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Rusai sulaikė priešą; Teutonai sumušti ir nuvaryti dvylika mylių atgal.
Anglija planuoja pastatyt milžinišką oro laivyną; 10,000 orlaivių užpuls Vokietiją ir paleis iš padangių 1,000,000 bombų; 

Kruppo fabrikos bus nušluotos nuo žemes ir Vokietija pasiliks be ginklų ir amunicijos. Afrikoj anglai paėmė didesnę vokiečių 
koloniją, negu visa Vokietija. Austrai paskandino italų skraiduoli, o anglai sunaikino tokį pat vokiečių laivą. Francuzijoj, ties 
Arras krito 100,000 vokiečių. Tarp Amerikos ir Vokietijos sątikiai eina blogyn. Lietuvoj susitvėrė pirmeiviška pagalbos drau

gija. Ji jau atsišaukė į amerikiečius prašydama pinigų.
ukiams, puolusiems vokie
čiams j akį, tiesiog galas, 
nes kad tik kiek ir degina.

Ką kare padarė Kauno gubernijoje.
Didžiausių nuostolių pri

daryta, kur buvo mūšiai ir 
kur siautė gaisrai. Šiauliai 
degė 3 kartus ir sudegė be
veik du drečdaliuvisų namų. 
Šiaulių valsčiuje išdegę apie 
20 sodžių. Apie Joniškį su
degė 4 sodžiai, apie Šedu
vos miestelio išdegė trečda
lis. Beveik visai 1 s" 
Baisogala ir Kužiai. Labai 
nukentėjo: Kuršėnai, Papi
lė, Kurtavėnai, Mažeikiai, 
Gruzdžiai ir kiti.

Daugybės žmonių paliko 
be pastogės ir duonos kąs
nio. Ypač pasunkėjo beže
mių ir amatninkų buitis. 
Sustojus dėl karės ir žydų 
ištrėmimo pramonės ir pre
kybos darbarys, ^augybė 
tarnautojų paliko be uždar- i 
bio, taigi ir be duonos. Vie-; 
name Šiaulių apskrityje 
skaitoma apie 35 tūkstan
čius mažažemių ir bežemių, 
kurių beveik pusė, tai yra 
apie 17 tūkstančių lieka be 
darbo. Joniškio apylinkėje 
skaitoma apie 2250 bedar
bių. Vienose tik Šiaulių; 
pramonės įstaigose dirbo i 
daugiau 2390 žmonių. > -r> -Šitokią žinią "Naujienos”, Bortkeviciene, visi pirmei- 
paduoda iš „Lietuvos ži-pqa1- ______

Vilniuje dirbama prietaisas apsisaugojimui nuo vokiečių gazų.
Apsigynimui nuo nuodi

jančių gazų, kuriuos varto
ja šioje karėje vokiečiai, 
Vilniuje dirbami taip vadi
namieji respiratoriai. Jau 
esą bent kelios dešimtįs to
kių respiratorių paruošta.

Nuo nuodijančių gazų

Nauja draugija
Lietuvai šelpti.

Šiomis dienomis Ameri
kon atėjo žinia, kad Lietu
voj susitvėrė nauja draugi
ja, kurios tikslu yra nevien

JUODKALNIEČIAI MUŠA 
AUSTRUS.

Juodkalniečiai, kurie ne
senai paėmė Albanijos mies
tą Skutari, išleido į gyvento
jus įsakymą, kad tie atiduo
tų visus savo ginklus ir a- 
municiją. Ir tuojaus žmo
nės sunešė daugybę Austri
joj darytų šautuvų ir patro
nų. šitais ginklais juodkal
niečiai dabar ketina apgin-

oro
Ro-

i

‘didelė parako DIRB- 
! TUVĖ IŠMESTA I PA

DANGES.

tik maistu šelpti nukentėju- įduoti kelis tūkstančius nau- 
sius nuo karės, bet taip-pat kareivių, kūne giąz-
rupinties jų sveikata, teikti ta iš Amerikos, ir eis mušti 

! jiems medicinos pagalbą, o; austrus. Šiomis dienomis 
- £ ‘taipgi rupinties, kaip lietu- t>uvo karstas juodkamiecių 

viai galėtų savo ukius patai- musys su austrais ties Gro- 
syti, triobas atnaujinti, vie- chovu. ^Austrija sako, kad 
nu žodžiu — atnaujinti ir .......... ~......... ~ ’
pastatyti ant kojų sugriau
tą Lietuvos gyvenimą. Šita 
draugija veiks visoj Lietu
voj. Ji susideda iš pirmei
vių. Lietuvos Šelpimo Fon
do pirmininkas p. Gugis 
Chicagoje jau gavo iš tos 
draugijos šitokią telegra-

austrus. Šiomis dienomis
I

juodkalniečiai buvo nuveik
ti, bet juodkalniečiai sako, 
kad Austrija meluoja.

RUSAI IŠPĖRĖ AUST
RAMS KAILĮ.

Penktas teutonų žygis 
ant Varšavos pasibaigė di
džiausiu jiems nepasiseki-

... mu. Rusai ir vėl išpėrė "Lietuvių Draugijai agro- jiems kailį Austrai, ap- 
nomijos >Įf teisių, pagalbaii svaįgę savo pergale Galici- 
teikti nukentejusiems nuo joj manė kad rasai jau 
kares y1*® labai reikalinga sįškai sumušti, kad jų ūpas 
pinigų, kad galėtų pradėti; nupuoles ir dabar jie 
savn vilkima. Pini Plis sius-  j“savo veikimą. Pinigus siųs
kite Jonui Vileišiui.

Po telegrama pasirašo ži
nomi Lietuvos veikėjai: J. 
Vileišis, M. Biržiška ir E.

UŽKARIAUTOSE VIETO
SE ŽMONĖS LABAI NU-1 

ŠIMĖNŲ.
„Šaltinis” rašo:
žmonių ūpas užimtose 

vietose puolęs. Nors viltis, 
kad musų kariumenė vėliau- 
anksčiau paliuosuos nuo vo
kiečių, nenustoja žibėti, vie
nok baisiausias suvaržymas 
blogai atsiliepia į žmones.

Ištiesų, negali gauti laik
raščio, jokios knygelės. Kur 
tik randa kokias knygas, 
tuoj suplėšo, nors, rodos, 
jos visai jiems nekliudo. 
Tiesiog pastebimas koks tai 
kvailas, beprasmis viso ko 
naikinimas.

Žmonės labai laukia savų
jų ir išėję į laukus žiuri ton 
pusėn, kur musų kariumenė 
stovi, ir tie laukimai, visi 
įsitikinę, nenueis veltui: vis

v •

I
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priešinties nė nebandys. 
Todėl austrai drąsiai ėjo 
paskui besitraukiančių ru
sų, nelaukdami net pakol 
ateis vokiečiai su savo dide
lėmis kanuolėmis. Bet jie 
apsigavo. Rusai nutėmijo, 
kad austrai atsiskyrę nuo 
vokiečių atidengė vieną sa
vo šoną, atsigrįžo ir pasi
slėpė tankiam miške, pro 
kurį austrams reikėjo eiti 
Kur buvo austrų žvalgai ir 
ką darė jų orlaivininkai, to 
niekas nežino, gana tik to, 
kad jie visai nepamatė, jog 
tame miške slepiasi rusai. 
Taigi kaip tik austrai atėjo 
ties tuo mišku, rusai visai 
netikėtai atidarė iš šono 
baisią ugnį. Taip netikė-

TARP SUVALKŲ IR 
KALVARIJOS PA

ĖMĖ 500 RUSŲ.
Berlynas oficijaliai pra- j Anglija pereitoj sąvaitėj 

neša, kad į vakarus nuo Su-1 neteko didelės parako dirb
tuvės. Hounslow mieste, 
Curtis parako fabrikoj iš 
nežinomos priežasties įvyko 
ekspliozija, po tai tuojaus 
kita, paskui trečia ir ketvir
ta. Visa fabriką likos iš
mesta į padanges. Sprogi
mas girdėjosi už 10 mylių.

KOVA DĖL KRĖVĖS 
DERE.

Paryžius išleido oficijalę 
apžvalgą kariškų veikimų 
Galipolio pussalio tarp 9 ir 
24 birželio.

Iki 21 birželio kasdieniniai 
susirėmimai neturėjo dide
lės svarbos, bet 21 birželio 
francuzai pradėjo abelną 
užpuolimą ir po baisiai kru
vino mūšio su turkais paė
mė dvi linijas apkasų. Vy
riausiuoju francuzų tikslu 
buvo paimti poziciją, kurią 
francuzai pakrikštijo „Ha- 
ricot,” apie kurios fortifika
cijas kova ėjo jau 6 sąvaitės. 
Tą poziciją užpulta iš trijų 
pusių; nors francuzų vadas 
likos sunkiai sužeistas, te
čiaus francuzų spėkos nar
siai ėjo pirmyn, pasiekė an
trą eilę turkų apkasų ir už
ėmė dalį supilos.

Musys siautė visą dieną. 
Temstant francuzų vadas 
įsakė padaryt užpuolimą 
ant forto ir atsiimti terito
riją, kurią po pietų turkai 
buvo iš francuzų paveržę. 
Praėjo 10 minutų ir visi ap
kasai vėl buvo francuzų ran
kose, o turkai išmušti.

Francuzai tuojaus pradė
jo paimtas pozicijas stiprin
ti, kad butų galima atsilai
kyti prieš kontratakas, prie 
kurių turkai regimai ren
gėsi. Šitas darbas buvo la
bai sunkus, nes turkai 
smarkiai šaudė iš tolišauja- 
mų kanuolių, kurias jie atsi
gabeno nuo buvusio vokie
čių skraiduolio ”Goebenais 
Tečiaus per naktį pozicijas: 
sustiprinta. Apie 3 valan-. 

| dą sekantį rytą turkai pa-. 
darė pašėlusią kontratakų,, 
bet francuzų pėstininke?’ 
artilerija turkus atmušė su 
baisiais nuostoliais. Keli 
turkų pulkai buvo visiškai 
išskersti. Ir taip francuzai 
paėmė poziciją, kuri yra 
raktu į Kereves Dere, didelį 
turkų fortą.

valkų ir Kalvarijos kelio 
vokiečiai paėmė fortifikuo- 
tą rusų mišką ir 500 belais
vių.

VOKIEČIAI PRADĖJO 
VARTOTI PRIEŠ RU

SUS NUODUS.
Iki šiol vokiečiai naudojo 

tą barbariškiausį kovos bū
dą daugiausia prieš anglus, 
kurių jie taip baisiai neap
kenčia; dabar-gi jie pradėjo

RUOŠTASI ATAKUOT 
ROMĄ Iš ORO.

Romoj gcUta žinių, kad iš 
Vokietijos siunčiama daug 
zeppelinų ir kitokių baliunų 
Austrijos Adriatiko pajū
riu. Jų tikslas esąs nuo to 
pakraščio lėkti stačiai Itali
jon ir bombarduoti iš 
„amžinąjį miestą” — 
mą.

Roma daro prisirengimus 
tokiems užpuolikams atmu
šti, bet vis dėlto mieste jau
čiama neramumas. Ypač 
esąs persigandęs ”šventas 
tėvas.” Valdžia įsakė, kad 
popiežiaus palociuje, kaip --------,------- c---------------
ir visoj Romoj, naktimis ži-' jį vartoti jau ir prieš rusus, 
būriai butų gesinami, J 
priešas negalėtų įžiūrėti do pranešime: 
miesto.

*
MAINOSI SUŽEISTAIS 

KAREIVIAIS.

i RUSAI ĮSIVEDĖ PRIEŠĄ, 
KUR JIEMS REIKĖJO.
Rusų kariumenės vadas 

didis kunigaikštis Mikalo-
kad Apie tai skaitom Petrogra-' sako, ^ad dabar jis turi

! nnesa. kur ns nore i o ii tu-_ „Ant kairio-1
i jo Vislos kranto, 6 liepos 
i naktį, 1
mus
nuodingų gazų,

rėti. Vokiečiai su austrais 
dabar užima lygiai tas pa
čias pozicijas, kuriose jie 
buvo pereitam rugpiučio 
mėnesyje. Iš tų pozicijų 
pernai, austrai buvo skau
džiai sumušti, todėl rusų va
das tikisi, kad ir šįmet jam 
pasiseks savo priešininką 
taip-pat sumušti. Beto da 
reikia pasakyti, kad pernai 
austrai būdami tose pat po
zicijose turėjo už savęs vi
sus parankumus, gerus ke
lius, turtingus kaimus ir di
delius dvarus; šiandien gi 
viskas sudeginta, išplėšta ir 
išdraskyta; per 12 mėnesių _ v • _ •_ —

pasidavė visos vokiečių spė- ^u.s- .^H.r P^rna\ stovėjo 
kos pietvakarių Afrikoj.i kaimai, šiandien riogso tik 
Tokiu budu visa šita vokie- petenU . krūvos ir apdegę 
čių kolionija, kuri yra daug gf^vesiaG^|>e 
didesnė už pačią Vokietiją, ’ ’ *" ~
perėjo į anglų rankas. Visi 
vokiečių kareiviai likos pa
imti nelaisvėn, o anglai be
laisviai, kurie pirmiau buvo 
paimti vokiečių, likos pa- 
liuosuoti.

Anglų kariumenę pietų 
Afrikoj vadovauja genero
las Bota, buvęs būrų vadas 
laike būrų karės su Anglija.

vokiečiai, pridengę 
didžiausiais debesiais 

padarė
Tarp Vokietijos ir Fran- smarkų užpuolimą Bolimo- 

euzijos prasidėjo apsimai-1 vo link. Priešininkui pasi- 
nvmas per Šveicariją sužei- sekė tokiu budu paimti 8 
stais ir nebetinkamais ka-i mylias musų pirmutinės ei- 
reiviais. Kas vakaras vie- lės apkasų  ̂bet sekančią die
nas traukinis su sužeistais ną mes jį išmušėme ir apka- 
franeuzais išeina iš Vokieti- sus atsiėmėme, išskyrus tik 
jos, o kitas su sužeistais vo- vieną dalį prie Bolimovo ke- 
kiečiais iš Francuzijos. Na- 'lio, kur mušys dar tebei- 
kčia tie traukiniai pereina,na.” 
per Šveicariją ir nuveža vo
kiečius Vokietijon, o fran- 
euzus Francuzijon.

PASKANDINO ITALŲ 
SKRAIDUOLĮ.

Pereitoj sąvaitėj Adriati
ko juroj nardomas austrų 
laivas paskandino šarvuo
tą Italijos skraiduolį ”A- 
malfi.” Kareiviai veik visi 
išgelbėti. ”Amalfi” turėjo 
684 kareivių.

VOKIEČIŲ SPĖKOS AF
RIKOJ PASIDAVĖ 

ANGLAMS.
Pereitoj sąvaitėj anglams ■ kares šalis pavirto į griuvė-

RUSAI UŽPUOLĖ VO
KIEČIUS NUO KAU-

i; geležinkeliai iš
ardyti, tiltai susprogdinti. 
Taip kad išmaitinti ir apru- 

i pinti amunicija 3,000,000 ar- 
imiją šiandien tose pat pozi- 
jose priešininkui yra tuks-j 
tantį kartų sunkiau, negu 
pernai. Ir taip dalykams 
stovint jis turi eiti da nuo- 

: latos pirmyn, nes sustojamas 
arba žingsnis atgal reiškia 
suirutę. Taigi aplinkybės 
dabar susidėjo labai daug 
žadančios rusams.

NO.
Berlynas sako, kad perei

toj sąvaitėj iš Kauno tvir
tovės rusai buvo padarę 
smarkų užpuolimą ant vo
kiečių. Užpuolimas tečiaus 
nepasisekęs.
PRIE LIUBLINO RUSAI

miršta netaip jau daug — iš t tai užklupti, austrai neteko 
šimto mirtinai užsinuodija galvos. Jų eilėse įvyko di- 
apie 15 žmonių. Bet kai- ■ džiausią suirutė. Rusai pa- 
kuriam laikui daug kareivių matę, kad priešas klumpa, ..................

da daugiau įgyjo drąsos ir paėMė~H,OOO^VOKIEčiŲ. 
pradėjo abelną užpuolimą. 
Austrai didžiausioj betvar
kėj pradėjo bėgti. ____
kaip ėmė juos šveisti, kaip 
ėmė grūsti, tai nuvarė net 
12 mylių atgal. Tai buvo 
pereitoj sąvaitėj. Liublino 
gubernijoj. Austrų nuosto
liai apskaitomi į 15,000 ka
reivių. Vien tik nelaisvėn ! 
rusai paėmė jų 12,000.

esti priversti pasitraukti iš 
eilių. Respiratorių dirbi
mas yra labai lengvas.

ŠIAULIŲ VALSČIUJE 
SUDEGINTA 18 KAI- 

MŲ.
Grafo Zubovo dvare vo-Į Oi U1H1J IlVIlUcld VcllUI. V1O|_ . . J ..

kartą paliuosuos iš baisios Į kiečiai padarę nuostolių a- 
nelaisvės. I Pie 80 tūkstančių rublių. j

Ta viltis suramina žmo-1 bravoro _alaus
nes; perdaug nenusimena, dalis išgerta,, kita gi išpilta, 
mažai skundžiasi, vargstai kiaulių valsčiuje sudegė 18 
tyliai, kaip apskritai yra sodžių, 
lietuvio bude. Tik susidu- .. „„„
rus su vokiečiais pasirodo ALSTRAI^PAeMe 11,500 
visa jų neapykanta prie jų. 
Vokiečiai gi atmoka už jų 
neapkentimą taip-pat nea
pykanta, baisiausiu skriau
dimu.

Ištisus sodžius be paaiški
nimų degina. Atskiriems

I

Liublino apielinkėj, Len- 
Rusai Pereitoj sąvaitėj buvo

TIES ARRAS KRITO 
100,000 VOKIEČIŲ.

Tarp Bethauns’o ir Ar- 
ras’o, šiaurinėj Francuzijoj, 
francuzai mušėsi su vokie
čiais per 120 dienų, imdami

ANGLAI ATAKUOS VO
KIETIJĄ Iš ORO.

Anglijos orlaivininkai 
pradėjo varyti plačią agi-

ANGLIJOS MINESTE- 
RIAI KARĖS LAUKE.
Pereitoj sąvaitėj pirmu 

kartu karės laukan Francu
zijoj atvažiavo Anglijos ka
rės ministeris Kitchener, 
premjeras Asųuith ir da ke
li. Jie aplankė anglų pozi
cijas ir ilgai kalbėjosi su sa
vo kariumenės vadu Fren- 
ch’u.

apkasą po apkaso, kalnelį taciją su obalsiu laimekim 
po kalnelio, pakol galų gale 1S oro. Reikalauja- 
vokiečiai visiškai likos iš tos ma,.kad tuojaus butų suor- 
apielinkės išstumti, i____
tarp Arras’o ir Bethune’o -. 
francuzai turi savo ranko- orlaivių.
se visas augštumas, nuo ku-Į 
rių matyt visa Frandrijos 
lyguma. Nuo čia taipgi ma
tyt kaip ant delno miestai 
Lille, Douai ir Cambrai.

Mūšiai čia prasidėjo 9 ko
vo, kada francuzai paėmė 
kelis šimtus jardų apkasų. 
Francuzų oficieriai apskai
to, kad per 120 dienų nuola
tinės kovos čia krito nema
žiau, kaip 100,000 vokiečių. 
Francuzų nuostoliai buvę Kauno gubernijoj, 6 liepos 
taipgi sunkus, bet vis netiek vokiečiai buvo užpuolę ru- 
dideli, kaip vokiečių. sus, bet buvo atmušti.

'smarkių mūšių. Čia mat vo
kiečiai su austrais eina iš 
Galicijos prie Varšavos, to
dėl rusai deda savo pajie- 
gas, kad priešininką atmu- 
šus, o vokiečiai su austrais 
daro didžiausias pastangas, 
kad per rusų eiles prasilau- 
žus. Iki šiol rusams čionai 
vis sekasi. Jie atmuša vi
sas priešininko atakas ir 
patįs jį atakuoja. Net Ber
lynas ir Viena pripažįsta, 
kad rusų atakos čia labai 
smarkios. Petrogradas pra-

VAIKAI EINA GILZŲ
RINKTI.

”Rygos Garsas” rašo:
Viekšniuose išpradžių bai

dytas!, šaudant; paskui taip 
priprasta, kad vaikai ėmė. neša, kad tarp 5 ir 7 liepos 
bėgioti į pozicijas su karei-,rusai čia paėmė apie 11,000 

—„---------r--------  --------x viais šuvinių gilzų rinkti, belaisvių, keliasdešimts kul-
oficierių, 11,500 kareivių ir j Ten drauge guli ant pilvo ir kasvaidžių ir vieną vokiečių 
17 kulkasvaidžių. laukia, kol kareiviai iššaus, vėliavą.

Dabar ganizuota oro laivyno mine- 
sterija ir padaryta 10,000 

\. Su tokia oro spė
ka busią galima paleisti iš 
padangių 1,000,000 bombų, 
nušluoti nuo žemės Kruppo 

: ginklų fabrikas, suardyti 
į visus komunikacijos kelius 
ir suparaližiuoti visą Vo
kietiją.

RUSŲ.
Pereitos sąvaitės pradžio

je, dar kuomet rusai trau
kėsi atgal, Ciešano apielin- 
kėj austrai paėmė 41 rusų

ATMUŠĖ VOKIEČIUS 
PRIE MAŽEIKIŲ.

Petrogradas praneša, kad 
prie Mažeikių (Muraviovo),

17 kulkasvaidžių.

ANGLAI PASKANDINO 
PASKUTINI VOKIEČIŲ 

SKRAIDUOLĮ.
Afrikos pelkėse • anglai 

užtiko pasislėpusį vokiečių 
skraiduolį „Koeningsber- 
gą,” kuris per 9 mėnesius 
buvo prapuolęs, ir paskan
dino jį. Tai buvo paskuti
nis vokiečių skraiduolis ant 
liuosybės.
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Peržvalga.
ST. ŠIMKUS TRAUKIA 

D-RĄ RUTKAUSKĄ 
TEISMAN.

Klerikalai privirė tikros 
košės su aukomis. Jie no
rėjo p. St. Šimkų pasiimti 
savo monopolijon. taip kad 
jisai negalėtų prakalbų sa
kyt nė socijalistams, nė tau
tininkams. Bet iš to išėjo 
toks skandalas, kad p. Šim
kus buvo priverstas pert
raukti su klerikalais ryšius 
ir patraukti klerikalų "Tau
tos Fondo" pirmininką d-rą 
Rutkauską trečiųjų teisman. 
"Naujienos" rašo:

”Nuo vakar dienos p. St. 
Šimkus, Lietuvių Draugijos 
atstovas, nebepaduoda ran
kos Dr-ui K. Rutkauskui. 
Tautos Fondo pirmininkui ir 
klerikalų vadui.

"Rutkauskas žiemų budu 
įžeidė St. Šimkų. Jis pasakė, 
kad jis negalįs patikėti Šim
kui jo surenkamų aukų nu- 
kentėjusiems dėl karės. To
kiu intarimu jis Įžeidė ne tik 
Šimkų, bet ir tą draugiją, ku
rį jį Amerikon pasiuntė.” 
Ir va kaip tas atsitiko:

"Tarp Rutkausko ir Šim
kaus jau pirmiaus buvo šio- 
kių-tokių nesusipratimų, šio 
paskutinio —tur būt galuti
nio —istorija buvo tokia. 
Rutkauskas suvedžiojo Šim
kų su prakalbomis South 
Chicagoje. Pereitą pėtnyčią 
S. L. A. kuopa So. Chcagoje 
norėjo surengti prakalbas. 
Šimkus paklausęs Rutkaus
ko, ar ta diena nėra užimta 
Tautos Fondo ir sužinojęs, 
kad ne, pasiketino kalbėti. ■ 
Vienok vėliaus Rutkauskas 
patyręs kad So. Chicagoje 
prakalbas Šimkui rengia S. 
L. A. kuopa, tuojaus liepė 
Šimkui atsisakyti. Kodėl ? O 
gi todėl, kad So. Chicagoje 
prakalbas parengsiąs Tautos 
Fondas ir tada busią surink
ta daugiaus pinigų. Gerai. 
Šimkus atsisakė kalbėti S. L. 
A. kuopai, nors jos komitetas 
buvo jau ir salę paėmęs.” 

Laukia p. Šimkus, kada 
parengs tenai Tautos Fon
das prakalbas, ir išgirsta, 
jog tas prakalbas rengia ne 
fondas, bet SLRKA kuopa. 
Čia jau pasirodo nešvari 
klerikalų politika. Jie atė
mė p. Šimkų iš SLA kuopos, 
o kiša ji savo spalvos kuo
pai. Jau tas p. Šimkui labai 
nepatiko. Bet tai da niekis. 
Pažiūrėkit, kas iš tų "pra
kalbų” išėjo:

"Laikas važiuoti Į tas' 
’Tautos Fondo rengiamas’ 
prakalbas Į So. Chicagą. Sep
tinta valanda. Nieko nėra: į 
nei is So. Chicagos, nei nuo; 
paties pono pirmininko, nei' 
nuo jokių rengėjų,
nepasirūpina nei sužinoti, 
p. ŠiniKu K<žS RU V6S-p3.i 
ant tų 'prakalbų.’ 
Šimkus pradeda bėgioti 
vieną, pas kitą: nubėga 'Ka
taliko' redakci.ion — gal ten 
gerą vaikiną Gudą suras — 
gal jis kelią parodys, nes Į 
So. Chicago nuvažiuot iš 
Bridgeporto yra pusėtinai ke
blus dalykas. Bet pas 'Ka
taliką' nesuranda nieko. At
bėga 'Lietuvos’ redakcijon.

” 'Susimildami, ar neturite 
žmogaus, kad parodyt man 
kelią, kaip Į So. Chicago nu 
važiuot' — sako p. Šimkus.” 

Taip rašo "Amer. Lietu
va.”

"Lietuvos” redakcijoj nie
kas nenori tikėt, kad kleri
kalų vadas d-ras Rutkaus
kas galėtų padaryti tokią 
kiaulystę 
svečią net į prakalbas 
vežti. Tas negali būt. 
turbut koks-nors nesusipra
timas. Reikia telefonuoti 
ponui Rutkauskui. Sujung
ta p. Šimkų su Rutkausku ir 
"Lietuva” paduoda šitokį 
tarp jų pasikalbėjimą:

”Ar Dr. Rutkauskas kai-1 
ba?”

Niekas 
ar 

dės
Gerb. 

pas

Tamista

ofise.”
Jeigu

"Taip.”
"Aš šiądien turiu kalbėt 

So. Chicagoje, tai ar kas ma
ne atvažiuos paimti ir kelią 
parodyt?— sako p. Šimkus.”

"Tai kad nežinau — atsako 
p. Rutkauskas.— Gal p. N..., 
bet ne — jis Vyčių Kongrese, 
tai negalės. O ar Tamista 
negali pasi j ieškot ten ko, kas 
nuvežtų. Ar buvai 
pas Gudą?”

"Buvau. Neradau 
”Na, tai nežinau.

jau niekas nevažiuotų, tai aš 
gal nuvažiuočiau.”

