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Prenumerata pusei metų:
Kanadoj ir užrnbežiuose .... 51.25 
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Apgarsinimų kainos klauskit laišku.

Kreipianties su kokiais nors rei
kalais, taip adresuokite: 

“Keleivis,** S. Boston, Mass.

“KELEIVIS

DARBO ŽMONIŲ LAIKRAŠTIS 
Leidžia J. G. Gegužis & Co.

Prenumerata metams:
Amerikoje ................................  $1.50
Kanadoj ir užrubežiuose .... $2.00

Telephone:
So. Boston, 935-W.

SO. BOSTON, MASS., 2 Birželio (June), 1915 m.
Entered as Second Class Matter” February 23, 1905, at the Post Offiee at Boston, Mass.. under the act of March 3. 1879.
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Metas XI.

Galicijoj baisus kraujo praliejimas; Italai šluoja austrus; Lietuvoj vis dar mušasi
Tarp pusantro milijono austro-vokiečių ir tiek pat rusų Galicijoj eina mirtina kova. Rusai turi daugiau žmonių, bet teutonai • 
turi daugiau kanuolių. Per dvi dieni prie Przemyslio paimta 25,000 rusų nelaisvėn; rusai į tą patį laiką paėmė 7,000 austrų. 
Petrogradas jaučia dideli pavojų. Caras pavarė 7 generolus. Dardaneliuose žuvo jau 7 sąjungininkų laivai; turkų krito jau 

60,000. Italai paėmė jau 16 Austrijos miestų. Lietuvoj mūšiai siaučia apie Sziaulius ir Dubisos paupiu.

Iš kares lauko PAŽMĖ dujisosSV PRI£ 

Mūšiai Lietuvoje.

© ISlo, by Amerfcan Press Association.

Taip dabar išrodo Šiaulių miestas.

AUSTRAI Į 2 DIENAS PA- 
ĖMĖ 25.000 RUSŲ, 0 RU

SAI 7,000 AUSTRŲ.
Iš Vienos ateina žinios, 

kad apie Przemyslį dabar 
siaučia atkakliausis mušys. 
Rusai deda visas savo spė
kas, kad išgelbėjus tvirtovę 
ir apie 100,000 kareivių, ku
rie joje užsidarė. Į dvi die
ni pereitoj sąvaitėj po Prze- 
mysliu austrai paėmė ne-i 
laisvėn 25,000 rusų, 10 sun
kių kanuolių, 54 lauką ka- 
nuoles, 64 kulkasvaidžius, ■ 
14 vagonų su amunicija ir J 
6 kaimus.

Petrogradas sako, kad ru
sai tuose pat mūšiuose paė
mė 7,000 austrų.

Dardaneliuose žuvo
7 laivai.Iš Petrogrado pranešama, 

i kad 23 ir 24 gegužės prie 
Dubisos visu frontu tarp 
Duobių ir Velenų kaimų bu
vo aštrus mušys, kuris da 
ir nepasibaigė. Žinios iš 

i Berlyno sako, kad šitą mu
ši pradėjo vokiečiai, užpul- 

! darni ant rusų. Vokiečiai 
sumušė rusus ir pervarė 
juos kiton pusėn upės. Daug 
rusų krito ir daug prigėrė 
upėj. Beto, 3,120 rusų su 

■ 5 kulkasvaidžiais vokiečiai 
paėmė nelaisvėn. Paskui ru
sai norėjo atsigriebti ir ke- 

: lis kartus bandė nuo Ramy- 
igalos užpulti, bet buvo vis 
atmušti.
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kuri siekia per visą Galipo- 
lio pussali.
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RASEINIŲ PAVIETE VO
KIEČIAI PAKLOJO 

1,000 SAVŲJŲ.
Raseinių paviete, tarp 

Būdviečių dvaro ir Ruikiu 
ir Stirbaičių kaimų likos pa
klota apie 1,000 vokiečių, 
kada vienas jų pulkas susi
tiko su kitu ir vieni kitų per 
tamsų rūką nepažinę atida
rė ugnį ir mušėsi ištisas tris 
valandas.

Apie tai rašo ''Lietuvos” : 
žinios:”

”Vokiečiai padarė skau
džią klaidą: dienos migloje 
neįsižiurėję, apšaudė saviš
kius. Mat kovo 12 d. jie 
buvo pasirengę apsiausti ru
sus tarp Būdviečių dvaro ir 
Ruikių ir Stirbaičių kaimų. 
Dėl to vienas vokiečių būrys! 
su kanuolėmis, kulkasvai
džiais ir raiteliais išėjo iš 
Sartininkų, kitas gi iš Lau
ksargių. Inėjus Žigaičių 
apygardon užklupo ant 
dviejų rusų žvalgų, kurie iš
šovę pabėgo. Vydamasis 
juos vokiečių būrys susitiko 
su antruoju buriu ir per ru
kus neapsižiurėję, ėmė šau- 
dvties.

”Iš abiejų pusių pasigir
do kanuolių griaudimai, 
kulkasvaidžių tratėjimai ir 
šautuvų piškėjimai. Nega- ją sutriuškinti, 
na to, vokiečių aeroplanas na vis daugiau ir daugiau 
iš oro svaidė bombas ant 
tariamojo priešininko. Tik 
po 3 valandų mūšio arčiau 
prisiartinus pirmiesiems bū
riams išgirdo vieni kitų vo
kiškąją komandą ir suprato 
baisią klaidą. Kritusių bu
vo daugybė, vietos žmonių 
apskaitymu iki 700—1,000. 
Vienų kareiviškų apsiausti! 
nusivežė Prusuosna 4—6 že
maitiškus vežimus.”

APIE ŠIAULIUS VIS DAR 
MUŠASI.

žinia iš Petrogrado 26 
gegužės sako: Šiaulių apie- 
Iinkėj svarbių permainų nė
ra, bet mūšiai tenai vis da 
nesiliauja. Gegužės 28 pra
nešama, kad prie Šiaulių ru
sai paėmė stiprią vokiečių 
poziciją ir daugiau kaip 
1,000 belaisvių.

DIDIS MUŠYS GALICIJOJ 
DAR SIAUČIA.

Galicija dabar yra didžiau
sios kovos vieta. Austrai su 
vokiečiais eina visomis savo 
pajiegomis prieš milžinišką 
rusų armiją ir būtinai nori 

Rusai gau-

spėkų, bet teutonų kanuolių 
pragariška ugnis vis paspė
ja tas spėkas nušluoti sau 
nuo kelio ir jie eina vis pir
myn. Prieš šitą mūšį, koks 
dabar siaučia Galicijoj, nu
blanksta visos buvusios iki 
šiol piovynės. Ir, kaip ro
dos, rusai neatsilaikys. Ma
tyt, rusų kareiviai jau ir 
vilties neturi, kad vokiečius 
galima butų nuveikti. Kas
diena vis tūkstančiai rusų 
pasiduoda nelaisvėn. Štai 
vėliausios žinios iš Vienos 
sako, kad da 4,800 rusų pa
imta nelaisvėn. Į rytus nuo 
Radynino po smarkaus mū
šio austrai užėmė Nenovi- 
cus ir kalnus, kuriuos rusai 
atkakliai gynė; į austrų 
rankas pateko 2,000 belais
vių ir 6 kanuolės. Į pietry
čius nuo Przemyslio austrai 
su vokiečiais prasimušė per 
didžiąją rusų apsiginimo 
liniją, paėmė nelaisvėn 
2,800 rusų ir 11 kulkasvai
džių. Mušys eina toliau, 
bet rusai klumpa.

VOKIEČIAI ATIMINĖJA 
ŽMONĖMS PINIGUS.
Lietuvos laikraščiai pra

neša iš Švėkšnos šitokį atsi
tikimą :

Užėmus Kauno guberni
joj Švėkšnos miestelį, vokie
čiai pradėjo atiminėti žmo
nėms pinigus. Bet kada 
jiems pasirodė, jog pas žmo
nes turi būt da daug pinigų 
paslėptų, tuomet jie ėmėsi 

įšitokios gudrybės: pradėjo 
vaikščiodami laistyt žibalu 

' visus namus ir gązdint žmo
nes, kad visi bėgtų, nes tuo
jaus busiąs uždegtas visas 
miestelis. Ir štai, kada vi
si gyventojai, surinkę bran
giausius daiktus ir pinigus, 
išėjo gatvėn, vokiečiai juos 
apsupo ir antrą kartą iškra
tė. Tuo budu jiems pasise
kė atimti tuos pinigus, ku
riuos, pirmąjį kartą kra
tant, žmonės buvo paslėpę, kią blėdį, žinia nesako.

RUSŲ ORLAIVIS PRŪ
SUOSE.

Berlyne gauta 29 gegu
žės žinia, kad j rytų Prusus 
atskrido rusų orlaivis ir me
tė į Johannisburgo miesteli 
bombas. Ar padarė jis

CARAS PAVARĖ 7 GE
NEROLUS.

Pereitoj sąvaitėj caras 
buvo išvažiavęs karės lau
kan ir pavarė 7 generolus 
už pralaimėjimą paskutinių 
mūšių Galicijoj, kur vokie
čiai su austrais paėmė 195,- 
000 rusų nelaisvėn ir sunai
kino beveik čielas dvi armi
jas. Kariškų dalykų žino
vai Petrograde atvirai jau 
kalba, kad Rusijai gręsia di
delis pavojus; jeigu teuto
nai da kelias tokias perga
les laimės, tai Rusija pasi
liks be armijos.

1,500,000 TEUTONŲ 
SPAUDŽIA RUSUS 

GALICIJOJ.
Galicijoj vokiečiai su au

strais turi sutraukę 1,500,- 
000 kareivių. Manoma, kad 
apie tiek, jeigu nedaugiau 
da turi ir rusai. Dabar ru
sams atėjo da daug naujų 
spėkų pagalbon. Musys ei
na per 200 angliškų mylių.

RYGA NEPAIMTA IR 
RUSŲ LAIVAS NEPA- 

__ SKANDINTAS.
Pereitoj sąvaitėj iš Ko- 

penhageno buvo atėjusi ži
nia, kad vokiečiai paėmė 
Rygą. Kita žinia atėjo iš 
Berlyno, buk Juodoj juroj 
jaskandinta rusų kariškas 
aivas su 1,200 žmonių. Da- 
)ar išsiaiškino, kad šitos 

žinios yra grynas išmislas.

ORLAIVIS UŽMUŠĖ 50 
VOKIEČIŲ.

Belgijoj, Ostendo mieste, 
sąjungininkų orlaivis užmu
šė 50 vokiečių kareivių. Me
sta iš orlaivio bomba patai
kė stačiai j gatvekarį, ku
riuo važiavo vokiečiai.

VOKIEČIAI PASKANDI
NO KANADOS LAIVĄ 
Gegužės 26 d., 160 mylių 

nuo St. Ann’s Head vokiečių 
submarinas paskandino Ka
nados laivą ”Morvenna,” 
kuris plaukė iš Anglijos su 
prekėmis. Vienas laivinin
kas likos užmuštas, kiti išsi
gelbėjo.

PRZEMYSLIO TVIRTO
VĖ APGULTA.

Nors rusai gyrėsi, kad 
prie Sano upės jie austrų- 
vokiečių spėkas sulaikė, bet 
taip matyt nėra." Iš Vienos 
ateina žinios, kad austrai su 
vokiečiais persikėlė per Sa
no upę pasiekė ir perkirto 
jau geležinkeli tarp Prze
myslio ir Lvovo. Tas reiš
kia; jog tvirtovė jau atskir
ta nuo likusio pasaulio.

PRADĖJO IŠNAUJO 
BOMBARDUOTI 
DARDANELIUS.

Nepaisydamas žuvimo an
glų šarvuočių ”Majestic” 
ir ”Triumph,” sąjungininkų 
laivynas 28 gegužės vėl pra
dėjo daužyti turkų fortus iš 
Dardanelių iš vidaus ir iš 
Saros užtakos. Vienkart su 
laivynu ir sausžemio kariu
menė pradėjo atakuoti tur
kus. Vokiečių oficieriams 
vadovaujant turkai pavertė 
Galipolio pussalj i stipriai 
fortifikuotą poziciją. Vi
sur minos, aštrios vielos ir 
kitokios kliutįs. Naktimis 
turkai apšviečia pussalj pro
žektoriais.

KRITO JAU 60,000 
TURKŲ.

Londone gauta iš Darda
nelių žinia, kad turkų nuos
toliai tenai apskaitomi jau i 
60,000. Kova verda su neiš
pasakytu narsumu. Sąjun
gininkai gauna vis daugiau 
kareivių, daugiau laivų, 
daugiau ginklų ir nors po 
valiai, bet žingsnis po žing
snio jie eina vis pirmyn. 
Kiekvieną padarytą pir
myn žingsni jie tuojaus for- 
tifikuoja, taip kad turkai 
atsiimt jau nieko negali, 
nors nuolatos jie bando tai 
daryti. Per tokius bandy
mus sąjunginingai juos bai
siai skerdžia. Taip va 21 
gegužės turkai bandė atsi
imti iš australiečių (anglų) 
savo poziciją. Jie atakavo 
australiečius nuo 3 vai. ry
to iki 3 vai. po pietų. Per 
tą 12 valandų 2,000 turkų li
kos užmušta, 5,000 sužeista 
ir pozicijos jie neatsiėmė. 
Pereitoj sąvaitėj turkai bu
vo net priversti prašyti ang
lų, kad pertrauktų šaudymą 
ir leistų jiems palaidot savo 
lavonus. Anglai sako, kad 
turkų buvo jau tiek priklo
ta, jog pereit nebuvo gali
ma. Vienoj vietoj ties an
glų apkasais, kuriuos tur
kai atakavo, ant sklypo 34 
sieksnių ilgio ir 43 sieksnių 
pločio, suskaityta 400 už
muštų turkų. Laike mūšio 
pertraukos anglai pririnko 
12,000 turkų šautuvų. Rei
kia pasakyti, kad turkai ata. 
kuodami fortifikuotas są
jungininkų pozicijas nuola
tos išeina aikštėn ir tuomet 
juos skina netik kulkasvai- 
džiai, bet ir laivyno ugnis, 400 armėnų jau suimta.

TURKAI PRAŠO LAIKO 
LAVONAMS PALAI. 

DOTI.
Pereitoj sąvaitėj prie Dar

danelių ant Galipolio pussa- 
lio ėjo narsus mūšiai. Ge
gužės 23 d. turkai prašė an
glų, kad duotų laiko palai
dot savo lavonus. Anglai 
sutiko ir turkai užkasė dau
giau kaip 3,000 savo karei
vių, kurie krito ties anglų 
apkasais.

