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Metas XI.

Rusams stinga amunicijos; Vartava turės pulti; Kauno miestas pavojuje.
Rusų fortai sulaikė vokiečius po Varšava, rusai narsiai gina Lenkijos sostinę, bet išgelbėt ją nėra vilties. Vokiečiai paėmė jau 
131,280 rusų nelaisvėn. Penktoji rusų armija, kuri veike Kauno gub. ir Kurliandijoj, likos sumušta prie Sziaulių. Lietuvoj 
vokiečiai pasiekė jau Pasvalį ir Panevėžį. Geležinkelis tarp Panevėžio ir Dvinsko jau perkirstas ir vokiečiai taiko į Kauną.

Rusai besitraukdami viską degina. Francuzijoj didelių musių nėra. Didelis musys eina tarp austrų ir italų.

Rusų tvirtoves sulaikė vokiečių antpuoli

Dideli mūšiai Lietuvoje
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PASKANDINO RUSŲ 
LAIVĄ.

Ties Orkmey salomis vo
kiečių submarinas paskan
dino rusų laivą „Rubonia.”

SO. BOSTON, MASS., 28 Liepos (July), 1915 m 
"Entered aa Secoad Claaa Matter” Febrnary 2S, 1905. at the Poet Cffice at Bestom. Mase, under the

Didis vokiečių antpuolis 
ant Varšavos likos sulaiky
tas rusų fortais neaprube- 
žiuotam laikui. Šitais for
tais yra Novogeorgievsk, 
kuris stovi prie Vislos už 20 
angliškų mylių nuo Varša
vos ir gina tą miestą iš šiau
rės, ir Ivangorod, kuris sto
vi taip-pat prie Vislos, 65 
mylias j pietus. Pakol tų 
tvirtovių vokiečiai nepa
ims, jie negali prieit prie 
Varšavos. Todėl vokiečiai 
daro didžiausias pastangas, 
kad tas tvirtoves kuogrei- 
čiausia paėmus, bet pakol 
kas jiems tas nesiseka. Ant 
Novgorodo tvirtovės eina 
maršalas Mackensen, kuris 
išvijo rusus iš Galicijos. Jis 
visų pirmiausia metėsi ant 
geležinkelio, kuris per Chol
iną, Liubliną ir Ivangorodą 
riša Varšavą su Maskva. 
Bet ir tas jam nenusisekė. 
Rusai sutraukė čionai di-

džiausiąs savo spėkas ir ne
tik atsilaiko, bet da ir patįs 
užpuola. Ženevon atėjo ži
nia, kad prie Wieprzo upės 
rusai nugrūdo priešus 8 
mylias atgal, paklodami jų 
13,000. Ir kuomet šita ži
nia rašoma, geležinkelis te
bėra apsaugotas, Ivangoro- 
do tvirtovė nepaimta, per 
Narywo upė Hindenburgo 
spėkos da neperėjo ir Var- 
šava vis dar laikosi.

Nuostoliai šitoj kovoj tu
ri būt baisus. Rusams trū
ksta amunicijos ir jie pri
versti vartoti daugiausia 
durtuvus. Ir jei baisiais 
savo užpuolimais jie atmuša 
vokiečius šaltu plienu, tai 
nesunku suprasti, kakia tai 
baisi turi būt skerdynė.

Ar pasiseks rusams Var
šavą apgint, tai labai abejo
tina, bet jei teutonai ją 
paims, tai ji atsieis jiems 
baisiai brangiai.

Vienkart su užpuolimu 
ant Varšavos, vokiečiai pra
dėjo sunkiai spausti rusus 
ir Lietuvoj. Apie Lietuvos 
mušius Berlynas išleido 22 
liepos šitokį pranešimą: 
„Kauno gubernijoj, į rytus 
nuo Papilės-Kuršėnų rusai 
traukiasi atgal prieš musų 
kariumenės pirmynėjimą. Į 
vakarus nuo Šiaulių mes 
šturmu paėmėm paskuti
nius rusu apkasus prie to 
miesto. Rusai vejami vis 
toliau į rytus.

„Ant Dubisos, į rytus nuo 
Raseinių, vokiečiai šturmu 
prasimušė per rusų liniją. 
Čia rusai taipgi griūva at
gal

„Į pietus nuo Kauno-Ma- 
riampolės geležinkelio vo
kiečiai padarė užpuob’mą ir 
paėmė Kekeriškių ir Jana- 
velės sodžius. Trįs rusų po
zicijos, gulinčios viena už 
kitos, čia buvo paimtos 
šturmu.”

Petrogradas dabar labai 
šykštus žiniomis. Vienas jo 
pranešimas sako tiktai, kad 
20 liepos buvo smarkių mū
šių Rygos ir Šiaulių apie- 
linkėse, o taipgi ir pakelėm 
į Joniškį, bet kaip tie mūšiai 
pasibaigė, Petrogradas už
tyli. Iš to jau galima su
prasti, kad vokiečiai išpėrė 
rusams kailį.

VOKIEČIAI PAĖMĖ 
JONIŠKĮ.

Petrogradas 24 liepos 
praneša: ”Rajone, gulin
čiam į vakarus nuo Mintau
jos, žymių mūšių nebuvo. 
Priešas paėmė Joniškį ir 
bandė eiti toliaus į pietry
čius. Į rytus nuo Raseinių 
priešas nuėjo iki šušalos 
(?) upės.”

ŠIDLAVOS MIESTELIS 
SUDEGINTAS.

Pr. Bogušui į Waterbury, 
Conn., rašo namiškiai:

„Šidlavas sudegė. Paliko 
tik bažnyčia ir keli namai. 
Išdegino Skiraitiškių dva
rą, bet ne visą: 12 namų su
degė, 6 paliko.

„Pradėjus šaudyti apie 
Augštadvarį slapstėmės dvi 
dieni Žaiginio miške. Vo
kiečiams užėmus Šidlavą vi
si bėgome į Kėdainius.

„Palikome elgetomis: iš 
namų pabėgome be nieko— 
taip kaip stovime; išnešėme 
tik savo galveles nuo kulip- 
kų.„

GELEŽINKELIS TARP 
PANEVĖŽIO IR DVIN
SKO JAU PERKIRS

TAS.
Liepos 27 d. atėjo žinių, 

kad gen. von Buelowo armi
ja, varydama rusus iš Kur
liandijos į pietus, pasiekė 
jau Pasvalį ir Panevėžį. 
Geležinkelis tarp Panevėžio 
ir Dvinsko jau perkirstas. 
Vokiečių pranešimas sako: 
”Kur tik rusai priešinosi, 
mes juos šumušėm. Apie 
Panevėžį ir Pasvalį paėmėm 
daugiau kaip 1,000 caro ka
reivių nelaisvėn.”

KAUNAS PAVOJUJE.
Perkirtę Panevėžio ir 

Dvinsko geležinkelį, vokie
čių raiteliai taikosi perkirs
ti didįjį Kauno-Vilniaus ge
ležinkelį, kuris jungia Kau
ną su PetrogTadu. šitoj a- 
pielinkėj vokiečiai turi apie 
30,000 raitelių. Tas liudija, 
jog vokiečiai rengiasi imti 
patį Kauną.

Žemlapis parodo karės lauką Lenkijoj, kur dabar siaučia baisus mūšiai dėl Varšavos. 
Storas juodas bruožas parodo, kuriomis vietomis eina mūšio frontas.

BESITRAUKDAMI RUSAI 
DEGINA VISUS MIES

TUS IR KAIMUS.
Berlynas praneša, kad ru

sų kariumenė, pasitraukda
ma iš Vindavos, uždegė 
prieplauką ir patį miestą. 
Ugnis nušlavė didesnę mies
to dalį. Vindava buvo dide
lis miestas ir žymiausis uo
stas tarp Rygos ir Liepo
jaus.

Toliaus Berlyno praneši
mas sako, kad rusai besi
traukdami Kurliandijoj de
gina visus kaimus, mieste
lius ir vienasėdžius, taip kad 
vokiečiams nė pastogės ne
liktų.

RUSAI PAĖMĖ 500 
VOKIEČIŲ.

Petrogradas sako, kad 22 
lieposWieprzo paupiu, pietų 
Lenkijoj, vokiečiai liovėsi 
atakavę, nes nieko negalėjo 
laimėti pirmesniais atakais. 
Medano-Ostrovieco-V osla- 

vicų fronte didelėms vokie
čių spėkoms pasisekė paim
ti rusų apkasus ir prieši
ninkas buvo pradėjęs eiti 
jau toliau į šiaurę (Varša
vos link), bet po smarkaus 
mūšio, kuris ištiko girioje 

22 liepos naktį, vokiečiai 
buvo visur atmesti su dide
liais nuostoliais. Per šitas 
kontratakas rusai paėmė 6 
kanuolės ir 500 belaisvių.

Taip sąjun^ninkų 
nėra vienybės.

RUSŲ ARMIJA LIETU
VOJ SUMUŠTA.

Penktoji rusų armija, ku
ri veikė Kurliandijoj ir 
Kauno gubernijoj, pereitoj 
sąvaitėj prie Šiaulių likos 
visiškai sumušta ir išblaš
kyta. Po 10 dienų nepaliau
jamo mūšio vokiečiai čia 
paėmė 25 kanuolės, 40 ka- 
nuoles, 40 kulkasvaidžių, 100 
vagonų su amunicija, dau
gybę bagažo ir kitokių dai
ktų.

RUSAI BĖGA Iš RYGOS.
Iš Berlyno telegrafuoja

ma: „Kurliandijoj eina ne
paliaujami mūšiai. Mes vė
jam besitraukiančius rusus 
nuo Baltijos pajūrio į ry
tus. Vakar (22 liepos) mes 
paėmėm 3 kulkasvaidžius, 
daug vagonų su amunicija 
ir vežamų virtuvių.” Tuo 
tarpu Vokietijos spauda ga
vo žinių, kad visi rusų val
džios dokumentai iš Rygos 
išvežta jau į Petrogradą ir 
gyventojai bėga tūkstan
čiais. Valdininkams esą 
įsakyta tuojaus apleisti mie
stą, kaip tik vokiečių armi
ja pasieks Rygą.

KURLIANDIJOJ IŠLIPO 
40,000 VOKIEČIŲ.

Iš Rygos atėjo žinia, kad 
Kurliandijos pajūryje, ne
toli Liepojaus, išlipo 40,000 
naujų Vokietijos kareivių. 
Išpradžios buvo manoma, 
kad šita armija yra atsiųsta 
gen. Buelovui į pagalbą 
Rygos paėmimui, bet stai
gus jos pasukimas į pietus 
liudija, kad jos mieriu yra 
užeiti rusų Varšavos armi
jai iš užpakalio ir perkirsti 
komunikacijos liniją, kurią 
saugoja menkos rusų spė
kos.

BADOMAS PAIMTAS.
Pereitoj sąvaitėj pietų 

Lenkijoj austrai paėmė vy
riausi Radomo gubernijos 
miestą, Radomą, kuris guli 
už 57 angliškų mylių į pie
tus nuo Varsa vos.

PAĖMĖ 131,250 RUSŲ 
PRIE VARŠAVOS

Vokiečiai praneša, kad 
nuo 14 liepos mūšiuose apie 
Varšavą jie paėmė su aus
trais jau 131,250 rusų, 41 
kanuolę, 141 kulkasvaidį ir 
daugybę kariumenės reik
menų. Vokietijos žmonės 
sakoma, laukia didelės per
galės.

VOKIETIJA APSIRŪPI
NUS JAU SEKANČIAI. 

ŽIEMAI.
Kariumenės vyriausybė 

Berlyne oficijaliai paskelbė, 
kad šiltas pirštinės, kepurės 
ir drapanos sekančiai žie
mai Vokietijos armijai jau 
parūpinta.

VOKIEČIAMS STINGA 
SUNKIŲ KANUOLIŲ.
Ikišiol vokiečiai da nega

lėjo atsivežti Lenkijon sun
kių savo kanuolių iš Galici
jos, kur jie buvo sutraukę 
jas rusams išmušti iš Prze- 
myslio ir Lvovo. O neturė
dami tų baisiųjų Kruppų 
vokiečiai negali sudaužyti 
didžiųjų rusų tvirtovių, ku
rios saugoja Varšavą. To
dėl priėję prie tų tvirtovių 
vokiečiai ir likos sulaikyti, 
pakol prisivežš didžiąsias 
savo kanuolės. O da klau
simas, ar jie galės jas pri- 
sivežti, nes keliai tarp Ga
licijos ir Ivangorodo labai 
netikę, o geležinkelių visai 
nėra.

RUSAI PAĖMĖ TURKŲ 
MIESTĄ.

Petrogradas pranašauja, 
kad po smarkaus mūšio su 
turkais rusai paėmė Azijos 
Turkijoj miestą Muš.

VOKIEČIŲ LAIVAS 
SPROGO SU AMU

NICIJA.
Kopenhagene gauta žinia, 

kad šiaurės juroj sprogo vo
kiečių laivas su amunicija.

ANGLAI PASKANDINO 4 
TURKŲ LAIVUS.

Londonan atėjo žinia, kad 
šiomis dienomis anglų po
vandeninis laivas vėl nu
plaukė prie Konstantinopo
lio ir paskandino tenai 4 
turkų laivus.

PASKANDINO 59 TURKŲ 
LAIVUS.

Iš Sievastopolio atėjo ži
nių, kad rusų naikintojų flo- 
tilija paskandino Juodoj ju
roj 59 turkų laivus, kurie 
vežė turkų armijai ant Kau
kazo kariškų medegų. Visi 
laivai buvo žėgliniai. Tuo 
pačiu laiku Petrogradas 
praneša, kad rusai paskan
dino Juodoj juroj 69 turkų 
laivus su miltais. Ar čia 
kalbama apie tuos pačius 
laivus, ar apie kitus, tikrai 
nežinia, bet greičiausia apie 
tuos pačius.

SUNAIKINO SUBMARI- 
NŲ STOTĮ.

Naujas francuzų kariškas 
laivas „Le Bisson” nuplau
kė pereitoj nedėlioj Adria- 
tiko jūron išbandyti savo 
kanuolės į austrų submari- 
nų stotį ant La Gosta salos. 
Į kelias valandas stotis li
kos visiškai nušluota nuo že
mės. Ant francuzų laivo 
užmušta tik vienas karei
vis.

PORTUGALIJOJ VĖL 
RIAUŠĖS.

Portugalijoj riaušės vis 
nesiliauja. Šiomis dienomis 
Lamego mieste ginkluota 
minia užpuolė miesto virši
ninkus. Kareiviai šovė į 
minią ir 14 žmonių užmušė, 
o 15 sužeidė.

Vokiečiai gali visus su
mušti

Nors mes nenorim būt 
teisėjais, bet žiūrint ištolo 
taip išrodo, kod tarp sąjun
gininkų nėra vienybės, nėra 
veikimui bendro plano ir 
todėl labai gali būt, kad vo
kiečiai su austrais ir tur
kais visus juos sumuš. Da
bar, pavyzdžiui, kuomet vo
kiečiai su austrais išvien 
muša rusus, ir gali būt da 
kad keli šimtai tūkstančių 
vokiečių atgabenta prieš ru
sus iš Francuzijos, tai lyg 
tyčia, francuzai su anglais 
susėdo savo apkasuose ir 
susidėję rankas laukia, pa
kol vokiečiai apsidirbs su 
rusais, o paskui atsisukę 
jiems kailį išpers. Kuomet 
rusai imasi su galingu prie
šu iš paskutinių savo jiegų, 
tai milijonas Anglijos ka
reivių, įsikasusių apie Yprą, 
per visą pereitą sąvaitę 
absoliutiškai nieko neveikė. 
Du milijonai francuzų, įsi
kasusių tarp Lilos ir Vogė- 
zų, nors vietomis ir veikė, 
bet labai mažai. O rodos, 
kad šitokioj svarbioj valan
doj jie visi turėtų užpulti 
savo priešą ir visomis savo 
spėkomis mušti jį, kur tik
tai galima.

ITALAI IMA AUSTRŲ 
TVIRTOVĘ.

Austrijos pietuose, Ison- 
zo paupiu dabar eina bai
sus musys, kuris savo atka
klumu gali būt lygus di
džiajam Karpatų mušnn, 
kuomet rusai norėjo prasi
laužti per austrų sieną ir į- 
siveržtiVengrijon. Italai da
bar ima austrų tvirtovę Go- 
ritzą. Jie gula ant jos iš tri
jų pusių. Po penkių dienų 
baisios kovos jie paėmė arti
mesnius kalnus ir nuo jų 
bombarduoja aplinkinius 
fortus, kurių yra 1,0. Tūli 
tu fortų esą jau sutrupinti. 
Oficijalis Vienos praneši
mas sako: ”Per penkias 
dienas viena banga po kitai 
be paliovos ritosi vis prieš 
austrų pozicijas. Jei vienas 
užpuolimas buvo atmuštas, 
tuojaus ėjo naujas italų 
pulkas. Kartais atakuo
jančioms spėkoms pasisek
davo pasiekti austrų apka
sus, kur prasidėdavo kova 
ranka-rankon ir atsiver
davo baisi regykla, ypač 
nakties laiku, kuomet mu
sys eina prie svaidomų ži
burių šviesos; šautuvų kul
bės, durtuvai, peiliai ir kala
vijai leidžiama į darbą ir 
užpuolikai atmušami su bai
siais nuostoliais.” Bet ir 
austrų nuostoliai nemaži. Į 
2 dieni jų krito 12,000.
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Peržvalga.
KODĖL KLERIKALAI 

BIJOSI SAVO VARDO?
Apie tai platokai rašo 

"Naujienos:”
"Klerikalizmas — jau tapo 

žodžiu visiems žinomu ir vi
sų nekenčiamu. Patįs kleri-. 
kalai jo nekenčia kaipo savo 
vardo. Jie protestuoja ka- ■ 
da juos kiti žmonės klerika
lais vadina, nes jie nenori i 
kad žmonės žinotų, kuo iš-: 
tikro jie yra. Visi kiti žmo-l 
nes nekenčia klerikalų, nes! 
jie žino, ar bent numano, kuo 
klerikalai yra. kad klerika-l 
lizmas yra tai tamsi spėka.' 
kuri geidžia ant žmonių tam
sybės pančius uždėti ir juos 
uždeda. Ištikro. labai reikš
mingas yra tas apsireiškimas, 
kad klerikalai vengia kleri-; 
kalų vardo. Kaipo tamsi spė
ka. jie nori veikti iš patamsio.: 
taip kad žmonės nei nežinotų, 
kad jie veikia ir veikia, tu
rėdami pragaištingus žino- • 
nėms tikslus. Kaipo veidmai
niai. jie nenori, kad jų veid-i 
mainystės butų matomos.

"Savo veidmainystei už-' 
slėpti jie dažnai prisimeta 
įvairiausiais vardais. 1 
žmonėms yra patinkami. Toli 
pavyzdžių nejieškojus, gali
ma paimti 'Draugą.’ tą kleri
kalų leib-organą. Kodėl jis 
'Draugas,' o ne kitu vardu 
yra pasivadinęs ? Draugais 
vadindavos viens kitą ir te- 
besivadina darbininkiškų or
ganizacijų sąnariai ir visi so-: 
cijalistai. Neprietelius pa
stebėjo. kad draugo vardas 
žmonėms labai patinka, ir ne
prietelius pasikrikštijo 'Drau
gu.’ Taip pasakos vilkas, 
atėjęs prie avių, pasisako, 
kad jis esąs tik nekaltas avi
nėlis.

"Tai ne buvo tik priepolis.' 
Štai tas Vilkas-Draugas iš
perėjo papere, ir vėl jis ji 
pakrikštijo ne tuo vardu, ku
ris jam galėjo prigulėti Jis 
tam paperui veidmainiškai 
davė vardą 'Pažanga.' tikėda- ‘ 
irtasis žmonės nesuprasią. 
jog klerikališkoji pažanga y- 
ra pažanga atgal, pažanga 
prie tamsybės.

"Senovėje, kada žmonės ’ 
pradėjo suprasti klerikalizmo 
reikšmę ir pradėjo prieš ji 
kovoti, klerikalai sutvėrė or- 
dena. klerikalizmui stiprinti. 
— ypatingą ordeną. kuriame 
veidmainystė turėjo būti už
vyniota veidmainyste. kad 
veidmainystės visai nesima
tytų. žinoma, jie to orderio i 
nepavadino veidmainystės 
ordenu. Jie paėmė visų ger
biamą vardą Jėzaus ir' savo 
ordeną pavadino ’Jezuitu’; 
Ordenu. Bet kas-gi atsitiko? 
Atsitiko tas. kad šiandien žo
dis jėzuitas nieko kito nereiš
kia. kaip tik pasaluną-veid- 

, mainį. nežiūrint i tai. kad 
jis paeina nuo visų gerbiamo 
vardo Jėzaus."
Taip pat yra ir su klerika

lais. Žmonės dasižinojo, ką 
Rlerikalai reiškia, ir todėl ta 
juodoji armija dabar gėdisi 
tikro savo vardo.

Kitam "N.” numeryje nu 
rodoma dar vienas pavyzdis, • 
kaip klerikalai drovisi tikro-’ 
jo savo vardo ir, kad žmo-, 
nėms akis apdumus, slaps-! 
stosi po svetimais vardais, į 
lygiai kaip tie pasakos vii-Į 
kai po avies kailiu.

"Dabar patyrėme" sako į 
"Naujienos." "kad Bostone^ 
jie ketina išleisti savo naują; 
laikraštuką. Ir kaip-gi ma- j 
note. kuo jis bus vardu? O-gi I 
'Darbininkas!'

"Jėzuitai. klerikališkojo 
raugo raugintojai, pažangos 
pirmieji nedraugai, darbinin
ku temdintojai .o betgi savo 
laikraščius vadina draugais, 
pažangomis ir net darbinin
kais...

"Jeigu dr. J. šliupas, leis
damas laikrašti, duotų jam 
vardą 'šventas Izidorius Ar
tojas.’ 'Kristaus Išpažinto
jas,’ arba 'Gyvasis Rožan
čius,’ tai tas gal dar nebūtų 
taip juokinga, 
kalų šposai su 
nuo socijalistų

"šitais savo 
išduoda patįs sau skandališką 
testimonium pauretatis ir pa
rodo. kaip jų pačių tikrasai 
vardas žemai yra nupuolęs 
ne tik žmonių, bet ir jų pačių 
akyse. Einant šituo keliu, 
jiems nieko kito nelieka, kaip 
tik savo sekanti laikraštį, jei
gu toks kada butų (po kitų 
subankrutijimui) pakrikšty
ti 'Socijalistų.’ ”

v;

KELEIVIS

OFICUAUS KARĖS NUOSTOLIU SURAŠĄS.
"Keleivyje’ ’buvo jau pas

kelbta, kiek kuri šalis turi 
nuostolių, bet tai buvo ne- 
oficijalis pranešimas ir to- 

i dėl, kaip dabar pasirodo, jis 
nebuvo teisingas, 

i Londonas 8 liepos išleido 
oficialių raportų sutrauką. 
Sulyg Francuzų Gelbėjimo 
Draugijos oficijalio praneši
mo, nuo karės pradžios iki 1 
birželio š. m. francuzų nuo-:

Užmuštų

AR "DRAUGAS” YRA 
KLERIKALIšKAS?

Šitokiu antgalviu tilpo 
pastarajam "Lietuvos” nu
meryje straipsny s, kurio 
autorius sakosi ilgai negalė
jęs persitikrinti, ar "Drau- 

! gas” yra klerikališkas, ar 
katalikiškas laikraštis. Ki
ti vadina jį klerikalu, bet 

i jisai r.uo to vardo visuomet 
i purtosi ir net pyksta, kam 
jį klerikalų pravadžiuoją. 
Jis esąs katalikiškas laikra-, 

ištiš, o ne klerikališkas.
Tur būt nėra reikalo čio

nai aiškint, jog tarp katali- 
į ko ir klerikalo yra toks 
(skirtumas, kad pirmuti
niam rupi tiktai gryno tikė
jimo palaikymas, o pastara
jam 
savo politikos tikslams, 
tais žodžiais sakant, kleri
kalas yra nešvarus politikie
rius: jis lenda į viešąjį vi- 
suomenės gyvenimą ir su 
tikėjimo pagalba nori įgyti 
tenai galybę.

Taigi minėtojo straipsnio 
autorius ir abejojo, ar 
“Draugas" yra tų nešvarių 

kurie politikierių — klerikalų į-• ■» - - “ ...... . - rank
ar nekaltas katalikų
nas,
na.

Ir
no. . ...
joja, kad “Draugas“ yra pa
prastas klerikalų įrankis.

Prie tokio persitikrinimo 
ji privedė šitokia aplinkybė, 
šiomis dienomis Chicagoj 
mirė katalikų antvyskupis 
Quigley. Buvo tai žymus 

; žmogus katalikų tarpe. Jo 
veikimas plačiai paliesdavo 
ir lietuvių parapijas.

