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Talkininkai muša teutonus visuose frontuose; 25,000 vokiečių paimta nelaisvėn
Prie Stochodo upes tarp rusų ir vokiečių siaučia baisus mušis dėl Kovelio. Pereitą nedėldienį rusai paėmė 13,000 teutonų 
ir 30 armotų. Dauguvos fronte Kuropatkinas užpuolė Hindenburgą. Užkaukazėj rusai paėmė Mamachatuną ir Beiburtą.

Francuzijoj sąjungininkai sunkiai prispaudė vokiečius. Anglijai karė lėšuoja $30,000,000 kas diena.__________

Sąjungininkai paėmė 
25,000 vokiečių.

Kaip rodos, vokiečių lai
mėjimų dienos jau pasibai
gė. Dabar atėjo eilė jau są
jungininkams. Visuose 
frontuose sąjungininkai da
bar veda ofensyvą. Rytuo
se per teutonų eiles jau an
tras mėnuo laužiasi rusai. 
Vakaruose jau kelinta są- 
vaitė vokiečius spaudžia an
glai su francuzais. Vokiečiai 
laikosi visomis pajiegomis, 
bet sąjunginikų pirmvnėji- 
mo sulaikyt negali. Ypač 
smarkiai pradėjo veikti pa
staruoju laiku anglai, kurie, 
matyt, prisidarė neišpasa
kytą galybę kanuolių ir 
amunicijos. Pereitoj sąvai
tėj jie prasimušė jau per an
trą vokiečių apsigynimo li
niją ir vietomis pasiekė net 
trečią liniją. Šituo žygiu 
paėmė kelis miestelius ir 
daug stiprių vokiečių pozici
jų. Per šį ofensyvą anglai 
paėmė jau 10,000 vokiečių 
nelaisvėn, o francuzai 15 
tūkstančių. Be to francu
zai paėmė apie 100 kanuolių 
ir apie 200 kulkasvaidžių.

PRIE DELIATINO RUSAI 
PAĖMĖ 31,000 TEUTO

NŲ.
Pietų Galicijoj užpereitą 

nedėldienį rusai paėmė De- 
liatiną. Tai yra svarbus ge
ležinkelio centras ir teuto
nai labai jį gynė. Buvo bai
sus musys. Bėgdami teuto
nai paliko didelius sande
lius karinės medegos, plieno 
šarvų, bombų, patronų, spy
gliuotos vielos ir kitokių da
lykų. Viską paėmė rusai. 
Nuo 23 birželio iki 7 liepos 
generolo Leščickio armija 
šitoj apielinkėj paėmė išviso 
674 oficierius, 30,875 karei
vius, 45 kanuolės, 100 kul
kasvaidžių ir 14 skrynių su 
šoviniais.

Deliatino paėmimas yra 
svarbus tuomi, kad pro čia 
eina geležinkeliai, kuriais 
austrai priveždavo amunici
jos ir sustiprinimų savo ar
mijoms prie Tarnopolio ir 
Stanislavo miestų, kurie gi
na Lvovą.

Gen. DRAGOMIROVAS 
SUŽEISTAS. ..

Iš Petrogrado pranešama, 
kad Volyniuje, Svinouchi 
kaimo pietryčiuose, rusų ge
nerolas Zacharovas sulaužė 
teutonų atspirtį ir paėmė 
1,000 vokiečių ir austrų ne
laisvėn. Šitam mūšyje nar
susis rusų generolas Drago- 
mirovas likos sužeistas šra- 
pnelės skeveldra į koją.

BOMBARDAVO FRAN- 
CUZŲ UOSTĄ.

Berlynas praneša, kad du 
vokiečių orlaiviai buvo nu
lėkę Francuzijon ir bombar
davo franeuzų uostą Calais. 
Orlaiviai sugrįžo sveiki.

VOKIEČIAI PAĖMĖ 
23,000 RUSŲ.

Iš Berlyno pranešama, 
kad per birželio mėnesį per 
didijį rusų ofensyvą teuto
nams pasisekė paimti nelais
vėn 158 rusų oficierius ir 
23,025 kareivius. Beto da 
teutonai paėmę kelias ka- 
nuoles ir 90 kulkasvaidžių.

KARĖS NUOTIKIAI PE
REITOJ SĄVAITĖ.

Liepos 10.— Volyniuje ru
sai nueina 15 varstų pirmyn. 
Somos ups pietuose francu
zai paima vokiečių pozicijas. 
Vokiečiai daro pašėlusias 

: kantaratakas prieš anglus.
Liepos 11.— Francuzai | 

šturmu paima kalną už my-Į 
llios nuo Peronų. Vokiečiai) 
savo kontratakomis atmuša1 
anglus atgal. Prie Stocho-- 
do upės tarp rusų ir vokie
čių siaučia baisus musys dėl 
Kovelio, kurį rusai nori pa
imti.

Liepos 12.— Veik 8-niųį 
mylių fronte anglai paima i 
pirmutinę vokiečių apkasų' 
liniją ir 2,000 belaisvių. Mu - i 
šys dėl Kovelio eina vis 
smarkyn, vokiečiai ir rusai 
siunčia vis daugiau spėkų.

Liepos 13.— Anglai paima 
Manetzo mišką. Prie Sto
chodo upės vokiečiai rusus 
sulaiko. Užkaukazėj rusai 
paima Mamachatuną. Ver
duno fronte vokiečiai ver
žiasi prie Souvillės forto.

Liepos 14.— Anglijos ka
rės ministeris David Lloyd 
George apreiškia, kad są
jungininkų pergalė jau ne
betoli. Anglai žengia pir
myn į šiaurę nuo Somos u- 
pės. Rusų ministerių tary
ba išvažiuoja karės frontan 
su generaliu štabu pasitarti.

Liepos 15.— Somos pau
piu anglai 4-riu mylių fron
te nueina mylią pirmyn. 
Armėnijoj rusai pradeda 
naują ofensyvą prieš tur
kus. Volyniuje tarp rusų ir 
vokiečių verda mirtina ko
va.

Liepos 16.— Volyniuje ru
sai paima 13,000 belaisvių, 
30 kanuolių ir nuvaro vokie
čius už Lipos upės. Mažoje 
Azijoje rusai paima Beibur
tą. Verduno fronte francu
zai išmuša vokiečius iš prie
šakinių pozicijų ties Thiau- 
montu. Vokiečiai netikėtai 
užpuola ant franeuzų ir iš
varo juos iš La Maisonette 
ir Biache pozicijų, bet fran- 
zuzai grįžta kontratakomis 
ir vėl atsiima tas pozicijas.

600 ANGLIJOS OFICIE- 
RIŲ KRITO VIENOJ 

SĄVAITĖJ.
Paskelbti Anglijos nuosto

lių surašai parodo, kad vie
noj sąvaitėj anglai neteko 
beveik 600 oficierių, nes 94 
buvo užmušti, 504 sužeisti, 
o 30 prapuolė. Jeigu vienų 
tik oficierių tiek žuvo, tai 
kiek turėjo žūti kareivių?

TEUTONAI SAKO, KAD 
RUSŲ SPĖKOMS 

NĖRA GALO.
Teutonai pradeda jau tei

sintis, kad rusų jie negali 
įveikti dėlto, jog rusų spė
koms nesą galo. Taip ve 
”Berliner Tageblatto" ko
respondentas rašo iš austrą 
fronto:

”Rusų armija, prieš kurią 
mes kariaujam, yra visai ne 
ta armija, ką buvo pereitais 
metais. Ji traukia sau ka
reivius iš neišsemiamų Eu

ropos ir Azijos šaltinių ir 
'nors toji medega su musų 
žmonėmis susilygint negali, 
bet kadangi tos medegos ru
sai turi begalo daugėtai vis- 
viena kiek mes jos neišnai- 
kintume, rusai tuojaus vi
sas spragas užpildo ir su 
nauja spėka vėl eina ant 
musų. Rusų kavalerija di
desnė neišaugo, bet visgi ji 
pasiekė tokio pat didumo, 
kaip buvo iš pradžios; $ at
siminus didelius rusų nuos
tolius arkliais, tas visgi reiš
kia labai daug.

"Kaslink artilerijos, tai 
prie kiekvienos rusų divizi
jos pridėta antras artileri
jos regimentas su šešiom 
batarėjom 75-kių milimetrų 
lauko kanuolių, o prie kiek
vieno korpuso pridėta trjs 
sunkios batarejos, po 6 ka- 
nuoles kiekviena. Japonija 
ir Amerika, kurios karėj ne
dalyvauja, pristato Rusijai 
kanuolių ir šovinių. Tokiu 
budu mes turim dabar ka
riauti su armija, kuri gerai 
pasilsėjo, išpildė savo spra
gas ir žymiai padidėjo.”

Kitas vokiečių korespon
dentas sako, kad rusų arti
lerija dabar padidėjo 26 
kartus; vietoj pirma iššau
to vieno šovinio, rusai da
bar išleidžia 26 šovinius.

Nedėlioj rasai paėmė 
13,000 teutoną

Pereitoj nedėlioj Volyniu
je prie Lipos upės rusai pa
ėmė nelaisvėn 314 vokiečių 
ir austrų oficierių ir 12,637 

• kareivių, iš viso arti 13,000 
Įvyru. Beto da rusams teko 
30 armotų, tų tarpe 17 sun- 

i kaus kalibro, keliasdešimts 
kulkasvaidžių, keli tūks
tančiai karabinų ir daug ki
tokių karės dalykų. Rusų 
spaudžiami vokiečiai pasi
traukė už Lipos upės.

Dabar žinios sako, kad 
Volvnijoj vokiečiai pasi
traukė 10 mylių.

KUROPATKINAS UŽ
PUOLĖ HINDENBUR

GĄ.
Vėliausios žinios sako, 

kad rusų generolas Kuro
patkinas pradėjo didelį už- 

; puolimą ant Hindenburgo 
armijos. Berlynas prisipa
žįsta, kad Dauguvos paupiu 
eina labai smarkus musys. 

Į Rusai atakuoja vokiečius 
visu frontu.
ANGLIJAI KARĖ LĖŠUO

JA $.30,000,000 KAS
DIENA.

Anglijos pinigyno minis- 
teris McKenna pranešė par- 
liamento atstovams, kad 
dabar karės vedimas Angli
jai lėšuoja daugiau kaip 30 
milijonų dolerių kas diena.

SUBMARINAS UžPOLĖ 
ANGLIJĄ.

Vienų-vienas vokiečių 
submarinas 12 liepos naktį 
iškilo Anglijos pakraštyje iš 
po vandens ir išleido į Sea- 
ham miestą apie 30 šrapne
lių. Likos užmušta viena 
moteris ir sugriautas vienas 
namas.

' VENGRAI NERIMAUJA.
Anądien Vengrijos par- 

■ lamento posėdyje kilo tikra 
audra. Daugelis atstovų la- 
bai pasipiktino pirmininko 

j Tiszos paaiškinimu, kad da
bartinis rusų ofensyvas — 
i tai laikinas ir praeinantis 
’ epizodas. Atstovai kriti- 
* kuodami tokį paaiškinimą 
pastatė pirmininkui klausi
mų : ar ir žuvimas šimtų tu- 
kstančių vengriškų kareivių 
yra praeinantis epizodas? 
Ar valdžia sugrąžins žuvu
sius?

Dabar telegramos prane
ša, kad Austrijos valdžia iš 

ĮTrentino fronto atšaukė ke- 
jliatą vengriškų divizijų ir 
jų vieton pasiuntė kroatus 

■ir lenkus. Tuomi norima 
nuraminti vengrus.
VENGRIJA N0RI BAIGT 

KARĘ.
Grovas M. Karolyi, žymus 

Į vengrų veikėjas ir Vengri
jos parliamento narys, pra
dėjo organizuoti partiją, ku
ri reikalaus tuojaus baigti 

Įkarę tarp Vengrijos ir są
jungininkų, nežiuirnt ar 
Vokietija su Austrija tam 
pritars, ar ne. Sakoma, 
kad prie tos partijos prisi
rašę jau 70 Vengrijos par
liamento narių. Pradėjus 
dabar sąjungininkams imti 
viršų, pradėjus rusams taip 
smarkiai eiti pirmyn, veng
rai matyt pradėjo bijoti, 
kad priešai neįsiveržtų jų 
žemėn. Dabar Vengrija su 
Austrija sudaro vieną dvi- 
lipę valstybę, todėl jeigu ji 
nuo Austrijos atsimestų, tai 
teutonams butų didelis smū
gis. _______ /

LAUKIAMA KARĖS PIE^ 
TINĖJ AMERIKOJ.

Washingtone pietinės A- 
merikos ambasadoriai gau
na žinių iš savo atstovauja
mų valstybių, kad karės pie
tinėje Amerikoje galima ti
krai laukti. Venezuela ir 
Peru rėpublikos padariusios 
sutartį, kad užgriebus skly
pą Columbia republikai pri
klausančios žemės, o kitą 
sklypą sutarta užgriebti 
nuo Eąuador rėpublikos. 
Už tuos žemės sklypus da
bar tarpe tų keturių repub- 
likų tęsiasi smarkus ginčai. 

' Ginčas priima kaskart aiš
kesnę karinio konflikto for
mą

Jungtinių Valstijų sekre
torius Lansing pasiūlė tų 
minėtų repubfikų ambasa
doriams, kad jie padarytų 
sutartį su Jungtinėmis Val
stijomis delei prašalinimo 
rubežinių kivirčų, bet Lan- 
singo propozicija atmesta.

Manoma, kad Jungtinėms 
Valstijoms pradėjus karę 
su Meksika latyniškoji (pie
tinė) Amerika stotų Meksi
kos pusėje, kad yankes iš
mušus lauk iš pietinės Ame
rikos ir praplatinus savo 
rubežius Jungt. Valstijų že
mės sklypais.

I

Amerikonams priseina gintis 
nuo savu kareivių.

i

ninkai nusirengė, pasiėmė 
vietoj vėliavų mazgočių ant 
pagalių ir sustoję į eiles 
maršavo.

Amerikonams tuojaus 
prisieis gintis netiek nuo 
meksikiečių, kiek nuo savo 
kareiviu.

— 
MOTERIS ĮSTOJA KA- 

RIUMENĖN.
Amerikoje militariškas 

užsidegimas apėmė ypač 
neturinčias ką veikti buržu
azijos moteris. Jos nori pri- 
parodyt, jog supranta reiš
kimą propaguojamo "prisi
rengimo” (preparedness) 
geriau negu vyrai, kurie ne
siskubina rašyties armijon. 
Taigi jos pradėjo galva
trūkčiais rašyties į tuos ka- 
riumenės skyrius, kur mote- 
rįs gali būti naudingos. Ki
tos net mokinasi šaudymo 
ir žudymo profesijos. Vi- 

Saviškiai elgiasi ne geriau 
už meksikiečius.

Amerikos džingoistai šau-; 
kė ne savo balsu, kad mek
sikiečiai užpuldinėja ant A- 
merikos gyventojų ir plėšia 
juos. Džingoistų spauda 
staugė ir dabar da tebestau- 
gia, reikalaudama už tai ka-i 
rėš. Amerikos gyventojai 
turi butz apsaugoti; Meksi
kos banditai turi būt nubau
sti, rėkia tie vilkai.

Sumobilizuota tuo tikslu 
Amerikos milicija. Dabar 
jau amerikonams nenupuls 1 
nė plaukas nuo galvos. Bet1 
štai pasirodo, kad saviškiai 
ne ką geresni už meksikie-j 
čius. Pereitam "Keleivio” • 
numeryje buvo jau rašyta1 
apie maištą, kurį milicinin- suo"s7JdidmiSčiuose''T Tek
kai pakėlė vien dėl to, kad_ ruįU ofisus apsilanko daug 
snt įipmc nMinvp ,__ A_____ • . __ant pusryčių jiems nedavė 
mėsos. Bet tai buvo da 
menkniekis. Toliau pasiro
do vis gražesnių darbelių.
Clevelande išplėšė krautu

ves.
Štai laikraščiai rašo, kad 

keli šimtai "patriotiškų boi- 
sų,” važiuodami Meksikos 
pasienin saugot Amerikos 
miestus nuo Meksikos plėši
kų, 13 liepos sustojo Cleve- 
lando mieste ir pasipylę vi
somis gatvėmis pradėjo 
tenai plėšti krautuves; 
ėmė maistą ir* prekes, o ko 
paimti su savim negalėjo, 
tą naikino. Pašaukta poli
cija vos atmušė plėšikus. 
Juos suvarė į traukinį su 
ginkluota spėka*. Tie "pa
triotai” buvo iš New Yorko 
valstijos.
Riaušės ir plėšimai Kansas 

Cityje.
Panašus atsitikimas buvo 

ir Kansas Cityje, Mo. Čia 
sutojo traukinys su milici
ninkais iš Massachusetts 
valstijos. Jiems įsakyta iš 
traukinio nelipti. Bet kas 
gali įsakyti Amerikos 
"smart boisams” sėdėt trau
kinyje, jeigu jie nenori? 
Traukinio duris uždarė, tai 
jie išėjo per langus. Išėję 
tuojaus pasileido Main gat
ve ir pradėjo plėsti viską, 
kas tik jiems po ranka pasi
suko: vaisių pardavėjus, sa- 
liunus, krautuves ir resto
ranus. Oficierius, kuris išsi
traukęs revolverį norėjo mi
licininkus' pagąsdint, likos 
išjuoktas. Buvo pašaukta 
policija ir 12 kareivių areš
tavo, bet paskui paleido — 
mat, važiuoja "vėliavą gin
ti."

Nuoga demonstracija.
Iš Dės Moines, Ia., prane

šama, kad tenai keli šimtai 
milicininkų įtaisė nuogą de
monstraciją. Mat jiems 
duota perdidelio "saizo" 
apatiniai skalbiniai. Pro
testuodami prieš tai, milici- nusinuodijo jo pati.

turtingesnių moterų ir 
merginų, ir prašosi, kad jas. 
priimtų kariumenėn.

Mat paskui laikraščiai, a- 
pie jas rašo ir dagi ilius
truoja, kas nemaža patenki
na kyailių saumylystę.

DIDELIS POTVINIS PIE
TINĖSE VALSTI

JOSE.
Nuo didelių audrų ir lie

taus penkiose pietinėse val
stijose pasidarė didelis pot- 
vinis. Vanduo užliejo far- 
mas, miestus ir geležinke
lius; sustojo vaikščioję trau
kiniai, užsidarė kasyklos ir 
fabrikai ir šimtai šeimynų 
turėjo bėgti iš namų į kal
nus. Penkiolika žmonių pri
gėrė, o 10 prapuolė. Potvi- 
nis pridarė jau $15,000,000 
blėdies. Užlietos šios vals
tijos: North Carolina, South 
Carolina, Tennessee, Virgi- 
nia ir Wes Virginia.

NORĖJO NUŠAUT AR
GENTINOS PREZI- | 

DENTĄ.
Apvaikščiojant 100 metų 

sukaktuvės Argentinos ne- 
prigulmvbės, tūlas anarchi
stas kėsinosi nušauti repub- 
likos prezidentą. Preziden
tas Victoriano de la Plaza 
stovėjo ant balkono ir svei
kino kariumenę, tuo tarpu 
vienas žmogus minioje išsi
traukė revolverį ir šovė jį. 
Kulipka nuėjo pro šalį, o 
anarchistas likos suimtas.

NUSINUODIJO GAZU.
Pawtucket, R. I.— Kai

mynai rado čia aną rytą ga- 
zu nusinuodijusį savo kam
baryje tūlą A. N a tūlą, ša
lia buvo laiškas, kame sako
ma: "Šitam gyvenime dau
giau aš nieko nematau, kaip 
tik vargą. Negalėdamas 
daugiau kentėti, nutariau 
padaryti tam galą.” Trįs 
sąvaitės atgal tam pačiam 
kambaryje taip-pat gazu



Peržvalga.
KLERIKALŲ DELEGA
TAI LIETUVOJ LIKOS 

NUBAUSTI.
Kun. Bartuška ir d-ras 

Bielskis, kuriuos Amerikos 
lietuvių klerikalai išsiuntė 
Lietuvon, likos nubausti te
nai ant 1,000 markių. Apie 
tai praneša "Išeivių Drau
gas.” Jis praneša, kad Yčas 
su Karuža vėl jau atvyko 
Anglijon, kad būdami Švei
carijoj jie matėsi tenai su 
minėtais klerikalų atstovais 
ir parvežė nuo jų šitokių ži
nių apie Lietuvą:

"Lietuva nuo prūsų dabar 
labiau atskirta, negu pirma.

”Iš Lietuvos Į Vokietiją 
viską išgabena, o iš Vokietijos 
į Lietuva nieko negalima gau
ti.
„Lietuviška spauda užginta. 

"Mokestis moka nuo lauko, 
turto, nuo galvos ir nuo šunų. 

"Duonos namie nevalia kep
ti. Galima pirktis tik pusę 
svaro ant dienos.

"Duonos svaras 16 kap. 
"Tris pūdai rugių 11 ru’o. 
"Avalinės, drapanų ir žiba

lo už jokius pinigus negalima 
gauti.

"Cukraus svaras 50 kap.; : 
jo valia pirktis tik po pusant
ro svaro nuo galvos mėnesyje.

"žvakių svaras 1 rub. 50 k.' 
"Mėsos visai nėra. Padvė

susios kumelienos 50 kap. 
svaras.

” ’Ko labiausia norite, val
keliai?’ klausė delegatai mo-

"'Duonos, duonos!’ šaukė 
vaikeliai.

"Ūkininkams Įvesta bau
džiava.

"Bausmes krauna už bile 
menkniekius. Delegatus nu
baudė ant 1,000 markių.

"Bažnyčiose vokiečiai el
giasi. kaip laukiniai — eina 
su kepurėmis ir pypkes ruko.

"Po miestus ir miestelius 
priveisė paleistuvystės na- 
mu.

**MYLIU DEMOKRATY- 
BĘ PO SAVO KOJŲ.” 
Šitokiu antgalviu drg. J. 

Baltrušaitis rašo "Naujie
nose,” kaip musų tautinin
kai mėgsta kalbėti apie de
mokratybę, bet ištikrujų tą 
demokratybę mindžioja. Jis 
;sako:
$ "Iš tokių, kaip A. Rama

nauskas, žemantauskas. Povi- 
laika. Bradchulis, tai nėr ko 
daugiau nė tikėties: jie seno
kai yra aiškus demokratišku
mo mindžioto j ai. Jie nė no
rą veidmainiai, nesisako mylį 
demokratybę. Kas kita šliu
pas, Rimka ir Račkauskas. 
Jie, ypač du pirmieji, kalba 
už demokratybę, o kai spjau- 
ja tai ant demokratybės; eina, 
stoja už demokratybę, o kai 
atsistoja, tai ant demokraty
bės. Rodos, jie kitaip nega
lėtų nė gyvent... S.L.A. kon
stitucija, seimo pataisyta ar 
nauja priimta, kuri turėjo būt 
pirmiau nubalsuota per visuo
tiną balsavimą (kaip pati 
konstitucija rodo) gali Įeit t 
galę tik po 1 d. sausio kitais 
metais po šio seimo. Bet 
tvarkos ir demokratybės 
trempikai Įneša, kad nauja 
konstitucija Įeis Į galę Į 20 
dienų (1 d. liepos) po seimui. 
Vienas iš tų, kuriuos šliupas 
vadina betvarkės ir revoliuci
jos kėlikais, pakėlė balsą, kad 
konstitucija rodo, jog nauja 
Įneina i galę tik nuo naujų 
metų, šliupas: 'Seimas aug- 
štesnis už konstituciją!’ Ir 
tuoj žąsų galvos — argu dele
gatų didžiumos rankos iškilo 
augštyn. Nutilk Liogika! 
Nutilk Demokratybė su savo 
seserim Tvarka!

"Kad jau šitame atveju j 
taip buvo galima, tai apie ma
žesnius dalykus nėra ką nė 
minėt.”
Toliaus drg. Baltrušaitis 

visą savo straipsni pašven
čia daugiausia Rimkai akė
ti. Girdi:

”A. Rimka — tai žodis, ku
ris nesistoja kunu. A. Rim
ka — tai kūnas, kuris eina 
prieš savo žodžius. Tai gir
nos, kurios smulkiai sumala 
orą, o grudus čielus išmeta.

"Jis žodžiais, raštais — de
mokratas per visas lupas, ne 
per pusę; jis tvarkos mylėto
jas, jos aiškintojas ir apgynė
jas — žodžiais ją ginąs, ne 
darbais...

"Rimka stodamas už demo
kratybę išdrįso priimti anar

chišką pasiūlymą jam delega- 
turos, kokios, anot Balučio, 
nė per 30 metų, per visą SLA. 
istoriją niekas nedrįso prak
tikuoti. Tokio žmogaus rei- 

i ketų ateityje saugoties vi
siems pirmeiviškiems, demo
kratiškiems veikėjams. Ba
lutis ką sako, to ir laikosi. 
Toks žmogus visgi su unaru. 
Su juo gali ginčyties ir iš tų 
ginčų daug kas gero išsiaiš
kins visuomenėje, bus apšvie- 
ta. Su Rimka gi negali gin
čyties. Jis visą demokratiš
kumą giria, net socializmo ne
peikia (tik jau per šliupo te
leskopą žiuri Į jį kur ten už 
Neptūno planetos), bet dar
bais. tai visą demokratišku
mą be gėdos sumindžioja ir 
trypdamas vėl giria demokra
tiškumą.