KAZOKAI IŠKIRTO DVI 
TURKŲ ROTAS.

Iš Petrogrado pranešama, 
kad Kaukaze turkai vėl ban
dė rusus užpulti, bet buvo 
atmušti. Karaderbento a- 
pielinkėj 200 kazokų užklu
po 2 turkų rotas ir visus l 
juos iškirto. Tuomet atėjo 
daugiau rusų ir jie paėmė 
Mirandabą.

TURKIJOJ SUSEKTA DI
DELIS SUOKALBIS.

Turkijos sostinėj, Kons
tantinopolyje, susekta suo
kalbis nužudyt Turkijos sul
toną, karės ministerį Enver 
Pašą ir vokiečių generolus 
Goltzą ir Sandersą. Prie 
suokalbio prigulėjo dau
giausia turkų ir armėnų.

DIDELIS SMŪGIS ANG
LIJOS LAIVYNUI.

Pereitoj sąvaitėj Anglijos 
į laivyną vėl paliko didelis 
i smūgis. Gegužės 25 d. Sa- 
į ros užtakoj likos paskandin- 
! dintas milžiniškas kariškas 
i laivas ”Triumph.” 460 ka
reivių ir oficierių išgelbėta, 
o kiti žuvo su laivu. Iš viso 
’Triumpho” įgula susidėjo 
iš 700 žmonių, taigi 240 
žmonių nuskendo. Laivas 
”Triumph” bombardavo tur
kų pozicijas ant Galipolio 
pussalio, kur veikia Austra
lijos ir Naujos Zelandijos 
kariumenė. Tuo tarpu nuo 
krašto prisivogė vokiečių 
nardomoji laivė ir paleido į 
”Triumphą” torpedą. Mi
nininkai povandeninį laivą 
persekiojo, bet tas pabėgo.

Ant rytojaus, 26 gegužės, ■ 
prie Dardanelių žuvo kitas 
anglų laivas — ”Majestic,” 
kuris taip-pat rėmė savo 
sausžemio kariumenę ant 
Galipolio. Šitą laivą taip- 
pat paskandino vokiečių 
submarinas. Ant ”Majesti- 
co” buvo 757 žmonės, bet vi
si beveik išgelbėti.

Gegužės 27 d. žuvo tre
čias Anglijos laivas — 
”Princess Irena.” Šis sto
vėjo Anglijos pakraštyje, 
Sheerness uoste ir iš nežįno- 

i nomos priežasties sprogo. 
Su juo žuvo daugiau kaip 
300 kareivių. Jis taip greit 
paskendo, kad nė vienas ne
spėjo išsigelbėt. Valdžia 
spėja, kad čia bus Vokietijos 
šnipų darbas.

Dardaneliuose dabar bus 
jau žuvę 7 kariški sąjungi
ninkų laivai, šeši šarvuočiai 
ir viena nardomoji valtis. , 
Štai jų vardai: ”Irresis- 
tible,” ”Galiath,” ”Ocean,” < 
”Triumph,” ”Majestic” ir . 
nardomoji valtis ”E—15.” 
Visi šeši šitie laivai prigulė
jo anglams. Septintas gi, 
”Bouvet,” franeuzams.- •
ANGLŲ SUBMARINAS 
PRIE KONSTANTINO

POLIO SKANDINA 
TURKŲ LAIVUS.

Nardomoji anglų valtis 
”E—11” paskandino perei
toj sąvaitėj Marmoros juroj 
turkų laivą su amunicija ir 
ginklais. Kitą turkų laivą j 
su maistu ji įsivijo Rodesto 
prieplaukon ir tenai paleido 
jį dugnan. Trečią laivą 
ji užvarė ant pakraščio ir 
tas sudužęs vėl nuskendo. 
Paskui anglų submarinas 
įnėjo Konstantinopolio uos- 
tan ir tenai šovė turkų lai
vą su kareiviais, kuris sto
vėjo prie pat arsenalo. Kon
stantinopolyje pasidarė di- j 
delis sumišimas, kada pas
klydo žinia, kad uoste prie
šas skandina jau laivus. ;

| TURKAI PAĖMĖ FRAN- 
CUZŲ TRANSPORTĄ.
Iš Konstantinopolio pra- 

: nešama, kad ties Budrunu 
. franeuzai bandė išlaipinti 
transportą kareivių. Karei
vius gynė franeuzų skrai
duolis "Julės Michelet.” 
Turkai sakosi užmušę vieną 
oficierių, 16 kareivių ir pa
ėmę visą transportą.

VOKIEČIAI PRASIMUŠĖ 
PER ANGLŲ LINIJĄ.
Su pagalba nuodingų ga- 

zų, pereitoj sąvaitėj Ypro 
apielinkėj vokiečiai vėl nu
veikė anglus ; jie prasimušė 
per anglų liniją ir paėmė du 
kaimu. Gazai buvo varto
jami 5 mylių fronte.

KĄ SĄJUNGININKAI 
PRIŽADĖJO ITALIJAI.
Einąs Chicagoj italų lai

kraštis ”L’ Italia” gavo iš 
Romos žinią, kad tarp Itali
jos ir sąjungininkų padary
ta sutartis, sulyg kurios, ka
rei pasibaigus, sąjunginin
kai užtikrina Italijai šito
kius atlyginimus.

1 — Prie Italijos bus pri
jungta Trentino, Istrija, Po
lą, Fiumas, Žara ir Dalma- 
cija iki Narentos upės.

— Prie Italijos bus pri
jungta Dodekanesas (archi
pelagas, susidedąs iš 12 sa
lų).

3 — Prie Italijos bus pri
jungta Valona ir aplinkinės 
žemės.

4 — Italijai skyriama di
delis plotas Tunisijos (Af
rikoj).

5 — Kroacija turi būt ne- 
priulminga valstybė, su 
konstitucija ir kunigaikščio, 
valdoma.

6 — Prie Italijos bus pri
jungta plotas Turkijos.

7 — Italija dalyvaus pasi
dalinime Vokietijos koloni
ją.

ITALIJA STEBISI, KO
DĖL KAIZERIS TYLI.
Visa Italija stebisi, kodėl 

kaizeris iki šiol da nepaskel
bė jai karės. Buvo mano
ma, kad kaip tik Italija pa
skelbs Austrijai karę, Vo
kietija tuojaus paskelbs ka
rę Italijai, bet ligšiol da nie
ko negirdėt. Turkija taip
gi tyli.

ITALAI NUŠOVĖ ŽEMĖN 
AUSTRŲ ORLAIVJ.

Pereitoj seredoj, 26 gegu
žės, italai nušovė žemėn di
deli austrų orlaivj. Orlai
vis pakilo iš austrų pozicijų, 
kad apžiūrėti italų spėkas. 
Kaip tik jis atlėkė virš italų 
pozicijų, šitie tuojaus pasta
tė kanuolės ir šovė. Pirmas 
šūvis nepataikė, antras kir
to j pati vidurį orlaivio ir 
tas nupuolė ant uolų ir suty- 
žo.



2 KELEIVIS

Peržvalga.

laivynas ir

APIE VOKIEČIŲ POVAN
DENINĮ LAIVYNĄ.

New Yorko "Evening 
Post" perkratinėja vokiečių 
povandeninio laivyno rolę, 
kokią tas laivynas ligi šiol 
šitoj karėj lošė, ir atranda, 
kad šitas ginklas visiškai 
netikęs. Jisai sako:

"Nardomojo Vokietijos laivo vei
kimas turėjo tris perijodus. Pir
mutinis perijodas prasidėjo su 
naikinimu Anglijos skraiduolių 
Šiaurės juroj. Pasekmės buvo di
delės. Submarino rolė buvo aiški 
— naikinti didžiulį Anglijos laivy
ną tolei, pakol jis taip sumažės, 
kad vokiečių laivynas galėtų išeit 
iš Kielio kanalo ir stoti su juo į 
atvirą mūšį maž-daug lygiomis 
spėkomis. Rodėsi, kad tas nėra 
negalimu. Trįs skraiduoliai pa
leisti dugnan vienu smugiu, šar
vuočiai ’Audacious’ ir ’Formidable’ i 
paskandinti namieje — rodėsi, kad 
taip didelis Anglijos
sutirps. Bet staiga kariškų laivų 
naikinimas sustojo.
Anglijos admirolas Jellicoe panau
dojo savo laivams apsaugoti, to 
niekas nežino, bet nuo submarinų 
jie likos apsaugoti. Nuo čia pra
sideda jau antras submarinų vei
kimo perijodas. Submarinai pra
dėjo skandinti jau ne kariškus lai
vus, bet pirklybos laivyną, laivus 
su prekėmis, žvejų valtis ir t.t. 
Tečiaus Anglijos pakraščių povan
deninės blokados pasekmės buvo 
r.ekažinkokios. Per vasarį ir ko
vą Anglijos prekiniai laivai per
vežė už §1,250,000,000 prekių, o 
nuostolių buvo nevisai pilni 5 mili
jonai dolerių, arba dvi penktdalis 
nuošimčio.

"Trečias perijodas prasidėjo su 
paskandinimu pasažierinių laivų 
’Folaba’ ir ’Lusitania.' Pirmuti
niame perijode nardomas laivas 
buvo užpuolimo įrankiu. Antram 
perijode jisai buvo blokados įran
kiu. Dabar gi jis virto teroro įran
kiu. Svarstykit kaip norit, bet 
įspūdis pasilieka toks, kad Vokieti-! 
jos valdžia, įsakydama paskandinti 
’Lusitanią,’ turėjo savo tikslu ne 
tiek amuniciją ir šautuvus sunai
kinti, kuriuos vežė ’Lusitania,’ kiek 
pasėti terorą.”
Bet kiek Vokietijai tas pa- 

pasisekė, tiek ji pralaimė
jo _ tuomi iš kitos pusės. 
Prieš ją sukilo veik visas pa
saulis už toki baisų darbą, 
kaip "Lusitanios” paskan
dinimą, kur žuvo su viršum 
tūkstantis visai nekaltų 
žmonių, tų tarpe keli šimtai 
moterų ir mažų vaikų. Ang
lijoj ir Afrikoj žmonės tuo
jaus pradėjo daužyti vokie
čių krautuves ir į vieną die
ną pridarė jiems už S5,000,- 
000 blėdies. Italijoj žmonės 
pradėjo rengti demonstraci
jas ir reikalauti karės. Ma
noma, kad toks žmonių ūpo 
pakilimas ir padrąsino Ita
lijos valdžią pradėt prieš te
utonus karę. Išėjus Itali
jai Į karę, ir Balkanai pra
dėjo prieš teutonų sąjungą 
ginkluoties. Suvienytos 
Valstijos taipgi užliepsnavo 
neapykanta prieš vokiečius. 
Net Kynai išreiškė savo pa
sipiktinimą Vokietijai dėl 
"Lusitanios" paskandinimo, 
žodžiu, visas pasaulis sukilo 
prieš vokiečius. Ir daugiau
sia tos neapykantos sukėlė 
submarinas.

Kokį būdą

rašų rinkimą; 31 gegužės jie pasi
rūpins sukviesti visų tos kolonijos ! 
lietuviškų draugijų ir kuopų val
dybas ; valdybų nariai susirašys 

; ant atskvrų peticijos lapų, pažy
mėdami, kokią draugiją jie atsto
vauja ir kiek toji draugija turi na
rių;

3) parašų rinkėjai turėtų perei
ti visus lietuvių gyvenamus na
mus, neaplenkiant nei vieno;

4) rašvties turi ne vien šeiminin
kai ,bet ir jų vaikai (nuo 10 me
tų), ir visi pavieniai;

5) vardus ir pavardes nemokan
čių rašyti turi parašyti kas nors 
kitas.” ’

Toliaus pasakyta, kad kur 
vieną dieną visų parašų su
rinkt nebus galima, tenai 
reikės rinkti kitais vakarais. 
Parašų rinkėjai rinksią ir 
aukas Lietuvos reikalams, 
tečiaus —

"riša svarba ne aukose, bet pa
rašuose. tad kas negalės, ar neno
rės aukoti, negalės būti nei kiek 
prie to verčiamas.” 
Reikia pastebėti.

Tautos Taryba” 
pasirodyt esanti bešališka, 
nes —

"kiekvienas savo
skirti i tą fondą, kuriuo jisai la
biau pasitiki; rinkėjai negalės da
ryti jokių kliūčių, nei varžymų; su
rinktos aukos turės būti išsiųstos 
pagal noro aukautojų.”

čia

■o.

kad 
nori

auką galės

KUNIGAI RIEJASI.
Nebegalėdami pasidalyti 

pinigais, 
ir "do- 

piaunasi

netikėtai, 
išlindo ■ 

kuri '

pavadino. Red.), bet 
kaip Pilypas iš kanapių, 
čia kun. Kemešio ambicija, 
mane nemandagiai užgavo.” 
Jau užgavo! O kur gi din

go tie juokai?
Beto, kun. Kemėšis buvo 

išreiškęs kun. Janušui dide
lį pasipiktinimą; ant to po
nas Janusas dabar atsako 
taip:

“Kas link to baisiausio pasipik
tinimo. tai tas kun. Kemešiui yra 
dovanotina: nes Žemaičių davatkos 
piktinasi tiesiog iš nekaltų dalykų; 
aš pats mačiau ir girdėjau, kai 
Žemaičių davatkos baisiai piktina
si iš nekaltos kunigo misionoriaus 
Kazimiero Kudirkos (Kapucino. 
Red.) barzdos: kaip, su tokia juo
da barzda gali laikyti šv. mišias ir 
klausyti išpažinties?! Todėl nėra 
ko stebėties, jaigu ir kun. K., gy
vendamas tarp Žemaitijos davatkų, 
galėjo užsikrėsti pasipiktinimo liga, 
bet jaigu jis dar šiek tiek pagyvens 
Amerikoje, tai panašios ligos pa
čios per save išnyks. O kas link 
užgavimo Vilniaus gub. ir Prūsų 
lietuvių, tai teisingai pavadinau 
tokiais, kokiais jie .yra (vadinas, 
mulais. Red.).”
Gražiai musų ''dvasiški 

tėveliai” tarp savęs sugyve
na. ar ne?

i

I
Vokietija užmokės didžiausią kon
tribuciją istorijoje. Italija gau^ 
provincijas, kurių ji buvo seniau 
netekus, ir Dalmatijos krantą. Ru
munija pelnys Transylvaniją. Ser
bijai bus duota Bosnija, Kroacija 
ir Slavonija. Anglija, Francija 
ir Portugalija pasidalins Vokieti
jos kolonijas.