"Tai gerai. Važiuojame.”
"Bet aš turiu duoną sau 

pelnyt, negaliu visur važinėti, 
o kitiems negaliu paliepti. 
Gal Drangelio paprašytum?”

"Draugelis vakar jau ma
ne vežiojo ant North Side.”

"Na. o Tamista vienas ne
gali nuvažiuot ”

"Tai kad aš kelio nežinau, 
— teisinasi p. Šimkus."

"O. kelio nežinai! O kaip 
Tamista Amerikon atvažia
vai?— impertinentiškai klau-l 
šia Dr. Rutkauskas.”

"Pasakyk man Tamista.— 
klausia p. Šimkus—ar taip 
buvo, kada ir Dr. Basanavi
čius ir kun. Alšauskas čia bu
vo? Ar ir jie turėjo čia 
klaidžiot, kaip jus man lie
piat ?"

"Mes taip ir manėm—sar
kastiškai sako Dr. Rutkaus
kas.— kad Tamistai reikės 
duot palydovą po visą Ameri
ką. Tamista pas kondukto
rių pasiklausk kelio.”

"Bet, kad aš pasiklaust an
gliškai nemoku .— sako p. 
Šimkus.”

"Tai tamista paprašyk Dr. 
Drangelio. tegul jis parašo 
ant korčiukės adresą, ir pa
rodyk jį konduktoriui.

"O į kur man pradėt, — į 
pietus ar Į šiaurius? Kokį 
tramvajų imt?"

Pagaliaus, apie 9 vai. va- Mes skaitom, kaip Angli- 
kare, susijieškojo svetainę, joj ginklų fabrikantai krau- 
Bet — svetainė tuščia. Tik naši milijonus, o darbinin- 
5 ar 6 žmonės sėdi prie du
rų. Klausia, kur rengėjai 
— niekas jų nematė ir neži
no.

Tai taip klerikalai su p. 
Rutkausku priešakyje su
rengė "dideles prakalbas” ir 
"surinko daug pinigų," kad 
tik užkenkus SLA. kuopai, 
kuri ištikrujų prakalbas bu
tų parengus.

Ponas Šimkus išėjo iš- 
kantrvbės. "Turbut ar juo
kus čia iš manęs daro, ar ką. 
Rytoj turėsiu apie tai pasi
kalbėti su d-ru Rutkausku. 
Toliaus taip negali būt,” pa
sakė jisai.

Ir ant rytojaus p. Šimkus 
kreipėsi pas d-rą Rutkaus
ką. Apie pasikalbėjimą su 

j juo dabar p. Šimkus viešai

t
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kams nenori pakelti nė cen
to, nors pragyvenimas bai
siai pabrango.

Mes skaitom, kaip Vokie
tijoj Kruppo dirbtuvės ūžia 
dieną ir naktį, dirbdamos 
bombas ir kanuoles. Krup
po agentai dirbo išsijuosę, 
kad pagimdžius karę; jie 
net papirkinėjo francuzų 
laikraščius, kad tie kurstytų 
savo žmones prieš vokiečius. 
Pergalė ar pralaimėjimas, 
Kruppui vistiek reiškia pi
nigus. Jei francuzai sumu
ša vokiečius ir paima jų ka
nuoles, Kruppas tuojaus 
gauna naują užsakymą.

Darbininkams gi lieka tik
tai lieti kraujas ir mirti.

TIKRA B£DA.
Lietuvių laikraščių re

dakcijoms dabar tikras var
gas. Vieni skaitytojų nori, 
kad rusai imtų viršų, kiti — 

> kad vokiečiai. Štai trįs gu
drus sąjungiečiai protes
tuoja paskutiniam "Kovos" 
numeryje prieš "Keleivį," 
kam šis užtariąs carą ir vi
suomet rašąs, buk rusai su- 
mušą vokiečius. Jiems mat 
rodosi, kad jeigu laikraštis 

' parašys, jog vokiečiai rusus 
supliekė, tai rusai ir bus jau 
sumušti.

Kiti vėl nori, kad mes mu
štame vokiečius. Kuomet 
minėti sąjungiečiai rašė 

į prieš "Keleivį” protestuoda
mi už "apginimą caro,” tai 
kiti tokie gudruoliai rašė 
visai priešingai. Štai šio
mis dienomis "Keleivis” ga
vo laišką, kurio autoriai ko- 
lioja redakciją tikrai rusiš- 
kai-kareiviškais žodžiais, 
kam mes rašom ”prieš rus
ki.” Vadinas, tam pačiam 
laikraštyje vieni mato rusų 
užtarėją, kiti — priešą.

Ir įtik tu žmogau vi
siems, jei gudrus esi.
PADEDA MARINTI VO

KIETIJĄ BADU.
"The New York World” 

rašo:
”Vokietija sakosi per ge~ 

gegužės mėnesį paėmusį 100,- 
000 rusų nelaisvėn, o per bir
želio mėnesį — 300,000. Iš 
viso Vokietija turinti jau 
daugiau, kaip 1,000,000 rusų 
nelaisvėj.

"Kaip rodos, tai Rusija bus 
susitarus su Anglija numa
rinti Vokietiją badu. Kuo
met Anglija neleidžia Vokie
tijai parsivežti iš kitur mai
sto. tai Rusija parūpina Vo
kietijai vis daugiau ir dau
giau valgytojų.”

Lietam Sedal-demkrata 
Partijas reikalais.

Draugai ir Draugės!
Jus neužmiršote, veikiau

sia, kad Lietuvos Socijalde- 
mokratų Partija buvo pasi- 
skyrusi Amerikoj tris drau
gus, kurie, esant reikalui, 
kalbėtų Partijos vardu A- 
merikoj ir atstovautų jos 
reikalus šiame krašte. Iš tų 
trijų draugų vos aš vienas 
belikau. Drg A. Baranaus
kas apleido Suvienytas Val
stijas, drg. P. Grigaitis pa
sitraukė iš atstovybės.

Svarbus reikalas verčia 
mane patalpinti musų spau
doj šį viešą pranešimą.

Daugelis mūsiškių draugų 
mano, kad L.S.-D.P. likosi 
tik ant popieros. Tas ma
nymas labai klaidingas. Tie
sa, sąlygos, kuriose veikia 
musų draugai Lietuvoj, ne
girdėtai pablogėjo, bet par
tija neišnyko, partijos žmo
nės tai vienur, tai kitur ke
lia savo balsą.

Užsieninis L.S.D.P. biu-l 
ras, dėlei karės persikėlęs iš

I Lietuvai Visuomenę 
Amerikoje.

Brangus Viengenčiai!
Atvažiavau pas jus kupi

nas vilties ir įsitikinimo, kad 
Jums, kaip man ir manę 
siuntusiems, rupi vien Tė
vynės vargingas padėjimas. 
Kiekvieną patarimą čionyk
ščių Lietuvių veikėjų ėmiau 
su pilnu įsitikinimu, kad jis 
veda tik prie mano tikslo: 
surasti ko daugiausia pa- 
gelbos Lietuvai.

Sutikau ant visko, ko-nuo 
manęs reikalavo; ėjau vi
sur, kur mane šaukė ir vi
sur kalbėjau vien apie var
gą, apie nelaimes. Visur 
Šaukiau: "duonos duokite
badaujantiems.” Ir pradėjo 
mane barti, pradėjo mane 
skriausti. Vieni viešai ma
ne išvadino judošium ir veid
mainiu, kiti vagino, treti te- 
bešukauja, kad aš klerika
lų tarnas ir jų misionierius.

Kada vieni prakalbas 
man rengia — neina kiti; 
kada tie surengia —anie 

Krakovo i“Ghs^v«;“i2Tėjo ne‘t B ™no ir P?4’“
— _ _ i miesto salimi mm įvairiu

praneša:
"Dr. Rutkauskas. Tautos 

Fondo pirmininkas, per te. 
lefoną ir asmeniškai besi
kalbant jo bute; skaudžiai 
mane įžeidė. Pasikalbėjimas 
buvo tokis (kalbant telefo
nu) : Aš. parugojęs Tautos 
Fondo pirmininkui už suve
džiojimą South Chicagoj e, 
prašiau tolimesnio maršruto 
nebeskelbti. Negalėdamas 
ir nenorėdamas būti tokiam 
be galo keblame padėjime 
kaip kad iki šiol esu. apreiš
kiau. kad ateityje aš noriu 
būti visai neprigulmingu ir, 
kad rengiant prakalbas, ne
būtų už ką varžytis, pinigus, 
surinktus mano prakalbose, 
siųsiu ne i 'Fondus,’ bet sta
čiai į Vilnių 'Lietuvių Draugi
jai. kurios atstovu esu.” 
D-ras Rutkauskas ant 

Ito atsakė: "Mes puikiai ži- 
j nom, ko tamsta nori, ir to- 
! dėl nutarėm apsisaugo!.” 
• Kada p. Šimkus pareikalavo 

Havajų . . iš Rutkausko, paaiškinimo,
’ O, Tamista gali visaip va-1 ka jjs nori tuomi pasakyti, 

žiuoL Gali paimt ant 31-os! Rutkauskas pridūrė: "Mes 
ir važiuoti iki Cottage Grove: jau Scrantono seime žino- 
avenue, o iš ten karą paimt jom, ko {amsta norį jr todėl 
ir važiuot i South Chicago iki nutarėm pinigus siųsti per 
Commercial avenue arba iki; Tautos Fondą, kad juos ap- 
Eight st. As negaliu visur ĮSaUgOjus/» Šimkus norėjo 
su jumis \azmeti... Sėsk, geresnį0 paaiškinimo, 
Tamista ir važiuok, jau vėlu I Rutkauskas atsakė:
ir pasnehnsi. Į”Per telefoną tokie dalykai
Ponas Šimkus neramus, nesikalba. Atvažiuok — 

susijudinęs. Čia reikia va-pasakysiu.” 
žiuoti. o nežinia kaip ir kur.
"Net gaila žmogaus,” s 
"Am. Liet." Telefonuoja- 
ma svetainės savininkui:

"Ar pas jus ten prakalbos
bus ši vakarą?”

"Taip! Turėjo būti.”
”Ar kas nors atvažiuos p.

Šimkų pasiimti?”
"Nežinau, nieko nežinau.” 
”Ar žmonių jau yra svetai- 

neje?
"Keletas yra. Gal ateis ir 

daugiaus.”
"Tai buk malonus pašaukti 

prie telefono vieną iš rengė
jų.”

”Jokių rengėjų nežinau ir 
jų nėra. Dr. Rutkauskas te- 
lefonavo aną dien, kad bus 
prakalbos, kad svetainės ne
užimtų.”

"O kas gi tas prakalbas 
rengia? Turi būt koki nors 
vietiniai ?”

"Nieko, Tamista. nežinau. 
Jokių rengėjų čia nėra. ži
nau tik nuo Dr. Rutkausko.”

”Na. tai bukit malonus pa
sakyt ten žmonėms, kad pa
lauktų : p. Šimkus kaip nors 
atvažiuos pats.” 
Su p. Šimkum važiuoja 

į Balutis. Šis jau "senas a-
■ merikonas," senai gyvena 
Chicagoje, ir tai nežino kur 
važiuot. Važiuojant S. Chi
cagos karu, jis klausia kon
duktoriaus, ar šis karas pri- 
vežš juos kur-nors arti prie 
8756 Houston avė., nes toks 
buvo svetainės adresas. 

| Konduktorius .pagalvojo, 
i pagalvojo ir kreipiasi į mo- 
[tormoną: ”Say, where is 
Houston avenue?” Pasiro-

! do, kad ir tie nežino. O 
! d-ras Rutkauskas norėjo, 
kad p. Šimkus, ką tik atvy- 

I kęs Amerikon ir nemokėda
mas anglų kalbos, pats su- 
sijieškotų svetainę.

A

neatvažiuotų
nu- 
čia

i

!

ST. ŠIMKUS VEIKS NE-
PRIGULMINGAI.

"Keleivio” redakcija gavo 
nuo p. St. Šimkaus atsišau
kimą ”Į Lietuvių Visuome
nę Amerikoje,” kurį mes 
talpinam kitoj vietoj ištisai. 
Iš to atsišaukimo skaityto
jas matys, kad klerikalamas 
nepavyko pakinkyti p. Šim
kų į savo vežimą. Kaipo 
rimtas ir bešališkas žmogus, 
p. Šimkus nesutiko, kad juo
doji armija laikytų jį savo 
įrankiu. Jis išpradžios bu
vo jai nusileidęs. Klerika
lai buvo jau paėmę jį savo 
monopolijon. Bet pamatęs 
tos juodos armijos begėdiš
kumą, pamatęs, Ikad kleri
kalams rupi netiek Lietuvos 
šelpimas, kiek savo juodos 
armijos sustiprinimas, p. 
Šimkus pertraukė su jais 
ryšius ir praneša, kad jis 
veiks savystoviai. Jis va
žiuos visur, kur tik jį pak
vies, visai nesiklausęs, ar jie 
jam pavelys, ar ne.

Tuomi p. Šimkus parodė, 
kad jis yra tikrai bešališkas 
žmogus. Užtai mes jį svei
kinam. Jis pasielgė vyriš
kai.

Į

I
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. St. Šimkus pasiėmė liu- 
sako,dininką ir nuvažiavo pas 

Rutkauską. Klerikalų ly
deris atkišo p. Šimkui ranką 
pasisveikinimui, bet p. Šim-

; kus tos rankos nepriėmė. 
'"Atleiskite,” sako, "bet aš 
jums rankos negaliu paduo
ti, kol nepaaiškinsite man 
Ito, ką šiandien telefonu kal- 
į bėjote.”

Rutkauskas p. Šimkui at- 
: virai pasakė, kad jis juo ne- 
i pasitiki. Tą nepasitikėjimą

i

"LAISVOJI MINTIS” SU
SIVIENIJO SU "JAU
NĄJA LIETUVA.”

"Keleivis” gavo iš tikrų 
šaltinių žinią, kad "Laisvo
ji Mintis” susivienijo su 
"Jaunaja Lietuva,” kad ge
riau sukoncentravus savo 
spėkas.

Dabar "Laisvoji Mintis” 
iš mėnesinio žurnalo virsta 
savaitraščiu ir permaino sa
vo vardą: nuo šio laiko ji 
vadinsis jau ne "Laisvoji 
Mintis,” bet "Pažvalga.”

Pirmutinis "Pažvalgos" 
numeris ketina ^pasirodyt 
šiomis dienomis. "Pažval
ga” busianti "ne šliupiškai * - — n

i
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j išreiškęs jau klerikalų sei- ’ laisvamaniška: 
. mas Scrantone.

Šimkus tuomet trenkė du- i 
rimis ir nieko daugiau nesą- ‘

! kęs išėjo.
j Dabar p. Šimkus traukia
i d-rą Rutkauską teisman.!
j Savo atsišaukime į tulus lie
tuvius jisai sako:

"šiuomi nuolankiai Tamstų
meldžiu apgint mano gerą 
vardą. Meldžiu pakviesti

Rutkauską teisman.”
Dr

BIZNIS Iš KARĖS.
Visviena katron pusėn 

karė krypsta, valdininkams 
ir kapitalistams ji visuomet 
reiškia biznį, štai mes 
skaitom apie dideles valdi
ninkų vagystes papludusioj 
kraujuose Austrijoj. Patrio
tiški Austrijos kapitalistai 
daro kariumenei čebatus su 
popieriniais padais, o valdi
ninkai moka už juos iš vals
tybės iždo augščiausią kai
ną, nes gauna kyšių.

Mes skaitom, kad prieš 
pat karę Austrijos karaliaus 
šeimyna nusipirko Ameri
koj už $17,000,000 nejudomo 
turto, kad užtikrinus sau 
ateitį, jeigu kartais revoliu
cija sugriautų sostą. Kad 
ir sumušta bus Austrija, 
karaliaus galas negriebs.

miesto gaunu nuo įvairių 
sriovių laiškus- Vienos srio- 
vės žmonės kviečia atva
žiuoti pas Juos. Kita srio- 
vė rašo: girdėjome, kad 
tokia ir tokia sriovė rengia 
prakalbas ir žada Tamistą 
kviesti, taigi pas juos ne

įvažiuok, atvažiuok pas mus: 
į musų daugiaus. Nežinau 
■kodėl taip daroma. Vie- 
Įnas man aišku: daugeliui 
musų brolių amerikiečių 
pirmiausia rupi kas tai ki
tas, o tiktai paskui Tėvynė, 
paskui badaujantieji tėvai, 
skriaudžiamos moteris jr 
seserįs.

Kad jus matytumėte aša
ras skriaudžiamųjų, kad 
girdėtumėte verksmus ba
daujančių, suvirpėtų Jūsų 
širdis.

Rankas ištiesę, prie jūsų 
šaukiasi, broliai, susipras
kite, pamąstykite apie tą 
baisią nelaimę, kuri užkrito 
ant musų žemelės.

Aš nenoriu, kad Jus už- 
mirštumėte savo pažiūras, 
partijas. •Aš tik noriu, kad 
bent šiame momente Jus 
jaustumėtės pirmiausia 

lietuviais, nariais tų šeimy
nų, kurios šiandien liko be

savo organą ”Socijaldemo- 
kratą” ir man labai linksma 
pranešti draugams, kad 
"Socijaldemokratas" jau 
pasiekia Lietuvą. Galite su
prasti, kad laisvas žodis 
šiandien Lietuvoj taip rei
kalingas, kaip oras, kaip 
vanduo.

Pastaruoju laiku mes iš
sijuosę renkam aukas nu- 
kentėjusiems nuo karės 
šelpti. Tai reikalingas dar
bas, bet draugai, neužmirš
kite remti ir L. S. D.P. 
Daugelis iš musų esame 
partijos skolininkais. Ne- 
kurie neatsilygino už kny
gas, laikraščius, kalendo
rius. Atsilyginkite bent da
bar. Pinigus siųskite Už
sienio Biuran, šiuo adresu.

"Socijaldemokratas,” 76 
Main st., Bellshill, Scotland.

Per bėdą ir aš galiu pa
tarpininkauti, nors butų 
daug parankiau pasiųsti pi
nigai stačiu keliu.

Aš prašyčiau draugų la
biau remti "Socijaldemok- 
ratą." Girdėjau, kad tuoj iš
eis ”S-D.” trečias num. Yra 
viltis, kad ”Soc-Dem.” bus ■ 
padidintas, bet jeigu nori-į _____________
me, kad tai įvyktų umiau- (pastogės ir badauja, 
siu laiku, platinkime ”S-D.” j f ” * ” ' '
uoliau, nei. ligšiol platinom 
ir, progai pasitaikius, sume- 
skime kiek nors aukų. Aš 
tikiu, kad laike piknikų, ek
skursijų ar išvažiavimų ga
lima parinkti centas-kitas.

Kas nori gauti "Socijalde-u 
mokratą” platinimui, kreip
kitės į mane. Kas nori pla
tesnių informacijų — mie
lai patarpininkausiu.

Pastaruoju laiku mes už
miršome apie rėmimą soci- 
jaldemokratiško judėjimo 
Lietuvoj. Metas butų tai
syti tą klaidą, nes rytojaus 
diena, nors ūkanomis pa
dengta, vistiek žada daug 
perversmų ir permainų. 
Gyva socijalistiška agitaci
ja čia daug ką gali padaryti.

L. Pruseika.

i
i

SVEIKAS PATARIMAS.
Visiems tiems, kurie ka

ria ant socijalistų šunis, 
"Appeal to Reason” duoda 
šitokį patarimą:

"Jei socijalizmas yra toks 
blogas daiktas, tai kodėl to 
neparodyt viešai O leng- 
viausis ir geriausis būdas tai 
parodyti butų — platint tarp 
žmonių pačių socijalistų lite
ratūrą ir ragint žmones 
skaityt. Tegul žmonės 
mato, kas ten yra baisaus; 
Patarimas labai sveikas. 

Musų kunigužiai, vietoj 
džiovinti tuščias savo gal
vas, kad išradus kokį argu
mentą prieš socijalistus, tu
rėtų parsitraukti po kelis 
šimtus socijalistų laikraščių 

i ir kas nedėldienis po pamo
kslo savo parapijonams juos 
išdalyta Tuomet žmonės pa
tįs matytų, ką socijalistai 
rašo, o kunigai galėtų nusi
mazgoti rankas, kad jie so
cijalistų nešmeižia.

PAVOGĖ EILES.
Aprūkusi Mahanoyaus 

"Saulė” 55-tam savo nume
ryje perspausdino iš gegu
žinio "Keleivio” numerio 
Merkynės Vaidylos eiles: 
"Kovos lauke,” uždėjusi 
joms antgalvį "Karė.” Ei
lių stylius "Saulėj” iškrai
pytas, bet žodžiai tie patįs. 
Po pavogtomis eilėmis 
"Saulės" "poetas” pasirašo 
slapyvardžiu "Tas Pats.” 

Sarmata taip vogti.

i ją 
pa-

I

SOCIJALISTAI, KATALI
KAI IR "LAISVOJI 

MEILĖ.”
Musų kunigužiai ■vis nesi

liauja kartoję tą nudėvėtą 
(argumentą, buk socijalistai 
j yra "laisvos meilės” šalinin- 
: kai. Jei mes sakytume, kad 
tai yra melas, skaitytojas 

į galėtų netikėti. Gal būt 
ištikrujų socijalistai prita- 

' ria laisvai meilei, tik neno- 
j ri prisipažinti. Bet pasi- 
| klausykit, ką rašo anglų ka
talikų organas, "The Cath- 
olic Citizen:”

”Milwaukee mieste prieš 
aldermanų komitetą atėjo 
prašymas, kad duoti vienuoli
kai saliunu laisnius, kurių di
desnė dalis yra tikromis lais
vosios meilės šventinyčiomis 
(suprask, paleistuvystės na
mais. ”Kel.” Red.). Prieš 
komitetą kilo klausimas:
duot tokiems saliunams lais
nius, ar ne? Visi 12 socijali
stų aldermanų balsavo prieš, 
o visi katalikai, liūdna ir sa
kyti, balsavo, kad toms lais
vos meilės iventinyčioms lai- 
sniai butų duoti.” 
šis vienas faktas jau nu

šluoja visus musų kunigužių 
argumentus į tvartą.

Tūli sąjungiečiai protes
tuoja prieš "Keleivį,” kam 
jis uždraudė "Kovai” spaus- 

į dinti "Žmonių Skerdynė,” 
i kuri nesenai buvo atspaus
dinta "Keleivyje.”

Tas protestas čia visai ne
reikalingas. Jeigu jau jiems 
tas taip patinka, jie drąsiai 
gali persispausdinti 
voj” visą "Keleivį,” 
korespondencijas. 
vis’? nėkiek nepyks.

f Kaip kvietkelis.
Per langelį, per stiklinį, 
Šviesiai mėlynų akelių, 
Mačiau veidą aniolinį, 
Berymojant ant rankelių.

Gelsvais plaukais apdraikytas, 
Juokės meiliai, paslaptingai... 
O gražum’s — neapsakytas; 
Pamylėjau jį širdingai!

"Ko- 
net ir 
"Kelei-

Ir sustojęs palūkėjau, — 
Jis vis juokės, vis gėrėjos’, 
Aš šu džiaugsmu tik žiurėjau 
Iš gražumo jo stebėjaus...

"Draugas” mano, kad jei
gu iš surinktų Lietuvos šel
pimui pinigų klerikališkas 
Gabrys suvalgys bent 
$2,000, tai Lietuva gaus au
tonomiją. Can you beat it?

Džiaugkis — sakau, angelėli, 
Dabar laikas, kol be vargo 
Dar globoj pas motinėlę 
Nematai pasaulio margo!...

j Savo veikimu iki šiol gal 
ką ir užgavau, nežinodamas 
Jūsų santykių, gal kuom ir 
nusidėjau. Nepalaikykite 
man tai už blogą: to neno
rėjau.

Iki šiol norėjau laikytis, o 
dabar griežtai laikysiuos 
šių principų:

1) Eisiu visur, kur mane 
pašauksite.

2) Pinigus surinktus ma
no prakalbose siųsiu patsai 
po Jūsų kontrole į Vilnių 

į "Lietuvių Draugijai nu- 
kentėjusiems dėl karės šel
pti,” kuri čion mane atsiun
tė. Jeigu aukautojai iš-

! reikš norą nusiųsti kitai pa
našios rūšies įstaigai išpil
dysiu jų norą ir siųsiu kur 
man nurodys.

3) Susirinkimuose mano
1 prakalboms rengiamuose, 
Į jeigu kalbėtų, apart manės 
į kiti kalbėtojai, neturės būti 
i paliesta kokie nebūtų įsitiki- 
’nimai, sriovės, partijos.

St. Šimkus.
Lietuvių Draugijos nu- 

kentėjusiems dė karės šelp
ti atstovas.

P. S. liepos 20 d. busiu 
Wilkes Barre, Pa., ir paskui 
žadu aplankyti Pittstono ir 
Philadelphijos apielinkes. 
Pradėsiu nuo Wilkes Barre. 
Meldžiu vietinių veikėjų, 
susižinoti tarp savęs, išdirb
ti tose apielinkėse smulkes
nį mano prakalboms marš
rutą. Kada busiu kitose da
lyse Amerikos, pranešiu 
šiek-tiek vėliau.

Merkyafe Vaidyla.tas.

Užkaskit faktą 3-jų mylių 
gilumon, o jis vis bus fak-
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Draugijos. Laikraščiai. 
Parapija ir kunigas.

Čia randasi 4-rios lietu
vių draugijos: S.L.R.K.A. 
kuopa, S. LA. kuopa, Lietu
vos Sūnų pašalpinė draugi
ja ir LSS. 187 kuopa.

Iš visų draugijų apšvietos 
labui veikia tik LSS. 187 kp., 
rengdama prakalbas, disku
sijas, platindama darbinin
kišką literatūrą, ir jai tas 
darbas sekasi. Į socijalistų 
parengtas prakalbas publi
ka renkasi skaitlingai, per
ka knygeles ir gausiai au
kauja padengimui lėšų su
rengtose pramogose.

Laikraščius žmonės skai
to daugiausia socijalistiš- 
kus, „Kovą,” „Keleivį,” 
„Naujienas,” 'Laisvę’* ir tt. 
Kiek laiko atgal čia nemažai 
pareidavo "Lietuvos,” bet 
dabar nesuklysiu pasakęs, 
kad šio laikraščio čia dau
giau nepareina, kaip 3—4 
ekzempl. Kaip tik augščiau 
paminėtas laikraštis per
mainė savo kailį, taip darbi
ninkai paliovė jį skaitę, o 
skaito tik tokius laikraš
čius, kurie gina darbo žmo
nių reikalus. Šįmet tik. per 
Raudonąją sąvaitę užrašy
ta LSS. 187 kuopos narių 52 
socijalistiškų laikraščių ir! 
parduota nemažai socijalis- 
tiško turinio knygelių. 
„Vien. Liet.” čia visai nie
kas neskaito, bet pastaruo- 
ju*laiku ir ji, matomai, no
rėjo užimti čia poziciją, nes : 
veik žėdnas vietinės S.LA. ; 
kp. narys gavo po porą to 1 
laikraščio numerių ir ris 1 
rinktiniai numeriai, kur 
daugiau prieš socijalistus 
rašoma. Užklausiau kele
tą gavusių tą laikraštį, kaip 
jiems jis patinka, kone visi 
atsakė, kad tokio šlamšto 
nei uždyką nenorią.

