EUROPEAN 

RAINCOAT CO.

175 E. Broadway, New York City. 
(Dep. 11)

sugrą- 
Pažy-

Didžiausia Sąkrova 
Rekordų.

Užgančdinimas Orarantnetas.

DYKU? išbandymui 
Padaryk tavo Namus Linksmus 
Prašyk kataliogų dykai šiandien.

Reikalauk tuojau*

Ar norit turai LHinsmoai, Juoku Ir Saiko so*o nau uo e? 
SUPREME PHONOGRAFAS 

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

išmokesčių.

50 centų SĄVAITĖJ!

SUPREME MUSIC CO. -96 East Houston st, (Dept L3) NEW YORK, N. Y.



I

Justinas Mickevičius

buvo
t

Y

Adresas:
BROADWAY,

! *
tęs ir paskui da burną užri- aštriausia pasmerkta. Įžy

i 
at-

sokios mieros ir ant visokios mados 
(20)

RA1NCOAT CO.
So. Boston. Mass.

Džian Baubos Spyčiai ir kitos fonėa. 
Daugiau juokų negu saliune alaus. 

Jei nori gardžiai pasijuokt, tad nu
sipirk tą knygą ........................... 26e

Amžinos dainos. Yra tai geriausią 

Jovaro dainų rinkinys. Ant gražios 
popieros ir graži soauda ...........lką

Kaip tapti Suvienytų Valstijų pilie- 
čiu. Aiškiai išguldyti pilietystės 

įstatymai, su reikalingais klausi
mais ir atsakymais. Ji sutaisyta la
bai suprantamai ir sutraukta tas, kc 
reikalauja norint gaut pilietystėc 
nopieras ............................................. lfc

Kur musų bočiai gyveno. Tai yra ti- 

rinėjimas, kur buvo pirmutinė žmo
nių lopšinė. Knyga naudinga ir pa

mokinanti. Parašyta Z. Aleksos, 

kuris daug darbo pašventė tirinėji- 

mams lietuvių praeities ............. 26c

Davatkų gadzinkos. Padidinta ir pa

derinta 6-ta laida juokingų daine
lių. pašiepiančių davatkas ir kitus 

prietarus • ......••••••••••••• 10c

Reikalaudami knygą kreipkite 

šitokiu adresu:
•'KELEIVIS”

28 BROADVVAY, S. BOSTON, MASS

D. L. K. Vytauto Beno 
MUZIKOS MOKYKLA

Mokina ant visokių instrumentų, 
Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyčio- 
mis nuo 6 vai vakare. Norintieji pa-1 
simokyti muzikos ir prigulėt į 
beno atsilankykit šiuo adresu (19) 
339 BROAl)WAY. SO. BOSTON.

Beno Komitetas.

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

[ viena lekcija tęsiasi 
dos. Pinigus reikia

I jž dešimts lekcijų.

395
prie
iiai1

Į

I

Iš kares lauko.
SKANDALAS AUSTRŲ 

ARMIJOJ.
Nors šalis eina prie ban- 

kruto, nors žmonės miršta 
nuo bado, Austrijos patrio
tai vagia ir plėšia paskutini 
skatiką iš visuomenės iždo. 
Dabar išsiaiškino, kad .pa
triotai daro savo fabrikose 
armijai čebatus su popieri
niais padais ir da lupa už 
juos dvigubą kainą, o armi
jos vyriausybė juos priima, 
nes gauna už tai riebių ky
šių. Žmonės apie tai suži
noję pakėlė triukšmą, pra-i 
dėjo reikalauti, kad tie va-' 
gis butų tuojaus pakarti. 
Keli augšti valdininkai iš 
baimės jau nusižudė, žmo
nės spiaudė ant jų grabų.

OLANDIJA KALBA APIE 
KARĘ.

Olandijos valdžia ir žmo
nės labai pasipiktinę vokie
čiais, kurie paskandino jau 
kelintą jų laivą. Pereitoj 
sąvaitėj vokiečių submari- 
nas be jokio perspėjimo pa
skandino olandų garlaivį 
"Katvvyk," kuris plaukė iš 
Amerikos su javais. Aky- 
vaizdoje tokio vokiečių el
gimosi kaikurie Olandijos 
laikraščiai, kaip va "Alge- 
mein Handelsblad.” stačiai 
sako, kad Olandija turi 
"trauktis kardą ir stoti su 
sąjungininkais."