"Tokių politikierių da mes, 
Amerikos lietuviai, neturėjo
me. Jis yra lyg iš naujos 
kvarmos ištrauktas Milukas: 
jis lyg iš naujo striupo (rusi
škai — ’ličinka’) išsivystęs 
Sirvydas, bet vis-tiek toksai 
žodžiais kairysis, o darbais 
dešinysis da nemindžiojo mu
sų plačios visuomenės pudv- 
mų.

"P. Norkus taip-pat priėmė 
nelegališką atstovybę, nors 
da jam yra aplinkybė, 'su
minkštinanti’ jo kaltę. Bet 
ką Norkus? Tą vienas dele
gatas pavadino 'Sirvydo če- 
batu’ ir to užtenka. Apie ji 
nėr kalbos."
Ginti p. Rimką mes netu

rim nei reikalo, nei noro, bet 
visgi turime pasakyti, kad 
šitokia kritikos forma yra 
nemandagi. Kritikuoti ga
lima juk ir švelnesniais žo- 
dižais. Mandagumą galima 
palikt šaly kalbant tik su to
kiais nepraustaburniais, 
kaip Maliauskas ir kiti ”on- 
tologai" iš klerikalų abazo, 
kuriems mandagumo Įsta
tymai visai nerašyti, bet p. 
Rimka yra mandagus su 
mumis, todėl turim būt 
mandagus ir su juo.
SOCL4LIŠTAFNEGALI 

PRIGULĖT PRIE 
"SANDAROS.”

Lietuvių Socialistų Sąjun
gos sekretorius praneša 
"Kovoje,” kad socialistai, 
kurie prisirašė prie tauti
ninkų "Sandaros,” turi Į 45 
dienas iš jos išstoti, nes ki
taip bus iš Sąjungos išbrau
kti. Sekretoriaus praneši
mas skamba taip:

"Visi į LSS. įstojantįs na
riai išpildo aplikaciją, kurioje, 
tarp ko kita, yra principu de
klaracija. kuria ja Įstojantįs 
Į LSS. pertraukia visus ryšius 
su visomis kitomis partijo
mis, suorganizuotomis palai
kymui dabartinės tvarkos.

"Kadangi pranešama, kad 
mus pora draugų Įstojo į vadi
namą 'Lietuvių Tautinę San
darą,’ kuri yra niekas dau
giau, kaip špykutis Amerikos 
ir Lietuvos demokratų parti
jų, su kuriomis socialistai per
traukė ryšius ir visuomet pri
valo kovoti, kaipo su darbinin
kų klesos spaudė jais, ar tai 
atvirais, ar slaptais, todėl visi 
tie draugai, kurie per savo 
neapsižiūrėjimą (jeigu prane
šimas teisingas) Įstojo Į mi
nėtą 'Sandarą,’ šiuomi yra 
persergstimi, kad bėgyje 45 
dienų nuo šio pranešimo pasi
rodymo 'Kovoje' išstotų iš mi
nėtos demokratų šakos; ne- 
klausantįs gi persergėjimo 
bus prašalinti iš LSS."
Bet tas paliečia tik tauti

ninkų "Sandarą.” 0 kaipgi 
su politiškais kliubais, prie 
kurių rasit da daugiau so
cialistų priguli, negu .prie 
"Sandaros?”

TYČIOJASI Iš NUMIRĖ
LIO.

"Kova" rašo:
” 'Vien. Liet.’ N26 p. Šlibu- 

ris susirado sau progos iš ve- 
lionies Br. Vargšo pasityčio
ti, koja paspirti jo lavoną. 
Kur ašaros bįra per veidą, jis 
išsišiepęs dantis rodo.

"Veltui norėtume iš tokio 
pono kiek gilesnio supratimo, 
širdies, paprasto žmoniškumo, 
— tiek tu gausi iš ožio pieno! 
Bet nejaugi redakcijoj ten nė
ra nė vieno žmogaus, kuris 
bent šiokį-tokį saiką turėtų? 
Nejaugi jų literatinė dora 
leidžia svaidyti akmenis į to
kius nelaimingus Vargšus, 
kuomet jau jie kapuose guli?" 
Ištikrujų tas šlykštu. Bet 

veltui butų klausti, kur tų 
, neprautasbumių dora. Jie 
nežino, kas tai per daiktas.

AR GALĖTŲ LAISVA 
LIETUVA UŽSILAI

KYTI?
"Vienybė Lietuvninkų" 

pradėjo spausdinti d-ro J. 
Šliupo veikalą "Lietuvos 
Laisvė.” Tuojaus po Įžan
gos autorius stato klausi
mą: Ar galėtų laisva Lietu
va užsilaikyti? Ir, žinoma, 
tuojaus atsako, kad — yes! 

Ve, kaip jis argumentuo
ja:

"Nešnekėsiu čion apie Ge
tus (hittitus), Lydus. Odry- 
sius, Dakus (Dzukus) ar net 
sen-prusius, kurie parodę yra 
gabumą politiškame gyveni
me. Galiu tik priminti Di
džiąją Lietuvos kunigaikštys
tę. kuri atliko savo civilizaci- 
jinę užduotį neblogiausiai, 
viena: paimdama po savo 
sparnu nusiaubtąsias Totorių 
rusiškas kniazijas ir užkaria
vimu pietinės Rusijos prapla
tindama savo šalies rubežius, 
o antra: parblokšdama popie- 
žijos miiitarę atramą, beje 
kryžeivių vokiškąjį zokoną. ir 
tokiu budu prastindama ke
lią Europai į reformaciją 
Zvvinglio. Liuterio ir Kalvino, 
ir suteikdami progą atgimi
mui mokslų Europoje." 
Vadinas, d-ras šliupas re

miasi ne dabarties aplinky
bėmis. ne tuo, kas gali būt 
ateityje, bet tuo, kas buvo 
keli šimtai ir net tūkstančiai 
metų atgal.

D-ras šliupas visai nepa- 
tėmija. kad jeigu remties 
praeities faktais, tai tie fa
ktai kaip tik šitą jo nuomo
nę sumuša, nes jie parodo, 
kad "laisva Lietuva" nega
lėjo užsilaikyti. Ir kuo 
daugiau d-ras Šliupas didi
na senovės Lietuvos galybę, 
kuo daugiau jis žemina len
kus ir kitus senovės lietuvių 
kaimynus, tuo daugiau jis 
muša save. Nes jeigu Lie
tuva buvo tokia galinga, 
kad visos šalis turėjo prieš 
ją lenktis, bet dabar ji taip 
nupuolė, kad jos ir vardą 
pasaulis užmiršo, kuomet 
silpnesnės šalis išaugo Į di
džiausias valstybes, tai tas 
tik parodo, kad Lietuva ne
mokėjo ir negalėjo užsilai
kyti savystoyi.

KUN. ŽIDANAVIČIUS 
KLAUSĖSI KUN. 
MOCKAUS PRA

KALBŲ.
"Kovos” korespondentas 

rašo iš Amsterdamo, N. Y., 
kad tenai buvo parengtas 
kun. Mockui prakalbos, ku
rių pasiklausyti atėjęs ir 
vietos lietuvių Rymo katali
kų kun. Židanavičius. Mat 
jis manęs, kad jam čia esant 
Mockus nedrįs apie šventą 
kunigų "stoną" kalbėti.

"Bet Mockus kad rėžė, tai 
rėžė. Pirma Židanavičius iš 
nusistebėjimo negalėjo nė 
kalbėti: išbalo, ištižo, susmu
ko, vien dantimis griežė. Bet. 
pabuvęs, kad pradės niurzgė
ti, šaukti, ypač, kada kalbėto
jas apie inkviziciją užsiminė, 
židanavičius kad pradės truk- 
šmą kelti.

"Ot, tai tau ir inteligentas!
"Be abejonės, jis tikėjosi, 

kad kas-nors iš parapijonų 
padės jam ardyti prakalbas, 
bet niekas neatjautė jo. Ga- 
lų-gale, matydams, kad čia 
nieko nebus, sušuko Į publiką: 
Einam iš čia, einam! Tokių 
neteisybių klausytis yra grie- 
kas.’ Koki penki parapijonai 
sekė savo piemenį lauk, ką tai 
niurzgėdami.

"Jiems išėjus paliko tylu. 
Vakaras gražiai užsibaigė." 
Sekantį nedėldienį bažny

čioj Židanavičius iškėlęs 
"mistranciją" ir norėjęs pri- 
siekdint visus katalikus, kad 
daugiau Į prakalbas nevaik
ščiotų. Liepė pakelti ran
kas: sykį, kitą ir trečią, bet 
vos tik keli tepakėlė.

Šie metai labai nelaimin
gi metai lietuvių laikraš
čiams. Mirė "Darbininkų 
Viltis," mirė Olšewskio 
dienraštis, mirė "Kataliko” 
dienraštis," mirė "Jaunoji 
Lietuva," mirė "Dilgėlės," o 
dabar da ketina užversti ko
jas "lietuviško vaisko" or
ganas ir Chicagos klerikalų 
dienraštis.

SUSIRŪPINO BULOTOS 
UŽLAIKYMU.

Klerikalų ir tautininkų 
arsenaluose tur-but jau pri
truko amunicijos Bulotai 
atakuoti, nes dabar jie jau 
pradėjo rūpintis apie jo už
laikymą. Norisi jiems žino
ti, kiek Bulota gauna ant 
dienos iš LŠF. Turbut bijo
si, kad LŠF. kartais Bulotos 
nenuskriaustų. Kad Žemai
tė yra laikoma "vergijoj," 
tai jie jau žino.

Nors tai ne musų reika
las, bet dėl informacijos ga
lim ponams tautininkams ir 
klerikalams pranešti, kad 
Bulota dirba visai uždyką. 
Lietuvos Šelpimo Fondas 
apmoka tik kelionės lėšas ii 
pragyvenimą.

Taigi gal dabar tautinin
kai su klerikalais susimylės 
ir paskirs jam iš savo fondo 
bent po $10 algos dienai. 
Juk savo veikėjams, kurie 
iš "pasišventimo” dirba tau
tos labui, jie moka po $25 
dienai.

TAI BENT ETIKA.
"Vienybė Lietuvninkų" iš

spausdino apie svečius iš 
Lietuvos toki šlykštų pliauš
kimą, kad vargiai ir kleri
kalų "Draugas” ji dėtų. To 
pliauškimo autorius (gal 
pats redaktorius) atsistojo 
buvusios svečių "burdingbo- 
sienės” rolėj ir šitaip dekla
muoja :

”A! Tas taškas—jų šeimynos 
'kiaulystė.'

Reiškiantis ’tiligentišką švie- 
systę:

Vargšės, net muselės dėl jų 
nukentėjo.

Pagal ponios Bulotienės pa
liepimo

Ir vyro juridiško reikalavimo. 
Muses išgaudėm ir gėlyną 

itaisėm,
Visur išpuošėm. lovas šilkais 

išrėdėm.
Bulotai ten gulėdami ’čajų’ 

gėrė.
Su purvinais batais lovon ko 

jas dėjo.
Uh-vi, uvi, mes verkėm, nes 

gaila buvo.
Ir todėl nuo Bulotos gerai 
kliuvo:
— Jus bestijos, mužikai, sa

ko, esate;
Aš Bulota ir taškas... ir ko 

tarškate ?...”
Tai bent etikėlė.’

"REVOLIUCIJA" KLERI
KALŲ TARPE.

"Ateitis” pastebi kad kle
rikalų tarpe kįla "revoliuci
ja.” Ji rašo taip:

"S. L. R. K. A. Philadelphi- 
jos seimas nutarė pirkti na
mus ir steigti savo laikrašti. 
Tas labai nepatiko Chicagos 
'Draugo’ akcionieriams ir štai 
kun. Struckus ir Chicagos ap
skričio pirmininkas Lutkus 
'Drauge' pakelia triukšmą, 
šaukia Chicagon nepaprastą 
suvažiavimą ir agituoja prieš 
seimo nutarimus. Kun. Struc
kus, kuris buvo seime, tiesiog 
sako, kad nutarimai pirkti na
mus ir steigti laikraštį 'per
varyti kreivais budais.’

"Tame seime, kaip žinoma, 
vadovavo kun. Kemėšis. Taigi 
kun. Kemėšio organas 'Darbi
ninkas’ Nr. 80 smarkiai išba
ra ne tik Lutkų, bet ir 'brolį 
Kristuje’ kun. Štruckų, išva
dindamas tiesiog skelbiančiu 
neteisingas žinias demagogu, 
organizacijos skaldytoju ir 
grąjviku.”
Taigi da sykį pasirodo, 

kad klerikalų mokslas veid
mainingas: žmonių revoliu
ciją jie pasmerkia, bet patįs 
ją kelia.

"VISO LABO TIK MOKY
TOJAS” ESĄS APLIN

KYBIŲ AUKA.
Apie tą žmogelį, kuris no

rėjo stoti su p. Bulota į dis
kusijas ir vadina save "viso 
labo tik mokytojum," "Ke- 
leiyvje" buvo jau rašyta. Kl. 
Jurgelionis dabar aiškina 
"Naujienose,” kodėl tas 
žmogelis taip keistai elgiasi.

"Man paaiškėjo visa to 
žmogaus tragedija," sako 
Jurgelionis. "Kalbėjau su 
juomi kaip su kūdikiu, kuris 
nebeatsako už savo pasielgi
mus... Jis yra auka — dabar
tinės beprotiškos karės ir da
bartinio neramaus laiko au
ka!"

"ATEITIS” IŠSISUKINĖ
JA.

Pereitam "Keleivio” nu
meryje mes išreiškėm norą, 
kad "Ateitis,” kurioj tilpo 
be jokių redakcijos pastabų 
šmeižiantis socialistus Šliu
po laiškas, paaiškintų mums 
3 klausimus:

”1. Ar ji tiki, kad išspaus
dintas jos skiltįse minėtas 
d-ro Šliupo laiškas kalba tei
sybę?

”2. Jeigu taip, tai kuomi ji 
remiasi?

"3. Ar ji apsiima prirodyt 
nors vienam Amerikos lietu
vių socialistų arkliavagystę, 
žmogžudystę ir kitus krimi- 
nališkus prasižengimus, d-ro 
šliupo laiške išvardytus?”
Vietoj atsakyti į klausi

mus, "Ateitis” dabar visaip 
suka, mataruoja, nori išsi
sukti gudrybėmis. Visų pir
miausia ji sako:

” 'Keleiviui’ turime primin
ti. kad jis savo klausimus pa
siuntė ne tuo adresu. Laišką 
į visuomenę rašė ne koks ano- 
nymas ar menkai kam žino
mas žmogus, bet Dr. J. šliu
pas, kuris turi ligvalei drąsos 
ir autoriteto ne tik už savo 
raštus, bet ir už darbus atsa
kyti ir to niekuomet jis ne
vengdavo.”
Mes gi "Ateičiai" primin

sime, kad šitas jos aiškini
mas visai nereikalingas. 
Nereikalingas todėl, kad 
siųsdami tuos klausimus jos 
adresu, mes aiškiai buvom 
pasakę, kodėl mes taip da
rom. Mes pasiuntėm tuos 
klasimus jos adresu todėl, 
kad mes norėjome išgirsti 
jos nuomonę, bet ne Šliupo. 
D-ro Šliupo "nuomonę” mes 
jau matėm tame jo laiške. 
Bet "Ateitis,” išspausdinus 
tą kriminališką šmeižimą, 
kuris aiškiai buvo taikomas 
į socialistus, nepridėjo nuo 
savęs jokios pastabos, iš ko 
galima padaryti išvedimą, 
kad redakcija arba tiki, kad 
tie šmeižimai yra teisingi, 
arba tyčia nutyli, pritarda
ma nepatinkamos jai srovės 
žmonių šmeižimui. Tai ve, 
kodėl mes nusiuntėm savo 
klausimus ne Šliupo, bet 
"Ateities" adresu.

Toliaus "A." nori jau už
ginčytu kad tame laiške bu
vo šmeižiami socialistai. 
Sako:

” 'baisiausioje’ laiško vieto
je socialistų nėra nei vardo 
nepaminėta. Taigi pirm, na
gu atsakyti į 'Keleivio’ klau
simus, mes norėtume iš jo iš
girsti, kuo remdamasis 'Kelei
vis' pasakė, buk Dr. šliupo 
'laiške aiškiai pasakyta, kad 
tie baisus žmonės vra socia
listai?” ‘

Nors tas buvo jau aiškin
ta, bet jeigu "Ateitis" nesu
prato, mes paaiškinsim jai 
da sykį, kad "Keleivis" re
miasi šitais Šliupo žodžiais:

”po Maskoliškajai Revo
liucijai 1905 m. privažiavo į 
Ameriką daugelis ir tokių 
žmonių, kurie čia gėdisi savo 
tikros pavardės vien todėl, 
kad ten, Lietuvoje, tais me
tais ar buvo arkliavagiais, ar 
žmogžudomis, ar padėglioto- 
jais, ar kitokiais biauriais 
prasikaltėliais. Tokie asme- 
nįs čia atvykę, nuduoda dide
lius revoliucijonierius, darbi
ninkų užstovus, ar kitokius 
reformatorius."
Kad ir nemini jis čia so

cialistų, bet visgi gana aiš
ku, kad jis čia taiko į socia
listus. Juk savųjų jis "ar
kliavagiais" ir "padeglioto- 
jais” nevadins. Klerikalų 
jis irgi negali taip vadinti, 
nes klerikalai "po Maskoliš
kos revoliucijos" Amerikon 
nebėgo ir jie "nenuduoda 
didelius revoliucijonierius 
ir darbininkų užstovus.” 
Lieka tik vieni socialistai, 
kuriems revoliucijonierių ir 
darbininkų "užstovų" var
das tinka. Kad tais "ark
liavagiais" šliupas svaido į 
socialistus, tai tas pilnai su
tinka ir su jo psichologija. 
Reikia tik perkratyt jo raš
tus ir surinkt visus "ben- 
kartus," "išperas,” "bulius,” 
”šikorius” ir kitokius socia
listų pravardžiavimus, o pa
sirodys, kad dergti socialis

tus, tai jo paprastas būdas. 
Ir šito laiško pradžioje jisai 
sako, kad važinėjant jam 
po Naują Angliją su pra
kalbomis, tie žmonės susi
rinkimuose kėlė "betvarkę” 
ir "triukšmą.” O mes ži
nom, kad per tas prakalbas 
socialistai daugelyje vietų 
Šliupą kritikavo. Ir ve, 
parvažiavęs namo jisai tuo
jaus išpleškino atsišaukimą 
"Į visuomenę," kad tie žmo
nės, kurie kelia "betvarkę” 
(suprask: kritikuoja Šliu
pą), yra "arkliavagiai, žmo- 
gžudos ir padegliotojai." 
Argi reikia da aiškesnių 
prirodymų, kad tais žo
džiais Šliupas taiko į socia
listus?

Tą gerai supranta ir pati 
"Ateitis,” o tečiaus nuduo
da, kad nesupranta. Kam 
čia reikia dar tų išsisukinė
jimų ! Pasakytų trumpai ir 
aiškiai, kad įdėdama tą pas
kvilį pasielgė neatsargiai, 
kad prirodyti daromų socia
listams užmetimų negali ir 
tuo butų viskas užbaigta.

KUN. MICKEVIČIUS BUS 
VYSKUPU.

"Laisvė" praneša, kad ne- 
prigulmingas kun. Mickevi
čius, kurį sufanatizuoti Ry
mo katalikai nesenai norėjo 
užmušti, neužilgo bus jau 
vyskupu. Ji rašo:

"Neprigulmingas kun. Mic
kevičius iš Scrantono. kuris ir 
kitur jau pradeda steigtti ne
prigulmingas parapijas, kaip 
mes girdėjom, bus paskirtas 
neprigulmingu vyskupu.”
O "Draugas" vis tvirtina, 

kad kun. Mickevičius nėra 
kunigas, tik "bambiza."

KARUŽOS RYMAN NE
ĮSILEIDO.

"Išeivių Draugas” prane
ša, kad Amerikos tautinin
kų "Sandaros” pirmininkas 
Karuža Ryme nebuvo, nes 
jo tenai neįleido. Yčas bu
vo Ryme.

Vadinas, poną įleido, o le- 
kajui liepė už durų pasilik
ti.

Ką reiškia anglų 
kalbos mokyklos.

Pastaraisiais metais po 
visą Ameriką amerikonai 
pradėjo steigti vakarines 
mokyklas ateiviams anglų 
kalbos pasimokinti. Ypač 
tuo rūpinasi išsiplėtojusi 
amerikonų Jaunųjų Krikš
čionių Draugija (Young 
Men Christian Association). 
Tikslas tų mokyklų yra kuo- 
greičiausia supažindinti 
ateivius su šios šalies kalba, 
įstatymais ir visuomenės įs
taigomis.

Nėra mažiausios abejo
nės, kad tokios mokyklos 
ateiviams yra labai naudin
gos, nes pramokus kalbos ir 
nors paviršutiniai susipaži
nus su šios šalies surėdymu 
žmonėms daug lengviau čia 
gyventi ir už būvį kovoti. 
Todėl veik visa ateivių spau
da šitoms mokykloms sim
patizuoja ir nuolatos ragina 
savo žmones, kad būtinai jas 
lankytų.

Visai kitaip tečiaus žiuri 
į tas mokyklas amerikonai. 
Oficialis Roosevelto orga
nas ”Outlook,” pavyzdžiui, 
nurodo į tų mokyklų plėto
jimąsi ir priduria:

”Labai mums smagu, kad 
amerikonai pradėjo kreipti 
daugiau atidos į tą pavojų, 
koks gręsia mums nuo buvi
mo čia didelio skaičiaus 
žmonių, kurie nėra kiaurai 
asimiliuoti (suamerikonė- 
ję). Pareiga jiems gelbėti, 
kad kuogreičiausia liktų 
amerikonais nevien tik var
du, bet ir dvasia, yra parei
ga nevien tik linkui jų. Tai 
yra pareiga linkui mus pa
čių. Jei tos pareigos nepil- 
dysim, tai Suvienytos Vals
tijos nustos buvusios tauta, 
o pavirs palaida atskirų ra
sinių grupių minia."

Imant dalyką iš tos pusės, 
Ikaip jį ima Rooseveltas, ši
tokia nuomonė, žinoma, turi 

. gana gerą pamatą. Tečiaus 
mums, ateiviams darbinin
kams, vistiek reikia žinoti, 
kodėl amerikonai taip kvle- 
čia mus į savo vakarines 
mokyklas. Kada mes įsidė- 
sime sau į galvas tuos Roo
sevelto žodžius, tai tuomet 
mes žinosime, jog tos mo
kyklos steigiamos nedelto, 
kad jos mums reikalingos, 
bet daugiausia dėl to, kad 
jos reikalingos patiems 
amerikonams.

Argumentai už ir prieš karę.
1. "Kova už būvį reiškia 

karę," sako kruvinųjų ka
rių šalininkai, "ir šita karė 
turi eiti amžinai.”

Tas tiesa. Pakol žmogus 
ant žemės gyvens, jis nepa
liaus kovojęs už savo būvį. 
Bet šitą kovą reikia vesti 
prieš gamtą, o ne prieš kitą 
žmogų. Netinkamas klima
tas, ligos, tamsumas, skur
das — tai bendras visų tau
tų priešas ir prieš tą priešą 
visos tautos turėtų kovoti 
išvien. Tai normalė kova. 
Nenormalė gi kova, kova 
žmogaus prieš žmogų, nai
kina patį žmogų.

2. "Kiekviena sveika tau
ta auga ir turi plėtotis, o 
tautos plėtojimasis neišven
giamu budu veda prie ka
rės," sako toliau karės šali
ninkai.

Dėl tautų augimo nėra 
magiausio reikalo kariauti. 
Žmonės juk ne šunis, kad 
.rietųsi dėl kaulo, kuris ne
gali pagimdyt kito kaulo. 
Žmonės gyvena iš žemės, o 
žemės našumui nėra galo. 
Sunaudojus tuos pinigus ir 
darbą žemės išdirbystei, ku
rie šiandien yra išleidžiami 
karės reikalams, galima bu
tų tiek maisto ir kitokių gy
venimo reikmenų pagamin
ti, kad augančioms tautoms 
bado niekad nebūtų. Paga
lios juk didžiausi žemės plo
tai guli da neapgyventi ir 
ant jų galėtų sutilpti da an
tra tiek žmonių. Vietos ant 
žemės yra daugiau, negu 
reikia. Kada Vokietija sa
vo pramonę ir prekybą ge
riau išvystė, išeivystė iš jos 
Amerikon beveik visai su
stojo ir jai prisiėjo daug 
darbininkų ūkio darbams 
samdyti da iš Lietuvos ir 
Lenkijos. Reiškia, Vokieti
joj žmonių da permaža. O 
juk kitos šalįs apgyventos 
daug rečiau, negu Vokieti
ja.

3. "Rubežiai tarp valsty
bių negali būt panaikinti. O 
jei ginčai dėl rubežių ra
miuoju budu neišrišami, ka
rė yra neišvengtina,” argu
mentuoja karės šalininkai.