"Suprantama,” sako minė
to "Lietuvos" strapsnio au
torius. "tokio asmens neteki
mas buvo pirmaeilės svarbos 
atsitikimu Amerikos katali
kų gyvenime. Spaudoje, ne 
vien katalikiškoje, antvysku- 
pio mirtis buvo plačiai apra
šyta. Chicagos angliškuose 
dienraščiuose tam reikalui

i pašvęst 
na 
spaudoje 
atstūmė 
kalus, 
angliški 
beveik iš 
lioniui antvyskupiui. 
sakant, parodyta 
svarbus kataliku 
atsitikiir 
rančiai apkainuoti.” 
Jisai paėmė tos savaitės 

"Draugą.” kada visi tikri 
katalikų laikraščiai buvo 
užpildyti mirusio antvysku- 
nio gyvenimo ir darbų apra
šymais. ir —

*’ 'Draugas' redaguojama ir 
leidžiama Chicagoje. velionio 
antvyskupio provincijos sosti
nėje. Jisai sakosi rūpinąsis 
katalikų bažnyčios reikalais.' 
Turėdamas tai omenyje, aš; 
paėmiau į rankas 'Draugą’: 
pereitos savaitės, kurią visi 
katalikiškieji laikraščiai buvo, 
pilni velionio mirties, gyveni-' 
mo. veikimo ir jo svarbos ap-l 
rašymų, kaip tai jau mačiau 
angliškuose laikraščiuose. 
Peržiūrėjęs visą 'Draugo’ nu
merį. randu tiktai trumpą,! 
kelių coliu paminėjimą apie 
velionį antvyskupį. Velioniui 
antvyskupiui pavesta vos ke-' 
lios eilutės. Gi ’vyčiams’ pa-' 
švęsta visas puslapis. 'Kriti
kavimas’ naujo ’bedieviško 
laikraščio 'Pažvalga’ užima 
žymią vietą apžvalgoje. Vi
sokiems kivirčams, ginčams 
ir agitacijai už politiškus rei
kalus pašvęsta ištisos špaltos 
ir puslapiai.” 
Todėl —

”Kas ne aklas ir turi nors 
krislelį sveiko proto, gali pa
daryti iš to atsitikimo tiktai 
vieną išvadą: ’Draugui’ rupi 
ne kataliku bažnyčios reika
lai. bet politiškos peštynės. 
Apie katalikų bažnyčią ir ti
kėjimą matomai atsimenama 
tiktai tuomet, kuomet tai rei
kalinga kokiam nors politiš
kam 'manevrui.’ ” 
Vadinas, "Draugas” 

klerikališkas organas 
noj to žodžio prasmėj.

”KA-KAS” PATS SAU 
KAILĮ PERIA.

Pereitam "Keleivio” nu
meryje mes jau rašėm, kaip 

jGeorgijos valstijoj sufanati‘ 
j zuota minia būtinai reikala
vo pakorimo žydelio Fra.i-

išnaudoti tikėiimav C

................ Ki-

kaip kiti ji kaltina, 
orga- 

kaip jis pats save vadi-

is.

reikal
a ištisi puslapiai. Gry- 

katalikiškoje Chicagos 
tasai atsitikimas 

užpakalin visus rei- 
Kai-kurie katalikų 
savaitraščiai buvo 

imtinai pašvęsti vė- 
žodžiu 

kad šisai 
bažnyčioje 

mokama pride-.et.

ko, kuriam gubernatorius 
pakeitė mirties bausmę am
žinu kalėjimu. Dabar apie 
tai rašo ir Chicagos "Ka- 
kas:”

"Kadangi jo (Franko. 
”Kel.” Red.) prasikaltimo 
prirodymai nebuvo aiškus, ta
tai gubernatorius Slaton jam 
mirties bausmę pakeitė kalė
jimu. Tuomet priešais 
bematorių suj udo. 
šelmiu govėda ir 
nudėti už žmogišką 
k’u pasielgimą.” 
Kas gi buvo toji 

govėda,“ kuri taikėsi 
gubernatorių užmušt, 
jis dovanojo Frankiui gyva
stį? O gi tamsus katalikai, 
kurie baisiai neapkenčia žy
dų. Vadinas, žmonės lygiai 
tokio pat plauko, kaip ir 
pats "Ka-kas.” Ir tokius 
žmones tas "Ka-kas” vadina 
“šelmių govėda." Ar mato
te. kaip tas, atsiprašant, lai
kraštis moka išperti sau kai
li?

Bet to da negana:
"štai užvakar pasklydo ži

nia. kad kalinį Frank’ą kitas 
kalinys, piktadaris-žmogžudis 
Creen. ko tik nepapjovęs. 
Frank paimtas kalėjimo ligo
ninėn. Gydytojai tvirtina, 
jogei jis pagįsiąs... Tuo tar
pu žmogžudis Creen retežiais 
apkaustytas laikomas po už- 
rakčiu kaip koks baisiausias 
miškius.”
O kas gi buvo tasai “kaip 

baisiausias miškius” Creen 
(Green). kuris norėjo Fran
ką kalėjime paplauti? Ogi 
ir vėl ”Ka-ko” rųšies žmo
gus. didelis iudofobas ir kar
štai tikintis žmogus. Jis 
nuolatos skaitydavo bibliją 
ir sakosi iš to šventraščio 
gavęs įkvėpimą papjauti žy
dą. Taigi čia negudrus "Ka- 
kas“ vėl užvažiuoja pats sau 
per ausį, vadindamas savoj 
rųšies žmogų "piktadariu- 
žmogžudžiu” ir "baisiausiu 
miškium.”

Bet klausykit da toliaus:
"štai ir po šiam atsitiki

mui atsirado keliolika Fran- 
k'o priešininkų, kurie pas 
gubernatorių reikalauja pa- 
liuosuoti iš kalėjimo tą žmo-' 
gų-žvėrį Creen. nes esą jis 
gerai padaręs skerzdamas 
r rank'a Ir kas gi pasiro
do? Tai tas. kad tie visi 
Creen’o užtarėjai patįs pra
šyte prašosi į bepročių na
mus. nes ir juose teka raiš
kiu kraujas. Ir butų gerai, 
kad gubernatorius ant iu su-

a tie žmonės, ku- 
"žmogų-žvėrį” 

Niekas daugiau, 
ti fanatikai, 

kurie baisiai neapkenčia žy
dų, lygiai taip kaip pats “Ka- 
kas“ ir kiti klerikalai. Ir 
"Ka-kas” sako, kad tinka
miausia vieta tokiems fana
tikams butų beprotnamyje.

Can you beat it?

simvlėtų.”
Kas gi yr 

rie užtaria 
C reen? 
kaip tik papra

kaip tie kleri- 
vardų vogimu 
ir pirmeivių.
šposais jie tik

yra
pil-

gu- 
subruzdo 
taikėsi jį 
su Fran-

“šelmių 
net 

kam

jus. Kad tai melas, tai pasi- socijalistų partijos fondas, 
rodė ten pat teisme, nes B. Jeigu taip butų, tai socija 
Montvidas pasakė tam šni-įlistai butų sudėję daugiau 
pui Į akis, kad jis meluoja, j:

Jeigu taip butų, tai socija

šia aukų, nes jų partija turi 
B. Montvidas aiškiai išpasa- tik apie 3.000 narių; taigi 
kojo, kur jis pirmą kartą išeitų, kad apskritai kiek- 
su Krakum-Kiaulėnu susiti- ~~~
ko, kur jiedu paskui gyveno

vienas socijalistas yra da
vęs Lietuvos šelpimui jau 

ir kaip jiedu abudu priėjo po $3.53, kuomi negali pasi- 
prie kunigo Žebrio nužudy- girti nė tautininkai, nė kle

rikalai.
Tautininkų susivienijimas

mo. Jokios draugijos čia 
nesimato, nes ištikrujų to- ________
kios draugijos ir negali būt, turi apie 10,000 narių' o jų 
apie kokią šnipas pasakojo. "bepartvviškos partijos” 
Bernardas pasakė, kad apie “bepartvviškasai” fondas 
"raudonrankių” draugiją surinko vos tik apie $5,000. 
jis nebuvo niekad ir girdė-; Vadinas, kiekvienas tauti- 
jęs. Visa tai parodo, kad minkąs, nežiūrint kad ju 
šnipas kunigų primokytas tarpe yra taip daug suliuni- 
melavo. Rimtesni anglų ninku ir kitokių biznierių,

Klerikalai da mažiau ir 
Jų

. v civilii ivuac iciuti

isa tai parodo, kad ninkas, nežiūrint kad ju i__ ?__ _ ?__ i_ j______  . . .. .

melavo. Rimtesni ; _______ _________
laikraščiai tos kvailos šnipo davė Vos tik po'oOc. 
pasakos visai ir nespausdi-, -N __21_
no, nes matė, kad tai aiškus už tautininkus aukavo, 
prasimanymas. "The Hart- "tautos fondas” surinko 

l ford Courant,” kuris tą šen- S1S.OOO, kuomet jų partija, 
sudėjus krūvon visas para
pijas, susivienijimus, kuni
gus su gaspadinėmis ir viso
kius "vyčius,” turės apie 
40,000 galvų. Tokiu budu, 
apskritai imant, kiekvienas! 
klerikalas bus davęs vos po 
45c.

■ Į ---------
VISA RUSIJA ŠAUKIASI 

PRIE DIEVO.
Kuomet vokiečiai pradėjo 

gulti ant Rygos ir Varša- 
vos, švenčiausis rusų sino
das paliepė surengti visoj 
Rusijoj 24-rių valandų pa
maldas ir prašyti Dievo, kad 
tas padėtų rusų armijai per
galėti baisų priešininką. Ir 

(;21 liepos. 6 valandą vakare, 
visose Rusijos cerkvėse ir 
bažnyčiose pradėta mušti 
varpais. Didžiausios mi
nios tamsuolių pradėjo rink- 

Įties ir parpuolę ant kelių 
į iš pilnų krūtinių giedojo li
tanijas ir visokiais balsais 
šaukėsi prie Dievo. Pamal
dos tęsėsi ištisas 24 valan

das.
i Ar galima tad stebėties, 
(kad vokiečiams taip sekasi 
mušti rusus, kada sudribusi 
popija mano vokiečių kultū
rą pergalėti liurbiškomis sa
vo pamaldomis ir varpų 

i skambinimu? Dievas, mat, 
! ims ir užkimš rankove vokie
čių kanuoles.

saciją išspausdino, pridėjo 
ir B. Montvido užginčijimą, 

: taip kad žmogus skaityda
mas vistiek matai, jog šni- 
pas meluoja.

Tečiaus "Vienybė Lietuv
ninkų” padarė kitaip. Ji su 
dideliu apetitu išspausdino 

j šnipo pasaką, bet kad Mon
tvidas tą pasaką užginčijo, 
ji užtylėjo. Ji padarė taip, 
kad išrodvtų, jog "raudon
rankių" draugija ištikrujų 
yra ir kad tos draugijos vir
šininkais yra L. Pruseika, 
J. Neviackas ir šeštokas.

Bet "Vienybei Lietuvnin
kų” pasirodė to da permaža. 
Ji pasistatė teisėjo rolėn ir 
pridėjo savo nuosprendi, 
kad vieton Kiaulėno ir B. 
Montvido, ant kartuvių tu
rėtų nueit tokių (suprask: 
socijalistų) laikraščių leidė
jai ir redaktoriai (suprask: 
Pruseika, Neviackas ir šeš
tokas).

| Už šitą nežmonišką šmei
žimą “Laisvė” ir kreipėsi Į 
šalies teismą. Drg. Prusei- 

įka skundžia "Vienybė Lie
tuvninkų" už juodinimą jo 
gero vardo ant $25,000, drg.' 
Neviackas taip-pat ant 
$25,000, o "Laisvės” bendro- 

\ įsi tris
"Laisvės'

i vė — ant $50.000. 
sykiu ant $100,000.

Kitokio išėjimo
Visokie plunksnos 
pertoli jau pradėjo eiti, 
patįs šlovės plėšikai nesusi
valdo. juos turi suvaldyti 

j policijos lazda.

ir nėra, 
banditai 

Jei

Francuzija ..
Anglija .....
Rusija ..........
Vokietija ...
Austrija ....
Belgija .........
Serbija ........
Turkija .......
Japonija ...

400,000 
116,000 

.733,000 
.482,000
341,000 

. 47,000 
- 64,000

45,000
....300

Sykiu išviso 2.228,300

“Laisves” draugams 
užuojauta.

stoliai siekė išviso 1,400,000 
vyrų. Išto skaičiaus 400,000 
esą užmuštų, 700,000 sužeis
tų, o 300,000 paimtų nelais
vė#.

Sekanti lentelė parodo, 
kiek kuri šalis neteko iki 
šiol šitoj karėj kareivių. 
Skaitlinės yra surinktos iš 
vėliausių oficijalių 
nos šalies raportų:

kiekvie-

Sužeisty Prapuolusių 
ir Belaisvių 

300,000 
83,000 

770,000 
233,000 
183,000 
40,000 
50,000 
46,000

700,000
229,000

1,982,000
852,000
711,000
160,000
112,600
90,000

910

Iš viso
Nuostolių 
1,400,000 

428,000 
3,485,000 
1,567,000 
1,235,000

247,000
226,600 
181,000

1,210

4,837,510 1,705.000 8,770,810

Skaitytojų pastabos.
Skaitau "Kovos” No. 28, 

kur pats, pati ir kūmas 
protestuoja prieš "Keleivi,” 
kuris, sulyg jųjų razumėlio, 
karės žiniose augštinąs ca
rą ir jo talkininkus, o iš vo
kiečių grudąs košę.

Pasakysiu atvirai: Jeigu 
bučiau linkęs prie protestų, 
tai tų nelaimingos atminties 
protestantų argumentus pa- 

r spirčiau, kaip kurbezdelĮ. 
Mat mano giminė kur-kas 
platesnė, negu jų trijų, to
dėl po protestu galėčiau pa
dėt kur-kas daugiau parašų. 
Bet kadangi šiandien' pro
testai tautiečių nuvalkiotas 
Įrankis dar nuo Yčo laikų, 
todėl neprotestuosiu, tik pa
tarsiu "Kovos” redakcijai

' ateityje panašios rųšies pro
testams neaikvoti laiko ir 
negadinti bergždžiai koope- 

įratyvės popieros. Tai tiek.
* * *

viršinin-' Kaip girdėt, tai Kamašas 
■nubrauks nosis visiems lie
tuviškiems prabačiams. 
Kiek pirmiau jisai sumobili
zavo "lietuvišką vaiską,” o 
dabar organizuoja ir tem
pia ant klerikališko kurpa
lio ir "Lietuvių Katalikų 
Darbininkų Draugiją.” Pa
sirodo, kad tas kunigiūkštis' 
netik, kad per maldas, pas
ninkus ir kakta Į grindis 
mušimą galėtų darbininkai 

susilaukti.

So. Bostono Lietuvos Du
kterų ir Sūnų Draugija sa
vo susirinkime, laikytame 
21 liepos. Lietuvių salėje, 
išreiškė kuodidžiausią užųo-

‘ jautą "Laisvės" draugams, 
L. Pruseikai ir J. Neviackui, 
kurie tapo kriminališkai ap
šmeižti išsigimusio patriotų 
laikraščio "Vienybės Lietu
vninku.”

Tasai nustojęs doros, gė
dos ir etikos laikraštis išdrį
so mesti juodžiausia dėmę 
ant musų kovotojų už dar
bininkų teises, ant musų vi
suomenės veikėjų, kuriuos 
mes So. bostoniečiai žinome, j 
kaipo kilčiausios dvasios vy
rus.

"Vien. Lietuvninkų" savo; 
editorijaluose stačiai Įvardi-1 
ja minėtus veikėjus esant’ 
"Raudonosios Rankos Drau-' 
gijos Amerikoje" viršinin-! 

(kais, kuri užsiimanti "juod
rašti ja” (plėšimu su gąsdi
nimais per laiškus). Tokie 
biaurųs šmeižimai ir purvi
na provokacija prieš musų 

{veikėjus buvo sufabrikuota 
šnipo Malinausko, nėra abe
jonės. su juodvarnių gaujos 
žinia. B. Montvidą tardant. 
Musų laikraštijos pareiga 
yra netik užtarti savo dorus: 
veikėjus, ant kurių šlovės ir 
gero vardo kėsinasi juodo-nors gera ~ 
sios šimtvnės pasekėjai, bet .C1.a n\bus.
ir apginti ju garbe svetim- f.u^’ ^ai tik darbininkai pa- 
taučiu akvse. ' 1 !iaus tlke-^ 1 maldos galybę,

" ' i tai visi prabaščiai turės sa-
Didžiausi gėda visai musų: vo riebius skilandžius pa- 

tautai. kad musų tarpe ran-' džiauti, nes nebus kvailių, 
dasi tokių doriškai sudruni- kurie "Dievo garbei” neštų 
jusiu laikraščių, kaip "Vien.; kunigams dolerius. 
Lietuvninkų” ir "Katali-1 * « *
kas,” kurie nesidrovi grieb- "Ka-kas” džiaugiasi, kad 
ties paskutinių ir nedoriau- „kataiiku bažnvčia nežiu- 
šių priemonių politiškoj ko-;

J !mus, nuolatos auga ir au-
1 Mes giliai Įsitikinę, kad jo-jga.” Ir kodėl neaugs, juk 

otentotų, papuasų, zolų,

1

RUSŲ POPU DIENRAŠ
TIS SUBANKRUTIJO.
Xew Yorke buvo Įsikūręs 

■rusų tautiškai pravoslaviš- 
ikas dienraštis "Ruskij Emi- 
igrant,” kuri išleido susitel- 
,kę rusų popai, kad užken- į 
kus socijalistų dienraščiui 

i”Xovyj Mir” ir kovojus su 
pažanga ir socijalizmų. Šio
mis dienomis tasai juoda- 
šimtiškai-caroslaviškas or
ganas užsidarė, nes dėlei 
stokos prenumeratorių bu
vo paskendęs į skolas ir sko
lininkai buvo užareštavę vi
sos spaustuvės turtą.

To juodašimtiško dienraš-

BUVĘS TAUTININKAS 
APIE TAUTININKUS.
Kaip žinoma, d-ras Anta

nas Kazis Rutkauskas nela
bai senai d a buvo karštas 
tautininkas ir rašinėdavo
apie “krajavus lašinius” ne- ' 
visai prastas eilutes. Dabar 
tas Antanas Kazis Rutkau-I 
skas "persimufino” Į kleri- • 
kalų abazą ir žiūrėkit, ką jis 
rašo apie tautininkus: _ 

"...stengėsi įvairiais truk-1 
dymais parodyti savo 'svar
bumą’ tautiškuose reikaluose, I _ 
kad turėjo po atliktojo Bru- cio redaktorius, sakoma, pa- 
kline Seimo, vėl laikyti neva bėgęs išnešdamas žmonių
partyviška* partiją. Didesnio į 
juoko niekas negali iš savęs' 
padaryti, kaip musų sufana- 
tizėję atkaklunai kad patįs 
nuo visų skirdamiesi — sava
me neskaitlingume ir atsisky
rime mato ’bepartyviškumą’ 
ir tverdami 'partiją’ — va
dinasi ’bepartyviškai 1’ Taigi 
tie ’nuo koto nusmukę’ vado
vai, visai save priešakin stu
mia ne darbais bet triukš
mais...”
Taip jis kalba apie buvu

sią savo partiją vienam savo 
laiške, rašytam vienai tau
tiškai draugijai Chicagoje.

Žmonės sako: “prastas tas 
paukštis, kuris Į buvusį sa
vo lizdą------.”

LIETUVOS ŠELPIMO 
FONDAS SURINKO 

$10,593.56.
Lietuvos Šelpimo Fondo

”V. LIETUVNINKŲ” AP
SKŲSTA ANT $100.000.
Pereitam "Keleivio nu

meryje jau rašėm, kad 
"Laisvė” patraukė atsako
mybėn "Vienybę Lietuvnin
kų” už kriminališką ap
šmeižimą. Dabar apie tai 
praneša pati "Laisvė” ir 
"Vienybė Lietuvninkų" prie 
to prisipažįsta.

Kaip’ skaitytojams jau 
žinoma, laike B. Montvido 
bylos tūlas šnipas, matomai 
lietuviškųjų kunigų nusam
dytas, pradėjo meluot teis
me buk Bernardas kalėjime 
jam prisipažino prigulėjęs 
prie "raudonrankių draugi
jos,” kurios viršininkais esą 

j "Laisvės” redaktorius Pru
seika. leidėjas Neviackas ir 
"Šakės” redaktorius šešto
kas. Aišku kaip diena, jog 
šita pasaka pačių juoda
šimčių buvo sugalvota, kad 
apjuodinus žymesnius soci
jalistų veikėjus ir laikraš
čius, kuriuos musų kunigai 
visuomet gatavi suėsti. Iki 

{šiol buvo žinoma tik "juod- 
’rankių” draugija, bet ka
dangi juoda spalva repre
zentuoja ‘ pačius 
tai tie juadošimčiai išrado 56. 
"raudonrankių” draugiją Klerikalai su tautininkais

i

Mes giliai įsitikinę, kad jo
kios Juodrankių nei Rau FaFU^4,
donrankių draugijos nėra eskimosų ir kitokių Brandu- 

I

seimuką’ ir tenai tverti 'be- Į siunčiamus per jo ofisą pini-
!gUS.

Matyt, rusiškiems carofi- 
lams da blogiau sekasi kovot 

į su socijalistais, negu mūsiš
kiams klerikalams.

--------- IVokiečiai giriasi, kad ties 
ouuuez. iie petvciz.r is> xx«a.ii-i- , .icuzų kapines, kurias francu-! ™.e.ntaru.s Iešmam tų vei- 

į zai narsiai gynė. Kaip ma-!ke« šmeižimui.
; Tikime, kad visuomenė 
nuo šio laiko žinos, kaip Į 
tokius laikraščius žiūrėti, 
kurie, it tas kruvinasai ru
sų žandaras, trokšte trokšta 
slopinti visą kulturinį dar
bininkų judėjimą.

Šalin širvydinė politika iš 
musų visuomenės dirvos! 
Šalin laisvos dvasios žagin
tojai! Darbo žmonės mato, 
kur link jūsų politika veda!

L. D. ir S. D. narių vardu: 
A. Kupstys, pirm.
M. M. Plepys, sekr.
N. Jonuška, ižd.

21. VII. 15.
P.S. L. D. ir S. Dr-ja turi; 

apie 400 narių.

iir negalėjo būti Amerikos k0 "štamo” 
lietuvių tarpe, v--1--—- ■' -
na, kad i tai tiki ir 
Liet.” ponai.
skleidžia ir kartoja savo 
laikraštyje šnipo išmislus, l

v oKicciai giriasi, nau ues; . *. , 'įSouhez jie įveržė iš fran-; Pridėdami P™ jų savo ko-

zai narsiai gynė. Kaip ma
tos, tai kapinės ir vokie- i 
čiams labai reikalingos.

Vokiečių Zeppelinas išra
do Vokietijai oro zepelinus. 
Amerikos valdžia pasisam
dė prie laivyno Edisoną, 
kad šis išrastų povandeni
nius edisonus.

Tuli sako, kad d-ras Rut
kauskas yra izraelietis. Tas 

—----- ~_.t-------  ------- f ne tiesa. Priėjo mandato
kasininkas p. K. Šidlauskas. Scrantono seime buvo pri- 
mums praneša, kad iki 24 segtas paliudymas, kad jis 
liepos į Lietuvos šelpimo’ atliko velykinę ir suvalgė 

kunigus, Fondą Įplaukė jau $10,593,- Dievą.

Kas galėtų pasakyti, kodėl

I

JdUUUiiidiiAiu uiaugijcj -.-.v.. j -------- e—Į---------- --------------------------
ir paskyrė jos viršininkaisI nuolatos tvirtina, kad Lie- ’ Antanas Kazis Rutkaukas 

.-nibA i fiivne ialnimn Frin/toc foi noheraen rl a 11 trio 11 Pllill?'žymesnius socijalistų veikė-'tuvos Šelpimo Fondas, tai neberašo daugiau eilių?

sutvėrimu ant
Neabejoti- • svieto yra da gana daug. 
’ ’ ”Vien. i Taigi nėra nieko stebėtino, 

Vienok jie' kad tokiais necivilizuotais 
bažnyčia ir auga. Tečiaus 
tokio augimo negalima pa
vadint augimu, nes kaip tik 
tie žmonės pradės protauti, 
jie tuojaus bažnyčią apleis, 
taip kaip apleido kiti civili
zuoti žmonės.

Lukšių Juozas.
♦ ♦ *

Ar patėmijot, kad Keme
šiui atvažiavus Į Bostoną 
"vėžys” pavirto Į laisvama
nį, kurs visus kunigus gata- 

’vas krokodiliais vadint? 
(Kąs-žin kodėl?

* ♦ *

Edisonas išrado švilpinę, 
kurią galima girdėt per 20 
mylių. Dėl Dievo, nepasa- 
kykit apie tai tautininkams, 
nes jie gali pradėt taip 
švilpaut, kad jų ”beparty- 
viška” partija gali iš negi
mimo letargo prisikelti.

, . Fritzas.



I

KORESPONDENCIJOS
AMSTERDAM, N. Y. 

Kaip erškėtys tarp lelijų...
Liepos 18 d. Lietuvos Šu

nų ir Dukterų Dr-jos nariai 
sumanė išvažiavę ant ūkės 
nusifotografuoti. Paskir
toj valandoj, kur buvęs, kur 
nebuvęs, kaip tik pribuvo 
fotografas, nagi, atsibeldžia 
ir kun. Žyd—s; sudribęs, su
plukęs, su sulankstyta apy
kakle. Tėvelis ėmė siulyties 
sykiu nusifotografuoti. Pa
žangieji nariai labai nenore- • 
jo su juodvarniu sykiu tup-'. 
ti, bet davatkos ir 'fanatikai 
pradėjo sakvti, kad "lai • a Rono.nzmas. 
bus ir kunigėlis sykiu.” Pa-1 
sodino "jagamastį,” kaip er
škėtį tarp lelijų, na, ir nuė
mė fotografiją.