"Lenkija atgims, kaipo konstituci- 
jinė karalystė. Turkija bus išvy
ta į Mažąją Aziją. Konstantino
polis pataps "laisvu miestu." Dar- 
danelių fortai bus nuginkluoti ir 
išgriauti, černogorijai teks Her
cegovina. Bulgarija vėl užims 
Andrianapolį. Rusijai bus pakan
kamai atlyginta tuo, kad bus 
laužyta Vokietijos galybė.” 
Vadinas, Rusija netik nie

su-

Į
tai tiki. Ji labai gera dok- ] 
trina — patriotiška! turi už svarbiausią temą

Vis, matot, hotentotiška plūst prakalbose Michelso- 
dora: jei aš pavogsiu savo • ną ir Pruseiką. Bet, kaip 
kaimynui pačią — tai ge
rai; bet jei kaimynas pa
vogs mano pačią — tai blo
gai. _______

LIETUVIŲ SOCIJALIS- 
TAI VIENIJASI SU

ANGLAIS.
"Kovos” No. 21 yra iš-____________ *__________

spausdinta LSS. sekreto-, kie laikraščiai, kaip "V Lie- 
riaus pranešimas, kad nuo žuvninkų,” "Pasaulė,” "Ka- 
1 d. birželio Lietuvių Socija- kas” ir Barono "Griausmas 
Iistų Sąjunga jau galutinai _ Lietuvaitė — etc”— be-

I)EL PARAŠŲ 
RINKIMO.

Šitaip užvardintas lapelis, 
kuri išleido chicagiškė "Tau
tos Taryba” paaiškinimui, 
kaip turi būt renkami para
šai po peticija i busimąjį 
Taikos kongresą. Kokia 
bus toji peticija, mes neži
nom. Mums prisiųsta tik 
tas paaiškinimas ir kun. Ke
mėšis prašo, kad paskelbtu
me jį "Keleivyje.”

Nors tas paaiškinimas 
prisiųsta jau per vėlai, nes 
parašų rinkimui paskirta 31 
gegužės diena, tečiaus dėl 
skaitytojų žingeidumo pa
duodame nors svarbesnias 
to lapelio vietas. Ir taip — 

”1) Lapai su spaudintais petici
jos tekstais ir su vieta dėl parašų 
šiomis dienomis bus išsiuntinėti 
T. F. vietiniams komitetams, arba, 
kur jų nėra, kitų vietinių organiza
cijų valdyboms, arba, pagaliaus 
mums žinomiems žymesniems vie
tos žmonėms.

2) gavusieji peticijos lapus yra 
ingalioti organizuoti ant vietos pa-

žmonėmis ir jų 
"dvasiški tėveliai" 
ros” mokytojai 
kaip rudi, 

į Štai
praneša, kad Vilniaus 
kupijos valdytojas K. 
chalkevičius atėmė kun. K. 
Olšauskui teisę laikyti mi
šias. sakyti pamokslus, spa- 
viedoti žmones ir kitokias 
bažnytines pareigas pildyti. 
Michalkevičius savo prane
šime nebevadina Olšauską 
jau nė kunigu, bet "Pan 01- 

lszewski.” O tas "Pan 01- 
szevvski” dabar karia šunis 
ant ”pano" Michalkevičiaus 
ir sako laikysiąs mišias ne
žiūrint jokių uždraudymų. 
žodžiu, jeigu įmanytų tie 

: "artimo meilės” skelbėjai, 
tai vienas kitą pasmaugtų.

Taip darosi Lietuvoje.
Amerikoj nė kiek nege

riau. Čia tie vyrai už dole
ri taip-pat pasiryžę paskan
dinti vienas kitą šaukšte 

(vandens. Nesenai "Kelei
vyje" buvo rašyta, kaip dėl 
surinktų "tautos fondo" au
kų susirėmė kn. Kemėšis su 
kun. Janušu. Kunigas Ja
nušas tuomet išvadino Vil
niaus lietuvius "mulais,” o 
Prūsų lietuvius "kaizerio 
bernais” ir pastatė klausi
mą: ar galima tokius mulus 
ir kaizerio bernus šelpti? 
Kun. Kemėšis savo konfrat- 
rą tuomet per laikraštį 
skaudžiai išbarė, bet tas ne
nutylėjo ir 119-tam "Ka-ko” 
numeryje rašo:

"Na ir už tą naudingą ir nieko 
neužgaunantį paklausimą gerb. 
kun. Kemėšis pripažinęs mane už 
nežinantį net katekizmo, kenks- 
mingesnį už pikčiausį netikėlį ir 
nutautėlį, atskyrė mane nuo Baž
nyčios, degredavo nuo kunigystės j 
ir atmetė net nuo tautystės... Cha, I 
cha.cha... Jau antri metai kaip ne
bėgau nu iš Kauno 'Garnio,' taigi 
nors 'Katalike' radau juokų... Bet 
ant mano lamės, Chicago — ne Pe- 
trograd, o kun. Kemėšis — ne rus- 
kių caras; todėl ir aš turiu dar 
balsą.”

Čia reikia pastebėti da ir 
"gramotną” kunigo Janušo 
logiką. Čia jis daro sau iš 
kun. Kemešio juokus, čia 
vėl džiaugiasi, kad ant lai
mės jis dar turi balsą ir ga
li prieš tuos juokus parašy
ti "gramotną kritiką.” Ko
kie jau čia po paralių juo
kai, jeigu reikia visą mėnesį 
džiovinti tuščią savo galvą, 
kad parašius prieš juos 
"kritiką?”

Nebijodamas "ruskių” ca
ro, tas "gramotnas” kuni
gas visaip savo konfratrą 
(iš kurio jį ima toks smagus 
juokas) išdirba, visokių 
komplementų jam pritepa ir 
nė iš šio nė iš to sako:

"Tokiu budu, kaip visi matote, 
aš neužgavau nei gerb. Tautos ( 
Fondo valdybos, nei komisijos ir 
nei prūsinių, nei vilniškių musų

"Kurjer Litevvski” 
vys- 
Mi-

yy
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KAS TAI YRA SABOTA
ŽAS.

šitą žodį, "sabotažas,” ne 
vienas jau girdėjo. Sabota
žą Amerikoj daugiausia už
taria industrijalistai, kitaip 
žinomi kaipo I.W.W. Da
bar "Darbininkų Balsas 
spausdina E. G. Flynn’o 
straipsnius apie sabotažą. 
Flynn aiškina sabotažo rei
kšmę šitokiu pavyzdžiu: 
ateina ant geležinkelio dik- 
tas vyras ir prašo užveizdos 
darbo. Tarp jųdviejų pra
sideda šitokios derybos:

"Na ir ką tu gali dirbti?”
"Aš galiu dirbti beveik viską,” 

atsakė jis.
"Gerai, tarė užveizdas, ar tu gali 

kasti?”
"Kodėl ne. Kiek sveikas moki 

tam darbui?”
"Doleri Į dieną.”
"Tik tiek? Na ką padarysi, 

man darbas labai reikalingas. Tur
būt aš jį paimsiu.” Ir jis pasiė
męs mentę nusivilko prie darbo. 
Netrukus užveizdas atėjo pas jį ir 
sako:

"Klausyk, ar tu negali 
sparčiau ?”

"Žinoma galiu.”
"Tai kodėl nedirbi?” 
"Aš dirbu už doleri Į dieną.” 
"Nagi,” tarė užveizdas, "parodyk 

kaip tu dirbtum už S1.25 į dieną.”
Vyras subruzdo truputį spar

čiau. Užveizdas vėl tarė jam, "o 
parodyk kaip tu dirbtum už §1.50 
Į dieną.” Tas jam parodė. "Pui
kiai,” tarė užveizdas, "na tai aš 
tau mokėsiu S1.50 į dieną.” Dar
bininkas pasakė jam, kad už §2.00 
Į dieną jis galėtų dar geriau dirb
ti.”

O štai ir kitas sabotažo 
pavyzdis:

"Mes skaitome apie italų darbi
ninkų burius, kuriems užveizdas 
numuša mokestį; jų užveizda pa
prastai esti airys arba amerikie
tis, kuriam yra pravartu padaryti 
dvejetą dolerių į dieną iš šalies; 
todėl jis retkarčiais numuša darbi
ninkams mokestį be kontraktinin- 
ko žinios ir tą ką numuša pasiima 
sau į kišenių. Vienas užveizdas 
sykį numušė jiems 25c. į dieną. 
Ant rytojaus atėjęs prie darbo jis 
pamatė, kad nuvežtoji žemių 
tis buvo daug mažesnė. Jis 
klausinėti kas yra.

"Me no understan English 
nesuprantu angliškai)— nei 
nas nenorėjo kalbėti.

Jis visą dieną pravertė 
klausinėdamas kas mokėtų kalbėti 
ir pasakytų jam kas yra. Ant ga^ 
lo jis surado vieną, kuris pasakė: 
"You cutta da pay, ve cutta da 
shob” (tu numuši mokestį, mes 
numušame darbą).

Sabotažas gali būt ir ki
tokiais mieriais pavartotas, 
bet jo pobūdis visuomet tas 
pats: kenkti darbdavio pel
nui ir tuomi versti jį taiky- 
ties su darbininkais.

dirbti

aps
ėmė

Liutkauskas ir Sirvydas' Chicagos teisme prirody- 
~ ..x — ta> ka(j Kriaučiūnas bu-

! vo paglemžęs $15,000 vertės 
svetimo turto. "Draugas” 

' su ”Ka-ku” turėtų dabar pa
siteirauti, ar neprigulėjo tas 
"tėvelis” prie socijalistų.

♦ ♦ ♦

Pažįstamas iš Chicagos 
man rašė, kad jis matė sykį 
”Ka-ko” redaktorių ant 
Morgan stryto neišsigėrusį. ♦ * ♦

Tautininkų "Autonomi
jos” fondas turėtų pranešti, 
kaip ten stovi reikalai su 
autonomija, nes man jau 
norisi grįžti laisvon Lietu
von.

Bet, kaip 
jaučiasi tos draugijos, ku
rios užkvietę tokius "orato
rius” turi mokėt jiems pi
nigus už jiems nepatinka
mų ypatų iškeikimą?

♦ ♦ ♦

Jei Jonas Guttenbergas 
butų žinojęs, kad jo išrasto- 

i mis raidėmis spausdinsis to-

i

i

, --—ja —8cUWvx**«x!— juieiuvaue — euv — ue- 
ko negaus, bet da ir Lenki- prisideda prie anglų Sočia- abejonės jis būt tų raidžiu naral-c wimi eito? J t^-jos neteks, jeigu šitas pra
našavimas išsipildys.

SENŲJŲ ALGA BUTŲ 
ABELNA DALYKŲ 
DEMORALIZACIJA.

Taip sako d-ras Eliot, iš
Bostono. Jisai nurodo., kad sekretorius ragina sąjun- 
įvedus seniems darbinin- giečius užsimokėti mėnesi- 

jkams algą butų labai daug —
keblumo. Yra tokių visuo
menės tarnysčių, kaip poli
cija. ugnagesiai. kur visuo
menės labas reikalauja, kad 
tarnautojai pasitrauktų iš 
tarnystės kaip galima anks
tyvesniam savo amžiuje ir 
užleistų vietą jauniems ir 
stipriems darbininkams. Da
bar taip ir daroma. Bet į- 
vedus seniems darbinin
kams algą, miestas butų pri
verstas laikyti žmogų to
kiose įstaigose pakol jis 
visiškai pasentų, nes anks
čiau jį atleidus paskui ilgai 
reikėtų mokėti jam algą, 
kaipo netinkamam jau dar
bininkui.

Bet kamgi būtinai laiky
ti seną ugnagesį prie ug
nies gesinimo? Jeigu jisai 
yra jau per senas sienomis 
laipiot, bet nėra dar per se
nas lengvesniam darbui, tai 
jį galima tuomet pastatyt 
prie lengvesnio darbo, da- 
leiskim. laiškus nešioti, gat
ves pašluot ir t.t. Kaip ma
tot, keblumo visai nebūtų. 
Ir prie socijalizmo visiems 
seniems darbininkams gye- 
nimas bus užtikrintas.

Į

i

RUSIJA NEGAUS NIE
KO.

"Naujienos” paduoda vie
no italų laikraščio redakto
riaus nuomonę, kurio pra
našavimai ikišiol visuomet 
pildęsi, kaip pasibaigs šita 
karė. Jo nuomone Vokieti
ja bus greitai sumušta. Tą 
padarys Italijos prisidėji
mas prie sąjungininkų. Ka
rės pasekmės bus šitokios:

"Francija vėl įgis EIzasą-Lota
ringiją. Belgija bus atnaujinta.

I 
I

list Party. __  neišradęs. Bet vėl, ar Die-
Įstojant į Socialist Party, vas žinodamas "iš pakale- 

Sąjunga turi žinot, kiek ji nes" sutversiąs tų "laikraš- 
turi pilnų narių. Socialist čių" • redaktorius, atsisakė 

sufvert pasaulį?
♦ ♦ ♦

Gyvenimo misterija: buč
kis. Kiek vargo kol jį gau- Į 
ni, tankiai dar daugiau bė-! 
dos jį gavus, o kas iš jo?

Fritzas. Į
* * *

Astuonios valandos dirbti,: 
astuonios ilsėties, aštuonios 
savo reikalams pašvęsti. 
Tokis parašas didelėmis rai
dėmis turėtų rasties ant sie
nos stuboje kiekvieno darbi
ninko.

* * *
Klerikalų "Drauge" kun. - - -

Pr. Augustaitis atsakyda- Londone. Jis sako: 
mas "Tėvynės" redaktoriui "Iš to skaičaus 1 

i apie sakramentą moterys- nukentėjusių nuo karės ran-

Party’jai taipgi svarbu ži
not. su kokia spėka lietuviai 
prisideda, todėl Sąjungos

i mėnesi
nes duokles. Užsimokėju
sieji bus skaitomi pilnais na
riais, su kuriais Sąjunga j- 
neina i Socialist Party. Už- 
simokėt reikia nevėliaus, 
kaip 26 birželio.

Paskui sekretorius pasi
rūpins išimti kuopoms čar- 
terius.

Gaidukas.

Lenkijoj badauja
7,000,000 žmonių.

KAIP KLERIKALAI 
MELUOJA.

Kuomet Amerikos lietu
vių klerikalai bando žmo
nėms įkalbėti, kad Kiaulė- 
nas su Bernardu Montvidu 
tik socijalistų laikraščius 
skaitė, tai Lietuvos klerika
lai jau tvirtina, kad tiedu 
■vyru buvo beveik "cicilikų" 
laikraščių redaktoriais.

