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Italija su Austrija jau mušasi. Rusai sumušti, bet atsigavo ir vokiečius sulaikė
Italija apskelbė Austrijai karę ir stato 3,000,000 kareivių. Austrai užpuolė Italiją iš oro ir nuo jūrių. Italai austrus atmušė, 
paskandino jų kelis laivus ir uždegė miestą. Galicijoj siaučia baisus mušis apie Przemyslj; teutonai čia paėmė nelaisvėn 
194,000 rusų, 72 kanuoles ir 2S3 kulkasvaidžius; teutonų gi krito 210,000. Sumušti rusai pagaliaus susilaukė pagalbos ir 
atsigavę dabar pradeda mušti teutonus. Lietuvoj rusai vokiečių neįveikia. Su francuzais vokiečiams nesiseka. Dardaneliuose 

žuvo jau 80,000 turkų. Karė kas valanda lėšuoja $2,000,000.

Iš kares lauko
BAISUS SMŪGIS RUSŲ 

ARMIJAI.
Rusų armiją patiko bai

si katastrofa. Da nė viena 
sąjungininkų armija nebu
vo nukentėjus tokio skau
daus smūgio, kokį dabar vo
kiečiai su austrais uždavė 
caro kariumenei. Visos žie
mos mūšių vaisiai Karpa-,• • — • l-l 1 • • > —

Przemyslio ir Sandamiežo. 
Užėmę upės krantą, vokie
čiai keliose vietose per Saną 
jau persikėlė ir stengiasi 
apsupti Przemyslio tvirto
vę, kurią rusai nesenai paė
mė po 7 mėnesių apgulimo. 
Iš vakarų pusės vokiečiai 
Przemyslį jau bombarduo
ja. Rusams Į pagalbą čio
nai skubinosi didelė armija 
nuo Kijevo pusės, bet aust
rai prie Dniestro ją sulaikė

tuose reikėjo palikti ir bėg- ■ir tenai dabar taipgi verda 
ti. Nuo 1 gegužės Galicijoj . kova. ..... 
104,000 rusų paimta nelais-j 
vėn, atimta 72 armotos, 253 
kulkasvaidžius ir daug kito
kių daigtų.

"Daily Mail" korespon
dentas iš Petrogrado aiški
na šitą rusų nelaimę tuomi, 
kad vokiečiai umu laiku su
traukė prieš juos labai daug 
artilerijos — 4,000 kanuo- 
lių. Tas parodo, kad pasi
sekimas dabartinėj karėj 
priguli ne nuo daugumo 
arba narsumo kareivių, 
bet nuo kanuolių skaičiaus, 
nuo metalo sunkumo, jisai 
sako.

Rusai kareivių turi be 
skaičiaus, tęsia toliau kores
pondentas, ir jų kareiviai 
taip pat drąsus, kaip ir vo
kiečių, o tečiaus jie buvo su
mušti į košę, nes priešinin
kas sutraukė baisią galybę 
sunkių kanuolių, kurios lijo 
šoviniais kaip lietumi, po 
kuriuo negalėjo būti gyvas

Przemyslio tvirtovę rusai 
per du mėnesiu spėjo jau 
gerai sutaisyti ir manoma, 
kad ji galės ilgai laikytis.

GALICIJOJ VOKIEČIAI 
JAU SULAIKYTI.

Vėliausios žinios sako, 
kad rusams Galicijoj atėjo 
didelės spėkos pagalbon ir 
teutonai, perėję jau pusę 
vakarų Galicijos, likos galų- 
gale sulaikyti. Jie liovėsi 
jau užpuldinėję ir pradėjo 
gintis. Užpuolimą dabar 
daro jau rusai.

VAKARUOSE VOKIE
ČIAMS NESISEKA.

Vokiečiams labai sekasi 
mušti rusus, bet nesiseka 
jiems su francuzais. Perei
toj sąvaitėj dėl biaurių orų 
mūšiai Francuzijoj ir Belgi
joj buvo keliom dienom vi
siškai apsistoję, bet orui pa- 
sitasius dabar jie vėl prasi-
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Mūšiai Lietuvoje.
VOKIEČIAI PERĖJO PER 
DUBISĄ IR PAĖMĖ 2,400 

RUSŲ.
Lietuvos upė Dubisą pe

reitoj sąvaitėj buvo raudo
na nuo kraujo. Rusai už
puolė čia vokiečius 18 gegu
žės ties Eiriogala, bet po 
smarkaus mūšio vokiečiai 
juos atmušė ir daug jų su
varė Dubison. 20 gegužės 
rusai vėl atakavo vokiečius,

AMBASADORIAI VA
ŽIUOJA NAMO.

Roma.— Pereitoj nedė
lioj Italija apskelbė Austro- 
Vengrijai karę. Apskelbi
mas buvo nusiųstas Italijos 
pasiuntiniui Vienoje ir pa
sakyta, kad jis jį perduotų 
Austrijos užsienio ministe-

žmogus. . Nieko negelbėjo į dėjo. 20 ir 21 gegužės nak-
stipriausios rusų pozicijos 
ir fortifikacijos. Viskas bu
vo suardyta ir sumaišyta su 
žeme. Su tokia galybe ka- 
nuolių vokiečiai negalėjo ei
ti greitai pirmyn, kartais 
jie darė tik 3—4 mylias į 
dieną varydami pirm savęs 
rusus linkui Przemyslio, to
dėl rusams kasdiena rodėsi, 
kad jie vokiečius jau sulaikė 
ir kelis kartus buvo apie tai 
jau pasigyrę pasauliui, bet 
vokiečiai ėjo vis pirmyn ir 
dabar bombarduoja jau 
Przemyslį.

APIE PRZEMYSLĮ SIAU
ČIA DIDŽIAUSIS 

MUŠYS.
Apie Przemyslį, Galicijoj, 

dabar siaučia didžiausis 
šios karės mušys. Kova 
verda per 60 mylių nuo 
Przemyslio į šiaurę, Sano 
paupiu, kur rusai deda di
džiausias pastangas, kad 
atsispyrus vokiečiams. Vo
kiečiai gi su austrais su
traukę čia 4,000 didelių ar- 
motų, kelia baisiausi praga
rą. Petrogradas sako, kad 
priešininkas išleido čia į 4 
dienas apie 3,000,000 šovi
nių.

Po keturių dienų tokio 
baisaus bombardavimo vo
kiečiai užėmė 20 mylių deši- 
nijo Sano upės kranto tarp 
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tį vokiečiai buvo padarę di
delį užpuolimą ant francu- 
zų Ypro apielinkėj. Nežiū
rint didelio vokiečių pasiry
žimo ir narsumo, francuzai 
juos atmušė, paėmė 150 be
laisvių ir kelis bombasvai- 
džius. Užpuolimo vietoj li- 
500 užmuštų vokiečių.

Beveik tuo pačiu laiku 
francuzai užpuolė vokiečius 
Notre Dame de Lorette a- 
pielinkėj ir puikiai jiems 
čia pasisekė. Jie paėmė sti
priai fortifikuotas vokiečių 
pozicijas, žinomas kaipo 
"Baltas Kelias" (La Blan- 
che Voie), kurias vokiečiai 
gynė per 6 mėnesius. Kar
tu su šita pozicija francuzai 
paėmė nelaisvėn 250 vokie
čių, tų tarpe kelis oficierius, 
ir vieną armotą.

VOKIEČIAI TURI PAĖ
MĘ 1,375,000 BELAISVIŲ.

Kopenhagen. — "Frank- 
furter Zeitung" praneša, 
kad vokiečiai su austrais tu
ri jau paėmę 1,375,000 karės 
belaisvių. Tas skaičius su
lyg šalių dalijama taip:

Rusų ............. 1,000,000
Francuzų......... 250,000
Anglų ................. 25,000
Belgų .. . ............ 50,000
Serbų ................. 50,000

Sykiu 1,375,000.

Per 9 mėnesius laiko Italija ginklavosi ir apginklavo savo kareivį nuo galvos 
iki kojų Tokių kareivių Italija turi 760,000 gatavų į mūšį, o dabar pašaukė dar 
1,240,000. Pamatysime, kaip jie pasistatys susitikę su austrais ir vokiečias.

Dardaneliuose žuvo jau 
50,000 turkų.
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ANGLAI PASKANDINO 4 
TURKŲ LAIVUS.

Iš Paryžiaus atėjo 23 ge
gužės šitokia žinia: Dvi 
turkų divizijos, vokiečių ge
nerolui Sandersui vadovau
jamos, narsiai atakavo ang
lų spėkas ties Kale Tepe. 
Anglai atmušė užpuolikus 
su dideliais nuostoliais. Tuo 
pačiu laiku musų talkinin
kai uždavė turkams skaudų 
smūgį ir ant vandens, kur 
jų submarinai paskandino 4 
turkų laivus.

Kova Dardaneliuose ver
da dieną ir naktį. Sąjungi
ninkų laivynas kaip pradėjo 
bombarduoti turkų fortus 
25 balandžio, tai ir daužo 
juos iki šiai dienai, daryda
mas baisius nuostolius. Na
ktimis gi turkai užpuldinė
ja sąjungininkų kariumenę 
ant sausžemio ir ten vėl eina 
baisios skerdynės. Nuo to 
laiko, kaip sąjungininkai 
pradėjo laužties per Darda- 
nelius, turkų tenai krito jau 
50,000. Konstantinopolyje 
ligonbučiai kupinai prikim
šti sužeistų.

J TRIS miestai darda- 
I NELIUOSE SUNAI

KINTI.
Iš Londono pranešama: 

"Aną naktį suvienytas lai
vynas vėl įnėjo Dardanelių 
siaurumon ir pradėjo bom- 
barduot Kilid Bar, Čanak 
Kalėsi ir Nagara fortus. A- 
pie 8 vai. ryto bombardavi
mas buvo pertrauktas, bet 
už trijų valandų vėl atnau
jintas. Nors turkai susi
laukė stiprios pagalbos, bet 
laivyno ugnis daro piems la
bai daug nuostolių ir jie 
nuolatos traukiasi. Turkų 
apkasai pilni lavonų.

Iš miestų Čanok Kalėsi, 
Kilid Bar ir Maidos liko 
vien tik krūvos rūkstančių 
grovėsių. Fortai Dardane
lių pakraščiois puola vienas 
paskui kitą ir sąjunginin
kai eina vis artyn prie Kon
stantinopolio.

Galicijoj krito
210,000 teutonų.

TEUTONAI GALICIJOJ 
PAĖMĖ 194,000 RUSŲ.
Austrijos valdžia oficija- 

liškai praneša, kad nuo 1 d. 
gegužės Karpatų ir Galici
jos mūšiuose paimta išviso 
194,000 rusų nelaisvėn.

Petrogradas to neužgin- 
čij'a, bet sako, kad per tas 
tris sąvaites vokiečių ir au
strų nuostoliai tuose mū
šiuose buvo po 10,000 ka
reivių kasdiena, arba 210,- 
000 išviso. Iš to skaičiaus 
40,000 austrų pateko rusų 
nelaisvėn.

bet ir vėl buvo atmušti. Vo-1 riui. Apskelbime pasakyta, 
kiečiai paėmė šiuo kartu 900 
belaisvių ir 2 kulkasvaidžiu. 
Lavonai plaukė upe kaip 
malkos. 21 gegužės vokie
čiai persikėlė per Dubisą, 
užpuolė rusus ir paėmė 
1,500 belaisvių ties Baisoga
la.
SUMUŠĖ RUSUS PRIE 

SINTAUTŲ.
Apie Sintautus, Šakius 

ir Griškabūdį 19, 20 ir 21 
gegužės buvo didelis mušys. 
Vokiečiai pasigavo naują 
rusų armiją, kuri buvo su
organizuota iš jaunų ir ne
mokytų naujokų, ir visiškai 
ją sumušė. Rusų nuosto
liai buvo labai sunkus. Vo
kiečiai paėmė 2,000 karei
vių, 204 kulkasvaidžiu ir 
labai daug rusų užmušta.

MUŠYS TARP KURŠĖNŲ 
IR RASEINIŲ.

Iš Petrogrado praneša
ma: Tarp Raseinių ir Kur
šėnų 18 ir 19 gegužės buvo 
visu frontu mušys. Mes pa
ėmėm kelias priešo pozici
jas, kelis šimtus belaisvių ir 
kelis kulkasvaidžius. Vo
kiečių kontratakos apie Ra
seinius buvo atmuštos. Apie 
Kuršėnus vokiečiai stipriai 
laikosi.
PAĖMĖ 1,000 RUSŲ PRIE 

RAMYGALOS.
Pereitos nedėlios naktį 

rusai vėl atakavo vokiečius 
ant Dubisos. Vokiečiai ru
sus atmušė ir nusiviję juos 
iki Ramigalos paėmė 1,000 
nelaisvėn. Beto da daug 
rusų buvo užmušta ir su
žeista .
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kad oficijališkai karė pra
sideda nuo panedėlio, 24 ge
gužės. Tuojaus po to, Au
strijos ambasadoriui Ro
moje įteikta pasportas ir 
jis išvažiavo namo. Italijos 
ambasadorius taipgi aplei
do Austriją. Tai bus jau 
vienuolikta valstybė, prisi
dėjusi prie didžiosios pasau
lio tragedijos.

AUSTRAJ UŽPUOLĖ 
ITALIJĄ Iš ORO IR 

NUO JŪRIŲ.
Praėjusį panedėlį Austri

jos laivynas užpuolė nuo 
Adriatiko rytinį Italijos pa
kraštį ir pradėjo bombar
duoti miestus Ancona, Bar- 
letta, Potenza, Picania ir 
Tremiti salas. Tuo pačiu 
laiku austrų orlaiviai pra-> 
dėjo mėtyt Venecijon bom
žas iš oro. Italų skraiduo
liai austrų laivyną tuojaus 
nuvijo ir pradėj’o bombar- 
duot Adriatiko juroj austrų 
salą Porto Bušo. Italų ka- 
nuolės uždegė ant salos aus
trų miestą, paskandino vi
sus tenai buvusius prekinius 
austrų laivus, suardė prie
plauką ir paėmė 47 austrus 
nelaisvėn. Romoj gauta ži
nia, kad prie Anconos italai 
paskandino vokiečių kariš
ką laivą.

RUMUNIJA EINA SU 
ITALIJA.

Londone gauta žinia, kad 
Rumunija pradėjo mobili
zuoti savo kariumenę. Lon
donas mano, kad Rumunija 
eis Italijai pagalbon. Ru
munai yra gimininga ita
lams tauta ir tarp jų yra 
padaryta sutartis gelbėt 
viena kitai.

BOMBARDUOJA SMYR- 
NĄ.

Iš Atėnų pranešama, kad 
anglų laivynas pereitoj są
vaitėj vėl bombardavo tur
kų tvirtovę Smyrną. Šau
dymas tęsėsi 36 valandas ir 
pridarė turkams daug blė- 
dies.

PRIE KURŠĖNŲ RU
SAMS PASISEKĖ.

Petrogradas sako, kad 19 
gegužės prie Kuršėnų, Kau
no gub., rusams pasisekė pa
imti vokiečių poziciją ir ke
lis šimtus belaisvių, o taipgi 
ir kelis kulkasvaidžius.

PIRMUTINIS MUŠYS 
ANT RUBEŽIAUS.

Brascia, Italija.— Pirmu
tinis mušys austrų su italais 
įvyko jau pereitoj subatoj. 
Nors tai buvo nedidelis su
sirėmimas ant rubežiaus, 
bet italai austrus sumušė. 
Būrys austrų norėjo įsiver
žti iš Tirolio Italijon, bet 
italų šauliai jį pasitiko ir 
po karšto susikirtimo nuva
rė austrus atgal.

R A ŠEINIAI VOKIEČIŲ 
RANKOSE.

Petrogradas prisipažįsta, 
kad Raseiniai vokiečių ran- 

ajvhuuiic gauui is i^upeu- koše ir kad vokiečiai tenai 
hageno žinia, kad vokiečiai {stipriai įsitaisę. Jis taipgi 
paėmė jau Rygą. Daugiau!prisipažįsta, kad vokiečiai 
žinių apie tai nėra. perėjo kiton pusėn Dubisos.

VOKIEČIAI PAĖMĖ 
RYGĄ?

Londone gauta iš Kopen-

AUSTRAI GRIAUTA 
MIESTUS.

Italijos pasieniu austrai 
stropiai rengiasi prie apsi
gynimo. Apie Trento, Per- 
gino, Gardolo ir Motrello 
fortus griaujami dinamitu 
visi namai, kad fortams bu
tų atviras laukas šaudyti. 
Taip sugriauta jau keli mie
steliai ir iškirsta visi me- 
dziai.

F>



»

!•

■

2

I
7-

1^
■

Peržvalga.
NEMUILINKIT ŽMO

NĖMS AKIŲ.
Savo laiku pažangesniuo

se Amerikos lietuvių laik
raščiuose tilpo žinomos lie
tuvių rašytojos Žemaitės 
laiškas, kur ji aiškiai išpa- 
rodė,kaip nešvariai pasielgė 
Lietuvos klerikalai su Drau- 
gija Nukentėjusiems dėl 
Karės Šelpti, užgriebdami 
komitetą i savo rankas. 
Tarp kitoko ji rašė:

"...kunigai su pagalba savo da
vatkų armijos išplėšė iš kaikuriujų 
jau varomą darbą šelpimo pabe 
lių, nusitvėrė 
neprisileisdami 
r.io. Per savo 
balsavimą susitaisė tinkamą 
komitetą.

"Kairieji parašė protestą, su 23 
parašais, reikalaudami kitų rinki
mų, nes toksai komitetas, koksai 
dabar susidarė, yra vienpusiškas, 
t. y. klerikalinis. 7 d. gruodžio, 
teisybė, buvo sušauktas vėl susi
rinkimas. O musų nekurie kaires
niųjų tarėsi, lindo, net nusileido 
prieš dešiniuosius iki-pat žemiau
sio laipsnio, meilydami Įlysti Į ko
mitetą. Bet dešinieji ne tokie 
kvaili (jiems nereikia kontroliavi
mo jųjų darbui, jie atmetė visas 
propozicijas ir pasiūlymus kairių
jų vienu žodžiu ’r.enado!’

"Dabar ponas Yčas, 
laksto po Maskvą, 
visokias draugijas i 
tuvių vardu medžioja 
Teisingais ar neteis 
tai komitetui nerupi 
nagus išs 
birs jiem

"Iš miestų 
tuksta 
Tuojaus 
žnyčiai 
žnyčiai 
žmones 
steigti ] 
kas 
Delegatams kelionė 
bilietas antros klesos; apmokamos 
ir visos kitos

išrodytų. jog vieninteliais 
jų geradėjais yra kunigai 
ir bažnyčia. Kunigai dali
ja pašalpą, kunigai nuolat

kiniams, kurių tėvai buvo 
dėl karės nukentėję. Argi 
tas ne tą pati reiškia, ką 
Žemaitė pasakė? Olšausko 
"Saulei” reikia pinigų. Bet tarp žmonių maišosi, o pir- 
mokiniai negali šįmet užsi- meivių visai nesimato. Čia 
mokėti už mokslą, nes jų jau ir vaikas supras, kad 
tėvai nukentėjo. Todėl kle- taip dalykams stovint kuni

gų Įtekmė žmonyse turi la
bai augti, o svietiškos inte-
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ge- 
vien į savo nagus, 
nei vieno kaires- 
armijos palieptą 

sau

pirmininkas.
Petrogradą, po 
r sąjungas, lie- 

pinigus. 
ngais budais, 
komitete tik 

kleidę laukia, kuomet pa- 
s į skraistę tūkstančiai.

sąjungos gavo 10 
, ir pradėjo 'veikt..' 

'Saulės' 
paskyrė savo 
paskyrė ša

po parapijas ir 
skyrius. Žinoma, 
tai bus skyrius, 

apmokama;

erą— na.
• kunigo Olšausko 
500. Toliaus 
500. Toliaus 
važinėti

pašelpos 
klebonija.

kelionės išlaidos; o 
už darbą vienam 10 rub. i dieną, 
kitam — 7! Ko čia gailėties: pi
nigų yra.' O tie prastieji žmonės, 
darbininkai bedieviai' gali badu 
dvėsti, ir turbut nevienas gaus ko
jas pastatyt dėl tokios pašalpos 
per klebonijų skyrius.”

. Šitoksai Žemaitės laiškas 
tilpo vasario pradžioje vi
suose .socijalistų laikra
ščiuose ir "Tėvynėje.” Prieš 
tą laišką tuomet murmėjo 
tik klerikalų ‘"Draugas.” 
Bet štai šiomis dienomis a- 
tėjo Amerikon iš Lietuvos 
„Vairas.” Tame laikrašty
je išspauzdintas žinomo Lie
tuvos klerikalo p. Smetonos 
ilgas straipsnys, kur ansai 
Žemaites laiškas, tilpęs a- 
merikiečių spaudoje, pava
dintas melu ir šmeižimu Lie
tuvos šelpimo Draugijos. Ji
sai prirodinėja (bet nepriro. 
do), kad viskas, ką Žemaitė 
rašė, tai buvo pirmeivių 
prasimanymas, viskas me
las, toji draugija nesanti 
klerikališka ir žmonių per 
„klerikalšką rėti nesijojan- 
ti,” kaip tai Žemaitė savo 
laiške tvirtinusi, bet šelpian
ti visus lygiai, ir klerikalus 
ir pirmeivius.

Perskaitę šitokį klerikalo 
straipsni, Amerikos kleri
kalai ir kaikurie tautinin
kai dabar pakėlė baisų riks
mą. Ypač jie užsipuidinėja 
ant „Tėvynės”, kam jai rei
kėjo ansai žemaitės laiškas 
talpinti. Gi pačią Žemaitę 
jie dabar maišo su purvais, 
kad ji drįso taip „apšmeiž
ti” Lietuvos Šelpimo Drau
gija.

Bet kame tas šmeižimas, 
jie nepasako. Pats Smeto
na. nors vadina Žemaitės 
laišką melu, niekur nepriro- 
do, kad Žemaitė butų mela
vus. Didžiausis apkaltini
mas. koki Žemaitė tai drau
gijai primetė, tai buvo tas, 
kad toji draugija sudėtus 
alkaniems žmonėms šelpti 
pinigus skirsto Olšausko 
„Saulės” mokykloms. Sme
tona savo straipsnyje šito 
netik neužginčija, bet dagi 
patvirtina. Tik jisai kito
kioj šviesoj tą faktą persta
ta, kad apmuilinus žmonėms

rikalai pasistengė užgriebti 
i savo rankas Šelpimo Drau
giją ir duoda "Saulės" mo- ligentijos — pulti. Tą Lie- 
kiniam pinigų, kad jie ga
lėtų tai "Saulei" užmokėti 
už mokslą. Vadinas, tY .. __________ 4_____  o___
kiu ar tokiu budu, bet visgi užgriebė šelpimo darbą Į sa- 
sudėti alkaniems žt.lct.Ll ' 
šelpti pinigai einą i Olšau 
ko "Saulės" kapši.

Taigi vienas, ir tai 
kiaušis. Žemaitės užmeti
mas klerikalų draugijai yra 
jau patvirtintas.

Toliaus Žemaitė užmeta, 
kad toji draugija paskyrė 
500 rublių Karmelitų bažny
čiai Kaune. Klerikalas 
Smetona i tą užmetimą at
sako neaiškiai. Jisai prisi
pažįsta. kad pinigai čia bu
vo skvriami. bet skvriami 
Kauno skyriui. Kas tasai 
"Kauno skyrius" yra. jisai 
nepaaiškina ir taip tas pa
lieka tamsoje.

Trečias apkaltinimas už 
pinigų eikvojimą buvo ta
me. kad toji draugija, siun- bant jau apie revoliuciją, 
tinėdama savo žmones šel- Kovodama su laisvės idėjo- 
pimo reikalais, 
jiems antros klesos 
visas kelionės lėšas ir da po 
7—10 rublių už dienos "dar
bą" iš surinktų aukų. Sme
tona. kuris gina savo plau
ko draugiją, teisinasi iš 
to užmetimo tuomi. kad 
pirmeivis Bulota, 
rinėjęs Suvalkų 
paėmęs už darbą 
Vadinas, ir šitas 
ušmetimas ne išmislas.

Smetona tik tai užginei- Lietuvoje negalės 
ja. buk kunigai užgriebę dyt. 
Lietuvos Draugiją Nuken- kiojami. kaip 
tėjusiems dėl Karės šelpti laikuose, 
i savo rankas. Bet juk ne
galima ir norėti, kad kleri----- daryti viską
kalas apkaltintų klerikalus, juodos 
Kiekvienas save gina, kaip nusisektų, 
tik moka. Bet kad taip yra. sisektų, 
kaip Žemaitė savo laiške sa
kė. kad klerikalai susiorga
nizavę neįsileido 
draugijon pažangiųjų žmo
nių. tai aiškiai paliudija ir 
Amerikos klerikalų ’ Pažan
ga.” kuri rašo:

"Lietuvoje katalikai
viai neintilpo 
nukentėjusius 
džių 
pareikalavo, 
skaičiaus savo 
komitete. Per augštai apskaitė ir 
inkai no jo savo 
kuomet antrajame visuotinajame 1 
draugijos susirinkime pamatė, tu
rį tik trečdali balsu — nusileido ir 
buvo bepasitenkiną tik keturiais 
naujais valdybos nariai 
kai buvo benusileidą, 1 
kutiniame momente, vienam i: 
pirmeivių pasiūlytų kandidatų at
sisakius, ir iškilus jo vieton nau
jai kandidatūrai, katalikai užsikir
to ir nebeįsileido nei vieno naujo. 
Pasiremta ta teorija, kad kaikurių 
įsitikinimų skirtumas neleidžiąs 
vienybės darbe.” 

O vienok nežiūrint visų 
šitų faktų, veik visa tauti
ninkų spauda, perskaičius 
dabar p. Smetonos straips
ni, vienu balsu ėmė rėkti, 
kad žemaitė melagė, kad ji pj Lietuvos labas, 
šiokia, kad ji tokia ir da —................
kitokia. Musų tautininkai 
deda dabar visas savo pas
tangas, kad ____ 2
kiečių akise Lietuvos kleri
kalų vardą, 
sitarnavusią 
šytoją. buk ji „piktai apme
lavusi” šelpimo draugiją. 
Jie rašo, kad šita draugija 
teisinga ir kad amerikiečiai 
gali ja pilnai pasitikėti.

