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Metas XII.

Rusai paėmė Bukovinos sostinę Czemovicus ir paskandino 12 vokiečių laivų
Galicijoj austrams j pagelbą pribuvo vokiečių generolo Linsingeno armija. Tarpe rusų, kurie dabar eina ant Kovelio, ir teutonų, 
kurie nori juos sustabdyti prie Styro ir Stochodo upių, siaučia baisus mušis. Bukovinoj rusai po smarkaus mūšio persikėle 
per Pruto upę, paėmė Černovicus ir veja austrus galvatrūkčiais i Karpatų kalnus. Paimtų nelaisvėn teutonų skaičius siekia 
jau 170,000 Austrų nuostoliai apskaitomi į 300,000 vyrų. Italai tapgi pradėjo ofensivą. Amerika rengiasi į karę su Meksika.

NAUJA RUSŲ KARĖS 
TAKTIKA.

Paskutiniuose mūšiuose 
su austrais rusai pradėjo 
vartoti naują ir gana gud
rią taktiką. Visų pirmiau
sia jie atidaro baisią artile
rijos ugnį, kuri tęsiasi ke
lias valandas ir paskui stai
ga sustoja. Austrai tuo
met. suprantama, laukia pė
stininkų antpuolio ir prade
da greitai rengtis, kad ji at- 
jmušus: stato kulkasvai-
; džius ir prietaisas bomboms 
: mėtyt, traukia į priešakį 
j kuodaugiausia rezervų ir 
stato raitelius gatavai. Tuos 

■ prisirengimus rusų karve
džiai tėmija ir laukia.

Tečiaus vietoj eiti atako
mis, prie kurių austrai jau 

----- - -- ■ , pasirengė, rusai išnaujo
nuo baisaus rusų bomoarda-. atidaro artilerijos ugnį ir 
vimo esąs visai sugriautas,; užberia priešininko pozici- 
tuojaus buvo užimtas kazo-jjas šoviniais, kaip ledais, 
kų. Rusai čia sugavo da Austru tarpe kila didžiau- 
1,000 austrų ir paėmė daug;sis sumišimas ir skerdvnė 
karės grobio. Pabėgusius 'darosi da kruvinesnė. Ir 
iš Černovicų austrus kazo- 'kada priešininkas lieka visi
kai dabar vejasi galvatruk- igkai sudemoralizuotas, tada 
čiais į Karpatų kalnus. i rusų pėstininkai leidžiasi 

Dabar rusai veržiasi prie i atakomis ir ima pozicijas su 
Kovelio ir Lvovo, norėdami;tūkstančiais belaisvių, 
paimti svarbiausius gele
žinkelių punktus. Austrams 
į pagalbą čionai pribuvo vo
kiečių generolas Linsinge-į 
nas su savo armija ir dabar! 
prie Styro ir Stochodo upių į 
tarp slavų ir teutonų eina i 
milžiniškos imtynės, f 
lynas sako, kad rusai ata
kuoja su negirdėtu narsu
mu, bet vokiečiai savo kon
tratakomis vietomis rusus 
atmuša. Tai tik tiek Berly
nas gali šiuo kartu pasigirti.

Vėliausios žinios iš Petro
grado sako, kad apie Černo
vicus rusai paėmė da 3,000 
belaisvių. Iš viso dabar ru
sai turi apėmę nuo 5 birže
lio arti 170,000 belaisvių, 
163 kanuolės, 266 kulkasvai- 
džius, 140 prietaisų bomb- 
boms mėtyt ir 32 minoms 
mėtyt. Beto da paimta dau
gybė amunicijos, maisto, va
gonų, drapanų, virtuvių ir 
kitokių karės įtaisų.

Austrų nuostoliai išviso 
apskaitomi jau į 300,000 ka
reivių.

Rusų nuostoliai taipgi tu
ri būt sunkus, bet visgi jie 
negali būt taip dideli, 
nelaisvėn jų visai mažai pa
teko. Iš viso jų pateko 
vų į priešininko rankas per 
visą šitą ofensyvą tik 3,000 
vyrų.

Bukovinos sostine jau 
rusų rankose.

Bukovinos sostinė Černo
vicai jau rusų rankose. Mu
sys dėl šito miesto buvo la
bai atkaklus. Ypač smarki 
kova ėjo pakol rusai persi
kėlė per Pruto upę, ant ku
rios austrai išsprogdino vi
sus tiltus ir sustatę visas sa
vo kanuolės ant kito kranto 
priešinosi visomis jiegomis. 
Nežiūrint tečiaus baisios 
austrų ugnies, pereitos ne
dėlios naktį rusai pasi
statė per upę plaukian
čius tiltus ir persikėlė Čer
novicų pusėn. Austrai tuo
met leidosi bėgti, o rusai 
juos vytis. Miestas, kuris

AUSTRŲ ORLAIVIAI 
BOMBARDAVO 

VENECIJĄ.
Nedėlios naktį austrų oro 

j laivynas buvo nulėkęs šiau
rės Italijon ir metė bombas

I

RUSAI IŠGELBĖJO 
ITALIJĄ IR 
VERDUNĄ

Rusų ofensyvas sulaikė 
austrų besiveržimą Italijon 
ir sumažino vokiečių spau
dimą ant Verduno. Apskai
toma, kad nemažiau kaip 
50,000 vokiečių paimta nuo dalykų žinovai sako, kad jei- 
Verduno ir 4 divizijos iš ki- gu rusai paims Lvovą, apie 
tų vietų Francuzijoj, kad ką jau rodos negalima ir 
sulaikius rpsų pirmyneigą.' abejoti, ir pasistums da to- 
Austrai taip-p^t buvo pri-! liaus į vakarus, tai vokiečių 
versti paimti daug spėkų iš armija noroms-nenoroms 
Italijos fronto ir siųsti jas į bus priversta trauktis iš 
prieš rusus. Tokiu budu ■ Lietuvos atgal, nes kitaip 
austrų žygis prieš italus tu- j jos šonas liks atidengtas ru- 
rėjo sustoti ir italai dabar įsų atakoms. 0 jau kada 
pradėjo varyti austrus at-į priešininkas užpuola iš šo- 
gal. Taip-pat liovėsi vokie- no tai tuomet labai prasti 
čių užpuolimai ant Verduno. | 
Paskutinėmis dienomis prie į 
Verduno jau franeuzai už
puola. o vokiečiai tik ginasi.

Tečiaus nereikia manyti, 
kad rusų ofensyvas buvo 
pradėtas vien tik tuo tikslu, 
kad pagelbėjus franeuzams. 
ir italams. Rusai užpuolė 

strų silpnumą. Daug ka-! YeiįĮuno- 
riumenės ir kanuolių iš ru-,'0. - —e
sų fronto austrai buvo nu
siuntę prieš italus. ___
tai pamatė ir užpuolė juos.

Vokiečiai gali būt 
išvyti iš Lietuvos.

Nesulaikomas rusų pir
myn ėjimas pradeda grasin
ti dideliu pavojum visai teu
tonų linijai Rusijoj. Karės

piragai.
Jei kaip, taip rusai vėl ga

li atsiimti Lietuvą.

SKEFFINGTONO UŽMU
ŠĖJAS PADARYTAS 

'BEPROČIU.”
Anglų pulkininkas Bo\ven 

Colthurst, kuris per airių 
sukilimą be jokio teismo nu
šovė laikraščio ’Trish Citi- 
zen” redaktorių Skeffingto- 
ną, buvo atiduotas karės tei
smui ir atrastas kaltu žmog
žudystėj, bet teismas taipgi 
"atrado.” kad tuomet pulki
ninkas buvo nepilno proto 
ir todėl bausti jo negalima. 
Jis buvo pilno proto prieš 
tai ir pilno proto yra dabar, 
bet toje valandoje, kada jis 
nušovė nekaltą žmogų, jis 
buvo "beprotis.” Ar ne iš
juokimas tiesos?

DUBLINE JAU VĖL 
RIAUŠĖS.

Pereitą nedėldienį airių 
sostinėj Dubline vėl buvo 
riaušių. Draugija "Sinn 
Fein” (reiškia: męs patįs) 
Įtaisė po pamaldų demon
straciją ir ėjo su žalia vėlia
va. Kareivis, kuris norėjo 
tą vėliavą iš moteriškės at
imt, likos apmuštas. Tuo
met šoko policija ir vėliavą 
atėmė. Ant policijos tuomet 
šoko minia ir prasidėjo 
riaušės. Demanstrantai sa
vo vėliavą išgelbėjo ir pa
slėpė.

Kare taip Amerikos 
ir Meksikos.

........ - . _ nės veikėjas d-ras Wolfgang
Ber- iant Mestre stoties (5 my-j<app pašaukė Vokietijos

nes

gy-

•ŽUVO DU LAIVAI NUO 
MINŲ.

Iš Amsterdamo praneša
ma, kad tenai pribuvo 32 ju
rininkai norvegų laivo ”Er- 
kendal.” kuris užėjo ant mi
nos ir likos sudraskytas. Ki
ta žinia iš Kopenhagos sa
ko, kad švedu laivas ”Heidi” 
nės išsigelbėjo.

I

Meksikos prezidentas Car
ranza (ištark: Karranca) 
prisiuntė pereitą nedėldienį 
Washingtonan reikalavimą, 
kad į septynias dienas butų 
iškraustyta iš Meksikos vi
sa Amerikos kariumenė. To 
nepadarius, po septynių die
nų Meksika skaitys esanti 
su Amerika ant karės papė
dės, o visus Amerikos ka
reivius Meksikoj skaitys už
puolikais ir kaipo tokius 
juos vaišins.

Kaipo atsakymą į Meksi
kos ultimatumą, Wilsono 
administracija tuojaus pa
skelbė visos šalies milicijos 
mobilizaciją. Į 48 valandas 
Įsakyta susirinkti mobiliza
cijos punktuose visiems val
stijos milicijos skyriams: 
pėstininkams, raiteliams, 
artilerijai, saperams, sanita
rams, lauko ligonbučiams ir 
kitiems.

Amerikos generolas Fun- 
stonas turi Meksikos pasie
nyje 50,000 paprastų Suv. 
Valstijų kareivių ir sakosi 
meksikiečių nebijąs. Jis pa
taria tuojaus įsiveržti Mek- 
sikon su visa armija ir už
imti tenai pakraščio gele
žinkelius. Be to da Meksi
koj yra gen. Pershingo ar
mija (dėl jos tenai buvimo 
ir kilo šita audra), bet ji 
esanti jau iš trijų pusių me
ksikiečių apsupta ir gali būt 
visiškai atskirta ir sunai
kinta.

Meksikoj taipgi paskelbta 
mobilizacija. Vienoj tik 
Chihuahua provincijoj stoję 
apie 50,000 meksikiečių. Ga
li būt, kad su Carranza su
sivienys ir Vilią. Meksikie-

SOCIALISTŲ TAIKOS 
KONFERENCIJA. 

ATIDĖTA.
Tarptautinis Socialistų 

Biuras paskelbė, kad socia
listų taikos konferencija, 
kuri pirma buvo paskirta 
ant 28 birželio, dabar lieka 
atidėta iki 31 liepos. Ame
rikos socialistus toj konfe
rencijoj atstovaus drg. Mor- 
ris Hilląuit iš New Yorko.

JAPONIJOS KARALIUS 
SVEIKINA CARĄ.

Rusijos caras gavo nuo 
Japonijos mikados šitokį te
legramą:

"Su dideliu džiaugsmu aš 
priėmiau linksmių žinių a- 
pie didelę šaunios jūsų ka- 
riumenės pergalę Galicijoj, 

į Tų svarbių karės nuotikių 
i valandoj aš trokštu išreikšti 
Jūsų Didybei karščiausi sa
vo pasveikinimą.

Jošihito.”
Kaip greit "susidrauga

vo!”

UŽMUŠTAS GARSIAUSIS 
VOKIEČIŲ LAKŪNAS.
Sakoma, kad garsiausis 

uviv v°kiečių lakūnas kapitonas 
austrus dėlto, kad matė au- hkos užmuštas prie

---- Boelke lakstyda
vo Fokkerio sistemos orlai- 

Jvvje ir sunaikino jau apie 
Piliai 14 sąjungininkų orlaivių, 

j Už jo gabumus kaizeris at
rašė jam ypatišką laišką su 
pagirimais ir padėkomis. 
Boelkė visados nešiodavo il
gą geltoną šaliką ir tokio 

i pat dažo buvo jo orlaivis. 
I Lygiai su tokiu orlaiviu pe
reitoj sąvaitėj prie Verduno 
susirėmė franeuzų lakūnas 
Roger Ribiere. Mūšyje vo- 

i kiečių lakūnas likos nušau
tas ir nupuolė į vokiečių po
licijas. Puolant paskui jį 
į plevėsavo ilgas geltonas ša
likas, todėl manoma, kad 
tai buvo tas pats Boelkė.

I

VOKIETIJOS KANCLE
RIS PAŠAUKTAS 

DVIKOVON.
Žymus vokiečių visuome- j Lygiai su tokiu orlaiviu pe-

lios nuo Venecijos) ir bom- kanclerį Bethmann-Holl- 
bardavo visą geležinkeli nuo .weggą dvikovon už įžeidimą 
tos stoties iki San Dona ■ garbės. Mat d-ras Kapp ’ 
di Piave. Paskui orlaiviai 'parašė knygutę, kur aštriai' 
nulėkė Venecijon ir bombar- ikritikuoiama dabartinio Vo- i 
davo arsenalą. Austrai sa-! 
kosi pridarę italams daug 
militariškų nuostolių, bet 
italai sako, kad austrų bom
bos užmušė tiktai keliatą 
vaikų, o kariškos įstaigos nė 
kiek nenukentėjo.

Italai smarkiai šaudė aus
trų orlaivius iš tam-tikrų 
kanuolių, bet nė vieno nenu
šovė.

f

RUSAI UŽPUOLĖ HIN- 
DENBURGĄ.

Baranovičių šiaurėje ru
sai smarkiai bombardavo 
vokiečių pozicijas. Kada 
rusų artilerija, rodėsi, jau 
sumaišė vokiečių pozicijas 
su žeme, tuomet puolėsi ru
sų pėstininkai tas pozicijas 
užimti. Jie ėjo atakomis 
septynis kartus, bet kiekvie
ną kartą vokiečiai juos at
mušė.

80,000 AUSTRŲ APSUP
TA.

Iš Petrogrado telegrafuo
jama, kad kairysis rusų 
sparnas žaibo greitumu ap
supo 80,000 austrų, kurie bė
go iš Černovicų.

Visas rusų frontas dabar 
gula ant Lvovo ir paimti ne
laisvėn vokiečiai sako, kad 
Galicijos sostinę teutonų 
kariumenė jau apleidžia.

kritikuojama dabartinio Vo
kietijos kanclerio politika. 
Atsakinėdamas į daromus 
jam toj knygutėj užme
timus, kancleris pavadino 
knygutės autorių d-rą Kap- 
pą "visuomenės nuomonės 
piratu.” Kapp užtai nu
siuntė kancleriui pakvieti
mą į duelių. Kancleris šitą 
pakvietimą tečiaus atmetė, 
paaiškindamas, kad jo padė
jimas valstybėje neleidžia 
dabartiniu karės metu sta
tyti savo gyvastį pavojum 
Kapp dabar paskelbė laikra
ščiuose, kad jis lauks, pakol 
karė pasibaigs ir tuomet pa
šauks kanclerį prie ginklo.

TURKAI IŠKAPOJO 1,000 
KAZOKŲ.

Iš Konstantinopolio pra
nešama, kad Irako fronte. 
Šemdinano rajone, turkai iš
kapojo 1,000 kazokų, paėmė 
daug gyvulių, telefoną ir 
daug tiltams statyti mede
gos.

Be to,turkai sakosi pa
skandinę du rusų kanuoli- 
ninku ir tris laivus su amu
nicija, gi keturis kitus lai
vus uždegę ir keturis dide
lius amunicijos magazinus 
ant upės kranto sunaikinę.

Vienok turkams daug ti
kėti negalima, nes jie visuo
met meluoja.

MUŠYS BALTIJOS JUROJ
Baltijos juroj Švedijos pa

kraštyje rusų karės laivy
nas, susidedąs iš minininkų, 
kontraminininkų ir subma- 
rinų, užpuolė kelioliką vo
kiečių prekinių laivų, ku
riuos lydėjo du nedideli 
skraiduoliai ir ginkluoti 
žvejų laivai. Prasidėjo mu- 
švs, kuris tvėrė 45 minutas 
ir išleista apie 200 šūvių. 
Berlynas prisipažįsta, kad 
šitam mūšyje vokiečių 
skraiduolis "Herzmann” bu
vo paskandintas. Iš Švedi
jos gi pranešama, kad be to 
rusai paskandino skraiduo
lį "Koenig von Sachsen” ir 
10 laivų su prekėmis.

BULGARAI RENKASI 
RUMUNIJOS PASIE

NYJE.
Iš Atėnų atėjo žinių, kad 

bulgarų spėkos pradėjo jau 
traukti iš Salonikos fronto 
Rumunijos pasienin. Jei tas 
teisybė, tai butų lyg ir ženk
las, kad Rumunija gali pri
sidėti ’’ 
Ypač 
kada 
rus.

prie sąjungininkų, 
jai gera proga dabar, 
rusai taip muša aust-

SAKO. ANGLIJOS LAIVY
NAS SUMAŽĖJO 

600,000 TONŲ 
ĮTALPOS.

Berlyno laikraščiai 
skaito, kad Anglijos laivy
nas šioj karėj neteko jau 
600,000 tonų įtalpos. Kitais 
žodžiais kalbant, 600,000 to
nų įtalpos sudaro paskan
dinti Anglijos laivai. Skai
tant aplamai po 10,000 tonų 
ant kiekvieno laivo, tas rei
kštų 60 laivų.

ap-

AUSTRUS MUŠA JAPO
NŲ KANUOLĖS.

Londone gauta iš Petro
grado žinių, kurios sako, 
kad už dabartinj rusų pasi
sekimą reikia padėkot di
džiulėms japonų kanuolėms. 
Tos kanuolės esančios daug 
smarkesnės, negu iki šiol ru
sai vartodavo, ir jų šoviniai 
esą užtaisomi nauja, tik da
bar japonų išrasta sprogsta
mąja medega, kurios naiki
namoji pajiega esanti pasi
baisėtina.

DU SOCIALISTAI JNĖJO 
ITALIJOS MINISTE-

RIJON.
Pereitam "Keleivio” nu

meryje jau rašėm, kad re
zignavo visas Italijos mini- 
sterių kabinetas, nes žmonių 
atstovų butas atsisakė nu
balsuoti jiems savo pasiti
kėjimą. Dabar išrinktas 
jau naujas kabinetas, kurin 
tarp kitų ir du socialistai 
inėjo. Premjeru paskirtas škinima dabar išleido Angli- 
Paulo Boselli.

BERLYNAS LEIDO 
FRANCUZIJAI MAI

TINTI SAVO BE
LAISVIUS.

Iš Paryžiaus pranešama, .. . -.
kad vokiečių valdžia leido ciai„ 9^1S1 amenkiecius su- 
franeuzų valdžiai nuolatos mustk 
siuntinėti franeuzams vo- Amerikos spauda^ karės 
kiečių nelaisvėj duonos ir svaiguliu pasigėrus sukauja
drabužių.

"HAMPSHIRE” ŽUVO 
NUO MINOS.

Skraiduolis "Hampshire, 
su kuriuo Kitcheneras nu
skendo, buvo paskandintas 
ne vokiečių submarino, bet 
žuvo nuo minos. Toki paai-

kaip proto netekus, kad 
amerikiečiai eina ginti savo 
vėliavą. Laužiasi svetimon 
šalin ir tas vadinasi "ginti 
savo vėliavą.”

jos valdžia.

NUBAUDĖ Už MAITINI
MĄ KARĖS BELAIS

VIŲ.
Amsterdamo laikraštis 

"Telegraaf” rašo, kad vo
kiečių kariškas general-gu- 
bernatorius Belgijoj už
draudė gyventojams išeiti iš 
namų nuo 2 vai. po pietų iki 
8 vai. ryto. Tokia bausmė 
uždėta ant žmonių už tai, 
kad Belgijos gyventojai be 
vokiečių • leidimo duodavo 
rusams belaisviams paval
gyt (rusai belaisviai dirba 
Belgijoj laukų darbus).

SMARKUS ŽEMĖS DRE
BĖJIMAS.

Anksti 16 birželio rytą vi
durinėj Italijoj smarkiai su
drebėjo žemė. Stipriausis 
siūbavimas buvo apie Forti 
ir Rimini miestus, 
mių tečiau nebuvo.

ITALAI PRADĖJO UŽ
PUOLIMĄ.

Austrai norėjo parsi
traukti iš Italijos fronto 
daugiau spėkų prieš rusus, 
bt italai taipgi pradėjo už
puolimą ir austrai negali 
paimti iš tenai nė vieno ka
reivio. Sakoma, kad italai 
atsiėmė jau apie 45 ketur
kampes mylias žemės, kurią 
austrai buvo užėmę.

Nelai-

ANGLAI UŽĖMĖ PERSŲ 
MIESTĄ.

Iš Teherano pranešama, 
kad anglų gen. Sykes su bu
riu kareivių užėmė Kerma- 
ną, svarbiausi pietvakarių 
Persijos miestą.

BOMBARDAVO BULGA
RIJOS PAKRAŠTĮ.

Iš Salonikos pranešama, 
kad pereitoj sąvaitėj sąjun
gininkų laivynas bombarda
vo visą Bulgarijos pakraštį 
nuo Porto Lagos iki Dede- 
gačo. Gyventojai bėgo Bul
garijos gilumom
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K E L E I V I S

KURGI PASIDĖJO 
$19.000?

"Darbinikas" 69-tam sa
vo numeryje rašo, kad 9 

DELEI VIENYBĖS PRIEŠ ‘
KLERIKALUS.

Skaitytojai turbut da at
simena, kad metai ar dau
giau tam atgal "Keleivis’* 
jau ragino socialistus ir pa
žangiuosius tautininkus su
vienyti savo spėkas, kad ga
lėjus pasekmingiau kovoti' 
su augančia klerikalizmo 
šmėkla. Mums rodėsi, kad 
tokia vienybė yra galima ir 
būtinai reikalinga, tečiaus 
musų draugai tam neprita
rė. Dabar tankiai apie to
kios vienybės reikalingumą 
užsimena "Ateitis.” bet so
cialistų spauda žiuri į tą 
klausimą vis skeptiškai. Pa
vyzdžiui, "Laisvė” rašo:

” 'Ateities’ redaktorius gą- 
zdina mus. socialistus, gązdi- 
na ir savo partijos žmones. 
Gąsdina didžiu klerikalizmo 
pavojum. Jisai piešia baisų 
Įsigalėjusio klerikalizmo pa
veikslą ir nurodo, kad toji įsi
siūbavusi klerikalizmo vilnis, 
jeigu tik nebus suturėta, nu
šluos visas pirmeiviškas musų 
Įstaigas, užslopins visą pro
gresyvi judėjimą. Kad atsi
ginus nuo klerikalizmo, po
nas 'Ateities’ redaktorius 
šaukte šaukia visus pirmei
vius, visus socialistus prie 
vienybės, prie sutarimo, prie 
bendro veikimo.

"Gražus tai žodžiai, nėra 
kas besakyti, bet mes pasive- 
lysime priminti 'Ateities’ re
daktoriui. kad taip vadinami 
pirmeiviai veik visuomet bu
vo uoliausi klerikalų draugai 
ir jų darbo rėmėjai? Ne su 
socialistais dėjosi pirmeiviai, 
kad apgalėti klerikalus, bet

apgalėtisu klerikalais, kad 
socialistus.”

Ir čia "Laisvė” 
"Ateičiai” visą eilę 
mų. kaip Lietuvos 
viai iš "Lietuvos Ūkininko" 
pataikavo klerikalams, o ant 
socialdemokratų ir leidžia
mos jų "Naujosios Gadynės” 
užpuldinėjo; kaip "Lietuvos 
Žinių” ponai lenkė galvas 
prieš kun. Tumą, kaip jie 
rėmė Olšausko "Saulę.” ir 
1.1, ir t. t.

Panašiai kalba ir "Kova. ’ 
Bet argi visi tie praeities 

dalykai turi būt tokiu jau 
užkerėtu Įstatymu, kad vi
sur, visados ir visi tautinin- 
rkai turi sekti "Lietuvos U- 
kininko” ar "Lietuvos Ži
nių” pirmeivių taktika? Ga
lime nesutikti su tautininkų 
pažiūromis tenai, kur jų pa
žiūros nuo musų pažiūrų 
skiriasi; bet negalime nesu
tikti su tuo, kad auganti 
klerikalų galybė pažangiam 
musų judėjimui yra laibai ir 
labai pavojinga; ir negalim 
užginčyti to fakto, kad kuo 
daugiau socialistai su tauti
ninkais kariauja, tuo dau
giau stiprėja klerikalai.

nurodo 
atsitiki- 
pirmei-- - - M

birželio Philadelpnijoj buvo 
antrasis klerikalų "Tautos 

l Fondo” seimas ir kad iš sek
retoriaus raporto paaiškėjo: 

"kad ligšiol surinkta esą 
arti $52.000.00. Iš tų išsiųs
ta sušelpimui nukentėjusių 
nuo karės $19.000.00. apie po
rą tūkstančių išleista politi- 

! kos reikalams (tarp tų ir de
legatų kelionei). Kiti pinigai 
tebesą nesiųsti, nes ligšiol ne
buvę tikrus žinios, ar galima 
busią siusti pinigus tiesiai i 
vokiečių užimtą Lietuvą. Da
bar esą fonde arti $14.000.00 
šelpimui pinigų.”
Vadinas, klerikalai patįs 

prisipažino, kad iš $52,000 
surinktų Lietuvos šelpimui 
aukų jie išsiuntė iki šiol vos 
tik $19,000. o tečiaus jie rė
kė visa gerkle, kad Lietuvos 
šelpimo Fondas surinktas 
aukas laikosi Bostone. Rė
kė apie tai klerikalai, rėkė 
ir dešinieji tautininkai, kad 
Lietuvos žmonės miršta ba
du, o socialistai laikosi su
rinktas aukas savo kišeniu- 
je ir nesiunčia. Atžagarei- 
viškų tautininkų organai 
"Lietuva” ir "Vienybė L.” 
net kurstė žmones, kad jie 
pareikalautų iš LšF. savo 
aukų atgal. Kodėl gi jie da
bar nekursto žmonių, kad 
atsiimtų savo aukas iš kleri
kalų "Tautos Fondo?"

Bet tai da ne viskas, kad 
klerikalai laikosi surinktus 
pinigus klerikališkam savo 
krepšyje. Įsitėmykim da, 
ką sako paduotos čia pačių 
klerikalų skaitlinės. Jos pa
rodo, kad išviso klerikalai 
surinko nukentėjusiems nuo 
karės žmonėms šelpti arti 
$52,000. Iš tos sumos $19,000 
jie jau išsiuntė ir da arti 
$14,000 šelpimo pinigų turi 
savo fonde. Reiškia, šelpi
mui jie duoda tiktai $33.000. 
kuomet išviso tam tikslui 
surinkta $52.000! Kur vra 
da $19,000?

“S įT>Ro& n^lotininfaĮ Sandaros
; klausimus. ti į mokytojaus

Matydamas, kad socializ- ; šalia SLA. seimo Pitts- 
mas jam perdaug kietas ne-'burge musų tautininkai atli- 
šutys, "metodologijos dak- į ko ir savo Sandaros seimą, 
taras" metėsi teologijos dir-! Plačiai apie tai rašo ”Nau- 
von. Bet "Naujienos" ir čia jjienose” p. Kl. Jurgelionis, 
jį sukirto. Pavyzdžiui, jis ~ 
pradėjo aiškinti šitokią "me- 
tologiją:”

"Jei pasitaiko tokių pikta
darių tarp žmonių, kurie 
krikščionystės vardą nešioja, 
jie yra piktadariais dėlto, kad 
krikščionystės neklauso, kad 
jie tame dalyke nuo krikščio
nystės pasitraukia, tai yra. 
kiek jie piktadariauja. tiek 
tuomet ir tame dalyke jie ne
bėra krikščionis"
"Naujienos” jam į tai at-‘ pačių yra skaitomi tik pata- Daugelis jų net nežinojo, a- 

Įrimais kada nors 
ir nusidėvėjęs trik- čiam jų Sandaros seimui. O

i

sako:
"Senas

sas! Jisai visai nepasiekia 
savo tikslo išteisinti krikščio
nybę. o tiktai pastato ant 
juoko jo autorių. Sulig ta 
'metodologija’ išeina juk. kad 
pasaulyje nėra ir niekuomet 
nebuvo nė vieno ’čielo’ krikš
čionio. o vis tiktai 'daliniai’ 
krikščionis.— nes kiekvienas 
žmogus ’griešija’ ir todėl 
kiekvienas jų. pagal Maliaus- 
ko 'metodologija.’ yra nete
kęs didesnės ar mažesnės da
lies krikščionybės. Kun. Ma- 
liauskas, sakysime, kuris vi
sose savo prakalbose ir pamo
ksluose keikiasi, meluoja ir 
kursto žmonyse neapykantos 
jausmus, veikiausia neturi 
savyje jau nė tiek krikščiony
bės, kiek juodumo panagėse 
arba logikos savo galvoje.” 
Net gaila, kaip tam "me- 

todologui” nesiseka.