ATĖMĖ Iš VOKIEČIŲ 
MIESTĄ.

Vokiečiai prisipažįsta, 
kad Arras apielinkėj fran- 
euzai atėmė iš jų poziciją 
ties Lorette ir paėmė ra mie
stą. bet Šampanijoj 
vokiečiams pasisekė 
iš franeuzų poziciją.

užtai 
atimti

(K

Katalikai turi mokytis nuo 
socijalistų.

Šiomis dienomis So. Bos
tonan atvažiavo kun. F. Ke
mėšis, "Draugo” redakto
rius. Pereitą nedėldieni jis 
ir prakalbą sakė po bažny-. 
čia. Mums jo kalbos neteko 
girdėti, bet girdėjusieji sa
ko, kad jis pagyrė socijalis- 
tus už veiklumą ir patarė 
katalikams imti nuo socija
listų pavyzdį. Apie laikraš
tiją kun. Kemėšis kalbėjęs 
šitokioj prasmėj: "Matot, 
kokia stipri, kaip puikiai or
ganizuota socijalistų laikra
štija. Jų keturi-penki laik
raščiai turi apie 35,000 skai
tytojų, kuomet katalikų lai- 
kraš.čiai neturi nė 10,000. 
O tuo tarpu katalikų yra 
daugiau, negu socijalistų.”

Toliaus:
"Paimkime jų Lietuvos 

Šelpimo Fondą. Kaip ener
giškai socijalistai tenai vei
kia. Nėra to nedėldienio, 
kad jie nesurengtų trijų-ke
turių agitacijos prakalbų. 
Pas katalikus gi to visai nė
ra. Viskas, ką mes suren
kam, tai bažnyčiose. Tau
tininkai irgi taip-pat apsi
leidę, kaip mes. Jeigu jie 
kada ir parengia prakalbas, 
tai tik išplūsta vieną arba 
Įeitą sriovę. Taigi imkime 
pavyzdį nuo socijalistų, 
darbuokimės taip, kaip jie 
darbuojasi."

Neužmiršęs kun. Kemė
šis katalikams ir socijalistų 
Gegužinę pareklamuoti. A- 
pie ją taip pasakęs: "Socija
listai rengia 1-mos Gegužės 
apvaikščiojimą, vis tai pa
rodo jų veiklumą." Nors 
Kemėšis ir kunigas, bet jo 
nesulyginsi su tokiais Kras- 
nickais.

irPlėšikai surišę žmogų 
užkimšo bumą.

Ant Shavvmut avė., prie
šais katalikų bažnyčią, apie 
10 vaL pereito nedėldienio

ryto įsilaužė į George B. Hu- svetainėje buvo sušauktas 
go and Co. ofisą plėšikai, milžiniškas mitingas, kur 
Radę tenai sargą tuojaus jį susirinko keli tūkstančiai 
pririšę prie stulpo, burnon juodveidžių ir daug baltvei- 
įgrudo susukę dvi skepetai-1 džių ir tas perstatymas kuo- 

I aštriausia nasmprkta Tžy- 
šė, kad tų skepetaičių neiš- j miausi piliečiai pradėjo rei- 
stumtų. _____
gu, plėšikai ėmėsi laužti ge- j sustabdytas, 

jležinę spintą. Bet pradėjo 
jžmonės vaikščiot ir plėšikai 
persigandę pabėgo. Sargas 
buvo taip drūčiai prie sulpo 
pririštas, kad jo gislomis 
kraujas negalėjo vaikščiot 

i ir kada jį žmonės paliuosa- 
vo, jis jau negalėjo nė pašto-!
vėt, nė kalbėt..

Apsidirbę su sar- kalauti, kad jis butų tuojaus 
Jame labai 

kurstomi baltveidžiai prieš 
juodveidžius: juodveidžiai 

: tenai užpuola ant baltų mo- 
1 terų, tyko ant jaunų mer- 
1 gaičių ir t.t.

Kaip rodos, perstatymas 
bus sustabdytas. Juodvei
džiai užtikrinti, kad kova jų 
laimėta.

PUIKŲS ŠOKIAI!
Rengia "Laisvės” <

24 d. Baiandžio (April). 1915, avėtai- ( 
nėję Cyprus Hali, 40 Prospect street, 

iCambridge, Mass. Pradžia 7:30 vai. 
■ vakare.

