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Reikalauja,kad prašalintu kaizeri
RUSIJOS REVOLIUCIJO-i
NIERIŲ ATSIŠAUKIMAS.'

Ragina griauti Vokietijos 
ir Austrijos sostus.

Iš Petrogrado praneša
ma, kad šiomis dienomis du
rnos rūmuose buvo milžiniš
kas revoliucijonierių mitin
gas. Susirinkę tenai ka
reiviai ir darbininkai nu
tarė atsišaukti į Vokietijos 
ir Austrijos žmones, kad jie 
taip pat sukiltų, nuverstų 
savo valdonus ir baigtų ka
rę.

Susirinkimas užreiškė, 
kad Rusijos žmonės nenori 
kariauti su Vokietijos žmo
nėmis ir dabar jau jie žiu
ri į karę vien tiktai kaipo i 
kovą su Vokietijos ir Aus
trijos valdžiomis.

Bet jei Vokietijos ir Aus
trijos žmonės nenorėtų ar 
negalėtų dabartinių savo 
valdžių nuversti ir tęstų ka
rę toliaus, tai Rusijos pro
letariatas nepadės ginklo, 
bet kovos iki galo. Social
demokratų atstovas durnoje 
Čcheidze, kalbėdamas šitam 
mitinge tarp 
kęs:

”Kalbėdami 
mes visuomet 
koše šautuvą, 
kariaut už savo laisvę iki 
paskutinio lašo klaujo, jeigu 
vokiečiai nepriims musų at
sišaukimo. Vyriausias mu
sų atsišaukimo tikslas yra 
—jieškoti taikos kviečiant 
juos numesti savo jungą.”

Kitos vėl telegramos skel
bia, kad atėję Amsterda
man vokiečių socialistų laik
raščiai praneša, jog susirin
kę Austrijoj vokiečių socia
listai išleidę kokį tai atsi
šaukimą į Rusijos žmones. 
Jo turinio vokiečių laikraš
čiai sakosi skelbti negalį. 
Atsišaukimas busiąs nusiųs
tas Rusijon per Tarptauti
nį Socialistų Biurą.

Jeigu laikraščiai negali 
paskelbti to atsišaukimo tu
rinio, tai reiškia, kad jis yra 
priešingas Vokietijos val
džiai. Taigi gali būt, kad 
tenai jau kalbama apie re
voliuciją prieš kaizerį.

Teutonai nori taikos. Rusų kareivių seimas. Kiek išeikvota turtų. Amerika eina karen su VokietijaII
KIEK KANADA PADEDA 

ANGLIJAI.
Mums prisiųsta iš Kana

dos laikraščių iškarpų, kur 
skaitlinėmis išparodoma, 
kiek dabartinis Kanados 
valdžios galva Sir Robert 
Borden padarė Anglijai ge
ro. Ir taip:

1. Jis suorganizavo, išla
vino, apginklovo ir paauka
vo sąjungininkų reikalams 
ginti 435,000 vyrų armiją.

2. Užgyrė karės reika
lams $900,000,000.

3. Suorganizavo amunici- 
------ - jos industriją taip, kad;

generolas Dimitriev tris syk šiandien joje pakinkyta dir-! 
m’’ ste- ba 350,000 žmonių, 650 fab-i 

ne- rikų, Anglijon išsiųsta amu-1 
i nicijos jau už $500,000,000 
ir ant $700,000,000 esą da 
kontraktų padaryta.

4. Paskolinta Anglijos 
valdžiai amunicijos gamini
mo tikslams $250.000,000.

5. Australijai, Naujai Ze
landijai ir kitoms sąjungi
ninkų šalims išpildyta ka
rės užsakvmu už $150,000,- 
000.

6. Už $60,000,000 prista
tyta Anglijos armijai šieno, 
avižų ir miltų.

7. Iš šalies, kuri pirm ka
rės pati turėjo skolintis už
sienyje apskritai imant po 
$1,000,000 kasdiena, Kana
da likos paversta į tokią ša
lį, kuri šiandien kas diena 
išleidžia karės reikalams po 
$1,000,000 pati ir da duoda 
milžiniškų paskolų Anglijai.

8. Padidino visą pramonę 
nuo $1,000,000,000 1914 me
tuose iki $2,000,000,000 1917 
metuose.

9. Įvedė karės mokesčius, 
kuriais padengiama bėga
mieji šalies ekspensai ir da 
pusėtinai atlieka karės rei
kalams.

Be to da pristeigta visa ei
lė Įvairių komisijų, kurios 
padeda varyti karės darbą, 
taip kad Kanada, nesenai 
da buvusi rami ūkininkų ir 
pramonės šalis, šiandien pa
virto jau praktiškai į kariš
ką liogerį.

KARĖS FRONTE KAREI
VIAI DARO MITINGUS.
Atėjo laikas, kad ir rusų 

kareivis įgijo piliečio teises. 
Kareiviai daro mitingus ne
tik Petrograde, bet ir karės 
fronte. Iš Londono prane
šama, kad pereitoj sąvaitėj 
Rygos fronte buvo milžiniš
kas kareivių mitingas, ku
riame dalyvavo generolas 
Radko-Dimitriev ir keletas 
durnos narių. Buvo svars
tomas klausimas apie prisi
rengimą prie pavasario mu
šiu. Mitingo pienininku 
buvęs paprastas' kareivis ir

VOKIETIJA SUJLO 
RUSIJAI TAIKYTIS.

Iš Berlyno pranešama, 
kad paskutinėj savo sesijoj 
Reichstagas pereitoj sąvai
tėj karštai pasveikino Rusi
jos revoliuciją ir Vokietija 
savo kanclerio Betman-Hol- 
vego žodžiais aiškiai pasiu-

VOKIETIJOS SOCIALIS
TAI REIKALAUJA 

TAIKOS.
Reuterio žinių agentūros 

korespondentas iš Amster
damo praneša, kad viename 
paskutiniųjų Reichstago po
sėdžių pereitoj sąvaitėj so
cialistai grieštai pareikala-Įlė Rusijai dabar taikytis.

Bet Naujoji Rusija, kiek 
galima spręsti iš telegramų, 
apie atskirą taiką ir girdėti 
nenori.

I
I

1

i vo, kad valdžia baigtų karę. 
Socialistas Bernstein karš
tai sveikino Rusijos revoliu
ciją, kaipo prirodymą soci
alistų principų tvirtumą.

kita ko paša-

i Vokietiją 
laikome ran- 
Mes pasiryžę

MIRTEIS BAUSMĖ RUSI
JOJ PANAIKINTA.

”New York Times” iš
spausdino iš Petrogrado te
legramą, kad laikina Rusi
jos valdžia panaikino įsta
tymą apie mirties bausmę. 
Visi prasikaltėliai, kurie 
pirma butų baudžiami mir- 
čia, dabar bus sodinami ka
lėjiman.

SAKO, CARAS PABĖGĘS.
Berlynas sakosi iš įvairią 

šaltinių gavęs žinių, kad bu
vęs Rusijos caras pabęgo iš 
po sargų priežiūros ir din
go. Kopenhagos laikraštis 
”Politiken” rašąs, kad kiek
vienas traukinis Finlandi- 
joj yra krečiamas, nes esą 
manoma, kad caras bėgsiąs 
Švedijon. Stokholmo laik
raštis ”Tidnigen” šitą žinią 
patvirtinąs, sakydamas, kad 
rusų-švedų rubežius yra uo
liai saugojamas.

CARO MINISTERIS GA
VO NUO VOKIEČIŲ 

18,000,000 RUBLIŲ.
Kopenhagoj gauta iš Hel- 

singforso žinių, kad naujo
sios valdžios paskirtoji ko
misija senosios valdžios šu
nybėms tyrinėti susekė, kad 
buvęs premjeras Štiurme- 
ris, kuris dabar yra- areštuo- 

I tas, yra gavęs iš vokiečių 
! 18,000,000 rublių, kad Rusi- 
' ja padarytų su Vokietija 
atskirą taiką. Šita suma 
j: .m buvo įteikta kaipo 
rankpinigaiai. Štiurmeris į 
turėjo išdirbti da tos taikos 

; planą ir duoti ji vokiečių 
I valdžiai užtvirtinti. Kuomet 
taika įvyktų, štiurmeris bu-i 
tų gavęs da daugiau._______
RUSIJA BUSIANTI SU

SKALDYTA Į PRO
VINCIJAS.

Berlynas sakosi gavęs iš 
Stokholmo žinių, kad Rusi
jai gresia susiskaldymo pa
vojus. Sakoma, kad Kijeve 
jau prasidėjo judėjimas už 

: atsiskyrimą (turbut Maža- 
rusijos), kuomet iš Turkes- 

' tano ateina žinių, kad tenai 
norima taip-pat neprigul- 
mybės. Kaukazas norįs lik
ti neprigulminga respubli
ka, o Suomija reikalaujanti 
kuoplačiausios autonomijos, 

i Tokiu budu Rusija suskil
sianti į atskiras provinci
jas.

I

AUSTRIJA GATAVA 
TAIKYTIS.

Amsterdame gauta iš 
Vienos žinių, buk Austro- 
Vengrijos užsienio ministe
ris Czernin ”Fremdenblad- 
to” korespondentui pasakęs, 
kad sąjungininkai gali tai
kytis su centralėmis valsty
bėmis kiekvienoj valandoj. 
Austrija esanti gatava tai
kytis kad ir šiandien, bile 
tik toji taika butų garbinga.

I

SIUNTĖ CARUI PAS
VEIKINIMĄ

Kanadoj, Winnipego mie
ste, nesanai buvo rusų popų 
suvažiavimas, kuriame da
lyvavo 165 vyskupų ir pap
rastų šventikų. Šita juod
varnių goveda tarp kita ko 
išnešė ir pasiuntė carui ši
tokią rezoliuciją: ”Suva- 
žiavę Winipige Rusijos išei
viai iš Rusijos, Galicijos ir 
Bukovinos karštai sveikina 
tave, musų Baltasai Care, ir 
meldžia Tavęs: vesk karę 
patol, pakol Tavo priešas, 

■ puolęs po Tavo kojų pradės 
prašyti taikos. Mes pra
šom Tavęs, Didis Care, su- 

I vienyk visas slavų tautas 
po galingu savo skeptru.”

Bet pakol šitas juodašim
tiškas pasveikinimas nuėjo 
i Rusijon, ”Baltasai Caras” 
buvo jau nudrėbtas nuo sos
to.

KIEK LĖŠUOJA DABAR
TINĖ KARĖ.

Dabartinėj Europos ka
rėj yra dvi valstybės, kurios 
lošia vadovaujančią rolę. Iš 
sąjungininkų pusės tokią 
rolę lošia Anglija, o iš teu
tonų — Vokietija. Taigi 
Įdomu bus žinoti, kiek toms 
valstybėms karės vedimas 
atsieina. United Press ži
nių agentūros koresponden
tas apskaito, kad iki 1 ba
landžio Anglija išleido ka
rės reikalams $19,000,000,- 
000, o Vokietija $16,000,000,- 
000. Apskritai imant. Ang
lijai karė atsieina $27,207,- 
700 kas diena.

Anglija dabar turinti 5,- 
000,000 vyrų po ginklu, o 
Vokietija apie 10,000,000. 
Be to da Anglija turi prie 
karės darbų 3,219,000 mote
rų. Anglijos nuostoliai už
muštais, sužeistais ir paim
tais nelaisvėn kasdiena sie
kia 38,000 vyrų.

Visų kariaujančių valsty
bių nuostoliai nuo karės 
pradžios iki šiolei apskaito
mi užmuštais, sužeistais ir 
prapuolusiais apie 23,000,- 
000 vyrų. Vokietijai iš to 
pripuola truputį daugiau 
kaip 4,000,000, Anglijai dau
giau kaip 2,000,000, o Fran
cuzijai apie 3,500,000 karei
vių.

VOKIEČIAI RENKA
VAISIŲ KAULUKUS.
Karė privertė vokiečius 

viską taupyti. Jie pradėjo 
rinkti net vaisių kaulukus. 
Pereitais metais tokių kau- 
lukų Vokietijoj surinkta 
120,000 tonų, iš kurių iš
spausta apie 1,100,000 sva
rų aliejaus, o tas aliejus pa- 

j versta į oleomargariną, ku- 
| ris yra vartojamas vietoj 
sviesto.

i

jį pabučiavęs. Tokių 
buklų pirma Rusijoj 
buvo. *

SĄJUNGININKAI PASIE
KĖ JAU ’HINDENBUR- 

GO LINIJĄ.”
Londono pranešama,

I
Iš

kad 31 kovo anglai jau pasie 
kė ”Hindenburgo liniją” vi
su frontu nuo Arras iki St. 
Quentino. Francuzai sako
si taipgi pasiekę tą išgar
sintą vokiečių liniją nuo St. 
Quentiuo iki Soissons. Vo
kiečiai šitoj linijoj jau įsika
sė ir karė vėl prasideda ap
kasuose.

NAUJA ŠMĖKLA ANT 
JŪRIŲ.

Ant Atlantiko pasirodė 
naujas vokiečių laivas, ku
ris skandina prekybos lai
vus. Iki 1 balandžio jisai pa
skandinęs jau 11 garlaivių. 
Šiomis dienomis Brazilijon 
pribuvo 165 išsigelbėję pa
skandintų laivų jurininkai. 
Jie sako, kad šitas naujas 
vokiečių užpuolikas yra 
žėglinis laivas ir turi įsitai
sęs gazolino motorus. Jis 
plaukiąs po norvegų vėliava 
ir esąs sunkiai apginkluo
tas.

ANT VOKIEČIŲ LAIVO 
BOMBŲ DIRBTUVĖ.

New Yorke dabar eina 
byla, kurioj keli vokiečiai 
kaltinami už padėjimą bom
bų ant laivo, kuriuo buvo 
siunčiama sąjungininkams 
amunicija iš New Yorko. 
Laike tos bylos valdžia pri
statė tokių dokumentų, ku
rie liudija, kad ant vieno vo
kiečių laivo Hobokeno uos
te buvo įtaisyta bombų dirb
tuvė. Tų bombų vokiečiai 
yra pridėję į sąjungininkų 
amunicijos laivus labai 
daug, bet jos prastai pada
rytos ir tik reta jų sprogo.

ŽEMĖ JAU KONFIS
KUOTA.

Paskutinės žinios iš Rusi
jos sako, kad dideli žemės 
plotai likos konfiskuoti ir 
bus išdalinti žmonėms.

DIDIS SNIEGAS KA- 
NADOJ.

Iš Kanados mums prane
šama, kad šiaurinėj Ontari- 
joj 27 ir 28 kovo tiek daug 
prisnigo, jog turėjo sustoti 
visi traukiniai ir žmonės 
negalėjo niekur išeiti.

KIEK PASKOLA DAVĖ 
ANGLIJAI PINIGŲ.

Savo laiku buvom ”Kelei- 
vyje” rašę, kad Anglijos 
valdžia sumanė neapribotą 
paskolą: nutarė per tūlą 
laiką skolinti iš savo žmo
nių tiek pinigų, kiek tik bus 
galima gauti. Dabar pasko
los laikas jau pasibaigė ir 
finansų ministeris Bonar 
Lavv pranešė parliamentui, 
kad naujoji paskola davė 
daugiau kaip $5,000,000,000. 
Sako, kad prie tos paskolos 
prisidėjo arti 8,000,000 žmo
nių.

1,500.000 KAREIVIŲ MU
ŠASI FRANCUZIJOJ.
Po kelių dienų pasilsio 

Francuzijoj vėl prasidėjo 
į smarkus mūšiai. Francu
zai su anglais atakuoja vo
kiečius 85 mylių fronte, 
lauždamiesi per taip vadina- 

įmają ”Hindenburgo liniją.” 
Vokiečiai drūčiai laikosi, 

i bet sąjungininkai vis ima 
vieną miestą paskui kito ir 
išrodo, kad ”Hindenburgo 
linija” bus sulaužyta. Šitoj 
kovoj iš abiejų pusių daly
vauja pusantro miliono ka- 

■ reivių.

KUNIGAIKŠČIAI PASIS
KUBINO SAVO ŽEMES 

ATIDUOTI.
Matoma, nujausdami, kad 

visų stambių žemvaldžių že
mės bus konfiskuotos, viso
kie "didieji” ir ”mažieji” 
Rusijos kunigaikščiai pasis
kubino atiduoti jas dabarti
nei valdžiai geruoju. Šitos 
žemės, žinoma, bus išdaly
tos bežemiams.

VVILSONAS REIKALAU
JA KARĖS SU VO

KIETIJA.
Pereitą panedėlį Wash- 

ingtone susirinko kongre
sas, sušauktas Wilsono spe- 

i cialiai karės reikalais. Savo 
kalboje Wilsonas pareikala- 

I vo, kad kongresas apskelb- | 
j tų karės stovį su Vokietija, 
I ką be abejonės kongresas ir 
padarys.

Toliaus Wilsonas reika
lauja 500,000 kareivių armi
jos, pilno aprūpinimo laivy
no ir panaudojimo visų pa- 
jiegų ir šaltinių, kad ”pri- 
vertus Vokietijos valdžią 
taikytis ir baigti karę.”

Kad Vokietiją prie to pri
vertus, Amerika turi remti 
sąjungininkus, kad jie galė
tų smarkiau ją mušti. Toji 
parama sąjungininkams tū
li’’ ’
I visokia karine medega.

Wilsonas sako, kad "mu
sų ginčai” yra su Vokietijos 

j yaldžia, o ne jos žmonėmis.
Ir kova esanti vedar 
demokratiją, už visapasau- 
linę ramybę ir 
vimą visų tautų

• 1 • i

ATSAKOMYBĖ Už KARĘ 
PULS ANT AMERIKOS.

Jeigu tarp Amerikos ir 
Vokietijos kils karė, tai visa 
atsakomybė už tą karę puls 
ant Amerikos, pasakė vokie
čių valstybės ministeris 
Betman-Holveg savo pra
kalboj Reichstage.

Vokietija niekados netu
rėjo ir dabar neturi mažiau
sio noro užpulti ant Jungti
nių Valstijų, sako kancleris. 
Ji niekados nenorėjo su 
Amerika kariauti. Ir ji ne
nori to dabar.

Nelabai senai Vokietija 
buvo pasiūlius savo prie
šams taikytis. Anglija su 
savo sąjungininkais tą pa
siūlymą atmetė ir paskelbė 
tokius reikalavimus, kurie 
turėtų sunaikinti ir pačią 

„ _ . . . i Vokietiją ir jos talkininkes,
ri būti duodama pinigais ir Tuomet Vokietija paleido

I

I

”paliuosa- 
” — tų tar- 

• ne ir vokiečių tautos. Bet 
lygiai tą patį ir kaizeris juk 
sako; jis taip-pat kariaująs 
už ”paliuosavimą tautų” ir 
”demokratijos praplatini- 
mą.V

Wilsonas sako : Jungtinės 
Valstijos nenori užkariavi
mų, negeidžia viešpatysčių, 
nei atlyginimų už materia
lius nuostolius ar gyvastis, 
kurias ”mes liuosu noru ap- 
siimam aukauti.”

Amerika nenori kariauti 
su Austrija nei kitomis Vo
kietijos talkininkėmis.

54 DIENAS PASKANDI
NO 634 LAIVUS.

Neapribuota Vokietijos 
submarinų karė neša baisų 
sunaikinimą ant jūrių. Bė
gyje 54 dienų, nuo 6 vasario 
iki 2 balandžio, submarinai 
sunaikino 634 laivus, kurie 
kartu sudaro 1,003,000 tonų 
įtalpos.

Iš 634 paskandintų laivų 
8 priguli amerikiečiams, 114 
kitoms neutralėms tautoms, 
507 Anglijai ir jos sąjungi
ninkams, o 5 nežinomi.

I

100,000 SIBIRIEČIŲ
GRJŽTA RUSIJON.

50,000 rogių su 100,000 
politiškųjų tremtinių dabar 
traukiasi Sibiro keliais il
giausiu retežiu prie arti
miausių vagzalų ant Sibiro 
geležinkelio. Neužilgo visi 
jie bus Rusijoj.

ANGLIS NEATPIGS.
Paprastai būdavo pavasa

riui atėjus anglies kaina nu- 
puldavo po keliasdešims 
centų ant tono, bet šįmet to 
nebusią.

KEROSINO LEMPOS 
PARYŽIUJE.

Dėl stokos anglies, iš kat
ros yra daromas žibinamas 
gazas, Paryžiaus gatvėse 
projektuojama įvesti kero- 
sino lempos.

valion savo submarinus, kad 
greičiau privertus savo 
priešus taikytis. Jeigu dėl 
šitos priežasties Amerika 
skaito reikalingu apskelbti 
Vokietijai karę ir padidinti 
kraujo praliejimą, tai atsa
komybė už tai puls ant 
Amerikos, o ne ant Vokieti
jos.

PERKRIKŠTIJO SALAS.
Kaip jau buvo savo laiku 

rašyta, Jugtinės Valstijos 
nupirko iš Danijos tris salas 
Vakarų Indijos salyne. Iš 
pradžios buvo manoma tas 
salas pakrikštyt admirolo 
Dewey vardu — Dewey 
Islands. Bet dabar jas pa
krikštyta Virginijos Salo
mis. Mat tokiu vardu jas 
buvo pavadinę pirmutiniai 
ispanų jūreiviai, kurie atra
do jas apie 400 metų atgaL

Amerikos vice-admirolas. 
Oliver bus pirmutinis tų sa
lų gubernatorius. Jis iš
plaukia tenai tą pačią dieną,, 
kaip salos formališkai bus 
perduotos šios šalies val
džiai. Tą pačią dieną Jung
tinių Valstijų iždininkas 
McAdoo įteiks Danijos am
basadoriui Washingtone če
kį ant $25,000,000 už tas sa
las.

Šitos salos Amerikai turi 
labai didelę svarbą karės 
žvilgsniu, todėl šios šalies 
kapitalistiškoji valdžia ir 
pasirūpino jas įgyti. Dabar 
tenai busianti įtaisyta ka
riškam laivynui stotis ir 
tvirtovė.

t

GELEŽINKELIAI 
PABRANGS.

Iš-Washingtono praneša
ma, kad geležinkeliai tuo
jaus reikalaus, kad jiems 
butų leista pakelti kainą už 
tavorų vežimą nuo 15 iki 18 
nuošimčių.

PLIENO TRUSTAS KAS
DIENA UŽDIRBA 

$1.500,000.
Plieno trustas, žinomas 

vardu United Steel Cor- 
poration, pusiau oficia
liai paskelbė, kad jo gry
nas pelnas dabar siekia $1,- 
500,000 į dieną. Vadinasi, 
kas diena tiek nusukama 
darbininkų uždarbio.



KELEIVIS.

APŽVALGĄ
BIJOSI, KAD NEKONFIS- 

KUOTŲ BAŽNYTINIŲ 
TURTŲ.

Klerikalai labai susirupi- 
nė, kad naujoji Rusijos val
džia neatskirtų nuo valsty
bės bažnyčios ir nekonfis
kuotų bažnytinių turtų. 
Vienas jų organas jau daro 
apie tai „dvasiškus apdū
mojimus” ir sako:

"Dabartinė permaina Rusi
joje, beabejo, turės daug pa
sekmių. Tarp kitko ji smar
kiai palies ir .tikėjimą. Pra- 
voslavija smarkiausiai ir skau
džiausiai pajus senosios tvar
kos išnykimą. Nuo kitų tikė
jimų dabartinė Rusija nuims 
slegiančią naštą, bet paramos 
jiems neduos.

"Rodičevo paskyrimas mi
nistru Finlandijai dar kartą 
parodo, kad konstitucionalistų 
demokratų partija yra visaga- 
linga dabartinėje Rusijos vy
riausybėje. Rodičevas yra ge
riausias Rusijoje kalbėtojas 
visa širdimi atsidavęs K.-D. 
partijai.

"Ji savo programe skelbia 
laivę visiems tikėjimams. Bet 
tą laisvę jis supranta lygiai 
taip pat, kaip ir valdanti Praiv 
cuziją radikalų bei socialistų 
sutartis. 7" 
’Rieč’ ir kitus K.-D. partijos 
organus, tas gana aiškiai paži
no jos pažiūras j sąžinės lais
vę.

Tų pažiūrų pamate yra 
principas atidalinti tikėj imą 
nuo viešpatijos. Suvienytose 
Valstijose tikėjimas yra atida
lintas nuo viešpatijos, bet ne 
tas atidalinimo tipas patinka 
rusams radikalams. Jie pilnai 
pritaria prancūziškam dalini
mui Bažnyčios nuo viešpatijos. 
Prancūziškas atidalinimo tipas 
pasižymėjo bažnyčios turto 
konfiskavimu, panaikinimu 
vienuolijų laisvės, mokyklos 
pavertimu į ateizmo įrankį.

"Kaip Prancūzijoje radikalai 
buržujai varo I 
priešingą tikėjimo politiką, 
remdamiesi socialistų pagelba, 
taip ir Rusijos Konstituciona- 
listai-Demokratai eina su so
cialistais išvien.”
Musų klerikalai turi vilti, 

kad į valdžią galės patekti 
dar keletas juodašimčių ir 
jie, žinoma, bažnyčios rei
kalus gins, bet jie nieko ne
galėsią padaryti, nes di
džiuma naujoj valdžioj bu
sią radikalų. Negana to da,

liau jų viešpatavimui turės 
ateiti galas. Šito jie dau
giausia ir bijosi.

IR JIE KALBA APIE 
REVOLIUCIJĄ.

Apie Rusijos revoliuciją 
j prašneko net aršiausi revo
liucijos priešai. Kalba apie 
ją ir Chicagos "Lietuva.” Ir 
ji, lyg ta musė jaučiui an: 
ragų tupėdama, giriasi: „O 
juk ir mes arėme.” Ir ji ka
da tai pasakiusi, kad Rusi
joj gali kilti revoliucija. Ir 
ji mat „revoliucionierė.”

Bet mes žinom jos „revo- 
liucijonieriškumą.” Ji ne 
vieną kibirą pamazgų yra 
išvertus ant revoliucijonie
rių galvos. Ir dabar ji kal
bėdama apie revoliuciją iš
veda taip, kad šitą revoliu- 

' ciją sukėlė ne revoliucijo
nieriai, bet... išmintingi du
rnos atstovai. Ir tik-tik ne
pasako, kad tai Yčo nuopel
nas. Užtai revoliucija taip 
ir nusisekusi, kad jai ”vado- 
vavo” ta partija, prie kurios 

I priguli ponas Yčas. Tik pa- 
Kas 1906 m. skaitė siklausvkit, kokiu nesąmo- 
it,,c K-n nių tautininkų organas mo

ka pripasakoti:
"Panašios revoliucijos dar 

nėra buvę, išskyrus didžiąją 
francuzų revoliuciją. įvykusią 
pabaigoj 18-to šimtmečio. 
Skirtumas tarp jų yra tame, 
kad anoji francuzų revoliucija 
kainavo jūres kraujo pralieto 
—daugelyj atsitikimų visai be
reikalingai; daugelis turto ir 
neapkainuojamų brangenybių 
ir dailės tvarinių tapo vanda
liškai sunaikinta; galvos kal
tų ir nekaltų, kaip kopūstai, 
vertėsi po giliotinos peiliu.

"Rusijos tik-ką įvykusioj re
voliucijoj matom kaip tik prie
šingai: didžiausia pasaulio mo-

krikščionijai narchija tapo nuversta bėgyje 
... teigtos dienų, beveik be krau

jo praliejimo, be turto naikini
mo. be žiaurumo, be giliotinų.