Yra čia ir parapija, ku
rioje kunigauja tokis „tėve
lis,” kuris netingi nedėldie- 
niais keikti pirmeivių laik
raščius. Bet dabar jau jo 
įtekmė nupuolė visai. Pa- 
rapijonai po truputį prisi
žiūrėjo į savo dvasiškio 
darbelius.. Kur tik krikšty
nos, vestuvės, tai musų ku
nigėlis pirmutinis. Pačioje 
klebonijoj ir-gi tik bačkos 
ir bonkos. Ypač piktinasi 
tie, kurie arčiau bažnyčios 
gyvena; tie daugiausia gau
na prisižiūrėti jo darbams. 
Kas, girdi, aršiausia, kad ir 
prie uždrausto vaisiaus la-1 Kada mane kas pavadina 
bai lipšnus. Kiti jsitemiję 

’ nepadoriai elgianties net 
šventą kailį žada išlupti.

Tasai dvasiškis turi ir au
tomobilių, bet nabagas, ka
da tik išvažiuoja, visad ne
laimės jį patinka: vieniems 
gonkus nuvažiuoja, kitiems 
daržus išvažinėja, o tai to
kion grabėn įvažiuoja, kad 
farmeriai turi su mulais už
kinkę išvežti. Ir tai nėra jo 
kaltė, kad nemokėtų valdy
ti automobilių, bet kaltė 
skystimėlio iš bačkos.

Pastaruoju laiku pradė
jus parapijonams murmėti 
už nedorą elgimąsi kunigo 
jis sumanė daryti išvažiavi
mus į girias. Jis ir jo kai
mynas su pačia, važiuoja 
neva žuvauti, bet kas vėl 
parapijonams keista, kad 
kur jie važiuoja žuvau
ti, tai pirma vežimas į tą 
vietą išvažiuoja su bačkutė
mis. Parapijonai nekaip 
sprendžia ir apie jo žuvavi- 
mą, kadangi jau nekuriose 
vietose kunigužis kątik 
kumščia negavo; dabar vie
nas nevažiuoja, bet turi ■ 
tvirtą pagelbininką, su tuo! 
gal da galėtų lengvai pozi
cijų neapleisti. Minėtas ku
nigo draugas pirmiau pri
gulėjo prie LSS. 187 kp., bet! 
prašalinus už nelemtą poli-! 
tiką su kunigu, dabar dirba 
kiek gali blaivybės labui bus teismas, 
tuštindami bačkas. Net ir j ši draugi; , „
karščiausi katalikai pikti- na apšvietą tuštinant* bač- 
nasi kunigėlio pasielgimais, kūtes. Apšvietos mylėtojas.

O nekurie nesigė
dija sakyti socijaliz-
mas girtuoklystę platinąs. 
Jau, turbut, dorrisviliečiai 
tam daugiau netikėtų, kad 
laikraščiai ir knygos išveda 
iš doros kelio. Jiems šis 
„tėvelis** atidarė akis.

Darbai pas mus tik ang
lių kasyklose, bet nekurios 
kasyklos stovi uždarytos 
nuo pavasario, o katros dir
ba, tai iš kitur pribuvusiam 
sunku darbas gauti, nes vie
tos darbininkų yra be dar
bo. St. Sūnūs.

WEST LYNN, MASS. 
Margumynai.

Kada „Drauge” tilpsta 
korespondencija iš Lynno, 
parašyta kokio Gojalio,Kar
klo ar kitokios rųšies žolių, 
tai perskaičius, rodos, kad 
tie musų katalikai-parapi- 
jonai ”dievas-žin„ kokie jie 
veiklus žmonės, ir kaip jie 
darbuojasi tarpe Lynno lie
tuvių. Bet atsigrįžus į jų, 
tikrąjį veikimą, tai nieko 
nematai. Miega visi fana
tišku miegu, net musės į 
burną sulindę. Bet, jei ku
ris iš jų išsimokino eilutę 
ir padeklamavo užlipęs ant 
pagrindų, tai „Draugo” re
porteriai rašo, kad atsibuvo 
„didžiausias koncertas, ku
rį perengė Juozapinė drau
gija, ar parapija.” O jei 
kada pasitaiko trims išsi- 

i mokinti vienaveiksmį veika
lėlį, na, tai, brolau, „lukaut,” 
nes lietuvių kalboje nesą 
tokios operos, kokią jie su- 
lošę, ir išėję taip gerai, kad 
geriau nei Caruzo negali 
atlikt. Ir giriasi, kad jie 
socijalistus jau kur-kas pra
lenkę.

Nors aš visokius atsitiki
mus pranešu, bet niekad ne
matau, kada jie tuos „pui
kiausius” perstatymus at
lieka. Vienok tokių „re
porterių” negalima nei kri- 
tikuot už tai, nes jei tokis 
„Karklas” išmoko nors nu
merius parašyt, tai jau jis 
žino, kad su plunksna nei
nama arti, žuvauti ar sliekų 
kast, bet turi ją vartot kur 
ji priguli, t. y. pasigyrimui 
rašinėt.

Na, bet galop ir aš pats pa
tvirtinsiu, kad musų katali
kai nepaprastai veiklus vy
rai, ir prie baro ir prie bač
kutės. O jei kuris jų suren
gia vestuves, tai pusė sve
tainės „dišių” prigruda, kad 
gaspadorius nei per sąvai
tę laiko negali išvalyt.

„Nauj’ienų,” „Laisvės” ar 
„Keleivio” korespondentu, 
tai aš skaitau tą už garbę. 
Kas-kita su „Vėžio” kores
pondentais. Jie netik kad 
gėdijąs to vardo, bet pyksta 
ir drutesni kumščia atsily
gintų. Tai matot; žino, kad 
žemas yra daiktas būti to
kio laikraštuko korespon
dentu, o dėlto rašo ir pas
kum gėdijasi.

Iš musų miesto išvažiavo 
tūlas atžagareivių veikėjas- 
profesorius. Vieni sako: 
išvažiavo „pas pikčierniką,” 
kiti sakcf: kunigu mokintis. 
Vienok nei vieni nežino. Jis 
nuvažiavo didesnių ausiu 
parsivežti. Štai kur jis 
„nuvažiavo.”

Lipčius.

Pittsburgh, Pa.— Birže
lio 13 d. Augščiausios Prieg. 
Lietuvių Amerikoj 4-tą kuo
pa turėjo pikniką su svaigi
nančiais gėrimais. Skirs
tantis* namo keletas įkaušu
sių vyrukų tingėjo eiti pės
ti, tad sumanė įsilipti į ve
žimą pilną bačkučių. Kada 
važiuojant prieš kalną ark
liai atsisakė traukti ir vežė
jas paliepė išlipti iš vežimo, 
įkaušę vyrukai pradėjo 
priešintis ir vežėją su plyto
mis mušti. Ant rytojaus 
keletas peštukų areštuota;

SCRANTON, FA.

Skaitykime knygas ir rem- „Ka-ko” redaktorius agituo
kime Knygyną.

Smagu ir linksma yra 
pranešti Scrantono lietuviš
kai visuomenei, kad ačiū 
LSS. 2 kuopos triūsui ir 
Scrantono Progresyviškam 
Būreliui, tapo įsteigta 
„Lietuvių Knygynas.” Kny
gyną įsteigė „Lietuvių 
Knygyno Draugija,” ku
rią sutvėrė minėtos dvi 
organizacijos. Šiame Kny
gyne bus užlaikomos viso
kio turinio knygos ir laikra
ščiai išeinanti lietuvių kal
boj, netik Suvienytose Vals
tijose, bet ir Lietuvoj. Kny
gynas bus atdaras kasdien 
nuo 7 iki 9 vai. vakare, ir 
šventadieniais nuo 10 ryto 
iki 10 vakare.

Prie „Scrantono Knygy
no Draugijos” gali prigulė
ti kiekvienas be skirtumo 
lyties, amžiaus ir tikėjimo 
žmogus, mylintis mokslą ir 
šviesą. Nesą ir tikslas drau
gijos — šviestis ir šviesti. 
Įstojimo mokestis 50c.; mė
nesinė — 10c. Kiekvienas 
pilnai užsimokėjęs draugi
jos narys, gali naudotis dy
kai visomis knygomis ir lai
kraščiais.

Jau keletą kartų buvo pa
keltas klausimas steigime 
lietuviško knygyno, ir daug 
tam darbuotasi, bet nesant 
geros vienybės darbas ne
sisekė. Dabar knygynas 

i įsteigtas. Norints kol-kas 
knygų randasi nedaug, bet 
ten galima rasti visus be
veik lietuviškus laikraščius. 
Todėl kviečiame visus švie
sos mylėtojus lankytis Ruo
šomis nuo darbo valandomis 
į Lietuvių Knygyną, prisi
rašyti prie knygyno draugi
jos ir visokiais budais remti 
knygyną.

Broliai ir seserįs! Nejau
gi mums amžinai pasilikti 
vergais fanatizmo ir tamsy
bės, argi dar ilgai mirkysi
me save degtine ir jodinė
sime ant bačkučių alaus. 
Meskime blogus papročius, 
griebkimės skaitymo ir 
mokslo , o šviesos saulutė 
tikrai mums patekės.

Reikia pastebėti tas, kad 
kol-kas prie knygyno drau
gijos susispietus pirmeiviš
ka jaunuomenė. Kaip atsi
neš linkui knygyno kitos 
musų srovės, parodys neto
lima ateitis. Bet jau tikėti 
tam nesinori, kad dvide
šimtam amžiuje atsirastų 
žmonių, kurie bandytų už
kenkti taip prakilniam ap- 
švietos darbui.

Knygynas randasi po No. 
1919 N. Main avė., Provi- 
dence, Scranton, Pa.

Organ. K. J. Benis.

l
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PORTLAND, ME.
Visą pereitą sąvaitę nuo 

1 iki 5 liepos siautė čia smar
kus lietus su perkūnija.

Liepos 5-tą anglai ir žy
dai socijalistai turėjo pik
niką, bet lietus žymiai už
kenkė, per tai mažai publi
kos teatsilankė.

Svečių į Portlandą šią va
sarą dvigubai privažiavo. 
Kambariai neapsakomai pa
brango ; už $2-3 nekokį kam
barį gali gaut.

Lietuvių SS A. 119 kp., ro
dos, baigia pakrikt, kadan
gi keletas draugų išvažiavo 
į kitus miestus, o likusieji 
vasaros metu nesilanko į 
mitingus; antra — nėra e- 
nergingų draugų, kas tą vi
są darbą vadovautų, nes ir 
lietuvių čia ne kažinkiek y- 
ra.

Tūlas laikas atgal čia su
sitvėrė lenkų parapija iš 42 
ypatų prie kurios priguli ir 
3 ar 4 lietuviai, kurie iki at
važiuosiant į čia nemokėjo 

i lenkų kalbos, bet tarp len
kų pagyvenę pramoko ir va-

I

PROTOKOLĄ S.

ramas?” — „Liepia netikėti 
į Dievą, neklausyti kunigų ir 1 
neiti į bažnyčią.” Nusijuokė 
visi ir pamatė, kad kunigas 
yra tikras nežinys, nėra 
skaitęs socijalistų progra
moj

Teismą atidėjo iki rug
pjūčio 16 ir apskųstiems ne
reikėjo užsistatyt nė 
cento kaucijos, 
kiek buvo patirta, 
nueis juokais.

Reikia pastebėt, 
nigas nemoka angliškos kal
bos, nes turėjo vertėją.

Kada buvo nuėję kviesti 
kunigą ant debatų, tai jis 
atsakė, kad eičiau, jeigu 
kalbėtojas kalbės „grekiš- 
kai” ir „hebraiškai.” Bet 
pasirodė, kad kalbų „žino
vas” nė angliškai nemoka.

Dabar socijalistai trauks Į 
teismą patį kunigą už tai, 
kad apšmeižė juodrankiais 
ir anarchistais. Advokatas 
tiesiog spiria, kad prieš to
kius šmeižimus nenusileistų.

Šitą bylą veda tris kuni
gai : Pittstono, Kingstono 
ir Wilkes-Barre, Pa., nes jie 
visi trįs buvo varanto pra
šyti. Detektivas.

CHICAGO, ILL. į E. CAMBRIDGE, MASS. 
Bombarduoja kunigą. Peš

tynės parapijonų mi- 
. tinge-

Birželio 29-tą dieną, 
musų parapijonai Institut 
salėje susirinkę, skaitliuje 
apie 300 ypatų, tarėsi ir vėl, 
kaip čia atsikračius nuo sa
vo dvasiškio, kuris visiems 
iki gyvo kaulo įkirėjo.

Bet kokie žmonės, toks jų 
. [ ir protas. Kada susirinki- 

rinkties netinka. Į mo pirminikas užklausė, kas
Laike diskusijų karščiau- nesate kunigu užganėdinti, 

šia už smuklę agitavo ”Ka- pakelkit rankas? Pakėlė 
ko” redaktorius Brandukas. visi iki vienam. Bet ar ma- 
Balsuojant kilo didžiausis note jie kokį taktingą ko- 
triukšmas, kadangi 
norėjo viešo, kiti slapto bal-1 čiamą „tėvelį 
savimo. Vienok 55-kiais bal- Į Vieni tik juokai- 
sais prieš 48 nutarta apleisti 
smuklinę svetainę. P-nas 
Brandukas ignoravo šį nu
tarimą ir aiškino buk išėjus 
iš smuklės draugija skil
sianti pusiau, o iždininkas 
p. Martinkus tiesiog šaukė: 
„Ką jus manot, ar gi mums 
čia nebuvo gerai?” Kurgi 
čia nebus gerai, kad po su- _ 
sirinkmui gali stačiai smuk-1 biznio, pradėjo vilkti į aikš- 
lėn prie tautiško šlico ženg- tę negražius kunigo darbus, 
ti. Bet tuo tarpu antras para-

Sim. Dauk. Draugija turi Į pijonas A. G-bas jam atkir- 
apie 350 narių; jos turtas to: "Matai, kai rinkai baž- 
siekia iki $4,000. Turi savo nyčioj dešimtukus, tai už 
knygyną, kuriame randasi kunigo neteisingus darbus 
įvairios pakraipos knygų, galvą guldei, o dabar, ka- 
Daugybė knygų jas tankiai da tave išspyrė nuo dešim- 
bevartojant suplyšo, tatai tukų. tai dantimis kunigą 
išrinkta iš 3 ypatų komite-J suėstum.” To jau buvo ga- 
tas naujų knygų parūpini- na A. T., kaip įsiutęs liūtas, 
mui, kurin pateko ir p. rėkdamas, sugniaužęs kum- 
Brandukas. Jis tuojaus pra- štiš puolėsi ir tvėrė A. G. 
bilo, kad, esą, reikia išvalyt už krutinės. Kilo skanda- 
knygynas, nes ten perdaug las. riksmas, žmonės išbėgio- 
esą "mėšlo.” jo iš svetainės, o A. T. šau-

P-nas Brandukas stengė- kė, kad A. G. nedovanosiąs, 
si nuduoti save bešališku, bet ant gatvės pasigavęs at
sakydamas: ”Nedaro skir- lyginsiąs už įžeidimą, 
tumo, iš kokių šaltinių knv- Kaip tokių tamsuolių ne
gos butų imamos, iš katali- išnaudos kunigai, jei jie tiek 
kų, iš socijalistų, ar iš lais- susipratimo teturi, 
vamanių, by tik butų didės- Brolis ir Sesuo-
nės vertės, negu kad dabar -----------
yra pilna šėpa prikimšta vi- WILKES BARRE, PA. 
šokio šlamšto-” Išdalies y- Kunigas bvlinėjasi su soci- 
ra teisybė, kad ten randasi ialistais
ir šlamšto, bet p. Brandukui T . e , 
vargiai pasiseks pasislėpt ^,ie?PS parengtos
po bešališkumo skraiste, ka-j P^bos, kalbėtoju buvo T. 
daugi kiekvienas protaujan- Kučinskas. Ant plakatų 
tis žmogus gali suprasti, buvo. pagarsinta, kad yra 
kad čia yra varoma lapės užkviestas kunigas. Trjs 
politika; čia aiškiai matos, dfau^1 Juv<> .?ueję pas ku- 
kad p. Brandukui norėtųsi ?ad įeitų debatuoti 
palengvint pono Tananeri- ?? J. Kučinsku. Kumgu- 
čiaus knygyną. Aš nore- ?1S. a|.sisake eiti ir išvadino 
čiau atkreipt Draugijos na- kvieslius juodrankiais, a- 
rių domą į tai, kad neatsi- naFchls^aĮs ,ir tokiais purvi- 
tiktų taip, kaip su miesto Ra*? kad negahma
knygvnu, kuris randasi de^ 1 ^aik{astj- įat, kuni- 
MarkWhite Sųuare, 29 ir kas bažnyčioje kelis sykius 
Halsted sts., kur yra įvestas !skeike socijalistus įsvadm- 
Lįetuvių Skyrius. Kada -ls- anar_
Ch.LD.S. valdyba buvo su- Ristais ir t.t. Todėl ir buvo 
sidėjus iš atžagareivių, tuo- Y181!, pageidaujama užkviesti 
met knygynų visas šlamš- kunigą, kad parodytų, ar , 
tas atsidūrė į miesto knygy- socijalistai yra zmogzu- 
ną, o po tam minėto knygy- uziais. Bet kunigužis nėjo, ( 
no užveizda skundžiasi lie- nes zmojo gerai, kad neat- 
tuviams inteligentams, kad „ai^ys, Pnes socijalistus- • 
lietuviai neskaito knygų. Bet to da negana. Kunigas 3 
Kurgi skaitys, kad ten nė išima warrantą tiems drau- 
vienos naudingos knygos gams arestuot, kūne buvo 
nesiranda. M. T. Pakviesti jį ant debatų, dėl-

_______ to, kad ant plakatų padėtas
ST. CHARLES, ILL. ku^io vardas. Mat ji- 

sai mane, jog pakngdys 
Daugiau dirbkime prakalbas. Bet to neatsiekė 

visuomenei. jr> prakalbos nusisekė pui-
Lietuvių čia yra apie 200 kiai, nė vieno niekas neareš- 

šeimynų, tris syk tiek pa- tavo, tik pasakė konstebelįs, 
vienių vyrų ir apie 20 mer- kad turite būti rytoj teisme 
ginų. paskirtoj valandoj.

Vaikinai ir vyrai pasken- Nueinam pas sųuejerą, 
dę girtuoklybėje, per dienas prisaikino kunigo liudytoją 
smuklėse ir bolinėse bran- ir tas pasako, kad kalbėtojas 
gų laiką aikvoja. Tarytum kalbėjo teisybę, nes mus 
sulyg lietuvių skaičiaus, pri- darbininkus visi skriaudžia 
gulinčių prie draugijų yra ir t.t Kunigužiui matyt 
žymus nuošimtis. Viso yra I nepatiko, nes žiuri į savo J J •• -y J !• • Ii* J A • • J 1 A

ja už smuklę.
Liepos 4 d. Liekio salėje 

ant Morgan gatvės įvyko 
Simano Daukanto Dr-gijos 
pusmetinis susirinkimas- 
Tarp kitko svarstyta įneši
mas, ar nepatogiau butų, 
kad Draugija perkeltų savo 
susirinkimus iš smuklės į 
kitą svetainę, nes kaipo mo
ksliškai draugijai smuklėje

dieną

vieni vos būdą prieš savo neužken- 
sugalvojo?

Nutarė 
įprašyti pas kardinolą naujo 
kunigo. Bet, ar matė kas 
sviete, kad varnas varnui 
kirstų akį?

Parapijonų mitingas už
sibaigė triukšmu ir peštynė
mis.

Vienas parapijonas, ku
rį kunigas atstatė nuo 
pelningo dešimtukų rinkimo

4 draugijos, J. Ratelis ir 
LSS. kuopa (su trimis na
riais). Išviso gi prie drau
gijų priguli apie 450 ypatų, 
ečiau pažanga ir kultūra 

lietuvių labaį žema.
Butų gerai,' kad draugai 

stropiau imtųsi stiprinti L 
S.S. kuopą. Atsirastų dau- 

dina save lenkais. Daug to- giau socijalistų, butų gyves- 
kių išgamų yra lietuvių tar- nis judėjimas, spartesnis 

veikimas, nes socijalistai vi- 
_____1___ •___________ ___________ 4________ •__________________• » 

dar labiau susilpnėjo. suomenės judėjimą paįvairi-
M. Miller. rina.

I liudytoją ir dreba iš piktu
mo.

Toliaus klausinėja kuni
gą. Kunigas prisiekė ir sa
ko, kad socijalistų niekad ne
keikė. Advokatas užklausė: 
Ar tu nieko nesakei tiems 
vyrams, kurie buvo atėję ta- 
vę pakviesti, ar nevadinai tų 
vyrų juodrankiais ir t.t. 
Kunigas atsakė nevadinęs.

Advokatas klausia: „Ar 
tu skaitei socijalistų prog
ramą?” — Kunigas atsako 

A. A-S. skaitęs- „Ką rašo jų prog-

CLEVELAND, OHIO. 
Kaip šlykštu—

Su gėda turiu išpasakoti 
Amerikos lietuvių visuome
nei apie musų kolonijos lie
tuvių jaunimo darbus, o da 
karštų katalikų.

Štai, kaip atsitiko: 5 d. 
liepos (reiškia, per „džiula- 
jų”) nuo pat ryto ant Ore- 
gon avė. jau šturmavo — 
rinkosi vadinami katalikai, 
nes ten jiems geriausia 
vieta. Parsitraukė kele
tą kibirų alaus, degti
nės ir pradėjo linksmintis. 
Ir toliai linksminosi, pakol 
neatėjo kiti toki patriotai. 
Pastariemsiems atėjus pra- . 
sidėjo sveikinimas, akmeni
mis, kuolais ir tt. Aniems 
viduje pradėjo būti visai 
karšta, tada mušėsi laukan, 
gatvėn, čia jų staiga krito 
keletas, nuo akmenų ir kuo
lų kruvini, kaip meitėliai. 
O kurie dar nekrito, nusi- 
vyjo Oregon avė. pro šv. 
Jurgio Bažnyčią į kitą kra
štą miesto. Policija paskui 
mušeikas nespėjo vytis. Bet. 
vienok surankiojo lygi vie
nam, ir kaip ponus trim au
tomobiliais nuvežė; vienus i 
galėjimą, o kitus nuvežė į 
igonbutį ir paguldė. Kame 

randasi mirtinai sukapoti.
Katalikai, katalikai-.. Ką 

dirbate? Jus visada kalti- 
socijalistus, keikiat

! ne~
. . . , .verti nė žvėries, jų reikią■ sų, kūne, kaip žinoma, tam- tis labiau/i^Įp yjikų’ 

šiauši žmones. Uzveizdos b t ® d įt £
kasyklų nebekreipia jokios 
domos j darbininką, ar tau t 0 visur, kur
reikia kelio ar ramsčių -L& turelis jūsų randai su- 
pegali jokiu budu dasipra- ren^at didJžia’sias gėrimo 
syti, kadangi rusai .viską f 0 prisigėręs keliat 
dirba be jokio atlyginimo. įiUŠtynes> riksmus, keiks- 

Pirmiau čia gyvavo U. M. mus ir t.t. O po tam ju- 
W- of A. unija, kurios dabar mis užkemša visus kalėji- 
nei pėdsako neliko. Šičia mus ir ligonbučius. 
tai ne vienų darbininkų kai- Nejstabu kad develand’o 
te, bet viršininkų kūne pa- šv jįrgio Bažnyčios avelės 
darė ant 4 metų kontraktą tajp mįrtjnaį badosi, nes to 
be jokio laimėjimo; ot gali- ja/mokina patsai piemUo. 
ma sakyti, pardavė darbi- r . r
ninkus. Tas kontraktas a- Pradžioje metų, vasano 
tėmė darbininkams visą e- mėnesyj, uz apgarsinimų da- 
nergiją; nustojo mokėti bnimą ^ies Bažnyčia gera- 
duoklę ir unija išįro, o an- ls!s. piemenėlis patsai biau- 
glių savininkams to tiktai ir Pai sumušė porą pirmeivis- 
reikėjo. kų vyrukų.

Yra čia LSS. 218 kp., kuri J* šilkaspamis.
veikia kiek galėdama dar- --------- —
bininkų labui. LIGONIS UŽMUŠĖ DAK-

Musų valstijoj uždrausta TARĄ,
pardavinėti svaiginančius Hamilton, Ont— liepos 
gėrimus, bet girtuoklystė ei- 2 d. atėjo pas d-rą Williams 
na savo keliu. Žmonės prisi- ligonis, ~-------- —
veža degtinės iš kitų valsti- 
jų ir ją pardavinėja. Mušty
nių kįlančių dėlei girtuokly- 
bės pas mus labai daug.

Nesenai tapo užpultas ant 
kelio Juozas Gavelis, supiau- 
stytas peiliais ir šautas į gal 
vą; kulipka perlindo per 
odą ir išlindo pro antakį. 
Įtariami mušeikos Juozas ir 
Jurgis G. pabėgo nuo teis
mo rankų. Abu jie yra di
deli socijalistų priešai.

Blaiviomis akimis žiū
rint labai skaudu matyti to- i _________ _______
kias tragedijas, kurios nuo- naują modernišką murinę 
lat iškyla dėlei tos „rupu- svetainę, ant trijų lubų, 
žės ašarėlių.” _ Jai, vienas iš svarbiausių į-

AI Sherbin. | nešimų, kuris be abejonės 
paskatįs narius musų Drau
gijos, pridėt visas pastan
gas, kad namas butų taip 
greit, kaip galima įkurtas.

2. Sumažint įstojimo mo-

vieno 
Toliaus, 
teismas

kad ku-

MINDEN, W. VA. .
Angliakasių vargai. Su

pjaustė lietuvį.
Angliakasių padėjimas nate 3^^ ke 

baisiai pablogo, žmonių pn- biaurojat buk jie 
važiavo daugybe, ypač ru- v.rti nė žvprips iii r

, žinomas kaipo 
Holmes, ir kada daktaras jį 
apžiurėjo, jis išsitraukė re
volverį ir daktarą nudėjo. 
Paskui ligonis atsuko gink
lą į save ir pats nusišovė.

Iš 23 dienos Gegužės, 1915 
metų, susirinkimo Lietuvių^ 

Mokslo Draugijos,„ 
Pittsburgh, Pa.

1. Nutarta: pastatytie

CHICAGO, ILL.
Sektinas pavyzdis.

Šiomis dienomis apsivedė
<irg. Jonas Stanislovaitis sulke7tį‘J“"‘^,,dvoj^į“““nįu'5 
P-’e y-.P?deralte; Sll.ub? «- dolerių, nuo 23 dienos gegu- 
me civilišką, pas teisėją Y- žės š *, tokj bud 
ra tai pagirtinas ir gabus duodama proga idekvieram 
vyrukas, kuris trumpu laiku lietuviu „įiijtti nariu mu- 

damas gyvais faktais, kad 
imti bažnyčioje šliubą ir. ... -
remti savo centais Romos Įmui *° darbo is 7 nanų. 
trustą yra nedora.

