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So. Boston, 935- W. Metas XI.

Teutonai gula ant Vadavos iš dviejų pusių; Rusai miestą apleidžia. Ryga pavojuje.
Variavę išgelbėt vilties jau nėra. Iš pietų ant jos gula su milžiniškomis spėkomis gen. Mackensen, kuris sumušė rusus 

Galicijoj, o iš šiaurės eina pagarsėjęs gen. Hind enburg. Rusai besitraukdami atgal neteko jau 80,000 kareivių. Vindava ir 
Tukumas, Kurliandijoj, jau paimti ir vokiečiai eina ant Rygos. Tarp Amerikos ir Vokietijos santikiai eina vis aštryn. Vokiečiai 

kėsinosi paskandinti kitą laivą su Amerikos piliečiais. Austrija taipgi grąsina Amerikai.

Vokiečiai didriausiu inirtimupuolasi ant Rusijos.

tai yra sprendžiamasis mu
šys. Jeigu rusai neapgins 
Varšavos, jie turės trauk- 
ties iš visos Lenkijos ir 
toliau.

PASKANDINO ANTRĄ 
ITALŲ SKRAIDUOLĮ.
Anksti pereitos nedėlios 

rytą austrų nardomieji bo
tai paskandino Adriatiko 
juroj jau antrą Italijos 
skraiduolį, "Giuseppe Gari
baldi.” Šitą nelaimę Italijos 
valdžia aprašo taip:

"Liepos 18 d. italų eskad
ra, susidedanti iš senų 
skraiduolių ’ Varės,’ ’Fran- 
cesco Verrucio,’ ’Vettor Pi- 
sani’ ir ’Giuseppe Garibaldi,’ 
dienai brėkštant nuplaukė 
prie Kataro, austrų uosto 
Dalmatijoj, ir atidarė ugnį, 
tuojaus likos nušluota-gele
žinkelio stotis ir šiaip daug 
blėdies padaryta. Bebom- 
barduodamas austrų uostą, 
musų laivynas pamatė, kad 
uoste yra pasislėpę keliatas 
austrų šarvuočių. Nors tie 
laivai nebuvo naujausio ty- 
po, bet visgi kaipo šarvuo
čiai galėjo būt musų skrai
duoliams pavojingi. Todėl 
musų laivynas, pusėtinai 
blėdies priešininkui prida
ręs, pasitraukė. Pradėjus 
traukties, ant musų laivų 
užpuolė austrų submarinai 
ir pradėjo šaudyt povande
ninėmis torpedomis. Viena 
torpeda pataikė į musų 
skraiduolį ’Giuseppe Gari
baldi’ ir paskandino jį. Ju
rininkai tuojaus sušoko į 
jūres ir veik visi buvo išgel
bėti.”

Austrijos pranešimas sa
ko, kad "Giuseppe Garibal
di” nuskendo į 15 minutų. 
Šis skraiduolis buvo jau se
nas, statytas 1898 metuose. 
Jis turėjo 7,234 tonų įtalpos, 
buvo 344 pėdų ilgio, jo įgula 
susidėjo iš 550 kareivių. Jo 
artilerija susidėjo iš vienos 
10-colių kanuolės, 2 8-colių, 
14 6-colių ir 10 3-colių.

PAIMTA 50,000 RDSŲ.
Leidžiant "Keleivį” j spau

dą atėjo iš Berlyno žinia, 
kad vokiečiai su austrais 
paėmė jau 50,000 rusų eida
mi ant Varšavos. Vien tik 
prie Przasnyszo Hinden- 
burgo armija paėmė 101 ru
sų ofcierių ir 20,870 karei
vių. Tarp Bugo ir Vislos 
upių per peskutines 48 va
landas gen. Mackenseno ar
mija paėmė 16,250 rusų. 
Rusai traukiasi visu frontu 
per 1,000 mylių, palikdami 
savo kanuoles, amuniciją ir 

. .didžiausias maisto sąkrovas. 
Ant upės Naryw vokiečiai 
paėmė stiprią rusų tvirtovę 
Ostrolenką. Į pietus nuo 
Vislos teutonai jau pasiekė 
Grojcą ir Blonie. Blonie gu
li tik 17 angliškų mylių nuo 
Varšavos. Vokiečiai gali 
jau Varšavą matyt.

ant Rygos.
Kuomet dešinysis Hin

denburgo armijos sparnas 
su centru gula ant Varša
vos, tai kairysis sparnas 
žengia ant Rygos. Šitas 
sparnas susideda išimtinai 

: iš kavalerijos, kas iki šiol ši- 
toj karėj buvo beveik negir
dėta, ir todėl veikia labai 
sparčiai. Vadovauja šitą 

* _ _ > kuris
buvo pereitą rudenį ant kai
riojo sparno prie von Kluck- 
ko armijos, kada ši ėjo ant 
Paryžiaus. Kaip rodos, Ry
ga bus greitai paimta.

Lenkijoj dabar eina 
sprendžiamas mušys. Teu
tonai, kaip paprastai yra 
vadinami austrai su vokie
čiais, gula ant Varšavos su 
neapsakomu narsumu iš 
dviejų pusių. Gen. Macken- : 
šen, kuris taip skaudžiai su- i 
mušė rusus Galicijoj, eina! 
iš pietų. Jam priešinasi ta 
pati rusų armija, kuri pasi- sPareiai- vaaovauj 
traiikp iš Gnlirivk KpHosp sParn3 VOn Buelow,traukė iš Galicijos. Keliose 
vietose jis buvo rusų jau 
sulaikytas, bet vis neilgam. 
Užpereitoj sąvaitėj rusams 
pasisekė įvesti įsidrąsinu
sias jo spėkas Liublino gu
bernijoj į sląstus ir užduoti 
jai skaudų smūgį. Vieną 
austrų korpusą, t. y. apie 
40,000 kareivių rusai visiš
kai sunaikinę, o likusias au
strų spėkas nuvijo 12 mylių

Photo by American Press Association.
Paveikslas parodo Anglijos ginklų dirbtuvę. Išėjus vyrams į karę, moterįs dirba ginklus.

VOKIEČIŲ PLANAS — 
SUIMTI VISĄ RUSŲ 

ARMIJĄ.
Londono "Moming Post” 

_ korespondentas sako, kad 
atgal, iki Kraskino. Rodėsi', dabartinės vokiečių kampa- 
kad teutonų žygis ant Var- nijos planu yrą suimti rusų 
savos vėl pasibaigė nepasi
sekimu.

Bet tuo pačiu laiku iš 
šiaurės ant Varšavos pradė
jo gulti su 500,000 kareivių 
gen. Hindenbergas, kuris 
yra pagarsėjęs tuomi, kac 
su saujale kareivių andai 
sunaikino dvi rusų armijas 
Prūsuose. Iki šiol Hinden- 
burgo pirmyn ėjimą trukdė 
miestas Przasnvsz, kuris 
guli apie 75'varstų į šiaurę 
nuo Varšavos. Dėl to mies
to buvo karštų mūšių vasa
rio mėnesyj. Rusai prisida
rė apie jį stiprių fortifikaci
jų ir atmušdavo didžiausius 
vokiečių užpuolimus. Bet 
pereitoj sąvaitėj po kelių 
dienų mūšio Hindenburgo 
armija Przasnyszą paėmė. 
Nors ant kiekvieno žings
nio rusai da stipriai prieš 
vokiečius shyriasi, bet su
laikyt priešininką jau nebe
gali. Vokiečių armija po 
valiai, bet nesulaikomai ri
tasi vis pirmyn ir pirmyn, 
šluodama prieš save rusus 
baisia artilerijos ugnimi.

Tuo tarpu sumušti pietų 
Lenkijoj austrai vėl susi
tvarkė ir pradėjo naują už
puolimą. Tokiu budu da
bar bombarduojamas visas 
rusų frontas, kuris praside
da nuo Kurliandijos pajūrio 
ir traukiasi ištisą 1,000 my
lių per Lietuvą, Lenkiją, 
paskui vingiuoja Bugo ir 
Dniestro paupiais, tuomet 
metasi šalin į Besarabiją ir 
eina iki pat Rumunijos ru- 
bežiaus. Visu šituo frontu 
dabar siaučia baisus mušys. 
Kaip rusai taip ir teutonai 
deda paskutines jiegas ir 1 
daro didžiausias pastangas, 
kad šitą mūšį laimėjus, nes :

armiją taip kaip riešutį tar
pe replių ir sutriuškinti ją. 
Tuo tikslu jie padaliję savo 
spėkas taip, kad iš jų pasi
darė kaip ir- milžiniški nas
rai, kuriais dabar bandoma 
apžioti visą tą plotą, kur da
bar stovi kariaujanti rusų 
armija, ir paimti jas nelais
vėn arba sunaikinti.

VINDAVA IR TUKUMAS 
•JAU VOKIEČIŲ 

RANKOSE.
Generolo von Buelowo ar

mija, kuri eina ant Rygos, 
pereitoj sąvaitėj Kurliaijdi- 
joj paėmė Tukumą ir Vin- 
davą. Vindava yra žymus 
uostas prie Baltijos juros.

RUSAI APLEIDŽIA 
VARŠAVĄ.

Londone gauta iš Buda
pešto • (Vengrijoj) žinia, 
kad rusų armijai įsakyta 
jau apleisti Varšavą. Ofi- 
cijaliai šitos žinios kolkas 
da nepatvirtino nė Petro
gradas, nė Berlynas.

APIE KURŠĖNUS IR PA
PILĘ EINA SMARKUS 

MŪŠIAI.
Berlynas 20 liepos prane

ša: ”Į rytus nuo Kuršėnų ir 
Papilės eina smarkus mū
šiai su rusais.” Smulkesnių 
žinių nėra.

APIE ŠIAULIUS VOKIE
ČIAI GAVO SUSTIPRI

NIMŲ.
Petrogradas sako, kad 

Kurliandijoj ir apie Šiaulius 
vokiečiai gavo didelių su
stiprinimų ir pradėjo smar
kiai veikti. Tas reiškia, 
rusams einasi nekaip.

Prie Osoveco krito
15,000 vokiečių. tikrųjų

Vokiečiai vis dar laiko ap
gulę rusų tvirtovę Osovecą. 
Pereitoj sąvaitėj jie bandė 
paimti tą tvirtovę šturmu, 
bet tas bandymas pasibaigė 
labai nelaimingai. Kaip Pe
trogradas praneša, per tą 
užpuolimą krito apie 15,000 
užmuštų ir sužeistų vokie
čių. Negana to, rusai atmu- 
šę užpuolimą išvarė vokie
čius iš pirmutinės linijos 
apkasų.

Apgulimo sąlygos prie 
Osovieco yra visai kitokios, 
negu prie Belgijos arba Ga
licijos tvirtovių vokiečiai 
turėjo. Visų pirmiausia, 
Osoveco tvirtovė turi dide
lių kanuolių, užtektinai a- 
municijos ir daug maisto 
kareiviams. Paskui keliai 
prie Osoveco yra tokie, kad 
vokiečiai jokiu budu negali 
privežti didžiųjų savo hovi- 
cerų, kuriais jie sulygino su 
žeme Belgijos tvirtoves.

RUOŠIAS BOMBARDUOT 
KRUPPĄ.

Sąjungininkai, matyt, iš- 
—ruošiasi užpulti 

Kruppo fabrikas Essene, 
kurios aprūpina vokiečių 
armiją ginklais, ir amunici
ja. Kuomet Anglijoj prasi
dėjo agitacija už padarymą 
10,000 orlaivių tai dirbtuvei 
subombarduot, francuzų la
kūnai pereitoj sąvaitėj jau 
atsilankė ties Esseno mies
tu, kur randasi tas fabrikas, 
ir ilgai apie jas suko. Šitą 
francuzų lakūnų atsilanky
mą vokiečiai skaitos už žen
klą, kad neužilgo ant Krup
po fabrikų iš oro pasipils 
bombos.

I

ITALAI PAĖMĖ 15,00 
AUSTRŲ.

Roma praneša, kad Car- 
so rajone italų kariumenė 
paėmė nelaisvėn 15,000 aus
trų. Toliau į šiaurę, italų 
artilerija daužo austrų for
tus Lacortę, Tagilią ir Tre- 
sasį.

VOKIEČIAI KONFISKA
VO 232,000 AKRŲ CARO 

ŽEMĖS.
Lenkijoj yra labai daug 

rando ("skarbavų”) girių 
į ir dvarų, kuriuos rusų val
džia yra konfiskavus per 
įvairias lenkų revoliucijas. 
Dabar vokiečiai užimtose 
Lenkijos vietose visas šitas 
žemes konfiskuoja. Visos 
tokios žemės buvo* išnuo- 
muotos gyventojams, kurie 
mokėdavo nuomą rusų val
džiai. Kur ant tokios že
mės gyvena lenkai ar vokie
čiai, vokiečių valdžia juos 
palieka, tik jie nuomą (ren- 
dą) už naudojimą žemę turi 
mokėti jau vokiečių val
džiai; bet jei kur gyvena 
rusai, tuos vokiečiai tuojaus 
išveja. Išviso tokių žemių 
vokiečiai konfiskavo Lenki
joj jau 232,OjOO akrų. Dir
bamos žemės iš tų yra 21,-
700 akrų, girių 97,000 akrų, OLANpiJA^ORGANIZLO- 
o kita — ežerai, balos ir t.t.

Tokių žemių nuomoto-

RUSAI PAĖMĖ 23,000 
AUSTRŲ.

Petrogradas praneša, kad 
Liublino gubernijoj iki 7

VOKIETIJA ATSIPRAŠO 
PRIEŠ ŠVEDIJĄ.

Stokholme gauta iš Ber
lyno atsiprašymas už už
puolimą ant švedų garlaivioretrogradas praneša, xaa r—

Liublino gubernijoj iki 11 Švedijos vandenyse, švedų 
liepos per sąvaitę laiko ru- garlaivis "Verdandi” plauke
sai paėmė nelaisvėn 297 au- Anglijon su medžiais. Nar-
strų oficierius ir 22,464 ka- domas vokiečių botas tų gar-
reivius. 13 liepos naktį prie
Volicos upės paimta da 150 
austrų.

BULGARIJA PERTRAU
KĖ SU TURKIJA KO

MUNIKACIJĄ.
Londine gauta žinia, kad 

iš Bulgarijos traukiniai 
Turkijon jau nebeina. Bul
garijos valdžia liepė per
traukti geležinkelio komu
nikaciją matomai dėlto, kad 
turkai nuolatos stabdo bul
garų traukinius ir krečia 
juos. Tas veda vis arčiau 
prie karės.

laivį užpuolė ir paleido tor
pedą, o vokiečių skraiduolis 
šaudė jį iš kanuolių. Švedi
ja prieš tai užprotestavo. 
Vokietija dabar atsiprašo ir 
sako, kad tai buvo... klaida.

ITALAI PAĖMĖ 2 MYLI 
AUSTRŲ APKASŲ.

Preitoj sąvaitėj Alpų kal
nuose italai paėmė dvi 
myli austrų apkasų. Itali
jos alpininkai užtraukė savo 
artileriją ant 6,000 pėdų au- 
§štumo kalno ir ištenai šau- 

ė į austrų pozicijas. Sako
ma, kad apie Gorizią italai 
paėmė du svarbiu fortu.

JA DIDELĘ ARMIJĄ.
_________ Atvažiavę šiomis dieno- 

jams vokiečiai dabar duoda į mis iš Olandijos ameri- 
sėklų, o jei kur žmonės ne- i konai pasakoja, kad O- 
teko arklių, tai vokiečiai te-landija ištikrujų rengiasi 
nai parveža iš Vokietijos u- i karę su Vokietija. Visi 
kio mašinų motorais varo- olandai esą tos nuomonės,
mų.

KARĖ NEGREIT DA 
PASIBAIGS.z

Kada karė pasibaigs, to 
niekas negali pasakyt, bet 
visi, kaip sąjungininkai 
taip ir vokiečiai sutinka, 
kad ji pasibaigs da negreit. 
Vokiečiai tikisi laimėti, bet 
laimėti jie negali, pakol są
jungininkai nebus visiškai 
sumušti, o jiems sumušti 
ims labai daug laiko.

Sąjungininkai yra giliai 
įsitikinę, kad Vokietija su 
savo talkininkais bus su
mušta, bet jie taipgi pripa
žįsta, kad Vokietija aa ga
na stipri ir ilgai da reikės 
kariauti, pakol jos galybė 
bus sulaužyta.

I

kad jeigu Vokietija pasisa
vintų Belgiją, tai ir Olandi
jos neprigulmybė butų pa
vojuje. Todėl Olandija da
bar organizuoja didelę ar
miją, kad galėtų apginti sa
vo neutralitetą. Šiuomi lai
ku Olandija turi 400,000 ka
reivių, bet neužilgo turė
sianti jau 900,000 vyrų po 
ginklu.

VENGRIJOJ SIAUČIA 
CHOLERA.

Paryžiuje gauta žinia, kad 
Vengrijoj prasidėjo cholera. 
Nuo 21 iki 28 birželio apsir
go 543 žmonės, iš kurių 281 
mirė. Paimti italų nelais
vėn austrų kareiviai sako, 
kad cholera austrų armijoj 
kasdiena vis daugiau plati
nasi.

ANGLIJOJ SUSTREIKA
VO ANGLIAKASIAI;

Kuomet Anglijos valdžia 
daro didžiausias pastangas, 
kad kuogeriadsia aprūpinus 
savo karės spėkas reikalin
gais daigtais, tai lyg tyčia 
pereitoj sąvaitėj sustreika
vo veik visi Anglijos anglia
kasiai. Kadangi angliaka
sių streikas stato Anglijos _ 
laivyną į pavojingą padėji- - 
mą, tai valdžia paskelbė, jog 
streikieriai bus baudžiami 
po $15 kas dieną per visą, 
bėgį streiko, arba sodinami 
kalėjimam Ir visgi akyvai- 
zdoj tokio grąsinimo 150,000 
angliakasių metė darbą. 
"Tegul gi mus uždaro kalė- 
jiman, jeigu gali,” sako an
gliakasiai. -

----------
STREIKAS VOKIETIJOS 
GINKLŲ DIRBTUVĖSE.

Lyg ir pritardami Angli
jos angliakasiams, Kruppo 
ginklų darbininkai Vokieti
joj taipgi pareikalavo dau
giau algos ir pradėjo reng- 
ties į streiką, kuris apimtų 
100,000 žmonių. Darbinin
kai esą labai įtūžę ir 
sugadino mašinerijos, 
kurie darbininkai jau 
darbą.

daug 
Kai 

metė

VOKIETIJOS KARDINO
LAI PROTESTUOJA.

Francuzijos katalikų vy
riausybė paskelbė francuzų 
laikraščiuose protestą prieš 
vokiečių žiaurumą, o ypač 
prieš bombardavimą katali
kų bažnyčių. Prieš šitą pro
testą dabar užprotestavo 
Vokietijos katalikų kardi
nolai. Jie nusiuntė karštą 
savo protestą popiežiui.

Vadinas, šitie kardinolai 
pripažįsta, kad vokiečių ka* 
riumenė gerai daro bombar
duodama katalikų bažny
čias. Tai atėjo laikai!

-t
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Peržvalga.
ST. ŠIMKUS SU KLERI
KALAIS JAU SUSITAI

KĖ.
Nesinorėjo tikėti, kaip 

tai galėtų būti, kad p. Šim
kus. atsiųstas iš Lietuvos 
klerikalei dr-jai aukų rink
li, imtų čia ir pertrauktų 
visus ryšius su klerikalais. 
Ką-gi jam tuomet pasakytų 
atsiuntusi jį draugija? Taip 
negalėjo būti ir taip nebus. 
Tiesa, ryšiai tarp p. Šim
kaus ir Amerikos klerikalų 
(Tautos Fondo) buvo sutru
kę. Kaip tai atsitiko, buvo 
plačiai rašyta pereitam 
"Keleivio" numeryje, šitoj 
pat vietoj. Klerikalų lyde
ris. Antanas Kazis Rutkau
skas (tas pats, ką į "V. L." 
rašinėdavo "eiles"), įžeidė 
p. Šimkaus garbę. Šimkus 
patraukė Antaną Kazį tre
čiųjų teisman. Antanas Ka
zis atsisakė teisman stoti. 
Klerikalų "Draugas" p. 
Šimkų pusėtinai išakėjo.

Bet visa tai buvo tik mo
mento nesusipratimas. Da
bar jau vėl viskas užglosty
ta. St. Šimkus su klerika
lais susitaikė.

Apie tai rašo "Naujie
nos:”

"Pasiuntinys iš Lietuvos 
nuo 'Lietuviu Draugijos.’ ku
rioj daug sveria klerikalai, p. 
St. Šimkus buvo pertraukęs 
ryšius su Amerikos klerika- | 
liškuoju Tautos Fondu... Kle
rikalai buvo perdaug ragus i 
pastatę... St. Šimkus pereitą 
savaitę buvo viešai paskelbęs.Į 
kad jis dabar jau veiksiąs sa- 
vystoviai. t. y., siusiąs aukas 
Lietuvon pats, o ne per fon
dus. važiuosiąs kalbėti visur, 
kur tik jis busiąs pakviestas.

"Dabar St. Šimkus susitai
kė su klerikališkuoju Tautos 
Fondu. Visi nesusipratimai 
užmiršti — ach. ne. jie yra 
tiesiai 'atšaukiami' (sic!).— Į 
Tautos Fondas yra gerbiama 
organizacija, ir St. Šimkus 
aukas, surinktas Tautos Fon-i 
do rengiamose 
siųs į Lietuvą r__
Fondą (kaip Tautos Fondas 
butų koks bankas)." 
Vadinas, klerikalų užsi-Į 

spyrimas paėmė viršų. Jie 
nutarė surinktus Šimkaus 
prakalbose pinigus siųsti 
per savo fondą ir p. 
Šimkus turėjo su tuo sutik
ti. Jie stačiai jam pasakė: 
"Mes tamstai nepasitikim, 
todėl mes turim surinktus 
pinigus apsaugot.

Kaip klerikalai surinktus 
Lietuvos šelpimui pinigus 
"apsaugoja." tą skaitytojas 
galės matyt iš sekančio 
straipsnio; čia gi mes pažiū
rėsime. kodėl klerikalai ap
reiškė. kad jie negali p. 

5Šiz2kui patikėti surinktų 
atikų? Kodėl gi jie tikėjo 
•Tumui. Olšauskui. Yčui ir 
kitiem*? Nejaugi anie po- 

ĄjSkieriai yra IZ F 
negu p. Šimkus, kuris, kaip jas ir visą Latviją, 
rodos, yra rimtas ir bešalis-i 
kas žmogus?

Taip visai nėra. Klerika- rija turi pasilikti pergalėto, 
lai gerai žino, kad p. Šimkų 
surinktų pinigų neišeikvos 
Beto. jiems tų aukų apsau- garai buvo paėmę Adriana- 
gojimas netaip jau labai ir polį, o juodkalniečiai Skuta- 
rupi (jie patįs jas eikvoja), rį. tečiaus taikos konferen- 
Bet- jiems rupi štai kas: Su- c-ijoj kitos valstybės neleido 
rinktus pinigus siųsti būti- pergalėtojams tas tvirtoves 
nai per savo fondą, kad pa- pasilaikyti.

Taip gali būti ir su vokie
čių užkariautomis žemėmis. 
Nors jie dabar užimtų visą 
Lenkiją. Lietuvą ir Latviją, 
tai taikos konferencija ga
lės iš jų viską atimti ir nėra

kur jis pasisakė veiksiąs sa- 
vystoviai, klerikališkojo 
Tautos Fondo raštininkas 
A. šliakis "Draugo” 28-tam 

'numeryje tuojaus paskelbė, 
kad Lietuvos šelpimo drau
gija atsiuntė čionai p. Šim- 

•kų ne aukų nukentėjusiems 
rinkti, bet —

"...tik siuntė jį į Ameriką 
su tikslu laikyti prakalbas dėl 
raginimo amerikiečių lietu
vių, kad jie grįžtų į Lietuvą 
karei pasibaigus; o jam au
kos reikalingos vien tik ke
lionės lėšų padengimui.” 
Kitais žodžiais sakant, 

dabar p. Šimkui aukų jau 
nebeduokit. Nebeduokit 
dėlto, kad jis nori tas aukas 
pats Lietuvon siųsti. Jeigu 
mes, klerikalai, negalėsim 
pasigirti, kad tos aukos su- 

i rinktos musų "Tautos Fon
do." tai jų ir nereikia.

Tai matot, kas rupi kleri
kalams — išnaudoti Lietu
vos nelaimę savo politikos 
tikslams. Kokia nešvari po
litika!

I

I

KOKIA BUS LIETUVOS 
ATEITIS?

šiomis dienomis telegra
mos pranešė, kad užkariau
tas Lietuvos vietas į šiaurę 
nuo Nemuno Vokietija jau 
aneksavo, vadinas — pri
jungė jas prie savo imperi
jos. Į šiaurę nuo Nemuno 
vokiečiai turi užėmę visą 
plotą podubisiu iki Rasei
nių. o nuo čia iki pat jūrių, 

įsu Palanga ir Liepojumi. 
Tokiu budu prijungtas Kau
no gubernijos ruožas apima 
šiuos miestus:

Veliuona. 
Jurbarkas, 
Gauriai. 
Tauragė. 
Sartininkai. 
Nauiamiest 
Švėkšna. 
Viešaičiai. 
Andrie javas. 
Kūlė, 
Jakubavas, 
Kretinga. 
Palanga. 
Darbėnai, 
Plungė. 
Rietavas, 
Luokiai. 
Salantai, 
Telšiai. 
Triškiai. 
Kuršėnai, 
Papilė. 
Lukniškiai.

Dabar kiekvienas lietu
vis, kuriam tik rupi savo tė
vynės likimas. paklaus: 
"Argi Šita Lietuvos dalis 
jau ir pasiliks po Vokieti
ja?"