Užkviečiame visus atsilankyti į 
! "Laisvės” choro šokius ir smagiai 
i pasilinksminti. Pertraukose dainuos 
! "Laisvės” choras gražias, naujas dai- 
Į neles, kurios dar nėra niekur dainuo
jamos. Kviečia

"Laisvės" Choras.

----------- ? LIETUVIŠKA MUZIKOS 
choras Subatoj, K O N S ERVATORIJA

Mokslas Muzikos prasidėjo

Mokintis gali kiekvienas
Bus mokinama: dainavimo, teori

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

Dainavimo ar kompozicijos lekci
jos, — už dešimt lekcijų — 10 dol. 
Už smuiką, pianą ar kitus instrumen
tus, už dešimts lekcijų — 8 dol. Kiek- 

po pusę valan- 
įmokėt iškalno

KNYGOS
"KELEIVIO” SPAUDOS

Materijalistiškasis istorijos suprati

mas. Jei nori žinoti, kas gimdo pa- 

saulije įvairius nuotikius, tai per

skaityk šitą knygutę. Kalba lengva 

ir labai aiškus išvedimai.................20c

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

Dievo žmogus. Labai užimantis ir 
naudingas papasakojimas iš dar

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

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

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

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

Šeimyniškas lietuvių gyvenimas Juš
kevičiaus dainose. Jei nori žinot 
kaip senovėj lietuviai gyveno, tai 
perskaityk šitą knygą. Iš jos dasi- 
žincsi, kada musų pratėviai vogda
vo sau žmonas, paskui pirkdavo, 
motinos parduodavo savo dukteris. 
Dasižinosi. kad vyrai turėdavo dau
gelį pačių, o žmonos po kelis vy
ru-. Labai užimanti knyga. Su pa
veikslais ............................................. 35c
Ta pati apdaryta..........................50c

Nihilistai arba užmušimas caroAlek- 
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 ją perskaityti. Ant gra
žios popieros, kalba legva, su dau
geliu paveikslų ..........  35c
Ta pati apdaryta.......................... 50c

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

Briedžių Karaliukas......................llc

Kaip senovės žmones persistatydavo 
sau žemę. Labai žingeidus senovės 
filozofų daleidimai apie musų že

mės išvaizdą. Su paveikslais. .. lOe

Legalški žmogžudžiai. Trijų aktą 

tragedija, paimta iš revoliucijos 

laikų ..........   10e

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

SO. BOSTON. 

Room No. 1,
Direktorius M. Petrauskas.

M. ANDRIUšIUTĖ

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

Parankiai ir Piriai.
Jau pavasaris atėjo, kiekviena mer

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

Siuvu ir vyriškus drabužius.
Adresas:

So. Boston, Mass.

Pranešam Lietuviams
Jeigu kas norit gražių rainkotų. tai 

ateikit ir užsiordeliuokit pas lietuvį. 
Mes padarom gerai ir stipriai ant vi
sokios mieros ir a..t vi™“"* —’’ 
dėl vyrų, moterų ir vaikų.

D-ras Matulaitis sugrįžo 
Bostonan,

šiomis dienomis Bostonan 
sugrįžo gerai žinomas d-ras 
F. Matulaitis, kuris prakti
kavo New York Post Grad- 
uate Hospitalyje 6 mėne
sius.

Sugrįžęs Bostonan d-ras 
Matulaitis atidarė ofisą po 
No. 419 Boylston st., netoli 

. didžiojo miesto knygyno, 
gražiausioj ir švariausioj 
Bostono vietoj.

Bostono lietuviai
jau nusiminę pasilikę be sa
vo daktaro. Taigi dabar 
mums linksma pranešti, 
kad ir vėl susilaukėme savo 
daktarą, o tuo labiau, kad 
jis atvažiavo su naujausiais 
patyrimais medicinos srity
je. ‘

Riaušės prie teatro.
"Keleivije” buvo jau rašy

ta. kad Bostono juodvei— 
džiai protestuoja prieš 

i "The Birth of a Nation,” 
i kurį dabar rodo judomais 
paveikslais Tremont Teatre. 

Į Per dvi sąvaites juodvei
džiai varė prieš tą veikalą 
agitaciją. Buvo laikomi tuo 
tikslu susirinkimai, keliami 
protestai ir siunčiami dele
gatai pas majorą ir kitur, 
bet niekas negelbėjo.