Vyrai, nemuilinkit žmo
nėms akių!" ----- ----------

Tegul ji bus kuoteisin- nomis prieš Kiaulėno nužu- 
giausia, tegul ji bus kuoišti- 
kimiausia, mes jai simpati
zuoti niekados negalim. 
Nes mes žinome, kad svar
biausiu jos uždaviniu yra 
ne žmones gelbėti, bet stip
rinti kunigų galybę Lieuvo- 
je. - Tuo tikslu kunigai pasi-

tuvos klerikalai (kunigai ir 
jų šalininkai) gerai suprato 

šio- ir todėl jie be jokios gėdos

žmonėms vo rankas.
O ką reiškia kunigų Įsi

galėjimas, tą mes jau ži
nom. Mes matom šiandien 
Italiją. Ispaniją.
Lenkiją ir Lietuvą, kur per 
kelis šimtmečius kunigija 
žmones "mokino,” šiandien 
didesnė dalis žmonių skai
tyt tenai nemoka. Mes ma
tom šalia Lietuvos Latviją 
ir Prūsų Lietuvą: beveik tie 
patįs žmonės, ta pati žemė, 
bet kunigai neturėjo ienai 
tokios Įtekmės — ir žmonės 
10 kartų stovi tenai augš- 
čiau kultūroje. Bet tai da 
ne viskas. Kunigija, kaipo 
atžagareiviškiausis elemen
tas. visuomet priešinasi 
kiekvienai reformai, nekal-

sun-
Rusiją,

 RELEI VIS

„Laisvė:”
"Kada P. Kiaulenas mane pama

tė, tai išpradžių nusiminė, bet pa
skui nusiramino. Jisai atliko iš
pažintį pas kunigą Bukavecką ir 
net laike paskutinės išpažinties 
neprisipažino prie nužudymo kuni
go Žebrio. Petras sako, kad ir 
Bernardas Montvidas jo nenužudė. 
Kunigui Bukaveckui jisai paliko 
apie 10 prirašytų lapų. Kas ten 
parašyta — nežinia. Klerikalų 
laikraščiuose tapo pagarsinta Pe
tro laiškas, kurį jisai rašė savo ti
kram broliui į E. Cambridge. Prie 
to laiško kun. Bukaveckas daro 
prierašą, buk Petras Kiaulenas 
sakęs jam, kad ’cicilikai’ išvedę jį 
iš kelio.

"Aš jo paklausiau, kodėl jisai 
kaltina socijalistus. Tada Petras 
atsakė, kad jųjų gengvėj nebuvo 
jokio socijalisto. 
kaltas, kad 
lio. Prieš 
tėvams.

"Ir man
užmušė kun. Žebrio, bet jisai spė
ja, kad užmušimą padarė kas nors 
iš jųjų ’gengvės,’ kuri buvo gana 
didelė.”

Jisai pats esąs 
nuslydo nuo doros ke- 
smertį parašęs laiškus

jisai tvirtino, kad ne-

I

Į .
ranką tiems, kurie jų idėjas pur
vais drabsto. Jei straipsnio auto
rius prie pirmeiviškų laikraščių 
priskaito ’V. L.’ ir jai panašius, 
jei reikalauja, kad socialistai pa-

apmoka mis ir pažangiais judėjimais 
biletą, ji griebiasi nešvariausių 

Įrankių. Ji da neturėdama 
didelės galybės, o jau ap
skelbė kryžiaus karę „Lie
tuvos Žinioms" ir „L. Ūki
ninkui.” Ji per išpažinti 
draudžia žmonėms skaityti 
tuos laikraščius ir

• •ši- 
ir 

kuris ty- 
guberniją, juos per pamokslus. 
70 rublių, gul tik ta juodoji 
Žemaitės Įgys didesnę Įtekmę.

nas

keikia 
Bet te- 
armija 
nė vie- 

laisvesnis laikraštis 
pasiro- 

Pirmeiviai bus perse- 
inkvizicijos

’ Draugi jon’ 
nuo 

peirmeiviai 
nes

atstovu

zdžiu gali būt Lavvrence’o' 
audėjų streikas. Iš 20,000 

* sustreikavusių, apie 2,000 
buvo lietuvių. Lietuvių ku- 

i tiems 
žmonėms grįžti Į darbą, sa
kydamas, kad tą streiką su
rengė socijalistai, labai 
biaurųs žmonės, ir, paga- 

į liaus, kad streikuoti yra 
griekas prieš Dievą ir pra

sižengimas prieš Įstatymus. 
Žmonės kunigo provokaci
jos nepaklausė ir streiką lai
mėjo. Šitas atsitikimas pa
rodo, ką reiškia, kada kuni
gas neturi Įtekmės. Jei 
La\vrence’o kunigai butų tu
rėję tokią Įtekmę darbinin
kuose, kokią turėjo Belgi- 

I jos kunigai, La\vrence’o 
streikas butų taip-pat pra-

■ laimėtas.
Tarp lietuvių gi pastaruo

ju laiku kunigų Įtekmė pra
dėjo žymiai augti. Jie pra
dėjo organizuoti žmones po 
savo vėliava visokiais bu
dais. Pas juos matom ”vy- 

j čius,” „parapijų sąjungas,”
■ "literatūros ratelius,” „tau
tos tarybas” ir t.t. Visa 
tai daroma kunigų Įtekmės 
praplatinimui, šitoks kle
rikalizmo augimas negali iš-

_____ eit ant naudos nė tautinin- 
išsiliuosavimą reikia išnau- kams, nė socijalistams. Jau 
dot kiekviena progą, kuri dabar kunigai varo agitaci- 
tik leidžia padanli tos ko- ja prieš tautiškąjį SLA. ir 
vos pažangoje žingsni pir- socijalistų Sąjungą. Dabar 

•myn, tai reiškia, kad gali- 
ma butų išnaudot ir tą pro
gą. kokią mums duotų susi
vienijimas (jeigu jie vieny- 
tųsi) su kitų sriovių pažan
gesniais laikraščiais. Iš ši
tos progos butų bent tiek . .
naudos, kad dabar neprie- Taigi, kad neduot tai 
lanki mums tautininkų srio- ; šmėklai Įsigalėti, ir buvo pa- 

i vė tuomet liktų mums prie- darytas sumanymas, kad 
į lankesnė, o kartu su tuomi 
, turėtų susilpnėti ir kita 
i mums priešinga sriovė — 
! klerikalai.

"Kova” sako, kad klerika- 
; lų nėra ko bijoties:

"Mes stovime ant klesinčs ko- ,
vos pagrindo. Ir stovėdami ant>nybė Lietuvninkų, 
to tikro ir neišgriaujamo pamato ' - - — - - .
pato!, pakol negrius kapitalizmo 
tvarka, mes socialistai visai nerei
kalaujame bijoti klerikalu pozici
jos, tvirtai būdami Įsitikinę, kad 
jinai turės traukties šalin iš kelio 
proletariato reikalavimams, šmei
žimai mums negal daug blogo 
padaryti, jie tik šmeižikams atgal 
sugrįžta su savo liūdnom ir nema
loniom pasekmėmis.” 
Mes nenorėtume su šito

kia nuomone visiškai sutik
ti. Žinoma, bijoties jų nė
ra ko, bet jie labai trukdo 
darbininkų pirmynžanga. 
Galima tikėti, ir tvirtai tikė
ti, kad klerikalai „turės 
traukties šalin iš kelio pro- 
letarijos reikalavimams,” 
bet tas tikėjimas neišsipildo. 
Pakol nenupuls miniose dva
siški jos Įtekmė, patol ji iš 
kelio nepasitrauks. O gyve
nimas parodo, kad dvasiški- 
jos Įtekmė netik nepuola, bet 
nuolat auga. Reikia neuž
miršti, kad kunigų armija 
yra gana didelė, puikiai or
ganizuota, turi daug pini
gu, turi savo rankose 
les minias žmonių ir 
puikaus laiko tiems 
nėms mulkinti. Tiesa, musų 
prabaščiai yra labai neran
gus, perdaug nusipenėję, 
tinginiai, bet neturėdami jo
kio užsiėmimo, kad ir di
džiausiais liurbiais būdami, 
jie gali daugiau nuveikti, ne
gu mes, socijalistai, kurie 
ant pirštų galim suskaityti 
savo veikėjus, ir tie patįs iki 
kaklo apsivertę darbais. 
Kad taip yra tai parodo gy
vi faktai. Kunigai kalba jau 
apie organizavimą kataliki
škos darbininkų unijos. Ir 
labai gali būt, kad jie tokią 
uniją suorganizuos. O ką to
kia unija reiškia, tai mums 
parodė jau anais metais ge- 
nerališkas streikas Belgijoj. 
Socijalistų partija nutarė iš
vesti darbininkus Į streiką, 
kad išreikalavus lygų balsay 
vimą rinkimuose, o kunigai 
liepė katalikiškoms unijoms 
eit darban. Ir generališkas 
streikas buvo pralaimėtas. 
Tas jau parodo, ką reiškia

II
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duotų savo rankų atstovaujamiems nigaS liepė tUOjaUS 
Balučių, Sirvydų ir tiems panašių ‘ “----- —* J ■
tautininkų pirmeiviams, tai jis 1*- 
bai klydo to iš socialistų tikėda
masis. Štai dėlko: 

"Socialdemokratijai nėra leisti
nu tas, kad ji, begindama proleta
riato klesinius reikalus, sykiu rem
tų smulkiąją buržuazijų.” 

Vadinas, mums neleistina 
vienytis su tautininkais 
dėl to, kad tuomi mes pa
remtume smulkiąją buržua
ziją, prie kurios musų tau
tininkai turi dideles preten- 

tas,

gu klerikalai iš „Draugo” ar 
„Kataliko.” Bet jus paro
dėt mums savo iltis — ge
rai. Dabar mes žinosime, 

' kad vienybės su jumis nega
li būt.

Dabar paklausykite, kaip 
i „Lietuva” užgiedojo:

”Jei klerikalizmas yra pavojingas 
visuomenei, tai nemažiau pavojin
gas yra ir tasai begalinis palaidū
nas, kuriuom atsižymi toji spau
dos dalis, iš kurios tarpo kilo šisai 
susiartinimo sumanymas. Tame 
palaidūne prieita prie tokių pelkių, 
kuriose sėdinčius sunku suprasti 
kalbant apie idėjų. Vidurinėji, 
tautiška spauda visuomet stovėjo 
ir stovi už tai, kad pirmutinė vie
šojo gyvenimo pažangos sąlyga 
yra švarumas. Taip viešame, taip 
privatiškame gyvenime negalima 
kalbėti apie kokį nors žengimą 
priekin, kol yra atmetami pama
tiniai švarios kalbos, švaraus žo
džio, pasielgimo ir apsėjimo rei
kalavimai. Kol visuomenei gręsia 
pavojus visiškai suputi platiname 
nešvarume, tol negalima su tais su
manytojais kalbėti apie kokį nors 
susiartinimą. Tegul išpradžių bū
na išvalyti dabartinieji purvai.” 

Negalima butų nusistebė
ti, jei taip kalbėtų ištikrujų 
rimtas ir švarus laikraštis. 
Bet negalima suprasti, kaip 
gali drįsti kalbėt apie 
rūmą toks laikraštis, 
dabartinė „Lietuva,” 
nesenai da pati fabrikavo 
tokias skandališkas sensaci
jas, kaip "konkolauskijada,” 
ir drabstė žmones purvais, 
plėšė jiems šlovę ir juodino 
„šnipais!” Ir tas viskas bu
vo sufabrikuota paties "Lie
tuvos” redaktoriaus, Balu
čio, kuris gerai žinojo, kad 
tame nėra nė krislo teisybės. 
Tokiu bįauriu, tokiu juodu, 
tokiu žemu literatišku ban
ditizmu nėra susitepęs da 
nė vienas socijalistų laikra
štis, kokiam išsimaudė "Lie
tuva.” Ir ta „Lietuva” 
šiandien nesigėdi pasakyti, 
kad ji visuomet stovėjo ir 
stovi už švarumą. Turbut 
ji ir tai vadina švarumu, ka
da jos redakcija savo „ap
žvalgoje” tyčia platino me
lą, buk „Keleivį” leidžia žy
dai.

Mazgotės tai švarumas.

sijas. Ir ne vien tik 
bet —

"socialdemokratija tokiu 
pasielgimu gelbėtų savo 
priešų, nustodama savo klesinio 
proletariatiško charakterio ir pa
pildydama politikinę saužydystę.” 

Bet toliaus ir pati „Kova” 
pripažįsta, kad —

"...kovoje už darbininkiškos kle
sos išsiliuosavimų reikalas yra iš
naudoti kiekvienų progų, kuri tik 
ledžia padaryti tos kovos pažango
je žingsnį pirmyn.”

Mes pabriežiam paskuti
ni „Kovos išsitarimą. Mums 
rodos, kad šis išsitarimas at
sveria viską, ką "Kova” pa
sakė prieš susivienijimą. 
Jeigu kovoje už darbininkų

dot kiekviena progą, kuri dabar kunigai varo agitaci- 
tik leidžia padanli tos ko- ja prieš tautiškąjį SLA. ir

savo
klesinį

j

TIKRAS PATRIOTIZMO 
PAVYZDIS.

Musų patriotai vis kaltino 
socijalistus, kad šitie nieki
na patriotizmą. Jie vis 
rodydavo mums pirštais i 
vokiečius ir sakydavo: "Žiū
rėkit Į Vokietiją! Ar ma
tot, kaip vokiečiai myli sa
vo tautą? Jų ir socijalis
tai yra patriotai.”

Bet šiandien jie jau ki
taip kalba. „Vienybė Lie
tuvninkų,” kuri visuomet 
gėrėdavosi vokiečių patrio
tizmu, šiandien jau spiaudo 
i juos neapykanta. Vokie
čiai išpustijo Belgiją, išde
gino Lenkiją, nuteriojo Lie
tuvą _ 
šalis 
nėmis. 
ašaros, 
vokiečiai, 
nesipiktinti?

Taip! Mes, socijalistai, 
kurie piktinomės patriotiz
mu vakar, šiandien turim 
da daugiau teisės pasipik
tinti matydami jo pasek
mes.

Bet musų tautininkai ne
turi morališkos teisės tais 
baisiais darbais piktinties. 
Juk ta sumindžiota ir su
naikinta Lietuva, sudeginta 
Lenkija ir kraujuose išmau
dyta Belgija — tai gražiau- 
sis vokiečių patriotizmo pa- 
vyzdis.

Be patriotizmo vokiečiai

Turtingos ir puikios 
šiandien pavirto kapi- 

Visur kraujas ir 
Ir visa tai padarė 

Ar galima jais

i sva- 
kaip 
kuri

V

i

šita jų agitacija nedaug rei
škia, nes jų Įtekmė silpna. 
Bet tegul jie suorganizuos 
stiprią klerikalų partiją, te
gul prasiplatins jų spauda, 
tuomet su jais bus jau sun
ku skaitytis.

Taigi, kad

, kad 
socijalistai su tautininkais 
susivienytų.

Tas sumanymas nupuolė. 
Socijalistų laikraščiai tam 
nepritaria. "Naujienos” iš- 
kaino pasakė, kad su to
kiais laikraščiais, kaip ”Vie- 

‘ "Atei
tis” arba „Darbininkų Bal
sas,” vienybės negali būt, 
nes tai ne laikraščiai, bet 
"spaudos atmatos.” „Lais
vė" sako taip-pat. Ir Įdo
mu tas, kad visi nurodo Į 
p. Sirvydą, kad su tokiais 

j negali būt jokios vienybės, 
j Mes taip blogai apie p. Šir- 
ivydą vis dar nemanėm. Bet 
dabar ir mes jau persitikri- 
nom, kad ištikrujų tas žmo- 

! gus yra keisto budo ir susi
kalbėt su juo negalima. Tik 
pasiklausykit, kokiu tanu jo 
redaguojamoji „Vienybe 
Lietuvninkų” atsiliepia Į 
musų sumanymą:

"Gavome spausdintą atsiliepimą 
nuo 'Keleivio,’ kuris stambiu ant- 
galviu atsišaukia: ’Ganatų pešty
nių!’ ir paskui prikviečia kitus lai- 

! kraščius, kad padarytų susivažia
vimą, idant, anot jo, 'pirmeiviš
kiems laikraščiams susivienyti į 
kovą su klerikalais.’

"Šitas atsiliepimas gana geras. 
Tik jis gal būt yra iššauktas ne 
tuo, kad kovoti su klerikalais, bet 
dėlto, kad 'Keleivis’ pajuto sau pa
vojų iš kitos pusės, būtent kaip 
girdėtis, esą renkami tarp Ameri
kos lietuvių parašai, kad valdžia jį 
("Kel.") uždarytų, kaipo demora
lizuojantį žmones. Kitokio pavo
jaus nesimato.

"Gali būt ir dėlto 'Keleivis’ pa- 
i siskubė iššokti laikraščių priešakin, 

kad išgirdo, jogei pirmeiviški lai
kraščiai ištikro šaukia susivažiavi
mą. čia tai ir bus proga 'Kelei- 

j viui’ dalyvauti, jei norės ir sykį 
ant visados pasiryžš pamesti savo 
nelemtąjį ’tų peštynių’ darbų, ku
rį, po teisybės, tik jis ir varo.” 

^Ačiu už tai! Dabar mes 
jau žinosime, kuomi yra 
žmonės iš „Vienybės Lietu
vninkų.” Mes atsišaukėm Į 
juos su geriausiais norais, o 
jie dantis sukandę atsako, 

i kad „Keleivis” jaučia sau 
! pavojų.

Ne, ponai, „Keleivis” šian
dien gali pasigirti geriausiu 
pasisekimu ir jokio pavo
jaus jam nėra. Pavojus tik 
jums gręsia, tik jums pama
tas smunka iš po kojų, ir 
dėlto „Keleivis” patarė Vie
nytis, nes nenorėjo, kad 
klerikalai užtriumfuotų, 

r____ 7 _____ nes skaitė jus visgi arti-
kunigų Įtekmė. ’ Kitu pavy- mesniais sau žmonėmis, ne- liepiant.

I

ITaigi musų pareiga yra 
kad šitie 

armijos planai ne- 
0 kad jie nenu- 

mes neprivalom 
remti jų draugijų, kad ir 
prakilniausiais tikslais jos 

šelpimo butų prisidengusios. Mes 
turim suprasti, kad kiekvie
nas centas, paaukautas kle
rikalų fondui arba jų drau
gijai, stiprina kunigijos Įte
kmę.

Lietuvos žmonių nelaimę .... 
mes atjaučiam labai giliai, tiek savo ir kitų kraujo ne- 
bet sušelpti nelaimingus pralieję. Be patriotizmo jie 
mes galim ir be klerikalų nebūtų sunaikinę jau dvi 
pagalbos. Lietuvoje yra da 
dvi draugijos nukentėju
siems ' šelpti. Mes galim 
siųsti savo centus joms. 
Žiūrėkim, kad Lietuvos ne- 

Kataii- ■ laimės juodoji armija neiš- 
tečiau pas- naudotų savo juodos politi- 

tų iKOg tikslams. Neužmirški
me kun. Laukaičio žodžių 
durnoj: „Valdžia turi ku
nigams padėti, nes revoliu
cijos metu kunigai uoliai 
padėjo valdžiai naikinti 
kramolą Lietuvoje." Vadi
nas, jie padėjo smaugti re- 
voliuciionierius. kurie norė
jo paliuosuoti Lietuvą nuo 
caro jungo. Ir jie šiandien 
drįsta sakyti, kad jiems ru-

ir pirmei- 
šelpti 

karės. Išpra- 
per daug sau 
beveik lygaus 

draugijos

pajiegas. Paskui, 
visuotinajame 

susirinkime pamatė.

I

Veidmainiai, nemuilinkit 
žmonėms akių!

į

pakėlus ameri-

Jie šmeižia už- 
Lietuvos ra-

KIAULĖNO LAIŠKAS 
SUKLASTUOTAS?

„Laisvė” rašo, kad pas P. 
Kiaulėną prieš pakorimą 
buvo nuvykęs jo pusbrolis, 
Albertas Kiaulenas, iš Wor- 
cesterio, ir grįždamas buvo 

j apsilankęs „Laisvės” redak
cijom Kaip skaitytojams 

į žinoma, paskutiniomis die-
! dymą klerikalų spaudoje 
buvo išspausdintas Kiaulė- 
no laiškas, kur buvo pasaky
ta, kad bedieviai jį išvedė iš 
kelio. Kiaulėno brolis „Lai- 

! svės” redakcijoj pasakęs, 
j kad toki prierašą prie Kiau- 

„ _ j lėno laiško pridėjęs pats ku-
akis. Jis sako, kad pinigai'stengė iš tos draugijos ir'nigas.
buvo skvriami ne Olšausko1 pirmeivius prašalinti. Jie Štai Kiaulėno brolio zo- 
„Saulei,” bet "Saulės” mo-' padarė taip, kad žmonėms džiai, kaip paduoda juos

j

rusų armijas Prūsuose, tre
čią Galicijoj, o nesumušę tų 
Rusijos meškino spėkų jie 
nebūtų galėję ir Lietuvon Į- 
siveržti. Viską čia daro vo
kiečių patriotizmas, tas pa
vyzdingas patriotizmas, ku
ri musų patriotėliai visuo
met statydavo už pavyzdi 
sau ir kitiems.

Taigi, vyrai, gėrėkitės da
bar kruvinais to patriotiz
mo darbais!

DIDELIS DŽIAUGSMAS.
Atžagareivių laikraščiai 

' sugriebė kažin kur A. Anto
novo laišką, rašytą kadaise 
B. Montvidui. Tame laiške 
A. Antonovas duoda B. Mon_ 
tvidui, kaipo pedlioriui, pa
tarimą. kokius daiktus žmo
nės geriausia perka, ant ko
kių daiktų daugiau uždarbio 
ir nurodo, Į kokius miestus 
važiuot, kur daugiau yra 
lietuvių. Laiškas labai pap
rastas, nieko Įdomaus jame 

su 
at- 

Draugas" iš

. «
y.

SUSIVIENIJIMAS SOCI- 
JALISTŲ SU TAUTININ

KAIS NEGALIMAS.
Užpereitam „Keleivio” 

numeryje buvo išspausdin
tas straipsnys „Gana tų pe
štynių, pirmeiviai turi vie- 
nyties.” Tas straipsnys bu
vo nutrauktas atskirai ir iš
siuntinėtas kitiems laikra
ščiams. Tai buvo bandy
mas, ar negalėtų socijalistai 
su tautininkais susitaikyt ir, 
ažuot pešties tarp savęs, ko
voti bendromis spėkomis su 
augančiu klerikalizmu. Bet 
pasirodo, kad toks susivieni
jimas tarp socijalistų ir tau
tininkų negalimas.

Daugiausia vietos tam su
manymui apkalbėti pašven
tė „Kova.” Ji sako:

"Negalime to nepripažinti, kad 
šiandieninės peštynės tarp laikra
ščių nuvedė j pelkes ir besipešan- 
tieji tik purvais drabstosi, gi kleri
kalai tų pfurvų kaip tik ir pagami
na. Negalima nepripažinti, kad 
daranti tą atsišaukimą ypata ne
buvo prie to paskatinta tuo nelem
tu apsireiškimu, bet niekad nega
lima sutikti su propozicija, kad so
cialistai paduotų savo pagelbos

4
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nėra. Bet klerikalai 
tautininkais negali juo 

! sidžiaugti. „ 
į pleškino ji ant savo pusla- 
|pio, „Ka-kas” ji tuojaus at
kartojo; rašo apie ji „Atei
tis,” rašo „Vienybė Lietuv
ninkų” ir kiti. Šūkauja tie 
žmonės ir šokinėja iš džiau- 

, gsmo, lyg birbinę radę.
Rimti laikraščiai!

k

I

VOKIEČIAI SUVAL
KIJOJ.

Atvažiavęs Vilniun 
nas Suvalkų gub. 
kas pasakoja:

„Mano dvaran 
jau antrą kartą 
Nuo Druskininkų 
dvaro yra 40 verstų. Rude
nyj t. y. kada vokiečiai Įsi
veržė Suvalkijon pirmą kar
tą, mano dvaras mažai tenu- 
kentėjo. Vokiečių oficie- 
riai tuomet labai mandagiai 
elgėsi. Teisybė traukda- 
mies atgal, vakiečiai išsive
žė geresnijĮ vyną, bet tai bu
vo mažmožis.. Visai kitaip 
jie elgėsi antrą kartą trau- 
kdamies. Tada visi, net 
oficieriai ir generolas, elgė
si šiurkščiai ir nemandagiai. 
Tada jie atėmė visus maisto 
daiktus, galvijus, arklius, u- 
kio mašinas, papjovė nami
nius paukščius, žodžiu išsi
vežė viską net virtuvės in
dus. Namuose tą visą darė 
generolui matant ir jam 
-- ” „Liet. žin.”

1 ■ ■

vie- 
dvarinin-

vokiečiai 
atsilankė, 
iki mano
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CHICAGO, ILL.
„Naujienų Kursus” belan

kant.
Lietuvių mokančių savo kal
bą ir taisyklišką rašybą la
bai mažai yra. Didesnė da
lis musų inteligentijos nepa
žįsta atsakančiai rašybos, 
išskiriant laikraščių redak
torius ir keletą publicistų, o 
ką jau bekalbėti apie mus, 
paprastus, darbininkus, ku
rių dauguma nei pradinės 
liaudies mokyklos nėra už
baigę. Laikraščiams trūks
ta gerų bendradarbių ir ko
respondentų, o kurie ir ben- 
dradabiauja, tai redakcijos 
turi daugiau darbo padėti, 
kol jų raštus sutvarko, ne
gu kad naują straipsni pa
rašyti.

Turėdamas visa tai ome
nyje, drg. P. Grigaitis ir su
manė atidaryti „Naujienų 
Kursus,” kuriuose lietuvių 
jaunimas galėtų pasimokin- ' 
ti savo kalbos ir rašybos.! 
Jisai patalpino „Naujieno-į 
se” ilgoką straipsnelį, paaiš- • 
kindamas, kaip naudingi 
butų lietuviams tokie vaka
riniai kursai. Sumanymą 
parėmė daugybė žmonių. 
Sušaukta susirinkimas, ku
riame dalyvavo labai daug, 
publikos ir išsyk prisirašė 
prie „N. K.” nemažai jau
nuomenės.

Šiandien po kelių mėnesių j 
lavinimosi „Naujienų Kur-į 
sai” užsidarė vasarinėms 
vakacijoms iki rudens, taigi

'peigos. Sriaubė rudį atėję 
nuo išpažinties katalikai, 
neatsiliko nuo jų ir „tėve
lis.” Linksmintasi iki 2 
valandai nakties. Pasibai
gė tuom, kad keliatas katali
kų, kurie eidami namo pa
kėlė gatvėje triukšmą, bu- 

j vo policistų buožėmis pavai- 
: šinti. Ar laimingai kunigu- 
j žis pabaigė puotą, nesužino- 
jau.

St. Paul, Minn.— B. P. L
Draugija (kaip jos pilnas 
vardas? Red.) surengė ba-

I

Karštas Katalikas.

VAIDINIMAI, BALIAI IR 
PRAKALBOS.

Grand Rapids, Mich.—
Lietuvos ‘ Sūnų Draugijos 
svetainėje, T. M. D. 58 kuo
pos giedorių choras, gegu
žės 2 d. surengė vaidinimą 
ir koncertą. Sulošta viena
veiksmė komedija „Šalaput- 
ris.” Koncerte dainavo 4 
chorai. Kaip vaidintojai, 
taip ir choristai savo užduo
tis atliko gana gerai, ypač 
pasižymėjo K. Jakimavi
čius, sulošdamas monologą 
„Sportas moterų globėjas.” 
Publikos buvo pilna svetai
nė : užsilaikė visi mandagiai.

LSS. 51 kp. vaidino veika-! 
lą „Degtindariai” (gal ”Pir-| 
masis Degtindaris? Red.).!