Paklaidos atitaisymas

TVERIAMA NAUJAS 
LAISVAMANIŲ SU

SIVIENIJIMAS.
Kun. Mockaus sumanymu 

tveriama naujas lietuvių lai
svamanių susivienijimas, 
kuris prigulėsiąs prie ameri
kiečių laisvamanių organi
zacijos "Rationalist Asso- 
ciation of North America" 
ir gyvuosiąs po jos čarteriu. 
Lietuvių skyrius vadinsis 
"Teisybės Jieškotojais,” an
gliškai — "Truth Seekers. 
Pirmutinė "Teisybės Jieško-Į 
tojų" kuopa yra susitvėrus j 
Detroite. Mums prisiųsta 
tos kuopos ir atsišaukimas, 
kame aiškinama tokio susi- ’ 
vienijimo lietuviams reika-l 
lingumas ir patariama tverti 
tokių kuopų kitose lietuvių 
kolonijose. Kur yra nors 
penki asmens, kurie "nori 
platint laisvamaniškus rei
kalus ir sutinka su laisva
manių principais,” sakoma 
atsišaukime, tenai gali jau

?>

• Norkus sako, kad nieks iš to ' jos.
j neišeis, Šliupas sako, 
kritika yra reikalinga. Bet J tas, numestas tarpe Metzo 

iGraičiunas ginčijasi, kad ne!ir Verduno, lygiam atstume 
nuo tų dviejų tvirtovių, prie 
Lotaringijos rubežiaus. Ar 
šitas faktas neaiškina, ko
dėl vokiečiams taip svarbu 
paimti Verduną; taip-pat 
svarbu, kaip butų mums pa
imti Metzą?

Ištikimos skaitlinės, ku
rios tapo surinktos prieš ka
rę ir po jos prasidėjimo, pa
rodys kiekvienam francuzui 
tikrą dalykų stovį: Vokieti
ja prieš karę gamindavo 
28.000,000 tonų geležies, ku
rijos 21.000,000 tonų pareida
vo iš tos Briey srities dalies, 
kurią prijungė Vokietija 

į 1870-71 m. Francuzija ga- 
i mindavo kasmet 22.000,000 
tonų geležies, kurios 15,000.- 
000 tonų duodavo ta Briev 

jstrities dalis, kuri paliko 
'francuzų rankose.

Prasidėjus karei, Francu
zija, kuri neteko visos Briey 
srities, buvo priversta imti 
beveik visą geleži iš Angli
jos ir Amerikos. Vokietija 
užėmė Briey sritį kartu 
Francuzijoje ir Luxembur- 
ge... ir čia ačiū tam prie sa
vo geležies išdirbystės, kuri 
prieš karę nešdavo jai 28,- 
000,000 tonų, pridėjo dar 
15,000,000 tonų iš musų že
mės ir 6,000,000 iš Luxem- 

i burgo — reiškia, 28 ir 15 ir 
6 milionai, kas sudaro 49 mi- 
lionus tonų savo ir savo ben
drų reikalams.

Jeigu mes atsiminsime, 
kad Vokietija Rheino gele
žies dirbtuvėse iš 100 tonų 
žalios geležies pagamina 92 
tonų plieno, tai Vokietija 
turi karės tikslams visokios 
rųšies, kartu ir laivynui, ko- 

įkius 45,000,000 tonų plieno. 
jMes-gi ne tiktai nesusilygi- 
■ nome su Vokietija geležies 
'gaminime, bet dar atidavė
me jai 90 nuošimčių musų 
geležies išdirbystės ir 80 
nuošimčių plieno išdirbys
tės, kuriomis mes naudojo
mės prieš karę.

Ištiesų, šitos skaitlinės 
meta daug šviesos ant tų 
nuotikių Europos karės lau
kuose, kurie mums iki šiol 
buvo maža tesuprantami. 

("Naujienos.”)

Sritis Briey guli, lyg
kad koks milžiniškas karės rak-

palaikymas" pridėt žodžius: 
"ir laisvės ir demokratijos 
auklėjimas." Priimta. Nor
kus, atsiminęs, klausia: "Tai 
kaip-gi vadinties: ar liaudi
ninkais ar demokratais?" 
šliupas atsako: "Tebūna 
demokratai." Ir su tuo už
sibaigė "liaudininkų klausi
mas” ir p. Rimka vėl pasili
ko "brolio” Širvydo kompa
nijoj.

Tautininkų konferencija 
buvo vedama ir klausimai 
svarstomi taip kaip mažų 
vaikų. Prie to viskas *ėjo 
be tvarkos. Originaliai pa
duoti Įnešimai buvo pačių 
inešėjų užmirštami, arba 
balsavimui buvo paduodami 

I mo teisės, ir jų nutarimai jų visai priešingoj prasmėj.
.j 

busianūpie ką kalba. Net žodi "au
tonomija” nevisi vienaip su
prato. Chicagos daktarėlis 
Drangelis prisipažino, kad 
jis da nėra skaitęs knygutės 
"Lietuvos klausimas karės 
metų,” kur .kalbama apie 
autonomiją. Bet patįs tau
tininkai to visai nematė. 
Jiems rodėsi, kad jie čia vis
ką žino, jiems čia viskas ai
šku kaip ant delno.

Pastebėtina, sako p. Jur
gelionis, kad musų tautinin
kai, kuriems buk taip rupi 
tautos reikalai, visai tary
tum nematė, kad jų posėdyje 
randasi tokie žymus ir užsi

tarnavę veikėjai tautos la
bui. kaip Žemaitė ir Bulota, 
ir nė sykio nepaklausė jų 
mažiausio paaiškinimo jo
kiame reikale, kurio patįs 
aiškiai neišmanė.

Partija ar ne partija?
Įdomiausia tečiaus yra 

tai, kad musų tautininkai da 
nežino, kas yra jų Sandara. 
Padėkim, jie pakėlė klausi
mą: "Kaip Tautininkų San
dara turi tvarkyties: ar kai
po partija ar kaipo federa
cija?” Taip buvo pastatytas 
klausimas, bet ištikrujų tas 
klausimas reiškė: ar tauti
ninkų Sandara turi būt par
tija ar ne partija? Liut
kauskas sakė, kad Sandara 
neturi būt partija ir kad Į ją 
galėtų prigulėt ir socialistai 
"bile tik kovotų už Lietuvos 
autonomiją.” Šliupas sakė, 
kad taip negerai ir kad San
daros seimas prieš Suv. A. 
i Valstijų prezidento rinki
mus turės nutart, su kuria 
partija Sandara veiks išvie- 
no, ir už kurios partijos kan 
didtą blsuos.— Po to Šliupas 
patarė (visai ne prie klausi
mo) išmest iš Sandaros plat-

I
i

I

Po teisybei, tai nebuvo jokis 
seimas, bet komedija. Tau
tininkai ir patįs nežinojo, 
koki savo mitingui duot var-, 
dą. nes vadino ji visaip: "pa
sikalbėjimu,” "posėdžiu" ir 
"konferencija."

Jų tas posėdis, pasikalbė
jimas ar konferencija — 
rašo p. Jurgelionis — nepri- 

1 pažino sau galutino sprendi-

apie kritiką reikią kalbėti ir 
sako: "‘Ateitis’gali spjau
dyti ugniu ir vandeniu... Bet 
jei bus organu, tai negali' 
spjaudyti ugniu ir vande- j 
niu.” Drangelis sako, kad j 
jam patikęs Bradchulio įne
šimas. Rimka kalba prieš] 
įnešimą. Bradchulis paant
rina savo įnešimą ir įneši
mas tampa priimtas.

Šliupas atsikelia ir sako: 
("Įnešimą duodu, kad susi
laikytume niekus kalbėję.” 
Bet to įnešimo nieks nepare
mia ir jis nupuola.

Paima naują klausimą: 
"Pritraukimas T.M.D. ir S. 
L.A. ypatingai autonomijos 
klausime.” Prie ko tas "pri
traukimas” turi traukti, iš 
to sakinio niekas nesupras, 
bet tautininkams čia viskas 
aišku ir Brooklyno Liutkau- * 
skas tuojaus ima šitam klau
sime balsą. Papasakojęs, 
kad Autonomijos Fonde ne
daug pinigų ir nebus iš ko 

'nusiųsti Europon savo at
stovą. jis duoda tokį įneši- 

įmą: "šis posėdis turi iš
rinkti komisiją, kuri atsi
kreiptų prie SLA. ir TMD. 
prašydama paremti aukomis 
autonomijos klausime.” 
Norkus tuo tarpu atsiliepia 
turįs laiškų į SLA. ir TMD. 
seimus. D-ras Rutkauskas 
įneša: "Patvirtint laiškus” 

, (visai jų neskaičius). Nor
kus vėl atkartoja savo įnt- 
šimą, kad SLA. ir TMD. "pa
remtų autonomijos klausi
me." Ką "paremtų,” neži
nia. bet tautininkai to visai 
neklausia ir priima įnešimą 
vienbalsiai. Prašymo ko- 
misijon pirmininkas paski
ria: Liutkauską, Šalčių ir 
Drangelį. Šalčius atsisako 
ir pataria: "paskirkit rim
tesnius žmones." D-ras Šliu
pas jam užreiškia: "kad pir
mininkas paskyrė — negali 
atsisakyt.” Ir šalčius apsi
ima.

Šitam savo posėdyje tau
tininkai taipgi "nutarė,” 
kad jų partija neturi da jo
kios programos. Pagalios 
jie atrado, kad programos 
jie ir negali turėti, nes jie 
neturi ir nežino ką ton pro- 
gramon dėti.

Galų-gale perskaityta Ka
ružos laiškas, kur jis pra
neša apie savo kelionę į Ry
mą. Išklausę tą laišką tau
tininkai pradėjo ploti del
nais.

I

seimas, sako, galėsiąs įvykti 
tik tada, kada Karuža par
važiuosiąs iš Europos (pa
bučiavęs popiežiui į pantap- 
lį, jeigu jam ta malonė bus 
suteikta).

Daug laiko tautininkų 
konferencijoj buvo pašvęs
ta tokiems klausimams, kaip 
"kas tai yra liaudininkai?" 
"Kaip Sandara turi kontro- 
liuot savo organus?” "Kaip 
užlaikyti Sandaros čiely- 
bę?" ir t.p. Tie visi klausi
mai sukosi apie p. Rimką. 
Ir šitų klausimų svarsty
muose gerai apsireiškė tau
tininkų pobūdis. Jie savo 
akmenis suvynioja į perma
tomą šilką ir svaido tais ak
menimis sakydami viens ki
tam, kad tai esą ne akmenis, 
o tikrai šilko kamuoliai. 
Paskui jie visi dedasi, buk 
jie visi tiki, kad jie svaidė
si tik šilku, ir ramiai eina 
toliaus viens kitam duobių 
kasti. Taip, Širvydo pase
kėjai ne vieną akmenį atsi
vežė Rimkai, kad jam gerai 
sudrožus, o Rimka priėmė 
tuos akmenis už šilko ka
muolius. Jokio konflikto 
galų-gale tarp Rimkos ir 
Širvydo armijos neišėjo. 
Visi užganėdinti, visi tiki, 
kad taip išėjo, kaip kam no
rėjos.

Kaip žinia, p. Rimka la
bai nesutinka su širvydine 
frakcija. Jisai vadina save 
liaudininku. Todėl opiausis 
p. Rimkos klausimas išsiki
šo, kada reikėjo išaiškinti, 
kas tai yra liaudininkai, ir 
buvo paduotas apsvarsty
mui Širvydo straipsnis til- 
pęs "V. Liet.," kuriame jis 
iškoneveikia liaudininkus ir 
Amerikos ir Europos. Jau formos ketvirtojo punkto 
čia ir Graičiunas ir Liut- tuos žodžius, kuriuose sako- 
kauskas ir Ramanauskas šo- ma apie gerbimą kiekvieno 
ko duoti vėjo Rimkai, o tikėjimo. "Nei mes tikėji- 
Rimka tik prašė nurodyt, mų gerbėme nei negerbia- 
kame esą jo prasižengimai. ’ ................
Rodės, kad jau turės pasi
aiškinti, koks-gi yra skirtu
mas tarp liaudininkų ir 
"širvydinių.” Bet nepa
siaiškino. J 
rencijos sekretorius) skaito 
Širvydo straipsnį apie liau
dininkus iš "Vien. Liet" Po 
to kįla karštesnės diskusijos 
(be jokio įnešimo ant stalo). 
Šliupas paaiškina, kad čia 
esąs nesusipratimas, nes žo
dis liaudininkas reiškiąs tą 
patį ką demokratas, tik vie
nas žodis esąs lietuviškas, o 
kitas graikiškas. Bet Ra-' 
manauskas ir Graičiunas 
spiriasi, kad čia ne tame da
lykas ; čia reikią kalbėti apie mą: _ _
taktiką. Graičiunas sako: gia nusamdyti redaktorių, 
"Čia taktika kitoniška. Čia tai kad organuose butų ofi- 
principas išardytas. Liau- ciališki laiškai (?) nuo val
dininkai nenori skaitytis su dybos ir kad valdyba cenzu- 
Philadelphijos seimo nutari-j ruotų visus raštus.” (Taip 
mais." Rimka sako, kad rei- žodis žodin įnešimas skam- 
kėtų tą apsvarstyti ir jis no- bėjo.) Bieržinskas paremia, 
retų nurodymų, kame čia Prasideda ilgos ^diskusijos, 
jo (Rimkos) ištikrujų pra
sižengta. šliupas tada pa
sako: "Uždaryt diskusi
jas." Paremta. Diskusijos 
uždarytos. Duotas’ įneši
mas: nesvarstyt Širvydo
straipsnio. Už įnešimą 13, 
prieš 2, susilaikė 3.

Šliupas įneša, kad platfor-

Nors "Laisvės” redakci
ja atsisakė kalbėti su "žmo
giuku" dėlei įžeidžiančio ją 
straipsnio "Made in Germa
ny,” ir bereikalingus savo 
reikalavimus pastatė "Ke
leivio" redakcijai, ažuot kad 
pareikalavus iš pasirašiusio 
po duotoju straipsniu pasi
aiškinimo, kuo jis rėmėsi, 
darydamas jai neteisingą ir 
skaudų užmetimą, tečiaus 
aš visgi skaitau sau už prie
dermę paaiškinti nors aplin
kybes. leidusias įvykti pa
klaidai ir dėlei jos nesmagu
mams. Anksčiau klaidos 
atitaisymo padaryt negalė
jau, neturėdamas —kaip jau 
ir "Keleivio" redakcija pa
sakė — to "Laisvės” nume
rio, kame juoda ant balto 
skamba visai kas kita, negu 
tatai, kuo remdamasis pada
riau tą savo "Laisvei” pa
stabą ne su tikslu ką-nors 
įžeisti ar keno garbei kenk
ti, vien gindamas dalyką.

Gegužės 17 d. gavau nuo 
man gerai žinomo draugo iš 
Pennsylvanijos A. V. D. iš 
anglų laikraščio iškarpą a- 
pie sušaudymą Airijos re- 
voliucijonieriaus drg. James 
Connolly. Tas draugas sa
vo laiške, kuriame tarp jo 
paties parašytų eilučių buvo 
prilipdyta kelios citatos, ku
rias jis sakąs iškirpo iš 
"Laisvės,” prašė manęs pa- 
briežti sulyg jo paduoto siu
žeto ar sugestijos straipsne
lį. Neturėdamas "Laisvės” 
po ranka, aš ir palaikiau vi
są tą nurodymą už gerą pi
nigą. Dabargi akyvaizdoje 
fakto skaityčiau savo priva- 

savo lumu atsiprašyti "Laisvės” 
redakciją už padarytą jai 
skaudų ir neteisingą užmeti
mą, bet "Laisvės” redakcija 
to nelaukus ir nereikalavus 
pati pasiskubino neskupiai 
atsiteisti....

Todėl tikiuosi, kad šio pa
kaks, kad visą tą ypač man 
nemalonų nesusipratimą pa
leidus užmaršom

J. B. Smelstorius.
Nuo Redakcijos: Kadangi 

pats drg. Smelstorius daly
ką paaiškina, todėl aiškinti 
tą patį redakcijai savo var
du jau nėra reikalo, nė pra
smės. Redakcija tikisi, kad

t

KAS BUTŲ. JEIGU TOKIE 
VALDYTŲ LIETUVĄ?
S. L. A. seime dalyvavo 

"Vienybės Lietuvninkų” re
daktorius P. Norkus. Su- 
lyg SLA. konstitucijos gi jis 
negalėjo būti .delegatu, nes 
da neišbuvo Susivienijime 
tiek laiko, kiek reikalauja
ma. Todėl prieš jo manda
tą tūli delegatai užprotesta
vo. Bet didžiuma tautinin
kų tą protestą atmetė. Iš 
šito incidento "Naujienų” 
korespondentas p. Jurgelio
nis daro šitokį išvedimą:

"Dalykas, žinoma, čia ne 
Norkuje, nors tautininkai la
bai greiti aiškinti, buk čia lie
čiama Norkų, kaipo Norkų, 
kaipo tautininką. Nuo jo bu
vimo ar nebuvimo seime vis- 
vien niekas neatsimainys, nei 
jis šildo, nei jis šaldo. Bet čia 
konstitucija laužoma, daroma 
precedentas, kad konstituciją 
galima laužyti, jeigu tik to 
norisi. Sakytum, kad tauti
ninkai to nemato... Bet jie 
tą mato, supranta aiškiai, o 
vienok sužiniai laužo konsti
tuciją. Ištikro, tokiu apsirei
škimu negalima atsistebėti. 
Juk jis parodo nei mažiaus 
rei daugiau, kaip tą. kad tau
tininkai gali atsižadėti ir pa
čio konstitucijinio pamato, 
gali tapti tikriausiais anar
chistais ir dar blogiau negu 
anarchistais by tik pastačius 

Bėda tai autonomi- 
tokie

ant savo.
škai Lietuvai kurioj 
anarchistai pradėtu 
tvarką daryti.”

“METODOLOGIJOS DAK
TARAS” NEATSILAI

KO.
Kun. Makauskas, kuris at

važiavęs Amerikon taip gar
siai buvo pasigyręs žinoji
mu "metodologijos,” dabar 
Įsileido su "Naujienomis” Į 
diskusijas apie socializmą ir 
manė Markso mokslą sumu- 

------------- ---------- o— v, šias i dulkes. Bet jis labai 
tvertis kuopa ir gauti čarte- apsiriko. Mat perdaug vy
ri. Dėl platesnių informa- ras pasitikėjo savo "meto- 
cijų patariama kreipties to- dologijos" galybe. "Nau- 
kiu antrašu: Teisybės Jieš- jienos” jį taip sušveitė, kad

t*

n

kotojai, P. O. Box 1233, De- iš išdidaus ”metodologijos '• šiuomi tas menkas nesusi- 
troit, Mich. daktaro” paliko tik pasigai- pratimas bus jau užbaigtas.

I
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"Nei mes tikėji-
Kodėl vokiečiai pergali

me, mes juos galime tik to
leruoti." Šliupo patarimas 
tapo priimtas vienbalsiai.

Bradchulis, grįždamas fties 
prie klausimo, davė ĮnešimąIv lYIcl ClOl Ali vz j vAllVV illVClllllA, 

Norkus (konfe-^’kad S-dara tvarkytus kaip 
federacija.” Tas vėl reiškė, 
kad Sandara nebūtų partija, 

i Po diskusijų, kuriose viso
kiu dalykų sumaišyta, tapo 
priimta tokia Rimkos rezo
liucija : "Konferencija pri
pažįsta, kad Sandara butų 
politikinė kultūrinė organi
zacija paremta federacijos 
pamatais."

Organo Klausimas.
Graičiunąs duoda Įneši- 

"Kol Sandara nepajie-

.._____ , _ ” (Taip
Rimka sako, kad rei- žodis žodin Įnešimas skam-

kalba Žemaitis, Graičiunas, 
Liutkauskas, Ramanauskas, 
vis duodmi pipirų Rimkai ir 
"Ateičiai.” Diskusijose 

' Graičiuno Įnešimas tampa 
užmirštas, ir tada Bradchu- 

. lis duoda naują Įnešimą, ku- 
• ris skamba žodis žodin: 
j "Taktika organo turi būti 

moj prie 'žodžių "svarbiau- absoliutiškai priežiūroj San- 
sia rupi tautos-lietuvystės daros Pildomosios Tarybos."

Visas pasaulis stebisi, kad 
vokiečiai per dvejus metus 
laiko galėjo ne tiktai laiky- 

; prieš tokią daugybę 
priešų, bet da ir pergalėti 
juos. Šito "stebuklo" pas
laptį atidengia francuzas se. 
natorius Henri Beranger 
straipsnyje, tilpusiam Pary
žiaus laikraštyje "Matin.” 
Jisai rašo:

Francuzijoje jau senai nė
ra nė vieno kareivio, nė civi
lio žmogaus, kuris nebūtų 
supratęs, kad geležis šioje, 
kraėje yra karalius. F _ 
ležies dirbama armotos, gra
natos, kulkasvaidžiai ir ka
riški pabūklai visokios rų
šies. Kam trūksta geležies, 
tam umiausiu laiku turi iš
sekti drąsa. Todėl nereikia

_  i__j

nacių pradžių į 
įgyti sritį Briey, kuri prista- Į 
tydavo mums 90 nuošimčių 
musų geležies išdirbystės, ir 
kad ji atakuoja Verduną ti
kslu užtikrinti pastovų tos 
srities valdymą...

Idant supratus visą tos 
problemos (klausimo) tra
giškumą, reikia žinoti, kad 
sritis Briey kaip tik yra tas 
mūšio laukas, kuriame tu
rės būt nuspręsta geležies 
viešpatavimo klausimas tar
pe Vokietijos ir Francuzi- se.

JURIŲ MŪŠYJE DALY
VAVO VISAS VOKIE

ČIŲ LAIVYNAS.
Berlynas prisipažįsta, kad 

jūrių mūšyje, kuris įvyko 
Šiaurės juroj 31 gegužės, 
dalyvavo visas Vokietijos 
kariškas laivynas. Vokie
čiai sako, kad anglų taipgi 
buvo visas laivynas, kuris 
turėjo apie 20 drednautų. 
Anglai tečiaus tai užginči
ja. Bet kaip ten ištikrujų 
buvo, tai sunku sužinoti. 
Giriasi ir vieni, ir kiti. An
glai sakosi taip vokiečius 
sumušę, kad be šešių mėne
sių kaizerio laivynas nega
lės ant jūrių pasirodyt; vo
kiečiai gi šūkauja, kad jie 
supiškinę Anglijos armadą. 
Ištikrujų gi, tai teisybė gal 
bus tame, kad ir vieni ir kiti 
gavo i kaili. Vokiečiai jau 
prisipažįsta, kad geriausis 
jų laivas "Lutzovv," o taipgi 

("Rostock” ir "Elbing," ku- 

nuėjo jūrių dugnan. Tokiu 
budu vokiečių nuostoliai 
siekia 18 laivų, būtent: 3 
šarvuočiai. 2 sunkus skrai
duoliai, 5 lengvi skraiduo
liai. 8 ar 9 naikintojai’ ir vie- 

» submarinas. Anglija 
kad jos nuostoliai 

pasilieka tie patįs, ką buvo 
iš pat pradžių paskelbti, t. 
y. šeši skraiduoliai ir 8 nai
kintojai; išviso 14 laivų. 
Bet vokiečiai tvirtina, kad 
keturi anglų drednautai 
taipgi buvo paskandinti. Jų 
vardai esą: "Warspite,” 
"Birmingham.” "Princess 
Royal” ir . "Marlborough.” 
Anglai rėkia, kad vokiečiai 
meluoja. Visi keturi šitie 
laivai stovį Anglijos uostuo-

| 11 rJiuinc,, nu

is ge- rie pirma nebuvo paskelbti,

stebėties, kad Vokietija iš nas
7- ... J'?-1 pasirūpino sakosi,



l’ž pagarsinimus nei redakci
ja, nei administracija neatsako. 
Skaitytojai patįs turite save 
daboti ir jokiems daug žadan
tiems už maža pinigų apgarsini
mus netikėti ir pinigų nesiųsti 
nepersitikrinus jųjų žadamais 
daiktais. Dažniausia tokie skel
bimai esti tik pigi apgavystė ir 
U negudrių žmonių pinigų vi
liojimas.

vietos gydytojai negalėjo 
pagydyt ir išsiuntė ant far- 
mų. Mušeikos pastatyti po 
kaucija.

Agentas J. K.

žaismes laimėjo pirmą dova- JERSEY CITY, N. J. pačią dieną. Svarstyta klau-;

KORESPONDENCIJOS
AMSTERDAM, N. Y. 

Kuniginis režimas.
Atvykęs į čionai aš nema

ža nustebau radęs žmones 
taip griežtais vieni kitų 
priešais. Pažanginiai žmo
nės labai nusiskundžia ant 
vietos kunigo, kuris sufana
tizuotas savo parapijonų 
minias pavertė aklais savo 
reakcijai įrankiais.

Kaipo laikraščių agentas 
aplankęs kitas vietas, užė
jau į tūlą kepyklą. Neradus 
nę prie Main st. Neradus 
man ten savininko, patarta 
ateit ryt. Ant rytojaus ne
gavęs progos ten nueiti, nu
ėjau trečią dieną. Radau 
čia apart kitų vieną storą, 
neaiškios išžiuros veidu 
žmogystą, kuri, kaip tuoj 
patyriau, esanti kepyklos 
savininku. Kadangi buvo 
vakaras, tai pašaliniams išė
jus savininkas uždarė prie
šakines krautuvės duris, už
suko žiburį ir įsivedė į už
pakalinius kambarius, kur 
buvo kelios moteriškės. Mi
nimas "savininkas” man iš
rodė nužiurėtinai; neman
dagus, neramių išverstų a- 
kių žvilgsniais baugino ir 
idijotiškumu juokino. Pa
žvelgus į tą keistą "apveiz- 

, dą,” galima tuoj buvo spręst 
kad prieš save matai girtuo
klį. Užimtas reikalu ir na
miškiams žinant kas esu ir 
kokiu reikalu atėjau, netu
rėjau laiko ilgai studijuoti 
tą asmenį, nes štai viena 
merginų nusiskundžia, kad 
jinai imanti "Ateitį," bet jai 
nepatinka, esą bedieviškas 
laikraštis. Paaiškinu, kad 
nieko blogo da tame nėra. 
Skaityti galima visokius ra
štus. Savininkas paklausia 
ar turiu "Naujienas" ir 
"Keleivį,” nes jis tik tuos 
laikraščius teskaitąs. Pa
daviau jam tų laikraščių eg
zempliorius. Pavartė, pra
skleidė "Keleivio" lapą ir sa
ko: "Paaiškink, ką čia ra
šo.” Nieko "blogo" ten ne
radęs, gardžiai nusijuokiau 
ir padaviau "Draugą," saky
damas, kad šis, beabejonės, 
jam geriau tinka skaityti. 
Žmogpalaikis įniršo. Akis 
da labiau išsivertė, tirštos 
seilės pradėjo trykšt iš bur
nos, tarsi pašėlęs pašoko 
nuo suolo sugniaužtomis 
kumščiomis, tik moteriai pa
traukus jį iš užpakalio vėl 
kai lepšė sudribo. Sėdžiu ir 
šypsausi, nes visa scena 
man daugiau išrodė juokin
ga. negu tragiška. Baimė, 
kokią manyje pirmas susiti
kimas su tuo žmogumi buvo 
pažadinęs, dabar visiškai 
apleido. Man žiūrint į tą 
vargšą lyg darėsi graudu, 
kad žmogus paverstas į to
kį gaivalą. Jis prisispyręs 
idijotiškai kartojo savo rei
kalavimą: "paaiškink, ką 

o tas reiškia.” Matydamas, 
kad su pamišusiu nėra kas 
veikti, pasikėliau, susiė
miau savo laikraščius, pas
tebėdamas, kad eitų išsimie
gotų, o ryt aš atėjęs paaiš
kinsiu tai, ko jis nori. Jis 
pašoko vėl, bet susitikęs su 
rusčiu drąsiu mano žvilgs- j 
niu, lyg susimaišė ir pradė
jo žvalgyties, kaip kad ko 
laukdamas ar jieškodamas.

Ant ryt man kitiems papa
sakojus tą mano apsilanky
mą kepykloj, visi stebėjosi, 
kaip aš išnešiau čielą savo 
kailį. Girdi, tai pagarsėjęs 
mušeika, kunigo dešinioji 
ranka. Sako, kad ir mane 
čia žinomą vaikiną, kurio

BERRISO, ARGENTINA. 
Socialistų pokilis.