Bet ir šitas argumentas 
neišlaiko kritikos. Mes tu
rim Amerikoje Jungtines 
Valstijas. Kiekviena tų val
stijų turi savo autonomiją, 
turi savo valdžią, savo įsta
tymus, tečiaus jokių ginčų 
dėl rubežiaus tarp tų valsti
jų nėra. Suorganizuokit 
ant panašių pamatų visas 
pasaulio valstybes, nuvers- 
kit karalių ir carų sostus, 
liaukitės skelbę patriotizmą 
arba tą kvailą įsikalbėjimą, 
kad "musų tauta yra geres
nė," o muštis dėl rubežių 
taipgi nereikės.

Prof. Gnaiba.

Šiame "Keleivio” nume
ryje telpa straipsnis ”Ban- 
dymas Socializmo Meksiko
je.” Patariam skaityto
jams perskaityti jį visą, nes 
jis labai įdomus.

Z. Aleksa parašė labai 
įdomų vaizdelį apie Lietuvos 
šelpimą. Perskaitykit jį vi
są. Žiūrėkit ant 7-to pusla
pio.

Klerikalų organas "Drau
gas” vis dar nesiliauja lojęs 
ant svečių iš Lietuvos.
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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.

KORESPONDENCIJOS

_______________________3

lionį, kad laike Šliupo pra
kalbų renkant aukas kėlė 
triukšmą, "purtėsi ir prašė 
balso, nešiojo tvarkos vedė
jui popiergalius su užklau
simais." "Vien. L.” redak
cija, jeigu turi daugiau ne
gu jos korespondentas M. 
Bėdulis smegenų pakaušyje, 
aiškiai galėjo suprasti, jog 
prašymas balso per padavi
mą užklausimo rašteliu, ne
gali būt ardymu tvarkos bei 
triukšmo kėlimu. Tečiaus 
nei į tokius užmetimus jinai 
atsakyt neleidžia.

Antras dalykas, kuris liu
dija, kad M. B. visai prakal
bose nebuvo, tai tas, kad jis 
rašo ir apie gerb. Bulotos 
prakalbas, plepa ir apie jo 
žmoną, ir apie Žemaitę, ku
riai skiria rolę če ve rykus 
čystyti ir sagutes segioti. 
Jis kalba nežinodama ką 
šneka. Bulotienės Lavvren- 
ce niekas nematė, nes čia jos 
visai nebuvo. Aišku, kad ir 
M. B. prakalbose nebuvo, 
tik kur nors pul-ruimyj in
formacijų pasisėmęs rašė 
savo šmeižtus.

Patarčiau M. Bėduliui vi
suomet patirti dalyką ir ne
daryti iš savęs tokio žioplio, 
nes žioplai meluojant dau
giau nesmagumo sau prida
rai, negu tiems, kuriuos ta- 
mista nori purvinti. Kas 
ką sėja tatai ir pjauti turi. 
Neapykantos platinimu ta- 
mista nedaug ką laimėsi, 
negut tai, kad pats neken
čiamu paliksi.

Polemizuoti aš nemėgstu 
ir nematyčiau nei reikalo 
atsakinėti Į melus apie ma
ne, jeigu tie melai neklai
dintų visuomenės. Šiuo ra
šinėliu norėjau nurodyt mu
sų skaitančiai visuomenei 
kas yra "V. L." korespon
dentai, kaip ve Mot. Bėdulis,

LEVV ISTON, ME.
"Preparedness."

Liepos 4 d. šiame mieste 
buvo milžiniška paroda, ku
rioje dalyvauti buvo užkvie
stos įvairių tautų draugijos 
ir atskiri žmonės. Išpuoši
mui gatvių miestas paskyrė 
iš savo iždo 4,000 dolerių. 
Paroda buvo agitacijos dė
lei už preparedness. Paro
da susidėjo iš milicijos ir 
keliato senukų-veteronų, gi 
šiaip žmonių ir draugijų 
mažai kas dalyvavo. Iš lie
tuvių tik šv. Baltramiejaus 
draugija, kuri giriasi savo 
katalikiškumu, sulyg jų 
nuomonės krikščioniškiau
sia, valkiojosi gatvėmis, kad 
tuomi išreikšti reikalavimą 
militarizmo, to paties mili- 
tarizmo, kuris Europą pa
skandino ašarose ir krau
juose !

Gėda ir pažeminimas 
kiems krikščioniams!

Pati paroda buvo lyg iš
juokimu tų idealų, už ku
riuos žuvo Amerikos revo- 
liucijonieriai 1775-6 metais. 
Susiformavo prie City Hali. 
Priešakyje stovėjo triumfa- 
liški vartai, kurių vienoj 
pusėj stovėjo "Uncle Sam,” 
kitoj pusėj "Columbia,” gi 
jų pakojyje po keturis in- 
dioniškais rūbais asmenis, 
atvaizdinanti Amerikos pi
liečius. Parke prie Pine 
gatvės buvo subudavotos 
publikai sėdynės ir tribūna 
kalbėtojams. Jungtinių Val- 

< stij^ karės ministeris Da-
sai senoviškas lietuvių die- n^s P° čia sakė
vaitis Perkūnas tarsi pavy- ^avo patriotišką pi aka ą. 
dėdamas Dievui garbės, pa- i Išnaudojant fanatizmą lin

- - - -- - r ■'vėliavos taip ir agituota tik
: žmogžudingus Įrankius

ir budinti juos iš miego ir 
nesusipratimo. Tinkamiau
sia tam priemones, mano 
nuomone, tankiau daryti iš
važiavimus.

Pinavijos žiedas.

LOWELL, MASS. 
Socialistų kuopos išvažiavi

mas.
Liepos 2 d. LSS. 203 kuo

pa turėjo savo išvažiavimą 
į Lakeview parką, kad kiek 
sustiprinus savo energiją 
tolesniam besidarbavimui 
darbininkiškos žmonijos la
bui. Pas mus atsakančios 
vietos, kur galima butų tan
kiau išvažiuoti, nėra, o to
kie išvažiavimai, ypač jau
nimui, labai reikalingi. A- 
part kuopos narių suvažia
vo ir pašalinių žmonių. 
Liuosa laiko valanda gana 
smagiai praleista: jaunimas 
žaidė Įvairias gražias žais
mes. Ištikrujų, gamta ir 
draugiškos žaismės taip ir 
atgaivina suvargintą ir ne- 
pabaigtina kova nualsintą 
dvasią, taip ir norisi toles- 
niai gyventi ir da smarkiau 
kovoti už žmonijos laisvę, 
savitarpinę meilę ir broly
bę.

Tik gaila, kad daugybė 
musų jaunimo da nemoka 
savo jaunystės dienų pralei
sti kai reikia. Šioj koloni
joje lietuviško jaunimo ne
mažas būrelis, bet viešuose 
susirinkimuose tų musų vai-

SCRANTON, PA. 
Įspūdžiai.

DETROIT, MICH. 
Socialistų piknikas.

Liepos 4 d. čia buvo socia- 
ilistų bendras piknikas. Jį 
surengė bendromis spėko- 

! mis lietuviai, lenkai, rusai, 
vokiečiai, žydai ir kitų tau
tų socialistai.

Piknikas buvo didelis ir 
gražus. Prasidėjo nuo 12 
vai. dieną. Žmonių priva
žiavo tiek daug, kad dide
lis daržas pasirodė perma- 
žas. Žmonės smagiai links
minosi. Negerai tik tas, 
kad čia buvo ir svaigalai 
parduodami. Kam-kam, bet 
socialistams vertėtų vengti 
pardavinėti 
holį.

I

Bažnyčios
Liepos 11 

pašventinimas kertinio ak- 
! mens po naujai statoma lie- 
: tuvių bažnyčia. Parodų bu
vo net ir perdaug. Griežė 
muzika, mirgėjo minia nuo 
Įvairių parėdų ir blizgučių. 
Dalyvavo daug kunigų su 

■vyskupu priešakyje. Vaka
re buvo prakalbos; kalbėjo 
vieni kunigai apie katalikų 
nuopelnus ir gerumus, kei
kė ir niekino socialistus.

Fordo fabrikos.
Detroitas pagarsėjo dėlei 

Fordo automobilių fabrikų. 
Fordo f abrikose dabar dir
ba nemažiau kaip 30,000 
darbininkų. Dirba po 8 va
landas i dieną, kiekvienas 
už $5.00 i dieną. Tokie dar
bininkai paprastai labai 
daug giriasi. Kitur gyve
nantiems savo draugams ar 
giminėms rašydami tuos sa
vo pasigyrimus da padidina. 
Visai negalima stebėtis, kad 
daugybė darbininkų iš ki
tur privažiuoja Į čionai ti
kėdamiesi gaut ir jie tą 
"puikų darbą.” Supranta
ma, kad visų tu suvažiavu
sių darbininkų Fordas ne
priims i darbą, reikia jiems 

i pasijieškot daug prasčiau, 
'negu kitur turėjo apmoka
mą darbą, nes be to gyvent 
negalima, o nedaugelis at
važiuoja su tiek pinigų, kad 
pagyvenę be darbo galėtų 
grįžt atgal prie savo seno 
darbo. Aplinkybių verčia
mi apsigyvena čia, ir tuomi 
padaro perviršį gyventojų, 
kas vėl leidžia namų savi
ninkams kelti randas. Ne- 
perlengviausias gyvenimas 
tiems, kurie po penkinę gau
na, bet tiems, ką uždirba po 
$1.50 ar $2.00 į dieną, tai 
ir visai ne pyragai.

Negana, kad taip apvilia 
kitur gyvenančius darbinin
kus savo besigyrimais For
do fabrikose dirbantieji 
žmonės, bet dėl Fordo penk- 
dolerinės mokesties priviso 
visur grašgaudžių agentų, 
ką už "menką" atlyginimą 
pasirūpina gaut Fordo fab
rikose darbą. Tie tai agen
tai sutraukia daugiausiai Į 
čia žmonių tuo tikslu, kad 
paskui bedarbiui galėtų 
Įbrukti savo parduodamos 
žemės lotus. Jie tai skelbia, 
kad Henry Ford statys nau
jas fabrikas, tik reikia tru
puti palūkėt ir apsigyvent 
ant žemės arti miesto. Žmo
nelės ir perkasi lotus ypač 
skatinami vilties, kad au
gant miestui galės pasipel
nyti. Agentai pasipelno, 
namų savininkai taip-pat, 
bet žmonelės — te sau lau
kia saulutės užtekant.

Taip čia tūlam žmogeliui 
agentas įpasakojo, kad per 
siūlomą parduot lotą greit 
gatvekarių kompanija ves 
gelžkelį; mokėsianti savi
ninkui, kiek jis už žemę rei
kalaus. Žmogelis patikėjo,

BAYONNE, N. J. 
Kunigo Mockaus prakalbos.

D. L. K. Vytauto draugi
ja surengė kun. Mockui pra
kalbas. Išgirdęs apie tai 
vietos kunigas su pagalba 
miesto valdžios nusprendė 
prakalbas uždrausti, prime
luodamas valdžiai, kaip bai-' 
šiai pavojingas esančiai 
tvarkai yra kun. Mockus. 
Tečiaus rengėjai dalyką iš-1 
aiškino ir klebono melas jam 
liko be naudos. Prakalbos j 
Įvyko ir padarė ant žmonių 
gerą Įspūdį.

Žmonių prisirinko labai 
daug, da jokiose prakalbo
se tiek publikos čia neturė
ta. Prakalba visiems taip 
patiko, kad dvasiško tėve
lio prisiųstiems prakalbų 
suardymui vergams reikėjo 
stovėt nuleidus nosį prie 
durų ir keikti visą pasaulį. 
Į čia buvo atsiųstas ir kuni
go brolis, kuris yra policma- 
nu. Šis norėjo pertraukti 
kalbėtojui kalbą, bet virši
ninko tapo atgal sugrąžin
tas prie durų ir vargšas tu
rėjo su nubudimo žiūrėti Į 
žmonių entuzijazmą, su ko
kiu jie klausėsi kun. Moc
kaus prakalbos. Tiesa, bu
vo ir kelios bobelės, kurios 
tarsi ant skaurados spirgi
namos šokinėjo, bet tatai 
nedaug joms pagelbėjo, nie
kas i jas neatkreipė atydos, 
negut kad matant nusijuo
kė. Prakalbai pasibaigus 
susirinkimo pirmininkui už
klausė publikos, ar sutin
ka, kad butų padaryta ko- 
lekta prakalbų lėšoms pa
dengti, visi pakėlė rankas. 
Merginoms kolektuojant, 
vienai jų priėjus prie vienos 
tų minėtų davatkų, ši kaip 
beprotė spjovė merginai 
veidan. Policistas beprotę 
greit už sprando pagavęs iš
vedė lauk. Vienai tų mer
ginų einant su palydinčiais 
ją vaikinais namo, tos da
vatkos užpuolė ir vijosi pas
kui begėdiškai piktžodižau- 
damos. Mergina patraukė 
nedorėles teisman.

Taip tai pas mus atsibuvo 
kun. Mockaus prakalbos. 
Vietos dvasiškam tėveliui 
pridarė nemaža piktumo, 
nes nuplėšė daugeliui nuo 
akių tuos uždangalus, ku
riuos jis buvo žmonėms už
rišęs.

Gaila tik, kad draugija 
vedama biznierių, ką su ku
nigu bičiuliuojasi. Net rei
kia stebėties, kad ta draugi
ja kun. Mockui prakalbas 
rengė, bet sumanytojai vis
gi verti pagyrimo.

K. Stelmokas.
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NASHUA, N. H.
Stebuklingas "daktaras” 

lengvatikiai.
Nashuos lietuviai surado 

Lawrence, Mass., kokią tai 
"bobą” stebuklingą "dakta
rą,” kuri "gydo" su užkalbė
jimu. Taigi Nashuos lietu
viai, kas tik suserga kokia 
nebūk liga, tai visi kreipia
si prie tos "daktarkos.” Vi
sus "gydo" vienokiu budu: 
užkalba vandenį ir duoda li
goniui išgert ir kiekvienam 
macma.
Aš nieko nesakyčiau, kad 

prie tos "daktarkos” kreip
tųsi tiktai tamsieji lietuviai, 
bet dabar, aš pažįstu kelis 
lietuvius, kurie yra jau ga
na apsiskaitę — skaito pir
meiviškus laikraščius, o ir 
jie važiuoja tenai gydytis. 
Sarmata.’

Korespondetntas.

ir

žmonėms alko-

pašventinimas.
d. čionai buvo

|
Jau beveik metai laikoj 

praslinko, kaip aš buvau ap
leidus savo gimtinį miestą—- 
Scrantoną. Perbuvus tą lai
ką Naujoj Anglijoj labai 
pasiilgau kalnuotos Penn- 
sylvanijos, o ypač Scranto- 
no. Kaip aš linksma buvau, 
kada trūkis artinosi prie 
mano "tėviškės," rodos, kad 
tik greičiau pasimatyti su 
savaisiais.

Na, ir atvažiavau. Vis
kas išrodė, maždaug, toj 
pačioj vietoj. Tik daugelis 
pažįstamo jaunimo esą iš- 
važinėję Į kitus miestus. 
Mat, pabijojo angliakasių 
streiko. Tas tik nustebino j 
mane, kad kur buvo gra- j 
žus daržas prie lietuvių baž-, 
nyčios, dabar ten kaip gry-l 
bas po lietui išaugęs didelis 
namas — tai kun. Kuro klio- 
štorius ir buk tai bus "šven
to Juozapo mokykla.” Vis I 
tai už Sc-rantono liet, kata-l 

ilikų kruvinai uždirbtus do
lerius...

Nedėlioj nuėjau su drau
gėmis kun. Kuro bažnyčion 
(Scrantone yra dvi lietuvių
a v v • \ i x • 1 I 111 111111 UvOv VU 111U0U V CA Abažnyčios) pasiklausyti, ką,ki ir merginu‘ nesimat0. 
gero dvasiškas piemuo - -
papasakos savo avelėms ir 

! avinams. Na, ir išgirdau 
j "pamokslą.” Tarp kit-ko 
,ar nepradės kunigėlis kolio- 
ti savo parapijonus užtai, 

i kad tūli pradėjo "protauti” 
i apie Dievą. Girdi: "Jus 
: esat silpnapročiai, kad žino
ti, kas yra tas Dievas. Jei
gu jus pradėsit daug mislyt;
apie Dievą, išeisit iš proto. 

'Ana, kiek tai didelių moks
linčių sudurnavojo. kada : 
pradėjo giliai mislyt apie! 
Dievą, bet vistiek nedažino- 
jo, kas jis toks yra. Jum už- i 
tenka tik tiek žinot apie 
Dievą, kiek kunigai pasa
ko." ‘

Čia j‘au aišku, kad ir ku
nigėliai nežino kas tas Die
vas yra, ir jie visai apie tai 
negalvoja, bijo, kad iš pro

nto neišeitų... Ir ką gali vai- 
(kas išmokti tokioj "švento 
'Juozapo mokykloj,” jeigu 
suaugusiems kunigai drau
džia pagalvoti apie gamtą?

Besisvečiuojant man teko 
būti ant pikniko, parengto 
neprigulmingos parapijos. 
Kokį nemalonų įspūdi pada
rė ant manęs ta ekskursija! 
Atvežė parkan pilną karą 
svaiginančių gėrimų. Pas-' 
kui, vietoj pasilsėti, pasi
naudoti tyru oru, žmonės, 
daugiausia ženočiai, maukia 
rudi ir degtinę, o pasigėrę 
strapalioja po visur ir ne
duoda ramiai blaivam jau
nimui pasilinksminti. Mat,

I

i

Ruksta per dienas fabriko- 
se. pasilsilsio dienos sulaukę 
vėl nuodijasi alkoholiumi 
arba bažnyčioje savo mintis 
prietarais migdo. Visai ne- 
istabu, kad tasai musų jau
nimas, ypač vaikinai, atsi
žymi "griekeliais," tai yra 
muštynėmis, kortavimais, 
ir kitu kuo. Yra ir tokių 
atsitikimų, kad popiera rau
stų iš gėdos, jeigu juos ant 
jos rašyti.

Liepos 4 d. tūlas S. B. pa
metė 500 dolerių. Mat ne
išmanėlis nusigando, kad, 
girdi, kilus Amerikos su 
Meksika karei, jo pinigus iš 
banko užgriebsianti val
džia; pati jam paliepusi at
siimt pinigus iš bankos, jis 
tai padarė ir savo kišeniuje 
nešiojosi.

Tą pačią dieną tūlas vai
kinas pasiėmęs savo draugo 
89 dolerius išbėgo į platų 
svietą. Taipgi ir agentui už 
laikrodėlį išsinešė $17.00.

Tai vis katalikiškai, nes 
panašus atsitikimai turi sau 
vietą tik tarpe tų "gerųjų 
katalikų," kurie visaip 
šmeižia ir plusta socialistus, 
nuo kurių vertėtų jiems 
daug pasimokinti doros, iš
minties ir žmoniškumo. To
kiems žmonėms patartina 
dalyvaut tarp socialistų, 
kad nors sau iš to naudą tu
rėjus.

Bet jie vargšai bijosi, kad 
socialistai jų turtais nepasi
dalintų. Jeigu katram ir

AMSTERDAM, N. Y. 
Kun. Mockaus prakalbos.
L. S. D. Kliubas surengė 

čia kun. Mockui prakalbas, 
kurios Įyyko 14 ir 18 dieną 
birželio.

Vietos dūšių ganytojas iš 
kailio nėrėsi, kad neleidus 
prakalboms Įvykti, bet var
gšas nieko nepešė. Dabar 
visai nusiminė ir sušvelnėjo, 
nes pamatė, kad jo avelės 
jau jo neklauso. Po kun. 
Mockaus prakalbų "dukau- 
nas tėvelis” Įsakė visiems, 
kas tik jo parapijonų buvo 
Mockaus prakalbų klausy- 
ties, susirinkt bažnyčion 25 
d. birželio, turbut manė vi
siems ekzortus skaityti, kad 
velnius iš jų išvarius, bet 
žmonių tą nedėldieni kaip 
tyčia susirinko tik tie ,kurie 
klausė savo ganytojaus ir 
Į Mockaus prakalbas nėjo. 
Kurie prakalbose buvo, tie 
patyrė, kaip neteisingai 
jų "dukaunas tėvelis" kal
bėdavo. Kad kaip nors su
sigrąžinus sau iškrikusias 
aveles, tėvelis sumanė sky- 
mą: . parsikvietė koki tai 
muvingpikčierniką ir aps
kelbė, kad rodys bažnyčioje 
krutančius paveikslus. Įžan
ga 25c. ypatai apversta bus 
"ant Dievo garbės.’’ Bet ta-

to-

rengė tokią bataliją, kad nei vėliavos taip ir agituota un 
jokia davatka, rožančiais Pz zmogzudmgu& įran i s> 
apsikarsčius, neišdrįso išeit ir inilitarizmą, .M^t tuon i

Kunigas savo biz- darbininkai tveria.kapitelis-

Scrantone be svaigalų pik- pasiseka susitaupyti kelia- 
mkų niekas nerengia — to- tą skatikų, tai jisai ]M.r sav0

gatvėn.
ni atidėjo ant 29 d. birželio.

Tą dieną dvasiškas tėve
lis ir pamaldas atliko i 15 
minutų, kad kuogreičiau- 
siai susirinkusius parapijo- 
nus numufyt žemyn. Mat 
musų bažnyčia ant trijų lu
bų. Apačioje muving-pik- 
čiai, o kartais ir "saliunas," 
ant antrų lubų dievulis, o 
ant trečių vargonininkas 
gyvena. Bet ir šiuo kartu 
"dukauną tėvelį” viltis ap
gavo. Žmonės ažuot eiti už 
25c. i skiepą, visi išėjo lauk. 
Kunigėlis-nabagėlis pradė
jo šaukt: Grįžkit, grįžkit, 
įžanga jau tik 15 centų. Su
silaikė apie penkias davat
kas, bet iš jų tiek pasipelnė, 
kad ir muving-pikčierninkui 
prisiėjo iš savo kišeniaus ap
mokėti.

Ištikrujų, kun. Mockų gal 
keikti musų dvasiški tėve
liai, nes jis visai jiems bizni 
sugadina.

Vadoklių Ilgavyžis.

I tų istoriją. Istorija išgarbi
na ”didvyrius” ir jiems pa-

I

I

kia jau.mada 'nuo seno.
S # ♦

Liepos 3 d. čia apsivedė 
Antanas Žolynas su p-le Či
le Aleksandravičiūte. Šliu- 
bas buvo civiliškas. Vestu
vių ir-gi nekėlė tokių, ko
kios buvo visad Scrantone. 
Torielkų nedaužė, negirtuo
kliavo ir nekėlė triukšmo 
per kelias dienas, kaip pa
prastai čia daroma. Apsiė
jo vien tik su vakariene pas 
jaunosios motiną. Vietoj šo
kti ir giedoti, jaunavedžiai 
išvažiavo automobiliuje ant 
tyro oro pasivažinėti.

Drg. A. Žolynas yra LSS. 
33-čios kuopos narys, iš 
Binghamton, N. Y. Po ap
sivedimui jaunavedžiai išva
žiavo apsigyvent į Bing- 
hamtoną, nes A. Žoynas ten 
turi užsiėmimą.

Šios vestuvės turėtų būti n?*

minklus stato už darbus, ku- , kuris šmeižia mane ne del
nuos nuveikia ne jie, bet - ’ J • ' —
darbininkai. Jiems — kapi
talistams — rodosi, kad be 
žmogžudysčių—karių nega
li būt istorijos. Nesant ka
rių mat kapitalistiški istori
kai neturi ką rašyti.

Bet kokia nauda darbi
ninkams ir visai žmonijai, 
kad istorijos puslapiuose 
skaito, kad toks ir toks ”val- 
donas sumušė" tokį ir tokį 
valdoną, išžudydamas tiek 
ir tiek šimtų tūkstančių jo 
valdinių, tik ne jį patį?

Plačioji žmonių minia ne
mąsto, kaip daug ją pažemi
na tas, kad ji pati tokios is
torijos reikalauja; reikalau
ja lieti žmonių kraują, kad 
pirkti niekšams garbės vai
nikus.

Liūdna darosi ir sykiu pi
kta matant tuos baisius gy
venimo faktus. Ir krikščio
nybė antras tūkstantis me
tų baigias kaip gyvuoja, 
girdamos, kad jinai taiso 
žmoniją, į tuos faktus žiuri 
ir jų nepasmerkia, atpenč 
da juos užgiria. Ar ne lai
kas darbinikamš sušukti:

"Šalin veidmainiai!"

to, kad esu socialistas ar 
kas kitas, vien dėlto, kad esu 
vietinio LŠF. skyriaus sek
retorius, o "V. L.” kores
pondentų bei jų patarėjų 
noru yra diskredituoti patį 
fondą. Bet tai veltui jų pa
stangos. Visuomenė senai 
atskiria grudus nuo pelų.

Viktoras Žilionis.

STANHOPE, N. J.

"Submarinų” susirėmimas.
Ties miestu Stanhope jū

rių pakraštyj šiomis dieno
mis buvo smarkus susirėmi
mas tarp Suvalkijos sub
marino "Skučas J.’’ ir Voly- 
nijos submarino "Sankovs- 
kij Ivan.” Suvalkijos sub
marinas susitikęs Volynijos 
submariną, kad davus susi
rėmimui pradžią, paleido 
torpedą su pajuokimu, kad 
rusiškas meškinas visame 
kame nerangus, net ir plau- 

"Anu-ka davai 
” — atšovė 

Suvalkijos subma-

< • i

MONTELLO, MASS. 
Jaunuomenės piknikas.
Liepos 9 L. M. Draugys

tės choras turėjo išvažiavi
mą į Brockton Heights pie
vas. Jaunuomenės prisirin
ko gerokas būrelis. Visi 
linksmiai žaidė lietuviškas 
žaismes, nes buvo išsiilgę; 
mat iš penkių rengtų išva
žiavimų vos vienas nusise
kė be lietaus.