"Tas parodo didelį sumanu
mą ir gabumą tų, kurie šitą re
voliuciją vedė — būtent durnos 
atstovų, ir jeigu jie ir toliaus 
panašiu budu ves reikalus, 
apie revoliucijos pasekmingu- 
mą negali būti abejonės."
Tai ve, kokį supratimą ši

ta „revoliucionierė” turi 
_ apie Rusijos revoliuciją. Re-

Rusijoj susideda ir tokios voliucija apsiėjo be didelio 
sąlygos, kurios spirte spirs kraujo praliejimo dėlto, kad 
konfiskuoti bažnytinius tur- ją vedė durnos atstovai. Tuo- 
tus. Pavyzdžiui: p .

"Rusijos pinigynas šiandien voliucijai netik nevadovavo, 
stovi neapsakomai blogai. In- bet norėjo ją dar sustabdyti, 
teligentijos^ minioje yra pra- Durnos pirmininkas Ro- 

u..i, _ „ dzianko kelis kartus prašė
care, kad paleistų senus ml- 
nisterius ir tokiu budu nu
ramintų žmones. Apie caro 
prašalinimą durna ir manyti 
nemanė. Ir kada Petrogra
do darbininkai apsiginklavę 
stojo su caro valdžia į atvi
rą kovą, kada miesto gatvė
se ėjo didžiausi mūšiai, du
rnos nariai susirinkę Tauri- 
dos rūmuose ginčijosi, kas 
dabar daryt. Ir tik tuomet 
jie nutarė pereiti revoliuci
jos pusėn, kuomet pamatė, 
kad darbininkai paėmė vir
šų, kad jau kariumenė perė
jo žmonių pusėn. Bet ir revo 
liucijai paėmus viršų durna 
norėjo palaikyti da monar
chiją. Senas caras likos nu
mestas, tai durna norėjo pa
sodinti sūnų ant sosto, o ca
ro brolį skyrė regentu. Tik 
žmonėms ir kariumenei 
prieš tai pasipriešinus pra
dėta kalbėti apie republiką, 
apie šaukimą Steigiamojo 
Seimo. Tai ve, kaip tie iš
mintingi durnos atstovai re
voliucijai „vadovavo.” Jei
gu didelio kraujo praliejimo 
nebuvo, tai čia ne durnai 
ačiū, bet ačiū sąlygoms, ko
kios dabar Rusijoj viešpa
tavo. Žmonės būdavo, ka
riumenė buvo nepatenkinta, 
valdžia neturėjo kuo atsi
remti ir todėl ji taip greit 
sugriuvo. Bet "revoliucijo- 
nieriai” iš „Lietuvos” abazo 
šito nesupranta.*

tarpu gi dūmos atstovai re-

teligentijos i 
plitusi nuomonė, buk pravosla- 
vijos turtai esą milžiniški... 
galima sakyti, kad tie turtai 
išneša, mažiausia, keturis-pen- 
kis šimtus milijonų rublių... 
Dvarai, ežerai, triobos ir kiti 
pelningi cerkvėms priklausan
tieji daiktai galės sudaryti 
vertę dviejų-trijų šimtų mili
jonų rublių. Tai vis malonus 
kąsnelis tokiame neturte, ko
kiame dabar yra Rusijos vieš
patijos pinigynas.

"Projektas atidalinti cekvę 
nuo viešpatijos taps įneštas į 
Rusijos parlamentą ne vėliaus 
kaip už metų, arba dviejų. Su 
cerkve atidalins nuo viešpati
jos ir kitus tikėjimus, tarp tų 
ir katalikystę.”
Tai busiąs didžiausias 

smūgis bažnyčiai. Dabar 
valdžios ižde buvo 5,000,000 
rublių, kurie skaitėsi katali
kų bažnyčios savastis ir kas 
metai caro valdžia išmokė
davo katalikų kunigams ga
na riebių nuošimčių už tuos 
pinigus. Naujoji gi valdžia 
tuos pinigus be jokios abe
jonės konfiskuos. Negana 
to da, gali konfiskuoti baž
nyčių žemes ir apdėti baž
nyčias mokesčiais, kaip ir 
visas kitas biznio įstaigas.

Bet už vis daugiausia kle
rikalai bijosi, kad nauja 
valdžia gali paimti į savo 
rankas apšvietos darbą ir 
uždarys kunigines mokyk
las. Be savo mokyklų kuni
gai negalės skiepyti jau
noms kartoms fanatizmo, 
neturės kur fabrikuoti sau 
galininkų ir anksčiau ar vė-

„LIETUVISKO VAISKO” 
MOBILIZACIJA.

Kun. Kemėšio „Darbinin
kas” jau paskelbė 'lietuviš
ko vaisko” mobilizaciją. 38- 
tam savo numeryje jisai 
šaukia į vyčius:

"...atėjo valanda, kada Tėvy
nė reikalauja visų lietuviškų 
pajėgų mobilizacijos. Lietu
vos gyvybė didžiausiame pavo
juje. Kas gyvas turės eiti tos 
gyvybės gelbėti..."
Lietuva esanti priešangy- 

je savo politiškos laisvės ir 
priešų turėsianti daug. Pa
vyzdžiui :

"Kur garantija, kad artimo
je net ateityje neužklups Lie
tuvą keletas pulkų lenkų soko- 
lų ir padiktuos mums lenkų 
tautos valią. Kad ta valia Lie
tuvai antmesti, dabar nereikė
tų nei kelių pulkų Sakalų. Už
tektų vieno jų legijono. Ko
dėl ? Todėl, kad mes netik gink
lo i rankas nemokame paimti, 
bet net dorai vaikščioti ir žmo
niškai apsisukti nemokame. 
Lietuvių nevikrumas baigia į 
priežodį ineiti. Kas iš tų mu
sų tvirtų raumenų, kas iš tų 
žaliukų vyrų, kad vienas gerai 
išlavintas gimnastas jų visą 
desėtką suguldytų.”
Vadinas, čia jau ne juo

kai. Vyčiai turi rengtis į 
”vair.ą” su lenkais. Turi 
mokytis dorai vaikščiot, 
žmoniškai apsisukti, paimli 
Į rankas ginklą ir taip išsi- 
lavint, kad vienas galėtų su- 
guldyt desėtką lenku.

Tai tiek apie lenkus.
"Be to reikės gal gintis tau

tai ir nuo savų nenuoramų, 
anarchistų, bombistų...”

Na ir, žinoma, nuo socia
listų.

Bombistų ir anarchistų 
pas lietuvius nėra, bet socia
listai gana galingi ir kleri
kalai rengiasi apskelbti 
jiems karę.

Tai ve, apie ką svajoja 
klerikalai.
KLERIKALAI DŽIAUGIA-

SI Iš TAUTININKŲ.
Kun. Kemėšio organas 

džiaugiasi, kad tautininkai 
jau pradeda atsiversti. Jis 
vadina tatai maloniu apsi
reiškimu ir sako:

"Liberalų spaudoje paskuti
niais laikais ėmė apsireikšti 
užsiinteresavimas ir net prie
lankumas religijai. 'Lietuvos’ 
redaktorius išrado reikalingu 
apreikšti, jog didžiuma ’tauti- 
ninkų’ esą tikintieji žmonės, 
(nors tai ir nesutinka su tie- 
sh) •

"Gi 'Vien. Liet.’ per du nu
meriu ėjo gražus straipsnis p.
X. ’Religijinė paslaptis.’ Pir
moje straipsnio dalyje kalba
ma apie vyriausią Priežastį vi
sų esamųjų daiktų, antroje ra
šoma apie tos Priežasties t. y. 
Dievo pažinimą. Nors tas p. 
X-o Dievas dar nėra tai realis 
asmuo. krikščionių Dievas, 
nors jisai labiau panašus į vy
dūniškąjį, įsivaizdinimu ir pa
tyrimu prieinamąjį Dievą — 
tečiaus vis dėlto šitas straips
nis padarys ir savo žymią nau
dą: jisai šiek tiek užinteresuos 
nutolusius nuo tikėjimo tiky
bos reikalais. O ir bedievybė 
bene pradės eiti iš mados.”
Vadinasi, pradžia gera. 

Tautininkai Dievą jau pri
pažįsta. Nors tas Dievas 
da ne "realis asmuo,” tai 
yra da be barzdos, bet visgi 
jau Dievas. Tečiaus reikia 
tikėtis, su laiku „bepartv- 
viška partija” pripažins, 
kad Dievas yra su barzda 
ir tuomet jau tautininkai 
bus visai all-right.
VOKIEČIŲ LAIKRAŠTIS 

APIE LIETUyĄ.
Mums pateko į rankas 

Varšavoj leidžiamas vokie
čių laikraštis ”Deutsche 
Warschauer Zeitung,” kur 
tarp kitako randame šitokią 
žinią iš Lietuvos:

„Suvalkijoj vėl daug vals
čių likos nubausta mokes
čiais, nes juose buvo sunkių 
prasižengimų prieš visuo
menės tvaiką. Ir taip: vie
nuolika valsčių nubausta už 
gaisrus, kurie ištiko per ap
sileidimą. šituose valsčiuo
se sudegė magazinai su ja
vais ir kaltė užtai puola ant 
valsčių už neatsargumą.

„Du valsčiai nubausta 
mokesčiais už sudeginimą 
magazinų su javais, kurie,

kaip tyrinėjimas parodė, 
turėjo būt uždegti keno 
nors tyčia. Valsčiai kalti
nami už neapsaugojimą.

„Vilkaviškiu paviete 3 
valsčiai nubausti po L800 
markių užtai, kad tenai bu
vo politiškų užpuolimų ir su 
žeista penki asmenįs iš vo
kiečių armijos, kuriems bu
vo pavesta padaryti tyrinė
jimas.

„Keliatas valsčių (gmi
nų) nubausta po 5,000 mar
kių, nes nepranešta vokie
čių valdžiai, kad tų valsčių 
ribose slepiasi pabėgę rusų 
belaisviai ir žmonės dar pa
galbą jiems davė.”
LIETUVĖ ANT RUSIJOS 

SOSTO.
„Boston Globė” bendra

darbis James Morgan, rašy
damas apie Rusijos carų 
viešpatavimą, tarp kita ko 
sako:

"Petras Didisis buvo pirmu
tinis rusų caras, kuris aplan
kė užsieni ir sugrižo namo su 
pašėlusiu užsidegimu refor
muoti savo šalį ukazais ir na- 
gaika. Didesnė jo darbo dalis 
buvo tik karikatūra civilizaci
jos, kurios vidujinės dvasios 
jisai negalėjo nei suprasti, nei 
jausti. ,

"Su kančium rankoje Petras 
Didisis privertė savo mužiką 
iššokti iš Rytų andaroko. o už
simauti Vakarų kelinėm. Pa
ėmęs porą žirklių jisai apkapo
jo tam mužikui ilgus jo plau
kus ir barzdą, kuri jam buvo 
taip brangi ir šventa, kaip ky- 
niečiui kasos. Ir pats caras vi
suomet buvo didžiausis barba
ras. nieko jame nebuvo iš civi- 
zacijos. kurią jis norėjo prie
varta Įbrukti savo žmonėms.

"Petras Didisis mirė 1725 
metuose ir nuo to laiko iki 
1795 metų Rusijoj nebuvo nei 
vieno įpėdinio iš Romanovų, 
kuris butų buvęs užtektinai 
tvirtas sostui užimti. Per tą 
70 ar daugiau metų tarplaikį 
ėjo kruviniausią kova už sostą. 
Jau pats Petras vieną savo sū
nų ir sosto Įpėdinį pasmaugė. 
Paskui tris kiti carai iš eilės 
buvo nuo sosto savo konkuren
tų nutraukti ir nužudyti arba 
kalėj iman uždaryti. Buvo da 
nepaprastesnių dalykų. Ketu
rios moterįs buvo prisiplaku
sios prie Rusijos sosto ir pa
vergusios ji nuo teisėtų Įpėdi
nių.

"Dvi iš tų moterų—Katari- 
na I ir Katarina II, arba Kata- 
rina Didžioji—nebuvo nei Ro
manovų giminės, nei rusų tau
tos. Pirmoji Katarina buvo 
nemokanti skaityt nei rašyt 
lietuvė kaimietė, kuri tarnavo 
už namų tarnaitę ir eidama iš 
rankų Į rankas per didžiunijos 
sluogsnius pasiekė Petro Di
džiojo dvaro. Vienas tos vy
dragos globėjų ir pastūmėjų 
pirmyn buvo įtekmingas vals
tybės ministeris, kuris savo 
laiku ir pats pardavinėdavo ant 
rinkos pyragus. Todėl ir buvo 
sakoma, kad pyragų kepėjas 
pasodino ant sosto indų plovė
ją.”

Musų patriotams vertėtų 
šitą įsitėmyt, nes tai gana 
svarbus dalykas. Jeigu tik 
galima butų dokumentais 
prirodyt, kad Katarina I 
buvo musų tautietė, tai vi
są lietuvių tautą galima bu
tų pakelti svetimtaučių akį- 
se.
TAUTININKŲ LAIKRAŠ- 
ČIAI KETINA VIENYTIS.

Mums teko girdėti, kad 
tautininkų laikraščiai ”A- 
teitis,” "Amerikos Lietu
vis” ir ”Vienybė Lietuvnin
kų” ketina susivienyti ir pa
daryti vieną „gerą” laikraš
tį, kuris bus leidžiamas 
Brooklyne. Jeigu bus gali
ma, tai tautininkai bandys 
paversti jį dienraščiu. Tas 
laikraštis atstovausiąs tau
tininkų partiją Sandarą.

WASHINGTONAS UŽ
VERSTAS PROTESTAIS.

Iš Washingtono praneša
ma, kad pradėjus rinktis 
kongreso nariams, pereitoj 
sąvaitėj tenai prasidėjo 
smarki agitacija prieš karę. 
Washingtonas esąs užvers
tas literatūra, laiškais ir te
legramomis protestuojan
čiomis prieš karę su Vokie
tija.

Įf arės klausimai 
Ą ir atsakymai

Meldžiu man paaiškinti 
šiuos klausimus:—

Kilus karei tarp Ameri
kos ir Vokietijos, kas atsi
tiktų su turtu tų žmonių, 
kurie nėra šios šalies pilie
čiais ir turi nepajudinamą 
turtą? Tūli pasakoja, kad 
tokių žmonių turtas bus 
konfiskuotas ir tie žmonės 
bus išvaryti arba pristatyti 
prie darbo, kurį turės dirb
ti kaipo belaisviai vien už 
pragyvenimą. Gi išėmus 
pilietiškas popieras prisiei
tų eiti karėn, kam aš griež
tai esmi priešingas.’ P. C.

Dėl užtikrinimo karės 
metu turto nepaliečiamybės 
vokiečiams Amerikoj ir at
bulai buvo padaryta sutar
tis 1799 metais ir paskui 
1828 metais. Dabar Ameri
kos valdžia, remdamosi vo
kiečių submarinų pasielgi
mu su Amerikos turtu ir pi
liečiais, tas sutartis visai at
metė. Su vokiečių pavaldi
niais ir jų turtu Amerikoj, 
karei kilus Amerikos val
džia greičiausia elgsis sulyg 
Anglijos priimtų taisyklių: 
Vokietijos pavaldinius ir jų 
turtą internuos iki karės 
pabaigai. Karei pasibaigus 
laisvę ir turtą jiems grą
žins..

Iš neutralių valstybių pa
einantiems Amerikos gy
ventojams ir jų turtui joks 
sekvestracijos pavojus ne
gresia.

Reikalui prisiėjus Ameri
kos valdžia, remdamosi An
glijos pavyzdžiu, gali pa
šaukti karėn ne vien pilie
čius, bet ir sąjungininkų 
•valstybių pavaldinius, gyve
nančius Amerikoje. Jiems 
atsisakant stoti kariume- 
nėn, gal būt, kad grąžįs at
gal, iš kur kas paeina.

Meldžiu man atsakyti į 
šiuos klausimus, delei kurių 
visada būna ginčų, o tečiaus 
aiškių žinių mes neturim.

1) Ar Vokietija pirmuti
nė paskelbė visom dabar 
prieš ją kariaujančiom ša
lim karę?

2) Ar Vokietija sulaužė 
Belgijos neutralitetą Belgi
jai nedavus jokios tam prie
žasties?

3) Ar Anglija ar Vokietija 
pirma paskelbė viena kitai 
karę? Faktų jieškantis.

Kad šitiems jūsų klausi
mams duoti pilną išaiškini
mą prisieitų prirašyt kelias 
špaltas. Tiesa, Amerikos 
kapitalistų spaudoj prisi- 
skaitėm ilgiausių straips
nių, bet bešališkai paduotų 
faktų matėm labai mažai.

Kadangi panašių klausi
mų nuolat gauname priver
sti esame atsakyti.

1) Į Austrijos ultimatumą 
Serbijai neduodant atsaky
mo, Austrija paskelbė Ser
bijai karę. Rusija 29,30 ir 31 
liepos 1914 metais sumobi
lizavo savo armiją Vokieti
jos ir Austrijos pasieniuose. 
Vokietija per du kartu 
klausė Rusijos, kam ji mo
bilizuoja vokiečių pasieny
je armiją ir negavus atsa
kymo, paskelbė 1 d. rugpiu- 
čio 1914 metais karę Rusi
jai. Užklausė Francuzijos, 
kaipo Rusijos talkininkės, 
kaip jinai laikysis link ru
sų-vokiečių karės, Francu
zija 2 rugp. 1914 metais at
sakė: „žiūrį savo interesų,’’ 
Vokietija į tokį atsakymą 
rugp. 3 d. 1914 m. atsakė ka
rės apskelbimu Francijai.

2) Sulyg valdiškų užrašų 
taip vad. Anglijos „Blue 
Book” telegramos N123 vo
kiečių ambasadorius 1 d. 
rugp. 1914 m. užklausė Ang
lijos karės ministerio Sir 
Ėdward Grey ar Anglija 
pasiliks neutralė, jei vokie

čiai nekliudys Belgijos ne
paliečiamybės, Grey atsakė, 
kad neduoda jokio atsaky
mo. Rugp. 2 d. Grey įteikė 
Francuzijos ambasadoriui 
memorandum, kuris skam
ba:

„I am authorized to give 
an assurance that if the 
German fleet comes into the 
channel or through the 
North Sea to undertake 
operations against the 
French coast or shipping, 
the British fleet will give 
all the proteetion in its po- 
wer.” — (Žiūrėk Blue Book
N. 148). Tas reiškia, kad 
Anglija nutarė kariaut su 
Vokietija pirma, negu vo
kiečiai sulaužė Belgijos ne
utralitetą.

Rugp. 2 d. 7:10 po pietų 
Vokietija pasiuntė Belgijai 
paskutinį reikalavimą, kad 
toji leistų vokiečiams per
gabent per Belgiją kariu- 
menę Francuzijos pasienin. 
Belgija nedavė atsakymo 
iki rugp. 3 d. 7 vai ryto. Vo
kiečiai sulaužė Belgijos ne
utralitetą tik tuomet, kada 
Belgija, pasitikėdama An
glijos^ protekcija, griežtai 
vokiečių reikalavimą atme
tė. Vokiečiai sulaužė Bel
gijos nepaliečiamybės teisę 
4 d. rugp. 1914 m/ir paskel
bė Anglijai karę.

Iš to viso galima ištraukt 
vienas tikras faktas, kad už 
karę turi būt kaltinamos vi
sos lygiai, nes visos lygiai 
ją surengė ir reikalinga bu
vo tik formališkumo, kad 
viena ar kita jų tartų žodį 
„pradedam.”

Trečias jūsų klausimas 
issiriša atsakant į antrą 
klausimą.

lietuviškai Latviškos 
Respublikos nebus.

LATVIAI NENORI „LIE
TU V-LATVIŠKOS” RE- 

PUBLIKOS.
Reuterio žinių agentūra 

pereitoj savaitėj pranešė iš 
Petrogrado gana įdomų da
lyką. Sakoma, kad Volma- 
re (Latvijoj) buvo šiomis 
dienomis latvių kongresas, 
kuris išnešė rezoliuciją, iš
reikšdamas pageidavimą, 
kad butų sutverta autono
minė valstybė, Latvia var
du, kurios sąstatan turėtų 
ineiti Lifliandija, Kurlian- 
dija ir Vitebsko gubernija.

Taigi pasirodo, kad lat
viai nori visai ko kito, o ne 
„Lietuv-Latviškos” repub- 
likos, už kurią nuolatos agi
tuoja D-ras Šliupas. Jie 
nenori nei su Lietuva vie
nytis, nei atskiros republi- 
kos. Jie nori tik autonomi
jos ir prigulėti prie rusų 
republikos. Taigi iar ne 
ant juoko dabar pasiliko tie 
musų diplomatai, kurie taip 
daug kalbėjo apie sujungi
mą Lietuvos su Latvija, vi
sai nepasiklausę latvių, ar 
jie to nori, ar ne?

Dainuosiu
Dar ten raudonuoja atspin

džiai saulutės,
Gėlių aromatas pripildo 

laukus,
Angelas ramumo išskėtęs 

sparnus
Nutildė dainelę sesutės...

Praskambo ir dingo nakti
nėj tyloj

Simfonios švelnučiai, vilingi 
garsai,

Tik, rodos, da virpa kai sty
gos balsai

Kur tai begalinėj dausoj.

Paamsiu, užgausiu aš savąją 
lyrą

Ir eisiu, kur snaudžia žalieji 
miškai,

Kur niukso suminti milžinų 
kapai

Dainuosiu, te mirė sukyla!( 
. .Mokinys.

„Draugas” klausia, kaip 
pasibaigė „Laisvės” byla su 
„Vienybe Lietuvninkų.” Vi
suomenė norinti tą žinotu 
(Klausimas, kaip jis visuo
menės norą patyrė?)

Bet ar negeriau butų, 
kad ”Draugas’’ paaiškintų, 
kaip yra su jo paties byla? 
Juk už šmeižimą žmonių jis 
buvo apskųstas ant $25,000. 
Kodėl jis tyli apie savo "biz
ni?” Jeigu visuomenė nori 
žinoti apie ”Laisvės”-”Vie- 
nvbės Lietuvninkų” bylą, 
tai jai taip pat gali būt įdo- 
mi ir Naujienų - Drau-

Musų tautininkai varo 
atskirą šelpimo darbą. Jie 
nenori susidėt nei su socia
listais, nei su klerikalais. 
Bet surinktus pinigus jie 
siunčia klerikalų draugi
joms. Taigi nors syki jie 
turėtų paaiškinti, kur čia 
yra tarp jų ir klerikalų skir
tumas?

Rusijos revoliucija buvo 
smūgis netik carui, bet ir 
bažnyčiai. Ji parodė, jog 
nuo amžių skelbiama baž
nyčios doktrina, buk carai 
ir karaliai yra nuo Dievo, 
visiškai klaidinga. Jeigu iš- 
tikrųjų Mikė butų Dievo pa
teptas valdonas, tai be abe
jonės Dievas butų jo sostą 
apgynęs ir revoliucijonie
riai nebūtų galėję taip leng
vai už ausų paėmę jį nuo 
sosto nudrėbti.

Laisvamanis.

Tautininkai siunčia jau 
telegramas Rodziankai, 
sveikindami jį su revoliuci
ja. Prasti diplomatai! Jie 
nežino, kad Rodzianko yra 
didelis dvarininkas ir revo
liucija jam taip pat baisi, 
kaip ir carui, nes kaip caras 
per revoliuciją neteko sosto 
ir karūnos, taip Rodzianko 
gali netekti savo dvarų. To
dėl jeigu musų tautininkai 
nori Rodziankai būti geri, 
tai jię turėtų kuogreičiausia 
mušti jam kitą telegramą ir 
pataisyti savo klaidą.

Revoliucijonierius.

Sakoma, kad Hindenbur- 
gas nori paimti Petrogradą. 
Bet nuo Rygos iki Petro
grado 300 mylių, o Hinden- 
burgąs ir Rygos da nepa
ėmė.

Chicagos "Lietuva” džiau
giasi, kad ir Yčas priguli 
prie tos partijos, kuri su
kėlė Rusijoj revoliuciją. Bet 
kodelgi vyriausis Yčo part
neris Protopopovas ir avi
žų vagis Gurka pasodinti 
kalėjiman?

Kunigų organas "Tikyba ir 
Pažanga” turėtų pakelti 
protestą prieš Rusijos revo- 
liucijonierius, kam jie nu
vertė nuo sosto savo carą. 
Juk 1894 metais jie jam pri
siekė.

Proletaras.

Klerikalai labai susirūpi
nę, ko d. Kapsukas važiuo
ja Rusijon, juk caras esąs 
jau nuverstas.

Taip, caras jau nuverstas, 
bet liko da visa ruja jo bur- 
dingierių. Juk tuos irgi rei
kia iššluoti.

Vienas "viernas” buvusio 
Rusijos caro "padonas” siū
lo Mikei atvažiuoti dabar 
Amerikon, čia busią gali
ma gauti jam džiabas prie 
muvink pikčių rodytis.

Taip, sumanymas neblo
gas. Už 10 centų butų gali
ma pamatyti Dievo patepti- 
nį, tik klausimas, kaip jis čia 
atvažiuos, kad tie nenuora
mos revoliucijonieriai užda
rė jį ir sakosi neišleisią už 
jokius pinigus. Maištas.



K E L E I V I S.

Kas nieko neveikia 
To niekas nepeikia
—

AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS © Kas skaito ir ražo 
Tas duonos neprašo

SHENANDOAH, PA.
Parapijonų vargai su jų 

bažnyčia.
Ir vėl vaidai Shenandoh- 

rio lietuvių parapijoje, ku-, 
rie gali palikti gana parapi- 
jonams skaudžias pasek
mes.

Klebonas užreiškė, kad 
parapijonįs velykinei išpa
žinčiai kvitelę privalo pirk- 
tiesi pas ji už $2.50, o ne iš 
draugysčių, kur reikia mo
kėt $5.00.

Neprotaujantiems ir da
lykų stovio nežinantiems 
čia pasirodo kunigas lab
dariu esąs, tik draugystės 
žmones apiplėšia. Bet daly- 
kan įsigilinus pasirodo vi
sai kas kita.

Kad tatai išaiškinus „Ke
leivio” skaitytojams, kurių 
nemaža yra tarpe Shenan- 
doahrio lietuvių parapijo
nų, turiu pasakyti kas pri
vertė prigulinčias prie pa
rapijos draugijas uždėti ant 
narių taip didelę mokestį 
už velykinę.

Pirmiausiai kilus vai
dams čianykštėj lietuvių 
parapijoj nelaimingos at
minties kun. A. Milukui be- 
klebonaujant, vyskupui pri
siėjo duot shenandoahrie- 
čiams kitą kunigą, kuris pa
sirodė gana taikus ir prisi
taikė prie aplinkybių. Ne
žiūrint, kad parapija byli
nėjasi su vyskupu už baž
nyčią, kunigas tarnauja, lai
ko mišias, sako pamokslus 
ir laidoja numirusius pa
rapijos kapinėse. Tik vieną 
gražią dieną jis apreiškia 
parapijai, kad pašventintų 
kapines ir užrašytų ant vy
skupo, kitaip jis nelaidosiąs 
numirėlių. Parapijonįs į to
kį užreiškimą tik ranka nu
mojo ir-nenori nei klausyt. 
Tuo tarpu byla už bažnyčią 
pasibaigė ir bažnyčia likosi 
savasčia parapijos, o ne vy
skupo. Kunigas nutilo ir 
vėl ramiai darbuojasi. Pa
rapijonįs visgi ne tiek gud
rus, kad negalima butų įų 
apeiti. Kunigas padaro ge
rai apgalvotą planą kaip 
prislėgus perdaug augštai 
galvas laikančius parapiic- 
nus. Įkalba reikalingu pa
didinti bažnyčią. Kadangi 
jinai dabar parapijos o ne 
vyskupo, parapijonįs suma
nymui pritaria ir leidžia ku
nigui planą gyveniman vy
kinti. Padidinimas važny
čios atsiėjo virš 46 tūkstan
čių dolerių, gi vidaus pagra
žinimas taipgi paėmė kelis 
tūkstančius taip, kad lėšų 
padaryta apie 50 tūkstančių 
doleriu. Vadinasi, bažnyčia 
graži, bet parapijos skola 
da gražesnė.