Vėliau dėlei tos fotografi
jos kone kilo tarpe kunigo; 
ir draugijos narių peštynės, | 
Kunigas užklausė, dėlko į 
jus, sako, nenorit sykiu pri-j 
imt manęs fotografuoties. į 
Draugijos nariai ėmė aiš-į 
kinti jo šventus kunigiškus ! 
darbus. Kunigužis tik klau-i 
sosi ir kramto cigarą; ga
lop, nebeiškentęs, prišoko! 
prie vieno narių ir sušuko: 
"Aš tau tuoj snukį sudau-j 
žysiu!” Tasai vyras iš sy-:

• kio loe atgal traukėsi. ^iž švarius darbus ir įr- 
paskui pradėjo eiti prie ku- - - - — - - -
nigo ir rimtai tarė: "Dau
žyk, jei nori.” Publika ėmė 
rankomis ploti, kad kunigas 
baigęs šventą mokslą neturi 
argumentų prieš nemokytą 
žmogelį ir stveriasi kumš
čio.

Vėliau kunigas prądėjo 
rodyti savo carizmą, saky
damas, kad visi, kurie tik 
jam priešingi turėsią būti 
išmesti iš draugijos, netik 
iš tos, bet ir iš visų, kitaip 
jis neįeisiąs draugijoms ba
žnytiniame skiepe laikyti 
susirinkimų.

Argi tai ne tikras rusų 
žandaras! Įdavus nagaiką 
tikrai tasai "tėvelis” imtų 
žmones plakti.

Geras katalikas.

kartodamas p. Šimkaus žo
džius, paskui nušoko ant 
kryžiokų, totorių ir užsėdo 
ant vokiečių, nuo vokiečių 
atrado Lietuvos kunigaikš
čius, nuvažiavo ant laivo 
"Titanic” ir t.t. Publikoj

; kilo triukšmas, užgęso švie-j 
' sa ir žmonės ėmė išmetinėti ■

i

KELEIVIS 8

už tokią prakalbą.
Aukų sušelpimui Lietuvos 

surinkta $25.46.
Daug matęs.

GRAND RAPIDS, MICH. 
Nešvarus darbai.

šlykščiausių atsitikimų

superintendentas K. O. be
girtuokliaudamas supyko 
ant savo moters ir pagriebęs 
stiklinę bonką kirto savo 
moterei Į galvą. Nelaimin
goji apsipylusi kraujais 
griebėsi mažą kūdikį, kad 
nesužeistų, bet gyvuliškas 
vyras metė stiklu ir antrą 
syk, sužeisdamas moterei 
ranką. Moterei pakėlus rik
smą pribuvo policistai, ku
rie ir suėmė pasislėpusi už 
kopūstų statinės vyrą. Da
bar sėdi kalėjime.

Andai vėl tapo suimtos dvi 
moteris, R. Gab—nė ir O. 
Liaud—nė su visa šeimyna

tuoklvbę. Vaikai atiduoti 
našlaičių prieglaudon, o mo
teris turės dirbti po 6 mėne
sius pataisos namuose.

Tokia tai moralybė tarpe 
musų žmonių.

M. Barsukas.

E. ARLINGTON, VT. 
Nesakysiu...

Musų miestelyje randasi 
žmonių, kuriems pilnai tiktų 
gorilų, ar gibonų vardas. 
Parodyk jiems jų nekultū
ringus darbus, tai visa ger
kle ima šaukti, kad esi be
dievis, cicilikas ir t.t. O jei-

MELROSE PARK, ILL. 
Kas tai yra vyčiai?

Kunigijos organizuojo- 
mas "lietuviškas vaiskas”— 
vyčiai, nei patįs nežino, ko
dėl juos kunigai tokiu var
du pakrikštvjo. Lietuviš
kųjų vyčių tikslus ir jųjų 
vardo kilmę išaiškino "kun." 
Mockus savo prakalbose, 
liepos 16 d.

Senovės laikuose, kada 
lietuviai būdami puslauki
niais gyveno miškuose, 
jiems nuolatos prisieidavo 
kariauti su užpuolikais: len- 

įkais, kryžiokais ir kitais. 
; Lietuviai tuomet nebuvo 
krikščionis ir nors būdami 
neskaitlingi, bet savo nar
sumu ir tvirtumu pajiegda- 
vo apsiginti nuo priešų. Dėl 
geresnio apsisaugojimo lie
tuviai turėdavo prisiprati-

I
I 
Į

S? SU.5 rių jodami vydavos!laukinę kultūrą parašyta, 
tai netik rėkia, bet ir kumš- 
čia grąso.

Aš. bijodamas riksmo ir 
fanatiško kumščio, nesaky
siu. kad per naktis išsėdi 
prie kazirių netik vaikinai, 
bet ir vedę vyrai.

Nesakysiu, kad S.L.R.K. 
A. 148 kp. pirmininkas ne
tik kad pats kazires maišo, 
bet ir stubą suteikia savo 
sėbrams.

Nesakysiu, kad bačkutes 
moka tuštinti, kadir neka- 
zirninkai? Nesakysiu, kad 
tą viską atlieka bepar- 
tvviškai, nei kokių partijų 
nėra.

Kaip matote nieko nepa
sakysiu, už tai ant manęs, 
tikiu, nepyksite ir kumš
čiais negrąsinsite. Jeigu 
taip bus, tad aš ir toliaus ty
lėsiu suglaudęs ausis.

Ausinis.
SHEBOYGAN, WIS. 

Prakalbos.
Liepos 15 d. bažnytinėj 

salei buvo surengta prakal
bos Lietuvos šelpimo tikslu. 
Kalbėjo Lietuvos Draugijos 
dėl karės nukentėjusiems 
šelpti atstovas St. Šimkus, 
ir p. Balutis, "Lietuvos” re
daktorius.

St. Šimkus kalbėjo nuro
dinėdamas karės baisenybes 
ir blėdį, primindamas žmo
nių vargus ir kviesdamas 
aukauti Lietuvos sušelpi
mui.

P-nas Balutis kalbėjo ant 
19-kos temų. Pradėjo at-

savo 
priešą; tie senovės lietuvių 
raiteliai ir buvo praminti 
"vyčiais,” nuo žodžio "vyti” 
(vyk), nes kada priešai už
puldavo lietuvius, tai "vy
čiai” juos vydavo. Taigi 
vyčiai yra pirmi Lietuvos 
kareiviai-raiteliai.

Buvo skaitoma "vyčių" 
konstitucija•" ir aiškinama 
kiekviena eilutė. Iš Moc
kaus kalbos paaiškėjo, kad 
"vyčiai" tai pirmas Lietu
vos "vaiskas" — raiteliai, 
tik skirtumas tame, kad pir
mieji Lietuvos vyčiai gynė 
Lietuvą, o dabartiniai "vy
čiai” gins Romos kunigų bi
znį ir kunigams liepiant už- 
puldinės ir vys anti-katali- 
kus nepriklausančius prie 
‘Romos trusto.

Mockaus prakalba tęsėsi 
apie 4 vai. Išaiškino abel- 
ną "vyčių” tikslą, ką reiš
kia jų žirgvaikis su kirviu, 
jų cenzūra, literatūra ir t.t.

"'Vyčiai" negali būti do
rais” — sako Mockus, "nes 
jie yra suorganizuoti karei- 
vijos tikslui, o kereiviai juk 
tai vis viena ką žmogžu
džiai, tik paprasti žmogžu
džiai vadinasi nelegališkais, 
o kareiviai tai jau pilnai le- 
gališki žmogžudžiai.

Baigdamas kalbą patarė 
"vyčiams” sutvarkyti savo 
organizacijos įstatus, tikslą, 
planus ir paimti kontrolę į 
savo rankas, nesiduot kuni
gams pažabojus vesti į Ry
mą.

Laisvas Vaikas.

LAWRENCE, MASS. 
Parapijonų streikas dėlei 

dešimtukų.
! Liepos 18 d. vietiniai pa- 

rapijonai sukilo prieš kuni- 
J gą ir pakėlė prieš bažnyčią 

i riaušes, kad nemokėtų už 
! įeigą dešimtukų. Streikas 
į kilo iš priežasties išrinkimo 
naujų parapijos kolektorių 
prie dešimtukų, kurie pasi
rodė kun. A. Jasaičiui ne
tinkami. Kunigas nežiūrė
damas parapijos komite
to nutarimo, pasielgė sulyg 
savo noro: pastatė prie de
šimtukų tokias ypatas, ko
kios jam buvo tinkamos, o 
parapijonų išrinktuosius 
pavarė.

Minėtą dieną jau išanksto 
susirinko bažnyčion būrelis 
parapijonų ir pamatę, kad 
jau ne jų rinktiniai sėdi prie 
dešimtukų, tuojaus moteris 
ir vyrai subruzdo it bitįs 
javilyj ir pradėjo bažnyčioj 
balsiai tarties. Pasigirdo 
balsai: "nemokėkite! nemo- 

: kėkite dešimtukų! nes kilo ■ 
[streikas.” žmonės subruz-i 
jdo; pradėjo eiti bažnyčion! 
luždvką, šnekėti ir rėkauti; 
bažnyčioj. Duota žinia po
licijai. Tuojaus pribuvo 4(tes:

PLYMOUTH, PA. | N0RW00D, MASS.
Žmogus, skaitydamas lai- Lietuvių namas ir klerikal 

kraštį, visuomet manai, kad j berniai.
kas yra parašyta, esama

Mockus, žinoma, Romos 
agentu ir juodskvernijos če- 

j batlaižiu niekad nebus ir 
Ijis ne parapijos tverti, bet 
avinų žmonėmis padaryti 
buvo atvažiavęs.

Vienok kun. Jonaičio agi
tacija padarė savo, t. y. kaip 
tik Mockus pradėjo sakyti 
prakalbą, pradėdamas aiš
kinti Lietuvos istoriją ir 
stabmeldišką senovės lietu
vių tikybą, fanatikai para- 
pijonai pradėjo kelti triuk
šmą. Tūlas Važ—y s įmar- 
mėjo salėn su visa savo fa- 
milija ir suraganėjusių mo
terų buriu, kurie, matyt, iš- 
anksto buvo prisirengę už
pulti kalbėtoją. Moterėlės, 
tos pasirodė visai besarma
tėmis, pradėjo net užpaka
lius rodyti, kilo tokis ermi- 
deris, kaip Žemaičių Kalva
rijos jomarke. Buvo dau
gybė, kurie už Mockų užsi
stojo ir tarp jų ir fanatikų 
ką tik ne kilo kruvina kova. 
Svetainės savininkas, bijo
damas, kad katalikai nepra- 
lietų laisvųjų lietuvių krau
jo, davė žinią policijai. Į 
minutą atmarmėjo pilnas 
vežimas policistų, kurie 
įsiutusias davatkas po vieną 
laukan išmetė, o dievuočius 
triukšmadarius, kurie buvo 
besikėsiną sumušti kalbėto
ją, pasodino šaltojon.

Išvaikius policijai nedorė
lius, Mockus galėjo ramiai 
savo prakalbą tęsti, išrodi- 
nėdamas Biblijos atgyven
tus laikus ir tikybinius prie
tarus.

Buvęs prakalbose.

BRADDOCK, PA.
Fanatikai sumokėjo $91.50 

bausmių.
Tokiame kritiškame mo

mente, kada bedarbė ir 
skurdas slegia Amerikos 
proletarijatą, o bado šmėk
la beldžia į duris Lietuvos 
gyventojų, netekusių pasto
gės ir duonos iš priežasties 
karės, rodos, mes amerikie
čiai turėtume gyventi tau
piausia, kad kuodaugiau su
taupius skatiko sunkiems 
laikams ir badaujančių bro
lių sušelpimui. Bet, kaip 
matyt, mes to visai neatbo- 
jame, perdidelis musų tam
sumas neleidžia mums per
matyti kokia mus ateitis ga
li patikti taip gyvenant.

Nesenai praėjo amerikie
čių šventė 4 d. liepos; per 
vieną tik tą dieną vietos lie
tuviai fanatikai sumokėjo 
teismui bausmių $91.50 už 
nepadorius pasielgimus.

Tulu du ”sporteliu” išėję 
iš smuklės pradėjo šaudyt 
iš revolverių. Žinoma, kai
po šaudomoj dienoj tas ne
būtų taip jau peiktina, bet 
kadangi čia draudžiama 
šaudyt iš revolverių, o pas
tarieji apie tai nieko nežino
jo, tatai ir pakliuvo: vienas 
užsimokėjo $17.00, antras 
— $10.00.

Tą pačią dieną ant Cher- 
ry Way ištiko peštynės, K. 
T. ir P. B. užsimokėjo po 
$3.20; M. S. ir J. M. po $21.

Tūlas J. Nau—da už mu
šimą savo švogerio, 5 m. vai
ko, užsimokėjo $37.10.

Tai vis tamsumo aukos. 
Nubaustieji yra skaitytojai 
”Draugo” ir ”Tikyba ir Do
ra.”

_ „ Kuomet pažangioji dalis
teisybes; bet ant nelaimės vietos lietuvių sutvėrė Lab- 
ne visuomet tai būna. Ąpači^rjų Draugiją ir pradėjo 
nekune korespondentai, ar j tarties apie statymą nuosa- 
tai iš nekultunngumo, ar'yjo namo, o ypač kuomet 
tai per savo nesąmonę, tan- į musų konservatoriai pama
nai 1 laikrascius ■ tė namo sienas sparčiai aug-

štyn kįlant, ėmė nerties iš 
savo šventų kailių, kad tik 
kaip nors, tą prakilnų darbą 
sustabdyti, ar bent jam pa
kenkti. Bet ačių Lab. Drau
gijos narių pasišventimui ir 
energijai, toji atžagareivių 
intrigantų kova tiek reiškė, 
kiek vienas lašas vandens 
jūrėse. Namas tapo pasta
tytas ir nuo jo atidarymo 
(lapkričio mėnesio, 1914) 

s veikimas, 
visiems apie ką jr laikraščiuose bu- 

1 vo gana tankiai kalbama. 
Bet nuo dienos namo atida
rymo niekas apie Labdarių 

j Draugiją ir jos taip naudin- 
■jgą įstaigą laikraščiuose jau 

nekalba. Rodos, kad su 
tuom jau butų viskas užsi- 

i baigę, arba priešai paliovę 
| kovoję.

Oi, ne! Jie ir po šiai die
nai da tebesišiaušia! Neįs
tengę sulaikyti labdariečių 
pirmvneigą, tai nors savo 

į mitinguose šėlsta ir daro 
į nutarimus, kad Lietuvių 
I svetainės nesamdyti nė jo- 
įkiems tikslams. O tai dar 
' kitokias intrigas daro. Štai 
•: nesenai tūlame kuniginės 
moterų draugijos susirinki
me nekurios narės užsispy- 

jrė, kad gėda mums, sako, 
toje vištinyčioj tupėti tu- 

! rint gana patogią Lab. sve
tainę, tai fanatikių didžiu
ma ėmė skandalyti ir do
resnės lietuvės turėjo aplei
sti svetainę. Tai tokia jų 
draugija. O kada sutvėrė 
naują šv. Kotrinos draugi
ją, tad dagirdusios tūlos ku
nigo kelinių lopintojos tuoj 
parodė savo barbarizmą. 
Kadangi naujosios draugi
jos tvėrėjų tarpe buvo ir ke
letas vaizbininkų, tatai su- 
davatkėjusios moterėlės 
tuojaus ir apskelbė pas 
juos nieko nepirkti — nuėjo 
prie žydų.

Niekaip aš negaliu įsivai
zdinti, dėl ko tie klerikalai 
baidosi Lietuvių namo. Ar 
tai jiems menasi, kad tenai 
velnių viešpatystė, ar gal 
jų akįs, kaipo tamsos esybių 
bijo pažvelgti į apšvietos 
įstaigą, nelyginant, kaip 
kad sakoma, katalikas į 
Dievo veidą negalįs pažiū
rėti.

Nieko neturiu prieš tai, 
kad tie žmonės yra katali
kai, bet apgailestauju, kad 
jie taip skaudžiai savo va
dovų — kunigu suklaidinti 
šalinasi nuo lietuvių viešos 
įstaigos, viena, kaipo lietu
viai, -antra — kaipo darbi
ninkai.

Linkėtina Lab. Draugijai 
nepailsti ir ant toliau darbe 
ir nelenkti galvą nė prieš 
vieną Liaudies namo priešą, 
nes tai pasirodytume esą 
žemesniais už juos.

Proletaras.

melagingas korespondenci- Į 
jas. Pavyzdin, kad ir No. 
25 "Keleivio” buvo patal
pinta tūlo "Plymoutho kal
nakasio korespondencija iš 
Plymoutho, apie vietinės šv. ! 
K. parapijos nuotikius, ku-; 
rioje tai korespondencijoj! 
absoliutiškai nėra nei kris-į 
lėlio teisybės.

Juk tai reikia būt nere-į 
giu, kad nematyt to, kas y- _ ....... .
ra nuveikta Plymouto para- prasidėjo jame 
pijoj, viskas yra —..........................
matoma ir žinoma, ir kam 
tai tokius niekus rašyt į lai- į 
kraštį, kurį skaito tukstan-i 
čiai žmonių.

Aš pats, perskaitęs virš- 
minėtą žinutę, labai nusiste
bėjau, kad pas mus dar ran
dasi tokios žemos doros 
žmonių, kurie drįsta rašyti 
tokias begėdiškas melagys- 

Doras žmogus niekuo-
į policistai ir detektivas strei- imet nejšdrįstų panašios ko- 
: kierių raminti. Dauguma Į respondencųas rašyti.

i

i kierių raminti, 
grįžo namo spiaudydamies, 
o šventesni pasiliko skebau- 
ti.

Parapijonai senai užmeti- 
nėja kunigui, kam perdaug 
turtų prisikrovęs ir per di
delę algą sau mokąs iš de
šimtukų.

Žada kilti generališkas 
streikas.

* ♦ ♦
♦

Liepos 18 d. moterų kliu- 
bas "Birutė” buvo surengęs 
išvažiavimą į juras (Salis- 
bury Beach) maudyties. 
Laiškais buvo užkviestos L. 
S.S. 64 kp., S.L.A. 41 kp. ’ ir 
Lietuvių Jaunų Mergaičių 
Kliubas. Išvažiavime daly
vavo apie 100 ypatų. Biru- 
tietės nusisamdę vežimą, 
kurin tilpo apie 50 ypatų: 
važiuodami vežimu visu ke
liu dainavo pirmeiviškas ir 
kokias tik kas žinojo dai
nas. Kiti nuvažiavo karais 
ir automobiliais.

Viskas buvo puikiai, tik 
vienas tautietis J. S., norė
damas pasirodyti mergi
noms, kad jis narsus plau
kikas, kone nuvažiavo į jū
rių dugną; pribuvus valte
lei pagalbon išgelbėta dar 
sveikas.

Mažoji Varguolė.

i

• v

HILLERET ALTA, 
CANADA.

Patriotų neapykanta.
Anglų neapykanta prieš 

vokiečius ir austrus vis la
biau didinasi. Prieš trejetą 
sąvaičių tapo prašalinti 
veik iš visų darbų vokiečiai 
ir austrai. Čia kasyklose 
dirbo didesnė pusė austrų, 
juos prašalinus iš darbo, ka
sykla liko beveik tuščia. 
Netekę darbo žmonės labai 
nusiminę. Iki šiol čia vieš
patavo ir dabar dar tebe- 
siaučia bedarbė. Žmonės 
ir taip jau gyveno skurde, o 
dabar pavarytiems iš darbo 
krautuvės atsisako duoti 
maistą bargan. Bėda!

Koki baisus patriotizmo 
vaisiai. Europoje budelis 
budelio neįveikia, tai čia 
žmogus žmogaus neužken
čia.

Šalin tautinė nelygybė ir 
neapykanta! Lai gyvuoją i 
socijalizmas, kuris tą visą 
nelygybę panaikins.

A. Barr.

NASHUA, N. H.
"Keleivio" 27 numeryje 

atspausdintoj žinutėj iš Lo- 
well, Mass. apie drg. Žiurin- 
sko prakalbas yra klaida. 
Prakalbos birželio 20 d. bu
vo ne Lowellyj, bet Nashua, 
N. H., o surengė tas prakal
bas Lowellio LSS. 203 kp. 
Nashua lietuviams.

~ V. Blazonis.

Šiuomi-gi pranešu gerb. 
"Keleivio” skaitytojams, 
kad viršminėta korespon
dencija 25 num. "Keleivio," 
iš Plymoutho, yra neteisin
ga.

Neesu jokiu šalininku nei 
užtarėju musų klebono kun. 
S. St—kaus ir ne manau tei
sinti prieš gerb. "Keleivio" 
skaitytojus. Vien tik var
dan teisybės rašau šį straip
snelį.

Nenorėdamas užimti daug 
vietos laikraštyje su ilga po
lemika, paaiškinu nors 
trumpais žodžiais kame da
lykas. . <

M. A. Raginskas.
Nuo red.— Nors dedame 

šį p. Raginsko atsiliepimą 
žodis žodin, bet nematome, 
kad šis raštelis butų Plymo
utho Kalnakasio korespon
dencijos atitaisymu. Ply
moutho Kalnakasys aprašė 
parapijos mitingą, paduo
damas faktus apie įvykusius 
mitinge incidentus ir pami
nėjo kunigo su parapijonais 
sątikius. Pasakyti, kad ko
respondencija yra "begėdiš
ku melu" — nėra jokis ati
taisymas. Jei p. Raginskas 
nenurodo faktiškai kame 
Plymouth’o Kalnakasys 
"sumelavo," reiškia, šaudo 
į priešininką, o pataiko pats 
į save.

i

COURTNEY, PA. 
Aprinko "Keleivį" organu.

Lietuvių kultūrinis judė
jimas po truputį kįla. Šia
me mieste yra 3 lietuvių or
ganizacijos: L.S.A. 92 kp., 
S.D.B.P.D. (kaip jos pilnas 
vardas? Red.) ir LSS. 54 
kp. Laikraščius žmonės 
skaito; daugiausia pareina 
"Laisvės" ir "Kovos."

S. D. B. P. D. geisdama 
skleisti apšvietą ir stiprinti 
organizatyvį darbą apsirin
ko "Keleivį” organu. Pa
girtinas draugijos narių su
pratimas savo darbininkiš
kų reikalų. Tikimės, kad 
"Keleivis” atkeliaudamas 
kas sąvaitė bus mums tikru 
kelrodžiu musų kultūriniam 
darbe ir darbininkiškame 
judėjime.

Dirbtuvių čia nėra, vien 
įtik angliakasvklose žmonės 
dirba. Linksma, kad išnau
dojamų angliakasių sąmonė 
jau prabunda.

S.D.B.P.D-jos narys.

I

WORCESTE, MASS.
Liepos 11 d. Vietos Lietu

vos Šelpimo Fondas buvo 
surengęs pikniką.

Drg. Dusevičius pasakė 
trumpą prakalbą, kokiame į 
padėjime randasi musų tė
vynė. Paskui rinkta aukų; 
surinkta apie $6.90.

Beržas.

SO. OMAHA, NEBR. 
Triukšmadarius fanatikus 
išmetė policija iš Mockaus 

prakalbų.
Pasigirdus žiniai, kad Į 

čia atvažiuoja M. X. Moc
kus sakyti prakalbų, kun. 
Jonaitis tuojaus perspėjo 
savo aveles, kad Į čia atva
žiuojąs koksai tai kunigas, 
bet ”ne tikras” kunigas, nes 
jei butų geras kunigas, tai, 
girdi, butų pas mane tiesai 
atvažiavęs. Musų Jonaitis 
siūlė savo avinams $100.00, 
kurie darodysią, kad Moc
kus yra kunigu ir prigru- 
meno parapijonams, kad, 
gink Dieve, jei tasai nauja- 
sai ktmigas (Mockus) eitų 
po parapiją rinkti pinigų, 
tai moterjs turi jį su šluota, 
su karštu vandeniu išmušti 
iš stubos.

EDGEWATER, N. J. 
Nuskendo lietuvis. 

Apiplėšimai.
Hudsono upėje liepos 

d., 3 vai. po pietų nuskendo 
, Juozas Bužinskas, suvalkie
tis. Velionio kūnas da ne
surastas, rado tik drapanas 
ant upės kranto. Sako, ita
lai matę skęstntį, bet išgel
bėt nebuvo kada. Paliko 
moterį su 4-riais mažais kū
dikiais dideliam varge.

♦ * *

Liepos 15 d., 11 vai. nak
ties grįžtant iš darbo po al
gai tūlą lenką užpuolė plėši
kai ir atėmę pinigus taip 
smarkiai sumušė, kad nelai- 
mingasai nuvežtas ligonbu- 
tin ant rytojaus pasimirė.* * *

Liepos 4-tą dieną einant 
iš Cliffside į Edgevvater ta
po valkatų užpulti du len
kai. Vienam jų, pas kurį 
buvo $100.00 pinigų, pasise
kė pabėgti, antrą-gi sunkiai 
plėšikai sumušė ir atėmė 70 
centų.

Lai bus ir lietuviams pa
sarga, kad naktimis nevaik
ščiotų po tamsias vietas.

Monkių kardinolas.

VVANAMIE, PA.
Apie vieną bažnyčios tarną.