Lai būna jis pavyzdžiu vi
siems, kurie sako, kad apsi- 
vest su katalike bažnyčioj 
nėra priešinga progresui, 
nes vėliau merginą galima, 
esą, padaryti laisva. Bet 
aip sakydami tie žmonės 

užsimirštą, kad jie jau nu
nešė kunigui kelioliką dole
rių kovai su mokslu ir prog-1 
resu- A. B. S. mui. Rėd.

i • • f i HvVU V ALA UdOll.
pertikrino merginą, nurody- Lu draugios.

Voži 1^ dUglJUS.

3. Išrinkta kimisija vary-

4. Protokolą pagarsinti 
'organe „Keleivyje.”

Pirm. S. Maskeliūnas, 
Prot. rašt. J. Blazaitis.
Pittsburgo lietuviams to

kį darbą visa gale reikėtų 
paremti, nes turint savo sve
tainę, kurioje butų įsteigtas 
knygynas ir kiti paranku- 
mai, tas daug patarnautų 
lietuvių kultūriškam pakili-

pe; jie nežino patįs, kas jie.
Darbai čia šiuom laiku sad veikimą pastūmėja ir vi-

— « • • • I 9 • J * ••  • ♦ >
Ši draugija, matyt, plati-



II • w I
stą turėdavo prisiekti prieš tuo mažesnė darosi kunigų suyis mažai kas naudojasi; j tiek, kiek jis gali: 1—2 ar 3 
Dievą, kad jis klausys po- įtekmė. Todėl nelauk, tėve, skaitymui f— ■ J--- >-•
---------- x---------— — j0 , 0| .j sustiprės. Tie lai- beletristiką arba tuscias, kio sunku yra ištesėti priepieziaus, tarnaus jam ir 
valdomai bažnyčiai, 
kuris valdonas kunigijai . 
sipriešindavo, tai popiežius 
tuojaus jį iškeikdavo ir toks 
valdonas jau nebegalėdavo 
daugiau valdyti žmonių. 
Matai, tėve, kokią tuomet 
galybę turėjo dvasiškija. 
Bet ta jos galybė nupuolė ir 
dabar vis puola. Kuo toliau, *

^eipT'kai Jau kad 
stipri Tu jau per 

iezius gimei.
— Vaike, tu man pripasa

kojai tokių navatnybių, kad 
aš nežinau ir ką tau atsaky
ti. Aš eisiu pas prabaščių 
pasiklausti, 
buvo.

Mokslas ir išradimai.ima daugiausia valandas į dieną. Jei išsv-
1 J V V* ' W • 1 1 — 1 • _•

knygos dvi ar 3 valandas, 
tad reikia bandyti užsiimt 
skaitymu nors pusę valan
dos, kasdien po truputį už
siėmimą pailginant. Pa
dirbėjus keletą mėnesių 
žmogus su skaitymu apsi
pranta, pergali save,o su tuo 
tvirtėja valia, atsiranda iš
tvermė ir pastovumas ir ta
da nesti jau sunku ir po 
kėlės valandas užsiimti 
skaitymu; atpenč — žmo
gus pripratęs prie knygos 
be jos jau nuobodžiauja.

Tūli, šiek-tiek įsiskaitę 
laikraščius ir apsipažinę su

bevertės knygiūkštes.
Pažįstu daugybę jaunuo

lių (nekalbant jau apie ve
dusius, tie da mažiau skai
to), kurie turi pretenziją 
skaityties apsišvietusiais, 
bet nėra perskaitę netik ki- 

* * i tose kalbose, bet nei savo
ar įstikro taip ka]boje nei vieno storesnio 

veikalo. Paklausus, kodėl 
i jie nesinaudoja knygynais, 
' valdiškomis bibliotekomis, 
nelanko anglų kalbos kursų, 
kurių yra kiekviename di
desniame mieste, atsako — 

i laiko neturi. Tuo tarpu, 
dant kasmet apšvietos tiks- žiūrėk, salėse kur susirinkęi 
lams viso pasaulio valstybių į§ tuščio i dvka tuščius gin- 
išleidžiamą pinigų 
kiek išleidžiama yra 
reikalams, i _ _ ______
pilnas šimtmetyš metų, kaip blogiau: smuklėse kiti svei- 
žemės veidas išdžiūtų nuo 
kraujo ir ašarų.

Žmogaus, kuris skaito ka
res reikalingomis, negali
ma skaityti apsišvietusiu, 
nors jis butų ir devynius 
universitetus užbaigęs. 
(Nors, nereiškia, kad nepri- 
pažįstantie karių visi jau 
butų skaitomi apšviestais).

Kada visų tautų žmonės 
laipsniškai apsišvies. mokės 
be ginklų, be kraujo pralie
jimo savo interesus sutvar
kyti; tai atsitiks socijaliz- 
mui įvykus.

Pakol kas, vieninteliu ir 
tikriausiu prieš karę prote
stu yra — raginimas liau
dies prie mokslo, apsišvieti
mo.

Apsišviesti ir darbo žmo
gui rodos nėra taip sunku, 
reikia tik noro ir pasišven
timo. Reikia nepraleisti nei 
vienos progos, kuri gali pri- 
gelbėti žmogui apsišviesti.

Apšvietą mes įgyjame iš 
knygų. Tad ir turėtume 
stengties, kad kiek tiktai 
galėdami daugiau laiko pa
švęsti skaitymui. Tūli mu
sų lietuviai (didesnė da-gi 
ir socijalistų dalis) pasiga- 
nėdina vien laikraščių skai
tymu, manydami, kad iš jų 
Įgys apšvietą. Iš vienų lai
kraščių žmogus niekad ap
sišviesti negali; gali tik iš 
tamsuolio tapti susipratu
siu, gali išsilavinti politiko
je, bet, toli gražu, negali 
mokslą įgyti. Susipratimas 
ir apsišvietimas labai toli 
stovi vienas nuo kito.

Mums, lietuviams, gal 
kiek ir sunkiau yra apšvietą 

: atsiekti. Musų literatūra 
menkutė, gerų raštų, kurie 
išvysto pas žmogų pasaulio
žvalgą labai mažai turime; 
juk iš „Sapnininkų” ir "Pe
klos knygų” neapsišviesi. 
Reikia skaityti knygas iš 
gamtos mokslų sryties, bio
logijos, geologijos, kultūros 
istorijos; reikia susipažinti 
nors elementariškai su as
tronomijos, evoliucijos mo
kslu: Įgyti nors pradini su
pratimą apie žmonijos pra
eitį, reikia studijuoti istori
ją. Kad išsidirbti sau pa
stovius vidujinius įsitikrini- 
mus, reikia būtinai nors pa
viršutiniai susipažinti su 
visomis mokslo šakomis; 
apsipažinti nors su 2—3 
tautų literatūra.

Tuo budu kiekvienas iš 
mus turi iš visų pajiegų ru- 

, pinties pramokti be savo 
gimtosios kalbos dar ir kitą 

įkalbą, kad galėtų kitos tau
tos literatūra naudoties. 
Anglų literatūra yra gana 
didelė ir turtinga, o anglų 
kalbos pramokti visai nėra 
sunku, kadangi vakariniai 
kursai visiems atdari uždv- 
ką. Tiktai bėda, kad lietu
viai anglų kalbos pamoko
mis labai mažai naudojasi.

Dar mažiau lietuviai skai
to knygas. Spaustuvės, iš
leidusios geresnius veikalus, 
nieko nepelno, arba paneša 
nuostolius, po kelis metus 
negalėdamos atsigriebti iš
leistų spaudai pinigų. Jei 
ir yra tūlose kolionijose

uvo 
už-

Naudokimės visomis 
apsišvietimo progomis.

PRIRODYMAS, KAD 
BEŽDŽIONĖ ŽMOGUI 

GIMINĖ.
Visų pirmiausia reikia 

persergėti skaitytoją, kad 
ne visos beždžionės yra ly
gios ir todėl nevisos jos 
skaitomos žmogaus giminė
mis. Iš daugelio beždžionių 
mokslas tiktai nekurias iš
skyrė ir pavadino jas antro- 
pojidais.*)

Šiandien antropojidai da
lijami į 4 veisles: Afrikoj — 
gorila ir šimpanzė, Azijoj 
— orang-utangas ir gibo
nas. Jau vien išlaukinė jų 
išvaizda aiškiai primena 
žmogų. Visų pirmiausia, 
pas antropoidus nesimato 
vuodegos; bet vuodegos 
kartais neturi ir žemesnio 
išsivystymo beždžionės, to
dėl to fakto neimsime čionai 
da už prirodymą, kad žmo
gus yra giminė beždžionei. 
Aiškiausiu prirodymu, ku
ris gali pertikrinti atkak
liausi priešą, bus šitoksai:

Kas yra kada nors žiūrė
jęs per labai padidinantį 
stiklą į lašą kraujo, tas ži
no, jog tas ypatingas skysti
mas susideda iš dviejų gai
valų : .yra tai tikrasai krau
jo skystimas, o tame skysti
me plaukioja mažyčiai, taip 
vadinami, kraujo kūneliai. 
Ant pažiūros rodos, kad vi
sų gyvūnų kraujas yra vie
nodas. Bet jeigu tyrinėti jį 
iš eilės įvairių gyvūnų, tąi 
pasirodo, kad tie mažyčiai 
kraujo kūneliai visai nevie
nodi. Jie yra tai pailgi, tai 
apskritus, arba tai mažesni, 
tai didesni, žodžiu — kito
kie pas žuvį, kitokie pas sa
lamandrą, kitokie pas pau
kšti ir kitokie pas žinduolį. 
Taigi nėra nieko stebėtino, 
kad tarp tų gyvūnų yra toks 
didelis skirtumas ir iš pa
viršiaus. Ir tokis kiekvie
nos grupos gyvūnų kraujo 
skirtumas turi tokią ypaty
bę, kad vieno gyvūno gyvo 
kraujo negalima įvesti į 
kraujo sudynus kitam gy
vūnui. Jeigu bandom įleis
ti, tai tarp dviejų kraujo 
rūšių prasideda kaip ir ko
va. Vieno gyvūno kraujo 
skystimas sunaikina kraujo 
kūnelius kito gyvūno. Pa
sekmės būna tokios, kad gy
vūną sutraukia į krūvą ir 
jis žūva, nelyginant kaip 
miestas, tarp kurio gyvento
jų iškila naminė karė. Tas 
pats darosi net ir su tais gy
vūnais, kurie kartais išrodo 
net artimais vieni kitiems, 
kaip antai žinduoliai. Pa
vyzdžiui, įčirkštas katės 
kraujas kralikui, užmuša 
pastarąjį; ir, priešingai, 
Įčirkštas kraliko kraujas — 
užmuša katę. Vadinas, kra- 
likas katei ne giminė. Tuo 
tarpu vienos katės kraujas 
kitai katei nė kiek neken
kia. Reiškia, tik giminingų 
gyvūnų kraujas gali būt 
vienodas, arba, kitaip sa
kant, vienodas kraujas pa
rodo gyvūnų giminingumą. 
Padėkim, šuo ir vilkas ant 
tiek yra giminingi, kad vie
no kraują galima leisti į ki
to sudynus, be mažiausio 
pavojaus jo gyvasčiai. Taip 
pat yra su arkliu ir asilu, 
žmogaus gi kraujas paro
do ,kad jis giminė beždžio
nei. Kai kam tas, rasit, ne
labai malonu bus išgirsti, 
bet ką gi čia padarysi, kad 
ištikrujų taip yra. Vokie
čių tyrinėtojas Friedenthal 
nesenai darė Berlyne ban
dymus. Iš pradžios jis su 
maišė žmogaus kraują su 
žemesnės beždžionės krau
ju, bet pasirodė, kad vienas 
kraujas nuodingas kitam.

Tuos bandymus jis atkar
tojo kelis kartus ir vis buvo 
ta pati pasekmė. Bet kada 
sumaišyta žmogaus kraujas 
su šimpanzės krauju, jie

•) Antropojidas graiki) kalboje rei

škia: panašas j žmogų.

Sakome — mokslas yra 
į šviesa. Ir toks pasakymas 
I yra teisingas. Mokytas 
žmogus yra suvis kitoks ap
siėjime, mandagume ir vi
same savo pobūdyje. Jis ki
taip žiuri i gyvenimą, kitaip 
supranta gamtą ir gali sau 
išaiškinti iškilančius joje 
apsireiškimus. Kur jis ne
pažvelgia. dangaus erdvės- 
na ar jūrių gelmėn, jisai 
mato gamtą tikroje švieso
je. Jis turi išsidirbęs savo 
pasauliožvalgą; žino kas yra 
žemėje, po žeme ir už debe
sų berybėse eterų dausose. 
Jo ir patsai jausmas ir siela 
yra kitoki. tarsi skaidrus, 
kupini žmoniškumo ir pra
kilnių siekių. Negąsdina 
jo pragaro baimė, neverčia 
pulti ant kelių prieš šventus 
stabus pomirtinio gyvenimo 
paslaptis; nedarko sąmonės

i politiką, knygų nei nemėgi- 
sumą. čus pilsto: bolinėse kaule- į Pa &kajtyti» manydami esą 

.— karės iius ridinėja, ar kambarvje 'įau apsviestais vyrais, o pa- 
nepraeitų nei ąsoti alaus garbina, o tai da bandyk Pakalbėti su tokiu 

‘ ‘ smuklėse kiti svei- .apsviestunu apie ką nors
katą, turtą naikina ir laika 1S mokslo sryties, tai ir pa- 

* {matysi, kad jo vien kumu- 
rnu politikierėliu beesama.

Mažiausia iš visų musų 
i srovių skaito katalikai. Jie 
tai ir yra prietaringiausi 
pas mus žmonės, juodžiausi 
dėmė visame musų tautos 
kūne. Jei lietuviai katali
kai atidėtų nors šventadie
niais tiek laiko skaitymui, 
kiek jie atideda maldoms ir 
klausymui kuniginių apei
gų bažnyčiose, jie nebūtų 
taip apgailėtinai tamsus. 6 
pravartu ir būtina yra 
mums šviesties.

Aš patarčiau tikintiems 
lietuviams, kurie lanko 
šventadieniais bažnyčias ir 
ten išėsti po keletą valandų 
klausydami, kaip kunigai 
atlikinėja prietaringas apei
gas ir keikia mokslo ir ap- 
šrietos platintojus, apsisto
ti valandėlei ir pamąstyti, 
ką jie daro? Kokią naudą 
jie turi iš maldų, giesmių ir 
bažnyčios lankymo? Lai tą 
laiką sunaudoja skaitymui 
knygų ir laikraščių, kuriuo
se ras išaiškinimą rišu 
jiems nesuprantamų pasla
pčių, o patįs persitikrins, 
kad Dievas nereikalauja 
tuščių maldų ir giesmių.

Norint apsišviesti, skaity
ti turime visad ir visada, 
k^da tik turime progą ir lai
ko. Skaitykime ryte, per 
pietus, vakare grįžę nuo 
darbo ir eidami gulti. Va-

apšriestunu” apie ką nors

gaišina.
Kiekvienas jaunas žmo

gus leisdamas be naudos lai- 
■ ką turėtų atsiminti darąs 
1 didžiausią klaidą ir nusikal

stas netik prieš save, bet ir 
prieš riša visuomenę- Kol 
žmogus jaunas, pilnas ener
gijos. tol jam patogus laikas 
mokinties ir šviesties. Jei 
jaunas nespėjo įgyti apšvie
tus. vėliau jau sunku tai at
siekti. Gyvenimas išsekina 
energiją, susilpnina valią, 
o neretai ir smegenis pase
nusios atsisako tarnauti, 
šiandien ir apšviestų žmo
nių daugybė yra nelaimin
gais. todėl kad gyvena tarp 
tamsuolių. nepažįstančių 
nei svieto nei savęs. Taigi, 
jei jaunas žmogus galėda
mas atsiekti apšvietą nepa
sirūpino ją įgyti, jis prasi
žengė prieš žmoniją, nes pa
siliko tamsiu, prietaringu, 
piktinančiu visą draugiją, 
leidžiančiu save ir savo bro
lius vergti.

Brangiausiu dalyku žmo
gui yra laikas. Sakoma: lai
kas — pinigai. Kuomažiau 
laiko žmogus praleidžia tuš
tybėms. tuo daugiau gali jo 
sunaudoti apsišvietimui. 
Neturėtume nei valandėlės 
laiko praleisti veltui. Nesa
kau, kad darbo žmogus po 
darbo valandų turėtų įsi
kniaubti knygon ir skaityti 
įlri Tolumai T oilro lri^lrvio-I 
nas turėtų pasiskirstyti ir 
laikyties punktuališkumo. 
'Yra laikas pasilsiui, pasi
linksminimams, darbui, pa- 
sižmonėjimui, tad turi jo ra- 
sties Ir apšvietos atsieki- 
mui.

Pramokti anglų kalbos; 
lankyti mokyklą, biblioteką, 
prakalbas, paskaitas; pri
gulėti prie draugijų, daly
vauti visuomenės veikime; 
skaityti namie ir prie kiek
vienos progos, turėtų būti 
kiekvieno musų pareiga. 
Jei kurie iš musų taip neda
rome. — neturime teisės 
vadinties susipratusiais vi
suomenės piliečiais, o esame 
kaidžiojančiais saulėtekyje 

i tamsos šešėliais, užstojan
čiais savo juodomis dėmė
mis ir kitiems kelią prie pir- 

; myneigos.
Didžiuma žmonių yra sil- 

i pnavaliai. Jie turi gerus 
norus ir norėtų apsišviesti, 

i pasimokinti, bet neištesi. 
Pradeda toksai silpnos va
lios žmogus lankyti mokyk
lą ar skaityklą, skaityti 
knygą, — išpradžių, sunku, 
nesuprantama. Jisai ner- 
vuojasi, pyksta patsai ant 
savęs ir greit, „atkandęs 
dantį,” paliauja dirbęs ir 
jau daugiau neina mokyk
lon, arba nepaima knygos į 
rankas. Tokių nepastovių 
būdų yra daugybė. Už tai 
jei mes norime prasisiekti 
pirmyn, pakilti žmoniš
kume, turime visųpirma 
stiprinti savo valią. Tas 
nėra perdaug sunku. Pa
darykime taip: kiekvie
nas, kuris tik trokšta sau ir 
žmonijai geresnės ateities, 
turi astkirti dalį laiko nuo'sienos, 

butų tikinčių žmonių ir~kad škas karalius užimdamas so- kyklų ir knygynų. Atiduo- įsteigti knygynėliai, tad "jais visų kitų gyvenimo reikalų; f”

daugiau jie aukautų „ant 
Dievo garbės” pinigų. Tai
gi, kad daugiau prie savęs 
žmonių pritraukus, ji ir

— Maike, šiandien aš no
riu pasikalbėt su tavim apie 
politiką. Tu vis giri man 
socijalizmą. Aš, kaipo lie
tuviško vaisko generolas, 
socijalizmo visai nepripažį
stu, 
daug snapso išgeriu ir todėl dėjimų niekas neišeina. Jau 
negaliu to mokslo suprasti, apie 2,000 metų kaip bažny- 
Olrait. Maike, tegul jau bus čia gyvuoja, o ji da jokio pa- 

. gerjnjmo nepadarė.
— Socijalistai, vaike, taip

gi nieko nepadarė.
— Negalima sakyti, kad 

jie padarė daug; bet negali
ma ir norėti, kad socijalistai 
daug padarytų, nes jie da 
neskaitlingi. Socijalistų ju
dėjimas tik dabar praside
da. Bet palauk, tėve, tegul 
socijalistų partija taip su
stiprės, kad galėtų savo pro
gramą gyveniman Įkunyt, o 
tuomet pamatysi kokios 
permainos Įvyks pasaulyje.

— Jeigu taip, x*aike, tai ir į 
iš bažnyčios tu negali nieko 
reikalauti, nes ji taipgi ne- i 
turi da galybės pagerini-

■» •
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prižada jiems būrio pageri- prietarai. Tokį žmogų va-
____  ___ _ _ nimą. Bet tu. tėve, ir pats 
Tu sakai, kad aš per- gali matyt, kad iš tų priža-

diname apsišvietusiu. Iš jo 
vidaus tarytum šviesa at- 

j spindi. Nes prote, kur vie
špatauja išmintis ir žmoni- 

! škumas, nebelieka vietos 
prietarams ir tamsybei.

Miela yra būti tokioje 
draugijoje, kur susirinkę 
harmoningai išsivystę, ap
sišvietę žmonės. Neišgirsi 
ten nepadorių šnekų, tušty
bių. o vien rimtą visuome- 

; nes reikalų apkalbėjimą, 
Į kaip pagerinus žmonijos 
ateiti.

Mokslo nauda, berods, y- 
ra kiekvienam aiški. Nebū
tų mokslininkai triušę žmo- i 
nijos gerovei, neturėtume 

■šiandien taip pakilios kul
tūros. žmonijos praeitis bu
tų miglomis dengta, nežino
ma, o tautų civilizacija te
bebūtų gemalo stovyje.

Nekurie žmonės sako da
bartinę civilizaciją esant 
netikra. nepageidautina, 
kadangi ji privedusi tautas 
prie tokių baisių nuotikių, 

i žmonijos 
istorijoj Europos karė. Ki- 

jti vėl sako, kad per kraują 
j ir kares žmonija tik ir civi- 
lizuojasi, todėl ši karė esan
ti reikalinga; ji prigelbė- 
sianti tautoms civilizuoties.

Šiuodvi nuomom yra klai
dingos.

Musų civilizacija yra ge
ra. ir naudinga, o visa žmo
nijos nelaimė tik ir yra ta
me. kad vos tik keliolikta 
žmonių dalelė tėra pasieku
si civilizaciją, apsišvietusi. 
Daug didesnis-gi žmonių 
skaitlius tebėra prie civili
zacijos slenksčio, mažai 
kiek daugiau sukulturėję 
už laukinius. Todėl tai 
žmonija negali dar vis iki 
šiol ir be kraujo gyventi.

Karės netik neveda prie 
civilizacijos, bet gramzdina 
tautas Į nuožmybės, barba
rizmo gadynę; sunaikina 
kelių šimtmečių tvertą kul
tūrą.

Ag nieko baisesnio ir pra- 
keiktesnio žemės žmonės nė 
neturi, kaip karė.

Kiekvienas apsišvietęs 
žmogus pripažins, kad ka
rės neturėtų daugiau atsi
kartoti. Karės neleidžia 
žmonijai civilizuoties,— to 
niekas neužginčys. Valsti
ja, užlaikymui kariumenės 
ir išdirbinėjimui žudymo į- 
rankių išleidžia baisiai di
delę pinigų sumą, tuo tarpu 
kada stinga liaudžiai mo-

tavo teisybė, tegul aš busiu 
durnas. Ale pasakyk tu 
man, kodėl socijalizmą kri
tikuoja mokyti žmonės?

— O ar tu, tėve, nežinai, 
tos teisingos žmonių patar
lės, kad ta obelis, ant kurios į 
auga geriausi obuoliai, ri-i 
suomet būna daugiausia ap-' 
daužyta pagaliais? Prie to
kios obelies galima prilvgint į 
ir socijalizmą. Apie ji tiek ■ 
pagalių, kad didžiausi stirtą 
malkų butų galima sukrau-; 
ti. Didžiausi žmonių apga-į 
vikai ir vagįs daugiausia j 
svaido Į socijalizmą paga-i 
liais. Didžiausi žmonių lu-Į 
pikai, didžiausi nedorėliai I_______ _________________
užsipuola ant jo ir rėkia, j mams daryt. Bet palauk, 
kad socijalizmas išgriaus i vaike, tegul tik katalikų ba- 
šeimyną, kad jis platina be-jžnyčia sustiprės, o ji šiur 
djeyybę ir t.t- Tie grafte- į laimę ant žemės padarys, 
riai dar sako. kad . sočijaliz- — Tėve, aš nenorėčiau ta- _ __ ______
mas užtaria lais\ają meilę. ve įžeisti, tečiaus turiu pa-[kaip kruviniausi 

Į sakyti, kad tu nežinai ką 
i kalbi.

— Kaip tai nežinau?
— Tu nežinai, tėve, kad 

bažnyčios galybė jau praė
jo. Viduramžiuose ji turėjo 
tokią galybę, kad prieš po
piežių visi valdonai drebė
davo. Ji tuomet galėjo pa
daryti, ką tik norėjo, o te- 

jčiaus nieko gejcp žmonėms 
i nepadarė. Bet negana to, 
kad ji nepadarė nieko gero, 
ji da pridarė daug blogo, 

i Ji buvo Įsteigus taip vadina- 
l mą „šventą inkviziciją,” kas 
! reiškia persekiojimą ir nai- 
; kinimą tų žmonių,kurie kuo- 
mi-nors neįtikdavo kunigi
jai- Tūkstančiai vyrų, mo
terų ir merginų buvo kuni
gų sudeginta ant laužų, o 
tūkstančiai nukankinta ink
vizicijos kalėjimuose. O tu, 
tėve, sakai, kad kunigai rū
pinasi Įvykdinimu ant že
mės teisybės ir lauki, pakol 
jų galybė sutvirtės. Tu ne
žinai istorijos.

— Maike, aš tam netikiu. 
■Jeigu kunigai butų žmones 
taip kankinę, kaip tu sakai, 
tai valdžia neleistų jiems 
taip daryti.

— Tėve, aš juk sakiau, 
kad tu nežinai istorijos. Ba
žnyčia tuomet turėjo katali
kiškose šalįse tokią galybę, 
kad ji ir valdžią valdydavo. 
Valdžia tuomet buvo stačiai 
bažnyčios tarnaitė. Kataliki-

■

f

!

— Jes, vaike. Ir taip sa
ko ne kokie prasčiokai, bet 
mokyti žmonės. Jie turbut 
žino.

— Bet juokinga išrodo, 
kada toks mokytas grafteris 
kalba., buk socijalizmas iš
ardys šeimyną, o tuo tarpu 
pats yra jau 10 sykių apsi
vedęs ir vėl persiskyręs, 
pats yra paleistuvis. Ir aš 
tau pasakysiu, tėve, kad to
kie paleistuviai daugiausia 
mėgsta užsipuldinėti ant 
socijalizmo.

— Palauk, vaike. 0 argi 
tas neteisybė, kad socijalis- 
tai nori išgriauti bažnyčias, 
iškarti kunigus ir išnaikin-j 
ti tikėjimą?

— Taip. tėve, tas yra ne
teisybė. Socijalizmas su ti
kėjimu neturi nieko bendra.■ 
taip kaip jis neturi nieko j 

. bendra ir su astronomija. 
Socijalizmas visai nesirūpi
na tuomi. ar kas ten už de
besų yra, ar ko nėra. Jis 
rūpinasi vien tik apie Įstei
gimą ant žemės teisybės ir 
pagerinimą žmonių būvio.

— Socijalistai. vaike, ne
gali tuomi pasigirti. Teisy
bės ant žemės Įsteigimu ir 
žmonių būvio pagerinimu 
rūpinasi daugiausia katali
kų bažnyčia.