Balandžio 30 d. Ensenadoj 
socialistų buvo parengti pie
tus paminėjimui 1 gegužės. 
Pokilyje dalyvavo daug 
žmonių. įžanga buvo $1.50, 
tai rengėjams liko ir pelno.

Pavalgius pietus buvo 
trumpos prakalbos, paskui 
šiaip draugiški pasikalbėji
mai ir diskusijos ant įvai
rių klausimų. Vėliaus nu
tarta eiti Berrisan (Ensena- 
da yra nuo Berriso atskirtas 
tik užtaka), kad ten laikyti 
prakalbas. Svečiai ’ susi
tvarkė į eiles, demonstraty- 
viškai ėjo Berrisan, šūkau
dami: "Lai gyvuoja tautų 
brolybė! Lai gyvuoja sočia- I*izmas.

Berriso mieste kertėje ga
tvių Montevideo ir Geneva 
demonstrantai sustojo ir čia 
kalbėtojai laikė savo pra
kalbas. Žmonių klausyties 
socialistiškų prakalbti čia 
susirinko didelė minia. Kal
bėjo drg. A. Rotger, aiškin
damas, ką reiškia darbinin
kams jų gegužinė šventė. 
Antras kalbėjo Dr. Enriųue 
Dickmann, labai vaizdžiai 
atvaizdindamas šiandieninį 
netikusį draugijinį surėdy
mą : iš ko kįla pragyvenimo 
brangumas ir kaip visa tai 
galima prašalinti. Minia 
entuziiastiškai aplaudis- 
mentais patvirtino kalbėto
jų argumentus. Trečias iš 
eilės kalbėjo da drg. F. Dėl 
Carlo. Jis kalbėjo trumpai. 
Po prakalbų užkviesta čia 
susirinkusią publiką ant 9 
vai. vakare į socialistų cent
rą Ensenadą, kur da buvo 
prakalbos, į kurias susirin
ko daug žmonių.

Tą pačią dieną norėjo 
surengti prakalbas ir ponai 
patrijotai, bet jiems nenusi
sekė, nes žmonių susirinko 

j labai mažai. Tai jie nors iš- 
j plūdo socialistus. Bet ir čia 
į nelaimė: vos pradėjo niekint, 
socialistus, publika pradėjo 
šaukt: "lai gyvuoja socia
lizmas!" ir beveik visi išėjo 
iš svetainės.

Apie 9 vai. vakare daugy
bė žmonių susirinko į socia- 

i listų sušaukiamą susirinki- 
■ mą, kur laikė prakalbas 
drgg. J. Aguirre Bengva, ir 

i J. P. Bolinio. Publikos sim
patija socialistams čia buvo 

j išreikšta karštais delnų plo
jimais.

Gaila, kad mes lietuviai 
čia savo kalbėtojo neturėjo
me. Dauguma musų brolių 
da mažai žino vietos kalbą.

Genys margas.

I

CLEVELAND, OHIO.
"I)u Broliu.”

i
Birželio 4 d. čia lietuvių 

■scenoj buvo pastatyta L. 
i Laisvės Draugijos rūpesčiu 
į veikalas "Du Broliu.’’ Lošė 
Mirtos Choro artistai. Kai
po nuo neprofesijonalų-ar- 
tistų daug reikalauti negali- 

• ma, tečiaus galima visgi pa
sakyti, jog sulošė gerai.

Žmonių atsilankė gana 
daug, nežiūrint, kad oras 

j jau šiltas ir daug žmonių 
jliuosu nuo darbo laiku va-
■ žiuoja į laukus tyresniu oru 
atsikvėpti. Teatras ir abel-

■ nai vakaras publiką užganė- 
jdino. Apart vaidinimo bu- 
|vo taipgi įvairių pamargini- 
mų: dainų, deklamacijų ir 
ant galo šokiai.

Vakaras visais atžvilgiais 
pavyko. Linkėtina, kad 
musų artistai rengtųsi atei
nančiam sezonui. Musų kul
tūros dirvoj da daug darbo 
mus laukia. Ilsėdamies ne
užmirškime apie rytojaus 
priedermes.

B. Venalaitė.

CHRISTOPHER, ILL.
Blaivybė ir vaidmainystė. ną E. Šukienė — paduškai- Kun. M. Mockaus prakalbos, simas labai rimtai ir be be- 

. i • • „uj;“ te. Lenktynėse A. Gricių- — — - ------ -šiame miestelyje įvykdin- k
ta blaivybė, mat uždare, 
smukles, kad nebūtų kur pa
sigerti. Ir tuo pačiu laiku 
dirbama svaigalai, parduo
dama jie žmonėms daug 
brangiau, negu smuklėse 
gaudavo nusipirkt, ir gir
tuoklystė savo keliu klesdė- 
te-klesti. Ypač aplink lie
tuvių ir lenkų stubas kamš- 
tukų ir bonkų tarsi sėte pri
sėta.

Žmonių tamsumo nepra
šalinus,visokios paviršutinės 
reformos ir kapitalistų veid
mainingi pikto naikinimai 
neneša žmonijai naudos. Y- 
pač musų brolių darbininkų 
tamsumas da labai-labai sto
ras. Skaito laikraščius la
bai mažas nuošimtis, daugu
ma gyvena kaip kad jų tėvai

1 nienė laimėjo kepurę, K. 
paveikslą rė- 
Mačiutė špil-

• Liutkuvienė - 
muose, ir V. 

į koms paduškaitę. Buvo dar 
ir šiaip visokių žaismių. Do
vanas skyrė nekurios susi- 
dėjusios 11 kuopos narės.

Vakare ant aštuonių pub
lika išsiskirstė. Visi buvo 
užganėdinti. Kuopai liks 
kiek-nors ir pelno.

Birutė.

PHILADELPHIA, PA. 
Katalikai vėl sustabdė kun. 

Mockaus prakalbas.

Liet. Keliaujantis Knygy
nas buvo surengęs kun. Mo
ckui misijas net per ketu- 

c____ rias dienas. Pirmą dieną, 7
baudžiavų laikais gyveno.! birželio, kalbėjo Majestic 
Daugelis, berods, priguli - salėje. Žmonių, nepaisant 

[prie ŠLA. vietinės kuopos ir i Stingo oro, prisirinko gana 
gauna organą "Tėvynę,” bei;daug ir visi klausėsi su^di- 

;iš tų retas kuris kada pa
žvelgia į jos puslapius, ne- 
gut pažiūri į "pikčių,” jeigu 
yra tilpęs ir atvaizdina "ka
rę." Rudis ir baltakė — tai 
mylimiausi draugai. Apie 
tų žmonių šeimynišką gyve
nimą, apie gerus iš jo pa
vyzdžius mažiems kūdi
kiams, turbut, jau nėra rei
kalo nei minėti. Negana 
kad pasigėrusieji ant jaunų 
įspūdingų kūdikiškų protų 
daro visukenksmingiausius 
įspūdžius, bet tuos mažus 
kūdikius nuodija tais alko-
I “ ’ ■ * ‘
ša savo protą ir visokį do
ros pajautimą. Geria tėtė, 
geria mama, gerk ir tu ma
žuli.
kūdikį. Atsižvelgus gi į 
tuos kūdikius nekartą širdį 
suspaudžia ir prabėga min-'

džiausiu žingeidumu. Tar
pe publikos atsirado ir keli 
vyčiai, kurie buvo atsinešę 
dvokiančių bombų; primėtė 
ant žemės tarpe sėdynių. 
Viena truko, bet daugiau 
vyčiai negalėjo užsmardint, 
nes tuoj pristojo policistas 
vieną iškrėtė, o kiti dūmė 
per duris. Tą vakarą vis
kas užsibaigė pasekmingai. 
Ant rytojaus, t. y. 8 birželio 
vėl turėjo atsibūti prakalbos 
toj pačioj salėj. Pusė po 
septynių žmonių prie salės 
susirinko daugybėj bet į sa- 

' j visi
suprato, kad čia jau kaž-kas 
yra. Nueina į distriktą 
prie policijos leutenanto.

holio nuodais, kuriais užmu-p£ negalima įeit. Tuoj

Pasidarbavus Jerses 
Hobokeno nekuriems drau
gams liko surengta kun. M. 
Mockui prakalbos.

Pirmu kartu jersiečiai iš
girdo kun. Mockaus prakal
bą, kuri, kaip patyriau, 
kiekvienam patiko. Kun. 
Mockus kalbėjo iš "šventra
ščio,” kas tai yra tikėjimas 
ir į ką žmonės tiki. Kuni
gas Mockus išpėrė kailį vi
siems dievams ir jo sunams, 
bet pačiam didžiajam die
vui ”dangaus gaspadoriui" 
užvis daugiausiai teko. Gir
di, ir katalikų dievas taip 
galingas, kad ir pelės gali 
suėsti. Išimkit tą dievą iš 
to aukso puoduko ir padėki
te ten, kur pelės vaikščioja, 
o pamatysite, kad to dievo 
nebus nė skutelio. Tai to
kia toji dievo galybė, prieš 
kurią žmonės-katalikai iš 
baimės dreba ir vis kalba: 
”dieve visogalis.” Labai 
skaudžiai kalbėtojas uždro
žė Romos juodvarniams, 
pradedant nuo "švento tėvo* 
ir baigiant klebonijos tėve
liu. Publika delnais plojo 
veik po kiekvieno svarbes
nio sakinio. Paskui kun. 
Mockus siūlė $100 tam, ku
ris pripažins, kad neteisybę 
kalbėjo, bet matyt, kad nie
kas neištiesė rankos, kad 
paimt pasiūlymą. Aš nesu
prantu, kodėl katalikai ne
galėtų kun. Mockų sukirsti 
(sukritikuoti) ir gauti tą 
$100, juk tai pinigai.

Ant prakalbų buvo ir vie
tinio klebono tėvas Budrevi- 
čius, bet nabagas taip "apsi-

. reikalingų ilgų ginčų, dėlto 
daug svarbių nutarimų pa
daryta. Kirkužis.

Tuomi nutildo alkana klausia kame dalykas, kad i švietęs, kad senį reikėjo iš-
- .. .*■ . - X J _. -X — 1 -1. —________X — — I 1 t c,Av\ z 1 i Ii osalė uždaryta, leutenantas 

atsako, kad gavęs iš City 
Hali pranešimą sulaikyti

vesti antron pusėn durų. Da 
vienas senas katalikas buvo 
prisiųstas nuo bažnyčios pa-

i tis, kam draugija leidžia to-1DrakaIbas; S1™!1, nelegalis- dalyti plakatų tiems bedie- 
kiems elementams rimdvti■ k^s. Gailaus visi issiskirs- viams. Nors plakatai buvo 

i kūdikius, jeigu pagimdžius ■ tė. birželio turėjo į ir pašventinti, bet užbaigus
‘jie juos tuoj žudo Motina i prakalbos Metropoli-i prakalbą liepta tam seniui
pasigėrusį su kūmutėmis'tan Fairmount dalinti.

I

Kas mums rašoma.
ŠisColo. Springs, Colo.

miestelis savo išvaizda labai 
gražus. Stovi 5984 pėdų 
augščiau jūrių paviršiaus. 
V* 1 — 1 J__ 1_?__ x _ —»

nuo tolesnio pasaulio augs- 
tais kalnais, nuo kurių vir
šūnių sniegas niekad nenu
tirpsta. Vasaros laiku die
nomis būna šilta, bet nakti
mis dažnai reikia viršutinių 
storų rūbų. Vasaromis į čia 
privažiuoja daug žmonių 
sveikatos pataisyti. Mat o- 
ras labai sveikas. Miestelio 
gatvės labai švariai užlaiko
mos ir išpuoštos gėlynais.

Lietuvių čia nėra, nes nė
ra jiems tinkamų sunkių 
darbų.

D. Pilipauskas.

MONTELLO, MASS. 
Sriovinė kova.

Birželio 4 dieną čia buvo 
įšventinimas klieriko. Tris 
būriai avinų maršuodami 
gatvėmis džiaugėsi, kad bu
sią daugiau kirpikų. Aviny- 
čion net ir "laisvamaniai” 
skverbėsi, kad matyt jauną 
piemenį, kuris spaudė jų 
galvas, vadinas, egzamina
vo, ar visų aviniškas protas. 
Da vienas "dvasiškas tėve
lis” nusiskųsdamas sušuko: 
"Mes kenčiam nuo visų, var
dan Kristaus.” Taip, var
dan Kristaus "tėveliai" už
laiko po dvi gaspadines, o 
vargo su tokiomis pinigų 
krūvomis irgi nemaža. Ar 
tai ne kančia?

Vietos sandariečiai drau
gijų susirinkimuose socialis
tus pravardžiuoja partizan- 
tais, juodadiržiais, tautos 
spaugais ir t. p. Užtai drau
gijos prašalino sandarie- 
čius iš "Žiburėlio” (vaikų) 
draugystės komiteto, kaipo 
netinkančius dalyvauti prie 
vaikų, su tokiom burnelėm. 
Da sandariečiai atbėgo pas 
Montello anglių kompaniją 
ir skundė, buk Michelsonas 
"boikotavęs” kompanijos bi
znį. (Mat 28 geg. S. Michel
sonas kalbėjo LSS. 17 kuo
pai, bet jokio boikoto neskel
bė.) Kompanijos savininkai 
lietuviai ir gerai žinanti S. 
M. tik nusijuokė iš sandarie- 
čių kvailumo. Juk tas yra 
šlykštus, juodas darbas, tas 
parodo, kad tarpe sandarie- 
čių ir kuniginių nėra skirtu
mo.

Birželio 3 "Žiburėlio” vai
kai sulošė teatrą, vieno ak
to operetę "Tarnaitė Pamo
kė.” Po vadovyste p. M. Pe
trausko visi puikiai užduotis 
atliko.

Kariškas žvalgas.

Iš vakarų pusės da atskirtas 
I ■ ■ •
i

??

\Vaterbury, Conn.— Bir
želio 25 dieną, antru kartu 
čia bus statoma scenoje pa
garsėjęs veikalas "Marija 
Magdalietė." Šiuo kartu 
los tie patįs aktoriai, kurie 

i ir pirmu kartu lošė, bet va- 
dovaujančioj rolėj dabar los 
vienas iš gabiausių artistų- 
lošėjų F. J. Bagočius iš Bo
stono. Kas skaitė recenzi
jas anais metais Bostone 
lošto veikalo "Magdalietė/’ 
kame Flavijaus rolę lošė F. 
J. Bagočius, tam lengva įsi
vaizdinti, kokį įspūdį jis pa
darys savo lošimu ir Water- 
buryje.

Veikalą stato septynios 
progresyvės draugijos ben
dromis spėkomis. Pelnas 
skiriamas pašalpai nukentė
jusių nuo karės lietuvių. 
Laukiama kuopuikiausio pa
sisekimo.

Bobos vaikas.

Lewiston, Me.— Birželio 
4 d. įvyko čia LSS. 105 kuo
pos surengtos prakalbos. 
Kalbėjo iš Bostono atvažia- 

įvęs M. Dusevičius. Publikos 
; susirinko gana daug, ir, ro
dosi, prakalba ant visų pa
darė gerą įspūdį. Buvo ir 
klausimų, į kuriuos kalbėto
jas davė savo atsakymus. 
Aukų lėšoms padengti suau- 
kauta $6.22, už ką reikia au
kautojams varde prakalbų 
rengėjų tarti ačiū.

Tos pačios dienos vakare 
laikė prakalbą nesenai iš 
Lietuvos atvykęs vietinis, 
kunigas, papasakodamas a- 
pie vokiečių gudrumus ir ru
sų kvailumą.

Teisybės Vaikas.

I
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"šneka" apie kitų "griekus," iave- .9 birželio ateina salės . Pas mus laisvų draugijų 
apskretęs, užmirštas kudi- savininkas pas renegėjus ir ar socialistų plakatai užgin- 
kis šliaužioja po nešvarią Praneša, kad ir čia sulaiky- ta dalinti katalikų tarpe, bet 
aslą. Radęs numestą nu- * ~~
čiulptą galą cigaro ar eiga- eina i CitY Hal1 Pas policijos 
reto, ar anglies šmotelį bei viršininką, klausia, kodėl 
kas papuolė i rankutę, ima Prakalbas sulaikė. Policijos 

i ir dedasi sau burnelėm (viršininkas atsako, kad ga
vęs daug grasinančių laiškų, 
o taipgi ir žodžiu sakę jam, 
kad jeigu nebus sulaikytos 
Mockui prakalbos, katalikai 
yra prisirengę užpult ir bu
siąs didelis kraujo pralieji
mas. Tuo pasiremdama ir 
dėl šventos ramybės policija 
ir sulaikius šias prakalbas.

Mes tam tikime, kad ku
nigas galėjo suorganizuoti 
katalikų armiją, nes jau 
jam ne naujiena. Anais me
tais, tą visi philadelphiečiai 
žino, jis buvo sudaręs sker- 
dvnę bažnyčioj, tai nieko y- 
patingo salėj.

Tomis pat dienomis Phi- 
ladelphijoj, kada buvo ren
giamos šios prakalbos, atsi
buvo L. R. K. A. seimas. 
Reingėjai nei nežinojo, kad 
tos prakalbos pasitaikys sy
kiu su tuo katalikų seimu. 
Tokiu budu kunigai dėjo vi
sas savo pastangas, kad tik 
sulaikius tas prakalbas.

Dabar žmonės yra visi pa
sipiktinę iš šio katalikų pa
sielgimo. Rengėjai paėmė 
advokatą ir renka piliečių 
parašus, kad atradus teisy
bę, kad nebūtų suvaržyta 
laisvė žodžio šioj laisvoj ša- 
lvj. Kiekvieno philadelphie- 
čio yra pareiga prie šio dar
bo prisidėti, kam galint pa
rinkti aukų savo tarpe. Au
kas priiminės Liet. Keliau
jantis Knygynas per St. Gri- 
ciuną, 1024 Melon st., Phila
deiphia, Pa.

Daug laisvamanių draugi
jų irgi prisidės prie to dar
bo. Todėl subruskime, vy
rai, kur tik ir kuom tik ga
lime, kad nedavus užsisėsti 
juodajai armijai ant musų 
sprando.

Philadelphietis.

I

ir dedasi sau burnelėm
Ar galima stebėties, kad 

nelaimingi sutvėrimėliai be 
laiko eina į kapus? Tiesa, 
jų išskina tūkstančius skur
das, bet nemažiau išžudo ir 
tęvų tamsumas.

Birželio 10 d. čia pas tūlą 
lietuvį buvo taip vadinamas 
"balius." Tokie baliai ren
giami paeiliui dėl garbės 
dievaičio. Kaip paprastai, 
taip ir šiuo kartu, kad alko- 
holiaus putų galvose per
daug prisirinko,apsvaigėliai 
susiskaldę sau galvas. Krau
jais aptaškė netik grindis, 
bet ir sienas ir langus. Vie
nas iš tų patrakėlių nubėgęs 
atsinešė net bučerišką iš mė- 
sinvčios peilį, kad skersti 
žmones, tik pasisekė iš pa- 

Įsiutėlio peilį atimti ir tuo 
I budu apsaugot gal ne vieną 
nuo iškeliavimo kitan svie
tam Peštukus nuo išsižu- 
dymo apsaugojo policijos 
lazdos, pančiai ir storos ka
lėjimo sienos. Ataušusius 
ant rytojaus paleista iš kalė
jimo iki teismo, kuris pas
kirtas ant 16 d. birželio. Vis 

■tai tamsumo vaisiai.
Bobos vaikas.

PHILADELPHIA, PA. 
Piknikas.

Nedėlioj, Birželio 11 d. L. 
i M. P. S. A. 11 kuopa turėjo 
pikniką Fairmount Parke. 
Nors diena buvo ukanuota 
ir net tarpais lietus linojo, 
vienok žmonių buvo nema
žai. Piknike buvo valgių, 

; nesvaiginančių gėrimų, žai
smių ir lenktynių. Už žais

lines ir lenktynes buvo ski
riamos dovanos. Pirmą do- 

Ivaną vyrams (baksą ciga
rų) laimėjo drg. J. Stanelis; 

kantrą dovaną (pypkę), lai
mėjo B. Krasnauskas. Už

ta prakalbos. Rengėjai nu- katalikam tie prakeiktieji
• • • i YT 11 1* •• I • * *------ z iT.n-------- ------- neuzgma.

Kun. Mockaus prakalba 
žmonėms yra naudinga.

Girdėjęs prakalbas.

klausia. kodėl

WESTVILLE, ILL. 
Socialistų konvencija.

Birželio 4 d. čionai įvyko 
Vermilion ir Edgar pavietų 
socialistų konvencija dėlei 
nominavimo kandidatų į 
kongresmanus ir valstijos 
legislatorius. Konvencija 
buvo North Hali svetainėj, 
Westvillėj. Konvencijoje 
dalyvavo ir LSS. 26 kuopos 
delegatai.

Posėdžio pirmininkas ati
daręs sesiją apreiškė, kad 
draugai jau yra nominavę 
tinkamu kandidatu į Jungti
nių Valstijų kongresmanus 
drgą T. L. Dundulį, kas ant 
lietuvių socialistų delegatų 
padarė didelį įspūdį, tolygiai 
ir ant paties drag. Dundulio. 
Jis trumpoj savo prakalboj 
padėkavojo draugams už iš
reikštą jam užsitikėjimą, 
bet atsakė, kad nominacijos 
nemanąs priimti. Pirminin
kas drg. Demlaw padarė il
gą paaiškinimą, nurodyda
mas, kad drg. Dundulis yra 
tinkančiu kandidatu kaipo 
atsižymėjęs savo rimtumu 
ir populiariškumu, delko ga
lima tikėties daug balsų rin
kimuose. Antras kalbėjo 
drg. Scolpe, kuris taip-pat 
nurodinėjo, kad priėmus 
drg. Dunduliui kandidatūrą 
galima butų tikrai laukti di
delio skaičiaus balsų, jeigu 
ne pilno išrinkimo į skiria
mą vietą. Tečiaus drg. Dun
dulis ir antru kartu atsisa
kė, ilgoj savo kalboj išaiški
nęs priežastis, dėl kurių ta
tai daro. Drg. Dunduliui 
kandidatūros nepriimant li
kosi nominuotas anglas, drg. 
G. C. Myers iš Parris, III.

Konvencija užsibaigė tą

FITCHBURG, MASS. 
Bagočiaus paskaita.

Birželio 4 d. Liet. Jaun. 
Draugijos rūpesčiu sureng
tas įvyko čia viešas lietuvių 
susirinkimas, kame paskaitą 
skaitė F. J. Bagočius. Pa
skaitos tema buvo „Dievai.’’ 
Prelegentas nurodinėjo ir 
išaiškino, kas tai yra tie 
dievai, prieš kuriuos žmo
nės klupčiauja ir meldžiasi. 
Musų katalikai mano, kad 
yra tik jų vienas dievas iš 
trijų ypatų susidedantis, 
bet nežino, kad tokį jų die
vą kvailu išmislu vadina ki
tokių tikėjimų žmonės. Kiek 
tikėjimų, tiek ir skirtingų 
dievų žmonių fantazija sau 
prifabrikavo. Katras iš tų 
visų dievų yra geresnis — 
tai nei pats gudriausias vel
niūkštis nepasakytų, jei to
ksai sutvėrimas butų. Bet 
kaip dievai, taip ir jų prie
šai velniai, tai tik žmogiškos 
sergančios vaidentuvės vai
siai, o iš sergančios vaiden
tuvės nieks gero ir teisingo 
juk išeit negali. Gi bibliš- 
kasis dievas, kaip jį prele
gentas atvaizdino, jau netik 
kad negali būt įasmenavimu 
visko, kas gera ir kilta, bet 
bjauriausias mišinys pikto 
ir gero. Toks minties miši
nys negali būt gerbiamas 
žmonijai idealas.

Reikia pasakyti, kad F. J. 
Bagočius puikiai užintere- 
suoja publiką. Jo paskaita 
daugeliui išvaikė iš galvos 
prietarų rukus.

Publikos buvo apie šimtas 
su viršum, visi ramiai užsi
laikė. Tik tūli du dievų avi
nėliai išsigandę išbėgo. Sa
ko, parėję namo nei žodžio 
ištart negalėję iš to įnirši
mo ir apmaudo, kad negalė
jo savo kumščiomis apgint 
savo dievų. Vargšai.

V. B. šimanauskas.

j STOKA DARBININKŲ 
RUSIJOJ.

Iš Petrogrado korespon
dentas Chicago Daily News 
laikraštin praneša, kad Ru
sijos valdžia partraukia 500 
tūkstančių darbininkų iš 
Korėjos, Mandžurijos ir 
Persijos, kad užimtų vietas 
darbininkų, kurie likos pa
šaukti karėn. Kiniečiai ir 
korėjiečiai jau dirba įvai
rius darbus fabrikose ir 
laukuose. Nesenai valdiš
koji komisija išvažiavo Per- 
sijon, kad ten pasamdyti 100 
tūkstančių darbininkų lau
kam dirbti. Tie mongoliš
kos rasės darbininkai te
čiaus gali dirbti tik rytų pu
sėj nuo Volgos. Tik specija- 
lį valdžios leidimą gavusieji 
gali persikelt per upę vaka
rų pusėn. Po karės taipgi 
visi jie turės grįžt atgal Į 
savo šalį.

VOKIETIJOJ NEUŽDE
RĖJO JAVAI.

Buvo rašoma, kad Vokie
tijoj šįmet labai gražiai už
derėję javai ir kad duonos 
busią 30 nuošimčių dau
giau. negu pereitais metais. 
Bet ištikrujų taip visai nė
ra. Berlyno laikraštis "Ber- 
liner Neuste Nachrichten” 
rašo, kad užderėjimo ap- 
skaitliavimas buvo perdėtas 
ir priduria, kad šįmet javai 
išrodo daug prasčiau, negu 
pereitais metais, o šalčiai da 
ir tų pačių daug sunaikino.

I
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10-m^s v. Durnos Sukaktuvės. I 
Į

Balandžio 27 dieną suka- ,nistracijos kliudymų ir tru
ko lygiai 10 metų nuo tos kdymų, Durna likosi "liau-Į 
dienos, kada vaisiumi įtemp- J‘ 
tos, sunkios kovos už liau
dies valdžios idėją, kovos, 
1905 metais plačiausių minių 
judėjimu virtusios, Taury- 
dos rūmuose pirmą syk tau
tos atstovų kalba suskambė
jo.

Ir I Durna nebuvo tikras 
visos tautos balsas, nes ru
sų įstatymai daugybei ne
turtingų sodžiaus ir miesto 
gyventojų nedavė teisės da
lyvauti rinkimuose. Be to. 
visoje šalyje buvo uždraus
ta laisvais reikalais rinktis 
tartį, daugelyje vietų buvo 
karės stovis ir teismai, kas 
taip pat liaudžiai kliudė sių
sti Dūmon tuos žmones, ku
riems jie ištikrujų pasitiki. 
Nedemokratingi rinkimų įs
tatymai. visokių valdininkų, 
valdininkėlių rinkimuosna i 
kišimasis, politinių partijų 
persekiojimas — riša tai

Kaip susidėjo pasakos apie 
Adomą, Jievą ir jų vaikus.

dies rūstybės” pavidalas. 
Suprantama, kad tokių dar
bų. kurie valdžios butų pa
kenčiami, ji varyti negalėjo, 
taigi nei valdžios, nei nedi
delio pakliuvusių Dūmon 
kairiųjų partijų atstovų bū
relio. mačiusio Durnoje tik 
Įranki organizuoti plačia- 
sias liaudies mases, nepa
tenkino. Dargi liberalai, 
pasiduodami bendram upui, 
savo organinį darbą Durno
je kreipė i tai, kad paskiau 
butų sušaukta Durna nau- 

! jais, platesniais Įstatymais 
besivaduojant.

Pirmose Durnos gyvenimo 
dienose pasirodė, kokia be- 

‘ dugne stūkso tarp jos ir biu- 
• rokratų. Tai, kas buvo jau
giama šalyje, įnešta ir Du
rnos tribūnom Pirmų pir
miausia Durna atsiminė apie 
tuos, dėlei kurių ji galėjo 
susirinkti. Pirmas jos žodis 

vertė į busimąją Durną žiu- į buvo — laisvės kovotojams 
rėti labai nepasitikinčiai. Įamnistijos reikalavimas. Vi- 

Iš antros pusės, tai, kas Įsoj Durnoj nebuvo nė vieno 
buvo gauta, kaipo vaisius balso, kas tam butų prieši- 
didelės, daug kainavusios {nęsis. Tuomi Durna Įgijo 
kovos, išrodė perdaug jau sau simpatijų ir tų, kurie 
menku, palyginus su tais; pirmiau žiurėjo i ją nepasi- 
obalsiais, kurių vardu kova tikėdami, 
buvo vedama. Jautėsi, kad - - • 
įgytasis laimėjimas yra vai
sius toli gražu neužbaigtos 
kovos, kad tai tik nedidelis 
valdžios nusileidimas, o ne 
pilna liaudies pergalė.