"Naujienos” paduoda iš 
"Rygos Garso” ištrauką. 
Štai kaip tas klerikalų la
pas meluoja:

"Montvvdas esąs cicilikų 'Kelei
vio’ darbininkas ir savo sėbrą pa
žinęs 'Keleivio' spaustuvėje.

"Anglų laikraščiai sako juodu 
buvusiu socijalistų-anarkistų lai
svamanių grupėje ir turėję santy
kius dar su kitomis redakcijomis: 
'Šakė," 'Laisvė,' kurių buvę ben
dradarbiai.”
Rygos lietuviai, kurie a- 

pie tikrąjį dalykų stovį nie
ko nežino, perskaitę šitokį 
melą, be abejonės tikės, kad 
tai yra teisybė.

Matot, kaip klerikalai 
klaidina žmones!

Skaitytoje pastabos.
Kas bus po karei? Dabar 

tautininkai gali be baimės 
rėkt: "musų gyslose teka 
kraujas Gedimino, Vytauto 
irKeistučio,"bet,kaip matyt, 
rusų kazokai gėdina prusų- 
lietuves, o vokiečių ulonai ir 
kirasirai taipgi ceremonijų 
nedaro Didžiojoj Lietuvoj, 

i Neužilgo bus tūkstančiai, 
kurių kraujas bus labai, la
bai maišytas. Padėkim sau, 
jog vienas iš tokių "lietu
vių” po 25 metų prisirašys į 
LSS. ir pasakys: "man sar
mata, kad mane motina lie
tuviu pagimdė.” Ar tauti
ninkai tada taip lygiai 
verks, kaip Šliupas Brookly- 
no Seime ir važinėdamas su 

i prakalbomis, kada jam pri
simena kokio ten nežinomo 
socijalisto panašus išsitari
mai? * * *

Nelabai senai Bagočius 
išsitarė, kad S.L.A. nežiū
rint į tai, kad išmoka savo 
"lojariui” šimtus dolerių už 
čarterį, vienok tūlose vals
tijose yra nelegališkas. Ži- 
vatkauskas, S.L.A pirmi
ninkas, atrėžė "Tėvynėj”: 
"Bagočius meluoja!" ir tik 
tada dasiprotėjo, kad Ba- 

j gočius nemelavo, kada val
džia pasodino už grotų. Da
bar Račkauskas "Tėvynėj” 
sako, kad S.L.R.K.A. esąs 
nelegališkas. Kemėšis, ese- 
lerkos padišachas, atkerta, 
kad: "Račkauskas meluo
ja." Ar prisieis ir Kemešiui 
už grotų sėst, kol dasižinos, 
kad "nemeluoja?”* * *

Francuzų, mokslinčiai ap- 
skaitliuoja, kad dabartinė 
karė apsieina po $2,000,000 į 
valandų. Metuose yra 8760 
valondos, tad į metus viso 
bu s išleista $17,520,000,000, 
nekalbant apie tai, kiek 
milijardų vertės turto liks 
išdraskyta ir kad apie 30 
milijonų žmonių perstojo 
dirbt naudingą darbą. Tai 
vien pinigų prekė. Bet kur 
milijonai gyvasčių? Tai yra 
gerasis, kapitalistiškai-krik- 
ščioniškas pasaulis!

* ♦ ♦

Klerikalai giriasi, kad jų 
organizacijos esančios stip
rios ir garsios, taip kad lie
tuvių progresyvis elemen
tas nusideda "ignoruoda- j 
mas Federaciją, vyčius ir 
blaivininkus.” Na, na ne
pykit, mes neignoruosim, 
bet paklausim: keli iš mus J 
plačios visuomenės žino, kur 
tos organizacijos yra, kur 
yra jų "centras,” kas yra jų 
’viršininkais” ir ką jos vei
kia? Ar tik jos nėra pana
šios musų "garsiai” bepar-

Iš TO SKAIČIAUS YRA 
2,000,000 ŽYDŲ. PAŠAL

POS IŠTENKA VOS 
TIK GYVYBEI 

PALAIKYTI.
Lenkijoj šiandien badau

ja 7,000,000 žmonių, tame 
skaičiuje 2,000,000 žydų. To
kias skaitlines paduoda 
Hermann Laundau, žino
mas žydų žmogmilys (filan
tropas), kuris veikia labda
ringose žydų draugijose

"Iš to skaičaus 5,500,000

tės, sako, kad "Kristus pali- dasi Į rytus nuo Vislos, o 
ko savo bažnvčiai teisę ir 1,500,000 Į vakarus nuo tos 
priderystę teikti savo žmo- upės. Ypač daug kenčia žy
nėms sakramentus.” Kun. dai, nes prieš karę jie buvo 
Augustaitis pirm negu kai- Lenkijoj boikotuojami ir to-u

bėti apie sakrmentus ir 
i Kristų, turėtų atsakyti 
ant klausimų: ar Kris
tus yra kada nors gyvenęs 
ant žemės? Ar Kristus 

• patsai kada nors teikė žmo
nėms sakramentus? ir, Ar 

j Kristus taip-pat plėšdavo 
nuo tamsuolių $25.00 už 
šliubą, kaip šiandien Jo ”į- 

įpėdinai” kunigai?
* * *

Tautininkų spauda nuola
tos šneka apie laikraštinę 

i etiką. Aš laukiu, kada etiš
koji "Tėvynė” sudraus "Ka
taliką” už koliojimąsi "laik- 
raštpalaikiais,” "supuvė- 

i liais,” "išvarvėtakiais" ir 
I kitais šlykštumais?

♦ *♦

”Draugas” cituoja lenkų 
laisvamanio A. Niemojevs- 
kio straipsnius apie "žydų 
spaudą." Bet kada Niemo-

kiu budu tūkstančiai žydų 
labai nuskurdo ir šiandien 
neturi kuo maitinti savo šei
mynas.

"Politiška ir tik'ėjimiška 
neapykanta link žydų pada- 

i rė jų padėjimą da blogesniu. 
Tose Lenkijos vietose, kur 

į vokiečiai išsikraustė, dau
gelis žydų maitinasi bulvių 
lupinomis ir kitokiomis at
matoms, kurias paliko vo
kiečių armija. Lenkijos ka
talikai galėjo daug lengviau 
: bėgti iš karės apimtų vietų 
toliaus į rytus, negu žydai.

Varšavos Piliečių Komi- 
didelė 
karės

GELTONAS PAVOJUS.
Apie šitą pavojų Charles- 

tono ”News and Courier” 
rašo šitaip:

"Pasaulis neužilgo pamatys nau
ją galingą imperiją — vyriausią 
geltoną imperiją Rytuose, kuri 
spaus vis daugiau ir daugiau tas 
sienas, kurios atskyrė ją nuo bal
tojo žmogaus Vakarų. Kada Kynai 
anądien priėmė Japonijos ultima
tumą, pirmutinis Japonijos žings
nis buvo paskelbimas pasauliui, 
jog Azija azijiečiams.” 

Ir šitame Japonijos žings
nyje Amerikos kapitalistų 
laikraštis mato jau "gelto
ną pavojų." Geltoni kapita
listai nori patįs Azijoj šei
mininkauti. Bet Amerikos 
kapitalistai užmiršta, kad 
pas juos yra taip vadinamo
ji Monroe doktrina, kuri 
skelbia: "Amerika ameri
kiečiams.” Ir į tą doktriną 
Amerikos kapitalistai šven- tyviškai partijai?

."A

spaudą.” Bet kada Niemo-: 
jevskis kalba apie popiežių,! 
kardinolų, kunigų ir kapita
listų niekšybes ir pramany
tas religijos dogmas, tai 
"Draugas” tššš... "šarap"!

Balamutas.
♦ ♦ »

Kaip rodos, tai visas "tė- 
ivo" Olšausko triūsas nueis 
i ant šuns vuodegos, ką jis 
I mokino "Saulinėse” mokyk
lose vaikus giedoti "Bože 
caria chrani.” Vokiečiai bai
gia jau vyti carą laukan iš 
Lietuvos. Reikės mokytis 
jau tuoj "Deutschland, De- 
utschland ueber alles."

♦ ♦ ♦

Jau kelinta sąvaitė, kaip 
laikraščiai rašo, kad netoli 

■Chicagos subankrutijo vie- 
;no parapijono bankas, o 
i "Lietuva" vis da neparašo 
"kaip nusibostino parapijo- 

! no bankas.”
* * *

”Dilgėlės” pranašavo, kad 
tautininkų laikraščiai pa
tįs nenorės taikyties su to- 

! kiom "Naujienom” arba 
’Keleiviu." Dabar "Naujie
nos” sako, kad ”Dilgėlės” 

‘ nemoka pranašaut, nes 
"Naujienos” gavo jau ir 
pakvietimą į tautininkų lai
kraščių suvažiavimą. "Ke
leivis" taipgi gavo tokį pak
vietimą. Iš tiesų "Dilgėlės” 
nemoka kortų dėt.

* * *
Kunigas Janušas "besik- 

ritikuodamas” su kun. Ke- 
mešium pasirodė esąs tikrai 
"gramatnas” kunigas.

tetas yra vienintelė 
įstaiga, kuri teikia 
pabėgėliams pašalpą. Nors 
to komiteto nariai susideda 
iš 4 žydų ir 6 kitatikių, te
čiaus prie šelpimo darbo ne
galima buvo pastatyti tokių 
darbininkų, kurie teisingai 
elgtųsi su žydais. Todėl su
tverta kitas komitetas, ku
ris dabar renka aukas ir da
lija pašalpą visiems lygiai, 
nežiūrint kas kokio tikėji
mo. Baronas Zunzuberg 
yra to antrojo komiteto pir
mininku.”

Keli šimtai turtingų Len
kijos gyventojų pabėgo per 
Petrogradą, Suomiją, Šve
diją ir Norvegiją į Londo
ną. Jie pasakoja baisius 
dalykus apie Lenkijos su
naikinimą.
Keturios kapeikos pašalpos 

dienai.
Kur yra susitvėrusios pa

šalpos draugijos arba jų 
j skyriai, tenai nukentėju- 
■ siems lenkams duodama po 
4 kapeikas pašalpos dienai. 
Šitokios pašalpos karės ap
imtoj šalyje, kur viskas dvi
gubai ir trigubai pabrango, 
vos-vos tik ištenka šiltai gy
vybei tarp kaulų palaikyt 

i Kur nėra organizuotos pa- 
i šalpos, kur siaučia karės au- 
dra, kur nėra jokio susineši- 

Imo, ten žmonės negauna nė 
j to, ir kaip jie gyvena, stačiai 
(negalima suprasti.
į Jau balandžio mėnesyje 
oficijališkai buvo paskelbta, 
kad nemažiau kaip 5,500 

! namų sunaikinta ir tūkstan
čiai Lenkijos kaimiečių gy
vena iškastuose žemėje ur
vuose.

Karė apėmė tris Lenkijos 
ketvirtdalis ir padaryta 
žmonėms blėdis apskaitoma 
jau į $500,000,000.



KELEIVIS
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KORESPONDENCIJOS parašo plakatuose, kad da
bar tai ir "Sietyno" choras 
dalyvaus programe ir dai-1 
nuos puikiausias dainas. | 
Žmonės susirinko veik visi 
tie patįs, norėdami išgirst 
dainų, bet pasijuto apvilti,1 
nes žadėtų dainų niekas ne
girdėjo, tik pamatė tuos pa
čius paveikslus, kuriuos at-! 
gal kielios dienos buvo jau 
matę. Žmonės ir dabar te
bekeikia "Sietyną" už ap
gavystę. Tai tiek šiuom i 
tarpu apie "Sietyno" dar-' 
bus.

SHENANDOAH, PA.
Lietuvių veikimo sutrauka 

ir faktiški patėmijimai.
Per paskutinius du mėne

sius veik nebuvo laikraš
čiuose matyt koresponden
cijų iš musų lietuviais apgy
vento miesto. Rodos, kad 
čia nieko ir veikiama nebu
vo, bet kaip tik priešingai: 
šį pavasarį Shenandoryj bu
vo tokia darbymetė, kokios 
da vietos lietuviai niekad 
neturėjo. Trumpu laiku su
lošta keturi veikalai, ro
dyta dveji Račiūno krato
mieji paveikslai, sakyta pra
kalbos, rengta apvaikščioji- 
mas 1-mos gegužės šventės, 
rinkta aukų ir t.t.

Todėl norėčiau trumpai ir 
bešališkai pabriežti apie vei
kimo pasekmes. Nors tas 
kaipo korespondentui butų 
baisu! Mat, čia yra "Siety
nas,” kuris irgi "veikia" vi
suomenės dirvoje, tik bai
siai nekenčia koresponden
tų, kam tie rašo į laikraš
čius apie "Sietyno” darbus 
ir nori juos už tai sužinot...

Kuomet vietinis šelpimo 
komitetas sušaukė 28 d. ko
vo antrą draugijų konferen
ciją — pakvietė ir "Siety
ną.” Pribuvę "S." delega
tai ažuot duoti gerus įneši
mus ar svarstyt nelaimingą 
likimą musų brolių — pakė
lė triukšmą jieškodami ko
respondentų. Pagaliaus 
pradėjo kabintis prie Komi
teto pirmininko J. V., kam 
tas rašydamas į laikraščius 
(žiūrėk "Kovos" No. 13, 
"Keleivio" No. 12 ir "Lais
vės" No. nepamenu) ir atsi
šaukdamas į Shenandorio 
visuomenę kritikavo kuni
ginį Fondą ir "užgauliojo” 
vietinį kunigą. Mat, "Sie
tyno” vadovų tikslas perse
kiot ir keršyt tiems, kurie 
plunksną sugeba vartot. 
Bet negalėdami sužinot ko
respondento, surašo visą ko- 
liojimo litaniją ant visų 
Shenadorio korespondentų, 
išvadindami juos "šmeiži
kais, melagiais,” o daugiau
sia tenka tų "gražių” žode
lių nekaltam ir visiems ge
rai žinomam visuomenės 
veikėjui K. Bubniui, ir pa
siunčia "Draugui.” Bet tas 
"Sietyno” "išrinktai” komi
sijai atsako, kad tokios 
"kritikos" negali talpint lai- 
kraštin. "Sietyno" komite
tas atmuša "kritiką" ant 
spausdinamos mašinukės ir 
pasiunčia "Laisvei,” "Kelei
viui," "šakei" ir "Kovai," 
bet ir tie tą patį atsako, tik 
"Kova" No. 13 patalpino ta 
"S." "kritiką."

