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Teutonai šluoja rusus Galicijoj; Lvovas arti puolimo. Italai paėmė 68 laivus.
Italai paėmė daugiau jau, negu Austrija jiems siūle; vien tik Monfalkano mieste paimtas grobis vertas kelių šimtų milijonų 

dolerių. Popiežius labai neramus; valdžia paėmėjo kariuomenę karen; “šventas tėvas” sako, kad jei dabar kiltų revoliucija, 
jis be savo kareivių butų išstatytas ant didelio pavojaus; negana to, kariškoji cenzūra atidarinėja jo laiškus. Lietuvoje apie 
Sziaulius ir Marijampolę vokiečiai paėmė kelis kaimus. Priesz rusus eina 2,800,000 vokiečių ir austrų. Galicijoj teutonai 
paėmė da 122,300 rusų nelaisvėn. Francuzai musza vokiečius Alzacijoj. Dardaneliuose turkai stipriai laikosi; rusai paskandi

no 3 turkų laivus ir anglai 3.

Rusai bėga iš Lvovo.
Galicijos sostapilė Lvovas 

jau taip kaip ir paimtas vo
kiečių. Vokiečių ir austrų 
jungtinės spėkos eina pir
myn kaip nesulaikoma jūrių 
banga. Buvo manoma, kad 
rusai atsispirs prie Grode- 
ko, kuris buvo stipriai rusų 
fortifikuotas. Bet pereitoj 
pėtnyčioj vokiečiai jį paėmė 
šturmu. Rusai bandė atsi
laikyti ties Rava Ruska, bet 
vokiečiai nusinešė ir tą. Da
bar vokiečiai su austrais ar
tinasi jau prie pat Lvovo. 
Rusų armija traukiasi visu 
frontu. Iš Lvovo bėga visi 
rusų popai ir valdininkai. 
Kairysis vokiečių sparnas 
greitai suka ratu aplink 
Lvovą, kad perkirtus gele
žinkelį. Vokiečių orlaiviai 
laksto yirš Lvovo ir mėto 
bombas į bėgančius rusus. 
Sakoma, kad rusai išgabeno 
jau visas sunkesnes savo ar- 
motas, nes bijosi, kad vokie
čiai neatimtų paskutinių. 
Kuomet šita žinia rašoma, 
telegramos praneša, kad vo
kiečiai randasi nuo Lvovo 
jau tik keliolika mylių. Į 
Lvovo priemestį krinta jau 
sunkiosios vokiečių artileri
jos bombos. Miestas dauge
lyje vietų dega, 
zeris veda muši.

Italijonai jau paėmė
68 austrą Laivus.

GROBIS VERTAS KELIŲ 
ŠIMTŲ MILIJONŲ 

DOLERIŲ.
Romos laikraščiai prane

ša, kad italų armija turi už
ėmus Austrijoj jau 10,000 
keturkampių kilometrų že
mės, arba du syk daugiau, 
negu Austrija siūlė Italijai 
už nesikišimą karėn.

Negana to, dabar italai 
paimdami Monfalkono mie
stą paėmė du Austrijos 
drednautu (didžiausi karės 
laivai), vieną skraiduolį, 11 
prekinių garlaivių, 24 pasa- 
žierinius garlaivius, 30 ma
žesnių botų, 5 orlaivius, dau
gybę torpedų, minų, amuni
cijos ir 3 armotas. Sakoma, 
kad grobis vertas kelių šim
tų milijonų dolerių.

Kariški laivai da nevisai

Italijos laivininkai rengiasi važiuot karės laukan padėt saviems kariaut su austrais.

HKi f AOje U i t 1

LVOVĄ TIKISI PAIMT 
IKI 1 LIEPOS.

Vokiečių gen. Mackensen 
mušė kaizeriui telegramą,** * ’*'**'* . i lXXL4Ov 1U1 X CoXXXC>, ?

pabaigti, bet greitu laiku kad iki 1 liepos Galicijos•• 1 _ 1 • j • • • f — j • J w . ejie bus pabaigti ir pridėti 
prie Italijos laivyno.

I

galvamiestis Lvovas bus 
paimtas.

Mūšiai Lietuvoj
VOKIEČIAI IMA KAI. 
MUS ŠIAULIŲ APIE- 

LINKĖJ.
Pats Petrogradas jau pri

sipažįsta, kad Lietuvoje vo
kiečiams sekasi. Štai ką sa
ko. 17 birželio oficijalis rusų 
valdžios pranešimas: "Vo
kiečių užpuolimai per pas
kutines 3 dienas apie Lydos 
kaimą pasibaigė utarninke 
(15 birželio) mums ant nau
dos. Ties Papilėnais musų 
kariumenė perėjo per Ven
tos upę. Musų raiteliai vo
kiečius persekiodami kelis 
šimtus jų iškirto ir kelias- 
dešimts paėmė nelaisvėn."

Tas parodo truputį ir ru
sų pasisekimo. Bet štai to
liau tas pats pranešimas sa
ko:

"Apie Šiaulius mūšiai vis 
da tebesiaučia. Priešas už
ėmė dar kelis kaimus Šiau
lių apielinkėj. Dubisos pa
upiu eina smarki artilerijos 
kova.

"Į rytus nuo Mariampolės 
vokiečiai padarė užpuolimą 
ir paėmė keliatą kaimų, o 
utarninko naktį priešas 
pradėjo bombarduoti Oso- 
veco tvirtovę."

LIEPOJUJE VISKAS 
GERAI.

Užėmus vokiečiams Lie- 
pojų žmonės labai persigan
dę. Dirbtuvės užsidarė, 
darbai sustojo — apmirė vi
sas miestas. Bet dabar jąu 
kitaip. Dirbtuvės atsidarė, 
žmonės pradėjo dirbti ir vo
kiečių jau niekas nesibijo. 
Sakoma, kad žmonės 
džiaugiasi iš vokiečių val
džios.

• •

Popiežius vis daugiau 
pradeda bijot. 

Popiežius skundžiasi, kad 
karė pastatė "šventąjį sos
tą" į didelį pavojų. Valdžia 
paėmė "šventojo tėvo" ka
riumenę ir išvarė ją karės 
laukan su austrais. Tuo 
tarpu gi Italijoj gali kilti 
revoliucija ir nebūtų kam 
ginti popiežiaus palociaus. 
"Mes drebam iš baimės," 
pasakė vienam korespon
dentui, "būdami išstatyti 
prieš viešąjį Italijos gyveni
mą be apsaugos.”

Negana to, kariškoji cen
zūra atidarinėja popiežiaus 
laiškus, o su priešingomis 
Italijai šalimis "šventas tė
vas” visai negali susinešti. 
Pasiuntiniai tokių šalių li
kos visi iš Romos išvaryti, 
nežiūrint ar jie buvo dvasiš- 
kiai ar kitokie, žodžiu sa
kant, popiežius jaučia didelį 
savo "majestoto” "apibrozi- 
jimą."

Tik jau ir keista, kad 
"šventas tėvas" negali duot 
sau rodos. Juk tegul pasi
meldžia ir Dievas karę su
stabdys.

PLANUOJA ABELNĄ 
UŽPUOLIMĄ ANT 

DARDANELIŲ.
Nors karė ant galipolio 

pussalio priėmė lyg ir apgu
limo išvaizdą, tečiaus ata
kos ir kontratakos nesiliau
ja. Ypač karštas buvo mu- 
šys pereitoj seredoj, kada 
turkai užpuolė sąjunginin-

ANGLIJAI KARĖ LĖŠUO- 
JA $7,365,750 KAS

DIENA.
Abelnai imant, dabartinė 

Europos karė Anglijai lė- 
šuoja po $7,365,750 kasdie
na, skaitant nuo pat jos 
pradžios iki šiai dienai. Ši
tokią žinią pranešė Anglijos 
parliamento atstovų butui 
ministerių pirmininkas As-{kus didelėmis spėkomis, no- 
quith. Jis apskaito, kad se- rėdami atsiimti savo pozici- 
kančiais metais tos išlaidos jas. Turkai buvo atmušti 
bus dvigubai didesnės arba su baisiais nuostoliais ir 700 

Da- jų pateko da nelaisvėn.
Paskutinėmis dienomis 

dar $1,250,- apie Dardanelius prasidėjo 
didelis laivyno veikimas, 
kas verčia manyti, jog są- 

DARDANELIUOSE TUR- jungininkai planuoja abelną 
KAI SKERDŽIA SĄJUN

GININKUS.
Šiomis dienomis sugrįžo 

Suvienytų Valstijų kariškas 
laivas "North Carolina,” 
kuris išbuvo karės apimtuo
se vandenyse apie 10 mėne
sių ir buvojo apie Dardane
lius. To laivo oficieriai at
vežė baisių žinių apie Dar- 
danelių mušius. Turkai taip 
skerdžia sąjungininkų ka
riumenę, kad sunku žmogui 
ir suprasti, kuris savo aki
mis nėra to matęs. Iš 1,100 
australiečių, kurie pirmuti
niai išlipo ant Galipolio pus
salio, vos tik 67 tesugrįžo į 
savo laivą. Kitus turkai iš
mušė. Turkai šaudo labai 
gerai, turi geriausius gink
lus, kuriuos jiems vokiečiai 
pristatė, ir narsiai kariauja. 
Jeigu sąjungininkai ir pa
ims Dardanelius, tai jiems 
tas labai brangiai atsieis, 
sako "North Carolinos" ofi
cieriai.

AUSTRAI BOMBARDA
VO ITALIJOS PA

KRAŠTĮ.
Pereitos pėtnyčios naktį 

keli austrų laivai prisiarti
no prie Italijos pakraščio ir 
apšaudė du miestu, Pesaro 
ir Rimini. Nors Italijos val-

ITALIJA ŠNAIRUOJA
SERBIJĄ.

Pastaromis dienomis Ser
bija vėl pradėjo veikti. Šiuo
mi kartu jos kariumenė į- 
siveržė Albanijon, kuri yra 

Kain r^doT tai vokiečiai I sustoti ir neutralė šalis, Kaip rodos, tai vokiečiai i užėm- Pogradsą, starovą,*—-------•
Liką, Karmenika, Elbasana! dzia sako, kad nuostolių 
ir Tiraną. Dabar serbai ar-įveik jokių nebuvo, bet sun- 
tinasi prie Durazzo (ištark: ku J-am. tikėti, kad. kanuolių

Pats kai-

pasiryžęsu austrais bus 
taip rusus sumušti, kad iš jų 
mažai kas beliktų, o paskui 
atsigrįžti į pietus ir tokią 
pat pirtį užkurti italams.

užėmė Pogradsą, Starovą, j
i

§14,599.-500 kas diena, 
bar parliamentan įnešta 
reikalavimas <' 
000,000 karės reikalams.

duraco). Serbija aiškino, 
kad ji daro tai dėlto, jog Al
banija yra didžiausių "intri
gų puodas," todėl ją paėmus 
busianti nauda netiek Serbi
jai, kiek kitoms valstybėms. 

___ _____ __ r_________  Italija žiuri į Serbijos žy- 
Prie Vislos rusai atakavo; gį šnairiai. Jai rodosi, kad 
pozicijas, kurias mes buvom1 čia bus Austrijos intriga, 
atėmę iš jų praėjusį pane-I Austrija, kuri pirmutinė už- į 
dėlį (14 birželio), bet už-į puolė ant Serbijos, dabar 
puolimą mes atmušėm. U-i žiuri į Serbijos žingsnį ir lyg 
tarninke sumuštoji rusų ar-J pritaria jam. Vietoj ant 
mija bandė sulaikyti mus į Serbijos užpulti, Austrija 
visu frontu tarp Šano upės ' ’ 
ir Dniestro pelkių. Bet ligi 
vakaro rusai buvo išmušti 
iš visų savo pozicijų ir nu
varyti kelias mylias atgal.- 
Į 4 dienas, nuo 12 iki 16 bir
želio generolo Mackenseno 
armija paėmė nelaisvėn 
40,(XX) rusų su 69 kulkasvai- 
džiais.

KAIP MUŠA RUSUS.
Kaip vokiečiai lupa rusus, 

galima numanyti iš šito 
trumpo vokiečių pranešimo:

i

visai atsiėmė savo kariume- 
nę nuo Serbijos sienos, o nu
siuntė ją prieš italus. Ita
lija labai nenorėtų, kad Ser
bai užimtų Albaniją, todėl 
Austrija ir daranti taip, kad 
serbai ją paimtų.

šoviniai, krisdami 
tirštai apgyventus 
galėtų nepadaryt 
blėdies.

į taip 
miestus, 

didelės
užpuolimą.

PASKANDINO DU LAI
VU; ŽUVO 7 ŽMONĖS.

Londone gauta 15 bir
želio žinia, kad prie Hebri- 
dų salų vokiečių submarinas 
paskandino norvegų lai
vą "Duranger." Jo žmones 
išgelbėjo kitas laivas. Tą 
pačią dieną vokiečiai pa
skandino anglų žvejų valtį 
"Argyli," su kuria žuvo 7 
žmonės.

VOKIEČIAI PASKANDI
NO 2 RUSŲ LAIVU.

Iš Berlyno pranešama, 
kad 4 birželio Baltijos juroj 
vokiečių submarinas pas
kandino rusų skraiduolį 
"Amūrą." Pusiau oficijalė 
žinia iš Petrogrado sako, 
kad netoli Rygos vokiečių 
submarinas paskandino ka
rišką rusų laivą "Jenisei." 
Tai butų jau du rusų kariš
ki laivai paskandinti.

NORVEGIJA NETEKO
29 LAIVŲ.

Norvegijos apdraudos 
nuo karės biuras paskelbė, 
kad nuo karės pradžios iki

2,800,000 TEUTONŲ EINA 
PRIEŠ RUSUS.

Karės žinovai apskaito, ■ 12 birželio iš viso žuvo 
kad prieš rusus, dabar eina norvegų laivai, kurių vertė 
nemažiau kaip 45 vokiečių siekianti $7,500,000. Daug 
ir 26 austrų korpusai, kas 
padaro apie 2,800,000 karei
vių. Sakoma, kad iš to 
skaičiaus 14 ar 15 vokiečių 
korpusų (560,000—600,000 
kareivių) padeda austrams 
Galicijoj, o likusieji 7 kor
pusai arba 280,000 voikečių 
kariauja Lietuvoj ir Kur- 
liandijoj.

tų laivų žuvo nuo minų, o 
kelis paskandino vokiečių 
submarinai.

ZEPPELINAI UŽMUŠĖ 40 
ŽMONIŲ.

Pereitoj sąvaitėj vokiečių 
zeppelinas vėl nulėkė Angli- 
jon ir metė daug bombų. 40 
žmonių likos užmušta.

RUSAI PASKANDINO 3 
TURKŲ LAIVUS.

22 birželio Petrogradas 
praneša, kad rusų nardo 
mieji laivai paskandino Juo
doj juroj 3 turkų laivus.

DAR 122,300 RUSŲ PAIM
TA NELAISVĖN.

Austrijos valdžia prane
ša, kad nuo 1 iki 15 birželio 
Galicijoj paimta dar 122,- 
300 rusų kareivių, 108 ofi- 
cierius, 35 armotos, 187 kul- 
kasvaidžiai ir 58 vagonai su 
amunicija.

DAUGIAU KAREIVIŲ 
KANADOS IR AUST

RALIJOS.
Kanada ir Australija ren

giasi siųsti Anglijai dau
giau kareivių. Australija 
100,000 kareivių jau davė, o 
dabar organizuoja jau kitą 
100,000. Kanada pasiren
gus jau 100,000 siųsti sta
čiai ant karės lauko, o 50,000 
dar lavina.

VOKIEČIAI UŽMUŠĖ 700 
SUKILUSIŲ BELGŲ.

Londone gauta žinia, kad 
Belgijoj, Malinęs mieste su
kilo prieš vokiečius visi 
žmonės. Kad palaikius mie
ste "tvarką,” vokiečių ka
reiviai užmušė 700 žmonių. 
Likusieji apskelbta kali
niais. Dabar miestas esąs 
apvestas vielų tvora ir tojiVienas iš tų buvo didelis 

garlaivis. tvora įlektrizuota.

net

BIJO CHOLEROS.
Kad apsisaugot nuo lim

pančių ligų, nekuriu parapi
jų klebonai Kauno ir Vil
niaus gub. pradėjo aiškint

ANGLIJOS LAIVYNE 
ŽUVO 13,547 ŽMONIŲ.
Nuo karės pradžios iki 

31 gegužės Anglijos laivy
nas neteko išviso 13,547 
žmonių. Iš to skaitliaus 
8,245 vyrai buvo užmušti; 
likusieji gi sužeisti arba 
prapuolę.

Pereitam "Keleivio” nu
meryje buvo pasakyta, kad 
ant sausžemio per tą patį 
laiką Anglija neteko 258,- 
069 kareivių; taigi išviso 
Anglijos nuostoliai nuo ka
rės pradžios iki 31 gegužės 
sudaro 271,616 žmonių.

IšVISO PAIMTA JAU 
1,240,000 RUSŲ.

Berlynas. — Bavarijos 
_ ’ praneša, 

kad nuo karės pradžios iki 
14 birželio vokiečiai su aus
trais paėmė išviso 1,610,000 
belaisvių. Laikraštis sako, 
kad šita skaitlinė dalijasi 
sekančiai:

Rusų............. 1,240,000
Francuzų .... 255,000 
Anglų ............. 24,000
Belgų ............. 41,000
Serbų ............. 50,000

niaUo guu praueju aisnmii ~„ . 
per pamokslus, kad žmonės į Staats Zeitung

• vnegertų neišvirinto van
dens, atėję į bažnyčią nebu
čiuotų stovylų ir kryžių ir 
saugotųsi visokių nešvara- 
mų. Tamsus žmoneliai pra
dėjo nugąstaut ir kalba, kad 
kunigai išvirto į "cicilikus" 
ir bedievius.

VILNIAUS GUB. IMA 18 
METŲ J KARIUMENĘ.
Kovo mėnesyj pradėjo 

imt į kariumenę visus vy
rus sukakusius 18 metų. Nė
ra jokių "Igotų" ir palieka 
tik ligotus.

Paėmė 1,660 rusų Daukšuos.
Daukšuose, j rytus nuo 

Šiaulių, po smarkaus mūšio 
vokiečiai paėmė 1,660 rusų 
nelaisvėn.

Sykiu 1,610,000.

ORO DIDVYRIS USIMU- 
ŠĖ.

Kanadietis Warneford, 
kuris andai sunaikino pa
dangėse didelį vokiečių zep- 
peliną su 25 žmonėmis, pe
reitoj sąvaitėj ties Pary
žium nupuolė ir užsimuš*.



Peržvalga.
KATRIE KALTESNI?

"Tėvynė," kalbėdama apie 
lietuvių laikraščių nedoru
mą, nurodė šitokį pavyzdį: 

"žmogžudžiai nužudė kun. 
Žebrį ir jo gaspadinę. Vėl 
sukilo laikraščiuose audra. 
Sakoma, buk tas žmogžudys
tes atlikę Krakus. (alias 
Kiaulėnas) ir Montvidas, nors 
to dar niekas neprirodė. Dar 
niekas nežino, kas tuos vai
kinus padarė nelaimingais 
visuomenės nariais, o jau jie, 
tarsi guminės bolės (pilkos), 
metama nuo vienų pas kitus: 
socialistai primeta juos kata
likams. katalikai — socialis
tams, ir t.t. Tikras apjaki- 
mas. Nedoras, nežmoniškas, j 
negražus. Tokio Montvido Į 
brolio, moksleivio, laišką pa-! 
talpino keli musų laikraščiai; I 
ar tai pajuokimui, ar pasmer-' 
kimui. Gi tame laiške vaiki
nas — moksleivis. trokštąs ( 
prasimušti sau taką gyveni-i 
me. mokina broli ne vogti, ne i 
žudyti, bet pardavinėti nie- Į 
kam nekenkenčius ir visur Į 
perkamus dalykus, kad jis 
tuo pagelbėtų moksleiviui iš
eiti mokslus, kad paskui ga
lėtų pats mokinties ir jau- 
niausijį brolį išleisti į moks
lą...
"Naujienos" daro prie to 

sekančią pastabą:
"Prie šitų 'Tėvynės’ išva

džiojimų kiekvienas protau
jąs žmogus sušuktų 'bravo”i 
— jeigu ne vienas mažas da
lykėlis juose: nelabai dailus i 
faktų iškreipimas.

” 'Tėvynė' mini, kad Kra-1 
kum ir Montvidu. kaip bolė- 
mis. lošia socialistai su kata
likais (klerikalais); apie ki
tų srovių laikraščius, kurie 
taip-pat dalyvavo tame ’bo- 
lių lošime,’ ji užmiršta pasa
kyti arba veikiausia nepasa
ko tyčia, pasitenkindama ne
aiškiais žodeliais ’ir tt.' Mums 
tečiaus rodosi, kad jeigu vie
nas sroves kaltinti, dagi to- į' 
kiame bjauriame nusidėjime, 
tai yra labai neteisinga nemi
nėti kitų sroviu, nusidėjusių 
už anas nemažiau. Tai viena. į

"Antra-gi. 'Tėvynė' labai; 
neteisingai elgiasi, statyda
ma ant vienos lentos tame' 
’boliu mėtyme’ socialistus su 
klerikalais. Ji turėtu matyti 
milžinišką skirtumą tarpe jų 
elgimosi. Socialistai nieko 
nekalbėjo apie Krakaus ir j 
Montvido katalikystę, koliai 
jie nebuvo prie to klerikalų 
priversti.”
O kokiu budu socijalistai 

buvo prie to priversti, "Tė
vynė." rodos, negali nežinot. 
Tas atsitiko ve kaip:

"Kaip tik pasklido laikraš
čiuose žinia apie kun. žebrio 
užmušimą, klerikalų spauda. 
("Draugas” ir 'Katalikas”) 
tuoj ėmė šaukti, kad tai so
cialistu ir laisvamanių dar
bas. Patekus-gi i kalėjimą 
Krakui su Montvidu. ta pati 
spauda ėmė skelbti, kad Kra
kus su Montvidu esą socialis
tai. socialistų laikraščių skai
tytojai ir bendradarbiai,
cialistų organizacijos nariai 

» ir tt. ' j
"Begėdiškiems Kataliko’: 

ir "Draugo’ melams patikėjo 
- tamsus jų pasekėjai; bet 

jiems patikėjo ir dalis lais
vesniu žmonių, nes tuos' 
šmeižtus kartojo ir kaikurie 
tautininkų laikraščiai (pav. 
"Vienybė Lietuvninkų"). Ir '■ 
prieš socialistus, jų spaudą' 
ir organizacijas visur prasi
dėjo šlykštus, nežmoniškasl 
siundymas. ’Naujienu’ re
daktoriui pastaruoju laiku te
ko būti keliose lygiai vietose 
su prakalbomis, ir jam visur I 
pasakojo žmonės, kad taja] 
juodašimtiška agitacija su-1 
kurstytoji minia ėmė socia
listus* tiesiog žmogžudžiais į 
vadinti ir kone pogromus, 
jiems rengti! Ką-gi darė 
socialistai akvvaizdoje to vi
sa? Jie visų-pirma paaiški
no. kad nedorais atskiro žmo
gaus darbais negalima kaltin
ti partijų arba idėjų: jie pro
testavo prieš Kataliko.’ 
'Draugo’ ir 'Vienybės Liet.’ 
šmeižtus; jie užreiškė. kad 
tai yra melas tos pasakos, 
buk Krakus su Montvidu esą 
socialistai, ir pagalios jie

SO-

vė ir nesiliauja aiškinę, kad 
ne katalikystė, ne socializmas 
ir ne patriotizmas yra pikta
darybių priežastįs. Tiktai a- 
klas galėjo nematyti dešim
čių ilgų ir trumpų straipsnių, 
tilpusių socialistų laikraš
čiuose apie tą dalyką, ir tik
tai besarmatis gali, užtylė
damas visus tuos straipsnius, 
prikaišioti socialistams, kad 
jie primeta Krokų su Montvi
du katalikams.”
Taigi katrie čia už tą "bo- 

lių mėtymą" kabesni — kle
rikalai su tautininkais ("V. 
L.”), ar socijalistai — skai
tytojas gali pats suprasti.

LIETUVOS ŠELPIMAS IR 
PARTIJŲ GINČAI.

"Naujienos” stebisi, kodėl 
taip staiga musų spaudoj 
(tik nevisoj) aptilo ginčai, 
kurie per keliatą mėnesių 
viešpatavo Lietuvos šelpimo 
klausime. Girdi:

"Išpradžios mes įsteigėme 
tris fondus, smarkiai išsiba
rėme tarpe savęs, viešai pra
nešėme. kad vieni kitais ne
galime pasitikėti, paskui mes 
— staigu užreiškiame, kad 
tas sklaidymasi, nepasitikėji
mas vienų kitais ir barnis esą 
nereikalingi. Esą. turime ir 
galime eiti visi išvien.” 
"Naujienoms" tas išrodo 

keistai ir jos klausia:
"Nejaugi mes visi per de

šimti mėnesių buvome iš pro
to išsikraustė? Ar gal mes 
per tą laiką darėme blogai ty
čiomis. nors ir suprasdami, j 
kad tai bloga?

’Keisčiausia-gi yra tai. ■ 
kad apie vienybės reikalingu
mą šioje valandoje ėmė kai- į 
bėti. kaip tik tie žmonės, ku
rie pirma uoliausiai ardė ją. 
būtent: ta margai dryžoji va
dinamoji tautininkų srovė.

"Jos organai, kaip atmena-1 
me. su džiaugsmu pasveikino 
įsteigimą atskalūniško ‘Lietu
vos Gelbėjimo’ fondo, kuomet i 
jau gyvavo visuotinojo sei-1 
mo įsteigtasis Lietuvos šel-i 
pimo Fondas; jos organai iš-' 
spausdino atsišaukimus, ku- j 
riame p. šliupas ir Ko. ragi- į 
no visuomenę nepasitikėti 
Lietuvos šelpimo Fondo ko-l 
mitetu; jos organai paskelbė, 
kad tarpe įvairių fondų tu-' 
rinti eiti konkurencija, kuri 
parodysianti politišką kiek
vienos srovės intekme ir spė
ką.” * Į
"Naujienos” mano, kad 

tos urnos permainos priežas
timi bene bus tik atvykimas 
Amerikon "Lietuvių Drau-! 
gijos nukentėjusiems šelp
ti" atstovo. "Vienybė Lie
tuvninkų" paskutiniam sa
vo numeryje taip ir sako:

"Mes tikime, kad p-no šim- i 
kaus apsilankymas Ameriko
je įneš i musu gyvenimą dau
giau šviesos, kuri bene padės į 
mums, tai yra 
joms, arčiaus 
buose susieiti.
Antra — jisai 
apsakys musu

syvės Lietuvių srovės pa- 
smerktiną draugiją, progre- 
syvė lietuvių srovė Ameriko
je, tikimės, pasiliks ištikima 
savo principams ir eis vienu 
keliu su progresyve Lietuvos 
srove. Be to, priimdami čia 
p. Šimkaus atstovybę, mes 
progresyve Amerikos lietuvių 
srovės, sumindžiotume savo 
Visuotinojo Seimo nutari
mus. kurie skamba: mes pri
žadame visomis jiegomis 
remti morališkai ir medžiagi
škai kiekvieną Lietuvos judė
jimą. kuris veda prie laisvės, 
gerovės ir šviesos. Ar rei
kėtų dar pirmeiviams aiškint 
tai. kad klerikališkoji srovė 
stovi kaip tik priešgynybėje 
tiems musų troškimams?