Busimieji rinkimai pilnai 
tegalėjo patenkinti tik libe
ralus, kurie taip pat tų rin
kimų tobulais vadinti nedrį
so, bet per pačią Durną jie 
vylėsi tuos rinkimų įstaty
mus pataisysią. Vis dėlto jų 
išaikvotoji energija pilnai 
apsimokėjo. Jie jautėsi ga
vę daugiau, negu buvo tai 
kovai spėkų išaikvoję, ir at
sidėję rengėsi prie rinkimų. 
Jie jautėsi gali atvirai dar
buotis.

Atbulai. Tos partijos ir 
visuomenės grupės, kurios 
ant savo pečių visą sunku
mą nešė, kovodamos už de
mokratų idealus, tuomi, kas 
buvo atsiekta, nieku budu 
pasitenkinti negalėjo. Men
kas teises beturinti Durna 
jiems visai menkos vertės 
įstaiga rodėsi. Tosios parti
jos ir grupės, priverstos bū
ti nelegalėmis, negalėjo sa
vo jėgų išplėsti ir pilnai rin
kimuose dalyvauti. Jie ma
nė, kad šiokia tokia galimy
bė iau dabar šiek-tiek lais
viau kalbėti klaidingas iliu
zijas liaudyje sutvers ir kliu
dys šalies pasiliuosavimo 
darbui. Jie nutarė rinki
mus boikotuoti, atsisakyti 
Durnoje, ir liaudį šaukti to
kios taktikos laikytis, aiški
nant jiems galimus būti blė- 
dingus Dūmos rinkimuose 
dalyvavimo vaisius.

Tokia taktika pasisekimo 
neturėjo, ir galintieji daly
vauti rinkimuose demokra
tiniai gaivalai prie urnų ėjo. 
Ir. nežiūrint i tai, kad libe
ralai rinkimuose beveik 
sai sau konkurentų neturė
jo. Dūmon didelis skaičius, 
pakliuvo tų, kurie Durnoje 
kodetų kompanijoje nenorė
jo būti. Dauguma ūkininkų 
atstovų sudarė "Darbo Kuo
pą" ir pati karijį Durnos 
sparną užėmė.

(Cenzūros išbraukta.)
Pirmoji Durna 

daugelio spėliojimus apvylė. 
Apsiriko valdžia, kuri, duo
dama plačių teisių ūkinin
kams. manė konservaty
vaus. nesusi pratusio parla
mento sulaukti. Apsiriko ir 
kairiosios parlamentijos, 
kurios tikėjosi, kad tokiais | 
nepatenkinančiais istaty-• 
mais renkama Durna bus jei 
ne juodašimtė, tai ir ne pa
žangi. Tikruma parodė ką 
kita. Viešpatautjąs tuomet j 
revoliucijos ūpas padarė tai, i 
kad, nežiūrint visokių admi- leisti "atsišaukimą” į gyven

1

Šalyje tuomet pradėjo 
siausti baisi reakcijos aud
ra. Ūkininkų atstovai gau
davo tūkstantis širdis plė
šiančių telegramų, nurodan- 

įčių klaikius malšintojų dar
bus. Žmonės buvo kariami, 

j šaudomi, užmušami. V. Du
rna priima įstatymų suma- 

. nymą, kuriuomi mirties 
bausmė visai panaikinama.

Mes čia neminėsime visų 
tų klausimų, kuriuos I Du
rna svarstė. Tiek tiktai, kad 
į kiekvieną gyvenimo kelia
mą klausimą ji atsiliepė 
karštai ir aiškiai. Toksai 
karo prokuroras Pavlovas 
Durnoje buvo sutiktas šūks
niais: ”ko tas, galvažudys!”! 

i Atstovų kalbos, pilnos rus- i 
i tybės. pasibjaurėjimo val
džia. lyg vėjo po visą šalį bu
vo išnešiojamas. Į Durną vi- 

isos šalies domės buvo nu
kreipta.

Bet Durna pamatė, kad ji 
viena, liaudies nepadedama, 
savo spėkomis nieko nepa
darys. Valdžios priešini
masis visokiems didesniems 
sumanymams buvo toks di
delis, kad nieko tikrai nau
dinga liaudžiai gyveniman 
visai nebuvo galima įvesti. 
Valdžia nesykį duodavo su
prasti. kad Durna pašaukta 
statyti ne kokioms naujeny- Į 
bėms, bet gali, tik šiam bei j 

i tam pataisyti ir tai tik val- 
■ dantiems nurodant. Tuo me
tu, kai buvo reikalaujama 
• visą valstijos tvarką pakeis- 
1 ti, valdžia įneša Dūmon su-: 
manymą dėlei paskyrimo pi
nigų skalbyklai prie Dorpa-: 
to universiteto. Tai buvo , 
tuomet, kai iš visų rusų J 
kampų į Durną plaukė vals-' 
čių, sodžių ir t.t. įgaliotiniai,! 
visokių prašymų su tukstan- j 

vi- timis parašų, patarimų. Įsa
kymų nešini. O iš Durnos 
tribūnos atstovai skundėsi 
nieko padaryti negalį, ir 
prašė liaudies pagalbos.

Visa kas lichoradiniai i 
; pradėjo judėti. Subruzdo ir I 
1 biurokratai. Apsivylę savo 
spėliojimais, dėlei Durnos 
ūpo jie pradėjo galvoti, kaip 
čia iš tokio keblaus padėji- i 
mo išėjus.

Tuo tarpu Durna reikala
vo atsistatymo ministerių. 
Buvo aišku, kad su jais Du
rna sugyventi negali.

Stambieji žemvaldžiai. Du
rnos noro "peržengti šventas 
nuosavybės teises” išgązdin- 
ti, sudarė "Bajorų Susivie
nijimo Tarybą.” kuri aiškiai 
pasakė, kad Durna rengianti 
revoliuciją ir "reikia grieb
tis priemonių...” Kada bu
vo priimtas sumanymas iš-

I

Arčiau prisižiūrėjus, žem- toliau daržininkyste ir pa- 
I dirbių mes galim jieškoti 
vien Noemoj; geriau pasa
kius Noemuose. Į šias visas 

Į legendariškas ypatas prisi
eina žiūrėti ne kaipo į ats
kiras ypatas, bet kaipo į iš
tisas bendrijas arba jų ats
tovus. Mat, senovėj kiek
vienas visuomeniškas susi- 
bendravimas(gentai, fratri- 
jos, kiltis ir tautelės) turėjo 
taip savo asmeninius var
dus. priklausančius visiems 
susibendravimo nariams, 
taip kuopų atstovus. Legen
da, pereidama iš kartos į 
kartą, persidirbdavo, ir už
simiršdavo jos turinys ir 
užtai gentų, fratrijų (ir 
taip toliaus) vardai likdavo 
ypatiškais, atskirų asmenų 
vardais. Tankiai gi kokios 
nors kuopos nuveikimai lik
davo priskirti prie kuopos 
atstovo nu veikimų. Šiuo ar 
tuo keliu ištisos kuopos 
žmonių legendose pavirsda
vo i atskiras ypatas. Tai in
dividualizmo viešpatavimo 
pasekmė.

Kitame Kaino (jis tenai 
jauKainanas)ainių variante 
moterų visai mes nerandam. 
Šiame gi variante mes susi
duriam net su trimis, jei ne- 
skaityt Jievos. Pas Lame- 
chą — dvi žmonos: Ada ir 
Gilia. Pas Cillą duktė Noe
ma. — Gal dvejose Lame- 
cho žmonose apsireiškia kil
ties ar tautelės skylimas ant 
kaimininkų ir žemdirbių. 
Gana to, jog iš dviejų Ados 
sūnų vienas, Javalas, yra tų 
kaimininkų piemenų būtis, 
ką gyveno bandose, tai yra, 
ką su savo kaiminėmis bas
tės iš vietos Į vietą. Antrasis 
gi Ados sūnų. .Ju valas, grie
žėjas. Gal iš piemenų tarpo 
išsiskyrė griežėjai, ką išpra- 
džių linksmino save, kaimi
nes beganant. Cillos gi ai
nius prisieitų priskirti prie 
žemdirbių. Ir ištikrujų, 
tarp jos vaikų randam sūnų 
Tuvalkainą, užsiimantį kal
vyste ; kalvyste gi galėjo už
siimti labiau apsivedusieji 
ant vietos. Be to šiek-tiek 
žemdirbystei pakilus reika
lingos žagrės ir kiti ūkiški 
Įrankiai, kuriuos ir gamina 
kalvis. Cillos gi duktė Noe
ma gal ir yra tikrąją žem
dirbių atstove: atsiminkim, 
jog senovėj pirmoji darbo 
diferencija turėjo ir lytiš
kus pamatus: moters užsi
imdavo namų darbais, val
gio ir drabužio gaminimu,

I

tojus. kad jie ramiai užsilai
kytų ir lauktų žemės klausi
mą išrišant, Durna tapo iš- 

; vaikyta.
Pirmosios rusų Valstybės 

Durnos amžius buvo neil
gas: Dūma gyvavo tik 72 

(dieni. Bet per tą trumpą 
laiką ji suspėjo daug pada
ryti. liaudžiai išaiškindama 
tikrąjį dalykų stovi. Ji aiš
kiai parodė, kad geruoju 
biurokratai nuo savo privi
legijų neatsisakys, ir dabar
tinėje tvarkoje demokrati
niai reikalavimai būti pa- 

į tenkinti negali. Iš Durnos 
'tribūnos buvo garsiai pa
skelbti darbo žmonių reika
lavimai. Tada visiems pali
ko aišku, kad doresnis ša
lies sutvarkymas negalimas, 
iki ministeriai nebus priver
sti atsakyti už savo darbus 
prieš liaudies išrinktą Du
rną, nes prieš valdžios sau
valę ir geriausius Durnos su
manymus niekais pavers. 
Galop, Durna ir dar vieną 
svarbų darbą atliko: joje 
pasaulis užgirdo balsus pri
slėgtų tautų, pasisakiusių, 
kad jos gyvuoja, vargą,prie
spaudą kenčia. Pavergto
sios tautos Durnoje gavo 
prijautimo savo veržimuisi 
Į geresni, laisvą gyvenimą.

”T T ” L. S.J. L.”

galiaus medžiokle; vyriškiai 
gi vis labiau likdavo žuvi
ninkais, medžiotojais, kar
žygiais ir pagaliaus pieme
nimis.

Ir taip, Ada ir Gilia, o 
ypač Noema, rodo mums, 
jog matriarchališkas ele
mentas iš šio legendos va
rianto dar ne visai išnykęs, 
ir rodo, jog šioji legenda 
tvėrėsi dar tais laikais, ka
da moters nebuvo visai at
stumtos nuo pirmenybės 
laukų darbuose.

Dabar prisižiurėkim vė
lesnių laikų legendai. Toj 
legendoj Kainas pavirsta i 
Kainaną, Yradas persi ver
čia į Javedą (arba priešin
gai); Enochas ir Mechialis 
mainosi savo vietomis; pas 
Lamechą nematom jo žmo
nų ir iš trijų jo sūnų ir duk- 

jters Noemos lieka tik vienas 
'sūnūs Noi (Nojus); bet už 
tai pas Nojų matom tris su- 

' nūs. — Sulyg legendos pas 
Kainaną buvo sūnūs Male
leilas; pas Maleleilą— Jare
das ; pas Jaredą — Enochas; 
pas Enochą — Matuzelis; 
pas Matuzeli — Lamechas; 
pas Lamechą — Nojus; pas 
Nojų — Šernas, Chamas ir 
Jafetas. Nei pas vieną iš jų 
nerandam dukterų, nei pas 
vieną iš jų nematom žmonų. 
Tiesa, apie kiekvieną jų yra 
pasakyta, jog jis pagimdė 
dar sūnūs ir dukteris; vie- 

jnok, tai paprastai dirbtina, 
! vėlesnių laikų prisaga, kada 
i legendos užrašytojas patė- 
s mijo, jog taip skaitant, kaip 
seniausioji legenda pasako
ja, išeitų, buk tvanui užėjus 
žmonių buvo vien Nojus su 
savo vaikais. Maža to, Kai- 
nano ainiams vyriškiams 
prisieitų patiems gimdyti 
savo sūnūs, nes nėra iš kur 
žmonų imti. Šių "nesusi
pratimų" pataisymui ir rei
kėjo kiekvienam tėvui dar 
sūnų padovanoti ir prisiėjo 
apie dukteris nebeužmiršti. 
Dabar tvanui atėjus, ir daug 
žmonių galėjo būti, ir vyriš
kiams yra iš kur žmonas sau 
imti. Senų legendų nepilnu- 
mas likos dapildytas.

Ir taip abu legendos va
riantai labai artimi, sau. 
Net nėra tokio didelio prieš
taravimo tarp Lamecho vai
kų. Pas 
Lamechą 
ma; pas 
Lamechą 
Noi.
sūnus, 
delis. Jei atsiminsim, jog 
pirmojo ir antrojo varian
to Lamechų bočiai beveik tie 
patįs, tai nenoroms pakils 
klausimas: ar kartais neat
sirado Nojus iš Noemos? 
Juk negalima daleisti, kad 
abu pasakojimai apie Kaino 
ir Kainano ainius butų vien 
pripuolamai panašus. Pri
sieina jieškoti gilesnės prie
žasties. Sulyg manęs yra 
tik vienas kelias išrišti šį 
painų klausimą: būtinai pri
sieina pripažinti, kad pasa
kojimai apie Kaino ir Kai
nano ainius, tai tos pat le
gendos variantai. Juk lai
kui bgant labai lengva buvo 
iš Mechialeilo ir Irado pada
ryti Maleilą ir Javedą, arba 
priešingai; pagaliaus, šie 
vardai ir stačiai galėjo būti 
perrašytojo iškreipti, sudar
kyti. Be to legendom beei
nant iš kartos į kartą leng
va buvo atskiroms legenda- 
riškoms asmenims vietomis 
persimainyti. Pagaliaus, 
Noema legendoj galėjo gy- 
vuot tik tol, kol buvo dar ga
na stiprios matriachatų lai
kų liekanos. Patriarchatui 
gi pilnai užviešpatavus ne
begražu buvo žydams tarp 
savo bočių turėti moterį 
(Noemą). Ir prisiėjo iš mo
ters Noemos padaryti vy-
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pirmojo varianto 
buvo duktė Noe- 
antrojo varianto 
mes matom sūnų 

Pas Noemą buvo tris 
Panašumas labai di- 
Jei atsiminsim,

i riškį Nojų. Jei liko perkei
sta Noema į Nojų, tai nebe
reikalingi daugiau jos bro
liai. Vienok, tie broliai vei
kiausiai buvo trijų, kokių 
nors visuomeniškų kuopų 
atstovais, prisiėjo papildyti 
legendą ir duoti Nojui tris 
sūnūs vieton 
brolių.

Legendos 
neužsibaigia, 
reformuotos, pilnai patriar
chališkos legendos apie Kai- 
nano ainius, o ypač apie No
jų. dar vis gyvuoja pusiau- 
matriarchališka legenda a- 
pie Kaino ainius ir apie No
emą ir jos brolius. Ir pasi
rodo, buk vieni žydai paei
na nuo Noemos, kiti nuo No
jaus.

Dar kartą privedu tos le
gendos variantus:

I variantas:
Kainas 
Enochas 

Iradas (Gaidadas) 
Mechiaelis (Maleleilas) 

Mafhusalas 
Lamechas
Noema.

II variantas:
Kainanas 
Maleleilas 
Jaredas 
Enochas 

Mafhusalas 
Lamechas 

Nojus
Taip Noema. taip Nojus 

to pat Kaino ainiai. Ir pri
sieina Kainą skaldyti pu
siau, kad iš jo dvi ypatas pa
gaminti. Iš vieno Kaino 
gaunasi du: Kainas ir Kai
nanas. ir prie to Kainanas 
ne Adomo sūnūs. Vienok, 
vėl nauji prieštaravimai. 
Seniausioji legenda pasako
jo, jog žydai buvo Adomo 
ainiai. Pas Adomą gi ži
nom tik du sunu: Kainą ir 
Abelį. Abelis užmuštas, tai 
žydai gali būti vien Kaino 
ainiais. Tuo tarpu šio daly
ko prisieina išvengti, nes 
reikia šalintis Kaino, ką 
praliejo piemenio kraują. — 
Senoviniai žydai, kaip ir ki
tos tautos, skaitė save die
viškais, dievų ainiais. Žy
dų dieviškumas pažymimas 
įvairiose legendose. Paran
kiausiai pasirodė žydams 
būti Jahvos ainiais. Kaina
nas — Jahvos ainys. Jahva 
iš molio lipina pirmą žmogų, 
pirmą savo sūnų ir įkvėpia 
į jį savęs dalį, dvasią. Jah
va įdeda naują sėklą ir Jie- 
va pagimdo trečią sūnų, 
Sifa. Sifas gauna į sūnūs 
Enosą, o pas Enosą jau ma
tom Kainaną. Tokiu tai 
keliu Kainanas neva visai 
atsiskiria nuo Kaino, ir jis 
kartu lieka Adomo ainiu, — 
tik jau ne sunumi, bet pro
anūkiu. Jis kartu nepersto- 
ja giminiuotis ir su Jahva. 
Nuo Sifo sunams (Enoso 
užgimimo), kaip legenda sa
ko, ir prasidjo Jahvos gar
binimas (Jahva arba Jaho- 
va. tai žydų dievo vardas. 
Iš jo išsivystė dabartinis ka
talikų Dievas. Red.)

Pagaliaus, veikiausiai jau 
žydiškos rašliavos laikais, 
kada susitvėrė žydiškos tau
tos (izraelitai ir judėjai), 
abi legendos — variantai li
ko suvienytos, ir dabar mes 
matom vieną Kainą kaipo 
Adomo sūnų, o kitą — kaipo 
jo praanukį.

Tokiu tai budu iš vieno 
Kaino pasidarė du: tikrasis 
Kainas, kvepiantis dar ma
triarchato liekanomis, ir 
Kainanas, tikrasis patriar
chališkųjų laikų tvarinys. 
Tokiu tai budu Nojus atsi
rado iš Noemos. Panašios 
metamorfozos matos įvairių 
tautų legendose. Visur, kur 
tik vyriškiai viršų imdavo, 
jie senas legendas perdirb
davo ant savo kurpaliaus. 
•Jie nuversdavo dieves ir ant 
jų vietos pastatydavo die
vus. Jie išguldavo pramo- 
tes, kad pakviesti pratėrius.

Tokia fabrikacija smar-

trijų Noemos

istorija tuom 
Greta pilnai

I
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Mainieriu Skyrius.
Nainieriams žinotina.
Priėmus mainieriu unijos 

su kasyklų savininkais su
tarties išlygas (agreement) 
Pottsviilės mainieriu suva
žiavime, tik darbininkams 
pradėjus dirbti pradėta su
prasti. ką reiškia toji minė
to seimo priimta ir pilnai 
nesuprasta sutartis, kurią 
padarė unijos viršininkai su 
angliniais baronais.

Per tris dienas buvo aiš
kinama. kad tai geriausia 
sutartis, kokios da niekad 
kietos anglies mainieriai ne
turėjo: kad tai didelis dar
bininkų laimėjimas. Ir po 
tokio išaiškinimo ketvirtą 
dieną suvažiavimas nubal
savo priimti.

Delegatai sugrįžo iš suva
žiavimo ir tą patį išaiškino 
savo lokaliuose. Darbinin
kai džiaugėsi, iki kol neiš
dirbo sąvaitės. Pasirodė, 
kad sutartis yra apgavinga. 
Kuone visose kietos anglies 
kasyklose kilo suirutės ir 
streikai.

Viršiausiu darbininkų rei
kalavimu buvo 8 valandų 
darbo diena. Kasyklų savi
ninkai reikalauja, kad dar
be išbūti 8 vai. ir tik paskui 
eiti namo. Yra tokių vietų, 
kad po žeme reikia eiti visą 
valandą laiko iki prieinama 
išėjimas iš kasyklų. Tas tai 
kompanijos reikalavimas ir 
sukėlė daugelyje vietų mai- 
nierių protestus, išreišku
sius jų streiku, 
streikai jau yra 
priimtos sutarties, 
rių unijos viršininkai seime 
aiškino delegatams, kad 

! kompanija pripažįsta 8 va
landų darbo dieną, bet kaip 
{pripažįsta, pasirodė tik su
barti priėmus. Aiškinta ir 
manyta, kad taip bus, kaip 
nuo 1912 metų. t. y., kad ėji
mas į darbą ir iš darbo skai
tysis i darbo laiką. Taio 
darbininkai ir darė, bet už 
tai užvaizdos pradėjo atsta
tydinti darbininkus nuo dar
bo. Žinoma, ne visus ant-

i

syk, bet po du, po vieną. 
Darbininkai užsistojo už sa
vo draugus ir kilo streikai.

Būdavo mainieris atlikęs 
savo darbą galėdavo eiti 
namo kad ir nuo 10 vai. ry
te. Sulyg naujos sutarties 
negali apleisti mainų, neiš
buvęs 8 valandas prie dar
bo. Nori, gulėk kasyklose ir 
gerk gazus ir dulkes, arba 
dirbk išlėto, kad darbo už
tektų visai dienai; bet išeisi 
tuoj darbą atlikęs, sulaužysi 
sutartį ir turi eiti lauk iš 
darbo. Abelnai, darbininkai 
nepatenkinti nauja sutarti
mi ir jaučiasi savo viršinin
kų parduotais į anglinių ba
ronų vergiją.

Dėlto United Mine Wor- 
kers of America mainieriu 
unijos 1-mo distrikto 16 lo
kalių savo bendrame susi
rinkime 3 d. birželio, 1916, 
Wilkes-Barre, Pa., priėmė 
sekančio turinio rezoliuciją:

Resolution.
Be it resolved by repre- 

sentatives of 16 Local 
Unions of Dist. No. 1 pre- 
sent at a meeting held in 
Y. M. C. A. Hali, that we 
herebv repudiate our dist- 
rict officers because thev 
misrepresented the agree- 
ment to the Delegates at the 
Pottsville Convention and of 
other actions obnoxious to 
the undersigned.

Pasirašo:
S. F. Reynold, Thos. Moran, Jos. 

Porter, George Isaacs (lietuvis). Ed- 
! ’.vin Beech, \Vm. Bates, Eugenę Brad- 
| lev, Jchn A. Long (lietuvis), David 
I C. Priee. John Urban (lietuvis), John 
J. Nenson (lietuvis), Thos. Holton, 
Thos. G. Evans, John Cambelle, Dan. 
Thomas. Morris VVilliams. George VV. 
Reea, AValter Patten, Wm. Jeffrey, 
Wm. \Voods, John Kovaichin (lietu
vis), Z. A. Ko-.valchin (lietuvis) Ja- 
cob Urban (lietuvis), Richard Ed- 
vards. Wm. Moore. Jchn J. Lyneh, 
Wm. Bradlev. Michael Trogin.

Ši rezoliucija lietuvių kal
boj skamba:

"Mes atstovai i6-kos U. 
M. W. of A. unijos 1-mo Dis
trikto kuopų susirinkime 
laikytame Y. M. C. A. sve
tainėje, N. Main st., Wilkes- 
Barre, Pa., išmetame mu
sų apskričio viršininkus už 
neteisingą sutarties išaiški
nimą Pottsvillės suvažiavi
mo delegatams, ir už daug 
kitų veikmių.

Likosi išrinkta presos ko
mitetas, kuris paskelbs vi
suose laikraščiuose priimtą 
rezoliuciją. Šis komitetas 
šaukia visus U. M. W. of A. 
1 Distrikto unijos lokalius į 
bendrą susirinkimą 24 d. 
birželio, (subatos vakare) 
Y. M. C. A. svetainėn.

Lokaliai privalo prisiųsti 
savo atstovus ar grievance 
committees.

Presos kom. narvs.•7 7

J. J. Nienius.
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Bet tie! 
laužimu1 
Mainie-

kiasuiai eidavo pas semitus 
ir arijonus, kada jie plačiau 
pradėjo užsiimti kaiminin- 
kvste. Kol vyriškių ranko
se buvo nedideli turtai, kol 
jie dar neturėjo kaiminų ir 
vergų, svarbiausią rolę lošė 
moters: pagal jas vedėsi pa
ėjimas; jos gamindavo val
gį, jos prirengdavo drabužį, 
jos padėdavo pamatus atei
ties daržininkystei ir žem
dirbystei, vyriškiems gi pa
kakdavo pristatyti žuvienos. 
Bet gana buvo vyriškiams 
praturtėti kaiminėmis, ga
na buvo kaiminių prižiūrė
jimui priversti belaisvius, 
kaip visas vidurinis tų laikų 
gyvenimas nuodugniai per-, 
simainė. Moters nustojo sa
vo pirmenybių; vyriškiai H-{ramybe'’ 
ko viešpataujančia lvčia.1 
Moterų paveržimas ne tik 
nuodugniai atmainė visą vi
suomenišką surėdymą, bet 
kartu perdirbo ir tų laikų 
žmonių pažiūras. Persimai
nė žmonių tikėjimas, persi
mainė ir jų legendos. Su 
šiomis atmainomis ir prisi
eina skaitytis senovines le
gendas betyrinėjant.

Baigiant straipsnį apie 
Kainą ir jo ainius, turiu pri
durti, jog Kaino išgujime už 
Abelio užmušimą dar atsi
spindi tų laikų paprotis ker
šyti už užmuštąjį. Už už
mušimą buvo užmušimas. 
Bet su keršijimo apsilpnėji- 
mu, užmušimą ne visuomet 
laukė užmušimas. Galima 
buvo atsipirkti, arba užmu
šėją laukė išgujimas. Išgu- 
jimas iš tėvynės skaitėsi ly
giu mirčiai — ir ve kodėl 
•Jahova-keršinčius neužmu
ša Kainą, bet pasikakina jo 
išgujimu.

Žigas Angarietis.

DEMOKRATU PLATFORMA.
"Progresas, gerbūvis ir

— tai viršiausi A- 
merikos Demokratų partijos 
platformos principai. Tos 
naujos platformos minėti 
dėsniai esą turi savyje daug 
"progresyvių" pažadų ir už
tikrinimų. Tuomi mat no
rima patraukti savęspi neti
kėtinai staigai mirusios Bul 
Mooserių partijos narius. 
Žadama ir moterims pripa
žinti politiškas teises. Bet 
vis tai tik žadėjimai, kurių 
senos buržuazinės partijos 
niekad neišpildė ir neišpil- 
dys. Apie gerbūvį galima ir 
labai abejoti, jeigu greit pa
sibaigs europinė karė. A- 
pie ramybės užtikrinimą 
taipgi nesunku jau spręsti, 
kada matome, jog toji de
mokratų valdžia rengė prie
žastis karei patol, kol Mek
sikos neprivertė pradėti ka
rę, kad iš vyt iš Meksikos 
Amerikos kariumenę, kuri 
švaistosi lyg kad savo kraš
te ir užmušinėja beginklius 
žmones, skelbdami, kad neį
eina „banditus.”

t
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LIETUVOS PIRKLYBĄ 
VOKIEČIAI PAĖMĖ J 

SAVO RANKAS.
Visą Lietuvos, kaip ir ki

tų užimtų vietų pirklybą vo
kiečiai paėmė arba stengiasi 
paimti i savo rankas. Tuo 
tikslu visuose miestuose ir 
miesteliuose didelės Berlyno 
firmos steigia savo skyrius 
ir visame joms padeda vo
kiečių valdžia.

Paj ieškojimai
Pajieškau apsivedimui vaikino, nuo 

i 25 iki 30 metų amžiaus, laisvo nuo 
[visokių prietarų, aš esu 22 metų ani- 
; ziaus. Atsišaukiantieji malonės pri
siųst paveikslą ir už 2c štampą at- 

I sakymui.
A. Levonaičiutė,

1370 Morris avė, New York, N. Y.

4 ■lent.iii Presą*

Patriotiškos laidotuvės Amerikos kareivių, kurie įsiveržę Meksikon bu vo užmušti.

'S AMERIKOS.
V-to RAJONO SUVAŽIA

VIMAS.
V rajono susivažiavimas 

įvyks 25 birželio Mahanoy 
Junction (Lake Side).

Todėl pranešame visoms 
V rajono LSS. kuopoms, kad 
nepamirštumėt kuoskaitlin- 
giausiai atsilankyti.

Susivažiavime turėsite 
progą išgirsti ir koncertą, 
susidedantį iš prakalbų dia
logų. monologų, deklamaci
jų ir dainų. Bus parengta 
daug indomių dalykų.

Už kviečiame visus
Komitetas.

KUNDUKTORIUS UŽ
MUŠTAS.

Netoli Lexingtono, Mass., 
aną naktį likos užmuštas 
gatvekario kunduktorius. 
Jis iškišę galvą per duris pa
žiūrėti į lauką, o šalia relių 
stovėjo garinis velanas ke
liams lyginti. Karas bėgo 
greitai, kunduktorio galva 
smogė į velaną ir jis krito 
ant vietos negyvas.