Ant povakario pasirodė ir 
gerb. M. Petrauskas. Jau
nuomenė pasitiko ji su 
džiaugsmu. Jam vadovau
jant L. M. Draugystės cho
ras sudainavo keliatą dai
nų ir sužeidė keliatą Įvairių 
žaismių.

Turiu paminėti, kad kada 
visi linksmai žaidė, tai trįs 
panelės ”vyčiukės” nosis nu
leidę atsiskyrė, viską nieki
no kas tik buvo veikiama. 
Ir iš jų viena O. S. pamačius, 
kad josios brolis žaidžia sy
kiu su pažangesne jaunuo
mene, per kelius sykius pri
ėjusi traukė savo brolį už 
rankos, kad nedalyvautų su 
''bedieviais.” Tai mat, ant 
kiek tie Marijos vaikai dar 
vaikiški.

neišmintį vėl juos praranda, 
išmokėdamas teismams, ar 
leisdamas nujoti tokiam-jau 
kaip ir jis pats geram kata
likui. Socialistai turtų pa
dalinimą kad ir pripažintų 
taip, kaip tamsus žmonės 
kunigų įtiknti mano, tuo 
turtu, kokį paprastai musų 
katalikai turi, dalinties nie
kad nenorėtų, nes apart 
krūvos vaikų, nešvarumo, 
desėtko burdingierių su
skretusių skylėtų senų pan- 
čiakų daugiau ir nebūtų kuo 

’ dalintis. Tokio turto joks 
; socialistas neimtų, kad ir 
j kas lieptų imti. Žmogaus 
.teisingą uždarbį nuneša tik 
tamsus, o per tai ir neturin
tis supratimo apie dorą ir 
tiesas asmuo. Jeigu jau rei
kėtų ko saugoties, tai visu- 
pirmaiusiai kataliko-tamsu- 

Bet socialistai nesibau- 
_? visus 

pripažįsta savo broliais ir 
trokšta, kad visi lygiai apsi
šviestų ir save pažintų. Tik 
tuomet pasibaigs viešpata
vimas išnaudotojų ir mela- 
giy-

Iš savo pusės aš visgi pa-

I
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bet dėl įsitikrinimo nuėjo paVyZ(jžiu ir kitiems, kurie gina jokių žmonių, 
kompanijos ofisan ir pa- į kelti triukšmingas ves-' ,
klausė ar tikrai kompanija • tUyes * -

I

rengiasi vesti gelžkelį per 
ta vietą. Iš žmogelio gar
džiai nusijuokta.

Ištikrujų žmonės mažai 
protauja, jei leidžia save 
taip išnaudoti visokiems 
grašgaudžiams agentams.

Fordo darbinikas.

O jaunavedžiams 
linkiu kuolaimingiausio gy
venimo. Veronika.

AUKAUKITE 
nuo karės nukertėjusiems 

Lietuviams, 
nes jie miršta badu!

l tarčiau draugams socialis- 
i tams draugiškai atsinešti 
prie musų tamsesnių brolių

p.

LAWRENCE, MASS. 
Vardan teisybės.

"Vien. Liet.” No. 24 tilpo 
tūlo Mo-t Bėdulio korespon
dencija iš Lawrence’o, kame 
tasai Bėdulis bėdavoja dėlei 
svetimų reikalų. Kadangi 
jis begėdiškai viešai meluo
ja, šmeiždamas mano vpa- 
tą, parašiau tan patin laik- 
raštin paaiškinimą, kaip ti
krai dalykas yra. Bet "V. 
L.,” kuri talpina visokius 
šmeižikų melus, neleidžia 
teisybės paaiškinti, todėl 
priverstas esu kreiptis Į 
gerbiamą "Keleivį," prašy
damas vietos jo skiltįse.

M. Bėdulis rašo "V. L." 
apie tuos dalykus, kurių 
patsai, kaip parodo jo pa
ties lementai, visai nematė, 
nei girdėjo, tik matyt likosi 
painformuotas tų asmenų, 
kurie matomai patįs pana
šių melų viešai skelbt nedrį
so ir dėlto nusisamdę begė-

J. J. Webber. dį. Šis smerkia Viktorą Ži-

kti nemoka, 
poprobujemsia 
rusas, 
rinas vikriai užatakavo Vo- 
lynijos submariną ir greit 
jį panerdino.

Tvirtovės garnizonas, ku
ris sustatė savo batarėjas, 
kad atmušus submarinus 
nuo kranto, paleido entuzi- 
jastiškus zalpus pagerbimui 
Suvalkijos submarino. Vo- 
lynijos submarinas visgi 
daugiau nepasirodė, tik iš 
vandens burbulai kilo. Gar
nizono komanderis Antanas 
Urbanavičius, kad gelbėjus 
paskandinto submarino įgu
lą, puolasi jūron. Su pagal
ba Suvalkijos submarino iš- 
gelbsti Ivaną su menka jo 
Įgula. Submariną nuga
benta uostan, kad pataisius, 
tečiaus daugiau nesitiki 
”probovatsia” su prūsišku 
submarinu.

šitaip būrys žiūrėtojų sau 
persistatė imtynę lietuvio 
Juozo Skučo su rusu Ivanu 
Sankovskiu vandenyje laike 
maudymosi. Rusas vos-vos 
neprarado gyvastį, bet žiū
rėtojams visa tai darė daug 
smagaus juoko.

štab-muzikantas.

i

J



IBLIITIS

KA SAKO NISLINČIUS. Kiek žmonių serga piktlige.
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Tikėjimas ir žinia.
— Visa tai, kas yra žino

mu, matomu; paliečiamu ir 
atjaučiamu, vadinama daik
tais, esybe bei tikrenybe.

— Bet nevisi daiktai yra 
žinomi, matomi, paliečiami 
bei atjaučiami, tečiaus tiki
ma, kad jie yra ir tatai va
dinama taipgi esybe, tikre
nybe.

Žemės kamuolio ašių ar
ba tų vietų, kurių sukimo
si centras stori nedaryda
mas ratų, nieks žmonių ne
matė, nepalietė, bet mes ti
kime, kad tokios vietos ant 
žemės kamuolio randasi, o 
savo tikėjimą remiame ne 
matymo, bet įsivaizdinimo 
principais.

Tat tikėjimas yra tikre
nybe.

— Minties priduotas dai
ktui bei dalykui pavidalas 
yra tikrenybe.

— Tikėjimas gamina ži
nią.

— Supratimas apie žemę, 
kaipo apie apskritų kamuo
lį, juk yra da nesenai išsidir
bęs. Pirma tikėta, kad že
mė yra plokščia.

• Žmonės, kurie dalykus ai
škina sau savo tikėjimu, to 
Jų tikėjimo priduotus daly
kams pavidalus ir kitiems 
liepia pripažinti tokiais-jau.

— Netikintis, jeigu pa
žvelgia užpakalin savęs su 
nuostaba pamato, kad visa 
tai, kas jam pirma rodėsi ti
kru, neatmainomu, dabar 
isui išrodo nieku — tuštu
ma.

— Jisai dabar tiki visai Į 
ką kitą, kit-ką Dievu pripa
žįsta.

Vadinasi, įgavo naujas 
pažiūras, o tos pažiūros, toji 
nuovoka, toji nauja idėja 
jam tapo tikrenybė, gyveni
mu.

— Jeigu musų vilionė ga
lėjo būti tikrenybe, tai ko
dėl musų tikra tikrenybė 
negali būti tik vilingu vai
dentuvės sutvertu paveiks
lu?

Važiuodami smarkiai bė
gančiu traukiniu ar vežimu, 
kad žiūrime į žemę, rodos 
mums, kad stovime ant vie
tos, tik žemė iš po musų 
skrenda užpakalin.

— Jeigu ir taip ištikrujų 
butų, tai ar ne vistiek kaip 
kad musu ratai bėga į prie
kį?

Jeigu tikrenybė butų tik 
vilione, nieko per tai nenu
stotume, kaip nenustojame 
imdami vilionę už tikreny
bę.

Jeigu kas turėtų taip tvir
tą vaidentuvę, kad sapną 
galėtų skaityt tikrenybe, tai 
pati tikrenybė jam butų 
sapnu.

— Iki Kopernikas neįtiki
no mus, kad žemė sukasi, 
mes tikėjome, kad jinai sto
vi, o saulė ir visas pasaulis 
aplink ją sukasi. Jeigu dė
lei noro kokio-nors naujo 
Koperniko žemė sustotų?

— Tokiame atsitikime tu
rėtų pradėt aplink ją bėgti 
saulė su visomis savo plane
tomis ir visos žvaigždės.

— Jei kas mus tame įti
kintų ir mes taip, o ne taip 
kaip dabar, pradėtume tikė
ti į dangiškų kūnų judėji
mą, ar ;er tai ką nustotu
me?

— Nieko!
— Iki Koperniko žmonija 

tikėjo, kad saulė sukasi ap
link žemę, ir tuomet taippat 
kaip ir šiandien buvo metų 
laikai — pavasaris, vasara, 
ruduo ir žiema; buvo diena 
ir naktis, šviesa ir tamsa, 
gyvybė ir mirtis.

— Diena ir naktis, šviesa 
ir tamsa, gyvybė ir mirtis— 
tai žemės ypatybės.

Iš po jų veikmės pasiliuo- 
suoja tie, kas išdirbo savyje 
naujas pajautas, naują są
monę: gyvent liuosai. gy- 
vent vilionėmis, gyvent min
timis.

— Yra žmonės, kurie tuš
tumoje sutvėrė dangišką 
valstybę.

— Dangus yra tuščia erd
vė, kame tik deganti ar at- 
aušę medegos gabalai skrai
do. Bet negal būt ten vie
tos dievams, išskiriant že- __ _
mišką žmogaus mintį, ką' įįįi* visada gaBma gaut tik-

Šiandien turime tris mil- dėl kokios tai doros prieši- 
žiniškus dalykus syfilio iš-!naši viešam išguldinėjimui • v v • • • a. • • • • • ; % . • v« • « •

švaistosi berybėse erdvėse 
masinama saulės spindulių.

— Gyvent, reiškia keisti 
savo besivilimus. Gyvent, 
reiškia tverti naują apie gy
venimą nuovoką ir vilionę.

— Taip, gyvent, tai reiš
kia atgimt, tai reiškia pasi- 
liuosuot iš pančių mirties; 
tai reiškia tapti link mirti
nųjų tuomi, kuomi paukštis 
yra link keturkojų; tai reiš
kia tvert naują pasaulį, gy
venimui priduoti naują bė
gį ; tai reiškia apimti ir per
dirbti esančią tikrenybę į 
vilionės tikrenybę ir savajai 
tikrenybei prirengti bėgius.

Vienintele nauja tikreny
be liekamės MES.

* « *

— Kapitalizmas 
žmoniją, kad pasaulio gyve
nimas sukasi aplink jį, taip 
kaip šventraštis-biblija pa
sakoja, jog saulė bėga ap
link žemę ir turėjo sustot, 
kad švietus kol žydų vadas 
Jozue išskers amelikus.

Vilioja, nes pats kapita
lizmas turi suktis aplink 
saulę-mintį, jos spinduliais 
šildyties ir užsivaisinti savo 
bergždumą.

— Mintis tveria idėją, ku
ri yra gyvenimo saule.

— Minties galybės pa
veikslu yra jura.

Berybė, banguojanti, am
žinai judanti, paslaptingo
mis gelmėmis — pakylanti 
ir nupuolanti, melsvuose 
ukuose paslėpusi savo rube- 
žius.

Jura...
— Kaip nugalėt tąjį gai

valą? Kaip apveikti tąjį 
Dievą? Kaip sutverti nau- 
JS gyvybę?

— Jura nenuveikiama, 
nes nenuveikiama gyvybė, 
kurios šaltiniu yra jura. 
Tik jos spėka tur būt pa
jungta žmogaus laimei.

— Kaip?
— Paukštis išmoko skrai

dyt.
Beabejo, tulu nelaimės 

momentu priverstas buvo 
kristi prapultin, kad gelbė- 
jus savo gyvatą. Jis turė
jo drąsos prapulti, kad at
siradus geresniame būvyje. 
Drąsa jam davė sparnus.

Gavome idėją. Vargas 
mums ją davė. Idėja reiš
kia It Ėst — tai reiškia vis
ką.

vilioja

Iš antrojo Karužos laiško 
"Kova” mato visišką lietu
viškųjų politikierių bankru- 
tą, nes Anglijos laikraščiai 
nesutiko nei Lietuvos vardą 
paminėti.

aiškinimui, atspėjimui ir 
gydymui. Pirmas yra atra
dimas tam tikros bakterijos, 
kuri daro syfilį — tai spiro- 
chetae pallida. Iki 1905 me
tų ji nebuvo * žinoma, todėl 
buvo įvairus spėjimai ir gin
čai tarp daktarų. Baland. 
10 dieną, 1905 m., du vokie
čiai, Schaudin ir Hoffmann 
apskelbė, kad jie surado su- 
sivingiavusį, į grąžtą pana
šų organizmą, kuris gimdo 
syfilį. Atsidarė proga pla
čiau tyrinėti ir pasekmin- 
giau gydyti ligą. Lengviau 
liko daktarui įspėt, ar žmo
gus turi syfilį, ar ne. (Ži
noma tą gali įspėti tik tas 
daktaras, katras 
mikroskopą.)

Antras dalykas 
Wassermanno reakcija. Da
romas yra chemiškas ban
dymas su žmogaus krauju 
ir atrandama, ar jis turi sy
filį, ar ne. Kadangi tai la
bai sudėtinas ir keblus su
prasti paprastiem skaityto
jam bandymas, tai aš čia jo 
neaiškinsiu. Užteks pami
nėti, kad iš gyslos yra išlei
džiama kokis šaukštas 
kraujo ir su juo daromas 
chemiškas tyrinėjimas. Ne-

1 vuu v galima virv-
rą žinią, ar ypata turi syfi
lį, nors jokių kitų ženklų 
ant kūno ir kūne nebūtų. 
Bet yra syfilio laipsniai, ka
da negalima pasitikėt ant 
Wassermanno reakcijos ir 
prisieina jieškot spirochetae 
pallida bakterijų arba laukt, 
kol Wassermanno bandy
mas bus pozityviškas.

Trečias dalykas — tai at
radimas vaisto ”salvarsan,” 
kuris pasirodo esąs geriau- 
sis syfilio gydymui. Tiesa, 
reikia daug studijuoti, daug 
praktikos turėti, kad visus 
šituos medicinos įrankius 
mokėjus tinkamai pavarto
ti, bet jie yra tikra palaima 
žmonijai, nes pirma gydyta 
nuo syfilio žmonės, kurie jo i 
neturėjo, o daugybė atleista' 
"sveikais” tokių, kurie tik
rai jį turėjo ir po kelių metų 
pasijuto esą suardytais.: 
Apart kitko, dabar žinome, ; 
nuo kokio organizmo liga ! 
paeina ir kaip jis (tas orga-; 
nizmas) patenka į lytiškus! 
organus ar kur kitur, -todėl Į 
jau turime budus apsaugoti 
net ir tuos, kurie susineša su 
syfilitikais, bile tik ne per- 
vėlai jie kreipiasi į gydyto
ją. Ir syfilis ir gonorrhea 
(triperis) darosi ne taip pa
vojingom ligom, kada yra 
budai nuo jų apsisaugot. 
Patįs žmonės be daktaro pa
galbos gali būti išmokinti, 
kas vartot ir kaip vartot po 
susinėsimo su abejotinos 
sveikatos ypata. Nuo lytiškų 
susinešimų mes žmonių ne- 
sustabdysime. Yra tai gam
tos instinktas, kuris gali ly
gintis alkiui. Tiesa, be su
sinešimų žmonės gali gy
vent, bet patraukimas prie 
jų yra tokis didelis, kad nie
kas jo nesuvaldys. Net pa-, 
mokslininkai, kurie yra 
priešingi išguldinėjimui ly
tiškos hygienos publiškose 
mokyklose ir rašymui į lai
kraščius apie ją, labai tan
kiai patįs yra syfilio auko
mis. Pereitą žiemą man te
ko lankytis su vienu akių 
specialistu pas protestonų 
kunigą, kurio duktė turėjo 
akių ligą. Atradome, kad 
14 metų mergaitė turi pri
gimtą syfilį. Pavyko ir tėvą 
prikalbint, kad duotų krau
jo ir atradome, jog ir jis tu
ri syfilį. Jis žmonis ženo- 
tas, ir tai pasitaikė gaut li
gą, o ką jau bekalbėti apie 
nevedusius vyrus. Aš visai 
neturiu intencijos įžeisti nė 
dvasiškų, nė svietiškų žmo
nių už lytiškus susinešimus, 
bet nurodau, jog didžiuma 
dvasiškių ir gerokas skait
lius svietiškų žmonių neva

lytiškosios hygienos. Po 
teisybei gi, tai juo kokia liga 
daugiau plėtojasi, tuo dau
giau publika turėtų žinot 
apie ją. Iš praktikos žino
me, kad visos užkrečiamos 
ligos siaučia daugiausiai 
pas beturčius. Syfilis yra 
paleistuvystės liga, kaip 
žmonės sako, ir mano, kad 
todėl pas turtingus ji pla
čiau siaučia. Tiesa, turtin
gieji lytiško susivaldymo 
nežino, bet jie moka apsi
saugot ir turi pinigų gydy
tis, o syfilis dabar yra išgy
domas, tik reikia gydytis 
labai ilgai ir bėdinas žmo
gus neturi iš ko. Todėl tarp 

vartoja bėdinų žmonių syfilitikų v- 
ra daugiau, negu tarp tur
tingų: jie nešioja ligą nere
tai per visą amžių ir užkre
čia daug kitų savo klesos 
žmonių.

Kol da nebuvo žinoma, 
kaip daryt Wassermanno 

i bandymą; Londono, Berlyno 
ir Paryžiaus daktarai ap- 

• skaitliuodavo, kad tuose 
miestuose išpuola apie 12 ar 
15 sifilitikų iš kožno šimto 

i gyventojų. Skaitlinė galėjo 
būti didesnė ar mažesnė, nes 
be minėtojo bandymo nėra 
tikros žinios, ar žmogus 
serga syfiliu, ar ne. New 
Yorko Bellevue Hospital ir 

ĮPresbiterian Hospital darė 
i tyrinėjimus ant rišu priim- 
| tų ligonių, o ten pereina 
; tūkstančiai jų, ir atrado, 
kad apie 25 procentas ligo
nių turi syfilį. Bostone Pe- 
ter Bent Brigham Hospito- 
lyj, kur su lytiškom ligom 
nepriima, buvo išegzami
nuota 4,000 ligonių ir atras
ta, kad 600 turi syfilį. New 
Yorko sveikatos skyrius pa
duoda sekančias skaitlines: 
liko išegzaminuoti 391 kali
nys Tombs kalėjme ir atras
ta, kad 45 turi syfilį; iš 544 
Haris Island Reformatory 
(dėl berniukų) 37 turėjo sv- 

ifilį; iš 253 moterų ir vyrų 
! Penitentiary (Blackwell’s 
Island) 62 turėjo syfilį; iš 
2,621 vyro ir moters work- 
house 1,209 turėjo syfilį. O 
turtingi žmonės čia nesėdi 

'kalėjimuose ir pataisos na- 
| muose.

Syfilis atrastas pas 78 
i merginas iš 191 Bedford 
Reformatory*. Vadinasi, 
veik pusė jų serga. Jos, tie
sa, yra buvusios pasileidė
lėm. Iš prasižengėlių, kaip 
matome, išpuola 35 žmonės 
su syfiliu kožname šimte 
žmonių. Jeigu ir visur bu
tų tiek syfilitikų, tuomet 
veik kas antras žmogus tu
rėtų ligą.

Eikime prie paprastos pu
blikos. New Yorke 1107 
žmonės padavė prašymus, 
kad jiems butų leista po na
mus vaikštinėti su tavorais. 
Atrasta, kad 91 iš jų turi sy
filį. Aplikantais daugiau
siai buvo žydai, o* pas šiuos 
syfilis da nėra taip išsiplėto
jęs. Daktarai Reasoner ir 
Bartlett paduoda skaitlines 
iš Suvienytų Valstijų armi
jos. Jos kalba apie naujai 
pastojančius kareivius. At
rasta, kad 10 žmonių iš kož
no šimto turi syfilį. Senes
ni kareiviai retas katras ne
turėtų syfilio, o gonorrhea 
yra sirgę veik visi. Dakta
ras Pollitzer prieina prie iš
vedimo, kad mažų mažiau
siai Suvienytose Valstijose 
yra 3 milijonai suaugusių 
vyrų ir moterų, kurie turi 
syfilį. Abelnai imant, iš
puola anie 10 ar 15 syfiliti
kų ant kožno šimto žmonių.

Matėte skaitlines iš ligon- 
bučių. kalėjimų ir liuosų 
žmonių. Jos duoda apie 15 
procentą syfilitikų. Jeigu 
tarp kožno žmonių šimto 15 
sukinėjasi su liga, tat sunku 
tikėtis, kad ilgai sveikais 

, išliktų ir likusieji 85 žmo- 
/ /

i kur syf iii tikai butų gydomi Į davo, iš jų lobo tiktai ”caci- 
' gerai ir už dyką. Džiovai į que” — politiškas bosas. To- 
išgydyt neturime speciališ- . dėl tarp žmonių viešpatavo 
ko vaisto nei budo, gi syfilis į apsileidimo dvasia; jie nie- 
jau gali būt kontroliuoja- kados nebandė daryti kokių 
mas ir išgydomas. Jeigu nors pagerinimų, nes gerai 
lytiškos ligos ir toliau bus žinojo, kad sudėti jų pinigai 
skaitomos vien tik nedoros reikalingam darbui nebus 
ligomis ir lytiškoji hygiena sunaudoti, 
nebus viešai išguldinėjama 
publiškose mokyklose, žmo->

_ _ nijai gręsia didelis pavojus, 
Publika privalo įsteig-.nes ligonių skaitlius vis au-

........................... ga. A. Montvidas.

nės. Čia jau reikia rimtai 
pagalvoti. Kitos užkrečia
mos ligos, išskyrus džiovą 
ir vieną-antrą kitą, arba nu
marina ligonį greitai, arba 
jis pasveiksta. Su syfiliu 
gi jis gali vaikščiot daugelį 
metų ir užkrėsti kitus. Jį 
gydyti reikia ne vien todėl, 
kad jis pats lieka nenaudin
gas sau ir negali savęs užsi
laikyti, bet ir dėl kitų gero
vės. f _ 1 _
ti atsakančius ligonbučius,

I

išgydomas.

Miestų valdžia.
Vyriausis viršininkas 

(Carranza), kuris ištyrė 
kiekvieną vietą ir žino visus 
žmonių reikalavimus, nori 
Įvesti laisvą ir neprigulmin- 
gą miestų valdžią, kad tuo 
budu davus meksikiečiams 
progą laisvai veikti ir plėto
tis. Mes jaučiam, kad neuž
ilgo Meksikoj prasidės at
gimimas ir žydėjimas.

Dabar Meksikoj yra tokių 
vietų, kaip pavyzdžiui Tux- 

, pam, kuris ačiū dideliems 
žibalo šaltiniams yra tur
tingiausia vieta ant žemės 
kamuolio, tečiaus senos 
tvarkos palaikytojai tuos 
šaltinius pardavė sveti
miems kapitalistams, o mie- 

Istą taip apleido, kad šian
dien vandens jame nėra. Net 
išmatų niekas neišveža. Mie
ste didžiausis dvokimas ir 
nesveikata. Ir Meksikoj 

......................__ _____ yra tūkstančiai tokių vietų, 
gyvenimas, kuriuo naudosis kurios gamtos yra apdova- 
visa tauta................................... ' ^mtos. nepaprastai dideliais

i Mes nenorim šalies pasi- Irtais, bet ačiū netikusiai 
'rengusios žudyti, kaip Vo- ■t?ar'<ai žmones tenai ken- 
kietija; taip-pat mes neno-K~J.a nęapsakomą skurdą Ir 
rim šalies organizuotos vien I P_s aciu poetiškos ir eko- 
tik bizniui <’ 
Jungtinės Amerikos Valsti

jos. Mes norim tokios ša
lies, kur laimingas ir ramus 
butų gyvenimas, prie kurio 
žmonija visados stengiasi 
siekti.

Netikusi mokesčiavinto 
sistema.

Vienas didžiausių blogu
mų lotinų Amerikos šalįse 
yra nelygus mokesčių mo
kėjimas. Dideli turčiai, ku
rie valdo didesnę dalį šalies 
turtų, mokesčių beveik nie
kad nemoka; šalies adminis
tracija todėl turi surinkti 
juos iš neturtingų žmonių.

