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Rusai paėmė Erodus, suėmė 32,000 teutonų ir apsupa strategišką vietą, Kovelį
Šį utarninką sukako dvieji metai kaip prasidėjo Europos karė. Per tą laiką 3,805,000 kareivių užmušta, 7,070,000 sužesta, 
o 3.680,000 pateko nelaisvėn; Vokietija užėmė 611,000 keturkampių kilometrų žemės, o sąjungininkai 33,000. Tretiems 
karės metams prasidedant visuose frontuose ofensyvžą veda sąjungininkai. Italai spaudžia austrus, francuzai su anglai varo 

vokiečius lauk iš Francuzijos, o rusai lupa turkus ir pašėlusiai atakuoja austrus su vokiečiais.

Rusai uždavė teutonams 
naują smūgi.

J DVI DIENAS PAĖMĖ 
32,000 BELAISVIŲ IR 

100 KANUOLIŲ.

Nuo gegužės mėnesio išviso 
paimta jau 350,000 

teutonų.
Generolo Brusilovo armi

jos. kurios per kelias pasku
tines sąvaitės buvo sulaiky
tos, dabar prasiiaužė per 
teutonų frontą ir vėl pasi
pylė pirmyn. Su kokiu 
smarkumu rusai eina, tai 
galima numanyti iš to, kad 
pereitą ketvergą jie buvo 
da 12 mylių nuo Brodų, o su
katoj šitas miestas buvo jau 
jų rankose.

Rusai čia ėjo taip greitai, 
kad teutonai nespėjo su sa
vo artilerija pasitraukti at
gal ir per dvi dienas, 28 ir 
29 liepos, jie paėmė 2 teuto
nų generolu, 651 oficierių, 
32.000 kareivių ir arti 100 
kanuolių, tų tarpe 29 di
džiausius hovicerus. Gene
rolo Lečickio armija paėmė 
21 kanuolę ir 85 kulkasvai- 
džius.

Petrogradas praneša, kad 
w — — • 1 •

r
I RUSŲ ARMIJA DABAR 

DUSYK DIDESNĖ.
Rusų dūmos pirmininkas 

vasakė vienam Amerikos 
korespondentui, kad dabar 
rusų armija yra dusyk dids- 

;enė, dusyk geriau maitina- 
i ma ir dusyk geriau aprupin- 
' ta ginklais ir amunicija, ne
gu ji buvo karės pradžioje. 
Štai, kodėl dabar 
pradeda sektis.

f

kas paaiškino, kodėl rusams; kilometrų žemės, o antrais 
iš pradžios taip nesisekė, metais 431,000 keturkampių 
Jiems nesisekė todėl, kad kilometrų, kuomet sąjungi- 
taip greitai jie negalėjo su- ninkai pirmais metais Euro- 
organizuoti ir paleisti veik- poj užėmę tik 11,000 ketur- 
mėn visu savo spėkų. Mat kampių kilometrų, o antrais 
Rusija labai didelė šalis. Jos metais 22,000 keturkampių 
gyventojai išmėtyti retai, kilometrų.
geležinkelių maža, vienai „Belaisvių per du metu 
diena jų jokiu budu nesu- karės Vokietija su savo tal- 
mobilizuoti. Tas galima kininkėmis paėmė išviso 
tiktai Vokietijoj, kur pui- 2,658,000, kuomet są.jungi- 
kiai išvystyta geležinkelių ninkai paėmė tik 1,695,000. 
sistema, kur žmonės gyvena Daugiausia belaisvių turi 
susispietę. Ir todėl Vokie- paėmus Vokietija, nes rusų 
tijai taip sekėsi išpradžių,: 9,019 oficierių ir 1,202,000 
kad ji galėjo ant syk užpult kareivių;, franeuzų 5,947 
visomis savo spėkomis. Bet,oficierių ir 30,000 kareivių, 
dabar jos spėkos pradeda

i Dviejų metą kares 
atskaita.

Vokietija išleido oficialę 
atskaitą, ką ji per du karės 

įmetu su savo talkininkais 
laimėjo ir ką laimėjo jos 

! priešai. Jos pranešimas 
skamba sekančiai:

rusams' "Pirmais metais Vokieti- 
Į ja su savo talkininkėmis 

Toliaus durnos pirminin- užėmė 180,000 keturkampių

dabar jos spėkos pradeda: „Karės grobio, neskai- 
išsekti ir jau nėra iš ko iu tant to, kas buvo paimta ir 
danildyt, kuomet Rusija tik i tuojaus panaudota karės 
dabar pradeda savo pajėgas ’ 
organizuoti. Svarbiausia gi 

j tai tas, kad dabar Rusijoj
nuo gegužes mėnesio, kaip gerai suorganizuota amuni- 
prasidėjo dabar vedamas cįjos gaminimas.
rusu ofensvvas. rusai pae- ....
me išviso jau 3į>,000 teuto- kuoia mus sakė d’mos pir.

minikas, kodėl mes veržia
mės visupirmiausia Galici
ion, o ne Berlynan. Reikia

Gatviniai strategai kriti-
nu nelaisvėn. Rusų oficie- 
riai apskaito, kad iš viso su 
užmuštais ir sužeistais vo- 
kiečiai su austrais per tą žinoti. kad eiti Berlynan, 
laiką neteko apie 800,^ '

savo i siųstus. Karės 
, _ j-. , pradžioje rusai bandė eiti
kares pradžios Austrijai su- Berlynan. Ir iš pėdžios 

jiems sakėsi. Tūliems rodė
si. kad už poros sąvaičių ru
sai bus jau Berlyne. Bet 
galų-gale tas bandymas pa
sibaigė rusams didžiausia 
katastrofa prie Mozurijos 
ežeru. Ir pasirodė, kad pir
ma būtinai reikia užimti 
Galiciją ir Prusus, o tik tuo
met galima bandyti traukti 
Poznaniaus keliu į Berlyną. 

TaiD pasakojo durnos pir
mininkas, kuris podraug y- 
ra ir karės dalykų žinovas. 

Su tuo tikslu, matomai, ir 
dabar rusai pradėjo laužties 
Galiciion, kad rengus sau 
kelią Berlynan.

reiviu. _ Pulkininkas Šums- 
kis laikraštyje ”j 
Viedomosti” rašo, kad nuo_ ___ . ...

ir Galicija 
priešo rankoje, reikštu kišti

pusė visų jos kariškų spėkų. ą.
Dabar rusai laužiasi prie 

Kovelio, kuris stovi ant ke
lio į Lvovą. Puolus Bro- 
dams, teutonų padėjimas- 
Kovelyje pasidarė labai sun
kus, nes rusai pradėjo sup- 
fi apie juos ratu ir gali būt. 
kad šios sąvaitės pabaigoj 
šitas svarbus miestas bus 
jau rusų rankose. Po Ko- 
velio. žinoma, sekanti eilė 
bus Lvovui.

Berlynas ir Viena prisi
pažįsta, kad po didelio mū
šio su rusais, vokiečiai ir 
austrai pereitoj su bato j tu
rėjo palikti savo pozicijas ir 
trauktis už Stochodo upės.

MUSYS TARP GARLAI
VIO IR SUBMARINO.

Vienas teutonų submari- 
nas užpuolė pereitoj sąvai- 
tėi didelį italų garlaivį ”Re 
d’Italia.” kuris plaukė iš Ge- 
noa į New Yorką. Garlai
vis buvo apginkluotas ka- 
nuolėmis ir submarinui Da- 
si rodžius pradėjo šaudyt, 
prasidėjo atkakli kova. Sub- 
marinas neišlaikė ir turėjo 
pasitraukti. Garlaivis tuo
met nuplaukė toliau.

SUNAIKINO ZEPELINĄ, 
KURIS BOMBARDAVO 

RYGĄ.
Londone gauta žinių, kad 

ties Tukkumu, Kurliandijoj, 
rusai nušovė žemėn vokiečių 
zepeliną. kuris grižo namo 
bombardavęs Rygą.

ŽUVO 200 ŽVĖJŲ.
Netoli Ceylono salos aud

ra užtiko jūrėse didelį žve
jų laivyną ir paskandino 100 
laivu. Žuvo 200 žmonių, 
zepeliną, kuris grįžo namo

Negirdėtas brangumas cagu darnninkų 1 Amunicijos ekspliozija75,000
350,000

Prapuolė ....i...
Išviso ..........J...

Serbų:
Užmušta -------- -
Sužeista .............
Prapuolė ...........
Išviso .................

Italų:
Užmušta .............
Sužeista .............
Prapuolė .............
Išviso .................

Belgų:
Užmušta .............
Sužeista .............
Prapuolė ...........
Išviso.................

Bulgarų:
Užmušta................... 5,000
Sužeista ............. 25,000
Prapuolė................... 5,000
Išviso ................. 35,000

60,000
125,000
75,000 

260,000

Rygoje. LAIKRAŠČIUS.
„Naujoji Lietuva” rašo:

k. « • • n 1 •___

sukrėtė New Yorką.
Darbininkų spauda visa- Bemažko nenušluotas visas 

dos labiau buvo valdžios 
persekiojama, o ypač ją 
spaudžia šiuo metu. _ Vie
nus laikraščius valdžia už
dengė, kiti patys turėjo su
stoti dėl cenzūros ir kitų 
kliūčių. Štai pora tokių 
persekiojimų paveikslėlių, 
kuriuos papasakojo Durnoje 
s.-dem. atstovas Skobelevas.

Kovo mėn. Baku mieste 
buvo bandyta pradėti leisti 
darbininkų laikraštis. Re- 

nunešė

„Naujoji Lietuva” rašo, 
kad Rygoj dabar negirdėtas 
brangumas. Pieno daiktai 
vasarai atėjus atpigo, bet ir 
tai tris ir keturis kartus 
branegsni, negu prieš karę 
buvo. Pavyzdžiui, sviesto 
svaras 90 kapeikų, pieno 
kvorta 25 kapeikos, kiauši
nis 7 kap. Mėsos kitokios 
įnėra, kaip tik arkliena, bet 
j ir tos dasipirkti nesą gali
ma.

Nesvietiškai pabrango 
drabužiai ir avalas. Pade- daktorius-leidėjas 
kim, paprastos naginės da- visą medžiagą karo cenzo- 
bar kainuoja nuo 8 iki 12 ru- l2_27 j , . .7 .. ___
bliu; kamašai nuo 30 iki 50 to viršininkui, kuris priža-. smarkiai sprogstančios me- 
rublių, vidutinis kostiumas dėjo po kelių dienų visa ^i degos. 
(siutas) 100 ir 150 rublių. ' - TA--~ ~~ - -

Daugelis i ’ _ ’
naujų nusipirkti kreipėsi nu vidurnaktį rėdakcijon at- 
Amerikon pas savo gimines sibeldė policija ir pasodino 
'ir pažįstamus, kad atsiųstų redaktorių kalėjiman. 
drabužių ir avalinės. Bet i Charkove šiaip taip su di- 
čia vėl vargas su tuo muitu.1 dėlių vargu pasisekė išleisti 
Kad butų ramaus laiko mui- vieną numerį, bet antrojo mis. J r L 
tas — pusė bėdos, bet dabar, jau nebepavyko. Naktį ja apskaito, 
padidintas trigubai. Taip i prieš birželio 1 d., kada tu-.'“ 

inesenai vienam rygiečiui at- rėjo išeiti antras numeris,' 
1 siuntė iš Amerikos dvi pori redakcijon ir spaustuvėn 

11,039 sąjungininkams dėlto tik ir kurpių. Už tai muito už- atėjo policija, padarė kratą,

I

50,000
100,000
30,000

180,000

30.000
70,000
50,000 

150,000

New Yorko miestas.
Pereitos nedėlios naktį,ant 

Black Tom salos, tarp New 
Yorko ir Jersey City, kur 
buvo sukrauta daug sąjun
gininkų amunicijos, įvyko 
baisi ekspliozija. Ir tai bu
vo ne vienas sprogimas, bet 
visa eilė. Iš pradžios užsi
degė valtis su nedidelėmis 
šrapnelėmis, kurių sprogi
mas buvo panašus į kulka- 
svaidžių tarškėjimą. Pas
kui pradėjo sprogti didelės 

. bombos, užgriovė dinami-
riuišitas ją nusiuntė mies- |as, nitro-glicerinas ir kitos 

xri ve i n inl'lli VlITlC T»n7Jl- 1_______1_: • __________

lauke, Vokietijon atvežta:
Kanuolių ............. 7
Šovinių .......... 4,700,000
Kulkasvaidžių .... 3,450 
Karabinų.........  1,556,000
Sulyg statistikos, iš kiek

vieno 1,000 sužeistų Vokieti
jos kareivių 902 vėl sugrįžo 
frontam 14 mirė, o 84 liko 
jau niekur netikę.
DVIEJŲ METŲ KARĖS 

NUOSTOLIAI.
United Press korespon

dentas H. Wood praneša iš 
Paryžiaus, kad per du šios 
karės metu užmušta 3,805,- 
000 kareivių, sužeista 7,870,- 
000, prapuolė arba nelaisvėn ' 
paimta 3,680,000, išviso iš 
fronto nubuvo 15,355,000. 
Sulyg šalių šitie nuostoliai 
dalinami šitaip:

Rusų:

IŠLEIDO 10,000,000 ŠOVI
NIŲ I DVI SĄVAITI.

Apie Somą, .Francuzijoj, 
anglai turi sutraukę baisią 
galybę kanuolių prieš vokie

čius. Pirma vokiečiai turė- 
ijo daugiau artilerijos ir to- 
jdėl jiems taip sekėsi. Są
jungininkai tai pamatę pri
sidarė da daugiau kanuolių 

I negu vokiečiai ir pradėjo 
' pastaruosius mušti. Dabar

Trenksmas būva
* 150 rublių. grąžinti. Deja, medžiagos baisus, kad girdėjosi 
nebegalėdami negrąžino, bet po kelių die-; penkiose valstijose. Visas

j sekasi, kad jų artilerija pra- mokėjo 18 rub. ir 12 rub. pasiėmė visus rankraščius, 
dėjus bombarduoti sumaišo baudos. O baudos užmokėjo išbarstė surinktąjį šriftą ir 
priešininko pozicijas su že- užtai, kad nesiuntė taip,kaip pareikalavo dar iš spaustu- i • • _r * •• • j i • • • ime.
tas

‘kams, kad pastaromis die- išsiuntė, o pasirodo, reikia 
nomis angiai nedideliam sa- siųsti rusų budu: įdėti dėžu- 
vo fronte kas diena išleidžia tėn, apsupti drobe, užrašyti,, 
Į vokiečių pozicijas po milio- kas siunčiama ir kiek įkai

nuojama. O gaunamieji iš! 
Amerikos daiktai dabar ap
simoka.

Vienas anglų artileris- reikia. Jis tik suvyniojo į vininko rašto, kuriuo jis tu- 
pasakė laikraštinin- popierį, užlipdė markes ir ri visados pranešti policijai, 

kada laikraštis pradedamas aptrupintas. 
rinkti ir spausdinti.

Turbut kad žinotų, kada 
ateit raides sugriauti.

Užmušta ......... 1,200,000
Sužeista......... 2,500,000
Prapuolė......... 2,000,000
Išviso ............. 5,700,000

Vokiečių:
Uužmušta ....... . 900,000
Sužeista ......... 1,900,000
Prapuolė ......... 150,000
Išviso ............. 2,950,000

Franeuzų:
Užmušta ....... 850,000
Sužeista ......... 1,500,000
Prapuolė ......... 325,000
Išviso ............. 2,675,000

Austro-vengrų:
Užmušta ....... . 475,000
Sužeista ......... 1,000,000
Prapuolė ....... . 900,000
Išviso ............. 2,375,000

Anglų:
Užmušta ....... . 160,000
Sužeista ......... 4.50,000
Prapuolė ......... .. 70,000
Išviso ............... . 680,000

Turkų:
Užmušta ......... .. 75,000
Sužeista ........... . 200,000

ną kanuolių šovinių. Į dvi 
sąvaiti per didijį savo ofen-i 
svvą anglai išeikvoję 10 mi- 

■Iijonų šovinių.
Skaitant tik po $100 šovi- 

jnį ir tai jau bus bilionas do
leriu. O juk mes žinom, kad 
didžiųjų kanuolių šoviniai' 
kaštuoja po $2,000 suvir- 
šum. Ar galima tad stebė
tis, kad Anglijai dabar ka
rė lėšuoja $30,000,000 kas 
diena?

SUGAVO SUBMARINĄ 
MINOMS DĖTI.

Anglijos laivyno sekreto
rius pranešė parliamentui.

, kad anglai sugavo pirmutinį
i vokiečių submariną minoms rašo men, retrograuo po- 
įdėti ir tuoiaus jį išstatys licijai įsakyta sužinoti, kiek 
• Londone žmonėms pasižiu- Petrograde išviso yra krau- 
rėti. Iki šiol tokių laivų da tuvių, kurios pardavinėja

ŠVEDAI PRIEŠ VOKIE
TIJĄ.

Švedai pradėjo rodyt vo
kiečiams dideli neprielanku
mą. Padėkim. Švedija pa
skelbė, kad vokiečių subma- 
rinai, kurie pasirodys Švedi
jos vandenįse, bus šaudomi. 
O štai ir kitas nedraugišku
mo ženklas: šiomis dieno
mis vokiečiai suėmė Švedi
jos vandenyne anglų garlai
vį "Adam.” Švedija tuojaus 
užprotestavo, kad vokiečiai 
neturėjo teisės švedų vande
nyne tą laivą imti ir liepė 
jį paleisti. Noroms-neno- 
roms vokiečiai suimtą laivą 
paleido.

BADAS SMYRNOJ.
Atvykę Graikijon iš Ma

žosios Azijos pabėgėliai pa
sakoja, kad turkų mieste 
Smvma viešpatauja didelis

New Yorkas sudrebėjo kaip 
nuo žemės drebėjimo. Gat
vės likos užklotos išbirėju- 
siais langų stiklais ir nukri
tusiomis nuo sienų iškabo- 
__ Apdraudos kompani- 

, kad vien tik 
New Yorke langų stiklų; 
sunaikinta už $300,000 su- 
viršum. Pradėjus šoviniams 
eksplioduoti, šrapnelės pa
sipylė aplinkui kaip kruša. 
Liuosybės stovyla buvo 
bombarduojama šrapnelė
mis per ištisas dvi valandas 
ir jos pamatas likos labai 

. . . Visi stebisi,
į kaip da neužgriuvo visi tu
neliai po New Yorku ir ne
sutruko vandens rinos.

Štai kiek ekspliozija pri- 
,darė nuostolių.
i National Storage Co. su
naikinta visi sandėliai, kur

IR PETROGRADE VAL
GO ARKLIENĄ.

Pasirodo, kad mėsos stin- —......-
ga visoj Rusijoj, nes visur (buvo sukrauta 30,000 tonų 
valgoma arkliena. Valgo cukraus, 24,000 pakai taba- 
arklieną net ir Petrograde, 
kur visa "načalstva” gyve- 

i na. šiomis dienomis, kaip 
1 rašo „Dien,” Petrogrado po-

vo, kad plaukdami po van- arklieną, 
deniu galėtų dėti minas. I

AUSTRAI ATMUŠĖ ITA
LUS ARMĖNAIS.

Iš Vienos pranešama, kad 
po smarkaus bombardavimo 
ties Borcola perėjimu italai 
tris syk ėio atakomis ant 
austrų pozicijų, bet austrai 
atmušė juos versdami nuo 
kalnų didelius akmenius. 
Mat austrų pozicijos buvo 
kalnuose, o italai atakavo 
juos iš apačios.

CARO KAZOKAI JAU 
VENGRIJOJ.

Iš Petrogrado pranešama, 
kad kazokai jau perėjo per 
Karpatų kalnus ir daro ant 
Vengrijos miesteliu ir kai
mų užpuolimus, naikindami 
amunicijos sandėlius, ardy
dami kelius ir, žinoma, vog
dami kas papuola.

Arklienos netrūksta, nes 
karės lauke arklių užmuša 
labai daug. O jeigu nušau
tą stirną galima valgyt, tai 
kodėl nevalgyt nušauto ar
klio? Ir valgo!

DARDANELIAI JAU ATI
DUOTI RUSIJAI.

Pagarsėjęs rusų politikie
rius Miliukovas, kuris nese
nai važinėjosi su rusų par- 
liamentare komisija po są
jungininkų sostines, dabar 
pranešė durnos komisijai 
laivynui ir armijai organi
zuoti, kad sąjungininkų val
stybės pilnai sutiko po ka
rės pavesti Dardanelius Ru
sijos kontrolei.

Sąjungininkai gali „ati
duoti” Rusijai ir Berlyną, 
bet kažin ar atiduos jį vo
kiečiai? Taip pat ir su 
Dardaneliais.

ko, daugybė visokių chemi
kalų, druskos, burakso ir t.t. 
Visa tai apskaitoma i $12,- 
000,000.

Lehigh Valley geležinke
lio kompanijai padaryta 
$1,000,000 blėdies, nes su
naikinta 85 vagonai, išdras
kyta bėgiai, sunaikinta javų 
elevatorius ir keli laivai.

New Jersey Centrai gele
žinkelio kompanijai padarv- 
ta $50,000 blėdies.

Amunicijos sunaikinta už 
$5,000,000. Didesnė jos da
lis buvo sąjungininkų paim
ta stačiai iš fabrikų ir buvo 
jau jų savastis.

Morano laivų kompanijai 
sunaikinta 3 laivus, vertės 
$60,000.

Kelios valtįs sunaikintos 
su prekėmis apskaitomos į 
$200,000.

Stiklų išbirėjo Manhatta- 
ne ir Brooklyne už $300,000; 
Hobokene už $35,000; Jer
sey Cityje už $50,000. Kito
kios blėdies Jersey Cityje 
padaryta už $100,000.

Ant Bedloe, Ellis ir Gover- 
nor salų blėdies padaryta už 
$150,000.
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Peržvalga.
FRANCUZIJA NORI 

GAUT 10.000 LIE
TUVIŲ-

„Kova” rašo, kad musų 
tautininkai su p. Karuža 
priešakyje varo tarp Phila- 
delphijos lietuvių šitokią 
slaptą (?) agitaciją: 

"Važiuokit į Prancūziją 
amunicijos dirbt! Gausit už
mokestį tokią-jau. kaip čia. 
Amerikoj. Nesibi jokit nie
ko: Rusijos ambasadorius
Paryžiuj Karužai davęs žodi, 
kad ir politikos prasikaltėliai 
galį važiuot. — nė plaukas 
nuo jų galvos nenukrisiąs. 
Savo užveizdas galėsią turėt, 
savo bažnyčią pasistatydint. 
savo mokyklą — valdžia pini
gų duosianti. Visur savo vė
liavą galėsią vartoti, kad visi 
žinotų, jog tai lietuviai... Lie
tuvos vardas reikia kelti, nes 
jo dabar nieks nežinąs. Tik 
reikia mažiausia penkių tūks
tančių lietuvių amunicijos 
darbininkų! Tuomet Prancū
zijos valdžia duosianti pusę 
miliono frankų — Sandarai— 
Lietuvai gaivinti. Jos vardas 
iškilsiąs...”
Parašius apie šitą agitaci

ją, „Kova” prideda nuo sa
vęs tokią pasargą:

"Nesiduokit suvedžiot! Ne
klausykit vaikiškų pasakų. 
Lietuvius darbininkus nori į 
Prancūziją priviliot. kad 
Prancūzijos valdžia daugiau 
saviškių į kariumenę galėtų 
paimti. Ir niekur Prancuzi- 
zijoj tiek nemoka ir nemokės, 
kaip Amerikoj. Ten baisiai 
suspausti dabar darbininkai, 
ir toks-jau likimas ir lietuvius 
ištiktų. O kuomet jie pasi
priešint norės, ir juos lengvai 
į kariumenę galės paimt, kaip 
ima prancūzų darbininkus. 
Nesiduokit suvedžioti ir pa
imkit tikrąjį musų tautinin
kų politikos veidą. Jie virsta 
Prancūzijos valdžios ir kapi
talistų agentais... Apsisaugo- 
kit, darbininkai! Neįkliukit 
j slapta taisomus jų tinklus! 
Pasirūpinkim, kad šitas neti
kęs jų sumanymas mirtų, da 
nė nepamatęs dienos šviesos! 
Šalin tokius tautos gelbėtojus 
ir darbininkų mulkintojus!” 
^Ateitis” šitą „Kovos” pa-

„Naujienos” daro prie to 
į šitokią pastabą:

"Mes pabraukiame tame 
'pasveikinime' ištisą sakinį, 
kuris yra gryniausias melas. 
Nes Brooklyno seimas nestei
gė jokių kitų fondų, tik Lie
tuvos šelpimo Fondą. O po
litiškasis tautininkų fondas 
buvo įsteigtas party viškoje 
tautininkų konferencijoje, 
kurioje dalyvavo iš 280 sei
mo delegatų tiktai apie dve
jetas ar trejetas dešimčių 
žmonių, ir kuris įvyko visai 
kitoje vietoje (Draugelio sve
tainėje). Kam-gi tad pp. 
šliupas, Drangelis. Sirvydas 
ir Paukštis, pasirašiusieji po 
minėtuoju 'pasveikinimu.' 
taip per akis meluoja 'Tėvy
nės' skaitytojams? Ir kodėl 
'Tėvynės' redakcija be jokios 
pastabos 
melus ?
Ištiesų taip aiškiai 

akis meluoti negražu!

praleidžia tokius
Juk tai negražu!”

per

KELEIVIS

v _ _

sargą vadina „tirada” ir sa
ko, kad tautininkai, o ypač 
p. Karuža šitokios agitaci
jos nevaro. Ji rašo:
r- Atsilankęs p. R. Karuža į 

-Bostoną pasakojo ir mums 
*■ apie tą dalyką ir rodė net 

Franci]os karės ministerijos 
rašytus laiškus ir paduotus 
pasiulijimus. Visas dalykas 
pasirodo tame, kad Francijai 
reikia darbininkų ir ji nori jų 
kur-nors įgyti. Per p. M. Y- 
čą p. Karužai buvo pasiūlyta 
propozicija — suorganizuoti 
kokia 5—10 tūkstančių lietu
vių darbininkų, kurie sutiktų 
važiuoti Franci jon amunicijos 
dirbtuvėse dirbti. Francijos 
valdžia užtikrina tam tikras 
ekonomines sąlygas (darbą 
nemažiau ant metų, po 1.25— 
1.50 franko už valandą) ir do
vanai kelionę šen ir ten arba 
po karės jei norės, į Lietuvą, 
prižada apgyvendinti grupė
mis ir duoti jiems teisę lais
vai organizuotis etc. — tai ir 
viskas, čia turime pa’oriežti. 
kad patsai R. Karuža netiki 
į tokio pieno įvykinimo gali
mumą. todėl neišmintinga 
įtarti jį kokioj agitacijoj ar 
misijoj.”
Vadinas, faktas pasilieka 

visgi faktu, kad 5 
lietuvių Francuzija 
gauti ir „Kovos” 
mas buvo ne be pamato.

i 
i

—10,0001 
norėtų!

praneši-

VERTA ĮSITĖMYT.
„Keleivyje” buvom jau 

rašę, kad New Yorko apie- 
. linkėję tautininkai sutvėrė 
: komitetą ir. prirašę jo sas- 

tatan Lietuvos vyskupų ir 
1 kunigų vardų, tylomis ren

ka tarp amerikonų aukas.
• Klerikalų "Darbininkas” 

prieš tai užprotestavo. Sako, 
tautininkai naudodami vys
kupų ir kunigų vardus dan
gstosi svetimomis plunksno
mis. Dabar to komiteto na
rys p. Vilmontas aiškinasi 
tam pačiam "Darbininke,” 
kad —

"Komitetas susitvėrė dėl 
vienintelio siekio gelbėti mir
štančius lietuvius, ne dėl vai
dų. ginčų ar garbės.