Kad išradus šaltinius tai 
skolai išmokėti, parapija 
nutarė, kad visos bažnyti
nės draugystės savo susi
rinkimams turi naudoties 
bažnytine svetaine ir tų 
draugysčių nariai turi mo
kėti po $5.00 už velykinę, o 
tie pinigai apverčiami para
pijos skolos išmokėjimui.

Dabar gi minėtas kunigo 
užreiškimas pasirodo jau 
daug daugiau reiškiančiu, 
negu kad jo noras pasipel
nyti arba velykinę žmonėms 
nupiginti. Tai yra mirtinas 
įsiskolinusiai parapijai smū
gis. Parapija skoloj pasken
dus, kunigo subuntavo  ji
mas žmonių prieš draugys
tes, jo įpasakoiimai žmo
nėms, kad pašalpinės drau
gystės dabar jau nereika
lingos, nes valstija išmoka 
mirusių darbininkų šeimy
noms atlyginimus, pasėja 
parapijoje pilniausią suiru
tę, kad bažnyčią galima bu
tų išstatyt ant licitacijos 
(sheriff sale) ir vyskupas 
galėtų ją atpirkti vien ap 
mokant skolą. Tatai atsiti-
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kus kunigas liktųsi pilniau
siu viešpačiu, visai nepri
pažįstančiu jokių parapijos 
komitetų.

Nežinau kur buvo galvos 
tų musų parapijos komite
to vyrų, kada buvo daroma 
tas sumanymas įvelt para
piją į tokį keblų padėjimą. 
Turiu pasakyti,-kad tas ko
mitetas susideda ne iš tam
sių katalikų, bet daugiau 
laisvamanių, kurių tarpe 
yra net ir Soc. Partijos na
rys, o bet gudrus jėzuitas 
taip užmovė visiems maišą 
ant galvų, kad dabar nei iš 
vietos.

Visa tai čionai aprašiau 
ne dėlto, kad pats bučiau 
parapijos nariu, bet dėlto, 
kad parodžius, kokią naudą 
žmonelės turi iš tų bažny
čių. Progresyviai musų 
broliai be bažnyčių ir be tų 
bereikalingų vargų sau gy
vena. Man ypač koktu, kad 
ir mūsiškiai laisvamaniai 
maišosi į parapijų dalykus, 
lyg jiems be jų negalima bu 
tų gyvent. Sakysit biznis 
verčia, bet pilni laisvama
niai ir be bažnyčios pagal
bos ir be to veidmainiavi
mo daro biznį ir geriau gy
vena, negu tie pusiau lais
vamaniai ir pusiau katali
kai.

Progresyvių krutėjimas.
Abelnas vietos lietuvių 

judėjimas, išskyrus dabar
tinius parapijos vaidus, pa
staruoju laiku gana apsnū
dęs. Čia randasi apie 50 
įvairių draugijų, bet jos nie
ko kultūros bei švietimo 
žvilgsniu nebeveikia. Net 
ir kalnakasių unija visai ap
mirus. Didesnė pusė jos 
narių nemoka mėnesinių 
mokesčių.

Tarpe pirmeivių krutėji
mas irgi nepergeriausias. 
Beje Teatrališka kuopa sta
to scenoje 18 d. balandžio 
veikalą „Du Broliu.”

Kaip visur kitur, taip ir 
čionai scenos veikėjų kuopą 
suorganizavo socialistai. Ir 
mūsiškė teatralė kuopa su
sidėjo iš socialistų ir jiems 
pritariančiųjų, tik pas mus 
socialistai atidavė kuopos 
vadeles širvydiniams pase
kėjams, kuona paliko tau- 
tietiškai-klerikališka. Mat 
kur tik paima viršų ex-so- 
cialistai, tai gerų vaisių 
veltui laukti. Dudutis.

t

PAINESDALE, MICH. 
Vergiškumo pavyzdis.

Kovo 21 d. čianykščiose 
vario kasyklose mainieris 
finas, kad prisigerinus kom
panijai ir parodžius kaip 
daug jisai dirba, išmušė 25 
skyles ir visas jas pats norė
jo uždegti. Pirmos skylės 
fiuzas turėjo tik 6 pė
das, bet nežiūrint to, jis pa
statė * savo pagelbininką. 
taippat finą, nesenai Į čia 
pribuvusi ir kasyklose visai 
da naujoką, su žiburiu, kad 
jam žibintų pakol jis už
degs visas užtaisytas sky
les. 22-rą skylę bedegant 
pirmos skylės parakas 
sprogo ir žibinanti leberi 
užvertė skeveldromis uolų. 
Pats mainieris paspėjo pa
bėgti, bet ir jį smarkiai su
žeidė skrendančios skevel
dros.

Tai mat kokios pasekmės 
vergiškumo. Norėjo kom
panijai padaryt daugiau pel
no ir dėlto užmušė žmogų 
ir save sužeidė.

Nesenai pribuvęs.

Pirmas Chicagoj elektri
ko važiuojamas karas pra
dėjo eiti spalių 2 d. 1890 
(tais pačiais metais tapo 
pravesta daugybė gatvinio 
geležinkelio linijų,, kurio
mis šiandien važinėja).

PLYMOUTH, PA.
Mainierių unija nepatenkin

ta savo vyriausybe.
Kovo 16 d. čionai buvo U. 

M. W. of A. Lokalo N 1174 
ekstra susirinkimas.

Išrinkus susirinkimo ve
dėjus ir pirmininkui už
klausus kokius reikalus pir
miausiai svarstys, kilo di
džiausias triukšmas. Pasi
pylė iš visų pusių užmeti
mai unijos distrikto vyriau
sybei. Pradėta išrodinėti 
kaip unijos viršininkai pa
gelbsti kompanijai darbi
ninkus išnaudoti. Nurodo
ma. kad unijai organizato
riai nereikalingi, nes darbi
ninkai susiorganizavę ir ne
organizuotus patįs organi
zuoja, o organizatoriai už 
tatai ima atlyginimus.

Darbininkai jau užtekti
nai susipratę ir savo reika
lus i§mano.

Padaryta gana svarbių 
nutarimų. Nutarta į uni
jos centrą (National ir Dis- 
trict iždą) sumažinti mokes
tį; nuo 25 centų mokėti tik 
po 10c., o nuo 15c. tik po 5c. 
Likusieji pinigai pasilieka 
banke lokalo vardu. Jeigu 
centras nesutiktų su tuo nu
tarimu, nutarta visai nemo
kėti. Be to nutarta suma
žinti ir nariams mokestį. Ką 
mokėdavo po 50c. dabar tik 
po 25c., o ką po 25, tai da
bar — po 15c.

Šitie nutarimai tuojau bu
vo pasiųsti unijos centrui ir 
p. J. P. White tuojaus atsa
kė, kad šitokie nutarimai 
nedaleistini. Darbininkai 
tečiaus visokių gązdinimų 
ir grąsinimų nenusigąsta; 
žinome, kad daugelis loka
lų taip pat, kaip ir minėtas 
musų lokalas mokesčius su
mažino. Prezidentas White 
taipgi nesutinka su musų 
nutarimu, panaikinančiu or
ganizatorius, kurie Whitui 
reikalingi, bet mums jų visai 
nereikia.

Mes angliakasiai gerai ži
nome, ką gero mums darbi
ninkams padarė p. White. 
Padarytas kontraktas su
pančiojo mus ir atėmė iš 
musų apie po 80c. įvedus 
„slaiding scale” svartuvus. 
Pakelta mums mokestį 7 
centais, o paimama iš musų 
dabar mažiausiai po 50c. 
nuo dolerio, gi maistas i? 
kiti dalykai paima kuone ki
ta tiek viršaus.

Kaslink organizatorių, tai 
tik pamąstykime kiek jie 
šiais metais suorganizavo 
lokalų? Nei vieno. Kiek gi 
atitraukė darbininkų nuo 
organizacijos’ visokiais ap
sunkinimais — tai nesunku 
suprasti. O p. White mums 
šaukia, kad mes griaujame 
uniją, nepripažindami reika 
lingais tuos, kurie ištikrųjų 
unijos lėšomis gyvena. neš
dami tai organizacijai tik 
blėdį. Tatai gerai supran
ta kietos anglies mainierių 
jau 146 unijos lokalai, ku
rie nemoka jokių mokesčių, 
nes gerai žino, kad už tuos 
sumokamus mokesčius po
nai organizatoriai poniškai 
sau gyvena, kaip ir mūsiškis 
p. W. P. Damauskas....

Atsimenam angliakasių 
streiką 1902 metais, kuomet 
6 mėnesius streikavom. 
Pirm to streiko tik per du 
metu mokėjome į uniją po 
25c. ir pinigų užteko, kad 
taip ilgą kovą išlaikius. Nuo 
to streiko per 15 metų mo
kame po 50c. ir tais musų 
sumokėtais pinigais per vi
są tą laiką naudojasi tik 
musų valdininkai, bet ne 
męs patįs. Kad išeikvojus 
sumokėtus musų pinigus, 
musų unijos valdyba senam 
kontraktui baigianties pa
daro suspenzą, o pati va
žiuoja su kompanais tartis
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dėl naujo kontrakto. Taria
si, tariasi, musų skatikėliai 
plaukte iš kasos plaukia iri 
ant galo mums išalkintiems1 
pakiša kontraktą, kurį turi
me priimt arba su tuščiomis 
rankomis eiti ant streiko.

Visa tai gerai žinant ir 
atmenant ir vietinis U. M. 
W. of A. lokalas padarė virš- 
minėtus nutarimus. Reikia 
pasakyt, kad tai sveiki nu
tarimai. Geistina, kad ir 
kiti lokalai panašiai padary
tų, 4) musų ponai viršininkai 
pradės su mumis kitaip 
skaityties. Kalnakasis.

HAVERHILL, MASS.
LSS. kuopos koncertas.
Kovo 24 d. L. S. S. 144 

kuopa turėjo vakarą. Sce
noje statė du veikalėliu: 
„Jaunystės Karštis” ir "Ka
rė.” Pirmas jų yra komedi
ja — farsa, antras — trijų 
veiksmų tragedija. Kome
dijoje jaunos merginos Me
rės rolėje puikiai atsižymė
jo K. Kulbiutė iš Lavvren- 
ce’o. Neprastai lošė ir visi 
kiti aktoriai, nors pirmu 
kartu jie buvo ant scenos.

Veikale „Karė” stebėtinai 
atsižymėjo ir užsipelnė sau 
garbę ūkininko Jokūbo ro
lėje d. M. Matonis, taipgi Jo
kūbo moteries rolėje M. 
Stravinskiutė savo lošimu 
padarė publikai giliausius 
įspūdžius. Ir kiti artistai 
galima sakyt lošė taip kaip 
seni išsilavinę aktoriai. 
Jaunutei 15 metų mergaitei, 
kurios pavardės neatsime
nu, už puikų lošimą buvo 
suteiktas gyvų gėlių bukie
tas.

Veikalai atvaidinta be už
metimo. Be vaidinimo bu
vo da ir pamarginimų.

Publikos buvo gana daug, 
kaip nei nesitikėta. Kuopai 
liks keli desėtkai dolerių 
pelno, kurį suvartos žmonių 
švietimo reikalams.

V. želionis.
L. D. L. D. prakalbos.

Kovo 25 d. Lietuvių Kliu
bo salėje buvo L. D. L. D. 
surengtos prakalbos.

Kadangi diena buvo ne
paprastai graži, tai dauge
lis žmonių, išsiilgę oro, išėjo 
pasivaikščiotų. Į prakalbas 
susirinko nedaug, bet tie, 
kurie atsilankė, išsinešė 
daugiau naudos, negu besi
švaistant miesto gatvėmis.

Prakalbų išklausęs.

o
Gerb. Bulotienė 
kaip klerikalai

RUMFORD, ME.
Svečių iš Lietuvos 

prakalbos.
Kovo 18 d. čionai buvo 

prakalbos, surengtos vietos 
L. Š. F. skvriaus. Kalbėjo 
gerbiami svečiai iš Lietu
vos p. A. Bulota ir jo žmo
na. Prakalbos gerai pavy
ko. Jų prakalbos buvo dau
giausiai apie Lietuvą ir jos 
vargus. Gerb. Bulota taip
gi kalbėjo ir apie klerikalų 
nukentėjusiems šelpti su
tvertus komitetus. Išparo- 
dė, kaip klerikalai pabėgė
lius šelpia maldaknygėmis, 
rašančiais ir škaplieriais, 
ne duona, 
išparodė, 
stengiasi atimti paskutini 
duonos kąsnį tiems mokslei
viams, kurie trokšta moks
lo, o ne poteriauti po septy
nis kartus į dieną.

Nuo karės nukentėju
siems aukų čia surinkta 
$65.75, gi moksleiviams šel
pti ”žiburėlio” kason suau
kauta $17.41.

Norėčiau pastebėti pra
kalbų rengėjams, kad pra
kalbas surengus užlaikytų 
tvarką ir neleistų nereika
lingiems švaistyties po es
tradą ir kalbėtojui dary ti 
nepriimnumą. Grūdas.Grūdas.

PITTSBURH, PA.
Lietuvių Mokslo Draugijos 

namas.
Lietuvių Mokslo Draugija 

baigia statyti savo puikų 
namą. Namas bus labai 
puikus, nušvies visą Soho 
dalį. Nors namas dr-jai at
sieis suvirš į 35,000 dolerių, 
bet laikui bėgant namas bus 
išmokėtas ir neš lietuviams 
ir materialės naudos. Tuo 
tarpu namo reikalingumas 
buvo didelis ir neatbūtinas.

Pittsburgiečiai lietuviai 
daugiausiai susispietę gyve
na pietinėj miesto dalyj va
dinamoj South Side, gi kita 
dalis taip vadinamoj „So
ho.'’ South Side nuo Soho 
atskiria plati upė. Iki šiol 
"South Side” lietuviai turė
jo didelę bažnytinę svetai
nę, be to ten yra daugybė 
visokių kliubų, kur galima 
gaut svetainę, o sohiečiams 
būdavo reikėdavo kelties į 
anapus upės su visokiais pa
rengimais. Negana to sohie- 
čiai tarpe pittsburgiečių lie
tuvių žinomi kaipo „bedie
viai,” o sautsaidiečiai dau
giausia dievuoti ir tamsus. 
Į sohiečių parengimus nei
na. Tų parengimų sohie- 
čiai paprastai turi daug gy
vuojant jų tarpe Liet. Mok
slo Dr-jai, SLA. 40 kuopai, 
T. M. D. 9 k-pai, LSS. 6 kuo
pai. Soho Lietuvių Koopera
tyviškai Dr-jai, LMD. Biru
tės Chorui. Aido Chorui ir 
D. L. K. Gedemino Dr-jai. 
Visos tos musų organizaci
jos susideda iš pirmeivių 
žmonių. Joms sava svetai
nė buvo taip reikalinga, 
kaip laivui po apačia van
duo, be kurio laivas negali 
pasijudint iš vietos. Sykiu 
su ingyjimu nuosavo namo 
galima laukti ir spartesnio 
minėtų musų organizacijų 
progresavimo.

Žinoma, daugelis susirū
pinę ar išmokės skolas. Man 
rodos, jei katalikai pataiko 
išmokėti daug didesnes sko
las už savo bažnyčias, kur 
paprastai da ir tėveliai tais 
skolų išmokesčiais naudoja
si, tai pirmeiviai žmonės 
daug lengviau išmokės savo 
kultūros bažnyčią. Tie pini
gai, kuriuos reikėdavo mi
nėtoms dr-joms atiduoti už 
svetainių pasisamdymą, da
bar jau liks mums patiems. 
Be to svetainę galima bus 
parsamdyti ir kitataučių 
parengimams, todėl nors 
Pittsburgas pasiliktų „sau
su” ir kliubams butų atimta 
teisė pardavinėti gėrimus, 
tai ir be tų svetainę įsteng
sime užlaikyti.

Liet Mokslo Dr-ja užtek
tinai tvirta ir išsidirbusi 
sau gerą vardą tarpe Pitts
burgiečių. Draugija pagel
bsti savo nariams likti šios 
šalies piliečiais, apmokėda
ma iš savo kasos išėmimo 
pilietiškų popierų lėšas. Da
bar dr-ja pakėlė nariams 
mėnesinę mokestį ant 25c. 

Įstojimas į dr-ją 
dr-ja pašalpos 

mėnesiui. 
—$10.00;
nemoka, bet mirus nariui iš
moka iš savo kasos $100.00 
ir už 15 dol. perka gėlių. 
Taip-gi gyviems savo na
riams prenumeruoja laikra
štį tam tikslui skirdama po 
$1.25. Katras ima branges
nį, tai prie dr-jos skiriamos 
prenumeratos pats prideda 
reikalingą sumą. Laikraš
tis, kuris tarpe dr-jos narių 
turi daugiausiai ėmėjų lie
kasi dr-jos organu, tokiuo 
budu „Keleivis” dr-jai or- 
ganauja.

Be to dr-ja prenumeruo
ja savo skaityklon įvairios 
pakraipos laikraščius. Kol 
buvo galima prenumeruoda
vo ir Lietuvoje leidžiamus 
lietuvių laikraščius.

Iš to, kas paminėta, mato*

ma, kad L. M. Dr-ja ne men
ką rolę lošia musų gyveni
me. Jai atsakantis namas 
buvo labai ir labai reikalin
gas. Turint savo namą dr- 
jos veikimas, beabejo, da 
padidės ir neš musų visuo
menei nemaža naudos. Dėl
to namo laukia ne vien tik 
L. M. Dr-ja, bet ir visos ki
tos musų progresyvės orga
nizacijos. Net ir vyskupui 
lietuvių namas parupo. Jis 
atsiuntė savo sekretorių dr- 
jon su prašymu, kad leistų 
name įtaisyt vaikams mo
kyklą.

Nors iki namas bus už
baigtas L. M. D. valdyba ne
maža turi vargo, bet tas 
vargas atneš gražių vaisių 
vėliaus. J. Virbickas.

L.

LOVVELL, MASS. 
Socialistų koncertas.

Kovo 25 d. čionai buvo 
S. S. 203 kuopos surengtas 
koncertas. Koncento pro
gramas buvo gana turtin
gas, susidėjo iš atvaidinimo 
dviejų komedijų: „Jaunys
tės Karštis” ir „Susižieda- 
vimas pagal sutarties.” Be 
to buvo monologų, dialogas 
ir daug deklamacijų. Visi 
artistai savo užduotis atli
ko neblogai.

Žmonių koncertan atsilan
kė gana daug, ir visi kon
certu užsiganėdino, kuopai 
gi liks keli desėtkai dolerių 
pelno.

Nors musų vietinis klebo
nas žmones ir baugino viso
kiomis dievų rūstybėmis, 
net ir plakatus iš juos dali
nančių vaikų atėmė ir su
plėšė, bet visviena žmonių 
nesulaikė nuo atsilankymo 
į socialistų surengtą vaka
rą. Skaitlingas žmonių at
silankymas kaip tik ir yra 
geriausiu prirodymu, kai 
žmonės jau ne be tie seno
vės vaikai, kuriuos kunigė
liams lengva buvo ganyti,, 
dabar žmonės jau ir be tė
velio žino, kas jiems galima, 
o kas negalima daryti ir 
vaikiškų tėvelio grūmojimų 
nei kiek nesibijo.

X

Airiukai parodo savo 
patriotizmą.

Buržuaziški Lowellio 
dienraščiai net stebisi, kad 
pataikė iki tokio laipsnio iš- 
vystvt pas žmones patriotiz
mą, kad dabar karės p--vo- 
jui gręsiant jauni vaikėzai 
galvotrūkčiais veržiasi į 
naujokų ėmimo stotis, kad 
prisirašius prie „tėvynės ap
gynėjų” armijos. "Tėvynės 
apgynėjai” automobiliu va 
žinėja po miestą su iškaba 
„Join the Navy Battleship 
Georgia.” Kas tik nori bile 
vietoj ir bile laiku gali pa
duoti tiems kolektoriams sa
vo vardus, ir reikia pasaky
ti, kad airiukus vaikėzus 
renka kai grybus po lietui.
Turbut teisybė akis bado.

Lovvellio Lietuvių Ukėsų 
Kliubo nariai labai įširdę 
ant vietos korespondentų, 
kad tūlas laikas tam atgal 
vienas jų parašė apie kliu
biečių darbavimąsi prie svai 
ginančių gėrimų. Dabar 
kaip tik susitinka kokį so
cialistą, tuojaus užsipuola, 
kam, girdi, „jus mus šmei- 
žiat aprašydami musų gy
venimą.’’ Jų argumentas 
toks, kad kliubas neturi ba
ro ir jei laiko kliubo rui
muose alaus, tai tik savo na
riams. Žinoma toks argu
mentas nei kiek nepateisina 
musų kliubiečius ;r visai i e- 
prirodo, kad koresponden
tai „šmeižia.” Šmeižtas tik 
tada būna, kada kas nors 
prasimano nebūtus daiktus 
ir meluoja. Teisybės pasa
kymas nėra šmeižimu. Kad 
kliubas ima tik savo na
riams alų — tas teisybė ir

nieks kitaip ir nesako. Bet 
jeigu kiiube bus šimtas na
rių ir sulyg kliubiečių argu
mento kliubas tik savo na
riams paima po keisą alaus, 
tai aišku, kad tik vienu ne- 
dėldieniu Kliubas išgers 
šimtą keisų. Vadinasi, kliu
bas pusėtinai paremia svai
galų gamintojus, o kokia iš 
to nauda musų visuomenei 
ir pačiam kliubui? Jeigu tai 
butų geras darbas ir vi. o- 
menei nauda, musų kliubas 
nesisarmatytų to savo J, - 
bo ir nepyktų už pasakymą 
teisybės.

Kad kliubas nekaltintų 
kitų žmonių, aš pasakysiu, 
kad tą teisybę pasakiau aš 
ir visai nesijaučiu blogai pa
daręs. Pasakiau tą teisybę, 
kada svetimtaučiai dirbtu
vėje ir mane pradėjo pirš
tais badyti ir vadinti kliubo 
nariu, kuris, anot jų, savo 
rūmuose turi karčemą ir 
„drinks likę heli”... Man už
klausus iš kur užmetėjas ži
no, kad kiiube girtuokliau
jama, gavau atsakymą, kad 
tasai svetimtautis priklau
so prie kliubo, kuris turi 
ruimus tame pačiame name 
ir tas jaunas portugalų 
kliubas labai piktinasi lietu
vių kliubo girtuokliavimu. 
Vadinasi musų lietuvių kliu
bo „gyvenimas” neperpui- 
kiausias ir jeigu jis mums 
lietuviams daro gėdą, skai
čiau ir skaitau savo parei
ga padaryt musų kliubui pa
stabą, kad nežemintų savęs 
ir abelnai visų Lowel!io lie
tuvių svetimtaučių akyse, 
už ką kliubiečiai korespon
dentams da kumščia grūmo
ja.

Giriatės, vyručiai, kad tu
rite net 6 laikraščius užsi
rašę. Tas labai pagirtina. 
Turiu pasakyti, kad pirma 
jų nei vieno neturėjote, o da
bar kada ir laikraščiai pra
dėjo skelbti, jog nieko ne- 
veikiat, tik iš bonkutės besi- 
šviečiat, užsirašėt net 6 
laikraščius. Vadinasi, mano 
teisybės pasakymas atnešė 
kliubui naudos, o ne blogo, 
todėl nėra už ką pykti.

Pinavijos žiedas.

S. MANCHESTER, CONN. 
Gerb. A. Bulotos prakalba.

Kovo 21 d. miesto svetai
nėje buvo prakalbos su dek
lamacijomis. Kalbėtojais 
turėjo būti gerb. svečiai p.. 
A. Bulota ir p-ni A. Bulo
tienė „Žiburėlio” pirmiuin- 
kė. Bet ant paskirto laiko 
pribuvo tik vienas p. A. Bu
lota. P-as A. Bulota kalbė
jo apie karės baisenybes 
Lietuvoje, o antroje kalboje 
apie Lietuvos laivę.

Apie Lietuvos laisvę ir 
Rusijos revoliuciją kalbant 
p. A. Bulota aiškino, kokiais 
keliais galima gauti Lietu
vai tikrą laisvę. Kaibėjo 
apie tautininkų ir klerikalų 
politiką ir jų maldavimą iš
gauti nuo valdonų Lietu
vai laisvę. Pasakė, kad joki 
tautininkų, nei Dr. J. Šliu
po, M. Yčo, ir klerikalų, 
Bielskio ir kun. Baltuškos 
per užpakalines duris lan
džiojimai po konsulių kan
celiarijas Lietuvai laisvės 
neduos. Laisvę, sako jis, 
mes galime gauti tik susi
pratimu, apšvietimu liau
dies ir revoliucija.

Prakalbos buvo labai įn- 
domios. Aukų L. Š. F. su
rinkta $22.62c. ir „Žiburė
lio” draugijai surinko $4.71.

Aukų būt surinkę daug 
daugiau, bet nežine kas ten 
atsitiko su plakatais. Pla
katai parėjo tik ant pietų tą 
dieną, kada buvo prakalbos. 
Todėl nebuvo galima gerai 
išgarsinti. Brolis.

9

(Daugiau žiūrėk ant 7-to pusi.)
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New Yorko Naktinė Inkvizicija.

—Tegul bus pagarbin
tas...

—O, sveikas, sveikas, tė
ve! Tu jau ir vėl su šoble?

—Jes, vaike, išpirkau. 
Tris nedėles dirbau bučer- 
nėj kelbasas, kol užsidirbau 
pinigų fainą užmokėt. Dar 
biskį truko, tai vyčiai sume
tė aukų ir aš vėl staršas bri
gados generolas. Dabar, 
jau tu iš lietuviško vaisko i 
juokų nedarysi

—Negali žinot, tėve, gal-į 
būt ir vėl tau tokia nelaimė 
pasitaikys. Juk parapijo
nįs krikštynas kelia kas ne- 
dėldienis, o tu lankytis į jas 
mėgsti. Išsigėręs užsima-: 
nysi kokį bedievį sumušti ir 
vėl papulsi į policijos ran
kas. Ir vėl tau šoblę atims, 
ir vėl bus juokų.

—Jes, vaike, nuo nesčes- 
ties neapsisaugosi, jei pane
lė švenčiausia tavęs nekėra- 

• vos. Ale aš ne tą mininau. 
Aš tau norėjau pasakyt, kad 
musų vaiskas dabar jau ant 
vainos riktuojasi.

—Juk ir anąsyk jus buvot 
apskelbę socialistams „Vai
ną,” bet ji labai nelaimingai 
j’ums pasibaigė. Veik visas 
jūsų pulkas buvo paimtas 
nelaisvėn, o tau, tėve, ir 
šoblė buvo atimta.

— Vaike, nors tu moky
tas ale durnas. Aną syk 
mus areštavo už tai, kad 
mes ant stryto padarėm fai- 
tą, o dabar mes einam ant 
regli vainos.

— Na, na?
— Jessa! Aš tau, vaike, 

sakau, kad lietuviškas vais
kas bus musų tautai reika
lingas, bet tu vis juokus iš 
manęs darei. Sakei, kad 
mano šoblė kreiva, kad vy
čiai tik iš bačkučių moka 
šaudyt, ale dabar jau juokų 
nėra. Mobilizacija jau aps
kelbta.

— Taip, taip, ir aš ma
čiau, kad „Darbininkas” 
šaukia jus mobilizuotis. Bet 
tai tik mobilizacija, o ne ka
rė.