I

lių. Buvo vaidinama ir vei
kalas „Kerštinga meilė.” 
Vaidinime geriausia savo 
užduotis atliko J. Tomsonas 
ir S. Chekanauskiutė; kiti 
lošė vidutiniškai.

Lietuvių šitame mieste y- 
ra apie 20 šeimynų ir apie 
tiek pavienių asmenų. Dar
bai silpnai eina, vienok iš 
lietuvių bedarbių nesimato. 

J. B.
Racine, Wis.— gegužės 8 

d. čia buvo surengtas S.L.A. 
100 kp. šeimynikas vakarė
lis; publikos atsilankė pusė
tinai, merginų ir moterų bu
vo mažai. Priežastis tame: 
Įėjimo tikietas buvo bran
gus — 50c.

Vakarėlin apsilankė iš 
Chicagos „Jaunosios Lietu
vos” administratorius p. J. 
Strimaitis; jis laike vaka
rienės pasveikino racinie- 
čius lietuvius, išreikšdamas 
savo užsiganėdinimą jų vei
kime ir trumpai kalbėjo apie 
S.L.A. reikalus. Jaunimas 
šauniai pasilinksmino.

Kaštanas.

padainavo solistė Ona Že- 
maičiutė.

Kuopai liko nuo vakaro 
pelno, užtai kuopa ir toliau 
žada veikti. Ketina ir čia 
apsilankyti su prakalbomis 
pagarsėjęs kun. Mockus. 
Katalikai jo labai laukia, 
kad subombarduotų praga
rą. Mockaus sūnūs.

I

Aukautojai, kurie aukau- kirst? Žinoma, šitokie ir“ - “ - - - - - •L pri
vertė daugumą nevvarkie- 

Ičių pagalvot apie rūpinimą
si nauja svetaine.

Darbai pas mus eina labai 
■ silpnai. Tukstantimis galė
tum priskaityt jaunų, išba- 

! dėjusių vyrų slankiojant pa- 
i sieniais prismirdusių dirb
tuvių. Tai puiki kapitalisti
ška tvarka! M. Pytė.

tros buvo surengtos pami- ...____  ____ ______,_____
nėjimui 10 metų sukaktuvių site didesnę auką, busite pa- tam panašių atsitikimai 
nuo atgavimo lietuviškos ....................
spaudos,tapo surinkta $7.46.

L. Š. F. vietos raštinin
kas, St. Narkis.

garsinti laikraščiuose.
LŠ.F.V.K. pirm.,

V. žemaitis. [

YOUNGSTOWN, OHIO.
„Raudonosios sąvaitės” 

i apvaikščiojimui LSS. 56 kp. 
gegužės 9 d. parengė pra
kalbas. Kalbėtojum buvo 
drg. D. J. Kasparka iš De- 
troit, Mich.

Kalbėjo per du atveju. 
Pirmoj kalboj — Baisioji

KEWANEE, ILL. 
Bausmės už pardavinėjimą 

svaigalų.
Jau praslinko metai laiko 

'nuo panaikinimo musų mie- 
i stelyj svaiginančių gėrimų 
i lizdų. Moterįs ir doresni 
vyrai džiaugiasi, kad pasi
sekė apvalyti miestą nuo 
svaiginančių gėrimų, o la
biausia linksma buvo mote
rims, kad jų vyrai nepraleis 
kruvinai uždirbtus skati
kus saliunuose ir nereikės 
prieš girtus vyrus drebėt.

Bet kur tau! atsirado sla
ptų smuklių ir latravimas

Vietos kun. J—tys stengė
si socijalistų vakarą trukdy
ti, bet veltui. Jis buvo par- 
sikvietęs iš Roslando „vy
čių” vaiską ir tą pačią dieną rirm0J KaiDOj • 
surengė patsai vakarą. So- • §jų dienų karė — kokią ro- 
cijahstų vakaran priėjo piį I jį ]ošė> ]ošia ir loš. Ant- 
na salė žmonių, o _ vyčių ;roj kalboj — Pirmoji Gegu- 

i vakaran visai mažai. Kum-. žės ir Darbininkų padėji- 
gas buvo atbėgęs net prie nias. Abejose kalbose drg. 
svetainės durų ir šaukė, kad i j. Kasparka atliko puikiai i 
žmonės neitų bedievių va- • užduotis. Pas voungs- ULu SIHUK11U .aLravimaS 
karan, bet publika eina ir i tOwniečius io nuniešti Vaiz- P M įauavimasp-ana Kuni^ tada innnlė'a • n • jo nupiešti vaiz- nesusimazino, o miesto val- gnną Kunigas tada jpuole dai ilgai pasiliks atmintyje.: džia i tai žiurėjo per pirš- UCa1Jnat Svinrin nri/S^^tai kS ? j° Mat miesto Pgaspado-
le ant stovinę10 prie įeigos,bos: ”Ko susilauks musų'riui labai nenatiko kad 
danM šektanri "kvntk^na’ I t^veli1ai’ ,iš auk?.ini^ į žmonės nubalsavo prieš sa-
šaukė nSir tik tada'Pi *• zallu0Ja,nclų Hunus ir tokiu budu jplau-
saukė policiją ir tik tada. janku, baltuojančių — kau- kos jam susimažino, 
kunigas skvernus susiėmęsjiajs savo sūnų?!” Toliaus:1 Dėlei to 
išdūmė iš salės, kada pama-i”o motinos! ‘Ar ilgai jus tai ir 
tė, kad policistas jau ima už mus auklėsit vien dėlto, kad!atvdoq 
šventinto kalnieriaus. būt žmogžudžiais, kad au-lžmonėn

Serbentų Pranas, kauti savo gyvasti ir atimti •

tinė Rano-a ” tain užvardin • Caf^’ ; uzbimvneju pu <į>iw, u įemvųtinę banga, taip uzvaiam- Rockefellenų ir turčių kle- ulinio-n nžrimnkėio a-tą veikalą lošė gegužės 15 d. sos neprisotinamo rkU ‘g° SeSU° uzslm0.ReJ« 
LSS. 203 kp. Lošėjai nors mo?” 
pirmu sykiu lošė, vienok' 
klaidų nepadarė — sulošė 
neblogiausia. Publika bu-^jnjn^ klesos. Taipgi da. 
yo pilnai užganėdinta, nors pipirų vyrams už nedavi- 
jos buvo neperdaugiausia.. ma ^e- neDriiautima mote-

I

LEMISTON, ME. 
Margumynai.

Kaip seniaus buvau rašęs, 
kad per Maine valstijos legi. 
slaturą perėjo projektas 54 
valandų darbo sąvaitėj; ant 
projekto pasirašė ir valsti
jos gubernatorius. Trum
poje ateityje Įeis Į galę, • jei 
patįs darbininkai nebus 
tam priešingi. Fabrikų kom
panijoms tas baisiai nepati
ko, dabar jie deda visas pa
stangas, kad tik tą projektą 
nupuldžius. Iš ofisų pasiųs
ti klerkos su tam tikromis 
blankomis vaikščioja palei 
darbininkus prikalbinėdami 
ant blankų pasirašyti vardą 
ir pavardę, ir tokiu budu, jei 
jiems pasisektų surinkti 
10,000 parašų, projektas nu
pultų.

* ♦ ♦

LSS. 105 kp. paminėjimui 
pirmos gegužės ir Raudono
sios Sąvaitės buvo nutarus 
parengti prakalbas. Prakal
bos neįvyko, kadangi nega
lėjo gauti kalbėtojo. Bet 
visgi be nieko nepraleista, 
vietiniai kuopos nariai skai
tė paskaitas. Pirmą temo
je: „Klesų kova ir socijaliz
mas,” skaitė P. Čereška; 
antrą iš „Meteorologijos,” 
skaitė A. Vlodenis. Atlikta 
gerai. Pasibaigus paskai
toms P. Čereška aiškino dėl- ’ 
ko viso pasaulio darbininkai 
švenčia pirmą gegužės, ko
kius reikalavimus stato vi
si pasaulio darbininkai prieš 
savo valdonus, dėlko socija
listų vėliavos raudona spal
va, ir dėlko socijalistai ren
gia raudonąją sąvaitę ir t.t. 
Kalba lytėjo didžiąją Fran
cuzijos ir Rusijos revoliuci
jas, Europos karę, Įžymes
nius straikus, ir kitose pa
saulio dalyse proletarijato 
sukilimus prieš prispaudė
jus. Buvo ir deklamacijų.

♦ * *
10 d. gegužės buvo atva

žiavęs kunigas iš So. Bosto
no. Visi vietos katalikai ve
dė „ožius apkirpti.” (į iš
pažinti ėjo); užu apkirpimą 
pinigus ėmė kuogeriausius. 
Kas davė mažiau dolerio, 
tiems svaidė atgal Į akis. 
Tūlas parapijonas, J. Vaite
kūnas Įmetė į krepšį 25c. 
Kunigas iš piktumo ir dide
lės neapykantos ant tos y- 
patos, mažai aukavusios, iš
ėmęs kvoterį, sviedė J. Vai
tekūnui Į akis. Ot, tai tau 
ir meilė artimo. Kas gali 
sakyt, kad kunigai nė- 
krauna turtų. Kuomet kas 
metai į 3—4 dienas išsiveža 
po keletą šimtų dolerių su
rinkę iš tamsių žmonelių. 
Ar gali tokie kunigai tikėtis 
dangaus karalystės?

Sigel—Tšudi.

miesto valdžia Į 
ir neatkreipė jokios 

Tada prisiėjo 
; žmonėms kreiptis Į valstijos 

,. . , , inspektorių; iš to pasekmės
kitiems, dėl gaujos krauge- išėj-0 štai kokios: Nekurie 

. carų, kaizerių, užsimokėjo po $100, o lenkų 

godu- pje Musų mokvčiau-
sis ir kytriausis tautietis 

------- „  ----- 1—- katalikas, F. B—kis, kuris
i geliams, už mulkinimą. dar- taip puikiai sugyvena su 

. Taipgi da- dvasiška „asaba” Vanagu 
H ir labai neapkenčia socija- 

-----  - -------  ----- ” bei neprijautimą mote- listų ir ju laikraščių,' tapo 
— plevėsavo 2 rau-) Mat ^ą pati vakarą .per daug. rų iygjoms tiesoms. Sako: Į nuteistas 4 gegužės ant 

(„Man teko būti ant prakal-i2,200 dolerių arba atsėdėti

I 
I

jniasis uegunuarisi rtea.y.: Gardner, Mass.— Pirmą 
į Vietinis kunigas vaidinimui! gegužės šįmet pas mus ap- 
stengėsi kenkti ir agitavo,! vaikščiojo visų tautų darbi- 

pinkai gana iškilmingai. 
•2-rą valandą po pietų apie 
700 ypatų (lietuvių, finų, 
rusų, lenkų etc.) maršavo 
puikiausiomis gatvėmis. 
Griežė finų socijalistų be- 
nas; paskui amerikonišką 
vėliavą • 
doni vėlukai. L __

j listų salėje buvo prakalbos; vės keliamos labai šlykščios. 
! keturiomis kalbomis. Lie- | Girtuokliaujama be saiko — 
Jtuviškai kalbėjo drg. D. i po keliolika bačkų alaus iš- 
Klinga, viskas pasisekė ge-; geriama.
rai. j J. P. Kuzbarskis.

Ant rytojaus buvo „Rau
donosios sąvaitės” prakal
bos; kalbėjo drg. J. Bekam
pis apie kapitalistų neteisin
gą su darbininkais elgimo
si. Garnio Džimis.

stengėsi kenkti 
kad niekas neitų „ant soci-'ninkai 
jalistų vakaro.” Bet, žiu- 

i rėkime, kas toliau buvo.
Kai-kurie katalikai atsilan
kę vakaran pamatė, kad 
puikus vaidinimas ir prikal- 

jbino šv. Jurgio Draugijos 
va^vi Mino im mvivno v«x narius, kad pasamdytų soci- 
neprošalį bus pasidžiaugti! jalijtus^atkartoti ^jų^ salėje. 
jų geromis pasekmėmis. Į, "

Iš pat pradžių „N. K.” at-! 
sidarymo jau susirinkdavo J ,,'riy
tiek daug moksleivių, kad 
kartais nė stalų neužtekda
vo. Visi rūpinomės kuorim. 
čiausia mokinties ir tėmyti 
mokytojo drg. A. Lalio pa
mokas kuoatidžiausia.

Mokytojas A. Lalis išpra
džių mokino mus vien gra
matikos, linksniavimo ir ki-j 
tų rašybos taisyklių.

Vėliau mokiniai nepasika- 
kinome vien rašybos pamo
komis, nes panorėjome ir su 
literatūra giliau susipažinti, 
kad geriau suprasti ką mes 
knygose ir laikraščiuose 
skaitome; beto mums norė
josi pramokti aiškaus rašto 
ir sakinių sudėstymo. Mes 
to norėdami, pasiėmėme dar vo visiems dykai, todėl ir 
vieną mokytoją — p. Kleofą 
Jurgelionį, kuris mums aiš
kino visus literatūros ? pa
grindus nuo pradžios iki pa
baigai: sintaksę, straipsnių, 
apysakų rašymą, argumen
tavimus ir net retoriką. 
P-no Kl. Jurgelionio pamo
komis visi buvome pilnai 
užganėdinti. Baigdamas 
mokinimo semestrą davė ke
letą klausimų mokiniams, 
kaipo kvotimą, žiūrėdamas 
ar jo mokinimas atnešė nau
dą. Pasirodė, kad mokiniai 
ištiesų mokinipiu pasinau
dojo ir tas atnešė pasekmes. 
Ant klausimų pataikė visi 
atsakyti. Pabaigę mokini-j 
mo semestrą, mokiniai išta-1 
ria mokytojams širdingiau
si ačiū! J. Misevičius.

į tą veikalą. Socijalistai su- 
, pasiimdami sau už Ir

žės 2 d. „Degtindarius” vėl 
atkartojo. Bet kada vaka- 

! ras buvo rengiamas šv. Jur
gio Draugijos ir lošiama 
„Degtindariai” tų pačių so
cijalistų, tai kunigas netik 
kad ne kenkė, bet net per 
kelis kartus šaukė iš sakyk
los, kad žmonės atlankytų 
vakarą. Mat jis iš tokių pa
rapijinių vakarų gauna ge
rus puspadžius.

A. B. Žilėnas.

'^įSrand Rapids, Mich. —
Gegužės 9 d. LSS. 51 kp. sta
tė scenoje veikalą „Prasi
kaltimai ir Teismas,” verstą 
iš anglų kalbos. Įžanga bu- 

publikos buvo pilna svetai
nė, iš ko galima matyt, kad 

( ir musų žmonės vis labiau 
socijalistams prijaučia. Su
lošta neblogai, geriausia,

• rodos, bus sulošęs J. Meš- 
I kauskas — policisto rolėje.
į B. Valaičiutė puikiai su- 
j dainavo; jai ačiuota delnų 
plojimu. Buvo ir deklama- 

, ei jų.
Reikia priminti, kad pirm 

vaidinimo vietinių kalbėto
jų buvo prakalbos. Kalbėjo 
J. Stankus. V. -Juškaitis ir 
A. Papeliuškas, apie karę, 
pirmąją gegužės ir XX-to

• šimtmečio civilizaciją.
! Šis vakaras buvo sureng
tas, kaipo „Raudonosios są
vaitės” ir 1-mos gegužės 
apvaikščiojimas.

S. Naudžius.

I

WINNIPEG, MAN.
Kunigas girtų parapijonų 

puotoj.
Vietiniai lietuviai katali-! 

kai parsikvietė iš So. Oma-j 
ha, Neb. kunigą atlikti ve
lykinę. Bet pasirodė, kad; 
katalikų susirinko vos ma
žytė saujalė. Tūli biznie
riai siūlė laisvamaniams po 
50c., kad tik tie eitų pas ku
nigą išpažintin; norėjo, kad 
tik daugiau tikinčiųjų išrū
dytų.

Po išpažinčiai katalikai 
nutarė surengti kunigui ; 
puotą. Visi dėjo po 25 cen- Galybė, 
tus; kiti būdami be darbo gerai, 
ir skurde, skolino nuo savo rai pritaikinti ir šiaip viskas 

. pažįstamų, bet kunigo vai-1 pavyko. Jei ir darė vienas- 
šėms dėjo pinigus. Pripir-; kitas aktorius smulkių klai
ko alaus, pakvietė kunigą ir dų, tai vis mažmožiai, 
prasidėjo girtuokliavimo a- Aš mačiau.

Cleveland, Ohio.— „Lai
svės’’ Draugija gegužės 9 d. 
vaidino L. Tolstojaus 5-kių 
veiksmų dramą „Patamsio 
Galybė.” Sulošta vidutiniš
kai, tik stigo aktoriams jau
trumo ir energijos. Po vai
dinimui sekė dainos, eilės, 
monologai ir pabaigoje šo
kiai. F. S. žaibas.

Mahanoy City, Pa.— Vie
tinė LSS. kuopa ir pas mus 
gegužės 10 d. vaidino L. Tol
stojaus veikalą „Patamsio 

” Sulošta veik visai 
Drabužiai buvo ge

i

Lowell, Mass.—

n

Antroj kalboj teko kuni-

VzOCl V Xz m 1 Cl lt C A te JL i
Finų socija-įbuvo vestuvių, o čia vestu-

____ 1__H Vrvli o yv-irvc- lokei čk’lzcAinC , - , , . x —j—w ***■ |bų, kur buvo tokių vyrelių, q metus kalėjime, 
kurių pasirodė augščiau pe-' 
čiai, negu galva. Mat, kaip 
ant keturių pareina, tai gal
va žemiaus pečių. Dvasiš-!
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Tacoma, Wash.— Teko 
' sustoti šiame mieste ir suži
nojęs, kad lietuviai 2 d. ge
gužės rengia vakarėlį — nu- 
šarpavau ir aš. Vakarėlis 
buvo naudingas. Pirminin
kas paaiškino vakaro tikslą 
• • 1 — • 111 •• *

New Haven, Conn.— LSS. 1
27 kp. vaidintojai sulošė. ir prasidėjo deklamacijos ir 
Keturakio komediją ”Ame-! monologai. Kalbėjo K.
rika Pirtyj.” Rolės atlikta' Kriaučiūnas, A. G. Bendrick 
gerai. Labai gerai sulošta • ir J- A. .Zeatchius. Pirma- 
žydo rolė, kuri daugiausia į sai—Kriaučiūnas kalbą pra
darė juokų. Deklamuota. 
Bet deklamacijoms reikėtų 
daugiau prisirengimo, jau
trumo; bile kokiems dekla
matoriams ir bile kaip prisi- 
srengus nevertėtų eiti ant 
pagrindų. Butų geriau — 
publika liktų nesuerzinta.

Kunigo brolis.

Benld, III.— LSS. 77 kp. 
gegužes 1 d. buvo surengusi 

į balių naudai nukentėjusių 
■nuo karės Lietuvoj ir „ 
i vos” preso fondui.

Gaila žmogaus, kad jo 
tamsybė ir šis kapitalistiš
kas surėdymas privedė jį 

į prie to; butų skaitęs laikra
ščius, butų supratęs, ką rei
škia tiesos.

Toji lekcija turėtų būti 
pavyzdžiu ir kitų miestų 
tautiečiams, kurie slaptai 
pardavinėja svaigalus.

V. P. Jurbarkiškis.

ikoji valdžia nesurado du- 
įšios pas moterį iki šešiolik- 
j to šimtmečio. Politikieriai 
i moterį pastatė tarpe bepro
čių, žmogžudžių, berašyda- 

(mi įstatymus, nes bepro- 
ičiams, žmogžudžiams ir ki
tiems prasižengėliams už
ginta balsuot, o sykiu ir mo
terims. Ar nepuikiai mes sa- 
vo motinas persistatom už 
tą triūsą, kad jos mus per 
20 metų mokino, auklėjo, ir 
prie širdies spaudė ir už tą 

i visą geradėjvstę mes įra- 
, šėm jas Į žmogžudžių tarpą. 
Visada motina su kūdikiu 
ant rankų geriau žinos, kam 
balsą atiduot, negu tas, ku
rio pečiai augščiau galvos.” | 

Ir daug, daug pavyzdingų 
i išsireiškimų galima butų tik pliauškia žmonėms apie 
• i—i V j- —

NEWARK, N. J. 
„Raudonoji savaitė” ir 1-os 

gegužės apvaikščiojimas.
Prie LSS. 11 kp. nors ir 

nedidelis būrelis draugų 
priklauso, bet visgi Įsten
gėm surengti prakalbas pa
minėjimui augštos pagar- 

j bos švenčių, t. y. darbininkų 
i švenčių. Neturėjom parsi- 
| kvietę kalbėtoju kokį nutu
kusį kleboną, kuris vien

įdėjo nuo pradžios žmonijos, 
j kaip Dievas sutvėrė žemę ir 
į paskui ją prakeikė; sutvėrė 
i žmogų, o žmonijai pasidau- 
j ginus visus žmones išskan- 
jdino tvanu, palikdamas vie- 
;ną išrinktąjį Nojų, iš kurio 
vėliau vėl išsiplatino netiku
si žmonija ir Dievas turėjo 
leisti net savo sunui ant j pridėti. Tik gaila, neper-! velnius, dievą, pragarą‘ir 
kryžiaus uz ją numirti.. Is j daugiausia buvo publikos.: kitus nebūtus daiktus, bet 
to sunaus vėliau kunigai pa-, TUli pasakojo, kad klerika-! turėjom draugus savo idė- 
darė gerą sau bizni. ■ jaį ba.liUs rengia ant tos ”in-! įos, kurie pilnai atjaučia

•7- x_____ ± •___ ?? 1_ _ J x*1_ ___ 1_____ l_x2 1 a i *'•»
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! ,APklLsHIinkta Padengimui ■ Gegužės 6 d. kalbėjo drg. J. 
zxv»zxv»nria Ižai 

ri- ..Bendrick kalbėjo apie: ^-p gjrdėti, labai
socyahzmą nurodydamas,! užganėdinti prakalbomis. x.«-
.. d t0!1 . - raT S(LclJa- j Tad daugiaus panašių pra- rodė, kaip nuo jų pasiliuo-
iizmas. ± aoaigoje J. z<eat- ■ 
chius taip-pat karštai pra
bilo apie socijalizmą ir ga
lop apie kuniginius prieta
rus. Po prakalbų buvo va
karienė ir visi po gražios ir 
naudingos pramogėlės išsi
skirstė.

J. V. Raymundietis.

„Ko- A- p- Bendrick pirma už-, tencijos,” kad tik pakenkti.' darbininko skaudų būvi 

Kazys ^Zigmantas davė sybės. ‘Visi sušuko, kad no- ; įišų $2~62* 
uzdyką svetainę ir muzikan- ri
tus — už tai jam priguli a- 
čiu; taipgi ir K. Urbučiui 
reikia ištarti ačiū, kad ne
rengė tą vakarą šokių ir 
mums nekenkė.

Buvo lakiojanti krasa su 
dovanomis. Rašomą plunk
sną laimėjo Pr. šimkutis ir 
moterišką lietsargi p-lė Em. 
šalaševičiutė.

Iš Įplaukų — §10.00 pa- 
siunčiam L.Š.F. sekr. T. 
Dunduliui ir $5.00 „Kovos” 
preso fondui.

V. Mikelaitis.

Indiana Harbor, Ind.— 
LSS. 217 kp. gegužės 9 d. 
surengė smagų vakarą. Pir- 

‘inininkas P. Burba prieš 
perstatant kalbėtoją drg. 
T. Kučinską labai puikiai 
padeklamavo. Prieš vaidi
nimą kalbėjo drg. Kučins
kas; jis nupiešė kapitalizmo 
tvarką su visomis jos bai
senybėmis. „Darbininkai 
gyvena pragare! ir požemi
niame pragare, po mirties, 
baisiau nebus”— sakė kal
bėtojas. t

Sulošta veikalėlis: „Už
kerėtas Jackus.” Buvo dau
gybė deklamacijų ir monolo*

RACINE, WIS.
Kaip jau buvau rašęs 

”Keleivyj,” čia susitvėrė L. 
Š. Fondo Komitetas, katra
me dalyvauja visos draugi
jos, išskiriant vieną šv. Ka
zimiero, katra neprisidėjo 
prie komiteto remdamosi, 
buk esąs socijalistiškas. 
Taip ir aš pasakysiu: Ka
talikams atrodo viskas so- 
cijalistiška, kas tik prakil
nu. Dabar minėta draugy
stė miega. Tegul sau mie
ga, nes musų veikimui ma
žai ką kenkia.

Komitetas pasirodė ga
na veiklus; jau tapo pasiųs
ta L. Š. Fondo iždan $98.32.

i Šukys; jis savo energiškoj 
. prakalboj aiškiai nurodinė
jo darbininkų priešus ir nu-

j kalbų, nes klerikalai moka
i
I
i

suoti.
Gegužės 16 d. kalbėjo drg. 

Šaltis. Jo prakalba irgi bu- 
i ir aiški,

tik muštis, tad didžiausia 
socijalistų pareiga: rengt 
visokių paskaitų bei prakal- Vo gana Įspūdinga i *, 
bų. Kaip patėmijau, jauni- — naudinga darbininkams.
mas butų pirmutinis, prie 
socijalistų, nes literatūrą 
socijalistišką griebia, kaip 
žuvis vandeni, tad socijalis
tai Youngstown’o, nemiego- 
kim. Z.- M—nė.

Po drg. Šalčio prakalbų pri
sirašė prie LSS. 11 kp. 5 
nauji nariai.

Ant galo buvo duota ir 
keli nesvarbus klausimai, Į 
kuriuos drg. šaltis liuosai 
atsakinėjo. Trumpai pasa
kius nors per abejas prakal
bas žmonių buvo nedau- 
giausia. Bet šviesos spin
dulėlį kiekvienas galėjo iš
sinešt.

Reikia paminėti, kad 
mums švento Jurgio sve
tainėj atsiranda šiokios-to- 
kios kliutĮs. Dabar 16 d. 
gegužės, kuomet turėjo būt 
vieta mus prakalboms, kaip 
štai randam italų vestuves.

MAHANOY CITY, PA.
Nuo gegužės 13 d. vieti

niai visuomenės išrinkti au
kų rinkėjai pradėjo rinkti 
aukas po stubas. Vietos 
lietuviai mažai iki šiol buvo 
prisidėję prie nuskriaustos 
Lietuvos sušelpimo. Taigi 
dabar kiekvieno lietuvio pa
reiga, pas kurį tik rinkikai 
užeis, neatsisakyti paau- 
kaut sulyg išgalės.