”Dr. Basanavičius, Dr. J. 
Šliupas, vyskupas Karevičius 
ir kiti, yra mus broliai lietu
viai ; kokios čia svetimos 
plunksnos ?

"Šis komitetas norėjo at
stovauti lietuvius, o ne kokią 
ypatingą srovę.”
Bet „Dar-ko” redakcija 

jam atkerta, kad veltui jis 
čia teisinasi. Tautininkų 
pasielgimas esąs neatleisti
nas. Girdi:

”į komitetą įrašėte vysku
pą Karevičių ir kitus Lietu
vos dvasiškius, visai jų nepa
siklausę. Pasielgėte nepado
riai. Svetimtaučiams juos 
parodote, kaipo narius savo 
komiteto, tai-gi pamelavote; 
dabar vėl, patįs melagyste pa
tikėję, stengiatės ir lietuvių 
visuomenę apmeluoti. Dr. j. 
šliupą išdrįsote aukščiau pa
statyti už vyskupą Karevičių. 
Visos tautos gerbia savo aug- 
štesnę dvasiški ją ir jai pa
garbią vietą skiria (žiūrėk 
lenkų komiteto narių sąrašą: 
greta vyskupų yra įvairių 
krypsnių svietiškių, bet vys
kupai pirmoje vietoje). Pa
sielgėte begalo netaktingai.” 
Iš viso šito incidento ypa

tingos domos vertas vienas 
■ dalykas — tai nepaprasta 
klerikališkoji drąsa. Tik 

iįsitėmykit, kaip daug tie jė
zuitai drįsta apie save ma
nyti! Jie nesigėdi net pa
sakyti, kad jų vardai turi 
būt pirmutinėje vietoje! 

i Tai dabar jie taip riečia 
I klerikališką savo nosį, o kas 
Į gi butų, jeigu jie paimtų 
„laisvos” Lietuvos valdžią Į 
savo rankas?...

Durnos vice-pirmininkas Pro- 
topopovas, 'avižinis’ Gurka. 
kuris kada tai Rusijos badau
jantiems valstiečiams yra nu
siuntęs avižų vieton duonos... 
ir visa eilė kitokiu vyrų, apie 
kuriuos niekas nėra nei gir
dėjęs ir nei regėjęs.”
Prie tų niekad negirdėtų- 

neregėtų priguli ir "garsu
sis” lietuvių Yčas. O pasi
skaitykit lietuviškųjų kleri
kalų laikraščiuose apie Yčo 
kelionę — beveik visa Euro
pa lenkė prieš jį galvas! 
Pats Francuzijos preziden
tas su juo kalbėjosi. O kaip
gi! " 
— "Yčas 
kia bra asaba!...

Ištikrujų gi. tai netik apie 
toki niekam nežinomą Yčą, 
bet ir apie visą durnos komi
siją Paryžiuje mažai tepai- 
syta. Paryžiaus spauda vi
sai mažai atkreipė i tuos 
"svečius" domos, nes tik — 

"Kaikurie dienraščiai pa
rašė po keletą straipsnių, pa
sikalbėjimų. šiaip žinių. Kiti 
ir nieko nepramurmėjo savo 
skaitytojams... vieni nemėg- 
dami tikrųjų rusų, kiti, kaa 
žydų neišrenka į karalius, ki
ti taip sau, kad jie rusai... ir 
turi būti neapkenčiami. Laik
raštis ’L’Illustration’ patalpi
no dar visos grupos paveiks
lėlį. ir viskas, kas buvo gali
ma pastebėti apie tuos isto
riškus laikus.“
O musų tautininkai su 

klerikalais vis manė, kad 
reikia tik nusiųsti Londo- 

Inan, Paryžiun savo atsto
vus. o Lietuvai tuojaus bus 
geriau.

Ir jie siuntė tuos atstovus. 
Išsiuntė Karužą, išsiuntė 
Bartušką. Belskį. Tie važi
nėjosi, klaidžiojo, jieškojo 
ir patįs nežinodami ko.

Karuža jau sugrįžo. Vi
suomenė dabar turėtų musų 
tautininkų paklausti, ką jis 
padarė Lietuvai? O juk ke
lionė lėšavo kelis šimtus, jei 
ne tūkstančius. Kokia nau
da iš tokios politikos? Argi 
negeriau butų buvę pasiun
tus tuos pinigus alkaniems 
žmonėms?

!
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Mat, dūmos atstovas 
ar tai žertas to-

SUGAVO VIEŠAI ME
LUOJANT.

„Tėvynė” spausdina visus 
pasveikinimus, kurie buvo 
prisiųsti SLA. seimui Pitts- 
burge. Tarp tų pasveikini
mų tilno ir tautininkų „Au
tonomijos Fondo” valdybos 
pasveikinimas. „Naujienos” 
dabar patėmija, kad šitam 
tautininkų pasveikinime 
tarp kitko yra pasakyta ši
toks melas:

“...Lietuvių Antrasis Poli- 
tiškai-Visuomeniškas Seimas, 
atsibuvęs Brooklyn’e. N. Y_ 
spalių 3 d.. 1914 m.. įsteigė 
Lietuvos Autonomijos Fondą, 
kuriam tapo pavesta didelis 
darbas — kovojimas už Lie
tuvos liuosybę visokiais bu
dais, kokius mums lietuviams 
amerikiečiams laikinos sąly
gos leidžia...”

KAIP PARYŽIUJE PRI
ĖMĖ „SVEČIUS.”

Skaitytojai jau žino, kad 
pastaruoju laiku po vakarų 
Europą važinėjosi rusų du
rnos parliamentarė komisi
ja. Su ja sykiu važiavo ir 

i Yčas, prie kurio paskui pri
sidėjo už „privatinį sekreto
rių” ir p. R. Karuža, kurį 
Amerikos tautininkai buvo 

j pasiuntę „Lietuvos padėji
mą apžiūrėt.” 

j Kaip tuos „svečius” priė- 
;mė Londonas, apie tai rašė 
iau p. Karuža — Londono

■ laikraščiai atsisakė lietuvių 
ir vardą paminėti.

Dabar ”A-čiai” rašo iš Pa
ryžiaus, kokį įspūdį padarė 
tie „svečiai” Paryžiuje. Esą: 

“Kadangi kiekvienas vyras 
yra svarstomas pagal sunku
mą. tai pirmas svarumas bus 
rusų kadetų (konstitucijinių 
demokratų) veikėjui Miluko- 
vui, su kuriuo ir čia buvo da
romi asmeniški pasikalbėji
mai. Paskui seka Valstybės

i 
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NUTEISTAS 3 METAMS KALĖJIMAN.važiavę pas kunigą iš vaka
ro —

"klebonijoj visą naktį pra
leido girtuokliaudami ir iš 
kazyrų lošdami. Ant ryto
jaus visiems nei gluosto ne
sudėjus, kun. Kolesinskas nu
ėjo bažnyčion mišias laikyti, 
o svečiai savo nuodėmes, neva 
išpažintį ir Dievo kūną pri
imti.”
Šitą faktą turėtų gerai 

Įsidėti sau Į galvą katalikai, 
nes jisai parodo, kaip elgiasi 
kunigai ir kodėl kartais 
„mokyti žmonės” "tiki i Die
vą.”

Iš KUR ATSIRADO INTE
LIGENTAI?

Ar žinot, ‘iš kur atsirado 
lietuvių inteligentai?

Iš Mahanovaus "Saulės” 
skaitymo.

Jei netikit, tai pasiklau- 
sykit, ką sako pati Ma'nano- 
yaus "gazieta:”

"Vyrucziai nuo ‘Ateities’ ir 
kitu jums panasziu laikrasz- 
cziu. jeigu ne ’Saule.’ tai 
sziandien jusu visi intiligen- 
tai badu stiptu, nes jus inti- 
ligentu nepriveiset. tiktai tie- 
je ’intiligentai’ iszejo isz 
’Saules’ pradines mokslaines.

"Geriau padaritumet idant 
visi susitartume! ir surasze 
padekavone. prisiustumet dėl 
’Saules’ už josios nenuilstanti 
darbszuma dėl visos lietu- 
viszkos visuomenes ir užlaiko
ma lietuviszkos kalbos terp: 
musu jaunos gentkartes. Nes j 
sziandien tik isz 'Saules' mu
su jauna 
tuviszku 
kalba.” 
Kas-gi katinui vuodegą 

pakeltų, jeigu jis pats nesu
sipras? Kas-gi Mahano- 
yaus „gazietą” pagirtų, jei
gu ji pati to nepadarytų?...

„TIESA” VIETOJ „DIL
GĖLIŲ.”

Vieton sustojusių "Dilgė
lių" drg. J. Baltrušaitis pra
dėjo leisti mėnesini laikraš
tėlį „Tiesa.”

„Tiesa” yra knygutės for
mato, turi 32 puslapių skai
tymo ir kainuoja metams 
$1.00. Adresas: 2029 Fifth 
avė., Pittsburgh, Pa.

Garbingas Daktare!
, Jūsų didenybės „žodis į 
• visuomenę,’’ paskelbtas „At- 

Keleivio" nu-!$6,000. Tai vėl buvo juoda eities” No. 48, yra gana ste-

Tas parodo, kaip Į Bene busite tik pirmutinis, 
žmonės pritaria Allisono j pasivadinęs tokiu liaudies 

nuteistas 3 metams propagandai, kuriai valdžia ‘ 
kalėjiman už platinimą lite- taip priešinga. Tas reiškia, 

kad valdžia gina ne žmonių

Pereitam >•

meryje buvom jau rašę, kad,akis Allisono persekioto-1 bėtinas iš daugelio atžvilgių. 
Van Kleck Allisonas, laikra-; jams. 
ščio „Flame” redaktorius, 
likos

V

raturos apie apsisaugojimą
nuo vaikų. Dėl vietos sto-Į reikalus, bet rodo tik rambų 
kos plačiau tos bylos apra- j savo užsispirimą. 
syti negalėjom, i 
tam prie jos dabar.

Allisono byla daugiausia 
įdomavo ”augštesnioji” kle- 
sa. Teismo salė buvo prisi
rinkus pilna daktarų, rašy
tojų, kunigų Harvardo uni
versiteto profesorių pačių, kad gimdymų kontroliavi- 
mokytojų ir kitokių.

District attorney norėjo

todėl gnž-l Bylai pasibaigus, Alliso-
» 1* * X • . 1*1 Y Y • _ _ ___________ną apstojo laikraščių repor

teriai ir pradėjo jo klausinė
ti, ką jis mano apie teismo 
nuosprendį. Allisonas pa
sakė:

"Aš esu tvirtai įsitiknęs,

Įmo klausimo jie visai nesu
pranta. Didžiausis nesusi-

švietėju, ką revoliucijonie- 
rius intarė žmogžudomis, 
padegliotojais ir net arklia
vagiais. O ytin skaudu tas, 
kad tamsta smerkiate tuos 
savo vientaučius, kurie ko
voja už Lietuvos laisvę dau- 
giaus, negu kad tamsta mė
gsti pasigirti.

Jeigu taip, tai kaip tams
ta gali didžiuotis šia Lincol- 
no ir VVashingtono respubli
ka, kuri gimė taip-pat per 
revoliuciją? Ir kaip tams
ta gali sakyti trokštąs tau
toms liuosybės, jeigu kovo
tojus už tą liuosybę šmeiži 
tokiais bjauriais žodžiais? 

I Argi tamista atrandi galimu 
daiktu tautos sunams apsi
taškyti perfumais, apsikai
šyti gėlių žiedais ir atsisė
dus laukti laisvės? Jei taip, 
tai kur ir kas tokiu budu 

'laisvę gavo?
Matomai, tamsta jau be

galo giliai įsileidai į diplo
matijos ir į lietuviškai-lat- 
viškają respubliką, apie ku- 

' rią da nė vienas latvis gal 
nėra sapnavęs, kad apsilen
kei su žinojimu net papras
čiausios žmonių psichologi
jos. Tamstos tvirtinimas, 
kad „žmogžudos, padegloto- 
jai ir arkliavagiai” musų 
draugijose tik triukšmą ke
lia, neišlaiko jokios kritikos. 
Nes tikrenybėje tokie ele
mentai vargiai pažįsta 
draugijas, o jeigu ir pažįsta, 
tai bent ištolo, bet nėkuomet 
nėra draugijų vadovais ir 
patsai gi mandagumas pas 
žmones nepriklauso nė nuo 
jų amato, nė nuo profesijos 
arba kokių nors prasižengi
mų, bet nuo pačios prigim
ties, nuo budo, o vagis juk 
tai nėra prigimta žmogaus 
ypatybė, tiktai laikinis pa
sielgimas. Pagaliaus, jeigu 
jau kelti prieš valdžią revo
liuciją tamstos supratimu 
yra prasižengimas, tai ką 
jau čia padarysi, tik jau 
meldžiamasis neprimetinėk 

I revoliucijonieriams nors ar
kliavagių, nes tai butų dėji
mas į arbatą svogūnų. Pa
galiaus, man teko girdėti, 
kad ir tamsta nemaža rėmei 
Rusijos revoliuciją, kurios 
karžygius dabar vadini kri
minalistais. O gal tamsta 
už tai jau atmetavojai?

Prirodyti tai, ką tamsta 
Naujosios Anglijos lietu- 
viems sąryšyje su Rusijos 
revoliucija užmėtinėji, visgi 
negalėtum, dėl to ir-nereika- 
lauju. Nors tamistai ir pri
guli lietuvių tautos didvyrio 
vardas, bet visgi nenorėčiau 
tikėti, kad iš iliuzijų galė
tum sutverti gyvus faktus. 
Nes jeigu jau tamstai taip 
gerai yra žinomi tie „žmog
žudos, padegliotojai ir ark
liavagiai,’’ tai kodėl tamsta 
tylėjai per tą 11 metų ir lei
dai tiems elementams ardy
ti draugijų darbą? O gal 
iki šiol tamsta draugijom 
da nesirūpinai? O gal kai
po tokis jau didelis veikėjas 
iškalno jau permatei, kad 
turės gimti L. G. ir A. F. 
kaip ir „Sandara” ir tuos 
„faktus” apie revoliucijo- 
nierius čėdijai savo partijos 
atspirčiai?

Aš patarčiau d-rui šliupui 
pasiimti pilietiškos drąsos 
ir tą nepamatuotą savo laiš
ką atšaukti, o tuomet bus 
daug ramiau ir tamstai ir 
Naujos Anglijos lietuviams, 
į kuriuos tamsta tą šmeiži
mą metei.

J. Pakarklis,
23 Dean st. Norwood, Mass.

P. S. Laikraščių, kurie at
rastų šį rašinėlį teisingu, 
meldžiu perspausdinti, nes 
ir d-ro Šliupo laiškas tilpo 
net keliuose laikraščiuose.

J. P.

parodyt, kad nė viena pado- pratimas yra tame, kad šitą
judėjimą jie painioja su ne
švarumu ir nemoralybe.”

Gerai užtepė tiems „šva
rumo” ir "doros” apgynė
jams ir tūla drevuota mote
ris, kuri pasakė: „Jus bliu- 
znijat prieš patį Dievą, kuo
met sakot, kad kalbėti apie 
vaikų gimdymą yra nešvaru 
ir nemorališka. Jei Dievas 
pasaulį taip jau surėdė, kad 
vaikai turi gimti, tai jus ne
galit vadinti to nešvariu ar
ba nedoru daiktu. Teisėjai 
ir valdžios advokatai, kurie 
visuomet mėgsta remties 
Dievo prisakymais, turėtų 
visados laikytis to obalsio: 
Nevadink to nešvariu, ką 
Dievas sutvėrė."

Kita moteris dabar Bos
tono „Poste” rašo:

„Kadangi klausimas apie 
gimdymų kontroliavimą išė
jo į riešas diskusijas, tai pa
sinaudodama iš tos progos 
aš noriu pasakyti, kaip į tą 
klausimą žiuri visuomenės 

i veikėjai. (Amerikoj yra 
tokia draugija, kuri vadina

isi ”Visuomenės Veikėjais.” 
. Red.) Aš žinau jų nuomo
nę iš tiesioginių pasikalbėji
mų su įvairiais tos draugi
jos atstovais: iš vaikų glo
bojimo, medicinos, pagalbos 

►nešimo ir kitokių skyrių. Ir 
aš tikiu, kad ką aš čia pasa
kysiu, tą patvirtins kiekvie
nas tos draugijos viršinin
kas. 1

„Apie gimdymą būtinai 
reikia žmonėms daugiau ži
nojimo ir platesnio mokslo.

„Kaip kiti lyties klausimai 
šiandien rišami moksliškiau 
ir pasekmingiau, negu se
novėje, taip ir gimdymas, 
vienas svarbiausių gyvybės 
procesų, turi mažiau rem
ties prietarais ir likimu, o 
daugiau vadovautis apšrie- 
ta ir žinojimu, kurių pasau
lyje šiandien jau nestinga.

„Visi juk matom, kaip 
: sunkiai reikia bėdniems 
i kovoti, kad palaikius nuolat 
; augančias savo šeimynas. 
Visi žinom tuos slaptus ir 
pavojingus budus, kokių tie 
žmonės griebiasi apsisaugo
jimui nuo nepageidaujamų 
vaikų.

"Mes matom, kad viso to 
pasekmėje būna suardyta 
moterų sveikata, vaikai li
goti, nelaiminga visa šeimy
na. Katrie tų pragaištingų 
būdų nevartoja, tenai ma
tom didžiausį būrį vaikų; 
tėvas negali visų išmaitinti 
ir visi vaikščioja nedavalgę, 
apriskę — ir vėl didžiausia 
nelaimė namuose. Ir kuo
met musų doros apgynėjai 
draudžia suteikti žmonėms 
teisingų, moksliškų pamoki
nimų apie lyties dalykus, to
kių šeimynų vaikai ima apie 
tai lekcijas ant gatvės. To 
pasekmėje vietoj doros ir 
švarumo turim pilnus už
kampius prostitucijos ir pil
nus ligonbučius pūvančios 
nuo lytiškų ligų jaunuome
nės.”

Ir taip visi šviesesni žmo
nės reikalauja, kad apie 
gimdymų kontroliavimą bu
tų valia kalbėti ir rašyti at
virai.

ri moteris apie gimdymų 
aprubežiavimą nesutiks vie
šai kalbėti ir atsisukęs į pu
bliką žiauriu balsu sušuko: 

| "Kiekviena moteris, kuri 
drįsta apie tai kalbėti, tegul 
atsistoja ir pasisako viešai 
savo vardą.” Tarp moterų 
tuojaus pasidarė subruzdi
mas ir pakilo protestai prieš 
tokį nekulturišką valdžios 
advokato užsipuolimą. Tei
sėjas buvo priverstas per
traukti bylą. Moterįs tuo- 

ijaus padarė koridoriuje mi
tingą. surašė savo vardus ir 
įteikė Allisono advokatui.

Po pertraukos Allisono 
advokatas pranešė teisėjui: 
"Aš čia turiu 16-kos moterų 
vardus, kurių 13 yra vedu
sių, 3 merginos. Jos prašo 
pranešti, kad jos kuosmar- 
kiausia protestuoja prieš 
district attorney insinuaci
jas. Jos apsiima stoti ant 
šitos platformos ir pasakyti, 
kad jos nesibijo kalbėti apie 
gimdymų kontroliavimą. 
Štai jų vardai.” Ir čia Alli
sono advokatas Roewėr pa
davė Pelletierui vardus.

Tai buvo didžiausis smū
gis valdžios advokatui. Ma
tydamas, kad jo argumentai 
čia sumušti, jis moterų ne
šaukė, tik padavė jų vardus 
reporteriams laikraščiuose 
paskelbti, manydamas, kad 
tuomi jas sugėdys.

Visi valdžios kaltinimai 
buvo be faktų. District* at
torney pastatė kelias jau
nas mergaites, kad paliudy
tų, buk Allisonas ir joms da
linęs ant North st. knygutes 
apie gimdymų kontroliavi
mą, bet Allisonas pasakė, 
kad tai yra melas. Jis kaip 
gyvas tų mergaičių savo 
akyse nebuvo matęs ir dagi 
visai nežino, kur yra Bosto
ne tokia gatvė. Jis pasakė, 
kad jis davė vieną knygutę 
policmanui savo ofise, bet! 
ir tai tik dėlto, kad tas po- 
licmanas meluodamas jį ap-i 
gavo. „Aš jam tuojaus pa-; 
sakiau, kad iš jo čeverykųi 
aš matau, kad jis yra detek- 
tivas,” sako Allisonas, „bet 
jis pradėjo meluot, kad jis 
turi labai didelę šeimyną ir 
daugiau vaikų jau nenori. 
Pradėjo prašyt knygutės, 

i kaip apsisaugojus nuo vai- 
■ kų. Aš turėjau vieną ir ati
daviau jam. Paskui du po- 
dicmanai išmušė kuju mano 
i langą ir įlindę ofisan padarė 
kratą, bet nieko daugiau ne
rado, tai išnešė tik 15 eg
zempliorių laikraščio ’The 
Flamė.’ Potam jie ir mane 
areštavo.”

Nežiūrint to viso, district 
ĮJOO^OOO attorney spyrėsi, kad Alli- 

600J)00 šoną nubausti kuoaštriau- 
' ’«« šia. Ir nuteisė jį 3 metams

kalėjiman „už platinimą ne
švarios literatūros.” Kada 
Allisonas pasakė apeliuojąs, 
district attorney pareikala- 

ow,vw v0» kad teisėjas pakeltų 
450^000 kauciją, manydamas, kad 
500,000 Allisonas kaucijos negalės

Teisėjas paskyrė 
Šitos skaitlinės tečiaus i $3,000. Tuojaus iš publikos 

nėra oficialės ir remtis jo-' atsistojo kelios visai nepa- • « • ** • « • x • X X_• • 1 — •
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tik isz 'Saules' mu- 
gentkarte šerne lie-1 
dvasia, mokslą ir.

KAIP D-RAS ŠLIUUPAS 
ĖJO IŠPAŽINTIES.

Susivienijimas Lietuvių 
Amerikoje išleido dabar sa
vo istoriją, kur be tos orga
nizacijos istorijos yra da ir 
atskirų žmonių, lietuvių 
veikėjų biografijų. Apie 
d-rą Šliupą, kaipo Įžymiau
si Susivienijimo tvėrimosi 
laikų veikėją, prirašyta, ži
noma, daugiausia. Tarp ki- 
tako, kaip „Laisvė” pastebė
jo, ant 77—78 puslapių ap
rašyta ir kaip d-ras Šliupas 
išpažinties ėjo. Tas buvo 
taip. Einant Šliupui moks
lą, kun. Burba jį šelpė; da
vė iki $300 pinigais. Bet už 
tai kun. Burba pareikalavo, 
kad Šliupas liautųsi skelbęs 
bedievybę, kad „atsiverstų” 
prie bažnyčios.

D-ras Šliupas su tuo suti
ko ir —

”jam reikėjo vaikščioti ba
žnyčion. jai jau ir nesimelsti, 
tai bent taip per pamaldų pa- 
vampsoti, ir atlikti išpažintį, 
šitie reikalavimai nuo jo bu
vo daromi tėvynės vardan ir 
prakilniu tikslu — žmones i 
vienybę vesti, šliupas buvo 
patriotas ir tėvynės meilė 
privertė jį nusileisti toliaus, 
vadinas eiti į bažnyčią, atlik
ti išpažintį.

’Tiesa, tai buvo veidmai
nystė daryti tą, kuo netiki. 
Jis į tas šventenybes netikė
jo; jo įsitikinimai nepersi
mainė; jam išpažintis buvo 
vis tik ’ausinė,; šv. Sakra
mentas — blynu ir neklaidin
gas šv. Tėvas — Romos kro- 
kodiliu, laikančiu žmones 
tamsybėje. Bet pasipriešinti 
šitam klaidingam žingsniui 
pas jį nebuvo vieko ir jis su
tiko atlikti išpažintį... Sutiko 
ją atlikti ne tam, kad nuo
dėmių atleidimą gavus, tik 
kad žmonėms parodžius, jog 
jis per klausyklos langelį su 
kunigu kalbėjo ir paskui Die
vo Kūną priėmė.” 
Buvo dar du „bedieviai,’’ 

kurie taip-pat ėjo išpažin
ties — tai tuolaikinis „Vie
nybės Lietuvninkų” redak
torius ir leidėjas. Ir štai -
vieną sykį tie laisvamaniai mis negalima. Kai-kurios žįstamos moterįs ir padėjo

„NAUJOJI GADYNĖ” 
JAU GERESNĖ.

Išėjo jau antras numeris 
„Naujosios Gadynės." Te
chnikos žvilgsniu šis nume-: 
ris jau kur-kas geresnis už j 
pirmąjį. Apie jo įtalpą rei
kia pasakyti tą patį, ką ir 
apie pirmutinio numerio — 
ji gera! Platesnės apžval
gos padaryti šiuom syk ne
suspėjom.

Reikia da 
Literatūros 
komenduoja 
Kapsuką į redaktoriaus pa- 
gelbininkus, kad palengvi
nus tuomi darbą redakto
riui.

pridurti, kad 
Komitetas re- 
pakviesti drg.

;i •
<
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TURKŲ-BULGARŲ- 
TEUAONŲ SPĖKOS.

Švedų laikraštis „Dagbla- 
dėt” paskelbė, kad turkų, 
bulgarų ir teutonų spėkos 
dabar siekia 11,850,000 ka
reivių. Iš to skaičiaus 
1,800,000 vyrų stovi tvirto
vėse ir tarnauja ant susine- 
šimo kelių užpakalyje armi
jų. Apie 3,650,000 vyrų da
bar lavinama, apie 900,000 
laikoma strategiškose vieto
se, o apie 5,500,000 mušasi 
karės laukuose.

Sulyg valstybių šitos skai
tlinės dalinamos šiaip:

Vokietija turi .. 6,350,000 
Austro-Vengrija 3,200,000 
Turkija ......... L,
Bulgarija .........
Toliaus „Dagebladet” nu

rodo, kur kiek katrų yra. 
Esą: ’ |

Rusų fronte .. 1,700,000 
Francuzų fronte 2,000,000 
Italų fronte .... 800,000 
Balkanuose .... < 
Užkaukazėj ....
Užkariautose šalįse....... įgauti ir turės sėsti kalėji-
.......................... 1.800,000 man.
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KELEIVIS S

Vž pagarsinimus nei redakci-*kutos" UŽ jas ir bačkutės te-! 
ja. ne; administracija neatsako. rupj Susitvėrė bepartvviš- 
Skaitytojai patfs turite save . J ”anšviprn^ ir nolitikos” 1 
daboti ir jokiems daug žadan- apšvietus 11 poiitiKOs
tiems už maža pinigų apgarsini* kliubas, bet apsvietą semia

SPRINGFIELD, OHIO. 
Streikas.

Bauer Bros., Hennesy, 
Trump Manufacturing Co-

mus netikėti ir pinigų nesiųsti ma irgi iš bačkutės ir politi- t\Vater Wheel Ross 
aoMrsitikriniis inin iodamnU r-ril-l/A To IjCHcI, »V dlCT ’V lieti,aepersitikrinus jųjų žadamais kaujama tik prie stiklo. Te- 
daiktais. Dažniausia tokie skel- čiaus šitą organizaciją gal 
hunai esti tik pigi apgavyste ir , •) - u- . • kJF. u 
ui negudrių žmonių pinigų vi* laikui bėgant ir galima bu
vojimas. tų padaryt naudingesne vi-
- . suomenei. tik bėda, kad mu-
IflDtODfliinnini Ino Sll broliai visuomenės reika- \ Unt u i U N utNuluUv 1ų mažai tepaiso ir pats

1 !• v • * L. i lAžlžN d pdOClIkVkliubas artinasi prie grabo ku unij^ vilįininkai sako 
lentos.CLEVELAND, OHIO. 