"Dėlto tai juk mes ir nepri- 
i tarėm Chicagon šaukiamam 

klerikalų seimui, bet sušau
kėme musų progresyvės vi
suomenės seimą Brooklyne. 
Nejaugi dabar leistume tai 
klerikališkai srovei užtrium- 
fuoti ant progresyvės sro
vės? Ne! visa pirmeivių 
spauda privalo šiuo žvilgsniu 
stoti prieš p. Šimkaus kalbė- | 
jimą, kad jis atstovaus čia j 
mums nukentėjusią Lietuvą. 
Ne. jis atstovauja Lietuvos 
klerikalų draugiją.” 
Kaip "Naujienos,” taip 

i ir "Kova" ragina kuodau- 
giausia aukauti Lietuvos 
šelpimo Fondan. "Kova” 
sako:

"Kadangi Amerikos lietu
vių visuomenė turi savo vi
suotinojo seimo įsteigtą L.š. 
Fondą, tai ir be ponų Šimkų 
žino kelius kaip siųsti savo 
aukas nukentėjusiems dėl ka
rės šelpti. 'Saulės* kursams 
užtektinai Amerikos lietuviai 
suaukavo. Mokiniams tiek 
pašelpa nėra reikalinga, kiek 
dėl karės likusiems be darbo 
rankpelniams.
O atsovaujamoji p. Šim

kaus draugija, kaip liudija 
jos apyskaita, moksleiviams 
(be abejonės ir klierikams) 
išmokėjo 14,045 rublius.

Bet vis dėlto nereikėtų p. 
Šimkaus misijos ignoruoti 
Kaip mums teko girdėti, p. 
Šimkus yra bešališkas žmo
gus ir jis sutinka surinktus 
pinigus siųsti Lietuvon to
kiai draugijai, kokiai au
kautojai norės. Tas labai 
gražu.

Transylvanijos ir gauti Ru
munijos pagalbą, ar atmesti 
tuos reikalavimus ir susi
laukti naujo priešo?

Kitas vėl klausimas: ką 
pasakytų Rusijai jos są
jungininkai, jeigu per jos 
kaltę Rumunija 
su Bulgarija prie 
jos?

Kažin, ar tik 
nepradės mušties

prisidėtų 
Vokieti-

galų-gale 
patįs są

jungininkai, kada prisieis 
grobiu dalyties? Da karė 
nepasibaigė, o jau praside
da ginčai ir derybos, kas 
kam reikia gauti.

SOCIJALISTAI NEPRI
VALO EIT PAS KUNI

GĄ.
St Petrauskas "Naujie

nose” apgailestauja, kad — 
”...nekurie musų socialistai 

negali apseiti be bažnytinių 
ceremonijų...

"Tokie vaikmėliai Įsivaiz
dina save tvirtais karžygiais 
ir pasižada kovoti prieš kiek
vieną išnaudotoji, kuris tik 
bando trukdyti darbininkų 
susipratimą. Tečiaus nereta! 
išeina visai atbulai: žiūrėk 
prikibo kokia senmergė, ir 
tempia musų karžygį už 
skverno į bažnyčią šliubą im
ti.”
Jis teisingai sako:

"Juk reikia atminti, kad 
retas nedėldienis pasitaiko 
kada kunigas iš sakyklos ne
plūsta darbininkiškų organi
zacijų ir susipratimo skleidė
ju. Imant bažnyčioj šliubą, 
užmokama kunigui maišiukas 
sidabrinių. Vadinas tuo šel
piame ir stipriname juodąją 
armiją, kuri visą laiką tik pa
švenčia kovai su socializmo 
plėtojimusi.”
Ištikrujų šitas klausimas 

yra svarbus. Darbininku 
spaudai reikėtų plačiau jį 
pagvildenti.

DAR APIE "LIETUVIŲ 
PETICIJĄ."

"Keleivio" No. 23 buvo 
pastebėta, kad tos petirijos 
autoriai nežino ką daro. 
•Jie nori Lietuvai autonomi
jos ir ketina siųsti savo pe
ticiją į busimąją taikos kon
ferenciją; jie nežino, kad 
autonomijos davimas tai 

lyra grynai vidurinis (Rusi- 
Į 

tokius dalykus kitos valsty
bės visai nesikiša, todėl ir 
busimoji taikos konferenci
ja negalės duot Lietuvai 
autonomijos.

"Lietuva” nenori tam ti
kėti. Ji nurodo, kad po ru
sų-turkų karės 1878 buvo 
sutverta tokioj konferenci
joj autonomiška Bulgarija; 
1898 metais Europos valsty
bėms reikalaujant autono
mija buvo duota Kretai, ir 
t. t.

__ _ Bet nedidelė žinovė pasi- 
arnerikiečius, kad p. Šimkus §u Rumunija eitų ir Bulga- i rodė ir "Lietuva." Ji pamirš- 
yisur meilingai pasitiktų, ir riįfl kuri tain nat turi nui-ita, kad taip Kreta, taip Bul-

BAISUS RUMUNIJOS 
APETITAS.

Rumunijos 
atstovas ir tarptautiškų tei
sių profesorius N. Basilesco 

|rašo:
"Rumunija dabar stovi ant 

kryžkelio. Ji turi eiti vienu 
keliu, ar kitu — su sąjungi
ninkais, arba su Vokietija. Ir 
kuriuo keliu ji nežengtų, jos 
žingsnis turės milžinišką 
Įtekmę ant tolimesnio šitos 
karės bėgio, nes jos pėdomis 
eis ir Bulgarija.”

vnes ir Rumunija turi 900,000 ge- 
musų nukentėjusių brolių;ra^ išlavintų kareivių, kurie 
vargus^ Todėl mes širdingai Stovi jau po ginklu, ir kad 
prikviečiame brolius lietuvius ir Šiandien gali Stoti į muši. Į

parliamento-j°?J vaJstvbės dalykas, o Į
x _____ - tAlZlIlC' Hh iTTLmO I v-r,l-.+-vT

musų parti- ‘ 
viešuose dar-

Tai viena, 
gyvu žodžiu|

Tėvynės ir I

, .-.-xxx-. s rija, kuri taip pat turi pui-įta, kad taip Kreta, taip Bui
kai Snį'surin^kimą mue- įkiai išlavintą armiją ir ge- pariją buvo. po Turkija, eŠais didesni susirinkimą mu-įkiai išlavintą armiją ir ge- ganja ouvo po iurkija, o 
su vientaučių. Valanda yra i rų vadovų. Beto, iš Bulga- -Turkija tikir yra viena to- 
svarbi. ir toksai svečias yra rij'os galima butų sausže- km valstybė pasaulyje, ku- 
labai lauktinas ir, brangus.” į miu eit ant Konstantinopo- '* 1“x •-
Bet "Naujienos” nemano,: Ho. Taigi ištiesų Rumuni- 

kad šitas atstovas .galėtųįjos prisidėjimas prie sąjun- 
amerikiečiųs suvienyti, įgininkų turėtų didelę svar- 
nes — i ba. Bet už ta prisidėjimą

7?

I bą. Bet už tą prisidėjimą 
"Pati tąjį atstovą atsiun- ■ Rumunija labai daug iš są- 

tusioji Draugija yra užtekti-; jungininku reikalauja. Ji 
nori, kad ■ Rusiją, atiduotų 

dėl vienybės vykintojo rolei j J visą Besarabijos guber- 
mažiausiai tinka.

"Ištiesų: ta organizacija, 
kuri atsiuntė Amerikon p. 
Šimkų, išmetė iš savo valdy
bos visus pirmeivius, ir, kaip 
patįs klerikalai paaiškino, iš
metė juos dėlto, kad nenorė
jo veikti su jais išvien dėl 
įsitikinimų skirtumo.” 
O jeigu Lietuvos atžaga

reiviai dėl įsitikinimų skir
tumo nenorėjo dirbti išvien 
su pirmeiviais ten, kur ka
rės šmėkla ant vietos, kur 

_____ _ )re karės baisybes jie gali ma- 
prirodė7kad* Montvidas" buvo tvt savo akimis, tai, "Nau- 
socialistų priešas ir net agi- jienų" nuomone, Amerikos 
tavo prieš juos. Argi tai yra pirmeiviai jokiu budu ne- 
DOllU TBPtvmAS iš SArialictii i* *•_ .v_____ • •____’bolių mėtymas’ iš socialistų 

pusės? Ar galima šitokį ju 
elgimąsi lyginti prie besąži- 
niu klerikalų šmeižtų?

"Socialistai, tiktai gindami 
save nuo klerikalų sufanati
zuotos minios, ėmė nurodinė
ti, kokių pažvalgų buvo Kro
kus su B. Montvidu, bet ir 
tai nurodinėdami, jie nesilio-

gali tiems atžagareiviams 
ištiesti savo ranką.

O štai ką "Kova” apie 
tai sako:

"Prieš p. išmkų mes nieko 
neturime, nes jis musų visuo
menėje dar nepasižymėjęs 
niekuo indom* sniu, bet kad 
jis atstovauja pačios progre-

niją, kur gyvena daug ru
munų; ji nori, kad po karės 
jai butų atiduota Bukovina 
ir Transylvanija, kur gyve
na 4,000,000 rumunų po Au
strijos jungu. Beto da Ru
munija reikalauja, kad Kon
stantinopolis butų tarptau
tinis miestas.

Rusijai šitie reikalavimai 
yra labai baisus, nes ji pati 
tikėjosi paimti Transylvani- 
ją ir Bukoviną. Negana to, 
ji tikėjosi da ir Konstanti
nopolį gauti, o Rumunija 
tam daugiausia priešinga, 
nes, jei Rusija gautų Kons
tantinopolį, "Rumunija bu
tų pasmaugtų ekonomiškai 
ir strategiškai," sako Basi- 
lesro.

Taigi prieš Rusiją dabar 
stovi didelis klausimas: ar 
atiduoti Rumunijai Besara
biją, išsižadėti Bukovinos,

KORESPONDENCIJOSSt. Šaltus Atstatant.
"Lietuvių Draugijos nuo 

karės nukentėjusiems šelp
ti” įgaliotinis p. St Šimkus, 
atvykęs Amerikon rinkti 
Lietuvos šelpimui aukų, iš
leido į lietuvių visuomenę 
Amerikoje šitokį atsišauki
mą:

Brangus viengenčiai!
Musų tėvynę nelaimė išti

ko. Visi tai žinote. Lietu
vių Draugijos nukentėju
siems nuo karės šelpti siun
čiamas, atvažiavau pas Jus 
apsakyti tėvynės vargus ir 
likusiems be pastogės, ba
daujantiems Jūsų tėvams, 
broliams, seserims, žmo
noms ir vaikams pagalbos 
jieškoti.

Noriu atlankyti visas lie
tuvių kolonijas, nuo di
džiausios iki mažiausios ir 
neatsižvelgdamas į srioves 
ir partijas visur važiuosiu 
kur tik mane pašauksite ir 
kaip galėsiu, kaip mokėsiu 
tėvynės vargus apsakysiu.

Aukos, surinktos laike su
sirinkimų ir prakalbų, per 
Jūsų pačių organizacijas ar
ba po jų kontrole bus kuo- 
veikiausia siunčiamos tėvy
nėn Lietuvių Draugijai nu
kentėjusiems dėl karės šelp
ti. kuri globoja tūkstančius 
pabėgėlių ir dabar j‘au nebe
turi kuom jų maitinti.

Mano pasiuntinystės lai
ką sumaniau taip praleisti:

1) nuo 20 d. birželio iki 18 
d. liepos Chicagos apielinkė- 
se;

2) nuo 20 d. liepos" iki 20 
d. rugpiučio Pennsylvanijos 
ir Marylando valstijose;

3) nuo 22 d. rugpjūčio iki 
20 d. spalių New Yorko, 
New Jersey valstijose ir 
Naujoj Anglijoj;

4) nuo 22 d. spalių Illinois 
valstijoj ir kitur.

Smulkesnį maršrutą pa
skelbsiu gavęs žinių nuo vie
tinių organizacijų ir prie
lankių į mano misijas žmo
nių. Teikitės atsiliepti!

Kreipties į mane iki 18 d. 
liepos prašyčiau per Chica-' 
gos lietuviškų laikraščių re-' 
dakcijas. .

Stasys Šimkus. Į
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riai kitos valstybės nepripa
žįsta nepaliečiamybės. Di
plomatų kalboje Turkija ki
taip ir nesivadina, kaip "li
gonė,” todėl prie kiekvie
nos progos jos kaimynai ir 
daro jai "operacijas."

Bet negalima to pasakyti 
apie Rusiją. Jos savystovy- 
bė yra visų pripažinta, į jos 
vidurinius reikalus dar nie
kas nesikišo ir vargiai kas 
besikiš. Ypač mažiausia 
galima tokio kišimosi tikėtis 
iš busimos konferencijos, 
kur Rusijos sąjungininkai 
bus, kaip rodos, pergalėto
jais.

AR ŽINOT KAD —
Iš Kanados provincijos 

Queebeck kas metai išveža
ma apie 14,300,000 svarų cu
kraus daryto iš klevinės su
los.

Apskaitoma, jog apskri
tas Afrikos tyrų smiltynų 
gilumas siekia nuo 30 iki 
40 pėdų.

Suvienytose Valstijose y- 
rą 2,603,776 Vokietijoj gi
musių vokiečių.

Kaip Italija kariauja
ALFUOSE MUŠYS SIAU
ČIA 10,000 PĖDŲ AUGš- 

ČIAU JŪRIŲ.

sparniai ereliai, šiandien 
liejasi kraujas ir miršta 
žmonės.

Revereto rajone, Adigo 
klonyje, italai bombarduo
ja austrų pozicijas iš toli- 
šaujamų kanuolių. Kaip ro
dos, jie čionai pradėjo ap
gulimą. Toliaus, Trentinos 
ir Karniolos parubežiu, su
sirėmimų įvyksta kas diena.

Italų armija, kuri taiko 
Adriatiko pajūriu į Triestą 
ir Fjumą, jau perėjo Isonzo 
upę ir užėmė du svarbiu 
miestu: Monfalkoną ir Gro- 
diską.

JERSEY CITY, N. J. 
Didelė lekcija katalikams.
Apie pora metų atgal at

sibastė čionai kažin iš kur 
kunigas ir pradėjo organi
zuoti musų katalikus; pra
dėjo pirkti bažnyčią, šaukti 
pinigų, pinigų duokite kas 
kiek galite. Atsirado to
kių, kurie davė paskolinę 
pas kitus; kurie nedavė, 
tuos kunigėlis pradėjo ko- 
lioti. Paskui ėmė visokiais 
budais socijalistus persekio
ti, keikti per pamokslus. 
Žmonės pamatę, kad kuni
gas taip nekulturiškai elgia
si, pradėjo nebeduoti jam 
daugiau pinigų. Bažnyčia 
užpirkta, pinigų reikia, o 
nėra — visi pradėjo būti 
kaltais: kunigas kaltina pa- 
rapijonus, parapijonai kal
tina kunigą.

Ot tau, Jurgi, ir devinti
nis! Dabar kunigas išva
žiavo, palikdamas parapiją 
kritiškam padėjime. Baž
nyčia turi daugiau skolos, 
negu ji pati verta (mat su
puvus). Dar sako, buk ku
nigas parapijos pinigų išsi
vežęs apie keletą šimtų. Ir 
dabar mums, katalikams, 
nors gyvas žemėn lįsk. Ba
žnyčios naudai rengėm ba
lius, piknikus, fėrus, kurie 
net pusę metų tęsėsi, o da
bar pasirodo, kad viskas ant 
šuns vuodegos.

Fėrams buvo renkama vi
sokie dalykai, buvo aukau
jama ir pinigai, bet atskaitų 
jokių nėra, turbut kunigas 
išvežė. Taigi nežinia ir kur 
musų sudėti pinigai nuėjo.

Dabar be kunigo, žinoma, 
nebus; bus kitas — ir vėl 
bus naujos kolektos, naujas 
šauksmas, keikimas sociali
stų; vėl landžios po stubas,

ITALIJOS SPĖKOS.
Italijos armija turėjo per

gyventi daug sunkių dienų 
praeityje, bet paskutiniu 
laiku ji atsigavo. Ramybės 
laiku prieš pat Europos ka
rę Italija turėjo 14,121 ofi- 
cierių, 250,000 kareivių ir 
55,727 arklių. Tuomet bu-

ivo manoma, kad karės lai
ku Italija galėtų pastatyt a- 
pie 1,000,000. Ginklai jos 
buvo silpni. Ypač Italijai 
stigo artilerijos. Kilus Eu
ropos karei, Italija atsisakė 
jon kišties, nors sulyg su
tarties ji turėj'o eiti išvien 
su xA.ustrija ir Vokietija. 
Karės kritikai tuomet tvir
tino, kad Italija velijos ge
riau pasilikti neutrale dėlto, 
kad jos spėkos per silpnos. 
Ji vargiai butų galėjus tuo
met išlaikyti pusantro mė
nesio. Ji butų sumušta ra
sit į porą sąvaičių.

Bet karei prasidėjus Ita
lija apskelbė, kad j’i visai ne- 
sikiš ir pradėjo ginkluoties. 
Ji ginklavosi 9 mėnesius. 
Kada į 10-tą mėnesį Italija 
išėjo karėn, ji turėjo jau 
sutraukus 750,000 gerai iš
lavintų ir puikiai apgin
kluotų kareivių Austrijos j 
pasienyje. . 
gramos skelbė, 
da 2,000,000 atsarginių, 
kuomet trečią milijoną ga
lėjo sudaryti da teritorialė 
milicija, tokiu budu, rei- 

| kalui esant, • Italija galėtų 
pastatyti jau arti 4,000,000

! kareivių.
Italijos infanteriją (pės

tininkus) sudaro 92 pulku 
paprastų eilininkų (kiekvie
nas iš 4000 kareivių); 2 pul
kai granadierių; 12 pulkų 
šaulių, kiekvienas su kom
panija ciklistų; 12 pulkų ka
rabinierių, 12 pulkų rube- 
žiaus sargų ir 12 pulkų al
pininkų.

Italijos kavalerija suside
da iš 4 pulkų dragūnų, 9 
pulkų jietininkų ir 16 pulkų 
lengvu jų raitelių. Kiekvie
nas pulkas dalijasi į 5 eska
dronus.

Sakoma, kad Italija 
įsitaisė labai puikią arti
leriją. Karės ministerija 
buvo užsakius daug 75 mi
limetrų (3 colių) kanuolių 
Francuzijoj, bet išėjus 
Francuzijai karėn šitas už
sakymas negalėjo būt išpil
dytas, tečiaus vieną batarė- 
ją francuzai pagamino pa
vyzdžiui ir sulyg šito mode
lio Italijos ginklų fabrikos 
dirbo dieną ir naktį per iš
tisus 9 mėnesius, pakol įsi
taisė tokią artileriją, kokios 
neturinti nė viena kita šalis.

Italų artilerijos persona
las susideda iš 12 pulkų kal
nų artilerijos, 6 pulkų sun
kiosios laukų artilerijos, 7 
pulkų apgulos ir 6 pulkų 
garnizonams.

Beto da Italijos armija 
turi 6 pulkus saperų, 1 pul
ką minininkų, 3 pulkus til- 
tininkų ir 15 batalijonų or- 
laivininkų. Pagaliaus yra 
da 3 pulkai gelžkelio inži
nierių.

I

Roma.— Alpų kalnuose, 
10,000 pėdų augščiau jūrių i 
paviršiaus, tarp italų ir au
strų siaučia baisus mušys. į 
Italai nori paimti Stelvio j 
kelią, be kurio per Alpus ne- Į 
galima pereit su kanuolė- ■ 
mis.

Kulkasvaidžiai tarška sė-Į 
darni kulipkas debesiais vi-, 
soj apielinkėj. Austrai gi
nasi iš už uolų barikadų, o 
italų alpininkai su tyroli- 
ninkais, kurie tyčia yra la
vinti kalnų mūšiams, ata
kuoja jų pozicijas durtu
vais.

Italai naikina austrų po
zicijas vieną paskui kitos 
leisdami žemyn nuo kalnų 
viršūnių dideles uolas, ku
rias jie griauja tuo tikslu 
su dinamito pagalba. Uolos 
griūva kartais kaip didžiau
si namai ir triuškina viską, 
kas tik joms ant kelio pasi
taiko. Italai turi tam tyčia 
mokytą kariumenę ir ji pui
kiai atlieka savo darbą. Al
pų mušys esąs įdomiausis ir 
kartu baisiausis reginys, 
kokį tik šitoj kruvinoj karėj 
galima pamatyti.

Kuomet apačioje žmonės 
vaikščioja juodai apdegę 
nuo saulės ir viskas žaliuo
ja, viršuje Alpų kalnai bli
zga ledu apkloti, o ant pat 
viršaus siaučia pūgos ir rio
gso didžiausi pusnynai snie
go. Ir tuose sniego pusny
nuose, tuose debesius sie
kiančiuose kalnuose, ku
riuos lankydavo tik lengva-

Beto, kaip tele- rinks pinigus bažnyčiai, 
ji pašaukė Draugai darbininkai, nors

sykį susipraskime! Tegul 
jau šitos lekcijos mums už
teks. Daugiau neduokime 
sunkiai uždirbtų savo centų 
dykaduoniams. Mes aiškiai 
matom, kad jiems ne musų 
dūšios rupi, bet doleriai. 
Tai kiauri maišai tie musų 
dvasiški vadovai su savo 
gaspadinėmis. Mes perka
me bažnyčią, dedam pini
gus, bet keno šita bažnyčia, 
ar musų? Ne, bažnyčia vy
skupo. Pagalvokit, katali
kai, argi tai teisingai?

Pinigas.
ATHOL, MASS.

Be pinigų išsižadėk ir kata-v 
likystės.

Tūlas E. L—tas, labai 
dievobaimingas žmogus ir 
didelis socijalistų priešas, 
sumanė apsivesti. Nuvažia
vo pas kunigą P. M—ką, bet 
kadangi neturėjo užtektinai 
už šliubą pinigų ir nemokė
jo poterių ir neprigulėjo 
prie parapijos, — kunigas 
atsisakė šliubą duoti. Tada 
E. L. kreipėsi pas airių ku
nigą Orange, Mass., bet tas 
ir atsisakė duoti šliubą, nes 
sužinojo, kad abu su mergi
na nėra vietiniai, bet gyve
na Athol’yje.

E. -L. supykęs nuvažiavo 
pas advokatą ir paėmė civi
lišką šliubą, "suspoilinda- 
mas" praskustgalviams biz
nį. Kad nori žmogus ir buk 
be pinigų išganytas!

Saturno žiedas.

Klausimas, ar rusų val
džios akįs nė dabar neatsi
darys, kada jau ir aklam 
aišku ką reiškia apšvieta. 
štai kad ir karės lauke: 100 
vokiečių su 20 mašininių ka
nuolių lengvai supiškina 
1000 rusų su 2 kanuolėm.

ST. LOUIS, MO.
Gegužės 23 d. įvyko vie

šas lietuvių susirinkimas 
Lietuvos šelpimo reikaluose. 
Publikos susirinko kaip pa
prastai čia susirenka vidu
tiniai. Aukų sudėta $5.00.

Po visų reikalų apsvars
tymo dainavo "Aušros” cho
ras ir tęsėsi deklamacijos.

Sekantis viešas susirinki
mas bus liepos mėnesyje. 
Birželio 6 d. vietos pašalpi- 
nės draugijos rengia sujun
gtomis spėkomis 
naudai L.Š.F. Pii 
bes drg. P. Grigaitis iš Chi
cagos. r**

ike kal-

Bijunėlis.



MONTELLO, MASS. 
Melagingos korespondenci

jos. Tautininkai organi
zuoja parapijas. Zig
mas Jankauskas vir

sta į katalikus.
Musų tautininkai ir kleri

kalai ligšiol smuklėse varė 
agitaciją prieš vietos socija
listus ir jiems pritariančius 
žmones, skleisdami melus, 
kad tik apjuodinus. Bet da
bar pradėjo draugijų susi
rinkimuose ir net spaudoje, 
štai "Vien. Lietuv." No. 20 
tūlas Montellos korespon
dentas rašo: "Socijalistų 
kuopa iš 60 narių turi 6 at
stovus vietos tautiško namo 
draugijoj, o šv. Roko ir 
Kliubas turi po kelis šimtus 
narių, o tik po 3 atstovus 
siunčia, taip socijalistai T. 
Namo dalykus nukreipia 
savon pusėn.

Čionai pasirodo M. Ko- 
resp. nesupratimas ir begė
diška melagystė. T. namo 
konstitucija draudžia siųsti 
po 6 atstovus ir socijalistų 
kuopa ją pildo; siųsdama po 
3. Taip daro ir draugijos. 
Taip-pat socijalistai nenori 
vienpusiškai nukreipti da
lykus ir negali to padaryti, 
štai dėlko: kiekvienas mė- 
nesis šaukiamas yra visuo
tinas mitingas, į jį susiren
ka švento Roko draugijos 
ir Kliubo šimtai narių, o 
socijalistų tik 60 ir visi virš- 
minėtų atstovų nutarimai 
yra visuomenės priimami ir 
atmetami visuotinu balsavi
mu. Na ir kaip gali pakrei
pti savon pusėn dalykus 60 
narių prieš kelis šimtus? 
Dar sako: "Prie soc. kuo
pos yra ir T. R. "Viesulą." 
Čia ir-gi netiesa. Kuopa su 
T. R. "Viesulą” nieko bend
ro neturi. Į T. R. "Viesulą" 
priklauso socijalistai ir ne- 
socijalistai. Iš to aišku, kad 
M. Koresp. tiek žino apie 
tai, kiek jautis apie astro
nomiją. Toliau rašo: "So
cijalistai be jokios užmokes- 
ties rengia savo diskusijas 
ir prakalbas T. namo svetai
nėje." Na ir kur gėda taip 
rašyt? Socijalistai, kada 
surengia prakalbas, tai ir 
užsimoka po $13 už svetai
nę, ir niekad veltui svetai
nės neturėjo. O kai svetai
nė neužimta, tai T. namo 
draugija rengia diskusijas; 
žmonių atsilanko daug ir 
kokią kas nori, tokią temą 
gali diskusuoti; taip ir 
yra. Bet musų vadinami rė
ksniai diskusuoti neina. Di
skusijas norėjo netgi užda
ryti, tik visuomenė neleido 
tą daryti. Tur būt jie ma
nė, kad slaptose smuklėse 
eis geresnis biznis, kai ne- 
dėldieniais svetainė bus už
daryta?

Tasai M. K—tas dar va 
ką pasakė: "Socijalistai 
skriaudžia T. N. draugiją!" 
Labai apgailėtina, kad ne
nurodo, kaip jie skriaudžia? 
Gal kad socijalistai nori pa
laikyti visuomenės rankose 
T. Namą? Ar kad rengda
mi prakalbas T. name už
moka $13, o už balių $18?

Tėmyk, skaitytojau, tą 
faktą, kas skriaudžia T. N. 
draugiją, ogi patįs tauti- 
nininkai — slaptų smuklių 
užlaikytojai. Atgaleiviškos 
draugijos neprisidėjo prie 
statymo T. namo ir stengėsi 
užkenkti. Bet neturėdamos 
savo svetainės baliams ir 
prakalboms samdydavo T. 
N. salę. Dabar tautininkai 
tiems atžagareiviams užlei
do bažnyčią dėl balių, pra
kalbų ir kitokių gimnastikų, 
ir svetainės nebesamdo. Ar! 
ne jus patįs skriaudžiat ‘ m_ i »mi _ *_ __o •_

I

privatiškų rankų, idant mu
sų visų kruvinais skatikais 
pastatytas namas, neatitek
tų į rankas kelių ypatų.

• «
Gegužės 31, parapijos bu-i 

vo prakalbos. Kalbėtojais j

yra labai naudingas popie- tiktų, nei vieno nesirado, 
žiui, kardinolams, vysku- m 1 Jžiui, kardinolams, vysku- Tekdavo matyti laikraš- 

\ pams, visiems kunigams, ka-' čiuose, kaip tūli draugai iš-

Tautišką namą? Tūli įnešė 
projektą, kad permainyti 
konstituciją, tik pasidėkavo- 
jant Montello susipratusiai 
visuomenei, tą projektą at
metė.