Tai yra daugiausia degan
tis piktas, prieš kurį Meksi
kos revoliucijonieriai dabar 
kovoja. Vyriausis viršinin
kas (Carranza), gerai ši
tokį padėjimą suprasdamas, 
veda tylų, bet rimtą nuosa
vybės tyrinėjimą, išnaujo 
j’ą apkainuodamas ir sulyg 
jos vertės uždedamas ant 
jos mokesčius. Mes .ran
dam šiandien, kad savastįs, 
kurios prie senos tvarkos 
buvo apkainuotos ant 20— 
30 milionų, ištikrujų yra 
vertos po 500 ir 800 milionų. 
Sustokit ir apskaitliuokit 
kiek tai naudos bus šalies 
iždui išdalijus mokesčius ly
giai! Prie naujos tvarkos 
galės atsikvėpti visi smul
kus pramonininkai ir bus 
prašalinta sena ispanų sis
tema, prie kurios neturtingi 
žmonės buvo slegiami inkvi- 
zitoriškiausiu budu, kuomet 
privilegijuota klesa ir stam
bus turčiai buvo nuo visko 
liuosi.

Prašalinti šitą neteisybę, 
tai pirmutinis Meksikos re- 
voliucijonierių uždavinys.
Visuomenės pinigų sunau

dojimas.
Yra da kita politiška re

forma, kuriai įvykinti deda
mos didelės pastangos ir ku
ri musų žmonėms yra labai 
svarbi 2 _
ros liaudies valdžios.

Iki šiol diktatorių papra
timas buvo skirti vieną įga
liotinį, kuris vadinasi ”Jefe 
Politico” — politikos ir po- ’ tag 
biaurus despotų įrankis 
rinkdavo iš žmonių mokes
čius visose provincijose ir 
visoj šalyje, bet kur juos 
sunaudodavo, tai tik jam 
vienam tebuvo žinoma. To
kiu budu nors valdžia išlup
davo iš žmonių paskutinį 
skatiką, bet nieko o nieko už 
tuos pinigus žmonės negau-

Bandymas Socializmo Nexikoj.
Delko meksikiečiai kovoja?-___ ,_?sikos revoliucijos vadai, bet

(Vienoj savo prakalbų Wilso-'jeigu iki šiol reikėjo vaikyti . . arba ne£ jr najį.jntį į-uos, £u_nas yra pasakęs, kad mes turim arba net ir naikinti tuos, ku
tenti lotinų Amerikos republi- rįe atstovauja privilegijuo- 
koms įvesti ^vo troškimiK. taip t Į.jesos tendencijas, tai y. Į 

sau laisvę; bet kadangi revoliu-; labai svarbu, kad VISI Zino-i 
rijos seka revoliucijas beveik su tų, kokie yra pirmutiniai 
kaleidoskopišku greitumu, tai.;’* 1

Į Amerikos žmonės klausia: ”Ko 
Meksika nori? Delko tie mek
sikiečiai nuolatos kovoja?” Į 

, šiuos klausimus patenkinančiai 
i atsako M. C. Rolland. tikras re- 
voliucijonierius ir Meksikos gy
ventojas. Pasirodo, kad tose 
revoliucijose yra gilesnė prie
žastis. negu noras vadovavimo 
arba plėšimo. Užpuolimus ir 
plėšimus daro tiktai triukšmin
gi laikraščių an(gaiviaL o Mek
sikos revoliucijonieriai liuosuo* 
ja žmones iš vergijos ir skurdo. 

, Minėtasai M. C. Rolland yra as
meniškas dabartinio Meksikos 
prezidento Carranzos draugas.!

Judėjimas, kurį visų tau-; 
[tų ir kalbų žmonės vis 
daugiau ir daugiau įtem- 

. pia, stengdamiesi pagerint 
draugijos organizaciją ir 
padaryti laimingesnį gyve
nimą (nes visos buvusios iki 
šiol sistemos, neišskiriant 
religinės ir komercinės, pa
daryti to negalėjo), tas ju
dėjimas visados buvo ir yra 
labai Įdomus, kaipo stipriau
siu įrankis įkūnijimui gyve
nimam tų teorijų, kurios 
reikalauja gerovės žmonių 
didžiumai, o ne mažumai.

Didelės socialistų pastan
gos Europoj, gražus jų pa
rodymas naujoj Zelandijoj 
ir plati agitacija už nuverti
mą feodališko jungo po vi
są pietų Ameriką, tai vis ap
sireiškimai, i kuriuos šian
dien atkreiptos viso pasau
lio akis.
Tarp visų tų pastangų dau

giausia atsižymi Meksikos 
revoliucija. Ir nežiūrint visų 
uždangalų, kuriais kapita
lizmas stengiasi ją prideng
ti, Meksikos judėjimas pa
rodo ris daugiau ir daugiau 
socialistiškų palinkimų, kas 
yra be galo svarbu kiekvie
nam pietų Amerikos kraš
tui, o taipgi nemažiau svar
bu ir šiaurės Amerikos žmo
nėms, kurie iš savo pusės 
anksčiau ar vėliau turės iš
rišti tuos pačius klausimus, 
kurie dabar yra rišami Me
ksikoj.
Kaip ilgai tvers revoliucija?

Naminė Meksikos karė 
nepasibaigs patol, pakol iš 
vienos pusės bus norima 
monopolizuoti visus turtus 
ir reikalaujama tų koncesi
jų ir privilegijų, kurios bu
vo įgytos apiplėšimu žmonių 
teisių; o iš kitos pusės nu
skriaustieji reikalaus lygy
bės, teisybės, apšvietos ir 
teisės naudotis gyvenimo 
smagumais. Kova Meksi
koj liausis tiktai tuomet, 
kuomet darbininkų klesa, 
kuri neturi jokio kapitalo, 
įgys ekonominę laisvę.

Musų naminė karė, taip 
ilga ir kruvina ir skaudi, ai
škiai pabriežė tas dvi prieš
taraujančias tendencijas; ji 
taip pat aiškiai parodė rei- __
kalingumą pakeisti musų n^lderių šelfas—“‘ir

žingsniai prie šalies reorga
nizacijos, kurie dabar yra 
daromi rimtai ir tvirtai, su 
didžiausiu įsitikinimu, kad 

j reikia įsteigti socialistišką 
, valstybę, kad išdirbystė turi 
, būt be spekuliacijos tikslų 
ir kad išdalijus visą šalies 

■žemę ir gamtos turtus vi
siems žmonėms, Meksikoj 
įvyks laimingas ir ramus

Į

draugijos tvarką, perorga
nizuoti valdžią ir duoti žmo
nėms žemės, nes vien tik 
tuomet žmonės bus ekono
miškai laisvi ir nustos buvę 
paniekinta be jokių piliety
bės teisių minia.

Koks yra tikslas?
Tokie yra vyriausieji ide

alai, kuriais vaduojasi Mek-

v*
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darvti, kaip .n<>miskos galybes centrah- 
vaUH. ^iš

Miestų valdžia, pavesta t 
liaudies rankas, yra vienin
telis vaistas visuomenės gy
venimui pakelti, šita būti
na ir visų pageidaujama 
permaina neužilgo įvyks, ir 
jeigu kitais reikalais nerei
kėtų rūpintis, tas jau senai 
butų įvykinta.

Eina prie socializmo.
Eidami prie demokratiš

kai socialistiškos valstybės, 
mes galim jau parodyt pa
sauliui gerą pavyzdį iš or
ganizuotos musų telegrafo 
sistemos. Nežiūrint revo
liucijos ir tųkstančio kitokių 
kliūčių, su kuriomis reikia 
kovoti, šita įstaiga likos pa
gerinta ir ištobulinta iki to
kio laipsnio, kad šiandien 
mes turim puikiausią tele
grafo sistemą, su geriausiu 
patarnavimu ir telegramų 
siuntinėjimas pas mus yra 
šešis kartus pigesnis, negu 
Suvienytose Valstijose, kur 
visuomeniški dalykai išnau- 
dajami privatinei kompani
jų naudai.

Bevielis telegrafas pas 
mus jau iki tokio laipsnio iš
plėtotas, kad visa republika 
uždengta stotimis, kurios 
kontroliuoja šalį daug ge
riau, negu toks pat komimi- 
kacijos įrankis Suvienytose 
Valstijose. Visa tai pada
ryta revoliucijos laiku.

Kad parodžius daugiau 
typiškų pavyzdžių, kiek Re- 
voliucijonierių Valdžia yra 
jau nuveikus demokratiškai 
socialistiškos valstybės link
mėj’, aš pasistengsiu čia kaip 
galima trumpais žodžiais 
apibriežti valdžios veikimą 
Yucatano provincijoj, kur 
aš išbuvau šešis mėnesius 
studijuodamas tenai dalykų 
stovį. (Bus daugiau.)

tai įsteigimas tik-

GRUŽIŲ-BRUŽUL
Tūlas ‘ Gružas-Bružas 

Argentinos ”Vien. Lietuv
ninkų” jieško tikrų socialis
tų, siūlydamas 50 pesų tam, 
kuris atsišauks.

Hm... Vargiai kas iš vie- 
nybininkų norės prisipažin
ti esąs tikru socialistu, nors 
”Vienybei” penkiosdešimtįs 
pesų labai butų geistinas 
kąsnelis. Gi tikriems socia
listams nėra ko nuo Gružo- 
Bružo reikalauti, nes jis 
nei 50 centimų neturi, kad 
už naktigultą užsimokėjus, 
o da mažiau galima iš jo 
reikalauti išminties, nes gal
va už kišenių tuštesnė.

Skapagirio Juozas.
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' 1S AMERIKOS.
TŪKSTANČIAI DARBI- 
♦NINKU ATLEIDŽIA

MA.
Amerikos išgarsinti ”geri 

laikai” — "prosperity” ne
trukus prigulės praeičiai. 
Užsakymai iš Europos pa
sibaigė plaukę. Kilus Euro
poj karei daug įvairių Ame- 

• rikos fabrikų paversta į 
amunicijos dirbtuves, kurio
se dirbta dienomis ir nakti
mis, kad pristačius karei už
tektinai medegos. Sąjungi
ninkai, kurie už milijonus 
dolerių užsisakė Amerikoje 
ginklų ir amunicijos, dau
giau kontraktų nedaro, o 
padaryti kontraktai išsibai
gė ar išsibaigia. Fabrikos, 
kurių kontraktai išsibaigė, 
atleidžia darbininkus, kitos 
visai užsidaro ir tūkstančiai 
darbininkų liekasi jau be 
darbo. Pradeda grįžt "pa- 
prasti laikai” — bedarbės, 
kas kapitalistams, rodos,bus 
geriausia priemone karės 
surengimui. Mat kol darbi
ninkai turi duonos, negali
ma jų prikalbinti eiti karėn. 
Kivirčai su Meksika dėlto 
vis palaikoma.

Konvencijos salė St. Louise, kur demokratai nominavo Wilsoną kandidatu antriems prezidento rinkimams.

DARBININKŲ JUDĖJI
MO STATISTIKA.

Darbo biuras Washingto- 
ne paskelbė darbininkų ju
dėjimo statistiką/ kuri pa
rodo, kad šįmet per šešis 
mėnesius Suvienytose Vals
tijose buvo daugiau streikų, 
negu pernai per visus me
tus. Nuo 11 gruodžio iki 
1 birželio šįmet buvo 1,432 
streikai, kuomet pereitais 
1915 metais per 12 mėnesių 
buvo 1,405 streikai.

Vien tik gegužės mėnesy
je šįmet pradėta 396 strei
kai. Didžiausis darbininkų 
judėjimas buvo geležies ir 
namų statymo industrijoj; 
paskui seka mainierių judė
jimas. geležinkelio darbi
ninkų nerimastavimas ir 
rubsiuvių sujudimas. Maši
nistams priguli 44 streikai, 
didžiausia darbininkų kova 
buvo New* Yorko ir Penn- 
sylvanijos valstijose; Ohio 
užima trečią vietą, New Jer- 
sey ketvirtą, o Massachu- 
setts penktą.

DIDELIS STREIKAS RU-'
DOS KASYKLOSE.

Nors kapitalistų lai k ras- • Comb Workers darbininkų 
čiai užtyli, tečiaus užslėpti j streikas šiomis dienomis pa- 
negali fakto, kad Minneso- įsibaigė darbininkų laimėji- 
tos valstijoje ypač apygar-į mu. Nuo šio panedėlio dar- 
dose Virginia ir Duluth j bininkai pradėjo vėl dirbti 
miestų kilo didelis geležinės ’— -- 1---------
rudos kasyklose streikas. 
Sustreikavo 5,000 darbinin
kų, streikas plėtojasi. Api
ma Aurora, Biwabik, Gil- 
bert, Genoa, Evereth, Buhl, 
Kidney, Masaba, McKinley, 
Mibbing, Naswauk ir Chris- 
tolm miestelius. Streiku 
vadovauja IWW. unijos or
ganizatoriai. Streikas taip 
smarkiai prasiplėtė, kad ; tęsiasi nuo 7 d. liepos.
' " "L į A. D. Federacija išleido

t darbininkams savo perser
gėjimą, kad nuo tos firmos 
siūlomo darbo neimtų, nes 
darbininkai čia pasiryžę 
streikuoti iki nelaimės savo 
kovos, o kompanijai streik- 

, laužius samdant negalima

LAIMĖJO STREIKĄ.
New Yarke Atlantic

išreikalavę iš kompanijos 
pakėlimą mokesties ir page
rinimą darbo sąlygų.

"Newport Novelty Comb 
Workers” firmos darbinin
kų streikas dar tolesniai tę
siasi, nes firma nenori pri
pažinti darbininkams 49 
valandų darbo sąvaitėje* 
ir nenori pripažinti darbi
ninkų unijos. Streikas čia

STREIKAS PORTLAN- 
DE.

Portland. Me.— Liepos 12 
dieną pirmą valandą po pie
tų tapo sustabdyti visi gat- 
vekariai. Kunduktoriai ir 
motormanai išėjo streikan. 
Kai vienas visi nuvežė ka
rus į šteibelį ir paliko užra
kinę, o patįs susirjnko į sve
tainę ir vvik visi susiorgani
zavo j uniją. 13 liepos atva
žiavo iš Bostono ir kitur 100 
skebų. Keturi karai pradė
jo vaikščiot, bet niekas iš 
žmonių nesėdo, tik patįs 
streiklaužiai. Ant šaligat
vių pilna žmonių ir visi pa
matę karą rėkia: ”Skeb, 
skeb !" Kai 7:15 jau nė vie
nas karas nepasirodė.

Portlando gyventojai ir 
visa' policija simpatizuoja 
streikieriams, o nekenčia 
streiklaužių. Pats miesto 
majoras Chapman simpati
zuoja streikieriams ir ma
noma, kad streikas bus lai
mėtas. Strtikieriai reika
lauja pripažmimo unijos ir 
priėmimo atgal darbininkų, 
kuriuos kompanija pavarė 
už bandymą organizuot uni
ją. M. Miller.

Vėlesnės žinios iš Port
lando sako, kad streikas jau 
pasibaigė.

streikierių skaitlius jau sie
kia suvirš 20,000. Strei
kas pasižymėjo kraujo pra
liejimu, nes buvo smarkių 
riaušių, kuriuose 3 ypatos 
prarado gyvastį, daug su
žeista. Kasyklos, sako, vi
siškai likosi sunaikintos. ______ _________ ____o____

Prokuroras Warren Green užtikrinti, kad streiklau- 
užreiškė, kad visus agitato- “* * * *
rius, kurie sukurstė riaušes, 
patrauks atsakomybėn už 
1-mo laipsnio žmogžudystę.

Iš Aurora gaunama žinių, 
kad iš aplinkinių miestelių Į 
čion pėsti atmaršavo keli 
tūkstančiai streikierių, ve
dami IWW. unijos vadovų. 
Paskui tuos demonstrantus 
važiavo automobiliuose gin
kluoti detektivai. Bet riau
šių čia nebuvo. Streiko ga
lo da nesimato, nes sunai
kintos rudos kasyklos ne
greit bus pataisytos, o prie 
to U. S. Steel Čorporation 
trustas reikalauja, kad už 
'unaikinimą kasyklų unija 
užmokėtų. Galima laukt 
laugiau kruvinų riaušių.

ŠOVĖ PLĖŠIKĄ. UŽMUŠĖ 
SVEČIĄ.

15 liepos Chicagoj buvo 
toks atsitikimas. į vieną 
turčių namą, kur buo daug 
svečių, įlindo vagis. Bet na
miškiai pajuto ir vagis iššo
ko per langą į sodą. Pakilo 
triukšmas. Vienas iš sve
čių, norėdamas pasirodyt 
prieš merginas didvyriu, lei
dosi vagį vytis, tuo tarpu gi 
kiti rėkė: "Laikykit, vągis 
bėga!" Kaip tik į tą laiką 
pasipynė detektivas Garrey 
ir pamatęs bėgantį žmogų 
nieko nelaukdamas šovė. 
Žmogus tuoj krito, bet tai 
buvo ne vagis, o svečias, ku
ris vijosi vagį. Nušautasai 
vadinosi T. P. Miller, 26 me
tų amžiaus ir vos tik pabai
gęs Dartmouth’o kolegiją.

žiams neprisieis susiremti 
su streikuojančia darbinin
kų minia.

I

TEISĖJAS UŽSTOJO Už 
DARBININKUS.

Pereitą rudenį New Yor
ke sustreikavo 18,000 daily- 
džių. Dailydžių brolijos 
pirmininkas William Hut— 
cheson padarė su darbda
viais sutartį, bet kada dar
bininkai ją atmetė, jis pra
dėjo braukti juos iš unijos. 
Bronxo vyriausiojo teismo 
teisėjas Mullen dabar išlei
do prieš tai injunctioną. Jei 
nors vieną darbininką da
bar išbrauks, pirmininkas 
eis kalėjiman. Teisėjas pri
pažino, kad Hutcheson ne
buvo streikierių įgaliotas ir 
todėl streikieriai turėjo pil
ną teisę padarytas jo išly
gas atmesti. •

NUSKENDO AKYVAIZ- 
DOJE ŠIMTŲ 

ŽMONIŲ.
Hartford, Conn.— Perei

tą subatą ant Bantam ežero 
apvirto valtis, kurioj buvo 
dvi moterįs ir vyras. Kuo
met jie kovojo už gyvastį, 
nuo krašto žiurėjo šimtai 
žmonių, bet niekas negalėjo 
pagelbėt Dvi moterįs įsi
kabino į valtį ir išsigelbėjo, 
o vyras nuskendo, 
das Henry Aars, 
Haveno.

Jo var- 
iš New

Už ĮSILAUŽIMĄ

NOMINUOS FORDĄ Į 
PREZIDENTUS.

Prohibicionalistų partija 
t. y. tokie žmonės, kurie no
ri uždrausti Amerikoj svai
ginančių gėrimų pardavinė
jimą, ant 18 liepos šaukia 
St Paul mieste suvažiavi
mą ir, sakoma, statys Fordą 
savo kandidatu į Suvienytų 
Valstijų prezidentus.

CHICAGA TURI 2,550,000 
GYVENTOJŲ.

Chicagos miestas dabar 
turi 2,550,000 gyventojų. 
Tai yra skaitlinė sulyg vė
liausio žmonių surašo, kurį 
padarė priverstinosios ap
švietus perdėtinis. , Vaikų 
mokyklos amžiaus Chicagoj 
esą 996,059.

Už ĮSILAUŽIMĄ NUŽU
DĖ ŽMOGŲ.

Raleigh, N. C.— Už įsi
laužimą į svetimus namus 
čia likos elektros kėdėj nu
žudytas juodveidis L. Swin- 
son. Buvo tai pirmas atsi
tikimas North Carolinos 
valstijoj, kad už įsilaužimą 
valdžia atimtų žmogui gy
vastį.

ARKLYS UŽMUŠĖ SENA
TORIAUS SUNŲ.

Fon du Lac, Wis.— Perei
toj subatoj arklys čia spyrė 
ir ant vietos užmušė senato
riaus Hastingo sūnų Leoną.

PRIGĖRĖ DU VAIKAI.
Lowell, Mass.— Leonas 

Landry, 12 metų vaikas, no
rėjo išgelbėt 9-nių metų sa
vo brolį, kuris skendo Mer- 
rimack upėj, ir pats prigėrė. 
Vieno kūną rado, kito da 
neranda.

AREŠTAVO ČIGONĄ SU
AUTOMOBILIUM.

Beverly miestelyje, netoli 
Bostono, policija areštavo 
čigoną, kuris važinėjosi au- 
tomobiliuje be laisnio ir be 
numerio. Jis pasakė polici
jai, kad važinėjosi du mėne
siu po Maine’o valstiją ir 
niekas tenai laisnio neklau
sinėjo. Čigono vardas yra 
John Yonka. Jų esą dvyli
ka, kurie važinėja automo% 
biliais.

Amerikoj, mat, ir čigonai 
automobiliais važinėja.

VIENAS PRIGĖRĖ, KI
TAS IŠGELBĖTA.

Lewiston, Me.— Pereitoj 
subatoj Sabbattus ežere vie
nas asyras prigėrė, o kitą 
išgelbėjo motorinis botelis, 
bet ir išgelbėtasis buvo jau 
be žado. Abudu asyrai bu
vo apie 23 metų amžiaus, 
bet nė vienas nemokėjo 
plaukti. _________

AUKOS
LIETUVOS ŠELPIMUI.

HAVERHILL. MASS.
T. U. Gede mino Kliubo išvažiavime 

ant Black Rock 11 d. birželio, s. m. 
surinkta aukų L. Š. Fondan $6.10. 
Aukavo: S. Uždavinis $1.00; F. Šal- 
kevičius, K. Balsevičius, P. Jankaus
kas, V. Vilkišius, A. Stakeliunas, V. 
Kazlauskas, M. Anderson, V. Pūtis— 
po 50c.; V. Jankauskas, L. George, 
H. Casvell, A. Rollem — po 25c.; J. 
J. Guttin — 10c. Viso $6.10. Už 
nersiuntimą atėmus 8c pasiųsta L. Š. 
Fondan $6.02. S. Uždavinis.

Pinigai $6.02 perduoti L.Š.F. kasi
ninkui. ”Kel.” Adm.

MIDDLEBORO. MASS.
Liepos 2 d. vestuvėse Povilo Luns- 

kio su panele Paulina Ajauskiute su
rinkta L. Š. Fondan aukų $18.55.

Aukavo: M. Alkunis, A. Balnis, J. 
Burkauskas, F. Žutautas, J. Doma- 
šauskas — po $1.00; M. Luinas, S. 
Kloniunas, M. Karosas. F. Kazeliu- 
nas. A. Kazeliunienė, P. Rokas, B. 
Rokas, P. Mandriunas, A. Sankunas, 
A. Bubinas, C. Žutautas, P. Žutautas, 
D. Yarušaitis, D. Stetelis, M. Samuo
lis, D. Kropas, V. Kapičauskienė, P. 
Balnienė, P. Lunskis, P. Lunskienė, 
P. Pleška, Z. Katilius ir S. Gusčiunas 
po 50c.; A. Karosienė, S. Mikelionis, 
M. Matikonienė, C. Bartkus, M. Rim- 
kaitė, J. Bartkienė, T. Glemža ir K. 
Kunčius — po 25c. Išviso suaukau- 
ta $18.55. Vestuvėse buvęs.

Pingus $18.55 prėmau 11 liepos, 
1916 metų. K. Šidlauskas,

LŠF. ižd.

PARAMA MOKSLEIVIUI 
A. MONTVIDUI.

Iš Elizabeth, N. J.,— per F. 
Petrašiuną nuo Liet. Soc. S-gos 
kuopos narių $14.55 (vardai 
tilps "Laisvėj”.)

Iš Collinsville. III., nuo 18 kp. 
LSSA. $5.00.

Iš Chicago, III.. J. Viiis $1.00, 
M. šliakys $5.00.

Iš Springfield, III., F. Klem- 
bauskas da $2.00.

Iš Huntington Sta., L. I., N.Y. 
J. Vilčiauskienė $1.00.

Hartford, Conn., A. J. Tirva 
$1.00, V. Tirva $1.00, A. Tirva 
ir A. Ismontas po 50c.

Tūli draugai, kurių vardų čia 
neminiu, prisiuntė man raštus 
taisyti, kiti davė {vairius klau
simus ir už atsakymus gausiai 
atlygino. Nors aš buvau pra
šęs tik vieną sykį paskolinti, bet 
draugai vis tolyn ir labyn pra
deda mane remti. Tai duoda 
man progos neužsiimti tiek 
daug kitokiu darbu ir todėl li
teratūroj dabar dirbu kelis sy
kius daugiau, negu mano var
das matosi.

Su pagarba
A. Montvidas,

315 N. Ashland avė., Chicagojll.

Paj ieškojimai
Pajieškau švogerio Adomo Kazake

vičiaus, Vilniaus gub., Trakų pav., 
Krušonių kaimo, jau apie 20 metų 
kaip Amerikoj, meldžiu atsiašukti. 

Vilis Meskauskas,
BOX 207, Cliffside, N. J.

Pajieškau savo pusseserių: Mag
dalenos, Onos ir Marijonos Baraus- 
kučių, Suvalkų gub., Mariampolės pa* 
vieto, Veiverių vaisė., Žilinskų kai
mo, gyveno Shenandoah, Pa., kur jų 
brolį Juozų mamose užmušė. Mel
džiu atsiašukti. ar kas jas žino pra
nešti jų antrašą. (31)

Juozas Skučas.
BOX 164. Stanhope, N. J.

Pajieškau švogerio Vinco Žiko ir 
brolenių Alenos ir Marijonos Jonavi- 
čienių, Kauno gub., Raseinių pav., 
Lazdunėnų kaimo, gyveno Chicagoj. 