— Bus, vaike ir vaina.
— Su kuo?
— -To aš tau pasakyt ne

galiu, ba vajaunus savo pie
nus ir Hindenburgas slepia, 
ba kitaip neprietelis viską 
sužinotų ir galėtų apsisau
got.

— Vadinas, jus Tengiatės 
užpulti iš netyčių?

— Šiur!
— Aš, tėve, labai norėčiau 

žinot, ant ko jus tą užpuoli
mą rengiate.

— Olrait, vaike, jeigu tu

(Tąsa nuo No. 12)
Kitas pasibaisėtinas at

sitikimas buvo toks: mote
ris su savo vyru R. P. (pil
no vardo nuteistoji prašė 
neskelbti) išgyveno penkis 
metus sutikime ir pavyz
dingoj meilėj. Jis uždirbo 
po dvidešimts dolerių į są
vaitę ir gerai sau gyveno. 
Pats vyras sakė, kad jo pa
ti yra viena iš geriausių mo
terų. Ji moka namų darbą, 
moka gerai virti, drabužius 
siūti ir švariai namus užlai
kyti. Neturint savo kūdi
kių, ji paėmė auginti iš 
prieglaudos namų trijų me
tu mergaitę. Mylėjo ją kaip 
tikrą savo kūdikį, ji prisiu
vo jai gražiausių drabužių, 
o jis pripirko žaislų. Ir jie 
buvo laimingi. Ir dar šian
dien butų, jei ne tūlas H. 
Harris, kurį jo žmona paži
no pirm ištekėjimo. Tasai 
Harris turėjo ant jos pik u- 
mą. kad ji nėjo už jo. Už 
penkių metų jis susitiko ją 
ant gatvės ir užkabino. Jis 
kvietė ją su savim paviešė
ti, sakydamas: „Nereik bū
ti tokiai vyrui ištikimai. Jis 
niekad nežinos.” Vienok mo
teris jį paliko ir nuėjo sau. 
Jis nusekė paskui ir kitą' 
kartą jai išėjus jis jau už

nedoverkos socialistai, ka
da jie įgauna galybę. Ir jei
gu mes dabar nesusimobili- 
zuosim, tai tas buntas gali 
pasiekt Lietuvą ir tenai 
daug iškados pridarys. To
dėl mes nutarėm mobilizuo
tis ir kaip bus galima, tuoj 
važiuosim į Lietuvą ir pra
dėsim prieš soęalistus Vai
ną.

— Gal būt, tėve, kad jus 
apie tai svajojat, tečiaus aš 
galiu tave užtikrint, kad vi
si jūsų pienai nueis niekais, 
nes jeigu jau Rusijos vald
žia prieš revoliucijos bangą 
neatsilaikė, tai jau jus nei 
tiek prieš ją neatsilaikysit. 
Ir jeigu jus ištiesų 
tumėt revoliucijos 
mui priešintis, tai 
sitrauktumet juodą 
ant savęs.

— Bet pasiduoti, 
irgi negali. Ba jeigu revo- 

j liucijonieriai paims viršų, 
tai nė musų Yčas negaus jo
kios vietos, nei kun. Olšaus
kas, nei kiti garsus vyrai 
neturės Lietuvoj vardo. 
Tuomet visas musų darbas, 

, kurį mes dirbom iki šiol sa
vo pozicijos stiprinimui, nu
eitų ant šuns vuodegos.

— Nieko nepadarysi tė- 
■ ve. Rusijos juodašimčiai 
irgi daug darbavosi caro so- 

Jsto palaikymui. Bet jis su
griuvo ir visas jų darbas 
nuėjo, anot tavęs, ant šuns 
vuodegos. Bus taip pat ir 
tavo vaškui, tėve. Bus taip 
dėlto, kad jus einat priešais 
patį gyvenimą. Gyvenimas, 

j mat, ant vietos nestovi. Jis 
nulatos eina pirmyn ir tobu- 

įlyn. Ir jo negalima sustab
dyt, taip kaip negalima su
stabdyt upės bėgio. Jeigu 
tūlam laikui upę ir užtvenk
tum. tai vėliau įvyks katas
trofa ir vanduo nuneš visą 
tvankinį. Taip pat yra su 

: gyvenimu. Jeigu jo progre
są tūlam laikui sustabdysi, 
tai vėliau įvyksta revoliuci- 

• ja ir nušluoja viską, kas tik 
stabdė gyvenimo bėgį. Jo
kia galybė jai atsilaikyti 
negali. Griūva braškėdami 
karalių sostai ir ritasi kaip 
agurkai galingiausi valdo
nai. O tu. tėve, manai sus
tabdyti revoliuciją su ke
liais vyčiais. Tu su visu sa
vo vaisku tiek reiški prieš 
revoliuciją, kiek uodas prieš 
įsibėgusį traukinį.

— Palauk, Maike, dabar 
____ 7 ____ __ - - aš noriu vienas apie tai pa

moks cekaunas, tai’ aš tau į matai, vaike, ką padaro tie mislyt.

ausį pasakysiu, tik tu nie
kam to neišplepėk.

— Tu, tėve, žinai, kad aš 
nedavatka ir liežuvauti ne
mėgstu. Taigi sakyk.

— Maike, mes organizuo
jamės prieš socialistus. Vie
šai mes to niekam nesako
me, ba socialistai pradėtų 
mus perdaug atakuoti. Mu
sų vaiskas to irgi nežino. 
Mes sakom vyčiams, kad 
lietuviškas vaiskas tai yra 
tik taip sau jaunų boisų su- 
saidė, kad mokintis gimna
stikos, kad susirinkus pasi
linksmint, išsigert ir taip to- 
liaus. Bet mes, starša na- 
čalstva, turim kitokį pieną. 
Mes žinom, kad ankščiau ar 
vėliau socialistai norės įves
ti savo parėdką Lietuvoj.

• Jie norės atimti iš ponų že- 
; mes ir atiduoti jas muži
kams. Negana to, jie norės 
paimti ir bažnyčių turtus ir 
atiduoti juos šteitui. Gal 
būt, kad jie norės da užda- 
ryt parapijines škules, o į- 

' ves publik škules, tokias 
kaip Amerikoj. Tokiose 
škulėse jie pradės mokyti 

! vaikus, kad ne saulė sukasi 
apie žemę, bet žemė apie 
saulę; jie pradės aiškint, 
kad kopūstai auga be Dievo 
pagelbos, kad Kristus buvo 
žydas ir taip toliaus. Išėję 
iš tokių škulių žmonės visi 

| bus bedieviai, neis spavied- 
nin, pradės juokties iš kuni
gų ir nebus kam užlaikyti 
bažnyčių. Taigi socialistai 
mums yra labai pavojingi 
žmonės ir su jais prisieis 
musų kunigams kada nors 
susiremti. Bet kągi kuni
gai galėtų jiems padaryti 
neturėdami savo vaisko ? 
Todėl jie ir sumanė tverti 
vyčius. Aš, kaipo seniausis 
buvęs turkų vainoj, buvau 
Amerikoj parapi jonas ir 

Į paskirtas generolu. Tiesa, 
dabar mes darydami ma- 
niebrus šaudom daugiausia 
iš bonkų ir bačkučių, bet a- 
teis laikas, kada mes ir ar- 
motų įsitaisysim. Ir tas lai
kas, vaike, jau nebetoli. Ru
sijos revoliucija parodo, kad 
socialistai tenai jau pradė
jo žmones buntavoti. Žiū
rėk, jie jau nuvertė carą, 
pasodino į džėlą visus jo 
ministerius, o visus revoliu- 
cijonierius ir buntaučikus 
paleido ant valios ir da da
vė jiems uždyką kelionę ant 
treinų. Tuo tarpu šviesiau- 
sis musų ciesorius, Dievo 
paskirtas valdonas, sėdi už
darytas ir niekur išeiti ne
gali. Gazietos rašo, kad 
ruskių vyskupas Pitirimas 
taipgi uždarytas džėloj. Tai

bandy- 
judėji- 
tik už- 

vardą

vaike,

kampo laukė. Tuomet ji 
tinė pasakė, kad jau valanda 
jam stačiai pasakė, kad ji 
savo vyrą myli ir su Harn- 
su nenori nieko turėti. Bet 
ir to jam nepakako; sužino
jęs telefono numerį, jis be
veik kasdien jai telefonavo, 
kad ji pavelytų jam atsi
lankyti. Ji pasakė apie tai 
savo vyrui ir vyras liepė jai 
tą ponaitį pasikviesti, o pats 
pasislėpęs laukė. Kada H. 
atėjo, vyras jį gerai apku- 
lęs išmetė. Tąsyk H. H. pri
siekė, kad jis jiems atker
šys. Ir jie jo daugiau ne
matė ir vėl sau laimingai 
gyveno.

Bet štai 3 d. sausio p. P. 
dirbtuvėj gavo telefonu ži
nią, kad jo žmona areštuota. 
Jis užtelefonavo tuoj advo
katui Donough ir jiedu 
nusiskubino teisman. Tei
sme jis dažinojo, jog jo 
moterį kaltina už prostitu
ciją. Jis tuo; norėjo ją ma
tyli, bet jo neleido, liepė jam 
važiuoti ant Lafayette gat
vės ir iš tena: gauti leidimą.

Tuomet vyras sako, kad 
jis čionai turis advokatą ap
gynimui pačios. Jam atsa
kyta, kad jie patįs paskyrė 

! advokatą, kuris dabar kal
basi su apkaltintaja. Vyras 
sako: „Jeigu advokatas ga
li ją matyti, tai kodėl man. 
jos vyrui, negalima?” Ant 
to jam nieko neatsakyta. 
Tuo tarpu atėjo ir tas advo
katas. Tąsyk vyras pasakė, 
jog jis jau turi pasamdęs ad‘ 
vokatą ir dviem negalįs mo
kėti. Susiginčijus, nepažįs
tamas advokatas prasišali
no. Kada P. pasamdytas ad
vokatas norėjo su moteriš
ke pasitarti, jam nedaleista; 
liepė ateiti ant rytojaus tarp 
9 ir 5. tokiu budu privers
dami moterį nakvoti kalėji
me, neduodami nė su savo 
vyru pasikalbėti. Ant ry
tojaus moterį pastatė po- 
penkias šimtais dolerių kau
cijos, nors jie gerai žinojo, 
kad ir penkios dešimts butų 
užtikrinę moteries pribuvi- 

j mą. Kuomet vyro draugas 
atnešė penkis šimtus gry
nais pinigais, tuom i teis

imas atsisakė priimti; reika
laudamas. kad koks namo 
savininkas kauciją užstaty- 

; tų. Ir tokiu budu naktinis 
. teismas yra pasiryžęs laiky- 
• ti kalėjime vedusią moterį, 
į kuri, sulyg įstatymų yra tol 
nekalta, kol teismas jai kal
tės tikrai neprirodė ir ne- 
i:t teisė.

Vyras matydamas, kad 
čia blogai, negalėdamas 
žmonos matyti sugrįžo di
džiausiam susikrimtime na
mo. Namus saugojant ra
do policmoną. Tas jam pa
sakė, kad kūdikį atidavė vai
kų teismui ir kad jam rei
kia ten lytoj iš ryto pribūti: 
vyras išlikęs iš darbo nusi
skubino vaikas teisman. 
Ten jam pasakyta, kad teis
mas bus po pietų. Tuomet 
jis nusiskubino ant Lafa- 
yette gatvės gauti leidimą 
matyti pačią: tenai jam pa
sakė, kad negalės jos matyti 
iki po teismui. Ir visai nesu
prantama, kodėl jie tą žmo
gų taip kankino. Gal nėra 
kitos šalies, kuri neprileis
tų apkaltintai moteriai su 
savo vyru matytis ir pasi
tarti. Tas galima tik „lais
voj" Amerikoj.

Vyras vėl skubinasi į kū
dikių Teismą. Pribuvo 1:15 
valandą, kaip buvo įsakyta. 
Bet dabar jam paaiškino, 
kad teismas atsibuvo 10 va
landą ir jam nebūnant kū
dikį sugrąžino į Prieglaudos 
Namus. „Kad man polic
manas sakė, jog teismas bus 
1:30 vai.” vyras užprotesta
vo. "Jis tave prigavo, mes 
nekalti," atsakė teisėjas.

Vyras nusiskubino į Prie-

glaudos Namus; ten perdė- 
laiko, kaip mergaitę išsinešė 
tūla moteris, kuri pasiėmė 
ją už augintinę. Girdi, ji 
verkė ir šaukė „mama” ir 
„papa.”

Žmogus apsiverkė, neteko 
kūdikio, o išrodė kad ir mo
teries neteks ir kad visas 
pasaulis sukilo prieš jį ir jo 

, mylimas ypatas.
Pėtnyčioj buvo teismas. 

: Teisme slaptas policmanas 
! K. liudijo, buk tūlas H. H. 
liepė jam saugoti šiuos na
mus. Jis nuėjo ir paskam
bino No 26. Jauna moteris 
atidarė duris. „Aš jai pa- 

■ sakiau jog Harris mane at
siuntė. Ji liepė man įeiti. 
Aš įėjau ir jai pasiūliau du 
doleriu. Ji pasakė, kad per- 
mažai. vienok paėmė. Mer
gaitę paguldė, o mane nusi
vedė į miegamąją. Tąsyk aš 
ją areštavau.”

Moteris visai kitaip kalbė
jo. Ji sakė, kad ji tiesė ker
pėtus ir kas tai suskambino. 
Ji liepė įeiti. Tuomet įėjo ne
pažįstamas vyras. Užklau
sus, ko nori, jis atsakęs buk 
Harris jį atsiuntė, buk jis 
jo draugas ,buk jis atėjęs su 
privatiškų reikalu ir pasiūlė 
du doleriu. Moteris supra
tus kas darosi, pribėgo prie 
telefono šaukt policiją, bet 
tuomet ją areštavo. Ji pra
dėjo su juo kovoti; tuomet 
atsirado ir kitas vyras ir jai 
surakino rankas. Tuomet 
ir pradėjo verkti ir maldau
ti, kad ją paleistų, kad turi 
kūdikį ir vyrą, buk Harris 
-ant jos piktas ir tą darė ant 
keršto, vienok negelbėjo, 
nugabeno kalėjiman.

Už moterį liudijo jos kai
mynai ir vvras. vienok tas 
negelbėjo. Vieno policmano, 
Harris’o papirkto, žodis 
daugiau svėrė, negu visų 
liudytojų. Teisėjas Barlow 
pripažino ją kalta. Išvedė 
ją verkiančią nuimti pirštų 
antspaudas. Kada ją vėl 
atvedė teisman išgirsti bau
smę, teisėjas tarė: „Kadan
gi šios moteries vyras nega
lės į ją žiūrėti užsitikėjimo 
ir meilės akimis, kadangi 
nuo jos kūdikis likos jau at
imtas ir kadangi jos kaimy
nai negalės su ja draugauti, 
kaipo su dora ir teisinga 
moteria, todėl aš susimylė
siu ant jos ir paskirsiu dar 
tik vieną dieną kalėjimo.”

Kokia baisi ir begėdiška 
kalba! Jis „susimylės.” Jis 
ją apkaltino remdamasis 
vieno policmano liudijimu, 
nors žinojo, kad tą policma- 
ną nusiuntė jos priešas 
Harris jai ant keršto, jis ne
paisė kitų teisingų liudyto
jų. Jam nepakako, kad ji 
išbuvo kalėjime jau devynes 
dienas ir kad per visą tą 
laiką nebuvo leista nė žodį į 
vyrą pratarti. Jam neužte
ko suardyt visą jos gyveni
mą, gal ir sveikatą; todėl jis 
ant jos „susimylėjo” ir nu
tarė da vieną dieną ją kalė
jime pakankinti.

Vyrų padaryti įstatai, vy
ras teisėjas ir vyras apkal- 
tintojas; kaltina silpną be
teisę moterį, kuri per am
žius tikėjosi ir žiurėjo ir 
žiuri į vyrus, kaipo savo ap
gynėjus, globėjus, kurie ją 
kaltina ir kankina. Už ką? 
Už tai, buk ji klausiusi ir gi 
vyro veidmainingų žodžių, 
buk ii užganidino jį už du 
dolerių.

Jeigu tas ir tiesa butų, 
tai kodėl čia tik moterį per
sekioti. Juk daug didesnis 
kaltininkas čia tas policma
nas, kuris atėjo į jos namus, 
kalbino ją prie to ir, kaip jis 
pats sako, kartu su ja prasi
žengė. Bet jis nekaltas.

Kalta moteris, kurią tie 
patįs vyrai pripažįsta daug 
silpnesne ir paikesne už sa
ve. M. M.

I

i

I

M“Nekalčiausias užmiršimas
Skaitytojai tur būt jau 

patėmijo, kad „dvasiškas 
tėvelis” Ežerskis jaučiasi 
nekokiam padėjime. Daly- 
kai stovi taip.

K. Montvidas,

Kazlauskas atsilankė pas 
Tamstą ir Montvidas pasiū
lė antru syk $360.00, ar 
Tamsta nesakei, kad „už 
tiek negalima, vienuoliai ap
siima tik už $400.00?” Ir 
pagaliaus Montvidas sutiko 
jau mokėti ir tiek. Ar gi čia 
dar Tamsta bandysi užginti, 
kad tai nebuvo priežastis 
negalėjimo, bet nesutiki
mas kainoje? Aišku, ar ne?

Toliaus Ežerskis prisipa
žįsta, kad „Montvido įduo
tus pinigus” užsirašęs „ant 
paprastos kortelės," kurią 
atradęs po 8 mėnesių laiko 

i ’safe.” Jeigu tokią pasa
kaitę pasakytų kūdikiui, tas 
gal ir patikėtų, bet sakyti 
suaugusiam žmogui ir paga
liaus teisintis prieš visuo
menę, tai jau peržema, — 
žemiaus net kritikos. Kas- 
gi dabar žino, ar Tamsta 
„buvai užmiršęs" savo 
„safe,” ar norėjai ją (kor
telę) užmiršti? Tamstai, be- 
abejonės, tiktų pirmutinis 
geriaus. Ar ne, kunige?

Be to, kodėl gi Tamsta ne
pasistengei tuojaus surasti 
tą "užmirštą" kortelę, kuo
met Montvidas, po 8 mėne
sių laiko, klausė bei prašė 
Tamstos? Ir Tamsta to ne
darei, bet išdidžiai pasakei, 
kad pinigus pasiuntei į T. F. 

.Tečiaus kuomet tapai pri-

geras 
Ežerskio parapijonis, įdavė 
"tėveliui” $50.00, kad jis pa
siųstų į katalikiškajį Tau
tos Fondą. Tėvelis paė
męs pinigėlius laikė pas sa
ve per 8 mėnesius.

Pagaliaus Montvidas nu
ėjo ir paklausė tėvelio, ką 
jis padarė su tais $50.00, ku
rie buvo aukoti karės kan
kiniams. Tėvelis atsakė pa
siuntęs Tautos Fondn — ir 
atliktas kriukis. Bet Mont
vidas, išjieškojęs visas T. F. 
knygas ir neradęs savo pi
nigų, pavedė visą dalyką 
advokatui, kuris grieštai 
pareikalavo nuo Ežerskio 
$50.00. Į kelias dienas „tė
velis” prisiuntė tuos pini
gus. Suprantama, kitaip jis 
ir negalėjo išsisukti.

Montvidas tą visą istoriją 
parašė į „naujienas.” (No 
51, kovo 1 d. 1917 m.) Ežer- 
skiui, kaip ir visiems kuni
gams, nepatiko ta istorija 
ir „Draugo" No. 53 (1917 
m.) jis bandė užsiginti, te-’ 
čiaus dar labiau dalyką ap- 
temdė.

Kad butų aiškiau, kaip į_____________
Ežerskis Jr visokie A. My spirtas, pradėjai raitytis, 

neišsisuksi.

i

i

i

i

slapyvardžiai nevykusiai 
teisinasi, aš padarysiu ma
žas ištraukas iš Ežerskio 

; apgynėjo A. M. straips- 
; nelio, — geriaus butų ko- 
lionės!

Pirmame sakinyje jis sa
ko, kad " 'Naujienos’ padė
jo aprašymą...” Ar-gi "N.” 
padėjo? Ne, pone A. M., K. 
Montvidas parašė, o "N.” 
tik patalpino jo prašymą. 
Toliaus A. M. sako kad mi- doru” apšaukti už tai, kad 

i jis pasakė, ką patyrė. — Ar 
rjne taip, tėve?

Tamsta sakai, kad jo pi- 
Montvidas 

Gerai! Bet,

bet veltui 
! Puolęs balon, sausas jau ne- 
atsikelsi.

Taip, Montvidas gerai ži- 
Inojo, kad Tamsta klysti sa- 
įkydamas, jog pasiuntei jo 
pinigus į Tautos Fondą, bet 
kas iš to? Jeigu jis butų 
bandęs Tamstos klaidą pa
rodyti, Tamsta butum jį 
"juodrankiu" apšaukęs, 
kaip dabar jau spėjai jį ”ne- 

nėtasis socialistų laikraštis nstvrp — Ar
taip išpūtė tą dalyką. Kur 
gi čia jūsų teisybė ir paten-, 
tuota katalikiškai-klerika-1 . 

: liškoji dora? Nejaugi jus n1^ neprašęs, 
inematote, jog tai Montvi-Į^o tą patp 
i das, jūsų parapijonis, para- PO^ub Ezerski, jeigu Tams- 
jšė apie tėvelį ta biltam nnr« IopV ”orva_
"Naujienos" tik patalpino, į m(įt_I?esn.1? , ---—
t. y., nors gramatiškas klai- ^a ^skaityti savo dar- 

. das pataisė.
Be to, tame pačiame per- 

į skyrime jus skaudžiai pla- 
i kate save. Jus sakote: 
į "...gali pamislyti, kad kuni- 
I ??s r
! piktadarystę. Tuo tarpu

Ežerski! ^a butum nors kiek "gra- 
' >” buvęs, butum

bu istoriją. Tamsta butum 
: matęs, kad tenai ir nėra pa
sakyta. jog Tamsta prašei 
Montvido ypatiškai. Bet 
Tamsta raginai ir dabar ra- 

Ežerskis ‘padarė baisia ®!ni be‘ Pyasai savo parapio- 
Tiia iomii nis aukoti Tautos Fondan, o : umidudi votc. įuo tarpu . t , • m • • •

(ten tebuvo tik menka dulke- 
j lė” (Kalbos barbarizmus 
j palieku netaisęs). Na, pone ’ 
i A. M., norėdamas parodyti 
; Ežerskį nekalčiausio avinė
lio pavidale, netvčiomis pri
pažinai jam „mažą dulkelę”^^ar tamsta, 
piktadarvstės ir dar „bai-! , ką sakyti jau
sios piktadarvstės.” Na, tik Praded* užsiginti. Bet tas 
atydžiai, jeigu tik Tamsta^a^

snio pirmąjį perskyrimą, op .mėnesius, o užklaustas 
namatvsi ~ ;apie Juos melavai, ir tikp X 1 XV • • • iPnspaustas prie tvoros ati-

Bet kuo toliau į giną, davei. štai kame visas 
daugiau malkų — sako pa- j branduolvs tu pinigų istori- 
tarlė! Tamsta neva stengie- j jos. Tamstai jinai nemalo- 
si "apsaugoti musų visuo- ni, bet...
mene nuo tų socialistų laik- a m t-.-
raščio apgaudinėjimų.” Ko- ,. ėjau nuo A. M., Ezer- 
del nuo "socialistų laikraš- ę,°. a^en^° n2rnu. .JU0 
čio,” o ne nuo to aprašymo,', . abgt * kTas ne
kuri pridavė tam laikraščiui .JĮ1*1 a?’ PaPrasJa lietu- 
K. Montvidas? Pone A. M., 
ar turi Tamista sąžinės nors 
aguonos grūdelį, jeigu drįs
ti taip kraipyti tiesą?

Na, o kaip atrodo kun. 
Ežerskio "pasiaiškinimas?” 
Prie to dar turiu patėmyti, 
kad kunigas Ežerskis tur 
būt nemoka rašyti, nes už____  __
jį rašo koks tai A. M., l«i-|kėĄ'liarngą talką praleisti 
riam jis, Ežerskis, savo nuo-_ panašiose vietose kaip Val- 
dėmes išpasakojo. Tečiaus. paraiso, kol žmogaus

A. M. < 
mišių "ne dėlto, kad Montvi
das permažai už jas tedavė"

nis aukoti Tautos Fondan, o

nas Tamstos parapijonų, K. 
Montvidas, paklausęs Tam- 

• į stos pamokslų, ir įdavė
_ į Tamstai $50, kad nusiųstam 
'juos į tą katalikiškajį fon
dą. Tečiaus dabar Tamsta,

iatvdziai, jeigu tiK tamsta, ,
sugebi, skaityk savo straip- s ,® ls*a1^'

I

Pradėjau nuo A. M., Ežer-

iviška davatka. Koliotis — 
ir tiek! Sulyg jo, Montvi
das, „Naujienos,” valparai- 
siečiai, tai "fe.” Tečiaus aš 
draugiškai pasakysiu ponui 
A. M., kad kaip jam, taip ir 
panašiems Ežerskiams, ku- 

|rie žodyje "little" rašo vie
ną ”t,” (Žiūrėk Ežerskio 

i laišką „Naujienose”), rei-

ir Ežerskis negeresnių užlgalvą Dabar-gi turite ”ko- 
A. M. Girdi, as ne laikiau ’ pUStą”J

Visa Tamstos isterija pa- 
____  _ \ pone A. M.! 

jis dar nedavė). Na, kur tei- Jinai žemiau kritikos., 
sybė? Kuomet Montvidas ir Valparaisietis.

(geriaus butų tesiūlė, nes, na®^ Tamstai,
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Kas mums rašoma.
BOSTONO APIELINKĖS 

KOOPERACIJOMS.
Suvažiavimas Bostono 

apielinkės kooperacijų yra 
šaukiamas 22 d. balandžio 
1917 m., 9:30 ryte, delei 
įsteigimo Bendros Kepyk
los. Suvažiavimas įvyks 
So. Bostone, Lietuvių Sve
tainėj.
M. A. Balčiūnas, sanr. sekr.

Naujosios Anglijos Ko
operacijos Draugijų III me
tinis suvažiavimas atsibus 
27 d. Gegužio-May, 1917 m., 
prasidės 9:30 vai. ryte, 
Brightono Lietuvių Koope
racijos Svetainėje Brighton, 
Mass.

Visos Kooperacijos Drau
gijos malonėkite išrinkt po 
du delegatu nuo pirmojo 
100 narių kaipo nuo draugi
jos, ir po vieną delegatą nuo 
kiekvieno sekančio šimto. 
Sanr. Sek. M. A. Baučiunas.

PITTSBURGO LIET. 
MOKSLO D-JOS 
NARIŲ ŽINIAI.

Šiuomi pranešame vi
siems Pittsburgo L. Mokslo 
Dr-jos nariams, kurie yra 
išvažinėje į kitus miestus, 
jeigu norite pasilikti dr-jos 
nariais ir ant toliaus, malo
nėkite tuojaus prisiųsti 
-$3.00 už 1917 metus ir pa
žymėkite kokį laikraštį no
rite turėti. Pinigus ir tei
singą savo adresą siųskite 
L. M. Dr-jos vardu jos ka- 
sieriui K. Varašiui ar sek
retoriui, 142 Orr st.. arba 
mano adresu: 149 Moultrie 
st. J. Virbickas, sekr.