Gaila yra užimti laikraš
tijoj taip brangią vietą ir 
polemizuot su "Sietynu,” 
bet, kad "S." ir toliaus pa
našiai elgiasi ir dagi šaukia 
korespondentus tasai "rink
tinis” komitetas: "Jei yra 
dar koki mums užmetimai, 
eikit šian su jais!" Jeigu 
taip elgtųsi koki fanatikė- 
liai — neužsimokėtų nė at
siliepti, bet kaipo seniems 
laisvamaniams, ex-socijalis- 
tams ir buvusiems redakto
riams, tai butų gėda savais 
purvais kitus drapstyti ir 
prieš jūsų tokią politiką ty
lėt negalima.

Kuomet Račiūnas atva
žiavo į Shenandoah’rį su 
lietuviškais krutančiais pa
veikslais, publikos atsilankė 
skaitlingai, iš ko Račiūnas 
turėjo gerą pelną ir "Siety
nui" davė $12.00 už "agita
ciją" ir plakatų išmėtymą. 
Bet "Sietynui" to neužteko, 
jis sumanė vyliugingu bu
du pasipelnyt iš Shenadorio 
liet, visuomenės: 6 d. balan
džio parsikvietė ir vėla Ra
čiūną, tik dabar visą biznį 
ima ant savęs, bet abejoda
mi ar publikos atsilankys, 
nes kelios dienos atgal vis
ką jau matė. Tad "Siety
nas" sumanė ir vėl melagin
gus plakatus padirbt, kad

I

♦ ♦ ♦
LSS. 28 kp. buvo suren

gusi 2 d. gegužės puikų va
karėlį, apvaikščiodama pir
mos gegužės šventę. Pro
gramas buvo gana įvairus.
Dr. V. Turauskas pasakei 
trumpą prakalbą apie svar
bą gegužinės šventės. Pas
kui sulošta veikalėlis: "Ko
voj už Laisvę.” Taipgi bu
vo deklamacijų, monologų, 
dialogų ir t.t. Labiausiai 
publikai patiko dialogas: 
"Oficierius ir kareivis.” Vi
skas atlikta vidutiniškai ir 
publika likos užganėdinta. 
Aukų surinkta $9.80.

Tarpe LSS. 28 kp. randa
si piktadarių, sabotažninkų. 
Mat, vietiniai socijalistai 
užlaiko Kliubą, tai tūli že
mos doros vyrukai prisira
šė dėlto, kad turėtų kur už
eit pasistumdyt ir kitokius 
šposus išdarinėti ir jie susi
rinkę Kliuban tik gėdą da
ro tikriems socijalistams. 
Jiem tiek težinomas socija- 
lizmas, kiek asilui geografi
ja. Vienas piktadarys nie
kam nematant sujpaustė su 
peiliu vargonų dumtuves, 
kurie randasi Kliube. Ge
gužės 9 d. susirinkime tapo 
iškeltas klausimas, bet galu
tinai neišsiaiškino kaltinin
kas, tik ant tūlo J. J. buvo 
spėjama iš jo pirmesnių iš
sitarimų, tad supykęs J. J. 
rezignavo iš kuopos. Aš gi 
draugams socijalistams pa
tarčiau, tvirtai užsiimt ir 
apvalyt savo Kliubą nuo to
kių elementų, o tą syk tik 
kuopa galės augti pilnoje 
galėję ir tvirtės inteligentiš
kos spėkos.

* * ♦

Gegužės 7 d. Lietuvių Te
atrališka kuopa statė sceno
je veikalą "Gyvieji nabaš- 
ninkai," pelnas skirta sušel- 
pimui lietuvių nuo karės. 
Aktoriai atliko savo roles 
tikrai artistiškai. Pertrau
kose vadovaujant P. K. Bu
bniui sudainuota 6 dainos: 
"Kur bėga Šešupė," "Eina 
garsas nuo rubežiaus,” 
Taip miela man yr Tėvynė,” 
"Žaliuok rūtele," "Girioj" ir 
"Sudiev Lietuva.” Dainavo 
panelės O. Kunciutė, M. 
Kundiniutė ir vyrai: K. Bu- 
silas ir P. Simonaitis. Pub
likai labai patiko šis vaka
ras, ypač dainos; tiek plojo 
delnais pakol dainininkai 
neišeidavo antrą sykį dai
nuot.

Gryno pelno nuo vakaro 
atliko $44.97, sušelpimui 
Lietuvos. Pinigai jau per
duoti vietiniam Šelpimo Ko
mitetui.

♦ * ♦

Nuo paskutinių L. Prusei- 
kos prakalbų jau slenka an
tras mėnuo, bet žmonės ne
gali užmiršt ir vis kartoja 
apie "Billy Sunday,” apie 
kurį drg. L. Pruseika jiems 
plačiai papasakojo. Nema
žiau paaiškino ir apie lietu
viškus "Billy Sunday,” ku
rie su savo "šventaisiais” 
net "Keleivį” puolėsi susta
bdyt.

Dabar visur girdėt žmo
nės tik juokiasi iš visų tų 
"Billy Sunday.”

Korespondentas.

čio, lietuvis, ir ėmė pas biz- kių bedieviškų raštų, bet 
nierius teirauties pirkt kokį šventų” — sako Mockus, 
nors biznį, bet ne už pini- Taigi katalikai stengkitės 
gus, už "čekius.” l—i—-----

Jis yra apgavęs daugybę 
žmonių Manchesteryj, Lo- 
welyj apgavo Zigmą Kun
drotą ant $350.00, ir kitus.

Atsargiau su tokiais svie
to parėjunais.

M. Ramanauskas.

i sukritikuoti Mockų, gausite 
$1000, atsiveskite ir savo 
kunigus, — liepė Mockus. 
Aukų surinkta padengimui 
lėšų $6.68 ir viena rusiškai 
kapeika.

.Buvęs katalikas.!

>
DEPUE, ILL.

į gaitės turėtų būt atsargios! miestelis nedidelis, gy-
j • ... . . vann tnnrii fVVMAmil •

tam peržengimas Dievo pri-! 
sakymų tiek atsieis. Mer-

WORCESTER, MASS. 
Negražu...

Pastaromis dienomis mi
rė čia Jonas Balnius, kuris 
nors neprigulėjo prie jokios 
organizacijos, bet visgi bu
vo laisvamanis ir gyveno 
pas laisvus žmones.

Jam mirus kūnas tapo at
gabentas iš ligonbučio į na- 
j mus, kur jisai gyveno ir tie 
laisvamaniai pasirodė esą 
tikrais ubagais dvasioje. 
Prie velionio pastatė kry
žių, įbruko į rankas šv. "ab- 
rozėlį" ir iš mirusiojo kūno 
tyčiojosi, darė visokius juo
kus, dasileisdami net nemo- 
rališkų sakinių.

Tokis laisvų žmonių pasi
elgimas yra pasmerktinas, 
kultūringi laisvamaniai taip 
nepasielgtų.

i Po laidotuvių tie musų 
laisvamaniai "užsifundino"

I
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su katalikiškais šaldrais bi- vena. tautų^ žmonių;
čiuoliaut, nes tai niekingi 
bičiuoliai!

Mažoji Varguolė.

yra ir lietuvių mažas būre
lis, apie 7 šeimynos ir apie 
30 pavienių. Nekurie lie
tuvių net savo kalbos išsiža
da, vartoja daugiausiai len
kišką; kiti ir laikraščius 
skaito lenkiškus vietoj lie
tuviškų. Paklausus, kodėl 
neskaito lietuviškų, atsako, 
jog lenkiškai geriau esą su
prantama, negu lietuviškai. 
Kas yra stebėtina, kad ir 
tarpe lietuvių visuomenės 
veikėjų randasi vienas, ku
ris skaito lenkišką dienraš
ti ”Kurjer Polski,” nors aš 
esu persitikrinęs, kad tas 
žmogus labai gerai moka 
ir lietuviškai skaityt, bet 
lietuvių darbininkiškų laik
raščių neskaito nevieno.

Tarp lietuvių veikimas 
neperblogiausias, keletas 
susipratusių darbininkų rū
pinasi visuomenės reikalais. 
Norima sutverti ir LSS. 
kuopą, bet labai vargas, nes 
čionai dirbama labai sun
kiai — po 12 valandų i die
ną, o kiti naktimis, tai la
bai sunku susirinkimai da
ryti. Bet laikui bėgant, 
manau, atsieksime savo tik
slą.

Darbai eina gerai, dirba
ma pilnas laikas, bet darbo 
čionai jokiu budu negalima 
gauti, nes yra vietinių be
darbių didelė armija, kuri 
kasdiena meldžia bosų dar
bo negali gauti, nes čionai 
daugiausia viską dirba ma
šinomis, tai žmonių nedaug’ 
ir reikalinga. Dirbtuvė yra 
tik viena Mineral Point 
Zing Co. Patariu neva
žiuoti čionai darbo jieškoti, 
nes negausite.

Lietuvos Sūnūs.

MANCHESTER, N. H.
A beinąs žvilgsnis į 
vietos visuomenę.

Šis miestas yra didžiausis 
visoje New-Hampshire val
stijoj. Apie 55 mylias tolu
mo nuo Bostono. Gyvento
jų skaičius siekia iki 100,- 
000. Miestas stovi patogioj 
vietoj, daugybė sodnų ir par
kų puošia vasaros metu sa
vo žaliumynais ir masina 
darbininką pavėsin atsilsėti. 
Gatvės švarios ir apsodin
tos medžiais. Daugybė įvai
rių tautų bažnyčių ir smuk
lių yra įsteigta išviliojimui

bačkutę ir betuštindami su- darbininkų triūso, kurios 
sirokavo už mirusiojo palai- ‘ turi įtekmę ir daro sau biz- 
kus (siutą ir kitus nieknie-Įnį.

. I Iš darbų čia daugiausia y- 
nų pabaigė, pasikumščiavę, ra audinyčiose ir čeverykų 

dirbtuvėse. Miestas gyve- 
. ...........  Stačiai gėda, kad laisvi nimui butų smagus, jei dau- 
S.L.S.D.A. piknike, išsky- žmonės ir dar dalyvaujan- giau darbininkai progresuo-

CHICAGO, ILL. 
Nenusisekę piknikai.

Gegužės 16 d. buvo pa
rengti du piknikai — Susi
vienijimo Lietuvių Socijali
stų DainininkųAmerikoje ir 
Lietuvos Šelpimo Fondo Ko
miteto. Piknikai buvo vie
noje vietoje, tik ne vienam 

(darže. S.L.S.D.A. pikniką 
| buvo sumanę rengti dar 
11914 m. Blinstrupo darže, i 
j gi L.Š.F. Komitetas sumanė 

? i rengti pikniką vos tik prieš 
. „ eiJla 1 keliatą dienu Lietuvos šel- 

pimo naudai ir nors žinojo, 
Mockaus^buvo: ^ad dainininkai rengia pik- 

r iT - nik3 Pači$ dieną ir toj . . . . ----- . - - ,
kaiba labai Įdomi, pačioj vietoj, bet į tai neat- kius) n\susiėmę uz cjupry-

KENSINGTON, ILL. 
Mockus griauna prietarus.

Gegužės 17 vėl buvo pra
kalbos "kun." M. X. Moc
kaus. Rengėjai, buvome nu
siminę, manėme, kad bus 
mažai žmonių; mat buvo 
bažnyčioje "keturiųdešimtų 
valandų atlaidai,” bet kur 
tau, buvo žmonių pilna sve
tainė. Matyt, kad jau žmo
nės pradeda atsikratyt nuo( 
prietarų ir, noriau eina į! 
prakalbas, negu bažnyčion

Tema T" \
Naudingumas švento tikė- niką pačią dieną ir toj

II 
j”• •jimo,
nes kalbėtojas prirodinėjo, bojo~ 

, kad tikinti žmonės palaiko'kad tikinti žmonės palaiko i To viso pasekmės buvo laidotuves.
: netik visokius prietarus, ku- ! kokios, 
nigus ir bažnyčias, bet ir! C.L.C.L..‘_.............. ,

1 carus, karalius, prezidentus Į rus dainininkus o-ahma bu- visuomenės veikime, taip 
ir kapitalistus. f ’ 1 -- --------
įkalta iš mažens tikėti, nors 
jie patįs nežino į ką tiki. 
Visokios skriaudos, išnau
dojimas, apgavystės yra at
liekamos po priedanga ti
kėjimo. Jeigu žmonės žino
tų į ką tiki, tuojaus neliktų 

(carų, bažnyčių ir kapitalis
tų. Europoj milijonai žmo
nių žudosi vienas kitą, dėl
to, kad jie tiki, jog taip rei
kia, nes juos mokino taip 
valdžios, o bažnyčios prisai- 
kino, kad tikėtų ir klausytų 
ką palieps carai daryti, turi 
daryt, jeigu neklausys, bus 
prakeiktais. Tikėjimas pa
laiko šitas baisės žmogžu
dystes, o iš to kraujo lieji
mo, turi gerą pelną carai, 
kapitalistai ir kunigai. — 
"Matot kam tikėjimas yra 
reikalingas, ne jums darbi
ninkai, tik kunigijai, kuri 
jus laiko tamsybėje” — sa
ko kalbėtojas.

Visokie prietarai musų 
katalikiško tikėjimo yra pa
imta iš puslaukinių žmonių 
— tautų — tą darodinėjo iš 
Rymo-katalikų mokslo, pa
rodė ant kokių puslapių tas 
Biblijoj randasi. Prietarai, 
kokius dabar katalikai turi, 
yra paimti nuo žydų ir kitų 
senovės tautų. Pavyzdin, 
kada katalikas miršta, turi 
turėti grabnyčią rankose, 
nes be to nenueis dū
šia į dangų. Tas prietaras 
yra paimta iš Indusų tau
tos. Indusas mirdamas lai
ko už vuodegos baltai kar
vei ir, mano, jeigu neturės 
vuodegos, bus po dūšiai—jo 
dūšia nueis į pragarą.

Kalba tęsėsi tris valandas 
su puse. Žmonės užsilaikė 
labai ramiai, kožnas klausė
si kvapą sulaikydamas. Po 
prakalbai buvo užduodami 
klausimai, į kuriuos puikiai 
atsakinėjo. Per visą pra
kalbą, daug buvo pasakyta 
satyros iš tikėjimo, žmonės 
niekad tiek daug juokų ne
turėjo, kada prirodinėjo ko
kis kvailas yra tikėjimas, ir 
žmonės juokėsi patįs iš sa
vęs, kad tiki į tokias kvai
lystes.