Pereitoj subatoj teatro 
valdyba gavo žinią, kad 
juodveidžiai nutarė ateiti 
susiorganizavę, sunaikinti 
paveikslų filmas ir tokiu 
budu padaryti tam persta- , 
tymui galą.

Teatro valdyba tuojaus 
kreipėsi į policiją prašyda
ma pagalbos.

Suorganizuota apie 260 
policistų, kurių apie 50 ci
viliškose drapanose susėdo 

Į pasiskirstę teatre, o kiti pa
siliko lauke ir teatro angoje..

Tuoj po 7 vai. prie teatro 
pasirodė didelė galybė juod- 

: veidžių ir visi pradėjo spau- 
sties prie langelio, kur par
duodami tikėtai. Juodvei- 
džiams užpludus. teatro vai-. 
dyba tuojaus liepė kasą už
dam! ir tikėtų niekam ne- 
pardavinėt.

Kasos uždarymas tuojaus 
ir padarė "trobelį." Juod
veidžiai pradėjo reikalaut 
tikėtų. Policija ėmė juos • 
varyt namo. Šie priešin- 
ties. Juodveidžių lyderius 
tuojaus suėmė, paėmė ir 
vieną jų kunigą. Galų gale 
iš teatro angos policija žmo
nes išvarė. Tuomet prasi
dėjo bruzdėjimas ant gat-j 
vės. Bet čia policija nieko, 
nedarė, nes jautė, kad juod- 
veidžiai yra įžeisti, todėl lei
do jiems išsikarščiuoti ir 
"leisti štymą” kiek jiems pa
tinka.

Tuo tarpu teatre ėjo per
statymas, nes kurie turėjo 
anksčiau tikėtus nusipirkę, 

(tuos teatran Įleista. Priėjo 
i tokiu budu teatro vidun 
j daug ir juodveidžių. Visą 
•laiką jie užsilaikė ramiai, 
nes jautėsi apsupti aplinkui 

' policijos. Vienok apie 10 
'valandą viduryje teatro pa- 
Įsikėlė vienas juodveidis ir 
j išsiėmęs iš kišeniaus kiauši- 
i nį paleido jį į palą, ant ku- 
I rios judėjo paveikslai. 
Kiaušinis pataikė į vidurį 
palos ir truko, palikdamas 
ant palos didelę žvaigždę. 
Kadangi kiaušinio butą nuo 
Adomo ir Jievos laikų, tai 
teatre pasidarė labai nema- 

! lonus kvapas ir publika pra
dėjo raukyties. Juodveidis 
buvo tuojaus areštuotas. 
Paskui po visą teatrą pra
dėjo sproginėti dvokiančios 
"bombos,” kurios paskleidė 
baisią smarvę. Pakilus pu
blikai eiti laukan tų "bom
bų” da daugiau pradėjo 
sprogti. Juodveidžiai švil
pė ir šnypštė, bet daugiau, 
nieko nepadarė.

Išviso areštuota 11 žmo-! 
nių per tą bruzdėjimą, 
tarpe kun. 
Trotter, _
kaipo vadovai šito subruzdi- verge, 
mo. ' 
tik vienas. istr., ______ ...

Tai atsitiko pereitos su- džia 7:45 vakare, 
batos vakarą. i -

Iš tos priežasties ant ry-į skaitlingiausia, 
tojaus, nedėldienvj, Faneuil Su pagarba, Komitetas

SO. BOSTON
34-1 Broadway,

Generališkas 
pirklys. 

Parduoda ir 
perka

NAMUS. 
LOTUS ir 

FARMAS 
ir duodam - pas 
kola. Taipgi su
randam darbi
ninkams darbą. 
Su visokiais rei
kalais kreipkitės

ypatiškai, per laiškus arba telefonu: 
146 AMES ST.. BROCKTON, MASS.