Taigi lietuviai, Liaudės 
Namas yra musų apšvietos 
mokykla, ir todėl be skirtu
mo pažvalgų privalom jį 
remti kiek įmanydami, ir 
mokėkim apsaugoti nuo

lai. Mes išvažiuodami į gi- MINNEAPOLIS, MINN. 
rias vien-tik saldainių išsi-

WEST LYNN, MASS, 
Dėlei J. Baltrušaičio 

prasimanymų.
Nors man su šiuo atsaky

mu reikėtų kreiptis į "Atei
tį," bet kad aš su tuo "vėžiš- 
ku" lapu nenoriu turėti rei
kalų ir jį musų mieste vos 
keli fanatikėliai skaito, tai 
geriausia atsakysiu per "Ke
leivį."

To laikraštuko No. 21 J. 
Baltrušaitis duoda man at
sakymą ant mano korespon
dencijos, kuri tilpo "Kelei
vio" No. 19. Nors su tuo 
vyruku polemizuoti butų 
peržemas dalykas, nes vieti
niai lietuviai senai nuspren
dė, kad "jam balkio trūks
ta," bet kad jis melagingai 
su ’vėžio’ pagalba duoda man 
atsakymą, tai priverstas 
tuos neaiškumus atitaisyt.

Kad vietiniai katalikai- 
atžagareiviai norėjo manę 
su kumščia kritikuot, tai aš 
turiu ir liudytojus ir nerei
kalauju laikraštyj polemi- 
zuot ir darodinėt, bet tas 
galima atlikt kada nors dis
kusijose, kurios pas mus 
būna gana tankiai. Ar ne
gerai taip bus? Aš tada pa
sakysiu kas manę norėjo 
mest nuo trečių lubų su bon- 
ka pilna alaus.

Toliaus J. B. sako, kad 
mane katalikai negali mušt 
todėl, kad aš apie mokslą
nesuprantąs, arba ir sup-j. 
rantąs, tai tik tiek, kiek 
mažas vaikas apie žvaigž-

Šis miestelis turintis 303,- 
•rie u- 
ietuvių 

čia yra apie 30 šeimynų ir 
2 syk tiek pavienių. Gyvuo
ja čia ir lietuvių draugija 
"Laisvė Lietuvos Ameri
koj,” bet apšvietos dirvoje 
draugija nieko neveikia. 
Lietuvių didesnė pusė lais
vamaniai. Skaito jie "Ke
leivį," "Laisvę" ir "Kovą." 

Nevėžio Ribotas.

veždavome, o jie "siutkei- ooo gyventojų guli pri 
sius alaus prisikrovę. Ir MississippL £įe,raliams, carams ir visiems 

turčiams-kapitalistams; nes 
jie visi yra viena šaika iš
naudotojų. O blėdingas ti
kėjimas ir nereikalingas ku
nigų tikėjimas, — žmonėms 

. darbininkams, nes šiems pa- 
t nieko gero

buvo kun. Urbanavičia ir
S. Bostono tautiečiai. Ką 
Vitaitis kalbėjo, aš negirdė
jau, tik išgirdauZ. Jankaus-i stariemsiems nieko gero

”kas liepus tikėjimas nesuteikia apartką "kalbant,: 
ištvirkino."

Matote, tautininkai orga
nizuoja parapijas! Juk per 
kunigus Lenkija ir Lietuva 
tik ir žlugo, o tautiečiai juos 
remia! Ir da peikia Lietu
vos kunigaikštį Jagelą, kad 
pardavęs Lietuvą, buvęs 
minkšto proto. Dabarti
niai tautiečiai, kaip sykis 
tokią-pat rolę lošia.

Įstabu, per 6 šimtus metų, 
tautiečių protas neikiek ne- 
sutirštėjo. Patarlė sako: 
"Iš kvailo protingas nebus," 
taip ir čia. Tautininkai su 
kunigais bičiuoliai buvo ir 
bus.

Jankauskas pasakojo, so
cijalistų spauda "ištvirkina" 
lietuvius; jis tą kalbėjo be 
jokių prirodymų. Aš pasi
remdamas faktais pasaky
siu: Tautiška, geltonoji
spauda, ištvirkina, priveda 
prie žvėriškumo liaudį. Kas 
Europos skerdynę surengė, 
ar ne patriotai su pagalba 
savo geltonosios spaudos? 
Juk "Ateitis" ir "Vienybė" 
Liet.’" toje pat eilėje stovi. 
Reiškia, tarpe lietuvių 
skleidžia patriotiškumą, ne
apykantą tautos prieš tautą! 
Daug prakalbų atlankiau ir 
įvairių kalbėtojų girdėjau, 
bet tokio keikūno, kaip Zig
mas Jankauskas da negirdė
jau. Štai jo žodžiai: "Pra
keikta spauda, jie velniai, 
gyvuliški" ir tt. Matyt tas 
vyrukas virsta į katalikus, 
kad jau netik parapijonams 
"prakalbas" sako, bet ir 
keiktis kunigiškai mokinasi.

♦ ♦ ♦

Gegužės 31 d. L. L. namo 
dr-ja surengė balių su pra
kalbomis ir įvairiais pamar- 
ginimais. Kalbėję drg. A- 
kelaitis, apie mokslą ir liau
dies namų naudingumą.

Nors parapijonai užkenk
dami L. L. N. dr-jai turėjo 
toj dienoj balių, bet jaunimo 
kliubas nutarė eiti į L. L. N. 
balių, o pas parapijonus ba
žnyčioje tik keli senberniai 
su "nekaltoms panelėms” 
"Tango" šoko. Užtai jauni
mas vertas pagyrimo, kad 
nesideda prie fanatikų, bet 
eina į balių progresyviškos 
draugijos.

P. A. Vizbaras.

SPRINGFIELD, ILL.
Kur Mockus pasirodo, ten 

nelieka prietarams 
vietos.

Gegužės 27 d. čia nekurie 
draugai parsikvietė iš Det
roit, Mich. M. X. Mockų, 
prakalbų sakyti. Prakalbos 
sakyta net per 4 vakarus. 
Tai buvo įdomiausios ir di
džiausios prakalbos. Kad ■ 
seni ir jauni, moterys ir 
merginos, visi ėjo prakalbų 
klausytis. Prakalbos la
biausia patiko karštiems ka
talikams, nes buvo kuoaiš- 
kiausia išaiškinta visos pas
laptys katalikų tikėjimo.

Temos prakalbų: 1 va
karą — "Bedievių klaidos;" 
2 vakarą — "Tikėk arba buk 
prakeiktas;” 3 vak. — "Kur 
yra pragaras? Kaip nuo 
Springfieldo toli ? Kiek 
gylio pragaras? Kiek tikie- 
tas lėšuoja į pragarą nuva- 

Ižiuoti?” ir tt; 4 vakarą — 
! Dėlko Rymo katalikai neap
kenčia Socijalistų ? Kas yra 
tie socijalistai? Ko jie no
ri?" ir tt.

Visas jo prakalbas apra
šyti užimtų perdaug vietos, 
tik tiek paminėsiu: kalbėjo 
labai nuosekliai ir užiman
čiai. Kiekvieną vakarą iš
kalbėjo po 4 vaL laiko, ką 
retas kalbėtojas gali ištesėti, i 
Labai gražiai apsakė tikėji- i 
mo paslaptis, kad tikėjimas :

sukvailinimo jų proto.
Kunigai liepia darbinin

kams žmonėms tik tikėt, o 
nežinot Bet patįs kunigai 
netiki, tik žino. Jus, girdi, 
bažnyčioje džiaugiaties, ka
da jus kunigai vadina avi
nais ir avimis — buriutėmis, 
reiškia, keturkojais gyvu
liais. Išmislino, pridirbo jie 
jums visokių atlaidų, šven
tų relikvijų; dievų, velnių, 
aniuolų, čyščių, pragarą su 
visokiomis jo baidyklėmis. 
Na ir daro sau iš to gerą 
biznį. O jus drebat, bijo- 
ties, kad tik tas velnias jus 
nepaimtų. Atiduodate pas
kutinį kunigui dolerį, kad 
kunigas palieptų Dievui vel
nius nuo jus nuvaikyti Ai
škino ir apie Dievą, kaip ka
talikai ir kiti krikščionįs 
garbina žydų tautiškąjį die
vą, seni Jehovą, ir jaunyklį 
dievą, žyduką Jėzų. O pa
čius žydus niekina. Ir Bib
lija, arba Raštas Šventas, 
kuria remiasi visas krikščio
niškas tikėjimas yra tik rin
klus žydu senoviškos istori
jos, žydiškos pasakos, — 
balabaikos.

Žmonėms labiausia norė
josi patirti kur randasi ta
sai kunigų skelbiamas pra
garas, į kuiĮ po mirties dū
šios jų bis, jeigu ikivalei pi
nigų neturės kunigui duoti. 
Ten per amžius spirgės, 
keps ir niekad negalės iškep
ti.

Pragaro vietą labai aiškiai 
apsakė. O kodėl kunigai ne
apkenčia socijalistų, ir lie
pia savo katalikams juos 
persekioti? Tai dėlto, kad 
socijalistai yra protaujan
čiais žmonėmis; kad aiškina 
apie susipratimą, išrodinėja 
kas yra gera ir bloga, tai 
kunigai bijo, kad nepagadin
tų jiems avis,— nesudarky
tų jų biznį. Už tai ir siun
do tamsius katalikus ant 
savo brolių socijalistų, liep
dami jų neapkenst, neit į 
jų prakalbas, neskaityt lai
kraščių, tik klausyt ką kuni
gas sako, ir nieko nežinot 
ką kunigas daro. Kunigai 
skyria žmonėms geresnį gy
venimą tik po smert, bet 
patįs kunigai nori gerai gy
venti tik gyvi būdami. Dėl
to gi ir darbininkams reikia 
žiūrėti, kad pagerint sau 
būvį pakol gyvi esate. Jau 

i laikas paliaut klausyti tų 
i stebėtinų komedijantų, ap
sivilkusių baltais marški
niais ant ilgų overkočių. 
Darbininkams reikia dau
giau protauti, skaityti dar
bininkiškos dvasios laikraš
čius ir moksliškas knygas; 
interesuotis politika ir pri
gulėti prie Socijalistų parti
jos, nes visų darbininkų iš
ganymas vien socijalizmo 
moksle. Tik socijalizmas į- 
stengs prašalinti visą piktą, 
dabartinį netikusį svieto su
rėdymą, visokias nelaimes, 
badą, kruvinąsias brol-žudi- 
škas kares ir tt.

M. X. Mockaus, laisvama- 
niškai-socijalistiškos pra
kalbos žmonėms labai pati
ko, ką liudijo triukšmin
giausia delnų plojimai. Ma
tomai katalikiškai liaudžiai 
jau nugraužė pečius iki kau
lų dvasiškos juodvarnijos 
jungas, ir jie nori girdėti a- 
pie vaistus, kaip jungą nuo 
savo pečių nusimesti. Pas
kutinį vakarą po prakalbų, 
užklausus publikos, ar su
tinkate su mano kalbos tu
riniu, ką aš jums išrodžiau? 
Visi žmonės (buvo pilnutėlė 
salė: stačių, ir sėdinčių, vy
rų ir moterų) pakėlė rankas, 
tad sutinkame. Okadnesu-

sireikšdavo: kad prakalbose 
nereikia lytėti tikėjimo, nes 
užgaunama tuomi tikinčius. 
Tas neteisybė. Teisingas iš
aiškinimas tikėjimo paslap
čių neužgauna nei kiek ti
kinčiųjų jausmus. Tik tą 
sykį tikintieji užsigauna, 
kai kalbėtojas jiems atsa
kančiai neišaiškina.

Be prakalbų padeklamuo
ta 6 eilės. Visi gražiai dek
lamavo. Springfieldiečiai 
nekuomet neužmirš gerb. 
Mockaus prakalbų.

V. čemauckas.

CLEVELAND, OHIO.
LSS. 3 kp. gegužės 24 d. 

surengė prakalbas. Kalbė
jo drg. T. Kučinskas iš Chi
cagos. Pirmoje temoje apie 
tikybą ir karę, antroje apie 
karę ir ekonomiją. Kalbėto
jas nurodinėjo sulyg Bibli
jos, kaip senovėje Dievas 
liepdavo žudyt tūkstančius 
nekaltų žmonių ir kaip 
žmonės buvo žudomi Dievui 
liepiant.

Ant klausimų kalbėtojas 
atsakinėjo gerai. Berišant 
kalbėtojui klausimus iš 
kampo pakilo žmogystė ir 
ėmė laikyt prakalbą apie 
"socijologiją,” bet žmogys
tę turėjo pirmininkas susta
bdyti.

Aukų Lietuvos šelpimui 
prakalbose surinkta $32.00. Ides. Čia tai "šiur" tavo tei- 

Darbai čia visai silpnai 
eina; minios bedarbių vaik
štinėja gatvėmis ištisas die
nas. T. S. Thompson.

i

SIUS
viskas taip eina. Kas pas 
socijalistus atgyvenę ir ei
na iš mados, tai pas juos 
nauja ir tik į madą įeina.

Daugiau su tokiu vaikėzu 
nepolemizuosiu, ne aš turiu 
svarbesnių dalykų atlikti, o 
prie to ir vieta laikraštyje 
brangi.

Stasys Zaleskas.

WESTFIELD, MASS.
Kaip girdėti, apylinkės 

miesteliuose gerinasi dar
bai, o pas mus visai pradeda 
sustoti. Kas dien atleidžia 
po keliolika darbininkų iš* 
dirbtuvių.

Kasžin, ar visur keliama 
tokios nekultūringos vestu
vės pas lietuvius, kaip musų 
kolionijoje? Jau nekalbant 
apie tai, kad susipratę žmo
nės neprivalo mokėti kuni
gams po $15-25 už šliubus, 
bet pas mus yra dar viena 
didelė žmonėse įsigyvenusi 
yda, kad svotai arba pajau
niai turi vestuvninkams iš
kelti kone visas vestuves ir, 
žipoma, pripirkti kuodau- 
giausia svaigalų. Prieš to
kius papročius turime kovo
ti iš viso vieko.

Dvasiškas Vaikelis.

i

E. ARLINGTON, VT.
"Keleivio" No. 22 kores

pondencijoj iš E. Arlington, 
Vt. įsiskverbė klaida: ko
respondencija rašyta iš E. 
Arlington, Vt., bet ne iš E. 
Arlington, Mass. Ir para
šas turėjo būti S. Pašulnię- 
tis, o ne P. Pašulnietis.

S. Pašulnietis.

Kas mums rašoma.

sybė. Vaikas, kuris lanko 
liaudies mokyklą, tai netik 
už paprastą žmogų daugiau 
gali žinot, bet ir už patį ba
žnyčios galvą popiežių. Vai
kas lankąs liaudies mokyk
lą žino, kad kai-kurios 
žvaigždės yra tokios pat pla
netos, kaip ir musų žemė, 
ant kurių randasi ir gyvybė, 
o popiežius ir katalikų mok
slas tvirtina, kad žvaigždės, 
tai toki guzikai, kuriais iš
margintas dangus. Vaikui 
pritaria ir pasaulio moks
linčiai, o popiežiui tik tam
sus katalikai-fanatikėliai- 
girtuokliai. Gal kas užgin- 
čis?

Toliau J. B. sako, kad jis 
kartą laike diskusijų įnešė 
temą, kurią aš atsisakęs dis
kusuot. Kitas perskaitęs to
kią žinią pamislis, kad J. B. 
yra kokis norints "pro
fesorius,” kuris visus 
vietinius socijalistus gali su- 
’kritikuots O čia kaip tik 
yra tokis, kaip augščiau pa
minėta. Štai tas jo pasigy
rimas. Kartą buvo L. Uk. 
Kliubo diskusijos. Tarpe 
keleto paduotų temų, pada
vė temą ir J. B. "Ar visas 
pasaulis pripažįsta Darvino 
teoriją?" Aš tuo kartu bu
vau diskusijų vedėjas ir

PLYMOUTH, PA.
Parapijonai ima kunigą na- 

gan. Trukšmas parapi
jos mitinge.

Nesenai pribuvo čion kun. 
S. St—kus ir ėmė šeiminin
kauti šv. K. parapijoj. Nu
tarė tuojaus pataisyti baž
nyčią, sutvarkyti kapines ir 
pastatyti ant jų koplyčaitę 
ir kitus reikmenis įtaisyti. 
Užragino parapijomis, kad 
visi ir maži ir jauni ir seni 
dėtų pinigus. Neva vedi
mui parapijos reikalų išrin
ko 3 gaspadorius, kurie pri
dabosią visus darbus.

Parapijonai sumetė pini
gų gana nemažą sumą, bet 
kunigas susiėmęs pinigus nė 
vieno nutarimo nepildė: ne
taisė ir nemalevojo bažny
čios, nė tvarkė kapinių.

Parapijonai subruzdo. E- • 
mė tarties ir šaukt mitin
gą. Kunigas tai išgirdęs ; 
prisiruošė parapijonus ap- ; 
mulkint. Surado sau tam 
tikrus šalininkus, o dviem i 
gaspadorių '(jbarapijos ko
miteto narių) davė po du 
paršu, kad tie stotų už jį; 
trečiam-gi gaspadoriui par
šų ar tai nedateko, ar gal 
tasai būdamas teisingu ne
ėmė nuo kunigo kyšių.

Birželio 13 d. parapijonai 
sušaukė bažnytiniam skie
pe mitingą. Tasai trečia- 
sai gaspadorius (kuris ne
gavo nuo kunigo paršų) pir- 
masai ėmė agituoti: "Drau
gai,— šaukė jisai — musų 
šv. Kazimiero parapijoj 
pragaišta ne šimtai, bet 
tūkstančiai jau pragaišo. 
Musų sudėti pinigai neina 
parapijos reikalams, kaip 
kad buvome nutarę, bet ei
na į kun. S—kaus kišenę!”

Kunigas, matydamas, kad 
jo "geri darbeliai” išsiaiški
na, ėmė visa gerkle šaukti, 
kad šis mitingas ne tokiems 
reikalams sušauktas, bet 
vien pasitarti apie pikniką. 
Kunigo papirktieji gaspa- 
doriai, turbut, bijodami, 
kad kunigas neatimtų atgal 
paršų, sprūdo pro duris, o < 
kunigas parapiionams šau- . 
kė, kad "nereikalaukite tei- i 
sybės, nes teisybė senai ga
lą gavo!" Kilo triukšmas; 
parapijonai ėmė rėkt, 
šnypšt ir tuom mitingas už
sibaigė.

Plymoutho Kalnakasys. nu ir jie padarė, norgatbu-
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LOWELL, MASS. 
Kooperacijos reikaluose. 
Tūlas laikas atgal buvo 

sumanyta steigti lietuvių 
kooperatyvišką krautuvę. 
Buvo pakviestas F. Bago
čius kalbėti, jam išaiškinus 
dalykus susitvėrė Koopera
cijos Bendrovė ir tuojaus tą 
patį vakarą prisirašė 60 na
rių įmokėdami po $1.00, pa
sižadėdami likusius sumokė
ti kada bus gatavi šėrai ir 
čarteris.

Neužilgo F. J. Bagočius 
atvežė čarterį ir Šerams 
knygas ir blankas. Šėrai 
nutarta pardavinėti po $5. 
Tapo išrinkta 2 kasos glo
bėjai ir Kooperacijos B-vės 
valdyba. Šerų tapo parduo
ta apie 30 su viršum, kiti 
30, kurie buvo sumokėję po 
$1.00 da nepirko.

Dauguma lietuvių bijosi 
pirkti šėrų, kad ko-ja nesu- 
bankrutytų. To lietuviai 
neprivalo bijoti. Nė vieno 
cento pinigų niekas negalės 
paimti už dyką. Visi su
rinkti pinigai bus padėti 
Trust Co. Bankon ir pinigus 
iš banko galės paimti tik 
su čekiu, kuriems bus rei
kalinga.

Gegužės 23 d. vėl buvo 
kooperacijos susirinkimas; 
Kasierius paaiškino, kad jau 
yra surinkta $2.00. Ko-jos 
nutarta, kad kasierius užsis- 
tatytų $500.00 kaucijos, o

jam paaiškinau, kad nevisas kai bus surinkta daugiau pi- 
pasaulis pripažįsta Darvino nigų, tai ir kaucijos bus dau-
teoriją. Jai priešingi visi 
katalikai su popiežium ir 
prašiau, kad pataisytų, tai 
yra: "Kodėl nevisas pasaulis 
pripažįsta Darvino teori
ją?" bet J. B. to nenorėjo 
— reikalavo diskusuot, kaip 
paduota. Vėliaus, publika 
dauguma balsų tą temą vi
sai atmetė ,o J. B. išbėgo iš 
svetainės. Tai tau ir "pro
fesorius."

Taipgi man užginčija, kad 
parapija ankščiau susitvėrė, 
negu saliunai buvo nubal
suota. Neteisybė. Parapija 
susitvėrė, rodosi nėra nei 
metų, o saliunai jau antri 
metai kaip gyvuoja. Ar ne?

Kas link katalikų-atžaga- 
reivių veikimo, tai jie viską 
skolinasi nuo socijalistų. 
Pirmiau socijalistai reng
davo prakalbas, koncertus 
ir balius su "pamargini- 
mais,” dabar jau ir jie pra
deda taip rengt. Laisvesnė 
jaunuomenė sutvėrė chorą. 
Pamatę tą ir jie susitvėrė, 
kurie jau pakriko. Išny
ko, kaip uodai rudens 
sulaukę. Laisvesni da
rė išvažiavimus, pamatė at
žagareiviai, kad tas puiku,

I

giau pareikalauta.
Šėrai bus pardavinėjami 

vaikščiojant po stubas. Lie- 
■ tuviai neatsisakykite, kas 

išgalite, nusipirkti po šėrą. 
Organizuodamies į koopera
cijas mes priversime biz
nierius užlaikyti geresnius 
produktus ir nesiduosime 
taip save išnaudoti. Mes 
tuomi atliksime didelius žy
gius linkui darbininkų bū
vio pagerinimo.

J. P. Kuzbarskis. 

DU-BOIS, PA.
Pas mus yra susitveręs 

vietinis L.Š.F. komitetas 
rinkimui nukentėjusiems 
nuo karės lietuviams aukų. 
Komitetas jau turi surin
kęs $150.00.

Nesenai (gegužės 31 d.) 
Vytauto draugija paminėjo 
5-kių metų savo veikimo su
kaktuves. Kalbėjo F. J. 
Bagočius. Publika nepapra
stai prakalba buvo paten
kinta, net ir čia augęs jauni
mas buvo užganėdintas F. 
Bagočiaus kalbių kurio bu
vo prisirinkę apie 50. Išvi
so publikos buvo apie 250 ir 
visi ramiai užsilaikė.

Onytė.

So. Omaha, Nebr.— "Kas 
ne katalikas ir Dievo prisa
kymų nepildo, tas ne lietu
vis! Jisai žydas, vokietysF’ 
Taip šaukė per pamokslą 23 
gegužės musų dvasiškas 
"piemuo." Tasai "tėvelis,” 
turbut, nė Lietuvos istori
jos nėra skaitęs, kad nežino 
nė to, kad kol lietuviams 
neįbrukė krikščionių tiky
bos su pagalba kardo, iki 
tol lietuviai suvis nežinojo 
dabartinio Dievo, bet gar
bindavo Perkūną ir kito
kius stabus, tečiaus nesiva- 
dino nė vokiečiais, nė žy
dais, bet buvo lietuviai. Tad 
jei su laiku lietuviai atsikra
tys nuo to žydiško tikėjimo, 
kurį jie per prievartą pri
ėmė, jie nenustos lietuvių 
vardo. Tą kunigas turėtų 
žinoti.

Tą pačią dieną parapijo
nai su kunigu surengė ba
lių. Programas buvo įvai
rus. Kalbėjo d-ras Graičiu- 
nas iš Chicagos apie šeimy
ninį gyvenimą. Publikai 
kalba vietomis patiko. Tik 
nekokį įspūdį daktaro pra
kalba darė kalbos žvilgsniu, 
nes vartojo daug barbariz
mų. So. Omahietis.

Akron, Ohio. Šv. Juozapo 
draugija pakvietė savo va- 
karėlin birželio 6 d. Cleve- 
lando vyčius. Lošė kom. 
"Žydas ir Dzūkas." Veika
las, kaip veikalas, bet akto
riai tai žemiau kritikos. 
Dainavo suaugusių ir vaikų 
choras. Vaikai visais kam
pais, kaip ėmė rėkti, tai 
nors ausis užsikimšk. Vie
tos liętuvių yra nemažai, bet 
veikimas visai užsnūdęs ir 
nėra vilties, kad greit prasi
dėtų gyvesnis judėjimas.

Darbai čia daugiausia gu
mos išdirbystėje; uždirba
ma neblogai.

Ypatingai gėda musų lie
tuviams, kad laikraščių ne- x 
platina, nes tai geriausia 
įrankis tamsesnių sluogsnių 
sužadinimui.

Kirstukas.
E. Arlington, Vt.— Lietu

vos šelpimo Komitetas dar 
surinko Lietuvos šelpimui 
$17.50 aukų ir pardavė už 
$10.00 ženklelių. Viso ar- 
lingtoniečiai pasiuntė L.Š.F. 
kasieriui jau $127.50. Iš vi
so čia lietuvių tėra apie 80 
asmenų . Tatai milžinišką 
darbą> galima sakyti, nu
veikė toki mažutė kolonija, 
sudėdama ant nuvargusios 
tėvynės aukuro tokią sumą.

S. Pašulnietis.
Benton III.— Svarbu, kad 

lietuviai rengtų čia kuodau- 
giausia prakalbų, nes publi
ka jomis gana įdomauja, 
štai 1 birželio LSS. 190 kp. 
pakvietė kalbėti drg. Duse- 
vičių, kurio aiškia kalba a- 
pie karę ir dabartinę bedar
be buvo visi kuogeriausia 
užganėdinti ir laukia kada 
vėl socijalistai surengs pra
kalbas.

Bentonietis.



B. Montvydo byla 
prasidėjo.

šę auksininką Šidlauską iš 
Montellos Bridgewaterio 
priemiestyje.

I
Birželio 15 d. Hartforde. 

Conn.. prasidėjo B. Montvi- 
do byla. Jį kaltina kun. 
Žebrio nužudyme. Pirmą 
dieną buvo renkami šuoli
ninkai (jury). Buvo pašauk
ta 125 vyrai ir iš jų išrin
ko 12. visi apyseniai ir veik 
visi farmeriai, žmonės die
vobaimingi ir pritariantie
ji mirties bausmei. Kurie 
buvo mirties bausmei prie
šingi. tuos atmetė.

Liudininkų valdžia surin
ko prieš Montvida apie 60. 
jų tarpe yra žmonių iš Bro- 
cktono. Mass.. Tauntono, 
Mass.: IVilmingtono, Dek. 
Bostono ir kitur. Samdytų 
advokatų Montvidas neturi, 
jo apgynimui valdžia davė 
du advokatu.

Perskaičius apkaltinimo 
aktą ir paklausus, ar jis 
kaltas ar ne. B. Montvidas 
atsakė: "Nekaltas.”

Kol kas dar nieko neišsi
aiškino. tik liudininkai klau
sinėjami. Liudininkų paro
dymais norima surišti Mon- 
tvidą su Kiaulėnu-Krakum.