Į tą klausimą atsakyti vi
sai negalima. Karė greit 
da nepasibaigs. Ji tęsis da 
ilgai ir gali virsti visaip. 
Vokiečiai gali būt da sumu
oti ir išvyti iš užkariautos 
Lietuvos ir Lenkijos. Ir 
gali atsitikti visai priešin
gai — vokiečiai gali nueiti 

___  . da toliau, galį užimti visą 
ištikimesni. Kauno ir Vilniaus guberni-

I

I

••

prakalbose.; 
per Tautos i

i
I

KELEIVIS

skui butų galima prieš vi
suomenę pasigirti: "Žiūrė
kite. kiek mes surinkom 
Lietuvai aukų. Tai kągi 
pirmeiviai prieš mus giliuo- 
ja?!” Vadinas, klerikalams

Kurtuvėnai 
Bubiai. 
Baisogala. 
Vosiliškiai. 
Krakiai. 
Šidlava. 
Karklėnai, 
Židikai. 
Ilakiai. 
Mosėdis, 
Šileliai. 
Kaltinėnai. 
Didkiemis. 
Skaudvilė. 
Eržvilkas. 
Vidukliai, 
Vačgiriai. 
Eiriogala. 
Laukuva. 
Skuodas, 
Užventis.

Kražiai ir k.

Bet užėmimas da nereiš 
kia. kad užkariauta terito

mų rankose. Mes matėm 
kad per Balkanų karę bul-

mės butų vėl atiduotos Ru
sijai. Vokietija norėsianti 
iš užkariautos teritorijos 
sutverti tarpinę valstybę — 
taip vadinamą "buferšta- 
tą," kuris butų tarp Vokie
tijos ir Rusijos valstybių 
kaip ir kokia atspara.

Jos rašo:
”Bufferštato idėja vokie

čiuose jau giliai Įsiskiepijus. 
Reikia pripažinti, kad ta idė
ja ir priguli tik vokiečiams. 
Rusija apie bufferšstatą, tik 
apie padarymą bufferšštatu 
Lenkijos. niekad nemanė. 
Lenkijai ji žadėjo tik laisvę 
tikėjimo ir kalbos, ir tik ru- 
sofilai lenkai tą išaiškino, 
kaipo žadėjimą autonomijos.

"Laimėjusi Vokietija nie. 
ko kito ir negalės išgauti, kaip 
tik sutvėrimą neprigulmin- 
gos Lenkijos, o gal būt ir Lie
tuvos. su vokiškais karaliais 
ant sostų. Taip tur-but yra 
Vokietijos užsibriežta. juk 
nebereikalo ji skirsto ka
ralius ir Lenkijai ir Lietuvai.

'‘Reiškia, kad iš Vokietijos 
laimėjimo Lietuvai gali būti 
perspektyva tapti neprigul- 
minga karalyste, kuri, norė
dama paskui tapti respublika, 
turės pati nusitverti duotą jai 
karalių.”
Bet tai yra tik daleidimas, 

kad taip gali būt. O ar taip 
bus. tai ir "Naujienos" ne
tvirtina.

Tečiaus. jeigu taip atsitik
tų. tai atsitiktų be jokių 
Gabrių ir "tautos tarybų" 
prisidėjimo. Net pačios 
Lietuvos niekas nesiklaus
tų, ar jai tas patinka, ar ne. 
Lietuva galėtų net sakyti: 
"aš nemoku nė skaityt, ‘ nė 
rašyt, o mane karalyste da
ro.” ir vis dėlto ją padarytų 

, sako "Naujie-karalvste,
nos.”

* y

KAIP KLERIKALAI 
EIKVOJA AUKAS.

142-ram "K.” numeryje 
tilpo įdomus J. B. Valukonio 
raportas. Valukonis buvo 
pakėlęs katalikų suvažiavi
me Scrantone protestą prieš 
atskaitas. Kiek į tą fondą 
aukų įplaukė, nesą tikrų ži
nių. Įplaukų knygos 
fondas visai neturįs, 
kas esą palikta 
riaus rankų.

Kada delegatas 
konis prieš tokią 
užprotestavo, tai 
patarė išrinkti

; "knygoms”
i

i

I

tasai
Vis- 

ant kasie-

"Draugas” šito raporto "PAŽVALGA" JAU PASI- 
visai nespausdino, o Valu- RODĖ,
konis, už paskelbimą jo ki
tuose laikraščiuose, gavo 
nuo tėvo Kemešio vėjo. 
Girdi, kam reikėjo rašyti, 
kam kiek išmokėta; reikėjo 
tik pasakyti, kad išviso iš
mokėta tiek ir tiek ir kad 
viskas tvarkoje.

Kaip matot, klerikalai da
ro neblogą biznį iš Lietuvos 
šelpimo. Gabriai gauna po 
$2.000, o mažesni ' "veikė
jai” po $100, po $200.

Lietuviai, aukaukit kleri
kalų fondan daugiau!

Polemika ir kritika.
gentijos nariais, ir šiokiais- 
tokiais veikėjais, nors ir po 
misticizmo kailiu. Paklaus- 
čiau to kunigužio, prisi- 
pažinusio, kad geriau yra li
kti bedieviu, negu išsižadėti 
savo tautvstės bei kalbos: 
Dėlko "Keleivis” ir kiti dar
bininkiški laikraščiai ly
gus žmogžudžiams? Gal 
dėlto, kad jie netik nenutyli, 
bet dar su visomis smulkme
nomis išneša aikštėn visus 
kunigų juodus darbelius? 
Ar gal užtai, kad pas juos 
išsidirbus plati veikimui 
dirva, laisvas, malonus pa
traukimas visuomenės prie 
pozityvio darbo, tendencija 
link apsipažinimo su nauja-

< 
IPirmas numeris "Pažval- 

gos" jau išėjo. Kaip jau 
sakėme pereitam "Keleivio” 
numeryje, "Pažvalga” eis 
vietoj "Laisvosios Minties,” 
ir eis kas są vaite. Jos iš
vaizda ir formatas pasilie
ka toks pat. kaip ir "L. M.” 
buvo. Bet turinys jau ki
toks. Visų pirmiausia, joje 
nesimato d-ro Šliupo raštų. 
Paskui joje nėra, bent pir
mutiniam numeryje, ilgų, 
tęsiamų raštų. Visi straip
sniai pasibaigia su tuo pa
čiu numeriu. Tas jau pa
daro laikrašti tuojaus gyve
sniu. Tečiaus, kad "Pa
žvalga” butų labai patrau
kianti, tai negalima pasaky
ti.

Kaina metams $3.00, pu
sei metų — $1.50, atskiras 
numeris — 7c. Adresas: 
2257 West 23rd Place, Chi
cago, III.

KUNIGAI, J KĄ JUS PA
VERTĖTE SAKYKLĄ?

Musų laikraštijoj nuolat 
girdisi balsai apie dorą ir 
etiką. Skundžiamės, kad 
musų liaudies tarpe išsiran
da kriminalistų, kurie žemi
na visą lietuvių tautą. Bet 
jeigu jau kalbėti apie dorą 
ir etiką, tai visų-pirma tu
rėtume taisyti nupuolusią 
moralybę ir etiką musų ku
nigų. Užeikite šventadie- 
nyj musų lietuviškon baž

nyčion ir paklausykite kąREVOLIUCIJOS FON
DAS.

"Naujienos” ragina ame
rikiečius pagalvoti apie bu
simąjį revoliucijos darbą 
Lietuvoje. Esą:

"Karė tą darbą dabar su
trukdė. O betgi ypač dėl ka
rės tas darbas su dvigubu ir 
trigubu smarkumu turės die
na po dienai prasidėti.

"Nuo to darbo smarkumo 
prigulės laisvė Lietuvos dar
bininkų, laisvė visos Lietu
vos.”
"Naujienos” pataria įstei

gti revoliucijos fondą ir 
rinkti tam tikslui pinigus. 
Jos pripažįsta, kad —

"Šioj valandoj dar svarbu 
yra sušelpti nukentėjusius 
dėl karės musų brolius Lietu
voj. Bet tai tik šioj valan
doj. Toliaus šelpimo reika
las turės būti aprūpintas vi
sai ne musų pinigais. Nu
kentėjusiems turės atlyginti 
tie. kurie juos nuskriaudė. 
O visai gal neužilgo užvis 
svarbiausias reikalas bus 
remti revoliucijinį judėjimą, 
revoliucijinį darbą.

"Nuo to revoliucijinio dar
bo prigulės gal ir atlyginimas 
nukentėjusių. Reiks gal val
donus prispirti, kad jie tą 
padarytų.

"Nuo revoliucijinio darbo 
prigulės ta ateitis, kurioj visi 
žmonės naudosis laisve, ir ku
rioj nebebus karių, ir nebe
bus nukentėjusiu.” 
Todėl —

"Gal dabar jau butu kaip 
tik metas įsteigti fondą re- 
voliucijiniam darbui Lietuvo
je remti, ir į tą fondą pradėti 
dėti gausias aukas.” ‘ 
Mums rodos, kad rinkti 

dabar revoliucijai pinigus, 
pakol revoliucijos da nėra, 
būt nenuoseklu, o tuo labiau, 
kad badaujančiai Lietuvai 
dabar reikia duonos.

Kada kils revoliucija, ta
da bus proga ir pinigams 
rinkti.

—

PIKTINASI "KATALIKO” 
ŠMEIŽIMAIS.

Kad Chicagos "Katalikas” 
turi nepraustą burną ir 
mėgsta kolioties kaip tikras 
Lietuvos šėrikas, tai pripa
žįsta net ir artimi jo kaimy
nai. Štai ką sako apie tą. 
atsiprašant, laikraštį "Pa
žvalga :"

” 'Katalikas.' kurio leidė- 
jas-redaktorius yra Am. Liet. 
Spaudos D-jos pirminnku. 
vėl prirodinėja, busią -Mont- 
vydas yra 'vieno plauko žmo
gus’ su socijalistais ir busią 
tai ’cicilikų raštų ir agitacijų 
auka.’ Tuomi dar kartą me
tama socijalistams nešvari 
dėmė, kurios jie visai neprisi
ima.

"Tik vienas dalykas, mums 
nesuprantamas. 'Katalikas' 
nekartą jau pavadino šmeiži
kais ir kt. tuos žmones ir lai
kraščius. kurie sako, jog mu
sų visuomenėje yra klerikalų. 
Girdi, tai katalikų šmeižtas, 
jokių klerikalų nesą ir visai 
niekas neturi teisės vadinti 
ką-nors tokiu vardu, kurio ji
sai nenori prisiimti. Tuo tar
pu 'Katalikas' ramia kataliko 
sąžine socijalistus vadina 
'vieno plauko’ žmonėmis su 
žmogžudžiais. Kįla klausi
mas: kas didesnis šmeižikas 
— ar tas, kuris tam tikras 
žmonių grupes, joms to neno
rint, vadina klerikalais, libe
ralais, socijalistais, konserva- 
tvvais ar kt., ar tas, kuris 
vienos kokios grupės žmones 
vadina 'vieno plauko’ beesan
čiais su žmogžudžiais ir piešia 
juos žmogžudžių auklėtojais? 
Ir antras klausimas: kiek tok
sai pasielgimas sutinka su 
laikraštine etika, kurios ribo
se dar taip nesenai 'Spaudos' 
Draugijos suvažiavime 'Kata
likas' prižadėjo laikytis san
tykiuose su savo idėjos prie
šais?”

AR NEVERTĖTŲ SU
RENGTI 10-METINIŲ 
REVOLIUCIJOS SU

KAKTUVIŲ?
Ši rudeni sukanka 10 me

tų. kaip Rusijos žmonės su
kilo prieš kraujuoto caro 
valdžią. Tame sukilime da
lyvavo ir Lietuva. Taigi ar 
nevertėtų suruošti 10-meti- 
nį apvaikščiojimą to sukili
mo paminėjimui? Per toki 
apvaikščiojimą butų gera 
proga apkalbėti ir busimos 
revoliucijos darbą, apie ku
ri kalba "Naujienos.”

KAS "DRAUGUI" PA
TINKA.

Vienam Chicagos laikraš
čių skaitom:

"Kalbėk apie klerikalus, 
'Draugas’ sakys, jog sapnuo
ji. nes. anot 'Draugo,’ klerika
lų sviete nebuvę ir nesą.

"Ot. kalbėk apie velnius, 
'Draugui' patiksi.”

I
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ten kunigai per savo panto- gadvnį0 gyvenimo dėsniais 
kslus tamsiajai miniai pn- įu paįu realiu gyveni.
kalba, o jums plaukai ant 
galvos pasistos iš nustebi mu? Dėlko "Mirtos” cho

ro nariai yra lygus žmog-
mo. jus uzsikimsite ausis ir žudžiams,'pamišėliams? Ar 
nenorams, pro verksmus is tik dėl t kad tie jaunu0]iai, 
jūsų kratines issivers sauk-;kurfe prie tp choro darbu0_ 
smas: Kunigai,. kunigai.... jask nesinešioja po gatves 
lietuviškieji kunigai... į kąį - •- J
jus pavertėte sakyklą?!”
Jus Dievo name dasileidžia- ^jos grindis, nešti kruvinai 
te bjauriausių keiksmų,.uždirbtus centus kunigui?

I

maldaknygių, neina kas 
sekmadienis laižyti bažnv-

te i 
purviniausios provokacijos, j 

i begėdiškiausių melų ir savo 
■ artimo,— kurį Kristus liepė 
mylėti, kaip patįs save — 
apjuodinate juodžiausiu 
dumblu ir nuplėšėte neati
taisomai jo šlovę. Jums vy
ti reikia iš Dievo namų ir 
plakti su aštresniu kan- 
čium. negu kad Kristus pla
kė žydus pirkliaujančius Je- 
ruzolimos bažnyčioje. Jus 
baigiate savo išgamiškais 
pamokslais demoralizuoti 
musų liaudį: išraunate iš 
žmonių širdies paskutinę 
artimo meilės kibirkštėlę.

Štai skaitytojams pa
duosiu tuoj ir faktą. Cle- 

iveland’o kunigas ~ 
savo pamokslų, 

jmas i
prisakymą: "neužmušk 
išanalizavo žmogžudystę ir negu tie, kurie skaito tik 
padalino ją į du skyrių ir i kuniginius raštus, 
pažiūrėkite, kaip jis begė-| Kaslink B. Montvido. Jis 
etiškai žmonėms prišnekėjo, papildė žmogžudystę, ne

~ kaipo socijalistų laikraščių
žmogžudystės yra sandarbininkas, bei jų su-

jas klaidintas, bet būdamas ak-
rižjlai karštu kataliku. 1914 

Kitos-gi. kaip • m., vasaros metu, Detroito

Į

Už tokį apšmeižimą, kaip 
laikraščių leidėjai, taip ir 
"Mirtos" choro nariai, galė
tų "tėvelį" lengvai pasodin
ti ant kriminališko suolo.

Bevaišindamas, kunigas, 
tokiais epitetais tuos "be
dievius,” nežino, kad tuomi

i užgauna ir tikrus katali
kus, parapijonus. Man ap
silankius keliose lietuvių 
kolonijose, labai tankiai 
tenka užeiti ir pas dievuo- 
tus žmones gulint ant stalo 
po keletą tų "bedieviškų” 
laikraščių. Nors pas juos 
dar teberiogso kryželis, ap
karstytas rąžančiais, nors 
ir kybo ant sienų šv. paveik
slai, vienok dvasia jau ne 
ta; jie supranta geriaus 

, tautiškus 
— reikalus bei pačią religiją,

I

I

i

viename■
r------sakyda-'

apie penktąjį Dievo darbininkiškus,
A, __ I - - -

Pagal jo išvedimą, vienos 
rųšies : 
kriminališkomis; už 
baudžia svietiška ir dvasiš
ka valdžia. J \ .
tai: nubaudimas mirčia ko-‘šv. Juozapo Draugija sū
kio nors razbaininko, kuo- j rengė prakalbas, kuriose 
met jis pasikėsina ant kito įkalbėjo klierikas iš Or- 
gyvasties, užmušimas karė- chard Lake seminarijos, P. 
se, pav.: kaip dabar Euro-įRusis ir B. Montvidas (pri- 
poj, tos visos žmogžudystės -~J------- 1'r-’— -1---------
nesą kriminališkomis, ir už 
jas nėra nei grieko.

Toliaus sako: "Nuplėši
mas žmogui šlovės, pažemi
nimas jo vardo, koks jis ne
būtų. pasmerkimas be teis- 

; mo, tai vis prasižengimas 
vieno laipsnio su žmogžu
dyste. Lietuviški žmogžu- 
dos, Krakus ir B. Montvi
das, buvo socijalistų laikra- 

. ščių sądarbininkai bei 
■ platintojai, ir tie laikraščiai 
Įgali būti priskaitomi prie 
žmogžudystės, nes jie tuos 
vyrukus ir išvedė iš doros 

i kelio.
"Y’patas, kurios rengia 

į prakalbas ir kalba, arba pri
rašinėja prie cicilistiškų 
kliubų ar kuopų, arba prie 
’Mirtos’ Draugijos (Cleve- 
lande gyvuoja laisvas ’Mir
tos’ choras), tie visi yra 
kaipo žmogžudžiai. O tie, 
ką atsimeta nuo tikėjimo ir 
prisideda prie tų bedieviškų 
draugijų arba skaito neka
talikiškus laikraščius, yra 
pamišėliais."

Jeigu sveikas pripažinai, 
kad nuplėšimas žmogui šlo
vės, pažeminimas jo vardo, 
nežiūrint, koks jis nebūtų, 
yra lygaus laipsnio prasi
žengimas su žmogžudyste, 
tai prie kokios rųšies žmog
žudysčių priskaitai savo pa
ties prasižengimus, apšmei
žime nekaltų ypatų? Gal 
prie antros? Jei taip, 
klysti, dvasiškas tėve.

Nors ir ne naujiena, kad 
šiolaikinė dvasiškija panau
doja tankiai ir visai nešva
rų įrankį, apgynime savo 
luomos, vienok dar norėtųsi 
visgi matyti kunigus inteli- tai pabandykit.

"LAISVĖ" SKUNDŽIA 
"VIENYBĘ LIETUV

NINKŲ."
Iš tikrų šaltinių girdėjo

me, kad "Laisvė” traukia 
atsakomybėn "Vienybę Lie
tuvninkų" už kriminališką 
šmeižimą.

J. Valu- 
betvarkę 
Kemėšis 

Valukonį 
peržiūrėti ir 

persitikrinti, kad viskas esą 
olrait. Bet Valukonis atsa
kė. kad jisai negali peržiū
rėti knygų, kurių visai nėra.

Pagalios Valukonį išrink
ta nors biloms peržiūrėti. 
Iš tų bilų pasirodė, kad iš 
surinktų Lietuvos šelpimui 
pinigų iki Scrantono seimo 
klerikalai išeikvojo jau 
$1.007.81. Pasirodo, kad 

t jie ir straipsnelio už dyką 
neparašo paraginimui žmo
nių šelpti Lietuvą. -"Drau
go” redaktorius už parašy
mą į savo laikraštį ir "Kata
liką” kelių straipsnelių 18 
gruodžio pasiėmė (už vieną 
mėnesį) $25.00 iš surinktų 
aukų: už vasario mėnesį jis 
gavo $30.00, už sausį $25.00, 
už parašymą seimo proto
kolo (ant 6x9 colių lapelio) 
$20.00. Iš viso iki Scranto
no seimo "Draugo” redakto- 
rius gavo iš surinktų Lietu
vos šelpimui pinigu lygiai 
$100.00.

Ekspresui, nežinia už ką, 
vienoj vietoj randam išmo
kėta $167.50.

"Draugui" už kažin-kokį 
"printing” vienoj vietoj už
mokėta $50.64, kitoj vietoj 
$40.60, da kitoj $35.45 ir da 
keliatas smulkesnių bilų.

"M. Tananevicz Pub. 
House” vienoj vietoj už 
10,000 atsišaukimų gauna 
$26.50, paskui visai nepažy
mėta už ką $31.00 ir $130.00.

A. A. šliakis, fondo rašti
ninkas, už "išlaidas" (nepa- 
sakvta kokias) gauna po 
$40.50, $20.89, $36.95 ir t.t.

Už suruošimą Chicagoj 
lietuvių ”Tag Dav" nežinia 
kam išmokėta $117.54.

Ir taip išviso išmokėta

čia rupi panaudoti p; Šim- abejonės, kad atims, jei tik 
kaus prakalbas ir surinktas sąjungininkai nebus visiš

kai sumušti. O visiškai 
juos sumušti Vokietija su 
savo talkininkais niekados 
nepajiegs. Tą pripažįsta ir 
pati Vokietija. Vadinas, 
Vokietija negali būt perga
lėtoja ir todėl ji negalės pa
siimti, kas tik jai patiks.

Jei taip, tai kaipgi tuomet 
bus su užkariauta vokiečių 

da ir tas faktas, kad kaip tik Lietuva ? Ar vėl ji bus su-

jose aukas savo politikos ti
kslams. Aiškiai to pasaky
ti jie nedrįso, todėl jie 
sakė, kad jie p. Šimkui 
pasitiki. Jie tai pasakė be 
jokių ceremonijų, visai 
paisydami, kad tas Įžeis p. 
Šimkaus y pa tą. Tas parodo, 
kokie tie žmonės begėdžiai.

Kad taip yra, tai parodo
kx<» XX VC» XCXXXV«»O, XXC»V« , J-.AX.vv.. v. . X ii » _

p. Šimkus pertraukė su kle- grąžinta Rusijai? 
rikalais ryšius ir paskelbė "Naujienos" mano, kad 
savo atsišaukimą "Į Lietu- Vokietija niekados nesu - 
vių Visuomenę Amerikoje," tiks, kad jos užkariautos že- $1,007.81.
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Mergužėles-Ielijeles...
Meilios, gražios 
Lietuvaitės, 
Kaip žiedai 
Pavasarėlio, — 
Jus, kaip angelai 
Mergaitės.
Kaip žvaigždelės 
Sidabrinės, 
Spindi veidan 
Nemunėlio, 
Kur jo bangos 
Krikštolinės 
Tiktai vaikos, 
Tik bučiuojas; 
Gailia rasa 
Dengias’, klojas’ 
Ir kaip daina 
Aidas liejas, 
Kuomet pučia 
Šiaurys vėjas.

Meilios gražios 
Sesutėlės, 
Jus myliu už vis 
Labiausia, 
žydit tartum 
Lelijėlės....
Nors kentėti 
Reik’ sunkiausia,
Aš nejaučiu 
Jokio skausmo, — 
Jus tiek duodat 
Vilties, džaugsmo. 
Jeigu žydrios 
Tos akelės 
Neviliotų man 
Širdelės, 
Nieko daugiau 
Negalėčiau, 
Tik dejuočiau 
Ir liudėčiau...

Merkynės Vaidyla.

sidengęs Molero slapyvar
džiu). Pirmas išliejo visus 
tulžies kartumus ant soci
jalistų ir laisvamanių, y- 
pač ant Dr. Šliupo ir jo raš
tų. Antras, B. Montvidas, 
būdamas klieriko draugkal- 
biu. persistatė save karš
čiausiu kataliku. Išvadino 
socijalistus ir laisvamanius 
paleistuviais, razbaininkais, 
gyvuliais tec. Kas parodė, 
kad B. M. religija permir
kęs iki kaulų. Nes tokis 
biaurus išplūdimas aiškiai 
liudija jo dvasišką ir mora
lišką silpnumą. Kas jį (B. 
M.) ir privedė prie žmogžu
dystės.

Katalikai trynė delnus ir 
džiaugėsi, kad B. Montvi
das, anot jų, dar smarkiau 
kedena bedievius, negu ku
nigai. Bet kuomet tasai so
cijalistų šmeižikas ir kuni
gų patronas tapo žmogžu
džiu, tuomet jo sėbrai kleri
kalai jo atsižada ir mėgina 
kaltininką primesti pirmei
viams. Toki kunigų ir kle
rikalų politika turėtų ati
daryti ir tamsuoliam akis.

Doresni katalikai turėtų 
protestuoti prieš tokią 
biaurią kunigų niekšybę; 
neturėtų leisti Dievo na
muose piktžodžiauti, plėšti 
artimo šlovę ir žaginti žmo
nių jausmus!

Fren—tis. 
Cleveland, Ohio.

tai ~Jeigu jums nepatinka so- 
cijalizmas, tai ar galėtumėt 
jus pasakyti, kodėl? Jeigu 
jus manot, kad socijalizmas 
yra bedieviškas ir nedoras 
mokslas, tai ar galėtumėt 
jus tatai prirodyt? Jei taip,
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« . -» KELEIVIS a
"mums nereikia jokių klau- 

______ _ simų, mes nenorim užmiršt 
neatsako. Skaitytojai patįs tokių 'gražių’ kunigo pasa

kytų žodžių!"
0 jus, dvasios ubagai! 

Kada jus pažvelgsite iš po 
juodos kunigų skraistės pa
saulin ir pamatysite kas yra 
melas?

♦ ♦ ♦

Liepos 11 buvo LSS. 17 
kuopos išvažiavimas į Bro- 
ckton Heights Ockland 
Grove girias. Kalbėjo F. J. 
■Bagočius; kalba publikai 
patiko. Publikos suvažiavo 
gana daug; buvo ir iš apy
linkės miestų, visi žaidė lin
ksmai. Taipgi dainavo L. 
Mok. Dr-jos choras "Mar- 
seljetę” ir kitas dainas, va
dovaujant S. Turskiui.

J. J. VVebber. i

Už pagarsinimus nei re
dakcija, nei administracija

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

"Keleivio” Administracija.

Į AMSTERDAM, N. Y.
Soeijalisty šmeižikai. Kunigai.kiierikąi.ir bažny-

Gal nei vienam tautiškam i J; .* * 5<M- ’ • JL cios giedoriai grizo

SHIRLEY, MASS. 
Socijalistų šmeižikai.

pu Minersvillės lietuvių vis

KORESPONDENCIJOS
MONTELLO, MASS. 
Be melo nei žingsnio.

Paimk musų kuniginius 
laikraščius, nueik šventa- 
dienyj pasiklausyti pamok
slo, arba apsilankyk į kuni
gines prakalbas — visur pa
matysi ir išgirsi kunigų 
skelbiamą šlykščiausi melų 
apie socijalistus ir laisva
manius. Kiek pažangesni 
kunigai (o tokių vos 4—5 
rastųsi), tie da vartoja ne
va šiokius-tokius argumen
tus, bet kiti visi lietuviškie
ji prabaščiai, kurių didesnė- 
ji dalis yra tikri neaptašyti 
Molio Motiejai, stačiai be- 
gėdos plūstasi ir keikiasi 
kiek jų šventos burnelės iš
neša.