NENVARKE SUSTREIKA
VO 5,000 MAŠINISTŲ.
Atsisakius kompanijoms 

Įvesti 8 valandų darbo die
ną be mokesties sumažini
mo. pereitoj pėtnyčioj su
streikavo Įvairiose Newar- 
ko fabrikose su viršum 5.000 
mašinistų. Apie 80 Netvar
ko metalo fabrikų susiorga
nizavo ir sako kovosiančios 
iki paskutinių.

ARGENTINOJ NAUJAS 
PREZIDENTAS.

Pietų Amerikos republi- 
koj Argentinoj pereitoj są- 
vaitėi buvo prezidento rin
kimai. Rinkikų kolegija iš
rinko d-rą Hilopilo Irigove- 
ną, radikalų partijos kandi
datą. Vice-prezidentu iš
rinktas Pelagio Luna, taip- 
pat radikalas. Pirma Ar
gentinos prezidentu buvo 
d-ras Victoriano de la Plaza.

rytą 
iš

KARAS UŽBĖGO ANT 
MEDŽIO.

Anksti 16 birželio 
gatvekaris, bėgdamas 
Brocktono, Mass., į Plymo-
uth’ą. iššoko iš relių ir visu 
smarkumu davė į medį. Vi
sas karo priešakis sutrupė
jo, o pasažieriai išlakstė į 
visas puses. Keliolika žmo
nių likos sunkiai sužeista: 
vieniems sulaužyta šonkau
liai, kitiems išdaužyti dan
tis. Motormonas sužeistas 
sunkiausia.

SAKO, NELEIS KIŠT 
NOSIES MEKSIKON.
Kariškas svaigulys apėmė 

Amerikos patriotų galvas 
taip, kad minios visiškai nu
stojo galvos, ir su kokiu tai 
nepaprastu beprotišku 
džiaugsmu kapitalistų spau
da šūkauja, o nemąstančios 
minios tuos šauksmus kar
toja ir ruošiasi karėn. Tuo 
tarpu gali būt, kad Ameri
kos militaristų ir imperialis
tų geiduliai turės atsimušti 
Į kietą sieną. Meksikos kon- 
sulis gavęs žinių iš Meksi
kos, kad Didžioji Britanija 
ir kuone visos pietinės Ame
rikos respublikos rengiasi 
neleisti Amerikai kišt nosies 
i Meksikos vidujinius reika
lus. Tos minėtos valstybės 
jau parengusios savo pro
testus prieš Jungtinių Val
stijų pasiryžimą. Ypač An
glijos kapitalistams, kurie 
turi didelius plotus žemės ir 
daug gamtos turto šaltinių 
Meksikoj, negeistina, kad 
Amerikos kapitalistai už
griebtų Meksiką. Nelaimin
goji Meksika kenčia baisias 
pasekmes tų kapitalistiškų 
varžytinių.

PLĖŠIKAI UŽMUŠĖ PO- 
LICMANĄ.

Chicagoje du plėšikai pa
sivogę automobilių sustab
dė kitą automobilių ir pra
dėjo plėšti važiavusius jame 
žmones. Atėmė pinigų ir 
auksinių daiktų apie §2,200 
vertės. Du policmanai atsi
sėdę ant motorinio dviračio 
leidosi plėšikus vytis. Kada 
buvo jau nebetoli, plėšikai 
pradėjo iš automobiliaus 
šaudyt. Vienas policmanas 
likos užmuštas ant vietos, o 
kitas sunkiai sužeistas. Plė
šikai pabėgo.

dabar ne 
Meksikoj, 
Coahuilos

SVARAS SVIESTO §50.
Svaras sviesto §50, dėžu

tė cigaretų §1.50, puodukas 
kavos $3, riekutė duonos $1, 
orančius §1.50.

Tokios kainos 
Vokietijoj, bet 
Saltilos mieste,
provincijoj. Leidžiamas ta
me mieste meksikiečių laik
raštis ”La Reforma’’ kalti
na už tokį nesvietišką bran
gumą amerikiečius, kurie 
išplėšę iš Meksikos auksą ir 
sidabrą išsivežė Amerikon. 
Meksikai prisiėjo leisti po
pierinius pinigus, o jie labai 
pigus.

GIRTUOKLYSTĖS VAI
SIAI.

Iš Lietuvos.
DAUG VILNIAUS GY
VENTOJŲ IŠTREMTA.
Lenkų laikraštis "Kuryer 

Polski” paduoda pluoštą ga
na įdomių žinių iš Lietuvos. 
Pavyzdžiui, tenai jisai rašo, 
kad vokiečių valdžia Vilniu
je gavusi paliepimą ištremti 
Vokietijos gilumon visus vo
kiečiams neištikimus Vil
niaus gyventojus. Ir tuo
jaus keli šimtai lietuvių, len
kų ir baltrusių, kuriuos vo
kiečių valdžia skaitė sau ne
ištikimais, ištremta iš Vil
niaus Vokietijos gilumon. 
Ką su jais tenai darys, neži
nia.

UKMERGĖS PAVIETE 
BADAS.

”Kuryer Polski” rašo, kad 
Ukmergės miestą ir visą pa
vietą vokiečiai taip ištušti- 

inę, kad dabar tenai viešpa
tauja didžiausis badas. Lai- 
Į kraštis1 sako, kad vokiečiai 
dabar pataria ukmergie- 
čiams važiuoti Lenkijon ir 
duodą tam tikrus leidimus 
(mat be leidimų Lietuvoj vi
sur važinėtis nevalia). Apie 
3,000 žmonių jau apleidę 
Ukmergės pavietą. Kokiu 
tikslu vokiečiai siunčia uk
mergiečius į Lenkiją, laik- 
rašits nesako.

KAUNE VOKIEČIAI UŽ
DARĖ LIETUVIŲ 

LAIKRAŠTĮ.
Kaune vokiečių valdžia 

uždariusi lietuvių laikraštį 
už išspausdinimą straipsnio, 
kur buvo kalbama apie žmo
nių badavimą ir kritikuoja
ma aštrus vokiečių valdžios 
apsiėjimai su gyventojais. 
Laikraščio redaktorius esąs 
suimtas ir nubaustas 500 
markių.

Nors laikraščio vardas 
čia nepasakyta, bet reikia 
dasiprotėti, kad tai kalba
ma apie ”Dabartį,” kuri pa
staruoju laiku persikėlė iš 
Tilžės į Kauną ir po to dau
giau jau nebepasirodo.
300,000 ŽEMAIČIŲ IŠGA

BENTA VOKIETIJON
Senai jau buvo rašyta, 

kad Hindenburgas įsakė pa
daryti visos Lietuvos gyven
tojų ir gyvulių surašą. Ko
kiu tikslu tai buvo daroma, 
tuomet nebuvo aišku, bet 
dabar ”Kurver Polski” ra
šo, kad vokiečių valdžia, pa
darius gyventojų surašą, at
skyrė jaunus vyrus ir mo
teris nuo senų ir silpnų ir 
visus juos, t. y. stiprius vy
rus ir moteris išgabeno Vo- 
kieitjon darbų dirbti. Len
kų laikraštis sako, kad išvi
so išgabenta Vokietijon apie 
300,000 žemaičių. Iš tos 
priežasties Žemaitijoj apmi
rė visas gyvenimas: kaimai 
ir miesteliai paliko tušti, 
darbai laukuose sustojo, nes 
paliko vien tik seneliai ir 
maži vaikai.

JURGIS RANDIS. randasi vokie
čių nelaisvėj, jo adresas:

Kriegsgafangaueniager 
Schneidemuehl, Lager 2, 

Batai ion 16, 3 Rota.
Germany.

Jo brolis Aleksandr Randis gyveno 
Scrantone, Pa., ant Nay Aug avė., 
bet neturi numerio. Prašo "Kelei
vio” pagarsint, kad jis pats ar kas 
kitas atsišauktų.

MELDŽIAM PRANEŠTI!
Juozas Jarujonis, 5 pėdų su viršum 
augščio, tamsių plaukų, abi rauikos 
gazo apdegintos, ant tiesiojo veido 
juodas ženklas, ant kairiojo veido 
karpa, angliškai kalba mažai, moka 
ir lenkiškai. Jis paėmė nuo Jurgio 
Grajaucko $80.00 ir paspruko. Kas 
pirmasis apie jį praneš, gaus $10.00.

Jurgis Grajauckas,
143 Bomaney st., Ashley, Pa.
V ■ ■ ---- ■ - -------

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nuo 18 iki 25 metų amžiaus, apsišvie- 
tusios, laisvų pažiūrų. Aš esu 26 
metų, blaivas ir turiu gerą darbą. 
Su pirmu laišku meldžiu paveikslo.

Alphonsas Staniskis,
538 N. Perey st., Philadelphia, Pa.

PARSIDUODA DU NAMAI.
Labai geroj vietoj, netoli nuo For

do dirbtuvės, parsiduoda pigiai! Abu 
namu už $13,000, įnešt reikia 
$3,000, o kitus 
$100 į mėnesį. _____ ________
$125 mėnesyje. Platesnių žinių klau
skite. (26)

F. J. WALANTIEJUS.
136 Grey avė.. Highiand Park, Mich.

tik
ant išmokesčio po 

Bandos gaunama po

PARSIDUODA FORNIČIAI
Da visai nauji, keturiems kamba

riams. Savininkas išvažiuoja į kitur 
ir būtinai turi parduoti. Pasinaudo
kite proga. Galima matyt bile laiku. 
194 Athens st., trečios lubos,

So. Boston, Mass.

Pajieškau draugo Jono Černiausko, 
Kauno gub, Ezerėnų pav, Dūkšto 
parap, Pažiemiškių kaimo, gyveno 
Chicagoj.

Benedicto Braziulis, 
Calle Belgrano 1852, Talleres,

F.C. Sud, Rep. Argentina.

Pajieškau pusbrolio Juozo Drauge
lio, Šuvalkų gub, Vilkaviškio pav, 
Paežerių valsč. Oželių kaimo, gyve
no Brooklyn, N. Y.

Jos. Overaitis,
370 22nd str, Detroit, Mich.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
apsišvietusios ir mylinčios blaiva 
draugišką gyvenimą. * Su pirmu lai
šku meldžiu paveikslo. (26)

Z. Alesander,
502 Chicago Avė., E. Chicago, III.

Pajieškau brolio Stasio Pušynsko 
ir Miko Virpšos, iš Suvalkijos, Pil
viškių valsčiaus, Aržuolupių kaimo, 
gyveno Blackburn, Pa. Yra svarbus 
rikalas.

Anthonj- Pušynskas,
210 W. Camden st., Baltimore, Md.

Pajieškau Stanislovos Mineigienės, 
kuri gegužės pabaigoj išvažiavo iš 
New Britain’o, dabar gavau laišką 
nuo jos tėvų iš Rusijos, yra svarbus 
reikalas ir kas apie ją žino malonės 
pranešti.

Antanas Ažukas,
7 Connerton st., New Britain. Conn.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nuo 17 iki 25 metų amžiaus, nepai
sant kokio tikėjimo ji butų, kad tik 
mokėtų anglišką kalbą. Aš 26 me
tų, turiu gerą darbą, uždirbu po 36 
dol. į savajtę. Su pirmu laišku mel
džiu paveikslo. (26)

P. Daikis,
Gen. Delivery, Colorado Springs, Col.

i

Pajieškau brolio Liudviko Niutau- 
to, Lūkės miestelio, Telšių pav. švo- 
gerio Jono Žukausko, Kalvoninkų dva
ro, Šiaulių pav., švogerio Jono Aukš- 
kalnio, Gūbrių kaimo, Raseinių pav., 
ir Cezaro Račkausko Užgirių kaimo. 

Juozapas Niutautas, (27) 
8 Auchinrejth Road, Blantyre, 

Scotland.

aukos
LIETUVOS ŠELPIMUI.

Pajieškau švogerio Motiejaus Sa
baliausko, vedusio mano seserį Ago
tą Kurutę, abu Suvalkų gub., Vilka
viškio pav. ir gmino, apie 16 metų 
Amerikoj. Meldžiu atsišaukti.

Jonas Lukosaitis, 
98 Den Park, Nevvtongrange.

Scotland.

(26)

Pajieškau draugų Jono Blazgio, Jo
no Augustainio, Antano ir Justino 
Damijonaičių, visi Suvalkų gub., 
Naumiesčio pav. Meldžiu greit atsi
šaukti.

C. Semen. 
ANYOX, B. C.,

(25)

Canada.

Pajieškau brolio Jono Matulevičiau, 
Suvalkų gub, Augštosios Panemunės, 
pirmiau gyveno Michigan, vėliaus 
dirbo mainose. (25)

Simanas Matulevičius
17 C street. Detroit, Mich

Pajieškau brolio Antano Dulkio, 
Kauno gub., Raseinių pav., Aleksan- 
drowsko valsčiaus, Vanagų sodos. 
Turiu labai svarbų ir neatidėtiną rei
kalą susižinoti su 
kas žino pranešti.

Antanas
520 Hughitt Avė.,

juo, dėlto meldžiu 
(25)

Ogintas, 
Superior, Wis.

Pranešu visuomenei, kad apsisau
gotų Juozo Puplausko, kuris balan
džio 24 d. apleido mane, palikdamas 
dideliame varge su 3 kūdikiais. Jis 
26 metų, tams-geltonais plaukais, 
apskritau.- veido, rudų akių, kairėj 
pusėj turi dvilypį dantį, mikčiojant 
šneka, 6 pėdų augštas. Keturi metai 
kaip iš Lietuvos. Kalba lietuviškai, 
lenkiškai ir biskį angliškai. Visą lai
ką gyveno Minesville, N. Y. Dirbo 
geležies kasykloj. Kas patėmys, mel
džiu pranešti. (27)

Mrs. Anna Puplauskienė, 
BOX 112, Minesville, N. Y.

Aš Pranas Petrauskas jieškau savo 
sesers, ji pirmiau gyveno Cambridge, 
Mass., 113 Gore st. Ji pati arba kas 
apie ją žino, meldžiu pranešti, už ką 
atlyginsiu. (26)

Frank Petrauskis,
1223 Forest avė., Lima, Ohio.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nuo 25 iki 30 metų amžiaus, laisvų 
pažiūrų, mylinčios blaivą ir dorą gy
venimą. Su pirmu laišku meldžiu 
paveikslo. (26)

Petras Jakubonis, 
BOX 18, Van-Lear, Ky.

PRANEŠIMAS JUOZAPUI TACKI.
Mes apturėjom nuo Jūsų žmonos 

Kotrynos laišką, kurį laikraštyje iš
tisą talpint neparanku. Ji labai gra
žiais žodžiais išdėsto kad nieko blo
go nemanė daryt ir meldžia sugrįžti. 
Laišką, kurį 5 gegužės siuntėt, ji ga
vo. Priduokit savo adresą, o mes 
prisiusime tą Jūsų žmonos laišką. 
Jos adresas sekantis: (25)

Kotrina Tacki, % Fred Kaeser 
Brunce avė., Strafford, Conn.

DAUG ŽMONIŲ NUŠAU
TA.

Vokiečiai baisiai aštriai 
elgiasi su gyventojais arti 
mūšio linijos. Dešimties 
varstų ruože palei liniją gy
ventojai turi turėti tam tik
rus leidimus, kuriuos išduo
da vietų komendantai ir kas 
diena žmogus turi ateiti pas 
vietos valdininką ir tą leidi
mą jam parodyti. Visi to 
ruožo gyventojai esą sura
šyti ir be komendanto žinios 
niekas negali iš kitur tenai 
pribūti nei išvažiuoti. Tuo 
budu vokiečiai, matomai, 
nori apsisaugot nuo prieši
ninko šnipų. Daug žmonių,

Pa-

TACOMA. WASH.
Geg. 30 d. D. L. K. Vytauto Drau

gystės surengto baliaus pelno liko 
$15.00. Pelnas paskirta nukentėju- ---------
siems nuo karės ir politiškiems kan- |925 So. Gregory st, 
kiniams šiaip: kankiniams $5.00, nuo 
karės nukentėjusiems — S10-00.

Aukas pasiunčiau "Keleivio re
dakcijom prašydami, kad ji teiktųsi 
priduoti fondų kasininkams taip, 
kaip musų yra paskirta.

V. Kavaliauskas.
Pinigus priėmė ir pei-davėm L. Š.

Fondo kasininkui K. Šidlauskui 810, 
Kan. Šelp. iždininkui J. Ramanaus
kui __  85.00. J- Gegužis.

Pajieškau Adolfo Viliamo, Drusei- 
kių kaimo, Panevėžio pav., Kauno gu- 
bern. Turiu labai svarbų reikalą.

J. Mažeika.
, Rockford, III.

Pajieškau švogerio Petro Iovaišos, 
Kauno gub., Raseinių pav., gyveno 
Brooklyn, N. Y. Turiu svarbų rei
kalą ir meldžiu greit atsišaukti.

Chas. Montvydas, (27) 
2334 So. Oakley avė., Chicago, III.

kurie bandė iš tos vietos 
bėgti, buvo nušauta.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
ar našlės ne jaunesnės 20 metų ir 
ne senesnės 35, nežiūrint kokių pa
žiūrų jinai butų. Aš esu 28 metų. 
Su pirmu laišku meldžiu paveikslo.

Antanas Goštautas, (26) 
11917 Calumet avė,

Kensington,

Paaiškinimas.
Agota Draugeiienė praneša, 

V incas Daubaras jai visai nėra sko
lingas, todėl šiuomi atšaukiame.

Birželio 7, Franklin Mine 
Mich., prasišalino nuo savo 
vyro Jieva Dambrauskienė: 
ji paliko 4 vaikučius, tarpe 
kurių jauniausis vos 14 mė- 

v*t ii «i • _ nėšių, pas savo kaiminką, o W3SS6ll DflSlDdlgC* pati prasišalino su kitu vv- 
jru. Pats Dambrauskas ir 
i moteris mvlėdavo girtuok-;

—

I

DRAUGIJŲ TVERT 
NEGALIMA.

Maisto trūksta visoj Lie
tuvoj ir žmonės kenčia bai
sų skurdą. Pagalbos tečiaus 
iš niekur negauna ir bendrai 
vieni kitiems gelbėt negali, 
nes vokiečių valdžia nelei
džia tverti jokių draugijų. 
Užpakalyje armijos veikia 
kariški teismai, kurie bau
džia žmones už kiekvieną 
prasižengimą labai aštriai.

WEST FRANKFORT, ILL.
Vestuvėse A. Mikelionio surinkta 

aukų 89.70. Aukavo: M. Bendinskas 
$1.00; A. Mikelionis, J. Mačiulis, K. 
Drauginis, Ig. Ambrulevičia. J. Da- 
nelevičia, J. Zenkevičia, T. Miglinas 
— po 50c.; L. Makevicia, A. Sujeta, 
B. Yuškauskas, A. Bublis, S. Mikuls
kis, J. Velytos, J. Norusis, J. Viltra- 
kis, J. Baliukonis. A. Gelgaudas, M. 
Gelgaudienė, O. Baranauskienė, P. 
Yasulaitis, O. Bublienė, M. Senkus, 
A. Baranauskas, J. Velykis, J. Kara- 
nauskas. P. Daunora, P. Pangonis — 
po 25c. P. Norbutas 20c. Viso $9.70.

M. Rockus.

GIRARDVILLE. PA.
Lietuvos Sūnų Draugystė iš L. Š. 

F. kasieriaus K. Šidlausko nupirko 
L. Š. F. štampų už 4.25. Pinigai pa
siųsta per "Keleivio” redakciją.

Joe Domeika.
Pinigus priėmiau.

K. Šidlauskas, LŠF. iždm.

Į

VOKIEČIAI BANDĖ OR
GANIZUOT LIETUVIŲ 

MILICIJĄ.
”Kuryer Polski” taipgi 

sako, kad vokiečiai bandė 
organizuot ir lietuvių mili
ciją. Tos milicijos pareiga 

______ _______  turėjusi būt neva prižiurėji-
liauti ir buvo dideliai tikinti imas tvarkos Lietuvos mies- 
žmonės. M. Ind, [teliuose ir kaimuose. Mili-

_______________________ cijos oficieriais turėję būt 
v i • • n v i i • vokiečiai. Bet neatsirado Keleivio Kolendonus. Huosnorių, kurie prie tokios 
Dabar sugrįžo daug "Re- ™lic'ios ražytųsi’ ir fokje- 

leivio Kalendorių is Anglu! žmonės bijoję rašvties
i jos. Todėl kurie norite, ga-! ’ ’ ” ’

nosi be reikalo ir už tai tų lite užsisakyt. Kaina 25c.' 
norėtų §2,000 negali gauti. ”KeI.” skaitytojams 10c.

“Keleivio” byla su

SO. BOSTON. MASS.
Krikštynose pas Vincentą Petriką 

nuo susirinkusiųjų svečių surinkta L. 
Š. Fondan $6.00. Aukavo: B. Kontri
mas, Z. Taučiutė, V. I.isickas, A. Ba- 
hus. M. Batienė, F. Bružas. A. Ben- 
doras ir W. Dauginas — po 50c.; K. 
Čepulis 40c.; J. Dauginas, A. Sličius, 
J. Olšauskas. J. Dauginienė. V. Pet
rikas ir S. Petrikas — po 25c. K. 
Dauginis — 10c. Viso $6.00. Auka- 
vusimes vardan nukentėjusių tariu 
širdingą ačiū. K. Broniu.

Pinigai perduoti K. Šidlauskui, L. 
Š. F. iždininkui. J. G. Gegužis.

Pajieškau draugų Juozo Vilemo ir 
Antano Zlockaus. Vilemas Kvetkų 
valsičaus, Zlockus Čedasų vai., Zara
sų pav., Kauno gub. Gyvena apie 
Chicago, III. Yra svarbus reikalas. 

Jonas Jurgelionis,
2 City Point Ct., So. Boston, Mass.

Pajieškau apsivedimui merginos nuo 
25 iki 30 metų amžiaus, aš 35 metų, 
turiu gerą darbą ir čystą, tom pa
čiom drapanom galiu eiti šokti. Mel
džiu atsišaukti. (27)

Antanas Vasiliauskas,
Wash VVoolen Mills Co., 

Frederickburg, Va.

PAJIEŠKAU DARBO.
Esu dirbęs ilgus metus prie bučer- 

nių-grocernių ir gerai suprantu dar-, 
bą. Paskutinius 2 metus dirbau Nor- 
woodo lietuvių Kooperacijos krautu
vėje už gaspadorių. Kaibu lietuviškai, 
rusiškai, lenkiškai ir angliškai. Jei
gu kam reiktų tokio darbininko, tai 
atsišaukite.

P. J. BABILAS,
12 Austin st.. Norwood. Mass.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
i nuo 20 iki 24 metų amžiaus, aš esu 
125 metų laisvų pažiūrų ir tokių-pat 
pažiūru reikalauju draugės. (26( 

F. V. Valis,
901 8th avė. Rocford, III.

Pajieškau Veronikos Lukšaitės, Pa
nevėžio paviete, Kauno gub. Paker
pu sodžiaus. Krimčiunų parapijos.

Jugasė Kzlauskiutė,
28 Broadivay, So. Boston, Mass.

Pajieškau dėdės Ciprijono Draz- 
, dausko. prieš 4 metus gyveno Scran- 
1 tone, dirbo anglių kasyklose, paskui 
' išvažiavo j West Pittsburgh. Pa. 

J. Drazdauskas, 
1902 Lafavette st, Scranton, Pa.II Pajieškau apsivedimui merginos, 
ar našlės, nuo 20 iki 35 metu amžiaus. 
Esu kavalierius 23 metų. Prašau at
sišaukti ir prisiųst savo paveikslą.

A. Balčiūnas,
50 Orr st., Pittsburgh, Pa.

Savo laiku buvom jau* ra
šę, kad tūlas LouisWassell iš 
Montellos, Mass., buvo ap
skundęs ”Keleivi” ir reika
lavo S2,000 neva už apšmei
žimą jo ”gero vardo.”

Pereitoj sąvaitėj buvo tei
smas ir VVasellis bylą pra
laimėjo. Prisaikintujų suo
las pripažino, kad jis kabi-

ru.

m

i čių sumanymas neįvyko, 
nes 

buvę kalbama, kad paskui 
vokiečiai varysią tokią mili
ciją karės laukan.

I
. Pajieškau Polesio Kunicko, pir-
! miau gyvenom kartu North Humber- 
: land. Pa, jis išvažiavo apie Chicago. 
i Atsišauk tuojaus.

Juozapas Stankevičia,
i 18 Sherman st, Peabodv, Mass.

Na- j Vi-|
I

MONTELLO. MASS.
4 d. Birželio š. m. laike L.Š.F. pra

kalbų (kalbėjo šeštokas) suaukauta 
$8.13. Aukavo: J. Stankus SI; J- 
Nokutis. F. Kostantinaviče, M. 
verauckas ir H. Stankus po 50c. Vi- j Aš pajieškau savo dėdės Aleksand- 
so su smulkiomis aukomis surinta j ros Girdvainio, išvažiavo iš Montreal 
$8.13. Pinigai priduota vietos L.Š.F. j 1914 metuose. Norėčiau susižinoti, 
kasieriui F. Šukiui. i turiu svarbų reikalą. Meldžiu atsi-

raštininkas J. Dubendris. šaukti. Busiu labai dėkinga.» » ♦ * - ----
16 d. bal. š. m. laike 

Žemaitės prakalbų surinktų

j turiu svarbų reikalą.

Leonora šimkaitė, (27)
Bulotų ir! 294 St. Patrick st, Pt. St. Charles. 

_______  r_____ T _____ lų aukų i Montreal. Canada. 
pagarsinime per klaidą tapo nepagar- ■ -------------
sinta šios aukos: L. Š. Fondui auka- į Pajieškau Antano Vaičiulionio, 
vo: Jonas Kalvelis. K. Monikaitė. W. j Kauno gub, Panevėžio pav, Kričinos 
Zarauckas, V. Svidlaviče po $1.00. j par, Verčiunų sodžiaus, apie 9 me-

P. S. šie pinigai yra priimti cent-' tai Amerikoj, 
ralinio iždininko K. Šidlausko. 1 Petras K. šapas.

rašt. W. Dubendris. 174 Birch st. No. Abington, Mass.

MONTELLO, MASS.

Pirmas toks didelis Teatras

“BYRUTE”
Dviejų veiksmų istoriška Melodrama.

Vaidins
Lietuvių Mokslo Draugystės Choras, 

po vadovyste komp. M. Petrausko 
SU BATO J,

BIRŽELIO-JUNE, 1916
Pradžia 8-tą vai. rak.

LIETUVIŲ SALĖJ,
ant Main str., kampas Vine, 

Montelio.
Sėdynių kaina: 75c, 50c, 35c. 

Tikietus pirkti iškalno galima pas 
Choro narius, pas Jocas Brothers, 
116 Ames st, pas A. Liutkų, 670 
Main st. ir pas D. Lapeikį, 77 Crapo 
str, Bridgewater.

Kviečia visus KOMITETAS.

24

Tikri - Pinigai!
30 netikrų popierinių

GERAI PADARYTU PINIGU Ut 25e 
(Štampas priimu). (25)
CHAS. P. URBAN.

122 Riverdale avė.. Yonkers, N. Y.

Mass. Legal Associatioa
(Mass. Teisių Draugija)

262 Washington Street, 
Boston, Mass. Rooms 91-92

Specialistai šeimyniškuose 
nesutikimuose; patarimai dy
kai, ypatiškai arba per laiš
kus; jokios publikacijos ne
bus, viskas palaikoma pas
laptyje; patariame bankru- 
tijimų reikaluose, kaslink pa
laikų, testamentų, sužeidi
mų arba nuosavybės reika
luose; užvedame provas-ir 
apginame teismuose su pa
galba savo advokatų; koiek- 
tuojame bilas, nieko nero- 
kuojame, jei nepasekmingi. 
Ateikite ir pasitarkite. (2<)

Aš Alena Kostovska, pasiro
dau visai publikai akyse.

REIKALINGAS DARBININKAS
Pne taisymo čeverykų. Darbas 

mašinomis ar rankomis. Užmokestis 
gera pagal darbo. Atsišaukite greit.

Antanas Zizis, (26)
■ A mes st, Montelio, Mass.

REIKALINGAS 
Kostumeriškas Kriaučius.

. Darbas ant visados. Gera mokes
tis mokančiam siūti. (27)

JOHN LINGIS,
6 Arthur st, Montelio. Mass.

REIKALINGAS KRIAUČIUS
Mokantis gerai siūti kostumeriškus 

koutus. Darbas ant visados. Mokes
tis gera: nuo 15 iki 20 dol. į sąvaitę. 
Kreipkitės pas (26)

F. G. BULTRUM,
Springwells avė., Detroit. Mich759

REIK ALINI; AS GERAS 
DUONEKEPiS.

Kuris galėtų atsakančiai kepti vi
sokias duonas. Geram atsakančiam 
kepėjui gera alga. Atsišaukite urnai 
sekančiu adresu:

O. ZARANKUS,
299 tį Oak st, Laurence. Mass.

PRICEBURG, PA.
DIDELIS HOTELIS AM PARDA

VIMO. ne namas, bet biznis; namas 
mūrinis — plytų, geroj vietoj. Biz
nis gerai išdirbtas. Parsiduoda dėlto, 
kad nusipirkau namą kitame mieste. 
Kas pirks, nesigailės! Atsišaukit lai
šku arba ypatiškai atvažiuokite ir 
apžiūrėkite. (26)
1234 Main st.. Priceburg. Pa.