Valstijos prokuroro ten
dencija yra prirodyt. kad 
Montvidas ir Kiaulėnas bu
vo sėbrais; kad Kiaulėnas 
rašinėjo kun. Žebriui ir kun. 
Bojnowskiui laiškus reika
laudami pinigų ir kad juo
du dalyvavo kun. Žebrio už
mušime. Tuo tikslu pašau
ktas iš New Yorko raštų 
ekspertas IVilliam J. Kins- 
ley.

Pasirodo, kad prokuroras 
turi net 7 dokumentus su B. 
Montvido ir kelių liudinin
kų parašais. Tie dokumen
tai buvo padaryti iš Mont- 

papasakojimo tuoj 
tik jį suėmė ir skau- 

jį kalėjime plakė, 
tie dokumentai gali 
teisingi, tai galima

vido 
kaip 
džiai 
Kiek 
būt 
spręsti iš to. kad kiekviena
me iš jų Montvidas liudija 
vis kitaip. Pavyzdžiui, do
kumente padarytam kovo 
23. 1915. Montvidas sako, 
jog jie net keturiose, bū
tent: Kiaulėnas, Joe Shultz, 
John Gilman ir jis. Montvi
das. ėję kunigą apvogt: tris 
pirmieji kunigą užmušė, o 
jis lauke stovėjęs. Bet ki
tam dokumente padaryta
me 6 balandžio, 1915. jis 
tvirtina, kad vien jiedu su 
Kiaulėnu tebuvę.

Pastarasis dokumentas, 
kuris yra pilniausias ir ap
rašo daugybę smulkmenų, 
paduoda sekančius faktus 
apie kunigo ir jo gaspadinės i 
užmušimą.

Nedėldienio vakare. 7 d. 
vasario, jiedu nuėjo apžiū
rėti klebonijos pliano, o kad 
nukreipti kunigo atydą nuo 
tikrojo tikslo. Kiaulėnas sa
kęs kunigui norįs vesti ir 
derėjosi apie šliubą.

Apie 7 vai. panedėlio va
kare, 8 vasario, jiedu nuėję! 
apiplėšt kunigą. Tuo įnė- 
jus liepta kunigui pakelt 
rankas, bet tas pakėlęs ran
kas pradėjo rėkt. Tada 
Kiaulėnas ir šovęs į kunigą. 
Paskui užgesinta žiburiai ir 
liepta Gilmonaičiutei paro
dyt. kur yra kunigo pinigai. 
Ši atsakiusi, kad nežinanti. 
Tada jai liepta vedžiot juo
du po kambarius ir kuomet 
vienas jų jieškojo pinigų, 
kitas stovėjo su revolveriu 
ir saugojo kunigo gaspadi- 
nę. Bet pinigų nerasta dau
giau. kaip $7.35, todėl Kiau
lėnas pasiėmęs ir kunigo 
laikrodėlį. Tai buvę viskas, 
ką jie gavę.

Bijodamiesi, kad gaspa- 
dinė nesukeltų triukšmo, 
Kiaulėnas nupjovęs virvės 
galą ir pasmaugęs ją. Mon
tvidas iš tų pinigų gavęs tik 
$3.35, ir taipgi prie to da 
raktų krūvą.

Teisme taipgi išsiaiškino 
iš atrastų pas Kiaulėną ir 
Montvida auksiniu daiktų, 
kad juodu peršovę ir apiplė-
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Germanai senovėje. Iš karės lauko
Iškilus dabartinei Europos 

karei ir germanams (vokie
čiams) belošiant toįe karėj 
didžiausiąją rolę, beabejo,

dėlė bėda. 1 kad visi teologai ir tie, kurie
Prie socijalizmo taip nie- tiki į ’specialį pasaulio su- 

kados negalės būti, nes tuo- tvėrimą,’ visiškai klydo.
„Rojus išnyko man iš akių, 

Adomas su Jieva pavirto į 
dulkes, žaltys pranyko žo
lyne, o Jehova persimainė į 
paiką pasaką.”

Knyga turi 72 pusi., iš
leista švariai; vertimas ga-

Taipgi bandoma prirodyt, met išdirbystė bus pastaty-' 
kad tuodu piktadariu po Že
brio užmušimui grasinę to
kiu pat likimu ir lenkų kun. 
Bojnovvskiui. Koresponden
cija tarp jų ir kunigo buvu
si štai kokia:

Nuo raudonrankių. U. S. A.
Kun. Lucvan Bojnowski,

New Britain, Conn.
Žiūrėk j šį paveikslą ir pamąstyk i 

kur tas žmogus yra dabar. Mes pa- 
siutėm jį velniop, o tu busi antruoju. 
Tu turi tūkstančius dolerių. Jei nori 
gyvent ilgiau, tai kaštuos $10.000. 
Prisiųsk mums tuos pinigus, o jei ne. 
mes tave pasiųsim pas kun. Žebrį.

Vaktuokis. Žinok, kad tu gausi 
kelias kulipkas pačioj bažnyčioj.

J. Gilman, 722 Bank st.,
VVaterbury. Conn.

P. S. Jei tu kam nors pasakysi, 
kad mes žadam pasiųsti tave pas j 
kun. Žebrį. nors mus *" '
tu neištruksi, nes musų yra pakak
tinai.

Su tuom laišku buvo pa
siųsti paveikslai užmuštojo 
kun. Žebrio ir automatiško 
revolverio.

Kun. Bojnovvski. matyt 
persigandęs, atrašė jiem se
kančiai:

Mano net širdis plyšta dėlto, 
jus žinot, kad aš savo gvvasčia 
bai branginu. Aš meldžiu jūsų 
sigailėkit mano gyvastie; 
labai reikalingi pinigai 
duosiu jums porą šimtų, 
laujat §10.000, bet tokio: 
negaliu duot. Vardan 
mielaširdingi. ir pasigailėkit 
gyvastes. Praneškit man. ar ; 
liu gelbėt jums.

Lucvan Boinowski.
Sekančiam "Keleivio” nu

mery bus daugiau.
Korespondentas.

I

Į

daneliai turi strategijos 
(karės) žvilgsniu. Ir jeigu 
sąjungininkai juos paims, 
tai žinomas dalykas, kad jų 
pergalė bus tokia, kokios ši 
karė da nėra mačius.

Beto, Dardanelių paėmi
mas atidarytų kelią iš pietų 
į Rusiją. O tas sąjunginin
kams vėl turėtų didelę reik
šmę. Rusija turi dideles 
sanpylas javų pietuose. 
Francuzai ir anglai galėtų 

— skleisti liaudyje. Aš gi* iš i tuomet gauti per Juodas ju- 
X- J- ___ • X* -- J MTZ-l-r IX "D..

ta ant kitokių pamatų ir 
pelnas niekam nerūpės.

Dabar gi kalbant apie ne
sveiką pieną, patartina jis 
virinti. Virinant per 30 mi- 
nutų karštis užmuša visas 
bakterijas. Žalias pienas na lengvas, kaina tik 25c. 
šiandien pavojingas, ypač; ’ * 
mažiems vaikams.

Laisvieji lietuviai turėtų 
šį veikalą kuoplačiausia pa-

i
RUSIJAI TRŪKSTA 

AMUNICIJOS.
Rusijos valdžia dabar kaip

Ingersollio veikalui 
pasirodžius.

I

,bej°, galėdama organizuoja amu-
ne vieno mintin užkliūva 
maždaug šioki klausimai: 
Kas-gi per žmonės tie germa
nai? Argi ir senobėj jie buvo 
taip karingi?

Pirmiausia, neprošalį bus 
pasakius, kad istorikai pada
lina žmoniją į tris rases: juo
dąją arba Ethiopiškają rasę, 
geltonąją arba Mongoliškąją 
rasę ir Baltąją arba Europiš- 
kają rasę, kuri pirmiaus bu
vo vadinama ‘‘kaukaziška- 
ja.” Baltoji rasė dar vra 
dalinama į tris grupes: flo- 
metiškoji grupė ir Airiškoji 
bei Indo-Europiškoji grupė.

Germanai buvo indo-euro- 
piniai žmonės kaip ir jų kai
mynai keltai iš Galicijos ir 
Britanijos. Jie daug šimt
mečių pragyveno Vidurinės 
Europos tyruose, t.y. į žie
mius nuo Alpų kalnų arba 
anapus Dunojaus ir Reino 
upių. Šitame tarpolaikvj 
germanų gentis beveik vien- 
val buvo galima užtėmyt gy
venančias visu ruožu kaip 
:ik nuo šiaurinių iki Juodų
jų jūrių.

Tasai vokiečiais bei ger
manais apgyventas žemės 
plotas tuomet daugiau pana
šėjo į nepereinamas girias 
ir pelkes, negu į dirbamąją 
žemę. Atmosfera buvo sun
ki ir drėgna. Vasaros metą 
vienval būdavo debesiuota ir

nicijos išdirbimą. Fabrikos 
dirba dieną ir naktį ant tri
jų atmainų. Prie darbo pa
statyti visi specijalistai ir 
techniškųjų mokyklų stu
dentai. Nes pasirodė, kad 
ir Przemyslio tvirtovę rei
kėjo atiduoti dėl amunicijos 
stokos. Iš pradžios Rusija 
traukdavo amuniciją iš Ja
ponijos, bet susiginčijus Ja
ponijai su Kynais, Japonija 
pradėjo sau amuniciją da
ryt ir Rusija gaudavo labai 
mažai. Iš Amerikos gi ne
galima buvo parsitraukti, 
nes iki šiolei buvo užšalęs 
Archangelsko uostas. Ka
riški kritikai tvirtina, kad 
amunicijos stoka ir yra svar
biausia priežastis rusų ne
pasisekimo. Vokiečiams se
kasi, nes jiems niekad ne
trūkstą šaujamos medegos. 
„Novoje Vremia” korespon
dentas sako, kad Galicijoj, 
ties Radymnu į 24 valandas 
vokiečiai išleido į rusų pozi
cijas 700,000 šovinių iš dide
lių kanuolių. Tai buvęs toks 
baisus sprogstančių bombų 
lietus, po kuriuo negalėjo iš
likti joks gyvas sutvėrimas. 
Per sprogstančias bombas 
rusai negalėjo net arklių 
prisivesti savo kanuolėms 
išsivežti ir todėl jos pateko į 
vokiečių rankas.

širdies geisčiau, kad „Kelei-' res duonos iš Rusijos. Ru- 
vis” kuodaugiausia panašių sija gi už parduotus javus 
veikalų išleistų. ‘ galėtų tuojaus nusipirkti

Vardunas. į daugiau ginklų, kurių jai 
> — ■■— jdabar taip trūksta. Ir daug

Artinas didele sąjungi (juras tuos ginklus gaben- • i ^i- 'ties. Dabar Rusija turi už- mnkų pergale. -
SUNKUS NUOSTOLIAI 

DARDANELIUOSE 
NEIŠVENGIAMI.

!
„Niekas negali manęs!

j daugiau palinksminti, kaip 
s ir suimtų, bet žinia, kad žmonių tikėjimas 

į amžinas kančias kas dien 
eina silpnyn, ir jog šiandien 
net tūkstančiai kunigų gė
dijąs gąsdint žmones pra
garu” — tai žodžiai gar
saus anglų filosofo Roberto 
Ingersollio, kurio veikalą 
"Apie Dievą, Velnią. Dangų 
ir Pragarą” šiomis dienomis - 
išleido „Keleivis.” . „ _

šio garbingo laisvosios silaužš per Dardanelius 
minties galiūno veikalu vržT paims Konstantinopolį, tai 
išviso 3 tomai, mes-gi, lietu- bus tokia didelė pergalė, ku

Bet tas nieko nereiškia - 
Konstantinopolis už viską 

užmokės.
nes 
la-
pa- 

s. Jei jums 
, aš noriai 

Jus reika- 
s sumos as 
Dievo, bukit 

mano 
aš ga-

Džiova iš p?eno.

riai. vos vieną vertimėlį iki 
šiol susilaukėme.

Musų mažutė literatūra, 
kurioje 3 dalis yra literatū
ros pasturlakų, šiukšlių, yra 

' taip biedna gerais, rimtais 
veikalais, kad man perskai
čius šį naujai išverstą Inger- 

I solio veikalą lietuvių kalbon 
! (vertė jį Ferdinand de Sa- 
l'mogitia). i 
autoriaus žodžiais prade
dant : Niekas negali ma
nęs daugiau palinksminti,

Jeigu sąjungininkai pra-
i yy   ta i   i • t į į*

sisakius Amerikoj už $100,- 
‘000,000 bombų. Jei Darda- 
neliai tuojaus atsidarytų, 

: Rusija galėtų neužilgo šitą 
‘amuniciją gauti.

TURKŲ FORTAS PAIM
TAS NETIKĖTU UŽ

PUOLIMU.
Šiomis dienomis francuzų 

valdžia išleido oficijalį pra
nešimą iš veikimo Dardane- 
liuose. Pranešimas sako, 
kad kariaut Dardaneliuose 
yra labai sunku ir šiandien 
sąjungininkų pirmyn ėji
mas nėra toks spartus, kaip 
buvo išpradžios, bet užtai 
kiekvienas užkariautas že
mės colis yra taip organi
zuotas, kad turkai atsiimt

ri užmokės už visus karės 
nuostolius. O ta pergalė 
kaip buvęs Anglijos laivyno 
ministeris ChurchilI užtik
rina, jau netoli. Anglijos 
nardomieji laivai jau pra
smuko per Dardanelių siau- zuoias, Kau turKai ______
rūmą ir mėję Marmoros ju- jau niekad įgalėtų.
r?n» ant kurios kranto sto- Toliaus tas pranešimas 
vi Konstantinopolis, perkir- pasako> kaip netikėtu už-

norėjosi sušukti to turkų komunikaciją toj pUC>Iimu buvo paimtas tur-
------ - —-------- ------------------ — 

tirštos miglos retai kada iš-! ĮDOMUS 
siskirstydavo; gi žiemos me-r 
tą visa šalis būdavo apklota j 
sniegu ir ledais. Gilios, pla- j 
čios upės (Dunojus ir Reinas) 
ir Alpų kalnai, lyg kokis atsitikimą. Iš Lietuvos bu- 
barjieras sulaikė germanus vo varoma Tilžėn keli šimtai 
nuo emigravimo į šiltus ir rusų belaisvių, kaip staiga 
derlingus Tarpžeminės jūrės pasirodė stiprus būrys rusų 
pakraščius. Žinoma, tokioj raitelių. Vokiečiai paliko 
šalvj gyvenant vokiečiams! belaisvius, kad atmušus rai- 

------------------------------ . Mušis
_ ’ ' j ir

. Tatai ir nestebėti- vokiečiai rusų raitelius nu- 
kad germanai, nors ir rijo tolyn. Kada apgalėję 

' | rusus vokiečiai sugrįžo at
gal, manydami jog visi be- 

| laisviai bus jau išbėgioję, jie 
; nusistebėjo pamatę, kad vi- 
įsi tie belaisviai sėdi ir lau
kia jų. Paskui vokiečiai pa
tyrė, kad jų belaisviai dagi 
labai bijosi, kad rusų raite
liai nelaimėtų, nes tuomet jie 

i butų paliuosuoti ir jiems bu- 
tų reikėję vėl eiti rusų ar
mijom

ATSITIKIMAS
SU RUSAIS BELAIS

VIAIS.
"Vokiečiai praneša šitokį

juroj. Tuotarpu gi jungti
nio anglų ir francuzų laivy- 

x______  . . no veikimas kas diena vis
kaip pasirodymas gerų, rim- stiprėja ir didėja, 
tų, moksliškų veikaių musų Chuichill parliamentui j^p^asus ties įverevcs r/ere. 
literatūroje, kurie nesą ap- pasakė, kad yra du svarbus Turkai paskui darė pašėlu- 
kalintai žmonijos minčiai ir dalykai, kuriuos jis nori - - -- - -
jausmui šviesu pasiliuosavi- pranešti. Dardaneliuose

reikia tikėtis sunkių nuosto
lių kaip ant sausžemio, taip 
ir ant vandens. Veikiąs da
bar Dardaneliuose laivynas 
buvo sudarytas iš atlikusių 
laivų, kuomet visi kiti rei
kalai ant jūrių buvo jau ap- jį kairysis

kų fortas.
Paskutinėj gegužės mėne

sio pusėj sąjungininkai per 
didelę kovą paėmė turkų 
apkasus ties Kereves Dere.

Daugelis mano, kad kar
vių džiova negali užkrėsti 
žmonių, kurie vanoja pie
ną.

Tas netiesa.
Nelabai senai Anglijos 

karališkoji komisija džio
vai tyrinėti paskelbė šitokį 
pranešimą: “Kūdikiai už
sikrečia džiova, gerdami 
džiova užkrėstų karnų pie
ną. Dėl visuomenės labo 
ir palaikymo jos tarpe svei
katos šios komisijos nariai 
pataria Įvesti nuolatinę in
spekciją pieno ir mėsos.”

Vokietijos valstybinė ko
misija vėliausiam savo ra
porte parodo, kad iš 84 
džiova užkrėstų vaikų, ku
riuos ši komisija tyrinėjo,' 
2-5 nuošimtis arba 21 vaikas 
buvo užkrėstas galvijine i 
džiova.

New Yorko miesto svei- ■ 
katos biuro daktarai Park :__
ir Krunwei.de apskaito, kad | rus, gesina pragaro ugnį, 
nemažiau kaip 300 vaikų to pragaro, kuris padaro spėkos dabar randasi tik už tų labai daug žmonių paau- 
kasmet miršta New Yorko žmogaus amžiną auką, o kelių mylių nuo pergalės— kauti. Užpuolimas turėjo 

Dievą paverčia į begalinį tokios pergalės, kokios šita būt netikėtas.
baisūną.” karė da nėra mačius.

I

»

ChurchilI parliamentui

■ jausmui šviesų pasiliuosavi- 
mo iš prietarų laikotarpi.

Knygoje „Apie Dievą, 
Velnią. Dangų ir Pragarą,” 
tasai didis pasaulio minty- 
tojas supažindina mus su 
savo pažvalgomis i opiau
sius kiekvienam žmogui gy
venimo klausimus. Išdėsto 
savo nuomonę, kaip jis žiu
ri i žymiausių pasaulyje 
protų veikalus, kaip tai: 
Voltairo. . 
ro, Byrono, Prudono, Hex- gąstauja ir 
lev’o, Gibbono, Epikūro ir ant Kitchenero 
dešimtį kitų. į] ’

Giliais patyrimais ir stip- ChurchilI.

Danvino. ’šekspy- kentės. Tie, kurie taip nu- 
"rT L‘ užsipuldinėja

------ , (karės mi
nisteris), labai klysta, sako

Žiūrėdami į sa- 
riais argumentais skaido į vo nuostolius, mes nepriva- 
trupinius Dievo įkvėptosios Iom užmiršti ir to atlygini- Į --- --- . - - « •» •*;knygos

mieste nuo džiovos. To pa
ties miesto d-ras Hers paė
mė iš 107 pardavėjų pieno 
ir ištvrus oasirodė. kad 16 v J
nuošimtis buvo užkrėstas 
gyvomis džiovos bakterijo
mis.

D-ras ChurchilI iš Chica- 
gos praneša, kad 1913 me
tais Chicagos Children’s 
Memorial Hospital’yje buvo 
padaryta 64 kaulų ir sąna
rių džiovos operacijos ir di
džiumoj atsitikimų šita džio
va buvo gauta iš galvijų (su 
pienu).

D-ras Brown iš Saranac 
Lake sako, kad abelnai i- 
mant iš 100 džiovininkų 8 
yra užsikrėtę nuo galvijų, Dievo 
ar tai gerdami džiova ser
gančių karvių pieną, ar val
gydami jų mėsą.

Chicagos sveikatos biuras 
savo raporte iš 1910 m. sa
ko, kad iš viso bandyto pie
no 8.9G (veik 9 iš 100) buvo 
su džiovos bakterijomis.

Visi šitie faktai liudija, 
kad tš pieno galima gauti 
džiovą, ypač vaikai greitai 
užsikrečia. -Jus tankiai ma
tot vaiką su pritraukta ko
ja. Tai kaulų džiova, kuri 
tankiausia gaunama iš pie
no.. Mat dabartiniam su
rėdyme. kada viskas parem
ta ant pelno, tai ir ligomis 
užkrėstas maistas žmo- 
riams rupi tik pelnas, o kad 
žmonės nuodijami, tai medi
nėms parduodama. Biznie-

sius užpuolimus, norėdami 
savo apkasus atsiimti, bet 
visi jų bandymai nuėjo nie-

, kais. .
Turėdami čionais savo i buvo veik negalima sparčiau telių užpuolimą, 

pozicijas jau užtikrintas,! žengti prie augštesnės civili-; traukėsi ištisą valandą 
sąjungininkai nutarė paim-jzacijos. - -- t-—.-

ti turkų fortą, kuriuo rėmė-i na,
* " > turkų sparnas, i labai gamtos apdovanoti vi

rūpinti, todėl jei vienas-ki- Paprastas fortu ėmimo bu- šokiais gabumais žmonės, kur 
tas laivas tenai ir žus, tai das vra toks: visų pirmiau-‘tai kas tapo civilizacijoj pra- 
reikalingos Anglijai spėkos sja jį pradeda bombarduoti- lenktais graikų ir italų, 
ant jūrių nuo to da nenu- artilerija: kada fortas Aukščiausius istoriškus'

— Biblijos prieta- mo, dėl kurio mes kariauja
me,” pridūrė jisai. ”Musų

Tai

artilerija; kada _____
liekasi apgriautas, tuomet 
urmu puola pėstininkai, kad 
apgalėjus forto garizoną ir 
paėmus fortą į savo rankas. 
Bet ant šito turkų forto 
toks užpuolimas buvo nega
limas. Jo strategiškas pa
dėjimas buvo toks, kad da
rant šitokį užpuolimą reikė-

Augščiausius istoriškus 
bruožus apie naminį germa
nų gyvenimą pabriežė Julius 
Cezaris savo garsiuose ‘‘Ko
mentaruose” (užrašuose).; 
Julius Cezaris du kartu bu-l 
vo užpuolęs germanų šalį, | 
taigi tokiu budu jis ir turėjo 

I progą su jų naminiu gyveni
mu susipažinti. Vienok apie 
pusantro šimtmečio vėliaus, 
vienas romiečių ištorikas — 
Tacitus, parašė nedidelę i 

Taigi 28 gegužės naktį; knygelę antgalviu “Germa- 
§itoj knygelėj jis kal- 

susidedanti iš 34 baltyeidžių | ba apie germanus, kaipo vi- 
ir 32 juodveidžių, risi liuos- sai artimus barbarizmui, 
noriai, vienam lieutenantui: Jis kalba apie jų milžinišką 
vadovaujant, gavo įsakymą; didumą, jų nuožmias mėly- 
išlipti po vieną iš savo ap- j nas akis, jų šviesiai gelto- 
kasų ir atsargiai šliaužti į • nūs ar rudus plaukus. Be- 
priešininko apkasus, kurie‘abejo, šitie milžinai buvo 
saugojo minėtąjį fortą. Te-:baisus mažiems, juodbur- 
nai iip turkio netikėtai už- viams romiečiams; ypač kad 

jie buvo labai karingi.
Bet antraip vertus, ger

manai turėjo ir gana pagirti
nų ypatybių, kokių nevisada 
galima užtikti ir pas civili
zuotus žmones. Jie būdavo 
labai svetingi, dalaikydavo 
garbės žodį, mylėdavo liuo- 
sybę ir labai neapkęsdavo 
bent menkiausių suvaržymų. 
Be to, germanai vedė 
švarų šeimynišką gyvenimą. 
“Beveik ičuone žėdnas tų 
barbarų, rašo Tacitus, pasi- 
kakina viena motere. Nie
kas nesidžiaugia ištvirki
mais; net yra priprastą ne
sielgti nepadoriai ir nebūti 
nepadoriu. Geri priepročiai 
ir pasivedimai Germanijoj 
daugiau žmones prie gerų 
darbų patraukia, negu kitų 
šalių nors geriausi įstaty
mai.” Apskritai sakant, ger
manai tuomet bnvo tvirti, 
narsus, drąsus, dori, pripra
tę prie visokių sunkių darbų 
ir mylintie laisvę. Margeris.

I i

"Kiekvienas tikėjimas, ku- bus pergalė, kuri užmokės mišri kareivių kompanija, | nija. 
ris skelbia pragaro būrimą, ' ' i.-—„ -- -

yra plėga žmonijos. Kiek
vienas kunigas, kuris gąsdi
na savo klausytojus juoju, 

. yra nevidonu pasaulio. Že- į 
miau už šitą dogmą negali 

‘ pulti jokis barbarizmas.
”... Į kelis metus, aš tikiu, 

krikščionis paliks iki tiek 
žmoniškais, kad atsisakys 
tikėt į dogmą, sulyg ku
rios žmonija yra pasmerkta Juodųjų jūrių, 
amžinoms kančioms. Jie tu- Dėl Dardanelių buvo jau 
retų suprast, jog ta dogma daug musių ir senovėj. Bet 
visai nesutinka su išminčia,: senovėj, pakol nebuvo ka
tei sin gurnu ir gerumu

•” — sako Ingersoll’is.
Šią knygą patarčiau pers

kaityti kiekvienam norin
čiam stiprinti savo žiniją 
lietuviui. Joje autorius nu
rodo, kaip mokslas, kurį 
mes galime apturėti tik 
iš knygų — yra galingas.

Gamtos mokslai, biologija, 
geologija, astranomija, his- 
torija — išdirba pas žmogų 
pasauliožvalgą.

Didžiausiu laisvamaniu 
anglų mokslininkų tarpe bu
vo Ingersoll’is, bet reikia ži
noti, kad ir jis savo minčių 
ir proto laisvę įgijo tik per 
mokslą — skaitydamas kny
gas.

„Aš skaičiau veikalus vi
sų tų didžiųjų žmonių ir 
daugelio kitų, ir persitikti- 
nau, kad jie turi tiesą, ir

i

už visus nuostolius."’ L
Daugelis nesupranta, ko- j 

kią svarbą turi Dardaneliai. 
dėl kurių dabar taip sunkiai 
kovoja Anglija. Francuzija 
ir Rusija. Dardaneliai skai
tosi svarbiausia pasaulyje 
vieta kaip strategijos, taip 
ir pirklybos atžvilgiais. Be 
Dardanelių negalima niekur 
išeiti nė iš Marmoros, nė iš

jų inuolių, jie da tokios svarbos 
meturėjo. Tuomet juos už
darydavo retežiais arba ei
lėmis laivų. Vėliau gi, ka
da žmonės išrado kanuoles, 
abiem Dardanelių pusėm li
kos pastatyti stiprus fortai, 
tuomet tuose fortuose pa
statytos didelės kanuoles ir 
jie likos nepraeinami. An
glai su francuzais, kurie no
rėjo dabar prasilaužti per 
Dardanelius šturmu, palai
dojo tenai 7 kariškus savo 
laivus. O jeigu anglai su 
francuzais, turėdami ge
riausius ir didžiausius pa
saulyje laivynus, negalėjo 
ir iki šiol da negali per Dar
danelius prasilaužti, tai apie 
jų stiprumą turbut jau ne
reikia nė aiškint.

Aišku todėl gali būt kiek
vienam, kokią svarbą Dar- įsitaisę.

nai jie turėjo netikėtai už
klupti turkus ir išmušti juos 
nešaujant nė vieno šovinio. 
Einančios paskui dvi kitos 
kompanijos turėjo tuojaus 
šokti pirmutinei kompani
jai į pagalbą, jeigu toks pla
nas kartais nenusisektų.