Areštuotas Lietuvos Sū
nų Kliubas. Iš Pittsburgo 
mums vienas skaitytojas 
praneša, kad policija pada
riusi tenai ant Lietuvos Sū
nų Kliubo ablavą ir arešta
vusi 53 vyrus — visi esą Ry
mo katalikai. Jis prideda 
ir iškarpą iš anglų laikraš
čio ”Sun,” kur rašoma, kad 
Kliubo pirmininkas J. Ja
kubauskas ir jo pagelbinin- 
kas Žakus buvo nu
bausti po $100 arba at- 
sėdėt po 90 dienų ka
lėjime. Kliubo „svečiai”^ gi 
turėję pasirinkti arba užsi- 
mokėt po $5 arba atsė- 
dėt po 30 dienų. Už ką juos 
areštavo, nerašo nei musų 
korespondentas, nei anglų 
laikraštis, bet reikia many
ti, kad už nelegali svaigi
nančių gėrimų pardavimą.

Lietuvos Sūnų Kliubas 
No. 18-20 Belmont st. 
18-20 Belmont st

JURGIS MOCKEVIČIUS
Pamečiau savo baksų, atvažiavęs 

Lawrence’iun pirmų syki, nieko neži
nodamas, pasisamdžiau automobilių 
■mane nuvežti i Lietuvių Restoranų, 
ten aš ir palikau baksų. 0 numerio 
nežinodamas negalėjau atrasti.

Jeigu kas radote mano baksų mel
džiu sugrųžinti ji man, o bus užmo
kėta už triūsų. (15)

Jurgis Mockevičius
7 Lincoln st., Brighton, Mass.

!S AMERIKBS.
KUN. KAULAKIS SIŪLO 

.600,000 LIETUVIŲ 
ARMIJĄ.

Sako, visi jie nori važiuoti 
karėn.

”Ar nori Suvienytos Val
stijos siųsti Europon armi
ją sąjungininkams į pagel- 
bą? Jeigu taip, tai jos turi 
tik pašaukti liuosnorius va
žiuot į vakarų frontą Lietu
voj, o manoma, kad veik vi
si kaip vienas vyras tuojaus 
stotų daugiau kaip 600,000 
lietuvių.”

Taip pasakė ”Bulletino” 
reporteriui Philadelphijos 
lietuvių kunigas J. J. Kau- 
Inkis

Kalbant ”Bulletino” žod
žiais, kun. Kaulakis prane
ša, jog visi lietuviai meld
žiasi ir prašo Dievo, kad są
jungininkai laimėtų ir patįs 
gatavi eiti jiems į pagalbą.

Visi lietuviai trokšta, kad 
iš Lietuvos butų „padaryta 
bariera tarp Vokietijos am
bicijų ir ambicijų pabudu- 
sios Rusijos.”

Vadinasi, Lietuva turi 
būt pastatyta į tokį padėji
mą, kaip Belgija.

Stebėtis reikia iš musų 
kunigų drąsos, kad jie me
keno neįgalioti visuomet 
mėgsta kalbėti tokias kvai
lystes visų lietuvių vardu.

Kuomet visos lietuvių ko- 
lionijos šaukia mitingus ir 
siunčia Wachingtonan pro
testus prieš karę, tai kun. 
Kaulakis meluoja anglų re
porteriams, buk 600,000 lie
tuvių kaip vienas vyras no
ri važiuot kariauti.

Philadelphijos lietuviai 
turėtų per tą patį laikraštį 
užprolestuot prieš tokį kun. 
Kaulakio pliauškimą.

M. BARANAUSKIENĖ 
NUSIŠOVĖ.

Iš Hudson, Mass., mums 
prisiųsta iš anglų laikraščio 
iškarpa, kur plačiai rašoma 
apie Marės Baranauskienės 
nusižudymą.

Kada jos vyras Karolis 
Baranauskas parėjo suba- 
tos vakare iš darbo namo, jo 
žmona gulėjo lovoje negyva. 
Šalia jos ant lovos gulėjo re
volveris. Jos kakle buvo 
skvlė. kuri rodė, kur inėjo 
kulipka.

Baranauskas tuojaus pra
nešė apie tai policijai. Ty
rinėjimas parodė, kad šita 
moteris jau senai rengėsi 
atimt sau gyvastį. Anądien 
ji buvo nuėjus geležinių dai
ktų krautuvėn peilių pažiū
rėt. Pamačius revolverius, 
naklausė, po kiek jie kaštuo
ja. Krautuvininkas pasakė 
kainą ir ji vieną nusipirko. 
Vardą ji padavė kaipo Ma- 
ggie Anderson, o adresą 22 
Houghton st. Krautuvinin
kas pranešė apie tai polici
jai, bet ši nerado ant tos 
gatvės nei tokio numerio, 
nei pavardės.

Dabar pasirodo, kad Ba
ranauskienės revolveris yra 
tas pats, kurį tas krautuvi
ninkas pardavė. Kada vy
ras parėjo namo, jos lavo
nas buvo dar šiltas. Prie 
mirties ji rengėsi, matomai, 
visai šaltai, nes ant lovos 
padėta vatinė kaldra, ji aug- 
štielninka ant jos atsigulus 
ir matoma, laikydama re
volverį ant krutinės paleido 
šūvį po smakru. Kulipka 
pramušė kaklą ir nugrimz
do į smegenis.

Marė Baranauskienė bu
vo 33 metų amžiaus, paliko 
vyrą ir ketvertą vaikų.
CHICAGOJ REIKALAU

JAMA ARKLIENOS.
Chicagos aldermanas 

Nancy gavo iš skerdyklų pe
ticiją, kad jisai pasistengtų 
inešti miesto tarybon rezo
liuciją, leidžiančią pardavi
nėti arklieną. Peticijoj nu
rodoma, kad d-ras Robert- 
sonas yra pripažinęs, jog

arkliena žmonių sveikatai 
butų daug pigesnė, negu 
jautiena ar kiauliena. Al
dermanas tečiaus atsakė, 
kad jis įneš tokią rezoliuci
ją tik tuomet, kuomet bus 
būtinas reikalas.

PAKELIA DARBININ
KAMS ALGĄ.

Brocktono čeverykų fab
rikų savininkai, kuriems 
taipgi priklauso visos avalo 
fabrikos nuo Weymouth iki 
New Bedford, pakėlė savo 
darbininkams algą 10 centų 
ant dolerio ir sutrumpino 
darbo valandas, įvedant 
naują sutartį, sulyg kurios 
subatomis darbininkai dirbs 
tik iki piet.

Nauja sutartis likos pada
ryta tarp darbininkų unijos 
valdybos ir fabrikantų ir ta 
sutartis įeina galion nuo 1 
d. gegužės. Pakėlimą algos 
ir sutrumpinimą darbo va
landų tuo budu gauna apie 
53,000 darbininkų.

AUKOS
LIET. ŠELP. FONDAN

▼ome kaipo pavaduojantį Jus pirmi-] 
ninką VI. Zubovą (Kalba eina apie 
palikusią Petrograde "žiburėlio Val
dybą. AL Bulotienė). 

Su tikra pagarba
"Žiburėlio” Valdybos nanai: 

Fr. Keinis, 
V. Bielskis. 

Petrograd, 25 gruodžio 1916 m.

I

I
I

Paj ieškojimai
"KEL.” SKAITYTOJŲ tINIAL

Visokius pabėgimus, nuskriaudi- 
mos, pasigarsini mus iš kokią vie
tų paeina, pirkimus, pardavimus 
arba tam panašius pasigarsini- 
mus, delei tūlų priežasčių nors ir 
skaitytojams dykai garsint nega
lime. Už tokius paskelbimus skai
tome po 2c. už žodį kiekvieną sy
kį. Todėl siųsdami tokius paskel
bimus rašykit kuotrumpiausiai ir 
visados siųskite kartu mokestį jei
gu norite kad greitai tilptų.

"Keleivio” Admin.

Pajieškau pažįstamos Petronės 
Barzdaučiutės, Kauno gub., Panevė
žio pav. Naujamiesčio parap. 
gaigalių sodžiaus, i_u‘ 
Jos pačios atsišaukti ar kas žino 
meldžiu pranešti. Taipgi prašau 
atsišaukti Frano Povilaičio iš Svaini- 
kų sodžiaus.

R. Stanislovaitis
523 Island Avė, Rockford, III.! ------ -y.--------------------------------- ------------- _ apie 45 m. amžiaus.

Pajieškau Stanislovo šulskio ir ki- | 
tų giminių ir pažįstamų. Aš esą iš j

kčio parap., Maš- Kauno gubernijos, Vilkmergės pavie- 
regis ištekėjusi, to, Traškunų parapijos.

Br. Bartusevičius
Box 1204, Jewett City, Conn. Farmos!!

___ _____________________ _________  
Pajieškau pusbrolių Petro ir Jur

gio Stanių, Kauno gub., Telšių pav., 
Varnių valsčiaus, Rudupių sodžiaus, 
meldžiu atsišaukti ar kas žino pra
nešti.

Kazimieras Kundrotas (16) 
29 Hindle st., Detroit, Mich.

Pajieškau sesers Marijonos Andru- 
levičiutės, Vilniaus gub., gyveno New 
Yorke, paskui, rodos, Bostone. Turiu 
svarbų reikalą ir meldžiu jos pačios 
ar kas apie ją žino pranešti.

Juozas Andrulevich (15) 
90 G rovė st., New Britain, Conn.

Pajieškau Kastantino Almino, kiek 
pirmiau gyveno Chicago, III. ir Bal
timore, Md. Kauno gub., Baidotų 
sodos, Salantų parap. Kas apie ji ži
not malonėkit pranešti.

Antanas Petrutis
Main st, Cambridge, Mass.

(15)

SO. BOSTON, MASS.
Gerb. A. Bulotos prakalbų susirin-

1 kime 1 d. balandžio, surinkta L. Š. 
Fondan aukų $31.09. Aukavo J. Gry
bas, L. Zavistanavičius, Jurgis Ne- j 
vedomskis, A. Jurčius, J. P. Rauli-,
naitis, J. Venciunas, C. Leleika, J. j ‘

i Jankauskas ir J. Jančiunas — po i
I $1.00; M, A. Jonaitis J. Varsiunas,: Pajieškau pažįstamų Antano ir 
J. Pečiukonis, J. Repšis, J. Matule- Jono Valintonių, pasivadinusių vV 11-J. Pečiukonis, J. Repšis, J. Matule- Jono Valintonių, pasivadinusių ii 
vičia, J. Likas ir A. P. Matulis — po šonai, taipgi Juzės Valintonaitės — 
50c. Sykiu su smulkiomis 
surinkta $31.09.
AUKOS "ŽIBURĖLIUI’

PRAKALBŲ SUSIRINKIME.
Gerb. Bulotos prakalbų susirinki

me 1 balandžio surinkta "Žiburėlio” 
naudai $23.67c.

Aukavo: A. Kupsty s, Dr. Matulai
tis, A. Sabulis, J. Gabriunas, J. Rau- 
linaitis, Jurgis Leleika, VI. Martus, 
L. Zavistanavičius ir K. Šidlauskas 
po $1.00; J. Audickas, J. Grybas, Ti
tus Greviškis, J. Repšys, B. Kirstu
kas, P. Kručis, P. Babilas, Alfas 
Avyža, J. Jankauskas. J. Pečiukonis, 
Ant. Biliūnas, Jurg. Nevedomskis ir 
P. Vasiliauskas — po 50c.; Sykiu su 
smulkiomis aukomis $23.67.

Tą pačią dieną vakare surengto 
koncerto susirinkime surinkta "Žibu
rėlio” Dr-jai $28.66.

Aukavo: J. Audickas, M. Kazlaus
kas, J. Janiūnas, J. J. Peldžius, R. 
Pernickas, Jurgis Gegužis ir Ig. Kiš
kis — po $1.00; Gegužis, Niukas, A. 
Matulis, P. Kelontienė, F. Domeika, 
A. Lakštaitis, M. čiaponis, (iš New 
Britain) J. Naviackas, K. Jasius, I. 
Ališauskaitė ir V. Makučionis — po 
50c. Su smulkiomis 28.66, arba išviso 
$52.33c.

Aukavusiems varde šelpiamųjų 
moksleivių tariame ačiū.

aukomis Kiblis, visi iš Panevėžio miesto. Be 
i to meldžiu atsišaukti Liongino Ja- 

[” BULOTOS niuno iš Virbališkių kaimo ir valsč., 
i ir Pranės Kinderiutės iš Veželių kai- 
: mo.

P. Janiūnas (14)
278 First str., Elizabeth, N. J.

Pajieškau Felikso Joneikos, Kauno 
gub, Telšių pav, ~ 
Gedlindėnų kaimo, _
Turiu svarbų reikalą ir meldžiu 

; šaukti ar kas žino pranešti.
Antanas Garbenčius

Won Plateu Co., Camp 4,
Long Lake,

Bemotavo valsč., 
gyveno Bostone, 

atsi- 
(15)

Wis.

Pajieškau tėvo S. Pavalkio, Kau
no gub., Raseinių pav., Velionos 
parap., prieš 6 metus gyveno New 
Yorke. Jo paties atsišaukti ar kas 
žino meldžiu pranešti. (14)

705 Centre str., PI. St. Chas.,
Montrial, Canada.

I 
I 
I

ATSKAITA.
"Žiburėlio” Draugijos apyskaita

1 rugpjūčio 1915 m. iki
1 Rugpiučio 1916 m.

Šiomis dienomis aš apturėjau laiš
ką iš Fr. Keinio ir V. Bielskio, kuria
me tarp kitko jie duoda "Žiburėlio” 
veikimo aprašymą.

Norėdama supažindinti Amerikos 
visuomenę su "Žiburėlio” veikimu už 
paskutinius laikus paduodu dalį to 
laiško, — kur paliečia "Žiburėlį.”

”— 'žiburėlio’ reikalus mes veda-

nuo

Pajiešau Juozo Skėrio, pereitais 
metais gyveno Deitz, Wyo, taipgi 
Petro Urbanavičiaus, Kauno gub., 
Vabalninku parap., prieš 5 metus gy
veno Puritan, Pa. Jų pačių atsišauk
ti ar kas juos žino meldžiu pranešti. 

Wm. Matulionis (15)
West Frankfort, III.

Pajieškau draugo Kazimiero Ta
mošiūno, Kauno gub., Panevėžio pav., 
Virbališkių sodžiaus. Jo paties mel
džiu atsišaukti ar kas žino 
pranešti.

Povilas Keršulis 
Colle C-nel, Vrriola N. 162, 

Valparaiso, Rep. Argentina.

teiksis

(14)

.........._L. k...., .
me paprastu budu be jokių gudrybių: Lawrence,
etonenamoc 5č kur galima išgauti pi- Mass. Meldžiu atsišaukti ar kas zi- 

juos vargstančiai no pranešti. (14)
Juozapas Dūdas

Orient, Pa.

Pajieškau seserėčių Antosės ir 
Manusės Šinkunaičių. Kauno gub., 
Vilkmergės pav., Pabaisko parap.,

stengiamės iš kur galima išgauti j>i- -------
nigų ir daliname ; _
jaunuomenei, prie to turime pridur- 
ti, kad tame dalinime visuomet akti- 63
viai dalyvauja patįs moksleiviai.

Kad jąs galėtumėt lengviau su
prasti apie pereito meto "Žiburėlio’* 
finansų stovį — priduodame Jums 
trumpą atskaitą už pereitus 1915-16 
mokslo metus. (Nuo 1 Rugpjūčio 
1915 iki 1 Rugpjūčio 1916 m.)

įplaukos:
1. Buvusieji kasoj ant 1 Rugpjū

čio 1915 m...................... 461 r 72 k.
2. Aukos ......................... 577 r. 23 k.
3. Narių mokesniai .... 115 r. —
4. Stipendijantų sugražintos

skolos ......................... 146 r. 35 k.
5. Subsidijos iš Tatjanos

Komiteto .................. 8,000 r. —
6. Auka Amerikos Draugijos

Apšvieta ...................... 100 r. —
7. Aukos iš Amerikos per Al.

Bulotienę*) .............. 1,745 r. —
8. Paskolinta pas įvairius

žmones ............
Viso labo

Išlaidos:
1. Išduota pašalpų 59 žmo

nėms ......................... 9.304 r. —
2. Negrąžinamų pašalpų ir speci-

jališkų lėšų .................. 37 r. —
3.Smulkios moksl. bendrabučio 

išlaidos •••••••••••••••• 5 r.
4. Pačto raštinės išlaidos 26 r. 04 k.
5. Grąžinimas padarytų

skolų ......................... 1,700 r. —
6. Kasoj buvo ant Rugp.

1916 m........................   1,773 r. 26 k.

I Pajieškau dėdės Jono ir jo sunaus 
Elizo Borvidų, ir švogerio Jurgio 
Macolo, Kauno gub., Papilės parap. 
Jie patįs lai atsišaukia ar kas apie 
juos žino meldžiu pranešti. 

Kazimieras Zolis
1415 Wisconsin Av, Sheboygan, Wis.

1.700 r. —
12,905 r. 30 k.

(14)

Pajieškau apsiveditaui suaugusios 
merginos arba našlės ne senesnės 40 
metų. Aš esu 42 metų. Geistina, 
kad turėtų nors 4—5 šimtus dolerių 
pinigų. Taipgi butų gerai, kad atsi
šauktų iš artimos apielinkės, kad ga
lima butų susieit ir susipažint. Mel
džiu rašyt sekančiu antrašu: 

Konstantas Amšiejus
157 Nanticock st.,

Plymouth (Breslau), Pa.

APSIVEDIMAI.
Pajieškau apsivedimui merginos, 

.' .Aš esu Latvis,
turiu savo forničius, mano moteris 
mirusi, turiu dvi dukteris, viena 10 
metų kita 8 ir pusės metų. Su pir
mu laišku meldžiu paveikslo.

. J. P.
255 Broadway, So. Boston, Mass.

♦ -

«
■

Elzbieta Tutkytė iš Mastaičių kai
mo, Gelgaudiškio parap, Suvalkų 
gub, pajieškau savo dėdės Franciš- 
kaus Tutkaus, nesenai atvažiavusio iš 
Lietuvos. Turiu svarbų reikalą, ku
rie apie jį žino malonėkit pranešti.

Elzbieta Balsevičia (15) 
2326—lOth avė, Seattle, Wash.

Pajieškau pusbrolio Frano Almeno, 
Notėnų kaimo, Ginteliškės parap., 
taipgi dėdės Pačkariaus, Platelių 
miesto, Kauno gub., Telšių pav. Mel
džiu atsišaukti.

Juozas Benušis 
BOX 556, Cristol Falls, Mich.

Pajieškau švogerio Adolfo Janke
vičiaus, Kauno gub., Panevėžio pav., 
Pušaloto parap. ;Palavenių sodos., 
gyveno Clevelande. Meldžiu dėl svar
baus reikalo atsišaukti ar kas žino 
pranešti.

Jonas Mackevičia
148 E. 107th st, Chicago, III.

Pajieškau draugų Frano Markūno, 
Frano Zavistanavičiaus, Juozo Kalė
dos, Juozo Mikeliausko, Jono ir Ka
zimiero Kersevičių, visi Darsūniškiu 
miestelio, taipgi Juozo Rainio iš Už
girėlių kaimo, gyveno Dayton Ohio. 
Meldžiu atsisaukt.

Karolius Mičiulis (16) 
Seattle, Wash.

Viso labo 12,905 r. 30 k.
Kaip matote buvome padarę skolą 

kuomet dėl p. Yčo intrigų Tatjanos 
Komitetas sulaikė prižadėtą subsidiją 
ant dviejų mėnesių.

Šiais metais Tatjanos Komitetas 
dėl stokos pinigų sumažino savo vei
kimą ir daugeliui organizacijų visai 4502 7th Avė, So. 
nustojo mokėjęs. Negauname ir mes, ------—-----------------------------------------
o vargas vis auga Ir vėl neturėda- Pajieškau kaimyno Ramosio Pres- 
mi dėl gelbėjimo jaunuomenės užtek- kienio, Vilniaus gub, Trakų pav, 
tinai lėšų pradėjome gyventi į sko- Aleksandravo valsčiaus, Meškasalio 
las— kaimo. Taipgi ir kitų savo pažįsta-

Sukviestamjam Centralinio Komi- mų meldžiu atsišaukti, 
teto suvažiavime "žiburėlis" nedaly-1 Miss Anna Lukšiutė
vavo — dėl to, kad nenorėjome kiš- 201 Eldridge sL, So. Manchester, CL 
ties į panašią politiką.

Nenorėdami būti kolegijoje suside- ■i^Kiiurcuaiui , Pajieškau Kazimiero Mažrimo ir
dančioj iš dviejų ypatų mes koopta- seserų Valerijos ir Janopos Kava- 
------------------ liauskienės. Meldžiu jų pačių atsi-

•) Jūsų prisiųstos aukos pradedant šaukti ar kas žino nranešti. 
nuo Rugsėjo mėn 1918 metų žinoma Kleofa Tautkianis

Hartford, Conn.
nuo Rugsėjo mėn 1916 metų žinoma
į šią atskaitą neįneštos. V. Bielskis. 14 Portland st.,

i

Pajieškau Frano Noreikos, Vil
niaus gub, Trakų pav, Jezno vals
čiaus, Stakliškių parap. ir miestelio, 
dėl laiškų iš Lietuvos meldžiu jo pa
ties atsišaukti ar kas žino malonės 
pranešti.

J. Yank
11 School st, Hudson, Mass.

Pajieškau draugės Petronėlės But
kienės, prieš 2 mėnesiu išvažiavo iš 
Detroit. Jos pačios atsišaukti ar kas 
ją žino meldžiu pranešti. Taipgi ki
tų savo giminių ir pažįstamų meldžiu 
atsisukti.

Petrė Vaitkaitė
260 Buchanan sL, Detroit, Mich.

Pajieškau savo vyro Juozapo Ka- 
tučio, vadina save Joseph Musa- 
dowsky, penkių pėdų, 11 colių augš- 
tas, geltonais plaukais, mėlynų a- 
kių.turi apgamą, paeina iš Kauno 
gub, Raseinių pav. Vingininkų so
dos. Prasišalino 1 sausio, palikda
mas mane sergančia. Jo paties mel
džiu atsišaukti ar kas žino malonės 
pranešti už ką skiriu $5.00 atlygi
nimo.

Petronė Katutienė
BOX 835, Virden, III.

Pajieškau Farno Skurdausko, Kau
no gub, Telšių pav, Skuodo parap. 
Jo paties meldžiu atsišaukti ar kas 
žino teiksis pranešti. (17)

Dainininkas Kaušis ....
355 E. lloth sL, Kensington, III

Pajieškau pusbrolio Juozo Ravin- 
ko, Kauno gub, Akmenės miestelio, 
gyveno Pennsylvanijoj. Jo paties at
sišaukti ar kas apie jį žino meldžiu 
pranešti, nes turiu svarbų reikalą. 

Miss M. Lipskaitė
BOX 142, Great Neck, N. Y.

Pajieškau Rapolo Gėčiaus iš Aug- 
štiškių, Titvenų parapijos, Barboros 
Bartkienės ir Stanislovo Šruso iš 
Mockiškių, Frano ir Juozo Batūrų iš 
Notiniškių, taipgi Jurgio ir Jeroni
mo Bičių iš Liegečių, visi Šiaulėnų 
valsčiaus, meldžiu atsišaukti.

Baltramejus Bitis, 
Apteka Dovidaičia,

Ekaterinoslav, Russia.

Pajieškau draugės Elzbietos Gabu- 
likės, Kauno gub, Panevėžio pav, 
Traskavos parap, Kraugielių kaimo. 
Meldžiu dėl svarbaus reikalą kas ži
no apie ją pranešti.

Rozalija Navidomskietė, 
S07 Buttonwood sL, Philadeiphia,Pa.

Pajieškau savo žmonos sesers Bar
boros Kazlauksiutės, Kauno gub, 
Telšių pav, Platelių parap. Rudai
čių sodos, turiu svarbų reikalą ir 
meldžiu atsišaukti.

Antanas Zarlimas
P. Office, Merrimack, N. H.

Pajieškau pusbrolių Petro ir Liud
viko Smetonų, Kauno gub, Vadak- 
lių parap, Užulainių kaimo. Meldžiu 
atsišaukti ar kas žino pranešti.

Petras Galinšis
2500 Grand sL, Sioux City, Iowa.

Pajieškau draugo Franciškaus Je- 
kučionio, Suvalkų gub, Mariampolės 
pav, Garlevos parap, Paliesio kai
mo. Meldžiu atsišaukti ar kas žino 
pranešt:.

P. Stravinskas
S. W. 12th sL, Georgetown, III.

Pajieškau M. Kasiulio, Vilniaus 
gub, Trakų pav, Stakliškių mieste
lio. Turiu svarbų reikalą ir meldžiu 
atsišaukti ar kas žino pranešti.

Marė Kasiuličia
23 Intervall st, Montello, Mass.

Pajieškau pusbrolių Vincento, Sta
nislovo ir Petro Rūkų, taipgi Juozo 
Daukšos, Kauno gub, Pakrojaus pa
rap, Rukai Kundročių kaimo, o 
Daukšas Kauksnųjų. Meldžiu atsi
šaukti dėl svarbaus reikalo.

Jonas Beniulis
BOX 136, E. Pittsburgh, Pa.

Pajieškau draugo Franciškaus Ži- 
vulskio, gyveno \Vaterbury, Conn. 
paeina iš ’Suvalkį gub, Seinų pav, 
Kudronų valsčiaus, Burbonų viensė
dijos. Turiu svarbų reikalą ir mel
džiu atsišaukti.

Feliksas Amsiejus
236 Bolton sL, So. Boston, Mass.

Pajieškau draugo Kazimiero Baku
čio, Kauno gub, Raseinių pav, Šim
kaičių valsč, Andziškių kaimo. Tu
riu svarbų reikalą ir meldžiu atsi
šaukti ar kas žino pranešti.

Mateušas Lukosevičia
133 Grand sL, Brooklyn, N. Y.

Pajieškau Antano Zeleckio, gyveno 
Chicagoj. Jo paties atsišaukti ar
kas jį žino meldžiu pranešti, už ką 
busiu labai dėkingas.

Juozas Jurgutovich
708 Symson Avė, Kansas City. Kans.

Pajieškau pusseserų Agotos ir Elz
bietos šernukių Kauno gub, Panevė
žio pav. Naujamiesčio miestelio. Mel
džiu kas žino apie jas pranešti.

Steponas Petraitis (16)
3365 Almond st, Philadeiphia, Pa.

Pajieškau apsivedimui lietuvaitės, 
nuo 20 iki 25 metų amžiaus. Aš esu 
24 metų, turiu gerą darbą. Su pirmu 
laišku meldžiu prisiųst paveikslą. 

' Atsakymą duosiu kiekvienai.
Joseph Laukis

8 Orange st., New Haven, Conn.

i

Pajieškau apsivedimui merginos ne 
senesnės 28 metų, mylinčios gražų 
šeimynišką gyvenimą. Aš turiu ge
rą darbą, į mėnesį uždirbu po 150 do
lerių. Meldžiu atsišaukti, atsakymą

: duosiu kiekvienai. (15) į
John M.

3252 So. Halsted st, Chicago, III.

Pajieškau apsivedimui vaikino, aš 
esu jauna 20 metų čiagimus našlė. 
Atsišaukite tokie kas turitenamą ar 
farmą. Platesnes žinias suteiksiu 
per laišką.

A. Gudman 
2337 Lister Avė, Chicago, III.

Pajieškau apsivedimui merginos ; 
bei našlės bevaikės, nuo 20 iki 30 m. ■ 
amžiaus, aš esu 30 metų, turiu far- 
m Mylinčios ramų gražų gyveni- ■ 
mą malonės atsišaukti prisiųsdamos 
savo paveikslus. 14)

P. L.
227 Tenth sL„ Toledo, Ohio.

PARDAVIMAI.
PARSIDUODA FORN1ČIAI.

3 kambariams ir virtuvei, veik nau
ji, pirkti tik keli mėnesiai. Priežas
tis pardavimo, savininkas išvažiuoja 
į kitą miestą. Reikalaujantieji 
šit pigiai ir gerus forničius.