F. Miller,
BOX 127, Minden, W. Va.

Pajieškau brolio Vladislovo Savic
kio, ir drgo Frano Vazgirdo, abu 
muzikantai: Savickas grajina kon
certina, Vozgirda — smuiką. Prieš 
2 metu gyveno Philadelphijoj.

V. Savickas,
83 Chapman st, Inkerman, Pa.Pajieškau brolio Antano Drunos, 

9 metai kaip Amerikoj, gyveno Chi- 
cagoje, iš Kauno gub., Telšių pav., 
Barštiečių miestelio. (31)

Annie Drenas,
BOX 112, Mineville, N. Y.

Pajieškau sesers J ievos Kavaliaus- 
kiutės ir Jos vyro Antano Juzupavi- 
čiaus, paeina iš džaulių, jau septynio- 
atsiiaukti.
lika metų kaip nesimatėm. Meldž:u 
- Miss Anele Kavaliauskiutė.
678 Bandon st, Scranton, Pa.Pajieškau brolių Kazimiero ir Juo

zapo Mikoliūnų, Kauno gub., Vilk
mergės pav., Subačiaus parap., Ra- 
kutėnų kaimo.

P. Mikoliūnas,
BOK 365, So. Barre, Mass.

Pajieškau brolių Stasio Zavadskio 
iš Daugų miestelio, Juozo Kilmonio 
ir jo sesers Antosės Bukanciškių kai
mo, Vilniaus gub.. Trekų pav.

J uozas Zavadskis,
BOX 206. Osceola Mills, Pa.Pajieškau draugo Jono Vosiliaus 

Suvalkų gub., Marijampolės pav., 
Antanavo valsčiaus, Griešų kaimo, 
gyveno Canadoj. Meldžiu atsišaukti.

P. Lingis,
1531 N. Wood st., Chicago, III.

Pajieškau pusbrolio Domininko ir 
pusseserių Uršulės ir Onos Liutkevi
čių, Suvalkų gub., Vilkaviškio pav., 
Gižų vaisė.. Kiršų kaimo. (30)

Juozas Taukevičius,
144 Cardoni avė., Detroit, Mich.Karės pabėgėlis Viktoras Skirko 

pajieško savo brolių: Domininko, Jo
no, Vinco, Frano, Juozo ir Povilo 
Skirkų, taipgi švogerių Juozo Sušio 
ir Povilo Matutis. Jų visų meldžiu 
kreiptis sekančiu antrašu:

V. Skirko,
Kresnoje selo, Petrogradskaja gub. 

Zeleznodorožnyj dom No. 2, 
RUSSIA.

Pajieškau brolio Jurgio Vilemo, 
Kauno gub., Ežerunų pav., Panemu
nėlio vaisė., jau apie 11 metų kaip 
Amerikoj, aš esu pabėgėlis nuo 
ak rėš. Meldžiu atsišaukti šiuo ad
resu:

Lucijan Vilemas,
Gorod Jaroslavl, Nikitskaja ulica.

No. 95. kv. 1, RUSSIA.

Pajieškau draugo Albino Pociaus, 
iš Salantų miesto, Kauno gub., taip
gi Jono Vaitkaus, Žeimių sodos, Sa
lantų parap. Turiu svarbų reikalų.

F. Grecius, (31)
BOK 598, Sag Harbor, N.Y.

Pajieškau dėdės Zigmo Aleknos, 
gyvena bene Philadelphijoj. Jo pa
ties ar apie jį žinančiųjų meldžiu 
atsišaukti. (31)

Antanas Baltrušaitis, 
B0X 145. Scarbro, W. Va.

Pajieškau savo vyro Vinco Vosi
liaus, kuris mane apleido, paeina iš 
Suvalkų gub., Vilkaviškio pav., Pae- 
žerų vaisė., Aprutų kaimo. Šviesiai- 
rusvų plaukų, šukuojami užpakalin.

kartais nešiojo akinius, čia telpa 
musų šliubinė fotografija Kas pa
žintų jį teiksis pranešti.

Marijona Vosilienė, (31)
523^4 So. lst st., Rockford, III.

Pajieškau savo brolio Juozo Gu
dausko, apie 25 metų amžiaus, gyve
no Newark, N. J. Vlado Saunoms, 
gyveno Chicagoj ir dėdės Petro Vit
kausko. Jų pačių ar žinančiųjų mel
džiu atsišaukti. ' (30)

Elzbieta Gudauskaitė, 
Litowskaja Ženskaja gimnazija, 

Nikolajewskaja ulica No. 13, 
Gorod Tambov, RUSSIA.

Pajieškau draugo Juozo Maitos, 
Suvalkų gub., Naumiesčio pav., Ži
nių kaimo. Gyveno Sydney Minės N. 
S. Canada. Taipgi Frano Bataičio, 
gyveno Scotlande. (31)

Kazimieras Pališkis, 
B0X 33, Sidney Minės, N. S.

Canada.
Pajieškau draugo Baltraus Bulovo, 

Kauno gub., Seredžiaus vaisė., Mo- 
tiškių kaimo. Turiu nuo jo giminių 
laišką iš Lietuvos.

‘ Petras Firavičia,
377 — 2nd str., So. Boston, Mass.

Pajieškau brolio Jono Miškinio, 
Kauno gub., Panevėžio pav., Ramiga- 
los vaisė., Stebeikių kaimo, gyveno 
Scranton, Pa., paskui Kewanee, III. 
Meldžiu atsišaukt (30)

Kazimeras Miškinis, 
820 Bank st, Waterbury, Conn. APSIVEDIMAI.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nuo 19 iki 24 metų amžiaus, aš esu 
24 metų, turiu gerą amatų. Plates
nes žinias suteiksiu per laišką. Su 
pirmu laišku meldžiu paveikslo.

K. Paereliksis, (30)
904 Park st, Kenosha, Wis.

Pajieškau pusseserės Domicėlės 
Jurkoniutės, Vilniaus gub., Trakų 
pav., Darsūniškiu parap., Povikinų 
viensėdijos. Turiu svarbų reikalų.

Miss Anna šeškiutė, (29)
877 Cambridge st,

East Cambridge, Mass. %
Pajieškau apsivedimui merginos 

ar našlės. Aš esu 40 metų amžiaus, 
turiu 200 akerių žemės. Atsišau
kianti turi turėti kiek pinigų.

J. Viwores,
383 Dūke st, St Paul, Minn.

Pajieškau sesers Juzės Antašaičiu- 
tės ir pusbrolių Jono ir Leono Navic
kų, Kauno gub., Šiaulių pav., Lūkės 
parap., gyveno Philadelphijoj.

Viktorija Antašaiciutė, (30)
1246 Indiana avė., Toledo, Ohio.

Pajieškau Onos ir Magdalenos Ma- 
saičiutės, pirmiau gyveno kur apie 
Pittsburg, Pa. Vilkaviškio valsčiaus, 
Gižų kaimo, Suvalkų gub. ir Jurgio 
Lukšio, Lankeliškių kaimo. Kas ži
no apie juos malonėkit pranešti.

Kazimieras Sarpalis, (31)
363 Millbury st, Warcester, Mass

REIKALAVIMAI.
REIKALINGAS SIUVĖJAS, blai

vus ir teisingas žmogus, kuris galė
tų būti pirma ranka po savininko. 
Darbas užtikrintas, mokestis gera. 
Atsišaukite. (29)

M. J. POWELL (Povilaitis) 
350 Water st, Fitchburg, Pa.

Pajieškau brolio Vilemo Beneto, 
Kauno gub., Raseinių pav., Šilalės 
parap., Kutemos sodos. Jo patie ar 
žinančiųjų apie jį meldžiu atsišaukti. 

Antanas Sodeikis, 
1530 Sangamon avė.,

Springfield, III.

REIKALINGA Moteris apžiūrėji
mui trijų kambarių ir vieno žmogaus. 
Už tai skiriamas pilnas pragyveni
mas ir butas. Darbo nedaug, liuosą 
laiką gali sunaudoti savo reikalams. 
Ypač kokia nelaiminga našlė arba su
augusi moteris lai kreipiasi šiuo ad
resu:

P. D.
6419 St. Clair avė..

N. E. Cleveland. Ohio.

Pajieškau G. Purvio, pirmiau jisai 
gyveno Wetaskiwin, Altą, Canadal 
Iš jo aš gaunu laiškus, bet mano jam 
rašyti laiškai vis grįžta atgal. Pri- 
duokit teisingų antrašų.

P. M. Breidis,
BOX 50, E. Millinocket Me.

PARDAVIMAI.
PARSIDUODA STORAS: Pui’tis 

Truktų, saldainių, cigarų, cigaretų, 
tabako, aiskrymo ir sodos storas par
siduoda pigiai. Biznis gerai išdirb
tas, puikioj tirštai lietuvių apgyven
tai vietoj. Reikalinga įmokėti tik 
300 dolerių, o likusius išmokėti dali
mis. Priežastis pardavimo ta, kad 
kitame mieste turiu storą, o vienam 
du valdyti sunku. (30)

P. VAREIKA,
317 W. Broadway. So. Boston. Mass.

Pajieškau pažįstamos Elenos Juk- 
nyčios, Kauno gub., Panevėžio pav., 
Vaškų parapijos. Jos pačios ar apie 
ją žinančiųjų meldžiu atsišaukti.

Domini kas Rimša, 
1416 So. Benbridge st.,

Philadelphia, Pa.

Pajieškau švogerio Juozo Matuse
vičiaus, Suvalkų gub., Mariampolės 
pav., Žilinsku kaimo. Taipgi ir Onos 
Matusevičaitės.

Paul Baltutis.
P. O. Nokomis, III.

PARSIDUODA FARMA, 56 akrai 
žemės su visom triobomis — stuba, 
tvartais ir kluonu; vežimas, naujos 
darbinės rogės, 1 arklys, karvė ir vi
sais reikalingais gyvenimui daiktais. 
Farma šalę didelės upės, taipgi per
kirsta mažu upeliu. Naujai aptver
ta. Parsiduoda už 500 dolerių. Pla
tesnių žinių kreipkitės šiuo adresu. 

Mr. P. Talavinski, (29)
St Soustin Sta. Que, Lake Superior, 

CANADA.

Pajieškau Antano Antanaučiaus, 
Kauno gub., Panevėžio pav., Mal
dučių valsč-. Pusalato Vaikunų sodos. 
Taipgi Anelės Cencaičios, Pumpėnų 
valsčiaus, Talačkonių kaimo, Konst. 
Samulaičios, Smilgių valsčiaus. Mel
džiu atsišaukti, yra svarbus reikalas.

Kaziunė Butkaitė, (30)
54 Washington st., Cambridge, Mass.

PARSIDUODA čeverykų Kraato- 
vė (Shoe Store). Biznis gerai iš
dirbtas. Pardavimo priežastis savi
ninko liga. Kreipkitės pas: (31)

J. A. ŽĖKAS,
463 N. 9th sU Philadelphia. Pa.

PARSIDUODA ”DRY GOODS" 
KRAUTUVĖ.

vieta išdirbta ir geroje vietoje i* 
tik viena tokia krautuvė yra tarp 
tūkstančio lietuvių ir kelių šimtų 
amerikonų. Parsiduoda todėl kad sa
vininkas turi biznį kitam mieste. Pla
tesnių žinių klauskite. (30)

ADOLF KVETKOUSKI
P. O. Boa.________ Poųuoneck, C—.

PARSIDUODA 90 akrų žemio 
Karma, 30 akrų dirbamos, kita — 
miškai ir ganyklos. Farma prie di
delio ežero. Triobos geros, dviejų 
šeimynų gyvenimui naujas namas, *19 
centų kelionės iš Worcesterio. Nau
dokitės, nes tai gyvenimo šaltinis, o 
parsiduoda tik už 3,600 dolerių.

JONAS BUROKAS, (36) 
12Vj MiUbury sU Worce»ter. Mus

PARSIDUODA Du Restoranai ir 
Soda Fontain labai pigiai. Vieta 
lenkų, rusų ir lietuvių apgyventa, 
prie didžiojo trakto, kur suvažiuoja 
žmonės iš viso Bostono ir apielinkėa. 
Pro čia praeina per dienų apie 2,000 
žmonių. į sąvaitę pelno pasidaro 
$200.00. Pasinaudokite. (30)

V. MARCINKOVSKI,
18 Parmerton st., Boston. Mass. 

(Tarp Salėm ir Hanover sts.)

NEW BRITAIN, CONN.
DIDELIS PIKNIKAS!

Surengė Lietuvos Žirgvaikio Dr-ja, 
Subatoj. 22 d. Liepos (Jaly). 1916 m.

SUOCZINK PARKE.
Prasidės nuo 2 vai. po pietų ir 

trauksis iki vėlai naktį.
šis piknikas bus labai puikus. Bus 

daug įvairių žaismių: lenktynės, vir
vės traukimas ir kt Taipgi bus pui
kių saldžių gėrimų ir užkandžių. 
Grajįs geriausia orkestrą. įžanga 
visiems dykai.

P. S. Karai galima imt iš visų ap
linkinių miestų į Center Park, paimt 
transfer ant West Main karo, ku
riuo reik važiuoti iki Andros Kroo- 
sink farmos. čia išlipt. Komitetas.

CHICAGO, ILL.
DIDELIS PIKNIKAS!

parengtas
Draugystės Palaimintos Lietuvos 

NEDĖLIOJ L1EPOS-JULY 30. 1916 
Blinstrupo Darže (Leafy Grove), 

Willow Springs, III.
Pradžia 9 vai. ryte. įžanga 25c. porai. 

Nuoširdžiai kviečiame kuoskaitlin* 
giausiai atsilankyti ant musų Pikni
ko, nes bus puikiausias piknikas ir 
užtikriname, jog busite užganėdinti.

P. S. Važiuokit iš visų dalių mies
to iki Archer Avė. ir Archer Cieero 
iki City Limits, paskui Joliet karais 
iki Leafy Grove. Komitetas.

Mokinkis sint Czebata
IR UŽDIRBK AUGŠTAS ALGAS. 

Mes išmokiname minėtų amatų nuo 
pradžios iki galui. Kreipkitės ypatiš- 
kai arba rašykite. (32)

GOODYEAR SHOE SCIIOOL,
146 Court st., Brockton, Mase.

Aš Alena Kostovska,
;dau visai publikai akyse.

Kas mane išgelbėjo nuo varginan
čių ligų ? Salutaras Bitteris. Ai 
per praeitus 4 metus buvau vos tik 
gyva. Aš kentėjau nuo nevirinime 
pilvo ir dispepsijos. Mažai tegalėda
vau valgyti ir suvalgytas maistas su
teikdavo man daug nesmaguųno — at
siliepdavo skilvyj skausmai, rėžimas, 
gargimas 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 valgyti ir 
dirbti, pasidarė smagu viskas. Per 
6 mėnesius aš savo paveikslų nebega
liu pažint ir palikau laiminga naudo
dama Salutaras Bitteria. Kaina $1.00. 
Galima gauti genesniuose saliunuoea 
ir aptiekose, o kur negalima gauti* 
kreipkis pas: (?)

SALUTARAS CHEMICAL INST.
Žolės nuo visokių Mogumų. ~ 

1709 S. Halsted SU Tel. CanaT 6417.
P. J. BALTRŪNAS, Pref. 

Chicago, I1L
šitų apgarsinimų turėtų perskai

tyt kiekvienas, išsikirpt ir palike 
~au arba savo draugui, Ą

^|AR ŽINAI
Kur Kare?
Atsiųsk 19 centų markėmis, tai 

gausi du pienu, vienų didelį, an
trą mažesnį, kuriuosee parodyta 
visos vietos kur dabar eina vai
nos (karės), karalių ir vadovų 
paveikslai, kas kiek turi karei
vių, kiek laivų, kiek žmonių ir 
taip toliau. (28)

Adresuok:

Gagel Hap Serme Ca.
na IUIE AVĖ.

z



HUMORISTIKA.

X?

Tik praktika galima 
prirodyt.

Teisėjas:— Na, pasakyk, 
kaip galėjai išlaužti pono 
Pinigauskio taip tvirtą ge
ležinę spintą.

Teisiamas:— Tas. ponas 
teisėjau, apsakyt negalima, 
tik praktika galima tai pri
rodyt. Jei tamsta leisi, ei
sime ofisan ir aš parodysiu.

B NORĖDAMI GERIAUSIO TAVORO 
KOKS YRA PADARYTAS 

kreipkitės pas

I
IŠ LIAUDIES DAINŲ.

Ko taip liūdi.
Ko taip liūdi, 
Bernužėli mielas?
Nes man skauda, 
Nes man skauda 
Mano jauną sielą

Ko-gi skauda
Tavo sielą,
Pasakyk, vaikine?
Nes ją graužia,
Nes ją ėda,
Negera degtinė.

Gaidukas.

MUSŲ KUNIGĖLIS.
Pažįstu aš vyrą 
Da nelabai seną, 
Ką turi pakaušį 
Pliką kai ir delną.

Tai kunigas Liurbis, 
‘Mūsiškis klebonas, 
Kurio burnoj telpa 
Ir Dievs ir šėtonas.

Jis bažnyčioj keikia 
Žmones už nedorą, 
O patsai užlaiko 
Mergų čielą porą.

S Bedievių šeimynas 
Jis smerkia, kedena, 
O patsai be šliubo 
Su mergom gyvena. 

Kunigėli liaukis 
Juokus varinėjęs, 
Juk sviets gerai žino, 
Koks tu niekadėjas!

"Saulės” kursuos.
— Kas man galėtų duoti, 

tinkamą palyginimą apie 
dangų ir pragarą?— klau
sia "Saulės” kursų mokyto
jas.

Atsistoja mokinys, kuris 
buvo Amerikoj ir sugrįžęs 
įstojo į "Saulės” kursus.

— Nagi.
— Dangus, tai yra kaip 

bankierius, o pragaras — 
kaip pan-šapė; sakoma — 
tegu tau Dievas užmoka, o 
už blogą — tegu tave vel
niai paima. ------

m. ■ ■ ------------------ ----

Mokykloj.
— Kur guli Australija?— 

klausia mokytojas.
Mokinys:— Aš manau, 

kad toj pačioj vietoj kur ir 
pirma gulėjo.

Pas avokatą.
— Tikiuos, kad už vieną 

paklausimą tamsta nereika
lausi atlyginimo.

Advokatas: 
kad ne, tik už atsakymą.

Supranta-

Gatvėje. _
— Kaip manai, Jonai, ką 

musų ponios darytų, jeigu 
visos butų juodveidėmis.

— Maltu anglis ir barsty
tų sau juodu pudru veidus.

Padarė labą.
AtsiprašauValkata:

tamistos, ar tamista važiuo
damas savo dviračiu nema
tei čia kur-nors policisto?

Ciklistas susilaikė, 
dairė ir atsako:

— Ne, miels mano 
gau, niekur pakeliui

žmo- 
man 

neteko matyti jokio poiieis- 
to.

— Jei taip, tai prašau ati
duok man savo laikrodėlį ir 

| pinigus — užreiškia atkiš
damas revolveri valkata.

Redakcijos atsakymai.

DENT1STAS

Dr. I. Ganzburg
Labai gerai at
lieka darbą su
rištą su danti
mis ir jų ligo
mis, už žemes
nę kainą, kaip
bent kas kitas Brocktone. 
nas užganėdinimas gvarantuoja- 
mas. Mokslas ir patyrimas Ru
sijoj ir Amerikoj yra geriausiu- 
liudvtoju to. Ateikite patįs per
sitikrinti.

Kalba rusiškai ir lenkiškai.
(U W. Elm street 
Brockton. Mass.

i 
i 
i 
i
3

(30)

HAM1LBDRG & COMPANY
7 ESSEX ST., BOSTON.
Specijališkas pasiūlymas 

dėl 4 Liepos-J uly:
... $1.00 
... $1.00 
u.. $1.00 

. .50 

. .40

Viską tik už $2.95.

kvorta Whiskey 
kvorta Gin ...
butelis Brandy 
kvorta Sherry ar Port 
kvortos Ale............... I

$5.00
KIEKVIENAM

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.

Atsišaukit pas

International Novelty 
Company,

i g »f a.M H'x.n> aaBggjg>offiiitocx!i<atm
IAr Nori Išmokti Anglų Kalbos?

Anglq kalba yra lencva Hmokti. bet aia lenframaa 
(uh ant tu KAS MOKINA. kO MOKINA IK KAIP 
MOKINA. Tarauta gali išmokti visa Anglų kalbg 
liaaeose nito darbo valandos* aav* narname, ai mai* 
atlyginimu- Greičiausia, didžiausia ir pripažinta ui 
geriausia: Amerikonuką Mokykla, paaekmincai mo
kina per pačia visme dalys* Amerikos ir Kanados, ir 
klesoae dienomis ir vakarais. Jei nori greitai išmokti 
Anglu kalbos, tai prrsllikriak apie nuaų mokykla 
pirma negu pradėsi mokslą kur kitur. Čia gali už
baigti GHAMMAR ir H1GH schooies kursus. Graži 
didelė iliustruota knyga yra siunčiama DYKAI. Rašyk 
platesniu žinia; idčk kelias markes dėl pruisntimo 
knygų*. Iškirpk ir priaigak kartu šita apgarsinim*. 

American School of Languages 
1711 W. 47th STREET CH1CAG0. ILL.

xjcH.xac.xx a g m X:g.x a g^«;yKiHnt

1154 Lincoln Avė- Utica. N. Y.

Richmond

Pirkit "Keleivio” spaudos knygas, nes dabar jos nupigintos.

p

UMzkas D-ras M. Zsm;
J Parmeater St 
Bos to", J'as*.

Visokias Ilgas gv 
dau pasekmitųrji- 
esiai. Ateikit ne
šiok pas mane 1 
•.repais 1 viršų tik 
ne’kit į aptieka: 
mano aurys bal
tos arba telefoną 
suok oašatesiu.
Of.so valas dos 
Nuo 9 iki 11 ryte 
cuo 1 iki 2 ir 6 iki 
S vakare. Teleph.

Draugai! Naudokitės proga
IR PAGELBEKITE MUMS SUNKIAM DARBE!

4?

V. ž.— Apie tuos ”iš grie
kų išrišimus už dolerius” ne
dėsime. Tas jau gerai vi
siems žinoma, kad kunigai 
iš savo "sakramentų” bizni 
sau daro. Išmintingi žmo
nės tų sakramentų neperka, 
gi kurie perka te save kai
tina.

Gudui.— Niekad neperra- 
šinėkite korespondencijų iš ; 
laikraščio, tai 1 
darbas ir bereikalingas mo- , 
kėjimas už persiuntimą, nesi y 
tokios korespondencijos pa-'; 
prastai nueis į gurbą.

Geniui Margam.— ‘

| Rainkoty ir Siūty Dirbtuvė 
LIETUVIŠKA DIDŽIAUSIA IR 

GERIAUSIA.
Mes dirbame RA1KOTUS ir 

SI t TUS. Vyriškus, Moteriškus ir )ĮĮ 
į Vaikams. Dirbame dėl KRAU- 

« TUVIŲ, AGENTAMS ir PAVIE- 
■ NIAMS iš geriausios materijos 

((! ir pigiau negu kita kokia dirbtuvė 
(ii Materijas mes imame iš dide- 

lių firmų ir daug ant karto, to- 
(((de! mes gaunam kur-kas pigiau 
įi ir geresnę materiją, todėl galime 

, j-- (J ir pigiau padaryt.
OergZUZia^ ,) Lietuviai, kurie norite tik turėt 
ilinam mo- ^STIPRIUS IR GERUS RUBUS 

.. visados kreipkitės pas 
Tolimesnieji per laišką; o 

i vietiniai ypatiškai.
t. Kriaučiams. Agentams ir Krau- Įj 

- ) tuvininkams sampelius pa- (_ Alums Į(, siunčiame dykai.

=Tra,elers RafcoatCompao, 
viškumą "Diego," tuomi jį| (i C. A. Romanas. saYminkąs, 
kitokiu nepadarysime. 0 k'3 Harrison Avė., 
draugiją pakreipti vienon .
bei kiton pusėn gali tik josit! DUblUN, MAbb. 
valdyba ir valdybai prita-i' 
rianti didžiuma narių.

Mrs. M. Uknis.— Sukit 
malonus savo pajieškojimą 
duokite surašyt daugiau 
mokančiam žmogui, nes iš 
prisiųsto negalima įspėti, 
kokios pavardės tų žmonių, 
kurių jieškote.

t

Advokato testamentas.
— Ar tiesa, kad mirė tavo 

dėdė, advokatas Liežuvins- 
kas. Beabejo paliko tau 
turtą?

— Taip, paliko, bet bepro
čių prieglaudai, padaryda
mas šitokį testamentą: "Pa
lieku bepročiam tai, ką nuo 
jų esu paėmęs."

Prižada daugiau mylėti.
— Ar myli mane, mano 

brangus Petruti?
— O, taip, bet prižadu da 

labiau mylėti po mirties.
— Kaip, tai po mirties?
— Nesupranti, po mirties 

tavo tėtušio, kada mums 
teks jo palikimas.

I

| “Keleivio” Skaitytojus.
Gerbiamieji

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

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

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

”Kel.” Administracija.

kurių pre-

ne-

I

I

AR NORI, KAD MYLĖTU 
MERGINOS?