— Ji tik sako, kad ji rūpi
nasi, bet ištikrujų ji to ne
daro. Bažnyčia rūpinasi 
tiktai tuomi, kad daugiau*

I
i

L^,\'f„^S«1‘rx«^.1fee+!^^V1Fj'žiuodami Į tolimesnę kelio- 
"" ' ' j nę, trukiu ar gatvekariu, ne

užmirškime su savim pasi
imti knygą. Vasaros metu 
šventadieniais išvažiuoja
me giriosna, Į žaliumynus, 
tad ir čia neužmirškime pa
siimti su savim knygą ir lai
krašti.

Atminkite: kas nemyli 
apšvietos, mokslo — nemyli 
žmonijos, nemyli — krikš
čioniškai tariant 
vo. Tokis žmogus yra ap
sunkinimu visai draugijai.

Sekanti syki pakalbėsiu, 
kokius raštus kiekvienas iš 
musų turėtų būtinai per
skaityt.

- krikš- 
nė Die-

Vardunas.

Raudonos Kibirkštis.
Laikraščiai praneša, kad 

Meksikos kareiviai Mazalta- 
ne konfiskavo turtus, kurie 
prigulėjo Amerikos kapita
listams. Patriotai, griebkit 
šautuvus!

Jei socijalizmas yra sap
nas, kapitalizmas yra šmėk
la- Katras jums geriau pa
tinka?

Patriotizmas ir militariz- 
mas yra dvynai.

Pasaulyje yra du didžiau
si blogumai: tamsumas ir 
skurdas. Vienas jų gimdo 
kitą.

Vienatinė nauda, kokią 
žmogus gali turėt kapitali
stiškam surėdyme iš doros 
įstatymo, tai tik apdaryt jį 
po stiklu ir pakabint ant

Iš „Appeal to Reason.”
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pasirodė esą tiek vienodi, 
kad susijungė vienas su ki
tu. kaip kad butų vieno gy
vūno.

Ką-gi tas reiškia?
Nieko daugiau, kaip tik 

tą, kad šimpanzės kraujas 
yra giminingas žmogaus 
kraujui. O giminingas krau
jas gali būt tik pas giminin
gus gyvūnus. Ir iš to jau 
pasirodo, kad šimpanzės 
veislės beždžionė yra žmo
gaus giminė.

Kas norėtų su šiuo klausi
mu apsipažinti plačiau, pa
tartina perskaityt knygą 
žmogaus Išsivystymas,” 

gaunamą "Keleivio” redak
cijoj.

i$ AMERIKOS.

CHICAGOS STREIKAS 
PASIBAIGĖ.

Didis dailydžių streikas 
Chicagoj pasibaigė laimėji
mu darbininkams. Streika
vo 16,000 dailydžių nuo ba- 

i landžio mėnesio, reikalau
dami 75c. valandai. Strei
kas buvo suparaližavęs vi
są statymo pramonę, nes 
dailydėms streikuojant ne- 

i galėjo dirbti ir kiti darbi
ninkai.

Streikas pasibaigė 10 lie
pos. Darbininkai gaus po 
70c. valandai ir padaryta 
taip vadinamą "uniform 
agreementą,” sulyg kurio 
darbininkai apsiima per 3 
metus nestreikuoti, o savi
ninkai neskelbti lokautų. 
Beto darbininkai išreikala
vo taip vadinamo "closed 
shop,” kas reiškia, jog darb
daviai negali samdyti neu- 
nijinių darbininkų.

Pirm streiko dailydės 
gaudavo 60c. >yž valandą.

!

HOLT BUVO BAISUS 
ŽMOGUS.

Apie Holtą skaitytojai 
jau žino iš pereito ”Kel.” 
numerio. Jis išsprogdino 
Washingtone senatą, o at
važiavęs New Yorkan per
šovė Amerikos aukso kara
lių Morganą. Jis buvo su
imtas ir pereitoj sąvaitėj 
kalėjime nusižudė. Bet tai 
ne viskas. Dabar išsiaiški
no, kad Holt turėjo bombų 
dirbtuvę ir buvo pasiryžęs 
paskandinti keliatą laivų. 
Iš jo laiško, rašyto jo žmo
nai, patirta, kad jis padėjo 
milžinišką bombą ant gar
laivių, kuris šiomis dieno
mis išplaukė iš New Yorko 
Į Liverpolj. Laiške pasaky
ta taip: "Garlaivis, kuris 
išplaukė iš New Yorko į Li- 
verpolį, nuskęs sulyg Dievo 
noro 7 liepos. Tuo garlai
viu yra ’Saxonia’ ar ’Phila- 
delphia,’ tikrai aš negaliu 
pasakyt.” Tas laiškas li
kos įduotas valdžiai ir tuo
jaus duota tiems garlai
viams bevieliu telegrafu ži
nia, kad sustotų ir jieškotų, 
ar nėra kur paslėptos bom
bos. Garlaiviai buvo jau 5 
dienas kelionėj ir daugiau 
kaip 1,200 mylių nuo kraš
to. tečiaus žinią gavo. "Phi
ladelphia” atsakė, kad atda
ryta ir iškratyta kiekvienas 
siuntinys, kiekvienas pake
lis, bet nieko nerasta. "Sa- 
xonia,” kuri vežė 330 žmo
nių, atsakė, kad viskas ge
rai.

Tuo tarpu viduryje jūrių 
kilo gaisras ant Kanados 
laivo, kuris plaukė Anglijon 
su amunicija. Manoma, 
kad tai ant šito laivo Holt 
buvo padėjęs padegamąją 
bombą. Kaip dabar išsiai
škino. tai jau kelios sąvai- 
tės atgal ant dviejų Angli
jos laivų, kurie išplaukė iš 
Amerikos, atrasta nespro
gusias bombas.

Dabar Amerikos spauda 
klausia, iškur Holt ėmė pini
gų tokiai kampanijai? Pir
ma jis buvo Harvardo uni
versiteto (Cambridge, 
Mass.) instruktorium ir ti
kras jo vardas buvo Erich 
Muenter, bet 1906 jis čia 
nunuodijo savo žmoną ir 
pabėgo. Nuo to laiko jis 
jokio užsiėmimo neturėjo, o 
tečiaus turėjo užtektinai pi
nigų dinamitui pirkti ir va
žinėtis iš miesto į miestą. 
Ar už Holto nebuvo tik Vo
kietijos rankos?

PAVOGĖ VYŠNIŲ IR UŽ
SINUODIJO.

Brockton, Mass.— Tūlas 
Monroe, 16 metų vaikinas, 
įlindęs j svetimą sodą prisi
skynė vyšnių ir suvalgęs jas 
užsinuodijo. Vyšnios buvo 
aplaistytos nuodais nuo va
balų.

SŲSIPIAUSTĖ LIETUVI
ŠKOSE VESTUVĖSE.
Anglų laikraščiai rašo, 

kad Framinghame, Mass., 
Petro Blažio vestuvėse pe
reitoj nedėlioj likos supiau- 
gtytas tūlas Antanas Vei- 
nauskas, kuri reikėjo nuve
žti ligonbutin.

i

LIETUVIS SUDEGĖ 
DEGTINE.

Philadelphia, Pa.— 4 lie
pos sudegė nuo degtinės 
Stasys Žilinskas, 27 m. am
žiaus vaikinas. Nelaimin- 
gasai prie jokios draugijos 
neprigulėjo, tad, kol miesto 
valdžia atsiėmė palaidoti, 
gulėjo ant žemės kambary
je. 2 metu atgal prigulėjo 
prie S.L.A. 170 kp., bet pra
dėjęs girtuokliauti liovėsi 
mokėjęs kuopon mokesčius. 
Jo mirtis sudrebino ne vie
ną alkoholio mylėtoją.

* N. Dievo.

I PERŠOVĖ UNIJOS VADĄ
Pereitoj sąvaitėj Chica

goj likos peršautas tarptau
tinės plyt ninku unijos sek
retorius Ch. Johnston. Ne
žinomas piktadarys, matyt 
kapitalistų nusamdytas, at
ėjo pas jį namo ir paskam
bino. Kada Johnston ati
darė duris, piktadaris suva
rė į jį du šuviu ir mirtinai jį 
sužeidęs prasišalino. Poli
cija piktadario surasti "ne
gali.” _______
NEW YORKE SUSTREI

KAVO 10,000 RUBSIU- 
VIŲ.

Praėjusį panedėlį, 12 lie
pos, New Yorke sustreika
vo 10,000 kelinių siuvėjų. 
Svarbiausi reikalavimai yra 
šie: sanitariškos darbo są
lygos, pripažinimas unijos 
ir daugiau algos. Manoma 
da 80,000 vyriškų drapanų 
siuvėjų išvesti streikan.

AUKOS
LIETUVOS ŠELPIMUI

HUDSON’, MASS.
Liepos 4 d. buvo drg. J. Navičionies 

su p-le Ona Dumbrauskiute vestuvės. 
Nekelta didelės iškilmės, bet už tai 
pasielgta pavyzdingai ir kultūringai, 
nes būrelis svečių nepamiršo badau
jančių Lietuvoje brolių ir sumėtė 
$7.15 aukų nukentėjusiems nuo ka
rės.

Aukautojų vardai:
Jaunavedžiai po 50 c, M. Kazlaus- 

kis. M. Liumas, A. Poviliauskis, T. 
Balčiūnas, A. Navickas, K. Tamulis, 
S. Staknis po 50 c.

Ad. Navickas ,K- Navickienė, T. 
Yakštys, J. Grižis, A. J. Smidt, F. 
Dilis, K. Sadauskis, A. Balšinskis, K. 
Januškevičiūtė po 25c, T. Anglis, 
J. Alksnis po 15c.; P. Merkis 10c.

Ilgiausių metų jaunavedžiams!
M. Liumas.

Aukų $7.15 prėmiau. K. Šidlauskas, 
L. Š. F. iždininkas.

Pajieškau pusbrolių: Jono, Augus
to ir Kazimiero Grigaičių; Kauno gu
bernijos, Pašušvio par., Minaičių kai
mo; pirmiau gyveno So. Omaha, Neb. 
Taipgi norėčiau žinoti kur randasi 
Vincė Morkiutč iš Čerkasų kaimo. J 
Meldžiu jų pačių atsišaukti.

F. Grigaitis, (30)
Box 40, Rainbow, Conn.
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SUTEIKITE ADRESĄ, 
kur randasi mano vyras

Lawrence, Mass
šiuomi pranešam, kad "Keleivis 

galima gaut pavieniais numeriais 
Lawrence šiose vietose:

1) Kieva Julius,

30
3) S. Tataronis,

92

Short street;

Pajieškau brolio Antano Kasiulio,
9 metai kaip Amerikoj; Kauno gub, 

I Kauno pav, Raudonenų kaimo. Jis 
pats lai atsišaukia arba kas apie jį 
žino malonėkit pranešti ,nes yra la
bai svarbus reikalas.

Pranciškus Kasiulis,
4th st, So. Boston, Mass.

Pajieškau giminaitės Konstancijos 
Svickaitės, po vyro Shnavcienė, gy
vena apie Bllomeu, Wis. Malonėkit 
atsišaukti .

K. Januškevičius,
1214 So. Troy st, Chicago, III.

Pajieškau draugo Antano Pleinio; 
Kauno gub, Šiaulių pav, Tryškių 
parap. Gyvena Chicago, III. Mel
džiu jo paties atsišaukti, arba jei 
kas žino, pranešti man jo antrašą.

Vincas Radvilas,
307 W. 30th st, New York, N. Y.

Pajieškau vyro Miko Šimanskio 
arba Šaukimo, 29 m. amžiaus, 5 pėdų 
augščio, šviesaus veido, šviesiai juo
dų plaukų, rusvų akių, kuris prasiša
lino nuo manęs 6 d. liepos su mergi
na Br. Jur—te apie 27—28 m, tam
siai juodų plaukų, apie 5 p. augščio, 
tamsaus veido, didelių akių. Kas 
duos apie juos man žinią, gaus 10 
dol. dovanų. (30)

Marijona Šimanskienė,
67 Oak str, Lawrence, Mass.

Lawrence street. 
”KeL” Adm.

Paj ieškojimai
Jieškau vietos uždėjimui duonke- 

pystės biznio; jeigu butų pageidau
jama kur lietuviška duonkepykla, 
meldžiu man pranešt, už ką busiu be
galo dėkingas. Arba gal kas turi 
tam panašų biznį ant pardavimo, at
sišaukit. (30)

A. P. B.,

28 Broadvay, So. Boston, Mass.

"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, pajiesko- 
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.

Pajieškau pusseserių Martos ir 
Levanorijos Teminckučių; Kauno gu- 
bern, Šiaulių pav, Sereikių kaimo, 
Lygumų par. Labai norėčiau susi
rašyti.

Julius Alekna,
111 — 12th avė, Cedar Rapids, lova.

Pajieškau Antano Mikulskio; Kau
no gub, Šiaulių pav, Šilėnų sodž. Jis 
pirma gyveno Walthame. Kas žino
te jį — praneškite, busiu labai dė
kingas. Yra svarbus reikalas.

J. Skudris,
102 Silver zt, So. Boston, Mass.

Pajieškau draugo Leono Bugailos; 
Kauno gub, Šiaulių pavieto, Šimti
nės kaimo. 
ąuesne, Pa. 
ti ir jei žino kame randasi 
Grinis, teiksis man pranešti: 
svarbų reikalą.

Povilas Vaitkus, 
204 F str, So. Boston,

Girdėjau gyvena Du- 
Malonės pats atsišauk- 

Leonas 
Turiu 
(29)
Mass.

PARSIDUODA
BUČERNR IR GROSERNR

Bostone. Prekė yra $950. Arba 
priimsim į partnerius. Priežastis 
tame, kad šalyp to turim kitą biznį. 
Puiki proga padaryt pinigų, nes vie
ta puiki. Jei manot pirkti biznį,, 
atsišaukit į "Keleivio” Agentūrą.

(29)

Parsiduoda Saliunas
Geriausia proga pastoti biznierium 

už prieinamą prekę. Biznis gerai ei
na; vietiniai gyventojai lietuviai, 
lenkai ir rusai. Kreipkitės šiuo ad
resu: (28)

S. P. M.

P. O. Box 276, Naugatuck. Conn.

šitas Baksas naudingas 
žmogui.

Jonas Savičiunas, kuris mane aplei
do 12 d. balandžio, palikdamas sun
kiai sergančią po operacijos miesto 
ligoninėje. Už prirodymą kur jis 
gyvena — duosiu $25.00 dovanų. Iš
važiuodamas išsivežė su savim $1,300, 
mane-gi paliko dideliame varge, nu
liūdime ir skurde. Meldžiu iš visos 
širdies, jei pas jį yra nors krislelis 
žmogiškumo, lai atsišaukia geruoju 
jis pats. Meldžiu gerų norų lietu
vių, kas tokį žmogų pažintų, ku
riuo paveikslą čia matote, tuojaus 
pranešti man jo adresą. Jis yra 5 
pėdų, 4 colių augščio, juodburvis, 
juodų plaukų ir juodų antakių, rudų 
akių, buvo be ūsų, lieso, blyškaus 
veido, laibas, 30 m. amžiaus, bet iš
rodo jaunesniu. Paeina iš Liesnujų 
viensėdžio. Šimonių vai, Ukmer
gės pav, Kauno gub. Adresuokite:

Anelė Savičiunienė,
407 Joseph avė, Rochester, N. Y.

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 18 iki 21 metų amžiaus. Aš esu 
25 metų amžiaus; doras ir darbštus 
vyrukas. Meldžiu atsišaukti laišku 
ir prisiųsti paveikslą.

Ch. Kalita,

661 Willis avė, Detroit, Mich.

UETUVVOS ŠELPIMO FONDO 
KOMITETAS.

Prezidentas K. Gugis,

1840 S. Halsted st, Chicago, B 
Vice-Prezidentas 2) S. Mankua,

Cor. 12th and Vine sts, Phila,Pa 
Susineš. Sekr. 1) M. M. Rice-Harmaa 

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

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

P. O. Box 511, WestviUe, B, 

Finansų Sekr. 2) J. Stasiulevičiui 
1815 E. Moyamensing avė, Phila, Pa, 

Iždininkas K. Šidlauskas,
226 W. Broadway, S. Boston, Mase. 

Kasos Globėjai: M. čėsna, 56 Markei 
St, Brighton, Mass.; J. Gegužis M 
Broadway, So. Boston, Mass.; J. Gu
dauskas, New Britain, Conn.

Pinigus siunčiant čekiais arba Mo- 

ney Orderiais, reikia išrašyti vsMą 
Lithuanian National Relief Fun4

Visus pinigus reikia siųsti varną 
kasieriaus per Finansų Raštininkę, 
T. M. Dunduli, P. O. Box 511, W»rt- 
ville, III, kuris po kaucija $1,000

Pajieškau draugo. Kazimiero Jonu- 
škos; Kauno gub, šiaudėnų par, De
beikių kaimo, taip pat pajieškau 
draugo Motiejaus Karcauskio; Kau
no gub, Šiaulių pavieto, Pašušvio 
par. Valatkiškių kaimo. Norėčiau 
susirašyt su jais.

Antanas Nokšas,
P. O. B0X 68, Mecleary, Wash.

Pajieškau brolio Silvestro Dargio, 
ir Jono, Juozapo Giedrimų, Ignaco 
Zimanto ir Juozapo Streckio. Malo
nėkit atsišaukti šiuo adresu:

Jonas Dargis,
28 Broadway, So. Boston, Mass.

Pajieškau brolio Juozo Rinkevi
čiaus; Kauno gub., Panevėžio pav., 
Pinavo vals. šeškų kaimo; meldžiu 
atsišaukti.

Jonas Rinkevičius,
96 Remington st., Rochester, N. Y.

Pajieškau trijų pusbrolių: Jono, 
Juozapo ir Vinco Vadalauckų; Kau
no gub., Panevėžio pav., Pašvitinio 
parap., Viseikų kaimo. Malonėkite 
atsišaukti, turiu svarbų reikalą.

K. Aidukas,
52 Union str., Inkerman, Pa.

Pajieškau J. Galkausko, kuris pa
gyvenęs pas mane 3 sąvaites ir pra
sišalino. Jam prasišalinus dingo 
mano laikrodėlis ir pinigai. Jis pir
miaus gyveno Pittsburge. Manome, 
kad ir dabar ten išsidangino, 
žinote, malonėkitte duoti žinią 
adresu:

Kazimieras Gutonis, 
347 N. 9th st, Philadelphia, Pa.

Galima pagražint veidą raudonai 
ir baltai. Gera gyduolė nuo prakai
tavimo kojų, nuo spuogų, nuo dan
tų, nuo įdegimo saulės, nuo dvokimo 
kūno, nuo plaukų slinkįgąo. Pride- 
dam lietuviškus paaiškinimus, kaip 
vartoti. Parduodam už $1.50.

J. STANIS, (30)
42 Vine st, Montello, Mass.

Kas 
šiuo

PAJIEŠKAU DARBO.

Esu laikrodininkas (ziegorių taisy
tojas); turiu gerą praktiką tame 
amate. Galiu taisyti visokios rųšies 
laikrodžius. Taipgi galiu dirbti au
ksinių daiktų krautuvėj ir esu ilgą 
laiką dirbęs tame "biznije.”

Kalbu lietuviškai, latviškai, len
kiškai, rusiškai ir pusėtinai angliš
kai. Platesnių žinių kreipkitės šiuo 
antrašu: _ (32)

E. Duben,

200 Woodward st, Jersey City, N J.

$25.00 DOVANŲ.

Skiriu tam, kas nurodys adresą ir 
padės surasti kur randasi Kazimie
ras Valangevičius; laibas, augštas 
vyras; juosvų plaukų, kaip kada 
užsiaugina rudus, resvus uostus. My
li kaziruoti iš pinigų; kalba angliš
kai, rusiškai ir lenkiškai. Lietuviš
kai kalba dzukuodamas. Vedęs, 
turi 4 vaikus ir moterį. Nurodžiu- 
siems jo adresą bus išmokėta $25.00.

(28)
Stanislovas Pavliukevicz,

21 Center st, Bellows Falls, Vt

SKAITYKIT SU ATYDA!
Turime daugybę FARMŲ Wiscon- 

sin valstijoj, su naujoms trioboms, 
žemė išdirbta ir apsėta; galima pirkt 
su gyvuliais ir visoms mašinoms, 
taipgi galima imt ant randos arba 
ant pusės. Dabar laikas žemę apžiuv 
rėt, nes pati žemė pasirodo kokia 
yra. Jau keliolika lietuvių turi pir
kę nuo musų Farmas ir visi dėkavo- 
ja. Klausk platesnių žinių per laiš
ką įdėdamas už 2c. štampą, o gausi 
plačius paaiškinimus, musų adresas: 

d-6)
K. MARCINKEVIČIA,

1324 So. lOth st., Sheboygan, Wis.

DVIGUBI NAUDA.
Praktiškiausias prosas, padarytas 

geriausio metalo, parankus _ mote
rims prie naminio prosinimo _ ir 
Kriaučiams prie sunkesnių prosini- 
mų. Per 8 valandas išdega tik už 8 
centus gezolino. Todėl didelė nauda 
turėt tą prosą kiekvienai gaspadinei. 
Visose krautuvėse tas prosas parsi
duoda po $5.00. Kas prisius man 
$3.00, tam prisiųsiu prosą. (29)

PIJUŠAS STANKEVIČIA,

413 W. Poplar st., Shenandoah, Pa.

LIETUVOS SUNŲ IR DUKTERŲ 

DRAUGYSTt,

Dės Moinea, lova.

Valdyba:
Pirmininkas — A. Gailis,

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

821 Š.E. Market st., Dės Moinea, Ia. 
Turtų Raštininkas — J. P. š epatia, 
714 E. Walnut str., Dės Moines, lova, 
Prot. Rast. — J. Kazlauskas.

2900 E. 29th str., Dės Moinea lova. 

Iždinin. — J. Bindokas,
218 E. 5th str., Dės Moinea, lova. 

Iždo Globėjai — J. čiapas,
123 E. D st, Dės Moinea, lova. 

” ” — P. Ašmantą,

217 E. 6th st, Dės Moines, lova.

Susirinkimai būna 1:30 po piatąt 
Columbia salėje, 409 E. Locust st, 
kiekvieną antrą nedėldienį menMto*

PALAIMINTOS LIETUVOS 
DRAUGYSTt,
Chicago, I1L

Valdyba:
Prezidentas — K. Meškauskas,

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

906 W. 20th PI. Chicago* B. 
Nutarimų Rašt — Ant Tamkevišto, 

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

5507 W. 25th PI. Cicero, DL 

Iždininkas — L. Kasper,

3131 So. Wentworth ava. Chieage* 
Organo užžiur. — A. SelemonaviL_ 

1956 Canalport avė., Chicago, QL 
Susirinkimai būna kiekvieno mtoa 

šio antrą nedėldienį, 1-mą vaL M 
pietų, Geo. M. Chernaucko saloj, 1M9 
So. Union avė., Chicago, IU.

COLORADOS DARBI- 
NfNKAI REIKALAU

JA PRAŠALINIMO 
TEISĖJO.

Colorados darbininkai su
kilo prieš teisėją Hillyerą, 

i kuris nuteisė nekaltą strei- 
kierių vadą Lowsoną visam 

Į amžiui kalėjiman prie sun- 
i kiųjų darbų. Darbininkai 
pareikalavo, kad tas aiškus 
darbininkų priešas neturė
tų daugiau tiesos dalyvauti 
streikierių bylose. Dalyką 
svarsto vyri ausis valstijos 
teismas. Vargiai kas išto 
išeis, nes valstijos prokuro
ras ir kiti politikieriai re
mia to teisėjo pusę.
ŠVINĄ KASIŲSTREIKAS 

PRALAIMĖTAS.
Jei tikėti kapitalistų spau

dos pranešimui, tai cinko 
ir švino kasėjų streikas Jo- 
pline, Mo., pasibaigė visiš-^ 
ku nepasisekimu darbinin
kams. Streikas tvėrė 2 są- 
vaiti, streikavo 3,000 žmo
nių. Po dviejų sąvaičių vi
si streikieriai sugrįžo ir 
pradėjo prašyties, kad juos 
priimtų darban senomis iš
lygomis.

I

132 POLITIKIERIŲ PA
TRAUKTA TEISMAN.
Indianapolyje patraukta 

teisman 132 politikierių už 
suktybes laike rinkimi|. Se
ptyni tų vagių jau prisipa
žino kaltais esą. Visi tie 
vagįs demokratai.

i

Pajieškau dviejų pusbrolių: Jono 
Mikolaičio ir Jono Galinausko; abu
du Kauno gub.. Panevėžio pavieto, 
Baisogalos vai., Devyndonių kaimo. 
Girdėjau Galinauskas gyvenąs Chi
cagoj, o Mikolaitis S. Francisco. No
rėčiau susirašyti. Meldžiu atsišaukt.

Jieva Vanagaitė, (30)
124 Canton st, Hortford, Conn.

Pajieškau Draugo Jono Rinkevi
čiaus; paeina iš kaimo Vainatrakio, 
Panemunės parap, Mariampolės pa
vieto, Suvalkų gub. Meldžiu atsi
šaukti šiuo adresu:

Pranas Morkūnas,
143 Mill st, Pittston, Pa.

APSISAUGOKITE.
Vilimas Botirius rašosi ir sakosi, 

kad jo tėvai ir gimines gyvena 
Scranton, Pa. Jis atvažiavęs į 
Springfield, III. dirbo pas kriaučius, 
o paskui pradėjo dirbt ant savęs. Jis 
moka prisitaikyt prie visokių žmo
nių, pasidaro geru kataliku, laisvama
niu ir socijalistų. Mokėdamas ge
rai meluoti prasiskolino gaspadinei 
už penkis mėnesius, suėmė nuo dau
gelio lietuvių siutus ir kitokius ru
bus ant pataisymo, pardavė ir prasi
šalino. Kas apie tokią ypatą patir- 
sit, malonėkit pranešt. (29)

Ignas čekanauckas,
1629 Loweland avė., Springfield, III.

NAUJAS IŠRADIMAS.
Išrastas naujas aparatas, su ku

rio pagalba galima rūkyt vieną ci
garą arba už 5c. tabako visus me
tus. Rūkymas yra sveikas. Apara
tas praktiškai padirbtas, jį galima 
nutaisyt kaip nori ir užima mažai 
vietos kišeniuje. Kas atsiųs 45c. 
stampom, tam prisiųsiu tą aparatą.

(29)

PIJUŠAS STANKEVIČIA, 

413 W. Poplar st, Shenandoah, Pa.

LIET. NEPRIGULM. KLIUBA1
Chicago, 11L

Prezidentas — Sal. Vasaitis,

712 K. 17th place, Chicago, UL 

Pinu. Pagelb. — Jonas Gražinsiąs,

923 W. 33rd UL
Prot Rast, ir organo —>

Petras Keniutis,

3238 So. Halsted st, Chicaga, 
Finansų Rast — Kaz. Mikolaitis,

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

3342 So. Halsted str, Chicaga. 

Susirinkimai atsibuna kas paskuti

nę subatą kiekvieno mėnesio, 74b 
valandą vakare, "Aušros” svetsisš 

je, po No. 3149 S. Halsted st M«tL 
nis susirinkimas pripuola sausio mb> 
nesij. Bertaininiai: Balandžio ir Spo- 

lių mėn. Pusmetinis Liepos mėn.