Iki šiol vien LSS. 46 kp. Na, ir žmogus eik_ jieškot 
kiek daugiau yra pasidar- kitos svetainės, 
bavus aukų rinkime: ji tam buvom su visa publika eit 
tikslui turėjo surengusi 3' Į kitą svetainę. Iš tos prie- 
vakarus ir_l prakalbas, nuo Į žasties ir neatsilankė dau- 

. ”. , - . • čia, 
viso surinkę nūnai turime, matomai, svetainės savinin-

Priversti

ta. rvnuu uuan $90.04.(vaKarus ir i pranamas, nuo.zasties ir neatsnank 
Aukos yra renkamos ir kurių L.Š.F. liko pelno. Iš- gumas prakalbosna.

ant toliaus. Raciniečiai ne- viso surinkę nūnai turime, matomai, svetainės s»vxxxxxx-
. . _ _ . užmiršta ir politiškųjų kan- $57.30. Pinigai sudėti pas kas neapsižiurėjo. Ar gal

gų. Pabaigoje labki gražiai kinių. Laike prakalbų, ka- vietinį iždininką J. Gremą. kitoki „šDosą” norėjo iš-

NORS...
Nors netikusiose sanlygo- 

se gyvenu, nors bloga dirva 
sėjimui mokslo ir susiprati
mo tarp savo brolių tamsių 
darbininkų, nors vienas ir 
visame persekiojamas, bet 
pažvelgęs žmonijon matau, 
kad kiti mano draugai 
darbuojasi, ir kad aš ne vie
nas persekiojimus kenčiu. 
Suradęs bent tris „Kelei
vio” skaitytoj’us, meldžiu 
siųsti jiems laikraštį.

O Jus, mano draugai! 
skaitykit darbininkiškus ra
štus su atvertomis širdimis, 
o tikrai mokėsit būt kantrus 
ir tvirti kovoje ir dirbsime 
visi mes kartu labui žmoni
jos. Našlės Vaiki*.

Glen Lyon, Pa.

/
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timo triūso negalės daryti 
sau biznio arba pelno.

— O jeigu aš pasigersiu, 
ar policmanas mane tuomet 
neareštuos?

— Tai kitas klausimas, tė- 
Bet nemanyk, ‘ ve, apie kurį aš paaiškinsiu 

kada nors vėliau. Dabar tu 
žinosi, kodėl musų kunigai; 
nemyli socijalistų ir pravar
džiuoja juos „cicilikais.” 
Taigi dabar eik, tėve, namo 
ir gerai įsidėk sau viską gal
von. Kitą sykį aš tau papa 
šakosiu daugiau apie 
jalizmą. Tu dažinosi, 
kiu budu darbininkai 
paimti į savo rankas fabri
kas, kasyklas, žemę ir daug 

:kitų įdomių dalykų išgirsi.

savo naudai. Žinoma, ku
nigams tas nepatinka, nes 
tuomet jie negalės užlaikyt 
sau po kelias jaunas gaspa- 
dines ir negalės krauti tūk
stančių į bankas, todėl jie 
socijalizmo bijosi ir visaip 
jį šmeižia. P*"- y1“
tėve, kad socijalizmo tikslu 
yra vien tik kunigus apru- 
bežiuot. Kunigus aš čia tau 
priminiau tik dėl to, kad tu 
juos geriausia pažįsti ir ži
nai. kaip neteisingai jie 
skriaudžia parapijonus. So
cijalizmas eina, tėve, daug 
toliau. Jisai panaikina vi
są išnaudojimo sistemą. Ji
sai sutvarko draugiją taip, 
kad niekas negalės žmogaus 
nuskriausti, niekas iš sve-į

soci- 
ko- 

galii

ROCKEFELLERIO MILIJONAI SMAUGIA 
ANGLIAKASIŲ VADOVUS.

— Tegul bus pagarbintas, 
vaike!

— Sveikas-gyvas, tėve!
— Maike, aš turiu šian

dien svarbų klausimą pas 
tave.

— Nagi?
— Pasakyk man, vaike, 

koks yra skirtumas tarp so- 
cijalisto ir ciciliko?

— Ar aš tau neaiškinau, 
tėve, kad „cicilikas” yra iš
kraipytas socijalisto var
das. Visokie atžagareiviai 
ir žmonių išnaudotojai la
bai neapkenčia socijalistų, 
kam jie mokina žmones, kad 
nesiduotų išnaudot. Kad 
žmonės socijalistų neklau
sytų, tie ponai stengiasi vi
sokiais budais socijalistus 
apjuodint. Negalėdami nie
ko socijalistų mokslui už
mesti, jie nors „cicilikais” 
juos pravardžioja.

— Tai tu, vaike, sakai, 
kad tokių žmonių, kurie va
dintųsi „cicilikais,” visai 
nėra?

— Nėra, tėve.
— Pasibažyk, vaike.
— O kam to reikia? K
— Kad man rodos, jog tu, 

Maike, meluoji.
— Kodėl tau taip rodosi, 

tėve?
— Aš, vaike, esu lietuviš

ko vaisko generolas ir skai
tau katalikišką gazietą po 
vardu „Draugas.” Šita ga- 
zieta visados rašo apie soci
jalistus ir cicilikus. Ji sako

i
daugiausiai valgomųjų, pa- 
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didėjo, šluotinė spauda 
paleido savo kakarinę: pros- 
perity, prosperity in sight— 
gerbūvis, gerbūvis jau už
matomas. Koks gi čia po 
velnių, gerbūvis! Ar tai 
gerbūvis, kad tuo pačiu lai
ku, kada šimtai tūkstančių 
žmonių čia ant vietos neturi 
ko pavalgyti; maisto produ
ktai yra išvežami į kitas ša
lis? Je, gerbūvis veik vi
siems tų produktų savinin
kams ir spekuliatoriams, nes 
jie apsikemša auksu. Bet 
kur tas gerbūvis darbininkui 
žmogui, ar tame, kad viskas 
pabrangsta ?

Bet... Ei, ką čia kalbi! — 
sušuks valdininkas, kapita
listas ir kunigas — reikia da 
palaukti, o gerbūvis šiur 
bus, nes jau į ”sight” iš ki
tos pusės. Ot, ir laukite... 
laukite....

štai beskaitydamas ”Bos- 
ton Post’o” editorialus užė
jau straipsnelį —„Prosperi- 
ty on vvheels.” Na, mislinu, 
gerbūvis jau bus, nes ne pe- 
ščias ateina, bet važiuote at
važiuoja ant ratų. Skai
tau ir va, ką išskaitau. „Lai
ke pirmųjų trijų mėnesių 
šių metų automobiliškų re
gistracijų pasidaugino ant 
36 nuošimčių daugiau, negu 
pereitą metą laike tų pačių 
mėnesių. Pereitais metais 
per šiuos tris mėnesius to
kių registracijų buvo 41,- 
750, o šiemet — 56,-931. Pe
reitais metais iš viso tokių 
registracijų buvo 77,246, o 
šiemet, jeigu per visą metą 
taip registruosis, kaip per 
šiuos tris mėnesius, tai viso 
busią net 100,000.” ,

Ot, ant kokių kvailybių 
pasiremdama šluotinė spau
da perša darbininkams ger
būvi. Klausvkis, kad šie- 
met 23,754 daugiau, nekaip 
pernai, dykaduonių įsitai
sys automobilius ir besiva- 
žinėdami gadins orą praei
viams, tai bus gerbūvis dar
bininkams. Daleiskime, kad 
keli šimtai darbininkų, tuos 
automobilius padirbdami, 
užsidirbo vieną antrą cen
tą, bet tai tas negali būti 
gerbūviu šimtams tūkstan
čių darbininkų, esančių be 
darbo.

Tatai aišku dabar kokiais 
argumentais kapitalistiško
ji spauda besiremdama pra
našauja jums, darbininkai, 
gerbuvų — prosperity. Jei
gu jus tikite tai spaudai, tai 
laukite... laukite to gerbū
vio... iki jis atvažiuos pas 
jus ratuose, bei automobi
liuose... Margeris.
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atlyginimo už sunkų ir pa
vojingą darbą. Jų motinos 
ir žmonos sėdi su mažais 
kūdikiais namie be duonos 
ir verkia. Jos nežino, koks 
likimas laukia jų vyrus. Gal: 
būt kad ir juos nubaus taip- 
pat. kaip Lovvsoną? O gal 
da baisiau?... Gal pakars?... 

šėtras Kapitalo kerštas yra baisus, 
ke- Jis neturi nė gėdos, nė šir- 

. dies... Jis ėda gyvus žmo- 
, nes ir skerdžia nekaltus ku- 
• dikius.
Į Pirm Lawsono buvo nu- 
■ teistas taip-pat iki gyvos 

galvos kalėjiman Liudvikas 
Zancanelli, irgi unijinis an
gliakasys. Dabar ateina ei
lė Bob Ulichui. Tai yra vy
ras, kuris ėjo per pietinę 
Colorado nuo vienos kasyk
los prie kitos ir daugiau su-i 
organizavo angliakasių, ne
gu kas nors kitas. Kaip 
grąžus ir pasekmingi buvo 
jo darbai, kaip karštas bu
vo jo pasišventimas darbi
ninkų reikalams, taip juodą 
ir sunkų kapitalas dabar de
da ant jo apkaltinimą. U- 
lich gavo jau džiovą sėdėda
mas ištisus metus Las Ani- 
mas pavieto kalėjime, kur 
sukimšta 75 žmonės, kuo
met tas urvas pastatytas 
vos tik 24-riems žmonėms. 
Valdžia neleido jo iš tenai 
už jokią kauciją, nes tam 
buvo priešingas Rockefelle- 
rio kompanijos advokatas 
Nothcutt. Tai yra tas pats 
Northcutt, kurio ofise buvo 
sudėti šautuvai kasyklų sar
gams, kurie apšaudė ir su
degino Ludlow streikierių 
kolioniją, kur iškepė kelio
lika nekaltų kūdikių su mo
tinomis.

Tas pats Northcutt, Ruc- 
kefellerio kompanijos rei
kalų apgynėjas, padeda da
bar persekioti unijinius an
gliakasius. Paduodam čia 
surašą žmonių, kuire dabar 
sėdi kalėjime laukdami teis
mo ir už ką jie kaltinami; 
jų tarpe nerasite nė vieno 
kasyklų savininko, nė vieno 
perdėtinio, nė vieno kompa
nijos galvažudžio, bet visi 
angliakasiai:

Colorados angliakasių strei
kas tęsėsi daugiau kaip me
tai. Angliakasiai reikalavo 
tik teisybės, o vienok ke- 
liasdešimts jų nušauta, jų 
šeimynos išmesta iš namų, 
o kada darbininkai netekę 
pastogės pasistatė sau šėtrų 
kolioniją. tai Rockefellerio 
galvažudžiai ir tas 
sudegino; ugnyje žuvo 
liolika vaikų su motinomis.

Prieš tokią piktadarystę, 
rodos, turėtų sukilti visa ša
lis. Valdžia, rodos, turėtų 
suimti žmogžudžius ir nu
bausti juos visų įstatymų 
aštrumu. Rockefelleris, už 
kurio pinigus buvo samdomi 
žmogžudžiai ir perkami 
šautuvai darbininkams šau
dyt, rodos, turėtų būt taip- 
pat nubaustas.

Bet viskas buvo priešin
gai. F 
vietoj areštuoti 
džius, pradėta areštuoti an
gliakasių vadovus. Rocke
fellerio kasyklų sargai, ku
rie iššaudė keliosdešimties 
šeimynų tėvus ir sudegino 
streikierių šėtras, vaikščio
ja liuosi, o veiklesni darbi
ninkai areštuojami ir kalti
nami už žmogžudystę.

Taip va John Lawson, 
United Mine Workers of A- 
merica unijos valdybos na
rys, kuris per streiką suor
ganizavo angliakasių uni
ją, tapo apkaltintas už 14 
žmogžudysčių, vieną pasi
kėsinimą prie žmogžudys
tės, 4 padegimus ir likos nu
teistas iki gyvos galvos ka
lėjiman.

Šimtai unijos vyrų sėdi 
dar kalėjime ir laukia teis
mo. Rockefellerio milijo
nai, kuriuos tie patįs anglia
kasiai jam uždirbo, beabejo- 
nės, bus panaudoti, kad ir 
tuos nubaudus kuoaštriau- 
sia. Įsiutęs kapitalas teisy
bės nežiūri ir keršydamas 
gatavas lakti gyvų žmonių 
kraują.

Šiandien šimtai angliaka
sių sėdi drėgnam ir tam
siam kalėjime vien tik už
tai. kad drįso pareikalauti 
pono Rockefellerio geresnio ;

pat žmogus, kaip ir tu.
— O ką socijalistai misli- 

na daryt, kaip jie paims vir
šų?

— Tą patį, ką ir dabar 
žmonės daro: žemę arti, ja
vus sėti, gyvulius auginti, 
maistą darni, drapanas siū
ti, namus stayti, žodžiu sa
kant — viską, kas tik žmo
nių gyvenimui yra reikalin
ga? ‘

— O kaip bus su šnapsu, 
vaike, ar socijalistai jo 
panaikins?

— Tai prigulės nuo 
čių žmonių, tėve. Jeigu 
džiuma nubalsuos, kad 
naikint, tai bus panaikin
tas: jei didžiuma norės išsi
gert. tai šnapsas turės būt. 
Amerikoj jau ir šiandien 
taip yra.

— Jeigu taip, tai koks čia 
skirtumas, vaike, tarp soci
jalizmo ir dabartinės tvar
kos? Jeigu prie socijaliz
mo man reikės dirbti taip 
pat kaip šiandien, ir prie to 
da gali būt, kad nebus išsi
gert, tai tokio pagerinimo, 
vaike, man visai nereikia.

— Skirtumas tarp socija
lizmo ir dabartinės tvarkos 
yra labai didelis, tėve. Da
bar darbininkai viską pada
ro. bet nieko neturi. Fabri
kai. geležinkeliai ir kitokie 
dalykai priguli vis kapitali
stams, kurie nė piršto nėra 
pridėję prie jų padarymo. 
Prie socijalizmo gi 'visi tie 

7—“-”3 žmonėms. 
Nors ir prie socijalizmo 
žmonės turės dirbti, bet 
tuomet jie savo darbu galės 
ir naudoties. Draugija tuo
met bus taip sutvarkyta, 
kad niekas negalėtų žmo
gaus išnaudoti savo ypatiš
kai naudai.

— Ką tai reiškia, vaike, 
„negalės išnaudoti ypatiš
kai savo naudai?”

— Tas reiškia štai ką: 
Tu, tėve, priguli prie para
pijos. Visi parapijonai už
laiko savo pinigais bažny
čią. kleboniją ir moka kuni-. 
gui gerą algą. Bet kada 
vienas iš tų parapijonų no
ri apsivesti, kunigas reika
lauja už šliubą S20.00. Ki
tam parapijonui reikia pa- 
krikštyt kūdikis — ir vėl 
kunigui mokėk. Šitokį lupi- 
mą iš biednų žmonelių pini
gų mes vadinam išnaudoji
mu. Prie socijalizmo taip 
nebus. Kunigui tuomet bus 
paskirta alga ir už tą algą: 
jis turės žmonėms tarnauti. 
Už šliubą, krikštą ar kitokį 
patarnavimą jis negalės im
ti nė vieno cento. Vadinas, 
tuomet kunigas negalės iš
naudoti žmonių ypatiškai

i

kad pas lietuvius socijalistų Į daigtai. prigulės
visai nėra, o yra tik cicili- 
kai.

— Tai rašo kunigai, tėve, 
o jie daugiausia juk socija- 
listus ir šmeižia. Juk jie 
apskelbė svietui, kad ir kun. 
Žebri socijalistai užmušė, 
nors ištikrujų da niekas ne
žino, kas tą žmogžudystę 
atliko. Bet kada koks ku
nigas užmuša žmogų, tai 
tavo „Draugas” gražiai 
sau nutyli, tartum jis to ir 
girdėt negirdėtų. Iš to jau 
ir tu pats, tėve, gali supras
ti, kad toks laikraštis labai 
neteisingas: savųjų juodus 
darbelius jisai slepia, o ant 
kitų primeluoja visai nebū
tų dalykų. Kada atsitinka 
kur kokia piktadarystė, tai 
jis tuojaus rėkia, kad tai so
cijalistų darbas, socijalistai 
baisus žmonės, bijotis jų rei
kia. O jei kada piktadarys
čių nėra ir musų kunigėliai 
neturi ko socijalistams už
mesti, tuomet jie kolioja 
juos „cicilikais,” ”bedie- 
viais,” ir taip toliau.

— Olrait, Maike. Dabar 
pasakyk tu man, kas tai yra 
socijalistas?

— Socijalistas yra toks
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“Gerbūvis ant ratu.”
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Paėmus vieną ar kitą an
glų dienraštį, savaitraštį, ar 
mėnraštį ir atskleidus kad 
ir pustuščius, bet didelius la
pus, tik ir marguliuoja vi
sur „prosperity,” „prosperi
ty,” pagaliaus — „prosperi
ty on wheels.” Reiškia — 
gerbūvis, gerbūvis, gerbūvis 
ant ratų.

Taip šaukia amerikoniška denvj, gerbūvis prasidės po 
spauda —spauda, kuri tar- naujų metų, gerbūvis prasi- 
nauja kaipir kokia šluota dės pavasaryj, gerbūvis — 

~ .. . . .----- §jur — prasidės pasibai
gus šitai netikėtai karei; 
gerbūvis jau ateina, gerbū
vis jau netoli, o, gerbūvis 
jau net ant ratų atsirita. O 

j jus, darbininkai, laukite: 
laukite rudens, laukite nau
jų metų, laukite pavasario, 
Laukite, laukite.... juk 
jums belaukiant tie neken
čia vargų, kurie liepia jums 
laukti; o, ne, — jiems da 
geriau, bile tik jus laukiate 
ir nereikalaujate savo tei
sių. Juo jus ilgiau laukiate 
ir skurstate, tuo jūsų iš
naudotojai ilgiau viešpatau
ja ir labiau tunka. Lauki
te... laukite iki jūsų visų pil
vai, kaip vilkai, pradės stau
gti ir tik tada nustos, kada 
prie nugarkaulio/ kaip pin- 
tįs, pridžius.

Užstojus karei, S. V. iš-

r.

neprieina) valkioja, 
kokią šluotą. Darbininkų 
klasė senai butų pareikala
vusi to gerbūvio, kokį jai 
valdininkai, kapitalistai ir 
kunigai nuolatos, kaip šu
niui kaulą, kyščioja, jeigu 
spauda neapkvaišintų jos 
protą akurat šitokiomis fra
zėmis : gerbūvis prasidės ru-

lyg

I
šiandieniniai supelėjusiai si

stemai. Tai šluota, su ku
ria iššluoja savo bjaurybių 
pilną sąžinę ir valdžios, ir 
industrijos ir bažnyčios pi- 
liorai. Tai šluota, su kuria 
ir valdininkai apdumia dar- 

i bininkų klasės akis ir va
džioja ją, kaip kokią nere-' 
gę. Neduoda jai išvysti tei
sybės. Veda ją į neišbren
damus raistus ir sakoj jog 
tai paimu sodnai.,.

Darbininkų klasė senai 
butų praradusi tą kantrybę, 
kokią iki šiai dienai palaiko, 
jeigu spauda netarnautų 
taip save besivadinantiems 
„žmonijos nuo visokių pavo
jų apsaugotojams” — val
dininkams, kapitalistams ir 
kunigams, kurie dabartinę 
spaudą (patriotišką ir reli
gišką ; prie socialistiškos jie

KAIZERIS NETEKO 
TRIJŲ ZEPELINŲ.

Tris milžiniški kaizerio 
zepelinai, padaryti specija- 
liškai užpuolimams ant An- 
ligjos, pereitoj sąvaitėj li
kos sunaikinti, o ketvirtas 
sugadintas nulėkė už debe
sų su visais žmonėmis.

Vienas iš tų zepelinų bu
vo nušautas žemėn Francu- 
zijoj, netoli Dunkirko, grįž
tant jam nuo Calais’o, kur 
jis buvo metęs kelioliką 
bombų ir užmušė du vaiku.

Kitą peršovė francuzų 
minininkas ant jūrių, 
skrendant į Angliją. Per
šautas zepelinas nukrito į 
jūres ir nuskendo su visais 
žmonėmis.

Trečias zepelinas pašau
tas Belgijoj nukrito ant mi
ško ir suplyšo.

Ketvirtas, sakoma, likos 
sugadintas mūšyje su anglų 
lakūnais ir šovė už debesų 
su visais žmonėmis.

SUMUŠĖ TURKUS 
KAUKAZE.

Petrogradas sako, Kau
kaze turkai buvo pradėję 
užpuolimą ir eidami Juodos 
juros pakraščiu norėjo įsi
veržti Rusijon,^ bet rusai 
juos sumušė ir išvaikė.

*
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Tč lroriAG loiilr^'DIDELĖS RIAUŠĖS KON- 
IdUKU STANTINOPOLIJE.

Iš Salonikos ateina žinių, 
kad Konstantinopolyje pra
sidėjo didelės riaušės. Mie
ste darbai sustojo, pragyve
nimas dvigubai pabrango 
ir beturčiai atsidūrė baisiam 
skurde. Minios žmonių, ne
turėdamos ko valgyt, pradė
jo plėšti krautuves ir hote- 
lius. Keli tūkstančiai žmo
nių užpuolė Perą Palace Ho- 
telį, kur gyveno vokiečių o- 
ficieriai, išdaužė langus, su
mušė daug vokiečių ir iš
grobė turtą. Žmonės bai
siai priešingi karei, kurion 
vokiečiai įtraukė Turkiją.

ARMĖNAI KOVOJA SU 
TURKAIS.

Pradėjus turkams su kur
dais skersti armėnus, pas
tarieji apsiginklavo, įsikasė 
apie Vano miestą į žemę, ir 
narsiai kovoja. Telegramos 
sako, kad armėnai čia ne
tik atmuša užpuolimus, bet 
patįs ėmė savo užpuolikus 
atakuoti ir atėmė iš jų ke
lias armotas. Sodžiuje A- 
bagva kurdai išpiovė 400 ar
mėnų, kurie buvo užsidarę 
vienuolynan ir gynėsi, pa
kol iššaudė visus patronus.

190 ŽMONIŲ UŽMUŠTA 
IR 400 SUŽEISTA GE

LEŽINKELIO NE
LAIMĖJ.

Anglijoj, netoli nuo Car- 
lisle miesto, 22 gegužės at
sitiko baisi katastrofa ant 
geležinkelio. Kareivių trau
kinis užbėgo ant vietos 
traukinio ir abudu susikūlė. 
Nespėjo sužeisti žmonės iš 
po laužo išsiliuosuoti, kaip 
užbėgo Londono ekspresas 
ir visu smarkumu įtraškėjo 
į du pirmuoju. Tokiu budu 
susikūlė tris traukiniai, ir 
visi tris su žmonėmis. Ant 
vietos užmušta 190, o sužei
sta 400 žmonių.

SĄJUNGININKAI KA
RIAUS NUODAIS.

Anglijos karės ministeris 
Kitchener pranešė lordų bu
tui, kad franeuzai ir anglai 
dabar taipgi kariaus jau 
nuodais, kuriuos pirmuti
niai pradėjo vartoti vokie
čiai.

ORLAIVIS METĖ PARY
ŽIUN 3 BOMBAS.

Pereitoj subatoj sutemus 
atskrido Paryžiun orlaivis, 
kuris buvo nuduotas kaip 
francuzų ir franeuzai pa
skaitę jį už savajį praleido. 
Bet atskridęs virš miesto jis 
pradėjo mėtyt bombas. Vie
na bomba įpuolė Seino upėn, 
kitos dvi ant tuščių vietų ir 
jokios blėdies nepadarė. 
Francuzų orlaiviai tuomet 
užpuoliką nuvijo.

RUSAI IŠLIPO TURKI
JOJ.

Iš Petrogrado telegrafuo
jama, kad rusų jurininkai 
išlipo Turkijoj ant Juodos 
juros kranto, apie 140 ang
liškų mylių nuo Konstanti
nopolio. Po priedanga sa
vo laivyno kanuolių jie iš
vaikė turkų kariumenę, su
degino netoli Eregli kelis 
anglies dokus ir stotis.

LONDONAS LAUKIA 
NUODŲ Iš VOKIEČIŲ 

ORLAIVIŲ.
Anglijos valdžia tiki, kad 

vokiečiai pradės mėtyt iš 
orlaivių nuodingas bombas 
į Anglijos miestus. Londo
ne jau paskelbta žmonėms 
įsakymas, kad užpuolus ant 
miesto vokiečių orlaiviams 
tuojaus turi būt uždaryti 
visi langai ir duris, idant 
apsisaugojus nuo nuodingų 
gazų, kuriais pripildytos vo
kiečių bombos.

DARDONELIUOSE ŽUVO 
ANGLŲ GENEROLAS.
Dardanelių kr _>j likos 

užmuštas AustraljOs (ang
lų) kariumenės vadas, gen. 
W. T. Bridges. Jo kareiviai 
tuojaus užtai turkams at
keršijo, išmušdami jų 7,000. 
Anglų krito 500.

PASKANDINO RUSŲ 
ŠARVUOTĮ?

Iš vokiškųjų šaltinių atė
jo žinia, kad Juodoj juroj 
paskandintas kariškas lai
vas "Vinteleimon” su 1,400 
kareivių. Šita žinia grei
čiausia bus vokiečių išmisly- 
ta, nes rusai tokio laivo vi
sai neturėjo. Tiesa, Rusija 
turi šarvuotį vardu ”Pante- 
leimon,” bet jo įgula suside
da tik iš 740 žmonių.

I

1$ AMERIKOS.
NUO ADMINISRACIJOS.

"Keleivio” Kalendorius 
1915 metams jau išparduo
tas. Meldžiame gerbiamų
jų skaitytojų nebesiuntinėti 
daugiau užsakymų, nes nei 
vieno ekzemplioriaus pas 
mus jau neliko.

KUN. KRIAUČIŪNAS 
PRALAIMĖJO $15,000.
Šiomis dienomis Chicagoj 

buvo nagrinėjama įdomi by
la, kurioje buvo kaltinami 
du lietuvių kunigai: Kriau
čiūnas ir Staniukynas už 
paglemžimą mirusio kunigo 
Kolesinskio turtų. Tuos tė
velius apskundė nabašnin- 
ko kun. Kalesinskio gimi
nės, nujausdami, kad tie 
turtai turėjo būt palikti 
jiems. Ir jie bylą laimėjo. 
Kun. Kriaučiūnas teisme 
net apsiverkė, kada jo dar
beliai išėjo į viršų ir teismas 
liepė užmokėti mirusio ku
nigo giminėms $15,000. Ki
tam "Keleivio” numeryje 
bus apie tai plačiau parašy
ta.

i

DAUG REDAKTORIŲ 
GALI PATEKT KALE- 

JIMAN.
Paskandinus vokiečiams 

"Lusitaniją,” su kuria žuvo 
apie 1,500 pasažierių, Ame
rikoj atsirado nemaža to
kių laikraščių, kurie šitą 
žmogžudingą darbą pradėjo 
teisinti, o kaikurie net ir 
pagyrė vokiečius už jų nar
sumą. Dabar justicijos de
partamento valdininkai Wa- 
shingtone sako, kad visų tų 
laikraščių redaktoriai gali 
būt nubausti kalėjimu. Mat 
Amerikoj yra toks įstaty
mas. kuris aštriai draudžia 
girti tokį darbą.