Kas mane išgelbėjo nuo varginan
čių ligų? Salų taras Bitteris. Aš 
per praeitus 4 metus buvau vos tik 
gyva. Aš kentėjau nuo nevirinimo 
pilvo ir dispepsijos. Mažai tegalėda
vau valgyti ir suvalgytas maistas su
teikdavo man daug nesmagumo — at
siliepdavo skilvyj skausmai, rėžimas, 
gurgimas vidurių. Diegliai suimda
vo po krutinę, šonuose ir strėnose. 
Niekus aš negavau pagalbos dėl savo 
sveikatos. Bet kada aš pradėjau rei
kalauti Salutaras Bitteris ir Saluta- 
ras, Regulaatria, dėl moterų, pradė
jau gerai jausties, gerai valgyt, ir 
dirbti, pasidarė smagu viskas. Per 
6 mėnesius aš savo paveikslą nebega
liu pažint ir palikau laiminga naudo
dama Salutaras Bitteria. Kaina $1.00. 
Galima gauti geresniuose saliunuose 
ir aptiekose, o kur negalima gauti, 
kreipkis pas: (*)

SALUTARAS CHEMICAL INST.
Žolės nuo visokių blogumų. 

1709 S. Halsted St.. Tel. Ganai 641T.
P. J. BALTRĖNAS. Prof. 

Chicago. Ilk
Šitą apgarsinimą turėtų perskai

tyt kiekvienas, išsikirpt ir pasilikt 
sau arba savo draugui.

PROGA. Pirmos klesos saliunas 
Providence, kuris daro puikų biznį;; 
prekė žema, biskį pinigais, dalis gali' 
būt išmokėta iš uždarbio iš biznio, j 

•arba ant ”mortgečio.” (26) i
MARTIN BOROVVIK.

155 W. Exchange st, Providence. R.L |

PARSIDUODA FORNIČIAI
3 kambariams, geri ir pigiai par

duodu. Matyt galima bile laiku. 
J. S.

(ant pirmų lubų užpakalyje)
739 Broad*a, rear, So. Boston.

AR ŽINAI 
Kur Karė?
Atsiųsk 19 centų markėmis, tai 

gausi du pienu, vienų didelį, an
trą mažesnį, kuriuosee parodyta 
visos vietos kur dabar eina vai
nos (karės), karalių 
paveikslai, kas kiek 
vių, kiek laivų, kiek 
taip toliau.

ir vadovų 
turi karei- 
zmonių ir

(28)

Adresuok:

Gagel Map Service Co.
1129 BLAKE «E. 

Brooklyn, N. Y

i
4

4
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Adomas ir Jieva.
(Iš VVoman’s Journal.)

Visuomet buvau Įsitikinu- . "Irgi neužmiršk, sunau, 
si, kad kuomet rojuje atsira- šnekėti apie tai, kaip mote- 
do žaltys, kad gundžius Jie- ris liežuvninkės. Kada su

sieisi savo draugus ir nagri- 
nėsite visas paskalas tikras 
ir pramanytas, apsakykite 

■paskui savo žmonoms, o jos 
tegu tas jūsų kalbeles paleis 
toliaus kursan tarp savo 
kaimynių. Paskui tu traukk 
pečiais ir smerkdamas pasa
kok visiems kaip bobos lie- 

jžuvninkės, kaip jos mėgsta 
‘šmeižti ir i skutus plėšti 
garbę savo seserų. Bet dėl 
Dievo meilės, sunau, neišsi
plepėk, kas paskalai davė 
pradžią.

"Savo apsakimėliuose ne
užmiršk duot vietą savo' 
vuošvei. Žinai, kiek patar
lių ir pasakų apie vuošvę 
yra. Kas neatsitiktų blogo 
ir pikto, drąsiai gali suvers
ti ant savo vuošvės, o kiek
vienas patikės. Ypatingai 
moteris, iš kurių didžiuma

vą, jis pirma teiravosi pas 
Adomą. Atsivaizdinu jį sau 
kaip jis keliasi, stiebdama- 
sis ant galo uodegos—pana
šiai kaip jį matome senuose 
paveiksluose atpieštą ir 
gundanti Jievą — ir gudriai 
šnibžda jos vyrui i ausi:

„Adomai, mano sunau, ką 
nebeveiksi, niekad neužsi- 
miršk daryti tai su didžiau
siu išsigarsinimu. Jeigu ta
vo žmona susekė tave kame- 
nors, ką norėtum nuo jos pa
slėpti. tu pirma užsipulk ją. 
Prisimink sau ar kartais ir 
ji panašiai nepasielgė. Jei
gu ji ištikrujų nieko pana
šaus nepadarė, prasimanyk 
ką tokio, paskui užsipulk. iš- 
koliok ją taip skaudžiai, kad 
jį užsimirštų apie tavo nuo
dėmę, bet kad pati save pa
matytų niekinga nupuolėle ........
ir nusidėjėle, turinčia mal- ateityje taipgi bus vuošvė- 
dauti nuo vyro dovanojimo niis. maloniai ir žingeidžiai 
jai jos kaltybės. Dabok vi-'atkreips saVo ausi, kad gir-i 
suomet idant ji priversta bu- dėti tavo pašaipas apie vuo-' 
tų tavęs prašyti atleidimo švę. 
už tavo nusidėjimus ir už sa-1 
vo paklaidas. Netrukus Įsi- 
tikrinsi kaip nesunku Įkal
bėti jai, kad ištikrujų tik ji _ 
daro paklaidas, taip i\ giai ’Uarirainu’ 
kaip yra lengva Įtikinti žmona __ t
kiekvieną, kad moteris yra rupjnkis taip tvarkytis, kad 
rišo pikto pnezascia. .. . .

„Ką tik užmanai, mano 
sunau, pamąstyk gerai apie 
tai, paskui pamąstyk apie 
kitką, ir da apie kitką. Bet 
lai viso to ašim visuomet bū
na moteriškė. Plačiai 
skelbk, kad moteriškė pati 
sau yra didžiausiu neprie- 
lium. Netrukus tai pradės 
kartoti kiti vyrai. Paskui ___ _ __
pradės kartoti moteris. 0 moters plaukus sau peša be- 
paskui, kada jau vyrai uz- sivaržvdamos ir begaudvda- 
sičiaups savo burnas, kiek
vienas pasakys, kad tai išėjo 
iš moterų burnos. Juk tai 
graži frazė: ‘moteris pa
čios sau yra didžiausiais ne
prieteliais.’ Padaryk iš to 
sau tokią naudą, kad žmonės 
nepatėmytų kokias melas 
tame slepiasi. Kad nepatė- 
mytų, kad tankiausia vyras 
nustumia moteriškę Į nedo
ros kelią, tuomi priparody- 
damas, kad jis jai yra pavo
jingiausiu neprietelium.

„O tėmyk, sunau, kad bu- 
tiniausiu reikalu, kuri turi 
atlikti, yra reikalas sutvėri
mo dviejų rųšių moralybės.

nuo „V. L.” korespondentų jūsų laiško išleidome, tas ne- 
ir nėra kas reikalaut žmoni-'turėjo argumentacijai jo- 
škumo. Ant melagių nėra!kios vertės; ką pataisėme, 

*. Jtai tik tai, kad nepriešta-
I Savo akimis matusiam— liautų kitiems sakiniams, 
i Kiekvienas vaikinas turi tu- Jūsų argumntas yra, kad 
rėt akis ir protą. Nėra rei
kalo daryt tokius perspėji
mus. Nedėsime.

J. Semoliunui.— Bereika
lingas butų tas pilstymas iš 
tuščio Į sausą. Tamista už- 
ginčijot, jog po jums žinomu 
nuosprendžiu pasirašėt. Tas 
ir turi savo svarbą. Ką iš

Mokiname Angliškai
Vl»o— dalyse Amerikon ir Kanado*

Vienintelė mokykla, kurioj kiekvienas sali įimok 
U Ansiiiką kalbą, labai trumpame laike, šioe mo 
sykloe naujausia ir tobulinmausia metodą. Moki 
name per laiškus, visose šalyse, už labai maža «t 
lyannimc teipjau kietose dienomis ir vakarais.
Jeicu nori išmokti remtai Ančių kalba, ateik a? 
rašyk platesnių žinių.

t

V. P—čiui.— Ačiū už pa-, kas pykti, 
rašymą, bet negalime dėti, 
nes jau pereitame ”Kel.” 
num. apie tą pat tilpo ko
respondencija.

Blase Tipshus.— Esperan
to žodynėlių dabar neturi
me. Iš Europos partraukt 
negalima. Kreipkitės pas 
K. Vidikauską bei A. Dagi 
„Kovos” adresu.

Vincui.— Tamistos argu
mentas, kad jūsų vietos L. 
š. F. kasininkas naudoja pi
nigus saviems reikalams, 
reikalauja faktų; vien žmo
nių pasakojimais remties 
negalima. Be to korespon
dencijoj tilpusioj 22 „Kel.” 
num. neivardinta ypata, ku
ri, korespondento nuomone, 
aukų rinkimą trukdo. Viso 
to dėlei tamistos bereikalin
gai atsiliepiat. Kadangi ne
pasirašote pilnu savo vardu, 
tai ir jūsų paaiškinimo ne
galime laikraštin dėti.

Ledfordo velniukui. „Ke
leivis” su „bobelėm storom, 
riebiom kaip k...” visai neno
ri „vajavoti.” Patartume 
velniukui pavesti tą darbą 
“Taradaikai” ar bent jo 
draugei „Baltruvienei.”

Reporteriui.— Dėl išven
gimo bereikalingų polemikų 
prašytume Reporterio, kad 
atsakymą pasiųstų tan laik
raštin. kur tilpo nepamatuo
tas užmetimas. Pagalios

I
i

nepasirašėt po sprendimu, 
užtvirtinančiu, jog debatus 
laimėjo Purvis, o ne Žaga
ras. Tas argumentas tilpo 
ir daugiau nekartosime.

P. A. Dėdynut— Laukia
me platesnio aprašymo. No
rėtume gaut tik sausus fak
tus be komentarų.

i

Už išdalinimą mus apgarsini
mų. Mes prisiusime jums ap
garsinimus visai dykai ir užmo
kėsime po 50c. už kiekvieną par
duotą jūsų draugams, pažįsta- 
mies arba bile kam. Išdalyk 
10 apgarsinimų ant dienos į at
liekamą nuo darbo laiką ir už
dirbk $20.00.

Atsišauk it pas

International N o velt y 
Company,

1154 Lincoln Avė, Utica, N. Y.

731 W. 18th st„ Chicago, UI.

Dabar yra daug svarbių gyvenime 
apsireiškimų, o uždarbiai neblogi, to
dėl susipratę darbininkai nepamirš
kite praplatint "Keleivj.”

Draugai! Naudokitės proga
.i
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T
T
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’• IR PAGELBEKITE MUMS SUNKIAM DARBE!
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„Da apie vieną daiktą pa- 
. tariu tau neužmiršti, mano 
sunau, tai yra tavo santikiai 
su moteria Įvairios rūšies 

J žvilgsniu; kada 
paprašys pinigų —

ji visada tavęs prašytų — 
pažiūrėk i ją raštingai ir pa
reikalauk atskaitos iš tų 40 
centų, kuriuos jai pereitais 
metais ketvirtoje liepos esi 
davęs. Kuomet ji paskui 
gavus keliatą centų uždusus 
bėgios iš krautuvės Į krau
tuvę, trokšdama centą dole
riu paversti, galėsi smagiai 
sviete pasakoti, kaip paikos

mos pigumus.
"Bet, Adomai, sunau ma- 

no:...
Ir žaltys širdingame glė

byje Adomo pravirko iš su
sijudinimo ir pro verksmus 
sušnibždėjo:

„Jeigu moterims kada- 
nors atsimerks akis ir jos; 
panorės pareikalaut sau tei- ■ 
sės balso—oh, Adomai! Su- ■ 
nau mano! Neduok joms; 
tos teisės.’’ J. B. S. j

i
I 
i
Į 
I

Nereikalauja garsingų.
Fa rm e rys Pupakramtis 

atvažiavo miestan, kad savo 
„ _ .. _ _ . duktės vardadieniui nupir-

Nutiesk tiesų ir siaurą take- pUs kokią dovoną. Užėjo Į 
lį moteriškei ir Įsakyk jai auksoriaus krautuvę ir pra- 
tuo keliu eiti. Paskui pasi- šo: 
daryk sau kelią Įvairiais_ - Duokit man porą aus-
krypsniais sulyg tavo valios, karių, nebrangių, bet kad
Jeigu gi moteriške bent per butu puikiausi, 
plauką nukryptų iš nuskir- _J Aha, tamstaplauką nukryptų iš nuskir- ___ __________
to jai tako — nubausk ją ’ nors nepaprasto-garsingo. 
Nubausk ją taip skaudžiai — Kaslink garsingumo, 
ir tokiuo budu, kad tas liktų man vistiek, bet geriau duok 
amžinu bauginimu kitoms žibančius, nes mano duktė 
moterims, kad jos neišdrįstų kurčia ir jų garsingumo ne- 
nė prisiartinti prie jos. Pa- girdės.
skui pats save paplok per ‘----------
petį ir skelbk, kad jeigu mo- Komplimentas,
teris nebutu tarp savęs prie- — Tamistytė išrodai far
šais ir kitokiuose santikiuo- tum iš madų knygos išimta, 
se gyventų, dalvkas stovėtų — Tamista, kaip drįsti 
visai kitaip. mane prie tų lyginti, aš esu

„Kadangi jau šnekame a- save gerbianti moteriškė, 
pie frazes, Adomai, tai ne- 
prošali bus primimti tau da 
vieną kaip svietas seną, o 
bet visuomet mielą frazę:' 
’ot. paprastai, kaip boba.’ 
Jeigu kada teks tau paste
bėti moteriškę ypač rodan
čią savo pavydą arba kokią 
kitą negražią žmogiškos gi- Į 
minės ydą — tai tuojaus, 
mano vaike, pasinaudok 
proga ir sušukk garsiai:1 
’paprastai, kaip boba!’ Ačiū 
tam, visi užmirš, kad tos 
ydos Įsišaknijusios ir pas 
vyras. Smagu tau bus, ka
da išgirsi tūkstančius aidų, 
atkartojančių tavo žodį, nes 
žmonės mėgsta atkartoti. 
Taip, Adomai, tai graži fra- 
zukė ’kaip boba.” Neužmiršk 
kartoti tankiai, kadangi tas 
sakinys vyrų ausyse gra
žiausiai skamba.

nori

i

VERTES GER0 TUR1N1° knygų, atiduodame uz Vieną Dolleri
Prisiėjo taip, kad „Keleivi” reikia perkraustyt Į naują vietą, kas padaro daug iškaščių, todėl nutarm kiek-P 

galima pamažini savo knygų sandėlį. Kad nereikėtų tiek daug mokėt už jų perkraustymą, mes norim parduotu 
*jas kad ir be pelno, t. y. maždaug už tiek, kiek prekiavo jų padarymas. $1.50 vertės knygų atiduosim už $1.00.-:- 
Į Pinigus galite siųst paprastame laiške. Įdėdami popierinį dolerį ir užrašydami aiškiai „Keleivio” ir savoj 
£ adresą. Kas prikalbins „Keleiviui” naują skaitytoją ant metų, gali pasirinkti dovanų už 25c. knygų iš šio į 

surašo. Kas užrašys du skaitytoju, tas gali pasirinkt už 50c. knygų, čia paduodame knygų surašą, iš kurioj 
galit pasirinkti už $1.50 vertės, o gausite jas tik už $1.00.------------------------------------- -  J
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AR NORI, KAD MYLĖTŲ 
MERGINOS?

Jeigu nori, tad pasipirk

Tel.: 2787-J.«t
Dr. David W. Rosen

Kalba Lietuviškai, Lenkiškai, 
Rusiškai ir Vokiškai.

GYDO VISOKIAS LIGAS. 
Valandos:

Nuo 8 iki 10 ryte. Ne
2 iki 3 dieną, nuo 7 
8 vakare.

S21 HANOVER STREET, 
BOSTON. MASS.

Alkoholis ir Kūdikiai arba kaip atsiliepia 
ant vaikų vartojimas tėvų svaiginan
čių gėrimų. Kas yra arba tikisi kada 
nors būti kūdikių tėvais, būtinai tu
rėtų perskaityti šitą knygutę. Pagal 
d-rą Holitzer, sutaisė Barabošius. So. 
Boston, Mass, 1911 m, pusi. 23 ..

Amerikoniškos Vestuvės. Dviejų aktų 
komedija, pajuokianti lietuvių vestu
ves. Juokinga ir lengva perstatymui. 
Parašė Iksas. So. Boston. Mass,
1912 m, pusi. 24....................................

Amerikos Macochas. Kaip katalikų ku
nigas Hans Schmidt papjovė merginą 
Oną Aumuller. Su paveikslais. So. 
Boston, Mass, 1915 m., pusi. 16 ....

Amžinos Dainos. Šioj knygutėj telpa 
44 geriausių Jovaro dainų. Jos tinka 
deklamacijoms ir dainavimui, kaip na
mie, taip ir susirinkimuose. Pusi. 32

Anarchizmas. Pagal Proudhono moks
lą, parašė d-ras Paul Elzbacher, vertė 
Briedžių Karaliukas. South Boston, 
Mass, 1912 m, pusi. 29......................

Apie Dievą. Velnią. Dangų ir Pragarą. 
(Why I am an Agnostic ?). Parašė 
Robert G. Ingersoll, garsiausias pa
saulyje kalbėtojas ir Biblijos prietarų 
naikintojas. Jo raštai yra tikru per
lu progresyviškosios literatūros: aiš
kus, neužgaunanti ir liogiški. Nė vie
nas apšviestesnis lietuvis neturėtų būti 
be Ingersollio raštų. (Visus geriausius 
to genijaus raštus su laiku išleis "Ke
leivis.”) Vertė i lietuvių kalbą Ferdi
nand de Samogitia. So. Boston, Mass. 
1915 m, pusi. 72 .................................

Byla Detroito Katalikų su Socialistais. 
Pirmą kartą katalikai užpuola sociali
stus 31 d. gruodžio, 1911. Antrą kartą 
jie užpuola socialistus 31 gruodžio,
1913 m. Šioj knygutėj ištisai telpa 
teismų rekordai ir prirodymai, kokių 
begėdysčių katalikai dasileidžia kovoj 
su socialistais. Su paveikslais. So. 
Boston, Mass.. 1914 m, pusi. 61 ....

Davatkų Gadzinkos ir kitos linksmos 
dainos. Apart juokingų "Davatkų Ga- 
dzinkų” 1 
nu, eilių 
dainų tinka 
joms, šešta 
ston, Mass,

Delko Žmogui 
įdomus, moksliškas raštelis. 
A. Bernsteiną, parašė Dr.
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10c

10c

10c

15c

10c

25c
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CREST KENDŽIŲ,
i o ji niekad nepamirš jus, nes . 

j) kendžių gardumas priverčia ją (jj 
I! jus mylėt. Reikalaukit visur ir į;> 
i! visados Lovneys Crest Kendžių. 
»Jeigu negali gaut kitur, tai pri- 
P siųsk mums dolerį, o gausi vie- ))) 
jjną svarą geriausių Amerikoj iš- 
)) dirbtų kendžių

K. ŠIDLAUSKAS
WGenerališkas agentas Bostone. Jjj
») 226 BROADWAY

25,000 KATALIOGU DYKAI
SU LIETUVIŠKOMIS DAINOMIS REKORDAI TIK 65c.

Jeigu neturi mano katalogo, tai prisiųsk už 3c. pačtinę markę, o tu 
rėsi didelį ir puiku katalogą, kuriame rasi visokių geriausių ARMONIKĄ 
SKRIPKŲ. HRIUBŲ. ir daugybę kitokių MUZIKALIŠKŲ INSTRU 
MENTŲ, ISTORIŠKU IR MALDŲ KNYGŲ, kokių tik randasi lietuvis 
koj kalboj. Puikiausias koncertinis Armonikas su 76 ir 102 raktais 
Kainos labai prieinamos. Naujausias Lietuviškas Sapnininkas, dydžio 
5x6% su 310 paveikslėlių. Kaina 50c. Reikalaukite visokio tavoro pa
tikra lietuvi, o gausite teisingus tavorus. Agentams parduodu pigiau 
Rašykit tokį adresą:

WC Wfliriplic 112 GRAND ST-. 3. vvaiueiis brooklyn. n. y

KELIAUJANTIS KRIAUČIUS

S

Siuvam visokius MOTERIŠKUS ir VYRIŠKUS RUBUS. Taipgi 
parduodam tavorus jardais kitiems kostumeriškiems kriaučiams 
arba šiaip ypatoms, kurie pareikalauja. Visokį tavorą perkant 
pas mane galit gaut pigiau, 
stijas ir ant pareikalavimo

Aš važinėju po Mass. ir Conn. vai- 
p ribų nu visur. Reikale adresuokit:

P^imknnk 48 Millbury str„
. OiniKUnib WORCESTER, MASS.

Para-
Antra, pataisyta ir padidin-
So. Boston, Mass., 1915 m.,

i

K28

10c

20c
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telpa 30 įvairių juokingų dai- 
i. parodijų, etc. Daugelis iš 

juokingoms deklamaci- 
pagerinta laida. So. Bo- 
1912 m, pusi. 48 ..........

Reikia Gert ir Valgyt. 
Pagal 

A. G-mus.
So. Boston, Mass.. 1914 m, pusi. 40 .. 

Dievo žmogus. Labai puiki apysaka iš 
darbininkų gyvenimo. Pagal M-rs, 
parašė J. G—žis. So. Boston, Mass., 
1908 m., pusi. 64.....................................

Du Broliu. Keturių veiksmų drama, 
penkiuose atidengimuose, iš lietuvių 
ateivių gyvenimo Amerikoje. Sutaisė 
J. -J. Zolp. Ketvirtas veiksmas skolin
tas iš Aleksandro Bisono. So. Boston, 
Mass.. 1916 m., .....................................

Džian Bambos Spyčiai, ir kitos fonės. 
Daugiau juokų, negu saliune alaus. 
Šioje knygoje telpa net 72 ”Džian 
Bambos spyčiai,” eilės, pasikalbėjimai, 
humoristiški straipsniukai ir juokai. 
Antra pagerinta laida. So. Boston, 
Mass., 1915 m., pusi. 128......................

Eilės ir Straipsniai. Rankius naujausių 
eilių ir pamokinančių straipsnių. Šioj 
knygoj telpa 23 gražios eilės, daugy
bė straipsnių, juokų, etc. Puikiai 
iliustruota. Dalis Knygos perspaus
dinta iš ''Keleivio” Kalendoriaus 1913 
m. So. Boston, Mass, 1914 m, pusi 95. 

"Jaunystės Karštis.” Vienaveiksmė ko- 
medija-farsas. Parašė K. S. Karpovi- 
čius, ir Susižiedavimas Pagal Sutar
ties. N. V. Koneckio dialogas, vertė 
Špižas. Labai užimanti, meiliška ko
medija ir perstatymui tinkamas dialo
gas. So. Boston, Mass, 1916 m..........

Kaip Tapti Suvienytų Valstijų Piliečiu?
Aiškiai išguldyti pilietystės įstatymai 
su reikalingais klausimais ir atsaky
mais lietuvių ir anglų kalbose. Antra 
peržiūrėta ir pagerinta laida. So. Bo
ston, Mass, 1915 m, pusi. 29.............

Kaip Senovės žmonės Persistatydavo 
Sau Žemę. Labai žingeidus senovės 
filozofų daleidimai apie žemės išvaiz
dą. Pagal daugelį autorių parašė 
Iksas. Antra knygutės dalis yra: 
"Išvirkščias Mokslas arba Kaip Atsi
rado Kalbos.” Prie K. Būgos "Aistiš- 
ki Studijai,” parašė Z. Aleksa. So. Bo
ston, Mass, 1913 m, pusi. 40 ..........

Kodėl Aš Netikiu į Dievą? arba Tikėji
mo Kritika. Knygutė pilna aiškių ir 
protingų nurodymų, paremtų faktais. 
Kiekvienas geras katalikas ir laisva
manis privalo ją perskaityti, 
šė Iksas, 
ta laida, 
pusi. 64.

Kunigų Celibatas. Išaiškinta kunigų 
bepatystės istorija, pasekmės ir jų do
riškas nupuolimas. Šią knygą turėtų 
perskaityt kiekvienas vyras, tėvas ir 
jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų mo
terįs, dukteris ir mylimosios nepapul
tų į tokią kunigu globą. Parašė kun. 
Geo. Townser.d Fox, D. D, sulietuvi
no Ferdinand de Samogitia, So. Bos
ton, Mass, 1916 m, pusi. 50.................

Kurgi Tas Viskas Nyksta. Labai žin
geidi knygutė iš politiškai-ekonomiško 
klausimo, kurią turėtų kiekvienas pro
taujantis darbininkas perskaityti. Pa
gal K. Kautskį, parašė Z. Aleksa. So. 
Boston, Mass, 1914 m, pusi. 28.........

Kur Musų Bočiai Gyveno? arba tirinė- 
jimas, kur buvo pirmutinė žmonių lop
šinė. Knyga labai naudinga, pamoki
nanti ir puikiai atspausdinta. Parašė 
Z. Aleksa, kuris daug darbo pašventė 
tirinėjimams lietuvių praeities. So. 
Boston, Mass, 1912 m, pusi. 76 ....

Legaiiški žmogžudžiai. Trijų aktų tra
gedija, paimta iš revoliucijos laikų. 
Iš lenkiškos kalbos vertė J. Uktvėris. 
So. Boston Mass, 1912 m, pusi. 31.

Lengvas Budas Išmokti Angliškai. Ran
kius reikalingiausių žodžių ir pasikal
bėjimų. ši knyga sutaisyta taip leng
vai ir suprantamai, kad kiekvienas ga
li greitai išmokt kalbėt angliškai. Jo
je telpa netik atskiri žodžiai, bet čiel! 
sakiniai, pasikalbėjimai darbo jieš- 
kant, važiuojant kur nors, nuėjus krau
tuvėm pas daktarą, pas barzdaskutį, 
pas kriaučių, ir t.t. 
rimu ir gramatika, 
ir pagerinta laida.
chelsonas. So. Boston, Mass, 1915 m, 
pusi. 95.....................................................

Lietuvių šeimynų istorija Juškevičiaus 
Dainose. Jei nori žinoti, kaip seno
vėj lietuviai gyveno, tai perskaityk ši
tą knygą. Iš jos dasižinosi, kad musų 
pratėviai žmonas sau vogdavo, paskui 
pirkdavo, motinos savo dukteris par
duodavo ir t.t. Dasižinosi, kad vyrai 
turėjo daug pačių, o žmonos po kelis 
vyrus. Labai užimanti ir pamokinan
ti knyga. Su paveikslais. Parašė Z. 
Aleksa. So. Boston, Mass, 1911 m, 
pusi. 118. Popieriniais apdarais .... 
Drūtuose audeklo apdaruose ........ ... ..

Lytiškos Ligos ir kaip nuo jų apsisau
goti. Parašė D-ras F. Matulaitis. An
tra, peržiūrėta ir pagerinta laida. So. 
Boston, Mass, 1915 m, pusi. 24.........

Materialistiškas Istorijos Supratimas. 
Lapeliai iš proletariškosios filozifijcs. 
Jei nori žinot, kas gimdo pasaulije 
įvairiausius nuotikius, tai perskaityk 
šitą knygelę. Kalba labai lengva. 
Knyga protaujantiems darbininkams 
neapkainuojama. Medega imta iš Grei- 
licho. Parašė Z. Aleksa. So. Boston, 
Mass, 1913 m, pusi. 80......................

Monologai ir Deklamacijos. Šioje kny
goje telpa daugybė naujų, labai gra
žių ir juokingų monologų ir deklama
cijų. Visokios temos: darbininkiškos, 
revoliucijonieriškos, tautiškos, humoris 
tiškos ir laisvamaniškos. Visos skam
bios, visos geros. Tinka visokiems ap- 
Vaikščiojimas, baliams, koncertams 
ir t.t. Antra pagerinta laida. So. Bo
ston, Mass, 1914 m, pusi. 96..............

.Musų Padėjimas. Jdomųs pavyzdžiai 
iš dabartinio darbininkų padėjimo. 
Parašė Antonovas. So. Boston, Mass., 
1909 m., pusi. 40.....................................

Nihilistai. Tragedija trijuose aktuose. 
Veikalas perstato nužudymą caro Ale
ksandro II. Labai puikus ir nesunkiai 
scenoj perstatomas veikalas. Išviso 
reikalaujamos tik 28 vpatos. So. Bos
ton. Mass., 1913 m., pusi. 61..............