Mobilizacija valstijinės mi-

Co., Superior Gas Engine, 
ir Springfield Machine Tool 
Co. firmų geležies dirbtuvė
se darbininkų streikas tę
siasi jau ketvirtas mėnuo, 
bet kaip ilgai da besitęs — 
sunku pasakyti. Darbinin- 

kad "streikuosime pakol 
streiką laimėsime. Jei į 6 
mėnesius nelaimėsim, strei
kuosime kita tiek." Strei
kas prasidėjo 11 dieną ba
landžio šių metų už 9 darbo 
valandas, už pakėlimą mo- 
kesties ir už pripažinimą 
unijos. Pakėlimo algos rei
kalaujama šiaip: po $3.50 į 
dieną už 9 vai. darbo tiems, 
ką nuo dienų dirba, ir $4.50 
tiems, kurie dirba "piece-

... Atvykus į čia iš Montrea-
Iicjjos. j0 keturiems draugams, L.

Kaip kitose valstijose, S.S. 21 kuopos nariams, jie 
taip ir Ohio mobilizacijos čia bandė sutverti socialistų 
įsakymui atėjus galvatruk- kuopą. Iš bepartyvių pusės 
čiais griebtasi už darbo. į atsirado tam užmanymui 
tris dienas paskirtas mušt- priešininkų, kurie stengėsi 
rui laukas krutėjo nuo su- priparodyt, kad dėl žmonių 
trauktų burių, mirgėjo nuo tamsumo negalima bus so- 
sustatvtų kareivių guoliui cialistais pasivadinti, nes 
šėtrų ir rodėsi, kad tikrai visur pajuoks ir persekios, 
karės metas užstojo. Girdi, verčiau varyti bepar-

Kariškas bruzdėjimas su-liyvišką apšvietos darbą. work” darbą, t. y. nuo štu- 
judino visus žmones. Ypač Mano nuomone tie vyrai la- kiū. Algos pakėlimo reika- 
merginas koks tai neramu- bai klysta: ne slapstytis, bet lavimą firmos tuoj pripaži- 
mas apėmė; jos negalėjo nu-į visur rody ties su teisybe no, bet trumpinimo darbo 
stygti namuose, ėjo, spietėsi mes privalome, turime eiti dienos ir pripažinimo unijos 
ten. kur kareivių būriai. Ži- prie tų tamsių žmonių r * 
noma, tame nieko blogo nė
ra : beabejo, kiekviena jų 
gal turi sau patinkamą ber- jiems šviesą socializmo mo- 
nelį, kurį paima, ir išvarys

no, bet trumpinimo darbo

ne reikalavimą griežtai atsisa- 
prisidengę kaukėmis "be- kė išpildyt. Ypač pripažinti 
partyviškumo,” bet nešdami uniją kapitalistams yra 

daug baisiau, negu išeikvoti 
šimtus tūkstančių dolerių 
darbininkų vienybės išardy
mui. Stebėtina, darbinin
kai čionai matomai gerai 
supranta reikšmę savo or
ganizacijos, kad dėlei jos 
pripažinimo streikuoja jau

kslo. Jie ankčiau ar vėliau 
žūti. Juk gaila, negalima pamatys teisybę, 
atsiskirti nepalydėjus. Bet 
aš nesuprantu ką bendra su 
svetimtaučiais kareiviais 
turi musų lietuvaitės, kurios 
irgi skverbėsi kareivių sto- 
vyklon; lietuvių kareivių 
jos ten mažai galėjo rasti. 
Nejaugi ėjo tik savo ratų 
vainikėlį aukauti "tėvynės 
gelbėtojams"? Nejaugi ne
prisieis raudoti prarasto 
vainikėlio? Gaila man tų 
neišmanėlių.

Suprantama, kad tai be
veik vien tik musų katalikų 
tėvų dukrelės, kurių neišla- vo kunigo Mockaus prakal- 
vintas protas jausmų nesu- bos. Surengė jas D. L. K. 
kontroliuoja. Laisvamanis Vytauto draugija, už ką 
ar viriškis ar mergina vi- verta pagirimo, nes tokios 
suomet geriau dalykus per-; prakalbos ištikrujų musų 
mato ir dėlto apsisaugo ja j lietuviams labai naudingos, 
nuo to, kas jam blogą atga- Į Prakalbų klausyties susi- 
bena. rinko gana daug musų žmo-

Patarčiau musų katali-1 nelių. Svetainė, nors gana 
kams mokinties nuo bedie- ruiminga, buvo prikimšta 
vių ir sekti juos, jeigu lai- publikos. Ir da daugiau pa
na ingesniais trokšta būti, girimo verta pati susirinku- 
Reikėtų mest jau šalin tokį si publika, kad pasirodė

mokanti užsilaikyti laike 
prakalbų kaip pridera.

Kalbėtojaus kalba mat vi
sus interesavo ir vietomis 
smagiai pajuokino, kada at
vaizdindavo tuos faktus, 
kurių žmonės, būdami kuni
gijos apjakinti. nematė ir 

i šventybe skaitė, žodžiu sa
kant. tokios žmonelius giliai,; 
giliai pamokinančios pra-1 

įkalbos visiems matvt patiko ^‘lus uarouunaus Kone uk 
ir paliko daug dvasinės nau-! skalauja zmomskesnm są- 
dlygų, atstatoma ir iš kitų 

T*. , , t,, dirbtuvių, kur dirbama, ir
Linkėtina Kalbėtojui kuo- j «u x-jeton priimama juodvei-

mingesniais trokšta būti.

Miesto valdžia gina kapita-l 
listus.

Kada kompanijos prisiga- 
, beno sau juodųjų vergų, 
miesto valdžia deda visas 
savo pastangas, kad streik
laužius apgynus ir neleidus 
streikieriams trukdyti dirb
tuvėse darbo; netik kad po
liciją atidavė fabrikų savi
ninkų tarnystėn, bet patįs 

{miesto valdininkai automo
biliais važinėja nuolat ap
link fabrikas ir daboja su
statytą policiją, kad toji iš
tikimai fabrikantams tar
nautų.

Miesto gyventojai kas
kart daugiau dėlto pradeda 
užjausti streikieriams ir pa
smerkti miesto administra
ciją už jos tarnavimą atski
riems piniguočių intere
sams, nepaisant visų miesto 
gyventojų labo. Minių įnir
timas auga ir gal būt, kad 
gali kilti ir kruvinų susirė
mimų. Geistina butų, kad 

: streikieriai užsilaikytų ra
miai, nes tik kapitalistams 
gali būt geistinas darbinin
kų kraujo praliejimas.
Bažnyčios irgi darbuojasi.

Visos bažnyčios, o ypač 
katalikiškos, darbuojasi iš
naudotojų labui. "Faderiai” 
ir kunigai keikia streikie- 
rius ir grąsina amžinu pra
garu. kad išdrįsta priešin- 
ties Dievo įsakymams, ku
rie liepia nešti sunkiausius 
vargus ir nelaimes be mur
mėjimo. bet su nuolankumu 
ir pasidavimu valiai Dievo, 
rodos, lyg kad tas Dievas 
turėtų kapitalistų korpora- 

■ ciiose šėrų prisipirkęs ir ly
giai, kaip ir kapitalistas, iš 

i darbininko prakaito sau au
kso rumus statytų bei au- 

, tomobiliais važinėtų. Dar
bininkai tik savo sunkiame 
padėjime gauna tikrai pa
žinti tikrus savo prietelius 
ir priešus, pamato ir meilės 
artimo skelbėjų — kunigų 
veidmainingumą. Kunigija 
visuomet tarnavo galin- 
giemsiems, tatai jinai daro 
ir dabar čionai pas mus.

Nors streikas darbininkui 
baisi ir sunki kova, bet ta 
kova sykiu yra darbininkui 
ir geriausia mokykla, ku
rioje darbininkas gauna pa
žinti savo prietelius ir prie
šus. taipgi pamato, kame 
jo išganymas ir galybė, — 
tai tik darbininku susiprati
me ir organizacijoje.

SELTZER CITY, PA. 
A. Martaus prakalbos.
Atsilankius Minersvillėn 

ką-tik sugrįžusiam iš Lietu^ 
vos A. Martusui, netikėtinai 
įvyko prakalbos, žodžiu su
šaukus publiką parkan, A. 
Marius pasakė sugraudi
nančią prakalbą apie Lietu
vą, kuri pasibaisėtinai rusu 
ir vokiečių kariumenės liko
si išdraskyta, išdeginta ir 
sunaikinta taip,kad žodžiais 
to viso ir apsakyt negalima. 
Reik būti ten ir akimis ma
tyti, kad suprasti baisumą 
karės, kurį musų gimtinė 
turėjusi pergvvent. Bet ka
rė da nepasibaigė ir gal da 
ilgai tėsties, o išvaryti lietu
viai kaip ir pasilikę sunai- 
kintoj Lietuvoje kenčia bai
siausi vargą ir badą.

A. Martaus prakalba tuo 
buvo indomesnė, kad jis 
atpasakojo visa tai, ką savo 
akimis matė.

Buvo renkamos aukos ir 
aukos nukentėjusiems. Su- 
aukauta $6.10.

Tiesa, maža tai auka, bet 
nuo Seltzer Citv lietuvių — 
reiškia jau daug, o sykiu tas 
reiškia, kad ir čia musų bro
liai pamažėli progresuoja. 
Susitvėrė net ir aukų rinki
mo komitetas. Atmenant, 
kad 1909 metais A. B. Stri
maičiui čia kalbant apie Su- 
siv. L. Am. tie žmonės tarsi 
laukiniai blėkių prisirinkę 
šoko aplink svetainę indijo- 
nišką šokį ir barškino ble- 
kėmis taip, kad viduje nega
lima buvo girdėti kalbėto- 
jaus žodžiu, dabar jau vi
sai kas kita. Kada kalbėto
jas paragino aukauti nuken
tėjusiai Lietuvai, atsirado 
tik vienas smuklininkas, ku
ris pradėjo šaukt, kad nie
kas neaukautų, nes girdi au
kų nieks Lietuvon nesiun
čia.

Kalbėtojas antru atveju 
ragino, kad tie, kas turi pi
nigų, važiuotų atgal į Lie
tuvą ir ten prisidėtų prie 
atbudavojimo sunaikinto 
gyvenimo. Lašas.

3 b. tobių (?); Foizey and 
Lutz — bačką alaus ir šešias 

0 juk kvortas degtinės; J. šteimo-

tris Amerikos lietuvių fon
dus kas-žin ar šimtas tūks
tančių suaukauta. 
jeigu kiekvienas tik po do- kas, D. Serpenskis, J. Baliu- 
lerį butų aukavęs, tai būtu
me jau turėję mažiausiai 
400,000 dolerių. Aiškus da
lykas, kad Lietuvos šelpi
mui yra aukavusi tik maža 
Amerikos visuomenės dalis. 
Nejaugi kitus reiktų išga
momis pripažinti.

Pažvelgus į kitas tautas, 
kaip tai į lenkus, belgus, žy
dus ir kitus, kurių vientau
čiai yra nuo karės nukentė
ję, tai ištikrujų mums rei
kia raust iš gėdos, kad tiek 
mažai žmoniškumo ir mei
lės artimo pas mus tėra.

Broliai ir sesers! Susi- 
: praskime, pamąstykime 
kaip tos musų linksmybės, 
daromos mokesties die
nos sulaukus, mus skaudžiai 
pažemina, kada mus kas 
pastato prieš tą baisųjį pa
veikslą, kurį augščiau minė
jom.

Mahanojuje yra lietuviš
kų draugijų apie 16, nejau
gi jos negalėtii paaukauti 
bent po porą desėtkų dole
rių? Žinoma, kad taip.

Vietinis L. Š. Fondo komi
tetas atsišaukia šiuomi į vi
sus geros valios ir širdies 
žmones varde nukentėju
siųjų nuo karės musų bro
lių ir prašo visų, kad išgirs
tumėt šaukiančiųjų pagal
bos balsą. Aukas galite sių
sti tiesiog į Merchnts Bank 
Trust Co. banką L. Š. Fondo 
vardu, arba tiesiog į L. Š. 
Fondą.

Žemaiu pasirašęs komite
tas padarė su Merchants 
Bank Trust Co. banka su
tartį kaslink priėmimo ir 
siuntimo aukų. Tik siųsda
mi bankon aukas nerašyki
te visų aukautojų vardus, 
vien draugystės vardą, kuri 
aukavo ar kuri aukas su
rinko. Aukautojų vardus 
reikia atskirai surašyti ir 
pasiųsti komitetui, kuris 
pasiųs centraliniam komite
tui kartu su pinigais ir var
dai bus paskelbti lietuviš
kuose laikraščiuose bei ang
liškuose pagal aukautojų 
norą.

Su pagarba
Vietinis L.Š.F. komitetas: 

V.žemaitis, pirm. 
P. Pečiulis, sekr. 
Y. Gremas, iždin.

P. S. Sekančiame numery
je bus paskelbtos aukos, ku
rias turime surinkę ant ran
kų. Matysite, kas daugiau
siai aukauja L. š. Fondui.

V. ž.

kas — po 1 kv. degt.; A. J. 
Kairys 1 gal. degt.; I. Mi- 
letz — pinigams registerį;
A. Simaitis knygą "Moteris 
ir Socializmas”; G. Rotten- 
sperger — du keiku; Szvi- 
talski — vieną keiką; Piva- 
ronas Bros.— 200 duonų; A. 
Urbaitis — plunksną; Pie
nius — 1 gal. Smetonos; J 
Jokubauskis — gyvą vistą.

Alų suaukavo šie saliunin- 
kai:

P.W. Woroblyak 3 bačkas,
B. J. Mulligan, A. Goiden po 
2 bačkas; M. Shuklansky, 
Wm. Kulpa, Brewery, Freda 
Hotel, J. Rederer, St. Bartle 
— po 1 bačką ;Papso Co. 10 
keisų papso, Union Ice Co. 
800 svarų ledo, Johnson 
glass Co. 2 stiklu vynui.

Visiems aukavusiems,var
de visų 3-jų draugijų ištariu 
širdingą ačiū!

Pinigiškos įplaukos buvo 
766 dolerių ir 60 centų.

Išlaidos $725.55.
Liko pelno $41.05.

Pinigai pasiųsti L. Š. Fon
do kasieriui K. Šidlauskui.

Tai pirmas tokis išvažia
vimas, įvyko Pittsburge, 
kur bendrom spėkom visi 
veikė, ar nebūtų geras daly
kas, kad ir ant toliaus ben
drai veiktume, ir kur tik 
mes ką darome, visados ne
pamirškime, kad sųvieny- 
tom spėkom galima daug di
desnį darbą atlikti, negu pa
vieniais.

Jos. I. AIexis, 
pikn. gen. sekr.

Nors pakeltas sumany
mas ir nupuolė, paleista jį 
užmaršon, tečiaus patarčiau 
draugams budinti mintį ir 
nėra abejonės, kad jį galėsi, 
jsikunyt ir atnešt musų dar-. 4 mėnesiai ir tolesniai pasi- 
bininkiškai visuomenei nau- ryžę streikuoti.
dos. Tik stokime į darbą su Lietuvių streiklaužiaujant 
norais plačiais, o abejonės i visai nesigirdi. Daugumas 
išnyks. žemaitukas. {lietuvių išvažinėjo Į kitur

darbų jieškoties, gi pasilikę 
ant vietos puikiai laikosi 
darbininkiškos vienybės ir 
vyriškai kovoja prieš savo 
engėjus. Kompanija moka 
streiklaužiam po $7.00 į die
ną, bet naudos iš jų mažai 
teturi.
Lietuvius stato pavyzdžiu 

kitiems darbinikams.
Unijos pirmininkas andai 

kalbėdamas streikierių su
sirinkime lietuvius pastatė 
pavyzdžiu kitiems darbinin
kams. Jis pasakė, kad jei
gu unijoje butų nors 200 lie
tuvių, tai streikas jau butų 
buvęs išlaimėtas. Bet užtat 
lietuviai pas čionykščius ka
pitalistus ir jų bernus pra
rado "gerą vardą.” Mat 
pasitaiko, kad 2—3 lietuviai 
pasigauna desėtką skebų ir 
iškarsią jiems kailį. Kom
panijos gabena iš kitų vals
tijų streikui laužyti juodvei- 
džius. moka jiems nuo $2.50 
iki $7 į dieną. Lietuvius ir 
kitus darbininkus, kurie tik

NEW HAVEN, CONN. 
Kun. Mockaus prakalbos.
Liepos 20 ir 22 čionai bu-

girimo verta pati susirinku-

mokslą, kuris liepia: "ką 
matai, nematyk, ką girdi,! 
neklausyk," bet matyt, klau-) 
syties ir žinot kas yra gera, Į 
o kas bloga. Paėmęs.

TORONTO CANADA. 
Sąlygos gyvenimui.

Technišku žvilgsniu šis 
miestas gana malonus gyve
nimui. Dirbtuvės paprastai 
užmiestyje, todėl durnai ma
žai pasiekia miesto orą. Ga
tvės, ypač centre, gana šva
riai užlaikomos. Dirbtuvė
se šiuo laiku darbas eina vi
su smarkumu taip, kad ir 
darbininkų pritrūksta. Pa
prastas darbininkas gauna 
po 25c. į valandą, amatnin- 
kai nuo 30 augščiau. Darbo 
sąlygos neprasčiausios. Vie
nu žodžiu, gyvent čia butų 
patogu ir smagu, jeigu butų 
koks dvasinio gyvenimo ju
dėjimas, be ko kad ir geriau
siose materialinėse sąlygo
se gyvenimas darosi labai 
monotonišku, nuobodžiu ir 
Įkyrėjančiu.
Lietuvių visuomeninis judė

jimas.
Lietuvių čionai palygina

mai nemažas būrelis. 1 
tant musų laikraščius daž
nai m;
mažesnis lietuvių skaitlius 
vi
savo vietą ir aktyviai prisi-

ir organizacijoje.
J. A. D.

AKRON, OHIO.
Prigėrė lietuvis.

Liepos 15 d. čia prigėrė 
lietuvis, Jurgis Petkevičius, 
23 metų vaikinas.

Velionis paėjo iš Suvalkų, 
gub., iš Marijampolės. Apie, 
trįs sąvaitės kaip atvažiavo

Kas mums rašoma.
Fitchburg, Mass.— Liepos 

16 d. čionai turėjo būti A- 
dolfo Jušoko vestuvės, bet 
netikėtai iširo, palikdamos 
mergaitei ašaras, o žmo
nėms progą plepėti. Minė
tas vyras 3 d. liepos tūlo 
draugo vestuvėse Worceste- 
ryje susipažino su tūla mer
gina. Pakalbina ją ženytis/ 
toji sutinka. Pakalbina va~- 
žiuot Fitchburgan, toji ir 
nuo to neatsisako. Sutarta 
ir rengiama vestuvės. Mer
gina superka viską, kas rei
kalinga, užperka bažnyčioje 
"užsakus,” superka drapa
nas ir laukiama vestuvių, 
šliubas turėjo būt 17 liepos. 
Nedėlioj susirenka svečiai į 
vestuves, pasigenda jauna
vedžio, bet tas kur tai pra
gaišo. Nueina į namus, kur 
gyveno, bet patiria, kad ta
sai jau subatoj kaž-kur iš
važiavo. Pabėgo, palikęs 
merginai dovanų ašaras ir 
žmonių juoką.

Barzdukas.

MAHANOY CITY, PA. 
Atsišaukimas.

Broliai ir sesers, lietuviai- 
mahanojiečiai! Mes kol-kas 
naudojamės ir džiaugiamės 
laisvės ir gerbūvio malonė
mis, linksmai ir patogiai sau 
gyvename, rodos visai už
miršę, kad anoj pusėj van-į 
denvno palikti musų myli-: 
mieji tėvai, broliai, seserįs ; 
bei gentis gal kasdien įbė-! 
dę i dangų savo žvilgsnį vel
tui laukia sau pagalbos. Die
vulis augštai s&i ir mato 
tik tuos, kas ant augštų sos
tų sėdi, bet plačiųjų žmonių, 
minių, patremptų po kojų," Į 
suteriotų, sumintų į skurdo, 
ašarų ir kraujo klanus so- F. 
tųs ir galingieji nemato. ir 
Jie išnaikino tu žmonelių ra- peracija” daurgijos turėjo 
mų gyvenimą, išdraskė/ su- bendromis spėkomis sureng- 

kitados žvdinčias ir pašė- Piknikas buvo atstume 15 
liais liuliuoiančias dirvas ir mylių nuo Pittsburgo, žmo- 

j pievas, paliko tik nelaimiu . nes dykai vežė specialiai nu- 
ir bado šmėklas, ką slankio- samdyti karai, už kuriuos 
ia tarp musų tėvelių, broliu užmokėta $206.80.
ir seselių. Žmonių piknikan suvažia-

Nejaugi akvvaizdoje tu- vo 600. Visiems buvo 
ių baisenvbių mes galime dykai valgio ir gėrimo 40c.

i

puikiausios sveikatos, kadmius, kuriuos mat lengviau i iš Springfield, III. Visą tą 
no įlrroi orolotii narniintic ' G i u.________ 1da ilgai galėtų darbuotis, ver^joje laikvti. 
nes pnetanmų varpučių ir 
usnių musų visuomenėj da Streikas plečiasi, 
daug tebėra, o tokių rovikų, i Kapitalistams pradėjus 
kūne tam su šaknimis rau- atstatinėti iš darbo baltvei- 
tų, kaip kun. Mockus, labai džius darbininkus ir jų vie- 
mazai teturime. |ton priiminėti juodveidžius,

Lienos 16 d. vietos lietu- 14 dieną liepos išėjo strei- 
vių "Susinėsimo kuopa” bu
vo parengusi išvažiavimą 
ant farmų. Kadangi pas 
mus jaunimo nemaža, tai to
kis išvažiavimas daugeliui 
buvo labai pageidaujamas. 
Ir ištikrujų daug naudin
giau iiuosą valandą praleis-

kan American Seeding Ma
chine Co. dirbtuvių molde- 
riai. reikalaudami, kad 
juodveidžiai butų prašalinti.

Taipgi reikalaujama, kad 
kompanijos dirbtuvių admi
nistracija nevogtų padalyto 
darbo. Kad darbininkai ii

ti ant tyro oro, toli nuo mie- dieną padaro vertės ant 4 
. stinių gatvių dulkių, negu dolerių, tai negauna dau- 

Skai- rudyti stubose tvankiame giau kaip 2 doleriu. Iš to da 
... |ore. Tik negera, kad musų i*v*vx

žmonelės negali da atsipra- kasimą 30c.;
J”"’’ ~ / ~3;tint nuo u

visuomenes darbuose užima papratimo_
savo vietą ir aktyviai prisi- savim x,CJ«USx
deda prie musų kultūros ir be tų nuodų, kurie žudo pro- 
progreso stūmimo pirmyn, j tą, negalima apsieiti bent 
Visai kitaip yra su torontie- ten, kur mandagumas ir iš- 
ciais lietuviais. ; mintis kiekvienam reikalin-

Yra čia Lietuvos Sūnų" ga, kad jausties tarpe žmo- 
pašalpinė draugija, bet iš- nių smagiai ir būti kitų ger- 
skyrus jos narių kelis, kiti biamu. Girtas žmogus ne
visi pasitenkina užsimokėji- tik pasibiaurėtinas kitiems, 
mu mėnesinės duoklės, bet kenksmingas pačiam 
Taipgi yra šv. Juozapo pa- sau. Laiks mesti senus ne-

dolerių, tai negauna dau

I

atitraukiama už žemės su-
_ ; už elektros

to savo netikusio šviesą, jei prisieina vartoti, 
• gabenimosi su, 

savim svaigalų. Nejaugi
taipgi atitraukiama po 2c. 
už valandą ir t. t. Tas įpra
tino darbininkus bosams 
spausti delnan penkines, to
kiems neišrasdavo padary
tame darbe blogumų, bet 
kurie kyšių nedavė, tujų 
darbe rasdavo blogumus ir 
tuo budu apvogdavo darbi- 

jninką iš jo teisingo uždar- 
| bio. Taigi sustreikavusieji 

„ - .. . . ,----- .------------ ---------- — molderiai griežtai pareika-
selpine draugija, bet jau tos tikusius papročius. Javo, kad vagystės sistema
norimo „v Spindulys iš Ridikų, butų prašalinta.nariams tik nuodėmės, ”pa-

N. S. PITTSBURGH, PA. 
Piknikas dėl sušelpimo nuo 

karės nukentėjusių.
Liepos 2 d. ”Augš. Priegl. 

Liet. Am.,” ”Lietuvos Sūnų” 
”Lietuviška Maisto Koo-laiką buvo nelabai linksmas. 

. Dirbo B. F. Goodrich Co. 
dirbtuvėj, pastaruoju laiku

■ dirbo Oats-Quaker Co. Su
batoj per piet parėjęs iš 
darbo, sumanė eiti maudv-

■ tis. Bet namiškiai norėjo jį
į sulaikyti, aiškindami, kad 
namie yra maudynė. Pet
kevičius nepaklausė ir da 
išeidamas pasakė: "Jeigu 

inegrįžšiu į tris valandas 
laiko, tai eikite jieškot.” 

i Namiškiai laukė lig vėlu
mos, bet Petkevičius nebe
grįžo, tai ant rytojaus davė 
žinot policijai ir patįs pra
dėjo jieškot. Atrado drabu
žius jau pas graborių ir 
pripažino, kad Petkevičiaus.. _ 
17 d. Liepos pradėjo jieškot(vaitojimus ir maldavimus? Doyeikaitis. 
vandenyj, bet negalėjo i 
rasti, nes buvo nuklimpęs į kos lietuviškų kolonijų mu- P. Damrauskas.K.Velius, J. 
maurus 30 pėdų gilumoj; tu- sų broliai aukauja savo at- Jablonskis, A. Raskis ir A. —------- - j*
rėjo šaudyt vandenį, ir nar- j liekamus skatikus galbėji- Sipp — po 50c.; J. Riukas I buvo^reiškiantis, būtent tas: 
dyties pakol ant galo sura- mūi nelaimingos Lietuvos. 75c.; /_ — į "F1”* “r"““
do. Lavonas išvežta į :bet mes mahanojiečiai visgi tuos pinigus buvo supirktos į dvylika bačkų.

degino jų pastoges, sumynė, tą savo pikniką, 
kitados žvdinčias ir pase- --—/—

iT...........................

| --------------------- .. -------------- o-------------------

Jinksminties ir neatkreipti vertės, 
savo žvilgsnio į tuos musų Jr___ ___ _ Pikniko surengimui buvo
širdžiai brangius nelaimin- renkamos aukos. Liet. Su- 
guolius, ką ištiesę savo iš- nų draugija aukavo $5.00; 
džiūvusias rankas link mu- A.P.L.A. ir L. M. K. — po 
sų šaukiasi pagalbos? Ne- $2.50. Atskiri asmens au- 
jaugi musų ausįs negali iš- kavo: Foizey & Lutz $2.00; 
girsti jų širdį plėšiančius Geo Garbart, A. Bartkus, J. 

nvi v ai wjimii niaiua viinuo . vvinmvio, J. L ŠkuraitlS,
su-l Matome, kad kitu Ameri- V. Jurgauskas — po $1.00;»

- - - - - - - --------- - i
I 
i

Akron, Ohio.— Liepos 16 
d. čia turėjo būti šv. Juoza
po draugijos rengiamas pik
nikas, bet lietus neleido, tai 
atidėta kitam nedėldieniui, 

.bet supirktą piknikui alų 
i nutarė patįs išgert, nes gai- 
•la grąžinti "Dievo dovaną.” 
i Bačkas nusirito farmerio 
I tvartan ir ten per dieną ba- 
liavojo. žinoma, gerta, ne
sigailėta "Dievo dovanos.” 
Gėrė moterįs ir vaikai, kad 
pagelbėjus savo vyrams, bet 
visgi matyt neįveikta. Ne
są apie pavakarę nuvažia
vus man į pikniko vietą, kur 
maniau lietui apsistojus pi
knikas bus laikomas, nera
dau nieko, tik praeidama 
pro farmerio triobas išgir
dau balsus. Ypač vienas jų

I
i

A. Kažėva 25c. Už j Gerkit, rupūžės, bo da yra 
i uo. Lavonas išvežta į • oet mes mananojieciai visgi tuos pinigus buvo supirktos • dvylika bačkų.” Aš tikiu, 
Springfieldą, III., pas jo bro-, permažai da tuomi atsižy- dovanos už atsižymėjimus. I tie gyvuliai, kurių aky-

Aš tikiu,

lį, kur ir palaidotas.
Jurgis Petkevičius jau 

metai kaip iš Lietuvos, vedė 
gražų blaivą gyvenimą ir 
taupino centus, savžudystei 
priežasties visai nesimato.