VOKIEČIAI TURI AME
RIKOJ SAVO KARIU- 

MENŲ.
Amerikos vokiečiai turi 

stiprią kariumenę arba ka
reivių organizaciją, kuri vo
kiškai vadinasi "Deutscher 
Kriegerbund von Nord A- 
merika.” Bet tos organiza
cijos pirmininkas Rudolph 
Beerend paskelbė laikraš
čiuose, kad jeigu tarp Vo
kietijos ir Amerikos kiltų 
karė, tai visi Amrikos vo
kiečiai kaip vienas vyras 
stotų už Ameriką.PINIGAI SIUNČIAMI Į LIETUVĄ NUEINA rIlNlum SAUGIAI ir GREITAI.

•'KELEIVIO AGENTŪRA” VISAME SAVO ŽMONĖMS PATAR

NAUJA TEISINGAI IR PINIGAI SIUNČIAMI PER 'KELEIVIO 

AGENTŪRĄ,” NUEINA GREIČIAU. NEGU PER KITUS 

AGENTUS, NES

1. Pinigą ji pu save nelaiko, bet išsiunčia tris kartus j sąvsitę.

2. Pinigų pristatymą gvarantuoja bėgyje 3-jų sąvaičių, arba grąži

na pinigu atgal.

Musų kainos:

Pinigai Lietuvoj dabar reikalingi, pasiuskit savo gi minėtu keHatą 

rubliu, ir siuskit per

Už 5 rub. $2.80 Už 50 rub. 26.15 Už 100 rub. 52.15 Už 450 rub. 234.00
10 5.40 55 28.75 125 65.15 500 >60 00
15 8.00 60 31.35 150 78.15 600 312.00
20 10.60 65 33.95 175 91.20 700 364.00
25 13.20 70 36.90 200 104.15 800 416.00
30 15.80 75 39.20 250 130.15 900 468.00
35 18.40 80 41.75 300 156.15 1000 518.00
40 21.00 85 44.35 350 182.15 1500 778.00
45 23.60 90 46.95 400 208.00 2000 1038.00

“KELEIVIO” AGENTŪRĄ
8o. Boston, Mass.

P. GARDŽIULIS AREš- | amerikonus ir kelis jų jau 
TUOTAS UŽ MOTERŲ užmušė. Suvienytos Valsti- 

"GYDYMĄ” jos nusiuntė saviškiems į
"Amerikos Lietuvis" rašo,! karišką laivą. |

kad Haverhill’yje, Mas.., po
licija areštavo gerai žinomą 
tenai lietuvį, Petrą Gardžiu- 
lį, už nelegališką ”gydymą” 
moterų. Jis davęs tūlai 
Bladgukonienei kokių tai 
vaistų ir moteris juos be
vartodama mirė. Gardžiu- 
lis dabar sėdįs kalėjime po 
$3,000 kaucijos.

POLICMANAS UŽMUŠĖ 
PLĖŠIKĄ.

Chicago, III.— Apie 1 va
landą 22 gegužės naktį 4 
plėšikai užpuolė čia gatve- 
karį ir apiplėšė kondukto- 
rį. Valanda vėliau policija 
du plėšiku suėmė, bet vienas 
jų ištruko ir leidosi bėgti. 
Policmanas šovė du syk į 
orą, bet kada plėšikas nesu
stojo, trečią sykį šovė tie
siai ir plėšikas krito ant vie
tos. Jis vadinosi Nicholas 
Finley, 22 metų amžiaus.

KUNIGAS AREŠTUOTAS 
Už VOGIMĄ VIŠTŲ.

Anglų laikraštis ”Youngs- 
town Vindicator” praneša, 
kad St. Clairsville miestely
je, Ohio valstijoj, policija 
areštavo kunigą W. W, ku
ris išvogė ūkininkams daug 
vištų.

ROOSEVELTAS LAIMĖ
JO DIDELĘ BYLĄ.

Pereitoj subatoj Syracuse 
mieste, New Yorko valsti
joj, pasibaigė Roosevelto- 
Barnes’o byla, kuri traukėsi 
kelias sąvaites. Rooseveltas 
buvo apkaltinęs savo laikra
štyje Barnes'ą už daugelį 
suktybių politikoje. Bar- 
nes patraukė už tai Roose- 
veltą teisman, reikalauda
mas už apšmeižimą $50,000 
atlyginimo. Liudininkų bu
vo pašaukta 104. Byla lė- 
šavo kiekvienam po $50,000. 
Teismas pripažinoRoosevel- 
tui teisybę ir Barnes turės 
dabar užmokėti da kelis 
šimtus tūkstančių tąįsmo iš
laidų.

POLICIJA SAUGOJA VO
KIETIJOS AMBASADĄ.
Vokietijos ambasadą Wa- 

shingtone apstatyta polici
ja, nes valdžia bijosi, kad 
žmonės jos nesudaužytų už 
paskandinimą "Lusitani- 
jos.”

GIRIOS DEGA.
New Hampshire valstijoj 

dega girios. Supleškėjo jau 
daugiau kaip 500 keturkam
pių mylių. Ugnis artinas 
prie Salėm miestelio. Pa
šaukta 200 ugnagesių, bet 
užgesyt negali.

MEKSIKOJ PRADĖJO 
JAU MUŠTIS.

Meksikoj, Guanajuato 
valstijoj, tarp Vilios ir Ab- 
regono armijų pereitoj są- 
vaitėj prasidėjo jau mūšy s. 
Vilią Abregono kariumenę 
sumušė ir grūda ją atgal.

Esperanzoj keli šimtai 
Meksikos indijonų užpuolė

New Yorkan atvažiavo su 
visa šeimyna iš Europos bu
vęs Meksikos skerdžius Hu- 
erta. Jisai tikisi vėl likti 
Meksikos prezidentu, jeigu 
jo šalininkai paimtų tenai 
viršų. Jo šeimyna suside
da iš 30 žmonių.

AUKOS 
LIETUVOS ŠELPIMUI.I

I

SO. BOSTON, MASS.
Kun. Delionio prakalbose per 4 

vakarus LSS. 60 kp. salėje surinkta 
L.Š.F. aukų $17.50. Atėmus išlaidas, 
už svetainę $2.00 ir apgarsinimams 
$1.00, išviso $3.00, L.Š.F. iždininkui 
perduota $14.50.

Pinigų $14.50 priėmiau.
K. Šidlauskas, L.Š.F. ižu.

po

NORWOOD, M ASS.
A ūko Lietuvos šelpimui.

F. Jacevičius ir P. Skardžius po 
$1.00; J. Rutkauskas ir A. Skardžius 
po 50 c.; J. Jurevičius ir A. Zarenko 
po 25 c. Viso $3.50.

Pinigus priėmiau 5—18—15
K. Šidlauskas.

GRAND RAPIDS, MICH.
Liet. Sūnų Draugija balandžio 13 d. 

■ savo susirinkime išrinko iš savo drau- 
' gijos 8 narius pirmeiviškų draugijų 
' komitetan, rinkimui aukų Lietuvos 
! šelpimui. Nutarta, kad butų renka- 
į ma iš kiekvienos draugijos nuo 50 
i narių po 1 atstovą. Bet iki šiol drau- 
gjjų komitetas dar nieko neveikė.

L. S. Dr-ja matydama, kad vieti
nis L.Š.F. komitetas dar nėra susi- 

j tvarkęs, aukavo iš savo iždo $25.00 ir 
l surengė balių, nuo kurio liko $26.05 
, pelno. Išviso susidaro aukų $51.05. 
! Atėmus persiuntimo išlaidas lieka 
$50.85. _ Jonas Besasparis.

Aukas priėmiau. T. L. Dundulis.
BRISTOL, CONN.

Vardai lietuvių aukavusių Lietuvos 
Šelpimo Fondan:

J. Urnevich, M. Stočkunas, J. Ma- 
tukaitis, P. Slucienis, V. Žvingilas, A. 
Garbukas, Sil. Zigmantas — po $1.00.

St. Pranis, A. Džikas, M. Bujauc- 
kas, J. Jacius, J. Klimovich, K. Pe- 
senkienė, M. Seliokienė — visi po 50c.

M. Reklavičiutė, K. Menčiulionienė, 
J. Vaičiūnas, J. Skrydla, R. Jokovo- 
nis, M. Brokevičiutė, J. Silonckis, J. 
Čeponis — visi po 25 centus. Domi
ninkas Pranis 30c.

Aukos draugijų:
Lietuvių Neprigulmingas Kliubas 

$10.00; Lietuvos Dukterų Draugija 
$10.00; S.L.A. 120 kuopa $5.00. Nuo 
surengto visų draugijų bendro ba
liaus liko pelno $13.25.

Visų pasiųsta L.Š.F. fin. sekr. T. 
L. Dunduliui $50.00.

■ J. Urnevich.

Aukas priėmiau V. 13. 15.
T. L. Dundulis.

EAST CHICAGO, IND.

Per LSS. 201 kp. atsibuvo 2 d. ge
gužio vakaras, ir visą pelną paskyrė
L. Š.F. Viso $3.90. Aukų surinkta 
$7.20. Aukavusių vardai ir pavar
dės:

K. Grikšas $1.00; K. Grikšienė, F: 
Kasilius, P. čeknis, F. Zičkus po50c. 
K. šierpetis 30c.; A Kairys.; J. Le- 
bauckas, A. Mažilis, J. Sidauga, L. 
Kavaliauckienė, A. Stočkus, A. či- 
pas, J. Jakutis, A. Kriaiža, J. Jasai
tis, P. Junakas, J. Tijušas. P. Sakas,
M. Tijušas ir T. W—tis po 25c.. A.
Sagaitienė 10c.; S. Kaminskienė 5c. 
Išviso $11.10. Siuntimo liešos 10c. 
Lieka $11.00. T. Varnaitis.

Aukas priėmiau. K. Šidlauskas.

Pajieškojimai
Pajieškau savo pačios Antosės 

penkių pėdų ir 2 colių, plaukai rudi, 
ji turi su savim 2 metų vaiką Vyras, 

‘ “ *6su ja drauge išvažiavo apiekurs

r

pėdas ir kelis colius, tamsiai gelsvų 
plaukų, raupuotas. Kas pirmas a- 
pie juos duos man tikrą žinią, ski
riu $5.00 atlyginimo. (22)

STEPONAS JONAITIS,
218 N. Walnut str., Duųuoin, III.

Pajieškau brolio Tamošiaus Bele- 
vičiaus; Vilniaus gub., Trakų pav., 
Merkynės parapijos, Riliškių kaimo. 
Jis išvažiavo iš Patersono su motena 
į Mahanoy City, Pa. ir dabargal ten 
gyvena. Bus puse metų kaip dingo, 
moteris sako, kad nežinanti kur jis 
randasi. Jis yra penkių pėdų aug- 
ščio, apie 40 metų senumo. Kas apie 
jį žino ar jis pats malonėkt atsi
šaukti:

Petras Belevičia,
50 Straigth str., Paterson, N. J.

Pajieškau brolio Andriaus Madza- 
jaus, pirmiau gyveno Riedinge; mel
džiu atsišaukti.

Vincas Madzajus,
726 Broeh st., Ashland, Pa,

’ Pajieškau Antano Radzevičiaus, 4 
metai atgal gyveno Rayne, N. J., da
bar girdėjom persikėlė į Elizabeth,
N. J. Turiu svarbų reikalą. Kas apie 
jį žino malonės pranešt arba pats lai 
atsišaukia šiuo adresu:

John Slakis,
Blaine, Ore.

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 19 iki 24 metų amžiaus. Turi 
būt linksmaus budo. Aš esu 24 metų 

amžiaus. Merginos atsišaukdamos 
malonėkit atsiųsti ir paveikslėlį.

Visoms duosiu atsakymą.
P. Donk,

233 Broadwav, So. Boston, Mass.

Pajieškau Soliomėjos Ridiliukės- 
Šukienės iš Klovonių miesto; ir Juo
zapo Latono kaimo Uošo, Kauno gub., 
Panevėžio pav.,

Stanislovas Stasiūnas, 
334 Southern avė., Muskegon, Mich.

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 18 iki 40 metų, aš esu 24 m. am
žiaus. Be skirtumo pažiūrų, kad tu
rėtų savo turto $1,000.00, aš esu vai
kinas ir turiu savo turto $2.000.00. 
Atsišaukdamos malonėkit atsiųsti ir 
savo paveikslėlį. (22)

A. Liutkevičius,
44 Elm str., Lowell, Mass.

Pajieškau Antano Sudžiaus ;Kauno 
gub., Raseinų pav., Šilelio par., Žiu- 
lių sodž. 1914 m. gyveno Springfield, 
III. Turiu svarbų reikalą; meldžiu at
sišaukti.

Jonas Sudžius,
103 Rice str., Kewanee, III.

Pajieškau draugų Kazimiero Trikšio 
Kazimiero Žukausko ir Antano Jenu- 
lio; Kauno gub., Šiaulių pav., Kuršė
nų vai. Meldžiu visų atsišaukti se
kančiu adresu: (23)

Frank Žalis,
P O BOX 73 Shirley, Mass.

Pajieškau draugo Povilo Girdaus- 
ko, Suvalkų gub., Marijampolės pav., 
Veiverių gmino, Mauručių kaimo. 
Meldžiu atsišaukti.

J. Gudinavičius,
306 Theodore str., Scranton, Pa.

Pajieškau savo dėdės Petro Kontri
mo; Kauno gub., Telšių pav., jau bus 
apie 22 metu Amerikoj ir noriu suži
noti kur jis yra. Pirmiau gyvenom 
Philadelphia, Pa. Malonės atsiliep
ti.

A. Lauzgenas,
86 Market str., Brighton, Mass.

Pajieškau draugų Juozapo ir Jono 
Seskauskų, abudu Kauno gub., Ra
seinių pav. Veviržėnų par., Roigių 
sodž. Teiksis atsišaukti.

Frank Stonkus,
3437 S. Morgan str., Chicago, III.

Pajieškau Veronikos Norvaišiutės; 
Kauno gub., Šiaulių pav., Joniškės 
par., Skilvionių kaimo. Girdėjau at
važiavo į Ameriką, j Brooklyn, N. Y. 
Meldžiu atsišaukti.

Vladas Valantinas,
760 Centre str., Montreal, Canada.

Pajieškau pusbrolių: Antano ir Val
iavo Lavanavičių; Suvalkų gub., Vil
kaviškio pav. Taipgi pajieškau Kazi
miero Barkuczkio iš Graziskų kaimo, 
turi vedęs Virbaliutę. Meldžiu atsi
liepti.

L. Levanavičius,
1058 Elizabeth avė., Grand Ranids, 

Mich.

Pajieškau Jono Jankausko; Kauno 
gub., Ežerėnų pav., Alizavos par., 
Elniškių sodižaus. Meldžiu atsišauk
ti šiuo adresu: (22)

A. Kepalas,
2 Broad str., Burlington, N. J.

Pajieškau Jono Vitkevičiaus; Kau
no gub.. Ežerėnų pav., Alizavo par., 
Pilvišikų sodžiaus. Meldžiu atsišau
kti. (22)

A. Kepalas,
2 Broad str., Burlington, N. J.

Pajieškau brolio Juozapo Sebeckio; 
Kauno gub., Raseinių pav., Retavo 
parapijos, Gervainio sodž. 10 metų 
Amerikoj; pribuvo Į Chicagą, iš ten 
nuvažiavo į Kansas City, Kansas. 
Po nekokio laiko ir vėl sugrįžo į Chi
cagą, aš žinau gerai, kad jis gyvena 
dabar Chicagoj, bet nežinau jo adre
so. Už tai meldžiu jo paties ar pa
žįstamų suteikti man jo adresą, už 
ką bus atlyginti nuostoliai. (22)

John Sebecki,
211 First st., Elizabeth Port, N. J.

Pajieškau brolio, Povilo Beinoriaus 
Kauno gub., Raseinių pav., Batakių 
parapijos, Laukių dvaro. Kaip at
važiavo iš Lietuvos vieni metai ir gy
veno New Yorke. Meldžiu atsišaukti 
ar kas jį žino pranešti, o gausite di
delę padėką. (22)

Juozas Beinortus,
1436 Lineoln str., Waukegan, III.

Pajieškau Petro Kulešio ir Marijo
nos Kulešiutės; paeina iš Dovmunto- 
nių kaimo, Aleksandrovskos volosties 
Trakų pav., Vilniaus gub. Jie patįs 
arba kas juos žino praneškite šiuo 
antrašu: (21)

A. Zajankauckas,
23 Dean st., Norwood, Mass.

Pajieškau sesers duktės Juzefos 
Balučiutės, pirmiau gyveno Baltimo- 
re, Md. Paeina iš Suvalkų gub., Vei
siejų parapijos, Paliūnų kaimo. Todėl 
ji pati lai atsišaukia arba kurie ją 
pažystas malonkit priduot jos adre
są, nes yra svarbus reikalas su ja su- 
sižinot. (21)

Jonas Navickas,
Jefferson Line, Pa.

Pajieškau vaikino arba našlio ap
sivedimui, be skirtumo tikėjimo; aš 
esu jauna, bevaikė našlė; turiu tur
tą vertės $5.000.00. Platesnių žinių 
kreipkitės adresu: (21)

Mrs . W. Intas,
P.O. BOX 73 Chicago, III.

PAJIEŠKAU PIRKĖJO

Noriu parduot Pony Premo No. 6 

camerą (fotografišką aparatą) 5x7 

didumo ir prie jos visi reikalingi dai

ktai, parsiduos labai pigiai, dėl smul

kmenų kreipkitės šiuo antrašu:

J. C. MALINAUSKAS, (23) 

43 Spring st, Wallingford, Conn.

A. A. AGOTA MILERIENĖ.

Suomi pranešu, kad mano milimo- 

ji moteris Agota persiskyrė su šuom 

pasvečiu 2 dieną gegužės, palikdama 

mane didžiausiam nubudime. Gimi

nės ir pažįstami, norėdami gauti pla

tesnių žinių, malonėkit atsišaukti 

šiuom adresu:

Vincentas Milleris,

P. O. BOX 67, Simsbury, Conn.

TAPO UŽMUŠTAS mainose Anta
nas Vaitkunas, gegužės 7 d. š. m. 
Velionis paėjo iš Suvalkų gub., Vil- 

; kariškio pav., Kaupiškių gmino, Ma- 
j linių kaimo. 45 metų amžiaus. Kas 
, norėtų daugiaus apie ji žinoti, kreip
kitės šiuo adresu:

Petras Giraitis,
134 S. Everett avė., Scranton Pa.

DEŠIMTAS

Metinis Balius
Rengia Draugystė D. L. K. Keistu

čio Panedėlvj,
31 d. GEGUŽĖS-MAY, 1915 

(Decoration Day >
Lietuvių Svetainėje, Nonvood, .Mass.

Pradžia nuo 2 vai. po pietų, iki 11 
vai. nakties. Kiekvienus metus 
virš minėta Dr-stė parengia puikiau- 
siuis balius, bet šiuos metus bus dar 
puikesnis, nes yra dešimtas, kaipo 
jubiliejinis balius, ir paminėjimas 
šios Drauijos gyvavimo. Todėl de
damos pastangos kad balius butų 
gražus ir užganėdinantis publiką.

Bus visokių gėrimų ir užkandžių. 
Muzikantai griežš puikiausiai, o ypač 
einant maršą. Kurie atsižymės pui
kiausiai šokime, toji pora gaus pui
kią dovaną. Visi atsilankykite, o už- 
tikrinam, kad busite užganėdinti.

Maloniai užprašo
Draugystė D. L. K. Keistučio.

Draugysles L. T. Tėvynės
Mylėtoju No. 1. Chicago, III.

Pusmetinis mitingas bus Nedėlioj t
6 dieną Birželio (June), 1915, 12 va- ! Ižd“‘ Globėjai — J. Čiapas,
landą dieną. Beržinskio salėje, 46 ir 
Pauiina gatvių. Pribuvimas narių 
yra būtinai reikalingas, nes yra daug 
svarbių reikalų apsvarstymui. Taip
gi bus priėmimas pataisytos konsti
tucijos. Norintiems įstoti yra ge-

kus naujai konstitucijai įstojimas bus 
pakeltas, ši draugija yra pralenkus! 
visas Chicagos draugijas nariais ir I 
turtu. Organu turi apsirinkusi "Ke
leivį,” geriausį iš visų lietuviškų lai
kraščių. (22)

Rašt. K. čiapas.

riausia proga šiame mitinge, nes įvy- kiekvieną antrą nedėldienį

Iškilmingas, Didelis Piknikas 
rengia Lietuvių Neprigulmingas 

Kliubas
NEDĖLIOJ,

Birželio-June 6 d.. 1915 m.
GEO CHERNAUSKO DARŽE, 

Lyons. III.
Pradžia 9 vai. ryto. Įžanga 25 cen
tai porai.

Jaunuosius ir senuosius kviečiame 
kuolabiausiai atsilankyti, nės tai bus 
vienas iš puikiausių piknikų, kokius 
tamsta kada aplankiai. Galėsi sma
giai pasilinksmint ir gražiai pasibo- 
vyti, nes bus visokių puikiausių žais
lų. Galėsi greitai užmiršti savo var
gus ir nelaimes.— Jeigu butų šalta 
arba lytų, tai tuomet bus pikniko die
na perkelta ant kitos dienos, jtikietai 
bus tie patįs geri, tik diena bus visur 
pagarsinta.

PASARGA: Imkite 22-ros karus 
iki 48-tai ir Ogden Avė., paskui im
kite Ogden Avė. karus iki 52-ros, o 
nuo ten Lyons karus ir važiuokite iki 
Desplain upės krantui, kur yra dar
žas. (22)

Didelis Piknikas.
Parengė Lietuvių Pasilinksminimo 

Draugiškas Kliubas
NED. BIRŽELIO (JUNE) 6, 1915 

Prasidės 1-mą valandą po pietų 
DARŽE KARECKAS GROVE,

658 W. 123-r d str., West Pullman, III. 

įžanga 25 c porai. Muzika Kliubo 
Beno, vadovystėje F. Hendrisono. 
Kviečiame visus lietuvius iš visų ap
linkinių miestų kuoskaitlingiausiai at
silankyti. Užtikriname tikrą užga- 
nėdinimą. (22)

KOMITETAS.

MAŽA KRAUTUVĖLĖ parsiduoda 
labai pigiai ;tik poros šimtų dolerių 
tereikia. Moteris su penkiais kū
dikiais negal apsidirbt Atsišaukit 
tuoj.

Mrs CONNELY

115 Third str., So. Boston, Mass.

FARMOS’ NAUDINGOS FARMOS!

Šitos farmos parsiduoda visai pi
giai Worcester’io County. 67 akrai, 
stuba 8rumų, bania ir kiti budinkai. 
13 karvių, 2 arkliai ir risi farmos į- 
rankiai. Parsiduoda už $4.000.

60 akrų. 8 kambarių stuba, bonia 
su skiepu ir kiti budinkai. Visi bu
dinkai yra geri, žemė labai derlinga, 
ir gražus ežerukas ant farmos, taip
gi gražus sodas, žodžiu sakant, la
bai graži farma.

Parsiduoda tik už $3.600.00. įmo- 
kėt $1.500.

PARSIDUODA NAMAS
Randos gauna per metus $288.00. 
Parsiduoda už $1.400.00

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

AR MANAI PIRKTI ŪKE?
Jeigu taip, tai neatbutnai dasiži- 

noke apie Naują Lietuvių Ūkininkų 
Kolioniją Rusk County, Wisconsin. 
Tą vietą aprinko žemės specijalistas. 
Žemė yra gera. Letuviai naudokitės 
gera vieta dėl ūkininkavimo

D. B. PRATAPAS. (21) 
437 W. Dayton s t., Madison, Wis.

LIETUVIŲ DRAUGIJOS 
KURIOS TURI 

"KELEIVĮ” Už ORGANĄ

Lietuv. Mokslo Draugystė 
Pittsburgh, Pa.

Lietuvi? Pašelpinė Draugystė 

LAISVĖ, EASTON, PA.

Susirinkimai būna kas pirmą ptt- 
nyčią kiekvieno mėnesio nuo 7:30 va
kare, Anglų Socijalistų ruime, 4M 
Northampton str.

VALDYBA.

Prezidentas — O. Velioniutė, 

1120 Jackson st, Easton, 

Vice-Prez. — A. Meškauskas,

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

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

139 S. Bank st, Easton, Pa. 

Kasierius — J. M. Jankauskas,

Pa.

I

LIETUVVOS ŠELPIMO FONDO 
KOMITETAS.

Prezidentas K. Gugis,

1840 S. Halsted st, Chicago, DL 
Vice-Prezidentas 2) S. Menkus,

Cor. 12th and Vine sta., Phila^Pla 
Susinės. Sekr. 1) M. M. Rico-Honsan, 

140 E. 19th str, New York, N.Y. 
Susinešimų Sekr. 2) J. Neviackiaa,

183 Roebling St, Brooklyn, N.Y. 
Finansų Sekr. 1) T. L. Dundulis,

P. O. Box 511, Westville» DL 
Finansų Sekr. 2) J. Stasiulevičiuj 

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

226 W. Broadway, S. Boston, MaM- 

Kasos Globėjai: M. čėsna, 56 Malin* 
St, Brighton, Mass.; J. Gegužis M 

Broadway, So. Boston, Mass.; J. Goa* 
dauskas, New Britain, Conn.

Pinigus siunčiant čekiais arba 

ney Orderiais, reikia išrašyti valda 
Lithuanian National Relief Fuad.

Visus pinigus reikia siųsti valda 
kasieriaus per Finansų Raštininką, 

T. M. Dundulį, P. O. Box 511, Wesb> 
ville, III, kuris po kaucija $1,000.

LIETUVOS SUNŲ IR DUKT^Ų 
DRAUGYSTĖ, N,

Dės Moines, Iotra.
Valdyba:

Pirmininkas — A. Gailis,

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

821 S.E. Market st, Dės Moines, Ia. 
Turtų Raštininkas — J. P. Šepetia, 

714 E. Walnut str., Dės Moines, Iowa. 
Prot. Rašt. — J. Kazlauskas,

2900 E. 29th str., Dės Moines Iowa> 
I Iždinin. — J. Bindokas,

’1 218 E. 5th str., Dės Moines, Iowa.

123 E. D st., Dės Moines, Iowa. 

” ” — P. Ašmantą,

217 E. 6th st, Dės Moines, lova. 

Susirinkimai būna 1:30 po pietoj 

Columbia salėje, 409}fc E. Locust^L,

PALAIMINTOS LIETUVOS 

DRAUGYSTĖ, 

Chicago, I1L

9

— K. Meškauskas, 

W. 18th st, Chicago, DL

Valdyba: 

Prezidentas

663 

Prez. pagelb. — Ed. Čepulis,

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

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

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

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

1956 Canalport avė, Chicago, DL 
Susirinkimai būna kiekvieno miM> 

šio antrą nedėldienį, 1-mą vaL no 
pietų, Geo. M. Chernaucko salėj, 190* 
So. Union avė, Chicago, I1L

LIET. NEPRIGULM. KLIUBAS 
Chicago, I1L

Prezidentas — Sal. Vasaitis,

712 K. 17th place, Chicago, UL 
Pirm. Pagelb. — Jonas Gružinska%

923 W. 33rd UL
Prot Rašt. ir organo —»

Petras Keniutis,

3238 So. Halsted st., ChicsgOb 

Finansų Rašt — Ka?-, Mikolaiti%

3327 Auburn avė., Chicago, UL 
Kasierius — Kaz. Šilas,

3342 So. Halsted str., Chieam, 

Susirinkimai atsibuna kas paskuti
nę subatą kiekvieno mėnesio, 7 J* 
valandą vakare, "Aušros” svetažai* 
je, po No. 3149 S. Halsted st. M«tk 
nis susirinkimas pripuola sausio 
nesij. Bertaininiai: Balandžio ir 

lių mėn. Pusmetinis Liepos mėn.