S. Venskevičius,
19 Hunting Street, ant antrų 

E. Cambridge, Mass.

PARSIDUODA FORNIČIAI 
užlaikyti, parsiduoda pigiai, 
galima bile kada.

Jonas Balčiūnas
436 —2nd St., So. Boston,

gau- 
(16)

lubų.

gerai
Matyt 

(15)
Mass.

EXTRA! EXTRA-
Parsiduoda labai pigiai BUČERNĖ 

ir GROSERNĖ, labai geroj vietoj ant 
77 Broadivay, kampas A SL Aš per 

; du metus padariau pinigų. Norintie- 
! ji turėt gerą biznį nepraleiskit pro
gos. Platesnių žinių klauskite ypa- 

, tiška! arba per laišką. (15)
77 BROADWAY.

SO. BOSTON, MASS.
STAGER, ILL.

Dr. V. Kudirkos Dr-jos metinis su
sirinkimas įvyks 8 d. balandžio, 1 vai. 
po piet A. Salaševičiaus svetainėje. 

| Visi nariai privalo atsilankyti ir 
naujų atsivesti.

A. Urbonas, sekr.

DYYKAI.
Mes prisiusime puikią davaną kiek

vienam labai naudingą. Rašykite 
tuojaus pas: (15)

A. K. C. MAGIS CO.
Amsterdam, N. Y.

Išdalinta po du akerių nuvaly
ta žemė, viena karvė, dvi kiaulės, 
ir 12 vištų, ant labai lengvų iš
mokėjimų. Sitai tai yra Jūsų gy
venimo laimė. Mes turime 60,000 
akrų žemės. Galite pasirinkt sau 
vietą prie miestelio ir mokyklos. 
Mes norime čia sudaryt naują 
Lietuvą.

Sanborn Company
% Lithuanian Colony Director

EAGLE R1VER, VIS.
<5

NE APSIGAUK 
SU SLOGA.
GYDYK JĄ.

CASCAPVA ©OUININE

Seni šeimyniški vaistai-piliulkų 
formoj — saugios, gerai, lengvai pri
imamo. Nė apsvaigimo, nė nusimi
nimo jas vartojant nėra. Išgydo šal
tį į 24 valandas — Gripą į 3 diena*. 
Pinigus grąžiname jeigu neišgydo. 
Nusipirk tą gražų baksuką su raudo
nu viršum ir pono Hill’s paveikslu— 
kaina 25 centai. (»)

Gaunamos bile aptiekoje.

Aš Alena Kostovska, pasiro 
dau visai publikai akyse.

DYKAI 6-ms MĖNESIAMS. Mano 
specialis pasiūlymas perstatyt jums 
mano magaziną "Investing for Pro- 
fit” (įvesdinimas dėl pelno). Tatai 
verta $10 egzemplioris kiekvienam, 
kas neturi patyrimo kaip turėt už
tektinai pinigų saviems ir mylimųjų 
reikalams aprūpinti. Ten išparodo- 
ma, kaip teisingu budu į trumpą lai- 
xą galima likti turtingu. "Investing 
for Profit” magazinas yra vieninte
liu progresyvišku piniginių reikalų 
žurnalu ir turi daugiausiai ėmėjų. 
Išparodo kaip $100 užauga į $2,200; 
išsirašyk dabar ir aš pasiusiu jį 6-ms ■ daiktų^
mėnesiams dykai.

H. L. Barber (?)
530—28 W. Jackson Boulevard,

Chicago, III.

Svarbu brightoniečiams
DR. J. L. PODDER

iš Peterburgo
Atidarė ofisą Faneuil Chambers, 

MARKET ST., BRIGHTON, MASS. 
Tel. Brighton 781-W.

Farmos Farmos!
Pirk Farmą Didžiausioj Amerikoje 

Lietuvių Farmerių Kolonijoj, kurią 
mes apgyvendinome su 380 Lietuviais 
Farmeriais, kur vieni turi Ūkiškas 
Draugystes, kiti Parapijas ir lietuvį 
kunigą. Kolonija randas gražiausioj 
vietoj Amerikoje, apielinkėje miesto 
Scottville, Michigan, kuriame yra 
farmerių turgai ir sūrių, sviesto Iš- 
dirbystė ir produktų kenavimo Fab
riką, Melnyčia javams susimalti duo
nai iš savų grudų. Laukai lygus, 
prie visokių vigadų. Žemė derlingiau
sia visokiems javams su Moliu ir 
juodžemiu ir kitokia gera maišyta. 
Anglai farmeriai matydami, kad čia 
■ietuviai vis dauginas, jie pradeda 
pasitraukt iš savo farmų ir pavesti 
jas mums ant pardavimo. Mes iš jų 
«u;mam šimtus gerų farmų. Mažų ir 
Didelių, su Budinkais, Sodais, Are- 
mais laukais ir nedirbtų žemiu. Par
duodami tas Farmas. Gyvulius ir 
Ūkiškas Mašinas, viską duodam ant 

I išmokėjimo Lietuviams. Rašyk tuoj. 
■ įdėk už 4c. štampą, gausi farmų Ka
talogą ir kolonijos Mapą. Adresuok 

Itaip: (16)
ANTON KIEDIS & CO.

Peoples Statė Bank Building 
SCOTTVILLE, MICHIGAN.

I

Pajieškau savo vyra Jono Čokio, 
kuris prieš 9 metus išv^mai
nas ir jokios žinios api^^^Bturiu. 
Jo paties, jeigu dar gvvas, meldžiu 
atsišaukti ar kas apie jį žino prašau 
man pranešti, už ką skiriu atlygini
mą. Jis nedidelio augio, tamsiais 
plaukais, mėlynų akių. _ t 

Magdalena Cokienė
5 N. Leonard st, Waterbury, Conn.

T. MATHUS
Geriau*!** Lietuvio 

PALONAS IR RESTAURACIJA 
Sveiki geriausios rųšies gėrimai 

:r užkandžiai. Patarnavimas prie
lankus.

Parankiausia TJetuviSka užeiga.
J. MATHUS

' $42 Broadvav. So. Boetnu. Mase. 91

Kas mane išgelbėjo nuo varginan
čių ligų? Salutaras Bitteris. At 
per praeitos 4 metus buvau vo* tih 
gyva. Aš kentėjau nuo nevirintai* < 
pilvo ir dispepsijos. Mažai tegalidt- 
vau valgyti ir suvalgytas mauta* *v- 
teikdavo man daug nesmagumo — at
siliepdavo skilvyj skausmai, rėžimą*, 
gurgirnas vidurių. Diegliai suimdi- 
vo po krutinę, šonuose ir strėnom. 
Niekus aš negavau pagalbos dėl savi 
sveikatos. Bet kada aš pradėjau re- 
kalauti Salutaras Bitteris ir Saluta
ras, Regulaatria, dėl moterų, prade 
jau gerai jausties, gerai valgyti ta 
dirbti, pasidarė smagu viskas. Pu 
6 mėnesius aš savo paveikslą nabacs 
iiu pažint ir palikau laiminga naudi 
dama Salutaras Bitteria. Kaina li.et. 
Galima gauti geresniuose saliunuoM 
ir aptiekose, o kur negalima gauti, 
kreipkis pas: (Tl

SALUTARAS CHEMICAL INST.
Žolės nuo visokią blogumą.

1709 S. Halsted St, Tel. Canal *4F 
P. J. BALTRĖNAS, Prof 

Chicago, I1L
Šitą apgarsinimą turėtų paraka* 

tyt kiekvienas, išsikirpt ir pasilikt

Jonas A. Katkus
Užlaikau visokią knygą ir kitokią

Galima gaut pirkti visus 
Amerikoje leidžiamus laikraščius, 
taipgi ir juos užsiprenumeruoti.

Krautuvė atvira nuo 7 iš
12 vidurnakčio.

Toliaus gyvenantieji galit 
laišku šiuo adresu:

J. A. KATKUS
2204 Forbes str, Pittsburgh, Pa.

ryto iki

kreiptis 
(?)

E k 
f.

į Hotel Sterling
Lietuviškas Hotelis

i Lietuviškas hotelis 12 pt kap.
Lietuviai, kuriems reikalas <

■ yra apsistoti, arba turėti reika- ;
! 1US <

BRIDGEPORT, CONN. < 
! apsistokite švariame lietuviška- <
■ me Hotelyje. Vieta tikrai puiki < 
i ir prieinama lietuviams. Čia • 
’■ galima pernakvoti, pavalgyti, į

išsigerti visokių trunku ir parų- į 
kyt ;

Kambariai parsamdomi vienai < 
nakčiai, ant ilgesnio laiko, ar- j 
ba ant visos sąvaitės. <

HOTEL STERLING | 
THOS SAGEVlčIUS SAVIN. i 

4 Crescent avė. Cor. Sterling st,; 
BRIDGEPORT, CONN.

$5.00 VERTĖS KNYGŲ DYKAL
Kas pirks musų naują patentuotą 

britvą $5. vertės, tas gaus visas čio
nai minėtas knygas dovanai.

Nauja Biblija su Paveikslais $1.00 
Naujas Lietuviškas Sapnininkas 50 
Kaip Rašyti Laiškus..................25
Budas Išmokti Vokišką Kalbą 35 
Aritmetika .................................. 50
Pasakojimai Apie 7 Pakartuo-.... 

sius .................................................. 20
Lietuviškos Pasakos Gražiausios 50 
Naujos ir Visokios Dainos .... 50 
Teisingos Paslaptis Apie mo

teris .................................................. 25
Paslaptis Burtininkų ....................25
Vadovas arba Tiesų Patarėjas 1.00

Pasiųsk $5.00 įdėjęs j registruotą 
laišką arba per money orderį, o mes 
tuoj prisiusime už $5. britvą ir ui 
$5.30 vėrės knygų dovanai.

Adresas: (?)
BUDRIK BARBER SUPPLY 

3343 So. Halsted St.
CHICAGO. ILL.



K E L E I VIS.

IŠRADĖJAI
Milionus dolerių žmonės dasidrbo per naujus ir genis IŠRADIMUS, ta proga gali būti kiekvie

nam; gal būt turit kokį išradimą dėl užpatentavimo, gal notite „ką išrasti”, reikalaukite nuo musų dy
kai patarimų ir vedėjo išradimų: „ką išrasit” ir ”kaip užpatentuoti,” kurį kiekvienam išsiųsim dykai. — 
Risunkus ir modelius bandome ir egzaminuojame dykai. — Kasykite lietuviškai, į bile kurį musų ofisą: 

AMERICAN EUROPEAN PATENT OFFICE, (KS.)
309 Broadway, New York.^f - x Barrister Blg. Washington, D. C.

HDMORISTIKA.tmatau, kad su suvalgei ark-
99

I

į

DIDŽIAUSIAS ŠIOS DIENOS VISUOMENĖS 
KLAUSIMAS YRA SOCIALIZMAS.

Bet kad sveikai apie so
cializmų, tų didžiausi vi
suomenės klausimų, spren- 
dus, reikia jį pažinti; reikia 
ji suprasti; reikia apie JI 
pasiskaityti.

Geriausia iki šiol lietuvių 
kalboj knyga apie socializ
mą yra "Naujienų’ išleista 

'socializmo MINTIES 
BLAIVUMAS.

Tai mokslinė knyga, bet 
parašyta taip lengva ir su
prantama kalba, be to taip 
gyvai, kad kiekvienam, pra
dėjus jų skaityti, sunku 
yra atsitraukti, kol visos 
neperskaitai.

Patariame todėl kiekvie
nam tų knygų įgyti. Kny
ga papuošta puikiu ketu
riomis spalvomis paveikslė
liu, kurį specialiai tai kny
gai piešė žinomas lietuvių 
dailininkas p. Jonas Šileika.

Kaina: neapdaryta, 75c. 
Apdaryta gražiu, stipriu 
audeklo viršeliu—.. $1.00.

Pinigus siųskite adresu: 
„NAUJIENOS,” 

1840 SO. HALSTED ST. 
CHICAGO, ILL.

IJis jau sėdėjo.
šeimininkė į atsilankiusi i 

svečią:
—Sėskis, tamstelė, išro- 

dai nuvargęs, gal ilgai nesė
dėjai...

Svečias:^ — Ačiū, tik ką 
atsėdėjęs Šešis mėnesius už 
sumušimą bedievio.

I. S—S.

Į “Keleivio” Skaitytojus.
Gerbiamieji:— kurių pre

numerata pasibaigė malonė
kite atnaujinti, nes sulyg kra 
sos taisyklių priversti busim 
sulaikyt. Taipgi meldžiame 
ir savo draugus pakalbini už 
sirašyti ”heleivį” kaipo tik
rai darbininkišką laikraštį, 
kuris prie kiekvienos progos 
šventai gina darbininkų rei
kalus.

Mainydami adresą būtinai 
turit priduoti SENĄJĮ ir 
NAUJĄJĮ adresus. To nepa
darius. permainyt adreso ne
galima. Mainant adresą už- 
enka parašyt atvirutę, nes 

tas pigiau ir parankiau.
Daugelis skaitytojų mainy

dami adresą arba klausdami 
ko-nors. parašę laišką neužkli
juoja ir prilipina tik už lc. 
markę. Persergime visus, 
kad tokių laiškų niekados ne
siųstų. nes Amerikoj ar laiš
kas užlipytas ar neužlipytas, 
turi būt pridėta markė už 2c., 
kitaip tą laišką numeta arba 
reikia už jį primokėt adresa
tui

Žinoma, ligonis gynėsi, 
bet nieko negelbėjo. Kada 
tėvas sugrįžo namon, klau
sė sunaus, ar kas nebuvo pas 
ligonį. Sūnūs išpasakojo 
visą atsitikimą.

„Suvalgė arklį!” sušuko 
mokytas gydytojas. „Var
dan didžiausių stebuklų, kas 
tave išmokino tokias nesą
mones pasakoti?!”

„Nugi, tėveli,” atsakė mo
kytas sūnūs; „aš taip pasi
elgiau, kaip jus anądien, ka
da mudu atsilankėme pas 
ūkininką; aš padariau išve
dimą.”

„Tu padarei išvedimą! Ir 
kaip tu galėjai padaryti iš
vedimą, kad ligonis suvalgė 
arklį?”

„Visai lengvu budu,” at
sakė vaikas; „kada aš įėjau 
į stubą, pamačiau ties durim 
kabant balną.”

Telegramos praneša, kad 
buvusiam rusų carui labai 
patinka sniegas kasti. Rei
kėtų tuomet išsiųsti jį Sibi-i 
ran.

M. GALLIVAN C0
Užlaiko geriausj

ELIŲ. VYNĄ LIKERIUS IR 
KITOKIUS SKANIUS 

GĖRIMŲ.
Taipgi ir geriausia tabako Cigarą 

Meldžiame užeiti, o visados 
rasite gražų patarnavimų.

362*366 2nd st,, So. Btstcn.

PASAKOS. 
Trįs mokyti sūnus.

Vienas Karalius turėjo 
pusgalvį sūnų, 
augus, karalius 
vedė mokslinčiui, 
sai išmokintų 
kių mokslų. Mokslinčius 
prižadėjo, o karalius už tai 
jam davė visokių brangių 
dovanų. Kada vaikas jau 
ilgai pasimokino, jo moky
tojas, mislydamas, kad jau 
jis gerai moka visokius 
mokslus, nuvedė atgal pas 
karalių; karalius sako:

„Mano sunau! Jeigu aš 
laikyčiau ką nors užgniau
žęs rankoje, ar tu galėtum 
pasakyti, kas ten yra?”

„Galėčiau,” atsakė vaikas. 
Todėl karalius, niekam 

nematant, nusimovė nuo 
piršto žiedą ir sugniaužęs 
klausia:

Ką aš turiu rankoje?” 
”0 mano tėve!” atsakė 

mokytas sūnūs; „jis pir
miausiai buvo kalnuose:”

Karalius mislina: „Aha, 
jis žino, kad aukso kastynės j 
yra kalnuose!” I |__

e „Ir jis yra apskritus.” to-i ir tuojaus ėmėsi už darbo, 
liaus pasakojo vaikas; „jis, Į Visą geleži, kur tėvas nupir- 
turbut, yra girnų akmuo.” Į ko, suleido į vieną šmotą ir 

„Pusgalvi !„ suriko užpy- i pradėjo kalti šėpą. Kalė, 
kęs karalius; „ar galima kalė iki ant galo pasirodė, 
girnų akmenį paslėpti ran-! kad šėpai geležies neužten- 
koje?” !ka. Na. tai jis iš jos dabar

Paskui, atsisukęs į moks- padarysiąs geležinę žagrę. 
Vėl kelias dienas kalė tą ge
ležį, degino, virino, mušė, 
kol geležis taip sumažėjo, 
jog geležinė žagrė—neišei
na. Na, tai jis nukalsiąs no
ragus. Gerai, bus noragai. 
Bet, bedirbant, ir noragams 
geležies neužteko. Tiek to, 
tai bus kirvis. Kala, kala — 
nei kirvis neišeina; perma- 
žai geležies. Neišeina kir
vis, tai padarysiąs padkavą. 
Tėvas džiaugiasi, kad taip 

j sūnūs darbštus ir tiek daug 
visko padaro iš tos poros 
pūdų geležies. Bet, beka- 
lant, ir padkavai geležies 
neužteko. Ant galo jis pasi
šaukia tėvą į kalvę ir sako, 
kad jis padarysiąs „bzik!” 
Tėvas nežino, kas tas yra 
„bzik,” dar tokio dalvko nie- 
kada nematęs, taigi nuėjo 
pažiūrėti. Sūnūs likusį ge
ležies šmotelį įkaitino iki 
baltumui, paskui paėmęs 
replėmis atnešė prie viedro 
vanden ir iš augšto paleido 
žemyn. Geležis kaip puolė 
į vandenį, tai ir buvo „bzik.”

Jam pa- 
jj pa- 

kad tą
jį viso-

f

I

Trečią labai sumanų sūnų 
turėjo turtingas ūkininkas 
Dagilius. Šis, būdavo, nieko 
neveikia, tik tėmvja, kas ką 
daro ir imasi Į galvą. Tėvas 
tikėjo, kad jo sūnūs bus ka
da labai didelis amatninkas 
arba galvočius. Taigi sumis- 
lino ji atiduoti, pas kalvį, 
kad jis ten išmoktų kalvys
tės. Kalvėje jis jam įtaisė 
po lubom lopšį, kuriame jis, 
jo sūnūs, sėdėjo ir žiurėjo, 
ką kalvis dirba. Paskui ūki
ninkas tuojaus Įsitaisė kal
vę, nusipirko porą pūdų ge
ležies ir visas prietaisas, 
kad sunui. kada išmoks bu
tų kas dirbti. Vaikas lopšy
je pasėdėjęs apie dešimts 
dienų, pasakė, kad jau vis
ką žinąs. Sugrįžo pas tėvą

Jau Amerikos vaikėzai, 
Įstojusieji dėdės Šamo ar- 
mijon galvatrukčia pradėjo 
vesties, kad pridarius karės 
nuotakų...

Šiomis dienomis 19 metų 
vaikėzas-kareivis Daniel J. 
Brennan iš Bostono apsive
dė su 41 metų amžiaus pa
nele Margaret C. Condit iš 
North Stoughton.

Danieliuks dabar drąsiai 
gal eit kad ir Į pirmą karės 
ugnį ir palinkėt sau daugiau 
iš jos nebegrįžti.

Sybilius.
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Ei, Vyrai. Visi Pas

YUDEIKO!
Jis užlaiko gerų Restauracijų, Ml 
visokios rųšies Alaus, Degtinės 

Vyno ir Cigarą. iv
Pirmiausia ir parankiausia 

vieta lietuviams.

304 Broatay ir 259 0 Striets 
SO- BOSTON. MASS.

linčių, sako:
„Paimk jį ir išmokyk!”

Redakcijos Atsakymai.
P. Skudui. (1) Suvienytų 

Valstijų prezidentu gali bū
ti bile kokio tikėjimo žmo
gus. (2) Laišką preziden
tui galima parašyti ir ypa- 
tiškai. (3) Kazimieras, ku
rį lietuviai ir lenkai vadina 
„šventu” (kitų tautų katali
kai tokio švento visai neži
no), buvo Lenkijos kara
laičiai. (4) Taip, gimė ir už
augę Suvienytose Valstijo
se ateivių vaikai skaitosi 
šios šalies piliečiais, nors jų 
tėvai ir kitos šalis butų val
diniai. Tečiaus kada tokie 
vaikai da maži būdami išva
žiuoja su tėvais į kitą šalį, 
tai tuomet jų pilietybės 
klausimas visai neaiškus. 
Taip buvo ir su O’Donnellų 
vaikais, kurie žuvo nuo vo
kiečių submarino su garlai
viu ”Čalifomia.”

”Kel.” Administracija.

ii
APT1EKA

Teisingiausia ir Geriausia 
S u taiso m Receptus su 

džiausią atyda, nežiūrint

pę j — ——-g o----------, — --------— -—
1 Įr pasaulije vartoja, taipgi visados

KAM
LEIDI SLINKTI
SAVO PLAUKAMS?!

Neturėsi daugiau kal- 
tunuotų, resvų, krintan
čių, pleiskanuotų, ap
mirusių, žodžiu—ligui
stų plaukų—ko turėtu
mei visuomet gėdinties, 
nes tas daro Tau ne
apsakomą nemalonumą 
—jeigu tik ūmai pra
dėsi vartot musų su- 

_ taisytus plaukams vais
tus “Dermafuga”. Geresnių plaukams 
vaistų už “Dermafugą” nėra! v 

“Dermafuga” padarys tą, kad Ta
vo* plaukai bus tankus, švelnus ir 
skaistus! Oda Tavo galvoje bus ty
ra, pleiskanos išnyks ant visados, 
o plaukai niekad daugiau neslinks. 
Busi patenkintas savo plaukais! Ne 
pavydėk kitų puikiems plaukams, 
nes pats gali turėti dar dailesnius!

Reikalaujant prisiusime Tau pačta 
suvis dykai išbandymui “sampilą”. 
Prisiųsk 10c stampomis persiuntimo 
lėšų, gausi išbandymui dėžutę “Der- 
mafugos” veltui, sykiu ir brošiūrą, ■ 
užvardvtą: “Puikus Plaukai”.
ARGIL SPECIALTIES CO., , 

• Dept. 12 •
P. O. Box 37, Philadelphia, Pa.

KR NORI. KAD MERGINOS 
MYLĖTŲ?

Jeigu <aip, tai nusipirk

KREST KENDŽIŲ.
o Ji niekad nepamirš jus, nes (įį 

?)(kendžių gardumas priverčia jų
jus myiėt. Reikalaukit visur ir iį! 

j/visados Lowney’s Crest Ken- JJj 
didžių. Jeigu negali gaut kitur, jįj 
(:)tai prisiųsk mums dolerį, o Sįį 
/įgausi vienų svarą geriausių ik 
(t \merikoj išdirbtų kendžių.

Gerausias agentas Bostoną. Jn 
| K. ŠIDLAUSKAS

226 BROADWAY, JJJ 
<£- SOUTH BOSTON, MASS.

GERIAUSIŲ LAIKRODĖLIŲ 
LAIKRODŽIŲ ir AUKSŲ 

KRAUTUVĖ

E. J. Mažeika

Ekspertas 
Laikrodžiu 
Taisytojas.

Taipgi užlaiko visokius
MUZIKALIŠKUS INSTRUMENTUS GRAMAFONUS ir RECORDUS 

LIETUVIŠKUS. ANGLIŠKUS, LENKIŠKUS, RUSIŠKUS ir tt.
Reikalaujant kokių nors daiktų kreipkitės pas mus, o gausite 
teisingų ir gerą patarnavimą.

E. J. MAŽEIKA
52 Sheldon st., Hartford, Conn.

T
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di-H 
_______ , _______; ar iš h 
Lietuvos atvežti ar amerikoniški. ’" 

Į j j Gyduolių galite gauti, kokias tik : į

randasi lietuvis aptiekorius.
EDVARD DALY, Savininkas | 

18 Broaoway, So. Boston. H
Galite reikalaut ir per laiškus, ■ Į 

o mes per ekspresų gyduoles ai- • ė 
siusime. ’

Kitą mokytą sūnų turėjo 
daktaras. Jo sūnūs taip 
greitai viską persiimdavo 
nuo tėvo, kad šis turėjo ne
mažai iš ko stebėtis. Jis 
drauge su tėvu lankydavosi 
pas ligonius. Vieną dieną 
daktaras ligoniui sako:

„Aš žinau, kas tau kenkia, 
ir tu negali užsiginti: tu 
persivalgiai pupų.”

Ligonis prisipažino. Grįž
tant namon, gudruolis sū
nūs meldė tėvo, kad jam pa
sakytų, kaip jis žinojo, jog 
tas ligonis valgė pupas.

„Sunau,” atsakė dakta
ras; „aš padariau išvedi
mą.”

„Išvedimą!” atkartojo 
protaujantis sūnūs; „ir kas 
tai yra — išvedimas?”

„Klausyk,” atsakė dakta
ras; „kada priėjome prie 
durių, aš mačiau aplink pri
mėtyta pupų lukštų, todėl 
padariau išvedimą, kad toji 
šeimyna per pietus valgė 
pupas.”

Gerai. Kitą dieną, kada 
daktaras sunaus negalėjo 
drauge vestis, tasai turėjo 
likti namie. Tuo tarpu įbė- 
go žmogus reikalaudamas 
daktaro pas netikėtai susir
gusį ligonį.

"Hm,” manė daktaro su-; 
nūs; „čia man gera proga 
išbandyti tėvo padarytą iš
vedimą.’’

Jis nuėjo pas ligonį, tuo
jaus paklausė ligonio šir
dies, pačiupinėjo ranką ir 
s^Neužsigink! Aš aiškiai ‘

Kas yra saldesnis už dievo 
malonę.

Kunigas klausia seno ai- 
rišio, kas yra saldesnis už 
dievo malonę?

Airišis:—Jauno paršiuko 
mėsa su kopūstais. M. S.

Kaip kūdikį penėti.
Apgarsinime butelukų se

ka toks pamokinimas:
„Kūdikį papenėjus, jį rei

kia nušriubuoti ir pastatyti 
šaltoje vietoje. Jeigu kūdi
kis netarptų nuo žalio pie
no, tai jį prieš girdvmą išvi
rinkite.”

J. R. Pusiniui. — Jūsų pa
staba dėl ginčų apie privati
nius laikraščius gana teisin
ga. bet kadangi tie ginčai 
dabar jau baigiasi ir mes 
turim viltį, kad greitu laiku 
jie visai išnyks, tai jūsų 
straipsnelio nesnausdinam-

Tikros Lietuviškos 999 
Trejos Devinerios.

Yra tik dabar pargaben 
tos iš Rusijos ir sudėtos 
pagal Dr. Gruning re
ceptų. Susideda iš švie 
žiu 27 gatunkų šaknų b . 
vaisių tupinčių didžiausių • 

įtekmę gydyme įvairių ligų. Kairu ! 
50 centų pakelis su prisiuntimu.

Galima siųsti stampomis arba jvy 
nioję tvirtai į popierų 50c. įdėję j ge 
rų konvertų. Adresas:

Reikalaujame Agentą. ( ?
THE LITHUANIAN MAIL ORDER HOUSE

3343 So. Halsted st.,
Chicago, III

GERUS VYRAMS SIUTUS IR OVERKO- 
TUS PAS1UVAM PIGIAI IR GERAI.

DUOKITZPASIUT MUMS’
Užtikrinam, kad Jus sučėdysit pinigų Ir 

turėsite GRAŽIUS RUBUS. Mes imam 
materijų iš geroji) firmų ir primieruojac 
ruba Dagai žmogų, todėl nesudarko žmogau* 
išvaizdos ir būna tvirtesni.