Lai būna jam šios šalies 
lengva žemelė. Akronietis.

"praizus" surinkta 66 yaizdoje musų katalikai pi- 
jknikavo, turėjo stebėties 

lį kitų lietuviškų kolonijų,1 Daiktais aukavo šios ypa- matant į ką pavirto tas jų 
• butų auka- tos: I. Karpavičia laikrodė- l'aralius-žmogus. Pasibiau- 

vusios, tai Lietuvos šelpi- lį; J. Česna — plunksna ir rėtinesnio vaizdo, kaip čia 
mui jau butų sudėta bent padidinamąjį stiklą; M.Bar- į tame gyvulių tvarte prie ba- 
2—3 šimtai tūkstančių dole- tkus— kvietkom indą, J. J. tc*y alaus, turbut nieks nėra 
rių. Tuo tarpu per visus ir F. Snimkai (3 broliai) — matęs. Razalėtė.

irnėiome. Žinoma, taip-pat Už’
3 galima sakyti ir apie dauge- dol. 60c. 

lį kitų lietuviškų kolonijų,1 F 
nes jeigu visos T 
vusios, tai F
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— O ar tau rodos, tėve, 
kad žmonės čia labai reika
lingi ?

— Žinoma!
— Jei žinoma, tai kam?
— Mes griešni žmonės, 

vaike, negalim žinoti, bet 
jeigu Dievas sutvėrė žemę 
ir paleido ant jos žmogų, tai 
turbut taip jau reikia.

— Bet to "turbut” gali 
ir nebūt. Jeigu tu nors kiek 
žinotum astronomijos, tai 
tu žinotum, kad tokių že
mių. kaip mūsiškė, erdvėj 
yra labai daug. Vien tik 
apie saulę jų sukasi bent 
septynios ir iš visų jų tik 
musų viena yra apgyventa. 
Bet nevisuomet ir ant jos 
buvo gyvybė. Iš pat pra
džios ji buvo ugnies pavy- 
dale ir milionai metų turė
jo praeiti, pakol atvėso jos 
paviršius (jos vidurys ir da
bar karštas) ir susidėjo to- 

Įkios aplinkybės, kad galėtų 
atsirasti ant jos gyvybė. 
Vadinas, buvo laikas, kada 
žmonių ant žemės visai ne- 
buvo. Ateis laikas, kada ir 
vėl išnyks visa gyvybė.

’T' * 1 • • *1
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Ar reikia prašalint V. Bergerį?
spėka daugiausiai surenka
ma iš 'padugnių’ ir vedama 
išlavintų aristokratų.

"Musų nuolitinė armija 
yra nuolatiniu pavojum 
musų demokratybei namie 
ir yra abejotina atrama iš
laukiniam užpuolimui atsi
tikus.

piaucvv 'Kiekviena tauta, klesa ar 
’• t. v. atskiras asmuo, kad yra be- 

Draugai, ginklis, greit būna paverg-
* ‘ ------ - Vį^

ir istorija paliudija tąjį faktą.
Tame nėra jokių išėmimų. 

___ ”Tauta ar klesa, jei nori
Paminėjome? kad pasiliuosuoti arba palaikyti 

maž-daug panašiai atsake ir 
žinomasai partijos narys, 
V. L. Berger. Kadangi jo at
sakymas buvo gana ilgas, jo 
viso necitavome. Dabar už 
tą jo išreikštą nuomonę Ma
rion pavieto S. P. kuopa

Bergerio "militarizmas" ir 
tūlų draugų "pacifiz

mas."
Savu laiku buvome “Ke

leivyje" paskelbę, kad Ame
rikos Socialistų Partija nuo 
visų savo įžymesnių narių 
pareikalavusi išreikšti nuo
monę link militarizmo, ypač 
link Amerikoj pradėto 
skelbti "prisirengimo,“ - .. 
"preparedness.” P _ . ....
kandidatai į partijos vaidy-jtais ar piagmsintais.^ 
bą, atsakė į paklausimus i ....... ~
tūlų tų draugų nuomones 
esame musų skaitytojams 
padavę. 1

• •

I

savo laisvę, turi turėti dide
lę atsipriešinimo spėką. Tu
ri prisirengti kovon už sa
vo laisvę.

"Apsileidimas ir neatsi- 
nriešinimas greit kiekvieną 

t_____  ______ šalį bei kiekvieną klesa pa-
paleido referendumą, reika- statys lygmėj su kynais beii

— Na, Maike, šiandien 
mudu turim padaryt dide
les diskusijas, gal da dides
nes, negu Šimkus su Bulota.

— Apie ką gi tu norėtum 
taip dideles diskusijas kelti, 
tėve?

— Apie svieto pabaigą, ži
nai apie ką. Pereitą kartą 
aš tau, vaike, moksliškai' 
prirodžiau, kad išmokinus1 
bobas kaip apsisaugoti nuo 
vaikų neužilgo turėtų išnyk
ti visi žmonės, bet tu man 
pasakei, kad apie tai pakal
bėsime kitą syk. Taigi apie 
tai aš ir noriu šiandien su 
tavim debatus laikyt.
i —Labai gerai, tėve, labai 
gerai, kad tu pradedi tokiais 
klausimais indomauti. Tas 
parodo, kad ant senatvės tu 
pradedi progresuoti.

— Maike, kai tu taip kal
iu, tai man net ant širdies 
geriau. Gal išsigertum? Aš 
galiu tau užfuhdyt.

— Galim apsieiti ir be to, 
tėve.

— Olrait, vaike, tai pasa
kyk tu man, kaip tu mislini, 
ar gali svietas išnykti, ar 
ne?

— Ne, tėve, svietas nieka
dos išnykti negali. Jokia 
galybė negali jo sunaikinti. 
Gali tiktai gyvybė išnykti.

— Dacit, Maike, aš tą ir 
myninu.

— Bet tas gali atsitikti, 
tėve, ir be moterų prisidėji
mo.

— Kaip tai. vaike?
— Žmonės gali išnykti 

ant žemės dėl daugelio prie
žasčių. tėve, nežiūrint, ar 
pas juos gims daug vaikų, 
ar mažai.

— Aš, vaike, nesuprantu, 
kaip gali žmonės išnykti, 
jeigu visi ženysis ir gyvens 
pagal Dievo prisakymą.

— Ką tas reiškia, teve, 
gyvent "pagal Dievo prisa
kymą?”

~— Tas reiškia, vaike, kad 
žmonės turi gyvent ir dau
gintis. Ir todėl aš priešin
gas tokiam mokslui, katras 
mokina, kaip apsisaugot 
nuo vaikų.

— Bet kaip tu, tėve, gali 
prirodyt, kad Dievas nori, 
kad žmonės daugintųsi ? 
Juk tu su Dievu nekalbėjai.

— Tas, vaike, aiškiai yra 
pasakyta mano patrono 
švento Jurgio raštuose.

— Klysti, tėve! Tavo pa
tronas šventas Jurgis rašyt 
visai nemokėjo.

— Galbūt, vaike, kad aš 
turiu misteiką, gal kitokis 
šventas apie tai rašė, bet 
vistiek tas yra kur nors pa
rašyta.

— Vadinas, u, tėve.

nežinai, kas ir kur taip ra
šo, taigi gali būt, kad to pa
rašyta visai ir nėra. Bet 
jeigu tas ir butų kur-nors 
parašyta, tai visgi tas nerei
škia, kad Dievas taip nori, 
nes tai, be abejonės, ne Die
vo raštai, bet kokio nors 
žmogaus.

— Kalbėk kaip sau nori, 
o aš žinau, kad Dievas rei
kalauja iš žmonių kuodau- 
giausia vaikų.

— Netiesa, tėve! Tu to ne
žinai, tik tu tiki taip.

— Jeigu aš Į ką tikiu, tai 
reiškia, kad aš ir žinau.

— Ir vėl netiesa, tėve.
Tarp tikėjimo ir žinojimo 
yra labai didelis skirtumas. 
Pavyzdžiui, aš žinau, kad 
Europoj dabar eina karė. 
Ir čia aš jau negaliu sakyt, 
kad aš tikiu, jog tenai eina 
karė, nes tuomet reikštų, 
kad tikrai aš to dar nežinau. 
Bet štai aš tikiu, kad rusai 
išvarys vokiečius iš Lietu
vos. Čia aš jau negaliu sa
kyt "aš žinau,” nes kas bus 
toliau, to aš žinot negaliu, 
aš tam galiu tik tikėt. Kaip 
matai, tėve, tikėjimas reiš
kia nežinojimą. Taip yra 
ir su tavim, tėve: kuomet tu 
sakai, kad tu tiki, tai reiš
kia. kad tu nežinai.

— A, šerap!
Į — Matai, tėve, kaip greit 
tu už teisybę pyksti.

— Ai donkėr, ką tu, vai
ke, man sakai, ale be vaikų 
žmonės negali būt. /Tik tu 
pamislyk, kas butų, jeigu 
nuo šios dienos daugiau ne
gimtų ant svieto nė vienas 
vaikas? Už kokių 80 metų 
visi išmirtų ir ir ant viso 
svieto neliktų nei vieno 
žmogaus. Pasakyk, kas 
tuomet kastų anglį, kas ru- 
nytų visas fabrikas, kas už
laikytų tada parapijas, kas 
duotų Gabrio informacijos 
biurui aukų, ką darytų tada 

■ visa lietuviška nečalstva, 
ką?

— Argi tu jau nė to nesu
pranti, tėve, kad visiems iš- 

i mirus nebus niekam reika
linga nė anglis, nė parapi
jos, nė Gabrio biurai, nė lie
tuvių "načalstava,” nė kiti 
dalykai.

— Tai kaipgi tada išrūdy
tų svietas?

— Tu nori pasakyti že
mė?

— Jes, vaike.
— Žemė išrėdytų taip 

I kaip ir dabar, tik žmonių 
ant jos nebūtų.

— Taip negali
— Kodėl?
— Tai kaipgi 

nebūtų jau nė 
da gaus?

būt, vaike.

ant svieto 
vieno žmo-

— Tai kaipgi, vaike, ne
jaugi mes išnyksim ir nie
kas nežinos, kad mes čia gy
venom ?

— O kas-gi gali apie tai 
žinoti? Suprantama, kad 
niekas nežinos.

— Vaike, nekalbėk taip; 
man darosi baisui...

— Ko baisu?
— Pražūt!

— Ar tu tikėjaisi amžinai 
gyvent ?

— Ne amžinai, ale numir
ti kaip visi miršta.

— O ką gi reiškia numir
ti, jeigu ne išnykti?

— Tame yra didelis skir
tumas, vaike. Kada žmo
gus dabar miršta, tai jis ži
no, kad po jo lieka da kiti 
žmonės, o kada reikia vi
siems išnykti, tai reiškia, 
kad jau svieto pabaiga.

— Koks gi čia skirtumas, 
tėve, ar tau numirus gyvens 
kas ant žemės, ar ne? Juk 
tu vistiek nieko apie tai ne
žinosi.

— Jes, Maike. ale kada 
žmogus miršta dabar, tai jis 
žino, kad kunigas duos jam 
paskutinį patepimą, kad jis 
numirs su grabnyčia, kad 
už jo dūšią pazvanvs. mišias 
atlaikys ir kryžių pastatys. 
Bet kas tada visa tai pada
rys?...

~ — Tada tokių ceremonijų, 
tėve, ir nereikės.

— Ne, vaike, Dievas ne
duos žmonėms taip mamai 
pražūti.

— Tas, tėve, kaio tik ir 
parodo, kad Dievas apie vi
sus tuos "patepimus” ir 
"zvanymus” visai nepaiso; 
tai yra tik žmonių prasima
nyti prietarai.

— Na. pasakyk, Maike, 
teisybę: ar ištikro taip bus, 
kaip tu sakai, ar tu mane 
tik fulini?

— Apie tai nėra mažiau
sios abejonės, tėve. Iš as- 
stronomijos mums yra žino
ma. kad saulė, nuo kurios 
mes gauname visą šilumą ir 
šviesą, yra toks pat kūnas, 
kaip musų žemė ir kitos pla
netos, kurios kitą-syk taip- 
pat degė ir švietė, bet būda
mos daug mažesnės jos grei
čiau atvėso ir užtemo. Tai
gi laikui bėgant saulė irgi 
turės atvėsti ir užtemti. Tas 
žinoma, atsitiks ne urnai, bet 
povaliai. Povaliai ant mu
sų žemės darysis ris šalčiau 
ir tamsiau. Povaliai pradės 
nykti augmenai, gyvūnai ir 
žmonės. Galų gale užvieš
pataus amžina tamsa. Že
mė apsidengs ledynais ir 
niekas, o niekas nežinos, 
kad ant jos gyveno kada- 
nors žmonės.

— Gana, Maike, aš einu 
atlikti spaviednį.

l

PAVOGĖ Iš BAŽNYČIOS 
PIANĄ.

Chicagoj iš šeštos kongre- 
gacionalistų bažnyčios vagis 
pavogė naują pianą, už kuri 
buvo užmokėta $400.

hindusais. Negana to, kiek
vienas žmogus, kuris netu
ri valios ir nėra pasirengęs 
kovoti už savo moterį ar du
kteris, neužsipelno turėti 
sau moterį bei dukteris. 
Kiekvienas žmogus, kuris 
nepasiryžęs kovoti už savo 
klesa bei savo šalį neužsipel
no būti nariu tos klesos bei 
tautos.

* y

ria 'prisirengimui,”

tenka, kad išmokus tuos ir Geistina ir labai geistina, 
tiems panašius daiktus dir- kad tokio prisirengimo, kaip 
bti. Drg. Bergeris jį nurodo, pa-

"Šis lavinimas turi būti reikalautų netik Amerikos, 
ypatingoj mokyklų priežiu- bet ir viso pasaulio socialis- 
roj ir domoj. Tečiaus be to tų partijos.
turi būti mokinama kaip so- Marion pavieto draugų iš- 
dinti medžiai, taisyti keliai sišokimas butų neturėjęs jo- 
bei budavoti tiltai. Kiek- kio pamato, jeigu ne tatai, 
viens tų lavinamųjų t ‘ 
mintyt kaip apginti save ir matomai 
tuo tikslu lavinimosi metu Bergerio 
privalo praktikuoties. Mer- pritarimo prasmę suprato 
gaitės privalo i 
kaip suteikt greitą pagalbą 
ir patogumą ligoniams ir 
sužeistiems.

"Nei vienas sveikas vyras 
bei moteriškė nuo tarnystės 
šaliai negali būt paliuosuo- 

delei 
šio 

išsi
dirbs pačios savaimi iš pa
tyrimo.

"Tokie šalies tarnystės 
metai pageidaujami kaipo 
smagi nuobodaus darbo per
trauka fabrikos darbinin
kui, miestų ofisų raštinin
kui bei sąkrovos patarnau
tojui, nes leistų jiems iš
mokti daugel naujų dalykų' 
ir juos pačius padarytų nau
dingesniais kraštui pilie
čiais. Tai butų mokslo 'čiu
kuras’ jaunam • farmeriui. 
Tas padarytų demokrati
zuojančią įtekmę į kolegijų 
vaikinus, duodant jiems tai.

'S.
"Šitoksai prisirengimas Į

ne

Marion pavieto draugų iš-

turi kad Milvvaukees socialistai, 
irgi klaidingai 
"prisirengimui”

tais už pinigus ar 
i klesinių privilegijų, 
reikalo sumik menos

mokinties — jie dalyvavo kapitalistų 
spaudos skelbiamo prisiren
gimo parodoje. Tas neap- 

į svarstytas Mihvaukees so
cialistų žingsnis netik nupa- 
matavo nepamatuotą ma- 
rioniečių draugų užmetimą, 
bet gal da žymiai padidinti 
partijoje susikirtimus, kas 
yra labai ir labai kenksmin
gu. ypač šiuo rinkimų kam
panijos metu.

J. B. Smelstorius.

KAS NEKLAIDINGAS?’
laujantį prašalint V. L. Ber
gerį iš S. P. Pildančiojo Ko
miteto.

Šiomis dienomis gavome 
iš "Mihvaukee Leader” per 
drg. Ameringerį laišką,^ ka
me prašoma paskelbti \ . L. 
Bergerio straipsnį, kame jis 
išreiškia tą pačią jau išreik
štą nuomonę su kai kuriais 
paaiškinimais jam užmeti
mus darantiems draugams, 
ir prašo musų išreikšt savo 
nuomonę, ar ištikrujų V. L. 
Bergeris išreikšdamas savo 
nuomonę peržengia socializ
mo principus.

Bergerio paaiškinimas.
"Marion pavieto kuopos į 

užreiškimas. kad aš skelbiu 
militarizmą, yra niekingas 
ir nedaleistinas melas. Aš 
visuomet kovojau prieš mi- 
litarizmą.

"Tečiaus per daugelį metų 
aš reikalauju lavinimo rišu 
piliečių, kaipo dalies darbi
ninkų klesos prisirengimo.

"Skirtumas tarp militari
zmo ir mano pozicijos yra 
taip didelis, kaip didelis yra 
skirtumas tarp kapitalizmo 
ir socializmo.

"Daugumas pasaulio so
cialistų partijų programuo- 
se yra reikalavimai tautos 
apsiginklavimo.

"Tarptautinis Socialistų 
Kongresas 1907 m. Stutt- 
garte vienbalsiai nutarė: 
'kongresas mato demokrati
nėj militarinės systemos or
ganizacijoj ir pakeitime pa
stovios nuolatinės armijos 
piliečių armija tikriausias 
priemones padaryt užpuoli
mo kares negalimomis, ir 
prieinamiausi būdą tautų 
neapsikentimams prašalin
ti.’

"Šiame klausime Am. Soc. 
Partijos platformoj nieko 
nėra pasakyta, bet rodosi, 
kad kapitalistų isterija dė
lei militarizmo užkrėtė so- 
calistus pacifizmo isterija.

"Žmonių grupė, kuri prie
šinga visokiai politikinei 
veikmei, dabar apimta "ra
mybe už aliai kainą" isteri
jos ir toj prasmėj puolėsi 
persekioti mane už mano 
pažiūras.

"Tečiaus turi būti musų 
partijoj bent kiek laisvės 
nuomonę išreikšti ir disku- 
suoti.

"Prašau kiekvieno nario, 
kuris pripažįsta laisvę žo
džio, ypač kada dalykas ne
stovi priešginiavime su 
tarptautinio socializmo 
principais, kad balsuodami 
ant atšaukimo reikalavimo 
balsuotų ’ne.’

šalies tarnystė.
” ’Leaderis’ priešingas 

nuolatinėms armijoms, ko
kios rūšies jos nebūtų. Nuo
latinė kariumenė visuomet 
yra įrankiu valdančios kle
sos. Šiuo laiku Amerika ne
tik kad turi nuolatinę ka- 
riumenę, bet blogiausios rū
šies armiją, susidedančią iš 
samdomųjų samdininkų. __ _.________
Musų tautinio apsigynimo ar kanuolę. Vienų metų už- luotą spėka.

Pas 
Pas 
Pas 
Pas 
Pas

katalikus — popiežius; 
protestonus — biblija; 
žydus — Talmudas; 
socialistus — "Kapitalas”; 
Esperantistus — 

"Fundamento de Esperanto.’ 
Be to reikėtų da pasakyti, 

kad ir pas lietuvius tautinin- 
kus-laisvamanius yra kas 
nors nereikalingu — tai da
ktaras Šliupas ir jo "neklai
dingai” iš vokiečių kalbos 
išversta knyga "Spėka ir 
Medega,” kurią lieturiai- 
laisvamaniai beskaitant

v “ - skaitvdami tiek suprantakada mes ?alesnne nsiska. kiek R , pasaPkiškas
asilas lakštingalos . giesmės 
gerumą. As nesistebiu iš 
to, nes manau, kad ir Dr. 
Šliupas neviską suprato, ką 
autorius veikalo "Spėka i r 
Medega” sakė, tuos sakinius 
lietuvių kalbon savotiškai 
versdamas. Dr. Šliupas vie
nok visgi yra neklaidingas 
bent lietuviams tautinin- 
kams-laisvamaniams, nežiū
rint to, kad jis užvakar su 
kunigu Burba lietuviškas 
katalikiškas parapijas stei
gė, jų bažnyčiose "šventas 
maenas, šventas nesmertel- 
nas” giedojo... Kaip tik ka
talikai pradėjo ne pagal 
Šliupo gaidų giedoti, šliupas 
socialistu liko ir pradėjo 
prieš katalikus ir patį kuni
gą Burbą revoliuciją, bet 
revoliucijonieriai-socialistai 

nėnėjo su Šliupu latriškai- 
lietuviškos respublikos stei
gti vaidentuvėj ir šliupas už 
tai jei liktų latviškai-lietu- 
viškos respublikos valdonu, 
lieptų visus iškarti.

Vieninteliai ištikimais ne- 
klaidingamjam Dr. Šliupui 
pasiliko tautininkai-laisva- 
maniai. Tūli jų aplink dak
tarą šoka pagal Šliupo dū
delės muzikos, bet kiti ne- 
noroms jau trepsi, — sako 
blogas muzikantas.

Jiems visiems norisi "lat- 
viškai-lietuviškos respubli
kos," tik bėda, kad daktaras 
ją steigia ant debesių, ku
rie, jei da šį vakarą vėjas 
papustų, gal išsisklaidyt ir 
visas "latviškai-lietuviškos 
respublikos" pamatas iširti. 

Bet daktaras neklaidingas 
ir, palaukit, jis ką-nors ne
klaidingo ryt dienai išras. 
Daktara iliuzija šaltinis ne
išsemiamas. Kas žino, kas 
įspės, kas jame da slepias, 

žingeidaujantis.

'Leaderis' delei to prita- ko jie negal gaut iš knvgo;
kuris

turi apgint ir vienyt ššalies pilnai apsaugoja šalies 
minias, kuriomis yra darbo prigulmingumą iki to laikoj
žmonės.

"Tam reikalui mes priva
lome lavinti kūną ir protą 
visų musų jaunų žmonių, o 
ne vien keliato parinktųjų, 
kurie turi progą lankyti 
akademijas bei universite
tus. Mes norime, kad visi 
musų žmonės butų tinka
mais apginti save ir visuo
menės turtą.

"Musų apsigynimas turi 
būti demokratinis ir indust- 
rialinis. Mes reikalaujame 
prisirengimo, kuris išvysty
tų darbininkų galę link jų 
atsispyrimo spėkos ir pagel
bėtų jiems jų kovoje už bū
vi-

"Mes reikalaujame praša- 
linimo bado, nedatekliaus ir 
skurdo, ir riša tam reika
laujam prisirengimo. Rei
kalaujame patinkamų namų 
ir apsaugos senatvėje ir li
goje, ir riša tam reikalau
jam prisirengimo. Reika
laujame sveiko ir atsakan- 

. čio mokslumo vyrams ir mo
terims — sveikų tėvų ir ga
lingų motinų, ir riša tam 
reikalaujame prisirengimo.

Tas prisirengimas turi 
būt pradėtas sykiu su musų 
pradiniu mokslu, praktikuo
jant musų visuomenės mo
kyklose kūniškus išsimikli- 
nimus, vartojant sporto žai
smes nuo kūdikystės, dėlei 
išdirbimo sveikų vyrų ir mo
terų. Bet tatai da negal būt 
viskas.

"Mes proponuojame, kad 
visuomenės mokyklos savo 
uždariniu padarytų ir prisi
rengimo dalį sekančiu bu
du:

"Kiekvienas pilietis pri
valo pašvęsti vienus metus 
nuo 19 iki 20 metų _ šalies 
tarnystei. Tuo laiku pilie
tis — vyriškis ar moteriškė 
— turi būt namie ir už savo 
tarnystę turi gauti mokestį 
nustatytą valstijinės įsta- 
tymdavystės. Lavinimas 
turi būt atlikta šalies lėšo
mis ir lavinamieji turi gau
ti algą iš šalies iždo.

"Mes proponuojame, kad 
visuomenės mokyklos butų 
centru šalies apsigynimo 
reikalų. Tam tikslui kiek
viename mokyklinių dist- 
riktų turi būti įvesta rankų 
darbas. Kiekviens jauni
kaitis ir kiekviena mergelė 
turi mokėti vartoti darbo 
įrankius, medį ar geležį. Jie 
turi būt mokinami operuoti 
mašinas ir suprasti kaip pa
daryti automobilių, oralaivį

I

tautinę pasaulio santaikos i 
sutartį. O toks prisirengi
mas neveda prie grobimo 
karių. Jis apsaugoja dar
bininkus nuo pajungimo ir 
pavergimo viduje iki kol 
klesinis skirtumas galutinai 
nebus išdildytas.

"Šitoks prisirengimas ne
tik pasekmingai apsaugoja 
Amerikos žmones nuo išlau
kinio ant jų užpuolimo, bet 
ir pačią demokratybę nuo 
jos priešų viduje. Tatai ant 
visados panaikina varą mi- 
litariškos spėkos, susidedan
čios iš samdomųjų padaužų.

“Pagalios, bet ne galuti- 
tinai. toks prisirengimas 
aprūpina ir prirengia visą 
šalį ne per kapitalistų klesa, 
ne per viliugingą klerikališ- 
ką jiegą įvairios rūšies "ri- 
cieriais.”

"Trumpai sakant, mes ne- 
sileidžiame užsikrėsti pa
saulio karės pagimdyta iste
rija. Mes socialistai visuo
met buvome militarizmo 
priešais, ypač jais esame da
bar. Bet mes, socialistų par
tija, nesame reikalautojais 
taikos aliai kaina. Karė gal 
būt pragaru, bet pasaulyje 
yra dalykai baisesni už 
'pragarą.' Tikras socialis
tas privalo kovot prieš tuos 
dalykus.”

Drg. Bergerio nuomonės 
temoje galima butų daug 
prirašyti, galima ir disku- 
suoti. bet jokiu budu negali
ma joje rasti ką-nors prie
šingo tarptautinio socializ
mo principams. Tokios nuo
monės kenksmingumą gali 
matyti tik serganti pacifiz
mo isterija žmonės.