DRAUGYSTĖ ĖV. PETRO No. 1 
Town of Lake, Chicago, HL

Valdyba:

Pirm. — B. Mozeika,

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

2459 W. 46th pi, Chicago, UL 
Org. Užžiur, Prot rast K. A. Ciapa^ 

4619 S. Washtenaw avė. Chicago. 

Finansų Rašt — J. Laucevičia,

4644 So. Paulina str Chicago, DL 
Kasierius — K. K. Stryneckis, .

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

dėldienį kiekvieno mėnesio 12 vaL 
dieną bažnytinėj svetainėj, Sv. Petro 

neprigulmingos parapijos, 4588 4* 
So. Marshfield avė, Chicago, UL

TĖVYNĖS MYLĖTOJŲ No. 1 
Town of Lake, Chicago, UL T 

Tėvynės Mylėtojų Draugystės Nevi 
ant Town of Lake, Chicago, UL oa« 
sirinkimai atsibuna kiekvieną pina 
nedėldienį mėnesio 12 vai. dieną, A. 

J. Bieržynskio salėje, kampas 46 t| 
Paulina sts.

Valdyba:

Prezidentas — A. J. Bieržynskis 

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

4547 So. Marshfield avė, Chicaga, 

Pmt rašt. — K. A. čiapas.
4619 S. Washtenaw avė. Chicago. 

Turtų rašt — A. J. Kareiva,

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

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

4612 So. Ashland avė, Chicago, I1L 
Visi Tėv. Myl. Dr-stės No. 1 na

riai, kurie dėl kokių nors kliūčių no» 
gauna laikraščio, kreipkitės poa 
Draugystės organo prižiūrėtoją, o 
tuojaus laikraštis bus siunčiamas. 

Į Redakciją rašyt nereikia, nes be ' 
valdybos paliepimo, laikraščio siųsti 
męs negalim.

”KeL” ADM.

LIETUVIŲ PASILINKSMINIMO 

DRAUGIŠKAS KLIUBAS.

Indiana Harbor, Ind.

Valdyba:

Prezidentas — Pranas HenderaanMU 

2112 137th st., Ind. Harbor. IaĖ 
Vice-Prez. — Pranas Andrijauskia, 

3730 Elm st., Ind. Harbor, laL 
Prot Rašt. — Pranas Rudis, 

room 22, Palace Hotel,

Indiana Harbor, InĖ 

Kasierius — Antanas Mikalocs,

2112 137th it., Ind. Harbor, ML 

Finansų rašt. — St. Simonas,

2207 137th st., Ind. Hanor, 

Maršalka — Motiejus Drungilaa,

3604 Deodar st., Ind. Harbor. laĖ 
Susirinkimai atsibuna nodUoatB 

po 15 d. kiekvieno mėnesio, l*ag 
landą po pietų, Antano Mikolacs sv»> 

tainėj, 2112 137th str., Indiana Man* 
bor, Ind.



Džian Bamba tebegyvuoja.

K E L e I v I s

Tautiečiai pyksta, kad 
Džian Bamba neberašo spy- 
čių į "Keleivį"; jie mislija, 
kad Džian Bambos ir gyvo 
nebėra. Never mai, Džian 
Bambos geografija da tebė
ra sveika ir jis dar ne vieną 
spyčių išpiškins apie viso
kią politikę. Tik Džian 
Bamba dabar kai paėmė di- 
vorsą su Keide buvo labai 
susitrobelinęs, ba ženotam 
žmogui vienam gyventi nė
ra jokių fonių.

Kunigas Mylibobas norė
jo Džian Bambai savo gas- 
padinę įpiršti, žadėjo ir vi
są parapijonų kasą priedo 
pridėti, bet Džian Bamba 
nėra grinorius, nosary. Jis 
tuoj suprato, kad čia gali 
būt koks roten biznis.

Džian Bamba kun. Myli- 
bobui atsakė, kad: "nuo pa
vietrės, bado ugnies ir vai
nos ir nuo pas kunigą gyve
nusios mergos — išgelbėk 
mus Viešpatie."

Vieną vakarą Džian Bam
ba, pildamas parapijonams 
tautišką šlicą į stiklus, savo 
saliune taip užgiedojo:

"Margas genys, margas, 
Svietas da margesnis. 
Kunigas biznierius 
Už visus didesnis.”

Ir visi kostumeriai pripa
žino, kad Džian Bambos 
giesmė vra olrait. Ana 
dien skaičiau katalikiškose 
gazietose, 
Krakų vedė karti, 
krajus, Džian Bambai 
strošna 
kontre yra tokie egzekuto
riai, ar kaip juos ten iš ge
ografijos vadina, su raudo
nais kautais, kurie daugiau
sia cicilistus karia. Jemeri- 
ke tokių nėra. Čia nusūdy
tą ant smerčio žmogų ve
da prie kartuvių kunigai. 
Jie atveda jį ir pastato prie 
kilpos ant platformos, duo
da pabučiuot kryželį, tada 
užmauna juodą maišą ant 
kaklo ir dac oi. Žmogus nė 
nepasijunta, kaip su kojo
mis kilpoje pradeda maska
tuoti.

Ir jie už savo darbą gauna 
tiek pinigų, kad Džian Bam
ba per dien saliune tiek 
parapijonų nesurenka, 
beč jur laif!

Beibė užgimsta ir ją 
jaus gabena bažnyčion, 
kunigas jam į gerklę pris- 
piautų, numirusi vėl turi 
kunigas į kapus nulydėti, o 
jei prisieina žmogų pakarti, 
tai ir tą darbą kunigai turi 
pridaboti. Bet jie nieko ne
dirba uždyką, nosary.

Jie paima tiek, kad ir 
jiems ir jų gaspadinėms bu
tų iš ko pilvus užsiauginti.

Biznis iz biznis — dac oi. 
y—- Mr. Džian Bamba.

kaip kunigai 
Džizus 

net 
pasidarė. Senam

nuo
Ai

KUNIGO MALDA.
Kartą nutukęs 
Prakaitu liaudies 
Storas klebonas 
Šitaipo meldies: — 
"Viešpatie didis!
Busiu dėkingas, 
Suteik malonę, 
Kad buč galingas.
Idant galėčiau
Tuos cicilistus
Visus iškarti, 
Kurie tik drįsta:
Priešintis valdžiai, 
Nelanko smuklių, 
Ir "Dievo garbei" 
Neneša rublių.
Tu žinai. Dieve,
Kad tie bestijos
Įstatus laužo
Mus kunigijos.
Laikraščius leidžia
Ant musų sprando
Ir katalikus
Skaityt sugando.
Prakalbas sako

‘ (Vienos pliovonės!) 
Skelbia, kad žmogus 
Yr iš beždžionės.
Liepia bažnyčion 
Neiti sėdėti, 
Prie Romos trusto 
Neprisidėti.
O kas pikčiausia,
Tai tie bestijos,
Musų sutverto 
Velnio nebijo.
Sako, kad tokio
Gyvulio sviete,
Nieks negalėjęs 

_Niekad_regėti._______
O. kaip norėčiau 
Aš. Dievulėli, 
Kad gaspadinių 
Nors puskapėlį
Minkštų, jaunučių 
Galeč’ laikyti.
Bedievius smaugti 
Arba skandyti.
Visiems ant kaklo 
Kilpas užnerčiau. 
Ir už liežuvių
Gyvus pakarčiau.
Tada žinotų
Šitie galvijai,
Kas nusidėti
Mus kunigijai."
Taip pasimeldęs
Atsispeikėjo 
Ir pas Brigytą 
Pukšdams nuėjo.

Velnių Ponaitis.

čiam Graboriui butų "ka
put."! Na, tad, draugai 
mano, kasgi tada rūpintųsi 
musų grbiama tauta, ką?!

Ilgavyžis.
Lietuvių nežino nei popie

žius, nei Dievas.
Nesenai kuniginiame 

"Drauge" kunigėliai pabėrė 
karštas ašaras, kad lenkams 
nukentėjusiems nuo karės 
popiežius aukavo 5 tūkstan
čius dolerių, o lietuviams... 
išgraužk!... Lietuvių popie
žius nežino, nes lietuvių ku
nigai ir vyskupai visad ra- 
šydavosi ir persistatydavo 
popiežiams lenkais. Geri 
lietuvių tautos mylėtojai, tie 
musų kunigužiai, ar ne?

Bet aš štai ką pridursiu: 
lietuvių nežino, kad jie yra. 
netik popiežius, bet nė Die
vas nėra apie juos girdėjęs, 
nes visas maldas lietuvių ku
nigužiai siunčia Dievui į 
dangų lotiniškai ir Dzievu- 
lis mano, kad tik vieni "po
piežiaus tautiečiai" ji te
garbina. Reiškia, visos lie
tuvių maldos nueina šuniui į 
ant vuodegos.

Reikėtų, kad kuogreičiau- 
sia musų ambasadorius Ga
brys surengtų klumpiuotų 
ar vyžotų lietuvių parodą 
ir pasiųstų į dangų lietuvius 
išgarsinti, kad Ponas Die
vas pamatytų, jog toki tau
ta yra. kitaip musų tautai 
nebus nė danguje vietos.

Beto aš kreipiuosi prie ri
šu katalikų, kunigų gaspa
dinių ir davatkų, kad už- 
protestuotumet prieš kuni
gus laikančius svetimoj kal
boj pamaldas. Jeigu Dievas 
yra Visagalintis ir viską su
prantantis, nejaugi Jis per 
tiek amžių gyvendamas dar 
vis negalėjo išmokti lietuvi
škai, jei mes prie Jo mel
džiamės mums nesupranta
moj kalboj?

Sc-rantonietis lėberis.

I

Mačiukui (Girardville, 
Pa.).— Nedėsime nė apie jū
sų katalikų muštynes.

Norwoodiečiui. — Jūsų 
straipsnelio apie Z. Jankau
ską laikraštin nedėsim. Tas 
vyrukas per mažas, kad lai
kraščiuose apie ji rašyti. A- 
pie surinktas "Jaunimo Sap
nams” prenumeratas galit 
užklausti jo laišku.

KAS NORITE TURĖTI 
DRUTUS IR DIDE
LIUS PLAUKUS?

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

kuonogrei- 
su pagalba 
sustabdysiu 
atauginsiu 
Pleiskanas 

_ _ kokio nors
atsakymo, reikia prisiųst štampą už 

centu. (26)

L. J. PAULAUSKAS
(Barzdaskutys)

152 Millburv Street, Dept. 12, 
VVORCESTEK, MASS.

2

Visos Amerikos siųsti 
pinigai eina per Bosto
ną ir New«Yorką.

Norėdamas siųsti pinigus pareika
lauk tuojaus nuo G. * 
agentūros aplikacijų 
šiaip G. J. Bartašius, 
So. Boston, Mass.

Pinigų kursas dabar visai žemas, 
taigi naudokitės šia proga, nes Lie
tuvoj dabar pinigų reikia.

Musų kainos pinigų siuntimo 
kančios:

Rub.

J. Bartašiaus 
adresuodamas 

233 Broadway,

i

5 ............. ..................... 2.70
10 ............. ....................... 5.15
15 ............. ........................7.45
20 ............. ................. 10.00
25 ............. 12 45
50 ............. ................. 25.00
75 .............

100 ........................... 49.00
G. J. Bartašiaus agentūra jums iš

duos pačios kompanijos kvitas, ne
kaip kaip kiti agentai išduoda savą 
kvitą, už ką tik jis vienas atsako, už
tat siųst pinigai yra geriau per 
musu agentūrą.

G. J. BARTAŠIUS,
233 Broadway, So. Baston. Mass. 

arba:
498 Washington St., New York City.

Akušerka
j PaLaigusi kursą Womana Medical 

College, Baltimore, Md.
] Į Pasekmingai atlieka savo darbą 
į t prie gimdymo, taipgi suteikia vi-
• > sokias rodąs ir pagelbą įvairiose 

■ moterų ligose.

j SO. BOSTON, MASS j

6 Loring «tr, 

arti E ir 7 at

25.000 Ka^į’®«u
Užlaikau gramofonus su lietuviš

koms dainoms. Kožnas rekordas ka
štuoja tik 75c. Jeigu nori mano ka
talogo. tai prisiųsk už 3c. pačtinę 
štampą, o apturėsi didelį ir puikų i 
katalogą, kuriame rasi visokių _ ge
riausių Armonikų, Skripkų, Triubų 
ir daugybė kitokių Muzikališkų In
strumentų, Istoriškų ir maldų knygų, 
kokių tik randasi lietuviškoj kalboj.

Taipgi turim gražių popierų gro- 
matoms rašyti su puikiausiais ap
skaitymais ir dainomis, su drukao- 
tais aplink konventais, tuzinas 25c., 
oenki tuzinai už 1 dolerį. 
Reikalaukite visokio tavoro pas tik
rą lietuvį, o gausite teisingus tavo
rus.

112
W. S. Waidelis

GRAND ST.. BROOKLYN, N.Y

Dol.

M. Gallivan Co
Uilaikv goriauaį

E1ŽV, Vyną, Likieritu ir 
kitokius gardžius gėrimus 
o taipgi ir geriausio taba

ko Cigarus.
Meldžiame užeiti, o visados rasi 

gražų patarnavimą.

362 2M it, Si. Bestu.
(

i s

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

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

(22)
906 Athenaeum Blg.. CHICAGO, ILL. 

ENCELSIOR WATCH CO.

J. VALEIKA

di- 

iš

Teisingiausia ir Geriausia

APTIEKA
Sutaisom Receptus su 

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

EDVARD DALY, savininkas'
Breadway> S Boston, Mm.

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

I 
i 
i

I
o 
šių si m.

įauti DYKAI dvi teras štukas 
ir Dideij KataJioją visokių ma
giškų štukų ir kitokių visokių 
dalykų, kurių tu labu nori, o 
nežinai kur jų gaut? Atsiųsk 

savo pilnų ir aiškų adresų ir už
6 centus stempų dėl uždengimo 
pnsiuntimo kaštų, o męs tuojaus 
tų Kataliogų ir štukas tau nusių- 
sim DYKAI. Adresuok:
JUOZAS J. SZLIKAS, 

(MAGIKAS)
3261 S. Habtod St Chicip, III.

Ei, Vyrai, Vfai Paa

YUDEIKOI
Jis užlaiko gerą Restauraciją, vi- 
■okies rųšies Alaus, Degtinės, 

Vyno ir Cigarą.
Piniiausia ir parankiausia 

v eta lietuviams.

304 Bmtaj ir 253iKStwti 
SO- BOSTON, MASS.

JOHN KL’LBOK CAFE
Sveikas gyvas, brolau! Senai ma

tėmės, gal jau kur nors į kitą mie
stą persikėliai?
O ne, da vis 

čia pat gyve- 
nu, bet seniai 
tame krašte 
lankiaus ir 
nerandu
JONO

KULBOKO
O, brolau, 

jau jis persi
kėlė į. kitą 
vietą, ana ant 
kampo South 

1-mos .ir 
Wythe avė. 
Laoar jis ten įtaisė visokius paran- 
tumus ir gražius kambarius nakvy- 
i5ms. Vasarą kambariai vėsus, o 
:iemą šilti. Todėl visiems gaL pa
rai! atsilankyti į

JONO KULBOKO CAFE

!91 Wythe are.. Brooklyn, N. Y. 
(21-5)

f . M ATH US
Geriausias Lietuvū

SALONAS IR RESTAURACIJA
Sveiki geriausios rųšies gėrimai ii 
užkandžiai. Patarnavimas prie
lankus. Parankiausia lietuviška 
užeiga.

J. MATHUS
342 Broadway, So. Boston. Mara

į Didele Dovana Knyga išminties, knyga svei
katos. Ta knyga garsi visam 
sviete “DAKTARAS”

E

*3

1967—2 Richnicz*

moteris, 
seniems,

Uetuviszkas D-ras M. Ziselman
7 Parmenter St
Boston, J'ass. 

Visokias ligas gy 
dau pasekmingia- 
usiai. Ateikit tie
siog pas mane 1 
trepais į viršų tik 
neikit i aptieka: 
mano durve bal
tos arba telefoną 
duok o aš atesiu.
Ofiso valandos 
Nuo 9 iki l^ryte 
nuo 1 iki 2 ir Šiki 
8 vakare. Telephone
8 vakare. Teleph. Richmond 2622-R. 
Gyv. 155 Chestnut st., Chelsea Park.

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

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

i į 
I 
II 
k

Redakcijos jisshniai
_

J. A. Stakniui (Middlebo- 
ro. Mass.) — Tamsta sako
tės savo akimis persitikrinę, 
kad kunigai iš tikėjimo da
ro bizni ir labai išnaudoja 

į darbininkus. Mums labai 
: malonu išgirsti, kad tikin
čiųjų lietuvių tarpe, nežiū
rint Į didelį kunigų fanati- 
zavimą minių, atsiranda vis 
daugiau ir daugiau susi- 

i pratusių žmonių, kurie pa- 
j kelia balsą prieš nekulturin-j 
gus kunigų darbus. VienokI 
talpinti kun. K—ko visas 
šlykštybes, kiek jis, už ne- 
duosnumą, ant Middleboro | 
lietuvių pripiktažodžiavo,! 
mes negalime.

A. Karščiui.— Apie kata- 
, likų blogus darbus Velykų 
| šventėje, musų bendradar- į 
biai perdaug žinių prisiun- Į 

į tė ir mes jų visų negalėjome j 
j sutalpinti, o paminėjome tik 
j svarbesnes. Skaityk, Tam- 
jsta, "Kel.” No. 16 straipsnį: 
i "Katalikams Velykas pra- 
į leidus."

S. Pašulniečiui. (E. Ar- 
lington. Vt.).— Vargiai tie, 
"po medžiu kaziruojantie,” | 
kazirninkai susipras, jei a- 
pie juos parašysime laikra
štin. Juk jei jie nesigėdija 
šalygatvyj po žmonių akių 
kaziruoti, tad ar tokius žmo
nes gali laikraštis pamokin
ti?!

Olgirdui.— Rašant žinią 
neužtenka pasakyti, kad 
tas atsitiko Levvistone, rei
kia nurodyti ir gatvę ir ko
kiose aplinkybėse tas įvyko. 
Katalikai nuolat smuklėse 
kelia kruvinas peštynes; jie 
nepažįsta doros, nes jų 
nigai jos neišmokino, 
gelbės apie juos rašius.

A. Vaitkui.— Šį sykį 
galėsime sunaudoti.
Buvusiam Katalikui (Ken- 

singtone).— Ačiū. Tilps'se
kančiam n-ryj.

Apuokui.— šin numerin 
nesuspėjome, tilps sekan
čiam.

Į

tuo- 
kad

D-RAS ST. AHDRZEJEWSKI

Gabrys pančiakas ciravoja.
Ištikus karei, kariaujan

čios tautos savo diplomatiš
kus reikalus svetimose ša
lyse pavedė tvarkyti amba
sadoriams neutrališkų ša
lių, kaip Suvienytos Valsti
jos arba Italija. Tai kvaily
bė ir išgamystė tų valdžių!; 
Jos turbut nė neatsiminė, 
kad mus garbus tautietis, 
gerojus lietuviškų krūmų ir 
revoliucijonierius a la "po- 
davai Bog nogi" Gabrys de 
Paršaitis, netekęs ambasa
doriaus titulo laike karės, o 
"vyčiams” dar neprisiren
gus ganėtinai į "kovą,” da
bar turi su senais pavargė
liais "Hotel dės Invalides" 
Paryžiuj, pančiakas ciravot, 
kad francuzų kareiviai su 
kiaurom kulnim nevaikščio
tų. Koks tai pažeminimas 
musų tautos!

Fritzas.

Nėra ko pykti.
Connecticut socijalistai 

pyksta ant Brooklyno Gra- 
boriaus, kad jisai agituoja 

[ savo prakalbose publiką, 
kad neskaitytų socijalistiš- 

: kų laikraščių, o jų agentus 
su šluota išmuštų iš stubos. 
Hm, kokie tai neišmanėliai! 
Rodos, kad jiems nebūtų ži
nomas Graboriaus biznis! 
Juk reikėtų žinoti, kad ku- 

! ris žmogus skaito socijalis-

I
i

Onytės poteriai.
Mažą Onytę, einančią gul

ti, motina mokina kalbėti j 
poterius. Kada dakalbėjo 
"Tėve musų" iki: "duonos 
musų visų dienų duok mums 
šiandiena," mergaitė sušu
ko: L -K, «------------- J-------

— Ir su pusėtinai sviesto tišką laikrašti, tai jau to ne- 
ant duonos. K. P-kas. ■ matysi tautiškam saliune

geriant "Bom whiskę.” Tad, 
kaipgi Graborius neagituos 
priešais tokį darbą? Juk 
jeigu risi pradėtų skaityti 
laikraščius, tai netik kad tė
vynainiai — saliunininkai 
turėtų bankrutytb bet ir pa-

— Kaip ilgai tamstai užė
mė išsimokinti važiuot 
dviračio?

— Tris ar keturis...
— Mėnesius?
— Ne — dviračius!

ant

R.

*

i

ku- 
Ką

ne-

Vienatinis lenkiškas

DANTŲ DAKTARAS.
Užtaisau pasigadinusius dantis ir 
dedu naujus. Laiką gvarantuoju. 
Ištraukiu dantis be jokio skausmo.

238 Harrison avė. Boston.

Dr, B. 6. WERIICK
LIETUVIŠKAS D-RAS

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

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

Telefonas. (37)

253 Hannover st, Boston, Man

i 
t

i

Vienintelė mokyki., kurioj kiekvienas Kali išmok
ti Angliška kalba, labai trumpame laike, šio. mo
kyklos naujausia ir tobulintriausia metodą. Moki
name per laiškus, visose šalyse, už labai maža at
lyginimą; teipjau klesose dienomis ir vakarais. 
Jeigu nori išmokti greitai Anglų kalba, ateik ar 
rašyk platesnių žinių.

Chieago. IR.1741 W. 47tl Strtft,

(Tję^St

J
 AR NORI. KAD MYL1TŲ 

MERGINA?

Jeigu nori, tad pasipilk

i8

CREST KENDŽIŲ
1 o ji niekad nepamirš jus, nes Į

; g kendžių gardumas priverčia ją H 
9 jus mylėt. Reikalaukit visur ir 
H visada Lowneys Crest Kendžių. |
2 Jeigu negali gaut kitur, tai pn- 
| c’ųsk mums dolerį, o gausi vie
la ną svarą geriausių Amerikoj iš-U

Įdirbtų kendžių.
K. ŠIDLAUSKAS

IGenerališkas agentas Bostonui Iii
226 Broadway,

Keliaujantis Kriaučius
Siuvant visokius MOTERIŠKUS ir VYRIŠKUS RUBUS. Taip

gi parduodam _ tavorus jardais kitiems kostumeriškiems kriau
šiams arba šiaip ypatoms, kurie pareikalauja. Visokį tavorą per
kant pas mane galit gaut pigiau. Aš važinėju po Mass. ir Con. 
valstiją ir ant pareikalavimo pribunu visur.

Reikale adresuokit taip:

P. ŠIMKONIS,
7 Commbia st., Holyoke, Mass.

Šita knyga “Daktaras” gražiai pamokina, kaip vyrus, 
kas būtinai reikalinga žinoti, visiems, kaip jauniems, taip ir 
ženotiems ir neženotiems

Kiekvienas skyrius šitos knygos yra labai žingeidus. Ta knyga kiek
vienam naudinga ir reikalinga turėti, kuris tik nori būti sveikas ir 
laimingai gyventi.

Šita knyga “Daktaras” aprašo visokių ligų vardus, kaip jos praside
da. kaip apsireiškia, kaip išrodo ir kaip greičiau, geriau ir kur greit 
ir teisingai galima išsigydyti.

Ta knyga labai plačiai aprašo apie vyrų paslaptybes bei ligas ir taip 
pat apie moteris telpa daug.

Šioj knygoj “Daktaras” dikčiai aprašo, atidengiant daug paslapčių
apie geriausius smagumus ženybinio gyvenimo ir taip-pat kaip ir 
kada geriausia yra apsivesti ir kaip.............

Knyga “Daktaras”’ yra paveikslais iliustruota, parodo ir giliausias 
kūno dalis, išaiškina paslaptybes. Ji reikalinga kaip sveikiems, taip ir 
sergantiems. Tik perskaičius tą knygą patirsi, ko čia negalima parašyti. s 
‘ Apart kitų skyrių sergantiems rodijame skaityti apie nervų, kraujo, g 

5 inkstų, romatizmo, odos, vidurių, nusilpnėjimo, bronchitis ir limpan-g 
g čias ligas: taip-pat apie moterų nesveikumus ir kitas visokias ligas, ž 
X sėklos nubėgimo ir tt.
~ Jei sergi, tai pirmiau ne kaip manai vartoti kokias nors liekarstas § 
5 ar kreiptis prie gydytojo, reikia būtinai perskaityti knygą “Daktaras”. = 
M Daug žmonių išgijo nuo rodos “Daktaro”.
5 Ypatingai serganti, nusilpnėję, sukliurę, pasigadinę per jaunystės g 
S klaidas ir varginami visokiomis, kaip paprastomis šviežiomis, teip S 
X užsisenėjusiomis ligomis, šitoje knygoje atrasite tikra rodą.
5 Todėl, kad ta knyga dėl labo visuomenės išduota, tai kiekvienas § 
s apturės ją dovanai, kuris tik atsiųs 10c stampomis prisiuntimui. Pasi- g 
g skubink išsirašyt. nes netrukus gali netekt! 3
g Reikalauk dar šiandien, iškerpant šitą apgarsinimą ir adresuok teip: 

i The Philadelphia Medical Clinic 
j 1117 Walnut St. Philadelphia, Pa.
Č Pasarga: Profesionališki Daktarai Kliniko pasekmingai greit viso- 
£ kias ligas, vyrų ir moterų gydo. Kitiems rodąs davinėja.

Dr. \Villiam Yoder, Dr. Th. J. Russell, Medical Directors.

g
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Taipgi išvalom ir Hproainam vi
sokias Vyru ir Motenj drapanas.

Tikras Jusi; brolis lietuvis

Musu firma randasi ir Californijoj, 
todėl mes greičiau pagaunam viso
kias naujausias formas.

JEIGU NORITE TURĖTI 
GERUS RUBUS PIGIAI, 

TAD ATEIKIT PAS 
MUS.

i

DUOKIT PASIŪT MUMS
Užtikrinant, kad Jus sučėdysite 

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

GERUS VYRAMS SIU
TUS IR OVERKOTUS 
PIGIAUSIAI IR GERAI

222 W. BROADWA Y 
SO. BOSTON, MASS.
Telefonas; So. Boston, 21013.

ir 20 AMES ST„ 
MONTELLO, MASS.



Teatras “Užburti Turtai”
Dalis pelno skiriama lietuviams nukentėjusioms nuo kares.