Pajieškau brolio Kazimiero Norbu- 
to; Kauno gub, Šiaulių pav, Luokės 
par. Metai ir pusė atgal gyveno 
Kanadoj, Haiųilton. Meldžiu atsi
šaukti.

Stanislovas Norbutas,
216 Waldo st, Rumford, Me.

Pajieškau Antano Radzevičiaus, 
pirmiaus gyveno Newark, N. J. ma
lonėk atsišaukti.

Ona Janulioniutė-šeštokienė,
149 Millbury st, Worcester, Mass.
Pajieškau švogerių: P. Sapiegos, J. 

Kubiliaus, A. Ilgūno ir L. Katiliaus. 
Malonėkit atsiliept šiuo adresu:

A. Lukšys, 
Brookenburg, Va.

Pajieškau draugų ir pažįstamų iš 
Lankeliškių ir Alvito parapijų, Vil
kaviškio apskr, Suvalkų gub, mel
džiu atsišaukti tokiu antrašu: 

Albinas Pilipaitis,
Bos 334, Spring Valley, III.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
mylinčios gyvent ant ūkės ir dorai. 
Noriu kad mergina turėtų pinigų. 
Esu 24 metų, mergina neturėtų būt 
senesnė kaip 22 metų. Malonėkit su
sirašyt su manim ir prisiųst savo pa
veikslėlį. (29)

A. J. Markūnas,
P. O. BOX 52, Nashua, Mont.

BROOKLYN, N. Y.

PUSMETINIS SUSIRINKIMAS.

Lietuvių Apšvietos Draugijos atsi
bus 15 d. Liepos (July), Ketverge, 

8 vai. vakare, Tautiškam Name, 
101—-3 Grand St, Brooklyn, N. Y.

Draugai! Kiekvienas privalot pri- 
but minėtan susirinkiman, nes bus 
organo rinkimas ir kiti svarbus klau
simai, kurių paprastuose susirinki
muose negalima buvo išrišt Todėl 
šiame susirinkime ir yra reikalauja
ma skaitlingo narių susirinkimo. 
Dar vienas dalykas: kiekvienas na
rys malonės atsivest naują narį pri
rašyt prie L. A. D.

A. Petraška, sekr.

PARSIDUODA
BARBERNĖ IR POOL ROOM

Ant didelės gatvės, biznis eina 
gerai, galima padaryti $35—40 per 
savaitę. Savininkas serga, todėl 
parsiduoda. Kreipkitės greitai po 
šiuo adresu: (28)

EDWARD BOROVVSKI.

132 Main st, Hudson, Mass.

i

Pajieškau pusseserės Onos Janauc- 
kaitės, Preidžių kaimo, 1 metai kai 
Amerikoj. Taipgi pajieškau dviejų 
draugų: Jono Gabrio, Pajuodžiu kai
mo, 4 m. Amerikoj, ir Zigmonto Pa- 
karklio. 1 m. Amerikoj, Pabalių kai- 

Ona ir Zigmontas, girdėjau, gy- 
“ ' “ - - vi-

val.

mo. 
vena Chicagoj, Gabrys Bostone, 
si Kauno gub, Panevėžio pav. ir 
Meldžiu atsišaukti.

Petras Bacikonis , 
2125 Watson st, Pittsburgh, Pa.

Pajiesliu brolio Kazio Stankūno; 
Kauno gub, Šiaulių pav. Lygumų 
vai, Vebarių kaimo. 8 metai atgal 
gyveno Newark, N. J. Jau.daug sy
kiu jieškojau laikraščiuose, bet vis 
veltui. Norėčiau žinoti, ar dar jis 
gyvas ar miręs. Bukit geri jį žinan- 
tie pranešti. Pirmutinis, kuris pra
neš — gaus $25.00 dovenų (28) 

B. Stankiutė.
469 Summer avė, Newark, N. J.

Pajieškau brolio, Antano Jurgaičio 
Kauno gub., Raseinių pav., Skaudvi
lės vals., Upinos kaimo; pirmiau dir
bo Pennsylvanijos valstijoj anglių 
kasykloj. Meldžiu atsišaukti.

Ona Bogužienė,
36 Franklin st., Springfield, Mass.

"MILWAUKEE LEADER”
Darbininkai privalo remt savo 

spaudą, ir todėl lietuviams socijalis- 
tams, mokantiems anglų kalbą, pa
tartam užsirašyt šį dienraštį. Me
tams $3.00 ;pusei metų $1.50. Gali
ma užsisakyt per "Keleivio” redak
ciją.

Tik Pamėginkit!
Kurie dar nesat davę m^n 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 SUPROSINU senus. Pa
mėginkite, o pamatysit, kad aš teisy
bę sakau.

A. LIUTKUS,
670 N. Main Str, Montello, Mass. 

Liet. Tautiškame Name. (34)

DRAUGYSTE SV. PETRO Na. 1 

Town of Lake. Chicago, OL

Valdyba:
Pirm. — B. Mozeika,

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

2459 W. 46th pi, Chicago, ŪL 
Org. Užžiur, Prot rašt. K. A. čiaya^ 
4619 S. Washtenaw avė. Chicago. 

Finansų Rašt. — J. Laucevičia, 

4644 So. Paulina str Chicago, DL 

Kasierius — K. K. Stryneckis,

4612 S. Ashland ava., Čhieaga.
Susirinkimai būna kas trečią 10- 

dėldienį kiekvieno mėnesio lt vaL 
dieną bažnytinėj svetainėj, Sv. Patoa 
neprigulmingos parapijos, 4888 48 
So. Marshfield sve, Chicago, UL

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 20 iki 20 metų; butų geistina, 
kad turėtų nors $3,000 turto. Aš esu 
30 metų, turiu turto $10,000 ir gra
žioj vietoj savo namus. Malonėkite 
atsišaukti adresu:

John Žebris,
136 South st., Lowell, Mass.

Pajieškau Juzefos Saltonienės ir 
jos vyro Jono; Kauno gub., Raseinių 
pav. ir par.. 12 metų valdė Pakautų 
dvarą. Meldžiu atsišaukti arba juos 
žinančių pranešti, busiu labai dėkin
ga.

AR NORI MATYT KARĘ?
Prisiųsk mums 55c, o mes tuojaus 

išsiųsime Jums žiūroną geriausio iš- 
dirbimo, su padidinančiais stiklais ir 
24 karės paveikslais dykai. Nemokėk 
dolerio arba daugiau, kadangi už 55c. 
galima gauti 4 tuzinai įvairiausių 
paveikslų su gražiausiais vaizdais. 
Rašyk tuojaus ir apturėsi paveikslus: 

A. Bertulis, (30)
Box 230, Sycamore, III.

DAINININKAI IR 
MUZIKANTAI!

Nusipirkit naują knygą išsimoki
nimui gaidų (notų) lietuviškoj kal
boj. 8 lekcijos augščiausio gaidų mo
kslo. Daina 4 baisams, 7 paprasti 
tonai įvairiais vardais, 7 bemulei, 
Majoro ir Minoro, ir 7 kryžiukai, 28 

Pirmos 
iškir- 

, gausi 
(29)

tonų vardai. Prekė 
lekcijos pradžia 10c. 
pęs tą apgarsinimą 
knygą. Rašyk:

G. A. BARONAS. 
McKees Rock, Pa.

$1.50. ]
Pri siusk 
ir $1.00,

Domicėlė Truskauskiutė. 

1301 — lOth avė, Seattle, Wash.

Pajieškau brolio, Vinco Vaičiūno ir 

sesers Uršulės Vaičiunaitės-Bacevi- 

čienės. 16 metų gyveno Londone, 

Anglijoj, dirbo bombų dirbtuvėje. 

Drauge pajieškau pusbrolio Kazio 

Vaškelio. Pirmiau gyveno Mahanoy 

City, Pa. Visi Suvalkų gub, Vilka

viškio pav„ Alvyto par, Vaičlaukių 

kaimo. Turiu svarbų reikalą.

Petras Vaičiūnas, 

1112 Cherry Way, Braddock, Pa.
Pajieškau draugo Juozo Burkauc- 

ko; pirmiau gyveno Schenectady, N. 

Y, dabar nežinau kur. Meldžiu atsi

liepti.

Juozas Torčinskis, 

1109 So. Winnebago, Rockford, III.

Pajieškau brolio Stepono Gumbio; 

Vilniaus gub, Trakų pavieto, Kaza- 

kiškių parap, Žaslių vals. Bekšonių 

kaimo. 13 metų kaip Amerikoj, pir

ma gyveno Scranton, Pa, o paskui 

Clevelande; turiu labai svarbų reika

lą ir norėtau susižinot, prašau ži

nančių pranešt, ar jo paties atsišaukt 

Kazimieras Gumbis,

160 Washington st, Peabody, Mass.

CHICAGO, ILL.

PUIKUS PIKNIKAS.
Nedėlioj, Liepos (July) 18 d. pa

rengia gražų pikniką Draugystė Sv. 

Petro No. 1, Leafy Grove, Blinstru- 

pio darže. Pradžia 10 vai. ryte, įžan

ga 25c. porai. Kviečiame visus kuo- 

skaitlingiausia atsilankyt, bus daug 

visokių žaislų. Atsilankiusius steng

simės užbovyti su nauausiais lietuvi

škai šokiais ir kitais žaislais. (28)

KOMITETAS.

LIETUVIŲ DRAUGIJOS 
KURIOS TURI 

"KELEIVI" Už ORGANU

TĖVYNfiS MYLĖTOJŲ No. 1 

Town of Lake, Chicago, I1L

Tėvynės Mylėtojų Draugystės NoJl 
ant Town of Lake, Chicago, DL 
sirinkimai atsibuna kiekvieną 
nedėldienį mėnesio 12 vai. dieną, A. 
J. Bieržynskio salėje, kampas 48 to 
Paulina sts.

Valdyba:
Prezidentas — A. J. Bieržynslds 

4600 S. Paulina st, Chicago, 

Vice-prez. — A. Kuizinas,
4547 So. Marshfield ave^ CNeags* 

Prot. rast. — K.A. čiapas, 
4619 S. Washtenaw avė. Chicago. 

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

Kasierius — K. K. Strzyneckis, 
4612 S. Ashland ave^ Chicago, 0L 

Užžiurėtojas org. K. K SUzynsckL 
4612 So. Ashland avė., Chicago* IR, 
Visi Tėv. Myl. Dr-stės No. 1 M* 

riai, kurie dėl kokių nors kliučią 

gauna laikraščio, kreipkitės |S>
Draugystės organo prižiūrėtoją, • 
tuojaus laikraštis bus siunčisists 
Į Redakciją rašyt nereikia, nes bt 
valdybos paliepimo, laikraščio toąsU 
męs negalim.

”Kel.” ADM.

ia-

Lietuv. Mokslo Draugystė
Pittsburgh, Pa.

Pajieškau draugų: Juliaus Damb- 
raucko ir Jono. Bukevičiaus; Suval

kų gub., Kalvarijos pav., Raudėniaus 

Gmino, Pagrandų kaimo. Meldžiu 

atsišaukti.
Jonas Karašauskas,

Box 111, West Frankford, III.

PARSIDUODA ŠTOKAS
S tūbinių rakandų (Furnitūra); taip

gi arklys ir 3 vežimai. Priežastis 

pardavimo: savininkas turi išvažiuo

ti į kitą miestą. Vieta gera, apgy% 

venta lietuviais, lenkais ir rusais, no- 

rintie platesnių žinių, meldžiu atsi

šaukti ypatiškai arba laišku.

M. P. Rodow, (30)

224 Ferry st, Newark, N. J.

Lietuvių Pašelpinė DrangyaU 
LAISVI, EASTON, PA.

Susirinkimai būna kas pirmą p8t> 
nyčią kiekvieno mėnesio nuo 7:80 va
kare* Anglų Socijalistų ruimo, 4M 
Northampton str.

VALDYBA.
Prezidentas — O. Velioniutė, 

1120 Jacluon st, Easton, Pa. 
Vice-Prez. — A. Meškauskas, 

84 So. Locust «tr„ Easton. Pa 
Prot. raštininkas ir organo užžiurĄ 

tojas — J. Ratinis, 1118 Ferry a 
Fin. raštininkas — J. Viturys.

189 S. Bank at, Easton, Pa. 
Kaaieriua — J. 1L

LIETUVIŲ PASILINKSMINIMO 
DRAUGIŠKAS KLIUBAS.

Indiana Harbor, Ind.
Valdyba:

Prezidentas — Pranas HendaraoMa 
2112 187th st, Ind. Harbor.toi, 

Vice-Prez. — Pranas AndrijMMkfa, 
3730 Elm st, Ind. Harbor, 

Prot Rašt — Pranas Rodis,
room 22, Palaee Hotel,

Indiana Harbor, toto 
Kasierius — Antanas Mikslocs, 

2112 187th st, Ind. Harbor, M 
Finansų rašt — 8t Simonas, 

2207 187th st, Ind. Hsrbor, ML 
Maršalka — Motiejus Drnncflaa, 

3604 Deodar st, Ind. Harbor. laC 
Susirinkimai atsibuna nodėUaato 

po 15 d. kiekvieno mėnesio, 1-M 
j, Antano Mikolaes 
187th str
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J. MATH LTS 
Geriausias Lietuvio 

SALONAS IR RESTAURACIJA 

Sveiki geriausios rųšies gėrimai it 

užkandžiai. Patarnavimas prie

lankus. Parankiausia lietuviška 

užeiga.

J. MATHUS
342 Broadvay, So. Boston, Maaa

Šauti DYKAI dvi geras štukas 
ir Didelį Kataliogą visokių ma> 
giškų štukų ir kitokių visokių 
dalykų, korių ta labai nori, o 
nežinai kur jų gaut? Atsiųsk 
>vo pilnų ir aiškų adresų ir už

6 centus s tempų cčl uždengimo 
prisiuntimo kaštų, o mus tuojaus 
tų Ka tai i ogų ir št ūkas taa nosių* 
sim DYKAI. Adresuok:
JUOZAS J. SZLIRAS, 

(MAGINAS)
3261 S. KatetriSL Cbicap, IU.

ko Cigarus.
Meldžiame užeiti, o visados rasi 

gražų patarnavimą.

3S2 2ii it, Si. Batu.

Mokiname Angliškai 
Visose dalyse Amerikos ir Kanados 
Vienintelė mokykla, kanoj kiekvienas gali išmok 
ti Anglišką kalbą, labai trumpame laike, šios mo 
kyklos naujausia ir tobulingiausia metodą. Moki 
name per laiškus, visose šalyse, už labai mažą at 
lyginimą; teipjau klesose dienomis ir vakarais. 
Jeigu nori išmokti greitai Anglų kalba, ateik ai 
rašyk platesnių žinių.

Scbool o£ LanfnafM

Iš MŪŠIO LAUKO. 
"Vyčiai” kariauja su cicili- 

kais.
Chicago, III.— Nedėlioj, 

27 d. birželio, Jefferson mi
škuose buvo nepaprastas ■ 
susirėmimas "vyčių" su ci- 
cilikais. Jus žinote, kad tie 
cicilikai, tai vis gudresni, ■ 
negu mes "vyčiai." Bet mes ’ 
vis-gi neapsigaunam- Jie 
atvažiavo i mūšio lauką pir
miau, negu mes ir užėmė 
visas lygumas, kur buvo ge
riausi pozicija pėstinin
kams. Mes vėliau atvažia
vom pasikinkę šimeliuką ir 
atsivežėm gerą kanuolę. tri
jų kibirų didumo, ir keletą 
kulkasvaidžių "Soloo Rye." 
Apstoję amuniciją tarėmės, 
kur čia galima užimt gerą 
poziciją, kad cicilikai nema
tytų — ką nematytų, tai I 
tas nebūt taip svarbu, bet 
svarbu, kad mes žinotume, 
kur cicilikų pozicijos, ir kad 
galėtume atsakančiai pra-' 
dėt juos bombarduot. Apsi- 
saugot kitaip negalima, rei
kėjo eiti apjieškot, kur cici
likų apgyventa. Bet iš ■ 
mus nesirado nė vienas, ku
ris butų toks drąsus ir eitų 
atsiskyręs nuo kariumenės. 
Ale ką padaryt, reikia eit 
nors ir kinkoms drebant. Iš 
mus pulko paskyrėm vieną 
drąsiausi kareivi, pagirdėm 
ji rojaus skystimėliu "Soloo 
Rve" ir pasiuntėm. Jis nu
ėjo apžvalgė pozicijas ir 
greit sugrįžęs pranešė, kad 
mes negalim pradėt štur- 
muot neturėdami gerų po
zicijų. Nes kur tik žiuri, 
tai vis cicilikai.

Nutarėm jieškot vietos. 
Radome giloką kloni, apžiū
rėjom. kad atsakanti vieta 
dėl artilerijos, o mus dau
giausia ir buvo tos rūšies 
kariumenės. Turėjom gerą 
kanuolę ir keletą kulkasvai
džių, tikėjomės atsilaikyti 
prieš cicilikus. Matydami 
nepaprastą vietą, pradėjom 
darbą. Vieni nukinkėm Ši
melį, kiti nuritom kanuolę 
į pakalnę, treti atkišom kul- 
kasvaidžius, kiti nusivedėm 
merginas į pakalnę, kaipo 
mielaširdvstės seseris, gy
dyti sužeistiems. Visas vei
kimas buvo gyvas, vyčiškai- 
katalikiškas.

Užstatėm kanuolę į me
džių tarpą, ir. užtaisę, pra
dėjom šaudyt į dangų žiūrė
dami. Bet į mus tą šaudy
mą niekas neatkreipė do- 
mos, vien tik eidami pro ša
lį cicilikai šaipėsi iš musų, 
sakydami, kad ” lietuviško 
vaisko” "maniebrai" jau 
prasidėjo. Mums tas nepa
tiko. Ir kaipgi tas atrodo,. 
kad iš musų dieviško vaisko 
galima butų tyčioties.

— Vyrai!— sušuko musų 
vadas Paupas — vvčiškai, 
vyčiškai, pirmyn! vėžio šuo
liu į pakalnę.

Ir jau buvom bepradedą 
bombarduot cicilikų pozici
jas, bet pabijojom eiti ant 
lygumos su savo artilerija, 
kad kartais neapsuptų ir 
nepaimtų į nelaisvę.

Iš pakalnės mes negalė
jom mūšio pradėti, nes cici
likai nėjo į mus pakalnę. Ką 
čia dabar daryt? Musų 
karžygiškas kraujas tik 
verda, akįs blizga, o cicili- 
kiško kraujo taip norisi, kad 
net saldu.

Kaip tyčia, vienas prieši-

ninku atėjo ir sustojo pa
žiūrėt, kaip mes darome 
"maniebrus" apie kanuolę- 
bačkutę. Tuoj vienas iš Į 
mus drąsiausių "Žalnierių,” i 
G. S-, griebė stiklinę bombą j 
ir smogė "cicilikui" i žandą, i U«jmou. 
Nudžiugome visi, kad jau ; _ 
kova prasidėjo. Manėme, * 
kad visi cicilikai subėgs i 
muši. Bet kada musų va
das užkamanduojo ne ”ura,” 
pamatėm, kad tai bu
tą ne ciciliko, bet iš antrojo 
vyčių pėstininkų pulko ka
reivio. Muši turėjome su
stabdyti ir eit pas cicilikus 
šaukties gydytojo, nes mu
su "mielaširdvstės seseris" 
tokių "ronų" negydo.

Kad jus žinotumėt, mu
sys nesitęsė ilgai, bet buvo 
taip triukšmingas, kad su
bėgę visi cicilikai pradėjo 
mus barti, išmetinėt, kad 
mes nepildą katalikiškų pa
reigų, nemyli artimo. O 
mes tame Įsiutime nenorėjo
me prisipažinti, kad esam 
geri katalikai ir "podavai 
Bog nogi," palikę savo po-; 
zicijas 
sprukom taip, kaip ] 
nuo "džermano," kad iš gė
dos nesudegus.

Bet už tai prieš Dievą ir 
kunigus gerai atsižymėjom. 
nes '■cicilikus norėjom iš vyt 
iš Jefferson'o tvirtovės.

Karvedys Misevičius.

Mamertui.— Jūsų kores
pondencija tilpo "V. L-;” 
mes netalpinsime.

J. Drabišiui. — Apie tą pe
ticiją "Keleivyje” buvo jau 
rašyta, todėl kartoti jau ne-

Nauji Raštai
Socijalizmas ir Religija, 

pagal E. Vanderveldę para
šė Vardunas. Knygutė nu
rodo, kaip socijalistai turi 
žiūrėti Į tikėjimą. Naudin
ga perskaityti kiekvienam. 
Ant gražios popieros, spau
da aiški, kalba lengva, 24 
pusi., kaina 10 centą. Išleido 
"Keleivis."

Katalikų Bažnyčia ir jos 
valdžia. Parašė K. V., iš
leido laikraštis "Tikyba ir 

■*Dora,” Chįcagoj. 30 pusi., 
kaina 10 c. Autorius čia no
ri prirodyt, kad bažnyčią 
uždėjo pats Kristus, kad 
valdžią tai bažnyčiai davė 
pats Dievas, o toji valdžia, 

■ tai popiežius, vyskupai ir vi- 
ir visą amuniciją Į si kunigai, todėl žmonės tu- 

rusai ri kunigų klausyti ir garbin
ti juos. Taipgi knygutės 
tikslas aiškus — stiprinti ti- į 
kėjimą ir kunigų autoritetą, 

j Spauda labai prasta.
I

KELKIVI S

ŽMONIŲ SKERDYKLA
Indomiausias aprašymas apie visas

KARES BAISENYBES

J. VALEIKA

FOTOGRAFISTAS
i Traukiame visokius paveikslus pigiai.

■ Meldžiam visus atsilankyti, užtikriram
■ kiekvieuam kad busit mus darbu užga- 
į nedinti.

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

25,000 Ka»u
Užlaikau gramofonus su lietuviš

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

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

H. Gaili van Co
Uilaikv (sriauaį 

Elfo, Vyną, Likieriua ir 
kitokius gardžius gėrimus

Teisingiausia ir Geriausia

APTIEKA
Sutaisom Receptus su di

džiausia atyda, nežiūrint ar ii 
Lietuvos atvežti ar amerikoniški. 

Gyduolių galite gauti, kokias tik 

pasaulije vartoja, taipgi visados 

randasi lietuvis aptiekorius.

EDVARD DALY, išviliota 
Broadmr S Besta, Mw.

Galite reikalaut ir per laiškus, 

o mes per ekspresą gyduoles at

siųsim.

D-RAS ST. HDRZEJEWSKI
Vienatinis lenkiškas

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

Ei. Vyrai, Visi Pm

YUDEIKO!
Jis užlaiko gerą Restauraciją, vi
sokios rųšies Alaus, Degtinis, 

Vyno ir Cigarą.
Pirmiausia ir parankiausia 

v.'eta lietuviams.

304 Broafoaj ir 259 D'Stnots 
SO- BOSTON, MASS.

!*' veikalą parašė pagarsėjęs vokiečių veikėjas ir mokytojas W. 
Lamszus, kuris pats toj baisioj skerdykloj dalyvavo. Šioje kny
goje aprašoma karė vuaiecių su francuzais. Skaitant šitą knygą 
Įplaukai šiaušiasi ant galvos. Autorius šio veikalo Lamszus yra 

pagarsėjęs antimiiitaristas. Už šio veikalo parašymą jis buvo 
skaudžiai vokiečių valdžius persekiojamas. Lietuviu kalbon tą vei
kalą išvertė Negeistinas. Knyga atspausta ant gražios popieros 
ir papuošta gražiais viršeliais. Kaina tik 15c.

Pinigus galima si^st 15c. susukus tvirtai popieron arba po 5c. markėms

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

NAUJAUSIUS IR GERIAUSIUS

Gr sramaf onus
§25.00 DOVANŲ-

Skiriu tam, kas nurodys adresą ir 
padės surasti kur randasi Kazimie
ras Valangevičius; laibas, augštas 
vyras; juosvų plaukų, kaip kada 
užsiaugina rudus, resvus uostus. My
li kaziruoti iš pinigų; kalba lietuviš
kai dzukuodamas, gerai kalba angli
škai, rusiškai ir lenkiškai. Vedęs, 
turi 4 vaikus ir moterį. Nurodžiu- 
siems jo adresą bus išmokėta $25.00.

Stanislovas Pavliukevicz,
21 Center st., No. Wadpole, N. H., 

Bellows Pails, V t.

i
I
i

1741 W 47th S***

redakcijos aisaM'nas
J. Giegžnui. — Mes lin

kui kariaujančių Europos 
valstijų esame pilnai beša
liški. Kas skaito "Keleivį” 
atidžiai, niekad negalės pa
sakyti, kad mes "vienus 
perdaug skaudžiai nupei
kiame, o kitus begalo išgi- 
riame neverčiai."

Rašome: "pagalba." "pa
šalpa." "parama," nes,sulyg 
naujai nustatytų rašybos 
taisyklių, visi laikraščiai 
tuos žodžius vienaip rašo. 
Žemaičiai žodį "pagalba” 
taip ir ištaria, kaip jis rašo
mas. Jei jau rašyti "pagel- 
ba" (gelbėti), tad turėtume 
rašyti ir "pašelpa." "pare
ina." "pagerba," nes veik
smažodžiuose ir tuose žo
džiuose "a" persikeičia į 
"e": šelpti, remti, gerbti ir 
t.t.

Ant "Lietuvos Žinių" už 
rašliavą inteligentai netik 
"ne niurzga," bet veik visi 
su jų ("L- Ž.") rašyba su
tinka. kadangi "L. Ž.” laiko
si Rygiškių Jono (J. Jab
lonskio) rašybos dėsnių, ku-

' ris iki šiol yra skaitomas 
; vienu geriausių musų kalbos 
j žinovų. Kad lietuvių rašy
ba begalo supainiota ir tai
sytina, tą netik mes. bet 
visi pripažįsta, vienok nebū
dami filologais mes negali
me ją taisyti, o turime pri
silaikyti, kol kas, tokios ra
šybos, kokios risi prisilaiko.

S. Balnioniui. — Suomija 
yra didkunigaikštija, nors 
dabar jos didkunigaikščiu 

i skaitosi Rusijos caras. Suo
mijos plotas užima 125, 784 

; keturkampe angliškas my- 
įlias; gyventojų buvo sulyg 
1897 m. statistikos 2,592,864. 
Suomiai atėjo dabartinėn 
Suomijon apie 700 m. po 
Kristaus. Tarp 1157 ir 1293 

| m. švedai juos užkariavo ir 
j pakrikštijo. Apie 1328 m.
Suomijoj buvo įvesta tikėji
mo reformacija; dabar suo
miai yra liuteronai. Po ilgų 
karių su Švedija, 1809 me- 

: tais Rusija suomius paver
žė, tečiaus Suomijai palikta 
savivaldybę (autonomiją) ir 
suomiai šiandien valdosi su
lyg savo konstitucijos, pada- 

: rytos da 1772 metuose. Tai
gi Suomija turi ir autonomi- 

; ją, ir konstituciją. Klau- 
siant, koks yra skirtumas 
tarp vienos ir kitos. Auto
nomija reiškia teisę veikti 
neprigulmingai, valdytis sa
vimi, savyvaldybę- Konsti
tucija gi yra tam tikri įsta
tai, kurie parodo, kaip turi 
būt rėdoma šalis.