Pas mus andai, liepos 13 
d., įvyko prakalbos Blaivi
ninkų draugijos. Kalbėjo 
kun. Jakaitis iš Worcester. 
Kalbėjo apie vietines slap
tas smukles ir apie girutok- 
liavimo pasekmes. Aš nie
ko neturėčiau priešinga, jei 
kunigas butų nurodęs tei
singai, kas tas smukles au
klėja. bet jis savo kalboje 
vientik ir tvirtino, kad ”so- 
cijalizmas, tai girtuoklystės 
močiutė" ir musų "ciciliku- 
čiai ir laisvamaniai, tai — 
vieni iš didžiausių girtuok
lių.” Kur faktai? Kam 
taip aklai meluoti? Kalbant 
apie vietinius slaptų smuk
lių užlaikytojus ir jųjų lan
kytojus atrasime, kad tai 
vieni karščiausių katalikų 
jas palaiko. Nueikite į teis
mų, kiekvieną panedėlį ra
site teisiamų po keletą smu
klių užlaikytojų ir su aki
mis išdaužytomis .jums išti
kimų avelių, o ar girdėjo 
kas, kad butų teisiamas už 
girtuoklystę socijalistas? 
Man gyvenant keletą metų 
Montelloje teko patėmyt, 
kad slaptų smuklių užlaiky- 
tojai, tai vis akliausi katali
kai. Man įnamuojantis pas 
tūlą A. U., gerą kataliką, ir 
vedant atkaklią kovą prieš 
girtuoklystę (nes buvo smu
klininkas), tapau išvarytas 
iš buto kaipo bedievis vien
tik už tai, kad buvau prie
šingas girtuoklystei ir pla
tinau apšvietą.

Toliaus kun. Jakaitis kal
bėjo: "Pas mus lietuvius y- 
ra papratimas kelti vestu
ves su keliolika bačkų alaus 
ir keletą galionų šnapso." 
sako, "kaip tik išgirsta baž
nyčioj užsakus, kad Baltrus 
ženijasi, tai Juozas su Petru 
džiaugiasi, kad ’veseilijoj’ 
teks pagerti." Klausimas, 
kas-gi kitas bažnyčioj šliu
bų ima, jei ne katalikai ?

Toliaus tęsė: "Man moks
lus einant, skaičiau vokiečių 
kalboje encyklopedija ir ra
dau pasakyta, kad lietuvių 
tauta, tai girtuoklių tauta." 
Klausimas: tada, kada jus 
skaitėt minėtą knygą ir ka
da ją autorius rašė, tuomet 
juk socijalisto ir bedievio 
lietuvių tarpe ir su žiburiu 
nebūtum suradęs, tai kas-gi 
tuomet girtuokliavo? kad 
jau į knygą reikėjo rašyti, 
kaipo tautą atsižymėjusią 
girtuoklyste? Juk Lietuva 
žinoma, kaipo dievobaimin
ga šalis? čia ir pasirodė, 
kaip šlykščiai ir be pamato 
kunigas šmeižia socijalis
tus.

Po prakalbų P. Vizbaras 
paprašė balso, bet pasijuto 
avis vilkų būryje, pakilo 
trukšmas ir pasigirdo:

jus nesate tikri socijalistai. 
Aš išvysiu iš Sąjungos vi
sus tuos Judošius įr latrus 
Pruseikas, Šukius, Bago
čius, Mačius ir kitus. Jie 
parsidavę, kaip Judošiai už 
trigrašį. ’Laisvė,’ 'Kelei
vis,’ ’Kova’ ir k. toki dėl biz
nio leidžiami. ’Kova’ tai 
girtuoklių vieta. Nereik 
mums tų cicilikų, parlamen- 
tariški socijalistai yra pa
leistuviai. Tegyvuoja I.W. 
W. Nuvažiuosiu į Washing- 
tona, suareštuosiu tą Rau
dondvarį ("Laisvę") ir iš
siųsiu į Sibirą ant amžių 
Macį (kriaučių unijos orga
nizatorių), tų žioplį, reikės 
pamokint, 
rus ruko, 
į Sibirą." 

Kų jus 
"Keleivio" 
tai ne idiotas? Gerai, kad 
jau Brooklyno publika ma
to, kas tai per paukštis.

Gėda unijai, kad leidžia 
tokiems nepraustaburniams 

įkalbėti jos vardu. Ji sau 
šlovę plėšia.

Girdėjęs savo ausiftus. 

ST. LOUIS, MO.
Piknikas Lietuvos naudai*

Birželio 27-tą d. visų vie
tos draugijų spėkomis buvo 
surengtas Eagle Park, HL 
piknikas, kurio pelnas pas-, 
kirta Lietuvos Šelpimo Fon
dam

Pikniko rengėjai savo už
duotis pildė rūpestingai. Iš
siuntinėjo užkvietimus į apy
linkės dr-jas ir'kuopas, ku
rios prisižadėjo paremti pik
nikų.

LSS. 44-ta kp. neatsiliko 
veikime, bet žymiai pikniką 
paįvairino, užkviesdama 
kalbėti drg. P. Grigaitį iš 
Chicagos.

žmonių rengėsi piknikan 
iš visų pusių, bet nelaimė — 
lietus viskų sutrukdė. Nors 
daugybė nepaisydami lie
taus ir apsilankė piknikan, 
o vis tik tiek publikos nebe- 
susirinko, kiek laukta.

Drg. Grigaitis buvo pri
verstas kalbėti iš visų pajie- 
gų, nes vėjo ir lietaus uži
mąs užmušdavo visą garsą. 
Publika kalba liko pilnai už
ganėdinta, išskiriant kelis 
alkoholikus, kurie kėlė triu
kšmų.

Po prakalbų "Aušros” 
choras sudainavo 4-res dai
nas.

Ačiū publikai ir visiems 
rengėjams pikniko, L. Š- F. 
liko keliolika dolerių pelno. 

Atsiprašau gerb. publiką, 
kad aukautojų vardų nepa
garsinsiu, nes prapuldžiau 
surašą.

J. J. Daujotas.

NOKOMIS, ILL.
Laisvieji lietuviai ir jiį 4 

priešai. < v
Yra čia SLA. 148 kp., kuri: 

vis pamažu didėja nariais.- 
Teko man kalbėti su pažaro- 
gesniais vyrukais; pagez- 
dauja, kad butų galima su
tverti LSS. kuopų. Ateitije 
aš pats neatsisakau pasidar
buoti, bile tik butų atsakan
ti proga ir kalbėtoją galima 
butų pasigaut.

Yra čia ir kita žmonių 
srovė, be savo pažvalgų, kur 

; svetimu protu gyvena. Vie- 
|ni eina išpažintin dėlto, kad 
i papratę eit iš seno; kiti buk 

... , , . x ; neina, bet nežino dėlko jie
dalykas, kad sabotazmkai,; nejna taip sakant, be proto 
ginanti revoliuciją ir kei-!gyvena, o už tikėjimą vis- 
kiantj viską, . susidraugavo tiek kitam galvų skaldytų, 
su atžagareivių šlamštu. Is Laisvuosius vadina Kris- 
tautisko namo Grikštą is- taus "mučitieliais,” bet išti- 
metė. Tai dabar plūstasi krujų anie apie Kristų, ar 
ant gatvės. . Susirinkę zmo- • jisai buvo kada nors, nieko 
nės — vieni kvatoja, kiti 'nežino, 
piktinasi, treti spjaudo, bet Vienas žmogiukas susira- 

įšė visus nėjusius išpažintin 
lietuvius ir padavė surašą 
vietiniam anglų kunigui, 
kad tas nekrikštytų kūdi
kių; bet jo paties sūnūs at
sako jam: "Tėve, nemanyk, 
kad aš duosiu mano kūdi
kiui prispiauti į burnelę, ir 
kad kunigas jam duotų dan
gų pats jo neturėdamas.” 

Sartep Sisakailgna.

LEWISTON, ME.
Audėjų streikas. Darbi

ninkų tamsumas.
Liepos 6 d. sustreikavo 

audeklinės dirbtuvės, Bates 
Mfg. Co. staklių taisyto
jai. Priežastis streiko — su
mažinimas darbininkų; vie
niems padaugino darbų, da
vė po daugiau staklių taisyt 
ir už tų patį mokestį, o kitus 
atleido nuo darbo visai.

Streikas, veikiausia, bus 
pralaimėtas, kadangi nėra 
vienybės; tuoj iš pat pra
džių atsirado streiklaužių, 
kurie nemokėdami darbo 
apsiėmė dirbt ir ėmėsi mo- 
kinties staklių taisymo.

Pažymėtina, kad bėgyje 
metų laiko "Bates Mills” 
dirbtuvė įsitaisė naujos sis
temos mašinas, kurios at
lieka darbininkų darbų, to
dėl liko atleista nuo darbo 
apie 200 darbininkų. Kitos 
visos dirbtuvės taipgi eina 
prie to paties: kad kiek ga
lint sumažinus darbininkų; 
skaičių. Taigi, kaip mato
me, darbininkų gyvenimas 
kas dien eina sunkyn. Da
bar klausimas, kur dings tie 
bedarbiai būdami alkani ir 
negalėdami darbo susirasti, 
ar jie eis žudytis?

Mes matome kasdien dyg
stant vis naujas dirbtuves 
viena paskui kita, kas reiš
kia, kad kapitalistams ge
riausi laikai; jie apiplėšda- 
mi darbininkus statosi sau 
dirbtuves su pagerintomis 
mašinomis ir krauna sau 
milžiniškus turtus,o bedarbė 
vis plečiasi, vis labiau atsi
liepia ant darbininkų.

Čia vėl klausimas lenda 
mintysna, kas tame kaltas 
yra? Tame yra kalti patįs 
darbininkai. Jie pastato 
dirbtuves, padirba mašinas, 
ir atiduoda jas kapitalis
tams valdyti, o patįs savo 
gyvenimu visai nesirūpina. 
Bijo prigulėti prie unijų, bi
jo darbininkiškų organiza
cijų; žodžiu — leidžia save 
skriausti ir išnaudoti.

Padėkime, kadir Lewisto- 
nas, daugiausia apgyventas 
yra franeuzais iš Kanados, 
o tai tamsiausi sutvėrimai, 
paskendę aklame tikėjime, 
atkakliausi fanatikai. Ir 
štai kuomi tik gali pasigirti: 
bažnyčiomis, kunigais ir 
davatkomis; tuos visus pa
razitus jie gerai užlaiko, o 
tūkstančiai šeimynų gyvena 
skurde, vaikais apsipylę, pa
skendę tamsybėj, prietaruo
se.

Lewistone ir lietuvių dar
bininkų randasi nemažas 
būrelis, bet vietoje rūpintis 
darbo reikalais, atsiranda 
tokių, kuriems reikalinga 
yra lietuviška parapija, ku
nigas ir bažnyčia.

Taip dalykams stovint, 
aišku kas laukia mus darbi
ninkus ateityje: skurdas, 
vargas ir badas.

P. Pempė.

I
laikraštyj nėra tiek blevyz- 

į gų ir socijalistų -šmeižimų, 
melų, nesąmonių ir pliauš
kalų, kiek So. Bostono tau- 

j tiškai-klerikališkam organe. 
Tame laikraštėlyje nėra nei 

j vienos korespondencijos, 
kurioje patriotai nešmeižtų 
socijalistų. To laikraštuko 
redaktorius, ištiesų, turbut 
yra blogiausių norų žmo
gus, jeigu jis talpina tokias 
korespondencijas, kaip kad, 
pavyzdin, No.- 27 buvo iš 
musų miestelio.

Koks tai Lietuvos Didvy> 
ris (matyt patriotiškas ap- 
jakėlis) išvadina socijalis
tus girtuokliais, paleistu
viais, o redaktorius mielai 

'tuos šmeižtus talpina, nors 
korespondencijoj nėra nei 
vieno fakto, prirodančio, 
kur ir kada socijalistai taip 
elgėsi. L. Didvyris visų sa
vo tulžę išlieja ant laisvie-____ ____ ____ ______ ___________________t
čių be jokio pamato. Jisai ty j bažnvčią, bandė prikal- i taip smarkiai, kad jis kris- 
rašo, kad buvę atsilankę iš bint savo’ busiančia moteri ;■ damas pargriovė da kelis 
Fichburgo 3 vyrai, kurie nusileisti prieš jo gimines, i kitus (turbut silpnai ant 
atsivežę pilnų xalyzų kny- kaj neužrustinus ju per- kojų stovinčius). Sužeista- 
gų ir laikraščių, norėdami - - - v - - - J ■ " ’
praplatinti apšvietą tarp 
shirliečių, bet tas darbas L. 
Didvyriui nepatiko, kodėl 
jie toj valyzoj vietoj knygų 
ir laikraščių neatvežė svai
galų: alaus ir degtinės. Ir

čios giedoriai grįžo 
įkaušę nuo pikniko.

Karas užmušė lietuvį 
studentų.

Liepos 11 d. bažnytiniai 
giedoriai surengė piknikų, 
kuriame buvo 2 kunigai, 2 
klierikai, vargonininkas ir 
bažnytiniai giedoriai.

Nedėlioj, laike pamokslo, 
kunigas davė pipirų socija
listams, pirmeiviškiems lai
kraščiams ir t.t. Paskui iš
sibeldė visi piknikam Baž
nytinė svita jau buvo gerai 
įkaušusi. Grįžtant namo 
sustojo ant relių ir turbut 

___ t i norėjo sulaikyt elektrikinį 
mo kunigui, gali nusipirkti į karą. Vienas kaipo drąsiau- 
tinkamų daigta, reikalingą sis, Juozas Kodis iš Brook- 
gyvenime. ' lyno, kunigo brolis ir muzi-

‘ Paskiausia laisvą šliubą kalės mokyklos studentas, 
ėmė Magdė Ramanauskiu- i 22 m. amžiaus, stovėjo ar
te, LSS. 15-tos kuopos narė, čiausia relių. Karas su- 
Vaikinas Juozas Bitkaus-| švilpė, kad šalintųsi, bet jis 
kas, iš Mahanov Citv, Pa., j to nepaisė, nelaimingą mo- 
kurstomas giminių, kad ei-ksĮeivi trenkė karas į galvų 

bint savo’ busiančia moterį | damas pargriovė da kelis

įvyzdingai šeimyniškai gy- 
viena, išskyrus tik dvi po
ras, kurios neužsitikėdamos 
pačios savim, ar gerai pa
darė, bėgo pas kunigų per
taisyti šliubų. Bet tas nie
ko neženklino; ir šiandien 
toki dvišliubiai šeimyniš
kam gyvenime "sorkes kre
čia !’’

Šiandien minersvilliečių 
veik pusė ima civiliškus 
šliubus. Nes laisvų minčių 
žmonės gauna laisvai šliu
bų pas teisdarį, kuris nelė-Į 
šuoja nė vieno cento, o už 
tų $20—15 dolerių, kų ati-' 
duotų dėl žmonių mulkini-1

Jisai tik eiga** 
Ir tų deportuosiu 
Ir taip toliau, 
sakysite ant to, 
skaitytojai? Ar

WAUKEGAN, ILL. 
Sekmas nevogk.

Katalikai žmonės turi 
vo Dievo 10 prisakymų, į 
kuriuos jie aklai tiki, ir per 
visą savo gyvenimą bubni- 
ja rytas ir vakaras, karto
dami juos. Pildydami tikė
jimą jie meldžiasi ir vis 
kartoja: "sekmas nevogk," 
"penktas neužmušk” ir t.t., 
nes jie tiki, kad nepildanti 
tų prisakymų nebus įlei
džiami į karalystę dangaus. 
Bet štai jie vėl tiki, kaip 
kunigas sako: jei ščyrai iš- 
sipakutavosi, užpirksi mi
šias šventas, dėsi ant apie-! 
ros, tai gali griešyt, o Die
vas tuos griekus atleis, ir 
per Dievo agentą kunigą — į 
šiur — gausi dangaus kara- ‘ 
to, nes žino,&joguos aukos-11-^0, nesa^°;,Tat?er!^ ~ ^’.škam gyvenime, 
apieros suplauks jiems į ki-jbukTa^i ka’ K Pabėgėlių buvusių lais- 
šenių. respondento, dūk tasai ka ,Vamamų ir dėl gražiosios

sa-

ii

__________ _ • Sužeista- 
daug, ir apsivesti pagal se- JĮ paėmė ant to paties karo, 
ną madų Bet mergina at-bet nepaspėjo davežti iki li- 

: sisakė nuo senosios mados, į goninei ir_ jis neišsipagirio- 
jir jos vaikinas paėmė lai- jęs atidavė Dievui dūšių. 
1 svų šliubų pas teisėja Ch. j Biaurios girtuoklybės pa- 
Brum, Pottsvillės teisme be i sėkmės, kurių kunigai patįs 
jokių lėšų, 6 d. birželio, j platina.

Tas viskas yra užlaikoma 
didžiausioj slaptybėj, kad 

Merginos nuomonė buvo, tik mažiau kas težinotų, jog 
turėti laisvų sųžinę, laisva • jie visi buvo girti. Parapi-

3'_. “ . & jokiu lesų, o a. oirzeno.
P.„ ?J° ty.0J musų didvy-; Laimingos pasekmės jaunos 
ns saukti, kad niekas _ ne- gyvenime! I
pirktų knygų ir nesilavmtų. i Merginos nuomonė buvo, 
Dabar ir laikraštyje gina turėti laisvą sąžinę, laisvų .......

, tuos v aikinus ir merginas, gyvenimų, ateitį; o nesilen- jonams dabar užduota kal- 
k-uUę_nepmko .n.e. a1’ kti priešais akį fanatizmų,; bėt ekstra maldos. Laido-

iki-ascių Bet girtuokliams kuris varžo laisvas mintis. .tuvės matyt bus iškilmin- 
, ir slaptiems smuklininkams jr tas, rodos, brangiausia:! gos, nes jau keli kunigai

I

lys*
to, nes žino, jog tos aukos-i

turėti laisva sąžinę šeimyni-; ekstra suvažiavo.
* . Geras katalikas.

responaemo, uuk tasai Ka-įvamanių ir dėl gražiosios 
Katalikai turi renis va k- ^ai.se Paras§s apie Shirley ; jyįįes vgj sugrižusių prie se- 
KataiiKai turi gerus vais- saliunus, kūnų čia visai ne-i * •„

tus nuo to grieko "nevogk," ■ ga Tiesa korespondentas'nujlį-prieta™’ ai€k° . 
tai an«ins T«r^a mintie irmi + - • 11 ’• j i y nueina snaudmgo nematyti, kaip tai ausine įspazmtis ir mi- turėjo klaidų, kad neparase ai-anmikcsios šventos. Taigi musu „slaptų saliunų,” bet paša- f- ^/P^ąs draugijos mju- 
i-iana- ičtibimoc i - ~ • >’ t r. kmtojų laisvamamskais do-vienas ištikimas parapijo- ke stačiai "saliunų. O .*„
nas, beto bažnyčios komite- slaptų saliunų buvo ir dabar 11slaptų saliunų buvo ir dabar 

yra daugybė.
Toliaus L. Didvyris rašo, 

kad lietuviai norių būti po-

to narys, pasinaudodamas 
ta proga, kad užperkant mi
šias ir atliekant ausinę taps į 
vėl liuosas nuo to 7-to Dievo! __ 
prisakymo peržengimo, pa- Susiėję ’ kalbų 
sikesino pavogt savo įna- i Koks "didvyriškas” melas! 
mio J. R. $37.40 su mašina.; Sulenkėjusių lietuvių iki 
bet nepavyko žmogui. Tu- šj0] nesu visai girdėjęs, 
rėjo minėtų sumų pinigų,: Yra keletas lietuvių gyve- 
rastų ant stalo, sugražint nančių svkiu su lenkais, ku- 
savimnkui atgal ir gaut nuo rie juk £egaii lietuviškai su 
to žmogaus griekų atleidi-; nemokančiais šnekėti, bet 
ma (išrišimų), ir dabar ne- susiėję tarp savęs lietuviai 
reikės nei kunigo, štai kaip 1 ^sad lietuviškai šnekasi, 
atsitiko tas viskas. J. R. j Shirley lietuvių randasi 
gyvena pas A. B., kaipo įna- j apie 80, laisvamaniškų laik
inis ir štai vieną nedėlios į raščių pareina apie 30 egz.

nieko tokio 
kaip

N. S- PITTSBŲRGH, PA 
Kooperacijos stovis.

Lietuvių Kooperatyvi
škos Draugijos valgomų ta
vorų krautuvės trimėnesi- 
nis raportas, nuo sausio 1 
iki kovo 31 š. m. seka taip:

ir užsitarnavimas 
šikšnosparnio garbės; ku
ris netinka nė prie vienos į Bankoje gatavų pinigų
rųšies gyvūnų, t. y. nė prie 
paukščių, nė prie žvėrių. Ir

nais, bajorais ir tarp savęs tokį žmonės, katroj pusėj 
lenkiškai. ran(jasi, tai tokiais gali bu- 

ti. Bet niekad tvirtais. 
Tiek aš patyriau savo gyve
nime iš praktikos. Dėl to 
aš matau vieną laimingiau
sią ateitį šeimyniškam gy
venime: susituokti Į porą 
vienokių pažiūrų abiem, ta
da yra viltis, kad nenukryps 
į priešingų pusę toji pora.

J. Ramanauskas.

rytų, J. R., skubėdamas į ba- į ir keliolika klerikališkų, ku- 
žnyčią, pamiršo išeidamas į rius skaito įvairus "didvy- 
pinigus ant stalo savo kam-; riai” fanatikai. Lietuviai 

• baryje, o šeimininkas pasi- jokios draugijos iki šiol su
liko vienas su vaikais 
mie, daugiau nieko.
bažnyčioj besimelsdamas į 
atsiminė, kad pinigus paliko 
ant stalo, tada pametęs mal
das atbėgo namo, bet pinigų 
jau nerado ant stalo, mat 
bažnyčios komiteto narys 
padarė kolektų, kaip pa
prastai daro per mišias ir 
pinigus subraukė sau į ki
šenių. J. R. matydamas, 
kad nieko daugiau nebuvo 
namie, klausia šeimininko, 
tas ginasi nematęs; tada į 
klausia vaikų, vienas vaikas ‘ 
sako: "papis tuos pinigus, 
įsidėjo į kišenių." J. R. pa
žadėjo pakviest policijų, bet 
sugrįžus visiems iš bažny
čios privertė žmogelį sugrą- ’ 
žint pinigus, kų vargšas ir 
padarė išsispaviedodamas. 
O tada nuo J. R. gavo palai
minimų ir uždavė pakutų.

Ar nepuiku? Kada žmo
nės katalikai meldžiasi ba
žnyčioj. tuomi-gi tarpu baž
nyčios komitetų nariai ko- 
lektuoja savo įnamių pini
gus nuo stalo sau į kišenių 1 
ir da laike mišių šventų. 
Kunigas myli pakeikt be- traukti "Dievo rūstybę.” O 
dievius. bet žiūrėsime, kaip vienok atbulai išėjo, jie 
jis garbins savo geriausį a- daug laimingiau gyvena, 
viną — savo bažnyčios tar- i kaip tie, kų Dievo namuose 
ną. / Aš. apsivedė. Nuo to laiko tar-ną.

v»

na- sitvėrę neturi, kas apgailė- 
J. R. tina. Vergas.

i 
I i 
I
• 
i

MINERSVILLE, PA.
Civiliški ir bažnytiniai šliu- 

bai.
Pastaruoju laiku kone vi

suose pirmeiviškuose laik
raščiuose eina diskusijos a- 
pie bažnytinius šliubus, y- 
pač daug ginčijasi apie tai 
’Taisvėje” J. Julius su Zo- 
svte. Aš čia noriu pasaky
ti kelis žodžius apie Miners
villės miestelį, kuriame lai- 

isvai vedusių yra gana žy
mus skaičius.

Pirmas lietuvis laisvai 
šliubų ėmė 1895 m., visų 
Šventų dienoje, pas skvaje- 
rį; tikintieji arba katalikai 
visi buvo labai nusiminę, 
kad negana to, jog ne prie 
altoriaus šliubų ėmė atiduo
damas Dievui ant garbės, o 
kunigui ant naudos $20.00 
ar $15.00, bet da tokioj die
noj. kada katalikų bažnyčia 
užsitraukus juoda kauke, ir 
visai atsisako duoti šliubų. 
Toki pora, sulyg tikinčiųjų 
manymo, turi tikrai užsi-

i yra....................... 1,050.58
Ta voro vertė .... 411.88
Rakandų vertė .. 1,196.80 
Išduota tavoro žmonėms 

už......................... 1,292.59

Sykiu $3,951.84. 
Išparduota šėrų yra 

už......................... $3,104.00
Uždarbio lieka.... 847.84 
Pereitų metų uždar

bis ........................... $270-04
Uždarbio per tuos tris 

mėnesius, sausį, vasarį ir 
kovų ................... $o77.80

Šėrininkų yra viso 137 
Šėrų yra 155 po $20 šėras. 
Ant šios atskaitos nėra jo

kios skolos. Taigi ar nege
ras daiktas būti tos drau
gijos nariu, kur auga įdėti 
pinigai ir galima gauti 
sveikesnį, švaresnį ir švie- 
žesnį tavorų, negu pas pri- 

I vatiškus krautuvininkus, 
kurie daro sau tik pelnų iš 
musų skatikų ir dar nesigė
di mus vadinti visokiais 
vardais už tai, kad mes su- 
tvėrėm valgomų tavorų Ko
operatyvišką draugijų. Bet 
tos jų paniekos neturi jo
kios svarbos musų judėjime, 
mes veikėme ir veiksime to
liaus teisingu keliu.

Pereitais metais L. K. D. 
surengė 1 balių, 4 prakal
bas ir t.t.

Dar tariame širdingai a- 
vaikinais sykiu areštuota ir čiu A. P. L. A- Draugijai už 
moteris, kuri pastatyta po davimų svetainės. Norin

tieji įstoti į viršminėtų dr- 
Darbai kasyklose apsisto- jų, pasiskubinkite, nes po- 

kl- tam bus įstojimo mokestis, 
į Susirinkimai būna kas pir
mą panedėlį kiekvieno mė
nesio po 1241 Reedsdale st., 
N. S. Pittsbųrgh, Pa.

Liet. Koop. Draugijos vai 
idyba: 
Į Pirm. J. K- Mažiukna, 

Kas. D. Višniauskas, 
Sekr. I. Alexis.

I

MINERSVILLE, PA. 
Išgėdino 12 m. mergaitę. 
Liepos 8 d. tapo suareš

tuota keletas jaunų vaikinų 
už nuskynimų uždrausto 
vaisiaus, t. y. išžaginimų 12 
metų mergaitės, lenkės. 
Areštuotieji visi čia gimę, 
katalikiškos bažnyčios auk-į 
lėtiniai, nekurie net davat- ' 
kų sūnus. Bet kas tame 
kaltas? už jų nemorališkų 
pasielgimų? Tikrai ne so
cijalistai. Nes areštuoti vai
kinai visi baisus priešai so
cijalistų, o stiprus šulai ba
žnyčios šventos, tai ir ne- 
dyvas, jog taip šventai išsi
mokina.