I. Newarlco L. S. S. 11 kp. Dramatiškas Ratelis suloš veikai} 3-jų aktij 5-se 
atidengimuose. II. llainucs vienas iš garsiausių “Aido” choras iš Brooklyn, 
N. Y. po vadovyste L. Eremino. III. Juras Ridzikas nuo Krosnos tilto sakys 
spyčių. Skambins ant piano. Bus deklamaciją, monologų ir John Bamba žadė
jo net iš Bostono atvažiuoti.

Sukatoj, 29 Gegužes-May, 1915
Perstatymas prasidės 8 vai. vakare, salė atsidarys 7 vai.
WH1TE EAGLE HALL (SVETAINĖJ)

335 Newark avenue. Jersey Cyty, N J.
Tikietij kaina: Pirmose sėdynėse 50c , antrose 35c., trečiose 25c.

Pasarga: Karai Turnpike ir Beit Line priveža prie pat durų svetainės.
Nuoširdžiai užprašom visus L. S. S. 51 Kl’OPA.

i
I aiLrnČfinAC ohVnc jalistų laikraščiams užmeta- 
LdlKiddllUvh vlIKud | te neetiškumą, tai mes jus 

apaštalams.
Štai "etiškoji*! spauda ką 

laro.
Nesenai "J. laetuva" už- 

ipuolė ant "Naujienų” kam 
os išdrįso spėti, kad "J. 
Lietuvos” No. 11 tilpusio 
traipsnio "Apie musų laik- 

—auto- 
pats 

Vairas. Vadinas, 
slapyvardžio sla- 
”J. Lietuvos” Re- 
tuojaus sušuko jyg. 

nešva-

j su jūsų "konkolauskijadų” 
fabrikacijoms, "šeimynų ir 

i tautos griovimo” išmislinė- 
jimais, savo chuliganų kri
minalistų perkrikštijimu Į 
socijalistus etc., turime pil
ną tiesą vadinti netik spau
dos chamizmo auklėtojais, 
bet tikrais literatiškais ban
ditais!

Ne aštrus žodžiai, ne kar
štas rašymo tonas demorali
zuoja liaudį, bet melas, pro
vokacija, iškraipymas ir

aščius — švietėjus' 
ius p. K. V. yra tas 
Earolius 

-kėliojo 
pyvardį. 
dakcija 
"Naujienoms,” kad 
"papildėt vieną iš 
riausiųjų laikraštinių pra
sižengimų;" nes: "nei vie

kas laikraštininkas neturi 
■teisės išduoti kito autoriaus 
I lapvvardės, arba viešai 
pflaryti kokių nors spėlioji- 
Knų, jeigu pats autorius nė- 
Ka savo slapyvardžių viešai 
paskelbęs arba leidęs juos 
paskelbti." "J. Lietuva" 
Už šitą šukavo "Naujienas" 
patrauksianti "garbės teis
man." Mae tautininkų lai
kraščiai švarus, etiški, 
tokių "prasižengimų" neda
rą.

Aš tik laukiau kada tau
tininkų etiškoji spauda at
sižymės šitoje srityje. Bet 

? laukti ilgai neprisiėjo.
Ką dabar "J. Lietuva" pa

sakys, kada jos tautiškoji 
prietęlka "Ateitis" No. 20, 
sulyg "J. L." logikos, pasiel
gė netik nešvariai, bet at
sižymėjo tikru literatišku 
Jbanditizmu. Ten vietinėse' 
įžiniose rašydamas apie LSS. 
162 kp. "Živilės” vaidinimą, 
koks tai J. K—s rašo,

kad: "p. Kurkulis savo re
cenzijose moka kitus pasių
sti malkų skaldyti ir ravų 
kasti." J. K—s kalba 
pie "Keleivyje" tilpusias 

f.'Gabijos vaidinimų recen- 
zijas po kuriomis niekad P. į 
Kurkulio parašo nėra buvę,; nė'ar.t mano 

slapyvardžiai: j "Kaštonas" kokį tai kores
pondentą iš Argentinos.

Aš tuomi slapyvardžiu 
: pradėjau rašinėti į laikraš-

a-

—
VILNIUS. Duonos bran- Į 

gumas. Kepyklų savininkų 
būrys kreipėsi į miesto val
dybą, prašydami padidinti 
duonos kainą. Jie skun
džiasi, kad mieste pabrangę 1 
miltai ir kuras.

Senatas patvirtino 
niaus teismo rūmų uždėtą 
bausmę ant "Lietuvos Ži
nių” redaktorės 2 sąvaitėm 
tvirtovės už išspauzdinimą 
prieš rusų valdžią kurstan
čio straipsnio.

Post effice, Boston, Mass.
i

Vil-

ŠAKIAI, Suv. gub. Vokie- 
sių šeimininkavimas. Vokie
čiai atsikraustę Į Šakius ne
daug žmonių miestelyje te
rado — visi kas tik galėjo 
paspruko. Tuoj miestelyj 
jie įvedė savo tvarką ir ėmė 
šeimininkauti. Paviešėję 3 
dienas, jie pradėjo rinkti iš 
gyventojų vario ir žalvario 
daiktus; miestelyje visus su
rinkę jau išsidangino ir Į 
kaimus vario jieškoti. Vė
liau jie pradėjo kaimuose 
imti grudus ir mėsą, o pas-

klasta vimas faktų, kuriais I kui paėmė iš apylinkės dva- ___ ___ • _ j__ u___ • ril i v* bnimn cktelrliiio nroltr-inumargintos tautiškųjų ir 
klerikališkujų laikraščių 
špaltos. Milžinas.

Delei slapyvardžių 
savinimosi.

Lietuvių laikraščių bend
radarbiai ar tai per savo ne
kultūringumą, ar iš kitokių 
tik jiems vieniems težinomų 
priežaščių, mėgsta labai 
tankiai savinties svetimus 
slapyvardžius, dažnai dagi 
jau visuomenėje pasižymė
jusių korespondentų ir pub
licistų. Tai yra netikęs ir 
negražus paprotis.

Neretai pasitaiko taip: 
korespondentas pagarsėja 
visuomenėj, kaipo teisingas 
ir sąžiningas asmuo, bet 
žiūrėk, išlenda kur iš pa
kampės kita ypata po tokiu 
pat slapyvardžiu ir prirašo 
laikraštin melagingų žinių. 
Nuolatinį laikraščių bndra- 
darbį, Tašinėjantį kadir sla
pyvardžiu, visuomenė per 
ilgą laiką sužino, ir tokiu 
budu, vienavardis korespon
dentas prirašęs laikraštin 
neteisybių, jau nuplėšia gar
bę pirmojo, teisingo, bend
radarbio, nes visuomenė 
mano, kad tai ta pati ypata 
skleidžia melus.

Nuo pereito rudens ma
tau laikraščiuose pasiraši- 
nė’ant mano slapyvardžiu

rų ir kaimų arklius, galvi
jus ir paukščius. Vokiečiai 
tokiu budu visai ištuštino 
Šakių dvarus: Augustavo, 
Plieniškių, Klišių, Anapolio, 
Bartupio ir kaimus: Šilga- 
lių, Prūselių, Bedalių, Mel- 
ninkų ir Vargšų. Atsidan
ginę Į Prūselių mokyklą vo
kiečiai sudraskė paveikslus 
ir sudaužė kėdės, stalus ir 
t.t.

Pas vieną ūkininką radę 
mokytoją ir jo broli, jie pa
ėmė abudu nelaisvėn ir iš
eidami judu išsivarė. Pake- 
lyj ėmė klausinėti, kas esą. 
Juodu atsakė ”lenkai” esą, 
nors buvo lietuviai. Tarp 
vokiečių buvo vienas lenkas 
kareivis; jis ėmė prašyti, 
kad juodu paleistu. Vokie
čiai galų gale juos paleido, 
bet iš vieno atėmė 300 rub., 
o iš.kito laikrodėli ir net ba
tus nuavė. Šakiuose vokie
čiai surinko apie 300 vyrų ir 
išgabeno juos Vokietijon, su 
likusiomis moterimis ir 
merginomis elgiasi labai 
žiauriai, o taipgi ir su vi
sais gyventojais. Išsyk vy
rai slapstydavosi miškuose 
ir slėpdavo tenai savo ark
lius, bet vokiečiai ir ten juos 
surado. J. GI.

o buvo tik
Reporteris, Aš ir Vrd. 

į Argi čia ne begėdiškas P. 
Kurkuliui užmetimas! ’ ,

Tasai laikraštis, kurį juk ičius nuo 1912 m. Pirmieji 
ne veltui So. Bostono lietu- ; mano straipsniai po to sla
piai "Vėžiu" vadina, jau ne pyvardžiu tilpo "Rygos 
jirmą syk tokį darbą atlie- • Naujienose”: "Neklausykit 
<a. Jis išdavė andai ir Ožio į ką kunigai sako, bet žiūrė

kit ką jie daro” ir "Lelijų 
žiedai." Beto po tuo pačiu 
slapyvardžiu rašinėjau į 
"Lietuvą,” "Vien. Liet.” ko
respondencijas iš Lietuvos.

Aš norėčiau žinoti, kuris 
iš musų pirmas tą slapyvar
dį priėmė, aš ar Argentinos 
Kaštanas?.

Prie progos primenu ir 
kitiems korespondentams, 
kad nesisavintų svetimų sla
pyvardžių, nes tai, sulyg lai
kraštinės etikos dėsnių, yra 
nedora. žodžių slapyvar- 
džiams, rodos, iki šiol musų 
kalboje nėra pritrukę, gali
ma pasirinkti įvairių-įvai- 
riausių naujų slapyvardžių, 
kam gi tad nuo kitų vardus 
vogti! . Kaštanas.

Mikitono slapyvardį.
Beto tas pats J. K—s 

išdavė aktorių Milžino ir R. 
Drąsaus slapyvardžius, ku
riais jie programoje buvo 
pasirašę, kas, sulyg laikraš
tinės etikos taisyklių, irgi y- 
ra nedora ir nekultūringa.
j Apie tokių J. K—ų chami- 
mą, kurie apie laikraštinę 
tiką tiek nusimano, kiek 
elnias apie muzikontystę 
r vien šmeižimus rašyti te- 
ioka, nėra ko daug nė kal
ėti, bet tokio niekšingumo 

.teturėjo leisti papildyt sa
vo bendradarbiui "Ateities” 
R—ja, kuri kaipir visi tau
tiškieji laikraštukai turi 
pretenziją vadinties "etišku 
laikraščiu.” Gal "J. Lietu
va” teiktųsi tą literatinį 
chamizmą išaiškinti savo 
sesutei "Ateičiai”?

Jau jeigu jus, tautininkai, 
drįstate socijalistams dary
ti priekaištus apie laikrašti
nę etiką, kad socijalistai 
karštesnių tonu ką parašo, 
ar aštresnį žodį rašydami 
sakinyje pavartoja ir soči- dėti, negu garas gali išeiti.

Kuomažesni garvežio ra
tai, tuo daugiau jie duoda 
garvežiui traukimo pajie- 
gos. Ant didelių ratų tas 
pats garvežis turi kur-kas 
mažiau pajiegos. Tečiaus 
po greitais garvežiais reikia 
dėti dideli ratai, nes kitaip 
pistonas turėtų greičiau ju- 
J— . • ___ . •

Šiaulėnai, Kauno gub. Mu
sų klebonas mažne kiekvie
ną šventadieni keikia "be
dieviškus laikraščius” ir ją 
skaitytojus. "Geriems ka
talikams,” sako jis, didelė 
nuodėmė tuos laikraščius 
skaityti ir savo namuose 
laikyti, taip-pat susitikti su 
tais žmonėmis, kurie skaito 
ir plaitna pirmeivių laikraš
čius ir knygas. Kad neuž
sitraukti "Pono. Dievo ko- 
ronės,” turite bedieviškus 
raštus ir jų skaitytojus iš 
savo namų varyti!”

Po keleto tokių pamokini
mų kai-kuriose vietose tė
vai ir šeimininkai pradėjo 
persekioti už save mažes
nius, silpnesnius, kurie skai
to vadinamus bedievių laik
raščius, ir galų gale iškilo 
dideli vaidai. Kiškis.

Alksnipiai, Šeduvos pa
rap. Čia kovo 24 d. pasikorė 
17 metų mokinys P., baigęs 
Šiaulių miesto mokyklą. 
Žmonės kalba, kad velio- 
nies tėvai spyrią ji kunigų 
seminarijon stoti, jis gi ne
norėjęs. Tėvai pasakę: 
”Jei nevažiuosi seminarijon, 
tai eik žemės dirbtų, o ki
tam mes pinigų neduosim.” 

Lietuvos Nykštukas.

Pabėgėliai iš Tauragės 
pasakoja, kad vokiečiai mie
sčiuką apiplėšę ir sudeginę. 
Apie 5 tūkstančiai šeimynų 
liko be duonos kąsnio.

("Liet. Ž.).

, PAČTOS BANKA.
Suvienytų Valstijų Pačtos 

Bankas praeitais metais stebė
tinai paaugo. Per pastaruosius 
aštuonis mėnesius iki 1 d. ba
landžio indėliai paaugo ant 
$19,000,000, kuomet metai at
gal per tą patį tarplaikj paaugo 
tik $8,000,000. Tūkstančiai 
naujų depozitorių prisidėjo ir 
milijonai laikytų namie dolerių 
paleista apyvarton tuo laiku, 
kada šalyje buvo didelis reika
lavimas kiekvieno dolerio. Per 
tuos pačius mėnesius 75 Pačtos 
Bankose, kurios yra po Bostono 
pačtos valdyba, neatsiliko nuo 
panašių įstaigų kitose šalies da
lyse. nes iš viso atidaryta net 
11,000 naujų indėlių, per ku
riuos iš viso padėta net $1,300,- 
000. Per tuos pačius aštuonis 
mėnesius metai pirmiau buvo 
tik 7,000 naujų depositoriu, ku
rie pasidėjo tik $700,000.

Generalis pačtos viršininkas 
išleido labai pamokinanti lapeli 
apie Pačtos Bankas, kur nuro
domas būdas, kaip lengva yra 
pasidėt į pačtos banką pinigus. 
Tą lapelį galima gaut kiekvie
nam pačtos skyriuje Bostono 
apskrityje, o pačtos viršininkas 
Murray siuntinėja juos po na
mus su pagalba laiškanešių. 
Kiekvienas žmogus, kuris turi 
nemažiau kaip 10 metų, gali 
pasidėt savo pinigus vėlinėj 
Pačtos Bankoj, pasirašant savo 
vardą ir pavardę. Pasidėt gali-' 
ma nuo SI iki S100 pilnais dole
riais (be centų). Už padėtus 
pinigus pačtos bankos moka 
antrą nuošimtį, pradedant su 
pirma diena ateinančio mėne
sio po pasidėjimui.

Suvienytų Valstijų valdžia 
absoliutiškai užtikrina atmokė- 
jimą ant pareikalavime visų 
pinigų padėtų jos Pačtos Ban
kose.

Pinigus galima pasidėt ir at
siimt ir per pačtos Money Or
derius arba prisiųst registruo
tuose laiškuose, ir pradedant 
nuo ateinančio liepos mėnesio 
bile ypata Suvienytose Valstijo
se, jei gyvena tokioj vietoj, kur 
Pačtos Bankos nėra, galės pasi
dėt pinigus artimiausioj tokioj 
bankoj, užsiregistruodama pas 
vietini pačtos viršininką. Rei
kalaudamas tokio visuomeniško 
patarimo pasirodo iš daugelio 
atsišaukimu iš visų šalies kam
pų. ir gerai tatai nurodo tūlas 
Saline pavieto missourietis, ku
ris rašo:

'"Turėdamas keletą šimtų dole
rių, kuriuos susitaupiau drauge su 
pačia per penkiasdešimts metų 
sunkaus ir neperstojančio darbo ir 
taupimo, nutariau juos pasidėt Į 
Pačtos Banką mieste —. Mes para
ščių pačtos viršininkui tame mies
te bet jis atsakė, jog tik vietiniai 
tegali pasidėt, ir tas labai mums 
nesmagu. Mus ukelė yra per ma
ža pragyvenimui, o žemės kaina 
yra taip augšta, jog su tais keliais 
sutaupytais skatikais negalim dau
giau pripirkt, o mudu jau taip pa
senę, kad negalim jau 
dirbt, o narėtume nors 
dėt nors ant padoraus 
mo.”

Tas lapelis neužilgo 
spausdintas 22 svetimose kal
bose ir bus paskleistas per vie
tinę pačtą. Svetur gimę žmo
nės parodė didelį užsitikėjimą 
savo naujai tėvynei, ką parodo 
jų santikiai su Pačtos Banka. 
Generalis pačtos viršininkas 
Burleson apie čia gyvenančius 
svetimtaučius andai štaiką pa
sakė:

"Suvirs 500,000 depozitorių turi 
dabar pasidėję savo pinigus Pač
tos Bankose, o tarp tų yra žmonės 
visų ant žemės esančių tautų. 
Tarp tų yra žmonės įvairiausių 
užsiėmimų — profesionalai, teat
rininkai, mechanikai, darbininkai, 
žvejai, pedlioriai, etc. Bet daugu
ma jų yra paprasti darbininkai ir 
iš tų didesnė dalis yra svetimtau
čiai. Pačtos Departamento pada
rytas gyventojų surašąs parodo, 
jog apie 40 procentų (200,000) vi
sų depozitorių yra svetur gimę pi
liečiai ir jiems priklauso apie 50 
procentų visų pinigų, — o tas yra 
puikus pavyzdis tikro užsitikėjimo 
mus naujų piliečių, kad jų naujoji 
tėvynė išpildys savo prižadus.

”Dar yra kita priežastis, kodėl 
daugybė ateivių, neapsipažinusių 
su musų kalba ir vertelgystės bu
dais, kreipiasi į valdžią, kad ši 
apsaugotų jų sutaupytus skatikus, 
tai yra jų nelaimingi patyrimai su 
apgavingomis "privatiškomis ban- 
komis,” kurios buvo rankose suk
čių, kalbančių jų kalba, kurie be 
malonės išnaudojo savo naudai jų 
nesupratimą ir pasitikėjimą.”

JUS GALETE IŠAUGĖTI

PLAUKUS
Pasekmingas, moks

liškas gydymas dykai 
dėl vyru ir moterių.

Ar slinka jums plau
kai?

Ar pratilę jusu plau
kai nuo metu? Ar 
užkrėsti kokias nors ne 
sveikumais ir limpanti 
jie?

Ar randas plaiskotes, 
niežas odos galvos?

Ar plinki. bei pra
dedi plikti?

Ar kenkia kas iš
Prieš gydymą, aukščiau pasakytu li

gų. tai stenkitės apsau- 
guoti jos. Užsakykete iiuostruta kny
gute jusu prigemtą kalba:

■•TEISYBE APIE PLAUKUS.” 
Parašita europos gar- 

Bingo specialisto, kuri- 
oje randas įvairius ži- 
nios: ibį'

Gražybe plauku.—su- 
dėjimas plauko ir odos 
galvos. Priežastis slin- 
kimo plauku ir žilumas 
—Kaip užlaikyti

P it: -

«ra-

kai. — Barzda.—ir dėka- 
vones nuo užganėdintu 
kliętu. Ketvirtoje savaite.

GYDYMAS DYKAL
Męs galeme perti- 

krenti kiekviena, kad 
gyduoles CALVACURA I 
sulaiko slinkimą plau
ku prašalina plaiskotes 
ir augina gražius plau
kus Už 10 centu arba 
krasos markėms prisi
ųstus sykiu su Jusu 
antrašu. Męs išsiuče- 
me kiekvienam doler
ine dėžutė Calvacura— 
os N. 1 ir knygute 
“Teisybe Apie Plau
kus.” Išpiaukete že-

šeštoje savaite. miau atspaustą kuponą 
ir siuskete šianden.

UNION LABOP.ATOKY, Bos 638, Union, 
N. Y.
UNION LABORATORY, 

Box f3S. Union, N. Y.
Siučiu i dedamas 10 centu dėl apmo

kėjimo kaštu persiutimo. meldžiu išsių
sti man tojaus jusu dolerine dėžutė Cal
vacura N. 1 ir knygute “Teisybe Apie 
Plaukus.” (Pasiuskete sykiu kuponą su 
jusu antrašu.)

l “Keleivio” Skaitytojus.
Gerbiamieji:— Kurių pre

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

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

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

Su pagarba,
”Kel.” Administracija.

beveik be
klek pasi- 
palaidoji-

bus at-

D

Skaityk ir temyk
Daugumas žmonių neužganėdinti 

savo buviu ir mušto, kokiu budu pa
gerint jį. štai jūsų tikslui ir proga: 

Nusipirk gerų gabalų derlingos ia- 
mės ir pradėk gyvenimų ant ūkia, 

• — . kuri užtikrins tavo ateitį; nereikia 
Kas bijoti bedarbės nei blogų laikų. Na- 

raus pirk ūkės (fermos) nepasitairav^o 

! pas mane, nes už patarimų neimu nai 
I vieno cento.

su Aš esmi apvažinėjęs daugelį vala- 
; Į tijų tuo tikslu, kad dažinojus prekes 
• (ir derlingumų žemės ir kalbėjausi su 

tūkstančiais farmerių apie naudų
• ūkių, per kų ir Jums galiu teisingai 

patarti. Norėdami pirkti ūkę nema

nykite, kad reikia didelių tūrių, tu

rėdamas $100 gali lengvai tapti sa

vininku pusėtino šmoto žemės, nes 
kitų dalį pati ūkė išmokės.

Nelauk ilgai, bet rašyk arba kreip

ti)

Darbininkai, Skaitykit
V AID YLĄ!"

"Vaidylos” 

matydamas 

ninkus mažai dir

bant, sumažino sa

vo laikraščio ”Vai- 

dylos” kaina, r „ „ ___ __________ _

prisius 25 c. gatm' p^k ukės (farmos) 
laikrast) "Vaidylą” Į 
per visus metus.

"Vaidyla yra didelio formato, — 
puikiais paveikslais; tikras darbinin
kų laikraštis. Eina jau antri metai; ' 
nėra leidžiamas dėl pelno, tik dėl pa- 
gerinimo darbininkų būvio. Kurie ir 
mažai dirbate galime užsimokėti to
kių mažų prenumeratų. Siųsdami pi
nigus adresuokite taip: (20)

"VAIDYLA,*

1334 S. 48th avė.. Cicero, I1L ,.----------------’ —.-------------------------------*------------- -------------------------*■
... i kis ypatiskai tuojaus, nes dabar yra

Nesiųskit markėmis, bet įdekite geriausis laikas -----
25c. įvynioję popieron ir tuoj pasiųs-: i-om.vac
kitę. Ši kaina da pailginta, bet ne ! A- UKMA.>A»,
ant ilgai. Pasiskubinkite! j 219 VVashington st., Uaukegan, III

leidėjas 
darbi-

DIAMOND

/T
45 visiemsM L ktunorĮLmiau mos1 ausl Sfi 45 ilsiems
----------------------------------- : MES PRALENKIAM VISUS KITUS

DIDELIS UŽDARBIS, GREITAS PARDAVIMAS. ANT PASKIRTO 

LAIKO. PREKĖS NUMUŠTOS

vien supažindimui su musų naujausios mados ir geriausios rųšies Tavorų. 
DYKAI PERSITIKRINIMAS IR IŠBANDYMAS. Pinigai nereikalingi. 

Užmokėsit po persitikrinimo, kad daiktai tiek verti. Rašykit šiandien 

priduodami savo vardą ir adresą, o mes pasiųsim Jums per ekspresą 

šitą moterišką arba vyrišką, gražiai įgraviruotą, auksinį geležinkelio sti

liaus, su gerais viduriais LAIKRODĖLį už $6.45 ir pre jo ktas dovanas 

DYKAI. Tai yra šia:
Vieną 5 šūviais nikeliuotą automatišką Revolverį, (pirmą sykį vartoja

me), Lenciūgėlį, Magišką lazdutę, Špilką, 4 pilno sudėjimo neįpiaanamos 
britvos, Žiedas, Fontaninė plunksna ir Peilis. Tie visi daiktai visur verti 

$25.00. Musų kaina — $6.45. PILNA G' ARANCUA. 20 metų patyri

mo prekyboj ir tūkstančius paliudymų nuo pirkėjų, kurius per tą laiką 

užganėdinom. čedyk pinigus ir persitikrink pirmiaus musų tavorais, ne

gu pirksi kur nors kitur. Prisiųsk už 10c. štampų kaipo užtikrinimą. 

Iš Kanados reikalaujas pinigai išaukšto. Ištikimiausias prekybos namas 

Suv. Valstijose. ” ’ (22)

FISHLEIGH & CO., (Dept 997) CHICAGO, ILL.

’JJ' ...
CUT W 

STONĖS

FARMOS, Geriausios FARMOS!
Pigiai parduodu geriausias gatavas Farmas su 

BUDINKAIS, SODNAIS IR UŽSĖTAIS JAVAIS.

Farmų turiu visokio didumo, žemė molis su juodžemiu ir molis su 

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

ŠIENAMS IR SODNAMS.

Turiu daugybę farmų ir neišdirbtų, žemę parduodu labai pigiai— 
ant lengviausių išmokėjimų. Žemė atsakančiai gera. Didžiausia Ame

rikoj Lietuvių farmerių kolonija, kur aš jau esu pardavęs 320 farmų 

lietuviams apielinkėje miesto Scottville, Mason County, Michigan, kuris 

yra turtingiausias farmerių miestas visame Michigano statė. Viduryj 
derlingiausių ir gražiausių lygių laukų žviriuoti keliai (plentai), upės 
ir ežerai, pilni žuvies.
SCOTTVILLE YRA LIETUVIŲ KOLONIJOS CENTRAS IR RANDASI 

ARTI PRIE MICHIGAN EŽERO PORTĄVO MIESTO LUDINGTON.

Turime geriausią transportaciją vandeniu laivais ir geležinkeliais; 
turime turgus javų, melnyčias, bankus, bažnyčias, geriausias mokyklas 

ir visas vigadas. Broli Lietuvi, neklausyk kompanijų ir jų agentų ap

garsinimų, kurie vilioja žmones, kad pirktų jų smėlynus ir pustynes, ant 

tokių žemių yra vargingas gyvenimas. Atvažiuoki pas mane į Scottville, 
Mich., aš turiu geriausių žemių su moliu, juodžemiu ir maišytų žemių 

geriausio gatunko, kokių gali rasti Amerikoj apgyventame gražiausiame 
krašte. Nusipirkęs nuo manęs farmą pats ir tavo šeimyna džiaugsitės 
ir tapsi tuoj turtingu farmerių. Norintieji pirkti gerų farmų. rašykite, 

tuoj gausite žemlapį (mapą) Lietuvių Kolonijos ir Farmų Katalagą.

Adresas: (26)

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

J[ ]E ][ ] □

. PERSKAITYK ir KITAM PASAKYK

“KOVA”
Sąvaitinis Darbininkų Laikraštis, Leiižia Lietuvių Socijalistų Sąjunga

“KOVOS” prenumerata metams, tik
Pasiskubinkite dabar užsirašyt, nes ta proga galėsit naudotis tik 
per vieną mėnesį. Nuo 1 dienos Birželio “Kovos” prenumerata 
vėl bus kaip ir pirmiau, $2.00 metams.