Kas mato sau kenksmin
gu būti vienus metus liuosu 
nuo fabrikinio ar ofisinio 
darbo, kad tą laiką pralei
dus gamtos prieglobstyje, 
besilavinant kūniškai ir 
protiškai, kada pas to amžio 
žmogų bunda prakilniausi 
užsidegimai; kas priešingas 
darbininkų išsilavinimui 
mokėti pagelbėti pats sau 
kiekviename atsitikime — 
tas sykiu pasirodo priešu ir 
geresnės darbinikams atei
ties, tas nepageidauja dar
bininkų laimėjimo, kada an
ksčiau ar vėliaus ateis mo
mentas klesinio susirėmimo, 
kuriame visuomet ims viršų 
klesa, kurios pusėje bus iš
lavinta, organizuota gink-

PROTESTO STREIKAS.
Amsterdamo sociaiistiš- 

kas laikrašti ”Tribune” pa
skelbė, kad Berlyno darbi
ninkai amunicijos ir elekt
ros fabrikose pametė darbą 
ir skaičiuje 55,000 žmonių 
išėjo streikam kad tuomi už
protestavus prieš Vokietijos 
teismą, kuris nuteisė socia
listų vadovą drg. Dr. Karo
lių Liebknechtą kalėjiman 
už jo prakalbą 1 d. gegužės.

Taipgi tuo pačiu tikslu su
streikavo ir orlaivių darbi
ninkai Johannisthaly.

Pasekmių streiko da neži
noma.
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IS AMERIKOS-
KUN. MOCKUS SUAREŠ

TUOTAS.
Iš Waterburio gavome 

’AVaterbury Republican” iš
karpą apie suareštavimą 
kunigo M. X. Mockaus.

VVaterburieciai laisvama
niai surengė kun. Mockui 
misijas, kurios tęsėsi per 3 
dienas ir buvo gana pesek- 
mingos. Kun. Mockaus 
prakalbos taip žmonėms pa
tiko, kad paskutini misijos 
vakarą publika vienbalsiai 
nubalsavo, idant butu antra 
misija.

Kun. Mockaus prakalbų 
klausyties per visus tris va
karus žmonių grūste prisi
grūsdavo sveitainėn, vėliaus 
atėjusiems prisieidavo grįž
ti, nes nebuvo galima įsi
spausti.

Visa tai Romos agentams 
taip pavojingu pasirodė, 
kad iš kailio nerdamiesi jie 
darbavosi, kad nors antras 
kun. Mockaus misijas suar
džius. Taigi paskutinį vaka
rą. būtent pereitos subatos 
dieną, jie pasirūpino išgaut 
vvarantą ir kun. Mockų are
štavo už piktžodžiavimą.

”Waterbury Republican" 
rašo, kad areštavimas pa
remtas seniausiu valstijos 
įstatymu apie piktžodžiavi
mą. aišku, kad tuo Įstatymu, 
kuris buvo padarytas raga
noms naikinti. Toks įstaty
mas neturi vertės dvidešim
tame civilizacijos šimtmety
je. ypač Amerikoj, kur yra 
laisvės žodžio įstatymai.

Kun. Mockus galėjo kri
tikuoti. bet ne piktžodžiauti 
ir jis tik kritikavo ypač ka
talikų religijos kvailystes.

Už kun. Mockų tuojaus 
užstatė 500 dol. J. Laskevi- 
čius, kuris drauge su wa- 
terburiečiais laisvamaniais 
atsišaukia į visos Amerikos 
lietuvius laisvamanius, kad 
bendromis spėkomis varyti 
bylą, nors ir iki augščiausio 
šalies teismo, bet kad apgy
nus užtikrintą kiekvienam 
žmogui laisve žodžio ir svki 
ant visados užkirtus kelią 
Romos juodosios armijos 
niekingiems pasikėsini
mams. Juodoji Romos ar
mija neprivalo paglemžti 
Amerikos žmonių laisvės, 
nes tą jiems laisvę iškovojo 
r.e popiežiaus armija.
CHIC AGOJ IR APIELIN- 

KĖJ KARŠTIS UŽMU
ŠĖ 106 ŽMONIŲ.

Visame ruože tarp Rockv 
ir Allegheny kalnų pereitoj 
sąvanei buvo nesvietiški 
karščiai. Netik dieną sau’ė 
kerino. bet ir naktines žmo
nės neturėjo kur dėtis. Į 
kelias dienas nuo karščio 
pabalo laukuose visi javai 
ir žolė. Chicagoj ir apie- 
linkėi 106 žmonės saulės 
spindulių likos užmušti, o 
keli šimtai sunkiai užgauti. 
Vienam tik Chicagos mies
te krito 72. Kaikuriose vie
tose Illinojuje, pavyzdžiui, 
Galesburgo apielinkėj, jau 
antras mėnuo kaip nėra nė 
lašo lietaus.

Tuo tarpu apie Bostoną 
beveik nėra tos dienos, kad 
nelytų. Oras čia taip šla
pias, kad jau kelinta sąvai- 
tė moteris negali skalbinių 
išdžiovinti. Duris ir stal
čiai taip subrinko, kad kitų 
negalima nė atidaryti, nė 
uždaryti.
NUTEISĖ 14 DARBININ

KŲ VADOVŲ.
Pereitoj sąvaitėj Chica

goj nuteista kalėjimu ir pi
nigais 14 vietos unijos vado
vu už prasižengimus prieš 
kapitalistus streiko metu.
’SALAVEIšIŲ” ARMIJOS 

MILIONAI.
”Salaveišių” armija turi 

Amerikoj $8,353,179 vertės 
tutro. Šitą po prisieka pa
liudijo tos armijos viršinin
kai New Yorko vyriausiam 
teisme.

DEBATAI A. BULOTOS SU S. ŠIMKUM. Paj ieškojimai
I

rusisxą, Kurio jie nesupranta r i 
P-as Bulota atsako, kad džiova I 

j sergantieji taip greitai nemiršta i 
ir gilumoj Rusijos yra valdžios! 
sanatorijų, kuriose ir lietuviai 
gali gydytis, taigi išmetimas de- 
sėtkų tūkstančių ant sanatori
jų visai nereikalingas; lygiai ne
reikalingas išeikvojimas šimtų 
tūkstančių ir gimnazijoms, kuo
met musų pabėgėliai vos gauda
mi po 3 ar 4 rublius į mėnesį 
miršta badu. Pagalios, kuomet 
karė pasibaigs, ar minėtas gim
nazijas bei sanatorijas parga
bens atgal į Lietuvą?

Šimkus pasijuto neturįs po | 
savo kojom pamato. Kviečia į 
pagalbą p. Karužą su "faktais.” 
Bet p. Bulota pagrasina p. Ka
ružai. kad sėdėtų, nes pirminin
kas palieps laukan išvesti (mat 
pirmininkas atidarydamas susi
rinkimą apreiškė, kad niekam, o 
niekam neduosiąs balso, aparti 
debatorių. nes taip Progr. Dr-ju 
Sąryšis yra nutaręs). Tada iš-Į 
šoka iš už piano p. Povilaika ir 
ima rėkti, kaip tai p. Karužai 
neduoda balso! Aš, girdi, esu 
vice-pirmininkas! P-as Bulota 
atsako: "čia debatai ne su ta
mista. Jei nori su manim deba
tuoti, tai kitu kartu sušauksim.”

P-as Šimkus skaito ištraukas 
iš Leono laiško, kur Leonas įta
ria p. Bulotą, buk p. Bulota jam 
sakęs, kad keršysiąs Centrali- 
niai įstaigai užtai, kad jį, p. Bu
lotą. j Centr. Kom. pirmininkus 
neišrinko.

P-as Bulota nesiskaito su tuo 
laišku viena todėl, kad jis dar 
netikras, ar tai ištikro p. Leono 
laiškas (sakosi, parašęs p. Leo
nui užklausimą, o kaip prisipa- 

. žins, tada su juo turėsiąs reika
lą). Šimkus tvirtina, kad laiš
kas esąs tikrai Leono ir prašo p. 
Norkaus, kad paliudytų, kuris 
atsistojęs ir paliudija (mat, lai
škas tilpo "Vienybėj Liet.,” ku
rios Norkus yra redaktorium). 
Antra, p. Bulota nesiskaito to
dėl, kad vis tai tik pavienio žmo
gaus žodžiai, be jokių patvirti
nančių faktų. Vienok p. Bulo
ta paaiškino, kad panašus jo iš
sitarimas buvo, tik ne apie Cent. 
Kom., bet štai kame dalykas. 
Buvo (pasakė ir kada) sušauk
tas buvusiųjų ir dabar esančių 
lietuvių durnos atstovų susirin
kimas, kad aptarti Lietuvos rei
kalus; bet šitą susirinkimą p. 
Leonas išardė. "Tada aš eida
mas su p. Leonu iš augščiau mi
nėto susirinkimo.” sako p. Bu
lota, "ir pasakiau p. Leonui: ’aš 
dabar jus irgi nesigailėsiu.’.” 
(Gal p. Bulotos žodžius nevisai 
teisingai cituoju, nes tik iš at
minties. todėl meldžiu atleisti.) 

Ant galo p. Bulota suėmė p. 
Šimkų, kodėl pastarasis drįso 
neteisingai Įtarti p. žemaitę, 
buk ji ėmusi iš Centralio komi
teto algą. Šimkus teisinasi: 
"Aš žinau, kad p. žemaitei bu
vo nuskirta alga po 50 rublių į 
mėnesį, bet gali būt. kad ji tos 
algos sau ir neėmė arba gal ant 
labdaringų tikslų vėl atidavė; ir 
aš tikiu, kad ji tų pinigų sau 
nepasilaikė.” (Tiki, kad nepa
silaikė, o tvirtino per laikraš
čius, kad algą ji ėmė. Red.) Šim
kus bandė publiką Įtikinti, kad 
p. Bulota blogai elgiasi, kada 
bevažinėdamas po lietuviais ap
gyventus kampelius šmeižia vi
sokiais budais Centralinę Įstai
ga. kuri užsiima pabėgėlių šel
pimu. čia p. Bulota perkerta 
jam kalbą ir aiškina: "šmeiž
tas yra tada, kada neteisingi 
užmetimai daromi, bet tamista 
nė vieno mano užmetimo nepri- 
rodei. kad butų neteisingas.” 
Šimkus atsako: ”Aš nė nesa
kiau. kad tamista neteisingus 
užmetimus darai.” Bulota per
kerta: "Jeigu aš teisingus už
metimus darau, ar tai šmeiži
mas? Jeigu vagis arklį nujoja 
ir jeigu sakai, kad pavogė ark
lį, tai šmeižimas?” 

Šimkus adresuodamas į publi
kos jausmus, kalba maž-daug 
sekančiai: "Draugija, neveiz- 
dint kokios ji sriovės nebūtų, 
bile rūpinasi rinkimu aukų su- 
šelpimui nukentėjusiems nuo 
karės, arba kitiems labdarin
giems tikslams, aš visuomet agi
tuoju, kad tokias draugijas rem
tų” ir t. t. Dar p. Bulota norė
jo ’ką-tai kalbėti į publiką, bet 
p. Šimkaus užtarėjai vyčiai kar
tu visi sukilo ir ėmė veršio bal
su rėkti, trypti, iki pirmininkas 
neapskelbė, kad jau debatai už
sibaigė.

P-as Šimkus turėtų parausti 
iš gėdos, kad jo šalininkai dar 
taip toli atsilikę nuo kultūros, 
kad net paprastam susirinkime 
nemoka žmoniškai užsilaikyti.

Dar turim pridurti, kad vie
ną "karžygį” viduryje debatų 
paprašė laukan už neprisilaikv- 
mą prie tvarkos, tai buvo p. Tiš- 
kinas, "Sandaros” 11 kuopos 

Tas pats butų at- 
____ ______ ,__ r .... ______ sitikę ir su p. Povilaika. tik ačiū 
ką. išguiti į gilumą Rusijos, ką pirmininko nusileidimui jo ne-' bok 33, 
jy ;___________ įsonp^d suiorf išmetė. J. S. Pruselaitis.

Bulota savo argumentais sumu- rusišką, kurio jie nesupranta? 
šė Šimkų į trupinius.

Debatai p. Bulotos su p. Šim
kum įvyko 18 liepas, 1916 m.. 
VVaterbury, Conn.

Reporteriai buvo: 
ties” A. Rimka, nuo 
tuvninku” Norkus,

Pr. Bajoras, nuo ”Lais-
"Naujienu”
"Keleivio” J.

nuo ”Atei- 
"Vien. Lie- 

nuo ”Tė-
vynės” 
vės” ir 
ka, nuo 
ir S. Pruselaitis, nuo ”Kovos” J. 
Kemėšis ir J. S. Pruselaitis, nuo 
"Darbininkų Balso” Baniulis, 
nuo "Darbininko” J. šauliunas. 
o atstovai nuo VVaterbury’o Lie
tuvių Progresyviškų Draugijų 
Sąryšio, kuris šiuos debatus su
rengė. buvo paskirti Eidukonis, 
Trečiokas ir debatų pirmininkas 
T. Matas.

Pirmininkas atidaro debatus 
8:15 vai. vakare, paaiškina ių 
tikslą ir praneša publikai, kad 
šiuose debatuose neduos nie
kam balso apart debatorių, o jei 
kas nenorės tos tvarkos laiky
tis, bus prašalintas iš svetainės. 
Perstato p. Bulotą kalbėti, ku
ris trumpoj įžangoj aiškinda
mas priežastį debatų, tarp kit
ko sako: ”Mano užduotis yra 
šiuose debatuose faktiškai pri- 
rodyt, kaip Centralinis Komite
tas sunaudoja surinktus dėl ka
rės nukentėjusiems šelpti pini
gus. kurių nemažą dalį išeikvojo 
bereikalingiems tikslams, bū
tent steigimui Vilniuje amatų 
mokyklos, steigimui gilumoje 
Rusijos sanatorijų ir gimnazi
jų, įkūrimui ir leidimui "Lietu
vių Balso.” pagalios malda
knygių leidimui ir t.t. Visiems 
šitiems dalykams klerikališkas 
Centralinis Komitetas išeikvo
jo didelę sumą pinigų ir tai vis 
iš iždo nukentėjusiems žmonėms 
šelpti.”

Šituos visus užmetimus p. Bu
lota prirodė iš paties Centrali- 
nio Komiteto atskaitų, iš "Lie
tuvių Balso,” t. y. Čentralinio 
Komiteto organo, ko p. Šimkus 
negalėjo užginti ir net privers
tas buvo pasakyti, kad ”aš ne
sakau, kad neteisybė.” Berods, 
p. Šimkus norėjo primesti p. 
Bulotai neteisybę, kur. p. Bulo
ta sakė, kad Centr. Kom. užmo
kėjo 17,000 rublių už plečiu Vil
niuje dėl isteigimo amatų mo
kyklos. čia p. Šimkus norėjo iš 
sąskaitos parodyt, kad tik 5,000 
rublių užmokėjo. P-nas Bulota 
sako, "gerai,” bet liepia Šimkui 
skaityti atskaitas toliau. P-as 
Šimkus truputį paskaito ir su
stoja, p. Bulota liepia: "toliau, 
toliau!” Šimkus neskaito. Bu
lota prieina prie Šimkaus ir ro
dydamas paišeliu Į sąskaitas rei
kalauja: "Skaityk šičia, skaityk 
šičia.” Šimkus priverstas skai
to ir pasirodo. k~d Centr. Kom. 
užmokėjo Vilniuje už piečių dėl 
'steigimo amatų mokyklos ne 
5.000 rublių, bet 17.000 rub. Iš 
šito incidento buvo gana publi
kai juoko ir daugelis pamatė 
Šimkaus jėzuitišką gudrybę.

Kitą taip-pat nemenkesnę p. 
Šimkaus gudrybę p. Bulota pa
žaro. kuomet remdamasis vien 
ik Cent.

'pvskaitom 
mėnesines įplaukas, i
'°nt”. Komiteto prisipažinimą, 
’ek pabėgėliu jis šelpia, kiek

vienam pabėgėliui išeina tik po 
ar 4 rublius į mėnesį, iš ko sta

čiai išgyvent negalima, o tuo 
tarpu Centr. Komitetas šelpimo 
fondo pinigais steigia amatu 
mokyklas, sanatorijas, Yčo var
do gimnazijas, leidžia Yčo laik
raštį. maldaknyges ir t. p. Ant 
šito p. Šimkus atsako, kad ne po 
3 ar 4 rublius pabėgėliai gauna 
Į mėnesį, bet nuo 29 iki 33 rub
lių. iš ko gana gerai gali pragy
vent; o kad parodžius, jog jis 
teisybę sako, p. Šimkus skaito 
koki ten popiergalį, kurį buk tai 
p. Karuža tik-ką parvežęs iš 
Čentralinio Komiteto iš Rusijos. 
Pabaigus p. Šimkui tą sąskaitą 
skaityt, p. Bulota prirodo, kad 
ir pagal šitą p. Šimkaus sąskai
tą pabėgėliams po 3 ar 4 rub. Į 
mėnesį teišpuola. Šimkus netu
rėdamas kuom p. Bulotos fak
tus sumušti, stengėsi publiką 
įtikinti, kad Centr. Komitetas 
netik maitina, bet visukuo pa
bėgėlius aprūpina. Ir koks tai 
esąs svarbus daigtas, kada lie
tuviam įsteigė "lietuviškų gim
nazijų.” P-as Bulota paklausia, 
ar tose "lietuviškose gimnazijo
se” lietuviškai mokinama? Šim
kus atsako, kad ne. Bulota at
sako: tai jos niekuom nesiski
ria nuo rusiškųjų ir mokiniai 
galėjo rusiškąsias lankyti. P. 
Šimkus sako: bet sanatorija yra 
labai reikalinga, nes ji gydo 
džiova sergančius. O džiova, 
tai. girdi, tokia liga, kad ja žmo
gus apsirgęs labai greit miršta, 
o ją galima gydyt tik sanatori
joj. Laikraštis taipgi esąs bū
tinai reikalingas; musų kaimie-

L. Prusei- 
Laskevičia

Kom. oficijališkom 
prirodė, kad pagal 

ir pagal

Liiicii rciK<tiiii£cis , musu Kdirnie- od.
čiai žmoneliai nesuprasdami ki- prezidentas, 
tokios kalbos, kaip tik lietuviš-

Pajieškau draugo Longino Yun- 
kaus, Kauno gub., Šiaulių pav.. Kovo 
mėnesyj išvažavo iš Philadelphijos ir

Pajieškau sunaus Kazimiero Mo- 
raškos, Kauno gub., Šiaulių pav., 

j Grintiškės parap., Bruno viensėdijos, 
gyvena Coloradoj. Meldžiu atsisaukt. 

Kazimieras Moraška, (33) 
BOK 68 McCleary. \Vash.
__________________________ —i______

Pajieškau savo sesers Jievos Ka- 
valiauskiutės ir jos vyro Antano Ju- 
zupavičiaus, abu Vilniaus gub., Žąs- 
slių valsčiaus, 17 metų kai Amerikoj. 
Meldžiu atsišaukti.

Miss Anele Kavaliauskiutė,
678 Bandon st.. Scranton, Pa.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nuo 18 iki 25 metų amžiaus, laisvų 
pažiūrų, sutinkanti imti civilišką šliu
bą. Aš 25 metų vaikinas, turiu gerą 
darbą. Su pirmu laišku atsišaukian
čios malonės prisiųsti savo paveikslą.

J. Stelmokas, (32)
710 Edgevvood avė., Akron, Ohio.

i nėra 
nors

I

1512

apie jį jokios žinos. Kas ką- 
apie jį žino, malonės pranešti.

Paul Mazel.
W. Pearl st., Philadelphia. Pa.

Pajieškau Antano Lapsinio, jo se
suo iš Maskvos ašukiasi pagalbos. 
Meldžiu atsišaukti, kad galėčiau pri
duoti jos laiškus.

Albin Kersulis,
31 Brook str., Lawrence, Mass.

Pajieškau savo vyro Juozo Tackio, 
vidutinio ūgio, mažai turi ant galvos 
plaukų, pražilęs, 50 metų amžiaus. 
24 balandžio prasišalinio palikęs ma
ne blogame padėjime. Meldžiu jo 
paties sugrįžti, ar kas jį žino pra
nešti.

Katrina Tacki,
% Fred Kaeser, Bruee avė..

Stradford, Conn.

Pajieškau pusbrolio Juozapo Mi- 
kuleko, Vilniaus gub., Trakų pav.. 
Jezno valsčiaus, Nemajūnų parap., 
Dzingeliškių kaimo. Meldžiu atsi- 
šauk.it (34)

A. Dzingelis,
106 Stagg st., Brooklyn, N. Y.

Pajieškau savo {riminių ir draugų. 
Aš esu Vilniaus gub., Trakų pav., A- 
lytaus parap., Bazorių kaimo. Mel
džiu mane pažįstančiųjų atsišaukti.

Baltramiejus Pauža,
296 3rd str.. So. Boston, Mass.

Pajieškau pažįstamų: Zofijos, Si- 
mano ir Kazimiero Daukšių, visi iš 
Kauno gub., ir pav., Aitvilių sodžiaus, 
gyveno Philadeiphijoj. Meldžiu at
sišaukti.

Katrina Diržinauskutė,
63 Hungorford st., Hartford, Conn.

Pajieškau draugo Kazimiero Glau- 
berto, Kauno gub., Telšių pav., Ila- 
kių vaisė., Bukauskienų sodžiaus. 
Meldžu atsšaukt.

Domnikas Juozomas.
141 Cardoni avė., Detroit, Mich.

Pajieškau pažįstamos draugės Ma- 
tildos Kalnieraitės. Suvalkų gub., 
Naumiesčio pav., Tupikų kaimo, 
apie ją žino, meldžiu atsišaukti.

Kazimieras Leminskas,
BOX 50, Anyox, B. C. Canada.

Kas

Pajieškau pusbrolio Vincento Roko, 
28 metų amžiaus, gyveno, rodos, apie 
Chicagą. Taipgi Vinco ir Prano La- 
skauskų. Visi Kauno gub., Vilkmer-skauskų. Visi Kauno gub., Vilkmer
gės pav.. Anykščių parapijos.

Klemensas Morkūnas.
927 So. 2nd str., Philadelphia, Pa.

Pajieškau savo sesers Juzės Kali- 
nauskiutės, Vilniaus gub., Trakų pa
vieto, Butrimonių parap., Miknalis- 
kės sodžiaus, gyveno So. Bostone. 
Meldžiu atsišaukti.

Alex Kalinauskas, (32) 
52 Sheldon st., Hartford, Conn.

Pajieškau švogerio Kazimiero Bro- 
zaus, Suvalkų gub.. gyveno Easton, 
Pa., paskiau girdėjau gyveno Pitts- 
burge. Meldžiu atsišaukti, ar kas 
žino pranešti.

Jonas Jonikas,
1175 Forest avė., Lima. Ohio.

Pajieškau Prano Pažėros, Šilėnų 
kaimo; Antano Urbono Pažėrų kai
mo; Miko Pažėros. Podainikio kai
mo; Juozo Urbono, Pažėrų kaimo; 
Jurgio Kaujono, Olekų kaimo; Miko 
Petkevičiaus Piekų kaimo. Visi Suval
kų gub., Mariampolės pav., Veiverių 
valsčiaus.

Antanas Pažėras, 
98 Portland st., Toronto, Ont., 

Canada.

f

Pajieškau savo brolio Jono Gudiš
kio. paeina iš Suvalkų gub., Naumie
sčio pav., Plokščių parap., Rudžių 
kaimo. Metai atgal gyveno Wilkes- 
Barre, Pa. Pirmam, kuris suteiks 
man apie jį žinią ir jo adresą, skiriu 
dovaną pusei metų "Keleivį.”

J. Gudiškis, (32)
76 Main st, Bellshill, Scotland.

i

Paiješkau brolio Jono Villimo, pa
eina iš Kauno gub.. Vilkmergės pav.. 
Skapiškio parap., turiu svarbų reika
lą ir meldžiu atsišaukti. (33)

Zofija Villimaitė,
351 N. W. Maint st., Kenosha. Wis.

Pajieškau savo draugų ir pažįsta
mų vaikinų ir merginų. Meldžiu at
sišaukti šiuo adresu:

John Jesaitis,
5098 Barring avė., E. Chicago, Ind.

Pajieškau pusbrolio Gasparo Trasi- 
ko ir pusseserės Veronikos Trasikai- 
čios. abu Kauno gub., Panevėžio pav., 
Vabalninku parap., Maimališkės so
džiaus. Turiu svarbų reikalą ir mel
džiu atsišaukti.

Mrs. Julė Davidonaičia-Vicienė. 
306 So. Pecan st., Los Angeles, Cal.

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

Kazimieras Pališkis.
Sidnev Minės, N. S.

Canada.

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 Juozą mainose užmušė, 
džiu atsiašukti, ar 
nešti jų antrašą.

Juozas
BOK 164,

Pajieškau apsivedimui merginos, 
ne senesnė 30 metų, mylinčios dorų 
gyvenimą. Aš esu 28 metų, blaivas 
ir apsišvietęs vaikinas, turiu gerų 
darbą. Platesnių žinių meldžiu kreip
tis šiuo adresu:

W. M. N.,
Soo Hotel, Rhinelander. Wis.

BROOKLYN. N. Y. 
"Apšvietos” Draugijos narių d o mat 

Nuo dabar nė vienam nebus per
mainomas adresas tiesiog Redakcijo
je; todėl, kurie persikelsite i naujas 
vietas, kreipkitės prie "Apšvietos” 
Dr-jos fin. sekretoriaus. ( ?)

J. ALEKSAITIS,
101 Grand s t., BrookLyn, N. Y.

Mel-
kas jas žino pra- 

(31) 
Skučas.

Stanhope, N. J.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nuo 20 iki 27 metų amžiaus, aš esu 
26 metų, laisvų pažiūrų, ir tokių pat 
pažiūrų reikalauju draugės. Su pir
mu laišku meldžiu paveikslo.

P. Stipinas, 
BOK 226. Athol. M ass.

Pajieškau Antano Peckaus, Kauno 
gub., Vilkmergės pav., Laičių kaimo, 
apie 5 metai Amerikoj, gyveno Chica
goj. Meldžiu atsišaukti.

Viktor Pukenis,
877 Cambridge str..

E. Cambridge, Mass.

Pajieškau savo pusbrolių Jono Ja- 
nulevičiaus ir Aleksandro Petruconio, 
Suvalkų gub., jų pačių ar kas juos 
žino meldžiu atsišaukti. (32)

Miss Julia Petruconiutė,
152 Silver st., So. Boston, Mass.

Pajieškau Antano Tamošiunuko, 
Suvalkų gub., Mariamoplės pav., Kle- 
biškės vaisė., Gudiškių kaimo, gyve
no Minersville, Pa. Kas apie jį pra
neš, gaus 5 dol. atlyginimo.

Andrius Zagurskas, 
Schuylkill Co., Shaft, Pa.

Pajieškau savo pačios Amilijos Žy- 
lionės-Venslauskaitės, 26 metų am
žiaus, 5 pėdų ir 3 c. augščio, gelto
nais plaukais, šviesaus linksmo vei
do, mėlynos akįs. Pabėgo 20 d. lie
pos su Adomu Smith’u (jis taip save 
vadina.) 33 metų amžiaus, 5 pėdų ir 
5c. augščio. Bėgdami pasiėmė ir 9

metų mergaitę Antosę, 
šviesiai geltoni plaukai, 
juos praneš, gaus $5.00

Antanas Zylė,
161 \Vashington avė.,

VVaterbury, Conn.

kurios irgi 
Kas apie 

dovanų.
(32)

«y ♦

Pajieškau Antosės Jacaitės, Kau
no gub., Raseinių pav., Girkalnio pa
rapijos, Misiūnų kaimo, gyveno Phi
ladeiphijoj. Turiu svarbų reikalą ir 
meldžiu atsišaukti.

Miss Mary Sadauskaitė, 
725 Bank st., Racine, Wis.

Pajieškau dėdės Zigmo Aleknos, 
gyvena bene Philadeiphijoj. Jo pa- 
atrišaaurktLPie Žinanči^ melgiu 

dov , <- Antan»s Baltrušaitis, 
Scarbro, W. Va.