Apie vidurnaktį francu
zai išlipo iš priešakinių sa
vo apkasų ir, sulyg įsakymo, 
pradėjo ropoti ant visų ke
turių prie turkų apkasų ir 
užklupo juos visai netikėtai. 
Turkai persigandę susimai
šė. Sujudinti iš miego ir 
nežinodami kas čia darosi, 

: išpradžios jie pradėjo šau- 
! dyt į visas puses, bet pama- 
itę, kad priešai jau jų ap- 
! kasuose juos skerdžia, jie 
(leidosi bėgti. Ačiū greitam 
užpuolimui, francuzų pusėj 
buvo sužeisti tik du karei
viai ir vienas seržentas.

Turkai paskui padarė du 
užpuolimu, norėdami priešą 
išmušti, bet buvo jau per 
vėlu. Iki išaušo, francuzai 
buvo jau gerai turkų forte

i

PAKLOJO 150.000 TEUTO
NŲ GALICIJOJ.

Vokiečių ir austrų perga
lė Galicijoj neatsiėjo jiems 
taip pigiai, kaip jie giriasi. 
Rusai traukdamiesi atkak
liai kovojo. Petrogradas ap
skaito, kad šitoj kruvinoj 
kovoj nuo 29 gegužės iki 15 
birželio Galicijoj krito apie 
1-50,000 vokiečių ir austrų. 
Į tą laiką rusai besitraukda
mi atgal paėmė 40,000 teu
tonų nelaisvėn, tų tarpe 860 
oficierių, apie 100 kulka- 
svaidžių ir 24 kanuoles.

PASKANDINO 3 TURKŲ 
TRANSPORTUS.

Londone gauta iš Atėnų 
žinia, kad anglų nardomas 
laivas paskandino Dardane- 
liuose 3 turkų transportus 
su kareiviais. Veik visi tur
kai prigėrė.

PASKANDINO VOKIE
ČIŲ SUBMARINĄ.

Berlynas prisipažįsta, 
kad pereitoj sąvaitėj anglai 
paskandino vieną vokiečių 
nardomąjį laivą. Jo žmones 
anglai išgelbėjo ir paėmė 
nelaisvėn. •

PASKANDINO 5 ANGLŲ 
LAIVUS.

Pereitoj sąvaitėj vokie
čiai paskandino vieną dieną 
du anglų garlaiviu ir 3 žve
jų laives. Su garlaiviu 
„Strathnairn” žuvo 20 žmo
nių ir kapitonas. 1

Krunwei.de
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KELEIVIS 3

1$ AMERIKOS.
Kunigas Kriaučiūnas 

areštuotas.
DŽIAKONAS NORĖJO 

PABĖGTI SU $15.000.
Buvo išsipirkęs jau šifkortę 

Europon, bet šerifas jį 
pagavo.

"Keleivio” skaitytojai jau 
žino, kaip Chicagos lietuvių 
kun. džiakonas Kriaučiūnas 
norėjo paglemžti $15,000, 
kurie prigulėjo mirusiojo 
kun. Kolesinskio giminėms, 
bet teismas jam liepė tuos 
pinigus atiduoti.

Dabar tas "dvasiškas tė
vas" norėjo su tais $15,OCH) 
pabėgti. Jis jau buvo nusi
pirkęs šifkortę ant rusiško 
laivo "Kursk,” kuris turėjo 
išplautkti iš New Yorko 24 
birželio, ir rengėsi "runyt.” 
Bet Kolesinskio giminių ad
vokatas užuodė "tėvelio” 
planus ir išėmė teisme orde
rį, kad džiakoną areštavus.

Šerifas nuėjo kunigą a- 
reštuoti, bet jam atsakyta, 
kad "dvasiškos asabos” nė
ra namie (turbut sklepan

arba pas tokius Rockefelle^ 
rius pasiskolina.

UŽDĖJO FARMERIUI 
2c. BAUSMĖS.

Netoli Chicagos buvo 
toks atsitikimas. Pas far- 
merį Johnsoną atvyko Su
vienytų Valstijų valdžios 

i žmogus apžiūrėt, ar kartais 
jo gyvuliai neserga gerklės 
liga. Farmeris pasiėmęs 
šautuvą valdžios žmogų iš
vijo. Už "ginkluotą pasi- 
priešinimą valdžiai jis li
kos patrauktas teisman ir 

{teisėjas Landis, kuris alie- 
i jaus trustą anais metais bu- 
| vo nubaudęs $29,240,000, pa
skyrė farmeriui 2c. bausmę.

i

I

CHICAGOS POLICIJA 
DIRBA SU PLĖŠI

KAIS.
Pereitoj sąvaitėj Chica-1 

Igoj buvo nagrinėjama įdo
mi byla. Buvo kaltinami 

1 keli Maxwell "polisteišino" į 
viršininkai už prigulėjimą 

j prie plėšikų bandos, kuri i 
|Maxwell apielinkėj dienos’ 
laiku plėšdavo žmones. Tei- ■ 

:sman buvo pašaukta apie , 
100 liudininkų, tų tarpe ir 
pats plėšikų bandos vadas 
Steinberg, kuris pripasako- 

buvo pasikavojes). Šerifas!jo labai įdomių dalykų. Bu
vo ir daugiau plėšikų. Vi
si jie liudijo, kad policija su
organizuodavo beveik kiek
vieną plėšimą, nurodydavo 
kur ir kas geriau apiplėšti, 
o paskui visi dalijosi pini
gais.

Policijos kapitonas Sto- 
ren likos nubaustas $1,000 
ir pavarytas nuo vietos, o 
seržentas Veisbaum 3 me
tais kalėjimo. Kiti išteisin
ti, nors jie taipgi prigulėjo 
prie vagių "šaikos."

saugojo džiakono namą die
ną ir naktį ir galų-gale "tė
velis” išlindo. Šerifas tuo
jaus capt jį ir sučiupo. Da
bar jo be So,000 kaucijos vi
sai nepaleidžia; beto, jis da 
turės užsistatyt paranką už 
tuos $15,000, kuriuos turi 
užmokėt Kolesinskio gimi
nėms.

Apie tai praneša "Naujie
nos." Chicagos "Draugas" 
ir "Katalikas” apie šitą ku
nigo skandalą visiškai tyli. 
"Naujienos" sako, kad iš ši
tos bylos kun. Kriaučiunui 
gresia da daugiau iškilti 
gražių darbelių.

0 musų katalikai tiki, kad 
kunigai yra šventi žmonės.

i

NELAIMĖS ANT JŪRIŲ.
Pereitoj subatoj Ameri

kos pakraštyje per tirštą 
rūką atsitiko dvi nelaimės 
ant jūrių. Ties Brenton’s 
Reef švyturiu susidūrė gar
laivis su angline laive ir pa
staroji likos paskandinta. 
Ties Pollock Rip garlaivis 
"Persion” užvažiavo ant 
anglų skunerio ir pramušė 
pastarajam šoną.

I VIENĄ DIENĄ SUVA
ŽINĖJO 13 ŽMONIŲ.
Per vieną pereitą nedėl- 

dienį Naujoj Anglijoj auto
mobiliai suvažinėjo 13 žmo
nių, iš kurių 1 užmušta, 2 
jau miršta, o 10 turbut iš- 
gys. Vis tai turčių sporto 
aukos.

UŽPUOLIMAS ANT 
TRAUKINIO.

Šiomis dienomis Alaba- 
:moj susikūlė greitasis New 
Yorko traukinys, 3 žmonės 

! likos užmušti, o 10 sužeista. 
! Dabar likos areštuoti 3 žmo- 
|nės, kurie jau prisipažino, 
i kad jie tyčia išardė geležin- 
'kelį, kad paskui galėtų api- 
! plėšti lavonus ir išvogti ve- 
i žarną bagažą.

i ATSKAITA

AUKOS
LIETUVOS ŠELPIMUI.

GARDNER, MASS.
Šv. Petro ir Povilo Dr-jos prakal

bose, birželio 6 d. š. m. Lietuvos su- 
šelpimui aukavo šios ypatos:

P. Šleiva, J. Jokubonis, J. Kukau- 
skas, J. šerkšnas, S. Dofkantas, J. 
Ambrazas, J. Butkus, J. Rasimavičia, 
S. Kulbis, A. Sabaliauskaitė, J. De
veikis, F. Juodėnas, M. Jezukevičius, 
A. Petraitis po 50c, J. Kasputis, Be- 
kešius, P. Telksnis, V. Stakėnas, J. 
Matulaitis po $1.00, V. Vindzulis, J. 
Nalivaika, Rugis, J. Deveikis,S. Ma- 
čionis, U. Jonikienė, J. Jezukevičius, 
P. Jašinskas, P. Rameiskis, J. Veng
ris, K. Šileriutė, J. Wišniauskas, M. 
Žitkiutė, F. Konopeckaitė, P. Nozor, 
P. Kukonis. S. Dofkantas, J. Kleba- 
vičius, J. Kačėnas, A. Dapkevičius, 
S. Kulčik, J. Ambrazas, J. Butkus, 
J. Kontrimas, J. Samulionis, A. Na
livaika. F. Vičius, P. Stužas, J. Kau
pelis. O. Adomaitienė, J. Vaitiekus ir 
J. Tolačka po 25c.

Priėmiau §28.00 T. L. Dundulis.

NORWOOD, MASS.
Laike LŠF. komiteto prakalbų, bir

želio 6 d. surinkta aukų §9.30. Auka
vo šios ypatos:

M. Akelaitis §1.00, F. Mučinas, P. 
Preiba, S. Simavičia po 50c., O Na- 
viackienė 35c. V. Zilaitis, J. Bari- 
šauckas, P. Povilionis, J. Gudaitis, J. 
Ramaldos, M. Šargalis. K. Vitartas, 
A. Naviackas, A. Smolskis, T. La- 
zauskiutė. T. Naviackas, T. Skaisgi
ris, K. Valmo ir K. Lukšis po 25c. 
Smulkių 2.95, viso ................... §9.30

Viso Norwoodo LŠF. komitetas 
centraliam iždininkui K. Šidlauskui 
išsiuntė §108.00.

Visiems aukautojams tariama a- 
čiu. Pinigų §108.00 priėmiau.

LŠF. ižd. K. Šidlauskas.

f
Pajieškau Anastazijos Naidzinavi- 

čiutės; Vilniaus gub., Trakų pav., Ža
slių parap. 3 metai kaip Amerikoj. 
Pirmiau gyveno Binghamton, N. Y. 
dabar girdėjau gyvena Peterson, N. 
J. Meldžiu atsiliepti.

Kaz.Dzedulionis,
37 Lake avė, Binghamton, N. Y.

Pajieškau dėdės Prano Tendzegols- 
kio ir pusbrolio Alekso Jankausko ir 
Vlado Valentino, Jokūbo Turauskio — 
visi kauniečiai, Šialių pav.; meldžiu 
atsišaukti.

Pranas Tendzegolskis,
29 E. 9 st, Georgetown, III.

Paješkau apsivedimui merginos, 
mokančios rašyti ir vartojanėios an
glų kalbą, nuo 18 iki 28 m. am
žiaus. Taipgi mylinčos laisvą gyve
nimą ir sutinkančios imt civilišką 
šliubą. Platesnių žinių kreipkitės lai
šku. 26

WEST LYNN, MASS.

PIKNIKAS!
w.Rengia Šv. Kazimiero Draugystė, 

Lynn, Mass. Panedėlyj,
5 D. LIEPOS (JULY), 1915 

Labai puikioje vietoje, pas ežerą 
L1LLY POND, SAUGUS, MASS.
Tą dieną trįs specijališki gatveka- 

riai išvažuos iš Lynno 9:30 vai. ryte, 
nuo Summer ir kampas Linden sts.

Bus 8 geros dovanos, kurias gaus 
atsižymėjusios ypatos.

Malonėkit atsilankyti visi be skir
tumo, nes bus daug linksmybių.

Drstė Šv. KAZ1MIER1O.
P. S. Važiuojant iš Bostono reikia 

imt karą nuo Hay Market sų. Saugus 
Centre. Iš Salėm, Mass, nuo Town 
House sq. taipgi Saugus Centre.

J. Yakaitis,
P O BOX 826, Binghamton, N. Y. !

Pajieškau Levusės Šukiukės; Kar- 
šinaukos kaimo, Pinavo valšč, Pane
vėžio pavieto, Kauno gub. Turiu 
svarbų reikalą.

Kazimieras Ručas,
671 W. 18th str, Chicago, III.

Pajieškau savo brolio Stasio Bra- 
zaucko.iš šairiškės kaimo, Semeliš- 
kio parapijos, Vilniaus gub., Pir
miau gyveno New Philadelphia, Pa. 
Jis pats arba kas kitas tegul pra
neša. 27

Tarnas Brazauckas,
BOX 476, Johnston City, III.

su

LIETUVVOS ŠELPIMO FONDO
KOMITETAS.

Prezidentas K. Gugis,

1840 S. Halsted st., Chicago, IB. 
Vice-Prezidentas 2) S. M inkus,

Cor. 12th and Vine sts., PhiUŪ, P^ 
Susinės. Sekr. 1) M. M. Rice-H«rša^ 

140 E. 19th str., New York, N.Y. 
Susinėsimų Sekr. 2) J. Neriacka*,

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

P. O. Box 511. Westvill** HL 

Finansų Sekr. 2) J. Stasiulevičiii*, 

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

226 W. Broadway, S. Boston, Ma**t 
Kasos Globėjai: M. čėsna, 56 Marint 
S t., Brighton, Mass.; J. Geguži* M 
Broadway, So. Boston, Mass.; J. G** 
dauskas, Nevv Britain, Conn.

Pinigus siunčiant čekiais arba 

ney Orderiais, reikia išrašyti varta 

Lithuanian National Relief Fu*L
Visus pinigus reikia siųsti vaito 

kasieriaus per Finansų Raštininko, 

T. M. Dunduly, P. O. Box 511, W*ri> 

ville, III., kuns po kaucija $1,000.

DIDIS CHICAGOS STREI
KAS PASIBAIGĖ.

Didis Chicagos gatveka- 
rių streikas tęsėsi tik pus
trečios dienos. Anksti 14 
birželio rytą jisai prasidėjo, 
o 16 birželio 5 vai. išryto nu
tarta jisai atšaukti ir. nuo 
pietų visi darbininkai su
grįžo darban. Streikas bu
vo suparaližiavęs visą mies
to pramonę, todėl miesto 
valdžia ir biznieriai dėjo vi
sas pajėgas, kad jis kuogrei- 
čiausia pasibaigtų. Majo
ras sušaukė kompanijos ir 
darbininkų konferencija 
kuri traukėsi visą nakti ir 
galų:gale apie 5 vai. išryto 
susitaikyta. Darbininkų va
dovai sutiko streiką atšauk
ti su ta išlyga, kad išrišimui 
ginčų turi būt sušauktas ar- 
bitracijos teismas. Kom
panija su tuo sutiko. Dar
bininkų vadovai sako, kad 
tas jau reiškia nemažą dar
bininkų laimėjimą.

Lietuvos Šelpimo Fondo Finansų 
Sekretoriaus nuo 1 d. gegužės 1915 
iki 1 d. birželio 1915.
L. Š. F. iždininkas. K. Šidlauskas.i

Įplaukos.
' Gegužės 1, 1915 metų balansas
Į §8,209.84

Per aukų rinkimo komitetą nuo
Ratine, Wis. lietuvių 11.53

Per aukų rinkimo komitetą nuo 
Progreso Ratelio pask. Philadel
phia, Pa. 1.72

Per John J. Urnevich, Bristol, 
Conn.: Lietuvių Neprig. Kliubas 
aukavo §10.00, Lietuvos Dukterų 

| Dr-tė — §10.00, S. L. A. 120 kp.
— §5.00, nuo visų draugysčių pa
rengto baliaus §13.25 ir smulkių 
aukų, viso 50.00

J. Jančauskas, Chicago, III. au
kavo 4.00

LSS. 77 kp. Benld, III. auk. 10.0& 
Per aukų rinkėjus St. Charles, 

III. nuo vietos lietuviu ir svetimtau
čių 109.50

i Iš Grand Rapids, Mich. Lietu
vos Sūnų Dr-ja aukavo $25, ir 
nuo dr-jos parengto baliaus LŠF.

; naudai S26.05, atėmus lėšas 20 
centų, lieka

Madas Damaševičius, St. 
Louis. Mo. aukavo

Teatrališkas Ratelis, Sheboy- 
, gan. Wis.

Į
KUNIGAS KALĖJIME Už 

JAUNĄ MERGAITĘ.
Marinette, Wis.— Čionai 

sėdi už geležinių grotų gar
sus pamokslininkas ir soci- 
jalistų niekintojas kun. J. 
M. Phelan, šv. Antano pa
rapijos klebonas. Jis buvo 
areštuotas ir uždarytas ka
lėjime už kriminališką pa
sielgimą su 14-kos metų 
mergaite Niagaros mieste- 
lvje, kur jis buvo klebonu. 
Jis pyksta ant savo brolių 
kunigų ir Kolumbo Vyčių 
(militariška katalikų orga
nizacija), kad šitie už jį ne
užsistoja. Jis nenori prisi
lažinti prie kaltės ir nuola
tos kartoja, kad jo parapi-i ____ _______
ionai mano, kad jis nekal- Mass. _ 3.50

■ be- tUO paClU laiku jis i(]ernįno Pr-tes Skolinimo komite- 
’AiJo nuskriaustos mergai-; to. Kensington. ui. s.oo

eo -nn j i Per auku rinkimo komitetą nuoe> tex ui S3,o00. kad tasai; Racine. wis. lietuvių 20.61
taikvtusi. bet tėvas reika- i O. Skerstoniutė. So. Boston, 
lom’c , Mass. už štampas 10.00
lama <w,vw. per Roka Pernicką. So. Bos-

"Draugas," "Vienybė Lie-: ton. Mass. ‘ -
tuvninkų" ir "Katalikas" 
turėtų dabar ištirti, ar ne
skaitė ir tas "tėvelis” lietu
vių socijalistų laikraščių.

50.85

5.00

. _ 11.25
M. Grigas, Springfield, Mass. 

aukavo 1.00
Per "Naujienas" nuo visuotino

i lietuvių vakaro DeKalb, III. 22.00
' Iš Throop, pa.: DLK Gedemino
i Dr-tė, Lietuvos Sūnų Dr-tė ir
I DLK. Vytauto D-tė baliaus 57.25,
i Lietuvos Sūnų Dr-tė aukavo §5 
’ DLK. Gedemino Dr-tė aukavo
! §5.‘ DLK. Vytauto Dr-tė aukavo
§3, viso §70.25, man prisiųsta 70.00 

C. Kiselis, YVaterloo, Iowa. 2.00 
Per aukų rinkėjus nuo W.

Frankford, III. lietuvių ir LSS.
t 73 kp. aukavo §5, vso 60.61

82 kp. SLA. Pana, III. aukavo 5.00 
Nuo F. Jacevičiaus, Norwood,

MONTELLO, MASS.
Gegužės 2 d. atsibuvo C. Šeputos 

vestuvės. Man paprašius svečiu pa
aukauti Lietuvos šelpimo fondan, vi
si sutiko. Aukavo šie svečiai:

Jaunavedžiai — 50c„ S. Chiaupa 
§1.00, J. Bubliauskas, B. Bubliauskie- 
nė, S. Sužinskaitė, A. Sheputa, J. K. 
Žaliukas, JF. Razmas. A. Denbin, S. 
Petrovicz po 25c., J. Picklė 10 c., V. 
Lapinskis, 25c. B. Lapinskienė 15., 
A. Skirmontas 25c. ------------

Išviso §4.25
Aukavusiems tariu nuoširdžiai a- 

čiu! S. Chiaupa.
Šiuomi liudijame, kad aukų §4.25 

tapo priimta vietos kasieriauš. LŠF 
Valdyba: F. Šūkis, kasier. ir W. Du- 
bendris rašt.

Paj ieškojimai
"Keleivis” yra vienas iš didžiausių 

Amerikoj lietuviškų laikraščių ir tu
ri daugiausiai skaitytojų, todėl pasi- 
garsinimai "Keleivyje” turi atnešti 
didesnę naudą, negu apsigarsinimai 
kitame kokiame nors laikraštyje; 
kainos apgarsinimų pigesnės negu 
kitų.

"Keleivio” skaitytojams, pajieško- 
jimą giminių arba draugų, vieną kar
tą per metus, patalpiname dykai. Už 
kitokius pagarsinimus. paveizdan: 
pranešimus, pirkimus, pardavimus ir 
t.t. Nors ir "Keleivio” skaityto
jams skaitome 50c. už vieną sykį ir 
§1.00 už tris sykius. Pajieškojimus 
apsivedimų malonėkit į "Keleivį” ne
siųst, nes tas jieškotojams neatneša 
jokios naudos.

Kur randas Ona Dabašinskienė ? 
Pirmiau ji gyveno Baltimore, Ma. 
Jos sesuo po vyru Raibick, turi svar
bių reikalą. Kas apie ją žino arba 
ji pati malonėkit man pranešti šiuo 
ątrašu: (25)

Mrs. Raibick,
452 Pleasant avė., St. Paul, Minn.

Pajieškau draugo Juozo Ševelio; 
' Suvalkų gub., Naumiesčio pav., Gel
gaudiškio par., Stanaičių kaimo. Mel
džiu atsišaukti.

J. J. Miller, 
Tomahawk, Wis.

Pajieškau brolio Liudviko Sirevicz; 
Kauno gub, Šiaulių pavieto, Lūkės 
miesto, 4 metai ir pusė kaip Ameri
koj. Girdėjau gyvena Chicagoje. Tu
riu svarbų reikalą, jis pats ar kas 
jį žino malonėkit pranešti. 26

Julijonas Sirevicz
169 Silver str, So. Boston, Mass. i

CLEVELAND, OHIO.
IŠVAŽIAVIMĄ I GIRIAS 

deklamacijomis ir dainomis rengia 
Cleveland’o, Ohio, T. M. D. "Mirta”

27 dieną BIRŽELIO-JUNE, 191b 
Girioj Ch. P. Friedrich

Yra paaukauta §6.00 dovanom. Iš 
merginų kuri geriausia padainuos so
lo — gaus §3.00 vertės dovaną; kat
ra puikiai padeklamuos —gaus $2.00 
vertės dovaną, ir vyrų geriausia de
klamacija §1.00 vertės dovana.

Išvažiavimas kaštuoja tik §1.00 po
rai (kad ir dvi merginos, vienas vy
ras ta pati prekė). Užkandžiai ir gė
rimas už dyka. Važiuojant reikia 
imti Painesville karas ir važiuoti 
iki 8-tos gatvės (8th st). O katrie 
norėsit važiuoti sykiu su "Mirtos” 
choru, bukit nevėliau 8 vai. ryto ant 
Public Sąuare. Tikietus galima gau
ti pas šiuos komiteto narius:

T. Niūrą, 2022 Hamilton avė.,
A. Banelis, 1447 E. 25 str.,
D. Petrauskas, 1630 E. 26 str.

Su pagarba
TMD. "Mirtos Komitetas.

LIETUVOS SUNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖ,

Dės Moines, Iow*.
Valdyba:

Pirmininkas — A. Gailis,

1013 S.E. Allen st. Dės Moino*, I*. 
Pirm, pagelb. — P. Mileris,

821 S.E. Market st. Dės Moin**, I*. 
Turtų Raštininkas — J. P. š'epetia, 
714 E. Walnut str. Dės Moines, Iow*. 
Prot. Rašt. — J. Kazlauskas,

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

218 E. 5th str. Dės Moines, lova. 
Iždo Globėjai — J. čiapas,

123 E. D st, Dės Moines, lova. 
” « _ p. Ašmantą,

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

Columbia salėje, 409*4 E. Locust at, 
kiekvieną antrą nedėldienj mėnaaia

Parsiduoda Moving Pikcher mašina 
su ”oktudrin'‘..............
ling.” 
§250.00. 
šku.

i” šviečianti — ”Trawe- 
Mašina didelė, kaštavo 
Kainos meldžiu klausti lai- 

(25)
W. Padonewitch,

Curvensville, Pa., (Clearfield, Co.)

Pajieškau pusseserės Agotos _ ir 
Marės Augatikės—Bulatienes; Kau
no gub, Gauros par, norėčiau susi
rašyti. (26)

P. Valantiejus,
1808 S. Peoria str, Chicago, III.

Pajieškau brolio Jono Jenušautsko; 
Suvalkų gub, Mariampolės pavieto, 
Veiverių gmino, Girinkų kaimo, 12 
metų kaip Amerikoj. (25)

Katarina Jonuškevičiutė,
Rumford str, Bridgeton, Glasgow, 

Scotland,
5

Pajieškau brolių: Frančiškaus i r 
Julijono, Kauno gub., Raseinų pavie
to, Gmino Batakių Kaimo Užnugarių, 
Skaudviliškės par. (25)

Agnieška Barčiutė,
50 Crovn str., S S. Glasgow, 

Scotland.

Pajieškau pusseserės Justės Rut
kauskienės; Vilniaus gub, Trakų pav. 
Butrimonių par. ir miestelio. Turiu 
svarbų reikalą. (26)

Ona Liudvinavičiutė , 
64 Willims str, Northampton, Mass.

Pajieškau brolio Juozo Balnionio, 
Kauno gub., Panevėžio apssk, Raza- 
limo vals, Bališkių sodžiaus, 17 m. 
Amerikoj. 4 metai atgal gyveno 
Philadelphijoj. Žinantieji ji malonės 
pranešti. (26)

Apolionija Balnionytė, 
3263 Edgemont str, Philadelphia, Pa.

Pajieškau duonkepio apsipažinusio 
gerai su duonkepyste. Geistina, kad 
butų lietuvys; mokėtų kepti lietuviš
ką duoną. Atsiliepkit sekančiu ątra- 
šu: (25)

Labeiko Gindrenas,
502 Joseph avė, Rochester, N. Y.

SVARBU FARMŲ 
PIRKĖJAMS.

Bevažinėjant po įvairias valstijas 
sutikau daugybę žmonių, kurie klau
sia patarimo, kur būt geriau pirkti 
farmą ? Kadangi nebuvau apkelia
vęs tų valstijų, kuriose parsiduoda 
jos, tai ir nedaviau patarimų. Bet 
dabar pripažįstu parankiausia pirkti 
farmą Louisiana valstijoj, nes ten 
derlingiausia žemė, kurion sėja du— 
tris sykius per metus ir greičiausia 
gali prasigyventi ir tapti turtingu, 
negu kur kitur.

Todėl mes nutarėm suorganizuoti 
lietuvių koloniją, kur jau apsigyve
no būrys lietuvių ir labai džiaugiasi. 
Norintiems pirktis žemės mes ma
loniai patarnausime, nes turime dau
gybę išdirbtos ir neišdirbtos žemės. 
Bile vienas ir su mažai pinigų gali 
tapti turtingu farmeriu. Kreipkitės 
ypatiškai ar laišku. (28)

A. J. RAšIMAS, 
3112 S. Halsted st.,

Chicago. III.

PALAIMINTOS LIETUVOS 
DRAUGYSTĖ,
Chicago, I1L

Valdyba:

Prezidentas — K. Meškauskas,

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

906 W. 20th PI. Chicago, DL 

Nutarimų Rašt. — Ant. Tamkerifi^ 

1916 Canalport avė, Chicago* HL 
Fin. Raštin. — J. Syker,

5507 W. 25th PL Cicero, HL 
Iždininkas — L. Kasper,

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

1956 Canalport avė., Chicago* DL 
Susirinkimai būna kiekvieno nria^ 

šio antrą nedėldienj, 1-mą vaL po 
pietų, Geo. M. Chernaucko salėj, HM 

So. Union avė, Chicago, HL

Ar nor* uždirbti $4.00 
į dieną?