Vietos bažnytiniai giedo- 
riai susirinkę 9 d. liepos re- 
peticijosna turėjo visi išsi- 
skirtstyti savo chorvedžio 
(vargonininko) pasielgimu 
pasipiktinę. Mat, chorve
dys atėjo repeticijon nusi- 
šnapsavęs ir, kas aršiausia 
choristus nugąsdino, kad 
vargonininkas atsinešė ki- 
šeniuje brauningą, kuris sė
dant jam ant kėdės iškrito. 
Choristai pamatę įkaušusi 
dirigentą nešiojant taip pa
vojingą ginklą, tuojaus visi 
išbėgiojo, išskyrus 4-rias 
senmerges, kurios tvirtino, 
kad vargonininkui iškritęs 
rne brauningas, bet laikrodė
lis. Sūnūs.

CHICAGO, ILL.
Liepos 11 d. LSS. 4 kp. 

turėjo išvažiavimą į girias 
(kokioj vietoj? Red.), daly
vavo ir kitų kuopų draugai. 
Publikos buvo gana daug, 
vien gaila, kad pabijoję tuš
čių debesų neatsilankė mu
zikantai. Orui atvėsus žai
sta iki sutemos. Ekskursi
ja visi buvo patenkinti.

Apuokas.

17 Tikrai patyręs.

CLEVELAND, OHIO. 
Uždarė slaptą smuklę. Lie

tuviais prikimšo kalėji-
mą.

Detektivui pasisukus,, ta
po areštuotas tūlas lietuvis, 
slaptosios smuklės savinin
kas ir konfiskuota kelios 
skrynios alaus ir degtinės. 
Girtuokliai tuomi labai įsi
žeidė, kaip jie sako, tai" 
lietuvis tą darbą atlikęs 
ir da, girdi, socijalistas. 
Mano nuomone, žmoniškai 
ir padarė, nes gal neviena 
moteris verkė graudžiomis 
ašaromis nuo girtuoklio vy
ro ir ne vieną algą tūli pra- . 
gėrė, atitraukdami kąsnį 
duonos nuo 
nos.

šeimynos bur- f

*

Pas mus 
liepos 4 d.

♦ *

yra uždrausta: 
šaudyt, bet ar 

musų lietuviai iškęs? jeigu 
neturi sprogstančios mede- 
gos, tai nors akmenimis 
galvas skaidosi. Liepos 4 
ir 5 d. vienų lietuvių buvo 
prikimšta policijos nuova
da; daugybė tai vis su krei
vomis nosimis arba su su
šaudytomis akmenimis gal
voms. Viena galva buvo 
taip "sušaudyta” akmeniu, 
kad daktaras abejoja ar be
galės pagyti. *

Tai vis alkoholio pasek
mės! O da randasi neišma- • 
nėlių, kurie piktinasi, kad 
detektivai areštuoja slaptus 
smuklininkus.

F. ž—as.
♦

tiek daug
* *

Clevelandan 
privažiavo bedarbių iš kitų 
miestų, kad vos 3-čia dalis 
gavo dirbt, kiti visi skursta 
be darbo. Apie 5000 be
darbių yra baisiam skurde, 
kuriems miestas duoda pa
šalpą.

Bobos vaikas.

PANTIAC, MICH.
Darbai šiuom laiku susto

jo. Kitokių darbų čia nėra 
kaip tik automobilių dirbtu
vėse ; automobiliai dirbami 
Detroito Fordo kompanijai; 
pastaruoju-gi laiku negau
nama užsakymų.

Bu—ta.
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Baisi tragedija Norwoodo 
lietuvių šeimynoj.

Fanatikas Jurgelevičius nušovė savo moterį ir 
pats šovė sau krūtinėn.

Tikėjimas buvo žmogžudystės priežastimi.
žmogžudystės priežastis.

savo
Nonvood, Mass.— 26 lie

pos čia atsitiko baisi trage- įjž ką Jurgelevičius s 
dija, kuri sujudino netik 
visus Nonvoodo lietuvius, 
bet ir amerikonus. Trage- 
ja įvyko lietuvių šeimynoj, 
po No. 58 Pond st., apie 7 
valandą pereito panedėlio 
vakare, 
levičius, 
lietuvis, 
užmušė savo žmoną Marijo
ną. Paskui šovė da keturis 
kitus lietuvius, bet nei vie
nam jų nepataikė, nes buvo 
pusėtinai išsigėręs, o ant 
galo įvarė kulipka savo krū
tinėn ir pats apalpo.

Buvo Bostone ir parvažiavo 
girtas.

Jurgelevičius dirbo Wins- 
Iow Bros. & Smith Co. odų 
dirbtuvėj. Panedėlio rytą 
jis išėjo darban kaip papra
stai, bet apie 9 valandą iš
važiavo Bostonan (15c. gat- 
vekariu nuo Nonvoodo).

Jis sugrįžo apie 6 vai. va
kare gerai prisitraukęs ir 
atsivežė dar su savim galio
ną degtinės. Jo žmona tuo
met sėdėjo ant laiptų su sa
vo pusbroliu Vincu Aluko- 
niu. Jurgelevičius praėjo 
pro juos nė žodžio nesaky
damas ir užlipęs ant viršaus 
vienas pavalgė vakarienės. 
Vėliau užlipo ant viršaus ir 
jo žmona.

Gabrielius Jurge-
24 metų amžiaus 

šovė ir ant vietos

pie Loyolos Mokyklą.
-------- gana ilgai laukia. Dabar . v _ _______ ... o_____

Nežinau, su kokiu tikslu (pradėta tankiau reikalaut, už tą kalėjimu, kaipo už negailėkite to, šventieji bur-
t> .\lt * * ¥ A* 1 zvAI A^z^' ' — —. _„ - __ _ _ _ _ —.2._________ ___ ____________________________ x_ J___ “ x •______ a_________x_ - —s — a «v a

jumis, ponai, meluose ir 
klastose.

ant savo kojų, ir kada su 
maniau pažvelgti savo aki 
mis, aš turėjau užsimokėti Ne gailėkite mano likimo,

Į laisvę. Klaikiai griauja 
perkūnas, gausiai pilasi lie
tus; išgąstyje bėga žmonės 
iš laukų ir kelių; jie jieško 
apsaugos po pastoge: aš 
norėčiau į laisvę, pasiliuo- 
suoti iš po užtvaros!

Aš trokštu liuosybės — ir 
geriau žūti man audroje ir 
žaibuose, perkūnijoj ir bai
sybėse, negu ilgiau pasilikti 
čia, už užtvarų namie; aš 
norėčiau i laisvę!

Vertė Vardunas.

į p. Baltrušaitis "Dilgėlėse ' 
j prirašė daug nesąmonių a- 
! pie mane.

Abejonę jame pasėjo tas, 
kad aš lankau jėzuitų (Lo
yolos) mokyklą. Jis prana
šauja. kad aš išvirsiu į kle
rikalus.

Čia jokių persekiojimų už 
pažvalgas ir jokios religiš
kos agitacijos nėra. Joje 
randasi žinomas socijalistas 
A. Karalius, socijal. Šym- 
keričius, aš ir Jonikys. Ne 
vienas lietuvis, rodos, čia 
neprisilaiko jokio tikėjimo. 
Yra gerokas skaitlius žydų 
socijalistų ir kitų tautų. 
Simpatizuojančių socijaliz- 
mui profesorių irgi turime, 
o mažu kuris jų ir į partiją 
priklauso. Mes savo kleso- 
se esame žinomi, kaipo so
cijalistai ir turime daug 
ginčų su priešingos nuo
monės nariais, vienok kaip 
klesos nariai, taip ir fakul
tetas mus guodoja lygiai su 
kitais. Drg. Kučinskas per
nai skundėsi per laikraščius, 
kad Valparaise jį sumušę už 
pažvalgas ir turėjo apleist 
mokyklą. Jei tai tiesa, tai 
mes turime daugiau laisvės, 
negu Valparaise. Musų pro
fesoriai visi svietiški žmo
nės ir daugelis neretai užve- 
lia net tūliems biblijos punk
tam. kada aiškina savo mok
slo šaką.

Kada aš įstojau į šią mo
kyklą, ji buvo da neprigul- 
minga ir tik sulig Amerikos 
daktarų draugijos reikala
vimo jieškojo afiliacijos su 
universitetu. 7 
versiteto afiliacijos nedarė 
jokios intekmės, o mokyklos 
prezidentu visą laiką buvo 
Chicagoj pagarsėjęs chirur
gas, dabartinis Chicagos 
sveikatos komisijonierius į 
Dr. John Dili Robertson, ku-1 
ris yra geras, gabus ir sykiu į 
masonas.

Tūlose kitose mokyklose, 
:urima savo koplytėlę (net) 
Harvard ir Yale universite
tai jas turi) arba bent pas
kirtame laike į kokią bažny
čią stengiamasi sutraukt 
studentus pasimelsti. Bent 
pabaigusiąja klesą su pamal 
dom bandoma išleist. Prie 
musų mokyklos jokios kop
lyčios nėra, niekad niekas 
nekviečia į jokią bažnyčią 
ir jokių pamaldų niekad nė
ra. jei bent banketą suren- 
giame ar šokius laiks nuo 

i laiko. Liberališkiausis ir 
! racijonališkiausis bedievis 
i čia gali rasti rietą. Tas tai 
1 ir pakurstė mane pastot į 
' Loyolos universiteto medi- 
i cinos skyrių. Apie tai bu- 
, vau išsiteiravęs pas p. A. 
j Karalių ir kitus da prieš pa- 
į stojimą.

Vos tik šį pavasari medi- 
. cinos skyrius liko pilnai nu- 
i pirktas Loyolos universite
to ir jeigu bus kokios per
mainos, tik toliau dažinosl- 
me.

Da turiu pridurt, kad ka
da katalikiškas kandidatas 
Sweitzer ėjo ant majoro

o pirma net po pusantrų me
tų laukdavo.

Klesų ruimai ir labarato- 
rijos yra šviesus ir dideli. 
Medegos užtektinai. Daleis- 
kime, anatomijos laborato
rijoj tiek lavonų, kad nors 
po kelis kožnas gali išpiaus- 
tyt ir mokėt už tai nereikia. 
Pernai norėjau persikelt į 
vieną Bostono medicinos 
mokyklą ir buvau nuvažia
vęs pažiūrėt. Atradau, kad 
už lavonus reikia mokėt, 
kad mokestis už mokslą ir 
laboratorijas daug branges
nė, kad medegos žymiai ma
žiau. Iš tos priežasties grį
žau atgal į Chicago.

Turime keletą vidutiniš
kų profesorių, o tūli yra tie
siog genijališki. Daleisla- 
me, anatomijos profesorius 
A. Rankin moka dalyką iš- 
guldinėt taip, kad vargiai 
kitą tokį rasite Amerikoj. 
Patalogijos profesorius Dr. 
Herzog yra žinomas ne tik 
Chicagoj^ o ir visoj Ameri
koj, kaipo žymus patologis- 
tas ir autorius, žodžiu, kas 
turi gabumą ir norą, gali 
išeiti gerai išmokintu žmo
gum iš šios mokyklos. Aš 
turiu patėmyt p. J. Baltru
šaičiui ir 1------ 1~J~*—

tininkai atstūmė mane nuo 
savęs! Jus patįs gyvenate 
kalėjime, kaip ir aš; tiktai 
aš gyvenu mažame kalėji
me, o jus — dideliame.

Nesigailėkite mano skau
smų šitame kalėjime. Aš 
perstatau jums jūsų džiaug
smus, ir aukauju jums jūsų 
sąjausmą.

prasižengimą. Gamta davė 
man liežuvį; bet kada aš su
maniau prakalbėti, pas ma
ne užėmė gerklę. Stebėtini 
dalykai dedasi mano šalyje, 
ir įstabus paprotis įsigyve
no pas mus: protingam rei
kalingas protas kvailumui, 
o liežuvis tylėjimui.

Jie mane kankino už tai, 
kad aš išdrįsau mintyti; jie 
į mane metė akmenis už tai, 
kad aš išreikšdavau mano 
mintį. Kada aš dainavau 
apie tai dainose, kupinose 
teisybės ir pilnose ugnies, 
jie negalėjo nieko atsakyti, 
— ir iš čia tai visa jų nuož
mybė.

Jus, kuriuos aš paspyriau 
kojomis, todėl kad pama
čiau jumyse asilus; jus, ku
rie meldėte pas mane atlei
dimo, todėl kad aš pavadi
nau jus asilais; jus, kurie 
visą savo dailę sunaudojote 
tam, kad bailiai man įtikti, 
kada aš dar buvau išsipuo
šusiu jaunikaičiu ir didelėje 
pagarboje — koki su jumis 
dabar atmaina! Kaip jus 
išdidžiai išsiskiriate savo 
ordenų žvilgėjime, tartum 
manęs jau ir nežinote.

_________ Kaip atsimainė laikai! 
pranešt kitiem, jus, kurie taip žemai lenkė- 

kad niekad tos klaidos ne- tės, dabar jus margai nu- 
padarytų, kaip jis padarė, sagstyti stugomis, papuošti 
sakydamas, jog jėzuitų mo- ' žvaigždėmis ir kryžiais. Ei- 
kyklose kitaip ir anatomijosI kitę gi šalin, ne pažvelgda- 
mokina. Yra tai grynas mi. pro mane; neerzinkite

DABAR ESĄ GERŲ ŽMO
NIŲ PRAGARE.

Kun. F. S. Wicks iš India- 
napolio pradėjo skelbti prie
šingą "Billiui" Sunday evan
geliją. Jis skelbia, kad į 
dangų nė vienas geras žmo
gus neina; visi jie eina į 
pragarą. Dabar pragare 
esą daug gerų žmonių.

IS AMERIKOS.
• žmoną nušovė?

Anglų dienraščiai rašo 
,taip: Jurgelevičius buvo so- 

: j cijalistas, o jo moteris ti
kinti katalikė. Jie tankiai 
ginčydavosi dėl tikybos da

lykų ir tie ginčai, matyt, 
privedė prie žmogžudystės.

Tai yra juodas melas. 
Turbut koks-nors kunigas 
taip neteisingai anglų laik
raščių reporterius painfor
mavo, kad apšmeižus socija
listus.

Kaip tik pasirodė anglų 
laikraščiuose žinia apie už- 
mušėjystę, mes tuojaus nu- 

Isiuntėm į Norvvoodą savo 
korespondentą ir dalyką iš- 

j tyrus pasirodė štai kas:
Marijona Jurgelevičienė 

buvo laisvų pažiūrų ir šviesi 
moteris, o jisai, kaip kai-

• mynai saito, buvęs "nei 
i šioks, nei toks,” "minkštas 
katalikas” ir mėgdavo ge
rai išsigerti.

Vedė jiedu pernai, rug- 
piučio mėnesyje, civilišku 
budu. Todėl kunigas viso
kiais budais stengėsi juodu 
prikalbint, kad nueitų 
paimti bažnytinį šliubą, 
"imtas ant korto esąs 
vožnas." Jurgelevičius 
rėjo kunigo paklausyt, 
moteris nesutiko. Tuomet 
ir prasidėjo tarp jų ginčai. 
Išsigėręs vyras tankiai 
grieždavo dantimis, kad jo 

‘ pati "bedievė.” Negana 
! to. kada Jurgelevičienė atsi
sakė imti bažnyčioj šliubą, 
kažin-kas pradėjo leisti pa- 

i skalus, buk ji susidėjus su 
i kitais vyrais išpažįsta "lais
vąją meilę." Kaimynai sa
ko. kad šitie biaurųs ir me- 

Jagingi paskalai buvo lei
džiami iš klebonijos. Jurge
levičius, žmogus silpno ir 
tamsaus proto, tam melui, 
sakoma, patikėjo ir ėmė sa- 

j vo pačią persekioti. Pereitą 
panedėlį jis Bostone prisi- 

; gėrė ir parvažiavęs atliko1 
baisų darbą. Taigi tikėji- ■ 
mas ir degtinė buvo prieža-i 
stimi tos žmogžudystės.

Nušauta moteris neužilgo ■ 
butų likus jau motina. Bu-’ 
vo tai maloni ir išmintinga 1 
moteris. Ją guodojo risi [ 
kaimynai.

da 
nes
ne 

no- 
bet
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Alukonis girdi šaudymą ir 
kūno puolimą.

Netrukus, Alukonis apa
čioje išgirdo du šuviu ir ko
kį tai bildesį, lyg kūno puo
limą. Jisai greitai užbėgo 
laiptais viršun. Bet nespėjo 
jis užbėgti ant tų lubų, kur 
gyveno Jurgelevičius, kaip 
žmogžudys iš naujo už
taisė savo revolveri ir išbė
gęs pradėjo šaudyt kitus 
žmones, kurie tik jam ant 

z kelio pasitaikė, tečiaus nie
kam daugiau nekliudė. Ka
da Vincas Alukonis puolėsi 
žmogžudį laikyt, jis paleido 
vieną šūvį ir į Alukonį. bet 
laimei kulipka nuėjo pro ša
lį. Alukonis tuomet griebė 
Jurgelevičių ir prasidėjo ko- 
’va ranka-rankon. Besii- 
rniant kažin-kaip ten pasitai
kė, kad netikėtai Jurgelevi- 
•čiazis rankoj revolveris iš
movė ir pataikė jam pačiam 
krūtinėn. Peršauta Jurge
levičių pasisekė tuojaus ap
galėti ir revolverį atimti.
Jurgelevičienė nušauta mie

gamam kambaryje.
Marijona Jurgelevičienė, 

po tėvu Alukoniutė, gulėjo 
miegamam kambaryje šalia 
lovos jau nęgyva. Ant grin
dų buvo sudaužytas vazo
nas. Policija sako, kad jis 
buvo panaudotas katro-nors 
kaipo ginklas. Gali būt. kad 
moteris gindamosi sveidė 
juo Į vyrą. Kova, matyt, 
tvėrė visai neilgai, nes jo
kių ženklų daugiau nesima
tė. Moteris krito nuo vienos 
kulipkos. Kur kita kulipko 
papuolė, policija tuo tarpu 
nesurado, nors ji turi būt 
kur nors sienoje.

Antanas Neviackas 
jaus apie tą atsitikimą 
nešė telefonu policijai, 
pribuvus paėmė žmogžudį 
ir surašė protokolą. Jurge
levičius dabar guli ligonbu- 
tyje ir susikalbėt su juo ne
galima. Bet kaip tik jis pa
sitaisys, jį paims tuojaus 
kalėjiman ir kaltins už 
žmogžudystę.

Raudonos Kibirkštis.
Socijalizmas panaikins 

skurdą. Ar tu tam priešin
gas?

Prie socijalizmo sistemos 
i daktarų darbas bus, palai
kyt tikrai žmonių sveikatą, 

: bet ne daryti sau pelno iš 
jų blogos sveikatos. Ar tu 
tam priešingas?

■

IPrie socijalizmo kiekvie
nas galės turėti gerus na
mus ir automobilių, 
tam priešingas?

Ar tu

Prie socijalizmo mokės 
■tau pensiją, kada tu busi 
i per senas dirbti ir kada tik 
■ tu negalėsi dirbti. Ar tu 
j tam priešingas?

tuo- 
pra- 
kuri

Nebus skurdo tokioj siste
moj, kuri gvarantuoja kiek
vienam galinčiam dirbti 
darbą, ir, kuri neprileis 
žmogaus (kapitalisto) da
ryti sau pelną iš jūsų darbo, 
tai socijalizmo sistema. Ar 
tu tam priešingas?

J. J. VVebber.
(Iš Appeal to Reason).

L

Chicagoj žuvo
1,217 žmonių.

Chicagoj 24 liepos atsitiko 
baisi nelaimė. Apie 2,500 
žmonių važiavo laivu į Mi- 
chigan City ant pikniko. Pa
ėjęs truputį nuo krašto, lai
vas pavirto ant šono, prisi
sėmę vandens ir pasinėrė. 
Nors Chicagos upė nelabai 
gili, bet kadangi laivas ap
virto, tai žmonės, kurie bu
vo kambariuose, nebegalėjo 
išsigelbėti ir tokiu budu žu
vo, kaip ligšiol suskaityta, 
1,217 asmenų. Visi laivo 
valdininkai areštuoti.

nonsensas ir p. Baltrušai
čiui reikėjo pas savo žmoną 
pasiteiraut, ar gali būt dve- 

t ijopa anatomija ir kiti me-
Loyola uni — {cįicinos mokslai. Visose 

mokyklose daroma dissekci- 
ja, resitacijos ir mokinama 
mikroskopiškosios anatomi
jos. Vardai vartojami vi
sur lotiniški ir tie patįs. Da
ktarai turi pereiti valstijos 
egzaminus ir jie turi risi ži
noti dalykus vienodai. Val
stija nepaiso, kur tu moki- 
nais, bet turi žinot. Bent 
nuo p. J. B. nesitikėjau, kad 
jis net pagalvotų taip klai
dingai.

svetimtaučių kunigai, kokie Imata.

mano nervų, ir atliuosuoki- 
te mane nuo šlykštaus dar
bo r— išmesti jus per duris. 

Nepavydžiu aš nei jūsų 
kryžiams, nei jūsų lanks
čioms nugaroms; ne pavy
džiu tam, kuomi jus tapote 
per vergišką nuolankumą. 
Gėrėkitės laime savo bailu
mo. toki jau dalykų tvarka: 
tą, ką vienas nešioja savo 
krutinėję, kitas nešioja ant 
krutinės.

Lai mane kaltina, lai ma
ne atiduoda teisman; aš ne- 
siteisinsiu; vieną tik galiu 
pasakyti jums: aš niekad 

__ ___ fnesusidėjau su žemais žmo- 
šiaip ar taip kalbant, o' nėmis, niekad nebuvau at- 

svetimtaučių kunigai, kokie mata.
jie nebūtų, visgi m šimtą | Jus nenorėjote suprasti 
sykių žmoniškesni už musų 
lietuviškus "bužus.” Musų 
lietuviški kunigai gal į "ka- 
deverį" (lavoną) paverstų 
bedievi, dasižinoję. jog to
kis yra jų mokykloj ir varo 
priešingą jiems agitaciją.

Dėl įstojimo į musų mo
kyklą reikalauja high 
schoolės užbaigimo ir vieno 
meto college arba universi
teto darbo. Kas gali, prii- 

įma ir egzamenus laikyt. Jei 
i išlaiko, vistiek priima, kaip 
i ir pirmuosius.
A. Montvidas (Antonovas).

I

Lermontov’as.
EILES PROZOJE.

Ne, aš neišdarikas savo 
šaliai, ir ne vertas mano tė
vų, ir tai dėlto, kad aš nepa- 

. našus niekuomi į jus, ir ne- 
ir į šliaužioju, kaip jus, su sve- 

kada rinkimų laike bedieviu i timais kriukiais, 
vadintasis Thompson buvo 
jo priešu, musų mokyklai 
buvo įsakyta dirbt kiek ga
lint, kad tik Svveitzer nelik
tų išrinktas ir didžioji da
lis dirbo. Thompsono iš
rinkimas netoli pilnai pri
klauso musų mokyklai. Aš 
jo negiriu, tik nurodau, kad 
už katrą katalikų kunigija 
dirbo, prieš tą musų mokyk
la veikė po vadovyste pre
zidento. šis faktas vėl pa
rodo, jog musų mokykla ne
turi nieko tokio, kas gimdy
tų religišką intekmę.

Be to, čia save užlaikan
tiems studentams yra gera 
proga mokslą pasiekt, nes 
tik apie 200 dol. tekaštuoja 
už mokslą, laboratorijas ir 
kitus menkniekius kas me
tai. Žinoma, knygos ir pra
gyvenimas čia nesiskaito. 
Taip pigių mokyklų mažai man užsinorėjo pavaikščioti

Todėl kad jūsų darbai pri
verčia mane tankiai rausti 
iš gėdos, todėl kad aš ne
girdžiu muzikos retežių 
žvangėjime ir todėl kad ma
nęs nevilioja kardų blizge
sys — jus tvirtinate, kad aš 
nepatriotas.

Todėl kad aš suvis ne se
no plauko ir užgrudijimo, ir 
nežengiu su kiekvienu žing
sniu atgal — jus tvirtinate, 
kad aš ne patriotas, ne my
liu savo šalies ir jūsų nesu
prantu.

Jie teisus: pats velnias 
nesupras, kodėl pas mus 
sparčiau ropoja tie, kurie 
eina atgal, taip kad jie pa
siekia jau savo tikslą, kada 
aš savo keliu vos tiktai-ką 
trukterėjau pirmyn.

Gamta apdovanojo mane 
akimis ir kojomis; bet kada

manęs, jus viską pas mane 
atėmėte; neatėmėte tiktai 
mano puikybės ir vieko. 
Gentkartės ateina ir praei
na. gentkartės praeina ir 
ateina, ir atmaina ta — pa
laima. Praeisite ir jus ir ki
ti užims jūsų vietą, su nau
ju, daug tyresniu krauju 
(gįslose); ir jie supras ma
ne. jeigu išgirs mano žodį.

Mano akis buvo taip-pat 
žydrios, kaip ir tavo, kurios 
šypsosi man taip širdingai; 
mano širdis buvo taip-pat 
karšta, kaip ir tavo, bet ją 
atšaldė. Nieko iš tų visų 
gausybių pas mane nepali
ko, aš turėjau tą viską pali
kti: dangus mokino mane 
mylėt, bet žmones išmokino 
mane neapkęsti.