Minint apie atsitikimų, tu
riu paminėti ir vietų, kur 
taip dėjosi. Ta visa trage
dija dėjosi privatiškam na-į 
me West Minnersvillėj. Su)

J
BROOKLYN. N. Y.

Stačiai bjauru klausyti, 
kokias prakalbas pradėjo 
sakyti L. Grikštas, pasiva
dinęs save I.W.W. kalbėto- 
jum . Apie unijų jis nieko 
nesako, nes (nieko neišmano, 
bet didžiausias jo uždavi
nys tai plūsti socijalistus. 
Dabar jisai susidraugavo su 
”V. L.” Tai keisčiausias

$2.000 kaucijos.

jo. dirba abelnai tik pusę 
laiko, bet badaujančių nėra, 
kadangi darbininkai nė vie
nas nenori klausti, iš kur kį- 
la bedarbės, tad aišku, kad 
da jiems užtenka ir šiandie
ninės sistemos. Gaila, kad 
darbininkai nieko daugiau 
nesvarsto vien tik: "Duok 
mums šiandien!” Bet jeigu 
nėra rytoj, tai kas tame kal
tas? Dievas, ar pačių dar
bininkų nesusipratimas?

J. Ramanauskas.

Vienas klerikalas rašo, 
kad ore jaučiama ramybę. 
Turbut orlaiviu laidojant

yra gaujalė ir tokių, ku
riems patinka to sorkininko 
pliovonės.

Čionais aš paduosiu 
trumpų pavyzdj jo kalbos, 
nieko netaisydamas. Atsi
prašau "Keleivio” skaityto
jų, kad man reikia talpint j 
laikraštį tokie bjaurus žo
džiai.

”Ei jus, raudongalviai —
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DABAR YRA LAIKAS.

— Maike, aš ir vėl suga
vau tave meluojant.

— Kame?
— Aš paklausiau klebono. I

ar ištikro senovėj kunigai' 
buvo Įvedę inkviziciją ir de
gino nepaklusnius sau žmo-\ . , . . .
nes, kaip tu man pasakojai, • kad kunigai meluoja. 
bet jis sako, kad tai bedie
vių išmislas. Matai, vaike.

i
kuri žydėjo viduramžiuose? 
Žmonės netiki, kad tas bu
vo, ir gana. Kunigai prie 
to da pasako, kad tai bedie
vių išmislas, ir to jau užten
ka.

— Tai tu. vaike, sakai.

— žinoma.
- Xa- gerai Maike bet

kaip jus meluojat ant kuni- kaipgi tu pnrodysi. kad ku- 
gų j i nigai degino žmones ant lau-

_ 'žo?— Ne, teve. čia nėra ma-, 
žiausio reikalo meluot, nes! 
užtenka teisybės. Muzėjuo- 
se yra gana da užsilikusių 
inkvizicijos Įrankių, kuriais! 
kunigai tuomet kankino 
žmones.

— O ką tu žinai, vaike, 
kad tais Įrankiais kunigai 
kankino žmones? Gal būt, 
kad ir tuos Įrankius bedie
viai patįs pasidarė, kad tu
rėti kaip ir koki prirodymą 
prieš kunigus.

— Taip negalėjo būt. tė
ve, nes bedieviai savų mu-| 
zėjų neturi. Muzėjai pa- 

, prastai yra visuomenės Įs
taigos. Pabandyk tu pasi
daryti koki nors Įranki ir 
pabandyk ji padėti i kokį- 
nors muzėjų. pridėdamas 
paaiškinimą, kad tą Įranki 
senovėj vartojo kunigai 
žmonėms kankinti — pama
tysi. ar priims ji! Niekados, 
t* — O jeigu aš padėčiau te
nai niekam nematant?

— Tai išmestų Į šiukšly
ną.

Tfldneiujii obafciskas?
gimę vaikai turėdavo būti 

. vergais iki neateidavo į me
tus. Reiškia tatai, kad jie 
vergaudavo savo tėvams. 
Juk visų ilegitimalių vaikų 
(benkartų) tėvais buvo ne 
kas daugiau, kaip patįs po
nai. Bažnyčios viršininkai 
kada-ne-kada šituos vergus 
parduodavo ir pelną skirda
vo bažnyčiai šventai. Baž
nyčią ir valstiją valdė iš
tvirkę, nuožmus ponai; ži
noma, labai tikinti žmonės. 
Gi darbo žmonės bei vergai 
buvo daleidžiami tik prie 
darbo, skurdo ir už mažiau
sią paklaidą būdavo plaka
mi. Jie nebuvo prileidžia
mi prie įstatymų leidimo.

Puikus aklai į Dievą ti
kinčių ponų žmoniškumas, 
ar ne?

New England.
Taip vadinamos Naujos 

I Anglijos kolionijose, ypač 
Massachusetts kolionijoj, 
buvo įkurta puritaniška 
(purintan) bažnyčia ir val
džia. Vienok šitoji bažny
čia ir valdžia nei krisleliu 
daugiau neturėjo žmonišku
mo už viršminėtą kolonijų 
bažnyčią ir valdžią. Vergai 
buvo parduodami, perkami 
ir išnaudojami tiek, kiek tik 
galima. Buvo išleisti įsta- 

! tymai, kurie nurodė, kokiais 
drabužiais turi dėvėti po
nai, o kokiais darbininkai.

Ot, kokius įstatus ir kokį 
•žmoniškumą drūčiai tikinti

Krikščionis — ar Romos 
katalikai, ar protestonai — 
jums yra dabar geriausis 
laikas protestuoti prieš ka
rę. Jeigu jus esate tikrais 
krikščionimis, stovinti pir
moje eilėje žmonių, einančių 
prieš žmogžudystę, prieš 
karę, tai pasirodykite da
bar. Dabar yra jūsų laikas 
pasirodyt tikrais krikščio
nimis. tikrais Kristaus pa
sekėjais.

Parodykite pasauliui, pa
rodykite sykiu bedieviams 
ir socij'alistams, kad jus dar 
neužmiršote ir nepaniekino
te. kaip jie kad sako, Kris
taus. bet einate jo pėdomis.

Nutraukite ir ‘nudrasky
kite juodą kaukę nuo sa
vęs. — tą kaukę, kurią už
movė ant jus bažnyčios prie-! 
šai.

Pabuskite! Atsimerkite ir j tikinčiųjų srovės poliai (ku-; 
pamatykite Duikią progą ni erai i tvirtino. iotr ištikru-

Labai madon, ypač nū
dien, įėjo kalbėti apie įvairių 
srovių obalsius. Ištiesų ir 
yra apie ką kalbėti, juk vie- 

inos ar kitos srovės obalsis 
nušviečia jos Įsitikrinimus, 
pasiryžimus, darbus ir pa
galios to viso vaisius. Žino
ma, kiekvienos srovės obal
sis iš karto nepasirodo ganė
tiname grynume, — yra ap
sidengęs storais žadėjimų 
ir pasigyrimų rūbais. Bet.. 
rūbai dyla, plyšta, pasida- 
roskylėti. Pirma, negu jie 
tampa sulopinti, obalsis pa
sirodo reiškesnėje šviesoje; 
bent per skylutes galima už- 
tėmyti jo grynumą.

Ne tik nūdien, bet ir visa
da tikinčiųjų srovė sakė: 
"musų obalsis — žmonišku- 

Į mas.” Idant tokis sakymas 
nepasiliktų vientik sakymu.

I

I
Mokslas ir išradimai.

KODĖL VAIKAI NEŠIOJA 
AKINIUS?

Reikia tik apsidairyti, o 
tuojaus pastebėsime, kad 
Amerikoj kur-kas daugiau 
vaikų nešioja akinius, negu 
Lietuvoj. Teisybę pasakius, 
tai Lietuvoj vaikų su aki
niais visai nesimato, kuomet 
Amerikoj tas pasi.taiko la
bai tankiai.

Iš kur tas skirtumas?
Žmonės aiškina visaip. 

Vieni sako, kad Amerikoj 
toks jau nesveikas oras; ki
ti sako, kad čia "lektrikos’' 
labai daug; da kiti mano, 
kad šiaip dėl kokios nors 
priežasties vaikai Amerikoj 
gimsta trumparegiais.

Visos tos nuomonės yra 
klaidingos. Vaikai, kaip 
žinovai tvirtina, niekados 
negimsta trumparegiais. 
Vaikų trumparegystė Ame
rikoj paeina nuo to, kad jie 
nuo pat mažens pradeda 
mokytis rašto.

Gamta žmogų sutvėrė, 
matyt, ne civilizuotam gy
venimui. Jo kūnas, jo or
ganai yra taip sutaisyti, kad 
gyventi tyram ir atviram 
ore. Jo akys sutaisytos 
taip, kad žiūrėt į tolį. To- 

j dėl kai tik žmogus pradeda 
i arti žiūrėti, jo akys tuojaus 
jir pradeda skaudėti. Ypač 
i toks žiūrėjimas kenkia ma
žiems vaikams, kurių au
gančios akįs tebėra da silp
nos. Augančios akies viršų? 
tinis mezginys nėra da iki 
reikalinga laipsnio sutvirtė- 
jęs ir todėl kiekvienas fo- 
kusinių muskulų įtempimas 
priverčia išsitęsti akies 
obuolį. Toks gi akies obuolio 
išsitęsimas (stretching) ir 
yra tuomi, kas paprastai va
dinasi "trumparegj’stė." 
Tas paeina daugiausia nuo 
skaitymo.

Turbut nereikia specialio 
mokslo, kad suprasti, jog 
ištęstas audinys yra daug 
silpnesnis, negu jis pirma 
buvo; o kuo jis silpnesnis, 
tuo lengviau pasiduoda il
gesniam išsitęsimųi ir to
kias akis jau būtinai reikia 
apsaugot tinkamais aki
niais.

Žmonės paprastai mano,

5. Žiūrėk, kad laike perkū
nijos butų uždaryti langai.

6. Nestovėk po medžiu.
Kas įdomiausia, tai tas, 

kad iš užmuštų perkūno lOv 
gyvulių. 80 buvo nutrenkta 
stovint prie vielinių tvorų. 
Pasirodo, kad tvorų vielo
mis laksto elektra. Išvengi- 
mui to pavojaus patartina 
kas trįs ar keturi rodai (ro
dąs turi 16 ir pusę pėdų) 
vielų galus suleisti į žemę.

Kitas dalykas patirta, 
kad trioba, tinkamai aprū
pinta perkūnsargiu, gali būt 
drąsiai nuo perkūno apsau
gota. Iš. 654 perkūno už
degtų triobų pernai tik vie
na buvo su perkūnsargiu. » 
Tą patį liudija ir tūla ap
draudimo nuo ugnies kom
panija, kuri parodo, kad už 
perkūno sudegintas triobas 
išmokėjo $5,000,000, bet nė 
cento nėra išmokėjus už 
triobas apsaugotas perkūn
sargiais.

Mokslininkai atranda dve
jopą perkūną. Vienas per
kūnas ištinka tarp debesio 
ir žemės. Tas esti tuomet, 
kada būna tik vienas sluog- 
snis debesų. Toks perkūnas 
yra pavojingiausis. Bet kar
tais pasitaiko, kad debesų 
būna du sluogsniu: vienas 
žemiau, kitas augščiau. 
Tuomet žaibai šaudo tarp 
debesų ir toks perkūnas ne
pavojingas.

pamatykite puikią 
save išteisinti.

Jus esate dauguma. Jūsų 
milžiniškame skaitliuj tuno 
dar niekad pasauliui nepa
rodyta galybė. Tiktai pa- 
mislykite apie šiuos Kris
taus žodžius: Parodykite 
man jūsų tikėjimą savo dar
bais." Tatai ir dirbkite. 
Prirengkite aštrias rezoliu
cijas ir pasiųskite jas šian
dieniniams valdonams mil
žiniškos krikščionių minios 
vardu. 0 sudrebės prieš 
jus karaliai, carai ir prezi
dentai : nes jus esate daugu
ma. pas jus neįveikiama 
galybė.

Ir visi tie, kurie trokšta 
karės, kurie šaukia už ka
rę, kurie reikalauja dau
giau ginklų ir kariaunos, — 
žodžiu, visi, kurie negal gy
vent, negal nusiramint ne
paragavę žmonių kraujo, 
nepamatę vaitojančių su iš
plėštomis širdimis ir vidu
riais, su nutrauktomis gal
vomis. rankomis ir kojomis' 
žmogyščių, — kas atsibuna 
ant karės lauko. - 
Kristaus žodžius: 
savo artimą, kaip pats sa
ve," susigėdins ir nešauks, 
ir nereikalaus daugiau ka
rių.

Jus poteriaujat ir pote
riais norite sustabdyt karę. 
Tečiaus rasi nei vienas ne
tikit, kad tie poteriai gali 
pakišt koją karei ir ją suk- 
lupdyt. Veikiausiai 
taip, kad jus poteriaujat to
dėl, jog jums liepia kunigai, 
prezidentai ir karaliai pote
riauti. Betgi supraskite, 
kad kaip svietas svietu sto
vi, tai da maldos jokios ka
rės neužgniaužė. Neuž- 
gniauž nei šiandien.

Jus, krikščionis, šaukiate 
ant socijalistų, kam jie ne
sustabdo šią karę. Šaukiate 
nepagalvoję. Juk šiandien 
socijalistų visur yra mažu
ma. Net pačioj Germani joj 
irgi socijalistų yra mažuma. 
Taigi nereikia nei reikalaut, 
kad mažuma atliktų toki 
dideli darbą. Lai padaro tai 
dauguma, kaip kad dabar 
yra krikščionių, tai karių 
daugiau nebūtų. Ir šita 
baisioji^karė butų neturėju
si progos iškilti.

Tatai aišku galop, kad 
ne socijalistus reikia kal
tint, jeigu šitoji karė iškilo, 
bet amžinai pasmerkti krik
ščionis. Kam jie neina Kris
taus pėdomis; kam jie nėra 
su Kristum, bet prieš jį; 
kam jie užmiršo Kristaus 
žodžius: "Kas ne su manim, 
tas prieš mane."

Pagaliaus, krikščionįs, iš
naudokite šitąją progą: su
stabdykit karę! Nuplauki
te savo sąžinę. Stokite prie
šais Kristaus akis su tyra 
sąžine ir siela.

progą nigai) tvirtino, jog ištikru
jų taip yra. Savo tvirtini
mus apipylė žadėjimais ir 
pasigyrimais. Neatvaizdi- 

i no nei dabartinių anei isto
rinių savo darbų išdavų. Sa
kė platinę apšvietą, skelbė 

I artimo meilę, — žodžiu ta- 
Į riant, kuniję draugijon 
žmoniškumą.

Taip galima daug kalbėti 
bet mažai pasakyti, ypač 
teisybės. Nekitaip ir kuni- 

i gai yra padarę: jie yra daug 
kalbėję, bet mažai, ytin tei
sybės, pasakę, žodžiu daug, 
bet kasgi iš jų, kad iš jų nei I žmonės'leido, 
vienas nepnliko prie teisy
bės akuro, lyginai kaip žir-j Pennsylvania.
niai prie siepos neprilimpa. | šitoj kolionijoj viešpatavo 

Pasigirimai pasiliko pasi- ; ^3^31 (quakers). Bied- 
gyrimais, žadėjimai — žade- ■ nieji žmones, kurie negalėjo 
jimais, o blogi darbai, kūnų užsimokėti pabaudų, buvo 
tikintieji žmonės, beskleis- ’ ••
darni savotiškąjį žmonišku
mą, begales priveisė, pasili
ko blogais darbais. Paga— 
liaus, istorikai daug didesnę 
atidą atkreipė į užrašymą 
faktų, negu pasigyrimų ir 
žadėjimų- Gi aš čia besiva
duodamas tokiais faktais at
sakysiu į klausimą: Tikin- 

į čiųjų obalsis — kas; argi 
Į žmoniškumas?!

Specialiai istoriniai apra
šymai tikinčiųjų darbų Ma
ryland, Virginia. New En
gland ir Pennsylvania kolo- 

i nijų, išleisti -John Hopkins ir 
I Yale universitetų štai kaip 
skamba:

Meryland.
Dabartinė Meryland val

stija ir didelė dalis Delevva- 
. re valstijos kadaise buvo Į 
j apgyventa vienais katali-| obalsis — žmoniškumas. Bet 
j kais. Buvo tatai katalikų: tai buvo tik žodžiai — žo- 
! kolonija ir kaipo tokią Ka-'džiai pilni veidmanybės, 
: rolis I, 1629, pavedė uoliam i žiaurumo! Ir toki žodžiai 
katalikui, lordui Baltimore.| gali išeiti iš lupų tiktai dy- 

jšiam pasimirus jo sūnūs 
įvaldė koloniją.

Katalikiškos kolonijos gy
ventojai pasižymėjo dideliu 
žvėriškumu bei žiaurumu. 
Kaipo uolus katalikai, R. K. 
bažnyčios šulai, vadinas, 
Kristaus pasekėjai, labai no
riai pirko belaisvius ir juos 
padarė savo vergais. Gi 
iš Europos atvežtus prasi
žengėlius supančiodavo ge
ležiniais pančiais ir statyda
vo prie darbo. Vergus pirk
davo ir parduodavo aršiau, 
kaip čigonai Lietuvoj kad 
arklius parduoda. Prie dar
bo spaudė, nagaikomis pla
kė ir pusnuogius, pusalkius 
laikė...

Tai mat kokis žmonišku
mas katalikiškoj kolonijoj 
žydėjo!

i
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ŠIS-TAS Iš ENTOMOLO
GUOS-

Entomologija — tai mok
slas apie vabzdžius,. Įvairius 
vabalus ir muse.

Daugeliui rasit isrodys 
keista, kad apie tokį menką 
ir prastą daiktą butų dar 
mokslas. O tečiaus tas mo
kslas yra labai įdomus. Vo- 

j ratinklis entomologui yra 
įdomesnis dalykas, negu vi
sas Žalgirio laukas, kur Vy- 

i tautas sumušė kryžeivius. 
Rasos lašas yra taip-pat įdo
mus ir stebėtinas, kaip Si
rijaus žvaigždė.

Ypač įdomių dalykų ento- 
mologijos srityje dabar ati
dengia naujoj savo knygoj 
"Insects and Man” profeso
rius Ealand. Iš lietuvių gal 
niekas nemanytų, kaip tūli 
vabzdžiai yra pavojingi 
žmogaus priešai. Suvieny
tose Valstijose yra 4 veislės 
vabalų, kurių naikinimui 
šios šalies valdžia išleidžia 
kas metai $92,000,000. Ar 
žinojo skaitytojas, kad tiek 
galėtų kaštuoti kova su va
balais?

"Bet dar musų laimė,” sa
ko prof. Ealand, "kad vabz
džių pasaulis yra taip pada
lytas, kad jis pats save nai
kina. Kitaip žmonių rasė 
turėtų išnykti į 5 metus. 
Tūli tų vabzdžių neša baisią 
žmonijai blėdį. Esiškoji 
musė, kuri ir vardą turi tin
kamą *) kas metai sunaiki
na Suvienytose Valstijose 
už $40,000,000 turtų; med
vilnes vabalas kas metai pa
daro blėdies už $30,000,000; 
obuolinis kirminas padaro 
už $15,000,000 blėdies, o 
blakvabalis (chinch-bug) už 
$7,000,000."

Kaip vabzdžiai "kontro
liuoja tautų likimus, kaip _ 
jie valdo nekurias neapgy
ventas gražiausias musų že
mės dalis, kaip jie sustabdo 
didelius žmonių užmany
mus ir priverčia apleisti ne
kurtuos žemės plotus"— vis
kas išparodyta šitoj Ealan- 
do knygoj- Jis nurodo, kad 
net musų namai ir žmonės 
nėra liuosi nuo to nenuils
tančio ir darbštaus praga
ro. Nesuskaitomos vabz
džių daugybės užpuola patį 
žmogų, įsiveržia į jo namus, 
apsėda maistą, rakandus ir 
net drapanas sukapoja.

parduodami vergijon. Wil- 
. liam Penn, kuris šioj kolio- 
jnijoj turėjo didžiausią įtek

ame ir galę, su pagalba agen- 
i tų viliote-viliojo Europos 
i gyventojus, žinoma žmo- 
, nes, važiuoti Pennsylva- 
nijon. Kartais taip pri- 

; grusdavo laivus, kad šitų 
! nelaimingų vargšų daugiau 
pusės išmirdavo badu pir
ma negu pasiekdavo Naują
jį Pasaulį. Philadelphia 

i tuomet buvo lyg kokia ver- 
igu rinka. Ten vergus, tik- 
ką dar atvežtus, parduodavo 

į prieplaukoje.
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Margeris.
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Raudonos Kibirkštis.

to- 
ne- atsimins

"Mylėk

tu

•) Esiškoji, žodis nuo vokiečių 
miesto Esai.

— Man nėra reikalo tą 
prirodinėti, tėve. Tą priro- 
do istorija.

— Maike. tu vėl nori ma
ne prigaut. Aš skaičiau ke
lias istorijas, bet apie 
kius dalykus tenai nieko 
rašo.

— Kokias istorijas 
skaitei, tėve?

— Tu, vaike, žinai, kad 
prastų ąš neskaitysiu. Skai
čiau istoriją apie 40 razbai- 
ninkų. apie geležini vilką, a- 
pie kantrią Eleną, apie...

— Gana jau, gana, tėve. 
Tu skaitei pasakas.

— Sakau, kad istorijas.
— Tu nežinai, tėve, ką rei

škia istorija.
— Kaip tu gali sakyt, Mai

ke, kad aš nežinau, kas yra 
istorija? Tas užgauna ma
no jausmus!
—Aš nekaltas, tėve, kad tu 

nežinai. Istorija reiškia ap
rašymą kokios-nors šalies, 
tautos arba ir visos žmoni
jos išsivystymo, o ne kokią-

—Bet aš. Maike, . vistiek ; nors pasaką apie kantrią 
netikiu, kad kunigai galėjo, Eleną arba geležini vilką, 
taip kankinti žmones. | kurio niekad ant svieto ne-

— Aš nesistebiu iš tavęs, i buvo. __ f . 
tėve. Seni žmonės visi turi žmonijos istoriją 
toki rambų protą. Rodyk 
jiems aiškiausius faktus, o 
jie užsimerkia ir sako: ne
matom. Ypač jie už kuni
gus guldo galvas. Nors ku
nigas butų aiškiai prasižen- 
ęs, jie sako: jis nekaltas. 
Ar tu atsimeni, tėve, ką tu 
sakei, kada kun. Šmitas pa
pjovė savo gaspadinę? Tu 
norėjai mane sumušti, kada 
aš tau pranešiau tą naujie
ną. Jokiu bud u negalėjau 
tave pertikrint, kad tas tei
sybė. Vėliau anglų laikra
ščiai išspausdino ir fotogra
fiją paplautos merginos, į- 
dėjo ir tų Įrankių paveiks
lus, kuriais ji buvo supiaus- 
tyta, ir tai tu sakei, kad ku
nigas čia nekaltas; tu sakei, 
kad mergina buvo kalta, 
kam ji išvedė kunigą iš ke
lio. Taip sakė ir kiti seni 
žmonės. Tas atsitiko čia 
pat prieš visų akis, ir tai 
žmonės nenorėjo tikėt. 0 ką 
jau kalbėt apie inkviziciją,

Skaitydamas abelną 
" i žmogus 

dasižino. kaip vystėsi tau
pos, kokiais keliais jos ėjo, 
j kokios ir kada buvo karės, 
' kokie buvo žmonių papro
čiai. kokie tikėjimai, kokius 
jie garbino dievus ir t.t. 

į Tai, ką reiškia istorija, tėve, 
j Tai yra aprašymas to, kas 
buvo praeityje. Tarp kitų 

' dalykų istorija aprašo ir 
i inkviziciją, su visomis jos 
j smulkmenomis ir baiseny- 
■ bėmis. Ji mums pasako net 
j kokie žmonės buvo kunigų 
sudeginti, arba nukankinti. 
Yra užsilikę net inkvizicijos 
teismų protokolai, kurie aiš
kiai parodo, kaip buvo tei
siami ir kankinami nusidėję 
prieš dvasiškiją žmonės. Po 
tais protokolais yra pačių 

‘inkvizitorių parašai. O tu, 
tėve, sakai, kad nėra priro

dymų apie inkvizicijos bu- 
' vimą. Kunigas tau sakė, 
kad tai bedievių išmislas. 
Matai, tėve, kaip negražiai 
kunigai meluoja!

Margeris.
P. S. Šiam rašinėliui tru

putį medegos pasiėmiau iš 
"New England Socialist” A. 
Sharpe straipsnio. M—s.

Virginija.
Virginia buvo apgyventa 

anglų, šioj kolonijoj, kaip- 
ir Maryland kolonijoj, baž
nyčia buvo sujungta su val
stija, vadinas abidvi laikė 
vieną ranką. Vergai buvo 
išnaudojami ir plakami nei 
kiek nemažiau, kaip Mary
land kolonijoj, nors čia vie
špatavo ne katalikai, bet 
protestonai.

a Zjinuuvo actai įiictiivy,

Rodos, aišku dabar kokį kad akiniai pagadina akis, 
žmoniškumą galėjo pasklei- 

i sti viršminėti katalikai, pro
testonai, puritonai ir kvake- 
riai. Jie visi drūčiai tikėjo Į i

Tai didelė klaida. Akiniai 
tik palengvina akims darbą 
ir todėl pavargusias akis 
pataiso. Vaikas, kuris da- 

Dievą ir Kristų. Jie bubni- bar be akinių negali skaityt, 
jo svietui, kaip musų kum- užaugęs, kada jo akįs susti- 
gai nūdien bubnija, kad jų prės, akinius kartais galės ir 

padėt.
Kada akies obuolio išsitę

simas pereina permier, de- 
likatnas nervų audinėlis vi
duryje akies gali taip išsi
tempti, kad nebegalės atlai
kyti ir iš akių pradeda bėgti 
ašaros, o kartais galųir au
dinėlis sutrukti, kas labai 
sugadina matymą. ‘ Tokio 
sutrukimo pataisyti jau ne
begalima, negi gali taip iš
sitempusi akis sugrįžti į 
normali savo stovį.