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

------------------- ------ ----- ■Į--------------- --------------------------------------- -

SVARBU FARMŲ 
PIRKĖJAMS.

Bevažinėjant po įvairias valstijas j 
sutikau daugybę žmonių, kurie klau- Į 
šia 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— i 
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.

A. J. RASIMAS, 
3112 S. Halsted st,

Chicago. I1L

I
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| AR NORI, KAD MYLĖTŲ 
B8 MERGINA?

Jeigu oon, tad pasipirk

Z*VK A /' V

(28)

CREST KENDŽIŲ

I
o ji niekad nepamirš jus, nesi 

kendžių gardumas priverčia ją U H jus mylėt. Reikalaukit visur ir G 
visada Lovmeys Crest Kendžių. | 

Jeigu negali gaut kitur, tai pn-į 

| c'ųsk mums dolerį, o gausi vie- H 

UI ną svarą geriausių Amerikoj iš- B 

a dirbtų kendžių.

J K. ŠIDLAUSKAS

I
Generališkas agentas Bostonui g

226 Broadway,

JUS GALETE ISAUGITI

PLAUKUS
Pasekmingas. moks

liškas gydymas dykai . 
dėl vyru ir moterių.

Ar slinka jums plau
kai?

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

Ar randas plaiskotes, 
niežas odos galvos?

Ar plinki, bei pra
dedi plikti?

Ar kenkia kas iš 
Prieš gydymą, aukščiau pasakytu li

gų. tai stenkitės apsau- 
guoti jos. T'žsakykete iluostrota kny
gute jusu prigemtą kalba:

•■TEISYBE APIE PLAUKUS,” 
Parašita europos gar

singo specialisto, kuri
oje randas ivairios ži
nios:

Gražybe plauku.—su
dėjimas plauko ir odos 
galvos. Priežastis slin
kimo plauku ir žilumas 
—Kaip užlaikyti svei
katą ir išauginti plau
kus.—Ir kaip tai i pen- 
kius savitis turėti gra
žius plaukus.-žili plau
kai.—Barzda.—ir deka- 
vones nuo užganėdintu 
kliętu. Ketvirtoje savaite.

GYDYMAS DYKAI.
Męs galeme perti- 

krenti kiekviena, kad 
gyduoles CALVACURA 
sulaiko slinkimą plau
ku prašalina plaiskotes 
ir augina gražius plau
kus Už 10 centu arba 
krasos markėms prisi
ųstus sykiu su Jusu 
antrašu. Męs išsiuče- 

e kiekvienam doler
ine dėžutė Calvacura— 
os N. 1 ir knygute 
"Teisybe Apie Plau
kus.” Išplaukėte že- 

šeštoie savaite miau atspaustą kuponą sestoje savaite. ir Fiuskete žianden.
UNION LABORATORY, Box (88, Union, 
N. Y.
UNION LABORATORY, 

Box M8, Union. N. Y.
Siučiu i dedamas 10 centu dėl apmo

kėjimo kaštu persiutimo. meldžiu išsių
sti man tojaus jusu dolerine dėžutė Cal
vacura N. 1 ir knygute "Teisybe Apie 
Plaukus.” (Pasluskete sykiu kup<*a su 
iusu antrašu.) 9

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. Ypatingu pasiulyji- 

mas. Mes išsiųsime šį laikrodėli ant i 

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.

80 — 4th Avenue,

galima gaut tik

CHAS. URBONO Ir PILVINIO 
KRAUTUVĖJE 

Visi musų Gramofonai su naujausiais pagerinimais
TURIME VISUS LIETUVIŠKUS 

REKORDUS įdainuotus garsiau- i 

šių dainininkų ir chorų. Tarpe J 

lietuviškų rekordų geriausi yra į 

šie: Kur bakūžė samanota, kom-_ f 

pozicija Šimkaus. Lietuva tėvynė ) 

musų, Darbininkų Marsalietė, Bi- į 

rutė. Tykiai Nemunėlis teka. Kur ) > 

banguoja Nemunėlis — įdainuota ( ’ 

M/Petrausko. Be tų turime gra- > 

žiausių maršų, polkų, valcų ir ki- | ■ 

tokių šokių ir operečių. Rašykit ( , 

mums, o mes prisiųsim kataliogą. ) > 

MES TURIME GRAMOFONŲ j I

NUO $15.00 IKI $100.00 Kurie J ■ 

tik norėsit turėt gražią muziką ( ■ 

savo namuose, visupirmu ateikit
' pasižiūrėt pas mus. Kurie nuo Bostono toli gyvenate ir negalite ateiti, | 

[ UŽTIKRINAME, kad pas mus nusipirkę GRAMAFONĄ, visados busit J , 

užganėdinti Viską gvarantuojame.

CHAS. URBON ir PILVINIS Į: 
233 Broadvvay, So. Boston, Mass. |

IK

SAUGOKITĖS
nuo firmų, kurios NEDUODA 

Jums užganėdinimo už Jūsų 

pinigus. Musų kompanija duo

da geriausį užganėdinimą žmo

nėms su savo PATARNAVI

MU ir GRAMOFONAIS, ku

rias gvarantuojam ant 15 metų

Ant musų pagarsėjusių Gra
mofonų, kurius mes parduo

dam tuojaus užmokant arba 

ant išmokesčio po
$1.0« MĖNESYJ.

tu gali išgirsti savo namuose 

gražiausią Muziką ir Dainas.
3 mėnesius išbandymui Dykai. 
24 ar 50 Dainų ir muzikos Dy
kai. Reikalaukit dykai musų 

gražiai Iliustruoto Kataliogo.

Royil PhORDuaph C
New York, N. Y.

Keliaujantis Kriaučius
Siuvam visokius MOTERIŠKUS ir VYRIŠKUS RUBUS. Taip

gi parduodam tavorus jardais kitiems kostumeriškiems kriau- 

čiams arba šiaip ypatoms, kurie pareikalauja. Visokį tavorą per

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

Reikale adresuokit taip:

P.SV|MKONIS
7 Uoiumbia st, Holyoke, Mass.
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Iš Lietuvos.

Papuošta daugeliu spalvuitų puikių paveikslų, 
223 puslap. didžio, apie 150 įvairių eilių, tinkamų 

deklamuot ant viešų susirinkimų.
Knygoje trijų rūšių eilės: 

TAUTIŠKOS, ŠEIMYNIŠKOS IR 
DARBININKIŠKOS.

Tai gražiausia ir turtingiausia eilių knyga lietu
vių kalboje. Kiekvienas turėtų papuošti savo 
knygyną minėta knyga. Kaina tik 75 centai.

Kada dievai juokiasi.

Farmu pirkėjams
Geriausia laikas Farmų pirkt da

bar. Aš žinau daug visokių Farmų, 
didelių ir mažų, su Trioboms, sodais, 
apsėtais laukais ir arti miesto. Že
mė gera prie molio ir juodžemė. 
Farmas galima pirkt ant lengvų iš
mokėsiu. Perkant per mane nuo 
pačių savininkų, sučėdysit daug pini
gų ir nusipirksit patinkančių, gerų, 
už pigiai ūkę. Norint platsnių ži
nių kreipkitės laišku, pridėdami mar
kę. (35)

ANTANAS ZABELA
Bos 1, (Lake Co.), Peacok, Miete.

■ <

Įs Ta pati knyga drūtais audinio apdarais — $1.00.

i SIELOS BALSAI

I
Akušerka |

Pabaigusi kuraų Woman* Medical; 
College, Baltimore, Md.

Pasekmingai atlieka savo darbų 
prie gimdymo, taipgi suteikia vi- • 
sokias rodąs ir pagelbų įvairiose; 
moterų ligose.
F CtmaiMlS 6 Loring str, 
!• 0UV|MLIIV art) E ir 7 st.
SO. BOSTON, MASS- i

UM
T ParaM
Boston, M 

Visokias ligas gy
dau pasekmiogia- 
uūai. Ateikit tie- 
siok pas mane 1 
trepsi* į virių tik 
neikit Į aptieks: 
mano durys bei
tos arba telefoną 
duok oadatesiu.
Ofiso valandos 
Nuo 9 iki 11 ryte 
buo 1 iki 2 ir 6 iki
8 vakare. Telephone 1967—3 Biclunom
8 vakare. Teleph. Richmond 2622-R 
Gyv. 155 Chestnut st, Chelsea Park

f
(

(Tąsa).
Aš nusijuokiau ir atly

džiau jam už tai, kad jis 
taip velniškai gudriai tą pa
aiškino. Bet jis atsisakė nuo 
mano atleidimo.

— Ar aš nežinau? — ta
rė jis. — Dievai visad išlo
šia. Aš prisižiūrėjau, kaip 
žmonės per metų eiles žaidė 
žaislą, kuris išrodė jiems ne- 
pralošiamas, ir galų-gale 
pralošdavo.

— Nejaugi jus niekad ne
apsirikdavote? —paklau
siau aš.

Jis užrukę keletą durnų, 
pirmiau negu man atsakyt.

— Taip, sykį aš ko tik 
neišėjau iš proto. Aš jums 
tą tuojaus apsakysiu, rrie- 
žaščia to buvo Mervinas Fi- 
skas. Jus jį atmenate? 
Jus atmenate jo veidą pa
našų į Dantę, atmenate ko
ki buvo pas jį poetiška siela, 
kaip jis dainavo savo dainą 
apie grožę? Tikrasai meilės 
vaideliotas. Paskui buvo 

-^plr Etelytė Bajard’aitė, ku
rią jus taipgi turite atsi
mint.

—Tikra šventoji — ta
riau aš.

— Taigi! Šventa, kaip 
meilė, ir žavėjanti! Tikroji 
moteriškė, sutverta dėl mei
lės; ir beto... kaip čia tą pa- 

' sakius?... perdėm permirku- 
L */ si šventumu, kaip jūsų čio- 
3 nykštis oras permirkęs gė

lių aromatu. Na, jie susi
žiedavo. Jie iškirto šposą 
dievams...

— Ir išlošė, išlošė garbin
gai!— perkirtau aš jį.

Karkinietis gailestingai 
pažvelgė į mane, ir jo balsas 
praskambėjo, kaip laidotu
vių varpas.

— Jie pralošė. Galutinai, 
visiškai pralošė.

— Bet pasaulis mano ki-
T taip,— šaltai užginčijau aš.

— Pasauliui taip rodosi. 
Pasaulis mato daiktus tik 
vienpusiškai. O aš žinau. 
Jums niekad neateidavo 
galvon užduoti sau klausi
mą, kodėl ji nešioja uždan
gą ir staiga palaidojo save 
šitame griaudžiame vienuo
lyne?

— Todėl kad ji taip mylė
jo jį, o kada jie mirė...

žodžiai apmirė mano lu
pose nuo Karkiniečio juokų.

Puikus atsakas,— tarė 
jis,— jį sufabrikavo, kaip 

Z fabrikuoja bovelninę mede- 
gą. Pasaulio nuomone! Ar 

4 daug gi pasaulis žino apie 
u tai? Kaip ir jus, ji bėgo 

nuo gyvenimo. Ji buvo ap- 
■' galėta. Ji pakėlė baltą nuo

vargio vėliavą. Ir nei vie
nas apstotasai miestas nie
kad neiškeldavo šitos vėlia
vos taip karštai ir su tokio
mis ašaromis.

— Dabar aš papasakosiu 
jums ištisą istoriją, ir jus 

‘ turėsite man patikėt, dėlto, 
kad aš ją žinau . Jie su
manė išrišt troškimų ir sie- 

į kių problemą. Jie mylėjo 
t meilę. Jie iki paskutiniam 
f laipsniui žinojo meilės kai- 
1 na. Jie taip mylėjosi, jog 
? užsigeidė, kad ji visada deg- 
B tų ir virpėtų jų širdyse. Jie 
f džiaugėsi, kada ji atėjo, ir 
| tiktai bijojo, kad ji neaplei- 
I stų jų.

— Jie troško meilės, o ka- 
, da meilė atėjo, ji liko jiems 

šaltiniu saldžiųjų skausmų. 
Jie nuolatos jieškojo išėjimo 
iš to keblumo, kurį ji jiems 
sutvėrė; bet kada surado 
tą ko jieškojo, meilė mirė. 
Atmestoji meilė gyveno, pri
pažintoji gi meilė mirė. Jus 
mane suprantate? Jie ma
tė, kad gyvenime negalima ' 
geisti to, ką turi. Privalgyt ’ 
u* tuo pačiu laiku jausti ba- < 
& — tokio šposo negalėjo j 

| išdaryti dar nei vienas žmo- 
gus. Tas ir yra troškimų, 
geismų ir siekių problema.

Keleivio Ageitiros 
atsakymas.

Miesto galva Melvilis kas
dien turi pranešti 'komen
dantui apie miesto reikalus 
ir gyvenimo bėgį. Apie ge
ležinkelį į Palangą čia nie

ko nežinia.

RAYMOND, WASH.

Mes nenorime, kad jūsų 
švariame laikraštyje pasili
ktų melaginga žinia, kuri 
tilpo "Keleivio" No. 10 iš 
Raymond, Wash., todėl ma
lonėkite atitaisyti, nes žinu
tės autorius, V. Masilionis, 
turėdamas ypatišką piktu
mą apšmeižė lošusią kapito
no rolę ypatą, perstaydamas 
ją tiek girtu, jog vos tik ant 
kojų laikėsi, lošiant komedi
ją "Knarkia paliepus," va- 

_ _ karėlyj, parengtam vasario 
ž0 . j 13 d. š.m. LSS. 18’ kp. Mes, 

_  __ __ > žemiau pasirašę, liudijam, 
jau kelintame ''kdkraštyje lošusi kapitono rolę y- 

"V. L."), šūkauja, Pata> t. y._drg. A. Sabaliaus- 
buk tuo žodžiu aš pažemi- kas, veikė ant scenos blai- 
nęs p. M. Petrauską ir užtai ,vas ir atliko savo užduotį 
katalikiškai- brandukišku neprasčiausia. Per tai, vie-

NEPAJIEGIA SUPRASTI.
So. Bostono "Gabijai" su

vaidinus "Vestuves" tilpo 
"Keleivyje" trumpa yaidi- 

’’ Į nimo recenzija, kurioje 
pažymėjau, kad gabijiečiai • A. - _e‘ liau- 

/ nau
jai suharmonizuotą p. M. 
Petrausko.”

Vienas gabijiečių, p. J. 
Kerdiejus, nepajiegdamas j 
suprasti tarptautiško f 
džio "harmonizacija," dabar

Turėt ir palaikyt savyje 
smarkų pajautimą alkio, 
patraukimą prie valgio — 
tokie huvn iii nasitatvtoąni I gan^tvinve ! didino "K. Strazdo
ržn Tio d tlnEii dies operą 'Vestuves;
ėjo inoilę.^ Jie tankifti Į 

svarstė apie tai, su visu 
meilės žarų, degančiu jų 
akyse; jos raudonas krau
jas kaitino ir dažė rausvai 
jų veidus; jos balsas užsta- 
tydavo virpėti jų sielą, tai 
užmirdamas, tai vėl užsilie
psnodamas su ta neišpasa
kyta tyrybe, kokią gali teik
ti tiktai meilė.

— Kaip aš sužinojau tą. ... ... „
viską? Daug ko aš mačiau ls.k°koja Keleivio re-
bet dar daugiau sužinojau daktonus, kam jie tą mano 
aš iš jos dieninio, štai ką Į recenziją patalpinę.
aš radau jame iš Fiono Me- Į Tikra bėda su nežinėliais! 
kleodo: "Be abejonės, kad Jei p. J. Kerdiejus nors 
tas klaidžiojantis balsas, tas truputį butų kulturinges- 
prieblandos šnibždesys, tas nis, jam dėlei savo nežinys- 
pilnas svaiginančios saldy- tės nebūtų reikėję laikraš- 
bės ūpas, tas su ugniniais čiuose kolioties, jis galėjo 
sparnais muzikantas p-1-------- - J
kanklėmis, kurio niekas nie
kad nematė, ir kuris slenka 
švytruodamas laimės vaivo
rykštėmis valandoje stai
gaus geismų įšėlimo, ta pa
traukianti slaptinga jiega, 
kurią mes vadiname meile, 
jeigu ir žaibuoja mums au
drų vylyčiomis, bet tai ne su 
daina ant lupų, kurią mes 
visi galėtume girdėt, ir ne 
prie linksmos muzikos bal
sų, o tik kaipo nukankinta 
ekstazomis, pakantriai iš-1 
kalbi, pilna troškimų."

— Kaip sulaikyt apsišar
vavusį ugniniais sparnais 
muzikantą su kanklėmis, su 
jo nebyliu geismų iškalbu- ««
mu; Pagerbti jį reiškia užginčyti, negalėjo
nustoti jo. Jų meile linkui jausti tame nesmagumo, ka- 
viens kito buvo galinga mei- įangi nėra pilyje muZi- 
*e.,, uzgaidos buvo per- Lo kuris nežinotų, ką reiš- 
ĮĮildytos ir, nežiūrint j tą, kia žodžiai "harmonija” ir 
Jie norėjo uzlaikyt tvirtą ai- "harmonizacija.”
kio pajautimą savo nenuvy- . Kerdieius
stančios meilės.” , . ™nas. P- P-e™“Jus>, kuns taip megia sneketi a-

— Jie nebuvo linkę prie pįe kultūrą ir scenos dailę, 
kokių nors teoretiškų išro- apie jas neturėdamas nuo- 
kavimų, stovėdami prie slen-J vokos, suprato, kad žodis 
kščio užsimesgančios meilės. |”harmonija" reiškiąs armo- 
Tai buvo stiprus, energingi nįką: kuriaja "ruskių muži- 
budai. Jie mylėjo ankščiau, kai” groja; "suharmoniza- 
mylėjo kitus pirmiau, negu|Vo;" tai sulyg p. Kerdiejaus

supratimo, reiškia, padarė 
veikalą tokiu, kaip armoni
ka.

Na, jau, vyručiai, geriau 
nešnekėtumėte, jei nežinote, 
ką šnekate!

Tas pats
Liapkin-Tiapkin.

su paimti bile žodyną ir butų 
pamatęs, kad žodis "harmo
nizacija” (nuo harmonija— 
harmonizuoti, suharmoni
zuoti) reiškia suderinimą, 
sutinkinimą, sąbalsį, suvie
nijimą įvairių tonų, akkor- 

i dų, muzikalės gramatikos 
formą.

P-nas M. Petrauskas K. 
Strazdo parašytai operai, 
"Vestuvėms," parašė muzi
ką, reiškia: pritaikė gai
das, suderino akkordus, — 
suharmonizavo.

Rašiau: "naujai suhar
monizuotą,” todėl kad iki 
šiol tai operai nebuvo juk 
muzika pritaikinta.

P-nas Petrauskas, drįstu

toj davinėti patarimų 183 
kuopai, kad ateityj tokių 
veikėjų vengti,— mes vely- 
jam V. Masilioniui, supyku
siam, prisilaikyt teisybės, 
nes viešai meluoti — gėda!

LSS. 183 kp. komitetas: 
Sekret. — M. Seredžius, 
Organiz. — I. Vaitkus, 
Fin. sekr. — J. Bitinas.

NELINKSMOS SUKAK
TUVĖS.

Gegužės pabaigoj suėjo 70 
metų žinomai lietuvių rašy- 
tojai-beletristei Žemaitei. 
"Lietuvos Žinios” mini jos 
sukaktuvės. Žemaitė pagar
sėjo gyvomis savo apysako
mis gyvais paveikslais iš 
kaimiečių gyvenimo. Ji pra
dėjo veikti su plunksna jau 
eidama bene penktą dešimtį 
metų. Ją paakstino prie 
darbo velionis Povilas Vi
šinskis. Pirmutinis jos vei
kalėlis "Rudens vakaras" 
buvo parašytas 1894.

PABĖGĖLIAI Iš SUVAL
KŲ GUBERNIJOS.

Šiomis dienomis į Vilnių 
atvyko naujų pabėgėlių iš 
Suvalkų gubernijos. Jie sa
ko, kad visiems gyventojams 
įsakyta esą išsikraustyti 30 
varstų nuo pozicijų-

Ir pabėgėliams ir tiems 
kuriems liepta išsikraustyti, 
reikalinga yra pagalba, to
dėl bus reikalinga naujų au
kų. ("L. ž")

Paimtiems per vokiečius j Be
laisvę, kurių adresus gentys ar
ba draugai turi, galiota pinigus 
siųst ir* mes siuntėjam užtikri
na m.

{ vietas neužimtas vokečiv
.. taipgi galima siųst ir užtikri

nant, kad pingus adresatas gaus. 
Dabar j Rusija B siunčiam so-

GEROS FARMOS.
Missouri’jos valstijoj yra ant par

davimo gerų farmų. žemė gera, 
oras sveikas. Jau 8 metai lietuviais 
apgyventa. Dabar geras laikas ap
sižiūrėti. Tolesnių žinių prašykit 
per laiškų. (29)

kanėai:
10 rubliu .. ................. $4.75
20 >♦ • ................. 9J0
25 M • • ............... 11.75
50 99 • • ............... 22.75
75

99 • • ............... 34.00
100 99 • • ............... 42^0
200 ............... 84.00
500 99 • • .......... 210.00

"KELEIVIO” AGENTŪRA

28 Broadway, So. Boston,

. susitiko; ir tuo pačiu laiku 
jie gesino meilę glamonėji- 

. mais, stengėsi apsvaiginti 
ją bučkiais ir laidojo ją už- 

. gaidų kapinyne.
— Nes jis, nei ji nebuvo 

šaltais sutvėrimais. Jiedu 
abu buvo žmonės karšto 
.emperamento. Jų krauju- 
je nebuvo saksonų pobūdžio, 
jų kraujas buvo rausvas, 
kaip nusileidžianti saulė. Jis 
puošė juos raudoniu. Juos į v v 
buvo linksmas francuzų 
temperamentas. Jie buvo1 
idealistai, ' bet idealizmas 
pas juos buvo savotiškas. Ją meilutę,
gjslose tekejo ne tasai sal-i 
LTJ’ i^^msus I lietuvių socijalistų piknike

lams. Juose nebuvo stoiciz
mo. Jie buvo amerikiečiai, 
anglų anūkai, 
juos nebuvo angliško užsi
laikymo ir priepročių.

— Jie buvo kaip tik to
kiais, kaip aš sakau, ir abu 
buvo sutverti džiaugties gy
venimo linksmybėmis, bet 
tiktai jie veikdavo sulyg iš 
augšto nustatyto plano. 0 
lai bus prakeikti, tie planai! 
Jie lošė sulyg logikos dėsnių 
ir tai buvo jų logika. — Bet 
pirmiau pavelykite man per
duoti jums vieną pašnekesį, 
kurį mes turėjome sykį nak
tyj. Mes šnekėjome apie 
didvyrę Gotę — Madleną de- 
Mopen. Jus pamenate tą 
mergaitę? Ji davė viso tik 
vieną bučkį, tiktai vieną, ir 
daugiau ne norėjč bučiuo- 
ties. Ne todėl, kad rado bu
čkį nemaloniu, o todėl, kad 
bijojo, jog bučkiai, atsikar- 
tojantie, nenusibostų jai.

Vertė Vardinas.
(Toliaus bus).

NEMELAGIS SENIS 
SUMELAVO.

Gardner, Mass.— Skai
tydamas 26-tą numerį "Ke- 

žinutėj iš Gardner, 
Mass., parašytoj tūlo "Ne 
melagio senio,” patėmijau

- - ■

VOKIEČIAI LIEPOJUJE.
Kaip tik vokiečiai užėmė 

Liepoją, rašo "Latv-," jie 
tuojau išvilko iš vandens 
nuskandintą uosto angoje 
garlaivį, todėl dabar į uostą 
galima liuosai įplaukti. Vo
kiečiai išvežė visus rusų 
valdžios turtus, velosipedus, 
automobilius, odinius išdir
binius, taboką ir stipriuosius 
gėralus. Gatvėse niekas ne
gali rodyties vėliaus 10 vai. 
vakaro ir ankščiaus 5 vai. 
ryto. Tam tyčia duodama 
ženklas. Vielų fabrikui, o- 
dų fabrikams ir Berento 
malūnui liepta dirbti. Miesto 
valdyba palikta ta pati ir 
darbuojas po senovės; net 
pašauktųjų karėn žmonoms 
mokama po senovės pašelpa. 
Vagyščių ir užpuolimų ne
girdėti; muzika niekur ne
griežia. Parašai visur pa
likta vokiečių ir latvių kal
bomis. "Dz. Vest.” dar štai 
ką rašo apie vokiečių šeimi
ninkavimą Liepojuje: Visi

1 geros valios lietuvius.
Esmi iš prigimties nelai

minga mergaitė; turiu ko
jas susuktas ir priversta 
vaikščiot ant išlaukinių kra
štų pėdos, nes kojų pėdos 
užsuktos į vidų taip, kad 
kojų nykščiai siekiasi. Toks 
nelaimingas prigimimas ap
sunkina mano gyvenimą, 
nes negaliu užimti sunkesnį 
darbą.

Mano giminės, tai maty
dami, ėmė raginti mane 
duotis gydytojui išekzami- 
nuoti, ar negalima bus išsi
gydyti. Gydytojas pripaži
no, kad galima, tad gentįs 
liepė pradėt gydytis, priža
dėdami mane šelpti.

Savo pinigų sutaupius tu
rėjau vos $30.00. Pradėjau 
gydytis 13 gegužės š. m. 
Pas. gydytoją lankiausi kas 
antra diena ir kojos žymiai 
pasitaisė, kišenius jau tuš
čias ir skolos turiu $20.00. 
Gydytojas pripažino, kad 
ims laiko visiškai ištaisyti 
kojas apie 6 mėnesius. Ma
no gentįs ketinę mane šelp
ti, vos trįs po truputį šelpia, 
o kiti ant mano maldavimo 
atsakė, kad esu Dievo nu-] 
bausta ir daugiau nei laiško 
neatrašo. Todėl atsiradau 
kėblam padėjime: pinigai 
pasibaigė, drabužiai pasi
baigė, ir tik lieka laukt kuo
met gyvastis apleis mano 
nelaimingą kūną.

Kad viskas yra teisybė 
ką čia rašau, gali paliudyti 
visi Rockford, III. lietuviai.

Atsišaukiu pas Jus, bran
gus broliai pirmeiviai, ar 
negalėtumėt sušelpti auko
mis rftane vargingam padė
jime, už ką bučiau dideliai 
dėkinga ant visados. Aukos 
urnai reikalingos, galima 
siųsti šiuo antrašu:

Miss P. Barch (Barčai- 
čiutė),

852 Galapago st., 
Denver, Colo.

J. ZIMANČIUS, 
Raymondville, Mo.

EILIŲ KNYGA

ris tarnauja krauju ang- įUVęS virvės traukimas; 
traukę 20 vaikinų ir 20 "že- 
nočių." Tas yra melas, nes• i • llkzV'Xl£» A CAO j A C* AAl<*ACAOj 11V0

Pa.s viso traukė vos 22 ypatos,
tai yra 11 vaikinų ir 11 pa
čiuotų. Ir rašoma, kad 
"vaikinai ’ženočius’ nutrau
kė." Tas irgi melagystė, 
nes ištikrujų pačiuotieji 
nutraukė vaikinus net 2 
kartu.