’*O. S. S.” arba Šliubinė Iškilmė. Vieno 
akto farsas, labai juokingas ir geras 
perstatymui. Parašė Feldman. Vertė 
J. Uktvėris. So. Boston, Mass., 1913 m. 
pusi. 29......................................................

Paparčio Žiedas ir keturios kitos apysa
kos: 
dinti 
Jose 
ki į
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graži. Parašė J. B.
So. Boston, Mass. 1913 

Popieriaus apdarais..
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1) Neužsitikintis Vyras; 2) Žy- 
Giria; 3) Klaida; 4) Korekta. 

nurodoma kaip žmonės paikai ti- 
visokius prietarus, burtus ir t.t.

Antra laida. So. Boston, Mass. 1916 m.
Per Skylę ir Panelė šven. Sasnavoj. Dvi 

juokingos ir pamokinančios apysakos 
iš žmonių gyvenimo. Parašė A. Anto- 
nov. So. Boston, Mass., 1912 m.........

Popas ir Velnias ir tris kiti indomųs 
pasakojimai: 1) Žinia iš tolimos šalies; 
21 Jis sugrįžo; 3) Adomas ir Jieva. 
Pilna juokų ir ašarų. So. Boston, 
Mass., 1913 m., pusi. 47.........................

Salomėja. Herodienės Duktė. Drama 
viename akte, parašyta garsaus anglų 
raštininko Oscar Wilde. Vertė Ne
geistinas. Labai žingeidi ir kiekvie
nam vertėtų perskaityt. So. Boston, 
Mass., 1915 m., pusi. 59......................

Sielos Balsai. Puiki knyga, daugybė la
bai gražių eilių ir dainų. Daug gra
žių, spalvuotų paveikslų. Popiera ge
ra ir spauda 
Smelstorius.
m., 221 pusi.
Gražiais audimo apdarais..................$1.00

Socializmas ir Religija. Labai žingeidi 
knyga šiame opiame klausime. Ją tu
rėtų perskaityti kiekvienas katalikas 
ir socialistas. Pagal E. Vanderveldę, 
vertė Vardunas. So. Boston, Mass., 
1915 m., pusi. 24.....................................

Stabmeldiška Lietuva iš Artimos Pra
eities. Knygutės įtalpa susideda iš se
kančių dalių: 1) Giria ir moterų vo
gimas; 2) Lietuvos moterų ir vyriškių 
šventės; 3) Lietuviai lieka velniais; 
4) Paskutiniai lietuvių dievai. Parašė 
Z. Aleksa. So. Boston, Mass., 1912 m., 
pusi. 32......................................................

Tabakas, kaip jis žmonėms kenkia. 
Liaukime rūkę! Pagal A. Apolovą ir 
daugelį iš gyvenimo patarimų para
šė K. Stiklelis. So. Boston, Mass.. 
1909 m., pusi. 63.....................................

Žemė ir Žmogus. Labai įdomi ir pamo
kinanti knyga. Iš jos sužinosi, kaip 
žmogus gyveno žiloje senovėj kaip 
jis kovojo su gamta ir kaip civilizavo- 
si. Daugelis paveikslų įvairių rasių 
ir žmonių, vyrų ir moterų. Pagal E. 
Rėkliu parašė Z. Aleksa. So. Boston, 
Mass., 1912 m., pusi. 63......................

Žingsnis Prie šviesos. Vieno akto vaiz
delis ir monologas Našlaitė. Parašė 
K. S. Lietuvaitė. So. Boston, Mass., 
1914 m., pusi. 23.....................................

Žmogaus Išsivystymas. Svarbi moksliš
ka knyga. Moksliškai prirodoma, kaip 
ir iš kur atsirado ant žemės žmogus. 
Nekurie sako, kad jis išsivystė iš bež
džionės. Bet iš kur atsirado beždžio
nė? Yra tai klausimai, kuriuos aiš
kiai ir nuosekliai išriša ši knyga. Kny
ga atspausdinta ant gražios popieros, 
kalba lengva, su daugeliu paveiksiu. 
Pagal Boelsche, Errhenius ir kitus, 
sutaisė St. Michelsonas. So. Boston, 
Mass., 1913 m., pusi. 128 ..................
Drūtuose audeklo apdaruose ..............

žmonių Skerdykla arba Karės Baiseny
bės. Labai žingeidi ir lengvai skaito
ma knyga. Sulyg W. Lamszus’o 
"Menschenschlachthaus,” parašė Ne- 
Geistinas. So. Boston, Mass., 1914 m. 
pusi. 53.
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Su fonetiškų išta- 
Antra padidinta 
Sutaisė St. Mi-

į I

“KELEIVIS” SO. BOSTON, MASS
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Taigi pasiskubinkit, nes toji proga bus neilgai, bet tik pakol persikelsim j naują vietą.
Siųsdami laiškus 

adresuokite taip:
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KELEIVIS 7

ATSISZAURIMAS I DARBININKUS
ir visus liuosybės mylėtojus.

!šių, taip ir už žmogžudystę, Prie išsinarinimo ir jsipjovimui t

(Prisiųsta.)
Draugai:— Penkios de

šimtis darbininkų sukišti Į 
Allegheny (Pa.) pavieto ka
lėjimą, kaltinami kėlime 
riaušių, septyniolika iš jų 
kaltinami užmušėjystėje. 
šis begėdiškas apkaltinimas 
darbininkų buvo atliktas tuo 
tikslu, kad sulaužyti West- 
inghouse darbininkų strei
ką, ir. reikia su gailesčiu pa
sakyti, ponams tas pavyko.

Bėgyje pusantrų paskuti
nių metų Westinghouse ir 
kitos Pittsburgo apielinkės 
kompanijos traukė milžiniš
ką pelną dirbdamos amuni
ciją. gi tuo pačiu tarpu jųjų 
darbininkai nešė skurdą pil
niausioj to žodžio prasmėj, 
tegaudami užmokesti ma
žiaus nei $2.75 i dieną.

Įvedus taip vadinamą 
"dovanų sistemą" (bonus 
system), darbo pastangos iš
sitempė sulyg augščiausiam 
laipsniui. Pagalios darbi
ninkai Westingnouse Elect- 
ric & Manufacturing kom
panijos, iš East Pittsburg, 
pradėjo organizuoties Į uni
ją, apie streiką tuo kart nei 
kalbos nebuvo: apie 700 iš 
kelių tūkstančių darbininkų 
stojo organizacijon. Kom
panija tuojaus pradėjo at
statydinti nuo vietų visus 
tuos, kurie veikliau dirbo 
organizacijoj. Tarpe jų pir
miausiai atstatė John A. 
Hali, unijos prezidentą, ir 
Rudolph Blum, sekretorių, 
kuris kartu yra sekretorium 
ir Allegheny pavieto socia
listų partijos. Taigi tie, ku
rie priešinatės kėlimui strei
kų, jeigu darbininkai neor
ganizuoti, ką jus būtumėt 
darę tokiame momente? Ar 
jus eitumėte streikan, ar 
ne ? Wstinghouse darbinin
kai išėjo streikan, reikalau
dami, kad tie, kuriuos be jo
kio reikalo kompanija atsta
tė, butų vėl priimti darban 
ir kad darbo diena butų su
trumpinta iki aštuonių va
landų.

Fred H. Merrick ir kiti, 
kurie visai tai kompanijai 
nedirba, tapo pakviesti sa
kyti prakalbas ir stengties 
palaikyti organizacijoje so- 
lidariškumą.

Westinghouse fabrikai iš
mėtyti po visą Pittsburgo 
apielinkę: Pačiame Pitts- 
burge, Ėast Pittsburge, Wil- 
merdinge, Braddocke ir 
Turtle Creeke. Bėgyje ke
lių dienų visų tų fabrikų 
žmonės išėjo streikan, rei
kalaudami aštuonių valandų 
darbo dienos. Pora sąvaičių 
pirm to, Įvairių Įrankių iš
dirbėjai Ėast Pittsburge pa
reikalavo pakėlimo algos ir 
tas jiems tuojaus buvo duo
ta, netik mechanikams, bet 
ir šiaip darbininkams. Vie
nok aštuonių valandų darbo 
diena tai jau visai kitas da
lykas. Ponai nusprendė, 
kad šitokį reikalavimą jie 
nepriims. Tuojaus laikraš
čiuose pasirodė apgarsini
mas, po kuriuo pasirašo keli 
fabrikantai, apreikšdami, 
kad jie reikalavimo 
nių valandų darbo 
neišpildysią.

Streikas prasidėjo 21 d.
• balandžio ir pasekmingai tę

sėsi kokią sąvaitę laiko, ne
paisant visų skerspainių ir 
intrigų, kurias darė taip va
dinami "deputės" ir apsi
ginklavę mušeikos, kuriuos 
pasamdė kompanijos. Kad 
tie deputės bandė sukelti 
riaušes, tai paliudija netik 
darbininkai, bet ir Wilmer- 
dingo ugnagesiai, kurie ran
dasi Westinghouse Machine 
kompanijos dirbtuvėj.

Wilmerdingo ugnagesius 
galima pašaukti policijos 
tamystėn ir jie atsisakė eiti, 
jeigu bus leidžiama depu- 
tėms eiti iš dirbtuvės ir val- 
kioties po gatves, kai-kad 
jie darydavo. Ugnagesiai

aštuo- 
dienos

sakė, kad riaušes, kokios ga
lėtų kilti, jie Įstengs apmal
šinti ir kad tūli smulkus ne
ramumai, kurie Įvyko — tai 
ačiū pasidarbavimui tų pa
čių depučiu. Darbininkai 
Wilmerdinge streiką laimė
jo ir jokio, net mažiausio ki
virčo neįvyko. Turtle Creek 
streikieriai rado sau užtarė
ją Robert Reid, socialistą 
miestelio viršininką, kuris 
kada streikieriams buvo at
sakyta visur vieta laikyti 
susirinkimus, — pavelijo ka
da tik nori susirinkti ant 
miesto žaislių pleciaus. Vir
šininkas taipgi paskyrė ke
lis darbininkus laikiniais po- 
licistais dabojimui tvrakos, 
bet streikas buvo taip ra
mus, kad ir to nereikėjo.

1-mą gegužės buvo Įtaisy
ta paroda; vadovai nešė 
amerikonišką vėliavą ir rau
doną, ant kurios buvo užra
šyta: "Tarptautinė darbi
ninkų Diena" ir "8 valan
dos darbo." Demonstrantų 
tikslu buvo maršuoti pro vi
sus fabrikus ir ramiu budu 
užagituoti—patraukti da te
bedirbančius darbininkus, 
kad jie prisidėtų prie kovos 
už 8 vai. darbo dieną.

Nors nei vienas parodos 
vedėjas neturėjo minties ei
ti dirbtuvėsna, kad patrauk
ti dirbančius prie parodos, 
bet atsitiko kaip tik priešin
gai: žmonės netik kad suėjo 
Į dirbtuves, bet perėjo jas 
kiaurai; nors dirbtuvės iš- 
driektos plote apie penkių 
mylių, bet per visas jas pe
reita ir šaukta žmones pri
sidėti prie didelės demon- 
tracijos. Ir kada povakaryj 
paroda pasibaigė, marguo
jančių skaitlius jau buvo pa
siekęs apie 5,000. šioje pa
rodoje, kurioje marguojanti 
gal-but ir peržengė savo tei
ses, bet jokio aktualigko nai
kinimo turto nebuvo. Tik 
vienoj vietoj, po grynu dan
gum, kur darbininkai jau ir 
be raginimo rengėsi prisidė
ti prie demonstracijos, už
miršo užsukti gazo tam-tik- 
ras perlaidas, kurias reikia 
užsukti kas dvidegimts mi
nučių, ir iš tos priežasties 
padaryta nuostolių apie už 
du tūkstančiu dolerių. Vie
noje dirbtuvėje, kurioje dar
bininkai dirbo dvylika va
landų per dieną, vienas dar
bininkas užkvietė kitus pri
sidėti prie parodos, sakyda
mas, kad jau pakanka dirbti 
jo dvylika valandų pragare. 
Jeigu tai yra išdavystė ša
lies gerovės, tai tokios išda
vystės mums reikia kuodau- 
giausiai.

Už tos dienos taip vadina
mas "riaušes" keturios de
šimtis ypatų tapo apkaltin
ta, nepaisant ir to fakto, 
kad daugelis jų visai nebu
vo dirbtuvėse ir kiek galėda
mi stengėsi atkalbėti žmo
nes, kad jie neitų Į dirbtu
ves. Gi visi, kurie Įnėjo, už
silaikė tvarkoj, gi daugelis 
ėjo da ir todėl, kad užlaiky
ti tvarką, kas jiems ir pasi
sekė. Ir nepaisant to fakto, 
kad. tik augščiaus minėtas 
nuostolis Įvyko, kapitalistų 
laikraščiai išėjo su savo is
torijomis, buk darbininkai 
griovė-daužė mašinerijas, 
pjaustė diržus, nusukinėjo 
šriubus ir darė visas kito
kias "baisybes." Nesimatė 
rubežiaus, kur galėtų susto
ti melavusi kapitalistų spau
da, kad tik apjuodinus dar
bininkus akyvaizdoje visuo
menės.

Sekančioj dienoj daugu
ma darbininkų Edg. Thomp- 
son dirbtuvės, priklausan
čios prie United Statės Steel 
Corporation, išėjo Į streiką. 
Daugelis žmonių gyveno ar
ti prie darbaviečių ir jie su
sirinko priešakin dirbtuvės. 
Tuojaus keli 
pradėjo leisti 
"sargai" ėmė

‘f’

maži vaikai 
akmenis, o 
tyčioties iš

darbininkų. Tada vienas iš 
darbininkų perėjo skersai 
gatvę ir bandė atlupti len
tą nuo fabriko tvoros. Jis! 
tuojaus tapo nušautas sam
dyto mušeikos, kuris palei- j 
do šūvį iš vidaus dirbtuvės. 
Visai paprasta, kad nušovi-l 
mas žmogaus-draugo Įnirši- 
no minią, ir daugumoje jau
ni vyrai ir vaikinai pradėjo 
leisti akmenimis Į fabriką, 
išdaužydami langus, bet su
žeisti nieko nesužeidė. Po 
to kai-kurie darbininkai ver
žėsi tiesiog fabrikan, ir vie
nas iš jų vėla tapo peršautas 
iš mušeikos rankų. Ir po to 
prasidėjo nuolatinis ir tan
kus šaudymas iš mušeikų 
pusės ir daugelis darbininkų 
krito ant vietos. Gi strei
kieriai nieko nevartojo, 
apart akmenų. Ir ši begė
diška žmogžudystė tapo pa
vadinta "riaušėmis" ir pa
smerkti kalėjiman už žmog
žudystę daugelis net tokių 
žmonių, kurie visai ant tos 
scenos nebuvo, kuomet ji 
prasidėjo.

Laike tyrinėjimo pas Co- 
ronerį nebuvo jokių priro- 
mų, kad nors vienas šūvis iš 
streikierių pusės butų palei
stas; nei vienam mušeikai 
nebuvo pataikyta nei su ak
meniu; nei vienas žmogus 
per streikierių priežastį ar 
iš jų rankos nebuvo užgau
tas.

Ir vienok nei kalbos nebu
vo, kad patraukti atsakomy
bėn tikruosius žudytojus; 
vieton to, patraukta teisman 
•50 darbininkų, septyniolika 
iš jų da gi kaltinama žmog
žudystėje. Ir jie tapo sukiš
ti kalėjiman be teisės užsi- 
statyti paranką.

Ir po to sekė kompanijų 
Įvairus apskelbimai, garsiai 
kalbanti apie viso Pittsbur
go nukentėjimą nuo streiko 
ir kad aštuonių valandų dar
bo diena yra pragaištinga 
žmonėms. Prie to, žinoma, 
priminė ir tai, kaip Į didelį 
vargą tapo įtraukta išdirbė- 
jų klesa, ir kad Įvedus aš
tuonių valandų darbo dieną, 
išdirbystės negalės konku
ruoti su kitų valstybių išdir- 
bystėmis.

Tą naktį, kada Įvyko su
mišimai, gubernatorius pa
šaukė miliciją; visas 18-tas 
regimentas ir keliolika pul
kų iš tų regimentų, lygiai 
kaip ir dalis kavalerijos ta
po atsiųsta Į šią apielinkę. 
Streiko komitetą, unijos vir
šininkus areštavo tiesiog 
sistematiškai. Kuomet Do- 
naldsoną, unijos sekretorių, 
areštavo Wompler tapo pa
skirtas jo vieton; tuojaus 
areštavo ir Womplerį. To
kia streikierių ir unijos slo
pinimo taktika turėjo savo 
pasekmės ir sekančioj są- 
vaitėj tūlų darbaviečių dar
bininkai pradėjo grįžti dar
ban ir ant galo prisiėjo ap
šaukti streiko pabaigą.

Gi akyvaizdoje prisieku
siųjų teisėjų (grand jury), 
dviems sąvaitėms praslin
kus, kaltinamiems darbinin
kams tapo pastatytos tokios 
parankos, kokių darbininkai 
negali Įstengti užsistatyti. 
Fred H. Merrick pastatytas 
po $15,000 parankos; "Ru
dolph Blum po $7,500, H. 
Hill po $10,000; Anna K. 
Bell po $10,000, ir t. t. Vi
sa parankų suma išneša apie 
$200,000. Kari Jursek. All
egheny pav. Socialist Parti
jos organizatorius, yra taip
gi vienu iš kaltinamų. Jur
sek pasakė kelias prakalbas; 
kiekvienoje iš jų jis patarė 
vengti, kiek galima, betvar
kės ir sumišimų. Laike de
monstracijos jisai buvo prie 
fabrikų ir šaukė žmones, 
kad nedarytų jokio ardan
čio darbo. Ir jį kaltina už 
raginimą kelti riaušias. Ru
dolph Blum, kurį kaltina

yra da jaunas vaikinas, tik 
19 metų. Trįs moterįs: 

!Anna Bell, Briaget Kenney, 
[ir Anna Goldenberg, kalti
namos taipgi už abu prasi
žengimu. Anna Bell ir A. 
Goldenberg aktyviškai vei
kė streike; gi Briaget Ken
ney prasikaltimas yra ta
me. kad ji kada tai pirmiaus 
dirbo Westinghouse dirbtu
vėje ir tapo pavaryta iš vie
tos. Daugelis iš kaltinamų 
darbininkų daugiausiai sve- 
timkalbiai ir daugelio iš jų 
prasikaltimas yra tame, kad 
jie sulaikė mušeikų šautu
vus.

Spėjama, kad kapitalistų 
klesa pasirūpins darbininkų 
vadovus pasiųsti kalėjiman 
gana ilgam terminui, nepai
sant to, kad juos gina vi
siems žinomas darbininkų 
advokatas Semour Stedman 
iš Chicagos, prie to jam gel
bsti apie dešimtis vietinių 
advokatų. Nuošaliai gi jau
čiama, kad ponams labjau- 
siai rupi sukimšti Merricką 
ir Blumą. Jie siųs tiek, kiek 
galės; jiems nemalonus tie 
darbininkai, kurie nori ati
tiesti savo nugaras; gi to
kius, kurie ir kitus kviečia 
prie darbo už pagerinimą 
savo būvio, jie visus išnai
kintų.

Šita Pittsburgo darbinin
kų kova yra kova visų dar
bininkų. Musų privalumas 
kiek galint jiems padėti ap
siginti nuo šitos kapitalis
tiškos hydros 
Statės Steel Corporation — 
nasrų. Mes, nuošaliai gy- 
venantie, tegalime padėti 
tik pinigiška parama —sių
sti kiek galint aukų vedimui 
bylos už gyvenimą ar mirtį 
kaltinamų "žmogžudystėje" 
darbininkų, ir todėl, manau, 
kad ir lietuviai darbininkai 
neatsisakys prisidėti keliatu 
centų prie šios kovos, kuri 
nieko daugiau nereiškia, 
kaip tik kovą priešais veid
mainingus ir žiaurius da
bartinės draugijos rams
čius, stenginčiuosius visomis 
pastangomis palaikyti dar
bininkų klesa ariamų jaučių 
junguose.

Aukas siųsti "Kovos" ad- 
ministracijon, 229 N. 6th st., 
Philadelphia, Pa. Ji per
duos kur reikia.

J. V. Stilson,
LSS. sekr.-vertėjas.

United

t

Ar nori būti gražus?
Jeigu taip, tai nusipirkite Mosties, 

kurią išdirba Mentholatum Co. ir visi 
daktarai ir aptiekoriai pripažįsta ge
riausia.

Ištepant moste veidą prieš einant 
gult per kelis vakarus padaro veidą 
tyru ir skaisčiu. Mostis išima viso
kius spuogus ir dėmes (plėtmus) sau
lės nuedegimus ir lašus. Kaina dė
žutės 50c.

Merginoms, kurios nori būti raudo
nos, mes turime prie tos mosties pri
taikytą odos pudrą; vakare reik iš
tepti moste veidą, o ryte patrint su 
musų pudru, veidas paiieka skaisčiai 
baltas-raudonas. Tas pritinka ir vy
rams. Mosties kaina, dėžutė 50c ir 
1 doleris.

Odos Muilas tikrai išgydo spuogus, 
jeigu jie nepaeina nuo sunkios ligos. 
Kaina 25c.

Jeigu jūsų kvapas dvokia, mazgo
kite dantis kasdien su muilu. Dan
tis palieka balti ir kvapas kvepiančiu. 
Muilo kaina — 25c.

Pinigus galite siųst money orderiu 
ar 2-centinėmis stampomis.' (29)

J. RIMKUS,
BOX 36, Holbrook, Mass.

|Lietuviai Apsiginkluokite!į
I NUSIPIRKITE SAVO NAMUS,

jums randos išmokės juos ir se
natvei turėsite dailų pragyveni- 
mą. Andrauskite (inšiurikite) 

Y namus ir rakandus (forničius), 
v kad nelaimei atsitikus galėtu- 

-;- mėtė kitus nusipirkti, apsaugo- 
y kitę dirbtuves ir darbininkus, ap- 
X saugokite automobilius, arklius 
Y >r vėžinius nuo visokių nelaimių, 
į Aš virš minėtus darbus atlie- 
T ku kuogeriausiai. Turiu patsai 
X gerą patyrimą gyvendamas čia 
T Amerikoje per 30 metų. Esu ti- 
T krai atsakantis už visokį savo 
# darbą, turiu Statė Broker Insu- 
$ rance License, esmi Notary Pub- 
X lic, Justice of the Peace, Auc- 
* tioneer, ir Agentas.
J PARDUODU NAMUS, FAR- 
įK MAS ir LOTUS. Kviečiu visus j, 
$ Lietuvius ir Lietuves atsilankyti I 
* į mano ofisą. *
| MICHAEL CORAN, | 

|366 Broadway,
South Boston, Mass. į
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kaip už raginimą prie riau-

Tuojau įtrink IH* Rkktcr’lo

MMMI*
lėtu V- j. Lietuvos atvežtNuo ?O metų nesuvadžioj antis ir 

nikų numylėtas naminis būdas 
Tikras tiktai su pažymėta marke 

“ĮKĄRĄ”
25c. ir 5ūg> buteliuk*, visoae aptiekose arba 

stačiai nuo
F. AD. RICHTER & CO.

74-S0 Wesbiogton Strect. New York. N. V
I
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Gydvtojas Bostone

i Dr. B. L. BERNARD
4- 195 Dorchester st.. So. Boston
T Musų specijališkumas yra pri-
* vatiškos moterų ir vyrų ligos.

APTIEKA 
J Teisingiausia ir Geriausia 
į Sutaisom Receptus su di- T 

, nežiūrint ar iš J
Y Lietuvos atvežti ar amerikoniški. -r 

Gyduolių galite gauti, kokias tik f
?' pasaulije vartoja, taipgi visados I
Y randasi lietuvis aptiekorius.
T Galite reikalaut ir per laiškus, T 
J. o mes per ekspresą gyduoles at- 4-
Y siusime. į

EDVARO DALY, Savininkas
1 18 Broadway, So. Boston. Į

. y Galite reikalaut ir per laiškus, T 
'j_o mes per ekspresą gyduoles at-I 
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Lietuviai Kliaučiai" I
Visokius Vyrams Drabužio* 

Siuvame ant Užsakymo 
Išvalome, sutaisome ir išprusi

name seno*.
Vienintelė Kriaučių kompanija 

So. Bostone, kur visame duoda 
gerą ir gražų darbų už prieina
mą kainą.
PASIl DINK PAS MUS SIUTĄ 
O NEŠIOSI IR DŽIAUGSIES!.
Todėl, kurie norit pasisiudint 
gerą siutą, išvalyt arba suprosit, 

kreipkitės pas mus.
SOUTH BOSTON CUSTOM 

TA1LOR1NG CO. 
278 Broadway, So. Boston.

REIKIA ŽINOTI, KAD TIK DAUNOROS "TRE
JOS DEVYNERIOS" YRA TIKRAI LIETUVIŠKOS.

Jų tik ir reikalaukite aptiekose, bet jei nerasite, tai 
rašykite žemiau padėtu adresu, prisiunčiant 35 o 
tuojaus apturėsite.
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S. Baracevičius
GRABORIUS.

Palaidoju visuose aplinkiniuose 
miestuose.

PATARNAVIMAS GERAS 
IR PIGUS.

Didelį palaidoju už 45 dolerius, 
mažą už 15 dol.

Advokatas ir Notarijušas 

Kazis Krauczunas, 
Veda provas visuose teismuose 

ir atsilanko į visas valstijas ant 
pakvietimo. Taipgi duoda patari
mą per laiškus.
403 Lyon Build., 

Seattle, Wash.

ir nuo G iki 7 vakare. 
Telefonas So. Boston 864

9

«
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Parduodu Paminklus ir Kviet 
kas. Užlaikau automobilius grei
tam susinešimui. Atsitikus rei
kalui meldžiu kreiptis prie manęs, 
aš pribusiu greičiau, negu vieti
niai graboriai, nes mano automo
bilius stovi visados ant kelio.

S. Baracevičius
258 Broadway, So. Boston, Mass. 

Telefonas: So. Boston 839-J.

Siutus ir kitokius 
Rubus

DUOKIT PASIŪT MUMS
Užtikrina m, kad Jus sučėdysit pinigų ir 

turėsite GRAŽIUS RUBUS. Mes imam 
materiją iš gerųjų firmų ir primieraojam 
rūbą pagal žmogų, todėl nesudarko žmogau* 
išvaizdos ir būna tvirtesni.

GERUS VYRAMS SIUTUS IR OVERKO- 
TUS PASIUVAM PIGIAI IR GERAI.

TAIPGI IŠVALOM IR IŠPROSINAM 
VISOKIAS VYRŲ IR MOTERŲ 

DRAPANAS.
Tikras Jūsų brolis lietuvis

Ant. Januška
222 W. BROADVVAY,
SO. BOSTON, MASS.

Telefonas: So. Boston—21013

Tel. Richmond 311.

Dr. Wm. A. Green
259 HANOVER STREET, 

BOSTON. MASS.
Gydo visokias moterų ir vyrų ligas 
Alano specijališkumas, tai gydy

mas užsisenėjusių ligų. 
Visokis patarimas dykai.

M. GALLIVAN CO
Užlaiko geriausį

ELIŲ, VYNĄ LIKERIUS IR 
KITOKIUS SKANIUS 

GĖRIMŲ.
Taipgi ir geriausio tabako Cigarų

Meldžiame užeiti, o visados 
rasite gražų patarnavimą.

362-366 2nd st., So. Boston.

TREJOS DEVYNERIOS 

_______ TREJANKA
Stutdtda ii z? įwunif gydanti* iok* (T Iom*.
Sutaisyti su degtine arbi virintu vandeniu 

yra geriausiu vaistu arba karčiu 
vynu dėl skilvio.

Gydo visokias skilvio ligas, oemalima, 
gumbą, dispepsiją, išpūtimą, riemetų, 
dieglius šonuose, krutinėję ir nugaroje, 
patrūkimą, sunkumą ant krutinės ir 
visokias kitas skilvio ligas. Geriausiai 

pataiso apetitą.
VARTOJIMAS: Viena pakelį litų gydančią 

augmenų užmerkti į viena kvorta ėysto spiruto 
ir tiek pat vandens, arba išvirti čystame van
denyje ir po 24 valandų gerti po pusę stiklelio 
arba mažiau.

VINCAS J. DAUNORA, Aptiekoritu 
229 Bedford Ar*, Brooklyn, N. Y.

Kampas North .-tos gatvės.

Valstija

i

PILVO LIGOS
Dyspepsija ir Nevirinirras, Jaknu Negalės, Tulžingu
mas, Prietvarius, Raudonosios Gyslos (hemoroidai), 
Reumatizmas, Kataras, Dusulys, Veiksminiai širdies 
Suirimai gali būti pasekmingai gydomi Tamistos 
namuose už labai mažą užmokesti.

Mes taip-gi norime Jums pasakyti apie musų 
pasekmingą metodą naminio gydymo tokiu smarkiu 
ir chronišku ligų kaip Syfilis arba Kraujo užnuodi
jamas, Odos Ligos, Gonorea, Nerviškas Nusilpnimas, 
Sukrekėjimo Striktura, Pūslės bei Inkstų Negalės 
ir ligos Lytiškai-šiapimo organu, kurios vyrus taip 
tankiai kankina.