Kaip matote, prie civili
zuoto gyvenimo gamta nė 
akių žmogui nepritaikė. Jis 
turi vartoti tam tikrus stik
lus. Tuo tarpu indijonui, 
kuris gyvena laukuose, to
kių dalykų visai nereikia.

KAS REIKIA ŽINOTI 
LAIKE PERKUNI-

kaduonių, kurie tingi dirbti, 
o nori gerai gyventi, todėl 
jie vardan dievo, tikėjimo ir 
bažnyčios šventos engė ir 
engs darbo žmones patolei, 
pakolei šie nesusipras ir ne- 
nulaužvs dievo ir Kristaus 
vardo niekintojų — tai yra 
ponų, kunigų ir valdonų — 
ragus.

Vienas kapitalistų laikra- J 
štiš sako, kad karė padarė 
žymias permainas kalboje. 
Ištikrujų, tokie žodžiai, kaip 
"civilizacija,” "kultūra," ,> 
"protas," "meilė," 'broly
bė" ir tam panašus, turėtų 
būt visai iš žmonių kalbos 
išmesti.

Arklys pas krikščionišką 
kapitalistą visuomet turi 
užtikrintą ėdalą. Tu, darbi
ninke, esi žmogus ir turi dū
šią, bet ar yra tau maistas 
užtikrintas? Jei ne, tai kuo
mi geriau būti prie krikščio
niško kapitalizmo: arkliu, 
ar žmogumi?

JOS.
Ohio valstijoj pernai bu

vo 35 perkūnijos, per kurias 
žuvo 52 gyvastjs. Valstijos 
žemdirbystės kolegija išty
rė, kokiose aplinkybėse tiek 
gyvasčių buvo nutrenkta, ir 
paskelbė šitokį patarimą, 
kurį laike perkūnijos kiek
vienam verta žinoti:

1. Pavojinga yra stovėti
•starpduryje.

2. Pavojinga yra stovėti 
arti pečiaus.

3. Nestovėk arti gyvulių.
4. Nestovėk prie vielinių 

(dratinių) tvorų.



• vAršiausis ir įkiriausis iš 
jų visų yra uodas. Autorius 
sako, kad dėl uodų plėgos 
negalėjo išsivystyt visa New 
Jersey valstija.

Bet yra ir naudingų žmo
gui vabzdžių. Prie tokių vi
sų pirmiausia priguli bitė. 
Paskui yra da tokių vabalų, 
kurie suėda kitus, blėdingus 
vabalus. Tuos blėdingų va
balų nakintojus Californijoj 
entomologai tyčia veisia ir 
daugina kaip ir kokią ka- 
riumenę naikinimui žmo
gaus priešų.

Visokios Žinios.
BEKERIS TURĖS MIRTI 

ELEKTROS KĖDĖJ.
Buvęs New Yorko polici

jos lieutenantas Bekeris bus 
nužudytas elektriškoj kėdėj 
28 liepos. Vyriausis teis
mas atsisakė peržiūrėt jo 
bylą iš naujo.

Baisios fanatizmo
pasekmes.

Georgijos valstijoj buvo 
toks atsitikimas: Nežinia 
kas užmušė jauną merginą. 
Policija tuojaus sugavo vie
ną juodveidį skalbiant kru
vinus marškinius ir arešta
vo jį. Juodveidis buvo vi
siems žinomas girtuoklis, 
bet karštas krikščionis. 
Tardomai jisai painiojosi, 
darė vieną išpažintį paskui 
kitos, bet kiekvieną sykį 
vis kitaip — kaip B. Mont- 
vidas. Katalikai farmeriai 
pradėjo kalbėti, kad tą mer
giną bus užmušęs žydas Leo 
Frank, bet papirkęs juod
veidį kad tas prisiimtą ant 
savęs kaltę. Išgirdęs apie 
tai juodveidis taip ir pasa
kė, kad Frank jį papirko. 
Valdžia tuojaus Franką su
ėmė, o juodveidį paleido.

Prasidėjo byla. Prieš 
Franką nėra jokią prirody
mų, išskyrus to girtuoklio 
juodveidžio liudymą, kad 
Frank jį papirko. Tečiaus 
gauja fanatikų šūkauja tei
sme: ” Jeigu jus Franko 
nepakarsit, tai mes pakarsi
me jus.” Ir susidedąs iš 
fanatikų farmerių prisai- 
kintujų suolas nutaria, kad 
Franką reikia pakart. Bet 
gubernatorius neleido jį pa
kart, pakeisdamas mirties 
bausmę kalėjimu. Tuomet 
fanatikų gaujos pradėjo 
rinkties apie kalėjimą, su 
mieriu išlaužti duris ir iš- 
vilkus Franką pakarti ant 
medžio. Negana to, įsiutu
si fanatikų gauja pradėjo 
grūmoti gubernatoriui mir
timi. Gubernatorius pašau
kė kelias kompanijas mili
cijos ir ištroškę žydelio 
kraujo katalikai nusirami
no.

EKSPLIOZIJA AMUNI
CIJOS DIRBTUVĖJ.

Kanadoj, Beloeil mieste, 
sprogstančiujų medegą 
dirbtuvėje, kur buvo daro
ma Anglijos armijai amuni
cija, užperertoj sąvaitėj išti
ko ekspliozija, kuri sugrio
vė veik visą fabriką ir už
mušė 6 žmones. Spėjama, 
kad tai vokiečių šnipų dar
bas.

BAISI AUDRA.
Pereitoj sąvaitėj vakarą, 

o išdalies ir rytą valstijose 
per kelias dienas siautė pa
šėlusi audra. Keliolika 
miestelių ir daug farmą li
kos visiškai sugriauta. 
Ohioj, ties Plainville likos 
apverstas traukinis, kitoj 
vietoj automobilius užneš
tas ant stogo ir užmušta 33 
žmonės. Illinojuje užmušta 
7, Missourėje 7, Indianojel, 
Kentuckyje apie 15. Dau
giausia blėdies audra pri
darė farmeriams, kurių iš
mušė javus.

GATVEKARIS UŽMUŠĖ 
15 VAIKŲ.

Netoli Queenstowno, Ont., 
Kanadoj, gatvekaris iššoko 
iš relių ir 15 vaiką užmušė, 
o 52 sužeidė. Vaikai važia
vo iš Toronto į Niagara 
Falls ant pikniko.

ŠVEDŲ LAIVAS ŽUVO 
NUO MINOS.

Baltijos juroj, netoli A- 
landų salą, žuvo nuo minos 
švedą laivas ”Daisy,” kuris 
plaukė iš Anglijos su angli
mis.

AUKOS 
LIETUVOS ŠELPIMUI.

kas, L. Zivaitienė, Juoz. Budraičiutė, 
J. Vaitekūnas, — po 10c.; A. Stan
kevičiūtė, M. Dielinkaičiutė, M. 
Stankevičiūtė, F. Dielininkaitis — 
po 5 centus.

Viso surinkta $4.75.
Viešame susirinkime 23 d. gegu

žės, 1915, aukavo L. Burnis, J. Šul- 
zickas. J. Adomavičius — po 50c.

J. Sakalauskas, K. Staras, A. Lie
poms, S. Jokar, A. Jenušaitis, J. Bar- 
tuška, A. Avižienius, K. Mačinskas, 
A. Kaziukaitis, L. Čepaitis, L. Men- 
činskienė — po 25c.; K. Sereika, X, 
X, M. Šimkienė — po 10c.; A. Ru
dis, A. Brazaitis, X., X, T. Mocke
vičius — po 5c.

Viso surinkta $5.00.
Stubinės kolektos kolektorių Šv 

Kazimiero draugijos T. Blozio ir J. 
Tvaranavičiaus; aukavo: J. Enzelis, 
A. W. Kudirka, J. Midvikis, po $1.00. 
D. Širka. A. Levickas, J. Stankus, F. 
Rezgevičius. J. Dukauckas, J. Jonai
tis, O. Vaičiuliutė, V. čekaičiutė, J. 
Adomaitis, J. Valkavičius, K. Damb- 
rauckas, J. Grabauckas, — 50c.

L. Čepaitis 30c.; J. Levonas, J. 
Sakalauskas, K. Pieslikas, S. Šliau- 
teris, J. Sliekas, J. Dukauckas, J. 
Jekučiunas. O. Vasaitienė, M. Rudai- 
čiutė, E. Mikaitė, A. Steckis, J. Nor
vaiša, M. Kupris, Juoz. Pranskietis 
— no 25c.; J. Kutrep 10c.

Viso surinkta $12.90.
Stubinės kolektos kolektorių "Auš

ros” choro, P. Baltrušaičio ir F. Die- 
linkaičio. Aukavo: V. Dambrauc- 
kas. M. Dielininkaičiutė, P. Savickas,
J. Savickas; — po $1.00. J. Smailie- 
nė, J. Feldman, Z. Ražaitis — po 50c. 
C. A. Larson 30c.; C. Simon, H. F. 
Huit, O. H. Gwin, T. Larson, J. V. 
Fanaus — po 25c.; J. Agurkis 10c.

Viso surinkta $7.16.
Stubinės kolektos kolektorių Šv. 

Juozapo draugijos, J. Baltrušaičio ir
K. Škleiniko.
tautas 
šaitis 
dūkas, 
Smith 
10c.;

Pajieškau pusbrolio Aleksandro 
Zarankaus ir Anupro Zarankaus; 
abudu* Kauno gub, ir pavieto, če- 
kiškio parapijos, Purvaičių kaimo. 
Pirmiaus gyveno Lawrence, Mass. 
ir draugo Mataušo Rainio; Kauno 
gub, ir pav, Šeravių kaimo, Juos- 
vainio parapijos. Turiu svarbų rei
kalą, kas žino, ar jie patįs, meldžiu 
man pranešti šiuo adresu.

A. F. Sabeckis,
802 Eight st, Waukegan, III.

Pajieškau draugės A. Janutaitės, 
Gaigalių sodžiaus ir draugų Jono 
Galvydžio ir Juozapo Budreikos, Ka
niūkų sodžiaus; Jono Dapkaus, šei- 
miniškių sodžiaus. Vysi Ušpalių pa
rapijos, Ukmergės pav, Kauno gub. 
Malonėkite atsišaukti, turiu labai 
svarbų reikalą.

Jurgis R. Pušinis,
P. Q. BOX 42, Nashua, N. H.

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

išsiųsime Jums žiūroną geriausio iš- 
dirbimo, su padidinančiais stiklais ir ■ KELEIv J UŽ ORGANU.

LIETUVIŲ DRAUGUOS 
KURIOS TURI

I

Aukavo: Just. Kan- 
$1.00; J. Kakta, J. Baltru- 
—po 50c.; K. Sulent, P. Ai- 
K. Gedvalas, J. Kantautas. H. 
— po 25c.; A. Simanavičius, 
A. Gricius, A. Gedvilas, J. 

Jekubauckas, J. Kikas —po 5c.
Viso surinkta $3.56.

Stubinės kolektos kolektorių L.S. 
S. 44 kuopos, J. Daujotas ir A. Du- 
naičio. Aukavo: J. O. Ratušinskas, 
P. Žibąs — po $1.00; P. Lankzas 
50c.; J. Starienė. M. Damaševičie- 
nė — po 25c.; T. Krislėnas 
Juz. Budraičiutė 10c.

Viso surinkta $3.25.
Stubinės kolektos kolektorių 

Sūnų ir Dukterų 
raičiutės ir U. V. 
vo: Jonas Skeltis 
šaitis 25c. Viso

Šv. Kazimiero 
metinio baliaus pelną $3.25.

'Pelnas nuo visuotino pikniko 27 
birželio — $53.00.

Viso įplaukų nuo 27 d. gruodžio, 
1914 m, iki 27 d. birželio, 1915 m, 
Das vietos centralį L.Š.F. kasierių, 
V. Damaševičių yra $122.33.

Vietinis L. Š. F. centr. rašt,
P. Baltrušaitis.

15c.;

. Liet. 

. Bud- 
Auka- 

P. Baltru-

draugijos, J. 
Klastaičio. 
$1.00;
$1.25. 
draugija paskyrė

Pajieškojimai
Jieškau vietos uždėjimui duonke

py stės 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.

Pajieškau kaimynės Stanislavos 
Brazaitės; Kauno gub, Telšių pav, 
Leplaukės par, Brazdeikių sodžiaus. 
Girdėjau gyvena Kenosha. Vis.

Meldžiu atsišaukti.
Juozas Bartkus,

310 Kensington avė, Chicago, III.

Pajieškau giminių: Aleksandro, Le
ono ir Petro Liaudanskių. Kauno 
gub, Šiaulių pav, Raudėnų pai, 
Lendgalių dvaro, 17 m. atgal gyve
no Chicago, Iii. Meldžiu atsišaukti.

Jonas Šimkus,
P. O. BOK 274, Westville, 111.
-x______________________________

Pajieškau brolio Antano Arašiuno; 
girdėjau 1913 m. gyveno Tacoma, 
Wash, prigulėjo prie I.W.W. lokalo 
380. Vadindavosi Averunu. 1913 m. 
buvo Spokane, Wash, ir žadėjo 
liauti į San Francisco.' Meldžiu 
sišaukti, busiu dėkingas.

Jurgis Arešiunas, 
3400 So. Wallace st, Chicago,

ke- 
at-

III.
Pajieškau brolių: Jono ir Juozo

Olejekų; Suvalkų gub, Vilkaviškio 
Sapkėnų 

15 metų, 
kas žino- 
dėkingas.

pav, Bartininko gmino, 
kaimo. Amerikoj gyvena 
malonėkit atsišaukti, arba 

praneškite, busiu labai 
Pijušas Ollejeka,

St. Ambris st, Montreal, P. Q. 
Canada.

te

41

Pajieškau draugo Stanislovo Nor
kaus; Kauno gub, Raseinių pav, 
Eržvilko vai, Bacių kaimo. Apie 7 
metai Amerikoj. Jis pats ar kas jį 
žino malonėkit atsiliepti.

Petras Urbanavičius,
54 Pearl st, Chelsea, Mass.

(31)

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.

Pajieškau savo pusbrolių ir 
draugų: Antano Slabaičio, Kazi
miero Slabaičio, Onos Slabaitės ir 
Jievos Kurmanskaitės; visi Kauno 
gub, Šiaulių pavieto, Senų-Purvių 
kaimo; malonėkit atsišaukti ir kiti 
pažįstami.

Vincas Daunis,
33 South Main st, Naugatuck, Conn.

Pajieškau Jono Stelmoko; paeina 
iš Vilniaus gub, Trakų pav, Jėzno 
vals, ir parapijos. Liciškėnų kai
mo. Kas žinote jį malonėkit prane
šti.

A. T. Paloncki,
BOK 26, N. Amherst, Mass.

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. Dųben,
200 Woodward st., Jersey City, N J.

JIEŠKAU DARBO.
Prie tattokų arba prie inžino. Es- 

mi gerai apsipažinęs su tokiu darbu, 
taigi kam toks darbininkas reikalin
gas, meldžiu kreiptis žemiau paduo
tu adresu. Taipgi atsišaukiu į gi
mines ir draugus, su kuriais malo- 
nėčiau susirašyti. Aš paeinu iš .Kau
no gub., Zarasų pav., Suvainiškiu 
miestelio. v

Jonas Kalnietis,
N. F. Co., West Hanover, Mass.

I

Chicago, III.
DIDELIS PIKNIKAS
Draugystės Palaimintos 

Lietuvos bus nedėlioj, 25 d. 
Liepos, 1915, Chemaucko 
Darže, Lyons, III. Prasidės 
9 vai. ryte. Įžanga 25c. Vi
sus kviečia atsilankyt

Komitetas.
$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 Falls, Vti
PARSIDUODA 

BUČERNĖ IR GROCERNĖ,
Arklys su vežimu ir su visais ge

riausiais Įtaisymais. Biznis išdirb
tas per daugel metų. Vieta apgyven
ta lietuviais ir lenkais. Prie pat lie
tuvių bažnyčios. Iš priežasties nesu
tikimų tarpe partnerių, parsiduoda 
pigiai ir greitu laiku. i

Kaina $575.00.
< G. & S. 

West End Market, 
5th avė. Moline,

(31)

302 III.

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.

PARSIDUODA STORAS
Stubinių rakandų (Furniture); taip

gi arklys ir 3 vežimai. Priežastis 
pardavimo: savininkas turi išvažiuo
ti į kitą miestą. Vieta gera, apgy. 
venta lietuviais, lenkais ir rusais, no- 

atsi-rintie platesnių žinių, meldžiu 
šaukti ypatiškai arba laišku.

M. P. Rodow,
224 Ferry st, Nesrark,

(30)
N. J.

PARSIDUODA
BUČERNĖ IR GROSERNĖ

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)

šitas Baksas naudingas 
žmogui.

Lietuv. Mokslo Draugyste 
Pittsburgh, Pa.

Lietuvių Pašelpinė Draugystė 
LAISVĖ, EASTON, PA.

Susirinkimai būna kas pirmą p8b> 
nyčią kiekvieno mėnesio nuo 7:30 gjk 
kare, Anglų Socijalistų ruimą, 4M 
Northampton str.

VALDYBA.
Prezidentas — O. Velioniutė, 

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

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

tojas — J. Karinis, 1113 Ferry at, 
Fin. raštininkas — J. Viturys 

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

•LIETUVOS SUNŲ IR DUKTERŲ 

DRAUGYSTĖ,
Dės Moines, lowa.

Valdyba:
Prez. — A. Gailius,

81“ E. Market st, Dės Moines, Ia. 
Vice-prez — S. Keiris,

217 E. 9th st, Dės Moines, Ia. 
Turto sekr.— J. P. Šepetis,

714 E. Walnut st. Dės Moines, Ia. 
Prot. sekr.— J. Kazlauskas,

2900 E. 29 Statė st. Dės Moines Ia. 
Kasierius — J. Bindokas,

218 E. 5th st. Dės Moines, Ia. 
Susirinkimai būna 1:30 vai. po 

pietų, Columbia salėje, 409 (s E. Lo- 
cust st, kiekvieną antrą nedėldienj 
mėnesio.

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 slinkimo. Pride- 
dam lietuviškus paaiškinimus, kaip 
vartotu Parduodam už $1.50.

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

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 apžlu% 
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: 

(1-6)
K. MARCINKEVIČIA,

1324 So. lOth st, Sheboygan, Wis.

PALAIMINTOS LIETUVO8 
DRAUGYSTĖ,
Chicago, DL

Valdyba:
Prezidentas — K. Meškauskai,

663 W. 18th st, Chicago, IHi 
Prez. pageib. — Ed. Čepulis,

906 W. 20th PL Chicago, O. 
Nutarimų Rašt. — Ant. TamkovM^ 

1916 Canalpart avė, Chicago, 
Fin. Raštin. — J. Syker,

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

3131 So. Wentworth avė. ^iraga 
Organo užžiur. — A. Selemonavie7 

1956 Canalport avė, Chicago, 
Susirinkimai būna kiekvieno

šio antrą nedėldienį, 1-mg vaL pa 
pietų, Geo. M. Chernaucko salėj, 18M 
So. Union avė, Chicago, HL

DVIGUBK NAUDA.

Tečiaus baisaus fanatiz
mo kerštas pasiekė Franką 
ir kalėjime. Pereitoj suba- 
toj jam miegant vienas iš 
kalinią perplovė jam gerk
lę. Tuo žvėrių yra tūlas 
Green, kuris sėdi tenai nu
teistas iki gyvos galvos už 
žmogžudystę. Pasirodo, 
kad Green taipgi yra didelis 

'fanatikas ir kasdieną skai
tydavo bibliją. Jis sako, 
kad tą šventraštį beskaitant 
jam ir atėjusi mintis Fran
ką papiaut. Kad Green yra 
baisus fanatikas, tai aišku, 
bet gubernatorius mano, ar 
nebus tik čia kataliką suo
kalbis, kad parodžius, jog ją 
noras vistiek išsipildė. Gu- 
benatorius ketina pradėt ty
rinėjimą, kas Greenui davė 
didelį mėsininko peilį ir 
kaip jis galėjo nakties laiku 
prie Franko prieiti, kuomet 
kiekvienas kalinys turi gu
lėt savo celėj.

Kol šita žinia rašoma, 
Frank tebėra da gyvas, bet 
daktarai abejoja, kad išgys. 
Iš perpiautų gislą baisiai bė
ga kraujas. Kaklas susiūta 
25-kiose vietose. Galvažu
dys Green apkaltas geleži
mis. Frank yra vedęs ir jo 
pati labai susirupinus.

Dabar katalikai reikalau
ja, kad žmogžudį Greeną 
Sbematorius paleistą iš 

įėjimo už tokj „krikščio
nišką” jo darbą.

ST. LOUIS, MO- LIETUVIŲatidai.
Turiu už pareigą pranešti, kad 

L.Š.F. vietinis centr. rašt. J. Daujo
tas netikėtai apleido St. Louis, Mo. 
Tad jo vietą užima ik laiko drg. Pet
ras Baltrušaitis.

Draugai ir draugės! Nutarta yra, 
ad St. Louis, Mo, aukos į L. Š. F. 

baigtųsi su pabaiga Europines karės, 
tai yra, kol ši baisi karė siaus ir kol 
Lietuva naikinama bus, tol mes dar
buosimės ant LJ5.F. dirvos. Todėl 
iraugai ir draugės, neapleiskite nė 
vieno viešo susirinkimo, kurie tiktai 

ra jo naudai rengiami arba__ koki 
nors mokėjimai bei aukos, žodžiu ta
riant, kas tiktai naudai L.Š.F. yra 
rengiama, neatsisakykite nuo triūso 
r aukos, pagal savo išgalę.

Jš paduotos atskaitos pasirodo, 
kad per 6 mėn. sudėjome gana žy
mią sumą ir tai aukaudami tiktai po 
kelis centus. Taip ir ant toliau, 
draugai, neužmirškite L.Š.F, nes tai 
vienintelis musų Lietuvos šelpimo 
šaltinis.

T, š. F. vieL centr. pirm,
J. V. Klastaitis.

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

"Keleivio” skaitytojams, pajieško- 
jimą giminių arba draugų, vieną kar
tą per metus, patalpiname dykai. Už 
kitokius pagarsinimus, paveizdan: 
pranešimus, pirkimus, pardavimus ir 
titi 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 dėdės Juozo Skaisčio; 
Kauno gub, Panevėžio pav, Antaza- 
vos par. Stuburų "kaimo. Amerikoj 
gyvena apie 23 m. Meldžiu jo pa
ties arba jį žinančių atsiliepti. 

Kazim. Skaistys, 
2015 W. 16th st, Springfield, Mass.

Fanatizmas neturi nė gė
dos, nė proto.

ST. LOUIS, MO.
AUKOS LIET. ŠELP. FONDON.“
Viešame susirinkime 27 d. gruo

džio, 1914 m. aukavo V. Damaševi- 
čius $5.00.

Aukavo po $1.00.
And. Lieponis, Jus. Bataitis, Ant. 

Tvaranavičjus, V. Balsis, St. šiurna, 
Kasp. Staras, Kaz. Menčinskas, V. 
Benevičius.

Aukavo po 50c.:
Dort. Wolbek, Al. Stulginskiutė, J. 

Sakalauskas, J. Dunaitis, L. Čepai
tis,, Bron. šiurna, P. Andriukaičiutė, 
T. Andriukaičiutė. R. Krisunas, K. 
škleinikas, S. Škleinikas, M. Sarptis,
J. Baltrušaitis.

/Aukavo po 25c.:
J. J. Daujotas, T. Kriusiunas, J. V. 

Klastaitis, J. Budraičiutė, W. Kaziu
kaitis, P. B. & Juoz. Starienė, T. 
Činga, O. Čepienė, St. Jurkšaitis, A. 
Dunaitis, F. Švedas, P. Bielskis.

J. Simanauskas 20c. V. Kriščiū
nas, A. Škleinikas, I. Sakalauskas — 
visi po 15c. F. Dielininkaitis, K 
Zebleckas. S. Ližaitis, S. Morkūnas, 
F. Burnis, M. Dielininkaičiutė, A, 
Stankevičiūtė, M. Stankevičiūtė, N. 
N., J. Skeltis, J. Jeblanskis, J. Mote- 
kaičiutė, T. D., J. Stankevičius — 
visi po 10c. Jtioz Bartinikas, L. Zi
vaitienė po penktuką.

Viso surinkta' $25.16.
Šv. Kazimiero draugijos susirinki

me, 3 d. sausio, 1915 m., aukavo: J. 
Šulzickas $1.00; Jus. Bataitis 30c. 
M. Kuprys, J. Daukša, K. Vaičekonis,
K. Strakšas, J. Norvaiša, K. Statke- 
vičius. J. Tvaranavičius — po 25c.

Viso surinkta $3.05.
Viešame susirinkime 28 d. kovo, 

1915 m., aukavo: A. Šimkus, J. Sa
kalauskas, P. Bendikas — po 50c.

. 9- y«fiuliutė, A. Zivaitis, W. Ka- 1 
ziukaitis, R Krisiunas, K. Činga. K. ' 
Staras, V Staras, J. V. Klastaitis — ' 
visi po 25c.

V. čekaičiutė 15c.; I. Sakalaus-

Pajieškau draugo Leono Bugailos; 
Kauno gub, Šiaulių pavieto, Smiti- 
nės kaimo. Girdėjau gyvena, Du- 
ąuesne, Pa. Malonės pats atsišauk
ti ir jei žino kame randasi Leonas 
Grinis, teiksis man pranešti: Turiu 
svarbų reikalą. (29)

Povilas Vaitkus,
204 F str, So. Boston, Mass.

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 atsišaukti 

J ieva Vanagaitė,- (30)
124 Canton st, Hortford, Conn.

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 
Vincė Morkiutė iš čerkasų 
Meldžiu jų pačių atsišaukti.

F. Grigaitis, 
Bos 40, Rainbow, Conn.

randasi 
kaimo.

(30)

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, Monti

Pajieškau draugų Aleksandro Un- 
tolio. Jono Buivydo ir Stepono Lu
košiaus; malonėkit atsišaukti laišku. 

Peter Ličkunėlis,
BOX 18, Lyon Montain, N. Y.

Pajieškau draugų: Antano Jankau
sko ir Teodoro Valinsko; abu Kauno 
gub, Telšių pav, Jankauskas Parek- 
ščio sodžiaus, Valinskas iš žvirgž
džių.

Pranas Venckus,
446 Mary str„ Scranton, Pa.