Nesuprantu, kaip žinių 
pranešėjai nesigėdija taip 
negražiai meluoti! Gal tas 
korespondentas buvo iš ki
to miesto ir nepažįsta Gar- 
dnerio lietuvių, o pamatęs 
pačiuotų pusėj jaunus, gra
žius vyrus, manė, kad tai 
vaikinai, o antroj pusėj — 
Kolumbo Amerikos atradi
mo metų vaikinus manė, 
kad tie pačiuoti, na ir tame 
galėjo pasidaryti klaida... 
Todėl rašėjams patarčiau 
ne meluoti, bet teisingai da
lyką ištyrus apie jį žinutę 
rašyti. Su melu nepakelsit 
vaikinų garbės nei varęlo- 

Vincas Ivonaitis.

vo mobilizuoti ir išgabenti 
Vokietijon 7 d. gegužės. Visi 
vaikinai 17 — 20 metų buvo 
surinkti 12 geg. už Beren- 
bušo kapų Senoje Liepoju
je ir taipgi išgabenti Vokie
tijon. Jiems sakė, kad ka- 
riumenėn neimsią, bet sta
tysią prie darbų; ant viso 
ratavo mokėsią į dieną po 
10 feningų (5 kap.). Be
rento malūnas dirba dieną 
ir naktį. Kiti fabrikai turi 
padėtas minas. Pamaldos 
liuterų bažnyčioje laikomos 
vokiečių ir latvių kalbomis. 
Stačiatikių cerkvėje taipo- 
jaus netrukdoma pamaldų 
laikyti. Visas miestas pa
dalytas į 3 nuovadas. Iš Vo- 
kietijos pargabenta šucmo- 
nų (policistų), kuriems duo
ta 50 pagelbininkų iš vieti
niu gyventojų. Jie palaiko 
tvarką mieste. Policistams 
mokama po 1 rub. į dieną- Iš 
uždėtos miestui kontribuci
jos jau užmokėta 300,000 
rub, už likusius miestas tu
ri statyti darbininkus ir ve
žimus prie tvirtovės darbų.

Kada milicija šaudo į 
streikierius, tai tas vadinasi 
"tvarkos palaikymu,” o 
kada streikieris iššauna iš 
surūdijusio revolverio, tai 
tas vadinasi "riaušėms." 
Mat, mes turime lygybę. J
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 PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO 

DARBO VALANDAS.

‘ Kiekvienas nusipirkęs tą knygą pasidžiaugs. 
Pinigus geriausiai siųst "Money Orderiu," popie
rinius galima siųst tiesiog paprastam konverte, 
užrašius aiškiai adresus savo ir "Keleivio" ir 
prilipyt už 2c. markę.

"KELEIVIS," SO. BOSTON, MASS.

=»Ilr ' -..... ui- =51ir---------
įsteigtas 1890 m. Telephone: Orchard 3160

VALSTYBINE BANKA
3H

0

D

Didžiausia ir užtikimiai sia 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.
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 pinigus į Rusiją, pareikalaut pinigų kainos VALSTY
BĖS BANKOS.

Parduoda Laivakortes į Rusiją labai pigiai, nauju saugiu keliu laivais išeinan
čiais subatomis. Per musų įtekmę kiekvienas tuojaus gauna Konsulio paliudymą 
valno perėjimo rubežiaus. Patarimai dykai.

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

'Tli.e Sterte Banlt
374—378 GRAND ST, 52—54 NORFOLK ST, NEW YORK, N. Y.
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KELEIVIS

Iš karės lauko.
VOKIEČIAI UŽMINAVO 

ARCHANGELSKĄ?
Šiomis dienomis iš Ar

changelsko atplaukė New 
Yorkan rusų garlaivis 
"Car.” Jo kapitonas sako, 
kad 27 birželio Baltoj Juroj 
jisai 
dugnu augštyn 
laivą. Jisai apsukęs kelis 
kartus 
mas ar neras kur-nors val- 
tįse susėdusių žmonių, bet 
nieko nesimatė. Laivo du
gnas buvo įvarytas vidun, 
verčia manyti, kad jis patai
kė ant minos. Apie laivą 
plaukiojo daug tavorų ir 
nulaužytų laivo dalių. Lai
vo tapatybę sunku buvo pa
žinti. nes vardas nusitrynęs, 
užsilikusios raidės tiktai U 
M L O, o apačioje O N D O. 
kas bus beabejonės dalis 
žodžio London. kur tas lai
vas, matyt, prigulėjo. Lai
vų rekordai liudija, kad su 
panašiausiu vardu Londo
nas turėjo laivą „Drumlois.” 
Nuo to vardo, matvt, ir liko 
raidės U M L 0.

Dabar klausimas, iš kur 
Baltojoj Juroj, netoli Ar
changelsko. galėjo atsirasti 
mina? Ant to paties "Ca
ro” atplaukė iš Rusijos vie
nas amerikonas, Frank G. i 
Ormsby. Jis sako, kad 
pirm to jau plaukiant jam i 
Archangelską jo laivas ga
vo bevieliu telegrafu žinią, 
kad apie Archangelską sau
gotus! minų. Archangels
kas dabar yra vienintelis 
Rusijos išėjimas i atviras 
jūres, todėl vokiečiai tenai 
pristatę minų. Birželio 17 
d. tenai užvažiavo ant minos 
norvegų prekinis laivas ir 
likos sugadintas. Keliom 
dienom prieš tai du anglų 
laivai buvo minų užgauti, o 
22 birželio anglų garlaivis 
”TwiIight” likos labai suga- . ...
dintas. Išsiųsti Rusijos ka- ties 1S besilinksminančių ve- 
riški laivai minų jieškoti, 21 ^yinmklb Lietuviams tas. 
birželio užtiko 9 minas ir 3 
jų sunaikino, c _________
Rusijos valdžia mananti, 
kad vokiečiai pristatė tenai 
minų prisidengę švedų ir 
norvegų vėliavomis, nes nuo 
karės pradžios po vokiečių 
vėliava laivai tenai nevaikš
čioja.

užtiko plaukiojant
kažinkokį

aplinkui, žiurėda

I streiklaužių tik gražiuoju 
prašė, kad neatiminėtų iš 
jų duonos. Kada pribuvo! 
policija, fabrikos savininkai 
pareikalavo, kad streikie- 
rius areštuotų už stabdymą 
gatvinio judėjimo. Ir ši 
pradėjo areštuoti.

"Policija visuomet palai
ko turčių pusę. Bet ar jus! 
manot, kad ji areštuotų J. ____________
P. Morganą arba Vincentą 'žmones: socijalistų,' ____
Astorą. jeigu tie ponai atva- nianių-tautininkų ir pažan- 
žiuotų ir atsistotų su savo! gesnių katalikų. Pereitą 
automobiliais ant šaligatvio, i šventadienį publikos buvo 

..O _ Worcester>jo įj. gr()_
nesickton’o, Mass.

. ! įvairus tautiniai žaislai 
. ir su dainomis tęsėsi ištisą 

10 dieną. Beto buvo ir šiaip 
visokių prasimankštymų: 

i virvės traukimas, traukty- 
nės rankomis, lenktynės ir 
t.t.

Drg. B. Simonavičius iš 
įCambridge. Mass. atvažia
vęs su savo choristais sudai
navo keletą dainų, kurios 

į tyliame ore itin puikiai 
Į skambėjo.

Prie progos, neiškęsiu ne
padaręs visai ten susiren
kančiai publikai pastabos: 
nemeskite nieko į ežerų 
vandenį ir neplaukite ežere 
rankų, nes tai daryti yra už-1 
drausta, kadangi iš tų ežeru 
miestas ima vartojimui van
denį. Patėmijau viename 
ežere plaukiojančių apie de- 
sėtką tuščių, alinių bonkų, 
kurių gurkliai kyšojo iš 
vandens, it vokečių subma- 

■ rinų — tai musų ekskursan- 
i tų darbas. Už toki nekultū
ringą darbą valdžia gali už
drausti mums visiems i tas 
gražias vietas rinkties.

kur aš stovėjau? Niekados! 
: Bet mane jie areštavo, 
išėjau prieš kapitalą.

„Policija, laikraščiai
! didesnė dalis bažnyčių eina! 
jišvien už turčius. Turčiai 
' moka jiems algas ir turčius 
I jie gina. Man taipgi turčiai 
! moka algą ir daro tylų spau
dimą ginti jų reikalus. Bet 
aš negaliu to daryt. Mano 
bažnyčia, kaip daugelis ki
tų kongregaeijonalistų baž
nyčių. stovi už skriaudžia
mus darbininkus.”

Skaitytojas tegul palygi
na šitą kunigą prie lietuviš
kųjų kunigų. Mūsiškiai a- 
kyplėšos tik pinigus renka 
ir socijalistus keikia. Jei 
kur jų parapijonai streikuo
ja. tai jie juos pragaru bau
gina.

Kruvinos muštynės lietuvių 
vestuvėse.

Pereitos nedėlios
So. Bostone, ant šeštos gat-| 
vės buvo smarkus mušys, tik į 
ne vokiečių su franeuzais,; 
bet lietuvių su airiais.

Štai kaip tas atsitiko.
Pereitoj nedėlioj po No. i 

36 W. Sixth st. buvo Mikolo į 
Mikolonio vestuvės, kuriose j 
dalyvavo apie 300 svečių. 
Kaip visos lietuvių vestuvės.; 
taip ir šitos prasidėjo jau iš j 
vakaro. Lietuviams besu-: 
mijant tuoj po pusiaunakčio į 
būrys airių apspito namą, 
ėmė švilpti, šnypšti ir tyčio-

nakri i
I

t

Vietines Žiniosi

žinoma, negalėjo patikti, 
o 6 ištraukėt bet Jie vis kentėjo. Bet ka

da galų-gale Į vestuvių na
mą pasipylė kruša akmenų 
ir plytų ir išbirėjo veik visi 
priešakinių langu stiklai, 
lietuvių kantrybė pasibaigė. 
Veik visi vyrai išsipylė ant 
gatvės ir puolėsi ant valka
tų. Prasidėjo kruvinos mu
štynės ir baisus triukšmas.
Moteris ir vaikai ėmė klyk
ti ir spiegti; klykė vestuvė
se ir klykė iš aplinkinių na
mų per langus žiūrėdami. O 
lietuviai tuo-tarpu kad švei
tė valkatas tai šveitė.

Kada pribuvo policija, tai 
airių „generolas,” tūlas Gri- 
ffin, gulėjo ant žemės jau 
mirtinai sužeistas. Jam bu
vo supiaustyta 
ka. pervertas 
ir subadyta nugara. JĮ 
vežė ligonbutin vos tik gy
vą.

( Iš lietuvių tik vienas li
kos paimtas nelaisvėn. Ma
noma, kad jisai bus taip ap
taisęs užpuolikų vadą. Su
imto lietuvio vardo policija 
neišduoda, nes tikrai neži
nia, ar jisai kaltas, kadangi 
sužeistas valkata yra taip 
sunkiai sumuštas, kad ne
gali nieko pažinti.

Kunigas pasmerkia policiją.
East Bostono kongrega- 

cijonalistų bažnyčioj pamal
dos pereitoj nedėlioj buvo 
paverstos i streikierių su
sirinkimą ir darbininkų rei
kalų apkalbėjimą. Keli 
šimtai vyrų ir merginų iš 
Suffolk Knitting Co. mezgi
nių dirbtuvės užėmė prieša
kines sėdynes, o kun. Paul 
B. Blanchard. kuris perei- Į 
toj pėtnyčioj buvo kartu su 
streiikeriais ant pikietų a- 
reštuotas, sakė prakalbą, 
aštriai kritikuodamas kom
paniją ir policiją. Tarp kit
ko jis sakė:

„Krikščionių pareiga yra 
kovoti prieš neteisybę. Suf
folk Knitting kompanija j 
nemoka darbininkams pra-1 
gyvenimui. Apskrita mer
ginos alga yra $6 sąvaitei. 
Nekurtoms jų mokama tik
tai po $3.50, kuomet vyrų 
apskrita alga yra $10. Ir 
kada kompanija da ir tą pa- po $1.00. 
čią algą numušė, darbinin- 2,000 žvejų, 
kai sustreikavo. Jų vieton zuoja William 
tuojaus pargabenta iš Broo- žvejybos industrija yra vie- 
klyno streiklaužių.”

Čia kunigas papasakojo, 
kaip jis išėjo pereitoj pėt
nyčioj su streikieriais ant 
pikietų, kad persitikrinus, 
argi ištikrujų policija taip 
žiauriai apsieina su strei
kuojančiais darbininkais, 
kaip jam sakė unijos vadai.

”Ant pikietų nebuvo jo
kios betvarkės,” tęsė jisai. 
"Darbininkai priėję prie

dešinė ran- 
vienas šonas 

nu-

Organizuoja žvejų uniją.
Amerikos Darbo Federa

cija pradėjo organizuoti Bo
stono žvejų uniją. Jau 150 
žmonių prisirašė ir įmokėjo 

‘. Bostone yra arti 
Juos organi- 

H. Brown.

na iš tų, kuri iki šiol da ne
buvo visai organizuota.

Elevatorius nupuolė su 
žmonėmis.

Paddock bildinge, po No. 
101 Tremont st., pereitoj 
subatoj nutruko nuo lyno 
elevatorius ir nukrito su 
žmonėmis 3 lubas žemyn. 
Devvni žmonės likos sužeis
ti.

Iš vasarinių ekskursijų, i Šiomis dienomis Bostone 
pasirodė netikri „kvote- 
riai.” Apsisaugokit.

Pereitąj nedėlioj užsimu
šė automobiliuje Bostono 
daktaras Currier.

Demokratai tyrinės demo
kratų vagystes.

"Keleivyje” buvo jau ra
šyta, kad prie įtaisymo So. 
Bostono prieplaukos demo
kratai pavogė $2,000,000 vi
suomenės pinigų. Dabar 
demokratų valdžia pradeda 
tą graftą tyrinėti. Bet ari 
jus manot, kad varnas var
nui akį iškabins?

Spot Pondo giriosna4kas 
sąvaitė vis didesni būriai 
lietuvių susivažiuoja. Pe
reitą nedėldienį buvo susi
rinkę apie 1,200 pažanges
nių lietuvių. Pirmiau susi- 
važiuodavo veik vieni tik so
cijalistai, dabar-gi ekskur
santų tarpe tenka matyti 
kuoį vai riaušių paž valgų

, laisva-

Į L.S.S. kuopas.
Bostono LSS. 162 kp. yra 

nutarusi ateinančiame sezo
ne vaidinti Žemkalnio dra
mą „Blinda,” bet, pasirodo, 
Amerikos knygynuose 
"Blindos” veikalo pristigta. 
Todėl LSS. 162 kp. šiuomi 
kreipiasi į LSS kuopas ir 
šiaip gerus draugus, kurių 
knygynuose rastųsi minėtas 
veikalas, bukite malonus 
kuogreičiausia mums jį pri
siųsti. Lėšos bus atlyginta 
ir po vaidinimo knygutes 
sugrąžinsime 
Knygutes siųskite P. Kur- 
kuliui, „Keleivio” adresu.

LSS. 162 kp.

čieivbėje.

v*

Prigavo farmerį.
"Iš Livermore Falls, Me., 
atvažiavo pereitoj sąvaitėj 
Mikolas Latazko paspor- 
tauti. Jis atsivežė kišeniu- 
je vieną 50-dolerinę ir Ka
nados „kvoteri.” Išlipus
jam iš laivo, tūlas džentel-i 
monas prieš jo akis pakėlė, 
nuo žemės $100 ir atsisukęs | 
Į farmerį sako:

”WelI, drauge, aš manau, i 
kad tu matei, kaip aš radau; 
šitą šimtinę, ar ne? Taigi; 
aš norėčiau su tavim pasi-į 
dalinti pusiau. Ar negalė
tum tu išmainyt, nes aš ne
turiu.”

Fa imi e ris išsitraukė savo 
$50 ir padavė ją džentelma- 
nui, o džentelmanas atidavė, 
farmeriui šimtinę.

Paskui f armeris užlipo j 
ant elevated ir paduoda 251 
centus už tikietą, bet mer-Į 
gina pinigą atstūmė, paaiš
kindama, jog Kanados kvo-; 
teris. Tuomet farmeris iš-Į 

; sitraukia savo šimtinę ir su i 
I pasididžiavimu drebia ją1 
į ant stalo. "Vai, tas never-| 
i tas nė vieno cento,” atsakė; 
Į jam mergina.

Tik tuomet farmeris da- i 
sižinojo, kad jį tas džentel-i 

‘manas apgavo.

■

Apiplėšė krautuvę.
| Pereitoj subatoj Somer- 
ivillėj likos apiplėšta valgo- 
|mų daigtų krautuvė po No. 
į 61 Gorham st. Savininkas 
I Pepos buvo sumuštas, pas- 
kui plėšikai jį surišo, už
kimšo jam burną ir uždegę 
krautuvę pabėgo. Atvažia
vę gaisrą gesinti ugnagesiai 
rado jį be žado. Jis sako, 
kad jam atimta $650.

Liepos 21 d. 7 vai vakare, 
Lietuvių salėje bus Lietuvos 
Dukterų ir Šunų draugijos 
pusmetinis susirinkimas. Y- 
ra dau svarbių dalykų ap
svarstymui. Už nepribuvi- 
mą nariai bus baudžiami.

M. M. Plepis, sekr.

Cambridge’uje pasiutę 
šunis apriejo pereitoj sąvai
tėj 4 vaikus.

Roxburyje pereitoj pėt- 
nyčioj automobilius sudau
žė karietą, sužeidė važiavu
sią joje moterį ir užmušė 
jos 7 mėnesių kūdikį.

>y

BANDŽIAUS
Nauja Lietuviška Aptieka

343 BOADWAY. S. BOSTON MASS. 
Tarpe D ir E sts.

Kviečiam visus lietuvius atsilan
kyt j musų aptieką ir genaus susipa
žint.

Paša ūkia m Jūsų Daktarų per 
telefonų dykai.

Sutaisom visokius receptus. Kai
nos visados žemiausios. Reikalaujant 
per laiškų, pasiunčiame visur. Visa
me patarnaujam atsakančiausiai.

J. C. Landžius (Lynch),
343 Broadvay, So. Boston, Mass.V »

Gyvenimui kambarį 
išrandavojame su visais pa
togumais (valgis, maudynė, 
šiltas ir šaltas vanduo). Pa
matyt galima bile laiku.

M. Sudymt, (28) 
122 F str., So. Boston.

Telephone: Back Bay 4200

DAKTARAS

į| Fr. Matulaitis
i

GYDO VISOKIAS LIGAS. 
PRITAIKO AKINIUS.

Valandos:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte.
Nuo 7 iki 9 vai. vakare.

419 BOYLSTON STR.
Suite 419, 420 ir 421,

Netoli didžiojo miesto knygyno,
BOSTON, MASS.

!,<

KNYGOS
"KELEIVIO” SPAUDOS

Sfelo* balsai. J. B. Smelstoriaus 
•iii*. Knyga didelė sa gražiais pa
veikslais, popiera ir spauda graži, 
poezija užimanti........................... 75c
Ta pati knyga gražiais apdar. 1.00

Dievo žmogus. Labai užimantis ir 
naudingas papasakojimas iš dar

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

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

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

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

šeimyniškas lietuvių gyvenimas Juš
kevičiaus dainose. Jei nori žinot 
kaip senovėj lietuviai gyveno, tai 
perskaityk šit* 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 žmopos 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 ..................... 50a

Materijalistiikasis istorijos 
ma*. Jei nori žinoti, ku t 
saulije įvairia* nuotikiaa, tai 
■kaityk šitą knygute. Kalba laagva

i ir labai aiškų* išvedimai............ ttl

Kur musų bočiai gyveno. Tai yra 
nuėjimas, kur buvo pirmutini 
nių lopšinė. Knyga naudinga ir 
mokinanti. Parašyta Z. Alakao% 
kuria daug darbo pašventį tiria*** 
mama lietuvių praeitie*......... .. llt

Amžinos dainos. Yra tai gaaianaiB 
Jovaro dainų rinkinys. Ant graHoa 
popieros ir graži snaude ............1*8 -

Anarchizmas Pagal Proudona aMto* 
alo parašė d-ras Elzbacbar, verti 
Briedžių Karaliukas ......................1*8

Kaip senovės žmones persistatydnna 
sau žemę. Labai žingeidus sanovia 
filosofų daleidimai apie musų ' 
mes išveizdą. Su paveikslais. .. 1*8

Legalžki žmogžudžiai. Trijų aktų 
tragedija, paimta ii ravoliudjoe 
laikų ............................................... 1*8 g

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

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

Alkoholis ir kūdikiai. Ka* yra arba 
tikisi būti kūdikių tėvais, būtinai 
turėtų perskaityti šitų knygutę-,. 10a

Įt:

Byla Detroit’o Katalikų su Sociali
stais. Knygelėj atspauzdmta 
tardinėjimas kaip vienos taip ir jS 
tes pusės, todėl bešališkai paroP0 G 
ant kiek išauklėtas pas mus HsF. ’ 
rūmas. Naudinga perskaityt lygi#1 
katalikui kaip ir socijalistai. So j

veikslais. 21c

LIETUVYS FCTCGFAFAS

$1.00 i savaite
Deimontai, Laikrodžiai 

auksiniai daiktai geriausios_rūšies ir i

j
i t 

ir kitokie |

M. ANDRIUŠIUTĖ

MOTERIŠKŲ RŪBŲ SIUVĖJA 
Siuva Visokius Rubus 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:

Į 324 E St- So. Boston, Mass.
i kampas Broadway, ant 2-rų lubų.

labai už prieinamą prekę. Pirma pa
rašyk man, o aš nuvešiu pas jus į 
namus geriausio tavoro.

P. KETWERTIS, JEWELRY CO.
28 Broadway, So. Boston, Mass. 

Gyvenimo vieta: 29 Story str. 
Telephone: So. Boston, 935—W.

I
I

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

I

Lengvas būdas išmokt angliškai M 
knyga sutaisyta taip lengviai ir su
prantamai, kad kiekvienas gali UL 
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, paa 
daktarą, pas barzdaskutį, pas siu
vėją ir tt. Su fonetiškų ištarimu ir 
gramatika

Davatkų gadzinkos. Padidinta ir _
..erinta 6-ta laida juokingų daina 
lių, pašiepiančių davatkas ir kitus 
prietarus ..................................... l®c
Reikalaudami knygų krelpkiti* 

šitokiu adresu:
•'KELEIVIS”

28 BROADVVAV. S. BOSTON. MASS

i Kaip tapti Suvienytų Valstijų pili*- ; 
čiu. Aiškiai išguldyti pilietystės

įs ta tymai, su reikalingais klausi
mais ir atsakymais. Ji sutaisyta la
bai suprantamai ir sutraukta taš, ko 
reikalauja norint gaut pilietystės 
nonieras ...................................... 18-

Traukiu Paveikslus bile kokiu j 
( laiku ir visados gerai padarau. } 
; Reikalui esant Kreipkitės 

pas mane.
J; JONAS A. ANDRUŽIS, j 
453a Broadway, S. Btston, Mass.

IT 117 I D X T dabar labai madoj, bet Kas iš tų 
Y A RAKAI jfeJx?tenai nsra

nors
ŠTAI

Proga Visiems
Be jokiij iškasčių pagerint savo būvį.

Kiekvienam darbininkui reikia mokėt randa už gyvenimą ir 
mokėtum 50 metų, bet vis vien iš to jokios naudos neturi.
PROGA: Tik kelios mylios nuo Bostono, kur visa apielinkė fabrikai, 
darbo daugybė, bet trūksta gyvenimų. Čia tik reikia biskis apsukru
mo ir proto ir už poros metų gali turėt savo namą, kuriame galėsi 
pats gyvent ir gaut da randos. Kurie tik norit persitikrnt, atvažiuo
kit, o pamatysit patįs savo akimis. Čia yra daug žemės ir girios taip 
kad namus įgyt labai lengva. Todėl kiekvienas, kuris ateityje norit būt 
laimingesni, atsišaukit pas mane. (28)

J. COBAN,
MERRIMACK ST., NORTH WOBORN, MASS

SU PILVO SKAUDĖJIMU -
Be abejo, nuo senai ieškojai palengvinimo. Nesi
duok suvedžioti. Nedaryk bandymu. Vartok « 

■ SEVERA S BALSAM OF LIFE 
[SEVEROS GYVASTIES BALSAMAS]

ir ūmai pajusi jo sveikinančią ir stiprinančią veik
li mę. Jisai ypač rekomenduojama gydymui nerviš- 
p kūmo, dyspepsijos, nuolatinio sukietėjimo, laikinio 

drugio ir sustingusių jaknų. Senstantieji. seni ir 
silpni žmonės ras jį labai geru.

Ž

Odos sveikumas daug priguli nuo mui- 
’o gerumo. Mes patariame vartoti

GFVFRA’G
MEDICATED SKIN SOAP

[Severas Gydantis Odinis Kn:!as]

Kaina 75c.
Skaityk, ką Mrs. 

Martin Pagac iš Mo- 
quan, Wis. mums ne
senai parašė: * ‘ Aš
noriu jums padėko
ti už jūsų Severa’s 
Balsam of Life. Aš 
turėjau trukdėsi su 
savo pilvfa. buvau sil
pna ir neturėjau jo
kio apetito. Suvarto
jus 1 butelį Severą ’s 
Balsam of Life visi 
tie trukdėsiai dingo. 
Meldžiu paskelbti a- 
pie tai laikraščiuose 
dėl naudos tų, kurie 
panašiai kenčia.”
Preparations 
Severos. Jei 
rašyk tiesiog

Ccdsr Rzpids, Im

Visi aptiekiu inkai parduoda Severa’s 
(Severos gyduoles). Žiūrėk, kad butų 
savo apylinkėj negalėsi jų gauti, tai

W. F. SEVERĄ CO., -

dėl kasdieninio vartojimo, prausian- 
ties, maudanties, galvą trenkant. 

Kaina 25c.
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LEIDES IR VYRAI—KYP KVAIT!
Dabar tik išėjo iš spaudos to garsaus saliun- 
kyperio “spyčiai” ir kitos fonės. Kas nori 
linkmsai praleisti laiką ir prijuokinti savo 
draugus tegul tuojaus reikalauja knygos:

DŽIAN BAMBOS SPYClAI
■ ■ ■■■■ ■ ■ 1 ■■■■ ■ ■ ——s

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

KAINA TIK 25 CENTAI.
Pinigus galima prisiųsti per money orderį arba suvyniot kvoterį į popie- 

relg ir įdėti į aromatą. Adresuokite taip:] 

“KELEIVIS”
28 Broadway, So. Boston, Mase.

VIENATINĖ LIETUVIŠKA

APTIEKA
BOSTONE IR VISOJE MASS. VALSTIJOJE. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Visokiame reikale kreipkitės šituo adresu:

K. ŠIDLAUSKAS 226 BR0ADWAY, 
KAMPAS C STR.

SO. BOSTON, MASS.
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