Jeigu nori, tad pasipirk ~

PIGIAI.
Į mus.

i

CREST KENDŽIŲ, 
c; o ji niekad nepamirš jus, nes 
;; kendžių gardumas priverčia ją 

:.))jus mylėt. Reikalaukit visur ir 
y 1 visados Lovvneys Crest Kendžių. <; 
.Jeigu negali gaut kitur, tai pri- )

siųsk mums dolerį, o gausi vie- i! 
!(;jną svarą geriausių Amerikoj iš-jj 

>)) dirbtų ker.džių 
j jį K. ŠIDLAUSKAS 
’ )■; Generoliškas agentas Bostone.

M 226 BR0ADWAY,
8o. Boston, Mass

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

Jeigu neturi mano katalogo, tai prisiųsk už 3c. pačtinę markę, o tu
rės: didelį ir puikų katalogą, kuriame rasi visokių geriausių ARMONIKĄ 
SKR1PKŲ. HRIUBŲ. ir daugybę kitokių MUZIKALIŠKU INSTRU
MENTŲ. ISTORIŠKŲ IR MALDŲ KNYGŲ, kokių tik randasi lietuviš
koj kalboj. Puikiausias koncertinis Armonikas su 76 ir 102 raktais 
Kainos labai prieinamos. Naujausias Lietuviškas Sapnininkas, dydžio 
5x6’/4 su 310 paveikslėlių. Kaina 50c. Reikalaukite visokio tavoro pas 
tikrą lietuvį, o gausite teisingus tavorus. Agentams parduodu pigiau. 
Rašykit tokį adresą:

W. S. Waidelis 112 GR BROOKLYN, N. Y.

KELIAUJANTIS KRIAUŠIUS
Siuvanti 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. val- 
pribunu visur. Reikale adresuokit:

ii
'S

rnlz/iri ic Millbury str.,
. ZMIHKUHIb WORCESTER, MASS.

$1,30 VERTES GER0 TURiyl° knygų, atiduodame uz Dolleri I
Prisiėjo taip, kad "Keleivį” reikia perkraustyt į naują vietą, kas padaro daug iškaščių, todėl nutariu kiek ?

..galima pamažint savo knygų sandėlį. Kad nereikėtų tiek daug mokėt už jų perkraustymą, mes norim parduoti 
įjas kad ir be pelno, t. y. maždaug už tiek, kiek prekiavo jų padarymas. $1.50 vertės knygų atiduosim už $1.00. į 

11 Pinigus galite siųst paprastame laiške, įdėdami popierinį dolerį ir užrašydami aiškiai "Keleivio” ir savo I 
: Į 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 

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 papiovė merginą 
Oną Aumuller. Su paveikslais. So. 
Boston, Mass., 1915 m., pusi. 16 .... 

Amžinos Damos. 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 į 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" telpa 30 įvairių juokingų dai
nų, eilių, parodijų, etc. 
dainų tinka 
joms, šešta 
ston, Mass.,

Delko žmogui
Įdomus, moksliškas raštelis.
A. Bernsteiną, parašė Dr. 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., 
190g m., pusi. 64.....................................

Du Broiiu. 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.

K14 "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.........

K16 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.............

Daugelis iš 
juokingoms deklamaci- 

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

Reikia Gert ir Valgyt. 
Pagal
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Kaip Senovės Žmonės Persistatydavo 
Sau Žemę. Labai žingeidus senovės 
filosofų 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. Para
šė Iksas. Antra, pataisyta ir padidin
ta laida. So. Boston, Mass., 1915 m., 
pusi. t>4. ..........................

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 kunigų globą. Parašė kun. 
Geo. Tovnsend 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. Uktveris. 
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, 
je telpa netik atskiri žodžiai, bet 
sakiniai, pasikalbėjimai darbo 
kant, važiuojant kur nors, nuėjus
tuvėn, pas daktarą, pas barzdaskutį, 
pas kriaučių, ir t-t. Su fonetiškų išta
rimu ir gramatika. Antra padidinta 
ir pagerinta laida. Sutaisė St. Mi- 
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 
protėviai žmonas sau vogdavo, paskui 
pirkdavo, motinos savo dukteris par
duodavo ir t.t. Dasižinosi, kad vyrai 
turėjo daug pačių, o žųionos 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 filozifijos. 
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...............
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graži. Parašė J. B.
So. Boston, Mass. 1913 

Popieriaus apdarais..

pamo-
Iš jos sužinosi, kaip 
žiloje senovėj kaip

Vieno

Musų Padėjimas. Įdomus 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 ypatos. So. Bos
ton. Mass., 1913 m., pusi. 61..............

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

Paparčio Žiedas ir keturios kitos apysa
kos: 1) Neužsitikintis Vyras; 2) Žy
dinti Giria; 3) Klaida; 4) Korekta. 
Jose nurodoma kaip žmonės paikai ti
ki į 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; 
2) 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.................... $

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 
šė K. Stiklelis. So. Boston, 
1909 m., pusi. 63..........................

Žemė ir Žmogus. Labai įdomi ir 
kinanti knyga, 
žmogus gyveno 
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 paveikslų. 
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.

Taigi pasiskubinkit, nes toji proga bus neilgai, bet tik pakol persikelsim j naują vietą

a’SŠE"U, “KELEIVIS” SO. BOSTON, MASS



f.

✓
11

Z. ALEKSA.

Lietuvos šelpimas.
Paveikslėliai
PIRMAS PAVEIKSLAS.

(Lietuvių draugijos butas Vilniuj. "Draugas" 
Jamulaitis vaikščioja iš kampo į kampą ir nery- 
mauja.)

Jamulaitis (pats sau).— Ir kada, pagaliaus, vi
si ubagai išbėgs!... Vis nauji ir nauji... Nieko 
ir mokykloms nebeliks... Kad tas prūsas grei
čiau !...

Kunigas Alš. (greit įneidamas).— A, ir ta- 
mista čia? Sveiks, sveiks! Matai, tamsta, kad 
viskas nuodugniai persimainė. Penkti-šešti me
tai irgi užmiršti. Tuomet aš buvau Kauno ober- 
policmeisteriu, tamsta ciciliku, o dabar abu vie
noj draugijoj dėl labo nelaimingos Lietuvos. Se
niau...

Jamulaitis.— Aš, tamsta, neturiu laiko. Man 
skubu į "Agronomijos ir teisių" draugiją. Aš tik 
užėjau perspėti tamstą.

Kun. Alš.— Kas ? Kame dalykas ?... Lyg tai dieviais. 
teisybė ?...

Jam.— Nieko panašaus! Tai vis demokratų! 
pinklės. Jie niekaip negali dovanoti man, kad 
aš pas jus pasilikau. Gaila, kad iš komiteto atsi
traukiau. Vis tas Bulota kaltas! Tai ši draugi
ja klerikališka, tai joje negalima veikti kitokių 
pažiūrų žmonėms. O kas kaltas, jei kunigai darb
ščiausiais liko...

Kun. Alš.
Jam.— Nors aš išėjau iš valdybos, bet drau

gijoj, kaip likau, taip ir pasiliksiu. Išeiti reikėjo. 
Pavojinga buvo! Pradėjo Bulota ir jo draugai 
žydams parsidavusiuose laikraščiuose uostinėti, 
kokių aš politikos pažiūrų,— o žinai, tamsta, kad 
dabar tas pavojinga. Ot. kada prusai užims, vi
sai kitaip bus.

Kun. 
kiški...

Jam. 
Kun.

tamsta...
kad visus demokratiškus ir 
čius žydai užlaiko, kad...

Jam.— Man nėra kada... 
paskalos apie mano norą 
Draugijos,” tai vis demokratų leidžiamos, 
kaip buvau, taip ir liksiu. Gal tamsta, kunigėli, 
prie progos vėl pasirūpinsi pašaukti mane į komi
tetą. Juk tamsta čia šeimininkas...

Kun. Alš.— žinoma, žinoma... Viskas bus ge
rai...

Jam.— Ačiū! Likit sveiki! (Išeina).
Kun. Alš.— Likit, likit...
Kun. Alš. (pats vienas). Galiu atiduoti galvą, 

kad jis liks mūsiškiu... O kiek jis kraujo pagadi
no?... Kiek?... (mostelėjo ranka.) Verčiau... Bet 
dabar... Jis šoks, kaip mes duduosim. Sena ne
apykanta prieš demokratus neužmigo. Ir Bulotos 
neapkenčia... Reikės tik pakurstyti, ir viskas 
bus gerai. Kaip pradės jis girti kunigus ir peik
ti inteligentus, o ypač iš demokratų pusės, tai 
ir nepasijus, kaip visiškai mūsiškiu liks. (Už du
rų kas tai kosi ir smarkiai nosį valo. Klauso). 
Vėl nelabasis ką tai neša! Na, eik po velnių!... 
(Įneina jau nebejauna moteriškė).

Moteriškė.— Tegul bus pagarbintas...
Kun. Alš.— Ant amž... (nuniurnėjo). Na, ką 

pasakysi ?
Moteriškė (prieina prie kunigo ir bučiuoja ran

ką).— Aš pas kunigėlį... Susimylėkit... (pra
deda verkti).

Kun. Alš.— Na greičiau. Pas mane nėra laiko 
laukti, kol išsižliumbsi. Sakyk greičiau.

Mot.— Mus maskoliai išvijo. Vyrą pakorė, sa
ko, špenas...

Kun. Alš.— Nereikėjo vokiečiui tarnauti.
Mot.— Jis niekam netarnavo. Jis tik išėjo ant 

kalnelio...
Kun. Alš.— Ko-gi nori?
Mot.— Susimylėkit, kunigėli... (už durų vaiko 

verksmas).
Kun. AK.— Kas ten už durų?
Mot.— Vaikus palikau. Petrukas penkių metų 

ir Onutė pusantrų. Jau trečia diena nieko neval
gę. Tik vakar ant mėšlyno radau plutas... Visa 
Onutei atidaviau. Nuo bado sutino ir vis verkia.

Teisybė...

Alš.— Mes vis tvirtinom. kad tie cicili-

(nori ką-tai pasakyti.)
Alš.— Atsiprašau! Vis užmirštu, kad 

Aš ne tą norėjau pasakyti. Juk aišku, 
pirmeiviškus laikraš-

Reikia skubytis. Tos 
išstoti iš ''Lietuvių 

Ai

dama prie tilto, verkė, bučiavo kūdikį ir viską tai 
pasakojo, kad koks tai kunigas spyrė, vijo pas vo
kiečius... Nieko nesuprasi... Ar nebuvo ji čio
nai?

Kun. Alš.— Ne, nebuvo...
Bas.— Tai ir gerai... Kad kokių nesmagumų ne

išeitų. Paskui ir aukų mažiau bus. Na likit 
sveiki. (Išeina. Duryse susiduria su studentu). 
— Meldžiu, meldžiu...

Studentas (už durų).— Palauksiu... meldžiu...
Bas. (išeidamas kuigui Alš.— Nepraleiskit 

su tuščiomis. Tai vis busimi Lietuvos šulai. (Stu
dentui): Drąsiau. (Lipa trepais žemyn).

Studentas (įneina ir povaliai užveria duris).— 
Labą dieną...

Kun. Alš.— Labą. labą... Ką tamsta pasakysi. 
Stud.— Atsidūriau blogame padėjime. Mano 

tėvai prie pat rubežiaus. Aš pabėgau. Tėvai li
ko prie ūkės. Vokiečiai užėmė musų tėviškę. Pa
šalpos nuo tėvų negaliu gauti. Reikia į Maskvą 
važiuoti, nėra už ką. Na, ir pradžiai reikia.

Kun. Alš.— Ar išteks 150 rublių?
Stud.— Jei busit taip geri.
Kun. Alš. (atidaro stalčių, išima pinigus ir at

skaito kiek reikia).— Ve tamstai 150. Tik žiū
rėk, tamsta, nesusidėk tenai su cicilikais ir be- 

Ne cicilikai tamstą remia, bet kunigai. 
Į Mes dirbam, ne miegam, kad tik sušelpti mums 
brangią Lietuvą ir jos sūnūs. Mums labai rupi 
busimoji lietuvių inteligentija... na, ir neužmirš
tam ją. Ve tamsta pasirašyk Čionai.

Stud. (pasirašo ir atsisveikinęs eidamas prie 
durų sako pats sau).— Nelaukiau tiek gauti. 
Dabar galima bus ir paūžti. Seniai nesilinksmi- 
nau. (Garsiai): Dar kartą ačiū tamstai už pini
gus. Niekados neužmiršiu. (Išeina.)

Kun. Alš. (sėdi užsimąstęs).
(Įneina jauna moteriškė ir atsistoja palei du

ris. Kunigas nemato.)
Kun. Alš. (pas sau), 

gerai klojasi.
150 rublių nupirkau gerą ramstą, 
pašalpos keli ūkininkai, ir vėl mūsiškių daugiau. 
O jei vieną-kitą šimtinę bereikalingai ubagams 
išmesi, tai ūkininkai ir studentai pataiso. Nors ir 
tas vakarikščias nutarimas nusiųsti 200 rublių į 
Vargšų parapiją. Tai visai dykai pinigai išmesti. 
Jei gaus vienas-kitas ubagas rubli-kitą, tai Lie
tuvai nuo to nei šalta nei karšta. Daug protin
giau atiduoti tuos 200 rub. kokiam ūkininkui, stu
dentui arba mūsiškių mokyklai... Na, gal ant 
vietos pataisys... Gal dasiprotės ir ubagams vien 
dūlę... (atkiša dūlę ir pamato Jauną Moteriškę). 
O iš kur tu? (riktelėjo supykęs).

Jaunoji Moteriškė (nedrąsiai).— Atėjau pas 
kunigėlį...

Kun. Alš.— Kaip tu įnėjai?
Jaun. Mot.— Durįs buvo neuždarytos, o kuni

gėlis užsimąstęs ir nedrįsau nieko...
Kun. Alš.— Reikėjo paklausti, ar įleisiu.
Jaun. Mot.— Aš nieko nežinojau.
Kun. Alš.— Reikia žinoti! Ką pasakysi? 
Jaun. Mot.— Mano vyras dirbo dvare.

vainos jį užmušė. Mane ir senus tėvelius išvijo 
iš dvaro. Dabar veja nežinau kur. Jau antrą 
diena nieko nevalgiau, žmonės pasakoja, kad čia 
duoda pašalpos nukentėjusiems nuo karės. Tai 
atėjau...

Kun. Alš.— Maža ką žmonės zaunija. Mes duo
dam pašalpos tik tiems, kuriuos sudegino, sunai
kino. O pas tave kas buvo, ar tavo ką pavogė, ar 
sudegino?...

Jaun. Mot.— Pas mus nieko nebuvo...
Kun. Alš.
J. Mot.— Vyrą užmušė...
Kun. Alš.— Mes ne stebukladariai. Tavo vyro 

neatgaivinsim...
J. Mot.— Antra diena nieko nevalgiau...
Kun. Alš.— Turi vaikų?
J. Mot.— Petruką trijų metų. 
Kun. Alš.— O broliai yra?
J. Mot.— Juozas. Amerikoj.
Kun. Alš.— Keno vaikai ar giminės Amerikoj, 

mes tiems nieko ‘neduodam. Gali atsiimti.
J. Mot.— Adreso neturiu. O mus veja. Juras 

visai nežino, kur mes. Antra diena nevalgėm. 
Badu reikės... (pradeda veirkti).

Kun. Alš.— Gana jau, gana... Nusibodo man. 
Na, eik sau, pas mane laiko nėr... Na!... Kaip 
paimsiu šluotą! Ko jus čia einat? Kas jus šau
kia? (jieško šluotos).

(Uždanga nusileidžia).

Smagiai jautiesi, 
šiandien sušelpiau studentą 

Vakar

Tai ką šelpti?

Ant

KELEIVIS

Parsiduoda Sztoras
ČEVERYKŲ. DRAPANA IR 

GRAMAFONŲ.
Vieta yra apgyventa Lietuviais ir 

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

Atsikreipk.it tuojaus šiuo adresu:
L. š. (?)

28 Broadway, So. Boaton, Mass.

Tol: 2787-jJ

Dr. David W.Roseu |
Kalba Lietuviškai, I^nlrižirai I 

Rusiškai ir Vokiškai.
GYDO VISOKIAS LIGAS.

Valandos:
Nuo 8 iki 10 ryte. Nu Į 

2 iki 3 dieną, nuo 7 |
8 vakare.

UI HANOVER STREET, 
BOSTON, MASS. |

[t
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M. ANDRIUŠIUTĖ, 
(Andrews) 

MOTERIŠKŲ RŪBŲ SIUVĖJA.

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 Broadvay,

SO. BOSTON, MASS.

Ant 21 
akmens

Gelžkelio laik
rodis šrubeliu 
užsukamas, vy
riško didumo, 
rašytais dubel- 
tavais viršais 
ant 20 metų au
ksuotas su iš- 
Labai teisingas,

ypatingai gelžkeliu važiuojantiems 
žmonėms, kuriems reikia visuomet 
tkras laikas žinoti. Gvarantuota* 
ant 20 metų. Ypatingas pasiulyji- 
mas. Mes išsiųsime šį laikrodėlį ant 
kiekvieno adreso už $5.75 C. O. D. ir 
persiuntimo kaštus, su teise jums vi 
ską peržiūrėt. Jei busi neužganėdin 
tas, nemokėk nė cento. Atsiminkit* 
jus užmokėtumėt už tokį pat laikro 
dėlį apie $25.00 jei pirktumėt kitur 
Puikus auksuotas lenciūgėlis ir ka 
būtis dykai su kiekvienu laikrodėliu 

(32) 
EXCELSIOR WATCH CO.

906 Athenaeum Bldg. CHICAGO, ILL

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 palieka 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- 
tįs palieka balti ir kvapas kvepiančiu. 
Muilo kaina — 25c.

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

Geriausias būdas dėl ttrmkno į »

Neturi stokuot nei viename name [U . į'

PAN^XPELLER
Jau nuo 50 metų yra vienu iš numylėtų 

naminių būdų pas lctuvnikus ir 
visame pasaulyj.

Tikras tiktai su pažymėta marke
“JKARA”

25a. Ir 50c. baUliuku vumm aptUkoM arba
•tsftti nuo

F. AO. RKHTER A CO.
:*-SO WaaMngtM Straat, Naw Yarfc. N. Y.

i

I
 Seniausias rusiškai-amerikoniškas ;; 

Gydytojas Bostone

Dr. B. L BERBARD n
195 Dorchester st„ So. Boston.;; 
Musų specijališkumas yra pri- s! 
vatiškos moterų ir vyrų ligos. |;

Priėmimo valandos: nuo 1 iki 3 h 
ir nuo 6 iki 7 vakare.

Telefonas So. Boston 864.

Teisingiausia ir Geriausia '
Sutaisom Receptus su di

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

Galite reikalaut ir per laiškus, 
o mes per ekspresą gyduoles at
siųsime.

EDVARD DALY, Santaku 
18 Brotay, Si. Butu.

Galite reikalaut ir per laišku, 
o mes per ekspresą gyduoles at
siųsim.

Lietuviai Kliaučiai I 
Viso kitu Vyrama Drabežian 

Siuvame ant Užsakymo 
Išvalome, sutaisome ir tšpreri 

name senas.
Vienintėlė Kriaučių kompanija 

So. Bostone, kur visame duoda 
gerą ir gražų darbą už prieina
mą kainą.
PASIŪDINK PAS MU8 SIUTĄ 
O NEŠIOSI IR D2IAUGSIE8L 
Todėl, kurie norit pasisiudint 
gerą siutą, išvalyt arba suprasit, 

kreipkitės pas mus.
8OUTH BOSTON CU8TOM 

TAILORING CO.
278 Broadvay, So. Boston.i

į REIKIA ŽINOTI, KAD TIK DAINOROS ’TRE- 
Į JOS DEVYNERIOS” YRA TIKRAI LIETUVIŠKOS.

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

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.

M. GALLIVAN C0
Užlaiko geriausį

ELIŲ, VYNĄ LIKERIUS IR 
KITOKIUS SKANIUS 

GĖRIMŲ.
Taipgi ir geriausio tabako Cigarų 

Meldžiame užeiti, o visados 
rasite gražų patarnavimą. 

362*366 2ad sL Si. Bestu.

i

J

GERUS VYRAMS SIUTUS IR OVERKO- 
TUS PASIUVAM PIGIAI IR GERAL

Užtikrinau, kad Jus sučėdysit pinigų ir 
turėsite GRAŽIUS RUBUS. Mes imam 
materiją iš gerųjų firmų ir primiernojam 
rūbą pagal žmogų, todėl nesudarko žmogaus 
išvaizdos ir būna tvirtesni.

222 W. BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

Telefonas: So. Boston—21013

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. Baracevicius
258 Broadway, So. Boston. Mass. 

Telefonas: So. Boston 839-J.

Tel. Richmond 311.

Dr..Wm. A. Green
259 HANOVER STREET, 

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

mas užsisenėjusių ligų. 
Visokis patarimas dykai.

S. Baracevicius

TREJOS DEVYNERIOS
ar*A><i

TREJANKĄ
Susideda ti z? ivotnų gydančių ir šok**.

Sutaisyta su degtine arba virintu vandeniu 
yra geriausiu vaistu arba karčiu 

vynu dėl skilvio.
Gydo visokias skilvio ligas, nemalimą, 
gumbą, dispepsiją, išpūtimą, riemeni, 
dieglius šonuose, krutinėję ir nugaroje, 
patrūkimą, sunkumą ant krutinės ir 
visokias kitas skilvio ligas. Geriausiai 

pataiso apetitą.
VARTOJIMAS: _ Viens pakelį šitų gydančių 

augmenų užmerkti i vien* kvortų čysto spiruto 
ir tiek pat vandens, arba išvirti čystame van- 
denyje ir po n valandų gerti po puse stiklelio 
arba mažiau.

VINCAS J. DAUNORA, Aptiekoriu 
229 Bcdford Ava , Brooklyn, N. Y.

Kampas North a-tos gatvč*.
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Siutus ir kitokius

DUOKIT PASIŪT MUMS

TAIPGI IŠVALOM IR IŠPROSINAM 
VISOKIAS VYRŲ IR MOTERŲ 

DRAPANAS.
Tikras Jūsų brolis lietuvis

Ant. Januška

Susimylėkit...
Kun. Ate.— Nieko negausi, eik šalin...
Mot. (puola prie kojų ir bučiuoja kunigo kojas. 

Kunigas spyria stačiai į bumą. Moteris griebia
si už burnos. Per pirštus kraujas varva).

Kun. Ate.— Eik pas vokiečius. Tegu jie ir šel
pia šnipo...

Mot. (nieko nesakydama išeina. Vaiko verks- 
* mas vis labiau atsitolina ir greit nutyla).

Kun. AšL (pats vienas).— Ir nelabasis tą mo- 
moterį atnešė. Vyras šnipas... Bet vaikų gaila... 
Ne jie pirmi, ne jie paskutiniai. Visų neapru- 
pinsi. Na, o jei policija prisiuntė ją, kad ištirti, 
ar neremiam šnipų. Gerai, kad nieko nedaviau... 
Dar pakartų... arba ištremtų... O galėjo būti at
siųsta... Juk su ciciliku susidėjom. (Atsistoja 
ir pradeda smarkiai vaikščioti iš kampo į kampą).

Basanaitis (įneina povaliai).— Kokia nelai
mė!

Kun. Ate.— Kas? Kame dalykas?
Basanaitis.— Einu per žaliąjį tiltą. Tik staiga 

moteriškė meta į vandenį savo vaikus, o paskui 
pati puola. Vaikus vanduo nunešė. Moteriškę iš
traukė jau negyvą. Rodosi kelios dienos, kaip 
nevalgius, žmonės pasakoja, kad vis dejavo ei-

ANTRAS PAVEIKSLAS.
(Vilniaus gatvė. Rusų kariumenė dar neišė

jus. Tarpais girdėti tolimi šūviai. Gatve vaikš
čioja darbininkai, kaimiečai, ponai, žydai, karei
viai, sanitarai. Kaip kada neša sužeistą ar už-. 
muštą. Vieni skubinasi, beveik bėga. Kiti ga
na apatiškai žiuri į tą viską, kas dedasi aplinkui.) 

Eina dvi kaimietės.
Pirmoji kaimietė (tęsia seniau pradėtą kalbą). 

— Dabar parėjo pinigų ant biednų iš kitų žemių.1 
ale tik ponai ir bagočiai naudojasi. Sako, bene 
ką turi biednas, ar jo ką pavogė ar sudegino. 
Jeigu keno vakai kitoj žemėj, tai suvis nieko ne
duoda. Aš rašiau savo sunui į Angliją: jeigu pas 
jus dėtų, kaip Amerikoj, pinigų, tai neduokit nie
ko.

Antroji kaimietė.— Teisybę sakai. Ir man 
nieko nedavė. Kudirkų Jonui, kunigo broliui, da
vė du šimtu rublių, sako, ir daugiau duos. Kad 
tą viską į gazietas įtraukti. Ponai ir gaspadoriai 
visus pinigus sau pasilieka.

Pirm. Kaim.— Ir kunigai neužmiršta apie save. 
Visos gaspadinės aprūpintos... (Daugiau negirdė
ti. Nueina toliau.)

(Toliaus bus.)

J. RIMKUS,
BOX 36, Holbrook, Mass.

LEIDI SLINKTI
SAVO PLAUKAMS?!

Neturėsi daugiau kal- 
tunuotų, resvų, krintan
čių, pleiskanuotų, ap
mirusių, žodžiu—ligui
stų plaukų—ko turėtu
mei visuomet gėdinties, 
nes tas daro Tau ne
apsakomą nemalonumą 
—jeigu tik urnai pra
dėsi vartot musų su
taisytus plaukams vais- 

“Dermafuga”. Geresnių plaukams 
" —t “Dermafugą” nėra!