Kaip godžiai mylėjau aš 
grožę, kaip stipriai skambė
jo dainos iš mano krutinės! 
Su išdidžiu narsumu ir iš
pažinimu savo pilnų teisių 
aš kovojau už teisybę ir la
bą; jums tas rodėsi tuštybe 
ir nesąmone: jus sudaužėte 
mano kankles, atėmėte iš 
manęs laisvę, ilgomis kalė
jimo kančiomis išbaltinote 
mano jauną galvą. Tada, 
tai, po ilgo mano mintijimo, 
kuriam jau nesipriešino jo
ki jiega, su berybe panieka 
atsigrįžę į jus mano neapy
kanta.

Vienas meilus žodis, vie
nas atgailos žodis, atidary
tų man išnaujo kelią prie 
geraširdystės; bet greičiau 
aš žusiu čia, kalėjime ir re
težiuose, negu ištarsiu nors 
vieną žodį, kad melu išgel
bėt save.

Be kaltės aš prikentėjau 
pervirš, ir norėčiau nūnai 
būti liuosu; bet lai geriau aš 
dar daugiau nukentėsiu, ne
gu savo kaičia lyginties su

t

MANOMA, VOKIEČIAI 
SPROGDINA AME

RIKOJ FABRI
KUS.

Nuolatinės ekspliozijos 
ginklų ir amunicijos fabri- 
kose privertė Amerikos val
džią pagalvoti, ar tik čia ne
bus vokiečių darbas. Šiomis 
dienomis likos išsprogdinta 
viena didelė parako dirbtu
vė Jefferstowne, Ky., o kita 
Carney’s Pointe, N. J. Abi
dvi fabriko® dirbo Vokieti
jos priešininkams amunici
ją. Kelios panašios fabri- 
kos likos išdinamituotos ir 
Kanadoj. Suvienytų Valsti
jų slaptoji policija daro ty
rinėjimą.

FARMERLAI PERKA 
ALŲ, KAD GAVUS 

BAČKŲ.
Frankfort, Kan.— Far

meriai negalėdami gauti tu
ščių bačkų, parsitraukė čio
nai kelioliką bačkučių pilnų 
alaus. Kada gėrimas atėjo, 
jie išleido jį ant gatvės, o 
bačkas nusivežė. Kiti pa
matę gražiai putojantį skys
timėlį, puolėsi ant pilvy * ir 
pradėjo nuo žemės jį srėbti.

KUNIGAI NORI SU-
RINKT SAU $44,000,000.

Įvairių tikėjimų kunigai 
Amerikoj nori surinkti šią 
vasarą $44,000,000 pasenu- 
siems kuniams šelpti.

Visokios Žinios

KRUVINOS RIAUŠĖS 
PHILADELPHIJOJ.

Pereitoj nedėlioj Phila- 
delphijoj kilo didelės riaušės 
tarp italų, kada tūli I.W.W. 
agitatoriai norėjo sulaikyti 
Italijos rezervistus, kurie 
pasiryžo grįžti Italijon ir, 
eiti karėn. Daug žmonių Ii- ‘ 
kos sužeista. Carlo Tresca, 
pagarsėjęs laike Patersono 
streiko I.W.W. vadas, ir jo 
bendras Metolo Cuneo likos 
areštuoti. Triukšmas paki
lo, kada Tresca pradėjo aš
triai kritikuoti karę.

CHICAGOS ANTVYSKU- 
PIS PALIKO $75,000.

Chicagos katalikų ant- 
vyskupis Quigley paliko 
$75,000 turto. Iš to turto 
$63,000 jis paskyrė savo gi
minėms, o $12,000 — savo 
įpėdiniui, kad pasimelstų už 
jo dūšią. Bet kaip su jo dū
šia bus, tai da nežinia, nes 
Kristus yra pasakęs, kad 
”kupranugariui lengviau y- 
ra išlįsti per adatos skilutę, 
negu turtingam įneiti dan
gaus karalystėn.”

FARMERLAI GAVO 
$225,615 Už IŠŠAU

DYTUS GYVU
LIUS.

Praėjusį pavasarį Ameri
koj buvo paplitus gerklės ir 
kojų gyvulių liga. Ta liga 
yra tokia baisi ir limpanti, 
kad išgydyt jos negalima ir 
kur tik vienas gyvulis apsir
go, valdžia iššaudė visus. 
Dabar už iššaudytus gyvu
lius farmeriams užmoka. Ir 
taip vienos tik Massachu- 
setts valstijos farmeriai ga
vo $225,615.

Kapitalistų spauda pra
neša, kad New Yorko rub- 
siuvių streikas jau pasibai
gė. Streikavo 21,000 darbi
ninkų. Streikas likos lai
mėtas.

LAKŪNAI PRIDARĖ 
TURKAMS DAUG 

BLĖDIES.
Liepos 25 d. anglų lakūnai 

numetė kelioliką bombų į 
turkų miestą Smyrną ir su
naikino gazo įtaisas ir ke
lias žibalo stotis. Tuo pa
čiu laiku francuzų lakūnai 
bombardavo turkų uostą 
Aivali ir sunaikino amunici
jos priedangą.

VIEŠAI PAKORĖ 3 BOM- 
BININKUS.

Pereitoj nedėlioj Sofijoj, 
Bulgarijos sostinėj, viešai 
pakarta 3 bombinikai. Bom
ba buvo mesta laike parodos 
14 vasario. Buvo užmuštas 
gen. Vojevo sūnūs, sužeista 
karės ministerio duktė ir da 
9 asmenis.

SUBMARINAS TURĖJO 
BĖGTI.

”Deutsche Tages Zeitung” 
rašo, kad 20 liepos vokiečių 
submarinas sustabdė ant 
jūrių 800 tonų garlaivį, ku
ris plaukė po Švedijos vė
liava. Sustabdytas tuojaus 
nuleido savo vėliavą ir 
pradėjo šaudyt į submariną 
iš dviejų kanuolių. Iššovus 
penkis kartus, ant garlaivio 
pasirodė Anglijos • vėliava. 
Submarinas leidosi bėgti. 
Anglai šovė jį da kelis sy
kius, bet nepataikė.

KAIZERIS SAKO, KARĖ 
PASIBAIGS SPALIŲ 

MĖNESYJE.
Šiomis dienomis Vokieti

jos bankieriai nusiuntė pas 
kaizerį savo deputaciją, ku
ri jam nurodė, kad Vokieti
ja jau arti bankruto, pinigų 
jau nebėra ir todėl ilgesnis 
karės prasitęsimas pastatys 
šalį į didelį pavojų. Kaize
ris deputaciją ramindamas 
užtikrino, kad karė pasi
baigs šį rudenį, spalių mėn. 
Tokią žinią paduoda Londo
no ’Times" korespondentas.

ŽUVO 175,000 KYNIEČIŲ 
POTVYNIUOSE.

Iš priežasties didelių lietų 
Kynuose patvino upės ir už
liejo Kvangsi ir Kvautuno 
provincijas. Iš Pekino pra
nešama, kad potviniuose žu
vo 175,000 žmonių.

£



KELEIVIS

W AUSTRAI |EI0 
LVOVAN.

Viena išleido trumpą ofi- 
cijalį paaiškinimą, kaip au
strų kariumenė užėmė Lvo
vą. Nors Lvovas paimtas 
jau kelios sąvaitės atgal, 
bet vis dėlto skaitytojui bus 
įdomu išgirsti, kaip tai at
sitiko.

Iš šiaurės ir vakarų Lvo
vą gynė didelės rusų spė
kos. Jų frontas čia nuo 
Žolkievo iki Mikolajevo bu
vo labai stiprus. Birželio 
23 dieną, 5 valandą po pie
tų Vienos milicija štur
mu paėmė ant kelio iš Jano- 
vo | Lvovą rusų kasimus. 
Tuo pačiu laiku iš šiaurry
čių austrų kariumenė perė
jo per augštumas, kurios 
guli į rytus nuo upelio Mly- 
nowka, ir taip-pat šturmu 
paėmė pylimus ties Lysa 
Gora.

Fortifikacijos iš vakarų 
ir šiaurvakarių buvo paim
tos po atkaklaus mūšio 
prieš pieL Šitam mūšyje 
rusų frontas taipgi buvo su
laužytas ir priešininkas, ku
riam pridaryta didelių nuo
stolių, turėjo traukties to
liau. Austrų kariumenė, 
persekiodama besitraukian
tį priešininką per kalnus į 
rytus ir šiaurryčius nuo 
Lvovo, pasiekė miestą. Ir 
taip 23 birželio, 4 vai. po pie
tų, gen. Bohem-Ermolli su 
antrosios armijos kareiviais 
įnėjo į Lvovą, gyventojų 
sveikinamas. Rusai, aust
rų ir vokiečių spaudžiami, 
traukėsi nuo Lvovo vis to
lyn.

Pasklydus žiniai apie 
Lvovo atėmimą, Vokietijoj 
ir Austrijoj pakilo didžiau- 
sis entuzijazmas. Visas 
Berlynas pasipuošė vėliavo
mis. Kaizeris su Austrijos 
karalium apsimainė ilgiau
siomis telegramomis vienas 

Tur- 
taipgi

Viso $38.00. Pirmiau paskelbta! 
$163. Išviso $201.00.

Liepos 10 d. per The Russian Į 
Bank for Foreign Trade, Londone,

Dr-jos nukentėjusių dė[ karės šelp-l 
ti komiteto, Vilniuje, 164 rub, 15 kp.

"Diego” vardu sekr.
A. Juščiua.

CARAS ŠAUKIA DŪMOS 
SUSIRINKIMĄ.

Caras išloidn ūkam na-ifank tor lrade> Londone,Vaida ibiciuo Uhdzįt Įtapo išsiųsti Lietuvon vardu Lietuvos
liepdamas susirinkti dūmos 
atstovams ir valstybės ta
rybos nariams. Durna ir 
taryba (soviet) bus atidary
tos 1 d. rugpiučio. Dūmai 
atsidarius finansų ministe- 
ris tuojaus pareikalaus, kad 
ji Įgaliotų valstybės banką 
išleisti dar 1,000,000,000 ru
blių karės reikalams.

Paj ieškojimai
Jieškau vietos uždėjimui duonke- 

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

ATSKAITA

Pajieškau dėdės Leono Smito ir 
pusbrolių: Antano Pukiškio ir Felek- 
so Katarskio, taipgi dėdės Antano 
Bediko. Meldžiu atsišaukti.

Nastazija Benekaitė, 
2001 E. Adams str., Springfield, III.

Pajieškau pusseserių Marcelės 
Kudirkiutės; Buktiškių kaimo ir Na
talijos Pranaičiutės Barsdų kaimo; 
Suvalkų gub, Griškabūdžio par, ir 
giminių: Juozo Smilgučio ir Marijo
nos Smilgiutės; Suvalkų gub, apie 10 
metų Amerikoj. Meldžiu atsiliept.

Petronė Balčiūtė,
760 Centre str, Montreal,

Canada.

tolimesniems nesiųsim.” Tai, reiš
kia, jeigu velionio giminės yra toli
mi, tai mes negalim p-nui Sprin
džiūnui išmokėti tuos pinigus, kurie 
atlieka nuo palaidojimo velionio kū
no.

Užtai mes atsišaukiam per lietu
vių laikraščius, ar ne atsilieps jo mo
teris, jeigu neturi valdiško persisky
rimo, arba pirmos kartos giminės 
Suvienytose Valstijose gyvenantie, 
arba, kad priduotų velionio tėvų ar
ba giminių antrašą iš Lietuvos.

Patvirtinimui šio atsišaukimo pa- 
(32)

PARSIDUODA 
BUČERNĖ IR GROCERNĖ,

Arklys su vežimu ir su visais ge- i 
riausiais įtaisymais. Biznis išdirb- D. 
tas per daugel metų. Vieta apgyven-1 
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)

B.

V.

_______________________________________________ •
~ -i—————

L. D. B. P. DRAUGYSTĖ 

Courtney, Pa.

Valdyba:
. Lekavičia — pirmininkas, 

P.O. Box 138, Courtney,
Kirstukas — fin. sekretorius, 

1205 Cresty avė, Charleroi, 
Gamulis — kasierius.

P. O. Box 400, Courtney,

Pa.

Pa.

Pa.
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siomis telegramomis 
kitą besisveikindami, 
lajos sultonas jiems 
prisiuntė kuoilgiausias tele
gramas su pasveikinimais. 
Vokietijoj ir Austrijoj užda
ryta tą dieną visas mokyk
las ir vaikams duota šventė. 
Austrijos spauda apreiškė, 
jog šita milžiniška pergalė 
reiškia netiktai galą rusų 
viešpatavimui Galicijoj, bet 
ir galutiną Rusijos armijos 
sutriuškinimą.

Gen. Augustas von Mac- 
kensen, kuris vadovavo teu
tonų armiją Galicijoj, likos 
pakeltas į feldmaršalus.

BAISUS ARTILERIJOS 
MŪŠIAI.

Niekad pasaulio istorijos 
ant karės lauko nebuvo da 
tiek sutraukta kanuolių, 
kiek dabar Lenkijoj. Per 
1,000 angliškų mylių iš dvie
jų priešingų pusių be jokios 
pertraukos baubia tūkstan
čiai kanuolių, spiaudydamos 
iš milžiniškų savo nasrų 
ugnimi ir plienu. Iš tvirto
vių rusų kanuolės pila šovi
niais ant gulančių vokiečių 
kaip lietumi, bet vokiečių 
artilerijos ugnis darosi vis 
smarkesnė ir smarkesnė, 
nes jiems nuolatos pribųva 
vis daugiau ir daugiau sun
kiu kanuolių. Nuo baisios 
kanonados žemė dreba per 
keliolika mylių.

Lietuvos šelpimo Fondo finansų se

kretoriaus nuo 1 d. birželio, 1915 

iki l d. liepos, 1915 m.

Birželio 1, 1915, balance $8936.27 

Per J. K. Valinskas, Chicago,. III 
nuo Birutės Kalno Draugystės 
$5.00, smulkių aukų $4.00 .... 9.00 

Per aukų rinkimo komitetą Ter
re Haute, Ind. lietuvių ir svetim- 
čių ............................................. 22.48

Per S. Krudą, Chester, Pa., nuo 
Vytauto Lietuvių Pašalpinio Kliu
bo fėrų ........................... .. 47.30

Nuo gegužės šventės parengto 
per Naugatuck ir Union City, 
Conn. Lietuvių Ukėsų Politiško 
Kliubo ..................................... 20.14

Per J. Pilkauską, nuo Šv. Petro 
ir Povilo Dr-stės prakalbų, Gard
ner, Mass., ................................. 28.00

Per A. Valinchų nuo 8-to 
Rajono LSS. prakalbų, W.Pittston, 
Pa.................................................. 2.00

Per M. Maciauskį nuo šv. Juoza
po Dr-tės susirinkimo. Dr-tė au
kavo $10.00 ir smulkių aukų su
rinkta, Wilburton. Okla........... 23.70

Per L.Š.F. Komitetą nuo Nor- 
wood, Mass., lietuvių .............. 25.00

Simono Daukanto Draugija, Pit- 
ston, Pa., aukavo .................. $25.00

Per M. Spaičia, Elizabeth, N. J. 
nuo Dr. Bacevičiaus $5.00, nuo Si- 
mon Mack $5.00, ir kitos aukos 
nepažymėta kaip surinktos .. 240.00 

Per V. Kavaliauską, Tacoma, 
Wash., D.L.K. Vytauto nariai su- 
aukavo ........................................ 6.00

Per "Naujienas:” nuo LSS. 4 kp. 
baliaus surinkta $17.15, krikštyno
se pas Vagulį surinkta $3.00, pra
kalbose LSS. 222 kp. surinkta 
$3.15, šeimyniškame vakarėlyje, 
Melrose Park, I1L $2.60, vestuvėse 
p. Grigaliūno su p-le Akeliute, Ro- 
chester. N. Y., $5.72, viso .. 31.62

D.L.K. Vytauto Dr-tė, Throop, 
Pa. aukavo .................................  2.00

Per "Naujienas” nuo krikštynų 
pas Mačiulius, Steger, III...........450

Per "Naujienas” nuo Dr-tės D.
L. K. Gedimino, Batavia, III., $10, 
surinko po stubas 19.20. viso 29.20 

Per aukų rinkėjus M. Matčiulį 
ir Juozą Bagdanskį nuo Chistopher 
III. svetimtaučių biznierių .. 23.25 

Per F. Lukaitį, Bayonne, N. J, 
nuo J. Marcinkaus su p-le Ona Bur- 
buliute vestuvių .......................... 5.65

Per F. Lukaitį. Bayonne, N. J., 
pelnas nuo D.L.K. Vytauto Drau
gystės baliaus ir smulkių aukų su
rinkta .................

Viso be balanso 
Su balansu__
L.Š.F. Finansų 

smulkias išlaidas 
1915 iki geguž. 8

Už išmainymą 
kiu ....................... ...

Pasiusta j Lietuva $1500 rublių 
nrekė $38.50—$577.50 ir postage 
15c............................................. 577.65

Viso per šį mėn. išmokėta $590.30 
Liepos 1 d. 1915 m. lieka pas L.

Š. F. iždininką K. Šidlauską .........
................................................. $8959.31 

įgaliojimai išduota per birželio 
mėnesį sekanti:

-Joseph Galginas, Laupurex, Pa., 
Joseph Cirvinskas, Carnegie, Pa., 
X. B. Telvčėnas, Ignas Balis, Juo- 
-as Bemeti s. Grand Rapids. Mich., 
T. Užkuraitis. J. Kazievas, I. Ra- 
';nsl-a=. N. S. Pittsburgh. Pa., J. 

'Tažwkna. 10 igaliojimų. N."S.
Pa.. P. Kasparas. A. 

>-bal;’>'iska«. V. Kričinas. Maha- 
'— Citv. Pa., K. Baltrunytė, E. 
'riin'rtor. Vt.. J. A. Chapas, 
Indrijauskis. Aurora, III.

Angliški atsišaukimai.
Joseph Galginas 10 atsišaukimų, 

Laupurex, Pa.; Joseph Dementis 2v 
ats.. Grand Rapids. Mich.; J. K. Ma- 
žiukna 10 ats., N. S. Pittsburgh, Pa.; 
V. Žemaitis 3 ats. Mahanov City. Pa.; 
J. Stankevich 2 ats., New Haven, 
Conn.; J. A. Chapas 3 ats., Aurora, 
m.

6850 
$613.34 

.............. $9549.61 
sekretoriui už 

nuo sausid 6 d. 
d. 1915 .... 12.33 

privatiškų če- 
.......................... 32

J.

Extra angliški paliudijimai:

K. Baltrunytė, E. Arlington, Vt.;
J. Galginas. Laupurex, Pa.; J. Cir- 
vinskas, Carnegie, Pa. "

Lietuvos Šelpimo Fondo Finansų 
sekretorius

Tadas L. Dundulis.

Westville, III.

AUKOS
LIETUVOS ŠELPIMUI

Iš 20,000 LAIVŲ PASKAN
DINTA 29.

Nuo to laiko, kaip vokie
čiai pradėjo Anglijos pakra
ščių povandeniniais laivais 
blokadą, iki 8 liepos į Liver- 
polį atplaukė ir išplaukė vi
so apie 20,000 laivų. Iš to 
skaičiaus vokiečių submari- 
nai sugebėjo paskandinti 
vos tik 29.

Lietuvos Dukterų ir Sūnų draugy
stės So. Boston, Mass, atsibuvusių 
prakalbų 11 liepos, 1915 m.

Už įžangos tikietus į salę $41.65
Liet. Labdarystės Dr-jos auka 6.00 
"Laisvės” choro, Cambridge, 

Mass, auka ................................. 5.00
A. Ivaškevičia $1.00.
J. L. K, J. G. Gegužis, J. Valei

ka — visi po 50c.; M. Kazlauskas, 
P. Ketvirtis — po 25c.

Smulkių aukų surinkta .... $1.56

$57.21. 
$12.00 

$45 JI.

Vw> 
Išlaidos

Viso aukų lieka 
N. Januška.

Pinigus priėmiau Liepos 20, 1915.
K. Šidlauskas, Ižd. L.Š.F.

VOKIETIJA PAŠAUKS 
1916 METŲ NAUJO

KUS.
Londonas gavo žinią, kad 

jauVokietijoj pašaukta 
1916 metų naujokai

BUENOS AIRES, ARGENTINA.

Lietuvos sušelpimui su pirmiau su- 
aukautais ir paskelbtais "Keleivy
je” $163 išviso jau vietos lietuviai su
dėjo aukų $201. Aukų rinkimu rūpi
nasi Lietuvių Dr-ja ”Diegas.”

Pastaruoju laiku vėl aukavo šios 
ypatos:

F. Viliunas $20.00, M. Mozūraitė 
$4.00, J. Žvirblis, K. Gasiunas po $3, 
J. Gustaitė, D. Steponavičius po $2, 
ir J. čižas, V. Andriukaitis, P. Velu- 
tis ir J. Gardžiunas po $1.00.

"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, vienų kar
tą per metus, patalpiname dykai. Už 
kitokius pagarsinimus, paveizdan: 
pranešimus; pirkimus, pardavimus ir 

t.t. Nors ir "Keleivio” skaityto

jams skaitome 50c. už vieną sykį ir 

$1.00 už tris sykius. Pajieškojimus 

apsivedimų malonėkit į "Keleivį" ne

siųst, nes tas jieškotojams neatneša 

jokios naudos.

Pajieškau pusbrolio Petro Pišnio; 
Kauno gub., Vilkmergės pav. Anyk- 
čių vai, Zablackų sodž.. Girdėjau 
atvažiavo Amerikon. Taipgi pajie
škau Antano Zekonio; Kuniškių so
džiaus ir Vladislavo Dulkės. Podvar- 
rukų sodžiaus. Androniškės 
Teiksis atsišaukti.

Antony Gailiunas. 
1125 Brandywine str. Philadelphia, 

Pa.

vai.

Pajieškau savo tėvo Gremulauško 
ir pusbrolių: Jono ir Vinco Gremulau- 
škų. Taipgi pajieškau pusseserių: 
J ievos ir Onos Encesčauškučių; Ra- 
ziškių kaimo, Suvalkų gub, tetos 
Žimliškienės; Navinikų kaimo, Su
valkų gub.

Antanas Gremulauškas, 
1506 Penn. avė. Springfield, Lll.

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 atsisaukt.

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

Pajieškau Vincento Jesėno ir Be- 
nignos Jesenaičiutės; Kauno gub., 
Panevėžio pav. Meldžiu atsiliepti.

Som. Patrick,
R. F. D. No 1 BOX 15A. Foley, Ala.

Pajieškau kaimynų: Kazimiero, 
Aleksandros ir Stanislovo Valaičių. 
Kauno gub, ir pav, Betygalos vai. 
Paliepių kaimo. Du metu atgal gy
veno Chicago, III.

Jeronimas Urbonas,
557 Doller str, Dayton, Ohio.

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, 
Box 40, Rainbow, Conn.

randasi 
kaimo.

(30)

Pajieškau pusseserės Teofilijos 
Masteikaitės po vyru MačiuĮaitienė 
ir tetos Jankauskienės, girdėjau gy
veno Waterbury, Conn. Paeina iš 
Suvalkų gub. Malonės atsiliepti.

Antanas Masteika,
474 Mass. avė, Cambridge, Mass.

si rašom:
Specijališkas Komitetas: 

C. Shilling,
Dr-jos viršininkai:

A. Gailius — pirmininkas, 
W. Baranauskas — turt. rašt, 
P. Rakiel — pro tok. raštininkas.

P. S. Kaslink velionio reikalų 
kreipkitės pas

C. SHILLING,
Box 92, E. D. M. S t a.

Dės Moines, Iowa.

REIKALINGAS AGENTAS.
pardavot "Rainkotus.” Uždarbis 
nuo $15.00 iki $20.00 sąvaitėj. Tur 
mokėt lietuviškai lenkiškai ir biskį 
angliškai. (32)

Travelers Rain Coat Co.
3 Harrison avė, Boston, Mass.

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

Bladas Navaskas, 
Hotel Walton, room 7,

Pottsville, Pa.
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
kalą. (31)

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

Vi-
(31)

Pajieškau pusbrolių Antano ir 
Petro Kaminskų; Troškūnų vai, 
Norbutų viensėdžio, Ukmergės pav, 
Kauno gub. Meldžiu atsišauktu 

Juozas Sapeikis, 
Good year lb. Co. Camp 7

Boulder Jct, Wis.
Pajieškau pusbrolio Andriaus Ma- 

žiako, Suvalkų gub, Mariampolės 
pav, Klebizkio gmino, Prienų par, 
Obronos kaimo; taipgi Miko Dizke- 
vičiaus ir Juozapo Rutkausko. Ma
lonėkit atsišaukti.

Geo. Malauskas.
BOX 131 Emeigh, Pa.

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 Petro Chadoravi- 
čiaus; Kauno gub, Panevėžio pav, 
Krakinavos par. Pirmiau gyveno 
gyveno Melrose Park, III.; meldžiu 
atsišaukti. Turiu svarbų reikalą 

Adolfas Puidokas,
710 Donolson str. Rockford, UI.

Pajieškau pusbrolio Franciškaus 
Basanavičiaus ir pažįstamo Albino 
Bepirščio; abudu Suvalkų gb, Barti
ninkų vals, Vilkaviškio pav. Pirma
sis Oškabalių kaimo, antraasis, Alb. 
Bepirštis Šilbalių kaimo. Malonė
kite atsišaukti.

Juozas Kijauskas,
145 Faimount avė, rear 1.