Pajieškau draugo Antano Bertulio; 
Kauno gub., Raseinių pav., Eržvilko 
vai., Butkaičių kaimo. Apie 10 me
tų Amerikoj. Turiu svarbų reikalą. 
Jis pats ar kas jį žino malonės atsi
šaukti.

J. Gailius,
81 Pearl st., Chelsea, Mass.

Pajieškau pusbrolio Prano Žeko ir 
Onos Frankaitės; abudu Kauno gub.. 
iš miesto Panevėžio, jie gyvena Chi
cago, III, jei kas juos žino, meldžiu 
pranešti, arba jie patįs lai atsišaukia. 

Walter Witold,
6 Janette avė, Binghamton, N. Y.

LIETUVIAI TĖMYKIT!
Ūkininkai ir tie kurie dirbate ant 

ūkių (farmų) tėmykit šį skelbimą: 
man yra reikalingi labai ilgi šiaudai, 
vistiek koki jie nebūtų — ruginiai 
ar kvietiniai. Kas prisius man šiau
dų — gaus $3.00. Pirmiau, manyda
mi siųsti, parašykite laišką, o aš 
paaiškinsiu kokius šiaudus siųsti.

P. Jurgutis,
2423 W. 46th pi, Chicago, III.

Praktiškiausias prosas, padarytas 
geriausio metalo, parankus mote
rims prie naminio prosinimo ir 
Kriaučiams prie sunkesnių prosini- 
mų. Per 8 valandas išdega tik už 1 
centą 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)

PUUŠAS STANKEVIČIA,
413 W. Poplar st, Shenandoah, Pa.

Pajieškau draugo Juozo Jonaičio; 
Prano ir Povilo Mečernų; Kauno 
bernijos, Telšių pav, Jonaitis 
gardės sodž, Mečemiai Grūstės 
džiaus. Meldžiu atsišaukti.

Klemencas Lingis, 
1017 Gidion Court. Racine, Wis.

gu- 
Pa-
so-

Pajieškau seserų: Marės, Alenos 
ir Katrės Naikeliučių; Suvalkų gub, 
Piliunų kaimo, šunėkų par. Meldžiu 
jų pačių, ar jas žinančių, priduot 
adresus. Svarbus veikalas.

Magdė Jankuvienė, (30) 
367 Berwell str, Montreal.

Canada.

Pajieškau draugo A. Aksomičiuko, 
pirmiau gyveno Grand Rapids, Mich. 
Paeina iš Suvalkų gub, Malazariškių 
kaimo, Skriaudžių par. Meldžiu 
sišaukti, yra svarbus reikalas.

K. Zeleniokas,
14 Rule Pravincia. Dufrin str, 

Montreal. Canada.

at-

Pajieškau draugo Jono Plutulevi- 
čiaus; Vilniaus gub, Trakų pav, nuo 
Merkvnės ir Perlo jaus, 
prasišalino su $40.00. Kas jį 
ar jis pats, meldžiu atsiliepti.

V. Adomaitis, 
Kennan, Wis.

Nuo manęs 
žino,

Pajieškau dėdės Iz. Lukoševičiaus; 
Kauno gub.. Raseinių pav., Raseinių 
parapijos. Bakučių kaimo. Jau 19 
metų kaip Amerikoj. Kas žinote 
meldžiam tuoj pranešti — busiu dė
kingas.

Iz. Lukoševičius,
19 Upsala str., Worcester, Mass.

Pajieškau brolio Juliaus Navasko. 
Petro ir Magdalenos Gabrių; visi pa
eina iš Suvalkų gub, Liudvinavo 
gmino; Navaskas iš Reideriškių 
mo, Gabriai iš Juniškių kaimo, 
sus meldžiu atsišaukti.

Bladas Navaskas, 
Hotel Walton, room 7,

Pottsville, Pa.

kai-
Vi- 

^l)

Pajieškau brolio, Antano Andriu
kaičio; Suvalkų gub., Naumiesčio pa- 
rap, Kataučiznos dvaro. Kas žino
te jįjį, malonėkit pranešti, arba jis 
pats lai atsišaukia; turiu svarbų rei
kalų. (31)

J. Andriukaitis,
P. O. BOX 601, Miliinocket, Me.

Pajieškau Stanislovo Serwink, iš 
Ratakalnio, Palionės Vinskaitės iš 
Girmuntiškių ir Stasės Servaitės iš 
Pažintkalnio; visi Kauno gub, Tel
šių pav, meldžiu jų visų atsišaukti. 

Antanas Stikelis,
115 So. Wabaska st, S t. Paul, Minn.

Piliai parsiduoda Kliaugu 
Slapukas.

Viena Vaterbury, Coon, po nume
ni 775 Bank st, kita Bridgeport, 
Conn, po num. 710 Main st. Abi 
lietuvių apgyventoj vietoj, viskas dėl 
darbo puikiai įrengta, randa pigi. 
Su maža šeimyna galima ten jau 
ir gyvent, kaip vienoj taip ir kitoj. 
Platesnes informacijas suteiksiu per 
laišką. Adresas: (30)

J. S. PRUSELAITIS. ‘
775 Bank st, Waterbury, Conn.

PARSIDUODA 
BUČERNĖ IR GROCERNĖ

Lietuvių ir lenkų apgyventoj vie
toj. Biznis eina gerai; priežastis 
pardavimo — savininkas negali dirb
ti, nesveikas ir turi išvažiuoti į kitą 
valstiją. Informacijas ir platesnes 
žinias suteiks Savininkas Adam Tru- 
škosky, 95 Mill River st, arba J. J. 
Vaitkevičius, 286 Wallace st, 
(30) New Haven, Conn.

GERAS PIRKINYS
Naujas mūrinis namas, 5 kambarių 

ir maudynė — $1,000. Įmokėt $100; 
paskui po $10 mėnesyj.

Naujas mūrinis, 8 kambariais, dėl 
dviejų šeimynų ir su maudynėms — 
$1.800; įmokėt $500.

Namas 8 šeimynom, 32 ruimai ir 
1 storas, 28 m. statytas — $5,600.

Parduodame visokius laikraščius 
ir priiman visokius pagarsinimus.

B. A. ZIENIS, (32)
Real Estate and Insurance.

121 Grand st, Brooklyn, N. Y.
Tel. Greenpoint 3352.

APSISAUGOKITE.
Vilimas Botirius rašosi ir sakosi, 

kad jo tėvai ir giminės gyvena 
Scranton, Pa. Jis atvažiavęs ; 
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 rū
bus ant pataisymo, pardavė ir prasi
šalino. Kas apie tokią ypatą patir- 
sit, malonėkit pranešt. (29)

Ignas čekanauckas, 
1629 Loweland are, Springfield, I1L

”MILWAUKEE LEADER”
Darbininkai privalo remt savo 

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

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 
nutaisvt kaip nori ir užima mažai 
vietos kišeniuje. Kas atsiųs 45c. 
stampom, tam prisiųsiu tą aparatą.

(29)
PUUŠAS STANKEVIČIA, 

413 W. Poplar st, Shenandoah, Pa.

DRAUGYSTĖ ŠV. PETRO Na. 1 
Town of Laket Chicago, HL 

Valdyba:
Pirm. — B. Mozeika.

4005 S. Artesian ave^ Chicago^ Hfc 
Pirm. Pageib. — Stf. Morkūnas, 

2459 W. 46th pL, Chicago, IR, 
Org. Užžiur., Prot. rašt. K. A. Čiayo^ 
4619 S. Washtenaw avė. Chicago. 
Finansų Rašt. — J. Laucevičia,

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

4612 S. Ashland ave^ CMcaga. 
Susirinkimai būna kas troHg a»* 

dėldienį kiekvieno mėnesio lĮ^vaL 
dieną bažnytinėj svetainėj, šv.
neprigulmingos parapijos, 4688 
So. Marshfield avė, Chicago, HL

Tik Pamėginkit!
Kurie dar nesat davę mj^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)

DAINININKAI IR 
MUZIKANTAI!

Nusipirkit naują knygą išsimoki
nimui gaidų (notų) lietuviškoj kal
boj. 8 lekcijos augščiausio gaidų mo
kslo. Daina 4 balsams, 7 paprasti 
tonai įvairiais vardais, 7 bemulei, 
Majoro ir Minoro, ir 7 kryžiukai, 28 
tonų vardai. Prekė $1.50. I" 
lekcijos pradžia 10c. Prisiųsk 
pęs tą apgarsinimą ir $1.00, 
knygą. Rašyk:

G. A. BARONAS,
McKees Rock, Pa.

Pirmos 
: iškir- 
, gausi 

(29)

LIETUVIŲ PASILINKSMINIMO 
DRAUGIŠKAS KLIUBAS.

Indiana Harbor, Ind.
Valdyba:

Prezidentas — Pranas Hendersoaaa, 
2112 137th st, Ind. Harbor. Ia* 

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

Prot. Rašt. — Pranas Rudis, 
room 22, Palata HotoL

Indiana Harbor, Iad 
Kasierius — Antanas Mikalocz,

2112 187th st, Ind. Harbor, iad 
Finansų rašt. — St Simonaa

2207 187th st, Ind. Harbor. tad 
Maršalka — Motiejus Drungūas,

8604 Daodar st, Ind. Harbor. Iad
Susirinkimai atsibuna asdttoarit 

po 16 d. kiekvieno mėnesio, 1-aaą va
landą po pietų, Antano Mflrolaes s*e 
tainėj, 2112 187th str, Indteaa Har 
bor, Ind.

TĖVYNĖS MYLĖTOJŲ Ne. 1 
Town of Lake, Chicago, I1L 

Tėvynės Mylėtojų Draugystės NaJį 
ant Town of Lake, Chicago, HL » —* 
sirinkimai atsibuna kiekvieną ptVMRsirinkimai atsibuna kiekvieną t — 
nedėldienį mėnesio 12 vai. dianc A. 
J. Bieržynskio salėje, kampai 4a lg 
Paulina sta.

.Valdyba:
Prezidentas — A. J. Bieržynalda 

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

4547 So. Marshfield avė, Chicago 
P-nt.. rašt. — K. A. čiapas.
4619 S. Washtenaw avė. Chicaga 
Turtų rašt — A. J. Kareiva,

1805 W. 46th st, Chicagot !■» 
Kasierius — K. K. Strzyneckis,

4612 S. Ashland avė, Chicago^ Dk 
Užžiurėtojas org. K. K. Strrynečkk 

4612 So. Ashland avė., Chia^k » 
Visi Tėv. Myl. Dr-stės No. 1 ■** 

riai, kurie dėl kokių nors kliūčių 
gauna laikraščio, kreipkitės 
Draugystės organo prižiūrėtoją, • 
tuojaus laikraštis bus siunaaaaa, 
Į Redakciją rašyt nereikia, nes bg 
valdybos paliepimo, laikraščio 
męs negalim.

”KeL” ADM.
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H NAUJAUSIUS IR GERIAUSIUS

Ckican. IR
28

uailguuja .icmuiicuo ----- —
M. Petrausko. Be tų turime gra- 

Lionei 11 rublini. vairu ir ki- )

šonų

Siutus ir kitokius Rubus
DUOKIT PASIŪT MUMS

80 — 4th Avenue,
Fritzas.

I

Skaitytojų pastabos.

Į

Taipgi išvalom ir išprosinam vi
sokias Vyrų ir Moterų drapanas.

Tikras Jura brolis lietuvis

AK NORI, KAD MYLĖTŲ 

MERGINA?

Jeigu nori, tad pasipilk

vokečių 
užtikri-

Musų firma randasi ir Califernijoj, 
todėl mes greičiau pagaunam viso
kias naujausias formas.

JEIGU NORITE TURĖTI 
GERUS RUBUS PIGIAI, 

TAD ATEIKIT PAS 
MUS.

rublių —
» • • •

» - • •

T? • • •

?» • . •

D-RAS ST. ANDRZEJEWSKI
Vienatinis lenkiškas

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

EL Vyrai, Visi Pas

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

Vyno ir Cigarų.
Pfnniausia ir parankiausia 

vieta lietuviams.

304 Bn»5way ir 259'D’Streets 
SO- BOSTON, MASS.

Dėl daugybės klausmų, 
kom viešai.

Į vietas užimtas vokiečių, 
pakol kas pinigų siųst negalima, 
nes nėra sutvarkytų krasų.

Paimtiems per vokiečius f ne
laisvę. kurių adresus gentys ar
ba draugai turi, galima pinigus 
siųst ir mes siuntėjams užtikri
na m.

Į vietas neužimtas 
..taipgi galima siųst ir

nam. kad pingus adresatas gaus. 
Dabar į Rusiją n siunčiam se- 
kančai:

10
20
25
50
75

100
200
500

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

GERUS VYRAMS SIU
TUS IR OVERKOTUS 
PIGIAUSIAI IR GERAI

"KELEIVIO” 
Broadway,

Vokiečių orlaivininkai

Bučiuoju aš 25,000

“Keleivio” Agentūros

Mokiname Angliškai
Visose dalyse Amerikos ir Kanados
Vienintelė mokykla, kurioj kiekvienas graii išmok 
£i Anglišką kalbą, labai trumpame laike, šios mo 
kyklos naujausia ir tobulinsriausia metodą. Moki 
name per laiškus, visose šalyse, už labai maža at 
lyginimą; teipjau klesose dienomis ir vakarais.

j Jeigu nori išmokti greitai Anglų kalba, ateik ai 
l rašyk platesnių žinių.
Aaerlcaa School <rf Lan£nafaa 

Į i

i 1741 W. 47h Street.

i

>

Nauji lietuviški priežo
džiai:

„Meluoja, kaip Strimaitis 
Brooklyno Seime.”

„Numylėjo (koki nors sve
timą daiktą), kaip Sirvydas' 
T. M. D-jos knygas.”

„Bet ir burnelė — kaip 
graboriaus Liutkausko.”

„Jo pastovumas — kaip 
dro Graičiuno arba Sirvydo 
su Baniuliu-’’

„Nepraustaburnis — kaip 
d-ras Rutkauskas.

„Koliojasi, kaip Brandu- 
kas.”

;, kad aš nesi- 
jųs šypsojotės 

i mane vakar pastoje, yra 
ta, kad aš turėjau 1 ” ‘ _ 
prieš save ir negalėjau 
juokties, kad i ožį nepavirs
tų.

"Bet myliu aš tave vis- 
tiek, biblija ar nebiblija, 
juokiuosi ar nesijuokiu. 
Jus mylentis J. Pakrapštu- 
lis.„ J. Kareivis.

KELEIVIS

“g I ŽMONIŲ SKERDYKLA
Indomiausias aprašymas apie visas

KARES BAISENYBES

M. Gaili van Co

numetė ant anglu sodžiaus' ^ieni ™etai tlk praėjo, 
Southend apie du šimtu 
bombų, ir užmušė vieną se
ną moterį. Bombos pre
kiavo po S36.00 kiekviena, 
taigi Vokietijai tos bobelkos 
mirtis atsiėjo pigiai —tik 
apie $7,200.00.

Prieš karę Franci jo j kas 
sąvaitė gimdavo po 1000 kū
dikių: dabar skaitlinė nu
puolė iki 356 į savaitę. Vie
nam gi New Yorke gimsta 
kas sąvaitė apie 2800. Bet 
reikia atmint, kad Franci joj 
nėra tiek Jeruzalės piliečių, 
popiežiaus tautiečių, ir ten 
katalikų kunigai neturi tiek 
„liuosybės,” kaip airių val
domam New Yorke.

Rusijos valdžia džiaugia
si, kad jos armija kas dien 
traukias vis toliau nuo Vo
kietijos ir Austrijos rube- 
žiaus. Girdi: „mums arčiau 
amuniciją pristatyt, o prie
šams reikia su kiekvienu 
mus pasitraukimu, toliau 
viską vežt.’’ Nu je, je, jei 
caro armija apsistotu kur 
apie Kijevą ar Maskvą, tad 
vokiečiams ir austrams visai 
šlėktai butų.

Kaip Juozukas man’ mylėjo, 
Vieni metai tik praėjo...
Tankiai būdavo ateina.
Padainuodovo man dainą 
Tokią meilią, tokią žvainą... 

j Glostė veidus ir bučiavo
Glamonėdams mylavo.
Paskui, šelmis tas, apgavo...
Dabar daugiaus nesilanko,

! Gal kitur pasaulyj trankos;
Aš likau prie būvio menko...
Lopšyj verkia mažiuliukas, 
Klvkia tartum kaip katukas; 
Jį paliko man Juozukas...
Tai Dievulis pamylėjo;

i Dabar verkiu gailiau vėjo,—
O dar metai tik praėjo...
Vieni metai.— trumpas laikas, 
Jisai džiaugiasi sau sveikas, 
Man-gi liko mažas vaikas...

R. Prakeiktasai

Nori pamatyt žmogų su 
dviem galvom.

Lietuvis nuėjo pas dakta
rą. Daktaras ji apžiurėjo 
ir sako:

— Tamistos liga yra labai 
keista. Jei tamsta sutik
tum, tai aš pašaukčiau kitą 
gydytoją. Vis kur dvi gal
vos, tai ne viena.

— Tai pašauk. Aš noriu 
pamatyt, kaip tas žmogus 
išrodo su dviem galvom — 
atsakė musų lietuvis.

Redakcijos atsakymai.
J. M. Gelgaudas.— (JVest 

Frankford, III.).— 
nuomone, tai patįs mažmo
žiai, kad apie tai butų verta 
polemizuoti.

Vokiečiai prie paskandi
nimo „Lusitanijos” neteko 
dviejų gerų torpedų, pasau- 
lys neteko puikaus laivo ver
to į dešimts milijonų dolerių 
ir su virš tūkstančio žmo
nių: ■vyrų, moterų ir kūdi
kių. Bet ar tas vandalizmas 
suteiks vokiečiams pergalę? 
Anglų armija nenustojo nė 
vieno kareivio, bet vokiečiai 
neteko pasaulio simpatijos. į

Lietuvių kunigai su savo 
avelėmis pradėjo savo Sei
mą su „Aniolas Dievo aprei
škė Panai Marijai.’’ Nu je, 
nu je, to „dievo aniolo’’ ne
galima užmiršt. Nes, jei ka
da ir jų gaspadinėms apsi
reiškia, tad ris tas galgonas 
„aniolas dievo’’ kaltas. O 
jis, vyras, nė neprotestuoja. 
Lai jau ir jis bus kaltas, ne 
kunigėliai, o ką? ~ — 
jam neišpersi!

Suv. Valst. valdžiai baisiai 
nesiseka bylinėties. Nelabai 
senai valdžia padavė į teis
mą John D. Rockefellerį už 
tai, kad jis nemoka taksų 
net už 311 milijonų dolerių 
vertės turto. Pralošė. To 
liau padavė plieno trustą 
(Steel Trust.) Pralošė. 
Su Standard Oil Trust ir 
Tobacc-o Trust — pralošė. 
Nesenai su National Cash 
Register Co. ir pralošė. Tū
las Bireli, kurs N. Y. N. H. 
and H. geležinkelių kompa
nijai su savo sėbrais Mor- 
gan ir Mellen „nukniaukė” 
apie pusketvirto milijono 
dolerių, taipgi valdžią ’’su- 
provojo.” Su „tokiais” val
džiai nesiseka. Bet už tai 
ji išlošia bylas kai apskun
džia Colorados badaujan
čius žmones, streikierius ar
ba kokį pasigėrusį vargšą- 
mužikėlį.

"NEŽINO KĄ DARO.” 
(Darbo draugams).

O jeigu tavo
Vientaučiai maldingi,

Baisiai yr’ tamsus,
Aklai prietaringi,

Jeigu jie tavo
Brangiausią idėją 

Išjuokia, šmeižia
Ir kerštą vien sėja, — 

Tu nesupykie.
Juokais atsakykie: 

žmones be proto
Nėra už ką bara,

Tamsios buriutės, —
Nežino ką daro!

Velnių Ponaitis.

.................$4.75 
.............. 9.50 
............ 11.75 
............ 22.75 
............ 34.00 
............ 42.50 
............ 84.00

.......... 210.00
AGENTŪRA
So. Boston. Mass.

| 
I

Šį veikalą parašė pagarsėjęs vokiečių veikėjas ir mokytojas W. 
Lamszus, kuris pats toj baisioj skerdykloj dalyvavo. Šioje kny
goje aprašoma karė vokiečių su franeuzais. Skaitant šitą knygą 
plaukai šiaušiasi ant galvos. Autorius šio veikalo Lamszus yra 

pagarsėjęs antimilitaristas. Už šio veikalo parašymą jis buvo 

skaudžiai vokiečių valdžios persekiojamas. Lietuviu kalbon tą vei

kalą išvertė Negeistinas. Knyga atspausta ant gražios popieros 
ir papuošta gražiais viršeliais. Kaina tik 15c.

Pinigus galima siųst 15c. susukus tvirtai popieron arba po 5c. markėms

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

Utlaiku gorinusį
EHy, Vjuą, Likierius ir 
kitokiu* tardžius gėrimus 
o taipgi ir geriausio taba

ko Cigarus.
Meldžiame užeiti, o visados rasi

gražų patarnavimų.

362 MsL

Teiaingiausia ir Geriami*

APTIEKA
Sutaisom Receptus ra 

džiausią atyda, nežiūrint ar iš 

Lietuvos atvežti ar amerikoniški.

Gyduolių galite gauti, kokias tik 

pasaulije vartoja, taipgi visados 

randasi lietuvis aptiekorius.

EDVARD DALY, miiiokas 
Brttd«f S BsstM, Mus.

Galite reikalaut ir per laiškus, 

o mes per ekspresą gyduoles at

siųsim.

Šauti DYKAI dvi {eras štukaa 
ir Didelį Kataliogą visokią ma
gišku štoką ir kitokią visokią 
dalyką, kurią tu labai nori, o 
nešinai kur jų gaut? Atsiųsk 

savo pilną ir aišku adresą ir už 
6 centas stempu cėl uždengimo 
prisinntimo kaštą, o męs tuojaus 
tą Kataliogą ir štokas tau našia- 
sim DYKAL Adresuok:
JUOZAS J. SZLIKAS, 

(MAGI KAS) 
32S1 S. lahtadSL Chicaga. IIL

J. MATHUS 
Geriausias Lietuvio 

SALONAS IR RESTAURACIJA 
Sveiki geriausios rųšies gėrimai ii 

užkandžiai. Patarnavimas prie
lankus. Parankiausia lietuviška 

užeiga.

J. MATHUS
342 Broadway, So. Boston, Masu

galima gaut tik

CHAS. URBONO ir PILVINIO
KRAUTUVĖJE

Visi musų Gramofonai su naujausiais pagerinimais 
TURIME VISUS LIETUVIŠKUS 

REKORDUS įdainuotus garsiau

sių dainininkų ir chorų._ Tarpe 

lietuviškų rekordų geriausi yra 

šie: Kur bakūžė samanota, kom-_ 

pozicija Šimkaus. Lietuva tėvynė 

musų. Darbininkų Marsalietė, Bi

rutė, Tykiai Nemunėlis teka. Kur 

banguoja Nemunėlis — įdainuota 

i.z. r____ 1 ' ;
žiausių maršų, polkų, valcų ir ki

tokių šokių ir operečių. Rašykit 

mums, o mes prisiųsim kataliogą.

MES TURIME GRAMOFONŲ 

NUO $15.00 IKI $100.00 Kurie 

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 

užganėdinti Viską gvarantuojame.

JOS GALETE IŠAUGITI

PLAUKUSJ. VALEIKA

i

saugokitės!

Rusų oficieriaus išmintis.
Oficieris: — Pasakyk,

* Ivan, kodėl kardas vra lenk- 
' tas?

Kareivis: — 
smūgis butų 
Vąše visokobrodije.

Oficieris:— Meluoji, bež
džionės vaike. Kardas yra 
lenktas dėlto, kad makštin 
butų galima ikišti. Kaip tu, 
kvaily, tiesų kardą Įkištum 
Į lenktą makštį?

Todėl, kad 
smarkesnis,

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

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

CHAS. URBON ir PILVINIS
233 Broadway, So. Boston, Mass.

Holt, katras pašovė J. P. 
Morganą, pasisakė esąs 
„krikščioniškas džentelmo- 

nas.’’ Tėmykit tautiečių ir 
klerikalų „laikraščius,” o 
pamatysit, jog jis buvęs so- 
cijalistu.

Nuostabu...
Davatka:— 

minkštas rankeles prabaštė- 
lio! Atėjau sužinoti, ar 
dvasiškas tėvelis atradai tą 
šunį, kuris dingo iš kleboni
jos?

Klebonas:— Dar ne, mie
loji Darata. O dėlko klausi- 
neji ?

Davatka:— Nagi, matai, 
Storpilvienė sakė: Tą pra- 
baščiaus šunį mačiusi vakar 
vidurmiestvj, kai prabaštė- 
lis ėjai su kokia tai merga Į 
viešbuti.

Išmintingai atsakė.
Mokytoja paklausė vai

kų:
— Katras iš jūsų pasakys 

man. koks skystimas neuž
šąla?

Visi tylėjo.
Pagaliaus pačiam mokyk

los gale Vincukas pakėlė 
pirštą.

— Na. koks?
— Karštas vanduo — at

sakė vaikas.

Meilės tikrumas.
Vienas plikagalvis jauni

kaitis parašė savo mylima
jai šitokį laišką, kuri vėliau 
mes atradome jos pančia- 
koje:

„Miela sena mergele!

8
8

Keliaujantis Kriaucius
Siuvam visokius MOTERIŠKUS ir VYRIŠKUS RUBUS. Taip

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

Reikale adresuokit taip:

P. SIMKONIS,
7 Uommbia st., Holyoke, Mass.Užlaikau gramofonus su lietuvis- J 

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- i 
riaušių Armonikų. Skripkų, Triubų | 
ir daugybė kitokių Muzikališkų In- i 
strumentų, Istoriškų ir maldų knygų, | 
kokių tik randasi lietuviškoj kalboj, i 
Reikalaukite visokio tavoro pas tik- i 
rą lietuvį, o gausite teisingus tavo- . 
rus.

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-

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

Ant 21 
akmens 
Gelžkelio laik

rodis sriubelių 
užsukamas, vy
riško didumo, 
ant 20 metų au
ksuotas su iš
rašytais dubel- 
tavais viršais. 
Labai teisingai 

_ eina, skiriamas 
ypatingai gežkeliu važiuojantiems 
žmonėms, kuriems reikia visuomet 
tikras laikas žinoti. Gvarantuotas 
ant 20 metų. Ypatingas pasiulyji- 

mas. Mes išsiųsime šį laikrodėlį ant1 
kiekvieno adreso už $5.75 C. O. D. ir 
persiuntimo kaštus, su teise jums vi- j 
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- i 
būtis dykai su kiekvienu laikrodėliu. I 

(26)' 
EXCELSIOR WATCH CO.