Teleph. 1562-M. (16)

| Alkoholis ir kūdikiai. Kas yra arba 

į tikisi būti kūdikių tėvais, būtinai 
turėtų perskaityti šitą knygutę... 10c 

Byla Detroit’o Katalikų su Socijali- 
stais. Knygelėj atspauzdmta visas 
tardinėjimas kaip vienos taip ir ki
tos pusės, todėl bešališkai parodo 

ant kiek išauklėtas pas mus žiau
rumas. Naudinga perskaityt lygiai 

katalikui kaip ir socijalistui. Su pa
veikslais..............................................25e

Lengvas būdas išmokt angliškai Si 

knyga sutaisyta taip lengviai ir su
prantamai. kad kiekvienas gali iš
mokt greitai kalbėt angliškai, ku
ris tik bent kiek gali lietuviškai 
skaityti. Joje teina netik atskirt 
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

"Kunigams reikia vaikų.”
Tūlas kalbėtojas, sakyda

mas Cambridge’uje prakal-. doleriu 
bą. tarp kito ko pasakė šito
kį dalyką :

"Kiekvieno žmogaus ir 
kiekvienos šeimynos tikslu 

įyra auginti vaikus. Kas 
nenori vaikų, tegul tas nė 
artyn neina prie merginų ir 
visai nemislija apie ženatvę. 
Aš niekam nepatariu gyvent 
taip, kaip štai kunigas Kr. 
arba kiti musų kunigai, be 
vaikų.”

Ir sudavęs kumščia Į sta-( 
lą pridūrė:

"Jeigu jie užlaiko prie sa
vęs moteris, tai jie (kuni
gai) turi turėt ir vaikų.”

Ir taip kalbėjo ne koks 
bedievis ar socijalistas, bet 
tikras parapijonas.

Reporteris.

Ant pardavimo 2 Automo
biliai labai pigiai.

Studabeker 1913. 5 sėdynėm
durim, 4 cilinderiai, viskas gerai
rodo ir eir.a kaip naujas; Kainuoja 
1085 do!., dabar parduodam už 425 

is.
Antras Moon 1912, 5 sėdynėm, 4 

durim, 4 cilinderiai. eina gerai, kai
nuoja naujas 1200 dol, dabar už 275 
dolerius. Pirkėją išmokinsime važi
nėt ir laisnius išimsime dykai. Kreip
kitės pas

C. L RBON ir A. PILVINI,
233 Broadway. arba 130 Bowen st., 

So. Boston. Mass.

AR NORI TURĖT GERUS 
ČEVERYKUS?

ir vyriškus aprėdalus, kaip tai: 
Skrybėlių. Marškinių. Kalnierių, 

Kaklaraiščių ir t. t.
jeigu taip, tai eik visuomet pas

C. URBONĄ ir A. PILVINĮ 
Lietuviškon Krautuvėn. 

kur galėsit pasirinkti pagal savo 
norą.

C- Urbon ir A. Pilvinis,
233 Broadway, So. Boston. Mass. 

prie kampo C st.

VALEIKAJ.
217a D Str..

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

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

17 A 17 A D A T dabar labai madoj, bet Kas iš tų 
“ AKAnAI

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

DŽIAN BAMBOS SPYRIAI
fr-f PI ĮMIGAI SSIUNČIAMI Į LIETUVĄ NUEINA 

į » IRIMAI SAUGIAI ir GREITAI.

=N

Suaugę dvynai.
Bostono vaikų ligonbuty- 

je. ant Longvvood avė., da
bar randasi suaugę dvynai. 
Juos atvežta čionai iš Holy- 

i oke, Mass., kur gyvena jų 
'tėvai, Gibb vardu. Dakta
rai čia svarsto, ar negalima 
butų suaugusius kūdikius 
perpiaut, nes kaulai nesu
augę, tik mėsos, bet ir vėl 
bijosi, kad nebūtų sujungti 
kai kurie organai.

Balandžio 25 LSS. 60 kp. 
nariai turės mėnesini susi
rinkimą. Bus renkami de
legatai Į Vl-to rajono Kon
ferenciją, pasitarimas apie 
"Raudonąją savaitę,” Gegu
žės šventę ir t.t. Visi nariai 
susirinkit.’

North Cambridge’uje su
simušė pereitą nedėldieni 
keli italai ir tuojaus pradė
jo šaudyties. Du privaryti 
kulipku dabar guli ligonbu- 
tyje

Ateinanti nedėldieni soci- 
jalistų salėje, 376 Broad- 
way, S. Michelsonas skaitys 
referatą apie senovės die
vus. Pradžia 7:30 vai. va
kare.