Pajieškau brolio Antano Drunos, 
9 metai kaip Amerikoj, gyveno Chi- 
cagoje, iš Kauno gub., Telšių 
Barštiečių miestelio.

Annie Drunas.
BOK 112, Mineville, N. Y.

pav., 
(31)

.. Pajieškau draugo Albino Pociaus, 
is Saiantų miesto, Kauno gub., taip- 
gi Jono Vaitkaus, Žeimių sodos, Sa
lantų parap. Turiu svarbų reikalą.
„__ F- Grecius, (31)
BOK 598, Sag Harbor, N.Y.

Pajieškau sunaus Kazimiero Pikio- 
to, paeina iš Kauno gub., Telšių pav., 
Sados miestelio, apie 20 m. amžiaus, 
meldžiu atsišaukti, nes yra svarbus 
reikalas. " (32)

Fran. Pikiotas,
11 Lincoln st, Brighton, Mass.

esu 
čių 
tė.

Pajieškau giminių ir pažįstamų, aš 
Kauno gub., Telšių pav., Kontau- 

duk-
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parapijos, Felikso Venckaus 
Meldžiu visų atsišaukti.

B. Venckaitė, 
Delmar avė., Detroit.

(32) 
Mich

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

Pajieškau švogerio Stanislovo Žeb
rausko ir sesers Antaninos, gyveno 
Mahanoy City, Pa., jie Kauno gub., 
•Janapuolio parap., Kuledagių sodos. 
Meldžiu atsišaukti, nes yra svarbus 
reikalas. (32)

Besė Poškaitė.
141 6th st., So. Boston, Mass.

Pajieškau draugo Klemenco Para- 
žinsko, Kauno gub., Saulių pav., Skais- 
pirio par.. Alsių sodžiaus. Pirmiau gy
veno Brockton, Mass. Meldžiu atsišauk
ti busiu labai dėkingas.

JOS. URBAN, 32
224 Broadway. So. Boston. Mass.

APSIVEDIMAI.
Pajieškau apsivedimui merginos, 

tarp 18—21 metų amžiaus, laisvų pa
žiūru. mylinčios dorą, sutikimą ir 
kuri sutiktų imt civilišką šliubą. Aš 
esu 22 metų, blaivas, meilaus budo. 
Platesnias žinias per laišką.

L. St—s.
877 Cambridge str.,

E. Cambridge. Mass.

Pajieškau apsivedimui gero vaikino 
nuo 20 iki 35 metų amžiaus, ne ge
riančio ir nerūkančio, mokančio ang
lų kalbą. Aš esu 20 metų, gražaus 
sudėjimo, turiu "prapertę" ir daug 
pinigų. Po apsivedimui greit perra
šyčiau ant jo vardo kelis tūkstan
čius. Dėl platesnių žinių meldžiu 
kreiptis šiuo adresu: (32)

Miss May Monthley.
Ahondy Cottage, R. R. 9,

Rockford, III.

Pajieškau apsivedimui merginos. 
nu?. *ki 25 metų amžiaus, laisvų 
pažiūrų ir kiek apsipažinusios su 
mokslu. Aš vaikinas 24 metų, lais
vų pažiūrų, turiu gerą darbą. Gei
stina apsimainyt paveikslais. (31) 

F. St a ponis.
2309 Russell st.. Detroit, Mich.

Pajieškau apsivedimui lietuvaitės, 
nuo 17 iki 21 metų amžiaus. Aš esu 
21 metų, turiu gerą darbą, moku 
amatą, uždirbu nuo 20 iki 30 dol. į 
savaitę. Mergina turi būt blaiva, 
mylinti gražų gyvenimą. Rašykit, o 
kiekvienai duosiu atsakymą. (31) 

P. D. Motejunas,
251 W. 21st str., New York, N. Y.

Pajieškau apsivedimui vaikino, nuo 
25 iki 35 metų amžiaus, aš esu 25 
metų našlė, turiu 1,000 dolerių. Vai
kinas turi mokėt gerą amatą, blaivas 
ir gražaus pasivedimo.

Albina Tarailienė,
16 Chestnut avė..

Jamaica Plain, Mass.

PARDAVIMAI.
PARSJDl’ODA čeverykų Krautu

vė (Shoe Store). Biznis gerai iš
dirbtas. Pardavimo priežastis savi
ninko liga. Kreipkitės Das: (31)

J. A. 2ĖKAS.
463 N. 9th st., Philadelphia, Pa.

PARSIDUODA GERI FORNIČIAI. 
Gyvenimas čionai labai patogus, už
darbiai čia labai geri, vieta labai lin
ksma. tuoj už lango gražus ežeras, 
galima laikyt karvę ir daug vištų. 
Forničiai parsiduoda pigiai, nes savi
ninkas važiuoja kitan miestan. (31) 

JURGIS RUDELIS,
BOK 128, Harrisville. N. H.

Kas nori turėti puikią bekernę, pa
sinaudokite gera proga. Mano be- 
kernė bus ant neaprubežiuoto laiko 
uždaryta, tai kas turi palinkimą prie 
to biznio ir pats yra kepėju, tam čia 
biznis eina kaip niekur kitur. Juo
dai ir pusbalčiai duonai yra 200 ėmė
jų, abelnai galima turėti 400—500 
ėmėjų (kostumerių). Biznis gerai 
išdirbtas, parduodu už labai pigiai, 
nes išvažiuoju į kitur. Naudokitės 
ir kreipkitės platesnių žinių. (32) 

V. STELMOKAS,
62 Knox st„ Lewiston, Me.

P ARSI DUODA FORNIČIAI
V idutiniški, 3 kambariams ir vir

tuvei, viską galima pirkt pigai, nes 
turime išvažiuot į kitą valstiją.

Paulina .Mačiulska.
140 Athens st., So. Boston. Mass.

PARSIDUODA NAMAS 11 kam
barių .3 šeimynoms, randos įneina 35 
dol. .Per mėnesį, su gazais ir maudy
nėmis. Parsiduoda pigiai Kreipki
tės šiuo adresu: (33)

G. KVIETKAUSKAS,
19 School st., Cambridge, Mass.

PARSIDUODA FORNIČIAI
Keturiems kambariams, parsiduo

da pigiai, iš priežasties, kad savinin
kas turi išvažiuot kitur. Pamatyt 
galima nuo 6:30 kiekvieną vakarą. 
Trečios lubos.
262 4th str.. So. Boston. Mass.

REIKALAVIMAI.
REIKALINGA GASPADINĖ. No 

rėčiau, kad turėtų tėvą arba Motiną, 
aš esu 37 metų amžiaus, turiu farmą 
ir gerą darbą. Malonėkite atsišaukti.

Wm. Sakalauskas, (31)
Raymondville, Mo.

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.

REIKALINGA keli vyrai aliejaus 
dirbtuvėm Darbas visados. Kreip
kitės pas:

JAM ES S. BENT.
177 First st., Bislin, Mass.

IŠSIDUODA RUIMAS.
Su gerais forničiais gana pigiai. 

Galima pamatyt kožnu laiku. Ant 
Dirmu lubų.
8 Gatės si.. So. Boston. Mass.

PRANEŠIMAS.
Pranašu visiems lietuviams, ’-ad 

mano buvusioji moteris Marta Duo- 
donienė. 32 metų, kreivų akių, švie
saus ve’do — prasišalino nuo manės, 
nasiimdama dukterį Elziutę 4 metų ir 
Onytę 2-jų ir pusės metų ir sūnų 
Juozuką 5 mėnesių, taipgi išsivežė su 
savim mano 500 dolerių ir vyrą Mai- 
kę Morkūną. Kas man pirmas apie 
juos praneš, gaus $10 dovanų.

Morkūnas gali pasilaikyti sau tą 
neištikimą moterį, bet man gaila pa
lieti kūdikius tokios motinos ranko
se, todėl prašau man pranešti.

John Duodones, (32)
443 Leonard st., N. W.

Grand Rapids, Mich.

ROCKFORD. 1LL
L. D. L. D. Draugijos susirinkimas 

įvyks 27 rugpiučio, nuo 7 vai. vaka
re. svetainėje po nr. 319 E. Statė st..

Draugai, prigulinti prie darbininkų 
literatūros draugijos būtinai privalo 
atsilankyti, yra daug svarbių reika
lų. Geistina, kad ir naujų narių at
sivestų. Kas prisirašys iki spalių 
mėnesio, tas gaus šįmet išleistas 
kygas. R. J. Valentas, org.

Scrantono Tarptautinė 
Akušerijos Mokykla, ia 
pradės vėl savo darbą nuo 1 d. rug
sėjo mėn. (September). 1916 m.

Dabar yra laikas moterims ar mer
ginoms įsirašyti į tuos kursus. Mok- 
kslas traukiasi iki Kalėdų. Priima
mos esti moters ar merginos nuo 18 
iki 45 metų amžiaus, bet tiktai tokios, 
kurios moka, bent savoje kalboje, 
skaityti ir rašyti

Jsirašymas atseina $125. Tos mo
ters ar merginos, kurios tinkamai pe
reina kursą, gauna diplomą. Iš rno- 
mokvklos jau yra išėję 35 diplomuotos 
akušerės.

Y'ra ir daugiau tokių mokyklų mu
sų šalyje, bet nė viena nesuteikia Į 
taip trumpą laiką tiek pamokinimų, 
kiek musų mokykla.

Pragyvenimas Scrantone nedau- 
giaus kaštuoj’a, kaip kituose miestuo
se. Moters ir merginos, kurios nori 
turėti nepriklausmingą gyvenimą, te
gul skubinasi įsirašyti į musų mo
kyklos akušerijos kursus. Kreiptiesi 
reikia po antrašu: (34)

DR. J. ŠLIUPAS, 
1419 North Main Ave^ 

Scranton, Pa.

Mokinkis Amato!
REIKALINGI VYRAI. Ar uždirbi 

gerai? Jei ne, mokykis siut čevery- 
kus. Mes išmokiname vyrus ir mo
teriškės amato per vieną iki šešių 
sąvaičių laiko. Sekančias darbo rųšis 
išmokiname už sekančią užmokestį:

’Tnition Cutting” už $25.00; ”Up- 
per Stitching” už $5.00, $10.00 ir 
$15.00; ”Vamping Course" už $25.00; 
”McKay stitching” už $35.00; ”Hand 
lasting and Pulling” už $15.00; 
”Edge Trimming” už $25.00; ”Edge 
Setting" už $20.00. (34)

Lynn Shoemaking School,
702 Washington st., Lynn, Mass.

Mokinkis sint Czebatis
IR UŽDIRBK AUGŠTAS ALGAS. 

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

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

Aš Alena Ktstovska, pasra- 
dau viai publikai akyse.

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

SALUTARAS CHEMICAL INST.
Žolės nuo visokių blogumų. 

1709 S. Halsted SU Tel. Ganai 6417.
P. J. BALTRĖN'AS, Prof. 

Chicago. 111.
Šitą apgarsinimą turėtų perskai

tyt kiekvienas, išsikirpt ir pasilikt 
-au arba savo draugui.

“Keleivio” Kalendorius
Dabar sugrįžo daug "Ke

leivio” Kalendorių iš Angli
jos. Todėl kurie norite, ga
lite užsisakyt. Kaina 25c. 
"Kei.” skaitytojams 10c.

AR ŽINAI 
Kur Kare?
Atsiųsk 19 centų markėmis, tai 

gausi du pienu, vieną 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 Map Service Ce.
1129 BLAKE AVĖ.

%25c5%25a1auk.it


Tinti ADT0t įpasipirkt, lik benaną nuplik palenda po lova, pati atsigu- 
n 11IVI11 II I n I 11\ A Ikau pas italijoną ant kampo, la ir išpalengvo dejuoja. įei- UUIUVAIIMpati_ Labai ačiū! Tai na vyras.)

| reikia tau, Jonuti, ir būt to
kiam meiliam! (Girdisi bil
dėjimas.) Turbut su dakta
ru pareina. Bėgk, Jonuti, 
ir vėl ten. (Konduktorius 

.išbėga. Pati atsigulus de
juoja. Ateina daktaras, gi- 
zelis-mokinys ir vyras).

Daktaras (padeda valizą, 
paima ”ligonę" už rankos ir 
prideda ausi prie jos kruti
nės—paklauso.)— Ji turi 
perdaug dideli karštį...

Gizelis.— Labai dideli! 
(Parodo ranka.) Va, tokį. 
Ji tuojaus mirs, jei negydysi 
greitai.

Vyras. — 1 
ponuli, gydyk. Gelbėk kaip 
galint greičiau...

Daktaras (i pačią).— Gal 
tamista valgei perdaug šį 
rytą?

Pati (dejuodama).— Ne. 
visai mažai....

Daktaras.— Tuojaus pe
reis. Jus valgėt bananas, 
tai biskį gumbas pasikėlė ir 
karštis pagavo.

Vyras.— Ar valgei bana
nas?

Pati.— Tik vieną... Oi-oi... 
Daktaras.— Jai nėra nie

ko pavojingo. Tuojaus pe
reis. L'ž penkių minučių 
bus sveika.

Gizelis (paėmęs daktarą 
už rankos).— Pasakyk, kaip 
tamsta gali Įspėt, kad ji val
gė bananas?

Daktaras (tyliai).— 0 ar 
tu nematai, kad lupynos po 
lova guli? Kaip aš tik pa
mačiau lupynas, tai ir įspė
jau. Ir tu, jei kada pasitai
kys vienam nueit pas ligo
nį, pirmiausia apsidairyk, 
ar nepamatysi ko pamesta. 
Nepatingėk po lova pažiū
rėt, po stalu, po pečium ir 

'kitur, o tas pagelbės Įspėt 
ligonio ligą. (J vyrą.) Na, 
tai gudbai. 
lis eidamas paskui, dar pa
žiūri ant gulinčių po lova 
bananų lupynų.)

Pati.— Jau biskutį geriau 
jaučiuos. Dabar jau gali eit 
į darbą. Man neužilgo visai 
pereis.

Vyras.— Negaliu eit, kad 
tau nepaliktų blogiau.

Pati.— Gali eiti. Jau aš 
visai sveika. (Atsikelia.) 

Vyras.— Net man links
miau. Na. tai eisiu. Bet aš 
bijau, kad tau ir vėl karštis 
neužeitų. (Pabučiuoja ir 
išeina.) • ■

s

/

SVETIMOTERYSTĖ.
Vyras, angliakasys.
Pati.
Jonas, strytkario kunduk

torius.
Daktaras.
Gizelis, daktaro pagelbi- 

ninkas.
Scena: Ricinas. Vienos 

duris i ”jardą,” kitos — i 
"frantą.” Lova, gale stalas 
ir dvi kresės.

Vyras (eidamas i darbą 
su pietų skrynute rankoje). 
— Sudiev, mano gegute, lik 

. sveika. Sugrižšiu net va
kare (bučiuojasi). Gudbai, 
mano mieloji... (Išeina.)

Pati.— Sudiev, bai-bai...
(ranka muosuodama) bai- 
bai! (Palūkėjus): Kas-žin, 
mano Jonukas ar ateis šian
dien, ar ne? Tai, Dievuliau, 
kada aš ji pamatau, jaučiuos 
lyg danguje esanti. Toks 
meilus vaikinas. Ah! kad 
aš bučiau žinojus, kad tokis 
balandėlis gyvena kur nors 
ant svieto, jokiu budu už to 
žioplio nebūčiau tekėjus. 
(Kaž-kas pabeldžia Į duris). 
Ah, tai turbut jis ir atėjo! 
(Pasitaiso plaukus, prijuos
tę, apsisukus pažiūri Į čeve- 
rykų kurkas). Bėgsiu pa
sitikti. (Atidaro duris nuo 
jardo).

Jonas (įkišęs galvą, pa
mažėliu).— Ar išėjo? (im
damas ją už rankos). Nie
ko nėra namie?...

Pati (glausdamosi prie 
Jono).— Nieko. Jis išėjo į 
darbą...

v Jonas (išskėtęs rankas). 
— O, tu mano brangioji...

Pati.— Jonuti, kad tu ži
notum, kaip aš tave myliu... 
(Glaudžiasi, deda galvą ant 
kriutinės.) Pasiilgstu per 
pusę valandos... (Jonas sie
kia bučiuotis.) Kada tavęs 
nematau — i............_
gu... Mano Jonuti... (Bel
džiasi į duris). Kaž-kas atei
na...
» Jonas (paleidęs ją).—Dži- 
zus! Kur man bėgti.

Pati.— Bėgk į tą kambarį 
ir lįsk už pijano, tik saugo
kis, kad niekas nepamaty
tų. Nesirodyk. (Jonas iš
bėga per "fronto” duris. 
Pati sumišusi nežino kas 
daryt.) Kas daryt?... Rei
kia nuduot sergančią. (Gu
lasi ant lovos.)

Vyras.— A. kad tave de
vyni! Pamiršau kavą. Net 
ant Morris stryto atsimi
niau. Ogi kas tau? (Pati 
pradeda dejuoti kas kartas 
labiau.) Sergi? Dieve tu 
mano, tik minuta laiko kaip 
palikau sveiką, o dabar ser
ga. Gal pašaukt daktarą?

Pati.— Šauk greičiau, ba 
nedalaikysiu... Oi... oi... oi... 
(Vyras greitai išbėga dak
taro. Pati pasikėlus juokia
si. Prieina prie durų, kur 
vyras išėjo. Pasiklauso ir 
bėga kur Jonas.) Jonuti, 
Jonuti! Eikš, mano balan
dėli. Jau išėjo...

Jonas (puolasi išskėtęs 
rankas).— Kad tu žinotum,

i

Į Vyras.— Neradau namie 
daktaro, tai tik va jis atėjo. 
(Į Gizeli.) Susimildamas, 
gydyk kaip galint greičiau.

Gizelis (J publiką).— Rei
kia pažiūrėt po lova, tai gal 
Įspėsiu ligą.

Pati.— Jis negali dar būt 
daktaru. (Gizelis pažiūri 
po stalu, paskui po lova.) 

Gizelis (traukdamas vyrą 
už rankovės).— Žinai, žmo
gau! Ji turi labai dideli 
karšti.

Vyras.— Ir vėl karšti... 
Dieve tu mano. O kaip tu 

[gali žinot, kad tu jos dar ne- 
Susimiidamas. Į apžiurėjai ?

Gizelis.—Bet aš žinau,ką 
| ji valgė.

0 ką?
Labai blogai.

LIET. NEPRIGULM. KLUBAS 
Chicago. 111.

Prezidentas — Juoz. Kriščiokas, 
2027 Union avė., Chicago, III.

Pirm. Pageib. — Jonas Grųžinskas, 
923 W. 33rd pi., Chicago. III.

Prot. rašt. ir organo užžiurėtojas — 
Petras Keniutis,

3238 So. Halsted sL, Chicago, III. 
Finansų rašt.— Ant Staniulis,

3220 So. Wallace st., Chicago, III. 
Kasierius — Kaz. Šilas,

3342 So. Halsted st., Chicago.
Susirinkimai atsibuna kas paskuti

nę subatą kiekvieno mėnesio, 7:30 
valandą vakare. “Aušros" svetainė
je, po No. 3001 S. Halsted st. Meti- 

j nis susirinkimas pripuola sausio mė
nesi j. Bertaininiai: Balandžio ir Spa 
,;u mėn. Pusmetiniai Liepos mėn.

I

DIDŽIO LIET. KUN1G. VYTAUTO 
DRAUGYSTĖ.
St. Charles, III.

Administracija:
Pirmininkas — R. Griciunas,

Box 16, St. Charies, III. 
Pirm. Pageib.— A. Urpolis,

Box 16, St. Charles, III. 
Prot. rašt.— K. Tamošiūnas,

69 \V. Illinois su. St. Charles, 
Turto rašt.— W. Eidrugevičia.

St. Charles, 111. 
Kasierius — S. \Vogulis.

S:. Charles, III.

III.

Vyras.— 
Gizelis.—

Tavo pati suvalgė strytkari.
V v ras.— Ką toki?... Ka tu 

kalbi?
Gizelis.— Jesary. Ji su

valgė strytkari. Žiūrėk, ir 
kunduktorius po lova. (Vy
ras pažiūri, nusijuosia diržą 
ir pasidaro didelė tragedija. 
Gizelis persigandęs išbėga. 
Uždanga Įnirtusi vyrą pa- __________
slepia. Pati akies mirksnv- Maršalka — Motiejus Drunginas. 
. * , _ . *■ I o-oa ri« cr inJiona Harhor. 1je pasveiksta ir išbėga. )

Lipčius.
Perdaug.

— Ko taip susikrimtęs, 
j Jonai?

— Pati serga....
— Niekis, pasveiks.
— Vargiai — tris gydyto

jai kasdien pas ją lankosi...
— Tai ištikrujų perdaug 

j— pastebi užsimąstęs Ta- 
! mas.

LIETUVIŲ PASILINKSMINIMO 
DRAUGIŠKAS KLIUBAS, 

Indiana Harbor, Ind.
Valdyba:

Prezidentas — Pranas Her.dersonas,
2112 137th st., Ind. Harbor, Ir.d 

Prot. rašt. — Vin. Čiparis.
3604 Deodor st., Ind. Harbor, Ina 

Kasierius — Antanas Mikaiocz,
2112 137th st., Ind. Harbor, 

Finansų rašt. — Pranas V aitkus, 
I 3619 Deodor st.. Ind.^Harbor. Ir.d 

3*73O*Elm st., Indiana Harbor, ir.d 
Susirinkimai atsibuna nedėhomis 

po 15 dienai kiekvieno mėnesio, 1-mą 
valanda po pietų. Ant. Mikalocz sve
tainėj, 2112 137th st. Ir.d. Harbor. Ind

Pranas Her.dersonas,

Ind

(Išeina. Gize-

i

Nenori, bet priverstas.
— Delko tamsta Rori apsi

vesti?— klausia taikos tei
sėjas kandidato Į "stoną mo
terystės.”

— Mat, ponas teisėjau, aš 
visai nenoriu, bet moteriškė 
reikalauja ir aš esu priver
stas.

Teisėjas daugiau neklau
sinėjo, tik apvesdino ir pas
kui atsiprašė jaunavedžio, 
kad priverstas buvo tai pa
daryti.

LIET. DARBININKŲ KLIUBAS 
Plymouth, Pa.

Valdyba:
Prezid. — Krištofas Čekanauskas, 

137 Plymouth st.. Breslaw, Pa.
Vice-prez.— Juozas Krikščiūnas,

259 Vine st., Plymouth, Pa. 
Prot. sekr. — Jonas Balita,

215 Villow su, Plymouth, Pa. 
Finan. sekr.— Stasys Antanavičius, 

18 E. Railroad st.. Plymouth, Pa. 
Kasierius — Vincas Turauckas.

575 E. Main st., Larksville, Pa. 
Maršalka — Mikas Raudonis, 

24 Elm st., Plymouth, Pa. 
Organo užžiurėtojas J. Stoskevičius, 

Mitingai atsibuna kožną mėnesį 
i trečią nedėldienį popiet, antra valan
dą, Auusto Stravincko svetainėje, 
40 Ferry st., Plymouth, Pa.

i

LIETUVIŲ DRAUGIJOS 
KURIOS TURI 

'KELEIVI” Už ORGANU

Jnrmti (atsisėdus ant krašto
lovos juokiasi).— Kad pri- 

! gavau, tai prigavau ir jį ir 
daktarą!... Jonuti, ar tu dar 

į gyvas? Eik šen tu mano 
balandėli.

Jonas.— Iš tavęs tikra ko- 
medijonka, taip puikiai ap
gaudinėt... (Pažiūri jai į a- 

■ kis.) Žinai kaip aš tave my
liu... (Bučiuojasi, tuom tar
pu už durų girdėtis bildėsis. 
Pati Joną pastumia.)

Pati.— Jau, Jonuti, ir vėl 
bėgk kavotis. Jau kas-nors 
ir vėl ateina. (Jonas išbėga 
per kitas duris. Pati gula
si ir vėl dejuoja.)

Vyras.— Nėjau i darbą, 
nes bijojau, kad dar blogiau 

‘tau nepasidarytų. Ar tu vėl 
dejuoji?

Pati.— 
vėl daktaro, nes nedalaikv- 
siu. Ai-ai-ai!... (Vyras te
kinas išbėga. Pati pasikėlus 
juokiasi.)

Pati.— Jonuti, jau vėl mes 
tik vieni du, (Jonas Įbėgęs 
paima jos abi rankas i savo 
prispaudžia prie savęs ir pa
ėmęs glėbin pasodina ant lo
vos.)

Pati.— Ilgai, Jonuti, būti 
--x . -■ negali, nes ir vėl tuojaus jis 
kiek as baimes turėjau, tai... ga]j pareit. Dabar geriau- 
(buciujasi.^ Atsisėda ant lo-l£jas čenčius tau pabėgti, nes 
vos: u.2!1111*8*3 ir dalbas1 Pa" mano senis neis į darbą, tai 
maželi.) į dar gali mus užtikti. Ah, Ir

Pati.— Kad maniškis su- vėl... Kavokis tenai...
grįžo, tai. nudaviau sergan-j Jonas.— Kad pasiutusiai 
čią (juokiasi). Dabar jis šalta už to pijano. Verčiau 
nubėgo daktaro. čia kur...

Jonas.— Labai skubinaus, Pati.— Na. tai lįsk po lo
tai nesuspėjau nei kendžių va, greitai tiktai. (Jonas

I

Gal vėl gumbas? 
Silpna... Bėgk ir

LIETUVOS ŠELPIMO FONDO 
KOMITETAS.

Prezidentas — K. Gugis,
1840 S. Halsted st.. Chicago, III 

Vice-prezider.tas 2) S. Mankus,
Cor. 12th and Vine sts., Phila., Pa 

Susineš. Sekr. 1) M.M. Rice-Herman 
140 E. 19th st.. Nevv York, N. Y 

Susinėsimų sekr. 2) J. Neviackas, 
183 Roebling st., Brooklyn, N.Y 

Finar.s1’ Sekr. 1) T. L. Dundulis 
P. O. Box 511, Westville, H) 

Finansų sekr. 2) J. Stasiulevičius, 
229 N. 6th st.. Philadelphia, Pa 

Iždininkas — K. Šidlauskas.
226 W. Broaov.ay, S. Boston, Mass 

Kasos Globėjai: M. Cėsna,
56 Markei st, Erighton. Mass 

J. Gegužis.
2$ Broadway. So. Boston. Mass 

J. Gerdauskas,
Nevv Britain, conn.

Pinigus siunčiant čekiais arba Mo- 
nev Orderiais, reikia išrašyt vardu 
Lithuanian National Relief Fund.

Visus pinigus reikia siųsti vardu 
kasieriaus per Finansų Raštininką 
T. L. Dundulį. P. O. Box 511. West- 
vi'Je, I',!., kuris po kaucija $1,000.

DR-O VINCO KUDIRKOS DR-STĖ 
STEGER, ILL.

Valdybos adresai:
Pirmininkas — V. Stoškus.

BOK 435, Steger. III. 
Vice-pirm. — K. Medelinskas. 

BOX 381, Steger, III. 
i Nutarimų sekert. — A. Urbonas,

BOX 475, Steger, III. 
Finansų Sekr. — F. Schukauska1-, 

B0X 148, Stegęr, III.
' Iždininkas — J. Skrandelis, 

BOX 377, Steger, III.
Iždo Globėjai:

J. Vaitkus. Box 374, Steger, III.
B. Povilauskas, Box 407, Šteger, III. 

Maršalka — A. Salaseviče,
BOK 141, Steger, III. 

Knygyno sekr. ir iždin. J. Damidaviče, 
BOK 407. Steger. Iii.

Knygius — A. Salaseviče,
BOS 141, Steger, Iii.