906 Athenaenoi Blg„ CHICAGO, ILL.

CREST KENDŽIŲ 
i o ji niekad nepamirš jus, nes 

kendžių gardumas priverčia ją 
B jus mylėt. Reikalaukit visur ir 

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

s’ųsk mums doleri, o gausi vie
ną svarą geriausių Amerikoj iš- 

I dirbtų kendžių.
K. ŠIDLAUSKAS

I Generališkas agentas Bostonui [ii

226 Broadway,

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 p’.aiskotes. 
niežas odos galvos?

Ar plinki. bei pra
dedi plikti?

Ar kenkia kas iš 
Prieš gydymą, aukščiau pasakytu li

gų. tai stenkitės apsau- 
guoti jos. Vžsakykete iluostrota kny
gute jusu prisemtą kalba:

"TEISYBE APIE PLAUKUS,” 
Parašita europos gar-' 

singo specialisto, kuri- 
oje randas įvairios ži-

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

ura-

j kai.—Barzda.—ir dėka- 
| vones nuo užganėdintu
i kiiįtu. Ketvirtoje savaite.

GYDYMAS DYKAI.
Męs galerne perti- 

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

šeštoje savaite, tniau atspaustą kuponą 
ir siuskete sianden.

UNION LABORATOKY, Box 63S, Union, 
N. Y.
UNION LABORATORY, 

Box .'38. Union. N. Y.
Siūčiu i dedamas 10 centu dėl apmo

kėjimo kaštu persiūt imo. meldžiu išsiu- 
. st! man tojaus jusu dolerine dėžutė Cal

vacura N. 1 Ir knygute "Teisybe Apie 
' Plaukus.” 'Pasiuskete sykiu kuponą su 
i jusu antrašu.)

nuo firmų, kurios NEDUODA 
Jums užganėdinimo už Jūsų 
pinigus. Musų kompanija duo
da geriausį užganėdinimą žmo
nėms su savo PATARNAVI

MU ir GRAMOFONAIS, ku- 
rius gvarantuojam ant 15 metų

Ant musų pagarsėjusių Gra

mofonų, kurius mes parduo
dam tuo jaus užmokant arba 
ant išmokesčio po

$1.09 MĖNESYJ.

tu gali išgirsti savo namuose 
gražiausių Muzikų ir Dainas.

3 mėnesius išbandymui Dykai. 

24 ar 50 Dainų ir muzikos Dy

kai. Reikalaukit dykai musų 
gražiai Iliustruoto Kataliogo. 

R)/f *i)ii: in Ti 

New York, N. Y.

222 W. BR0ADWAY 
SO. BOSTON, MASS.
Telefonas; So. Boston, 21013.

ir 20 AMES ST., 
MONTELLO, MASS.
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KELEIVIS

DŽEKIS LONDON’AS.

Kada dievai juokiasi
Iv I • j miestelėnai, dvarinin
|$ LiCtUVOS. net>1!^ kutlpų-■ vero maiciu ir šiaurvakari
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(Tąsa),
Vėl užsiganėdinimas! Ji 
mėgino žaisti prieš dievus, 
neužstatydama užstato. Bet 
tas priešinga žaislų taisyk
lėms, pačių dievų nustaty
toms. Bet tik šios taisyklės 
neišstatvtos viešai. Mirti
nieji turi mokinties tų taisy
klių žaidimo metu.

— Dabar pereisime prie 
logikos. Vyras ir moteriš
kė sprendė taip. Kam bu- 
čiuoties nors ir vieną tik 

. kartą? Jeigu pasibučiuoti 
vieną sykį išmintingai, tai 
ar neišmintingiau butų gi 
visai nesibučiuoti? Tuo bu
du jie galėtų ilgai užlaikyt 
meilę gyvą. Pasninkaujant, 
ji amžinai virpėtų jų širdy
se.

— Gal būt, toji nepadori 
mintis pribrendo pas juos po 
įtekme palaikų. Palaikai 
duoda kartais dar įstabes
nius rezultatus. Jie nešė ant 
savęs prakeiksmą paties Al
biono tvarkos, šito sauvalio, 
akyplėšos, surumbėjusio su
kčiaus. Šito, vienok, aš neži
nau. Bet ot ką aš žinau: 
šis jieškinys laimės gyveno 
juose skirtingai nuo jų gąš- 
lių geismų džiaugties'gyve
nimo linksmybėmis.

Jis rašė (aš perskaičiau tą 
daug laiko praslinkus viena
me jo laiškų pas ją): ”Lai- 
kyti jus stiprai savo apglė
bime ir vis-gi nebūt jums ar
timu. Trokšti jus ir niekad 
ne tuėrti jus, ir visad * būti 
su jumis tokiuose sątikiuo- 
se.” O ji: ”Buti jums visad 
nepasiekiama. Visad verž- 
ties prie jus ir niekad neat
siekti tikslo, ir todėl amži
nai pergyvent visad naujus 
ir jaunus jausmus, visad to
kius pat, kaip ir pirmame 
momente!”

— Jie išreikšdavo tą, žino
ma, ne visai taip. Mano pa
sakojime jų meilės filosofija 
perkeista. Gi ir kas aš toks, 
kad gilinties į jų sielų gel
mes? Aš varlė, kuri sėdėda
ma ant drėgno miglyno 
kranto, žiuri išverstomis a- 
kimis į slaptybę ir stebisi jų 
liepsnojančiomis sielomis.

Ir jie buvo teisus, kol ėjo 
prie to, prie ko veržėsi. Vis
kas vilioja.... kol žmogus ko 
neatsieki, 
kimas tikslo — žirgai 
ties, jie bėga greta.

Ir laikas tik mokina 
atvaizdint.

Kibirkštis geismų 
veidrodyj papročių.

— Jie paėmė tą iš Alfre
do Ostino sonetų. Tas va
dinasi ”Meilės išmintis.” 
Tai buvo vienintelis Madle- 
nos bučkis. Kaip tas ten 
pasakyta?

Vien bučkis;
Toliau mums nėra 

kelio.

Užgana ir atsie-
~—i mir-

sutikt

nukrist

Skirsivos.
Geriau mirti 

Augštybėje,
Negu žemyn 

Prieš savo norą.
— Bet jie buvo išmintin

gesni. Jie nesibučiavo ir 
nuėjo. Jie suvis nei sykio 
nepasibučiavo ir tuo budu 
norėjo laikyties paties aug- 
ščiausio meilės laipsnio. Jie 
susižiedavo. Jus buvote An
glijoj tuomet. Niekad dar 
nebuvo tokių sutuoktuvių. 
Jie slėpė savo paslaptį savy
je. Aš nežinojau šito tada. 
Jų iškilus geismai nešalo. 
Jų meilė liepsnojo kas kart 
su augsčiau iškalančiu žarų. 
Niekad nebuvo nieko pana
šaus. Laikas slinko; praėjo 
mėnesiai, metai, liepsnin- 
gai-spamuotas gi muzikan
tas su kanklėmis darėsi vis 
puikesniu.

— Visi stebėjosi, ir jiems 
labai pavydėjo. Kartais mo
teris gailėjosi jos, todėl kad 
pas ją nebuvo vaikų; tai sa
votiška pavydo išraiška iš 
pusės tokių sutvėrimų.

— Aš nežinojau tada jų 
paslapties. Aš svarsčiau ir 
stebėjausi. Aš iš pat pra- 

! džių laukiau ir tikėjausi, 
i kad jų meilė praeis. Pas- 
| kui aš sužinojau, kad laikas 
praėjo, 'o meilė pasiliko, 

j Tas mane užinteresavo.1 
į Man norėjosi sužinot jų pa-Į 
į slaptį. Kas tai do magiški j 
I raiščiai, kuriais jie pririšo i 
į prie savęs meilę? Kaip jie 
•išlaikė prie savęs šitą šal
dančią dvasią? Kokį gi 
balzamą amžinosios meilės 
jiedu gėrė, kaip Tristanas 
ir Izolda senuose laikuose? 

i Keno ranka išdirbinėjo tą 
puikų gėrimą?

— Kaip aš jau sakiau, tas 
užinteresavo mane, ir aš 
ėmiau tėmyti juos. Jie bu
vo beprotiškai įsimylėję į 
viens kitą. Jie gyveno 
kaipir berybėj meilės puo
toj. Jie sudarė iš jos puotą 
ir sutvėrė sau dievystę. Jie 
svaigo meilės grože ir poe
zija. Ne, jie nebuvo neuras
tenikais. Jie buvo sveiki 
kunu ir protu, bet jie buvo 
artistais. Jie atliko negali
mą daiktą. Jie įgijo niekad 
nemirštantį juose geismą.

— O aš? aš mačiau daug 
ką juose ir jų amžiname 
meilės stebukle. Mane tas 
ir žavino ir stebino, ir ot sy
kį...

Karkinietis staiga per
traukė kalbą ir paklausė 
mane:— Skaitėte jus kada 
nors ”Meilės belaukiant?”

A.Š papurčiau galvą.
— Ją parašė Pedž’ius, jei 

aš neapsirinku Kurtis Gid- 
den’as Pedž’ius. Ir ot iš
trauka iš šitų eilių ir davė 
man raktą išrišimui paslap
ties. Sykį palangėj, netoli 
piano,— jus pamenate, kaip 
ji skambino? Ji juokdamosi 
klausdavo kartais, dėlei ko 
ateinu aš pas juos, dėlei jų 
pačių, ar dėlei muzikos. Ji 
pavadino mane sykį “atkak
liu muzikos mylėtoju.” 
Koks pas jį buvo balsas! 
Kada jis dainavo, aš pradė
davau tikėt į nemarybę ir 
bemaž prielankiai žiurėjau 
į dievus; ir aš sugalvodavau 
įvairius budus tikrai gudru
mu apeiti juos ir jų šposus.

— Dievišką vaizdą vaiz
dino jiedu, ir jisai ir ji, bū
dami susižiedavę jau kelis 
metus ir dainuojantie mei
lės dainas su jaunystės pa
simėgimu ką tik užgimu
sios meilės, su tokiu pri
brendusiu žarų, kokio jau
ni meilužiai niekad negali 
žinot. Jauni meilužiai butų 
buvę išblyškę ir bespalviai 
greta su šia senai sužiedota 
pora. Žiuri, būdavo, į juos 
ir matai, kaip ugnis, liepsna 
ir meilė priverčia juos verž- 
ties prie viens kito, matai, 
kaip jiedu siunčia kits ki
tam užuojautą akimis, bal
su, kiekvienu pasijudinimu 
kiekvienu gestu; jų meilė 
traukė juos prie viens kito, 
ir jie skrido prie jos, kaip 
šmešėluojantie drugiai 
skrenda ant ugnies, ir vin
giavosi viesulų sukuryj ap
glėbiančios juos meilės! 
Rodėsi, kad tiedvi sieli nu
silenkdami prieš kokį tai 
didelį fizišką įstatą, galin
gesnį, negu traukimo įsta
tas, turėjo susilieti į vieną 
čia pat po mano akių. Nė
ra nieko įstabaus, kad juos 
praminė stebėtinais meilu
žiais.

Vertė Vardunas. 
(Toliaus bus).

Kapitalistai besidalydami 
išplėštais darbininkams tur
tais gali susiginčyti ir net 
karę apskelbti, bet kaip tik 
pasirodo kapitalistiškam su
rėdymui koks-nors pavojus 
iš darbininkų pusės, tie po
nai tuojaus susivienija kaip 
broliai.

Dubysa. Baisias dienas 
pergyveno Dubysa. Atėjo 
balandis jnėnuo; išaušo anti

— r

I Dubysos pavasaris; sužaliavo 
i miškai ir pievos; artojai ra
miai sėjo laukus; piemenėliai

Urtnrfezkas (kas M. ZMm.
7 Parmenter St.
Boston. Masa. 

Visokias ligas gy 
dau pasekmingią- 
usiai. Ateikit ne
šiok pas mane 1 
trepats į viršų tik 
neikit i aptieks: 
mano durys bal
tos arba telefoną 
duok o aš atesiu.
Ofiso valandos 
Nuo 9 iki 11 ryte 
nuo 1 iki 2 ir 6 iki
8 vakare. Telephone 1967—3 Richmooi 
8 vakare. Teleph. Richmond 2622-B. 
Gyv. 155 Chestnut st., Chelsea Park.

miestelėnai, dvarininkai ir klose darbai tuo tarpu silfh 
‘ j iš Že- nai eina; geriausia gyventi

maičių ir šiaurvakarių Aug- bedarbės metu ant savo 
štaitijos. Paskui valdinin- j ūkės, 
kai ir kaikurie kiti pabėgė
liai pradėjo grįžti atgal į 
savo vietas. Nuo 4 d. gegu
žės pradėj'o važiuoti per Va
balninką į artimiausias sto- 

1 tis žydai prašalinti iš Kau
no gub. nuo Prūsų iki linijos 
Biržai-Vabalninkai — Suba
čius ir tt. Veža juos lietu
viai valstiečiai ir miestie
čiai, už vežimą ima gana 
brangiai. Žydeliai nuliūdę. 
Vakar viena žydė kelyje mi
rė, kita gimdė. Važiuoja Į 
parodytas vietas, Poltavos 
ir kit. gubernijas.

(”Rvg. Gar”)

K. Paznokas,
Oak Creek Colo.

In “Keleivio” 
Skaitytojus.

I
I

ganė bandas; tik staigu, kaip! 
| kokia audra, užplūdo nuo va
karų vokiečių kariuomenė ir 
viskas suįro, sumišo.

Nuo šv. Jurgio prasidėjo 
ant Dubysos baisus, baisus 
mūšiai ir tęsėsi su mažu pert
rūkiu beveik mėnesį. Mūsiš
kiai apsikasė kairiamjame 

j Dubysos krante, vokiečiai 
dešiniamjame; per kokį šim
tą sieksnių vieni nuo kitų. 
'Dienomis dundėjo armotos 
l naktimis gi tratėjo šautuvų 
Į ir kulkasvaidžių šūviai,— 
mat, mūsiškiai rengėsi perei
ti upę; daug sykių jiems ta
tai nepasisekė: ant galo 5 
gegužės, perėję Dubysą, 
pertraukė jie vokiečių frontą 
tarp Dutkiškės ir Ariogalos. 
Po to vokiečiai atsitraukė 

j nuo Dubysos ir tapo pastum
ti iki Gistos (už Veliuonos) 
ir Mitvos (už Juodaičių) kran
tų. Gegužės 14 mūsiškiai, 
paspaudę vokiečius, išmušė 
juos iš apkasų ir buvo jau 
beveją į Daudonę ir Girkal
nį, bet vienoj vietoj vokie
čiai pralaužė musų frontą ir 
mūsiškiai turėjo vėl traukties 
iki Dubysos,— ir prasidėjo 
ant Dubysos nauji mūšiai.

Gegužės 22 mūsiškiai, pe
rėję Dubysą, vėl pastūmė 
vokiečius ir dabar eina mū
šiai ant Ašmenos (tarp Sere
džiaus ir Veliuonos) ir Mit
vos krantų. Kasdieną anoj 
pusėje smilksta apie desėtką 
gaisrų.

Dubysos krantai dabar 
liūdnai atrodo: sudeginti vi
si malūnai; daug iškirsta ant 
krantų medžių; jais užversti 
Į Dubysą takai; po krantus 
baltuoja kareivių kapai, pa
žymėti žemais kryžiais; 
nors gegužės mėnuo — ne 
čiulba čia, kaip kitąmet, lak- 
štingalės, nesilanko žmonių 
būriai, vien kur-nekur mau
dosi nuvargę kareiviai ir 
plukdo savo žirgus. Jei čia 
išmėtytos kulkos sudigtų, 
tikrai per toki tankumyną 
ir zuikis nepralystų. Anot 
kareivių, Dubysa — tai an
troji Bzura.

I

Čekiškė. Čekiškės mies
telis guli tarp Seredžiaus ir 
Ariogalos per .du viorstu 
nuo Dubysos. Balandžio 16 
dieną pribuvo čia būrelis 
vokiečių raitelių ir gyveno 
per tris dienas; atėjus musų 
kariumenei, vokiečiai išsinė
šino. Prasidėjus mūšiams 
ant Dubysos, šautuvų kul
kos nepasiekė miestelio, bet 
armotų šūviai krito čia gau
siai ; pirmas mušys čia buvo 
šv. Morkaus dieną; tą dieną 
vokiečių granata numušė 
nuo bažnyčios bokšto kry
žių ; į bažnyčią granatos pa
taikė dar ketvertą sykių, 
bet sienų nepramušė, vien 
mūrą aptrupino. Nukentė
jo ir stovintieji apie bažny
čių namai: į bažnyčios tar
nų namus pataikė du šuviu, 
Į kleboniją vienas, penkeri 
namai nuo šūvių sudegė, o 
pramuštų daugybė.

Čekiškės parapija dabar 
pilna pabėgėlių iš anos pu
sės Dubysos su arkliais, 
karvėmis, avimis ir kiaulė
mis; yra žmonių, kurie ne
pasigaili pabėgėlių, bet yra 
ir pabėgėlių be sąžinės, — 
gano jie po dobilus, pievas 
net po rugius, perspėjami 
atsako: pažiūrėkit, ką mums 
padarė. Sunkus laikai.

Vabalninkas, Pan. pav. 
Jau trįs sąvaitės, kaip pas 
mus neparpastas judėjimas. 
Nuo 16 iki 20 balandžio va
žiavo ir ėjo per Vabalninką 
tūkstančiai pabėgėlių: pa
leistų, pašto, valsčiaus, ir ki
tų įstaigų valdininkai, sen
tikiai, šiaip jau ūkininkai ir

Kur ir kaip gauti

Kadaise mačiau “Keleivy
je” paklausimą, kad lietu
viai norėtų žinoti, kur ir kaip 
galima butų gauti už dyką 
kolioniją — ”homestead.”

Taigi aš apie tai čia ir pa
aiškinsiu. Aš gyvenu Oak 
Creek, Colo., pas mus da 

ventų žemės 
pačiam išsirinkti lauką ir tu
rinčiam pirmas Su v. Vai. po- 
pieras galima gauti šioje 
valstijoje apsigyvenimui ko
lioniją už dyką.

Laukai čia yra derlingi; 
vanduo geras. Rautt Coun- 
ty pavietas veik visai tebėra 
tuščias, vos 5,000 gyventojų 
turi, o pavietas didumo bus 
toks, kaip visa Belgija. Ša
lis yra kalnuota, bet augalai 
ir javai auga derlingai. Aš 
pats pernai užauginau ant 3 
akrų žemės 2 tonu bulvių. 
Bulvių vabalai neėda, kaip 
kad kitur. Avižos miežiai ir 
kviečiai auga gerai, o daržo
ves užauginama nepaprastai 
puikios. Karščių per daug 
didelių nėra, todėl žole auga 
labai didelė ir galima užsi
imti gyvulių auginimu.

Žmogus mylintis ūkę gali 
gerai prasigyventi. Aš ži- 
nau daugybę žmonių, kurie 
nieko neturėdami pradėjo 
gyventi pasiėmę kolioniją ir 
prasigyveno.

Oras čia yra sveikas; dau
gybė ligonių ir paliegėlių at
važiuoja čia stiprinti savo 
sveikatą.

Mėsos visada galima turė
ti jei tik netingi kas medžio
ti arba spąstus pastatyti. 
Stirnų, kiškių, laukinių viš
tų—yra daugybė. Upeliuo
se yra daug žuvies, kadangi 
mažai kas čia iki šiol žuvau
davo.

Čionai yra žemėje ir ang
lių gerų. Anglinės kompa
nijos jau buvo pasigrobę 
daug laukų ir norėjo atida
ryti kasyklas, bet žmones 
užprotestavo ir valdžia atė
mė atgal nuo kapitalistų, 
nes tie laukai turi būti beže
mių žmonių apdirbti. Ap^ 
dirbtus laukus žmonės gali 
ir parduoti.

Jei kas iš lietuvių panorė
tų apsigyventi ant “home- 
stead,” lai kreipiasi pas ma
ne, aš viską išaiškinsiu.

Kas viršuje rašyta yra tik
ra teisybė. Tą rašau todėl, 
kad manau, jog tai yra ma
no pareiga pranešti lietuvių 
visuomenei, kad galėtų pa
sinaudoti taip, kaip, pavyz- 
din, švedai arba kitos tautos. 
Žinoma, kad per penketą 
metų ta žemė visa bus užim
ta, nes daugybė žmonių nuo
lat atvažiuoja iš rytinių val
stijų ir apsigyvena.

Čia galima turint kiek pi
nigų atidaryti ir anglių ka
syklas. Nes anglis kyšo lau
ke iš kalnų. Eta vyrai 6 są
vaitės atgal paėmė “kiemą” 
ir jau anglį parduoda po 10 
tonų ant dienos.

Lietuvių čia esu aš tik vie
nas su savo šeimyna ir da
bar atvažiavo 4 pavieniai dir
bti anglių kasyklose. Kasy-

yra daugybė tuščių, neapgy- 
—ploty. Galima

Vokietijos nuostoliai

Vokietija turėjo didelių 
kolonijy Afrikoj. Anglija 
taipgi turi didelius plotus. 
Karei prasidėjus, Afrikoj vo
kiečiai pradėjo kurstyti tenai 
Anglijos kolonijose žmones 
prieš Angliją, kas jiems ir
pasisekė. Piety Afikoj pa-i 
kilo prieš Angliją revoliucija,
kurios priešakyje atsistojo 
koks-tai gen. Devot.

Bet sukilimas neturėjo pa
sisekimo. Anglijos kariuo
menės vadas gen. Botha re
voliuciją numalšino, jos va
dą Dewetą suėmė ir teismas 
vėliau nuteisė ji 6 metams 
kalėjiman—.

Numalšinęs revoliuciją, 
gen. Botha surinko visas sa
vo spėkas, o kadan-gi tų 
daug neturėjo, tai suorgani
zavo piliečių armiją ir vasa
rio mėnesyje, 1915 m., įsiver
žė didelėn Vokietijos kolio- 
nijon pietvakarių Afrikoj.

Jo spėkos 4 gegužės paė
mė Olimbingą. Dviem die
nom vėliau buvo paskelbta, 
kad jisai perėjęs 35 mylių 
be lašo vandens tyrus užėmė 
svarbią gelžkelio stotį netoli 
Karibibo. Vėliaus Londonas 
paskelbė, kad neužilgo laukia
ma pasidavimo visų vokiečių 
spėkų. _ Paskui apie karę Af
rikoj vėl ilgą laiką nieko ne
sigirdėjo. Tik štai 9 liepos 
Londonas praneša, kad visa 
Vokietijos pietvakarių Afri
ka jau paimta. Generolas 
Botha pastatė vokiečiams ul
timatumą, kad šie pasiduotų 
be jokių išlygų. Paskirtas 
ultimatumo laikas pasibaigė 
8 liepos, 5 valandą vakare, 
ir vokiečiai pasidavė.

Vokietijos pietvakarių Af
rika tęsiasi 900 angliškų my
lių nuo Oranžo iki Kunėn 
upės. Ji guli tarp portugalų 
vakarų Afrikos ir anglų 
Keip Kolionijos. Jos plotas 
užima 322,450 keturkampių 
angliškų mylių. Tečiaus, 
kaipo necivilizuota šalis, ap
gyventa retai; turi apie 76, 
590 gyventojų, daugiausia 
hotentotų ir bušmanų (lauki
nių). Europiečių gyventojų 
1913 metuose buvo 14,816, 
iš to skaičiaus 12,292 vokie
čių. Militarė spėka,_ kartu 
su policija, sulyg vėliausių 
žinių susideda iš 2,992 žmo
nių.

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 laišką. (29)

J. ŽINANČIUS,

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

Mainydami adresą būti
nai turit priduoti SENĄJĮ 

j ir NAUJĄJĮ adresus. To 
nepadarius, permainyt ad
reso negalima. Mainant ad
resą geriausiai parašyt at
virutę, nes tas pigiau ir pa
rankiau.

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

Su pagarba,
”Kel.” Administracija.
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Akušerka

Pabaigusi kursą Womana Medieal 
College, Baltimore, Md.

Pasekmingai atlieka savo darbą 
prie gimdymo, taipgi suteikia vi
sokias rodąs ir pagelbą įvairioaa 
moterų ligose.
P CtrAlUMIA 6 Loring atrw
l • □IrUpivIlC E ir 7 st
SO. BOSTON, MASS.
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Farmu pirkėjams
Geriausis laikas Farmą 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 juodžemi. 
Farmas galima pirkt ant lengvų iš- 
mokesčių. Perkant per mane nuo 
pačių savininkų, sučėdysit daug pini
gų ir nusipirksit patinkančią, gerų, 
už pigiai ūkę. Norint platsnių ži
nių kreipkitės laišku, pridėdami mar
kę. (35)

ANTANAS ZABELA
Box 1, (Lake Co.), Peacok, Midų
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Papuošta daugeliu spalvuitų puikių paveikslų, 
223 puslap. didžio, apie 150 įvairių eilių, tinkamų 

deklamuot ant viešų susirinkimų.
Knvgoje trijų rusių eilės: 

TAUTIŠKOS, ŠEIMYNIŠKOS IR 
DARBININKIŠKOS.

II
J
II Tai gražiausia ir turtingiausia eilių knyga lietu- 
|| vių kalboje. Kiekvienas turėtų papuošti savo 
|| knygyną minėta knyga. Kaina tik 75 centai. i| Ta pati knyga drūtais audimo apdarais — $1.00.

ii sielos balsai ...
<Į> ■■ ■ ■—

I
 PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO 

DARBO VALANDAS.

Kiekvienas nusipirkęs tą knygą pasidžiaugs.
Pinigus geriausiai siųst ”Money Orderiu,** popie

tį rinius galima siųst tiesiog paprastam konverte, 
f | užrašius aiškiai adresus savo ir „Keleivio” ir 
|| prilipyt už 2c. markę.II „KELEIVIS,” SO. BOSTON, MASS.

3(5 5j[g
Įsteigtas 1890 m. Telephone: Orchard 3160

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

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

NEW YORKO VALSTIJOJ.
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 nedėlių 
ir šventadienių. Tolimesniems greitai atsakome.