Derrnafuga” padarys tą, kad Ta- 
. * . . Lr

skaistus! Oda Tavo galvoje bus ty

tus 
vaistų už

vo plaukai bus tankus, 'švelnus ir 

ra, pleiskanos išnyks ant visados, 
o plaukai niekad daugiau neslinks. 
Busi patenkintas savo plaukais 1 Ne 
pavydėk kitų puikiems plaukams, 
nes pats gali turėti dar dailesnius!

Reikalaujant prisiusime Tau pačta 
suvis dykai išbandymui “sampilą”. 
Prisiųsk 10c stampomis persiuntimo 
lėšų, gausi išbandymui dėžutę “Der- 
mafugos” veltui, sykiu ir brošiūrą, 
užvardytą: “Puikus Plaukai”. 
ARGIL SPECIALTIES CO., 

Dept. 12

k50,000 ,
KNYGŲ/
_______ Ar Esi KankinamasVISIŠKAI UŽ 

DYKĄ
Kožnas vyras turi pareikalauti umu 

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

4

8iflllsų arba Užnuodijimų Kraujo, 
Triperių, Pulavlmų, Nusilpnėjimų Gy
vybės, Užkrečiamais Ligais, Lytiškai 
šlapinamais Organais, Dusulių, Negruo- 
mnlavlmu Vidurių, Prietvarką, Slogo
mis, Hemoroldais,* Reumatizmų, Pilvo, 
Jaknų, Pūsles ir Inkštu Ligomes?

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

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

Dykai 
dėl

Viru
Kelias į Sveikatą, 

Stiprumą ir Energiją.

Siusk Tą Už Dyką Knygos Kuponą Šiandien.
DR. J. RU8SEL PRI C E CO.. L.202 Maditon A Cliatoo Sts„ Chieago. UI.
Oodotlnasai:—Aš esu užinteresuotas jūsų Už Dyką Knygos Pastulynimul ir norėčiau 

gauti vieną iš tų knygų, amu laiku.
Vardas ir pavarde........................................................................................................................ ..

Adresas............................................................................................................................................ .

Miestas Stejtas
V

P. O. Box 37, Philadelphia, Pa.

Atsikreipk.it
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Vietines Žinios
Susitvėrė draugija gimdy

mams kontroliuoti.
Pastaromis dienomis Bo

stone prasidėjo smarki agi
tacija už kontroliavimą 
gimdymų. Reikalaujama, 
kad butų leistina biednoms 
moterims žinoti, kaip apsi- 
saugot nuo didelių šeimynų. 
Dalinamos tam tikros kny
gutės, kur aiškinama, kaip 
galima apsisaugot nuo vai
kų. Už tų knygučių dalini
mą likos areštuotas anądien 
vietos anglų socialistų laik
raščio "The Flame” redak
torius drg. Alison. Pirma 
pas jį atėjo detektivas ir pa
prašė tos knygutės, sakyda
mas, kad ir jis nori žinoti, 
kaip apsisaugoti nuo vaikų. nekalbomis "veda Kaip tik jis gavo knygutę, savo prakalbomis veda 
tuojaus ant Alisono ofiso 
užpuolė policija, padarė 
kratą ir areštavo patį Ak
soną.

■ Alisono suėmimas padarė 
didelį sujudimą tarp tos 
propagandos šalininkų. Net 
kapitalistų laikraščiai rašo, 
kad policija norėdama tą 
agitaciją sustabdyti da dau
giau ją išplatino. Už Aliso- 
ną užsistojo netik paprasti 
"anarchistai,” bet žymus 
amerikiečių veikėjai, dakta
rai, rašytojai ir net kunigai. 
A’isono šalininkų skaičius i 
kelias dienas padidėjo šim
teriopai. Knygutes apie 
apsisaugojimą nuo gimdy
mų pradėta dalyti moterims 
ir merginoms jau net prie 
dirbtuvių.

Negana to. pereitoj suba
toj likos sutverta Alisono 
vardu draugija gimdymams 
kontroliuoti. Oficialė tos į 
draugijos būklė arba ofisas j 
bus Bostone po No. 3 Bel- 
lingham place.

Draugija stato savo tiks
lais rinkti aukų Alisonui 
ginti, varyti toliaus gimdy
mų aprubežiavimo propo- 
gandą ir aiškinti žmonėms, 
kad žinoti apie tokius daly
kus nėra joks nešvarumas 
arba nedora, kaip tai tūli 
"doros” apaštalai aiškina, 
bet būtina kiekvienos moti
nos ir tėvo pareiga.

Draugijos pirmininkė yra 
ponia J. J. Jack, Harvardo 
universiteto girininkystės 
profesoriaus žmona; sekre
tore ponia E. Chapin Par
rot, buvusi Fairhope Orga- 
nic School mokytoja, o ka- 
sierium rašytoja Stuart 
Chase. Į veikiamąjį komi
tetą įnėjo visuomenės veikė
ja Miss Ella Westcott, kun. 
George Grove Mills, kun. 
Paul Blanshard, laikrašti
ninkas Irwin Graniš, mote
rų lygos pirmininkė Miss 
Alma Wilsner ir keliatas ki
tų žymių amerikonų.

Šios seredos vakarą, t. y. 
19 liepos, Alisono draugija 
šaukia didelį viešą mitingą 
Tremont Temple Buildinge, 
kur bus sakomos apie gim
dymų aprubežiavimą pra
kalbos ir platinamos tam 
tikros knygutės. Patartina 
ir lietuviams nueiti. Reikė
tų pasistengti, kad tas mi
tingas butų kuodidžiausias.

Policijos perdėtinis Crow- 
ley, kuris nesenai da sakė 
dėsiąs visas savo pastangas, 
kad šitą agitaciją sulaukius, 
dabar jau visai kitaip kalba. 
Kada jam pranešta apie 
rengiamą susirinkimą. 
atsakė: - - - * -
kiek jiems patinka ir mes jų 
nestabdysim. Aš manau, 
kad aš nė policmanų tenai 
nesiųsiu klausytis, ką jų 
kalbėtojai kalba.”

Pereitoj sąvaitėj trans
porto darbininkų unija buvo 
sušaukus protesto mitingą 
prieš Alisono suėmimą ir iš
nešė protesto rezoliuciją. 
Vis didesnis ir didesnis da
roma spaudimas, kad butų 
leista biednmos moterims 
aiškinti, kaip apsisaugot 
nuo negeistinų vaikų.

Tūkstantis lietuvių Spot So. Bostonas kįla.
Pondo žaliumy nuošė. Majoras Curley pranasau-

Liepos 16 buvo puiki die-lja, kad So. Bostonas greitu 
na, kas davė progą tukstan- laiku turės labai pakilti, nes 
tiniai lietuvių miniai šuva- kas kartas čia vis daugiau 
žiuoti į Spot Pondo žaliumy-į ir daugiau koncentruojasi 
nūs. Šioji vieta buvo, taip pramonė. Dabar Western 
sakant, atrasta ir kelias ten Electric Co. nutarė statyti 
pravesta keli metai atgal So. Bostone didelę dirbtuvę; 
socialistų. Iškarto tenai su kelios kitos firmos jau sta- 
važiuodavo vien tik lietuvių to r neužilgo da tūkstančiai 
socialistai, bet tolyn prade- žmonių turės čia darbo. Rei- 
jo važiuoti ir tautininkai, o kės daug mechanikų ir 
da toliau, nors mažai, ėmė amatninkų, ir risi jie, be 
važiuoti jau ir kun. Žilinsko1 abejonės, turės apsigyventi 
parapijonai. Ir visi išsitek- So. Bostone, 
davo ir sutikdavo, lošdami 
išvien įvairius žaislus; visi,; 
jausdavosi lietuviais darbi
ninkais. Tečiaus kai kam

Užpuolimas ant farmos.
Pereito panedėlio vakarą 

, x.. . ant Woburno farmos, neto-
tas tur-but nepatiko ir, ma- b Bostono, buvo padarytas 
tomą, pripasakojo policijai, Įbjaurus užpuolimas. Plėši- 

r^ai suvažiuoja anar- j.ai atvažįavo automobiliuje 
chistai ir bedieviškomis su užgesintomis lempomis ir 
. x ... kuomet vienas sėdėjo auto
geno gerus katalikus. Dėl-,mobiliuje, trįs isilaužė i far- 
to, turbut. policija ir uz- merio ’ Iacovittė namus, su- 
draudė sociaii>tam> čia lai- mUge jį paų, sumušė jo žmo- 
kyti viesas prakalbas, bet na įr apvogę namus pabėgo, 
jie važiuoti j čia nesihoy e,1 Kaįmynė mergina pagriebus 
ir vietoje prakalbų, pradėjo :karabįna išleido paskui au- 
losti įvairius žaislus, kas,| ‘ . -

Visokios Žinios
VAIKŲ PARALYŽIUS 

NESUSTOJA.
Vaikų liga siaučia dau

giausia New Yorke. Pasta
ruoju laiku tenai apserga 
po 150—160 vaikų kasdiena; 
ketvirta dalis apsirgusių 
miršta. Iki pereitai subatai 
išviso Nevv Yorke buvo 
1860 apsirgimų ir 370 mir- v • cių.

PRIDĖJO DINAMITO 
ANT GELEŽIN

KELIO.
Netoli Bellvvoodo, Pa., de- 

tektivai dabar jieško pikta
darių, kurie pridėjo ant ge
ležinkelio dinamito. Dina^ 
mito buvo pridėta ant visų 
keturių bėgių ir prikišta da 
i tuščius vagonus. Išviso 
atrasta 86 bruseliai. Ištiko 
tris ekspliozijos.

AUDROJ ŽUVO 14 LAIVŲ.
Mobile, Ala.— Šitoj apie- 

linkėj ant jūrių žuvo 14 lai-. -- - _ - _- naiauma ioiuauv paonui au- ------------v - ---------c ’ ~ 

---- i.™' kas’ tomobiliu kelioliką šūvių i VU nuo audros, kuri siautė 
zin°nia, vistiek Publiką pa- tamsą? ^t tUrbut nepataikė. čia pereitoj subatoj.

Prince Albert
vertas užsitarnavimo

Teisingumas musų sanprotavimo, kad rūkyto
jai ištikrujų myli gerumą labiau už kuponus ir 
premijas pasitikrina tuomi entuzijazmu, su kokiu 
Prince Albert, pypkės arba papirosų tabakas, bu
vo sutiktas visame civilizuotame pasauly. Pre
mijos ir kuponai niekados nesiduodavo kaipo 
raginimas jo rūkymui!

Nė federališkos nė. valstybinės restrikcijos 
draudžiančios kuponų ir premijų vartojimą 
gali kenkti pardavinėjimui Prince Albert!

pa

už-
ne- ,. »Ant Kitos pusės šios bleki- 

nės perskaitysi: "Procesą
Užpatentuotą Liep. 30, 1907.”

Pringe Albert
the nationaljoy smohe

yra tabakas parinkto gerumo — ir yra padarytas su pagalba tam tikro patentuo
to proceso, taip kad jis nedegina ir nekanda liežuvio! Pakol tas procesas buvo 
išrastas, ėmė net tris metus ir daugybė pinigų, taip kad šiandien kiekvienas 
žmogus norintis rūkyti pypkę arba susivynioti savo papirosą, gali tai padaryti be 
jokios baimės, nežiūrint kaip jautrus yra jo liežuvis arba gerklė!

Jusu smokas ir užsiganėdinimas yra labiau pa- Jus galite pirkti Prince Albert vi- 
... i-i - -_______ sor, kur tik tabakas parsiduoda,geidaujamas kaip Kuponai ir premijos. raudcnuose maišiukuose po 5c.;

biekinėse po 10c.; eininiuosk humi- 
doruose po svarą ir pu-

R. J. REYNOLDS TOBACCO COMPANY krišpolo humidoruose su 
Wiiuton-Salem, N. C. drėkinimo prietaisa.

j

PRANEŠIMAS.• «o

Pranešu visiems lietu- i

traukdavo, taip kad. Bosto
no ir aplinkės lietuviams ši 
vieta tapo kaip ir kokia at-j x t 
įaidą. arba .tebu ; revolverį*ir* dideli durtuvą. Iriams, o ypatingai mano ko-
Pereitą nedeldiem čionai su- Jįs pasisakė esąs Prince Sil- stumeriams, kad as perke- 
važiavo jau apie 1,000 lietu- vestįano įg Lawrence’o, bet hau savo čeverykų taisytu
vių, ir tai įvairių pažiūrų— kit neišduoda. Sumušti vę nuo 208 Broadway po No. 
socialistų, tautininkų, vyčių. farmeriai tuojaus jį pažino. 323 Broadway, tarpe D irE 
Ir, žinoma, kaip sekdami so- ~ gatvių. Todėl risi, kurie
cialistus katalikai pradėjo A j kompanijos kasie- turite'ką nors pataisymui? 
daryti čionai išvažiavimus, i malonėkite atei po No. 323
taip sekdami socialistus jie . . ;P|Broadway.

Vėliau policija vieną plėši
ką suėmė ant Readingo vag- 
zalo. Pas jį rado užtaisytą

Pereitą nedėldienį čionai su
važiavo jau apie 1,000 lietu-Į 
vių, ir tai įvairių pažiūrų- — neišduoda. Sumušti vę nuo 208 Broadway po No.

Broadway.
Ant. Abazorius.

taip sekdami socialistus jie . kamno Coneres iri pradėjo ir kaikunuos žais- pi^bulį ?a7vių So Bosto- 
jus lobti.^ ne pereitoj subatoj tuojaus ___ .
Ho”0e’irzSa’kJsum^, . u iHTurek Savo Namą! DIOgO ir nėra P . po pietų buvo užpultas, SU-i 
nes vuetos i . muštas ir apiplėštasColonial
iki-ahų visiems. Jociaus Can Co c bel,
reikia pazjTneti, kad kun. kuris turėjo su $1360 
Kemešio publika _ sl® pinigu kenu dirbtuvės dar- 
zmomskumo PeP"P“l^- biniSkų algoms. Atėmę vi- 
Gabmeciai. kuriems a pinigus plėšikai pabė-

i kai išrodė turbut artimesni i r & r 
negu socialistai, prisidėjo j % -_______

'prie Kemėšio publikos. Bet i ..
štai vyčiai, ar tai keno ”už- Birutes Kanklių Cho 
komenduoti,” ar iš savo "su- 5 , ,
sipratimo" sustabdė žaislą, ^tojams pranešame, kad - 

; pašnabždėjo tarp savęs, ir d* t- y. nedelioj susi-
pradėjo šaukti: "Kas netu-1

čTa * bedievių prisirengus prie' žieminio
Tu - sezono.ir gabijieciai i cho^ moRyg Romp

i

i

Birutės Kanklių Choro 
nariams ir šiaip dainos my-j

d. Liepos, t. y. nedėlioj susi-
. netu-į _------, . .*• ,

ri škaplierių, tegul išeina iš; Pen» kad atgaivinus, chorą 
mus tarpo, 
nereikia!”

Kam mokėt brangias randas namų 
savininkams, kada už tuos pinigu* 
gali nusipirkt savo namą. PER PA
SKUTINIUS DU METU MES PAR
DAVĖM 500 NAMU LIETUVIAMS, 
apie už pusę milijono dolerių vertės, 
ir jie visi užganėdinti

Dabar mes turime daugybę gerą 
namą ir lotų ant lengvų išmokėjimų 
Tik biskj įmokėk ir turi savo namų!

Mes parupinam taipgi pirmų ir 
antrų paskolų, duodame statymam* 
(construction) paskola 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.

! O-R«S ST. ANORZEJEWSKI|
Vienatinis lenkiškas

DANTŲ DAKTARAS. Įj
Užtaisau pasigadinusius dantis ir 1 
dedu naujus. Laiką gvarantuoju. :! ’ 
Ištraukiu dantis be jokio skausmo ’pį 

'176 HARRISON AVE^ BOSTON. >(Sj

________ _ ■ ——i 
(( )>>' ’__ ---- —____ — < i

Į

: Į i

H. S. Stone, Oph.D.
Akių

Specijalistas.

I-------- :
SO. BOSTON, MASS. į

10 m. So. Bostone.
399 Broadwayr

Telephone: Baek Bar 420®
DAKTARAS

turėjo išeiti iš vyčių rato.j__v£°pl moKys gero. hunip. > - 
'Šiaip ar taip imsime, o toks Petrauskas, taigi choras 
j katalikų pasielgimas yra issivystyti h
■ labai nekulturiškas. Gali- , _ Ateikite si reikalą apka - į ►labai nekulturiškas.
ma sakyt, da pirmu kartu^ti visi.

B. K. Choro atgaivintojai. \_______
Bostono ir aplinkinių mie

stų socialistai rengia bend- 
___ x išvažiavimą į farmas.

dirba per visą sąvaitę dirth | ^?rmeiįa’’^.^u.r^e tur^ t0" 
tuvėje, kur gal tik 20-tas kiems isvaziavimams_ gerą 

' škaplerius. netohaus kaip oe ke-
- hones iš Bostono, malones

pranešti sekančiu antrašu: 
f N. Januška,
28 Broadway, So. Boston.

čionai atvažiavo, da tik sve
čiai, o jau pradeda šeimi
ninkauti. Jeigu jau ant pi

kniko jie taip bij'osi žmonių 
be škaplierių, tai kaipgi jie

i žmogus ' turi
Kurgi musų katalikų sme
genis? Raulukas.

Daro miestui nuostolius.
Miesto tarybos Posėdyje 
majoras Curley apkaltino 

: miesto kanalizacijos taisy
mo kontraktorius už sugadi
nimą gatvių paviršiaus. Ma
joras sako, kad vidutiniškai 
traukyje metų padaryta a- 
pie 15,000 atidarymų, t. y. 
rynų atkasimo, paskui ati- 

i darytos vietos neužtaisomos 
kaip reikia, by tik užlygina
mos, žemei nugulus gatvėse 

i prisidaro duobių. Tuomi 
miestui pridaryta blėdies 
ant 225 tūkstančių dolerių. 
Miestas nespėja taisyt gat
vių, o vis tik dėlto, kad lei- 

J1S džiama kanalizacijos užžiu- 
,T. X ros valdybai nepaisyt, kaip
Jie gali laikyt mitingų buna užtaisomos atidarytos

4$ vf Nerviški Žmonės
33

*3

333333

džiaugsis dažinojus. kad ju sveikata gali 
būti žymiai pagerinta ir, kad jų nervų 
systema bus pastebėtinai sustiprinta t. y., 
jeigu tokie žmonės vartos

Severa’s
Nervoton

(Severos Nervotoną) nuo pat prasidėjimo 
jų nervų suirutės. Toji gyduolė yra visiš
kai atsakanti ir, vartojant nuo Įvairių 
nervų ligų, ji trumpame laike parodys sa 
vo stiprinimo Įtekmę. Ji suteiks pagei
daujanti palengvinimą nuo

proto slėgimo 
insomnijos bei nemigto 
nervų išsėmimo 
histerijos ir nerviškumo. noo

■Rašykite ir reikalaukite musų cirkuliorių: “Severos Nervotonas"’ 
—kada ir kaip jį vartoti. Siunčiamas dovanai.

Scvercs Preparatai parsiduoda visur aptiekose. Reikalauk vardą Seve
ros. o tuomi apsisaugosi nuo prigavystės. Negalint gauti Severos Prepara
tu savo apietinkėje. užsisakyk tiesiai, adresuojant:

W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, Iowa.

&
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{Lietuviai Apsiginkluokite !| 
i NUSIPIRKITE SAVO NAMUS, | 

• jums rančos išmokės juos ir se- i 
natvei turėsite dailų pragyveni- T 
mą. Apdrauskite (inšiurikite) k; 
namus ir rakandus (forničius), 
kad nelaimei atsitikus galėtu- T 
mete kitus nusipirkti, apsaugo- i 
kitę dirbtuves ir darbininkus, ap- 
saugokite automobilius, arklius x 

p ir vežimus nuo visokių nelaimių. į 
{*■ Aš virš minėtus darbus atlie- gS

ku kuogeriausiai. Turiu patsai £ 
gerą patyrimą gyvendamas čia £ 
Amerikoje per 30 metų. Esu ti- * 

4- krai atsakantis i 
’į darbą, turiu Statė Broker Insu- $ 
n1

lic, Justice of the Peace, 
<i tioneer, ir Agentas. 
H PARDUODU NAMUS, 
į MAS ir LOTUS. Kviečiu ___
■£ Lietuvius ir Lietuves atsilankyti 
T į mano ofisą.
į MICHAEL CORAN, 

366 Broadway,
South Boston, Mass.

t
i>
l

DAKTARAS
Fr. Matulaitis Į ±

H< 
u;

I

I

D-ras F. Matulaitis sugrį
žo atgal į Bostoną labai pa
tenkintas savo vakacij’a.

Delei daugybės pecijantų, 
kurie laukė, turėjo sugrįžti, 
bet vėl išvažiavo kelioms 
dienoms ir sugrįžš 22 d. lie
pos.

Tūlas Walter Knight, So- 
mervillėj vaikščiodamas per 
miegą nupuolė 40 pėdų nuo 
piazos ant akmenų ir užsi- 

t

vietos.
Sumušė ir apiplėšė savo 

bosą.
Policija dabar jieško J. 

Fogarty, 18 metų amžiaus 
airišiuko, kuris tarnavo 
John T. Connor Co. krautu
vėj už klerką ir pereitoj są- 
vaitėj sumušė krautuvės už- 
veizdą, nuvilko jį be žado 
sklepan, paskui pavogė iš 
kasos 79 dolerius ir pabėgo. 
John Fogarty dirbo krautu
vėj tik vieną mėnesį.

i

metų. t,su ti- 
už visokj savo

rance License, esmi Notary Pub- $ 
> Auc- t

I I

II I
i

mušė. Tai atsitiko pereitoj 
subatoj.

Ant kampo Aubum ir Ar- 
lington gatvių Watertowne 
pereitoj subatoj automobi- ■ 
liūs užmušė nežinomą žmo-> 
gų- ______

Pereitos pėtnyčios vakarą' 
Quincyje susikūlė du gatve- 
kariai. Sužeista keliolika 
žmonių.
" Majoras Curley užtvirti
no sumanymą paskolinti 
$599,000 So. Bostono pajū
riui ištaisyti.

Nuo didelio karščio perei
toj subatoj Bostone apalpo I 
22 žmonės.

GYDO VISOKIAS LIGAS. 
PRITAIKO AKINIUS.

Valandos:
Nuo 1 iki 3 dieną.
Nuo 7 iki 9 vai. vakare.

419 BOYLSTON STR.
Suite 419, 420 ir 421,

Netoli didžiojo miesto knygyno, 
BOSTON, MASS.

f

(

FAR- 
visus

Ei. Vyrai. Vim Pm

YUDEIKO!
Jis užlaiko gerų Restauracijų, 
visokios rųšies Alaus, Degtinės 

Vyno ir Cigarų.
Pirmiausia ir parankiausia 

vieta lietuviams.

304 Broatay ir 259 D Stmts 
SO- BOSTON, MASS.

(i

h r. MATHUS b
" Geriausias Lietuvio ►
§ • SALONAS IR RESTAURACIJA, i |
S; Sveiki geriausios rųšies gėrimai ‘ ‘ 
5; ir užkandžiai. Patarnavimas prie- . į 

lankus. i

J. MATHUS H
S ( 342 Broadway. So. Boston. Mass. j >

frz

Į i
Geriausiai garsintis "Keleivyje,” nes nėra Amerikoje 

miesto, kur "Keleivio" nebūtų.

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

Geriausia 
Lietuviška Aptieka So. Bostone 

ir apielinkej

Gyduoles sutaisome 
ir prisiunčiame 

visokias,

kurios tik pasaulyje 
priimtos ir yra 

vartojamos.

I

i. Parankiausia Lietuviška užeiga. j ‘

i 
I I

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

skanų ............................... 75c
Kraujo Valytojas ..............  1.00
Nuo kosulio, gripo ir slogos 1.09
Nuo Reumatizmo ........... $1.0b

50c
25c
50c
20c
25c

1.00
1.00

Tikra Lietuviška Trajanka 35c 
Mostis ir skysčiai nup niežų 1.00 
Gyduol. pataisymui apetito 1.00 
Gyd. suvalninimui vidurių 50c 
Gyduolės nuo kosulio ir sun

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

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

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

Vienintelis tikras
LENKIŠKAS BANKINIS NAMAS

Po vlstijos kontrole

Skolina pinigus, ir priima ant procento*
/

Siunčia pinigus pigiausiu kursu. Parduoda laivakortes.

POUSH INDUSTRIAL ASS'N |RC.
H. H. CHMIELISSKI, Prrz.

Vyriaasis aflMn
37 CROSS ST.

BOSTOM, MASS.

Fili ja
226 DERBY ST.

SALĖM, MASS.

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

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

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

VISOKIUS RECEPTUS SUTAISAU TEISINGAI 
nežiūrint ar jie yra Amerikos, ar Europos daktaru. 

Gyduolių galite reikalaut ir per laiškus, o mes prisiųsim 
jums ekspresu.

Visokiame reikale kreipkitės šiuo adresu:

X Šidlauskas
PROVIZORIUS

226 Bro«lway, K&mpas C st. So. Bostoa, Man.

)