TAIPGI IŠVALOM IR IŠPROSINAM 
VISOKIAS VYRŲ IR MOTERŲ 

DRAPANAS.
Tikras Jūsų brolis lietuvis

Ant. Januška
122 W. BROADWAY,
80. BOSTON, MASS.

Telefonas: So. Boston—21012

Siutus ir kitokius
Rubus

(

3
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i Pirk Laikrodėli?

EXTRA!
r=

Šioj gadynėj nieks negali ap
sieit be laikrodėlio. Tai pirkite 
laikrodėlį mano krautuvėj, kur 
yra puikiausias pasirinkimas.

Perkant laikrodėli, lenciūgų 
ar žiedų reikia mokėt tik po 
$1.00 j savaitę, kol išmokėsi su
derėtų sumų.

Taipgi pajieškau agentų 
Mass. valstijoj. Patarimas ne
reikalingas. Kaucija galima už- 
sistatyt pinigais arba nejudina
mu turtu (properte).
Galima lengvai uždirbt po $20.00 
i sąvaitę. Kreipkitės.

P. VALUKONIS,
255 Broadway, So. Boston, Mass.

s*

r - - -

REIKALINGI VISIEMS, TODĖL KURIE JŲ TURITk 
NEUŽMIRŠKITE TŲ, KURIE DABAR KENČIA BADĄ.

MES NUSIUNCIAME VISUR:
KARĖS BELAISVIAMS I VOKIETIJĄ;

UŽIMTOSE VOKIEČIŲ VIETOSE LIETUVOJE, 
jeigu turite dabartinį jų adresų;

PEBĖGĖLIAMS j RUSIJĄ, 
kurių turite adresus;

SUJIEšKOME TUOS, KURIE PASIUKO UETUVOJE ARBA. 
PABĖGO I RUSIJĄ.

LAIVAKORTES į visas pasaulio dalis geriausia gaut pas nūs. 
ADVOKATO PATARIMAI ir visokios rųšies dokumentus 

padarome atsakančiai.

»F.U^BAGOČTUS
25.1 BR0ADWAY, SOUTH BOSTON, MASS.

»

V7ERGIJOS 
V dienos jau 

praėjo. Bet 
vis dar tarpe mus 
yra daug vergų, 
kurie yra atstu
miami nuo savo darbo beširdės 
verg-mistrės-LIGOS.

Yra labai lengva išvengti ma
žų kliūčių išaugant į dideles, 
jeigu ūmai atida ant to atkrei
piama. Ir tas yra jūsų pareiga 
link paties savęs ir savo šei
mynos tai vis atlikti.

Nuo skaudej mo pilvo ir žar
nų, kaipo plovimas skaudžiar.- 
čios gerklės intraukimui į save 
apmaišinimui dusulio, nuo gal
vos ir ausų skaudėjimo; ect.SOROIj 
apsireiškia esąs iš geriausių na
minių gyduolių, esančių ant 
pardavimo—25c. už bonktitę.

Nuo Reumatizmo, Padagos, Neurali- 
gijos. Persiša’dvmo, Apšlubimo, Daatu- 
Skaudėiimo, Dietrtiu ir Skaudėjimo Kru
tinėję. kaip ir nuo visokiu kitu rcunl- 
tišku ligų, naudoki

PAiH.EIPELLER, 
kaipo seną ir netikėtiną drangą šeimy
nos per puse šimtmečio. Tik 25c. ir 
50c. honknte; galin a gauti vijose ap- 
tiekose arua pas pau fabrikantu—

F. AD. RICHTER & CO.
74—35 ’A'yųhinįlcn Street, Kew York.

Ant 21 į 
akmens

Gelžkelio la<k ; 
rodis šrebeliu ' 
užsukamas, vy- , 
risko didumo,; 
rašytais dub«i 1 
tavais viršais. 
ant 26 metų au 
ksuot&s su iš 
Laoa: teisingas 
važi uo jantiem, 

reikia visuomet 
žinoti. Gvarantuols* 
i patingas paaiulyji

'SS
i

ypatingai gelžkeliu 
žmonėms, kuriam s 
tkrss laikas
»nt 20 metų. - ....
maa. Mes išsiųsime šį laikrodeų an- 

į ■a.'kvieno adreso už $5.75 C. O. D. n 
oersiuntimo kaštus, su teise jums vi 
<ką peržiūrėt. Jei busi r.euzganėdit 
:xs, nemokėk nė cento. Atsiminkit' 
jus užmokėtumėt už tokį pat laikro 
dėii apie $25.00 jei pirktumėt kitur 
Puikus auksuotas lenciūgėlis ir ka 
nutw dykai su kiekvienu laikrodėlio

Ui
” EXCELS1OR MTATCH CO.

Rl<ic t Hlf'AGri. Icf.

jĮį REIKIA ŽINOTI, KAD TIK DAUNOROS „TRE
JOS DEVYNERIOS” YRA TIKRAI UETUVBKO8.

Jų tik ir reikalaukite aptiekose, bet jei nerasite, tai:

- —■ -ž. t

)

i
rašykite žemiau padėtu arin’su. priaiunčiant 35 c., o 
tuojaus apturėsite.

TREJOS DEVYNERIOS
arba 

TREJANKA ____

1
i 

« M

Susideda ii 2? įvairu gydančių iohų ir šaknų. 
Sutaisyta su degtine arba virintu vandeniu 

yra geriausiu vaistu arba karčiu 
vynu dėl skilvio.

Gydo visokias skilvio ligas, nemalimą, 
gumbą, dispepsiją, išpūtimų, riemenj, 
dieglius šonuose, krutinėję ir nugaroje, 
patrūkimą, sunkumą ant krutinės ir 
visokias kitas skilvio ligas. Geriausiai 

pataiso apetitų.
VARTOJIMAS: Vienų rakei: šitų gydančių 

augmenų užmerkti i vienų kvortų čysto spiruto 
ir tiek pat vandens, arba išvirti čystame van
denyje ir po 2. valandų gerti po puse stiklelio 
arba mažiau.

VINCAS J. DAUNORA, Aptiekorius 
229 Bedford Are., Brooklyn, N. Y.

Kampas North <*tos gatvės.



KELEIVIS.

grand rapids, mich. 
Prakalbos ir teatras.

Kovė 24 d. čionai įvyko 
L. S. S. 51 kuopos surengtos 
prakablos.

Susirinkimą atidarius, L. 
S. S. 51 kuopos choras sudai
navo vieną dainą.

Prakalbą pasakė d. J. K. 
Danta iš Detroit, Mich. Kal
bėtojas vyriausiu sau užda
viniu pasistatė išaiškinti su
sirinkusiems darbininkams 
darbo viršvertės reiškimą. 
Kadangi tokie dalykai pas 
mumis retai tebūna aiškina
mi, tai mums be galo buvo 
svarbu šio klausimo gvilde
nimas. Kalbėtojas, išrodęs 
darbininkų padėjimą, ku
riame jie kenčia didžiausius 
išnaudojimus ir skriaudas 
tik ačiū darbininkų savo 
darbo vertės nežinojimo ir 
nesusiorganizavimui, pada
rė išvedimą, kad darbinin
kai susiprasti gali beskaity
dami socialistišką literatūrą 
— laikraščius ir knygas.

Reikia pripažinti, kad d. 
Dantos prakalba buvo visais 
atžvilgiais gera.

Tą pačią dieną vakare L. 
S. S. 51 kuopa statė scenoje 
Levo Tolstojaus veikalą 
"Pirmas Degtindaris.” Vei
kale išparodoma kokia nau
da žmonėms iš vartojimo 
svaigalų, arba keno naudai 
pratinama žmones gerti 
nuodus, užmušančius sveiką 
žmogaus sąmonę.

Tarp aktų buvo deklama
cijos.

Reikia pridurti, kad šį 
veikalą čionai jau trečiu 
kartu vaidinta, tečiaus pub
likos buvo nemažai ir dau
gelis išreiškia norą, kad jis 
butų da sykį suloštas.

Lošėjai lošia kaip kad tik
ri profesionalai. Veikalas 
ypač daro įspūdį savo fan
tastiškais paveikslais — vel
niais ir pragaru.

Socialistams vakarus ren
giant mūsiškiai vyčiai pa
prastai stengiasi išrasti bu
dus, kaip pakenkus. Tik 
vargšams jų planai vis nie
kais nueina. Jie labai džiau
gėsi, kad socialistų vakaro 
diena pasirodė gana netiku
si. Kaip tik vakare pradė
jo lyti, tečiaus ir tasai vy
čių dievulis nesulaikė žmo
nių nuo atsilankymo.. Jei 
ne lietus, tai vakaras butų 
davęs kuopai didelį pelną.

Meištų Tamošėlis.

CLEVELAND. OHIO. 
Protestas nrieš karę.

Kovo 17 LSS. 3-čia kuopa 
išnešė prieš karę protesto 
rezoliuciją. Rezoliucija bu
vo išskaityta balsiai į pub
liką. Matyt, kad patiko vi
siem, nes nieks nesipriešino. 
Varde LSS. 3-čios kuopos 
ir dalyvavusios kartu pub
likos protesto rezoliucija iš
siųsta į Washington’ą pre
zidentui Wilsonui ir kon
gresui.

Tą patį vakarą prieš ka
rę, kalbėjo L. Rulhrnberg 
(anglas), Socialistų Parti
jos organizatorius. Kalbė
jo ir aiškino apie karės bai
senybes ir protesto vertę 
vietos LSS. 3-čios kuopos 
draugai.

Drg. P. Grigaičio Pra
kalbos.

Kovo 24 turėjome milži
niškas prakalbas, kurias ga
lima sulygint publikos skai- 
tlingumu tik |su Mockaus 
prakalbomis; Papavičiaus 
svetainėje žmonių tiek pri
sirinko, kad nė sėdynių ne
išteko; stačių buvo daug. 
Kalbėjo darbininkų veikė
jas drg. P. Grigaitis, „Nau
jienų” redaktorius. Ką pa
sakė drg. Grigaitis, čia nors 
iš dalies paminėsiu:

Pirmiausia kalbėjo apie 
dabartinę Rusijos revoliu
ciją, jos galę, nuopelnus ir 
visa tai, kas atsitiko su kru

vinos Romanovų giminės 
despotu — caru. Kalbėto
jas sako, kad per daugelį 
metų jo sostas svyravo; jau 
1905-tų metų revoliucija 
jam gręsė, bet, ačiū darbi
ninkų priešų—kunigų rū
pesčiui, jo kruvina dideny
bė atsilaikė ir dar daugiau 
išgėrė žmonių kraujo. Anot 
kalbėtojo, revoliucija kilo 
iš priežasties nepakeliamo 
žmonėms vargo, bado ir 
varžymo jų laisvę ir tt. ir tt.

Po pertraukos, drg. Gri
gaitis kalbėjo apie Ameri
kos kapitalizmo godumą, 
rengimąsi į karę (su Vokie
tija) ir visas kitas šios 
"laisvos” šalies žmogžudžių 
šunybes, šalis jau įvelta į 
karės sukuri. Bet dėl ko? 
Dėl kapitalistų godumo. 
Vokietija daboja, kad Ame
rikos kapitalistai nevežtų 
kariaujančiom šalim amuni
cijos, maisto ir kitų reikme- 

; nu, kurių beveik jau čia 
I trūksta, — negelbėtų toly- 
mesnim karės tęsimui, už 
tai sužvėrėjęs kapitalas 
trokšta žmonių kraujo. Vis
kas pabrango ant keliasde
šimtis nuošimčių, nes ma
žiausią daiktelį sugriebę jie 
siunčia į Europą ir ten par
duoda tokia kaina, kokia 
jie nori, gi vietos žmones 
varo į brangumą ir badą... 
Žinoma, jie sako, jog visa 
tai daro dėl darbininkų „ge
rovės.” Kame ir čia ta gero
vė, jeigu milionai žmonių 
gina keliatos savo neprie
telių turtus? Jeigu milio
nai lieja krauja, aukauja 
savo gyvastį? Jeigu milio
nai palieka našlių, našlaičių 
ir juos laukia badas, mir
tis? Tai ve. ką vadina dvi
dešimto amžiaus siaubūnai 
darbininkų "gerove!” Kal
bėtojo nuomone, taip netu
ri būt, kuomet darbininkuo
se yra didelė spėka. Dar
bininkai kuogreičiausia pri
valo stot į kovą ir besižio
jančiam siaubūnui nasrus 
užčiapt.

Kalbėtojas išaiškino, ką 
reiškia revoliucija, žmonių 
skerdynės, kas jas surengia 
ir visą šių dienų darbinin
kų padėjimą; šaukė darbi
ninkus į vienybę, į tą vieny
bę, kuri rūpinasi tikrai dar
bininkų gerove, tai socialis
tų partija.

Aukų Rusijos revoliuci
jos rėmimui surinkta $43.92.

Ant pabaigos buvo leista 
duot klausimai, o kalbėto
je į juos atsakinėjo. x

Tokios prakalbos daug at
neša naudos, geistina jų 
daugiau.

Teatras.
Kovo 25 d. Progresyvio 

Moterų Susivienijimo 24-ta 
kuopa buvo surengus pirmą 
teatrą su šokiais, muzika ir 
kitais įvairumais. Publikos 
prisirinko tiek daug, kad 
ne pačios rengėjos tiek ne
sitikėjo. Pastatyta buvo 
du veikalai: "Karės Nuota
kos” ir „Žingsnis prie švie
sos.” Lošimas nusisekė ge
rai.

Tik darbuokitės sesulės 
toliau, o ir jums saulutė už
tekės ! žemės žiedas.

ir mišias laikyti. A. Vai- 
siauskas kalbėjo apie Kras
nicko gyvenimą, kaip jis 
prie jo gėręs, ką kalbėjęs, 
kaip kardinolas reikalavęs 
nuo P. Bartkevičiaus $6,000 
už kun. Krasnicko iškėlimą 
ir tt. O kad tų $6,000 nie
kas nemokėjo, tai kardino
las Krasnicko nekėlė iš 
Cambridge. Ir dabar kar
dinolas pasakęs jog Kras
nickas yra geras kunigas Ir 
jo nekeisiąs.

Po ilgų pasikalbėjimų visi 
vienbalsiai nutarė neeiti į 
Krasnicko bažnyčią ir nu
tarimą užrašė į protokolą. 
Išrinko vyrus (pikietus) 
stovėti nedėliomis ant kam
pų ir neleisti žmonių į virš 
minėtą bažnyčią. Bet štai 
nedėlios dienoj, 25 d. kovo, 
prisirinko į Krasnicko baž
nyčią žmonių daugiau, ne
kaip pirma. Pirma būda
vo ateina apie 70 žmonių, o 
dabar buvo 213 žmonių. 
Reiškia, streikas pralaimė
tas.

Kovo 25 dieną buvo pra
kalbos Jaunuomenės Drau
gijos. Kalbėjo kun. Mika
lauskas ir Baniulis.

Prie draugystės prisirašė 
22 nauji nariai. S. Kuku.

Kuo tautininkai didžiuojasi.
Jaunuomenės Dr-jos pa

kviestas kalbėti "Ateities” 
zeceris Baniulis, prakalbą 
pradėdamas pasisakė kalbė
siąs apie Rusijos padėjimą, 
bet pasakė tiek daug, kad 
Rusijoj caro jau nėra ir da
bar viskas gerai. Nei iš šio, 
nei iš to pasakė, kad seniau 
Rusijoje viešpatavusi pa
prasta "lietuvė mergelė” 
Kotrina — o jeigu, girdi, 
iųs netikit, tai pasiskaity
kit istoriją ir matysit, kad 
taip buvo. Jeigu ištikrųjų 
ir taip butų kaip nebuvo, 
tai Kotrinos viešpatavimu 
gali didžiuoties galbūt tik 
tokie žmonės kaip ir ponas 
Baniulis. Tai buvo viskas 
ką tasai kalbėtojas papasa
kojo apie Rusijoj dalykų 
stovį. Po šitokios savo kal
bos peršoko ant socialistų 
ir pradėjo pliaukšti, kad so
cialistai protestuoja prieš 
Amerikos karę dėlto, kad 
juos, socialistus, vokiečiai 
papirko.
Sveiko proto žmogus nega
lėtų agituot už karę, kada 
jam iš jos nėra jokio pelno, 
o skriaudų ji neša nesuskai
tomą’ skaičių. P. Veversis.

CAMBRIDGE, MASS. 
Streikas Krasnicko 

parapijoj.
Nekalto prasidėjimo pa

rapijoj, kurios klebonu yra 
Krasnickas, kilo streikas. 
Kovo 23 d. buvo sušauktas 
ekstra visų parapijonų susi
rinkimas. Susirinko daug 
žmonių. J. Degutis, kuris 
išbuvęs prie Krasnicko per 
7 metus tapo prašalintas ne 
tik nuo dešimtukų rinkimo, 
bet ir nuo bažnyčios, aiški
no žmonėms, kad jis ilgiau 
iškentėt nebegalėjo, nes, 
girdi, kas diena policija ei
na vis arčiau prie altorių; 
pirma sėdėjo "bobinyčioj,’’ 
dabar jau sėdi viduryje baž
nyčios, o netrukus, sako, po- 
licmanai, turbut, pradės jau 
atsakyti. Ar žino, kad kri-

Polemika ir kritika.
Gardner, Mass.

Pereitą rudenį katalikai 
turbut vadovaudamiesi ko
kiu kitu mokslu, o ne Kris
taus, per „Draugą” parašė 
didžiausią šmeižtą. Į tai pa
sistengėme parašyti sekan
tį pranešimą ir pasiuntėme 
„Draugo” redakcijai:

„Atsakymas poniai Šoku
siai.

’Draugo’ N. 45 pereitą 
metų buvo tilpusi ponios Šo
kusios korespondencija į 
kurią iš karto buvau neat
kreipęs jokios atidos, ir kur 
buvo visiškai melagingai ap
rašytas Gardnerio jauni
mas. Tos pačios neteisybės 
pakartotos ir ’Draugo’ 
N49.

„Poni Šokusi štai kaip ap
rašo: 'Socialistai po baliaus, 
sulvg savo mokslo, nuėjo į 
viešbutį su socialistėmis ir 
kaipo vedę išsiskirstė po po
rą į paskirus kambarius. 
Reiškia: pildė socialistišką 
moterystę. Bet ant jų ne
laimės policistai juos sua
reštavo.? Vadinasi 'Drau
gas’ viešai paskelbė, kad 
West Fitchburge jaunimas 
paleistuvauja. Bet ar žino 
’Draugas,’ kad tai krimi- 
nališkas daiktas. Ar žino, 
kad apsiskundus teisman 
sunkiai reikėtų 'Draugui* 
minališką prasižengimą ga
lima skelbti tiktai po teis-

mui. Todėl kad nebūtų 
'Draugui’ daugiaus nesma
gumų, meldžiame indėli 
šiuos teisybės žodžius.

"Pirmiausia, tos ypatos, 
kurios nakvojo hotelyje, vi
sai nėra socialistais, nei ak- 
tiviškai nei nominališkai. 
Paskui, kad nenorint vargti 
ant gatvės, užeina hotelin 
pernakvoti, taip daro kiek
vienas žmogus ir tą gali da
ryti jaunimas. Trečia gi tas, 
kad pašaliniai žmonės 
įskundė juos, tai ir suareš
tavo, bet suareštuodami po- 
licijantai surado ne po porą 
kaip 'Draugas’ sako, bet 
merginas vienuose kamba
riuose ir tarp tų kambarių 
nebuvo jokio susinešimo, jo
kių durių. Kad taip buvo, 
tai gali teismas paliudyti, 
kuris tuos suareštuotuo
sius teisė 9 lapkričio ir ra
do nekaltais. Teismas nu
sprendė, kad jie neteisingai 
likosi suareštuoti.

"Matomai 'Draugo’ ko
respondentai yra vyresni ir 
augštesni už teismą ir jie 
nesiskaito su jo nuospren
džiu. Jeigu ’Draugo’ re
dakcija ignoruosite šį pra
nešimą, mes žinosime, kad 
'Draugui' nerupi tiesa, ku
rią pasistengsime priparo- 
dvti per dėdės Šamo justici
ją”

Bet šitas netilpo. "Teisin
gasis” "Draugas” indėjo tik 
parą eilučių nuo savęs, kad 
jam kas tai rašo buk kitaip 
buvę. Taigi nuo dabar žino
sime, kad "Draugui" neru
pi teisybė, kad jis nėra krik
ščionis, kad Kristaus moks
las jam tai niekis. Jis užsi
ima melų ir šmeižimo plati
nimu. Kiekvienas doras 
katalikas turi nuo "Drau
go” šalinties, — jį skaito ir 
palaiko tik stabmeldžiai.

Petrukas.

Lawrenco socialistų kuopa 
teisi; p. B. Vaitkunas 

mplacric
Sausio 28, p. B. Vaitku

nas, debatuodamas su L. S. 
D. pasakė publikai, kad L. 
S. S. 64 kp. kokiu tai budu 
išeikvojo $60 visuomeniškų 
pinigų.

"Kel.” No. 7 LSS. 64 kp. 
prižadėjo priduoti tuos $60 
į Lawrenco Lietuvių įsteig
tą fondą nuo karės nuken
tėjusių liet, šelpti ir kitą 
tiek, t. y. $60, pasiūlė p. B. 
Vaitkunui už prirodymą, 
paskirdama laiką iki kovo 
12 d.

Laikas praėjo, — p. Vait
kunas tyli, tuomi prirodant 
musų visuomenei, kad jis, p. 
B. Vaitkunas, šmeižė socia
listus ir savo tvirtinimui 
prirodyt neturi jokių faktų 
nei argumentų.

B. Vaitkuno tylėjimą 
skaitant prisipažinimu prie 
kaltės L. S. S. 64 kuopa nu
tarė dalyką užbaigti palie
kant B. Vaitkunui viešo me
lagio vardą, kurį jis pats 
sau davė. Lai tas bus jam 
bausme.

Komisija: 
S. Večkys, 
A. Večkys, 
A. J. Remeika, 
F. Usevičius.

Aš LAUKIU.
Aš laukiu saulėtos aušros 
Prašvintant jos veido—gro

žės,
Pavasario laukiu dienos, 
Kuomet pakvipsta žydinčios 

rožė;
Kad mirga 

Kai
Ir skleidžia

pus,
Kad čiulba 

teliai,
Gaivinant krūtinėj jausmus.

aplinkui žiede-

gaivingus kva-

laisvieji paukš-

Aš laukiu audroje giedros 
Nušvintant varguolių mi

niai!
Aš laukiu liuosybės saldžios 
Ateinančios visai žmonijai.

L. Sudentas.

l

DELEI NEPRIGULMIN- 
GUJŲ PARAPIJŲ.

Nors ir neišpultų "Kelei
vyje" kelti parapijų klausi
mas, kuris turėtų apeiti tik 
parapijonams, bet kadangi 
tas klausimas, rodos, apie 
porą sykių buvo jau paju
dintas, tai ir aš nors trum
pai išsireikšiu.

Gyvenime laibai sunku at
rasti du daiktu, kurie butų 
lygiai geri ar blogi. Tarp 
Rymo katalikų bažny
čios ir neprigulmingos baž
nyčios irgi yra skirtumas, 
nors ir nedidelis. Nors 

i abiejų tų parapijų vadovai 
kunigai konkuruoja ir peša- 

i si dėl biznio, bet juk ir .biz
nis bizniui nelygus. Nepri
gulmingos parapijos yra de
mokratiškesnės ir liaudžiai 
prieinamesnės už romišką
sias ir todėl jos geresnės. 
Nors kaip kurie sako, kad 
kaip vieni taip ir kiti kuni
gai skelbia prietarus ir visi

■ lygiai svaigina darbininko 
sąmonę, bet tas nevisai tie
sa. Nors neprigulmingujų 
parapijų kunigai skelbia tą 
pati mokslą kaip ir romiš- 
kiai, bet jie jau nevaržo tiek 
daug darbininko protą; jie 
taip daug nekeikia darbinin
kiškų organizacijų ir jų 
laikraščių, kaip kad tai da
ro Romos trustininkai, o ta
me jau nemažas skirtumas. 
Nors drūtas laisvamanis ga
li pasakyti, kad ir vieni ir 
kiti nėra reikalingi, bet pat
sai gyvenimas mums ką ki
tą diktuoja. Kaip mokinys 
su vienais metais negali per
eiti kelių klesų ir viską žino
ti, taip ir užaugintas prie
taruose darbininkas su sy
kiu negali iš to pakilti. Jam 
reikalingas laikas, o kartais 
ir kokia nors tikybinė per 
maina.

Neprigulmingos parapi
jos susideda tankiausia iš 
tų, kuriems po Romos lete
na beesant šiek tiek prasi
blaivė protas. Todėl iš jų 
greičiau galima tikėtis susi
laukti socialistų ar bent 
šiaip jau pažangių žmonių. 
Tokie jau neužpuldinės kal
bėtojų ant gatvės, nekauks 
kaip vilkai per pirmeivių 
prakalbas ir nešaudys į kal
bėtojus kiaušiniais. Taigi, 
sudėjus tą viską į krūvą at
randame, kad tarp tų dvie
jų bažnyčių su jų parapijo- 
nais yra didelis skirtumas. 
Nors aš nepatariu drūtiems 
laisvamaniams tverti nepri- 
gulmingas parapijas, bet ly
giai nepatariu jas perdem ir

I

I

diskredituoti. Verčiau pa
silikti bešališkais.

Lukšių Juozas.

Teiephone: Bark Bay 4SM 

DAKTARAS

Fr. Matulaitis
GYDO VISOKIAS LIGAS. 

PRITAIKO AKINIUS.
Valandos:

Nuo 1 iki 3 dienų. 
Nuo 7 iki 9 vai. vakaro.

419 BOYLSTON STR.
Saite 419, 420 ir 411,

Netoli didžiojo miesto knygyno,
BOSTON, MASS.

S. Baracevičius.
GRABORIUS.

Palaidoju visuose aplinkiniuos* 
miestuose.

PATARNAVIMAS GERAS 
IR PIGUS.

Didelį palaidoju už 45 dolerius, 
mažų už 15 doL

> 
t

Parduodu Paminklus ir Kviet 
ku. Užlaikau automobilius grei
tam susinešimui. Atsitikus rei
kalui meldžiu kreiptis prie manęs, 
aš pribusiu greičiau, negu vieti
niai graboriai, nes mano automo
bilius stovi visados ant kelio.

S. Baracevičius
258 Broadway, So. Boston, Maas.J. J. Kelley &Co.h

VISOKIE GĖRIMAI į j 
GERIAUSIOS RŪŠIES. ’ ► 

* 
Gardus Alus, Elius, Lageris I j

g Vynai, Konjakai, Degtinė y 
ir Kvepianti Cigarai.

I
* Patarnavimas prielankus iru 

teisingas. i ]

245—247 Broadway 
SO. BOSTON, MASS. H

ir Kvepianti Cigarai.

/i

2SĮN

B. S. Stone, Oph.D.
Akių

1 Specijalistas.

10 m. So. Bostone.
399 Broadway, 

80. BOSTON, MASS.

Kas-nors Naujo

LAIKRODĖLIS, KURIS RODO 
LAIKĄ TAMSOJE.

INGERSOLL1O buvo pirmutinis Namas, kurs suteikė žmonėms gerą 
•ir žemos kainos laikrodėlį, ir dabar jie yra pirmutiniai, kurie įtaisė 
tokį laikrodėlį, kuris tamsoje kaip ir dienos laike rodo laikų. Jisai va-, 
dinasi Ingersoll "Radiolite” Laikrodėlis.
Jo rodyklės ir numeriai yra apdengta visai nauja medžiaga, kurioje 
tikro radiumo. Si medžiaga žiba ir laiko dešimts ar daugiau metų. 
Būnant lauke nakties laiku, ar tamsiame kambaryje, tasai laikrodėlis 
yra labai parankus.
Veik kasdieną parsiduoda apie 17,000 Ingersoll’ių, iš kuriu trečia dalis 
yra ”Radiolite’r laikrodėliai. Jų yra penki modeliai—nuo $2.00 iki$4.00. 
Kaip ir visi lngersoll’iai ir šitie yra drūti, atsakanti ir teisin
gai laiką laikanti. Esi apsisaugojęs, kuomet nusiperksi Ingersoll’į.