“KOVA” leidžia^patyš darbininkai, ji leidžiama tik dėlto kad supažindintdarbininkus su jų reikalais, todėl kiekvienas darbininkas privalo užsirašyti“Kov|,” nes ji yra geriausiu jo draugu
Laiškus siunčiant adresuokite taip:

D

29 No. 6-th street,
66

Philadelphia, Pa



Iš karės lauko.
PRIE ŠIAULIŲ RUSAI 

TAIPGI SUMUŠTI.
Iš Berlyno atėjo 24 gegu

žės šitokia žinia: "Prie 
Šiaulių vokiečiai užpuolė 
šiaurinį rusų sparną ir su
mušė jį, kanu paimdami 
1,600 belaisvių ir 7 kulka- Į 
svaidžius. Nakčia rusai pa
darė ant vokiečių užpuoli
mą, norėdami atsiimti sa
vo pozicijas, bet likos at
mušti su dideliais 
liais."

Šiauliai stovi ant 
geležinkelio, kuris 
Liepojų su Vilnium, 
vėžiu ir Dvinsku. todėl ru
sai dėjo čionai visas savo 
spėkas, kad išgelbėjus Šiau
lius. Mūšiai ėjo per tris 
sąvaites ir. kaip rodos, da
bar Šiauliai vokiečių ranko
se.

nuosto-1

didelio 
jungia 
Pane-

ITALIJOS SPĖKOS YRA 
______ DIDELĖS.______

Kaip Italija šitoj karėj 
pasirodys, dabar da per an
ksti pranašauti, bet jos pri
sidėjimas prie sąjunginin
kų duoda pastariems didelę 
persvarą. Italijos spėkos ga
na didelės.Pereitą metą rug
pjūčio mėnesį, kada kilo Eu
ropoj karė, Italija turėjo tik 
300,000 armiją. Bet nuo to 
laiko ji per 9 mėnesius nuo
latos ginklavosi, organiza
vo spėkas ir šiandien ji turi 
Austrijos pasienyje jau 
760,000 kareivių armiją, ar
miją puikiai per tą laiką iš
lavintą ir nuo galvos iki ko
jų apginkluotą. Išviso gi 
Italija gali pastatu 2.000,- 
000 išlavintų kareivių ir 
1,000,000 milicijos. Italijos 
laivynas yra didesnis negu 
Austrijos.

AUSTRŲ KAZARMĖS 
IŠDINAMITUOTOS.

Verona, Italija.— Austri
jos Tyroliuje, Rovereto mie
ste, kur gyvena 12.000 ita
lų, 22 gegužės likos išmes
tos i padanges austru ka- 
zarmės. Policija areštavo 
daug italų.

ITALIJOJ VISUOTINA 
MOBILIZACIJA.

Roma.— Paskelbus Aus
trijai karę, Italijoj tuojaus 
buvo apskelbta visuotina 
armijos ir laivyno mobiliza
cija. Išviso pašaukta prie 
ginklo 3,000,000 kareivių.

PAĖMĖ 6,300 RUSŲ PRIE 
KIELCŲ.

Iš Vienos pranešama, kad 
Kielcų gubernijoj, Lenkijoj, 
dabar eina smarkus mušys 
austrų su rusais. Vokiečiai 
tenai paėmė jau 6,300 rusų 
kareivių ir 50 oficierių.

AREŠTAVO 10 TURKŲ 
OFICIERIŲ.

Dardaneliuose likos areš
tuota 10 turkų oficierių, ku
rie nenorėjo klausyt vokie
čių generolų. Juos atvežė i 
Konstantinopolį ir atiduos 
kariškam teismui.

SUBMARINAS ŠOVĖ
LAIVĄ 29 SYKIUS.

Airijos pakraštyje, tik 13 
mylių nuo uosto, vokiečių 
submarinas paskandino 22 
gegužės anglų prekinį lai
vą ”Glenholm,” kuris plau
kė iš pietų Amerikos su 
sprogstančiomis medego- 
mis. Vokiečiai liepė juri
ninkams nuo laivo nulipti, 
paskui šovė jį iš kanuolės 
29 sykius, pakol laivas pa
skendo.

BULGARIJA RUMUNI
JAI NEKLIUDYS.

Bulgarijos ministerių 
pirmininkas Vasil Radosla- 
vov oficijališkai paskelbė, 
kad Bulgarija nedarys Ru
munijai jokių kliūčių, jei 
pastaroji apskelbs Austrijai 
karę.

NAUDOKITĖS PROGA!
Kaikuriems namų savininkams dabartiniu karės lai

Nedėlioj dirbt nevalia.
..........  , Julius Shamukler užmo- 

Plačiai žino- tėjo $5 baudos už tai, kad______ „________ , _
mas franeuzų ekonomistas. nedėlioj numalevojo prie sa- ku pritruko pinigų, todėl prispirti yra parduoti savo

KARĖ LĖŠUOJA KAS
VALANDA $2.000.000. 

Paryžius.—
©

iThery apskaito, kad sąjun- vo name]io Mattepane laip- 
gininkams karė šįmet lė- 
šuos $10,000,000,000, o Vo
kietijai. Austrijai ir Turki
jai — $7.000.000,000. Išvi
so tas padaro:

I mėnesi .. $1,440.000,000 
Į dieną .......... 48.400.000
Į valandą .... 2,000,000.

KAIZERIS EINA PRIEŠ 
ITALIJĄ.

Vokietija labai neužganė
dinta iš Austrijos politikos, 
kuri leido Italijai įsikišti 
karėn. Berlyno valdininkų 
tarpe pasidarė stipri nuo
monė. kad Vokietija turėtų 
dabar palikti Austrijai vie
nai kafriauti su Italija. Bet 
kaizeris tam griežtai prie
šingas. Jis eina prieš Itali
ją sykiu su Austrija. Apie 
800.000 bavarų ir vengrų esą 
jau sutraukta Italijos pasie
nyje ir manoma, kad dau
giau vokiečių kariumenės 
kaizeris siųs per Šveicariją.

$7,000.000.000. Išvi

tus.
Cohen. Solomon ir Simons 

buvo taipgi areštuoti ir at
rasti kaltais užtai, kad ne
dėlioj kasė savo daržuose 

; žemę.
Bet kada kapitalistų biz

nis reikalauja, tai tuomet 
dirbti valia. Tame pačiame 
Bostone cukernėj darbas 
niekad nesustoja. Bet žmo- 

į gui savo darže dirbt nevalia 
nedėlioj. Ar ne kvailai tas 
išrodo?

Vietinės Žinios
Valkatos apiplėšė lietuvį.

18 gegužės vakare buvo 
apiplėšta lietuvis, Stanislo- 

: vas Butkevičius, kuris gy- 
’ vena po No. 562 3rd st. Ji

sai dirba naktimis ant New 
Haven & Hartford geležin- 

i kelio ir apie 8 vai. vakare 
ėjo į darbą. Išėjus jam iš 
D gatvės ant "dumpų," 4 

I valkatos paprašė degtukų. 
Butkevičius pradėjo jieškot 
degtukų, tuo tarpu vienas 

(valkata pagriebė jį iš už
pakalio už kaklo, parmetė 
ant žemės ir visi supuolę 
pradėjo kratyt kišenius. 
Vienas užtiko mažutėj keli
nių kišenėlėj $50.00 ir iš
traukęs sušuko: "Allright, 

į boys, I got it.” Tuomet visi
• šoko ir leidosi bėgti.

Butkevičius skundėsi po- 
licmonui. bet tas ir klausyt 
nenorėjo. Išrodo, kad Kiau- 
lėnas nemelavo sakydamas, 

■jog Bostone prie vagių šai-
• kos priguli daug policmanų.

—

Pirmoji socijalistų gegužinė 
Spot Ponde.

S. Bostono ir Bostono L. 
S.S. 60 ir 162 kuopos turės 
gegužės 30 d. pirmąją ge
gužinę — išvažiavimą į 
liumynus, Spot Ponde. 
dama užvesti indomias 
kusijas-pašnekėsius po 
viru dangum.

za- 
Ža- 
dis-
at-

Ant Thorndil^e gatvės po
licija rado motiną su trimi 
vaikais, kurie jau nuo 5 die
nų buvo nieko nevalgę. Tuo 
tarpu ponia Nextdoor kelia 
didžiausias puotas savo šu
niukams. Ar negera dabar
tinė tvarka?

Lietuvos Dukterų ir Sūnų 
Draugija birželio 11 d. ren
gia dideles prakalbas sušel- 
pimui nuo karės nukentėju
sių lietuvių. Kalbės d-ras 
F. Matulaitis. F. Bagočius 
ir K. Šidlauskas. Prakalbos 
bus Lietuvių salėje, prasi
dės 7:30 vai. vakare.

30 gegužės, 1 vai. po pie- 
tų, bus Bostono Lietuvių 
Draugijų Sąryšio konferen

cija Labdarių svetainėje. 
Draugijos ir kuopos, malo
nėkit prisiųsti savo delega- 

! tus. M. Plepis, rašt.

LSS. 60-tos kuopos nariai 
teiksis pribūti į svarbu 
sirinkimą 30 gegužės, 10 

(landą ryto.________

su 
va

71

Tarptautinis piknikas.
Bostono soeijalistai ren- 

į gia 17 birželio, "Bunker 
Hill" dienoje, didelį tarptau
tinį pikniką Downer’s Lan- 
ding vietoje. Quincyje. kur 
galima nuvažiuoti Quincy 
karais (iš Bostono 10c.). 
Piknikas susidės iš Įvairių

; žaislų ir prakalbų. Kalbė-, 
tojai kalbės angliškai, šuo-' 
miškai, vokiškai, itališkai, 
žydiškai, latviškai, lietuviš
kai ir lenkiškai. Įžanga 25c. 
Vaikai iki 14 metų bus įlei
džiami dykai.

Cambridge’aus LSS. 
kp. gegužės 29 d. rengia už
baigimui šio sezono koncer
tą East End Christian 
Union salėje, 7 Burleigh st., 
pradžia 7:30 vakare.

REIKALINGAS VYRAS, turintis 
ukvatą prie žuvavimo ungurių apie 
70 svarų. Išlaidų nebus, tiktai val- 

Atsišaukis pas (22)
A. KELLY.

1 Scripple Place. So. Boston. Mass.

gris.

savastį už daug pigiau, negu ji yra verta, čia paduoda* 
me tik kelius iš tų, kuriuos mes turim ant pardavimo: 
So. BOSTONE, ant 4th st. 5 fami-Įgalima pirkti. Gryno pelno per me-Į

-
EVERETT, 24 familijų namas ir 

krautuvė sykiu, vertės $32,000, par
siduoda už $27.000, įnešant $2,500 ga
linta pirkti. Randos neša per metus 
$4,000.

ROXBURY, 10 familijų mūrinis 
namas, vertės $15,000, parsiduoda už 
$11,000. {nešant $2,000 galima pir
kti. Randos neša per metus $1,600.

ALSTON. namas .27 familijų, ver
tės $150,000 parsiduoda už $130,000. 
{nešant $5,000 galima pirkti. Ran
dos neša $14,000; pelno per metus, 
lieka apie $4,000.

lijų namas, vertės $4.000.00, parsi- i tus lieka apie $900.00.
duoda už $3,500.00; $500 įnešant ga-»
Įima tą namą nupirkt.

CHARLSTOHN. ant Medford str., I 
muro namas 3-jų familijų. vertės I 
$3,000.00, parsiduoda už $2,000.00. i 
Nupirkt galima įmokant $400.

DORCHESTER. ant Walnut avė..
6 familijų naujas namas, su naujau- Į 
siais įtisymais, elektriką, gasas, šil-1 
tas ir šaltas vanduo, su šildomais 
įtaisais iš skiepo kiekvienai šeimynai, 
skiepas cementuotas, neša randos į 
per metus $1,700. Vertės $16,000, ’ 
parsiduoda už $14,000. {nešant $1,000!

TODĖL, JEIGU NORITE PIRKT NAMUS, LOTĄ 
ARBA FARMĄ, KRIEPKITĖS PAS US, O RASIT 
TEISINGĄ IR UŽTIKRINTĄ PATARNAVIMĄ.

PERKANTIEMS PER MUS NAMUS ARBA FAR- 
MAS, VISUS RAŠTUS PERŽIŪRI M IR PADAROM 
DYKAI. TAIPGI APDRAUDŽIAME NUO UGNIES 
VISOKĮ NEJUDINAMĄ TURTĄ IR RAKANDUS.

28 BROADVVAY, S. BOSTON, MASS-
KLAUSYKIT! |

Jeigu jus norėtumėt pirkti laikro-1 
dėlį, retežėlį, branzalietą, žiedą, spil- j 
ką ar kitokį auksinį daiktą, o taipgi' . . ,.
grafofoną, siuvamą mašiną arba! bamos, likusi užleista giria, dideli
reinkotą. tai pirma parašykit man, o! puikus medžiai apie $oOO.OO vertės,
aš nuvežšiu pas jus į namus geriau- ’ Namas 2 šei nynom. Kiekvienai še!- 

Mane visi žino ir kas mynai po 4 kambarius. Randos ne- 
’ ša $7.00 mėnesiui. Yra puiki višti-

No. 311 nyčia dėl 500 vl.'tų. Taipgi parsiduo- 
i, geri plūgai, akėčios ir 

į kito) i ūkiški padargai. Beto yra 
(Įvairus patogumai: 2 šuliniai; sodas 
' su 49 obeiėmis i>- itais vaismedžiais.

sų) daržas; 7 kel
iūtos ėjimo iki ge- 

Vienu kraštu far- 
Čia pat stovi popie-

! ėjimo, kame dirba lietuvių ir lenkų. 
(Pardavimo priežastis — savininkas 
1 imasi didesnio biznio. Prekė $2,800; 
j $1,000 įnešti, kas nori gali ir visus 
■ iš syk užmokėti.

V. PLATUKIS,
Box 72, Cembellestd Norfolk.

Geležinkelio stotis farmos:
Highland

„______ r. siuvamą mašiną ;___
reinkotą. tai pirma parašykit man, o' puikus

EXTRA!
PARSIDUODA FARMA.

45 akrai žemės, apie 25 akrus dir-

i
šio tavoro.
pas mane pirko, tas džiaugiasi.

Mano ofisas randasi po II„_
West st., Room 33, Bostone, bet gali- dą y^žimaL ;
ma kreiptis ir tokiu antrašu: į kito! i ūkiški

' patogi
su 49 obeiėmis ir

(grą 
3 mi

PARSIDUODA NAMAS _ ‘~ka S'Ų.. ________ _____
4 augstų medinis namas, su viso- riaus dirbtuvė, tik apie dvi minutos 

kiais Įtaisymais ir dideliu vardu, ' .....................................
Parsiduoda pigiai ir norima greit par
duot.

Kreiptis ant 2 lubų.
101 Silver st., So. Boston, Mass.

P. KETVIRTIS,
29 Story st., So. Boston. I

j ležinkelio i
■ mos ici

(22)

LIETUVIŠKA MUZIKOS
KONSERVATORIJA

—

Mass.

i

I
J

Mokslas Muzikos prasidėjo
Mokintis gali kiekvienas
Bus mokinama: dainavimo, teori

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

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

Adresas:
395 BROADtVAY, SO. BOSTON. 

Room No. 1,
Direktorius M. Petrauskas.

Lake.

D. L K. Vytauto Beno
MUZIKOS MOKYKLA

Mokina ant visokių instrumentų, 
j Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyčio- 
i mis nuo 6 vai vakare. Norintieji pa
simokyti muzikos ir prigulėt prie 
beno atsilankykit šiuo adresu (19)
339 BROADWAY, SO. BOSTON. 

Beno Komitetas.

KNYGOS
"KELEIVIO” SPAUDOS

__
Sielos balsai. J. B. Smelatoriaus 

tilta. Knyga didelė su gražiais pa

veikslais, popiera ir spauda graži, 

poezija užimanti.................................................... 75c

Ta pati knyga gražiais apdar. 1.00
I

Dievo žmogus. Labai užimantis ir 
naudingas papasakojimas iš dar

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

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

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

Kurgi tas viskas nyksta? Pagal K.

| Kautskį parašė Z. Aleksa. Kiek

vienam darbininkui, kuris nori pla
čiau suprasti dabartinį surėdimą 
reikėtų tą knygą perskaityti .. 10c

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

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

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

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

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

Materijalistiškasis istorijos suprati
mas. Jei nori žinoti, kas gimdo p»> 

saulije įvairius nuotildos, tai per

skaityk šitą knygutę. Kalba lengva 

ir labai aiškus išvedimai..................... 20c
Kur musų bočiai gyveno. Tai yra ti

ri nė j imas, kur buvo pirmutinė žmo

nių lopšinė. Knyga naudinga ir pa

mokinanti. Parašyta Z. Alakaoa» 

kuris daug darbo pašventė tirinėji- 

mams lietuvių praeities .........................28a

Amžinos dainos. Yra tai g«riaui< 
Jovaro dainų rinkinys. Ant gražios 
popieros ir graži snauda ......................15*

Kaip senovės žmones persistatydavo 

sau žemę. Labai žingeidus senovė* 

filozofų daleidimai apie musų že

mės išveizdą. Su paveikslais. .. 10*

Legalški žmogžudžiai. Trijų aktų 

tragedija, paimta iš revoliucijos 

laikų ......................................................................................... 10*

Lytiškos ligos. Labai naudinga kny

ga apsisaugojimui nuo lytiškų ligų. 

Parašė D-ras F. Matulaitis .... 10*

Džian Baubos Spyčiai ir kitos Tonis. 
Daugiau juokų negu saliune alaus. 
Jei nori gardžiai pasijuokt, tad nu

sipirk tą knygą,......................... 25c

Alkoholis ir kūdikiai. Kas yra arba 

tikisi būti kūdikių tėvais, būtinai 

turėtų perskaityti šitą knygutę.- 10* 
Byla Detroifo Katalikų su Socijali- 
stais. Knygelėj atspauzdmta visa* 

Jardinėjimas kaip vienos taip ir ki

tos pusės, todėl bešališkai parodo 

ant kiek išauklėtas pas mus žiau
rumas. Naudinga perskaityt lygiai 

katalikui kaip ir soeijalistai. Su pa

veikslais............................................28*

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

Davatkų gadzinkos. Padidinta ir pa

derinta 6-ta laida juokingų daine

lių. pašiepiančių davatkas ir kitus 

prietarus ....................................... 10e

Reikalaudami knygų kraipldtta 

šitokiu adresu:
•'KELEIVIS”

Kaip tapti Suvienytų Valstijų pilie-
-iu. Aiškiai išguldyti pBietystės 

į-ta tymai, su reikalingais klausi
mais ir atsakymais. Ji sutaisyta la
bai suprantamai ir sutraukta tas, ko 
reikalauja norint gaut pilietvstės ,
■vrnieras ..........................  15c BROADWAY. S. BOSTON, MASS

------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------

Švaraus pieno nebus.
Per didelę kovą legislatu- 

roj pasisekė pravesti bilių, 
kad parduodamas pienas 
bonkose butų švarus. Pie
no trustas nėrėsi iš kailio, 
kad tą bilių legislaturoj nu
marinus, bet tenai jam tas 
nepasisekė. Už tą bilių tvir
tai stovėjo socijalistas Mer- 
rill, kuris nurodinėjo, kad 
pienas yra beveik vieninte
lis maistas, kurį darbinin
kas žmogus gali sau ir savo 
kūdikiams nusipirkti, todėl 
valdžia daugiausia tą mais
tą turi prižiūrėti, kad jis 
butų švarus ir sveikas. Už 
nešvarų pieną pieno trustas 
turi būt aštriai baudžiamas, 
kaipo kūdikių nuodytojas. 
Ir toks bilius praėjo. Darbi
ninkai džiaugėsi, kad dabar 
jie nors pieno gaus švaraus. 
Bet jie apsiriko. Kada tas 
bilius atėjo pas gubernato
rių Walshą dėl pasirašymo, 
tai tas demokratas pasakė 
"nevalia.” Ir švaraus pieno 
bilius likos atmestas.

Darbininkai, laike rinki
mų vėl balsuokit už demo
kratus.

Nill End and Remnant House
1158 Cambridge st.

E. CAMBRIDGE, MASS.
Kurie nori tavorus gali orde- 

liuot per pačtą. Jei tavoras ne
patiks, sugrąžinsim visus pini
gus.

Gavę doleri ir penkis centus 
pasiuntimo lėšų, mes pasiųsim 
vieną tuziną Moteriškų, Vyriš
kų arba Vaikų pančiakų, krau
tuvių prekė SI.50.

Gavę penkias dešimts centų ir 
penkis centus pasiuntimo lėšų, 
mes pasiųsim 10 vardų Red 
Star Vystiklų, krautuvių prekė 
75c.

Gavę dolerį ir penkis centus 
pasiuntimo lėšų, mes pasiųsim 
25 vardus šydo 36 colius pločio, 
krautuvių prekė S1.50.

Gavę devines dešimts centų ir 
penkis centus pasiuntimo lėšų, 
mes pasiųsim 2 paklodes, didžio 
76x90. gero audeklo; krautuvių 
prekė $1.18.

Gavę penkias dešimts centų 
ir penkis centus pasiuntimo lė
šų, mes pasiųsim šešis paduškų 
antvalkius, 42x36 didžio; krau
tuvių prekė 75c.

Gavę septynias dešimts cen
tų ir penkis centus pasiuntimo 
lėšų, mes pasiųsim 10 yardų ge
riausio kartūno 27 colius pločio, 
krautuvių prekė $1.00.

Gavę trisdešimts penkis cen
tus ir penkis centus pasiuntimo 
lesų, mes pasiųsim moterišką 
naktinį drabužį, krautuvių pre
kė 59c.

D-RAS F. MATULAITIS
Sugrįžo Bostonan.

Šiomis dienomis Bosto
nan sugrįžo gerai žinomas 
[dr-as F, Matulaitis, kuris 
praktikavo New York Post 
Graduate Hospitalyj 6 mė-' 

i nesiūs.
Sugrįžęs Bostonan d-ras 

Matulaitis atidarė ofisą po 
i No. 419 Boylston st,, netoli į 
didžiojo miesto knygyno, i 
gražiausioj ir švariausioj i 
Bostono vietoj ir ten priimi- į 

j nės ligonius nuo 10—12 ry- 
i te ir nuo 7 iki 9 vakarais, i 
: Šventadieniais nuo 10 ryte 
i iki 4 po pietų.

D-ras Matulaitis be kitų 
ligų dabar yra ir akių ligų 
specialistas. Ekzaminuoja 
akis ir pritaiko akinius.

Reikale lietuviai dabar 
galite kreipties prie savo 
daktaro.

* 
*

M. ANDRIUŠIUTĖ

MOTERIŠKŲ RŪBŲ SIUVĖJA 
Siuva Visokius Rubus pagal 
naujausias madas. Smagiai, 

Parankiai ir Pigiau
Jau pavasaris atėjo, kiekviena mer

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

Siuvu ir vyriškus drabužius.
Naujas antrašas:

324 E St- • So. Boston. Mass. 
kampas Broadwav, ant 2-rų lubų.

Niežtanti išbėrimai,
kaipo tai: niežai, šašai, dedervinės, 
tupu užsinuodijimas. ‘ ‘ salt rheum ’ 
kie pučkeliai ir vasariniai išbėrimai 
tų būti tepti su

Severa’s

pars- 
viso- 
turė-

Skin Ointment
(Severos Odine Mosčia). kurios rami
nanti įtekmė apmalšina skaudų jausmą 
ir gydo viršminėtus nesmagumus, 
kuriuose atsitikimuose SEVERĄ'S 
DICATED SKIN 80AP (Severos 
dantis Odinis Muilas), sutrumpina 
jimo laiką, nes užlaiko odą švariame 
padėjime, kas ir paskubina išgijimą.

Persitikrinimui perskaityk iį laiiką:

Ssvsrae (Mina Mastis SOseartą
Sctctcc Gydanti* OdiM* Ruil** 28 centu*

Ne-
ME-
Gy- 

ižgi-

Iftėriaai ižayk*
“šiuomi praneiu. kad 

Severos Odinė Mostis 
yra puikus vaistas nuo 
įvairiu odiniu išbėri
mu. Aš kalbu iš paty
rimo. Mano vaikas, me
tus atgal, kentėjo nuo 
odos išbėrimo ir nors 
gydytojams mokėjau di
delius pinigus, bet nie
kas negelbėjo. Užtėmy
je! laikraštyje pagarsi
nimu Severos Odinės 
Mosties. pasiryžau pa
mėginti. Pasekmės bu
vo geros ir aš tapau 
užganėdintaa, nes su
vartojus tris piėėkūtes, 
išbėrimai išnyko. ’'

Albert Skrabalak, 
141 Walnut St, 
Binghamton, N. T.

Kiekvienas, kuris ken
kia nuo užkietėjimo, 
turėtu vartoti SĖVE- 
XA'8 T AS LAI. Ta
tai yra puikus cukri
nis liuoauotojus vai
kams ir suaugusiems. 
Kašt 10 ir 15 centus.

Pirkdami gyduoles, 
reikalaukite vien Seve
ro! ir neimkite jokiu 
užvaduotoju. J ei nega
lėtumėt gauti Severos 
gyduolių savo apielin- 
kėje, tai rašykite pas

W. F. Severą Co., Ccte KipUs, |wi.

IT 117 I TJ I T dabar labai madoj, bet Kas iš tų 
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LEIDES IR VYRAI—KYP KVAIT!
Dabar tik išėjo iš spaudos to garsaus saliun- 
kyperio “spyčiai” ir kitos fonės. Kas nori 
linkmsai praleisti laiką ir prijuokinti savo 
draugus tegul tuojaus reikalauja knygos:

DŽIAN BAMBOS SPVClAI
Daugiau juokų, negu saliune alaus

Knyga apistori, gražiais viršeliais ir su
Džian Bambos feisu arba veidograpija. 
Joje telpa netik Džian Bambos spyčiai, 
bet ir šiaip daug kitokių juokų !

KAINA TIK 25 CENTAI.
Pinigus salima prisiųsti per monev orderį arba suvyniot kvoterį į popie- S 

rėlg ir įdėti į gromatą. Adresuokite taip:]

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

VIENATINĖ LIETUVIŠKA

APTIEKA
BOSTONE IR VISOJE MASS. VALSTIJOJE.

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

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

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

Vaikų ramintojas 25c. Pamoda plaukams 20 centų.
Nuo viduriavimo suaugusiems 50c. Nuo viduriavimo mažiems 25c. 

Gydanti mostis nuo pučkų 50c. Nuo prakaitavimo kojų 25c. 
Mostis ir skysčiai nuo niežų ir parkų $1.00. 

Gyduolės dėl pataisymo apetito $1.00. 
Gyduolės dėl suvalninimo vidurių 50 c.

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

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

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

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

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

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

Gyduolių galite reikalaut ir per laiškus, o mes pri
siusime jum ekspresu. BURTAI’-'

Visokiame reikale kreipkitės šituo adresu:

K. ŠIDLAUSKAS
SO. BOSTON, MASS.

s

226 BROADWAY, 
KAMPAS C STR.
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