Philadelphia, Pa.

Pajieškau Kazio Jono ir Juozo 
Bačiuškų. Sykiu gyvenom Lietuvo
je, šikšnių dvare. Alvito par. Girdė
jau atvažiavo į Cleveland, Ohio. Apie 
14 metų Amerikoj. Meldžiu 
liepti.

Antanas Jucaitis, 
Hudson Bay, Bienfaitt, Sask, 

Canada.

atsi-

Pajieškau pusbrolio Juozo Lauri
naičio ir Petronėlės Glebiutės; Kau
no gub, Laurinaitis Jurbarko par, 
Manvilių kaimo. Glebiutė Eržvilko 
par, Žukaičių kaimo. Teiksis at
sišaukti.

Pajieškau apsivedimui merginos. 
Visas smulkmenas apie mane ir ma
no darbą meldžiu klausti laišku.

T. Y. Šamai,
P. O. Klemme, Iowa.

6
Franas Mockus,

Norman st., Bridgeton, Glasgow, 
Scotland.

Pajieškau pusbroliio Kasparo Gri- 
šiaus; Kauno gub, Šiaulių pavieto, 
Guderų kaimo ir draugo Stanislovo 
Vaičiulio; Lepiškių kaimo. Meldžiu 
atsišaukti.

Jonas Čerba,
BOX 31, Herrick, Ohio.

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. (31)

Petras Urbanavičius,
54 Pearl st, Chelsea, Mass.

Pajieškau dėdžių Andriejaus ir 
Viktaro Vainorių; Kauno gub, Ra
seinų pav. Eirogalos par. Didžiulių 
kaimo; Mikodemo ir Jeronimo Moc
kų, Kauno gub, Raseinų pav. Girkal
nio sodž.; Jono Mickaus ir Marijonos 
Mickitės, Girkalnių par.; Antano 
Vainorio, Betigalos par, Šventupės 
kaimo. ;Pusseserės Onos Glodukės 
Suvalkų gub. Plokščių valšč. ir mies
telio. Jono Maciejauskio ir Frančiš- 
ko Žilinsko; Kauno gub.ir pav„ Aš 
atvažiavęs su visa šeimyna noriu su- 
sižinot su giminėmis ir pažįstamais. 
Malonėkit atsišaukti.

Peter Macijauski •
315 Main st, Port Washington, Wis.

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 draugų: Benedikto 
Komžos ir Onos Komžaitės, taipgi 
Kazimiero Jerašo, Antano Jenolio; 
Kauno gub, Šiaulų pav, Raudėnų 
parap. Meldžiu atsišaukt.

Jonas Buivydas,
46 River str. Rumford. Me.

PAJIEŠKAU DARBO.

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

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

E. Duben,

200 Woodward st, Jersey City, NJ.

Pajieškau tėvo Justino Morkūno; 
Kauno gub, Panevėžio pav, Pokro- 
jaus vai. 1911 m. išvažiavo iš Ore- 
gon City, Ore. miesto. Meldžiu atsi
šaukti. (32)

Anelė Morkuniukė,
P. O. BOX 274 <Oregon City, Ore.

Pajieškau Ambraziejaus Jankau
sko; Suvalkų gub, Marijampolės pa
vieto. Pirma gyveno Minden. W. Va. 
paskui išvažiavo į Steubenville, Ohio. 
Malonės atsišaukti.

K. Mažeika,
BOX 117, Minden, W. Va

Pajieškau pusseserės Onos Jaku- 
bavičiutės-Arlauckienės; Suvalkų gu- 
bern, Skardupių kaimo, Keturvala
kių par. Jie patįs, ar kas juos žino 
malonėkit pranešti.

Jos Elinsky,
224 W. Lloyd st. Shenandoah, Pa.

Pajieškau pusbrolio Jono Gu
dausko, 4 metai atgal gyveno Chica
goj. Taipgi pajieškau Jono Skavidžio 
ir Juozapo Batkaus. Malonėsit atsi
liepti.

Jonas Gudaitis,
3030 S. Adams str, Peoria,

Hl.

DĖS MOINES. IOWA.

Gegužės 1 dieną, 1915 m. likos už
muštas nežinomų ypatų Stanislovas 
Dapkus, West Frankford. III. Jis 
buvo nariu L. Ukėsų Dr-jos Dės Moi
nes, Ia. Po jo mirčiai atsišaukė tū
las A. J. Sprindžiūnas, kuris rei
kalauja velionio palikto turto ir sa
kėsi esąs įgaliotas velionio giminių 
išjieškoti iš visų įstaigų velionio tur
tą ir perduoti jo giminėms.

Taipgi p. Sprindžiūnas prisiuntė 
ir valdišką paliudijimą, jog jis tik
rai yra paskirtas velionio giminių at
stovauti jo turtą. P-nas Sprindžiū
nas pranešė, kad velionis buvęs že- 
notas, bet paėmęs valdišką persisky
rimą jau metai atgal ir persiskyrimo 
aktus turįs p-nas Sprindžiūnas.

Musų draugija tuomi negali užsi- 
tikėti, nes ji nieko nežino apie per
siskyrimą, gal tas yra netiesa ir po- 
tam velionio moteris gali jieškoti jo 
turto. Ir taipgi musų Draugija ne
žino kokie tie giminės, kelintos kar
tos, o musų Draugijos tiesos rašo: 
"Jeigu naiys numirtų neturėdamas 
čia jokių giminių, tai likusius pos- 
mertinės pinigus tur nusiųsti j Lie
tuvą tėvams, broliams arba seserims, 
jei vedęs — pačiai ir vaikams, o

"Jeigu narys numirtų

LAVRENCE, MASS.

DIDELIS PIKNIKAS.
Rengia Moterų-Merginų Birutės 

Kliubas, Subatoj, 31 d. Liepos (July), 

1915. Prasidės 2 vai. po pietų ir 
trauksis iki vėlai. L. S. B. Kempė

je, Maple Parke, Lawrence.
Draugės ir draugai, lietuvaitės it 

lietuviai! Meldžiame atsilankyti 
ant musų Pikniko skaitlingai. Bi
rutės kliubo rengiami pasiliksmini- 
mai visada užganėdina publiką, bet 
šis Piknikas, savo linksmumu ir įvai
rumu visokių žaislų, perviršis visos 
kitus kokie tik buvo šitam mieste. 
Orkiestra griežš smagius lietuviškus 
ir amerikoniškus šokius, taipgi bus 
daug įvairių skanių užkandžių ir 
gėrimų. įžanga tik 25c.
Nedėlioj, 1 d. Rugp. (Aug.) š. nu

Ant tos pačios Kempės atsibus di
delės prakalbos, kalbės F. J. Bago
čius ir kiti kalbėtojai. Apart pra
kalbų bus daug visokių žaislų-pasi- 
linksminimų. Įžanga dykai.

Nuoširdžiai kviečia visus
RENGIMO KOMITETAS.

Pasarga: Karus reikia imti ant 
kampo Essex ir Hampshire, Elm ar
ba Short gatvių su užrašu "Haver- 
hill” ir išlipti ant Maple street.

BROLIAI LIETUVIAI!
Užlaikau Degtinę, Vyną ir Snapsą 

visokios rųšies; geriausio išdirbimo. 
Krepkitės pas mane, aš užtikrinu 
pigią prekę ir greitą patarnavimą. 
Pas mane galima gauti pilna kvorta 
už 80 centų. Fith Avenue pilna 
kvorta pečėtita — 80c. Neužmirš
kit užeit pas

CHAS. RUMBUTIS,

612 E. Washington st,

Springfield, IU-

LIETUVOS SUNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖ.

Dės Moines, Iowa.
Valdyba: 

Prez. — A. Gailius,
817 E. Market st. Dės Moines, I*. 

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% E. Lo- 
cust st, kiekvieną antrą nedėldienj 
mėnesio.

(31)

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.

PALAIMINTOS LIETUVOS 
DRAUGYSTĘ
Chicago, DL

Vddyte: 
Prezidentas — K. Meškauskas,

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

906 W. 20th PL Chicago, HL 
Nutarimų Rašt — Ant TsmfroiMte 

1916 Canalport avė, Chieago, IK 
Fin. Raštin. — J. Syker,

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

3131 So. Wentworth avė. 
Organo užžiur. — A.

1956 Canalport avė, CMeago, 
Susirinkimai būna kiekvieno W 

nedėldienį, 1-mą vaL 
M. Chernaucko saloj, 1MĖ 
avė, Chicago, HL

i

”MILWAUKEE LEADER”

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

PARSIDUODA STUDIJA

Geroj vietoj, apgyventa lietuviais 
ir lenkais.
46 Main St, Terryville, Conn.

Biznis eina labai gerai, bet prie
žastis pardavimo, turiu du biznius, 
tai vienas negaliu apsidirbti. Buvom 
užsidėję dviejuose, bet mano partne
ris išvažiavo į Vestus. Platesnių ži
nių krepkitės laišku ant šio adreso:

Joseph Dudonis, (32)
60 Williams Avė, ... Bristol, Conn.

REIKALINGI vyrai ir vaikai mo
kytis barzdaskutystės naujoj siste
moj. Galima išmokt per 4 iki 6 sa
vaičių. Nereikės dirbt Kasyklose ar
ba valgyklose bile kur, išsimokinę 
pas mus galėsit dirbt patys sau. Ra- 
šykt arba ypatiškai kreipkitės ži
nių. (32)
NOSSOKOFFS BARBER SCHOOL 

1202 Penn avė. Pittsburgh, Pa.

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. 

Grand st, Brooklyn, N. Y.

Tel. Greenpoint 3352.
121

PARSIDUODA 
Kriaučiška Dirbtuvė

Labai paranki ir daugelio užeina
ma vieta. Pirkt galima pigiai. Biz
nis išdirbtas gerai. Parsiduoda to
dėl, kad savininkas pereina į dides
nį bizni. Atsikreipkit šiuo adre
su: (32)
120 Jackson str, Lawrence, Mass.

Piliai parsiduoda Kriaučių 
Szapukes.

Viena Waterbury, Cooh, 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.

FARMOS ANT PARDAVIMO

Parsiduoda Dvi Didelės Farmos 
tarpe South Walpole ir Norwood, 
Mass. Viena turi 40 akrų žemės, 
dirbamos žemės yra 24 akrai, apie 
5 akrai didelio miško ir apie 11 ak
rų pievos; avi gražios stubos, viena 
tik pernai statyta, didelė banė, tvar
tas ir didelis vištininkas. Parsiduo
da už $6700.00, galima nupirkti ma
žai į nešant.

Antra didelė ir graži Farma 40 
akrų; dirbamos žemės 20 akrų, dide
lis Sodnas su 200 medžių, obelių ir 
grašių, daug pievos ir miško; 6 ra
mų stuba su gražiais iš fronto me
čiais ir didelė nauja (bane) tvartas 
Parsiduoda už $6.0bo.

Taipgi turime daugelį didesnių ir 
mažesnių Farmų, kurias galima pirk
ti labai pigiai. Minėtos Farmos ir 
daugybė Lotų randasi prie didžiau
sių Norwoo0o ir Walpole Fabrikų. 
Lotai ir Farmos kas metas žymiai 
pabrangsta, todėl pirkit dabar pakol 
pigesni. Laiškaus arba ypatiškai 
kreipkitės šiuo adresu:

A. K. NEVIACKAS, 

Real Estate Agent. 

1084 Washington st.. Norwood, Mass.

Tek: 389-R.

(33)

AR NORI MATYT KARĘ?

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

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

PARSIDUODA STORAS

S tūbinių 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- 

rintie platesnių žinių, meldžiu atsi

šaukti ypatiškai arba laišku.

M. P. Rodow, (30)

224 Ferry st, Newark, N. J.

Lietuvių Pašdpinė Draagyatė 
LAISVĖ, EASTON, PA. 

Susirinkimai būna kas pirmą 
nyčią kiekvieno mėnesio nuo 7:80 vor 
kare, Anglų Socijalistų ruime, 
Northampton str.

VALDYBA.
Prezidentas — O. Velioniutė, 

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

34 So. Locust str, Easton, Pte 
Prot raštininkas ir organo užžnaA* 

tojas — J. Ratinis, 1118 Farry si* 
Fin. raštininkas — F. Vytinis, 

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

šitas Baksas naudingas 
žmogui

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 apžiū
rėt nes pati žemė pasirodo kokia 
yra. Jau keliolika lietuvių turi pir
kę nuo musų Farmas ir visi dėkavo- 
ja. Klausk platesnių žinių per laiš
ką įdėdamas už 2c. štampą, o gausi 
plačius paaiškinimus, musų adresas: 

d-6)

K. MARCINKEVIČIA, 

1324 So. lOth st, Sheboygan, Wis.

Tik Pamėginkit!
Kurie dar nesat davę m^n pada

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

A. LIUTKUS,
N. Main Str, Montello. 

Liet. Tautiškame Name.
670 Mass.

(34)

LIETUVIŲ DRAUGIJOJ* 
KURIOS TURI 

'KELEIVĮ” Už ORGANĄ

Lietuv. Mokslo Draugystė
Pittsburgh, Pa.

LIETUVIŲ PASILINKSMINIMO 
DRAUGIŠKAS KLIUBAS.

Indiana Harbor, Ind.
Valdyte:

Prezidentas — Pranas Hendorsonas, 
2112 187th st, Ind. Harbor. Ind 

Vice-Prez. — Pranas Andrijauskls.

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

room 22, Palace Hotel,

Indiana Harbor, Ind 
Kasierius — Antanas Mikaloez,

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

2207 137th st, Ind. Harbor, InA 
Maršalka — Motiejus Drungilaa, 

3604 Deodar st, Ind. Harbor, Ind 
Susirinkimai atsibuna neddUonrir 

po 15 d. kiekvieno mėnesio, 1-mą va 

landą po pietų, Antano Mikolacs svo 
tainėj, 2112 187th str.. Indiana Ba» 

bor, Ind.

TĖVYNĖS MYLĖTOJŲ Na. 1 
Town of Lako, Chicago, DL 

Tėvynės Mylėtojų Draugyztia 
ant Town of Lake, 
sirinkimai atsibuna 

nedėldienį mėnesio 12 vaL 
J. BieržynaHo salėjo, kaių 
Paulina sts.

Valdyte: 

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

Vice-prez. — A. Knirinas, 

4547 So. Marshfield avo, CbfaMHb 
Prot rast — K-A. čiapas, 
4619 S. Washtenaw avė. CHeag*. 
Turtų rašt — A. J. Kareiva,

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

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

4612 So. Ashland avė, CMcaga* 1K 
Visi Tėv. MyL Dr-stės No. 1 ■*« 

riai, kurie dėl kokių nors klrafig 
gauna laikraščio, kreipkitės >0Ė 
Draugystės organo prižiūrėtoją, • 

tuojaus laikraštis bus siunčiamos. 

I Redakciją rašyt nereikia, naa ta 
valdybos paliepimo, laikraščio MgoM 
męs negalim.

"KeL" ADU

LIETUVVOS ŠELPIMO FONDO 
KOMITETAS.

Prezidentas K. Gugiz,
1840 S. Halsted st, Chicago, DL 

Vice-Prezidentas 2) S. Mankua,
Cor. 12th and Vine sts, Phila,ftb 

Susinės. Sekr. 1) M. M. Rics-HenzM* 
140 E. 19th str, New Yozfc, N.Y. 

Susinešimų Sekr. 2) J. Neviackas,
183 Roebling St, Brooklyiu N.T. 

Finansų Sekr. 1) T. L. Dundulis*
P. O. Box 511, Westyffl% DL 

Finansų Sekr. 2) J. Stasiulevižfas. 
1815 E. Moyamensing avė, Phila* PO. 
Iždininkas K. Šidlauskas,

226 w. Broadwav, S. Boston, Maak 
Kasos Globėjai: M. Čėsna, 56 Mąžta* 
St, Brighton, Mass.; J. Gegužis M 
Broadway, So. Boston, Mass.; J. 
dauskas, New Britain, Conn.

Pinigus siunčiant čekiais arta Mo
ney Orderiais, reikia išrašyti varta 
Lithuanian Nationsl Relief FaaĖ.

Visus pinigus reikia si 
kasieriaus per Finansų 
T. M. Dundulį, P. O. Box 511, 
ville, III, kuru po kaucija $1,00*.

LIET. NEPRIGULM. KLIUBAS * 

Chicago* DL t
Prezidentas — Sal. Vasaitis,

712 K. 17th place, Chicago, DL 
Pirm. Pagelb. — Jonas Gružinskaa, 

923 W. 38rd 
Prot Rašt. ir organo

Petras Keniutis,

3238 So. Halsted st, CMm^o. 
Finansų Rašt — Kaz. Mikolaitis^

3327 Auburn avė, Chieago* DL 
Kasierius — Kaz. Šilas,

3342 So. Halsted str. 
Susirinkimai atsibuna kas 

nę subatą kiekvieno mė 

valandą vakare, "Aušros” 
je, po No. 3149 S. Halsted st. 
nis susirinkimas pripuola sausio 
nesij. Bertaininiai: Balandžio ir I 

lių mėn. Pusmetinis Liepos mėn.
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V yrai ir leidės, 
Visi šarap!

MR. DŽIAN BAMBA 
Sako 
Spyčių.

kad moks- 
Ale

Žmonės sako, 
las yra geras tinksas. 
aš jums pasakysiu, kad mo
kslas yra didelis baderis. 
Kaip žmogus sili, tai niekas 
tave nebaderiuoja, ba žino, 
kad tu nieko nežinai ir ne
gali nieko pasakyti. Ale buk 
tu gramatnas ant knygos ir 
žinok geografiją, tai visokie 
grinoriai lenda pas tave ir 
baderiuoja visokiais kvešči- 
nais, kaip Olšetvskio jenci- 
klumpediją arba Džiovo Ga
brio informeišen biurą. Je- 
sary. Va, kad ir aną vaka
rą. ateina į saliuną Frenkis 
Pičeris, paima stiklą mostės 
ir sako:

— Sei, mister Bamba, 
kaip tu esi ant visokių tink- 
sų lojaris ir smat vyras, tai 
aš atėjau pas tave paklaust 
vieno kveščino.

Nors aš su grinoriais ne- 
laikinu jokių margumenta- 
cijų, ale matai kaip kypini 
biznį, tai turi būt frentas su 
visais.

— Well — sakau — kasgi 
Ar boba 

išrunijo?

žiurkę tai dortinas džiabas. 
Baigas, aš galiu nupentyt 
keričių, auzą ir enitink lai 
dat, ale žiurkė, 1 “ “ 
man, ringlinasi apie ranką, 
kaip čigonas ant jomarko, 
ir kaip tu brušiu netiauksi, 
vis paliks pleisai nenupen- 
tyti ir išeis bom džiabas. 
Bet tai neviskas. Kada žmo
gus viena ranka kypini tą 
senavoganą už vuodegos, o 
kita trauki jai brušiu su 
pentu per nugarą, tai ji ga
li užlipti per savo vuodegą 
augštyn ir padaryti tau ran- 

i koj didelį demedžių. Ai beč 
jur laif! Bet aš ją nupenti- 
nau eni-au. Ir gal tu misli- 
ni. kad ji išvarė iš mano au- 
zos visas žiurkes? Ai ges 

,nat! Kaip tik pasklydo ži
nia, kad pas mane yra rau
dona žiurkė, tuoj i mano 
auzą žiurkės suėjo iš viso 
bloko, kaip ant kokių mu

rink pikčių. Mat joms čia 
j buvo daug fonių, ba raudo
nos žiurkės jos da niekad 
nematė. Ir tas parodo, kad 

į tarp žiurkių policijos ir ka- 
) talikų vieros visai nėra, ba 
raudono jos visai nesibijo.

Well. dac oi.
Yurs truli,

Mr. Džian Bamba.

i

KAS NORITE TURĖTI 
DRUTUS IR DIDE
LIUS PLAUKUS? 

tikėk tU i Jei jūsų plaukai slenka ar visai jau 
a rank-n nuslinko, tai atsišaukite kuonogrei-

I

Gallivan Co

re-

Ty-

KELEIVIS
I

r Nori

di- 
iš

su pagalba 
sustabdysiu 
atauginsiu 
Pleiskanas 

kokio nors 
štampų už 

centu (39)
L. J. PAULAUSKAS 

(Barzdaskutys) 
152 Millbury Street, Dept. 12, 

WORCESTER, MASS.

čiausiai pas mane, o aš 
man žinomų gyduolių 
slinkimų i> nuplikusius 
j labai trumpų laikų, 
taipgi išgydau. Norint 
atsakymo, reikia prisiųst •>

GERA NAUJIENA VISIEMS
M. 

kordu; 
nai pageidavo, galite gauti pas

E

PETRAUSKO įdainuotus
s, kurių visuomenė jau nuo se- 

ma-
Kaina 75 centai.

2356: Lietuva Tėvynė Musų, 
kiai Nemunėlis teka.
2357: Birutė. Kur banguoja 
munėlis.

E 235S: Darbininkų Marsalietė. 
kelkime kovų.
Visiems žinomi lietuviški šokiai.

E 2360: Nemuno vilnįs, Valcas. Su
diev — Mazurka.

E 2360: Varpelis — Valcas. Mano 
mielas — Polka.

Jeigu, norite gauti kokius kitus 
rekordus arba šiaip muzikališkus in
strumentus. auksinius daiktus, kny
gas ir visokias laiškam rašymua po- 
pieras. rašykite pas mane reikalauda
mi pilno kataliogo, kurį prisiųsim 
dykai.

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

E

B

ZMg S™™LA
Indomiausias aprašymas apie visas

KARES BAISENYBES

Or. 8. 8. WERIICK
LIMTUVUKAS D-RA8

Gydo visokias vyrų, moterų Ir 
vaikų ligas; net ir chroniškas liga*

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

Telefonas. (87)

259 Hanimer it-, Bastai, Maut

U klaiku geriauaį
Eliy, Vyną, LilueriaB ir 
kitokius gardžius garimus 
o taipgi ir geriausio taba

ko Cigarus.
Meldžiame užeiti, o visados rasi

gražų patarnavimą.

362 2ii st., Ss. BestM.

Teisingiausia ir Geriausia

APTIEKA
Sutaisom Receptus su 

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

EDVARD DALY, SiMfflku 
Bnadnf S BmIm, Mus.

Galite reikalaut ir per laiškus, 
o mes per ekspresų gyduoles at
siųsim. “ 40

D-RAS ST. UDRZEJEWSKI
Vienatinis lenkiškas

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

Ei, Vyrai, Visi Pas

YUDEIKO!
Jis užlaiko gerų Restauracijų, vi* 
sekies rųšies Alaus, Degtines, 

Vyno ir Cigarų.
Pirmiausia ir parankiausia 

vieta lietuviams.

304 Broatay ir 259 D'Streeti 
SO- BOSTON, MASS."

Šauti DYKAI dvi geras štukaa 
ir Didelį Katakc£ą visokių ma
gišku štokų ir kitokių visokių 
dalykų, kurių tu labai nori, o 
nežinai kur jų gaut? Atsiųsk 

savo pilną ir aiškų adresą ir už
6 centas stempų dėl uždengimo 
prisiantimo kaštų, o męs tuojaus 
tą Kataliogą ir štukas tau nusių- 
sim DYKAI. Adresuok:
JUOZAS J. SZLIKAS, 

(MAGIKAS)
3261 S. HahMSt. Chicago, IIL

J. MATH US 
Geriausias Lietuvi* 

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

J. MATHUS
342 Broadway, So. Boston, M

Uetuviszkas O-tas M. Zisete,
7 Parmenter St
Boston, i'ass.

Visokias ligas gy 
dau pasekmingia- 
usiai. Ateikit tie- 
aiok pas mane 1 
trep&is į viršų tik 
—.’-5- * aptieka: 

iurvs bal-

Tai jau bus sufragistė.
— Ant pievos ganosi ark

lys ir karvė, — perskaitė 
mokytoja mokiniams ir pa
klausė:

— Onyt, ar galima šitą 
sakini pataisyt?

— O taip ! — atsakė Ony
tė.

— Nagi pataisyk.
— Reikia sakyt: "Ant pie

vos ganosi karvė ir arklvs.”
—kodėl?
— Todėl, kad moterį vi

suomet reikia pirma Įvar
dy! — atsakė Onytė.

s; veikalų parašė pagarsėjęs vokiečių veikėjas ir mokytojas W. 
Lamszus, kuris pats toj baisioj skerdykloj dalyvavo. Šioje kny
goje aprašoma karė vokiečių su franeuzais. Skaitant šitų knygų 
plaukai šiaušiasi ant galvos. Autorius šio veikalo Lamszus yra 
pagarsėjęs antimilitaristas. Už šio veikalo parašymų jis buvo 
skaudžiai vokiečių valdžios persekiojamas. Lietuviu kalbon tų vei
kalų išvertė Negeistinas. Knyga, atspausta ant gražios popieros 
ir papuošta gražiais viršeliais. Kaina tik 15c.

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

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

I Chicar* WIMI W. «7tS Strwt

i mano

I

Siutus ir kitokius Rubus

I

I i

Kūmas

6 Loring str., 
arti E ir 7 st.

So. Boston. Mass

Akušerka

vuodegos. Aš

AR NORI, KAD MYERTŲ 
m MERGINA?

Jeigu nori, tad pasipirk

!

i

!