Organo užžiurėtojas — A. Urbonas, 
B0X 475, Steger, III.

Susirinkimai būna pirmą nedėldie- 
I nį kiekvieno mėnesio. 1 vai. po pietų 
pas p. A. Salasevičių. Knygos taip

ogi sudėtos pas p. A. Salasevičių. kny- 
eas gali gaut skaityt ir neprigulintie- 
ji į Draugystę, bet reikia turėt paiiu- 
dymą nuo pilno nario Dr. V. Kudir
kos Draugystės.

I

LIETUVIŲ LAISVĖS MYLĖTOJU 
DRAUGIJA.

Waukegan. III.
Valdybos vardai ir adresai: 

Pirm. —
822 ....

Pirm. pag. — M. Ambraziur.as,
803 8th st., Waukegan, Iii 

Prot sekr. — A. F. Sabecki,
802 8th st.. Waukegan, Iii. 

Fin. sekr. — J. Buksia.
502 Utica str.. VVaukegan, Iii. 

Kasierius — A. Kripas,
776 Marion st., VVaukegan, III 

Kasos globėjai — K. Dimša.
812 8th st.. VVaukegan, III.

M. Valentikonis.
1346 S. Park. av. VVaukegan, Iii 

Maršalka — F. Norkius,
919 8th st., VVaukegan, III.

Susirinkimai atsibuna paskutinį ne- 
aėldienj kiekvieno mėnesio, 1-mą va
landą po pietų, "Liberty Hali” sve
tainėje. 803 8th and Sheridan Rd., 
VVaukegan. III.

LIETUVOS SUNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGIJA, 

Dės Moines, Iowa.
t Valdyba:
• Prezidentas — A. Gailius.

217 S. E. 9th st. Dės Mcir.es 
Vice-prez. — S. Kairis.

F- ” ", *
Turtu Rašt. ir orgrano užžiurėtojas— 

J. P. Shepetis, 1935 E. Walnut st.. 
Dės Moines, Iowa.

Prot. Rašt.— W. Baranauskas,
510 S.E. Alien st., Dės Mcines, la. 

Kasierius — J. P. Shileika.
217 S.E. 9th st., Dės Moines, Iowa.
Susirinkimai atsibuna kas antrą 

r.edėldienį kiekvieno mėnesio 1:30 po
• pietų K. of P. svetainėje. No. 504— 
506 E. Locust st., Dės Moines, lova.

Iowa.
CZ. -- O. JVCUAld,
R. 2, Bos 44. Ankiney. Iowa

i

Kaz. Vaitekūnas,
8tn st., VVaukegar., Iii.

TAUTIŠKAS PAŠELPINIS SUSI
VIENIJIMAS LIETUVIŲ CONN. 

VALSTIJOS.
NAUGATUCK, CONN.

Prezidentas — J. A. Shunskis,

I
I
I

183 Hillside avė. Naugatuck,
i Vice-Prezid.— W. Marcinkevičia,
; 4 Curtis st., Naugatuck
Finansų Rašt. — M. Povilaiėiutė.

10 Hotchkiss st., Naugatuck. 
įj*rot. Rašt. — J. J. Y'namaitis,

168 N. Main st., Naugatuck. 
Kasierius — J. Tankunas,

166 N. Main st. Naugatuck. 
, Visi, kurie nori platesnių žinių 
'apie minėtą Susivienijimą, kreipkitės 
1 prie valdybos.
--------------------------------------—

Ar'nori būti gražus?
LIET. DARB. BROL. PAŠELPINi 

DRAUGYSTĖ. COURTNEY, “
Valdyba:

D. Lekavičia — pirmininkas,
P. O. Box 138, Courtney,

A. Poteliur.as — finan. sekr.
Box 155. Courtney, Pa 

Mikas Nagutis — Kasierius,
Box 410, Courtney, Pa. 

Antanas Latvis — protok. sekr, 
BOX 15, Courtney, Pa.

Draugystės adresas:
Boa M, Courtney, Pa.

PA.

Pa.

:j( Kriaučiams. Agentams ir Krau
tuvininkams sampeiius pa- 

siunčiame dykai.
n-:--.-t ___

i

s kostumeriškiems kriaučiams 
Visokį tavorą perkant 

Aš važinėju po Mass. ir Conn. val- 
pribunu visur. Reikale adresuokit:

VVORCESTER, MASS

KELIAUJANTIS KRIAUGIUS |

LMszkas M. Ziseuna.
j Parmeni**- St
Bostos, Kasa. 

Visokias ilgas gy 
daa pasekmingla- 
usial. Ateikit tie- 
• ok pas mane 1 
trepais i viršų tik 
neikit į apueka: 
acazo aurya bal
tos arba telefoną 
«uok o aš atesiu.
Of.so valandos 
Nuo 9 iki 11 ryte 
nuo 1 ik: 2 ir d iki 
ė vakare. Teieph. RichmonO h

Jeigu taip, tai nusipirkite Mosties. 
kurią išdirba Mentho’.atum 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, 
žutės 50c. ir $1.00.

J. RIMKUS.
Holbrouk, Mana.

Kaina d*»- 
(33)

BOS 36.

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 j at
liekamą nuo darbo laiką ir už
dirbk $20.00.

Atsišaukit pas
InternationaI Novelty 

Company,
1154 Lincoln Avė, L'tie a. N. Y.

| DENTISTAS

Dr. I, Ganzburg 
(ĮĮ Labai gerai at- 
$ lieka darbą su- 
į(j rištą su danti
ji mis ir jų ligo

nę kainą, kaip 
bent kas kitas Brocktor.e.
nas užganėdinimas gvarar.tuoja- 
mas. Mokslas ir patyrimas Ru- 
sij. j ir Amerikoj yra geriausiu- 
liudytoju to. Ateikite patįs per
sitikrinti.

Kalba rusiškai ir lenkiškai.
64 W. Elm street 
Brockton, Mass.

įį rištą su danti- 
(( mis ir jų ligo

ki mis, už žemes
ni

I

<
((< 
įį

Ant 21 
akmens

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

ypatingai gelžkeliu važiuojantiemi 
žmonėms, kuriems reikia visuomei 
tkras laikas žinoti. Gvarantuota» 
ant 20 metų. Ypatingas pasiulyji 
mas. Mes išsiųsime šį laikrodėlį ant 
kiekvieno adreso už $5.75 C. O. D. i? 
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

r^.

Materijalistiškas
Istorijos
Supratimas

TRUMPI IR AIŠKUS STRAIPSNELIAI 
PROLETARIŠKOSIOS FILOZOFIJOS.

iRaiakot; ir Siūty DirMuiū^ 
Į LIETUVIŠKA DIDŽIAUSIA IR (j 

GERIAUSIA.
;įĮ Mes dirbame RAIKOTUS ir 
jjj SIUTUS, Vyriškus, Moteriškus ir 
(((Vaikams. Dirbame dėl KRAU-(•; 

TUVIŲ, AGENTAMS ir PAVIE- 
JANIAMS iš geriausios materijos 
’(> ir pigiau negu kita kokia dirbtuvė ((' 
W Materijas mes imame iš dide- 

. p, lių firmų ir daug ant karto, to- 
<<( dėl mes gaunam kur-kas pigiau ;<• 
s! ir geresnę materiją, todėl galime p' 

ir pigiau padaryt. !!;
įiį Lietuviai, kurie norite tik turėt 
į« STIPRIUS IR GERUS RUBUS ji 

PIGIAI, visados kreipkitės pas
>.? mus. Tnlimpcniph nor(J mus. Tolimesnieji per laišką; o 

vietiniai ypatiškai.
h, • ...I

ji! G. A. Romanas, savininkas,
į-3 Harrison Avė.,

kampas Essex St.
BOSTON, 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- _ 

tus “Dermafuga”. Geresnių plaukams 
vaistų už “Dermafugą” nėra!

“Dermafuga” padarys tą, kad Ta
vo* plaukai bus tankus, švelnus ir 
skaistus! Oda Tavo galvoje bus tyi 
ra, pleiskanos išnyks ant visados,' 
o plaukai niekad daugiau neslinks., 
Busi patenkintas savo plaukais! Ne' 
pavydėk kitų puikiems plaukams,' 
nes pats gali turėti dar dailesnius! į 

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

• Dept. 12 •
P. O. Box 37, Philadelphia, Pa.

K

i

TAI VIENINTELE LIETUVIŲ KALEOJE KNYGA, 
KURIOJE TRUMPAI, BET AIŠKIAI NURODOMA 

KAS GIMDO PASAULYJE VISOKIUS 
BAISIUS NUOTIKIUS.

KNYGA PADALINTA Į AŠTUONIS SKYRIUS.

SKYRIUS
SKYRIUS
SKYRIUS
SKYRIUS
SKYRIUS
SKYRIUS
SKYRIUS

Stabmeldžiais.
KARIŲ PRIEŽASTIS.

SKYRIUS VIII. Materijališkasis Istorijos Suprati
mas ir Darbininkų Klesos Išsibuosavimas.

I. Įvairus Istorijos supratimai.
II. Materijališkasis Istorijos supratimas.
III. Išvedimų patvirtinimai.
IV. Pirmoji Kryžeivių Karė. 

Antroji Kryžeivių Karė.
VI. Trečioji ir sekančios kryžeivių karės.
VII. Kryžeivių karės su Krikščioniais ir

V.

TĄ KNYGĄ TURĖTŲ PERSKAITYT KIEKVIE
NAS PROTAUJANTIS ŽMOGUS, kuris nori pla

čiau ir aiškiau suprasti pažangų draugijinį surėdymą 
KAINA KNYGOS 20c.

Gaunama "Keleivio" Knygyne. Rašant laišką arba 
siunčiant pinigus, adresuokit taip:

"KELEIVIS.” SO. BOSTON, MASS.

Siuvam visokius MOTERIŠKUS ir VYRIŠKUS RUBUS. Taipgi 
parduodam tavorus jardais kitie 
arba šiaip ypatoms, kurie pareis alau ja. 
pas mane galit gaut pigiau, 
stijas ir ant pareikalavimo

P 48 Mifflmry str.r. OiniKUIIlb VVORCEST1 8 2^

DYKAI
•mcacc oxmort

Ar Nori Išmokti Anglų Kalbos?
Anglų kalba yra lengva iimokti. bet ils lenrvaaaa 
rali ant KAS MOKINA. KO MOKINA IR KAIP 
MOKINA. Taaiiita rali iimokti viaa Anglų kalbų 
linoeoae naa darbo valandose savo namoooe. ai matų 
atlyginimų. Greičiausia, didžiausia ir pripažinta už 
geriausių: Amerikoniška Mokykla, pasekmingai mo
kina per pačtų vis ssr dalyse Amerikos ir Kanados, ir 
kltssse dienomis ir vakarais. Jei nori greitai išmokti 
Anglų kalbos, tai persitikrink apie musu mokyklų 
pirma negu pradėsi mokslų kur kitur. Čia gali už
baigti GRAMMAR ir HIGH eehooies kursus. Graži 
didelė iliustruota knyga yra siunčiama DYKAI. Rašyk 
platesnių žinių: fdėk kelias markes dėl prisiuntiaM 
knygas. Iškirpk ir prisiųsk kartu šitų apgarsinimų. 

American School of Languages 
1741 W. 47tk STREET CHICAGO. ILL.
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Paveikslėliai.
(Tąsa.)

(Gatvė tuščia. Pasirodo vaikas. Ką-lik eina. 
Griūva alkio pakirstas. — Kiek laiko praslinkus; 
pasirodo verkiančioji moteris.)

Moteris.— Kur mano Juozelis. Palikau... Einu 
į komitetą... Gal ką duos ...Išvarė’” Išeinu, o Juo
zelio jau nėr... (Verkia.) Kaime gyvenau, tai 
nors truputėlį duodavo... Mes penki buvom... nu
eini j komitetą, paprašai ir duoda 6 svarus rugi
nių miltų ir 30 kapeikų. Sako, už savaitės vėl 
ateik... 6 svarai savaitei!... Onutė ir Marytė mi
rė... Amžinas atsilsis dūšelėms... Bet kur Juo
zelis dingo? (Patėmijus gulintį vaiką) nelaimin
gas... (prisiartina ir pakelia veidelį). Juozeli... 
(riktelėjo nesavu balsu ir apalpo. Renkasi žmo
nės. Uždanga povaliai nusileidžia. Toli, toli vie- 
nas-kitas šūvis.)

PAVEIKSLAS TRECIAS.
(Lietuvių draugijos butas po vokiečių užėmi

mo.)
Jamulaitis (sėdi už stalo ir skaito ”Kovą.” Su

pykęs meta ”Kovą”).— Kad juos velniai! Ir pri
pliauškė! (Ima "Kovą” ir skaito garsiai): "Bai
sų papiktinimą iššaukė tarp darbininkų žinia, kad 
klerikalų komiteto Įgaliotiniai, važinėdami po 
Lietuvą skyriams kurti ir pašalpoms dalyti, gau
na dienai po 5—7 rublius; bilietas antros klesos 
apmokamas; kur tau tokie ponai važiuos trečia 
klesa! — piktinasi darbininkai.” O, ką, gal jie 
nori, kad mes su pavargėliais važiuotum? (To
liau skaito): ”Daug teko nuo klerikalų ir libera
lų žemaitei, kad ji išdrįso aikštėn išvilkti klerika
lų darbus. Tiesiog šmeižike ją apskelbė.” Ir už
sitarnavo. Tenelenda ne į bobiškus reikalus! 
(Toliau skaito povaliai). Čia tai teisybė! (Gar
siai skaito): ”... o Bulota, važinėdamas po Suval
kų gub., 75 rub. paėmė!... Darbininkams trūksta 
žinių, kiek laiko ten Bulota važinėjo ir Kokiomis 
sąlygomis važinėjo. Bet jei jis, sako jie, pana
šiai į klerikalų įgaliotinius yra naudojęsis badau
jančių pinigais, tai užsitarnavo tokios-pat gar
bės. kaip ir anie.” žinia, užsitarnavo — tik kam 
tie ’anie?” (užsimąstė).

Įneina lietuvis darbininkas.)
Lietuvis darbininkas.— Ar negalima ką nors 

gauti? Darbo negaunu, šeimyna didelė...
Jam.— Nėra atliekamų pinigų. Gimnaziją įs- 

teigėm. Tik įsidėk, tamsta, į galvą: lietuviška 
gimnazija, kur viskas lietuviškai mokinama. Ti
kimės, jog bus dar keliatas lietuvių gimnazijų ir, 
progimnazijų, žinoma, dar negalima svajoti apie, 
universitetą. Bet jau tuomi, kas daroma, ren
giama medega, statomas pamatas. Tam dalykui 
reikia daug, daug pinigų. Iš pradžios rodėsi, jog j 
nebus mokykloms spėkų. Paskui-gi pradėjo ras- j 
tis viena po kitos. Lietuvoj, pasirodė, gaii už
tekti savo žmonių, tik reikia pa j ieškoti.

Liet. darb.— O tuo tarpu mums badu dvėsti...
Jam.— Palauk, tamsta. Reikalingas ir mais

tas. drabužiai, ir dideliems ir mažiems. Čia gi ne 
viską gausi už pinigus. Pinigų mes, laukiam iš 
Amerikos. Ateis pinigai, tai mokykloms suvar
tosimi. Mokytojams algos reikalingos. Tiek 
daug liko inteligentų be darbo, reikia gi juos ap
rūpinti.

Liet. darb.— O mums kas?...
Jam.— Parašiau amerikiečiams, kad ir maisto, 

drabužių atsiųstų...
Liet. darb.— Kaip matau, mes čia nesusikalbė- 

sim. Nors tamsta ir buvai socialdemokratu, bet 
likai dabar išgama, kunigų mekleriu. Tfu! (su
pykęs išeina).

Jam. (pats vienas).— Jei seniau klydau...
(Įneina jaunas vaikinas.— tuoj matyt, kad iš 

besimokinančios jaunuomenės tarpo.)
Vaikinas.— Sveiki-druti!
Jam.

kinas atsisėda. Trumpa tyla.)
Jam.— Kuo tamstai galiu...
Vaikinas.— Aš su mažu reikalėliu. As buvau 

aštuntoj klesoj... Dabar vaikščioju be vietos... 
Mokslas... Norėčiau gauti vietą mokytojaus.

Jam.— Tiesa, visos vietos užimtos, bet dėl ta
ni istos rasis. Galima naują... Jei mokinių nebus, 
tai iš vienos keliatą. iš kitos kelia tą ir mokykla 
bus. Ateik, tamsta, rytoj ir bus nurodyta, kur 
nauja mokykla.

Vaikinas.— O kaip su alga? .
Jam.— Mes savų neužmirštam. 
Vaikinas.— Bet aš be skatiko.
Jam.— Reikėjo tuoj pasakyti (išsiima pinigus 

ir paduoda). Ve tamstai rankpinigiai, 
nigiai geriau rašto.

(Įneina lenkas darbininkas.)
Vaikinas (keliasi).— Reikia skubytis. 

svečias...
Jam.— Palauks. Nedidelis ponas.
(Vaikinas atsisveikina ir išeina.) 
Jam.— Ką tamsta pasakysi? 
Lenk. darb.— Aš su reikalu.
Jam.— Kame dalykas. Ar bylą turit, 

patarnavimo neduodu..
Lenk darb.— Aš turiu reikalą į komitetą.
Jam.— Kame dalykas?
Lenk. darb.— Ar negalima kiek-nors gauti?
Jam.— Ar tamsta iš proto išėjai ? Juk čia Lie

tuvių draugija. Eik. tamsta, į ”Komitet Obywa- 
telski.” Tegul lenkai lenkus šelpia.

Lenk. darb.— Man vienas lietuvis darbininkas

pasakė, jog lietuvių laikraščiuose tilpo jūsų 
kas, kad ”Komitet Obyvvatelski” rūpinasi vien j IlvUcL 
lenkais-dvarininkais ir nesirūpina darbininkais.

Jam.— Mums-gi rupi vien lietuviai. I f
Lenk. darb.— Juk tamsta buvai su manim vie-įminas 

noj partijoj. Išvien...
Jam.— Kas buvo, tas supuvo. O dabar ne-' 

trukdykit manęs. Nieko negausit.
Lenk. darb. (garsiai).— Tai ve kokiomis išga-i 

momis pavirsta draugai!
(Įneina koks tai kunigas.)
Lenk. Darb. (rodydamas j Jamulaitį ir kuni

gą).— Tu, išgama ir judosiau, ir tu, žmonių klai- 
dvtojau, apsikabinkit, pasibučiuokit ir varykit 
savo... (neužbaigia ir supykęs išeina).

Jamulaitis ir kunigas (abu nesmagiai jaučiasi. 
Tyli ir nesijudina. Bet staiga abu nusišvpsoja ir 
vienas kitam paduoda ranką. Abu kartu kalba), 

į — Kaip mes čia padavėm vienas kitam ranką, te
gu taip ir Amerikos socialistai paduoda savo ran
ką Amerikos kunigams, ir tegu išvien renka au
kas ir remia musų darbą. Tegyvuoja visų tau^ 
tiečių vienybė! Tegyvuoja... (Staiga nutilo. 
Už lango užimąs ir balsai: ”šalin, judošiai! ša
lin, kraugeriai! Gana kariauti! Duonos!” Gir
dėti šaudymai. Tai vokiečių kareiviai šaudo al
kanų darbininkų minią. Girdėt minios bėgimas 
ir raitelių vijimas. Dejavimai ir vaitojimai.) 

GALAS.
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Sveiki, sveiki. Meldžiu sėstis. (Vaiki-
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 APTIEKA

Teisingiausia ir Geriausia

Sutaisom Receptus su di- į 
džiausią atyda, nežiūrint ar iš p 
Lietuvos atvežti ar amerikoniški. Į' 
Gyduolių galite gauti, kokias tik < i 
pasaulije vartoja, taipgi visados į t 
randasi lietuvis aptiekorius.

Galite reikalaut ir per laiškus,!! 
o mes per ekspresą gyduoles at- į < 

* siusime.
H EDVARO DALY, Savininkas H 

18Braadway, So. Boston.
s* Galite reikalaut ir per laišku,L 
’ t o mes per ekspresą gyduoles at- ’ į 
Iisiusim. < i
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Kalba Lietuviškai, Lenkiškai, 
Rusiškai ir Vokiškai.

GYDO VISOKIAS LIGAS. 
Valandos:

Nuo 8 iki 10 ryta. Nu 
2 iki 3 dienų, nuo 7
8 vakare.

UI HANOVER STREET, 
BOSTON. MASS.

t
!
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M. J. Masiui.— 1. Benja-
1__ > Franklinas, gimęs

i Bostone 1706 m., paskui 
persikėlė Philadelphijon, 
kur dirbo kaipo spaustuvi
ninkas, įsteigė Filiozofijos 
Draugiją ir prisidėjo prie 
įsteigimo Pennsylvanijos 
Universiteto. 1746 metuose 
pradėjo tyrinėjimus elekt
ros srityje. 1753 metais li
ko kolionijų pačtos viršinin
ku. Laike Amerikos revo
liucijos jis buvo vienas iš tų, 
kurie paskelbė Amerikos 
neprigulmybės dakliaraciją. 

i Prigulėjo prie federalistų 
; partijos. 1776—85 m. buvo 
I pasiuntiniu Francuzijoj. Jis 
daugiausia pasidarbavo prie 

(sutvarkymo ir vedimo šios 
naujos republikos (Suvieny- 

:tųValst.). Jis taipgi garsus 
j buvo kaipo mokslininkas, 
tfilozofas ir humoristas. Jo 
I raštų yra 10 tomų. Mirė 
j 1790 m.

2. D. M. Bennett. Tamsta 
turbut neteisingai turi paė
męs šitą vardą, nes tokio 
žmogaus mes nežinom. Yra 
keliatas Bennettų, bet pir
mutinės raidės netokios, o 
nežinant pirmutinio vardo, 
negalima žinoti, katras iš jų 
tamstai reikalingas.

3. Thomas Paine, tai radi
kalas rašytojas, kuris 1774 
metais atvyko iš Anglijos 
Amerikon ir išleido knygelę 
”Common Sense,” kurioj 
jis karštai agitavo už nepri- 
gulmvbę. Nuo 1776 iki 1783 
metų leido įtekmingą perio
dinį laikraštį ”The Crisis,” 
o 1791—92 ”The Rights of 
Man.” 1792 metuose buvo 
išrinktas į Francuzų Tautos 
Tarybą, kur buvo teroristų 

i suimtas ir išlaikytas nelais- 
vėj veik čielus metus; pa- 
liuosuotas vėl sugrįžo tary- 
bon; 1795 metais pradėjo 
leisti laikraštį ”The Age of 

' Reason,” o 180? metuose vėl 
(sugrįžo Amerikon. Jo raš- 
j tų yra 4 tomai.

4. Huxley (Thomas Hen- 
| ry), gimė 1825 m., mirė 1895 
j m. Jis buvo medicinos dak-

Jtaru Anglijos armijoj, pas
ukui buvo School of Minės 

profesorium ir Geologijos 
draugijos pirmininku. Dau
giausia jis pagarsėjo savo 
lekcijomis ”Man’s Place in 

■Nature,” kame jisai pratęsė 
.(Darvino doktriną apie žmo
gaus išsivystymą. Vėlesnie
ji jo raštai buvo daugiausia 
'taikomi prieš.kunigiją, kuri 
nepripažįsta gamtos moks- 

I lų. Žymesni jo veikalai yra 
j šie: ”Physical Basis of 
Life,” ”Sciense and Cul- 
ture,” ”LaySermons,” ”Evo- 
įlution and Ethics.” 
r 5. Mueller. Tokių pavar
džių yra šimtai. Neturėda
mi pirmutinio vardo, neži
nom katro Muellerio tamsta

1 klausi.
6. Bulveris. Bulverių taip- 

j gi yra keliatas. Daugiausia 
iš jų atsižymėjęs Edward 
George Erle Bulwer, anglų 
novelistas, trumpų apysakų 
rašytojas.

7. Max Dedacht. Tokio 
žmogaus mes nežinom.

8. Henry Techenor. To
kio taipgi nežinom.

Visiems gimdymo kontro
liavimo įdomaujantiems. — 
Galybes gaunam laiškų su 
užklausimais, kur gauti to
kių knygučių, kur butų aiš- 

1 kinama, kaip apsisaugo! 
!nuo daug vaikų. Kadangi 
j kiekvienam skyrium atsaki- 
inėt neturim laiko, tai šiuo- 
mi pranešam visiems sykiu, 
kad tokios knygutės lietuvių 
kalboje visai nėra, o jeigu ir 
butų, tai krasa jos siųsti vis- 
tiek nebūtų galima. ” Anglu 
kalboj knygučių ant tos te
mos yra daug, bet kur ju

) 
I

13. II. 1916.

LEKK žirge mano.
Lėkk, žirge mano, lėkk, lėkk bėgune! 
Kaip kad padangėms lekia perkūnai, 
Nepaisant kas jiems pastotų kelią: 
Aržuolus verčia ir uolas skelia!

Tamsa užmigdė triukšmą dieninį, 
Tiktai ne jausmą mano krūtinėj; 
Dvasią kankynėj gesmai įšėlę 
Blaško kai vėtros tyruose gėlę, 
Kai kruša drugį, ašaros mintį 
Plaka į žemę, sielvartos viltį 
Temia kai tamsus debesiai saulę, 
Apsivylimas nuslėgus meilę, 
Tik iš tamsybių nusiminimo 
Veržiasi liepsnos laisvės geidimo.

Lėkk, mano drauge, lėkk, lėkk ugninis 
Kai kad troškimas mano krutinės!
Lėkk, lėkk sparnuotas, smarkink bėgimą. 
Vykis, pavvkie sielos troškimą!

Geismas kai kriksmas skrendančio 
Kalnuos paleistas aidais pasklydo, 
Nors į padanges aras išskrvdo 
Ir senai dingo juroje garo,
Kalnuos paleistas jo kriksmas skamba, 
Daužos į uolą ir ratu skrenda.
Bet iš to kriksmo aidinio rato, 
Atbalsius skaitant, ar kas suprato 
Katras jų reiškia pradžią bei galą, 
Katras pragaišti pirma privalo?

aro

Lėkk žirge mano, lėkk mano juodas! 
Te rūksta smėlis, te dega gruodas, 
Tegu kibirkštys, naga išskiltos, 
Sprogsta ir gęsta kai mintįs kiltos.

Lekiam žvaigždėsna per metus metų, 
Krauju žymėjant varsnas kelionės: 
žvaigždės neilsta kai ilsta žmonės, 
Skrendant nereikia daryt verpetų — 
Joms liuosas kelias — ir jų nei vienai 
Akių nedengia sunkus blakstienai, 
Kai kad klajūnui, kuris be miego 
Paskui ilgėsi žvaigždėsna bėga.

Ne! nesiguosiu, nei ašaruosiu, 
Kliūčių galybei nepasiduosiu, 
Šalin iš kelio skradžios bei sienos, 
Noriu būt laisvas kaip kad ir Dievas. 
Gi jeigu krisiu į tamsią skradžią, 
Ten paskandysim troškimo pradžią.

J. B. S.

DRAUGUI PR. MOCKAPETRIUI.
Nors ateitin kelias ekršečiais išklotas 
Ir kliudo mums žengti pirmyn, 
Ne visada juoksis ant mus Galiotas: 
Kas jauna, tas auga ir eina stipryn!