• Beje, tūla Vul—kienė, ge
ra katalikė, turėjo atsinešus 
kiaušinių, bet kitos moterįs 
pasakė: "nedėk svetainėje 
kiaušinių, nes reikės pačiai 
išperėti.” Taigi žmona ir 
nedėjo, t. y. nepasirodė su 
kiaušiniais.

Po prakalbai Mockus už
klausė: "Ar da norit, kad 
sykį kalbėčiau, jeigu taip, 
pakelkit rankas?" — pakėlė 
visi. "Kas priešingi?"— nė 
vienas neatsirado.

Kitos prakalbos tema bus: 
"Ar tkrai žmonės tiki į Kri- 

|stų?” Jeigu kuris prirodys, 
iš kad tikrai tiki į Kristų, gaus 
~ *,zwv\ ”Aš darodysiu iš

Žmonėms j Vo suskaitvti publiką, O ką žemai ir prastai elgiasi. 
----------1. . _ . . , Socijalistas.

E. ARLINGTON, MASS.
jau kalbėti apie L.Š.F.K. 
pikniką. Nuėjau 3 vai. po 
pietų, muzikantai rengiasi 
namo važiuoti. Žmonių vos Melais vaišina savo avinus.

• -« Z-k • • • 1 TT^ 1

Gegužės 20 d. musų "grie- 
šni" katalikai parsitraukė 
dvasišką piemenį iš Nor- 
wood, Mass., kuris visus ka-

iapie 10 prisirinkę. Už dar- 
. žą reikėjo užmokėt $10.00, 
muzikantams apie $25.00, 
nes buvo suderėta $45.00.
P da apgarsinimai, pla- ^lfk1Uur°avinėh?uš‘°Ukiį“o 
katai? Vadinas. L.Š.F. vie- - ....
toj sušelpti nukentėjusius burna bliovė
nuo kares, dar nuostolių tu- ”piemuc>-> visokias nebūty- 
re;L ., v, bes ir begėdiškas nesąmo-Tiesa, piknikams uzken- nps 
kė blogas oras, didelis vė
jas ir šaltis. Bet visgi atei
tyj panašių konkurencijų 
neturėtų būti, nes tai iš visų 
atžvilgių yra negražu ir ne
geistina.
Iš LSS. VIII rajono Kon

ferencijos.

iki gyvam kaului ir savo ne-

nes.
Kalbėdamas apie Law- 

renco streikierius šitokių 
begėdysčių tasai dvasiška- 
sai piemuo išmetė iš savo 

i šventos burnos:
"Cicilikai surinko pinigų 

dėlei Lavvrenco streikierių 
apie $20,000, apie keturioli-

tų.
Lietuvių čia gyvena net 

keletas šimtų, bet judėjimas 
tarpe jų silpnas. Turi jie 
pašelpinę draugiją, bet ir 
toji neskaitlinga. Sakoma, 
yra dar ir pora ratelių, krie
nas pirmeivių, kitas klerika
lų, bet abudu nesisuka, t. y. 
mažai ką teveikia. LSS. kp. 
taip-pat yra, bet neskaitlin
ga.

Gaila, kad tarpe lietuvių 
stoka veikėjų ir energijos 
naudingiems darbams. Nuo 
savęs pridursiu: musų pri
valumas kuodaugiau užsiim
ti naudingais darbais, skai
tymu, o mažiau aluti trauk
ti, daugiau turėtume veikti 
politikos dirvoje: rengti 
prakalbas, diskusijas, nau
dingas sueigas, kad neatsi- 
likus nuo visasvietinio prog
reso.

!

LOWELL, MASS. 
Apgavikas.

Nesenai atsikraustė
’ittsburgho koks tai sausas, $1000. 

išblyškusio, rauplėto veido švento rašto — Biblijos ir 
žmogus, apie 7 pėdų augs- Naujo Testamento, ne iš ko-

Gegužės 23 d. įvvko LSS. ka šimtų per ’Keleivio’ re- 
VlII-to rajono Konferenci- daktorėlį žlugo.” O kiek 
ja. Tarpe kitų klausimų kas met žlunga darbo žmo- 
buvo pakeltas klausimas nių triūso kunigų ir jų gas- 
kas link susivienijimo į vie-|padinių neprisotinamo j ger- 
ną kūną visų Chicagos LSS.; klėj ? Kiek kunigų išbėga 
kuopų. Kilo labai didelės i su parapijos kasa, kiek baž- 
diskusijos ir visai bereika-;nyčių įvaro j skolas? Kode 
lingos. j to kunigužis savo avinams

Kilus tam klausimui drg nepaaiškino?
S. Strazdas davė aiškius nu-1 Kitų jo pliovonių neat- 
rodymus, kaip dabar kuopos (kartosiu.
gyvuoja ir kaip susivienijus 
galėtų gyvuot. Bet ar tai 
gali su didžiuma susirokuo- 
ti! Tuojaus atsirado dau
gybė priešingų, kurie ėmė 
prirodinėt, kad kuopų šu

P. Pašulnietis.

LAWRENCE, MASS.
Miesto svetainėje gegužės 

16 d. buvo surengtos pra- 
-.......... , . . įkalbos Lietuvos šelpimo
smenijimas busjąs kenks- i naudaL Kalbėjo d-ras Mi- 

i kolaitis, kun. Jasaitis ir 
j Cambridge’aus kunigas. 
Kalbėtojai neužgavo jokių 
srovių nė ypatų, kas publi
kai patiko. Dainavo "Liau
dies” ir bažnytinis chorai. 
Viskas pavyko puikiai. Au
kų Lietuvos sušelpimui su
rinkta $155.50. Lawrencie- 
čiams jau antras tokis va
karas pavyksta, taip gau
siai surinkti aukų.

♦ ♦ ♦

So. Bostono tautininkų 
organiukštis ir jo korespon
dentai nė viename numery
je neapsieina be melo ir 
šmeižimų. Tasai liguistas 
laikraštukas No. 19 kokio 
tai patriotiško klapčiuko 
lupomis vėl primelavo, buk 
Lawrenco socijalistai da 
neaukavę Lietuvos sušelpi
mui. Tuo tarpu Lawrenco 
socijalistai jau suaukavo L. 
Š.F. $24.00, ką ir aklas gali 
matyti iš tilpusių laikraš-

mingas, išvaikysiąs visus 
narius iš kuopos, o apie nau
jus, tai nesą nei ko kalbėti. 
Bet jie tą prirodinėjo be jo
kiu faktų.

Mano nuomone, kiekvie
nam mieste kur randasi ke
lios silpnai gyvuojančios 
kuopos, jos turėtų būti su
vienytos, nes sykiu veikiant 
butų daug didesnės pasek
mės. Girdi, ”mes susivie
niję neteksim nei vieno na
rio.” Ne! Mes tam netikė- 
kim. Mes susivieniję pas- 
katinsim tuos pačius narius 
prie stropesnio veikimo, su- 
kelsime jų energiją prie di
desnės agitacijos. Aš per
matau susivienijime daug 
jausmingesnj draugiškumą 
ir daug didesnes darbo pa
sekmes. J. Misevičius. ‘

PORTLAND, ME.
Klaidų atitaisymas.

"Kel.” No. 18, korespon- ~ r—■
dencijoj iš Portland, Me. įsi- čiuose L.Š.F. atskaitų, 
skverbė nemaloni klaida, 
’asakyta: "kad praneštų 
jSS. 219 kp. sekretoriui M.

A. Miller." Turiu pasakyti, 
tad aš nesmi niekad prie 
jSS. 219 kuopos prigulėjęs.

Mano buvo rašyta:
praneštų LSS. 219 kp. sek- F. Šok—kui atsitiko nelai- 
•etoriui, arba žemiau pade- mė.
;u antrašu: M. A. Miller, 49,nuskriaudymą
Chestnut str." ir tt. I Vienas (S. G.) jau užsimo

ki. A. Miller. kėjo $300.00. Rodos ir ki-

"kad

Na, o kurgi musų tautie
čių aukos? Tautiečiai tai 
kaip sykis ir neaukauja.

Pletkininkai ir tiek!
♦ ♦ ♦

Tūliems katalikams ”ka- 
valieriams” S. Gu—niui ir

Tapo suareštuoti už 
mergaičių.

Ona Malošauskiutė.

KENOSHA, WIS.
Gegužės 2 d. šv. Petro 

svetainėje buvo surengta 
antra lietuvių moterų išdir
binių paroda bažnyčios nau
dai. Mat, kiek tos moterė
lės tur proto! kur reikia 
vienytis į krūvą, tai jos ker
šija p. A. Kaminskienei kam 
ji pirmą kelią pravedė. Pir- 
meivės moterįs nedalyvavo 
toj parodoj. Tos moterėlės 
elgėsi kunigiškai — taip da
rė, kad tik kitoms srovėms 
užkenkus.

Štai kokius kalbėtojus jos 
pakvietė: kun. A. Balinską, 
miesto majorą M. Schaley, 
žinomą kapitalistų šuniuką, 
ir kunigų nužemintą tarną 
d-rą Kazį Antaną Rutkaus
ką iš Chicagos.

Apie Rutkausko prakal
bą paminėsiu. Jis išpeikė 
S.L.A. buk tik keli nariai 
yra ir pinigų neturi, "o mes 
(kas jie — perkūnas žino!) 
pagaliaus drą šliupą garbės 
nariu išrinkom. Aš nieko 
priešingo neturiu, bet... už 
ką jį išrinko garbės nariu?" 
ir išpylė visą tulžį, kad d-ras 
Šliupas platinąs bedievybė 
ir t.t. Iškeikė "Keleivį,” 
"Laisvę” ir "šakę,” sakyda
mas: "piemenįs išleidinėja 
(reikėtų, kad "piemenįs" 
suvaldytų tokius galvijus). 
Išgyrė "vyčius” ir bažnyti
nes mokyklas, kuriose mo
kytojauja kunigų gaspadi- 
nės. šaukė: "Jeigu butų 
reikalas — galvą padėčiau 
už tėvynę.” Daug tokių tė
vynainių—yra pilni Ameri
kos patvoriai. Šiandien juk 
yra reikalas, tad kodėl Rut
kauskas nevažiuoja gint 
tėvynės? Bet toki karšti 
tautiečiai reikale, kaip vel
nias pasiraitęs švarką eitų 
per laukus; tėvynės ginėjai 
mat atsirado!

Po prakalbų įspruko, kaip 
lapė į urvą, bojojo, kad ne
gautų klausimų apie patrio-l 
tizmą. F

WILKES-BARRE, PA.
Lietuviai čia jau pradeda 

pasirodyti, kad ir jie yra 
taippat ne mažiau apsišvietę 
už svetimtaučius, kad ir jie 
gali vadovauti tas milijoni
nes Amerikoje darbininkų 
organizacijas, kad ir jie su
pranta taip gerai, kaip ir a- 
merikonai apie visuomenės 
reikalus.
Čia pasirodė net keli . lietu
viai tarpe svetimtaučių (ai
rių), esą nuominuoti į kandi
datus viršininkais Districto 
No. 1 United Mine Workers 
of America, ir gavo nomina
ciją nuo skyrių lygiai su a- 
merikonais šie lietuviai: vi- 
ce-prezidentu Joseph Yo- 
nies, kuris yra ir dabar ta
me urėde, bet ligi šioliai bu
vo tik vienas lietuvis tarpe 
15 ypatų; Auditorium Dis- 
trict No. 1 yra J. J. Nenson 
(Nienius), lietuvis žinomas, 
visoje apielinkėje. Ant TeJ- 
lers — George Isaacs (Jur
gis Ažys), taipgi visiems Iie-. 
tuviams žinomas ir visi kan
didatai priguli prie S. L. A- 
Taigi visi lietuviai turite 
remti savuosius ir atiduoti 
balsą už lietuvius; tai yra 
priderystė musų paremti
juos. Rinkimai bus birželio 
7 d., prasidės ir baigsis 12 
d. birželio, nuo panedėlio ry
to iki subatos vakaro bus 
balsavimo laikas per visą 
District No. 1, kuris turi 200 
locals (kuopų). Luzernės ir 
Lackawannos pav. randasi 
tie localai ir lietuvių priguli 
daugiau už kitus visus (jei
gu paskirstyti j tautas). 
Taigi visi, kuriems yra žino
ma ir kurie prigulite prie 
U. M. W. of A. nepamirški
te tų vardų ir pabraukti už 
juos X — kryžiuką. O tuo
met išrinkę 3 lietuvius Į vir
šininkus žinosite ir jus kur 
ir kaip jūsų pinigai yra su
naudojami U. M. W. of A.

Maineris.

AR ŽINOT, KAD —
Amerikonų draugija Y. 

M. C. A. turi daugiau kaip 
1,000,000 narių ir 40 šalįse 

K. Braževičius. turi savo skyrius.

S

Z



— Tėve, pereitą syki aš

Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

KELEIVIS——

Kaip kunigas Kriačiunas 
pralaimėjo $15,000.

Į Staniukyną, publika turėjo 
kelis kartus smagaus juoko, 
o kartą teisėjas net pabarš- 
kinimu plaktuko turėjo pri
minti užsilaikyt ramiau. 
Nežinia, gėdos ar baimės dė
lei kun. Staniukynas išrodė 
sumišusiu ir klausimuose 
labai maišėsi, gi ant kitų 
klausimų neatsakinėjo, kol 
teisėjas nepriversdavo jį at
sakinėt.

Kunigui Kriaučiunui gi 
sėdint ant kaltinamųjų suo
lo nevienas lašas prakaito 
išsisunkė, jis vieton duoti 
atsakymus žodžiu, graibėsi 

‘ popierų po kišenius, kame 
amžiaus; tur-but laikė viską, pagal jo- 

neiš- jo advokatų patarimą susi- 
Kiek te- rašęs. Vienok tas jam nepa-

Šiomis dienomis Chicagoj 
buvo puikiai numaudytas 
"dvasiškas tėvas” Kriaučiū
nas. Jis mat buvo paglem- 
žęs mirusiojo kun. Kalasin-

I skio turtus. Kalasinskio gi
minės apie tai sužinojo ir pa
traukė kun. Kriaučiūną tei- 

(sman. Apie tą įdomią bylą 
Į rašo "Naujienų” korespon
dentas. taigi svarbesnius vie- 

jtas mes čia iš "Naujienų" ir 
, perspaudinsime.
Kaip buvo paglemžtas kun. 