1

neikit
mano__ _ ___
tos arba telefoną 
duok o aš atesiu.
Ofiso valandos
Nuo 9 iki 11 ryte 
nuo 1 iki 2 ir 6 iki 
8 vakare. Telepbone 1967—3 Riehatnac
8 vakare. Teleph. Richmond 2622-R 
Gyv. 155 Chestnut st., Chelsea Park.

NAUJAUSIUS IR GERLAUSIUS

Gramafonus
Mokiname Angliškai

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

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 
M. Petrausko. Be tų turime gra
žiausių maršų, polkų, valcų ir ki
tokių šokių ir operečių. Rašykit 
mums, o mes prisiųsim kataliogą.

MES TURIME GRAMOFONŲ 
NUO $15.00 IKI $100.00 Kurie 
tik norėsit turėt gražių muzikų 
savo namuose, visupirmu ateikit

! pasižiūrėt pas mus. Kurie nuo Bostono toli gyvenate ir negalite ateiti, 
[ UŽTIKRINAME, kad pas mus nusipirkę GRAMAFONĄ, visados busit 
i užganėdinti Viską gvarantuojame.

i • i t 
1 Pabaigusi kursų Womans Medicai į Į

College, Baltimore, Md.

Pasekmingai atlieka savo darbų | S 
prie gimdymo, taipgi suteikia vi- jį 
sokias rodąs ir pagelbą įvairiose ’; 

; i moterų ligose. 5 į

j f. Stropiene Į
į į SO. BOSTON, MASS- |
xxM0ict oico: v t rm

Iš kuniginių pamokslų.
Vienoje Chicagos lietuviu 

parapijoj, pasižymėjusioj 
dideliu skaitliumi neteisotai 
gimusių kūdikių, kunigas 
užbaigė savo pamokslą:

"Turiu jums dar vieną 
pasakyt, mano mieli klausv- 

{tojai, kad paskutiniais me- 
’tais mano parapijoj užgimė 
tik 21 mergų vaikai. O atsi
tiko tas sąžiningai besidar
buojant man ir trim 
asistentams !”

tai do kveščinas? 
su burdingierium

— Nausa.
— Na, tai kas?
— Žinai, mister

sako jis — mane 
žiurkės, 
tai ne mane, ale mano auzą. 
Trajinau visokių poizonų ir 
medicinų, ale nieko neelpi- 
na, ba Jemerike, matai, ir 
žiurkės smat: pasmelina, 
kaip tik poizonas. ir netoči- 
na. Dabar vienas mano 
frentas pamokino padaryt 
šitokį triksą: pagaut gyvą 
žiurkę, nupentyt ją raudo
nai nuo galvos lig vuodegos 
ir paleist. žiurkės, sako, 
bijosi raudono daikto, taip 
kaip kunigai ir policija rau
donos socijalistų flagės, 
todėl kaip tik pamatys, kad 
■tarp jų atsirado viena žiur
kė raudona, pamislys, kad 
tai socijalistas ir visos iš- 
runys iš tos auzos. Man ši
tas skymas išrodo olrait, ale; 
kaip tu, mister Bamba, esi' 
toks mokytas vyras, buvai) 
jau ženotas ir per aivorsą) 
vėl atsiženijai, o prie to da 
gerai žinai geografiją ir 
po visokius kortus esi su — -
visokiom nrovom vaikščio- 
jęs, tai Pirma as atėjau .pas , fca(| p^fesiios ne. 
Tavp ns k' aiKti tu mieli- . -U.

Bamba— 
užpuolė 

Teisybę pasakius.

Ameilca* Sehool of Lasgaages

Ištyrė kunigą.
Dvi katalikiškos šeimynos 

' nutarė ištirti kunigą, ar jis 
) pažįsta savo džiabą.” ar ne? 
Nunešė vaiką pakrikštyti 
ir kunigas pakrikštyjo. Už 
valandos laiko nunešė tą pa
tį vaiką atgal pas tą tą pati 
kunigą ir kunigas vėl pra
dėjo krikštyti kūmas neiš
kentęs užklausė:

— Kiek sykių vaiką krik- 
štyiat ?

Kunigą
Kūmas:— Tik valanda 

kaip krikštyjot, o dabar jau 
antru sykiu.

Kunigas:— Tai ką čia ga
li žinot! O jus, parmazonai,

Tik syki.
Tik valanda

Tai iš tavęs, 
kunige, menkas profesiona- 

tave paklaustą ką tu migli-1 .Si
' Jauna Mergaitė.

la, kiek reikėtų ant vienos) „
žiurkės pento ir koki bruši r?erfakCljOS 8188X111)81. 
geriau butų juzyt: ar reikia' ___ ’
naują pirkt, ar galima ir) Mažajai Varguolei. — 
sekenhend? Nepadavėte velionės pavar-
— Olrait, Frenk. aš tau pa-1 dės, o be pavardės paduoto- 

sakysiu — sakau aš jam. — 
Tas skymas yra gud for na- 
ting. Aš jį trajinau savo 
auzoj ir aš žinau, ką aš kal
bu. Mano auzoj to dorto 
taipgi buvo ir vienas frentas 
pamokino mane taip-pat pa
gauti gyvą žiurkę, nupentyt 
raudonai ir paleist. Aš tau 
sakau teisybę. Frenk, aš pa
gavau didelę ir storą žiurkę. 
Nupirkau už kvoderį brušį 
ir praspendinau 30 centų) 
ant pento. Uždėjau ant jos nėra, kaip tik agitacija už 
dekoreišiną nuo galvos ligi Kliubą. Tokių korespon- 

nesigiriu, dencijų netalpiname. Beto 
kad aš esu artistas, ale tikėk ir surašyta paišeliu ir labai 
tu man, Frenk, kad pentyt neaiškiai.

| ji žinia neturi vertės, 
i C. K. Ratkeliui.— 
, eilutes sunaudosime; 
eiliavimas netobulas, 

j F. J. Levinskui.— 
klausiamus dalykus 

j pasiskaityt knygose:

Vienas 
antrų

Apie 
galite 
”šei- 

mvninkėms Vadovėlis” ir 
Studento brošiūroje ”Apie 
uogas.” Ten plačiai tie da
lykai aiškinami.

Meištų Justinui.— Jūsų
korespondencijoj nieko kito

i J. VALEIKA

FOTOGRAFISTAS
Traukiame visokius paveikslus pigiai. 
Meldžiam visus atsilankyti, užrikrinam 
kiekvienam kad busit mus darbu užsa- • 
nėdinu.

J. Valeika F- Raulinaitis Co.
250 4th sU S. Boston, Mass 1

i

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 juodžemė. 
Farmas galima pirkt ant lengvų iš- 
mokesčių. Perkant per mane nuo 
pačių savininkų, sučėdvsit daug pini
gų ir nusipirksit patinkančią, gerą, 
už pigiai ūkę. Norint platsnių ži
nių kreipkitės laišku, pridėdami mar
kę. (35)

ANTANAS ZABELĄ
Box 1, (Lake Co.), Peacok, Mich.

CREST KENDŽIŲ m
M o ji niekad nepamirš jus, nes [I 
JĮ kendžių gardumas priverčia ją ‘3 

jus mylėt. Reikalaukit visur ir |j] 
visada Lovneys Crest Kendžių. || 

S Jeigu negali gaut kitur, tai pn-g 
c’ųsk mums doleri, o gausi vie-[|] 
ną svarą geriausių Amerikoj iš-ls 

3 dirbtų kendžių.
įj K. ŠIDLAUSKAS

HGenerališkas agentas Bostonui |ij
226 Broadway,

JUS GALETE IŠAUGITI
PLAUKUS

Pasekmingas, moks
liškas gydymas dykai 
de! vyru ir moterių.

Ar slinka jums plau
kai?

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

Ar randas plaiskotes, 
niežas odos galvos?

Ar plinki, bei pra
dedi plikti?

Ar kenkia kas iš 
Prieš gydymą aukščiau pasakytu li

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

■■TEISYBE APIE PLAUKUS.”
Parašita europos gar

singo specialisto, kuri
oje randas įvairios ži
nios:

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

GYDYMAS DYKAI.
Męs galeme perti- 

krenti kiekviena, kad 
gyduoles CALVACl’RA 
sulaiko slinkimą plau
ku prašalina plaiskotes 
ir augina gražius plau
kus Už 14* centu arba 
krasos markėms prisi
ųstus sykiu su Jusu 
antrašu. Męs išsiuče- 

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

5ešto;e savaite atspaustą kuponąsestoje savaite. jr gtuskete aian<jen.
UNION LABORATORY, Bos 538, Union, 
N. Y.
UNION LABORATORY, 

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

k°jimo kaštu persiutimo. meldžiu išsių
sti man tojaus jusu dolerine dėžutė Cal
vacura N. 1 ir knygute "Teisybe Apie 
Plaukus.” CPasiuskete sykiu kuponą su 
jusu antrašu.)

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

Keliaujantis Kriaučius
Siuvanti visokius MOTERIŠKUS ir VYRIŠKUS RUBUS. Taip

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

Reikale adresuokit taip:

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

DUOKIT PASIŪT MUMS
Užtikrinam, kad Jus sugėdysite 

pinigų ir turėsite GRAŽIUS RUBUS. 
Mes imam materijų iš gerųjų fir
mų ir primieruojam rūbų pagal žmo
gų, todėl nesudarko žmogaus ižvaiz- 
dos ir būna tvirtesni.

SAUGOKITĖS
GERUS VYRAMS SIU 
TUS IR OVERKOTUS 
PIGIAUSIAI IR GERAI

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 paaiulyji- 
mas. Mes išsiųsime šį laikrodėlį ant 
kiekvieno adreso už $5.75 C. O. D. ir 
persiuntimo kaštus, su teise jums vi
skų peržiūrėt. Jei busi neužganėdin
tas, nemokėk nė cento. Atsiminkite, 
jus užmokėtumėt už tokį pat laikro
dėlį apie $25.00, jei pirktumėt kitur. 
Puikus auksuotas lenciūgėlis ir ka
butis dykai su kiekvienu laikrodėliu.

(30) 
EXCELSIOR WATCH CO.

90« Athenaeam Blg„ CHICAGO, ILL.
80 — 4th Avenue,

nuo firmų, kurios NEDUODA 
Jums užganėdinimo už Jūsų 
pinigus. Musų kompanija duo
da geriausi užganėdinimų žmo
nėms su savo PATARNAVI
MU ir GRAMOFONAIS, ku
rdus gvarantuojam ant 15 metų

Ant musų pagarsėjusių Gra
mofonų, kurius mes parduo
dam tuojaus užmokant arba 
ant išmokesčio po

$1.00 MĖNESYJ.
I 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.

Ruyal Riinoirapb Ci
New York, N. Y.

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

JEIGU NORITE TURĖTI 
GERUS RUBUS PIGIAI, 

TAD ATEIKIT PAS 
MUS.

Taipgi išvalom ir išprorinam vi
sokias Vyru ir Motėm drapanas.

Tikras Jūsų brolis lietuvis

222 W. BROADWAY 1 ir 20 AMES ST, 
SO. BOSTON, MASS. MONTELLO, MASS.
Telefonas; So. Boston, 21018.



DŽEKIS LONDON’AS.

Kada dievai juokiasi.
(Pabaiga).

— Aš pašlijau į šalį. Da
bar apie tai, kaip aš radau 
raktą prie paslapties. Sykį 
aš pamačiau ant prielangio 
eilių knygą. Ji atsidengė 
pati ant to puslapio, kuris 
užvis daugiausia atsidari- 
nėdavo,— ant eilių "Belau
kiant meilės." Puslapis bu
vo apglamžytas ir užlenktas 
nuo tankaus vartymo, ir aš 
perskaičiau štai ką:

Taip saldu sykiu būt 
Ir tuom pat laiku 
Ne prisiartint, 
Saldu pažint kits kitą, 
Ir jaust širdies plakimą... 
Bet ne, dar ik laiko!... 
Užlaikysim savo meilę, 
Kaip slaptąją šventyklą, 
Dėlei naują dienų, 
Kurios ateis, bet ne dabar.... 

1^ Gal būti., kada nors..
Leisime jai pražysti, 
Lai niekad ji nešąla, 
Meilė žydėjime puiki 
Yr’ iki galo.
švelnioms godelėmis 
Mes ją maitinsim, 
Skaidriais jausmais 
Išpuošim ir gaivinsim. 
Tik lai gyvuoja...
Nors neilgam, 
Nors^vogtinai...
— As uždengiau tą pusla

pį savo pirštais ir ilgai ty
liai rymojau, ne judėdamas. 
Aš buvau sužavėtas: šitos 
eilės buvo man tikru atiden
gimu. Manin tartum atėjo 
įkvėpimas. Tai buvo tary
tum skaistus žaibo blykste
lėjimas, nušviečiąs kapo mi
glas. Jie geidė sulaikyti mei
lę, veidmainingą apraišką, 
jaunos gyvatos, kuri paveli
ja gimti!

— Aš pakartojau mintyje 
tos žodžius: "Bet ne, dar ne
laikąs...”

Ir aš balsiai nusikvatojau, 
cha, cha, cha! Aš pamačiau 
blyškų atspindį jų nekaltų 
sielų. Jie buvo vaikai. Jie 
nesuprato manęs. Jie žaidė 
gamtos ugnia ir miegojo su 
apnuogintu kardu. Jie juo
kėsi iš dievų, jie notėjo sus
tabdyti pasaulį. Jie išrado 
savo sistemą ir norėjo pri- 
taikint ją ant lošiamojo gy
venimo skobnio ir vilėsi iš
lošti. "Saugokitės, — rikte
lėjau aš, — dievai čia pat, už 
skobnio. Jie prirengia nau
jas taisykles visoms naujai 
išrastoms sistemoms. Pas 
jus nėra jokių šansų išlošti.” 

—Bet aš neišreiškiau 
jiem to. Aš ėmiau laukt. Jie 
butų žinoję, kad jų sistema 
niekam tinkanti, ir atsisa
kę butų nuo jos. Jie butų 
pasitenkinę ta laime, kurią 
jiems davė dievai, ir nebūtų 
daugiau galvoję apie jokius 
sumanymus.

Aš,tėmijau. Aš nieko ne
sakiau. Mėnesiai slinko 
vienas paskui kitą, bet troš
kimas augo juose vis stipre
snis. Jie nei sykio nesis
tengė susilpninti jį nors kad- 
ir bučkiu. Jie tvėrė troški
mą ir auklėjo jį su pagalba 
savęs atsižadėjimo, ir jis 
stojosi vis stipresniu ir stip
resniu. Tas tęsėsi taip il
gai, kad aš ėmiau netgi ru- 
pinties. Ar neužmigo tik 
dievai? Aš stebėjausi. O 
gal būt, jie išmirė? Aš nu
sišypsojau patsai vienas. 
Vyras ir moteriškė sutvėrė 
stebuklą. Jie viršijo dievus. 
Jie pažaidė su ugnia ir nesu
degė. Jie patįs buvo, kaip 
dievai, žinojo gerą ir piktą 
ir nedasileido pagundos. 
"Ar ne tuo tik keliu stojasi 
dievais? — paklausiau aš 
savęs. — Aš varlė," — atsa
kiau aš. Bet ir mane, su 
mano išverstomis akimis, 
žavėjo skaidrus stebuklo at- 
spindis, kurio liudininku aš 
buvau. Aš gyriausi savo gu
drumu ir aptariau dievus.

— Bet ir čia, nežiūrint į 
visą savo gudrybę, aš apsi
rikau. Jie nebuvo dievai.

Jie buvo vyras ir moteriš
kė — išminkytas molis, ku
ris kvėpuoja ir plesda, per
dėm permirkęs geismu ir 
tuo pačiu laiku valdomas 
keistos silpnybės, kurios die
vai neturi.

Karkinietis pertraukė sa
vo pasakojimą, kad susivy
nioti kitą cigarėtą, ir sarka
stiškai nusijuokė. Jo juokas 
darė labai nemalonų įspūdį; 
ta: buvo velniškas juokas, ir 
jis sustiprėjo ir apmalšino 
savimi audros kaukimą, ku
ri siautė ore.

— Aš. varlė, — tarė jis, 
neva pasiteisindamas. — Gi 
ir kaip jie galėjo tą suprast? 
Jie buvo artistai, bet ne bio
logai. Jie žinojo molio stu
diją, bet nežinojo molio, iš 
kurio buvo patįs sutverti. 
Bet aš turiu pastebėti, jie 
žaidė rimtai. Niekad da iki 
tol nebuvo tokio žaislo, ir aš 
nemanau, kad tokis žaislas 
dar bus kada žaidžiamas.

— Niekad įsimylėjusių ek- į 
stažas nebuvo taip stiprus, 
kaip pas juos. Ir sparnuotas 
muzikantas su kanklėmis 
glėbė juos savo ugniniais 
sparnais, kol jie suvis nete
ko jiegų. Tai buvo koki tai 
išvirkščia meilė, ir ji tęsėsi, 
ne silpnėdama, bet vis ėjo 
stipryn, kas sąvaitė ir kas 
mėnuo.

— Jie troško ir kankinosi 
su savo geismų kančiomis ir 
saldžiomis svajonėmis, ir to
kiame laipsnyje, kokio dar 
niekad nepergyvendavo įsi- 
mylėjusie.

— Ir, ot, sykį, .miegantie 
dievai perstojo snausti. Jie 
pabudo ir pažvelgė į vyrą ir 
moteriškę, kurie iš jų juo
kėsi. Ir vyras ir moteriškė 
sykį rytmetyj pažvelgė 
viens kitam į akis ir suži
nojo, kad kas tai tokio din
go. Tai dingo sparnuotasis 
muzikantas įsu kanklėmis. 
Jis tyliai nuskrido naktyj 
nuo jų.

—-Jie pažvelgė viens kitam 
akvsna ir sužinojo, kad i 
jiems nepasisekė užlaikyt tą 
ką jie saugojo. Jus supran
tate? Geismas mirė. Gi jie 
dagi nė sykio nepasibučiavo. 
Meilė praėjo. Jie niekad 
daugiau netrokš meilės ir! 
ne liepsnos jaja.^ Pas juos 
nieko nepasiliko — nėra 
daugiau lūkesčio ir susijudi
nimo, ir saldžiųjų jausmų, 
nėra daugiau širdies muši
mo. dūsavimų ir dainų. Geis
mas mirė. Jis mirė naktyje 
ant šalto ir tuščio guolio; ir 
jie nematė, kaip jis dingo. 
Jie išskaitė tą viens kito a- 
kyse.

— Dievai negali būt geri, 
bet jie tankiai esti mielašir- 
dingi. Jie paleido mažą 
dramblio kaulo kamuoliuką 
ir suėmė užstatus nuo skob
nio. Liko tik vyras ir mote
riškė, šaltai žiurintie viens 
kitam akysna. Ir tada jisai 
mirė. Tai buvo mielaširdy- 
stė. Vieną sąvaitę Meni
nas Fiskas mirė —jus atme
nate, kaip tas atsitiko. Jo 
dieninyje, rašytame apie tą 
laiką, aš perskaičiau daug 
laiko praslinkus iš Mitcelio 
Kenerlio: 
Ne sykį mes praleisdavome 
bučkio progą.

— O, koki ironija! — su
šukau aš.

Karkinietis gi savo maša- 
stiniame švarke, apgaubtas 
šviesa, kaip tikras Mefisto
felis, akyvai pažvelgė į ma
ne savo juodomis akimis.

— Ir jus sakėte, kad jie 
apgalėjo * 
nė! Aš

gyvenimu, nejaugi jus ma
note, kad jus laimėjate?

Jis išlėto palingavo galva. 
—Iš to, kad jus su jūsų 

blaiviu, savotišku gyvenimo 
pobūdžiu pralošiate, visai 
nereiškia, kad aš išlošiu. 
Mes niekad neišlošiame. 
Kartais mums rodosi, kad 
mes išlošiame. Tai ūktai 
mažas žaislas iš dievų pu
sės.

Vertė Vardunas.

Lietuviška Diplomatija.

"J »! Pasaulio nuomo- 
Aš sakiau jums, kad 

aš žinau. Jie laimėjo tiek, 
kiek ir jus laimėjote čia, 
tarpe jūsų kalvų.

— O jus — minkštai ta
riau aš, — jus, su savo orgi
jomis, su jūsų trukšmingais 
miestais, su jūsų linksmu

(Feljetonas). ~
Šiaurinėj dalvj Kristupo 

Kolumbo atrastos žemės 
yra didokas miestas, kurio 
vardą musų tautietis su
pranta paeinant nuo lietu
viško žodžio "T 
(klajoti, kilnoties 
į vietą); rusas i 
tasai miestas gavęs vardą 
nuo slavų žodžio "basta” 

I (viso ko pabaiga); bet ran- 
■ dasi ir tokių, kurie stačiai 
j tvirtina, kad šio miesto var
das paeinąs — anot "konko- 
lauskijados" perėtojo ter- 

’ minologijos — nuo žodžio 
| "bostyti" (bankrutyti, pra- 
: siskolinti); žodžiu — tikro
sios miesto vardo reikšmės 

I nustatyti negalima, todėl 
tiesiai pavadinsiu jį savo 
vardu ” ’ _
miestas). Tame binzų 
mieste yra dalis praminta 
South Beantown, kurioje 
tarpe popiežiaus vaikų (ita
lų) ir civilizuotų orang
utangų (Romiškų tabok- 
žindžių. Gyvena sau ramiai 
pusėtinas burvs ir musų 
tautiečių — paprastai, ty- 
rakraujai vaikai Gedimino, 
Keistučio ir Vytauto.

Jeigu, vakare kuriam iš 
jus teks eiti binzų miesto 
gatve, jus kur-ne-kur paste
bėsite šitokį reginį: musų 
tautietis dumia iš smuklės 
su kruvina nosia, galvą su
siėmęs, arba drožia gatve 
su sumušta skrybėlė, šauk
damas visa gerkle Jėzų, Ma
riją ir Juozapą šventą. Yra 
tai ženklai, kad kuomi nors 
pasipriešino anų minėtų ta- 
bok-žindžių katalikiškai ci
vilizacijai. 0 jei turite no-i 
rą klausyties, jus galėsite 
išgirst iš pusiau virstan
čios, aplužusios stubelkos 
graudų nelaimingos armo
nikos vaitojimą, kurios šon
kaulius musų tautietis bai
gia laužyt; arba — išgirsi
te balsus, panašius indijonų 
kapelijai besirengiančiai ka- 
rėn, tai kiti ženklai, kad 
musų senovės katalikiškoji 
civilizacija tebeauklėjama 
vergiškai parsidavusių Ro
mos agentų, dar tebeturi 
savo šaknis musų viengen
čių širdyse.

Ir, ot, tokiose ramiose ir 
prakilniose aplinkybėse gy
vena keli tūkstančiai musų 
lietuvių, garsiam South 
Beantowne.

Tarpe lietuviškai kalban
čių tūkstančių, prakaite vei
do savo uždirbančių sau 
duoną vargšų, yra pora> ku
rie ir tą duoną kepa. Penki, 
kurie grūdams nedaleidžia į 
duoną pavirsti, bet išdirbi- 
nėja iš jų Izopo vandenėlį, 
rojaus skystimėlį, arba, kaip 
tūli prabaščiai vadina — 
šventos Magdalenos ašaras, 
kurių paragavus pilkas pa
saulis pavirsta į devynspal- 
vį. Labai tankiai tą skysti
mą vartojantie yra vadina
mi šventais avinais. Su
prantama, kur veisiasi avi
nų, ten turi rasties ir kirpi- 
kų, kurie jų vilnas apkirptų. 
Taigi, be įvairaus štabo ki
tų sutvėrimų, binzų miesto 
gyventojai turi ir du kirpi- 
ku: Tamošių Besotį ir Ka- 
mašą Vabalninkėną. Abu
du yra štant vyrai, bet vi
sas pasaulis niekai prieš _jų 
gaspadinę! P 
kios puikios "leidės" nerasi 
niekur, kol nesuvartosi 
kvortos peroxido nudažy-

I

ros svarų dažų (malėvos) i 
padarymui "snukučio" a- 
nioliškuJ...

Be kitų navatnvbių, South 
Beantowno gyventojai turi: 
ir du civilizacijos skelbėju.1 
Vienas nuo senai bevargs-! 
tąs "Keliauninkas," antras 
"puikiai” tautiškam akvari-| 
jume besimaudąs "Vėžys.”' 
Pastarasis yra jaunimo at-j 
stovu, vedamas labai ideali-; 
škų, plikagalvių jaunikai- Į 
čių, kurie nuo savo principų 
nenukrypsta nė per nago 
juodymą, nors jiems ir po 
§15.00 sąvaitėje mokėtų, ir 
todėl nabagą "Keliauninką" 
taip nustelbė, kad jis vos 
15,000 klausytojų beturi, 
kada tuo tarpu "Vėžys" 
maitinamas net — 800 ypa
tų.

Tarpe tų dviejų civiliza- 
bastyties” cijos skelbėjų ėjo didelė kon- 

iš vietos į kurencija, ir pagaliaus "vė-i 
mano, kad j žininkai" tiek nuvargo, 

kad sunkiuose karės laikuo
se negalėjo pakaktinai "bal
tosios” gaut, idant visiems 
savo klausytojams filozofiš- 
kai-tautišką "Vėžį" prista
tyt. Atsidūrus šitokiame 
sūkuryje, "Vėžio” šėrinin- 
kai. manadžeriai ir redak
toriai nutarė ir išnešė štai 
kokią rezoliuciją:

"Kadangi musų vėžiny- 
čioj iš 46 šėrininkų 32 yra 
tikri katalikai-romiečiai;

"Kadangi grynai katali
kišku "biguzu" bemaitinant 
musų "Vėžį" mes gauname 
perdaug žioplių-klausvtojų, 
tad nutarta:.