I Nors kliutįs yr kietos ir jiegos mus nyksta, 
: Bet kliutįs juk dyla po musų ranka, 
Stiprybės pasėmę iš spindulių tikslo,

,Tik žengkim į priekį — vienvbėj spėka!
J. J. W.

i mos yra daug, bet kur jų
Į galima gauti, mes taipgi ne- |^i: j..x
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galim nurodyt, todėl mel
džiam su tais klausimais 
daugiau pas mus nesikreip-
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 Gydytojas Bostone

Dr. B. L. BERNARO

195 Dorchester st_ So. Boston.
Musų specijališkumas yra pri- 
vatiškos moterų ir vyrų ligos.

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

Telefonas So. Boston 864.

Lietuviai
Visokias Vyra 

Siuvama ant Ušsaky
Išvalome, sutaisome ir 

name senus.
Vienintėlė Kriaučių kompanija 

So. Bostone, kur visame duoda 
gerą ir gražų darbą ui prieina
mą kainą.
PASIŪDINK PAS MUS SIUTĄ 
O NEŠIOSI IR DŽIAUGSI ES L 

|( Todėl, kurie norit pasisiudiat 
H gerą siutą, išvalyt arba auproait, 

kreipkitės pas mus. 
SOUTH BOSTON CUSTOlt 

TAILORING CO.
278 Broadway, So. Bootoa.
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REIKIA ŽINOTI, KAD TIK DAUNOROS "TRE
JOS DEVYNERIOS” YRA TIKRAI LIETUVIŠKOS.

Jų tik ir reikalaukite aptiekose, bet jei nerasite, tai
o> rašykite žemiau padėtu adresu, prisiunčiant 35 

; 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.

)

Ar Esi Kankinamas

Stejtas

GERUS VYRAMS SIUTUS IR OVEBKO- 
TUS PASIUVAM PIGIAI IR GERAL

ba 
s
fa

Kelios į Sveikatą, 
Stiprumą ir Energiją.

>
9,---- W

Užtikrinant, kad Jus sučėdysit pinigų Ir 
turėsite GRAŽIUS RUBUS. Mes imam 
materija iš gerųjų firmų ir primierusjam 
rūbą pagal žmogų, todėl nesudarko žmogau 
išvaizdos ir būna tvirtesni.

Parduodu Paminklus ir Kviet 
kas. Užlaikau automobilius grei
tam susinešimui. Atsitikus rei- 

Ikalui meldžiu kreiptis prie manęs, 
as pribusiu greičiau, negu vieti
niai graboriai, nes mano automo
bilius stovi visados ant kelio.

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

Telefonas: So. Boston 839-J.

Siusk Tą Už Dyką Knygos Kuponą Šiandien.
DR. J. RUSSEL PRICE CO.. L.202 Madison & Clintoo Sta„ Cbicsgo, III.
Godotina3ai:—Aš esu užinte-esuotas jūsų Už Dyką Knygos Paslulynimui ir norėčiau 

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

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

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.

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 2ni st., Si. Boston.

S. Baracevičius

TREJOS DEVYNERIOS
arba

TREJANKA
Susideda ii rf ji ainų gydančiu toliu v iakun. 

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: Viena pakelį šitų gydančių 

augmenų užmerkti į viena lrvortą čysto spiruto 
ir tiek pat vandens, arba išvirti čystante van
denyje ir po 24 valandų gerti po pux stiklelio 
arba mažiau.

VINCAS J. DAUNORA, Aptiekorhu 
229 Bedford Avė., Brooklyn, N. Y.

Kampas North a-tos gatvės.
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Siutus ir kitokius

DUOKIT PASIŪT MUMS

TAIPGI IšVALOM IR ISPROSINAM 
VISOKIAS VYRŲ IR MOTERŲ 

DRAPANAS.
Tikras Jūsų brolis lietuvis

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

Telefonas: So. Boston—21013

50,000 
KNYGŲ 
VISIŠKAI UŽ

DYKĄ
Kožnas vyras turi pareikalauti umu 

laiku vienų iš tų Stebuklingų Knygų. 
Vyrai, kurie mana a’sivesti, 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 medikaliskų 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, 
energitlškas vyras, 
ta knyga parodys
kelią.

Viru
. -v. ’ f

Miestas.

Sifilisų arba Užnuodijlmų Kraujo, 
Triperių, Pulavlmų, Nusilpnėjimų Gy
vybės, Užkrečiamais Ligais, Lytiškai 
šlapinamais Organais, Dusulių, Negruo- 
mulavimu Vidurių, Prietvarką, Slogo
mis, Hemoroidais, Reumatizmų, Pilvo, 
Juknų, Pūsles ir Inkštu Ligomes?

Ar turi skaudėjimus strėnose, sąna
riuose; galvos skaudėjimus; blogų a- 
petitą; sumigusi pilvą; atsiraugėjimas; 
ar vemi; ar turi tulžies užpuolimus; 
apdengtą liežuvio; negerą kvapą; tam
sius ratus po akių; ar negali miegoti; 
ar turi negerus sapnus f Ar esi nusilp
nintas ir lengvai sujudintas; ner
viškas, Lamingas ir aržus; pasargis ir 
visas sunykis iš ryta; nedrąsus ir ša
linis nuo draugystes; nubadys, priklos 
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 krautuvė žinios ir talpina tikrai tokius daiktus, katras kožnas 
vyras, jaunas ir senas, turtingas ir biednas, nevedęs ir vedęs, sergąs ir sveikas, turi 
žinoti. Atmink, jog ta knyga yra absoliutiškai už dyką, užmokam pačtą. Ant kon- 
vertos niera paduotas medikališkas vardas. Nieks ne gali žinoti kas ten yra, tik jius. 
Paduok sava vardą, pavardę ir adresą aiškei, atkirpk ir siusk tą Už Dyką Kuponą.

Dykai 
-dėl
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VISOKIOS ŽINIOSį ^^5 2^^
BOMŲ SUSIVIENIJIMO 

KONVENCIJA.
Amerikoj yra susivieniji

mas, kuris vadinasi "Inter- 
national Brotherhood of 
Hoboes.” Praėjusioj sąvai- 
tėj Bostone buvo šito susi
vienijimo suvažiavimas. Pa
sirodo, kad tarpe bomų yra 
ir mokytų žmonių: daktarų, 
advokatų ir kitokių. Yra 
tarp jų ir idealistų, tik visi 
jie konservatistai-atžagarei- 
viai. Jų suvažiavime buvo: 
pakeltas klausimas ir apie 
gimdymų kontroliavimą.Bu
vo net pasiūlyta išnešti pro-: 
testo rezoliuciją prieš nu
teisimą Allisono, bet didžiu-, 
ma tam pasipriešino. Pa-

mes lietuviai irgi jau esame 
kultūringa tauta ir piktina
mės 
mis.

visokiomis niekšystė-

[ Milžiniškas protesto mitin
gas.

Praėjusio nedėldienio va
karą dideliame Majestic Te
atre buvo milžiniškas pro
testo mitingas dėl nuteisimo 
Allisono. Žmonių prisirin
ko tiek, kad ir vietos teatre 
neužteko. Kalbėjo pats Al- 
lisonas, pagarsėjusi gimdy
mų kontroliavimo šalininkė 
Margaret Sanger. profeso
rius M. Parmelee, daktarė 
Evangelina Young, d-ras 
Koniko\v ir keliatas kitų. 
Entuzijazmas tarp žmonių 
buvo toks didelis, kad visas 
teatro rūmas drebėjo nuo 
delnų plojimo. Kalbėtojai 

gabaus prieita prie konkliu- aštriai kritikavo valdžią, 
zijos, kad tas klausimas bo- kuri vietoj šviesti žmones, 
mams svarstyti visai neap- slepia nuo jų svarbiausias ži- 
simoka. nes nei vienas jų da nias, kokias tik mokslas ga- 
neturi merginos ir vargiai 
galės kada nors apsivesti. 
Paskui d-ras Hoe, kuris yra 
žinomas kaipo ”bomas mili-j 
jonierius,” patarė Įsteigt! 
Bostone bomų universitetą, 
nes esantieji čia universite
tai bomams netinka. Jisai 
sakė, kad Chicagoj toks u- 
niversitetas jau yra ir jam 
gerai klojasi. w

BANKOS VARPASSUJU-
JUDINO MIESTĄ.

Didesnės bankos turi Įsi
taisę ant stogų elektriškus 
varpus, kurie yra taip Įtai
syti, kad jeigu kas anksčiau 
paskirtos valandos atidarys 
kasos duris, tai ant stogo 
prasideda didžiausis ter
mas: varpas taip skambina, 
kad ir sumigusi policija tu
ri pabusti. Pereitoj sąvai- 
tėj ant Shawnut avė. toks 
termas pasidarė. Apie 7:45 
valandą ryto varpas pradė
jo skambinti ant National 
Shavvnut Bankos. L 
visi žmonės, atpiškėjo du 
automobiliai policijos, ap
stojo banką su revolveriais, 
nes manė, kad vagĮs rubavo- 
ja pinigus. Bet pasirodė, 
kad patįs bankos valdinin
kai tą rytą atidarė banką 
anksčiau ir todėl pasidarė 
triukšmas. .

' 1 KATALIKAI IšDINAMl-
TAVO ’ MENACE” 

SPAUSTUVĘ.
Aurora miestelyje, Illinois

valstijoj, anksti pereitos su-,-------------- -- - — -
batos rytą likos išdinami- į žgautas laike darbo Am.

- - — Menace”' Sugar Refining Co. cuker-
i'nėj. Nugabenta ji i Carney 

Hospital ligonbutĮ.

Ii suteikti apie gimdymą kū
dikių. Ir kas juokingiausia, 
valdžia palaikydama žmo
nes tamsybėje sakosi da
ranti tai vardan doros ir 
švarumo. Vienas kalbėtojas 
pasakė: ‘
rūpinasi doros ir švarumo 
palaikymu. Bet pažiūrėki
me, kaip švariai patis Įsta
tymai veikia. Įstatymų 
sargas nueina persirengęs 

ipas žmogų, puola ant kelių 
I ir su ašaromis meldžia, kad 
tas žmogus peržengtų Įsta
tymą. Paskui jis nusimeta 
nuo veido kaukę ir areštuo
ja tą žmogų. Taip Bostone 
policija padarė su Allisonu. 
Ar gali būt kas nors nešva
resnio ir nedoresnio?’’ Po 
tų žodžių kaip griausmas 

'salėje suužė delnų plojimas. 
Ir abelnai per visas pra

kalbas valdžia buvo labai 
skaudžiai plakama. Nors 
teatre buvo policijos kapito
nas ir apie pora tuzinų po- 

Subėgo licmanų, bet trukdyt pra- 
’ ; kalbų nedrįso. r-

”Musų Įstatymai

Karščiausia diena.
į Liepos 31 d. buvo šiemet
1 karščiausia Naujoj Anglijoj 
diena. Temperatūra pakilo 
iki 93 laipsnių. Bostone 

idaug žmonių karšti saulės 
spinduliai užgavo ir apalpi- 

1 no. Dvidešimti nugabenta 
: ligonbučiuosna. Tarp apal- 
I pintųjų minima ir Stanley 
Astankonas, gyvenantis po 

! nr. 75 Silver st., So. Bostone.

tuota laikraščio ”1 
spaustuvė. Po namu buvo 
padėtos trįs bombos. Eks- i 
pliozija suardė spaustuvę ir 
uždegė namą. ”The Mena- 
ce” buvo sąvaitinis laikraš
tis, kuris aštriai kritikuoda
vo Romos katalikų bažnyčią 
ir vilkdavo Į aikštę visas ku
nigų nedorybes. Kunigai 
darė viską, kad tą laikrašti 
sunaikinus. Buvo sudėję 
§50,000 ir užvedę bylą; rin
ko parašus ir reikalavo, kad 
pačta jo nesiuntinėtų. Ka
da visos tos pastangos nie-. 
ko negelbėjo, panaudota di
namitas.

Kažin, kaip katalikams 
patiktų, kad jų priešai, atsi
mokėdami už tai. pradėtų 
ainamituoti katalikų laikra
ščių spaustuves?

Mes tečiaus netikim, kad 
laisvamaniai (nors ”The Me- 
nace” nebuvo laisvamanių 
laikraštis) griebtųsi dina
mito. Tokio brutališko Įran
kio griebiasi tik katalikai, 
kurie protu savo priešų ne
įveikia. Toks laukinis ko
vos būdas daugiau kenkia 
tiems, kurie ji vartoja, ne
gu tiems, prieš kuriuos jis 
vartojamas.
WILSONAS ATSIŠAUKIA 

J KARIAUJANČIAS 
VALSTYBES.

Prezidentas Wilsonas iš
siuntinėjo kariaujančioms 
valstybėms atsišaukimą, 
kad jos kaip nors susitartų 
Lenkijos šelpimo klausime, 
nes žmonės tenai miršta ba-

• du.

D. L. K. Vytauto draugy-' 
stės susirinkimas bus Rug- 
piučio 6 d.. Lietuvių Salėje. 
Prasidės pirmą vai. po piet 
ir trauksis iki 2-jų. Nariai 
turi susirinkti Į laiką, nes 
vėliaus atėjęs negalės užsi
mokėti. mat visi važiuos i 
Spot Pondą.

M. M. Plepis, sekr/

Ateinančioj nedėlioj rug- 
piučio 6, bus LSS. 60-os kuo
pos susirinkimas, prasidės 
ant 10 vai. ryte. Todėl visi 
draugai malonėkit ateiti pa
skirtu laiku. Yra svarbiu 
reikalų aptarti. Komit.

Nedėlioj nuo 12 vai. die
ną 60-tos kuopos svetainėje 
atsibus Lietuvių Darbininkų 
Literatūros Dr-jos susirin
kimas. Geistina, kad kiek
vienas narys atsivestų ir 
naujų narių. Komit.

BOSTONO IR APIEL1NK1U 
DRAUGIJŲ BEI KUOPŲ. 

ATYDAI.
Draugijos. Kuopos bei šiaip grupos. 

kuries norėtų šventadieniais išvažiuo
ti ant tyro oro, gali važiuoti pas ma
ne ant farmos. Vieta labai puiki. Iš 
Bostono atvaižuot strytkariu prekiuo- 
ja tik 17c. ir tik apie IV minutų ėji
mo nuo karo iki farmos. Taipgi no
rintieji gali gaut ikvaliai šviežio pie
no. kiaušinių, sūrio ir t. t. Mar.antie 
atvažiuoti duokit žinią kiek anksčiau 
— ypatiškai arba laišku.

MIKAS KABOŠIUS, 
Springs Road. Eedfor-:. Mass.

Lietuviai Apsiginkluokite!
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NUSIPIRKITE SAVO NAMUS, i ! 
jum* rando* išmokė* juo* ir *e- ■ t 
natvei turėkite dailų pragyveni- : i 
mą. Apdrauskite (tnšiunkite) : ' 
namus ir rakandus (forničius). ; j 
kad nelaimei atsitikus galėtu- j Į 
mėtė kitus nusipirkti, apsaugo- ’ f 
kitę dirbtuves ir darbininkus, ap- J ! 
saugokite automobilius, arklius < į 
ir vežimus nuo visokių nelaimių, j į 

Aš virš minėtus darbus atlie- 1 ! 
ku kuogeriausiai. Turiu patsai ! ! 
gerą patyrimą gyvendamas čia t 
Amerikoje per 30 metų. Esu ti- į Į 
k rai atsakantis už visokį savo į t 
darbą, turiu Statė Broker Insu- : Į 
rance License. esmi Notary F ’ *
lic, Justice of the Peace, 
tioneer, ir Agentas.

PARDUODU NAMUS.
MAS ir LOTUS. Kviečiu .......
Lietuvius ir Lietuves atsilankyti 
į mano ofisą.

MICHAEL CORAN,
366 Broadway,

South Boston. Mass.

Pub- - 
Auc- "

FAK 
visus

Ei. Vyrai. Visi Pas

YUO6IKO!
Jis užlaiko gerą Restauraciją, 
visokios rųšies Alaus. Degtinė* 

Vyno ir Cigarų.
Pirmiausia ir parankiausia 

vieta lietuviams.

304 Broa^way ir 259 D Streets 
SO BOSTON, MASS.

i

W. LYNN. MASS.
DIDELIS PIKNIKAS

Rengia šv. Kazimiero Draugystė 
ateinančioj Subatoj.

5 d. RUGP1UČIO-AUGUST.
SWEDISH-AMER1CAN GROVE 

SAUGUS, MASS.
Pradžia 12 vai. dieną. Bus puiki I 

ortehestra. šokiai ir t. t. ir bus viso
kių gėrimu. Važiuojant iš Bostono 
imkit, nuo Hav Market Sq. karą su 
užrašu “Saugus" ir išlipkit ant 
Broadvvay. Iš Lynno imkit Reading 
karą ir išlipkit ant Broadway ir ei
kit Į šiaurę, o ten pamatysit lietuviš
ką vėliavą su žirgvaikiu.

Su pagarba. Komitetas.

Reikalingas Bučeris. ku
ris kartu galėtų ir knygas 
vesti, ir gerai mokėtų anglų 
kalbą; tinka ir apysenis vy
ras. Atsišaukit tuojaus ”Ke. 

lleivio” ofisan, 28 Broadway, 
So. Boston, Mass.

I

=rg===-~~==~=S==~=L ~==ji Telephone: Rack Bar 4206
DAKTARAS

I Fr. Matulaitis
J GYDO VISOKIAS LIGAS.

PRITAIKO AKINIUS.
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Turėk Savo Namą!
Kam mokėt brangias randas namų 

savininkams, kada už tuos pinigu* 
gali nusipirkt savo namą. PER Pa 
SKUTINIUS DU METU MES PAR 
DAVĖM 500 NAMŲ LIETUVIAMS, | 
apie už pusę milijono dolerių vertės, J 
ir jie visi užganėdinti

Dabar mes turime daugybę gerą 
namų ir lotų ant lengvų išmokėjimų. 
Tik biskį įmokėk ir turi savo namą'

Mes parūpinant taipgi pirmą ir 
antrą paskolą, duodame statymam* 

i i construction i paskolą ant lengvų xs 
lygų ir žemo nuošimčio.

Musą patarimas dykai. Kalbam« 
lietuviškai.

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

18 TREMONT ST„ Room 323, 
BOSTON. MASS.

| H. S. Stone, Oph.D
Akių 

Specijalistas. >

(jį 10 m. So. Bostone. >
399 Broadway,

Įj SO. BOSTON. MASS. Į

Prince Albert duoda gerumą, 
nė kuponus ir premijas!

Prince Albert visada parsiduodavo be kupo
nų ir premijų. Mes labiau geidžiame duoti ge
rumą. Todėl kad jus Įsidedate Prince Albert 

i pypkę arba suvyniojate Į papirosą, jus gausit 
vpatišką informaciją apie tikrumą gerumo i 
džiaugsmo, kuris yra jums prirengtas!
Kadangi Prince Albert priklauso nuo savo ge
rumo, o ne nuo kuponų ir premijų jo pardavi
nėjimui negali užkenkti jokios federališkos nei 
valstybinės restrikcijos jų vartojimui. Ant kitos pusės šios bietci- 

i.vo persKaitysi: "Procesą 
Užpatentuotą Liep. 30, 1907.” Prince Albert

the national joy tmohe

duoda atsakymą kiekvienam rūkytojui! da rody kitę, kad jis kanda jūsų lie
žuvi arba degina gerklę! Persitikrinkite, kad patentuotas procesas, pagal 
kurį Prince Albert darosi, yra mylimas skaitlingų rūkytojų visose tautose.

Rykykite savo mylimoj senoj pypkėj arba susivynioję į papirosą. — jis suteikia 
didžiausį užsiganėdini mą, nes jis yra vėsus, kvepiantis, malonus! 
norite, be kandimo ir deginimo! Juo greičiau jus susipazinsac 
su Prince Albert. tuo greičiau jus busite užganėdinti tabaku.

R. J. REYNOLDS TOBACCO COMPANY 
_ Wm*ton-Salcin, N. C.

Ir rūkykite kiek tik
Fnnce Aibert galima pir
kti visur, kur tabakas 
parsiduoda, maišiukuose 
po 5c.; blekinčse po 10c., 
taipgi svarai ir pusėm sv.

•

M. ANDRIUšIUTe,
(Andrews)

MOTERIŠKŲ RŪBŲ SIUVĖJA.

|

f
I

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

SO. BOSTON. MASS.

v

Nerviški Žmonės
džiaugsis dažinojus. kad 
būti žymiai pagerinta it. 
svstema bus pastebėtinai i 
jeigu tokie žmonės varles 

Severa’s
ją sveikata gali 
, kad Jų nervą 
sustiprinta t. y.,

Kada persiŠaldai
įtrink kaklą, krutinę ir apačias kojų 

D-ro Ricbter'io 

PAIN-EXPELLER
Tuojau apsauge-’a nuo ligų :r gydo 

Tikras tiktai su pažymėta marke 
“ĮKĄRĄ”

25c. ir 56c. buteliuką* aptiekus© arba
stačiai kuo

F. AD. RICHTER & CO.
4-80 Wash2cgtoc Strect. New York. N. V

! 
i IJ. MATHU? |

Geriausia* Lietuvio 
SALONAS IK RESTAURACIJA. įjj 

Sveiki geriausios rųšies gėrimai >>: 
ir užkandžiai. Patarnavimas prie- jj 

lankus.
Parankiausia Lietuviška užeiga. ,:>į

J. MATHUS
142 Broad*ay. So. Boston, Mass. ’jj

Nervoton
(Severos Nervotons’i n„o rat prasidėjimo 
ju nervą suirutės. Toji gyduolė yra visiš
kai atsakanti ir, vartojau* nuo Įvairią 
nervą ligą, ji trumpame laike parodys sa 
vo stiprinimo Įtekmę. Ji suteiks pagei
daujanti paiengvinin::;. l„o

proto slėgimo 
insomnijos bei nemigto 
nervų išsėmimo 
histerijos ir nerviškumo.

Rašykite ir reikalaukite musę cirkulioriu: 4 ‘ Qeverc« Nervotonas’’ 
—kada ir kaip ji vartoti. Siunčiamas dovapai.

Severos Preparatai parsiduoda visur aptiękose. Reikalauk vardą Seve
ros. o tuomi apsisaugosi nuo prigavystės. Negalint gau:i Severos Prepara
tų savo apielinkėje, užsisakyk tiesiai, adresuojant:

W. F. SEVERĄ CO., Cedūr Rapids, Iowa.
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Geriausiai garsintis ^Keleivyje,” nes nėra Amerikoje 
miesto, kur "Keleivio” nebūtų.

Pereitą nedėldienį "Gabi
ja” turėjo savo išvažiavimą 
ant A. Kabošiaus farmos. 
Gabijiečiai laiką praleido la
bai gražiai. Buvo ir komp. 
M. Petrauskas, todėl visą 
laiką gražiai dainavo, šoko 
klumpakoii, suktini ir žai
dė lietuviškus žaislus. Per- 

. traukom gėrė pieną ir kiau
šinius. Važiuojant namo 

■ specialiu karu visu keliu irgi 
dainavo. X. gabijietis._______

Lietuvių Kooperacijos mė- 
1 neinis susirinkimas bus 7 d. 
rugpiučio, 7:30 vai. vakare 
Lietuvių salėje. Visi nariai 
malonėkit susirinkti i laiką, 
nes bus išduodamas rapor
tas apie krautuvės stovi, ir 
šiaip turim daug reikalų.

S. A. Jonaitis, sekr.

Ji

I

I

Į

Viešas Protesto susirinki
mas.

Ateinančios nedėlios vaka
re (6 rugp.) 60-tos kuopos , 
svetainėje bus viešas lietu
vių susirinkimas dėl išreiš- j 
kimas protesto prieš Bosto-Į 
no teismą už nuteisimą Van ’ 
Kleek Allisono 3 metams ka- ■ 
lėjiman. Prakalbas sakys 
Michelsonas ir pats Alliso- 
nas. i

Platesnes žinias apie visą 
tą dalyką rasite šio numerio 
2-me puslapyje.

Susirinkite kuoskaitlin- 
giausiai, kad parodyti, jog

i

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

419 BOYLSTON STR.
I Suite 419. 426 ir 421.
j S'etcti d džiojo miesto knvgync.

BOSTON. MASS.

Vienatinis lenkiškas

c

MERGINOSAR NORI. KAD 
MYLĖT V?

Jeigu taip, tai nusipirk

iov/Ktn

j

KREST KENDŽIŲ.
o ji niekad nepamirš jus, nes 
kendžių gardumas priverčia ją 
Jus mylėt. Reikalaukit visur ir 
visados Lovney's Crest Ken
džių. Jeigu negali gaut kitur, 
tai prisiųsk mums dolerį, o 
gausi vieną svarą geriausių 
Amerikoj išdirbtų kendžių.

. Gerausias agentas Bostone.
ŠIDLAUSKAS
226 BROADWAY.

L SOUTH BOSTON, MASS. _
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Telefonas, Dickinson 3995 M-

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

Nuo 9 iki 11 rito 
ofiso valandos .. 2 .4fop>«t-

7 „ 8 vakaro
NEDELIOMIS ••

DANTŲ DAKTARAS. į;
Užtaisau pasigadinusius dantis ir 
dedu naujus. Laiką gvarantuoju. 
Ištraukiu aantis be jokio skausmo

((( 176 HARRISON AVĖ.. BOSTON.

|

25,000 K AT A L'OGU DYKAI
SU LIETUVIŠKOMIS DAINO i>-

Jeigu neturi mano katalogo, tai > -i - 
rėsi didelį ir puikų katalogą, kuriam 
SKR1PKŲ, HR1UBŲ, ir daugvbę 
MENTŲ. ISTORIŠKŲ IR MALDŲ h \ < Ų. 
koj kalboj. Puikiausias koncertinis 
Kainos labai prieinamos. Naujausia- 
5x6^4 su 310 paveitcslėlių. Kaina 
ikrą lietuvį, o gausite teisingus ta

Rašykit tokį adresą:

W. S. VVaidelis

i b.K < >u i • X I > iiv F
- o— m* tu
. i... -h. » u 'V • k > "> *.

I ilų tik ra 1 -i liet >vi- 
ūmu kas - i • ir raktais

i..ei .viltus Sapnininką-,. d>
'U- e v?« • i*, a v. r--

• Ae-ortams parduodu p:

/•< 
r*.' 
:a-

1’2 GR.AND ST.,
brooklyn. >

Vienintelis tikras „i

j LENKIŠKAS BANKINIS NAMAS
! ■ --   'j

Po vlstijos kontrole jj
ų --------------------------------------------------------- ----------------------------------------  j L
įįj Skolina pinigus ir priima ant procento 'j

--------------------------- - --------------------- - - .į
Siunčia pinigus pigiausiu kursu. Parduoda laivakortes.,Į

>1

j

Po vlstijos kontrole

I---------------------81 - - - -
i POLISH INOllSTRIIL A'S’N Ine.

H. H. CHMIELIMKI Frez

S Vyriais!* ofi«»*
37 CROSS ST.

BOSTOV. »ASS.

Fili j*
226 ] »ERBY ST. 

siALEM. MASM.
I

<

Geriausia
Lietuviška

nI
Gyduoles sutaisome 

ir prisiunčiame 
visokias,

So. Bostone

i

' kuries tik pasaulyje 
priimtos ir yra 

vartojamos.

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

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

skanų .............................. 75c
Kraujo Valytojas........... 1.00
Nuo kosulio, gTipo ir slogos 1.00
Nuo Reumatizmo .......... $1.0o

25e
50c
25c
50c
20c

1.00
1.00
50c

i

Tikra Lietuviška Trajar.ka 35c 
Mostis ir skysčiai nuo niežų l.Od 
Gyduol. pataisymui apetito 1.00 
Gyd. suvalninimui vidurių 50c 
Gyduolės nuo kosulio ir sun

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

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

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

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 daktarų.

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

Visokiame reikale kreipkitės šiuo adresu:

X Šidlauskas
PROVIZORIUS

226 Broadway, Kampas C st. So. Boston, Mass.
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