Jeigu nori, tai rašyk šian
dien, o apturėsi greitai at
sakymą. Perkupčiams ir 
pardavinėtojams duodu di
delį nuošimtį nuo visokių 
daiktų, kreipkitės šiuo 
resu:

J. P. Chupas,
P O. B0x 330,

Ansonia, Conn.

ad-

I

i

LIET. NEPRIGULM. KLIUBAB 
Chicago, I1L

Prezidentas — Sal. Vasaitis,

712 K. 17th place, Chicago, Ui. 
Pirm. Pagelb. — Jonas Gružmika*^

923 W. 33rd pi., Chicago. HL 
Prot Rašt. ir organo užžiurėtoja* — 

Petras Keniutis,

3238 So. Halsted st., 
Finansų Rašt — Kaz. Mikolaiti%

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

3342 So. Halsted str, Chic*go 
Susirinkimai atsibuna kas paskult 

nę subatą kiekvieno mėnesio, 74* 
valandą vakare, "Aušros” svetainė 

je, po No. 3149 S. Halsted st. Meti
nis susirinkimas pripuola sausio na^ 
nesi j. Bertaininiai: Balandžio ir Sp^ 

lių mėn. Pusmetinis Liepos mėn.

APGAVO VALDŽIA ANT 
$27,000,000. ‘

Šiomis dienomis išsiaiški
no, kad oleomargarino 
(sviestas iš aliejaus, taukų 
ir kitokių mišinių) fabri
kantai apgavo Suvienytų 
Valstijų valdžią ant $27,- 
000,000. Sulyg įstatymų, 
už parduotą svarą kvarbuo- 
to oleomargarino fabrikan
tas turi mokėt 10c. mokes
čių. Fabrikantai gi parda
vė 200,000,000 svarų oleo
margarino už sviestą ir ne- 
kvarbuotą oleomargariną, 
kad nereikėtų mokėti po 10 
centų už svarą mokesčių. 
Valdžia dabar pradėjo ty
rinėjimą ir vagius turbut 
patrauks teisman. Bet var
giai ji ką nors laimės, nes 
teisėjai laiko kapitalistų pu
sę. Taip va Rockefellers 
nemokėjo mokesčių ir teis
mas pripažino, kad -jis 
”rait" Jei valdžiai reikia 
pinigų, tegul ji uždeda ant 
bėdinų žmonių mokesčių

14.50
Per "Keleivį” nuo LSS. 201 kp.

i East Chicago. Ind. 11.00
S. P. Jaunimo Ratelis, Rock-

. ford, III. aukavo §8.00
Per TMD 138 kp. aukų rinkimo 

■komitetą nuo EastArlington lie- _
Į tuviu ir svetimtaučių . _ 17.06

Per -Joną Stočkų nuo P. Trilis
; su p-le Kubiliauskiute vestuvių 
! Stoughton. Mass. 9.15

Per CIeveland, Ohio aukų rnkė- 
į jus nuo LSS. 3 kp. prakalbų ir
■ paskaitų 31.20

Lietuvos Sur.ų ir Dukterų Dr-tė 
St. Charles, III. aukavo 20.00

(_ Per Easton. Pa aukų rinkėjus: 
T’ aukavo

■ §25.00. LSS. 42 kp. nuo teatro
i §8.50 ir smulkių aukų — 56.98

Stasys Jasilionis, Binghamton, 
j N. Y. už štampas 20.00

Pajieškau draugių: Onos ir Kotry
nos Palelėnaičių, Juozo ir Adelės La
zauskų ir Ignaco, Anelės ir Agotos 
Krivickų; Kauno gub, Panevėžio pav. 
Pasvalio par, Talačkiemio kaimo. 
Kas juos žinote, meldžiu atsišaukti.

Adolpas Debesiunas
5 Milės str, Binghamton, N. Y.

L. P. D. "LAISVĖS NARIŲ 
ATYDAI.

Easton, Pa.
Liet. Paš. Dr-jos "Laisvės” pusme

tinis susirinkimas įvyks liepos 2 d. 
1915 m, 7:30 vai, pėtnyčios vakare, 
antrame augštvje, 439 Northampton 
str, Easton, Pa.

Visi nariai malonėkite susirinkti, 
bus išduoda raportai iš draugystės 
stovio.

PUIKI DOVANA DYKAI.
Kas norite būti turtingu ir apsi

švietusiu, tai atsišaukit per laišką 
pas mane, aš jums duosiu atsakymą, 
kaip tą viską dasiekti. Nelauk ilgai, 
o rašyk šiandien, aš prisiųsiu tą do
vaną. Adresuok: (25)

S. W. TIŠKEVIČIUS,
P. 0. BOX 176, Ansonia, Conn.

UŽSINUODIJO SALDAI
NIAIS 2 LIETUVIŲ

MERGAITE
Hazleton, Pa.— 18 birže

lio tūlo F. Stankevičiaus 7 į 
ir 3 ir pusės metų mergaiti Pašaipinė o-te "Laisvė

e i • • • AA T 49 L-r* r»«nzaisdamos su kitais vaikais 
kieme rado kokių tai saldu
mynų (kendžių) skrynutę.; 7. Sfedch nuo lss.
(Kendes buk radusi koki į 27 kP ir l. s. choro prakalbų, 

. New Haven. Conn. 15.00tai ltalljonaite ir VISUS vai- . Per J. Klekunas. Binghamton. 
kus jomis pavaišinusi). Su-. n. y, nuo prakalbų 33.00

...................... •* . Per vvm. Anestas nuo suvieny
tu draugijų prakalbų. Cambridge 
Mass. 37.17

Pajieškau dėdės Raulo. pusseserės 
Agotos ir pusbrolio Boleslovo Rat
kevičių; Vilniaus gub, Papiškių kai
mo ;ir pažįstamo Eduardo Sukockio, 
to paties kaimo. Meldžiu nuoširdžiai 
atsiliepti. Y’ra svarbus reikalas.

Wm. Rutkevicz,
P. O. BOX 73, Sylvia, W. Va.

Pajieškau Antano Želvio, kuris liko 
skolingas už valgi ir pasiėmęs $25. 
pinigų prasišalino. Jis buvo atva
žiavęs iš Kauno rėdybos; 5 pėdų ir 
6 colių augščio, nosis kuprota, pail
go veido, išlėto vaikščioja ir kalbo
je vartoja priežodį: "maitela.” Ama
tas —kriaučius. Kas jį sužinos ir 
praneš man, gaus $1.00 dovanų.

Juozas Maurucaitis,
71 Baxter str, So. Boston, Mass.

Dr-jos sekretorius.

Liet. Pasilinksm. Draug. Kliubas 
INDIANA HARBOR, IND.

Gerbiami Draugai!
Malonėkit atsilankyti ateinančioj 

nedėlioj, tai yra 27 d. birželio mėn. 
1 vai. po pietų, A. Mikolocz svetainė
je. Bus pusmetinis susirinkimas, ku
riame bus svarstoma daug svarbių 
reikalų ,todėl, draugai malonėkit visi 
susirinkti.

Sekr. Pranas Rudis

augesni vaikai, kaipo iš
mintingesni paragavę sal
dainių, bet kaipo neskanių 
nevalgę. Tuodvi gi mergai- 
ti suvalgiusios ir vos spėju- 
sios pareiti namo, kaip pra
dėjusios balsu šaukti, kad 
skauda rankas ir kojas. Kol 
pribuvo daktaras mažesnė 
mergaitė mirė; vyresnioji 
gi mirė ligonbutyj.

Viso
Su balansu viso labo 

Išlaidos.
Už išmainymą privatiškų če

kiu * .20
Birželio 1, 1915 m. lieka pas

LŠF. iždininką K. Šidlauską $8936.27. 
Stampos.

Pas L. Š. F. iždininką buvo 
štampų

Išduota
Išduota

Stampos.

$726.63. 

$8936.47.

19601 

balandžio mėnesyj 1070 

gegužės mėnesyje 600

Pajieškau brolio ir seselės, Igno ir 
Amilijos Laukyčių, Mičiškių sodž, 
Linkuvos par, Panevėžio pav, Kau
no gub. Turiu svarbų reikalą, meldžiu 
atsišaukti.

Kazim. Lauvkietis,
28 Preston, Kempton, W. Va.

Parsiduoda Saliunas.
Laisniai išpirkti ant 6 mėnesių ir 

vedamas geras biznis. Greitai atsi
šaukit šiuo adresu: 27

G. M. KANTANAWITZ
300 W. Mason str, Springfield, III.

FARMOS! FARMOS!
Jau yra čia pirkę apie 300 lietu

vių farmas. Jau veik visiems lietu
viams yra žinoma, kad Nason pavie
te, Fountain, Mich, yra geriausi 
kviečiams, dobilams ir bulvėms žemė: 
molis ir juodžemis. Fountain žemė 
viršija visas kitas žemes, kokios tik 
randasi lietuvių apygardoj. Aš turiu 
apėmęs išpardavimui 93 dirbamas ir 
išdirbtas farmas su troboms, dideliais 
sodnais. Yra 17.000 akrų nedirbamus 
.žemės nuo $8.00 iki $20.00 už akrą. 
Fountain yra didžiausia centralinis 
lietuvių miestas. Jame randasi 18 
krautuvių, banka, 2 mokyklos, 3 ja
vų sądeliai. Visoki javai yra perka
mi; išdirbystės produktų ir materi- 
jalo. atvažiuokit pažiūrėti, o aš su 
automobiliu pavažinėsiu aprodyda
mas daug patogių farmų iš kurių ga 
lėsit pasirinkt sau patinkamą vietelę 
Perkant žemę už gelžkelio ti kietą su 
grąžinama. ,*—‘— 
žemių aprašymai dykai, 
jaus.

DRAUGYSTĖ ŠV. PETRO No.
Towh of Lake, Chicago, DL 

Valdyba:
Pirm. — B. Mozeika, 

4005 S. Artesian avė, Chicago,

Pirm. Pagelb. — Stf. Morkunaa,

2459 W. 46th pi, Chicago, HL 
Org. Užžiur, Prot. rašt. K. A. ciapa*^ 
4619 S. Washtenaw avė. Chicago. 

Finansų Rašt. — J. Laucevičia,

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

4612 S. Ashland avė, Chicag** 
Susirinkimai būna kas trečią ■*> 

dėldienį kiekvieno mėnesio 12 vaL 
dieną bažnytinėj svetainėj, Šv. PotM 

neprigulmingos parapijos, 4538 ** 
So. Marshfield avė, Chicago, DL

1

N

Žemlapiai (mapos) i j 
Rašyk tuo- 

(26-5)
J. A. ŽEMAITIS.

FOUNTAIN, MICH

Pajieškau savo pusbrolio, Vinco 
Keršio; Vilniaus gub., Trakų pavie
to, Varėnos miestelio. Turiu svar
bų reikalų. Malonėkit duot žinią šiuo 
adresu:

J. Keršis,
50 Pond str, Norwood, Mass.

AR MANAI PIRKTI ŪKĘ?

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. (25)

D. B. PRATAPAS.
437 W. Dayton st, Madison, Wis.

LIETUVIŲ DRA UGI JO^ 
KURIOS TURI 

"KELEIVI" Už ORGANU

Lietuv. Mokslo Draugystė 
Pittsburgh, Pa.

BESIMAUDANT PRIGĖ
RĖ 7 ŽMONĖS.

Atlantic City, N. J.— Pe
reitoj nedėlioj’, kuomet ju
roj maudėsi tūkstančiai 
žmonių, užėjo didelė banga 

linų žmonių mokesčių ir 7 prigėrė.

17931 

10590 

1000

2000 

2000 

33521 

$1,676,05

Lieka pas LŠF iždininką
"Laisvės” redakcijoj randasi 
"Naujienų” red. randasi 
"Dilgėlių” red. randasi 
"Kovos” red. randasi 
Viso LŠF štampų randasi 

Vertės
Birželio 1, 1915 LŠF turtas 

$10,61232
LŠF Finansų sekretorius,

Tadas L. Dundulis, 
Westville, Iii.

Pajieškau draugų: Povilo Rimšos 
ir Kazimiero žižvno; Kauno gub,, 
Panevėžio pav. Vadoklių par, Ste- 
bekių kaimo. Meldžiu atsišaukti. 
Girdėjau buk pirmiau gyvenę Mont- 
real Canadoj.

Vincas Gritėnas, 
8145 Wincennes avė, Chicago, 1111.

Pajieškau Antano Andriukaičio; 

Suvalkų gub, Kartašnų palivarko. 

Turiu svarbą reikalą.

Karolis Fisheris,

BOX 601, Millinocket, Me.

Tik Pamėginkit!
Kurie dar nesat davę mqn pada

ryt SIUTĄ arba KITOKĮ RŪBĄ, 
duokite padaryt dabar, o pamatysit, 
kad pas mane daryti rūbai kur-kas 
gražiau guli ant žmogaus ir darbas 
daug dailesnis, negu kitų siuvėjų. 
Kaina nepaprastai pigi. Taipgi SU
TAISAU ir SUPR0SINU senus. Pa
mėginkite, o pamatysit, kad aš teisy
bę sakau.

A. LIUTKUS, 
670 N. Main Str, 1___

Liet. Tautiškame Name.

Lietuvių Pašelpinė Draugystė 

LAISVĖ, EASTON, PA.
Susirinkimai būna kas pirmą p*t- 

nyčią kiekvieno mėnesio nuo 7:30 

kare, Anglų Socijalistų ruime, 

Northampton str.

VALDYBA.

Prezidentas — O. Velioniutė, 

1120 Jackson st, Easton, 

Vice-Prez. — A. Meškauskas,

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

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

_____  139 S. Bank st, Easton, Pa. 
(?) Kasierius — J. M. Jankauskas,

va-
4M

Pa.

■a

Montello, Mass.

TĖVYNĖS MYLĖTOJŲ No. 1 

Town of Lake, Chicago, Itt.

Tėvynės Mylėtojų Draugystė* N*J 

ant Town of Lake, Chicago. III. 

sirinkimai atsibuna kiekviena fin** 

nedėldienj mėnesio 12 vai. dieną, A. 
J. Bieržynskio salėje, kampas 4* H 

Paulina sts.
Valdyba:

Prezidentas — A. J. Bie
4600 S. Paulina st, 

Vice-prez. — A. Kuizinas,

4547 So. Marshfield avė, CMeaR** 

Pvnt. rast. — K. A. čiapas, 

4619 S. Washtenaw avė. Chicago. 

Turtų rast. — A. J. Kareiva,
1805 W. 46th st., Chicago* DL 

Kasierius — K. K. Strzyneckia,

4612 S. Ashland avė, Chicago* DL 
Užžiurėtojas org. K. K. Strzyn*elrL 

4612 So. Ashland avė., Chicago* DL 
Visi Tėv. Myl. Dr-stės No. 1 M* 

riai, kurie dėl kokių nors kliūčių ap
gauna laikraščio, kreipkitės f** 
Draugystės organo prižiūrėtojų, • 
tuojaus laikraštis bus siunčiamo* 
Į Redakcijų rašyt nereikia, nes ho 
valdybos paliepimo, laikraščio siųsti 
męs negalim.

nt

”KeL” ADM.

LIETUVIŲ PASILINKSMINIMO 
DRAUGIŠKAS KLIUBAS.

Indiana Harbor, Ind.
Valdyba:

Prezidentas — Pranas Hendersoaaa* 

2112 137th st, Ind. Harbor. lai.
Vice-Prez. — Pranas Andrijausld*, 

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

room 22, Palace Hotel,

Indiana Harbor, lafc 
Kasierius — Antanas Mikalocs, 

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

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

3604 Deodar st, Ind. Harbor. lai. 
Susirinkimai atsibuna nedėliosi* 

po 15 d. kiekvieno mėnesio, 1-mų 
landų po pietų, Antano Mikolaes **•*■ 
tainėj, 2112 137th str., Indiana Haa* 
bor, Ind.
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FOTOGRAFISTAS
Traukiame visokius paveikslus pigiai. 
Meldžiam visus atsilank vii, užtikrinam 
kiekvienam kad busit mus darbu užga

nėdinti.

J. Valeika F- Raulinaitis Co.9
250 4th st., S. Boston, MassVėjo su debesiu kova.

Užu girių, požerėje, 
Debesis kur vaikštinėja, 
Didžių dyvų atsitiko — 
Audra viesulą sutiko. 
Už plaukų tuoj susirovė, 
Susikirto, susikovė. 
Tarė pamėginsią, 
Kas katrą parminsią. 
Vėjas debesį, kaip čiupo, 
Stačią ežeran įbruko. 
Debesis verkdamas skendo- 
Visas vandenin sulindo. 
Dangun pažiurėjo — 
Vėjui prakalbėjo: 
”Pats pas’kelt nemoku, 
Pajiegų man stoka. 
Noriu eit žmonėsna. 
Užnešk padangėsna!” 
Ėmus jam prašyti, 
Vėjas dui bandyti: 
Ima užu sprando 
Nešt padangėn bando. 
Bet rukui užstojus, 
Vėjas greitakojis, 
Staiga srovėn griūva,— 
Pats nuo miglų žųva.

Velnių Ponaitis.

Caras atvažiavo į frontą.
Kad sustiprinus kareivių 

dvasią, šiomis dienomis 
"Gosudar Imperator” vėl 
atvažiavo i rytų karės fron
tą. Ši paskutinį kartą ap
sistojo visai arti pirmos li
nijos, taip kad su geru au- 
tomobilium, gerai važiuo
jant neimtų nei dvi dieni 
laiko dabaigti važiuoti į pa
skutines tranšėjų eiles.

Klinga.
Rusų pergalės.

Štabo pranešimas: 10-toji 
musų armija pateko labai 
kritiškan padėjimam Bet 
nežiūrint to, kad vokiečiai 
užstojo visus kelius, gera 
dalis kareivių, nuo dviejų 
pulkų, pabėgo iš jų laimin
gai tik batus tepalikdami.

Klinga.

Nereikėtų nė socijalizmo.
Jeigu kokią gražią dieną 

susieitu tūkstančiai demok
ratą ir republikonų ir pra- 
dėtą svarstyt apie geresnę 
tvaką, išrinktą iš savo tar
po geriausius darbininkus į 
valdiškas vietas, atpirktu 
visus kapitalistą biznius ir 
pradėtą pati valdžia varyt 
visą pramoniją, — tokiu bu
du demokratai patįs suly
gintą kapitalistus su darbi
ninkais ir prašalintą klesą 
kovą. Jeigu demokratai pa- 
sistengt taip padam, tai 
nereikt nė socijalizmo.

Aš sutinku su demokra
tais darbininkais, jeigu jie 
paimtą į savo rankas visą 
biznį. Ale apsaugok Ta
mošiau nuo kunigų ir tau
tininką ! Kunigai visas dirb
tuves paverstą į mulkiny- 
čias. Prie kiekvieno namo 
prikabintą, „baksą” pini
gams mest, o kas nemest, tas 
eidamas išpažintin negautų 
išrišimo. 0 kurie neitų iš
pažintin, tuos uždarytą am
žinai į kalėjimą.

Tautininkai pristatytą 
dar kelis tūkstančius smuk
lių (Chicagoj vienoj tilptų 
koki 5.000) kelis šimtus biu
rų. Nusipirktų tautiškus 
arklius alaus ir degtinės ve
žiojimui, įsitaisytų tautiškus 
kančius ir atsistoję ant ša- 
lvgatviu pliektu visus pra
eivius į smuklę pirkt degti
nę ir alų.

Kiti-gi įsitaisytų tautiškus 
bankus ir susirinkę po 
lis šimtus bankrutytą; 
užrandavotų tautiškas 
tinyčias, įsteigtų biurus 
tuviškos „autonomijos 
gavimui.”

Jeigu tautininkai su kleri
kalais imtų viršų, tad jau 
geriaus lai būna socijaliz- 
mas. Apuokas.

Redakcijos atsakymai.
- —

A. G. Kalakauskui. — Jus 
neužginčijat nė vieno fakto, 
bet tik patvirtinate žodžius, 
kad J. Balniaus laidotuvėse 
buvo bačkutė.peštynės ir ve
lionio karstas buvo apstaty
tas šventais stabais, tad ko
kio atšaukimo jus norite, jei 
tas viskas buvo teisybė? 
Ypatų šmeižimo jokio ko
respondencijoj nebuvo, nes 
nei viena ypata neįvardyta.

Aš ir visi. (Buenos Aires). 
—Korespondencijos negali
me sunaudoti, nors turėtume 
ir geriausius norus. Mes ne
galime tiek daug vietos paš
vęsti laikraštyje kolionijai, 
kurioje keletas šimtų lietu
vių tesiranda. Aprašykite vi
są jūsų lietuvių viešąjį gy
venimą nelytėdami ypatų, 
tada įdėsime. Mes nežino
me ant kiek tie priekaištai 
ypatoms teisingi.. Patalpi
nus ir galo polemikoms ne
būtų, o mums vieta labai 
brangi.

J. Bareišai.— Jokios su
tarties Suv. Vai. su Rusija 
neturi ir niekas iš Suv. Vai. 
Rusijos pavaldinių negali 
prievarta karėn gabenti. 
Pramanytiems paskalams 
netikėkite.

Knygelė įdomi, patartina ją 
kiekvienam perskaityt.

Braižinėliai, parašė 
Skruzdė. „Draugo” Bend
rovės leidinys. Kaina 45 c. 
88 pusi.

Kas Bailys, 2-ją aktą ko
medija, iš anglą kalbos ver
tė Juozas Miliauskas, 
„Draugo” B—vės leidinys, 
Kaina 15c., 28 pusi.

Debatai. J. J. Ettoro su 
D-ru E. B. Brown, laikyti 12 
sausio, 1914 m. Dreamland 
Rink 
Wash. 
„Darbininką Balso’ 
nys. 7"

Dievo 
Nevėžininkas, išleido 
kė.” Kaina 10 c., 16 pusi.

Ar I. W. W. prieš Socija- 
lizmą kovoja? Ne. Brošiū
rėlė versta iš lenką kalbos ir 
išleista „D. Balso.” Kaina 
nepažymėta; 16 pusi.

Išsimokinimas Gaidų ant 
visokių instrumentą ir dai
navimo. Parašė Jurgis A. 
Baronas, kuris ”šę kny
gą leidžiant su Dievo pa- 
gialba yra 36 metą am
žiaus, vargonininkauja jau 
15-ti metai.” Taip jis pats 
knygutės pradžioje pasigi
ria. Knygutės tekstas turi 
tik 6 lapus bet kaina pažy
mėta $1.50. Turbut p. Baro
nas nori pralobti, kad galė
tą rašyt išsimokint. Gi pa
kol išsimokins, jam patarti
na daugiau knygą ”su Dievo 
pagialba” nerašyt, nes jis 
daro lietuvią literatūrai di
delę sarmatą.

svetainėj, Seattle, 
Vertė J. Laukis, 

_ ~ ‘ ‘ ’leidi-
Kaina 15 c., 72 pusi. 
. _> Teisinas, parašė 

------ „Ša-

!

J. VALEIKA

fe

Akušerka
i (Pabaigusi kursų Womans Medical 

College, Baltimore, Md.

j! Pasekmingai atlieka savo darbų 

į -prie gimdymo, taipgi suteikia vi- 

i Įsokias rodąs ir 

: I moterų ligose.

I. Stropienė
! SO. BOSTON, MASS
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Po tautininkų vakaro.
Rokas:— Ar buvai, Juo

zai, ant tautininkų „Gabi
jos” surengto vakaro?

Juozas:— Buvau. Ir kas?
Rokas:— Na, ar jie nulo- 

šė bent pusėtinai?
Juozas:— Negaliu pasa

kyti gerai ar blogai, nes 
matyti negalėjau.

Rokas:— Buvai ir negalė
jai matyti ?! Kodėl ?

Juozas:— Todėl, kad jie 
lošė užpakaliu į publiką.

Klinga.

Darbininkai, Skaitykit 
VAIDYLĄ!” 

”Vsidylos” leidėjas 

matydamas darbi

ninkus mažai dir

bant, sumažino sa

vo laikraščio ”Vai- 

dylos” kainų. Kas 

prisius 25 c. gaus 

. laikraštį "Vaidylų” 

per visus metus.

raidyla” yra didelio formato, su 

puikiais paveikslais; tikras darbinin

kų laikraštis. Eina jau antri metai; 

nėra leidžiamas dėl pelno, tik dėl pa

gerinimo darbininkų būvio. Kurie ir 

mažai dirbate galite—užsimokėti to

kių mažų prenumeratų. Siųsdami pi

nigus adresuokite taip: (22)

” V AID YLA,”

1334 S. 48th avė.. Cicero, I1L
Teisingiausia ir Geriausia 

APTIEKA
Sutaisom Receptus su di

džiausia atyda, nežiūrint ar iš 

Lietuvos atvežti ar amerikoniški. 

Gyduolių galite gauti, kokias tik 

pasaulije vartoja, taipgi visados 

randasi lietuvis aptiekorius.

EDVARD DALY,
Broalmj. S Bestos, Mest. 

Galite reikalaut ir per laiškus, 

mes per ekspresų gyduoles at-

Ei. Vyrai. Viri Paa

YUDEIKOI
Jis užlaiko gerų Rcatasrarijų, vi- 
sakios rųšies Alaus, Degtinis, 

Vyno ir Cigarų.
Ptaaiausia ir parankiausia 

v.'eta lietuviams.

304 Bmtay ir 25£D3tmts 
SO- BOSTON, MASS.

Skaityk ir temyk
Daugumas žmonių neužganėdinti 

savo buviu ir mušto, kokiu budu pa

gerint jį. Štai jūsų tikslui ir proga: 

Nusipirk gerų gabalų derlingos Že

mės ir pradėk gyvenimų ant ūkės, 

kuri užtikrins tavo ateitį; nereikės 

bijoti bedarbės nei blogų laikų. Ne

pirk ūkės (farmos) nepasiteiravęs 

pas mane, nes už patarimų neimu nei 

vieno cento.

Aš esmi apvažinėjęs daugelį vals

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 turtų, tu

rėdamas $100 gali lengvai tapti sa

vininku pusėtino šmoto žemės, nes 

kitų dalį pati ūkė išmokės.
Nesiųskit markėmis, bet įdėkite 

25c. įvynioję popieron ir tuoj pasiųs

kite. ši kaina da pailginta, bet ne

Nelauk ilgai, bet rašyk arba kreip

kis ypatiškai tuojaus, nes dabar yra 
geriausia laikas. (25)

J. A. URMANAS, 

219 Washington st.. Wankegan. III

o ’ 
siųsim.

JOHN KULBOK CAFE

Sveikas gyvas, brolau! Senai ma

tėmės, gal jau kur nors į kitų mie

stų persikėliai?

O ne, da vis 

čia pat gyve

nu, bet seniai 

tame krašte 

tankinus 

nerandu

JONO

KULBOKO

O, brolau, 

jau jis persi

kėlė į kitų 

vietų, ana ant 

kampo South 

1-bmm .ir 
Wythe are.

aoar Įis ten Įtaisė visokius paran- 
tumus ir gražius kambarius nakvy- 

įčms. Vasara kambariai vėsus, o 

liemų šilti. Todėl visiems gaL pa

ari atsilankyti į

Ctfcazs ‘r

6«.r AATUOIITIJ

TEISINGOS

6 Loring str, 

arti E ir 7 st.

Kiekvienas turi tai žinoti!

pagelbų įvairiose

r Nori

I

t

DUOKIT PASIŪT MUMS
Užtikrinam, kad Jus račėdysite 

pinigų ir turėsite GRAŽIUS RUBUS. 

Mes imam materijų ii genijų fir

mų ir primieruojan rūbų pagal žmo

gų, todėl nesadarko žmogaus išvaiz

dos ir būna tvirtesni.

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

todėl mes greičiau pagaunam viso

kias naujausias formas.

JEIGU NORITE TURĖTI 
GERUS RUBUS PIGIAI, 

TAD ATEIKIT PAS 
MUS.