Didelis Teatras ir šokiai.
Rengia L.S.S. 67 kuopa, 

jų i Brighton, Mass. Statys sce- 
Puller ir tūlas noje įspūdingą veikalą "Le- 

kurie kaltinami gališki žmogžudžiai,” ket- 
, 29 balandžio , 1915, 

Iš baltveidžių suimtas' Roshut Hali, 1095 Tremont 
;str., Roxburv, Mass. Pra- 

, Meldžia- 
' me atsilankyt publiką kuo-

J

"KELEIVIO AGENTŪRA” VISAME SAVO ŽMONĖMS PATAR
NAUJA TEISINGAI IR PINIGAI SIUNČIAMI PER "KELEIVIO 

AGENTŪRĄ," NUEINA GREIČIAU. NEGU PER KITUS 
AGENTUS. NES

1. Pinigų ji pas save nelaiko, bet išsiunčia tris kartus į sąvaitę.
2. Pinigų pristatymą gvarantuoja bėgyje 3-jų savaičių, arba grąži

na pinigus atgal.
Musų kainos:

i!
I

( Už 5 rub. S2.S0 Už 50 rub. 26.15 Už 100 rub. 52.15 Už 450 rub. 234.00
J 10 5.40 55 28.75 125 65.15 500 260 00
i 8.00 60 31.35 150 78.15 312.00

20 10.60 65 33.95 175 !»l 20 700 364.00
?5 13.20 70 36.90 200 104.15 800 416.00
30 15.80 75 39.20 250 130 15 900 468.00

Į 35 18.40 80 41.75 300 156 15 1000 518 00
40 21.00 85 44.35 350 182.15 1500 778.00

Į 45 23.60 90 46.95 400 208.00 2000 1038.00

Į

i

i
 Pinigai Lietuvoj dabar reikalingi, pasiuskit savo giminėms keliatą Į 

rublių, ir siųskit per j

“KELEIVIO” AGENTŪRĄ
jj 28 Broadway, So. Boston, Mass.

©
M

| Daugiau juokų, negu saliune alaus
| Knyga apistori, gražiais viršeliais ir su
I Džian Bambos feisu arba veidograpija.
| Joje telpa netik Džian Bambos spyciai,
Ibet ir šiaip daug kitokių juokų

KAINA TIK 25 CENTAI.

Pinigus galima prisiųsti per money orderį arba suvyniot kvoterį į popie- 
relg ir įdėti į gromata. Adresuokite taip:' 

“KELEIVIS”
* 28 Broadvvay, So. Boston, Mass.

įvairių pučkelių ir 
išbėrimų

SEVERA'S
HEDICATED SKIN SOAP

(Severos Gydantis Odinis 
Muilas.)

puikus tai muilas visos 
Šeimynos nariui.

Kaštuoja 25 centus.

Nuo niežų, šašų, dedervinių, 
parstupo užsinuodijimo. “sault 
rheum ’ 
vasarinių

*
i

iri.
&

&

$
$

SEVERA’S TAB-LAX.
Cukrinis 
Malonus 
Vaikams 
siems.

Kaštuoja

Liuosuoto.ias. 
ir 
ir

veiklus 
Suaugu-

10 ir 25c.

(Severos Odinė Mostis> yra puikas tepate®. Ti rnsaugoja ir pa- 
iiuosuoja odą nuo biaurinanėių ir skaudančią i. bėrimą. Kast. 50c.

’ VANDENIUOTAS IŠKERIMAS.
“Malonėkite pagarsinti mano 

laiškelį, kariame pranešu, kad Se« 
voros Odinė Mostis gydė mano 
skaudamą koją, kuri ilgą laiką 
buvo ištinusi ir apiberta vande- 
niuotais išbėrimais. Patepu-, ke
letą kartų, koja išgyjo. Per 10 
metų kentėjau ir nei Europos 
daktarai negalėjo pagelbėti.’’ 

Mathvas Kotas,
Box 53. SilverhilI, Ala.

iJusi? aptiekorius užlaiko visokius Severos Preparatus. Būtinai rM- 
kniaukite Severos. Neimkite jokių užvaduotojų. Negalėdami gauti užsisa
kykite tiesiai nuo

VIENATINĖ LIETUVIŠKA

APTIEKA
BOSTONE IR VISOJE MASS. VALSTIJOJE.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Visokiame reikale kreipkitės šituo adresu:

K. ŠIDLAUSKAS
SO. BOSTON, MASS

t f

226 BR0ADWAY 
KAMPAS C STR.