ROBERT H. INGERSOLL and BRO.
NEW YORK CHICAGO SAN FRANCISCO
315 Fourth Av. 37 S. Wabash Ar. 360 Fremont st

Prastu PuoštuŽėrintis Veidu Žėrintis Puoštas

Reliance, $3.00
Plonu, 7-akm. Su aps. 
nuo dulkių, $3.50; 10m. 
pasuks, lukštais, $6.00.

"Radiolite” $2.00
Regularis Ingersoll su 
žėrinčiais numer. Rodo 
laikų patamsėję.

Waterbury 
”Radiolite” $4.00 

Vyrišku, parankus, au 
ksuotas. Tu pats ly
gaus darbo, $3.00.

Sveikata 
pamiegos 

ir

Pristgsktt Šit? Dykai Duodamos Knygos Kuponą Šiandien
DR. RUS8ELL PRICE CO„ L.501 Madkon A CHntou St.., CMoago. m. ,

Brangus Daktarai:—Meldžiu man tuojaus pasiųsti Tysai dykai, apmokite 
pačta, jūsų brangių medikaMšką knygų.

Vardu ir pavardi.................................................,................................. ...............................

Gaivi ir Noi................................................................................................................................

DYKAI
ŠITAS BRANGUS
VADAS I SVEIKATA

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

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

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

AR TAMISTA KENTI
•

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

Musu brangi dykai duodama knyga pasakys jums faktus apie tokias ligas, 
negales ir symptomus. Ji pasakys jums apie musų gydymą delėi sugrąžinimo žmo
nių į jų senų laikų sveikatą, spėką ir stiprybę — ir kaip tapti vyru tarp vyrų. 
Tai yra sandelis žinios ir užturi gerą, sveiką patarimą ir informacijas kurias 
kiekvienas vyras bei moteris turėtų žinoti ir sekti — ypač svarbi tiems, kurie 
ketina apsivesti. Jus dažinosite priežastis savo kentėjimų ir kaip jūsų negalės 

būti sumažinamos. Skaitykit šitą brangų vadą į sveikatą ir pasinaudokite 
jo laiku suteiktu patarimu ir nurodymu.

Valstija.



8
V

Vietinės Žinios
Koncertas ir gerb. A. 

Bulotos prakalbos.
Prieš išvažiuojant Lietu

von Balandžio 1 d. gerb. A. 
Bulota So. Bostone pasakė 
dvi prakalbas.

Prakalbas parengė vietos
L. Š. Fondo skyrius Lietu
vių salėj. Bulotos prakal
ba šiuo kartu nepalygina
mai didesnį įspūdį padarė, 
negu kad pirmutinė jo pra
kalba. Gerb. Kalbėtojas iš
važiuoja iš Amerikos pilnai 
pažinęs visų musų visuome
nės srovių žmones ir jų 
obalsius, todėl kalbėdamas 
apie musų T 
tiką” patiekė publikai daug 
gražių patarimų link Lietu
vos šelpimo.

Gerb. Al. Bulotienei ne
galint kalbėti delei užkimi
mo, Dr. Matulaitis kalbėjo 
apie "Žiburėlį.”

Aukų Šelpimo Fondan su
rinkta $34.09c. gi „Žiburė
liui” S23.67.

Vakare tą pačią dieną to 
paties L. Š. F. skyriaus bu
vo surengtas gerbiamų sve
čių atsisveikinimui koncer
tas.

Vokale koncerto progra- 
mo dalį išpildė keli įžymus 
solistai, kaip antai p. Pat- 
rick J. Barrett, prie akom- 
ponimento p. Roseman pui
kiai sudainavo porą arijų 
anglų kalboj. Iki entuziaz
mo padariusi Įspūdį savo 
puikiu dainavimu solistė pa
nelė Marilė Jablonskiutė, 
buvo išaukta per keliatą 
kartų ant estrados. Taipgi 
gerai dainavo (baritonas),
M. Petrausko konservatori
jos mokinys Vadapalas. Be 
solistų pagirtinai dainavo ir 
jaunas Birutės Kanklių cho
ras, vedamas p. Valaičio.

Muzikos dalį išpildė poni 
Al. Bulotienė, paskambin
dama pianu (solo) ir p-lė 
Jonson grieždama smuiką, 
akomponiuojant 
Tillie Alenn (Alšauskaitei).

Koncertas buvo vienas iš 
geriausių, kokius bostonie
čiai lietuviai yra turėję. Tik 
musų tautiškoji „Gabija” 
atsisakė pagerbti musų sve
čius.

Taipgi ir vakare gerb A. 
Bulota pasakė labai įspū
dingą prakalbą.

Koncerto susirinkime su
rinkta aukų ”žiburėlio” 
naudai $28.66c.

Policija surašinėja 
balsuotojus.

Šiomis dienomis policija 
vaikščioja po namus ir su
rašinėja žmones. Daugelis 
lietuvių mano, kad valdžia 
jau nori imti žmones kariu- 
menėn. Bet nereikia bijo
tis. Surašąs yra daromas 
vien dėl balsavimo. Jis yra 
daromas balandžio pradžio
je kas metai ir su kare ne
turi nieko bendra.

Majoras Curley mano, vo
kiečiai bombarduos 

Bostoną.
Gubernatoriui McCall iš

šaukus ir pastačius ant ka 
riškos papėdės valstijos mi
liciją, Bostono majoras Cur 
ley 26 kovo turėjo konferen 
ciją su valstijos vyriausybe 
reikale perkėlimo kalinių iš 
kalėjimo ant Deer salos i 

i saugesnę vietą. Majoras ti- 
kiši, kad vokiečių kariškas' 
laivvnas bombarudosias Bo-V 4.

stoną, o minėta sala visai 
neapsaugota, todėl majoras 
Curley pataria, kad karei 
prasidėjus perkelti kalinius 
į buvusio ligonbučio triobas 
West Roxburv, dabar nau-l 
dojamas taip vadinamai Pa-

lietuvišką poli- rentai school mokvklai. Da-

n

i

panelei

Ii kalinių majoras pataria 
karės laiku paleisti ir pa
siųsti darban ant valstijos 
farmos. Gi jaunus vaikinus 
iš pataisos namų taipgi pa
tariama paleisti, kad pri
statyt juos prie darbo ir 
daugiau darbininkų atleisti 
nuo darbo, kad padauginus 
skaičių įstojančių Į kariu- 
menę.

Kovos prieš karę.
Pereitą nedėldienį Com- 

mon sode visokie kiti kalbė
tojai turėjo pasitraukt su 

į <avo tribūnomis, nes visa 
! ninia, kokia susirinko sode, 
susidedanti iš virš trijų 
ukstančių žmonių, apgulė 

socialistų kalbėtojaus Petro 
McDermott, iš Providence 
R. I. tribūną ir atydžiai 
klausėsi jo ilgos prakalbos, 
nuolatos karštai plodama 
delnais. Stebėtiniausias ap- 

: sireiškimas buržuazijos 
laikraščių reporteriams bu
vo tatai, kad joks asmuo ne
pakėlė priešingo žodžio, 
nors kalbėtojas gana aštriai 
pasmerkė kapitalistų spau
dą už jos agitaciją už karę. 
Kalbėtojas išparodė kas tos 
karės reikalauja, kad ji ne-
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žmonės karės nenoru
Priešingieji priverstinai 

kareivystei (konskripcijai) 
pereitą nedėldienį Ford Hali 
svetainėje turėjo viešą susi
rinkimą, kame apart kitų 
kalbėjo kongresmanas iš 
Alabama p. Hudleston, už- 
reikšdamas, kad nors jau ir 
nėra vilties sulaikyti Ameri
kos kapitalistų surengtą ka
rę prieš vokiečius, bet. sako, 
žmonės neprivalo nuleist 
rankų, bet kovoti prieš kapi
talistų norą įvesti visuotiną 
militarizmą Amerikoje; tik 
dėl pilniausio sumilitariza- 
vimo Amerikos ir pradeda
ma karė, nes be jos žmonės 
militarizmui nepritartų. 
Kalbėtojaus nuomone žmo
nės nepritaria karei ir da
bar, tik kapitalistų spauda 

.savo melais apkvailino 
žmones. Bet nežiūrint ir to 
Massachusetts valstijoj pa
leidus slaptu (per laiškus) 
žmonių balsavimui karės 
klausimą surinkta atsaky
mų, iš kurių pasirodo, kad iš 
kiekvieno šimto žmonių 66 
balsavo prieš karę, o tik 34; 
už karę. Prieš konskripci-! 
ią, pavojingą Amerikos de-! 
mokratizmui, balsavo 66 į 
nuošimtis. Tie faktai pri- 
’odo, kad žmonės karės ne-j 
nori. Šalies valdžia visai 
nesiskaito su žmonių valia 
ir daro kaip keliatas stam
bių kapitalistų diktuoja.

Iš tų prakalbų tuojaus va
karė specialiu traukiniu iš
važiavo Washingtonan ke- 
’iosdešimtįs žmonių, kad ant 
Baltnamio slenksčio iki pas
kutinei valandai kovojus 
prieš karę.

ša ir neš naudą tik bankie- 
riams ir amunicijos fabri
kantams, kad į karę neis 
joks tų kapitalistų, nei ju 
sūnus neis su ginklu ranko
se žudyti ir žūt, neis jie 
kast apkasų, bet jeigu ir eisi 
tai tik kaipo „karžygiai” su! 
cigaretu dantyse ir su lend
re rankoje. Darbininkams 
karė neša baisiausią nelai
mę — ir tiems, kurie dėl ka
pitalistų eina žudyt ir žūt, 
ir tiems, kurie liekasi na
mie.

Socialistų čionai paduota 
rezoliucija, užreiškianti ko
vą prieš karę, likosi priimta 
vienbalsiai, kadangi prieš ją 
nepakilo nei viena ranka.

Neužmirškite, kad šį atei
nanti ketvergą vakare St 
Omer Hali svetainėje po nr. 
376 Broadvvay bus viena in
teresingiausių F. J. Bago- 
čiaus paskaitų.

Buvusieji pirmesnėse Ba- 
gočiaus paskaitose atsives
kite ir savo pažįstamus, už 
ką jie jums tars ačiū.

L. S. S. 60 kp. susirinki
mas bus balandžio 8 d. 11 
vai. ryte. Draugai dalyva
vę kairiųjų konferencijoj 
New Yorke daug naujo pa
sakys. Yra daug svarbių 
dalykų apsvarstymui linkui 
tautininkų ir klerikalų. Bu
kite kas gyvas.

M. M. Plepis org.

Pirmutinė Bostone Ameri
kos karės nuotaka.

Kovo 27 d. Bostone buvo 
□irmutinė Amerikos karės 
nuotaka Miss Rožė Dusick

PAPIRKO MŪRĄ.
Šiomis dienomis pp. Pet

ras ir Ona Tilenis iš Brigh- 
ton, Mass., per Antano 
Ivaszkevicz ofisą, 315 
Broadway, South Boston, 
papirko didelius mūrinius 
namus ant kampo Athens ir 
W. Second gatvių, su 60 
šeimynų gyvenimais. Visas 
namas apgyventas lietu
viais; turi 10,336 ketvirtai- 
niškų pėdų žemės, miesto 
apkainuotos 10,300 dolerių, 
gi namas apkainuotas 28,- 
000 dolerių, viso labo 38,300 
dolerių.

Pirmutinis Lietuvis, ku
ris papirko namus South 
Boston’e su tiek daug kam
barių šeimynoms ir tokio 
brangumo. Jisai papirko tą

V *

KUNIGAS PRIPAŽINTAS 
ŽMOGŽUDŽIU.

Maine valstijoj, Dovero ' Roxburx, kuri ištekėjo už 
mieste, 26 kovo prisaikintų- ^sapkto karėn 9-tojo pulko 
jų teisėjų suolas išnešė nuo-p,lvnn n 
sprendį bvloje kunigo Willis J ^rgh o. _

1O miiUj ava c;., ipazjiouaii' ■ '-r . .

tį kunigą užmušėju George 
Herberto, kuris likosi nu
žudytas 13 d. kovo 1916 me
tų Schoodic ežero pakraš
tyj. Radus užmuštą Her
bertą valstijinė valdyba pri
pažino, kad nužudytasai mi
rė po sunkios kovos su prie
šininku. Pripažinta, kad 
žmogžudystė papildyta de1 
apiplėšimo. Vėliaus areš 
tuota kunigas Willis M., ku
ris sakęs matęs, kaip tūlai 
vyras dėl apsigynimo kirto 
Herbertui galvon ir užmu
šė. Iš tyrinėjimo pasirodė, 
kad tuo vyru buvo pats ku
nigėlis. Prisaikintieji tei
sėjai išklausę viso nagrinė
jimo išnešė nuosprendį ap
kaltinantį kunigą.

kareivio Pilypo D. Freden- 
k, v .......v ' * ■ Rožė Dusick yra

M. iš Milo, Me., pripažįstan-: slavokė, paeinanti iš
AFredenburgh 
vra iš Dorchesterio 19 metų, 

' o pėdų ir 2 colių augštas vai- 
i kežas, pasidavęs į kariume- 
nę. Leidimą apsivesti pirma 

'turėjo gauti nuo tėvo, tai 
oaskui gavo ir valdišką lei
dimą.

Lietuvių Darbininkų Li
teratūros Dr-jos mėnesinis 
susirinkimas bus balandžio 
8 d. 12:30 vai. po pietų. Yra 
daug dalykų apsvarstymui.

M. M. Plepis pirm.
A. ABAZORIUS PERSIKĖLĖ.

Pranešu visiems savo kostume- 
riams, kad aš perkėliau savo čevery
kų taisymo krautuvę ant 801 E 
Street, šalia Lietuviškos salės.

A. ABAZORIUS, ( ?> 

MI E it., Sa. Boston.

JHUlĮiaĮĮĮĮj

j

Kryžiaus 
skaudėjimai 
dažniausia gema nuo ink
stu betvarkės. Dėl nuo- 
savaus gero v-a reikalin
ga, kad į tokiai slogas 
butų atkreipta didelė doma.

JUOZAPAS ZUPKAUSKAS.

SAIKIAUSIA BANKA

So. Boston Trust Co.
(Buvusi Mattapan Deposit & Trust Co.)

474 Broadway, So. Boston, Mass.
KAPITALIS ................................ $200,000.00
Perteklius ir neišdalintas pelnas 55,000.00

JOSEPH A. MAYNAR___ PREZIDENTAS

ŠIUOMI NUOŠIRDŽIAI UŽKVIEČIU SAVO 

TAUTIEČIUS IR PRIETELIUS AT

SILANKYTI PAS MANE

HARRISON CO. KRA
662-672 VVASHINGTON ST.

su kuria esmi surištas bendrais ryšiais nuo devynių metų. 
Esmi pilnai užtikrintas, kad galiu sučėdyt jums pinigų, ka
da pirkaite SIUTĄ, APSIAUTALĄ, DRABUŽIUS AR PASI
PUOŠIMO DAIKTUS BEI SKRYBĖLĘ AR ČEVERYKUS. 
Pas mus yra didžiausias pasirinkimas, ko tik reikia. Musų 
pavasariniai siutai ir apsiautalai vyrams ir jaunikaičiams jau 
gatavi ir padirbti pagal naujausių madų ir stilių. Mes galime 
pritaikyt drapanas kiekvienam, nežiūrint kaip tas butų sunku, 
nes musų noru yra užganėdint musų rėmėjus, kad juos visuo
met palaikyti. Ateikite ir leiskite mumis jus pertikrint, kaip 
daugelis kitų musų tautiečių ir prietelių kad persitikrino apie 
musų sąžiningų patarnavimą. Jeigu katras būna neužganėdin
tas, tam su noru grąžiname pinigus be jokio klausimo.
MUSŲ KAINOS VYRIŠKŲ IR VAIKINAMS SIUTŲ NUO 

$12.50 IKI $30.00. ČEVERYKAI NUO $3.50 IKI $8.00.

TALPINIMO SKYRIUS. Ant 
padėtų, apsaugai pinigų, priskai- 
tomas nuošimtis 12 kartų per 
metus—paskutinę dienų kiekvie
no mėnesio.

BANKA ATIDARYTA SU- 
BATOS VAKARAIS nuo 7 — 9 
padėjimui pinigų taupinimo ar
ba čekių skyriuje.

PADĖT PINIGUS I BANKĄ 
GALIMA PRISIŲST PER LAIŠ
KĄ, todėl labai paranku toliau 
gyvenantiems. Susikalbėt gali
ma lietuviškai, nes Bankoj dirba 
lietuvys Jonas Žilinskis.

kasierius; 
F. J. Bagočius; 

ir daugelis

pranešame, 
pinigų kur 

bet

Prie So. Bostono Trust Co. 
Banko priguli visi žymesnieji lie
tuviai: K. Šidlauskas, aptiekorius 
ir Liet. Šelp. Fondo 
Jonas Mathus;
Antanas Ivaszkievicz 
kitų.

Todėl lietuviams 
kad nelaikytų savo
nors neištikimose vietose, 
padėtų į saugių bankų kuri yra 
po Valstibės priežiūra ir kuri 
moka visiems teisingų nuošimtį. 
Padėt į bankų galima ir po ma
žai.

Nusipirk mosties.
TAI BUSI GRAŽUS! Jų išdirba 

Mentholatum Co. Prieš eisiant gult 
ištepk veidų mosčia per kelis vaka
rus, o padarys veidų tyru ir skaisčiu 
baltu. Toji mostis išima plėtmus rau
donus, juodus arba šlakus ir praša- | 
liną visokius spuogus nuo veido. Kai
na dėžutės 50c. ir $1. Pinigus galit 
siųst ir stampomis. (17)

J. Rimkus
P. O. Box 36, .Holbrook, Mass.

44Galit užaugint sau plaukus.
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Ar Žinai Pasaulio Žinias?
Ar Skaitai Vienintelį ir Didžiausią Lietu

vių Darbininkų Dienraštįc

i;

I

I Lietuviai Kliaučiai į 
| Visokios Vyrams Drabužiu 

Siuvame ant Užsakymo
M) Išvalome, sutaisome ir išprcsi- ( 

name senus.
į VienintUė Kriaučių kompanija į 

I- So. Bostone, kur visame ducda J 
i gerų ir gražų darbų už priaina- 
' mą kainų. į

PASIŪDINK PAS MUS SIUTĄ 
IO NEŠIOSI IR DŽIAUGSIESI j 

' Todėl, kurio norit pasūiudint j 
i gerų siutų, išvalyt arba raprcsiL ) 

kreipkitės pu mus. ’

SOUTH BOSTON CUSTOM 
(j TAILORING CO. ;
į 278 Broadvray, So. Bostoa. ’

S. H. HARRISON
662-672 Washington Street,

BOSTON, MASS.

I

mūrą dėl išrendavojimo ir 
mano pagerinti ir pataisyti 
daug švariau, idant švares
nės šeimynos galėtų užsilai
kyti ir todėl šeimynos, no- 
rinčios gauti gerų kambarių 
arti cukernės ir kitų tenais 
dirbtuvių, gali iš anksto 
užsisakyti pas savininką ar
ba agentą A. Ivaszkevicz, 
315 Broadway, ir kaip tik 
pirmutinė proga bus (tušti 
kambariai), tai agentas A. 
Ivaszkevicz duos tuojaus ži
noti tam pirmiausia, kuris 
pirmiausia bus užsisakęs.

Su pagarba A. Ivaszkevicz 
Agentas Pardavinėjimui 
Namų ir Farmų, 315 Broad- 
way, South Boston, Mass. 

Tel. 605 S. B.

PASEKMINGAS MOKSLIŠKAS 
GYDYMAS DOVANAI.

Seniems arba jauniems, abiejų lyčių.
Ar kenti nuo netekimo plaukų — 

, Ar jūsų plaukai pražyla — Ar jūsų 
plaukai nevalus ir limpanti —Ar ken
ti nuo parkų, niežėjimo ar galvos 
išbėrimo —Ar esi nuplikęs arba pra
dedi plikti?

Jeigu esi kenčiančiu bent nuo vie
nos viršminėtos plaukų ligos, nevil
kink, bet stengkis negerovę prašalint 
tuojaus. Atidėliojimas yra pavojin
gu. Išsirašyk tuojaus musų iliustruo
tą knygelę:

Į TEISLBĖ APIE PLAUKUS 
(parašytą garsaus europiško 

specialisto)
GYDYMAS VELTUI

Mes norime prirodyt jums savo loc- 
nomis lėšomis, kad Calvacura Hair 
Treatment vaistas sulaiko plaukų 

i slinkimą, išvalo šašus ir išbėrimą ant 
i galvos ir ataugina naujus plaukus.
■ Sies pasiųsime jums $1.00 vertės 
Calvacura N 1 vaistų dėžutę sykiu su 
minėta knygute 'Teisybė apie Plau
kus,” jei jus prisiusite mums savo 
vardą ir antrašą sykiu su 10c. sidab
ru ar krasos ženkleliais dėl apmokė-

! jimo pasiuntimo lėšų.
Iškirpk žemiau tilpstantį kuponą ir 

1 pasiųsk į Union La borą tory, Bos 
i 538, Union, N. Y.

Please find enclosed 10c. to help
■ pay the distribution espenses. Kind- 
ly send me at once your $1.00 Cal- 
cura Nl, and your booklet The 
Thruth about the Hair.

Įndėk šitą kuponą laiškan ir užad- 
resuok:

UNION LABORATORY,
Bos 538, UNION, N. Y.

Naujienas”
Kiekvieną dieną, kada tūkstančiai darbininkų išei

na iš dirbtuvių, juos pasitinka vaikai, pardavinėjantis 
"NAUJIENAS.” Darbininkai perka ir skaito 
"NAUJIENAS.” O Tamsta ar matei "NAUJIENAS”?

Jeigu nesate matę "NAUJIENŲ,” tai skubiai pri- 
duokite savo antrašą ir gausite vieną kopiją 
"NAUJIENŲ” dykai.

PRENUMERATOS KAINOS
Metams $5.00, Pusei metų $3.00, Trims mėnesiams $1.75, 

Chicagoje ir Kanadoje $6.00, Europoje $7.00.

“NAUJIENOS”
1840 So. Halsted St., CHICAGO, ILL

Cable, Naujienos—Chicago.

Šidlausko KRAUJO VALYTOJAS, geriausia 
vaistas namuose, todčl reikalaukit visur.

•

Geriausia 
Lietuviška Aptieka So. Bostone 

ir apielinkej

Gyduoles sutaisome 
ir prisiunčiame 

visokias,

kurios tik pasaulyje 
priimtos ir yra 

vartojamos.

gevera’s
Kidney and Liver Remerfy 

(SEVEROS GYDUOLE NUO INKSTŲ IR KEPENŲ)
verta yra pasiūlyti tokiuose atsitikimuose, o taippat gydymo 
inkstų arba pūslės uždegimo, apsunkinto ir skausmingo šlapini
mosi, nuo kojų suputimo, geltligės 
50c. ir $1.00.

M. ANDRIUŠIUTĖ. 
MOTERIŠKU RŪBŲ SIUVĖJA.

SILPNUMAS.
, Jei jautiesi netekęs spėkų, 

silpnas, be noro valgyti, arba jei 
virškinimo pnetaisos atsakančiai 
nedirba, imk

Severais Balsam of Life
(Severos Gyvasties Balsamas) 

Sustiprina jis visą organizmą ir 
prašalina vidurių sukietėjimą. 
Kaina 75c. — ap tie koše.

1

Ypatingai geros šios gyduolės:
25e
50c
25c
50c 

.. 20c 

.. 2bc 
. 1.00 
. 1.00 
.. 50c

75c
1.00

Nuo prakaitavimo kojų .. 
Gydanti mostis nuo pučkų 
Nuo viduriavimo mažiems 
Nuo viduriavimo suaugus. 
Pamoda plaukams ... 
Vaikų ramintojas ... 
Nuo suirimo nervų .. 
Bobro lašai ..............
Nuo saulės nudegimo 
Nuo slinkimo plaukų ir plei

skanų ............
Kraujo Valytojas
Nuo kosulio, gripo ir slogos 1.09 
Nuo Reumatizmo $1.00

Tikra Lietuviška Trajanka 35c 
Mostis ir skysčiai nuo niežų 1.00 
Gyduol. pataisymui apetito 1.00 
Gyd. suvalninimui vidurių 50c 
Gyduolės nuo kosulio ir sun

kaus kvėpavimo .......... 1.00
Gvdu. nuo "komų” 15, 20 ir 25c 
Pilės dėl Kepenų ir Inkstų 50c 
Proškos nuo nerviško galvos

skaudėjimo ..........  10 ir 25c
Gumas nuo dantų gėlimo .. 10c 
Visokie kvepianti ir medika-

liški muilai .... 10, 15 ir 25c 
Blakėms ir tarakon. nuodų 25c

ir rukštumo skilvyj. Kainos

Kryžiau* skauama* iunyko.
Ponis K. Milisnskss. 11 Hijh- 

land are.. Nevton Upper Fslls, 
Mass., praaefta mon>« taip: “Ken
tėjau skausmus krjiiuje Lr 
nnoae. bet skaitydamas just, ka 
1-ndoriu, ėmiau vartoti Severos 
Gyduoles nuo inkstu ir jaknų ir 
veikiai pasveikau'*.

SEVEROS
GYDUOLES
yabma irauti visur aptiekose. 
R’ kalank tiktai tikrą “Seve
ro’" uydnoHą, bet neimk ki
tokią. arba uiaiaakyk. jei vie
toje negalima gauti pirkti.

W. F. SEVERĄ CO., CEDAP. RAHDS, IOWA.
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Visokiems daiktams labai pabrangus, 
tečiaus aš nieko nepabranginau.

Visokias 
DRESES ir KITUS RUBUS

Į pasiuvu gerai ir pigiai iš gerų mate
rijų ir darbą gvarantuoju. Reikale 
pasiuvu bile rūbą į 24 valandas. To
dėl persitikrinkit mano užtikrinimu 
ir norint turėt gerus rubus pigiai,— 
duokit pasiūt man.

Tel. S. B. 2134-M
324 E street. kampas Broadway 
_______ SO. BOSTON. MASS._______  

Į THEMAGIC SHOP

I Pirmai Amerikoj lietavys uždijo mafijos 
1 dirbtuvę. Dirba visokių įtakų daiktu. Jai 
I nori gauti {takų kataloge, prisupk įtampa 
I ir tuoj ginai. Adresaokita taip:
į TNB MAOOO •KOP,
| P. O. BOK SOO. HOUROOK. MAS*.

Perfumos visokių gėlių, 25c., 50c., 75c., $1.00. $2.00 ir daugiau. 
Taipgi turiu visokių gyduolių vėliausio išradimo, nuo visokių 

paslaptingų ir kitokių ligų.
Jeigu norite gaut tikrus ir gerus vaistus, kreipkitės pas 

mane, o aš užtikrinu, kad visame jums bus 
sąžiniškai patarnauta.

VISOKIUS RECEPTUS SUTAISAU TEISINGAI 
nežiūrint ar jie yra Amerikos, ar Europos daktarų.

Gyduolių galite reikalaut ir per laiškus, o mes prisiųsim 
jums ekspresu.

Visokiame reikale kreipkitės šiuo adresu:
VX Šidlauskas

PROVIZORIUS

226 Bnadwoy, Kampas C st. So. Boston, Mass. |