Kalasinskio turtas.
Kun. Kalasinskas mirė ko

vo penktą dieną. 1912 metų 
sulaukęs 76 metų 
jisai mirė ligonbutyj, 
laikęs operacijos, 
ko patirti nuo žmonių, kun. vyko, advokatas Būrys ne- 
Kalasinskas turėjo labai di- davė taip atsakinėti, reika- 
delį prisirišimą prie savo gi- lavo atsakymo žodžiu. O 
minių ir ne kartą sakė, kad pabaigoj, kad ir norėjęs bu- 

pavesiąs tų džiakonas ištraukti kokį 
Bet kitaip popierėlį, tai ranka jau ne- 

bepavelino savo drebėjimu.
Publikos tarpe girdėjosi

š Bet kam tu. vaike, klausinė- 
tau prižadėjau daugiau pa- ji mane apie čigonus? Tu 

socijalizmą. pradėjai man apie socijaliz- 
Taigi šiandien galėsim apiemą kalbėt.

— Tėve, čia buvo reika
lingas ir čigonas, kuris va- 

___ LZTis. Tu pats pripa
žinai. kad iš tokio čigono

pasakot apie

prieš mirsiant _ pavešiąs 
jiems visą turtą. .
atsitiko, kuomet jam buvo 
padaryta operacija: ligon
bučio duris tapo uždarytos tūlos juokingos* pasfabos bei 
jojo giminėms, jį galėjo lan
kyti tiktai kunigas Kriau
čiūnas ir su juo kiti kunigai, 
kurie, kaip teismas pripaži
no. ir padirbo tą nelegališką 
turto pavaldėjimą.

Išpradžios kun. Kalasins-

“ į dideliu "cinu" kunigas!): 
ar žmonių dūšios ir dora, ar 
jų doleriai?!

Klerikalai nuolatos kalba, 
, kad kunigai kelią žmonių 

s dorą, ir kad be jų priežiūros 
žmonės išvirstų gyvuliais. 

| Kokios doros tečiaus gali iš- 
‘ mokyti parapijoms toks 

asmuo, kuris nesidrovi su- 
klastuoti nabašninko valią, 
pasiglemžti svetimą turtą, 
apsukti biednus žmones ir 
po to visa da stoti i teismą 
ir mėginti su pagelba papir
ktų advokatų apginti tas sa-i 
vo suktybes? Ne doros, bet 
ištvirkimo, morališko pasi
leidimo mokina žmones to-' 
kie asmens.

Bet kaip tai blogybei pa
daryti galą ?Juk kun. Kriau
čiūnas yra ne vienas toks 

"doros mokytojas;" juk jų 
pas vienus tiktai Amerikos 
lietuvius yra dešimčių de
šimtis! Ačiū savo intekmei,! 
kurią jie turi į tamsius žmo- 
nelius. jie. prisidengdami i 
religijos skelbėjų ir Kris-i 
taus si

tai įvedė, nors ir nevertoj 
formoj. "Šakė” pradėjo dėt 
trumpas pastabėles, kas 
musų priešams irgi išrodė 

(Amerikos atradimu ir jie 
pas save veda panašius sky- 

I rius. A. Antonovas savu 
(laiku buvo pradėjęs "Kelei- 
Įvij" ir "Laisvėj" rašyt mo
nologus. Jie nebuvo madoj 

(pas Amerikos lietuvius, bet 
pasisekimas buvo geras ir 
musų priešai net ir šiandien 
neatsigerėja taja rašymo 

(forma. Pamatė, kad socija- 
listai perstato monologus' 

lant scenos, ir jie to griebe
isi. Abelnai ką tik socijalis- 
itai savo laikraščiuose neįve- 
1 da, tuoj ir tautininkai su 
(klerikalais to paties grie
biasi, tik socijalistų išradi- 

(mus ir sumanymą jie varto
ja jų niekinimui. Yra tai 
kiaulės po ąžuolu, apie ku
rias Krilovas rašo; jos nau
dojasi socijalistų proto ir Į 
gabumo vaisiais ir tuo pa
čiu laiku niekina juos.

Nesakau, kad viskas, ką 
skraiste,* gaTi risiškai Į lietuvių socijalistai įveda iri 

iškreipti plačioje liaudvje vąri°ja savo idėjų praplati- |

. •

tai ir pasikalbėti.
— Jes, Maike, aš noriu, 

kad tu man pasakytum, ko- arkliu: 
dėl socijalistai nori, kad fa- 
brikos ir mašinos prigulėtų reikia netik pavogtą arklį 
visuomenei, o ne atskiriems 
žmonėms?

— Todėl, kad atskiri žmo- i 
nes. turėdami savo rankose I 
visas fabrikas ir mašinas 
labai išnaudoja darbinin-
kus.

— Bet atimti iš kapitalis
tų fabrikas ir visas maši
nas tai butų sulaužymas 
Dievo prisakymų, kur aiš
kiai yra pasakyta: "nevogk" 
ir "negeisk artimo savo nė 
asilo, nė kiaulės, nė jokio 
daikto, kuris yra jo."

— Dievo prisakymus ka
pitalistai patįs jau sulaužė, 
tėve.

— Ne, vaike, jie revoliuci
jų nedaro.

— Bet ar tu, tėve, užmir
šai. kad Europoj šiandien 
upėmis liejasi žmonių krau
jas? Patįs kunigai eina ka- 
rėn ir laimina ginklus. O 
juk Dievas aiškiai jiems sa
ko: "Neužmušk!" Ir tu pats 
nešioji kardą prie šono pri
sikabinęs. Pasakyk, ką gi 
tas reiškia, jeigu ne Dievo 
prisakymų laužymą?

— Tegul ir taip bus, ale 
ant syk padaryt revoliuciją 
ir atimt kapitalistams fabri
kas visgi butų nepadoru, 
vaike. Tai butų aiškus plė
šimas, vaike.

— Gerai, tėve, o ar tu ne
girdėjai, kaip Lietuvoj kar
tais čigonas pavagia ūkinin
kui arklį?

— Man pačiam, vaike, tas 
atsitiko Šiauliuose per ne
kalčiausio prasidėjimo at- 
puskus. Tik užėjau pas Ir- 
šką su kurnu po snapsą išsi
gert po pamokslo, žiuriu — 
jau mano širmuko nebėra. 
O geras buvo arklys, botago, 
būdavo, jam nė nerodyk.

— Ir ką tu, tėve, tuomet 
darei ?

— Tuojaus pradėjom 
ties.

— Ką vyties?
— Nagi čigoną.
— Kodėl?
— Kad atėmus pavogtą 

arklį.
— Atėmei?

yy-

atimt, bet da ir vagi nubau
sti.

— Jes, vaike.
— Bet tu. tėve, bijai 

imti iš kapitalistų fabrikas. 
Ar tu žinai, tėve, kad tos j 
fabrikos yra taip pat pavog- 

I tos iš žmonių, kaip ir tas či
gonas buvo tavo arklį pavo-( 
gęs.

— Vaike, tu klysti. Aš da 
negirdėjau, kad darbininkai 

.butų turėję kur savo fabri- 
jką. 0 jeigu jie to neturėjo,; 
j tai iš jų niekas negalėjo ir

■ į pavogti.
— Bet kaip tau matos, tė-

■ ve. kas fabrikas pastato ?
— Darbininkai, bet jiems

i už tai užmoka.
— Kuomi užmoka?
— Pinigais, argi tu to ne- 

; žinai!
— O kas padaro pinigu:

■ tėve ?
— Darbininkai.
— Kas iškasa auksą?
— Darbininkai, vaike.
— Jei darbininkai viską 

j patįs padaro, tai viskas 
I jiems ir turi prigulėti, tėve, 
i ar netaip? Ir po teisybei 
j jiems viskas priguli. Taigi 
(jeigu jie atsiims iš kapitali- 
stų fabrikas, mašinas, gele- 

įžinkelius ir kitokius daly- 
Į kus, tai jie nepadarys jokios 
vagystės* jokio plėšimo, tik 

(atsiims kas jiems priguli, 
(taip kaip tu, tėve, atsiėmei 
i savo arklį iš to čigono.

— Olrait, vaike, jeigu 
(taip tai ir aš jums pritariu, 
į Besidalijant atimtais tur- 
(tais gal ir manęs neužmir
šit.

— Socijalistai, tėve, ne
įmano nieko dalyti. Pasida- 
i lyti net ir negalima butų. 
Nes jeigu prisieitų padalyt 
tarp darbininkų fabriką, tai 
vienas gautų ratą, kitas 
sriubą, trečias vėl kokį daig. 
tą. iš ko nebūtų jokios jam 
naudos. Beto, ir fabriką 
liktų išardyta, žmonės ne
turėtų kur dirbt. Kaip ma
tai. pasidalinimas yra ne
galimas ir apie jį kalba tik

lietuvių. Gražus pašiepi
mas lietuviškos kalbos žar
gono, kvailo lietuviško biz
nieriaus, kuris mano kara
lium esąs įgijęs saliuną ir tt. 
Beabejonės, tokie spyčiai 
patraukia publiką ir "Kelei- 
vis” da daugiau skaitytojų 

'gali Įgyt. Tautininkai su 
klerikalais mato "Keleiviui” 
pasekmę iš tokių dalykų, to
dėl jie ėmė kuobiauriausiai 
niekinti humoristiką, tą 
sveiko juoko ir per keno tai 
gabumą užgimus! skyrių, 
kuris tik geras pajuokimo 
puses turi. Aš tiesiog pa
tarčiau "Keleiviui” talpint 
tuos "spyčius” kaip galint 
tankiau, nes publika juos 
mėgsta ir jie yra geri.

Mes neturime paisyt, 
musų priešai skelbia, kad 
tas ar kitas dalykas pas 
mus esąs negeras. Juo kas 
gali būt pasekmingesnis 
musų kovoj, juo kuo labiau 
mes galime išstumt juos iš 
pozicijos, tuo labiau jie tą 
peikia ir purvina. Net ga
biausius musų veikėjus, ga
linčius daug ko nuveikt 
su dirvoj, jie stengiasi 
musų tai pavvliot, tai 
purvint, tai su mumis 
kivirčyt. Mes turime 
atsargus ir

I

I

I

jei

mu- 
nuo 
api- 
su- 
but 

neatkreipt jo-

inimui, yra jų pačių išrasta 
i ir sugalvota. Daugelį daly
kų mes skoliname nuo kitų 

(tautų, bet pastebėtina, kad 
mes mokame patėmyt, kas Į

supratimus apie teisingumą 
ir žmoniškumą. Ir, be abe
jo. jie tame doros ardyme 
jau nemaža blėdies yra pa
darę. Juk kitaip, kaip-gi 
galėtų platinties žmonyse 
tie pilno doriško supuvimo 
klerikalų laikraščiai? Kaip 
pagaliaus galėtų žmonės pa
kęsti tokius savo "mokvto- 
jus?"
žmonės turi mokyt kunigus 

doros.
Vienos kritikos spaudoje 

ir prakalbose, sako, "N.” re
dakcija, neužtenka, kad ko
va su tuo nelabumu atneštų 
greitu laiku pageidaujamus 
vaisius. Savo "doros moky
tojus" turi pradėti mokinti 
patįs žmonės,— tie žmonės, 
kurie turi nuolatos reikalus 
su kunigais, eina pas juos 
išpažinties, klauso jų pamo
kslų. duoda jiems algas, mo
ka už visokius dvasiškus pa
tarnavimus ir t.t. Štai tie 
žmonės, tai ir privalo tas 
"dvasiškas asabas" paimti į 
savo nagą. Jie gali tai pa
daryti įvairiais budais, kaip 
matyti iš atsitikimų visokio
se parapijose.
.. žmonės turi daugiau do
ros, negu kunigai (kol šie 
neištvirkina jų). Žmonės se
nai piktinasi tuo, kad pas 
kunigus Dievas tiktai ant 
lupų, o darbuose — ir dievi
škų ir žmogiškų įstatymų ' 
paniekinimas. Jie turi pri- < 
versti kunigus būti dorais ir 
savo darbuose.

Žmonės, mokinkite doros 
savo dvasiškus vadovus!

išsitarimai, kaip, pavyz
džiui: "Atlik ilgą išpažintį 
už savo sunkius griekus," 
tai vėl: "Ot kur brač prau
sia.— tai jam ne pas altorių 
giedot dominus vobiscum." 

Buvo matyt ir daug jojo 
kio giminės norėjo geruoju parapijonų, kurie pertrau- 
užbaigti reikalus su . kun. koj karidoriuje susiėję šne- 
Kriaučiunu. Bet šis atsakęs

■ jiems, kad jisai verčiau su 
žydais pasidalinsiąs tais pi- rapijos mitingas, kur jisai 
nigais, ale jiems neduos nė su detektivais ir policija ga- 

Į vieno cento. Tuomet Jonas 
I Kalasinskas, Ona Kalasins- 
ikiutė, Jonas, Juozas, -Jur- 
t gis Jurkėnai ir Veronika 
Vavžinskienė (giminės mi 
rūsio kunigo) patraukė kun.
Kriaučiūną į teismą.
Dokumentai buvo sufabri
kuoti, kada kun. Kalasins

kas buvo visai silpnas.
Skundėjų pusės svarbesni 

liudininkai šie: Miss Helen 
Jablonskį, ligonbučio nursė, 
liudijusi, kad nabašninkas 
po operacijos buvęs labai 

i silpnas; tą patį liudijo ir 
• I daktarai ligonbučio — Ko- 

walewski ir Dr. Jurewski, 
| bankierius Tananevičia ir 
kun. Steponavičiaus sesers 

I sūnūs D. Kauzan.
Kun. Kriaučiūno liudinin- 

(kais apart Brinzos da buvo 
keli kunigai; visų čia nė ne- 

j minėsiu, sako koresponden
tas. nes tas ne taip svarbu, 

■ kadangi visi jie nekokią 
svarbą turėjo teisme, nes- 
advokatas Būrys lengvai vi- 

: sur juos sugaudavo.
Kaltintojų gi advokatas 

darodinėjo, ant kiek netei- 
I singas yra tas mirštančio 70 
j metų žmogaus, be to pada
lytas po sunkios operaci
jos, pavedimas; senis galėj’o 
ir nuovokos nebeturėti ir 
bile kam pavesti savo turtą.

Advokatas rodė mirusio
jo kunigo parašą, kuris pa- 
sak advokato liudija kaip 

' silpno nabašninko tuomet 
butą; advokatas net abejojo 
ar nebus su kieno ranka pri- 
gelbėjama velioniui parašą 
padėti. Užbaigdamas, advo
katas sudrožė keliais panie
kinančiais žodžiais kuni
gams, kad tie, išskiriant 
Krawczuną, apleido salę, juo 
labiausia, kad ir publika ro
dė savo užuojautą kaltinto
jams ir priešų žvilgsnius me
ilė ant sėdinčių kunigų.