■ Statė
374—378 GRAND ST„ 52—54 NORFOLK STn

D

n
NEW YORK, N. Y. 
=3



KELEIVIS8

1$ AMERIKOS.
GINKLŲ DARBININKAI 

STREIKUOJA; GOM- 
PERSAS KALTINA 

VOKIETIJĄ.
Bridgeporte. Conn.; yra 

didžiausia Remingtono gin
klų fabriką, kuir daugiau
sia pristato sąjungininkams 
kariškų Įrankių, šiomis 
dienomis tos fabrikos dar
bininkai pradėjo organizuo
ti visuotiną streiką, kuris 
turėtų apimti ginklų dirb
tuves ir kituose miestuose: 
Bostone, New Havne ir 1.1. 
Praėjusį panedėlį turėjo 
mesti darbą jau 20,000 žmo
nių. Amerikos kapitalistai 
baisiai persigando. Į Brid- 
geportą atpiškėjo iš Wash- 
ingtono pats Gompersas, 
Amerikos Darbo Federaci
jos pirmininkas, ir šiaip-taip

I

ATSISAKĖ PERŽIŪRĖTI [Juk iš gąsdinimo ’Lusita- Rado sudarkytą lavoną, 
nios’ nuskandinimu taipgi i 
visi juokėsi.” ;

Dabar muitinyčia ir vai- ‘■plaukiojant““’
LAMSONO BYLĄ.

Apie Lawsoną skaitytojai, 
rodos, jau žino. Jis buvo 
angliakasių vadas laike Co- 
lorados streiko. Rockefel- 
lerio razbaininkai jį suėmė 
ir pasakė, kad jis užmušė 
šerifą, kuris su kitais galva
žudžiais buvo užpuolęs 25 
spalių. 1913, streikierius. 
Pasiremiant tų razbaininkų 
liudymais, teismas nuteisė 
Lawsoną kalėjiman prie 
sunkiųjų darbų iki gyvos 
galvos. Taigi dabar Lawso- 
nas reikalavo, kad jo byla 
butų peržiūrėta iš naujo, 
bet teisėjas Hillyer tą reika
lavimą atmetė. La\vsono 
advokatas dabar ketina a- 
peliuoti į vyriausi valstijos 
teismą. Bet vargiai galės 
ir tenai ką nors pešti, nes 
dabartiniai kapitalistų teis
mai juk tame tik ir yra. kad

stybės namas labai saugoja
mi.

jam pavyko streiką atidėt, • persekioti ir bausti darbi
ninkų vadovus.tečiaus neilgam.

Parvažiavęs iš Bridge- 
porto Gompersas Washing- 
ne papasakojo, kad šį strei
ką rengia Vokietijos agen
tai. Jis esąs užtikrintas, 
kad nemažiau, kaip du dar
bininkų vadovai Bridgepor
te esą papirkti Vokietijos 
pinigais. Vokietija norinti 
sustabdvti Amerikos ginklu 
išdirbystę. Kad prie to 
streiko nedaleidus. Gomper
sas pakvietė į Washingtoną 
visus mašinistų unijų vado
vus. Bet Bridgeporto uni
jos pirmininkas Keppler at
sakė. kad pono Gomperso 
norų niekas nepaisys, šito 
streiko nesustabdysiąs ne
tik Gompersas. bet nė Su 
vienytų Valstijų preziden
tas Wilsonas.

Ir utarninko rytą. 20 lie
pos, streikas prasidėjo 
Keppleras taipgi užginčijo į FABRIKĄ NUO VOKIE- 
Gomperso tvirtinimą, buk TUOS ŠNIPU- 
buk šitą streiką orgamzuo- v
ja Vokietija. "Jeigu Ame- . Springfield, Mass.— XX es- 
rikos kapitalistai nebutu to- tinghouse ginklų fabnka, 
kie godus ant pelno ir butų j kuri, dirba Sąjungininkams 
išpildė darbininkų reikalą-' 
rimus, šito streiko visai ne
būtų.” sako Keppler.

Majoras užmokėjo už savo 
paveikslus $500 iš visuo

menės pinigų.
Šiomis dienomis Bostono 

majoras Curley apdovanojo 
savo "frontus" ir visokius 
miesto valdininkus puikiais 
savo paveikslais, už kurių 

i padarymą visuomenė turėjo 
' užmokėt $500.
į Bet tai da ne viskas. Už- 
! laikymas to demokratiško 
gaspadoriaus per paskuti
nius tris mėnesius Bostonui 
kaštavo išviso $10,603.04. 
štai kiek kam išmokėta:

Algų:
Majorui Curley $2.493.14 
Jo sekretoriams .. 964.59 
Klerkams ir stenogra- 

fams ....................... 1,859.93
Telefonistei .... 199.42

I

Ties Bailey Hill žvejai ra
do nežinomo žmogaus lavo- 

■ Lavonas 
buvo apvilktas maudymosi 
drapanom, bet neturėjo jau 
vienos rankos ir abiejų ko-, 
jų. _______

Lietuviškos Konservato
rijos mokiniai, kurios direk
toriumi yra komp. M. Pet
rauskas, turėjo pereitoj pėt- 
nyčioj Lietuvių salėje kon
certą. Programe dalyvavo

atsilanko ketvergo vakare 
nuo 7:30 vai. socijalistų sa- 
lėn.

Ateinantį penktadienį 23 
birželio 8 vai. vakare, LSS. 
60 kp. bus mėnesinis susi
rinkimas ; bus apkalbama 
apie rengiamą pikniką 31 d. 
birželio. Taipgi ir daugiau 
yra svarbių reikalų. Malo
nėkite visi atsilankyti.

Org. NVJonuška.

.... ! Gyvenimui kambarį
net 23 ypatos: 15 dainininkų j jgrandavojame su visais pa- 
solistų, o pianistai, L smulki-. togumais (valgis, maudynė, 
mnkai ir Į dudonus (korne-Į jr šaltas vanduo). Pa- 
taĮ” , . . matyt galima bile laiku.

KNYGOS
"KELEIVIO” SPAUDOS SUTBKŽiS

ROOSEVELTAS ATA
KUOJA BRYANĄ. 
KAIPO X’OKIETI- 

JOS TARNĄ.
Rooseveltas aštriai kriti- 

į kuoja Bryaną. kuris bijoda
mas karės su Vokietija, re
zignavo andai iš valstybės 
sekretoriaus urėdo. ”Jis, 
rezignavęs iš priešakinio 
urėdo Amerikos kabinete, 
tuojaus rėžė prakalbą dide
liam vokiečių susirinkime, 
kuris jį priėmė griausmingu 
delnų plojimu, kaipo ištiki
mą dabartinės valdžios tar
ną.” sako Rooseveltas. Roo- 

i seveltas pasmerkia visus. 
■ kurie tik priešingi karei.

DETEKTIVAI SAUGOJA

Viso algų 85,517.08.
Kitos išlaidos:

Spausdiniai .... $279.55 
Rašomoji medega
Krasa ..................
Telefonas............
Stenografija ....

Koncertas, kaip patsai p. 
Petrauskas paaiškino, buvo 
rengiamas ne pasilinksmini
mo, bet lavinimosi žvilgsniu, 
tečiau keletas dalykėlių iš
pildyta pilnai vykusiai, ku
riais publika galėjo ir pasi
gerėti, kaip antai: V. Juš
kos ir J. Varaičio duetas 
"Skambančios stygos” (žo
džiai Jovaro, kompozicija 
M. Petrausko); Br. Valaičio 
skambinimas Beethoven’o 
”Sonate Patetiųue;” V. Juš-

M. Sudymt (30)
122 F str., So. Boston.

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

Dievo žmogus. Labai užimantis ir 
naudingas papasakojimas iš dar

bininką gyvenimo ....................... 15c

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

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

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

renimas Juš- 
. J nori žinot 

kaip senovėj lietuviai gyveno, tai

LIETUVIS FtTCGI/f/S

os na kos solo "Pasakyk, Lietuva

"*84 23 ■ komp. M. Petrausko). Pui-
56 47 kiai nusisekė ir p-lės M. Rei- $

278 49 mylimoji” (žodžiai Jovaro, I
Šmulknienos .’.’.'.' ’ 400.09 ’ Hiut,ės soI° n^n

'n,” kuri turi gražų, skambų 
89.22 i raezzo-sopraną.

Spot pondo girios pagar
sėjo tarpe lietuvių po visą 
Mass. valstiją. Pereitą sek-

Telegramos ir pasiunti
niai ..............................

Automobiliai .. 2.181.91 j
Popiera. knygos,etc. 49.221
Svečių priėmimas 309.15
Važinėjimai, karietos i ,?adie.nl ’ ?P0S Pond P^,0 
................................ 334.601

Majoro fotografijos 500.00 p- ?: - ...
Raižomos mašinos 126.75 aP-vbnkes- ."“estriių 
Majoro agentas 58.34!

----------------- i
Viso sykiu S10,603.04.

Tai tiek majoras kaštavo 
Bostonui tik per 3 mėne
sius: balandi, geguži ir bir
želi.

MM*

MILIJONIERIUS ŽMOG
ŽUDYS PALUOSUO- 

. - TAS.
Skaitytojai turbut yra 

jau girdėję apie Harry 
Thaw. Apie devyni metai 
atgal jisai nušovė tūlą 
White’ą. Bet Thaw yra 
milijonierius. Jį nužudy
ti?... Ne! Kas girdėjo, kad 
Amerikoj milijonierių nu
žudytu. Net kalėiiman to
kių' vvru čia nesodina. To
dėl ir Thaw šiandien jau 
liuosas. Ir štai kaip tas at
sitiko. Kad nereikėtų jam 
už žmogžudystę atsakyti, jį 
padarė "bepročiu.” Ir. vie
ton kalėjiman, jį uždarė li- 
gonbutin. Paskui pastatė 
prie ligonbučio automobilių 
su šerifu, atidarė ligonbučio 
duris ir leido jam pabėgti į 
Kanadą. Paskui iš tenai jį 
pargabeno ir prirodė, kad 
dabar jis jau sveikas ir pe
reitoj sąvaitėj jį paliuosavo.

REIKALAUS ROCKE- 
FELLERIUI KALĖJIMO.

Chicago, III.— Kada atė
jo iš Trinidado, Col., žinia, 
kad Rockefellerio bernas 
teisėjas atsisakė peržiūrėt 
iš naujo unijos vado Lawso- 
no bylą, tai Illinojaus kon- 
gresmanas F. Buchanan pa
sakė, kad kongresui atsida
rius jisai reikalaus ir Ro- 
ckefelleriui kalėjimo. "Ro- 
ckefelleriui reikia uždėti 
kriminalisto antspaudą,” 
sako Buchanan. "Jisai yra 
prasižengęs prieš daugelį 
įstatymų. Kiti prasižengė
liai sėdi kalėjimuose. Kodėl 
tad Rockefellerį mes turėtu
me paleisti liuosą, kad jis 
elgtųsi kaip tik iam patin
ka?”

Bet kaip jį pasodinsi ka
lėjiman, kuomet visi teismai 
kapitalistų rankose? Juk 
varnas varnui akin nekirs.

i ginklus, pasisamdė 6 pin- 
jkertonus, kurie saugoja fa- 
i briką dieną ir naktį, kad 
Vokietijos šnipai jos kar
tais neišsprogdintų.

PAJAIS UŽSINUODIJO
39 ŽMONĖS.

Apie Westerly, R. I., ir 
išdalies Connecticut valsti
joj, taip vadinamais custard 
(kiaušininiais) pajais užsi
nuodijo 39 žmonės ir 3 jau 
mirė. Vis tai kapitalistiš
kos sistemos vaisiai. Pri- 
vatiški biznieriai, kad pasi
darius daugiau pelno, mais
tą daro iš supuvusių daik
tų.

v— •Vietines Žinios
I

MateriMIetiškasis istorijos MMB* 
asas. Jei nori žinoti, kas girną* 
saulije įvairius nuotikfas, tai 
skaityk šitą knygutę. Kalba 1m*v> 

į ir Ubai aiškus išvedimai........... M

Kur musą bočiai gyveno. Tai na tf- 
rinėjimas, kur buvo pirmutine 
nių lopšinė. Knyga naudinga ir 
mokinanti. Parašyta Z. Alsuos 
kuris daug darbo pašventė tiriaijU 
mams lietuvią praeities .......... Mą

Amžinos dainos. Yra tai goriausią 
Jovaro dainą rinkinys. Ant gralfos 
popieros ir graži snaude .......... Ua

Anarchizmas, Pagal Proudono mak
alo parašė d-ras Elzbacher, verti 
Briedžių Karaliukas .....................Ils

Kaip senovė* žmones persistatydavo 
sau žemą. Labai žingeidų* ssnovte 
filosofą daleidimai apie musą 
mės išveizdą. Su paveikslais. .. 19a

Logalšld žmogžudžiai. Trijų aktą 
tragedija, paimta iš revoliucijos 
laiką ................................................. lOs

Lytiškos ligos. Labai m 
ga apsisaugojimui nuo 
Parašė D-ras F. Mat

Šeimyniškas lietuvią gyvi 

kevičiaus dainose. Jei

i kaip senovėj lietuviai gyveno, tai 

perskaityk šitą knygą. Iš jos dasi- 

zinosi, kada musą protėviai vogda

vo sau žmonas, paskui piricdavo, 

motinos parduodavo savo dukteris. 

Dasižinosi, kad vyrai turėdavo dau

gelį pačią, o žmonos po kelis vy

rus. Labai užimanti knyga. Su pa

veikslais ...................................................................................35c

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

Nihilistai arba užmušimas caroAlek- 

. sandro II. Tragedija trijose veik

mėse. Gražus teatrališkas veikalas 

ir nelabai sunkus perstatymui. Iš 

viso reikalaujamos tik 28 ypatos 25c

Žmogaus išsivystymas. Kaip ir iš 

kur atsirado ant žemės žmogus ? 

Išsivystė iš beždžionės nekurie sa

ko. Bet iš kur atsirado beždžionė 

Yra tai klausimai, kuriuos aiškiai 

ir nuosekliai išriša knyga. Kiekvie

nas turėtų ją perskaityti. Ant gra- ; 

žios popieros, kalba legva. su dau- j 

geliu paveikslų ...................................................35c'

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

Žemė ir žmogus. Labai pamokinan

ti knyga. Iš jos sužinosi, kaip žmo- ; 
gus gyveno žiloj senovėj, kaip jis ' 

;<j kovojo su gamta ir kaip civilizavo-

iti* .... 10«

Džian Baubo* Spyčiai ir kitos fonis. 
Daugiau juoką negu saliune alaus. 
Jai nori gardžiai pasijuokt, tad nu
sipirk tą knygą .......................... Mą

Alkoholis ir kūdikiai. Km yra arba 
tikisi būti kūdikių tėvais, *■■**—* 
turėtą perskaityti šitą knygutą- 10e

Byla Detroit’o Katalikų gu SodjaB* 
štai*. Knygelėj atspausdinta risas 
tardinėjimas kaip vienos taip ir ki
tę* pusės, todėl bešališkai parodo 
ant kiek išauklėtas pas mus žiau
rumas. Naudinga perskaityt lygiai 
katalikui kaip ir socijalistuL Su pa
veikslais................................ 2Ss

Lengvas būdas išmokt angliškai *1 
knyga sutaisyta taip lengvini ir su
prantamai, kad kiekvienas gaH iš> 
mokt greitai kalbėt angliškai, ku
ris tik bent kiek gali lietuviškai 

skaityti. Joje telpa netik atskiri 
žodžiai, bet ištisi sakiniai, pasikal

bėjimai darbo jieškant, važiuojant 

kur nors, nuėjus kroutuvėn, pas 
daktarą, pas barzdaskutį, pas siu
vėją ir tt. Su fonetiškų ištarimu ir 
gramatika ........................................................................280

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

lių, pašiepiančių davatkas ir kitus 
nrietarus ......................................................................... 1M
Reikalaudami knygų krvipkftėe 

šitokiu adresu:

“KELEIVIS”
i BROADWAY, S. BOSTON. MASS

Traukiu Paveikslus bile kokiu 
laiku ir visados gerai padarau.

Reikalui esant Kreipkitės 
pas mane.

JONAS A. ANDRULIS,
,įįį453a Broadway, S. Bcston, Mass.;
! --------------—----- -- ■ —

I =:=:.=;==:^g--.^======s====^==^
Telephone: Back Bay 4200

DAKTARAS

| Fr. Matulaitis |
J GYDO VISOKIAS LIGAS. .H 

PRITAIKO AKINU S.

si. Kiekvienas turėtą ją perskaity

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

Kaip tapti Suvienytą Valstiją pilie

čiu. Aiškiai išguldyti pilietyste* 

įstatymai, su reikalingais klausi

mais ir atsakymais. Ji sutaisyta la

bai suprantamai ir sutraukta tas, ko 

reikalauja norint gaut pilietystės 

noDieras ............................................................................. UL

lietuviai rinkties nuo 11 vai. 
Susivažiavo iš visos 

-----: ."J apie; 
pusantro tūkstančio publi
kos. žaidžiant žaislus — 
susidarydavo rateliai jau
nimo po 300—400 šimtus.

Tokie susivažiavimai yra 
naudingi ne vien kaipo eks- ‘ 
kursija į tyrą orą, bet ir iš: 
atžvilgio draugijinio ben-1 
drarimosi. Susivažiavę į- j 
vairių pažiūrų žmonės ar
čiau susipažįsta tarp savęs, 
atsiranda simpatija, vėliau 
ir visuomenės darbe solida- 
riškumas.

ii

> IT 1 TT I D I T dabar labai madoj, bet Kas iš tų 
HAKAKA1 vD^Bajxrai nėra i

V alandos:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte.
Nuo 7 iki 9 vai. vakare.

419 BOYLSTON STR.
Suite 419, 420 ir 421,

Netoli didžiojo miesto knvgvno,
BOSTON, MAS&

M. ANDRIUŠIUTĖ

F
i

Doros mokytojas Įklimpo su 
savo dora i balą.

Daugelis lietuvių jau gir
dėjo apie F. Urbanskį (Ur
boną), kuris ant Pemberton 
skvero ir ant Boston Com- 
mon sakydavo karštas pra
kalbas prieš socialistus, kal
tindamas juos "laisvoj mei
lėj,” už "šeimynų ardymą” 
ir kitokius baisius prasižen
gimus. Nevienam turbut te
ko matyt, kaip tas "dvasios 
šventos” įkvėptas oratorius 
apsisukęs žvaigždėta Ame
rikos vėliava ir rodydamas 
ilgu savo pirštu į dangų rė
kdavo riša gerkle, kad soci
jalizmas yra didžiausis 
žmonijai pavojus, kad soci
jalistai yra baisus nedorė
liai, bedieviai, paleistuviai 
ir taip toliau.

Tai toks buvo žmogus tas 
"doros mokytojas.” Bet ar 
žinot, kas dabar su juo at
sitiko? Dabar jisai teisme. 
Jis kaltinamas už pavilioji- 
mą svetimos moteries ir su
ardymą šeimynos. Tūlas N. 
C. Lidneris reikalauja per
siskyrimo su savo žmona, 
kurią tas "doros mokytojas” 
buvo išsivežęs į Hoboken, N. 
J., ir gyveno tenai kaip jos 
vyras nuo 30 balandžio iki 
12 birželio. Nesiseka soci
jalistų šmeižikams.

1

LSS. 60 kp. nariai sumanė 
pasimokinti naujų žaislų, 
kad išvažiavus šventadienį 
į žaliumvnus butų ką žai
džia. Jaunimas, kuris pa
norės žaislų mokinties, lai

DAKTARAS B. L. BERNARO
Seniausis Rusiškai - Amerikoniškas 

Daktaras.
GYDO VISOKIAS LIGAS, 

BET YPATINGAI MOTERŲ LIGAS
Ofiso valandos: (41)

Nuo 1 iki 3 ir nuo 7 iki 8 vakare
195 DORCHESTER ST..

SO. BOSTON, MASS.

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 SPYČIAI
Daugiau juokų, negu saliune alaus

Knyga apistori, gražiais viršeliais ir su
Džian Bambos feisu arba veidograpija.
Joje telpa netik Džian Bambos spyčiai,

| bet ir šiaip daug kitokių juokų
KAINA TIK 25 CENTAI.

i
 Pinigus galima prisiųsti per money orderį arba suvyniot kvoterį į popie- į 

rėlę ir įdėti į gromata. Adresuokite taip:]

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

"Vokiečių šnipas” išgąsdino 
Bostoną.

Pereitoj sąvaitėj visas 
Bostonas likos sujudintas, 
kada dienraštis "Traveler” 
gavo laišką, kad gubernato
rius bus užmuštas, muitiny- 
čia išdinamituota ir valstv-j 
bės rūmas (Statė House) iš
mestas į padanges. Laiško 
turinys buvo toks:

”2 bombos yra padėtos 
valstybės name, o viena 
muitinyčios (custom hause) 
bokšte. Holt buvo Vokieti
jos šnipas ir toks pat šnipas 
aš esu. Trįs vokiečių laivai, 
sulaikyti Bostono uoste, pa
bėgs su bombų sprogimu. 
Gubernatorius taipgi bus 
užmuštas. Bombos sprogs 
apie ketvergą. Policiją mes 
apgavom."

Dienraščio redakcija pra
nešė apie tai policijai ir Su
vienytų Valstijų prokuro
rui. Valstybės rūme ir mui- 
tinyčioj tuojaus prasidėjo 
kratos. Net senai uždaryti 
kambariai krečiami. Val
džia labai persigando. Poli
cija sako: "Nors tai gali būt sras ir sudegė visa Jankaus- 
tuščias kokio apsvaigėlio kų šeimyna, susidedanti iš 
darbas, bet ką gali žinoti?'6 asmenų.

z*?

Nubaudė kunigą.
East Bostono kongrega- 

cijonalistų kunigas Blanch- 
ard likos nubaustas $10 už 
"stabdvmą gatvinio judėji
mo.” Mat jis buvo išėjęs su 
streikuojančiais mezginių 
darbininkais ant pikietų. 
Pasirodo, kad kapitalistų 
teismai ir kunigo nesibijo 
nubausti, kada jisai užsisto
ja už skriaudžiamus darbi
ninkus.

Sudegė 6 žmonės.
Pereito panedėlio naktį, 
19 i 20 liepos, Bostono 

Chelsea, po
is
priemiestyje ' Chelsea, po 
No. 46 Beacon st. ištiko gai-

$1.00 į sąvaitę
Deimontai, Laikrodžiai ir kitokie 

auksiniai daiktai geriausios rūšies ir 
labai už prieinamą prekę. Pirma pa
rašyk man, o aš nuvešiu pas jus į 
namus geriausio tavoro.
P. KETKERTIS, JEWELRY CO. 

28 Broadvay, So. Boston, Mass.
Gyvenimo vieta: 29 Story str. 
Telephone: So. Boston, 93-5—W.

f '

I

!

MOTERIŠKŲ RŪBŲ SIUVĖJA 
Siuva Visokius Rabu* pagal 
naujausias madas. Smagiai, 

Parankiai ir Pigiai.
Jau pavasaris atėjo, kiekviena mer

gina ir moteris, kuri nori turėt gra

žų vasarinį aprėdalą, lai atsilanko 

pas mane. Bus pilnai užganėdinta. 

Siuvu ir vyriškus drabužius.

Naujas antrašas:

324 E St_ So. Boston, Mass.
kampas Broadway, ant 2-rą lubų.

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

SEVERA S BALSAM OF LIFE
[SEVER0S GYVASTIES BALSAHAS]

ir ūmai pajusi jo sveikinančią ir stiprinančią veik
mę. .Jisai ypač rekomenduojama gydymui nerviš
kumo, dyspepsijos, nuolatinio sukietėjimo, laikinio 
drugio ir sustingusių jaknų. Senstantieji. seni ir 
silpni žmonės ras jį labai geru.

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

CFVFRA’ę
MEDICATED SKIN SOAP

[Sercm GjtatĖ Ofiais Kukt]

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

Kaina 25c.

Kaina 75c.
Skaityk, ką Mr*. 

Martin Pagac iš Mo- 
quan, Wis. mums ne
senai parašė: “Aš 
noriu jums padėko
ti už jūsų Severą ’s 
Balsam of L: fe. Aš 
turėjau trukdėsi su 
savo pilvu, buvau sil
pna ir neturėjau jo
kio apetito. Suvarto
jus 1 butelį Severą’■ 
Balsam of Life visi 
tie trukdėsiai dingo. 
Meldžiu paskelbti a- 
pie tai laikraščiuose 
dėl naudos tą, kurie 
panašiai kenčia.”

Visi aptiekininkai parduoda Severą’s Preparations 
(Severo* gyduoles), žiūrėk, kad butą Severo*. Jei 
savo apylinkėj negalėsi ją gauti, tai rašyk tiesiog

W. F. SEVERĄ CO., - Cedir R?pld«, levi

- . ■
i

VIENATINĖ LIETUVIŠKA

BOSTONE IR VISOJE MASS. VALSTIJOJE. 
Gyduolių galite gaut kokios tik pasaulyj vartojamos, 

bet ypatingai geros sekančios gyduolės:
Nuo Reumatizmo $1.00. Nuo slinkimo plauką ir pleiskaną 75c. 

Nuo kosulio, grippo ir slogos $1.00. Kraujo Valytojas $1.00.

Nuo saulės nudegimo 50c. Bobro lašai $1.00. Nuo suirimo Nervą $1.00. 
Vaiką ramintojas 25c. Pamoda plaukams 20 centą.

Nuo viduriavimo suaugusiems 50c. ' Nuo viduriavimo mažiems 25c. 

Gydanti mostis nuo pučką 50c. Nuo prakaitavimo koją 25c. 

Mostis ir skysčiai nuo niežą ir parką $1.00.

Gyduolės dėl pataisymo apetito $1.00.

Gyduolės dėl suvalninimo vidurių 50 c. t
Gyduolės nuo kosulio ir sunkaus kvėpavimo $1.00. 

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

Klės dėl Kepenų ir Inkstą 75 c.

Pročkos nuo nerviško galvos skaudėjimo 10 ir 25c. 

Gumas nuo dantą gėlimo 10c. Tikra Lietuviška Trejanka 25c. 
Visokie kvepianti muilai 10, 15 ir 25c 

Perfumos visokią gėlią 25, 50, 75, $1.00, $2.00 ir daugiau. 

Taipgi turiu visokią gyduolių vėliausio išradimo, nuo visokią 
paslaptingą ir kitokią ligą.

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 BROADWAY, 
KAMPAS C STR

SO. BOSTON, MASS.
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