Knyga išminties, knyga svei- į 
katos. Ta kny ' ----- -----------“

sviete “DAK

KAS NORITE TURĖTI 
DRUTUS IR DIDE
LIUS PLAUKUS?

ar visai jau 

kuonogrei- 

su pagalba 

sustabdysiu 

atauginsiu 

Pleiskanas 

___  kokio nors 

atsakymo, reikia prisiųst štampų už 

centu.______________________________________________ (26)

L. J. PAULAUSKAS
(Barzdaskutys)

152 Millbury Street, Dept. 12, 

WORCESTER. MASS.

Jei jūsų plaukai slenka 
nuslinko, tai atsišaukite 
čiausiai pas mane, o aš 
man žinomų gyduolių 
slinkimų ir nuplikusius 
į labai trumpų laikų, 
taipgi išgydau. Norint
2

I

gėlė, aiškinanti tuos 
dalykus, kuruos k- 
iekviena moteris ir 
mergina turi žinoti.

Pirma ir vienatine 
savo rūšies knygele 
lietuvią kalboje.

Su paveikslais.
Prisiekite 25c 

kraros ženkleliais 
o apturėsite tą in- 
domią knygelę.

Nauji Raštai
Macbeth. . Villiamo Sha- ■ 

kespearo 5-kią aktą trage-l 
dija (eilėmis), lietuvią kal- 
bon vertė Kleofas, Jurgelio-1 
nis (Kalėdą Kaukė), spaus-1 
dinta „Naujieną” spaustu- i 
vėj, Chicagoj, III. Kaina i 
70c., 136 pusi.

Tauta, jos esybė ir užda
vinys, parašė R. Karuža, iš
leido „Jaunoji Lietuva/’ i 
Chicagoj, III. Kaina 20c., 30 ; 
puslapiu.

Die litauisch - baltische I
Frage, von Dr. Gaigalai, iKcnsin9ton 
Mitglied dės preussischen i 
Hauses der Abgeordneten, 
Berlin 1915, Verlag der 
Grenzboten, Preis M.—, 80. 
Reiškia: Lietuvos-Baltijos 
Klausimas, parašė d-ras 
Gaigalat (Gaigalaitis), Pru
są atstovą buto sąnarys, 
spausdino „Grenzboten” 
(laikraščio vardas), Berly
ne, 1915 m. Kaina 80 fenigą, 
24 pusi.

Išvogimas iš Paviako 10 
kankinių, „Laisvės” leidi- 
nvs. Kaina 20 c., 48 pusi.

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

Visokias ligas gy 
dau ptsekmingia- 
usiai. Ateikit tie- 
*:ok pas mane 1 
.repais i viršų tik fg 
neikit Į —— 
mano d1 
tos arba telefoną 
duok o aš atesiu.
Ofiso valandos 
Nuo 9 iki 11 ryte 
nuo 1 iki 2 ir 6 iki 
8 vakare. Teiephone

8 vakare. Teleph. Richmond 2622-R. 

Gyv. 155 Chestnut st., Chelsea Park.

urve bal-

1967—2 Richmoo*

SAUGOKITĖS
nuo firmų, kurios NEDUODA 

Jums užganėdinimo už Jūsų 
pinigus. Musų kompanija duo
da geriausį užganėdinimų žmo
nėms su savo PATARNAVI

MU ir GRAMOFONAIS, ku
rius gvarantuojam ant 15 metų

Ant musų pagarsėjusių Gra

mofonų, kurius mes parduo
dam tuojaus užmokant arba 
ant išmokesčio po

$1.00 MĖNESYJ.

tu gali išgirsti savo namuose 
gražiausių Muzikų ir Dainas.
3 mėnesius išbandymui Dykai. 

24 ar 50 Dainų ir muzikos Dy

kai. Reikalaukit dykai musų 

gražiai Iliustruoto Kataliogo.

Royil Pbonojraph, Ci.
New York, N. Y.

JONO KULBOKO CAFE 
SI Wythe ava. Brooklya, N. T.

(il-5)

1741 W. 471h Street.

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. Gvarantuotas 

ant 20 metų. Ypatingas pasiulyji- 

mas. Mes išsiųsime šį laikrodėlį ant 

kiekvieno adreso už $5.75 C. O. D. ir 

persiuntimo kaštus, su teise jums vi

ską peržiūrėt. Jei busi neužganėdin

tas, nemokėk nė cento. Atsiminkite, 

jus užmokėtumėt už tokį pat laikro

dėlį apie $25.00, jei pirktumėt kitur. 

Puikus auksuotas lenciūgėlis ir ka

butis dykai su kiekvienu laikrodėliu.

(26) 

EXCELSIOR WATCH CO.

906 Athenaeum Blg., CHICAGO, ILL.

I AR NORI, KAD MYLCTŲ 
I® MERGINA?

Jeigu nori, tad pasipilk

CREST KENDŽIŲ
(jo ji niekad nepamirš jus, nes 

9 kendžių gardumas priverčia jų 
S jus mylėt. Reikalaukit visur ir 

B visada Lovneys Crest Kendžių. 
g Jeigu negali gaut kitur, tai pri- 

s‘ųsk mums dolerį, o gausi vie

nų svarų geriausių Amerikoj iš

dirbtų kendžių.

K. ŠIDLAUSKAS
Generališkas agentas Bostonui 

226 Broadway. 
So. Boston, Mass,

Keliaujantis Kriaučius
Siuvam visokius MOTERIŠKUS ir VYRIŠKUS RUBUS. Taip

gi parduodam tavorus jardais kitiems kostumeriškiems kriau- 
čiams arba šiaip ypatoms, kurie pareikalauja. Visokį tavorų per- 

• kant pas mane galit gaut pigiau. Aš važinėju po Mass. ir Con. 
valstijų ir ant pareikalavimo pribunu visur.

Reikale adresuokit taip:

P. SIMKONIS
7 Coiumbia st., Holyoke, Mass.

PARMOS, 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 miešto Scottville, Mason County, Michigan, kuris 

yra turtingiausias farmerių miestas visame Michigaao statė. Viduryj 

derlingiausių ir gražiausių lygių laukų žviriuoti keliai (plentai), upės 

ir ežerai, pilni žuvies.

SCOTTVILLE YRA LIETUVIŲ KOLONUOS CENTRAS IR RANDASI 

ARTI PRIE MICHIGAN EŽERO PORTAVO MIESTO LUDINGTON.

Turime geriausių transportacijų 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 j Scottville, 

Mich., aš turiu geriausių žemių su moliu, juodžemiu ir maišytų žsmių 
geriausio gatunko, kokių gali rasti Amerikoj apgyventame gražiausiame 

krašte. Nusipirkęs nuo manęs farmų pats ir tavo Šeimyna džiaugsitės 

ir tapsi tuoj turtingu farmerių. Norintieji pirkti gnril urmų, rašyldte, 

tuoj gausite žemlapį (mapų) Lietuvių Kolonijos ir Fantų Katalagų.
Adroeas: (M)

ANTON KIED
Peeples Stote Baak Bldf

Siutus ir kitokius Rukus

Taipgi išvalom ir išprosinam ri- 

sokias Vyrų ir Moterų drapanas.

Tikras Jūsų brolis lietuvis

Budreckis
222 W. BROADWAY
SO. BOSTON, MASS.
Telefonas; So. Boston, 21013.

ir 20 AMES ST, 
MONTELLO, MASS.

>

! Didele Dovana
« O

visam

IS, 
SceitviDe, Michiran.

šita knyga “Daktaras” gražiai pamokina, kaip vyras, taip ir moteris, 
kas būtinai reikalinga žinoti, visiems, kaip jauniems, taip ir seniems, 
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 'Tyrų 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. 
• Apart kitų skyrių sergantiems rodijame skaityti apie nervų, kraujo, 
inkstų, romatizmo, odos, vidurių, nusilpnėjimo, bronchitis ir limpan
čias ligas: taip-pat apie moterų nesveikumus ir kitas visokias ligas, 
sėklos nubėgimo ir tt.

Jei sergi, tai pirmiau ne kaip manai vartoti kokias nors Sekarstas 
ar kreiptis prie gydytojo, reikia būtinai perskaityti knygą “Daktaras”. 

Daug žmonių išgijo nuo rodos “Daktaro”.

Ypatingai serganti, nusilpnėję, sukliurę, pasigadinę per jaunystės 
klaidas ir varginami visokiomis, kaip paprastomis šviežiomis, teip 
užsisenėjusiomis ligomis, šitoje knygoje atrasite tikrą rodą.

Todėl, kad ta knyga dėl labo visuomenės išduota, tai kiekvienas 
apturės ją dovanai, kuris tik atsiųs 10c stampomis prisiuntimui. Pasi
skubink išsirašyt, nes netrukus gali netekt!

Reikalauk dar šiandien, iškerpant šitą apgarsinimą ir adresuok teip:

The Phfladelpliia Medical Clhdc
1117 Walnut St. , Philadelphia, Pa.

Pusarga: Profesionališki Daktarai KHniko greit šito
kias ligas, vyrų ir moterų gydo. KitiemsDrTWiI«am Yoder, Dr. Th.J. Russel
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Karės audra Lietuvoje Kaip vokiečiai ėmė 
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Gargždai, Telšių pavieto. 
1914 m. liepos 18 diena 

s taip visiems pasienio gyven- 
; tojams, taip gargždiškiams Į ’ 
i 

i

buvo diena išgąsčio, diena 
baimės... ašarų. Visi laukė 
kažko baisaus, bet ko — 
nieks nežinojo. Išvežė at
sarginius, apraudojo juos ir 
aprimo. Tik staiga šautuvų 
trenksmas sužadino iš to ra
mumo.... Pradėjo galvoti 
apie pavojų. Kalboms ne
buvo galo. Vieni sakė, kad 
vokiečiai šiandien ar ryt 
ateisią Gargždų aplanky
ti. Vėl apėmė baimė... vėl 
nemiegotos naktys iš rūpes
čio, kad neužpultų priešas 
išnetyčių.

Bet praėjo sąvaitė, antra, 
trečia... praėjo mėnuo, ki
tas.... vokiečių vis nėra. Nu
rimo. Visi ėmėsi savo kas
dieninių darbų. Bet ir vėl 
vieną rytą pasigirdo armo- 
tų trenksmas — ir vėl pani
ka: kaimiečiai laukė svečių 
Tik yieton vokiečių sulaukė 

' pabėgėlių iš Gargždų, kurie 
kits perjiakvojęs išlyto,. o 
kits, nustojus šaudyti, grįžo 
pažiūrėtų savo guštos. Taip 
buvo kelis sykius, 
apsiprato.

Dėlto antros Kalėdų die
nos šaudymas jokios pani
kos nesukėlė. Pamaldos ba
žnyčioje ėjo, kaip nieko ne
buvus. Žmonės, pasilikę na
muos klausėsi šaudymo, juo
kavo...

Visi džiaugėsi ir manė, 
jog ir karė taip pasibaigs, o 
jie jokių vargų neregės.Ret- 

K karčiais kokis juokdarys iš- 
. sitardavo: „Et! kad nors po 
šimtais Klaipėdą paimtų — 
važiuotume menkių (pajū
rio žemaičių mylimiausia 
žuvis) bent parsivežti” ir 
t.t

Bet štai kovo 5 d. visi iš
girdo didelį trenksmą-uži- 

* mą, kokio dar nebuvo gir
dėję.... Visi nutilo — lau
kia: miestelėnai išbėgiojo, 
kaimiečiai taip-pat, nors ne
noromis, bet rengiasi bėgti.. 
Tik trenksmai-šaudymas 
girdėti vis neaiškesni: visi 
suprato, kad „mūsiškiai” vo
kiečius stumia... Vakare 
šaudymas nurimo, vėliau ir 

, visai nutilo. Tik žaibo grei
tumu aplėkė visus žinia: 
„Klaipėda paimta.” Dauge
lis nenorėjo net tikėti. Kita 
bobelė net apsiverkė iš 
džiaugsmo. Džiaugėsi, na
bagė, jog jau nebereikės bėg
ti, jog jau vokiečiai toli: ga
lės nors sykį ramiai užmigti 
savo pastogėje. Bet tai vis 
buvo viltis, nors maža viltis, 
kurios gal daugelis pasienio 
gyventojų kaip išganymo 
laukė nuo pat karės pra
džios...- Nurimęs šaudymas 
su dar didesniu smarkumu 
pasigirdo ir vis artinosi ir 
artinosi; reikėjo vėl bėgti iš 
miestelio, į kurį tikėjosi 
žmonės, šaudymui pasibai
gus, vėl sugrįšią, kaip tai 
jau kelis sykius buvo. Bet 
šį kartą sugrįžti jau nebete
ko, nes atėjo vokiečiai. Li- 
gitol Gargžduose vokiečiai 
nė karto nebuvo buvę, nors 
stovi pačiam parubežyje.

Štai ką rašo man apie da
bartinį Gargždų gyvenimą 
vienas pabėgėlių, kuris ap
leido miestelį vokiečiams į- 
einant:

”...Mes visi gyvename X 
(kaimas Gargdžų valsčiuje) 
ir kolei kas be jokios dar 
bėdos: kailio į darbą neinda- 
vėm — išsprukom. Gargž
duose vokiečiai Garždų dva
rą ir miestelį sudegino (vi
są vidutį); liko tik dvi gai
vi: Muitinės (Tamažnos) 
gatvė ir gatvė, kur vals
čiaus raštinė yra. Mano na
muose apsigyveno oficieriai. 
Gyventojų čia bemaža kas ir 
beliko: visi išbėgiojo. Liku
sius, kurie nespėjo išbėgti 
vokiečiams atsikraustant, 
lyg galvijus suvarė „špitolė-

Paskui

je” (ubaginėje) prie bažny
čios ir laikė juos ten užda
rius dvi sąvaiti: dabar pa
leido, bet iš miestelio išva
žiuoti ar išeiti neleidžia. Ku
nigai: kleb. Baltrėnas ir 
kun. Didžgalvis abu išvežtu 
nelaisvėn į Klaipėdą. Plėši
mai Gargžduose neapsako
mi: plėšia netik vokiečių ka
reiviai, bet ir musų gyven
tojai, kurie ten užsiliko. Ar- 
bet visgi atjaučia tų plėšimų 
"malonumus.” Apylinkėje, 
kur geresnė karvelė ar ark
lelis, tai visi paimti, o žą
selės ir vištelės tai senai su- 
spirgintos.

(Cenzūros išbraukta)
Gyvename kaip maiše: jo

kios žinios neturim ,nei laik
raščių negaunam: kas deda
si pasaulyje nieko nežino
me. Dabar kaip rašau šitą 
laiškelį iš visų pusių dunda 
patrankos..... Tavo L.”

Vilkija, Kauno apsk. Pa
bėgėliai. Iš šiaurės Suvalkų 
gub. — nuo Naumiesčio, 
Sintautų, Šakių, Griškabū
džio ir kitų tos apylinkės vie
tų pabėgėliai plaukė Pane- 
munin. Dauguma jų apsis
tojo kairiuoju Nemuno 
krantų, mažiau jau kėlėsi 
į Kauno gub. Išviso jų tose 
vietose buvo apie 2000 su 
viršum žmonių; Lekėčiuose 
ir miškuose slapstėsi apie 
400 žmonių, Veliuonoje ir 
apylinkėje — 200 žm. Kas
dien ateina vis naujų pabė
gėlių, kurie dar gyveno a- 
napus pozicijų ir šiaip taip 
prasiveržė šion pusėn. Vi4 
si jie skundžiasi, kad Nau
miesčio apskr., kur yra vo
kiečiai neužėmę trūkstą mai
sto, o netrukus gali ir bado 
būti. Miesteliuose nebėra 
krautuvių, kur butų galima 
šio-to nusipirkti, turgų vo
kiečiai daryti nebeleidžia. 
Šakiuose patįs vokiečiai į- 
kurė krautuvę, bet kaimo 
gyventojams į miestelį sun
ku pakliūti ir prekių nusi
pirkti. Vokiečiai surašinė- 
ją sveikus žmones ir statą 
juos prie darbų. Pragyven
ti pabėgėliams labai sunku 
— pinigų savo labai mažai 
teturi, o valgomųjų daiktų 
brangumas nesvietiškas. Pa
šalpos pabėgėliams dalijo 
'vietos dvarininkai J. Da- 
mauskis ir K. Girša. Jie 
išdalijo pinigais 500 rb., ku
riuos buvo gavę iš Suvalkų 
visuomenės komiteto. Ba
landžio 13 d. Vilkijoj, Suval
kų gub., pusėje, buvo įkurta 
pabėgėliams arbatinė. Pini
gų tos arbatinės laikymui 
skiria taip-pat Suv. visuo
menės komitetas.

Visa, kas vietos žmonių 
daroma, dar labai maža, kad 
galėtų aprūpinti visus pabė
gėlius, ypač kad ir jie skun
džiasi nebegalį savo jiego- 
mis jų šelpti.

Kaip dabar pasirodo, au
strai su vokiečiais bombar
davo Przemyslį iš 16 colių 
hovicerų. Sunkiausia ugnis 
buvo atkreipta į šiaurinį 
tvirtovės frontą. Pagarsė
ję vokiečių 42-jų centimetrų 
(16* colių) hovicerai, kurie 
sutrupino Belgijoj Lježo ir 
Namuro fortus, sumaišė ru
sų pozicijas ties Przemysliu 
su žeme.

Smarkiausia buvo ata
kuojami fortai NNo. 
10 ir 11. Vokiečių pėstinin
kams pasisekė prasilaužti 
tuojaus per tris fortus. Ru
sų kanuolės tuojaus buvo 
paimtos ir atkreiptos prieš 
kitus fortus.

Imdami Przemyslį vo
kiečiai laikėsi lygiai tos pat 
taktikos, kokią jie Vartojo 
prieš belgų tvirtoves karės 
pradžioje. Jie ėjo pirmyn 
dvigubu greitumu ir tirštai 
suglaustomis koliumnomis. 
Už kelių šimtų žingsnių nuo 
rusų kanuolių jie bėgo ant 
priešo risčia, tikėdamiesi pa
imti jo pozicijas šturmu, to
dėl jų nuostoliai buvo bai
sus. Rusų kulkasvaidžiai, 
kurie buvo da nenutildyti, 
skynė vokiečius kaip žolę. 
Į kelias minutas žemė prie
šais atakuojamus fortus li
kos užklota lavonais ir -su
žeistas. Ištisos kompanijos 
buvo paklotos. Bet nežiū
rint to visko, vis nauji ir 
nauji vokiečių pulkai leido
si atakan. Ir galų-gale, per 
krūvas lavonų, jie paėmė 
fortus.

I

UŽMUŠTAS VOKIEČIŲ 
x PRINCAS.

Šiomis dienomis ant ka
rės lauko krito Sake-Meinin- 
geno princo Saalfeldo 19-kos 
metų senumo sūnūs, Ernst 
fon Saalfeld.

Korespondencijos

Joniškis, Šiaulių apskr.
Žmonės vokiečių pabūgę, 

išpradžių išbėgiojo. Dabar 
pradeda grįžti į namus, ne
laukdami jų išeinant ir sku
bina sėti javus, nes kas į 
žemes įberta, nebepaimsiąs 
priešas.

Vokiečiai, žinoma, šeimy- 
ninkauja ir sau viską imasi. 
Pradžioje tik ėmė avižų, mė
sos; rugių, miežių ir bulvių 
nelietė. Toliaus, turbut, ir 
jų eilė prieis.

Žeimiai, Kauno apskričio.
Netoli Žeimių geležinkelio 

stoties yra Kosakausko dva
ras. Vokiečiai išpradžių at
vyko tik tryse, apsidairė ir 
išjojo. Ant rytojaus jų atsi
rado visa šimtinė ir tuojaus 
ėmė visa plėšti ir gabenties. 
Iš čia atėjo į stotį ir ją suga
dino.

Šėta, Ukmergės apskrič.
Vokiečiai buvo irgi pasi

rodę, bet juos iš čia tuojaus 
išvarė rusų kariumenė.

("Liet Žinios.”)

NEWARK, N. J. X 
D-ras Rutkauskas plūstasi.

Birželio 7 d. pas mus bu
vo atsilankęs d-ras Rutkau
skas iš Chicagos su prakal
bomis. Bet savo prakalba 
viršijo ir tėvo kapucino mi
sijas. Pirmiausia išėjęs ant 
pagrindų ragino visus lie
tuvius pasirašyti po petici
ja. Po tam visą savo kalbą 
pašventė išniekinimui dar
bininkiškų laikraščių ir jų 
skaitytojų. Sako: „kurie 
skaito tokius laikraščius, 
kaip ’Laisvė,’ ’Keleivis,’ 
'Naujienos,’ ’Šakė,’ tie visi 
paleistuviai, vagįs, žmogžu
džiai” ir t.t.

Gaila, kad toks nekultū
ringas žmogus turi teisę 
prabilti į suvargusią liaudį. 
Ponas Rutkauske, liaukis 
dumęs žmonėms akis! Mes, 
darbininkai, nereikalauja- 
jam, kad mums aiškintum 
ką. skaityt. Mes žinom, ku
rie laikraščiai gina darbi
ninkų reikalus, o kurie ve
da žmones vėžio pėdomis.

Gyrė labai katalikų tikė
jimą, be Augščiausio pagal
bos nieko mes, sako, negali
me. Toliaus kalbėjo apie 
meilę artimo. Keistai at
rodo kuomet kalba apie ar
timo meilę žmogus, iš kurio 
lupų tuom pačiu laiku ver
žiasi nedoriausi ant savo ar
timo keiksmai ir melai. 
Iš visos Rutkausko „prakal
bos” patėmijau vieną tik 
teisingą išsitarimą, būtent: 
kad Francijos keli tūkstan
čiai kunigų apsiginklavę iš
ėjo į karės lauką skerstis. 
Mat vienur musų karštieji 
katalikai prisakymą Dievo 
skelbia „mylėk savo artimą, 
kaip save,” "neužmušk,” o 
pažiūrėk kitur patįs ilga
skverniai eina plautis apsi
ginklavę. Puikiai pildo Die
vo prisakymus.

Žmonių buvo gana daug 
prakalbose, bet daugiausia

kunigų vergai Beto d-ras 
Rutkauskas savo kalb^ e 
vartoja gana nešvarius pri
lyginimus, kaip tai „šuo pa
dės, mėšlas ant stalo prie 
valgių” ir tt

M. Pytė.

NASHUA, N. H.
Mašinos išspiria darbininkus 

iš dirbtuvių.
Štai ką man pasakė milži

niškos audinyčios, Nashua 
Mfg. Co. bosai, kada aš no
rėjau dasižinoti apie dar
bus:

„Į darbą mes darbininkų 
nepriimame, o dar savuosius 
atleidžiame.”

„Tai kodėl taip, ar darbas 
mažinasi” — paklausiau aš.

„Mes įtaisome dideles au
dimui stakles — ’looms,’ prie 
tų didžiųjų mašinų mums 
nebereikės tiek daug audė
jų ir tie patįs audėjai jų 
daugiaus gali valdyti, negu 
tų senobinių, mažesnių sta
klių. Be to šios naujosios, 
didžiosios staklės kur kas 
daugiau padaro darbo. Jau 
mes jas įsigiję trumpo 
laiko bėgyje atleidome 85 
audėjus.”

Matote, darbininkai, prie 
ko mes kapitalizmo gadynė
je einame! Tas faktas sta
čiai duria mums į akis, kad 
technikos išsivystymas iš
stums visus darbininkus iš 
dirbtuvių, o mašinos su ke
liolika darbininkų atliks ka
pitalistams visus darbus.

Taigi kiekvieno darbinin
ko pareiga, matant tokius 
baisius prieš save gyve
nimo paveikslus, vieny- 
ties ir tapti socijalistu. Tu
rime rupinties kiekvienas 
išsiimti pilietiškas popieras 
ir balsuoti už socijalistus. 
Tik tokiu budu galėsime įvy- 
kdinti gyyeniman naują 
tvarką, kai darbininkų rei 
kalus ginantie žmonės užims 
vietas kongrese, senate ir 
eitose šalies įstaigose. Ta
da galėsime ir visus biz
nius (pramonę, išdirbiją), 
suvisuomeninti ir išnaudo
jimui vietos nebus.

K. A. Socijalistas. 

NORWOOD, MASS.
Įvairumai._____

Ir pas mus kun. Delionis 
laikė per 3 vakarus savo mi
sijas imdamas įžangos 10c. 
Jo prakalbų temos visur, 
kaip matyt iš laikraščių, tos 

. pačios, todėl jų čia nė neat- 
kartoju. Tik pažymėsiu, 
kad kun. Delionis persista
tė neklaidingu kalbėtojum, 
o tiek daug klaidų pridirbo, 
kad net koktu darėsi. Jis 
ir čia tvirtino tą pačią ne
sąmonę, buk socijalizmą iš
radęs šv. Bazilius Didysis ir 
jis jau praktikuojamas esąs 
vienuolynuose (o klebonijo
se, ar ne? Prol.) Nupeikė 
F. Živatkauską, kad tas So. 
Bostone sakydamas prakal
bą nurodinėjęs, jog dvasiš- 
kija pritaria karėms ir lai
mina ginklus. Jeigu, girdi, 
.kas iš jūsų tą prirodytų — 
duočiau $50.00.

Buvau manęs nuo kunigo 
paimti penkdešimtinę, bet 
ką tu čia nutversi plikam 
už plaukų, kad kaip "pasiro
dė pats su kiauromis keli
nėmis. Tečiau visgi reikia 
pasakyti, kad Delionis, tai 
ne musų keikūnas prabaš- 
čius, nuo šio „tėvelio” pra
kalbų, tai jau apsaugok 
mus šv. Jackau!

Birželio 5 d. LSS. 133 kp. 
turėjo vakarėlį. Camb- 
ridge’iaus draugai sulošė 
kom. „Alyvos Žydi;” buvo 
ir įvairių deklamacijų, mo
nologų visa eilė. Vakaras 
iš visų atžvilgių pavyko.

Birželio 7 d. L.Š.F. komi
tetas buvo surengęs prakal
bas. Kalbėjo S. Michelso- 
nas apie karę, kariaujančių 
tikslą ir antrą sykį apie po
litiką. Aukų surinkta $9.00 
su centais. Delionio prakal
bose per visus 3 vakarus su
rinkta L.Š.F. aukų $15.00.

Proletaras.

g
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VALSTYBINE BANKA
Didžiausia ir užtikimiausia lietuviška Banka Amerikoje. 
ĮSTEIGOS IR APSAUGOS KAPITOLAS $2,200,000.00.

(Apie keturis ir pusę milijono rublių). Verta pilno užsitikėjimo.
VALSTYBĖS BANKOS YRA PO SAUGIA VALDIŠKA KONTROLE 

NEW YORKO VALSTIJOJ. * < >*■ ^40^
Tarp daugybės, kurie sudėję pinigus į Valstybės Banką, randas: New Yorko miesto 

valdybos — $375,000.00 — New Yorko valstijos. Taipgi Valdiškos Suvienytų Val
stijų Taupomosios Krasos — $197,000.00.
VALSTYBĖS BANKA persiunčia dabar pinigus į Rusiją pagal žemiausį esantį kur

są su pilniausiu užtikrinimu: reiškia, jeigu pinigus dėl kokios nors priežasties ne
gautų adresatas, tad kiekvienas gaus pinigus atgal. VALSTYBĖS BANKA pataria 
kiekvienam norinčiam siųst 
BĖS BANKOS.

Parduoda Laivakortes į 
čiais subatomis. Per musų 
valno perėjimo rubežiaus. Patarimai dykai.

Valstybės Banka atidaryta kožną dieną nuo 9 ryto iki 8 vakaro, išskiriant nėdėlių 
ir šventadienių. Tolimesniems greitai atsakome.

pinigus į Rusiją, pareikalaut pinigų kainos VALSTY-

Rusiją labai pigiai, nauju saugiu keliu laivais išeinan- 
į tėkmę kiekvienas tuojaus gauna Konsulio paliudymą t

D

Bank
374—378 GRAND ST., 52-54 NORFOLK ST., NEW YORK, N. Y.
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EAGLE “MIKADO” PENCIL No. 174

Sudėti po vieną tuziną gražiame bakselyj ir surišti po pusę grosso vienoj dėžėj. 
PARSIDUODA PO 5c. VIENAS ARBA 50c. UŽ TUZINĄ.