BRANGI 96 PUSLAPIU KNYGA 
SIUNČIAMA DYKAI.

ffarči-,:. lietuviškai kalbančiu vyru ir mo
te re pasaulye. AS noriu, kad jie mane 
žinotų, kaipo teisingą draugą ir geradari — 
kad žinotų kas aš esu —kuomi aS esu—ka aš 
esu padaręs praeityje Ir kad žinotų apie pra
kilnų darbą, kurį aš dabar veikiu. Iš mano 
paveikslo jus galite matyti, kad aš užsiėmiau 
medicinos praktikavimu per daugelį, daugelį 
metų. Mano plaukai dabar yra pabalę dėlei 
mano ilgų metų mokslo, tirinęjimų ir patiri- 
mo. Aš atidžiai studijivau ir tiri nejau ta* se* 
nas. chroniškas, giliai įsisėdusias ligas, taip 
sunkiai gydomas ir apie kurias kiti daktarai 
taip mažai žino. AS noriu, kad kiekvienas 
sergantis ir nusiminęs vyras bei moteris 
savo negales man atneštų. Aš jiems teisin
gai patarsiu. Leiskite man būti jūsų draugu 
ir geradariu. Parsisiųsdinkite mano Dykai 
Duodamą Knygą ir skaitykite mano pra
nešim H viltie®.

Parsisiųsdinkite kopiją tos knygos šiandien. .Toje pasa
kyti aiškus faktai aiškioje, paprastoje kalboje. Ji yra 
sandeliu žinijos ir užtūri tokias informacijas ir patarimus, 
kokius kiekvienas vyras bei moteris turč-tų žinoti ir sekti— 
ypa<" svarbi tiems, kurie keti:.a apsivesti. Jeigu norite 
žinoti, kaip jums gali būti sugražinta jūsų senų laikų svai- 
kata, stiprybė ir gyvingurtas, jus turite tuojaus parsisiųsdinti 
šitą dykai duodatną knygą ir patirti faktus apie tokias 
negales. Nesiųskite mums pinigu—siųskite tiktai savo 
vardą ir adresą aiškiai parašytą ant dykai duodamos knygos 
kupono, esančio apačioje. Liaukite mokčję sunkiai uždirbtus 

katą ir pasinaudokite jos laiku paduotais patarimais. .Jus patirsite savo 
kentėjimų pri< žastis ir kaip jūsų negalės gali būti prašalinamos.

pinigus už niekam nevertus vaistus, bet skaitykite šita brangu vadą į svei-

DYKAI DUODAMOS KNYGOS KUPONAS
Paras v k savo pilną vardą ir adresą, iškirpk ir siusk mums šiandien. 

Neužmiršk užlipinti stempą, kad laiškas pas mus ateitu greitai.

Dr. J. Russell Price Co., l 1101 -9 so. cirnton st., chicago. ra.
Gerbiamieji:—Meldžiu man tuojaus pasiusti Visai dykai, apmokėta 

pačta jusi? brangią medikališką knygą.
Vardas ir pavardė
Gatvė ir No...........
Miestas
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Vietines Žinios čekai pasmerkia Austrijos 
valdžią.

Birželio 18 d. Slavia Hali 
c? : r-*.. Diiniine ivvi^ isvetainėje, So. Bostone, če- 

’ y kai turėjo savo visuotiną su-
.pos’.‘. . srnkimą, kame priimta re-• • v • 1 ; M* IlUiUV M* 44*44V<* * V* ,

Surengtai ir isgarsinta.> zo]jucija pasmerkianti Aus-. 
ntnno ir anlinkiniu mies- ir.__...uu. » x._Bostono ir aplinkinių mies

tų socialistiškų kuopų ben- t ro-Vengri jos valdžią už žu
dymą čekų. Rezoliucijadras piknikas 17 d. birželio 

negalėjo įvykti dėlei didelio 
lietaus, kuris liejosi iš debe- 
sų kuone per ištisą dieną.

Tasai lietus apvylė lūkes
tį daugybės žmonių, kurie 
buvo pasirengę dalyvauti. 
Pridarė nemaža nuostolio, o ka ir'M.TamazaL 
ypač nesmagumo rengė- 
jams, kurie dėlei lietaus nu- nekaltybėj, ir pasmerkime 
sprendė neatidaryti nei sa- £ekų tautos vadovų miriop 
les. Tečiaus apie a valandą meg matom Hapsburgų di- 
po piet saule iš po debesų nastijos kerštą už neištiki- 
pasirode ir apie pora šimtų mvstę rnusu žmonių Haps- 
zmonių da suvažiavo. Va- I- - -
žiavo, suprantama, tik pri- ! 
jaučiantieji socialistams. 
Dėlto rengėjai, nepaisant 
lėšų, pikniką atnaujina ir ^“riais ir poew M“rš. Ma 
nuoširdžiai kviečia i tą pat' - 
išgarsintą vietą subatoj, 8 
dieną liepos-July. Tikima
si, kad jau lietingos dienos 
praėjo.

negalėjo įvykti dėlei didelio “Mes Didžiojo Bostono 
,___ i išnešame savo karš-
jčiausį protestą prieš Austri
jos valdžios nuteisimą mir- 
tin per pakorimą d-ro Kra- 
mer, d-ro Rasin, M. červen-

”Mes esame Įsitikinę jų

burgu giminei.
"Mes taipgi protestuoja 

me prieš kalinimą musų ge 
riausio ir prakilniausio au

Areštuotas žmogus supjaus
tė policmaną.

Specialis policmanas Max 
Weinstein suėmė aną vaka
rą girtą žmogų ant South 
Stationo. Kada ji nuvedė 
prie telefono ir pašaukė ve
žimą, suimtasis netikėtai iš
sitraukė ilgą peili ir dūrė 
apie šešis kartus policmanui 
Jcrutinėn. Policmanas Įsika- 
Binęs i savo kalinį pradėjo 
šauktis pagalbos. Į pagal
bą jam atbėgo tūlas Healy. 
Girtuoklis drožė ir tam pei
liu krūtinėn, o paskui ištru
kęs leidosi bėgti. Tuo tarpu 
ant triukšmo buvo jau susi
rinkus daug žmonių ir vai
kėzai Dradėjo girtuoklį vy
tis. Priešakyje pasitaikė 
kitas policmanas ir pamatęs 
bėgantį žmogų sulaikė. Jis 
pasisakė esąs Antonio Dis- 
rist ir gyvnąs po No. 44 
Bradforcl st. Supiaustvtas 
policmanas vėliau mirė.

char, mylimo visos čekų tau 
tos.

"Mes taipgi protestuoja 
me prieš užmetimą išdav 
tės M. Klofac’ui, M. Choce 
M. Borival’ui, M. Vojna ir 
M. Netolicki’ui, kurie yra 
nariais Austrijos parlamen
to, ir kaltinami už darbus, 
kurių jie nepararė."

Čekai tolesniai protestuo
ja prieš Austrijos valdžią už 
vadavimąsi keršto motyvais 
savo kovoje prieš žmonių 
reikalavimus.

i

pusė Prince Albert 
aprašymas Proceso, 
liepos 1907 m., kas 

*> o.

Kitoj dėžutės
pakelio randasi 
užpetentuoto 3 
ant kiekvieno rukytojaus padarė

R. J. REYNOLDS TOBACCO CO.. WINSTON-SALEM. N. C.

I
Prižadėjo pranešti, bet 

nepraneša.
Pereitos subatos numery

je šv. Juozo "susaidės” or
ganas "Darbininkas” gar- 

' šiai prašneko apie "Kelei
vio” bylą. Su dideliu džiau
gsmu jisai pranešė, kad 
"Keleivio” leidėjai "atsisto
jo už grotelių,” nors ištikru
jų jokių "grotelių” "Kelei
vio” leidėjai nematė. Taip 
negražiai pamelavęs švento 
Juozo katalikiškas organas 
prižadėjo savo skaitytojams 

i pranešti ir apie bylos pabai
gą. Bet byla pasibaigė, o 

i "Darbininkas” tyli, kaip ois- 
teris užsičiaupęs. Mat, vy
čiai pralaimėjo.

Kruvinos muštynės.
East Bostone 15 birželio 

vakare ant Sumner ir Li- 
verpool gatvių kilo peštynės 
tarp dviejų italų. Viso
kiems peštukams, kurie vai
kščiodami gatvėmis tik ir 
jieško progos pasimušti, čia 
buvo tikras piknikas. Pri
sirinko didžiausis būrys mu
šeikų ir kad ėmė muštis, tai 
net viskas braškėjo. Galų- 
gale kada atvažiavo Į pagal-! 
bą policija, visi išbėgiojo, 
tik ant gatvės gulėjo krau
juos peiliais subadytas ita
las ir supiaustvtas airišius.

i
i

ys- i

i

I

i Pirmas vasarinis nedėldie- 
nis.

Po dešimties dienų lietaus 
galų-gale Bostonas sulaukė 
pirmo šią vasarą nedėldie- 
nio su tikrai vasariniu oru. 
Graži giedra ir maloni tem- 
iperatura beveik visus žmo
nes iššaukė i miškus, parkus 
ir pajūri. Išsimaudyta, pa
silinksminta tyrame laukų 

i ore ir susistiprinta dvasią ir 
sveikatą.

Parkuose pirmu kartu su
skambėjo muzika ir agita
torių prakalbos. Common 
sode atsirado net keliatas

Viena moteris subadė peiliu oratoriškų tribūnų, kurias 
tris žmones ir pabėgo. stoję klausytojų minios 

Pereitoj seredoj Bostone klausėsi kalbėtojų išvedžio- 
buvo toks atsitikimas. Ne- jimų, ypač socialistų ir su
žinoma moteris užėjo ant 'fragisčių kalbėtojai džiau- 
Hanover st. Į krautuvę ir j gosi skaitlinga publika, 
susiginčijo su savininke dėl Abelnai rodos visi lyg kad 
brangumo. Žodis po žodžio atgimė po tų Įkyrėjusių lie- 
ir moteris tuoj kibo viena tingų ir šaltų dienų, 
kitai Į plaukus. Nepažįsta-' -----------
ma pagriebė peili ir smeigė 
krautuvininkei krūtinėn.
Krautuvininkė tuoj parpuo
lė. Sužeistai i pagalbą šo
ko jos vyras ir sūnūs. Jie 
norėio nepažįstamą moterį 
sulaikyt, bet ši movė peiliu 
vyrui i krutinę, movė sunui 
ir smuko per duris laukan. 
Visi tris krautuvininkai nu
vežti ligonbutin.

Areštavo turčių.
Edvvard E. Kinney, kuris 

dažnai keldavo tūkstančius 
dolerių lėšuojančias puotas, 
kuris savo buldogą, už kuri 
užmokėjo keliolika tūkstan
čių dolerių, šerdavo ”sirloin 
steak’u” — geriausia mėsa, 
tasai turčius 12 birželio li
kosi areštuotas už suktybes, 
su kurių pagalba apgavo 
Flinn-O’Rourke Co. iš Nevv 
Yorko ant 822,119.75.

Kada panašus turčiai-suk- 
čai iš skurdžių darbininkų 
išnaudojimais išplėšia pas
kutini kąsnį duonos, kad sa
vo šunis šerti steikais, kapi
talistiškoji administracija 
tečiaus sako, kad taip ir tu
ri būti — business is busi- 
ness.
Prarijo dantį ir gavo 8650.

Tūlas Berlie Toy nuėjo 
pas dentistą Macintoshą, 
pataisyti dantis ir vieną iš
trauktą dantį Toy prarijo. 
Paskui jis apskundė dentis
tą už tai ant 810,000. Šio
mis dienomis buvo bla ir tei
smas pripažino, kad dentis- 
tas turi užsimokėti Toyui 
650 dolerių.

susiginčijo su savininke dėl

Mobilizacijos įsakymas.
Gubernatorius McCall, ga

vęs paliepimą iš federalės 
vyriausybės, pranešė adju- 
tantui-generolui Cole sekan
ti paliepimą: "Reikalinga 
išleisti Įsakymas dėl kuo- 
veikiausios mobilizacijos ka- 
riumenės. reikalingos fede- 
ralei valdžiai sulyg paskir
to laiko.”

Policijai 18 birželio nak
čia paliepta padėti mobili
zuoti. Policistai turi aplan
kyti visų šalies milicijos ofi- 

jcierių namus Bostone ir jo 
iapielinkėse ir perduoti jiems 
I pulko vyresnybės ir valdžios 
Įsakymus.

I

Parsiduoda Sztoras
ČEVERYKŲ. DRAPANŲ IR 

GRAMA FONU.
Vieta yra apgyventa Lietuviais ir 

lenkais ir per 10 metų toje vietoje i 
yra tas storas. Biznis eina gerai. I 
Yra gera proga lietuviui, dviem arba ' 
vienam. Reikalaująs apie $2,500.

Atsikreipkit tuojaus šiuo adresu:
L. š. (?) •

28 Broadway. So. Boston. Mass. |

H J. M ATBUS H
Geriausia* Lietuvio »

SALONAS IR RESTAURACIJA. į į 
į Sveiki geriausios rųšies gėrimai į 

į ir užkandžiai. Patarnavimas prie- J į 
lankus. i i

! į Parankiausia Lietuviška užeiga, j i 
J. MATHUS 

j į 342 Broadway. So. Boston. Mass. J! 
-Į-l-r-H 1. Ki, K i—H-H—

»!

Pirmiausia ir parankiausia >' 
vieta lietuviams.

į 1304 Broa)waj ir 259 D Streets»' 
II SO BOSTON, MASS. j

v Ei, Vyrai, Visi Pas

YUDEIKO!
Jis užlaiko gerą Restauraciją, 
visokios rųšies Alaus, Degtinės 

Vyno ir Cigarų.
Pirmiausia ir parankiausia 

vieta lietuviams.

“Lietuviškas vaiskas” nusi
minęs.

So. Bostono "lietuviškas 
vaiskas” labai nusiminęs, 
kad taip nelaimingai pasi
baigė Montelos pulko "ofen- 
syvas" prieš "Keleivi.” Da
bar vaikščioja "vyčiai” nosis 
nuleidę, lyg tie kurkinai šal
to lietaus išmaudyti, ir sus
toję prie barų kalbasi: "Tai. 
mat. rupūžės bedieviai su- 
provojo mūsiškius!...”

Nupiovė moteriškei nosį.
Quincy restorano patar

nautoja su nupjauta nosimi 
papasakojo policijai, kad 
įnėjęs jos kambarin restora
no savininkas John Di Sal- 
vo buvo ją užpuolęs. Ji ne
norėjo pasiduoti ir toj kovoj 
likos nupjauta jai nosis. Po
licija rado Di Salvo gulinti 
su peršauta galva.

Statys naujas cukernes.
William Higginson United 

Fruit Co. korporacijos val
dybos narys paskelbė, kad jo 
korporacija sykiu su Revere 
Sugar Refining Co. statys 
ant Mystic upės kranto, ga
le Medford gatvės Charles- 
towne naujas cukernes už 
1,500,000 dolerių.

"Darbininkas” traukiamas 
teisman.
pranešama, kad 
kriaučių unijos 
komitetas nutarė 
kun. Kemėšio ve- 

Darbininką” teis-

Mums 
Bostono 

j jungtinis 
i patraukti 
’ damą ”Darbininką” __
Į man už platinimą melo ir 
šmeižimą unijos darbininkų.

Prigėrė moteris.
i Pereitą nedėldienj išplau
kus valtelėj pasiirstyti ant 

'vandenio Warner’s Pond, 
Asabet Rver paupyj dviems 
moterims su vaiku ir vyru 
valtelę pagavo smarki te
kančio vandens srovė ir ne
suvaldoma valtelė apvirto. 
M r. ir Mrs. Sidney Bannett 
su 3 metų amžiaus vaiku iš
gelbėta, gi p-ni Louis George 
iš Concord Junction nusken
do ir prigėrė.

Peršovė.
Albert Noyes, 17 metų;

i
i 
j

Statytojų streikas nesibai
gia.

Namų statytojų streikas 
nesigaibia. Namų statymo 
firmos jau antru syk daro 
pasiūlymą mūrininkams 40c 
Į valandą, o kitiems po 35c., 
bet streikieriai tą pasiūlymą 
atmeta. Kai kur murinin- 

• kai tečiaus jau grįžta dar
ban.

Paul Isik, kuris naktimis 
išlipdavo iš lovos ir miego
damas vaikščiodavo, perei
toj pėtnyčioj nupuolė nuo 
antrų lubų ir nusilaužė sau 
sprandą.

Peršovė.
Albert Noyes, 17 metų 

vaikinas, beišdykaudamas 
su revolveriu, netyčia pa
traukė kojukę ir revolveris 
iššovė. Kulipka pataikė jo 
sėbrui, taip-pat 17 metų am
žiaus vaikinui į dešinį petį. 
Peršautas vadinasi Francis 
Camey. Abudu airišiukai.

Pereitoj pėtnyčioj Dor- 
chesterio teisme nubausta 
18 automobilistų už pergrei- 
tą važiavimą.

i

Ant Lowell st. ties No. 13 
trokas suvažinėjo 9 metų žy
duką, Jokūbą Grinbergą.

Lietus 17 birželio sugadi
no labai daug piknikų ir 
"patriotiškų” parodų.

| “Keleivio” Skaitytojus.
Gerbiamieji 

numerata pasibaigė malonė
kite atnaujinti, nes sulyg kra- 
sos taisyklių priversti busim 
sulaikyt. Taipgi meldžiame 
ir savo draugus pakalbint už
sirašyti "Keleivį” kaipo tik
rai darbininkiškų laikraštį, 
kuris prie kiekvienos progos 
šventai gina darbininkų rei
kalus.

Mainydami adresų būtinai 
turit priduoti SENĄJĮ ir 
NAUJĄJĮ adresus. To nepa
darius, permainyt adreso ne
galima. Mainant adresų už
tenka parašyt atvirutę, nes 
tas pigiau ir parankiau.

Daugelis skaitytojų mainy
dami adresų arba klausdami 
ko-nors. parašę laišką neužkli
juoja ir prilipina tik už le. 
markę. Persergime visus, 
kad tokių laiškų niekados ne
siųstų, nes Amerikoj ar laiš
kas; užlipytas ar neužlipytas. 
turi būt pridėta markė už 2c.. 
kitaip tų laišką numeta arba 
reikia už jį primokėt adresa
tui

”Kel.” Administracija.

kurių pre-

PRASIDUODA DĖL GERUMO;
Kuponai ir dovanos niekados nebuvo duodamos su Prince 
Albert tabaku, nes jŲ kaštai turėdavo būt ištraukti iš ta
bako vertės. Mes žinoma dėlei daugybės pardavimų, kad 
rūkytojai myli gerą tabaką! Nė federališki. nė valstybi
niai draudimai davinėti dovanas ir premijas nekenkia par
davinėjimui Prince Albert.
Jus džiaugsitės iš kiekvienos pypkės su Prince Albertu, 
nes jis turi gardų smoką ir nekanda liežuvio, ir nesijaučia 
kartumo gerklėj. Viskas tas yra prašalinta su pagalba 
musų patentuoto budo tabako išdirbimui.

►ringe Albbkt
fAe nationai 7uy

yra mylimas dėlto, kad jį vyrai gali rūkyti 
kiek tik nori ir taip ilgai, kaip nori. Prince 
Albert atstovi visus tyrinėjimus.

Nusipirk pakuti Prince Albert 
šiandien, o pamatysi, jog tai yra 
tabakas, kuri myli. Tada su
prasi. kodėl ji ruko visuose civi
lizuoto pasaulio kraštuose! Papi
rosuose jis yra taip geras, kaip 
ir pypkėj.

Pirk Prince Albert visur, raudo
nuose maišiukuose, 5c., raudonose nie
kinėse 10c.; po svarą ir po pusę sva
ro humidoruose ir po svarą krišpoli- 
nėse humidorose su drėkinimo prie- 
taigomis. kurios palaiko tabaka labai 
gerame padėjime.

1

Rainkoty ir Siūty Dirbtuvė |
LIETUVIŠKA DIDŽIAUSIA IR («

ii■lt
!

h, ir pigiau padaryt 
i Lietuviai, kurie 

stipru s ir n 
!

Turėk Savo Namą!
Kam mokėt brangias randas namų 

savininkams, kada už tuos pinigus 
gali nusipirkt savo namą. PER PA
SKUTINIUS DU METU MES PAR 
DAVĖM 500 N AM V LIETUVIAMS 
apie už pusę milijono dolerių vertė*, 
ir jie visi užganėdinti

Dabar mes turime daugybę -gerų 
namų ir lotų ant lengvų išmokėjimų 
Tik biskj įmokėk ir turi savo namu

Mes parūpinanti taipgi pirmą ir 
antrą paskolą, duodame statymam* 
(construction) paskolą ant lengvų iš
lygų ir žemo nuošimčio.

Musų patarimas dykai. Kalbame 
lietuviškai.

JOHN A. SMITH & CO.
(Real Estate Eichange)

18 TREMONT ST, Room 323, 
BOSTON, MASS.

GERIAUSIA.
Mes dirbame RAIKOTUS ir 

SILTUS, Vyriškus, Moteriškus ir 
Vaikams. Dirbame dėl KRAU
TUVIŲ'. AGENTAMS ir PAVIE
NIAMS iš geriausios materijos 
ir pigiau negu kita kokia dirbtuvė 

Materijas mes imame iš dide
lių firmų ir daug ant karto, to
dėl mes gaunam kur-kas pigiau 

j| ir geresnę materiją, todėl galime 
ir pigiau padaryt.

' s norite tik turėt 
iS5 STIPRIUS IR GERUS RUBUS 

PIGIAI, visados kreipkitės pas 
mus. Tolimesnieji per laišką; o 
vietiniai ypatiškai.
Kriaučiams. Agentams ir Krau

tuvininkams sampelius pa- 
siunčiame dykai.

Travlers RiincolI Coampany
G. A. Romanas, savininkas.

3 Harrison Avė.,
kampas Essex St. 

BOSTON, MASS.
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užkietėjimas, skilvio 
, Eemalimas. sustiru- 
9 sios kepenis ir toki 

simptomai, kaip lie
žuvio aptraukimas, apetito netekimas, abelnas neveiklumas, 
mažakraujystė ir skilvio netvarkos padaro ligonį labai ser
gančiu. Kodėl neimti

Nevirškinimas

SEVERA’S
Balsam of Life

(Severos Gyvybės Balzamas) laiku ir tokiu budu neleisti 
Ūsai toliaus išsiplėtoti ? Šio vaisto veikmė yra greita ir lab
daringa. Jisai yra atstatančios vertės tonikų. Jisai padaro 
vidurius reguiiariškai veikiančiais, paliuosuoja nuilsimą, at
gaivina ligoni ir sumažina priepuolių aštrumą. Jojo rami
nančioji veikmė daro jį puikiu vaistu pasimainančiame 
karštyje ir drugyje. Jisai sustiprina silpnuosius ir yra pa
tariamas moterims jų sirguliavimuose. Kaina 75c už bonką.

Pirkdami vaistus, prašykite Severos vaistų ir būtinai reikalaukite, kad 
duotų Jums tai. ko Jus reikalaujate. Aptiekoa pardavinėja Šėrėto* Vaistus. 
Jeigu jūsų aptiekoriua neturėtų tų vaistų, kurių Jus reikalaujate, tai uiaisaky- 
kit* j* tiesiog iš musų.

W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, Iowa
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Pilvo Skaudėjimas. bure. W«*trille. Ind . 
parašė mums: “Mano pati turėjo pilvo skaudėjimą. Pa
ėmus jai Severo* Gyvybė* Balzamo, skaudėjimas sustojo.“

Telephone: Back Ray 420V 

DAKTARAS

Fr. Matulaitis
GYDO VISOKIAS LIGAS. 

PRITAIKO AKINIUS.
[Į Valandos:

; Nuo 1 iki 3 dieną. 
Nuo 7 iki 9 vai. vakare.

i | 419 BOYLSTON STR.
i į Suite 419, 420 ir 421,

J Netoli didžiojo miesto knygyne..
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Geriausiai garsintis "Keleiv yje,” nes , nėra Amerikoje 

miesto, kur "Keleivio” nebūtų.

Mokinkis sint Czebatus
IR UŽDIRBK AUGŠTAS ALGAS.!

Mes išmokiname minėtą amatą nuo 
pradžios iki galui. Kreipkitės ypatiš
kai arba rašykite. 27)

GOODYEAR SHOE SCH00L,
146 Court st.. Brockton, Mass.

M. ANDRIUŠIUTĖ, 
(Andrews) 

MOTERIŠKU RŪBŲ SIUVĖJA.
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BOSTON, MASŠ7 į

Nelauk vasaros, nes tąsyk busime 
užsivertę darbu, užsisakyk vasrinius 
drabužius dabar, kada galim greičiau 
ir pigiau pasiūti. Darbą gvarantuoju. 
Taipgi aš turiu ir gatavų dresių vi
sokios mieros ir kainos prieinamos. 
324 E STR., kampas Broadway.

SO. BOSTON, MASS.

Telefonas, Diclcinson $996 M-

Dr. Ignotas Stankus,
1210 S. Broad St. Philadelphia,Pa.

’ Nuo 9 iki 11 rito ]
OFISO VALANDOS .. 2 .. 4 popiet, i

., 7 „ 8 vakaro 
NEDELIOMIS •• 4^.-- Į
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UchnrUzkas D-ras M, Ziseimr.
7 Parmenter St
Boston, P*sa. 

Visokias ligas gy 
dau pase karingia
usiai. Ateikit t:e- 
siok pas mane 1 
trepais 1 viršiį tik 
neikit I aptieka: 
mano durys bal
tos arba telefoną 
duok oašatesiu.
Ofiso valandos 
Nuo 9 iki 11 ryte 
nuo 1 iki 2 ir Š iki
8 vakare. Teleph. Richmond žfiĮž-H ai.
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H. S. Stone, Oph.D.
Akių

Specijalistas.

10 m. So. Bostone. !
399 Broadway,

SO. BOSTON, MASS. i

D-RIS ST. ANDRZEOSKI
Vienatinis lenkiškas

DANTŲ DAKTARAS,
Užtaisau pasigadinusius dantis ir

t

VAValoau uanvio ** .
dedu naujus. Laiką gvarantuoju. 
Ištraukiu dantis be jokio skausmo <
176 HARRISON AVE^ BOSTON. Į

yy--.-.-.-.;.- a.g.g.g.s ę.gzMM.ą.J.g.g
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VISOKIUS RECEPTUS SUTAISAU TEISINGAI ;j 

nežiūrint ar jie yra Amerikos, ar Europos daktaru. 
Gvduoliu galite reikalaut ir per laiškus, o mes prisiusim !!> >>

Geriausia 
Lietuviška

Gyduoles sutaisome 
ir prisiunčiamo 

visokias,

kurios tik pasaulyje 
priimtos ir yra 

vartojamos.

Šidlausko KRAUJO VALYTOJAS, geriausis 
vaistas namuose, todėl reikalaukit visur.

Ypatingai geros šios gyduolės:
Nuo prakaitavimo kojų .. 25e 
Gydanti mostis nuo pučkų 50c 
Nuo viduriavimo mažiems 
Nuo viduriavimo suaugus. 
Pamoda plaukams..............
Vaikų ramintojas ..............
Nuo suirimo nervų ..........
Bobro lašai ......................
Nuo saulės nudegimo__ _
Nuo slinkimo plaukų ir plei 

skanų .............................
Kraujo Valytojas ..............
Nuo kosulio, gripo ir slogos 1.09 
Nuo Reumatizmo .......... $1.0o

25c
50c
20c
2t>c 

1.00 
1.00
50c

75c
1.00

Tikra Lietuviška Trajanka ?5c 
Mostis ir skysčiai nuo niežų 1.00 
Gyduol. pataisymui apetito 1.00 
Gyd. suvalr.inimui vidu.ių 50c 
Gyduolės nuo kosulio ir sun

kaus kvėpavimo .......... 1.00
Cydu. nuo ”komų” 15, 20 ir 25c 
Pilės dėl Kepenų ir Inkstų 50c 
Proškcs nuo nerviško galvos

skaudėjimo........... 10 ir 25e
Gumas nuo dantų gėlimo .. 10c 
Visokie kvepianti ir medika-

liški muilai .... 10, 15 ir 25c 
Blakėms ir tarakor.. nuodų 25c

Perfumo6 visokių gėlių. 25c.. 50c.. 75c., $1.00. $2.00 ir daugiau. 
Taipgi turiu visokių gyduolių vėliausio išradimo, nuo visokių 

pasiaptingų ir kitokių ligų.
Jeigu norite gaut tikrus ir gerus vaistus, kreipkitės pas 

mane, o aš užtikrinu, kad visame jums bus 
sąžiniškai patarnauta.

jums ekspresu.
Visokiame reikale kreipkitės šiuo adresu:

X Šidlauskas
PROVIZORIUSj 226 Broadway, Kampas C st. So. Boston, Mas. Į