"Melsti 'p. Kerdžių, kad 
jisai, kaipo bulvių "tarkuo- 
tojas," pradėtų tarkuoti ku
nigų gaspadines, nes tik to
kiu budu gal ir musų "Vė
žys" pradės gyviau rėplioti. 
Taipgi instruktyt poną Ze- 
ro-bei-Nulį, kad jis uždrož
tų visiems reverendams ir 
jų avims-avinams per slėps- 
nas, bet jau kam klius, 
tam klius, kad tik p. Kama- 
šui kliūtų."

Tas buvo atlikta su didžiu 
diplomatišku išrokavimu, 
kadangi klausytojai kas 
dien dauginasi, pinigai iš 
visų pusių plaukia, kaip iš 
gausybės rago ir todėl ru- 

į pėsčiai, kur tuos "skarbus" 
i dėti, didinasi. Buvo many
ta, kad Kamašas, kuris prie 
"stokjardų" netekęs "džia- 
bo" pribuvo į South Bean- 
tonvvn’ą naują lizdą sau 
sukti, išgirdęs nemalonius 
balsus apie Romos krokodi- 
liuš ir jų gaspadines, ateis 
ir padarys "vėžininkams" 

; ir "Vėžiui" operaciją nuo 
neišgydomos vėžio ligos, ir 
nors po dešimtuką sumokės 
ligoniams už ineštus pini
gus ir tuomi apsaugos vėže- 
lius nuo nutukimo ligos (iš 
priežasties "perturtėjimo"). 

Butą neblogų psichologų. 
P-nas Kamašas išgirdęs 

blevyzgas ant savo konfrat- 
rų, išegzaminavęs 
ligą net susiraukė, 
tarpu atbėga keli 
savininkai; atbėga 
šaukdami: "Gelbėk, 
gelbėk! Musų krikščioniš
kais centais maitinamas 
"Vėžys" nieko nekaltas gas- 
padines žnaibo. Atimk, su
simildamas, "Vėžį" nuo tų 
bezbažninkų!...”

Viskas ėjo, kaip išanksto 
buvo suplanuota. P-nas 
Kamašas, pasikasęs pakau
šį, pamislino, kad, bratku, 
čia teisybė. Palik jiems 
"Vėžį," tad vis vien kaip 
kūdikiui britvą; pridarys 
aibes nesmagumų ir... dar
gi už katalikų pinigus!

Nueina jis "į akvarijumą, 
kur "Vėžys” urve rėplinėja, 
ir sako:

"Džentelmonai! Šventas 
Juozapas, matydamas, kaip 
meiliai sugyvena šv. Rokas 
su savo kalaite, užsimanė 
sau už patroną paimt vėžiu-

Beantown (binzų 
Tame
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VALSTYBINE BANKA
Didžiausia ir užtikimia usia lietuviška Banka Amerikoje. 
ĮSTEIGOS IR APSAUGOS KAPITOLAS $2,200,000.00.

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

NEW YORKO VALSTIJOJ.
Tarp daugybės, kurie sudėję pinigus į Valstybės Banką, randas: New Yorko miesto 

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

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

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

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

'Tli.e Statė
374_378 GRAND ST,52—54 NORFOLK ST
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"Vėžio" 
Tuom 

"Vėžio” 
uždusę, 

tėve,

Bai gali! To- M- Kiek norit už ii?” 
Klausiman atsakyta. 
Papurtė galvą p. Kamašas

„ ir tarė: "Sutikčiau ir ant 
mui plaukų geltonai ir po- tiek. šv. Juozapui "Vėžys”

50,000 
KNYGŲ 
VISIŠKAI UŽ

DYKĄ

NEW YORK, N. Y.

Ar Esi Kankinamas

Kožnas vyras turi pareikalauti tunu 
laiku vienų iš tų Stebuklingų Knygų. 
Vyrai, kurie mana alsivesti, vyrai li
goti, silpni, nerviški ir išnaikinti — 
vyrai negabi pri darbo ir ne galingi 
naudustis priimnumo gamtos—visi tie 
vyrai turi pareikalauti vienų iš tų 
didžios vertybes medikališkų knygų. 
Knyga ta pasakys kaip vyrai naikin 
sava gyvastį, kaip jie įgauna ligas ir 
kaip jiems gali būti sugrąžinta svei
kata, stiprumas ir spėkas trumpu lai
ku ir su mažais kaštais. Jeigu nori 
būti vyras tarp vyrų—stipras, resnas, 
energitiškas vyras, 
ta knyga parodys 
kelią.

a i
dėl

Viru
Kelias j Sveikatą, 

Stiprumą ir Energiją.

i 
I

Sifilisų arba Užnuodijimų Kraujo, 
Triperiu, Pulavimų, Nusilpnėjimų Gy
vybės, Užkrečiamais Ligais, Lytiškai 
šlapinamais Organais, Dusulių, Negruo- 
mulavimu Vidurių, Prietvarką, Slogo
mis, Hemoroidais, Reumatizmų, Pilvo, 
Jaknų, Pūsles ir Inkštu Ligomes?

Ar turi skaudėjimus strėnose, sąna
riuose; galvos skaudėjimus; blogų a- 
petitą; surugusi pilvą; atsiraugėjimus; 
ar vemi; ar-turi tulžies užpuolimus; 
apdengtą liežuvio; negerą kvapą; tam
sius ratus po akių; ar negali miegoti; 
ar turi negerus sapnus? Ar esi nusilp
nintas ir lengvai sujudintas; ner
viškas, barningas ir aržus; pasargis ir 
visas sunykis iš ryta; nedrąsus ir ša
linis nuo draugystes; nuliudys, priklus 
ir nusiminęs? Musų knyga už dykų 
pasakys jums apie tuos daiktus aiškei 
ir lengvoj kalboi teip, jog galėsite 
suprasti ji ir naudotis jos patarimų ir

pamokinimų. Ji yra krautovė žinios ir talpina tikrai tokius daiktus, katras kožnas 
vyras, jaunas ir senas, turtingas ir biednas, nevedęs ir vedęs, sergąs ir sveikas, turi 
žinoti. Atmink, jog ta knyga yra absoliutiškai už dyką, užmokant pačtą. Ant kon- 
vertos niera paduotas medikališkas vardas. Nieks ne gali žinoti kas ten yra, tik jius. 
Paduok sava vardą, pavardę ir adresą aiškei, atkirpk ir siusk tą Už Dyką Kuponą.

Siusk Tą Už Dyką Knygos Kuponą Šiandien.
DR. J. RL’SSEL PRICE CO., L. 202, 208 N. Fifth Avė.. Cbicajo.
Godotinasai:—Aš esu užinteresuotas jus? Už Dyką. Knygos Pasiulynimui ir norėčiau 

gauti vieną iš tu knygų, umu laiku.

Vardas ir pavarde.................................. .

Adresas....................  _......................

Miestas Stejtas

labai reikalingas. Bet kiek- 
gi jis savo maitintojų turi?! 
Ot, kad nors porą tukstan- 
cių... 1

"Gerai, mister, švento 
Juozapo norų reiškėjau, 
duok mums trejetą mėnesių 
laiko, o tavo žodis stosis ku- 
nu,” — sušuko menadžeris 
šmikštaitis.

Tuojaus po visą Kolumbo 
žemę, kur tik "vėžiai” vei
siasi, aplėkė gandas, kad 
kiekvienas tautietis, kuris 
tik pasiskubins "Vėžiui” 
maistapinigių prisiųsti, vie
toj vieno — gaus net tris 
vėžius į sąvaitę. Tik lai pa
siskubina, nes "tris mėne
siai, ir — nemažiaus dviejų 
tūkstančių!”

Taigi, kas gyvas, vyrai, 
moterįs ir mergos, skubin-Į 
kitės prie "vėžių," kad, 
nors pora tūkstančių jų pri- 
vaisius, nes kitaip šv. Juo-" 
zapas gali nuo tų "labste- 
rių” atsisakyt, o griebties. 
kaip katalikas pėtnyčioj, už 
kitokios žuvies!

♦ ♦ ♦

Tokios tai pas mus diplo
matiškos naujienos. Vieni 
nori kuogreičiausia "vėžių” 
nusikratyt, bet kiti, it pelė 
prie sląstų, dar nelenda iš 
syk, bet uostinėja.

Kas bus?
O-gi, kas gal būt? Visų 

gyvų sutvėrimų vienodas li
kimas, anot to Sienkievi- 
čiaus: "Raz kozie smierc."

Ciprijonas.

| Gražiausių Dainų ir Naujausių 0
EILIŲ KNYGA
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Papuošta daugeliu spalvuitų puikių paveikslų, 
223 puslap. didžio, apie 150 įvairių eilių, tinkamų 

deklamuot ant viešų susirinkimų.
Knygoje trijų rusių eilės: 

TAUTIŠKOS, ŠEIMYNIŠKOS IR 
DARBININKIŠKOS.

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

SIELOS BALSAI
PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO I b 

DARBO VALANDAS.
Kiekvienas nusipirkęs tą knygą pasidžiaugs. HĮ 

Pinigus geriausiai siųst "Money Orderiu,** popie- h į 
rinius galima siųst tiesiog paprastam konverte, h j 
užrašius aiškiai adresus savo ir "Keleivio** ir į d 
prilipyt už 2c. markę. ||

"KELEIVIS," SO. BOSTON, MASS. g



LIETUVYS FOTOGRAFAS

Gerbiamieji "Keleivie" 
skaitytojai! Platinkit ''Ke
leivi,’* kaipo darbininkų lai
krašti.

Pasarga. Važiuojantiems iš Bostono reikia imti karus ant Scollay 
Sųuare ar Haymarket, su užrašu Saugus Centre. Iš Salėm, Mass., nuo 
Town House Sq. taipgi Saugus Centre.

P. S. Jeigu bus lietus, tai piknikas bus nukeltas ant toliaus.

Pirmiausiai bus dviejų drutuolių imtynės, kuris pergalės, gaus pas
iirtą dovaną. Toliaus kas atsižymės bėgime, bulvių sodinime, augšėiau- 
siai peršoks, užrištom akim paženklintą vietą suras, yra skiriamos 
dovanos.

Todėl, vaikinai ir merginos, nau-dokitės proga, kad ką laimėtumėt. 
Paskui bus prakalbos angliškai ir lietuviškai, yra pakviesti geriausi 
kalbėtojai. Ant galo bus šokiai, kurie tęsis iki vėlai naktį.

Rengėjai.

Kruvinas streikas Bayonne, N. J

Photos bv American Presą Associatlon. ...
Viršutinė paveikslėlio dalis parodo, kaip Bayonne streikienai šturmuoja muro sieną, 

už kurios yra pasislėpę Standard Oil Co. samdyti žmogžudiai. Apačioje darbininkai 
susirinkę apie fabriką kalbasi apie tolimesnę kovą.

Rockefellerio galvažu
džiai šaudo darbininkus

rų, kurie apsiėmė skebauti, 
nedaug atsiranda. Visi "fo- 
reineriai” šerifo neklauso ir 
reikalauja daugiau algos.

Iš viso Bayonnės sumiši
muose sužeista apie 150 
žmonių. Ir vis tai dėl Roc
kefellerio milijonų.

vagia! Vien tik prieplauką 
So. Bostone statydami pa
vogė $2,000,000.

DIDŽIAUSIAS PIKNIKAS
Rengia 60, 67 ir 71 Kuopos Liet. Soc. Sąjungos S. P.

Subatoj, 31 Liepos-July, 1915 m.
LILLY POND GROVE, SAUGUS MASS.

Prasidės 2 vai. po pietų ir trauksis iki vėlai nakčiai.
Bus labai gera orchestra.

Ginklų darbininkai rengiasi 
streikuot.

Mašinistų ir metalo dar
bininkų unijų vadovai pra
našauja didelį streiką Bos
tone. Visos dirbtuvės, kur 
dirbami ginklai ir amuniii- 
ja, rengiasi streikuot. Ma- 
šimtai padavė reikalavimą 
8 vai. darbo dienos ir 50c už 
valandą.

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

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

150 žmonių sužeista ir ke
liatas nušauta.

Bayonne, N. J.— Perei
toj’ sąvaitėj’ sustreikavo čia 
5,000 Standard Oil Co. dar
bininkų. Kitoj aliejaus dir
btuvėj žmonės da dirbo. 
Streikieriai nuėjo juos iš
sivesti. Kompanijos sargai 
tenai pradėjo į streikierius 
šaudyt. Apie 100 žmonių 
likos sužeista ir vienas nu
šautas. Darbininkų krau
jas bėgo upeliais. Sužeista 
ir tris policmanai, bet sako
ma, kad juos sužeidė kom- 
panij’os sargai. šaudydami 
darbininkus.

Nežiūrint tokios baisios 
galvažudystės, nė 
kompanijos sargų nebuvo 
areštuotas. Majoras parei
kalavo da milicijos tiems 
galvažudžiams apsaugot. 
Bet šerifas milicijos nepriė
mė, sakydamas, kad jis vie
nas su savo "boys’ais" pa
darys ”tvarką.”

Žmonės įtūžę pradėjo 
šturmuot dirbtuvės sieną, 
už kurios galvažudžiai slė
pėsi. Rockefellerio alie- 
j’aus sargai vėl pradėjo šau
dyt ir da du vyru užmušė, o 
keliolika sužeidė. Sakoma, 
kad tų galvažudžių kompa
nija turi 300. Apie fabri
kas pastatyta kulkasvai- i 
džiai. Darbininkai taipgi 
pradėjo ginkluoties. Kapi
talistų laikraščiai rašo, kad 
kompanijos sargai užpuolė 
ant streikierių "arsenalo” 
ir atėmė 500 šautuvų.

Pereitoj nedėlioj streikie
riai turėjo mitingą. Šerifas 
įsiveržė susirinkiman su 
ginkluotais sargais, nuvarė 
pirmininką šalin ir liepė vi
siems sustoti prieš Ameri
kos vėliavą, kurią pakėlė 
ginkluoti jo vyrai. Tuomet 
jis pranešė, kad čia niekam 
nevalia kalbėti be jo paveli
jimo. Vienas žmogus atsilie
pė ir šerifas liepė jį tuojaus 
areštuoti. Paskui jis pra
nešė, kad jis areštuoja strei
kierių komiteto pirmininką, 
kurį jo sargai tuojaus ir su
ėmė. Tuomet jis liepė vi
siems grįžti į darbą.

Kapitalistų gatviniai la
pai rašo, visi angliškai kal
bantieji ir Amerikos pilie
čiai šerifo tuojaus paklausė 
ir apsiėmė grįžti darban, ant $2,314,500. 
Tik bėda, kad tų "gerų” vy- augs, kad politikieriai taip

vienas

V

Vietinės Žinios
Drg. Dusevičiaus prakalba 

Spot Ponde.
Pereitą nedeldienį susi

rinkusi Spot Ponde publika, 
be kitų įvairių žaislų, turėjo 
progą pasiklausyti ir pra
kalbų. Atvykęs iš Worces- 
terio drg. Dusevičius pasa
kė prakalbą temoje: "Karė 
ir bedarbė.” Kalbėjo apie 
porą valandų. Drg. Dusevi
čius kalba taktingai ir daro 
gana logiškus išvadžioji
mus. Prakalbos klausėsi a- 
pie 300—400 progresyviške- 
snės publikos. Atžagarei
viai prakalbos metu, vieni 
žaidė, kiti stoviniuodami pa
miškėje tyčiojosi iš kalbėto
jo-

Bet ko jau norėti nuo 
"vyčių," jeigu radosi keli 
kuopiečiai, kurie drg. Kur- 
kuliui perstatant kalbėtoją 
nenorėjo sustabdyti žaislų, 
o pradėjus kalbėtojui kalbą, 
tik žvairavo pasalingai į kal
bėtoją. Mat, pykstama, ko
dėl ne jų komanda tos pra
kalbos įvyko. Sarmata, 
draugai, amžina, akis degi
nanti sarmata, būti tokiais 
egoistais ir tuščios garbės 
jieškotojais!

Paminėtina dar ir tas, kad 
visiems gražiai žaidžiant, 
susidarė gauja atžagareivių 
vaikinų, kurių tarpe buvo ir 
So. Bostono dailės draugi
jos sekretorius su keliais na
riais, visaip stengėsi žaislus 
maišyti: įsibrauja į 
žaidžiančių ir pradeda 
ti ožių balsais. Vis tai 
čių” karžygiškumas!

Du švogeriu

Massachusetts valstija turi 
850,000,000 skolos.

Massachusetts valstijos 
rokundų peržiūrėtojas A- 
lonzo D. Cook praneša, kad 
30 birželio valstija turėjo 
$49,898,354.16 skolos. Ir ta 
skola baisiai greitai auga. 
Gruodžio 1 d. pereitų metų 
ji buvo da $47,583,854.16. 
Taigi į 7 mėnesius ji paaugo 

Ir kur ne-

i

??

vidų 
rėk- 
”vy-

25,000 žmonių šermenyse.
Pereitoj seredoj Chelseaje 

buvo laidotuvės lenkų Jan- 
kovskių šeimynos, kuri žu
vo gaisre. Laidotuvėse da
lyvavo 25,000 žmonių. Liū
dnas buvo reginys: tėvas, 
motina ir keturios dukterįs 
guli ant vienos lentos, o šim
tai žmonių verkia. Trijų 
metų mergaitė, kuri išliko 
gyva, apalpo, kada vežė jos 
tėvus. Ir tos baisios trage
dijos kaltininku buvo 12 me
tų vaikas — jis uždegė tą 
namą, kuriame sudegė Jan- 
kovskių šeimyna. Policija 
jj areštavo.

Patriotiškas '‘didvyris’* ga
vo 18 mėnesių kalėjimo.
Richard Shelburne, vagis 

ir plėšikas, likos nuteistas 
18 mėnesių kalėjimam Va
gis bandė atsišaukti i pa
triotiškus teisėjo jausmus. 
•Jis pasisakė esąs didelis pa
triotas ir laike kivirčų su 
Meksiko buvo nusiųstas Į 
Vera Cruz kariauti už savo 
"kontrą" ir buvo sužeistas. 
Parodė ir žaizdą ant kelio. 
Ir gali būt, kad teisėjas bu
tų jau vagį už tokį "patrio
tizmą” paleidęs, bet vienas 
policistas paliudijo, kad tas 
"didvyris” negalėjo daly- 
vaut Suvienytų Valstijų už
puolime ant Vera Cruz, nes 
lygiai tuo laiku jis sėdėjo 
kalėjime.

Socijalistų piknikas.
Tris LSS. kuojos (60, 71 

ir 67) bendromis pajiegomis 
rengia subatoj, 31 liepos, 
pikniką, Lilly Pond Grove, 
Saugus, Mass. Piknikan y- 
ra pakviesti žymus anglų ir 
lietuvių kalbėtojai ir palin
ksminimui publikos rengia
ma įvairių pamarginimų. 
Patartina skaitlingai lietu
viams atlankyti pikniką. 
Smulkmenas rasite šio nu
merio pagarsinime. Kurie 
norės sykiu su lietuvių bu
riu važiuoti, gali 1:30 vai. 
po pietų susirinkti socijalis
tų salėm

Reikalingi 2 karpenteriai.
Gerai mokanti darbą prie 

taisymo senų arba budavoji- 
mo naujų namų. Kreipki
tės nuo 7 iki 8 ryte, nuo 1 iki 
12 ir nuo 7 iki 9vakare, pas

Ph. B. Bogush,
310 Broadway, So. Boston.

LANDŽIAUS
NAUJA APTIEKA

343 Broadway. So. Boston, Mass. 
Tarpe D ir E sts.

Vienatinis geriausis patarnavimas 
sveikatai.

Pašaukiame Jūsų daktarą per 
telefoną dykai.

Sudarome be skirtumo daktarų 
Receptus iš kur jie nebūtų. Kai
nos visados žemiausios. Reika
laujant per laiškus, pasiun&am 
visur per ekspresą. Visame pa
tarnaujame atsakančiai.
J. C. LANDŽIUS. Aptiekorius, 

(LYNC1I),
343 Broadway, So. Boston. Mass.

Traukiu Paveikslus bile kokiu | 
laiku ir visados gerai padarau. Į 

Reikalui esant Kreipkitės j 
pas mane.

JONAS A. ANDRUŽIS, I 
I53a Broadway, S. Bestos, Mtts.|

■ ■ ■ ■jagBssggsąga;-=-;-ą-g-g-g-ąsa į! Telephone: Back Bay 4200 
DAKTARAS 

į! F r. Matulaitis į GYDO VISOKIAS LIGAS. 
PRITAIKO AKINIUS.

Lietuviška Spaustuvė.
Atlieka įvairius 

darbus spaudos pa
sekmingai. Todėl 
reikale kreipkitės. 
Iš kitų miestų no
rėdami dasižinoti 
apie spaudos pre- 
kias, klauskite lai
šku, įdėdami atsa
kymui krasos žen
klelį už 2c. Spaus
dinu visokius už

sakymus, o taipgi ir dideles kortas, 
kurias stato į langus.

Atdara nuo 6 iki 9 vakarais. _ Su- 
batomis nuo 1 iki 4 po pietų.~ 
liomis ir šventadieniais nuo 7 
išryto.

C. J. MATUTIS, 
2 Rogers Court. Cambridge,

Netoli Portland st.

Nebe
iki 10

Mass.

D-RAS B. L BERNARO
Seniausia 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.

$1.00 i sąvaite
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. KETWERTIS, JE5VELRY CO. 

28 Broadway, So. Boston, Mass.
Gyvenimo vieta: 29 Story str.

Valandos:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte. 

Nuo 7 iki 9 vai. vakare.

419 BOYLSTON STR
Saite 419, 420 ir 421,

Netoli didžiojo miesto knygyno,

BOSTON, MASS.

KNYGOS
"KELEIVIO" SPAUDOS

Sielos balsai. J. B. Smelstoriaos 
•ilta. Knyga didelė su gražiais pa
veikslais, popiera ir spauda graži, 
poezija užimanti........................... 75c
Ta pati knyga gražiau apdar. 1.00

Dievo žmogus. Labai užimantis ir 
naudingas papasakojimas ii dar

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

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

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

Kurgi tas viskas nyksta? Pagal K. 
Kautskį parašė Ž. Aleksa. Kiek
vienam darbininkui, kuria nori pla
čiau suprasti dabartinį auridima 
reikėtų tą knygą perskaityti .. ldc

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

Ta pati apdaryta.................... 50c
Nihilistai arba užmušimas caroAlek- 

sandro II. Tragedija trijose veik

mėse. Gražus teatrališkas veikalas 

ir nelabai sunkus perstatymui Iš 

viso reikalaujamos tik 28 ypatos 25c

Žmogaus išsivystymas. Kaip ir iš 

kur atsirado ant žemės žmogus? 

Išsivystė iš beždžionės nekurie sa

ko. Bet iš kur atsirado beždžionė 

Yra tai klausimai, kuriuos aiškiai 

ir nuosekliai išriša knyga. Kiekvie

nas turėtų ją perskaityti. Ant gra

žios popieros, kalba legva, su dau

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

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

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

Kaip tapti Suvienytų Valstijų pilie
čiu. Aiškiai išguldyti puietystėe 

įstatymai, su reikalingais klausi
mais ir atsakymais. Ji sutaisyta la
bai suprantamai ir sutraukta tas, ko 
reikalauja norint gaut pilietystės 
nopieras ............................................ lle

ti. Su paveikslais.

t

______ D-ras F.

Džian Baubo* Spyčiai ir kitos 
Daugiau juokų negu saliuns alaus. 
Jei nori gardžiai pasijuokt, tad aa- 
sipirk tą knygą ..............................Me

Alkoholis ir kūdikiai. Km yra arta 
tikisi būti kūdikių tėvais, būtinai 
turėtų perskaityti šitą knygutę lOe
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MOTERIŠKU RŪBŲ SIUVfiJA 

Siuva Visokius Rūbas 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.
Telephone: Šo. Boston^ 935^W. Į kampas Broadway, ant 2-rų lubų.

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 knygtuja knygos:

DŽIAN BAMBOS SPYČIAI
Daugiau juokų, negu galiūne alaus

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

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

rėlį ir įdėti į gromatj. Adresuokite taip:|

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

VIENATINĖ LIETUVIŠKA

APTIEKA
BOSTONE IR VISOJE MASS. VALSTIJOJE.

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

Nuo Reumatizmo $1.00. Nuo slinkimo plaukų ir pleiskanų 75c. 

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

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

Vaikų ramintojas 25c. Pamoda plaukams 20 centų.

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

Gydanti mostis nuo pučkų 50c. Nuo prakaitavimo kojų 25c. 

Mostis ir skysčiai nuo niežų ir parkų $1.00. 

Gyduolės dėl pataisymo apetito $1.00. 

Gyduolės dėl suvalninimo vidurių 50 c.

Gyduolės nuo kosulio ir sunkaus kvėpavimo $1.00. 

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

Pilės dėl Kepenų ir Inkstų 75 c.

Pročkos nuo nerviško galvos skaudėjimo 10 ir 25c. 

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

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

Taipgi turiu visokių gyduolių vėliausio išradimo, nuo visokių 

paslaptingų ir kitokių ligų.

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

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

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

Visokiame reikale kreipkitės šituo adresu:

K. ŠIDLAUSKAS 226 BROADWAY, 
KAMPAS C STR

SO. BOSTON, MASS