Labai geri ir minkštai rašantie paišeliai, geltonai lekeruoti, su misinginiu galu ir 
raudona guma.

Mikado yra geriausios ryšies paišeliai, kuriuose sudėta geriausia medega ir rašo 
plonai ir minkštai.

IŠDIRBTI PENKIOSE ĮVAIRIOSE RŲŠYSE.
No. 1 — minkšti. No. 2 —vidutiniški. No. 2% vidutiniškai kieti. No. 3 — kieti. 

No. 4 labai kieti dėl knygų vedėjų.
Tai vieni iš geriausių paišelių abelnam vartojime.

EAGLE PENCIL COMPANY, i
377 BROADWAY, NEW YORK, N. Y. |
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THOMAS, W. VA. 
Alkoholio epidemijos aukos.

Šis miestelis sausas, bet 
alkoholio epidemija yra už- 
krėtusi visus darbininkus. 
Per vieną tik pereitą mėne
sį lietuvių tarpe krito 3 ne
laimingos alkoholio aukos, 
kurių vardus dristu pami
nėti, nes daktarai tą liudija 
ir draugijos pomirtinių ne
norėjo mokėti, kaipo įniru
siems iš priežasties girtuok
liavimo. And. Kriaučiūnas, 
St. Gaška (palaidoti su baž
nytinėmis apeigomis, nes 
buvo katalikai) ir viena mo
teris, kuri krito auka nuo 
rankos savo vyro alkoholi
ko.

Atėjęs girtas vyras su
mušė nėščią savo moterį ir 
pats atsigulė. Išsipagirio
jęs atrado nelaimingąją 7 
vaikučių apkabintą. Kada 
suprato, kad moteris mirė 
per jo kaltę, parkritęs ant 
kelių priešais gulinčią mote
rį ėmė melsti atleidimo: 
„Dovanok, Mariute! Dova-» 
nok, Mariute!” Bet jau bu
vo per vėlu.

Nelaimingi, kurius alko
holis pavergia!

M. L. Balčiūnas.

EDINBURGH, SCOT. 
Laukiama karės. Bombą 

parodė.—
Lietuvių čia yra 7šeimy- 

nos ir keli pavieniai, bet su
sipratimas jų menkas. Yra 
susitvėrusi ir socijalis’tų 19 
kp., bet ji silpnai kol kas gy
vuoja. Patsai miestas stovi 
prie jūrių. Laukiama kas 
dien karės. Kareivių priva
rytas pilnas miestas; jie turi 
ir apkasus čia pasidarę. Su
žeistų gabena į ligonbučius 
kasdien; visos ligoninės su
žeistaisiais užtvinę.

Tūlas anglų kareivis ne
senai parsinešė iš karės lau
ko bombą parodyt savo 
draugams. Užėjęs į smuklė 
ėmė rodinėti kokias bombas 
vokiečiai vartojo; bomba 
tuotarpu plyšo užmušdama 
vieną ant vietos, o kitą ypa- 
tą sunkiai sužeidė; kareiviui 
gi nutraukta rankos.

J. Papiliauskas.

25.000
Užlaikau gTamofonus 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 
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 so puikiausiais ap

skaitymais ir dainomis, su brukuo

tais aplink konvertais, tuzinas 25c, 

penki tuzinai už 1 dolerį. 

Reikalaukite visokio tavoro pas tik

rą lietuvį, o gausite teisingus tavo- 

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

I

Or. B. 6. WERRICK
MZHJVUKAS D-RAS

Gydo visokias vyrų, moterų b 

vaikų ligas; net b chroniškas ligas

Priėmimo valandos: nuo 1 iki 4 

po pietų ir nuo 6 iki 9 vakare.

Telefonas. (87)

259 Hmovir st*, Bsstn, Mass

4

D-RAS ST. ANDRZEJEWSKI
Vienatims lenkiškas

DANTŲ DAKTARAS.
Užtaisau pasigadinusius dantis b 

dedu naujus. Laiką gvamntuoju. 

Ištraukiu dantis be jokio skausmo. 

238 Harriaon avė. Boston.

į
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Vietinės Žinios
Matsrijalistiškasis istorijo* M»n»- 

mas. Jei nori žinoti, tai (ia* 9* 
saulije įvairius nuotikius, tai Rte- 
■kaityk šita knygutę. Kalba l«ng*> 
ir labai aiškųi išvedimai.

KNYGOS
"KELEIVIO” SPAUDOS

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

Dievo žmogus. Labai užimantis ir 
naudipgas papasakojimas ii dar

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

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

$1.00 i savaite
Deimontai. Laikrodžiai ir kitokie 

' auksiniai daiktai geriausios rūšies ir 

labai už prieinamą prekę. Pirma pa

rašyk man, o aš nuvešiu pas jus j 

namus geriausio tavoro.

P. KETMERTIS, JEWELRY CO. 

28 Broadway, So. Boston, Mass.

Gyvenimo vieta: 29 Story str. 

Telephone: So. Boston, 935—W.

kiman, kuris tam tyčia bus' 
sušauktas.

Gal tamsiems parapijo- 
nams toks pamokslas ir pa
tiko. bet aš juo labai pasi-’ 
piktinau, kad sakykla pa
verčiama Įrankiu kunigų 
bizniui garsinti. Ir kas ar-' 
šiaušia, kad tokia nešvari 
reklama rišama su Kristaus 
žodžiais ir šv. Petro žveja-i 
rimu. Kritiškai klausant 
taip ir girdi pigaus biznie
riaus kalbą: "Ten va ant 
kalnelio ką parsiduoda ta- 
voras — tai niekai. O ten : 
va pakalnėj visai bedievis-į 
kas. Pirkit, vyrai, pas ma-į 

Puikus tavoras, iš pat: 
Eikite šen. eikite'

i

Bizniškas pamokslas.
Pirmą kartą pereitoj ne

dėlioj musų bažnyčioj taip 
aiškiai buvo pastatytas vie
ton Dievo žodžio kunigėlių 
biznis. To biznio išgarsini
mui buvo 
pamokslas, 
kitę, ką aš 
girdėjau:

"Šventas Petras su dviem 
savo draugais Įsėdo i valtį 
ir išplaukė ant jūrių žvejot. 
Ir jis daugiausia pagavo žu
vų. Kristaus mokslas taip
gi daugiausia išsiplėtojo 
žmonijoj. (Netiesa, į Kris
taus mokslą netiki nė penk
ta dalis žmonijos, o ir tie 
patįs, kurie tiki, suskilę į 
šimtus sektų veda tarp sa
vęs mirtiną karę. Red.).

"Socijalistai meluoja sa- 
kydamiesi esą pirmutiniais 
darbininkų užtarėjais. Kri
stus buvo pirmutinis darbi
ninkų užtarėjas (socijalis-i 
tai taip ir sako, kad jų mo
kslas panašus į Kristaus 
mokslą. Red.). Kristus ko
vojo prieš kapitalizmą (taip! ......
pat daro ir socijalistai.! naujai učl— 
Red.). Jis net dangaus ne- i^j. Petrausko, vaidino pe- 
prižadėjo turtingam. Pa- reitoj subatoj ir nedėlioj 
sakė: lengviau bus kupra-Į“Gabija."

Veikale vaizdinama lie- 
j tuvių vestuvės su visais 
prietaringais musų liaudies 

. pobūdžiais, girtavimo orgi
jomis ir t.t.

Muzika "Vestuvių" gry
nai tautiška, paimta iš liau
dies motivų. "Gabijos" cho
ras išpildė "Vestuvėse" dai
nas gražiai. Patsai vaidini
mas vienok turėjo būti daug 
gyvesnis. Du pirmieji ak- 

; tai (subatoj) buvo veik nuo
bodžiai atlošti.

Kad prirengt aktorius 
prie orientavimosi liaudies 
scenose reikia sugebaus re
žisieriaus. Tuo tarpu "Ga
bijoje.” išskiriant p.p. Vitai- 
ti ir Mizara, nė vieno valy- 
vo nė aktoriaus nėra, o 
ką jau bekalbėti apie reži
sierius.

Publikos subatoje lošiant 
buvo apie 150—180; nedėlioj 
buvo 2 syk daugiau.

Liapkin-Tiapkin.

pašvęstas visas 
Tik pasiklausy- 
Dievo namuose

ne. 
Rymo, 
šen I

Jeigu Kristus ateitų ant 
žemės ir užeitų musų baž
nyčion laike tokio pamoks
lo. kažin ar nepaimtų jis bo
tago ir ar neišvvtų tokio bi
znieriaus iš savo namų lau
kan. kaip tai jis padarė 
anais laikais, kuomet da ant 
žemės gyveno.

Tikras katalikas.

"Vestuvės” scenoje.
Triveiksmę K. Strazdo 

liaudies operą, "Vestuvės," 
i suharmonizuota d.

nugariui išlįsti per adatos: 
skylutę, negu turtingam 
įneiti dangaus karalystėn: 
(taigi musų prabaščiamsj 
tenai patekti vilties jau nė
ra. Red.).

"Taiposgi ir šitas pasau
lis yra jura. Kristaus mo
kslas tai valtis, o kunigai 
tai žvejai (kurie įsėdę į Kri
staus mokslą-valtį dolerius 
žvejoja. Red.). Jie žvejoja 
žmones į vienybę ir kovoja; 
prieš kapitalizmą (kada ir 
kur taip buvo? Red.) ir tas 
bedieviškas sroves, kurios 
stengiasi kaip galėdamos iš
naikinti Kristaus mokslą 
(patįs kunigai tą mokslą 
paniekino, darydami iš jo 
žydišką biznį. Red.). nes ir 
^Kristus kovojo su pagonais 
ir buvo už tai nukryžiavo- 
.tas (Kristų nukrvžiavojo 
kunigai. Red.).

"Taip ir dabar yra tris 
srovės žmonių: Socijalistai, 
tautininkai ir katalikai. 
Nors bedieviai ir sakosi, kad 
jie yra darbininkų užtarė
jai ir patįs darbininkai, bet 
jie meluoja. Jie yra kapita
listai ir gaudo tik jūsų cen
tus (o aš beeinu iš 12 centų, 
kad visi So. Bostono bedie
viai neturi tiek pinigų, kiek 
turi vienas tėvas Tamošius. 
Zec.).

"Kada atvyksta į So. Bo
stoną svetimas žmogus, tuo
jaus pradžioje didžiosios 
Broadway gatvės pamato: 
išmarginti langai, pridėta 
maldaknygių, rožančių (tas 
irgi neteisybė. Aš žiuriu į 
kiekvieną langą, bet tokių 
šventų tinksų da niekur ne
mačiau. Zec.), o ant langų 
užrašyta: 'Darbininkų
Spauda.’ (Vėl melas. Tokio 
parašo ant So. Bostono lan
gų visai nėra. Zec.). Užė
jęs žmogus nusiperka dar
bininkišką laikraštį, skaito 
— nieko daugiau nėra, tik 
blevyzgojimas ir pajieškoji- 
mai palaidų merginų (nela
bai kieta ir kunigo gaspadi- 
nė. Zec.). Nueina žmogus 
ta pačia gatve ant kalno, 
randa raudonai numalevo- . ........................
tus langus ir užrašyta 'Tau- 2,000 iš Cincinnati ir 400 iš 
tiška Spauda.’ Tada žmo- Pittsburgo. 
gus nusigąsta ir pradeda 
manyt, kad čia katalikų vi-1 
sai nėra.

"Jeigu tas žmogus ateitų 
į bažnyčią ir pamatytų to
kį būrį katalikų ir užklau
stų, kurgi jūsų spauda, tai 
mes neturėtume ką atsaky
ti ir mums butų didžiausia 
sarmata."

Padaręs šitokį išvedimą, 
kunigas pranešė, kad dabar 
So. Bostone taisomas jau 
katalikiškas laikraštis ir1 
liepė ateit visiems susirin- nuo pereitos seredos.

'i?
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Policija išvaikė 
streiklaužius.

Streiklaužių parupinimo 
agentai buvo paskelbę pe
reitoj savaitėj Bostono 
dienraščiuose didelį reika
lavimą konduktorių ir mo- 
tormanų į Chicagą, kur bu- 

jvo sustreikavę risi karų 
I darbininkai (dabar jau 
j streikas pasibaigęs). New 
I Yorko streiklaužių agentu- 
I ros agentas iki vakarui už- 
' rašė apie 1,000 skebų, ku- 
I riuos ketino tą patį vakarą 
išsiųsti Chicagon specialiu 

i traukiniu. Bet tuo tarpu 
i jis gavo žinią, kad kol kas 
ida skebų nesiųstų. Neturė- 
i damas kur tų žmonių padė
ti, agentas liepė jiems jieš- 
koties nakvynės. Streik
laužiai pakėlė riaušes. Pa
sidarė toks triukšmas, kad 
reikėjo šaukti skvodą poli
cijos. Policija išvaikė sko
bus į visas puses.

šis agentas sako, kad jo 
agentūra jau nusiuntė Chi
cagon 1.600 streiklaužių iš 
New Yorko, 900 iš Philedel- 
phijos. 800 iš Baltimorės,

LA*

Proga Visiems
Be joki® iškasti® pagerint stvo būvį.

Kiekvienam darbininkui reikia mokėt randa už gyvenimą ir 
mokėtum 50 metų, bet vis vien iš to jokios naudos neturi. 
proga: .......... . “ ~ ............
darbo daugybė, bet trūksta gyvenimų, 
mo ir proto ir už poros metų gali turėt savo namą.
pats gyvent ir gaut da randos. Kurie tik norit persitikrnt. atvažiuo
kit, o pamatysit patįs savo akimis.
kad namus įgyt labai lengva. Todėl kiekvienas, kuris ateityje norit būt 
laimingesni, atsišaukit pas mane.

nors
ŠTAI

Tik kelios mylios nuo Bostono, kur visa apielinkė fabrikai. 
Čia tik reikia biskis apsukru- 

kuriame galėsi 
, i___ ii—

Čia yra daug žemės ir girios taip

easaaS*

LIETUVIS FOTOGRAFAS
(28)

J. COBAN,
MERRIMACK ST., NORTH 5VOBORN, MASS.

pačią dieną prapuolė iš na
mų ir d-ras Cleaves. Mano
ma, kad tarp tųdviejų sav- 
žudysčių yra kas-nors ben
dra.

Po No. 22 Lovvell st., ap- 
rėdalų krautuvėj, pereitoj 

'subatoj anksti išryto ištiko 
smarki ekspliozija. Langai 
ir duris buvo išmesti lau
kan. Sužeista ir pora žmo
nių. Policija daro tyrinėji
mą.

I

t

!

ES®
Traukiu Paveikslus bile kokiu 
laiku ir visados gerai padarau.

Reikalui esant Kreipkitės 
pas mane.Gubernatorių pavaišino 

bonkomis ir plytomis.
Birželio 17 d. Bostone bu

vo didelė paroda paminėji
mui Bunker Hill mūšio, ku
ris Įvyko tarp Anglijos ka- 
riumenės ir Amerikos revo- 
liucijonierių 140 metų atgal. 
Paroda ėjo ant Bunker Hill. 
Parodos priešakyje važiavo 
karietoje gubernatorius 
Walsh ir majoras Curley. 
Įnėjus parodai Į Cottage ga
tvę. nuo stogų pradėjo lėkti 
i gubernatoriaus karietą 
bonkos, plytos ir kitokie dai
giai. Gubernatorius susi
traukė ir užsidėjo rankomis 
galvą. Paskui gubernato
rių jojo kompanija raitelių. 
Į kareivius valkatos taipgi 
ėmė svaidvt plvtomis. G v- 
ventojai labai nusiminė, kad “VJ* " * M te ir nuo 7 iki 9 vakaraisių gatvėje .gubernatorius Ii-^^ousę.. Jo .kūną rado j „„„ ,n
kos taip nepatriotiškai pa
vaišintas. Policija kelis val
katas areštavo. Vis tai tie 

j patįs nenuoramos, parapiji
nių mokyklų auklėtiniai, ku
rie ir lietuviams kepures

i daužo.

Ties Nantucket atrasta 
prigėrusi socijalisto rašyto- 

i jo Holiday Dana žmona. 
Dana yra garsaus amerikie
čių rašytojo Longfellow a- 
nukas.

į JONAS A. ANDRUŽIS,
Įį453a Broadway, S. Bcston, Mass.

DAKTARAS

Fran. Matulaitis
SUGRĮŽO BOSTONAN.
D-ras F. Matulaitis, kuris 

praktikavo New York Post 
Graduate Hospitolvj 6 mė- 

- -________ - .nesiūs, kaipo specijalistas
Pereitoj subatoj po pietų 

besimaudvdamas Charles:,r_a a 
uoėi nriaėrė Olin Strono- Matulaitis atidarė ofisą po 
16 metu vaikinas ir No- 419 Bo-vls‘on st” netoliįlankas. didžiojo miesto, knygyno,
r ______ gražiausioj ir svariausioj

Somervillej nusižudė dai. Bostono vietoj ir ten priimi- 
larašėio mokytojas W. A J,nes>»ni“ į0“42

netoli Marblehead Neįk’o. Išventadieniais nuo 10 ryte 
iki 4 po pietų.

D-ras Matulaitis be kitų

Anksti pereitos nedėlios 
rytą ant Harrison avė. likos 
nušautas savo krautuvėj 
armėnas Karup Kalešen. 
Policija jieško žmogžudžių.

■ 1
! Delko žmogui reikia gert ir valgyt ? 
: Parašė D-ras A. G-mus. Naudinga 
Į knyga kiekvienam ......................... 15c

Kurgi tas viskas nyksta? Pagal K. 
; Kautskį parašė Z. Aleksa. Kiek

vienam darbininkui, kuris nori pla

čiau suprasti dabartinį surėdimę 

reikėtų tų knygų perskaityti .. 10c 

šeimyniškas lietuvių gyvenimas Juš- 

| kevičiaus dainose. Jei nori žinot 

kaip senovėj lietuviai gyveno, tai 

perskaityk šitų knygų. Iš jos dasi- 

žinosi, kada musų pratėviai vogda

vo sau žmonas, paskui pirkdavo, 

motinos parduodavo savo dukteris. 

Dasižinosi, kad vyrai turėdavo dau

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 jų perskaity

ti. Su paveikslais. ................................................25c

I

Ant Cross gatvės Bostone r . j u - • i •. v ;
sudegė "overolsų" dirbtuvė. 
Nuostoliai siekia S2.500.III

j
i

Orlaivis nupuolė ir užmušė 
du žmones.i i

Nesenai Bostonan buvo t 
j atvažiavęs iš Proridence, R.' 
I.. lakūnas Jonės, kuris kas' 

i diena pasikeldavo nuo 
Sęuantumo lygumos ir lak
stydavo apie Bostoną. Jis 
imdavo su savim po du pa- 

jsažieriu. Bet pereitoj pėt- 
inyčioj po pietų atsitiko ne
laimė. Lekiant per Crab- 

Itree farmą. jo mašinoj kaž- 
t kas sugedo. Žiūrint nuo že- 
j mės rodėsi, kad lakūnas no
ri nusileisti uždaręs moto-

■ ra. Bet staiga jo mašina ore 
apvirto ir puolė stačia galva 
žemyn. Du pasažieriai, a- 
budu jauni vaikinai, užsi
mušė ant vietos, o pats la- 

; kūnas Jonės nuvežtas ligon- 
butin atsigavo, bet kol kas 
Jis da labai silpnas ir nieko 
negali pasakyt apie 
nelaimę.

Dviguba saužudystė.
Pereitoj nedėlioj netoli 

Bostono žmonės užėjo girio
je nusidurusį Medfordo da
ktarą J. E. Cleaves. Peilis 
buvo suvarytas krūtinėn 
stačiai per širdį. Už pusva
landžio policija gavo žinią, 
kad Quartermile Pond prū
de plaukioja kaž-koks lavo
nas. Policija ištraukė ir pa
sirodė, kad tai poni Sara 
Stone, kuri buvo prapuolus

Tą

savo

Lietuvis (?) gavo 20 
kalėjimo.

R. Meakin,

metų
I
I

kuris i 
mėne- 
nema-

John 
per vasario ir kovo 
sius apiplėšė Bostone 
žiau kaip 14 žmonių ir per
šovė policmaną, likos nu
teistas 20 metų kalėjiman. 
Policija sako, kad J. Mea
kin yra lietuvis ir tikra jo 
pavardė esanti Mikalaus
kas, bet jis čia gimęs, augęs 
ir suamerikonėjęs.

Elzbieta Barrett’aitė, gy
venusi po No. 41 E. Spring
field st., pereitoj subatoj iš
šoko per langą nuo 3-čių lu
bų ir ant vietos užsimušė. 
Ji buvo jau 40 metų am
žiaus ir palikti jos laiškai 
liudija, kad jai nusibodo jau 
gyventi.

- - ■ -

Po No. 204 Broadway lie-1 
turis S. Rainard nusipirko s 
restoraną.

specialistas. Ekzaminuoja 
akis ir pritaiko akinius.

Reikale lietuviai dabar 
galite kreipties prie savo 
daktaro.

I

I

Kaip tapti Suvienytų Valstijų pilie- 

čiu. Aiškiai išguldyti pilietystės 

įstatymai, su reikalingais klausi

mais ir atsakymais. Ji sutaisyta la

bai suprantamai ir sutraukta tas, ko 

reikalauja norint gaut pilietystės 

nopieras ....................................................................................1S»

I
I

; eaeeeieieteieie^ieieieieisieeeieeeieieieieieae*

Newton Upper Falls, Mass. 
GRAŽUS PIKNIKAS.

Dr-stės Šv. Juozapo, bus 
Panedėlyj, 5 Liepos, Cold 
Spring Grove darže. Prasi
dės 10 vai. ryte ir trauksis 
iki vėlai nakčiai. Daržas 
gražus sale upelio. Šokiii 
vieta su uždanga, taip kad 
nors ir lytų, galima links
mintis kuogražiausia. (26) 

Komitetas.
lietuviška muzikos

KONSERVATORIJA
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 doi. 
Už smuiką, pianą ar kitus instrumen
tus, už dešimts lekcijų — 8 doi. Kiek
viena lekcija tęsiasi 
dos. Pinigus reikia 
už dešimts lekcijų.

Adresas:
BR0ADWAY,

Room No. 1, 
Direktorius M. Petrauskas.

M. ANDRIUŠIUTĖ

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

Parankiai ir Pigiai.
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 Broadway, ant 2-rų lubų.

395
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Pereitoj subatoj Bostono 
majoras Curley išvažiavo su 
visa šeimyna j San Francis- 
co Panamos parodos pažiū
rėti. O kiek darbininkų ga
li taip važinėties?

po pusę valan- 
įmokėt iškalno

SO. BOSTON.

Virinime stip
rintojas se

niems ir nu- 
•ii pn ėjusioms 

ypetoms. Tin
kamas vartoji
mui sveikstan

tiems.

SEVERA’S 
BALSAM 
OF LIFE

[Severo* Cyv*etie* Balome*]
Kaltus}, 78 centu*.

Mėgintojai geriausiai išaiškina jo gerąsias ypatybes.
Perskaityk sekanti lašką: 

Neririnimas.
“Per dvi sanvaites laiko vartojau Severos Gy

vasties Balsamą ir pradėjau jausties daug ge- 
riaus. Ilgą laiką kentėjau nuo nevirinimo. kas 
pridavė man nemažai kentėjimo. bc± kuomet pra
dėjau vartoti minėtą gyduolę, tai mano nesmagu
mas praėjo ir dabar esu sveikas. Rekomenduoju 
šią gyduolę visiems kenčiantiems nuo skilvio bet- 
verkės”. Dvmian Moroz. Box 14, Duffield, Mich.

“SVEIKATA MOTERIMS’’ t» ^moterių naudai, kurioje paeit- 
kinta įvairios ligos, nuo kurių SEVERĄ* S REGtTLATOR savo atitaisymo ir 
stiprinimo ypatybėmis moterims yra geriausia draugas, nes minėtoji gyduolė 
palengvina jų kentėjimus. Pareikalavus, knygelę pasiunėiame dovanai.

Severos Reguliatorius kaštuoja $1.00.

Sereros Preparatai parsidnoda alei aptiekoje. Pirkite vien Severo*. Neimkite 
jokių užvaduotojų. Jei negalėtumėt jų gauti tai užsisakykite tiesiai nuo K

W. F. Severą Co. ceZTs

I

• o o • • •••

Kur musų bočiai gyveno. Tai yr* ti* 
rinėjimaa, kur buvo pirmutfa* 
nių lopšinė. Knyga naudinga ir pa
mokinanti. Parašyta Z. AlokMMb 
kuria daug darbo pašvontf tirin|E- 
mama lietuvių praeitie* ......

Amžino* daino*. Yra tai garteari® 
Jovaro dainų rinkiny*. Ant gražfaM 
popiero* ir graži *oaud*........... llt

Anarchizmas. Pagal Proudono Mok
slo parašė d-ras Elzbachor, vartl 
Briedžių Karaliukas ..................... U>

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

Legalšld žmogžudžiai. Trijų aktų 
tragedija, paimta ii revoliueijoi 
laikų ................................................ 10s

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

Džian Baubos Spyčiai ir kitos fonis. 
Daugiau juokų negu saliune alaus. 
Jei nori gardžiai pasijuokt, tad nu
sipirk t* knygų.............................. M*

Alkoholis ir kudikiaL Kas yra arba 
tikisi būti kūdikių tėvais, būtinai 
turėtų perskaityti šita knygutę^. 10*

Byla Detroit’o Katalikų ra Sodjali- 

stais. Knygelėj atspauzdūita visas 
tardinėjimas kaip vienos taip ir ki- 
tc3 pusės, todėl bešališkai parodo 
ant kiek išauklėtas pas mus žiau
rumas. Naudinga perskaityt lygiai . , 
katalikui kaip ir socijalistui. Su pa
veikslais. ...............................................................................2S*

lengvas būdas išmokt angliškai ii 
knyga sutaisyta taip lengvini 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-i 
vėją ir tt. Su fonetiškų ištarimu jr| 
gramatika ...................................................................... 2MŲ

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

liu, pašiepiančių davatkas ir ldtua 
prietarus ........................................................................... lt*
Reikalaudami knygų kisipMH* 

šitokiu adresu:

"KELEIVIS"
»« BROADWAY. S. BOSTON, MASS

r

17 117 I T) K T dabar labai madoj, bet Kas iš tų iAKAKAI

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

DŽIAN BAMBOS SPYČIAI
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.
P’.nięus g&lima prisiųsti per money orderį arba suvyniot kvoterį į popie- S i 

rėlj ir įdėti į gromata. Adresuokite taip:]
“KELEIVIS” Jį

j 28 Broadway, So. Boston, Mass. i
Moioiemf wie^ -

VIENATINE 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. z
Gyduolės nuo kosulio ir sunkaus kvėpavimo $1.00.

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

Klės dėl Kepenų ir Inkstų 75 c.

Pročkos nuo nerviško galvos skaudėjimo 10 ir 25c. 

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

Visokie kvepianti muilai 10, 15 ir 25c

Perfumos visokių gėlių 25, 50, 75, $1.00, $2.00 ir daugiau. 

Taipgi turiu visokių gyduolių vėliausio išradimo, nuo visokių 

paslaptingų ir kitokių ligų.

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

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

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

Visokiame reikale kreipkitės šituo adresu:

K. ŠIDLAUSKAS
S0. BOSTON, MASS.

226 BROADWAY, 
KAMPAS C STR.