Advokatui nurodinėjant 
jųjų, kunigų, dievotumą ir 
godų traukimą įvairiausiais 
budais iš žmonių pinigų, i 

(man net prisiminė pasakai 
(apie išalkusį nepasotinamą 
j vilką.
Teisme publika turėjo daug 

juokų iš kunigų.
Čia turiu patėmyti, sako 

"Naujienų" koresponden
tas, kad kamantinėjant

kėjosi.
"Čia brač, sako, tai ne pa

at-

S-

tai. pasidalinimas yra ne-į 
_ galimas ir apie jį kalba tiki 

— Žinoma, kad atėmėme.; tie, kurie apie socijalizmą1 
’______________________ -žino tiek, kiek veršis apieI

i

Ii žmones valdyti. Čia sėdi, 
kai aniuolas sargas prie 
Dievo tribunolo." Girdėjau 
ir daugiau juokingų išsitari
mų.
Advokatas sako, kad kuni

gai vagia dieną ir naktį.
Po poros dienų liudininkų 

kamantinėjimo prasidėjo 
advokatų kalbos.

Kalbant advokatui Būrys, 
kuomet jisai pradėjo nuro
dinėti. jog ant kiek kunigai 
yra gudrus nuduoti žmonių 
akyse savo dievotumą, antį 
tiek jie yra gudrus ir plėši
me pinigų nuo biednų žmo
nių. Kuomet privedė, kad 
tokis pasielgimas, kaip šis 
kun. Kriaučiūno, aiškiai pa
rodo, kad kunigai pradėjo 

(vogti netik dieną, bet ir na-į 
(kčia, kuomet advokatas Bu- 
rys suėmęs rankas perėjo 
per salę rodydamas kaip ku
nigas nobažnai vaikščioja 
matant žmonėms, bet kaip 
širdyj, sako, vietoj dievotu
mo — doleris liepsnoja, ku- 

i nigams pasidarė perkaršta, 
ir jie apleido teismo salę.
Kun. Kriaučiūnas graudžiai 

apsiverkė.
Tik kun. Kriaučiūnas ban

dė tuo pasinaudoti. Jisai 
sėdėdamas priešais teisėjus, 
pradėjo braukti ašaras, ma
nydamas tuo įgyti jųjų sim
patiją.

Vienok kun. Kriaučiūno 
ašaros nepadarė jokios in- 
tekmės nė į teisėjus, nė į pu
bliką, nes visiems buvo aiš
ku, kad tos ašaros bįra dėl 
815.500 ir dėl apdraudimo.

Pagalios po kelių dienų 
tyrinėjimo abiejų pusių liu
dininkų, 21 dieną gegužės, 
10-tą valandą ryto, 12 pri- 
saikintujų teisėjų išnešė 
nuosprendį, kad visi kunigų 
darodymai yra neteisingi ir 
padirbtos popieros — testą- 

| mentas, yra nelegališki. 
Turtas gi mirusio kun. Ka- 

, lasinskio turi priklausyti jo
jo giminėms.

(Kunigams rupi ne žmonių 
dusios, bet pinigai.

"Naujienų" redakcija da
ro prie to šitokią pastabą:

Ar nepatvirtina šis faktas 
tai, ką sako darbininkiškoji 
ir pirmeiviškoji spauda? 
Kas rupi tokiems kunigams, 
kaip šis džiakonas (vadina-

I

! •
|
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Ir da čigoną užmušėm.
— Argi jus nebijojote, astronomiją,

grieko? i — Na, tai gerai vaike, aš
— Vaike, vagį užmušti dabar užsirukysiu pypkę ir 

nėra jokio grieko, ba jis gerai apie tai pamislvsiu 
žmones skriaudžia. Ir vai- vienas, o kitą syk tu man 
džia nieko už tai nedaro, daugiau apie tai papasakosi, skundėjų advokatui kunigą si, dagi nepaprastas, bet su

i

Jiems kartu.
Tautininkai ir klerikalai 

pas mus be jokio gabumo. 
Tiesa, jie meluot, šmeižt, 
sukt ir kitus biaurius dar
bus atlikt moka. Mat, 
žmogus kur-nors turi su- 
vartot savo energiją. Ki
tuose gi darbuose, kaip ap
švietos, organizacijos, 
raturos ir panašiuose 
yra socijalistų, atleiskite už 
išsireiškimą, uodegomis. 
Pažiūrėkite į laikraščius. 

■"Keleivis” įvedė Maikio su 
tėvu pasikalbėjimą. Įvedė 
pasikalbėjimus ir musų 
draugai, nes mes socijalistai 
dalijamės gabumais, ką vie
nas išradome pasekmingu 
ir naudingu, tą ir kitiem sa
vo draugam patariame. Bet

• klerikalai su tautininkais 
irgi be musų sumanumo ne
apsiėjo. Nesvarbu, kokia 
ypata įvedė pas mus tą ar 
kitą skyrių, bet jie liko 
įvesti socijalistų laikraš
čiuose. "Laisvėj” pasirodė 
Marė Vaitekaitienė su jau
nuomenės skyrium, mergi
nu ir moterų abelnai klau
simo gvildenimu. Tuoj ir 
"Ka-kas," "Draugas" ir ki
ti musų priešų laikraščiai

■

!

lite- 
jie

lyra gero pas kitas tautas, i 

ko patįs neperėmė nuo kitų j 
tautų, kas darytų laikrašti- ” ~ ~
ją labiau žingeidžia. Jie 
viską skolina iš socijalistų. 
Net ir paprastame veikime 
jie seka socijalistus. Dalei- 
skime, socijalistai rengia 
nuo seniai prakalbas, pas
kaitas ir debatus. Musų 
priešai net kovojo prieš jas 
ir rašė, jog lietuviams nie
ko gero neduoda. Jie peikė 
prakalbas prisispyrę; p. 
Sirvydas net ligą galėjo 
gaut kovoj su jomis. Bet 
dabar jie patįs išsižioję bė
gioja ir laukia, kad tik kas 
rengtų prakalbas, rengia 
jas patįs ir rėkia visa ger
kle. Mat, jie matė, kad pra
kalbos yra geras įrankis so- 
cijalizmo platinimui, prie 
apšvietos paraginimui, to- 

| dėl jie siuto prieš jas ir tūli 
musų draugai net buvo pra
dėję abejot, ar prakalbos 
turi atsakančią vertę.
Da Jokubynui "Tėvynę” re
daguojant klerikalai ir tau
tininkai pamatė, kad "Ke
leivis" labiausiai prieina 
prie liaudies su teisybės 
skelbimu, todėl jie su di
džiausiu įsiutimu ėmė prieš 
jį kovot ir iki šiandien tebe
kovoja. Dabar ant socijali
stų linijos stovi "Naujie
nos,” "Kova,” "Laisvė" ir 
keli kiti mažesni laikraščiai. 
Ir jie liko negeistinais ir 
baisiais musų priešams. 
Mat, visi socijalistiški laik
raščiai įgyjo daug skaityto
jų ir visi nesidrovi drožt 
gryną teisybę apie musų 
priešus. Ir juo kuris pa
sekmingesnis yra savo dar
be, juo kuris gali duot žino
jimą platesnėm miniom, tuo 
labiau jį ėda klerikalai ir 

' tautininkai. Kaip tik ko- 
i kiame musų laikraštyj jie 
I patėmija publiką patrau
kiančius dalykus, tuoj jie 
ima niekinti juos ir statyt 
ant žemiausio laipsnio. At
simenate, kaip jie niekino 
Maikio su tėvu pasikalbėji
mus. Bet kaip nieko nepa
darė, tuomet ir patįs įvedė- 
visokius be vertės pasikal
bėjimus savo laikraštpalai- 
kiuose.

Jie niekino "Laisvėj" pa
sirodžiusį moterų skyrių, 
bet dabar patįs tokius sky
rius Įveda.

Jie pliauškia prieš "ša
kės" kunigą Bimbą, nes jis 
perstato perdaug aiškiai 
musų tėvelių tikslus ir jų 
mokslo kvailumą. Jie gata
vi praryt "Šakę" už tokį 
darbą ir skelbia, buk tai be^ 
gėdiška, neliteratiška ir tt.

Jie siuto prieš "Keleivio" 
Džian Bambą, kuris buvo

- • -r- v. . (kaiD "Vien Liet") ir tikMusų gi priešai iki šiol me- . yien. ; ir uk.

I

| šų patarimus ir nurodymus. 
(Ką jie mums pataria, tas 
taikoma musų darbo užken- 
kimui. Darykime viską pa
gal nusprendimą, nes mes 
pasirodome esą už juos 
daug gabesni, jeigu jie taip 
noriai savinasi musų suma
nymus, nors iš pradžios vi
suomet juos niekina.

K. Stulpinas.

Iš kares lauko.
16ITALAI PAĖMĖ JAU 

MIESTŲ.
Italams sekasi geriau, 

gu galima buvo tikėtis, 
kariumenė nuėjo jau 14 my
lių nuo rubežiaus Austrijos 
gilumon, užėmė jau 16 mie
stų, ir vis eina gilyn. Aus
trai niekur prieš italus ne
atsilaiko; austrai matyt ne
daug turi tenai kareivių; vi
sos jų spėkos sutrauktos 
prieš rusus. Italų kariume- 
nei vadovauja pats kara
lius. Austrai besitraukda
mi prieš dideles italų spėkas 
degina kaimus, ardo gele
žinkelius ir griauja ant u- 
pių tiltus. 26 gegužės ita
lų spėkos įsiveržė jau į Tiro
lį, užėmė svarbiausius kal
nus ir perėjimus.

Gegužės 27 italai perėjo 
Isonzo upę ir užėmė Manfal- 
kono miestą, svarbų gele
žinkelių centrą. Iš čia ge
ležinkelio linija eina pajū
riu tiesiog į Triestą, taip 
kad šitą kelią lengvai gali 
ginti laivynas.

Gegužės 28 italai paėmė 
turkų salą Viduržemės ju
roj. 29 gegužės italai peė- 
mė Storo miestą ir pradėjo 
bambarduoti Rivą. Ties 
Gradiska taipgi pribuvo ita
lų spėkos. Tą pačią naktį 
italai paskandino austrių 
submariną, kuris norėjo už
pulti ant Venecijos uosto.

ne-
Jų

RUSIJA TURI 616.112 KA
RĖS BELAISVIŲ.

Šiomis dienomis Petro
gradas paskelbė, kad iki 1 
balandžio rusai turėjo paė
mę 616,112 karės belaisvių, 
10,734 oficierių ir 605,378 
kareivių.

ITALAI SUTRUPINO AU
STRŲ FORTUS.

Londone gauta žinia, kad 
eidami Į Tirolį italai sutru
pino jau kelis austrų fortus. 
Italų artilerija, apie kurią 
taip daug buvo kalbama, iš- 
tiesų pasirodė gera. Fortai 
Lusemoj ir ant kalno Ve- 
zana likos sutrupinti j kelias 

pilnas humoro dėl Amerikos valandas.

)
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ar- 
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BEKERIUI GRĘSIA ELE
KTRIŠKA KĖDĖ.

Buvęs New Yorko polici
jos lieutenantas Bekeris i

EKSPLIOZIJA KASYK 
LOJ.

Kanadoj, netoli Nanaimo 
miestelio 27 gegužės vienoj

VOKIEČIAI STIPRINA 
SAVO POZICIJAS.

Kad sustiprinus savo 
miją atsilaikymui prieš 
sus užimtose Lietuvos
tose, vokiečiai dabar nuola
tos gabena vis didesnius 
pulkus kariumenės į Lietu
vą, Liepojaus, Šiaulių ir Ra
seinių link, šiomis dieno
mis jie jau sutraukė 70 di
vizijų raitorijos ir 9 divizi
jas pėstininkų.

Vokiečių frontai Kauno 
gub. dabar esą nustatyti 
šiaip: pradedant nuo Veliuo
nos ir Nemuno iki Dubisos 
per Eiriogalą iki Betygalai 
ir į rytus iki Baisogalai; t 
šiaurę iki šaduvos per Bu- 
bius Padubisių iki Kuršėnų. 
Nuo čia per Telšius iki Lie- 
pojui.

turbiit tiirės jau nurt! elek- anglies kasykjoj atiko ga- 
triskoj kėdėj. Jis senai jau ekspliozija ir užbėrė že- 
yra nuteistas miriop už nu- mėmis 22 darbininku. Ke-

»

žudymą Rozenthalio, bet 
buvo padavęs apeliaciją į 
augščiausį valstijos teis
mą, prašydamas perkratyt 
jo bylą iš naujo. Šita ape
liacija šiomis dienomis likos 
atmesta. Bekeris net val
gyt atsisakė.

liatas lavonų jau atkasta. 
Manoma, kad ir kiti bus už
mušti.

Pajieškau Mykolo Zamalios; Kau
no gub, Panevėžio pav, Skrabotiškių 

i vai, Pasvaliu par, Šimonių sodž. 
Į Gyveno jisai Pittsburge, Pa, o vėliau 
į išvažiavo į Maneson, Pa. Meldžiu 
atsišaukti.

J. M. Goodes,
BOX 37, Wlsongurg, W. Va.

LIETUVVOS ŠELPIMO FONDO 
KOMITETA&

Prezidentas K. Gugis,
1840 S. Halsted st, ChicMP, OL 

Vice-Prezidentas 2) S. Maakua,
Cor. 12th and Vine sts, Phila^Pfc 

Susineš. Sekr. 1) M. M. Rice-HanMK 
140 E. 19th str, New York, N.T. 

Susinešimų Sekr. 2) J. Neviaciūa,
183 Roebling St, Brooklyii N.T. 

Finansų Sekr. 1) T. L. Dunduliai
P. O. Box 511, Westvilfe DL 

Finansų Sekr. 2) J. Stasiulevičiuj 
1815 E. Moyamensing avė., Phila, Pa. 

. Iždininkas K. Šidlauskas,
226 W. Broadway, S. Boston, Masa 

Kasos Globėjai: M. Čėsna, 56 Marki* 
St, Brighton, Mass.; J. Gegužis M 
Broadway, So. Boston, Mass.; J. Gu
dauskas, New Britain, Conn.

Pinigus siunčiant čekiais arba M^ 
ney Orderiais, reikia išrašyti varda 
Lithuanian National Relief Fand.^

Visus pinigus reikia siųsti vardu 
' kasieriaus per Finansų Raštininką, 
T. M. Dunduli, P. O. Box 511, Was*- 
ville, III, kuris po kaucija $1,000.

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 18 iki 40 metų, aš esu 24 m. am
žiaus. Be skirtumo pažiūrų, kad tu
rėtų savo turto $1,000.00, aš esu vai
kinas ir turiu savo turto $2.000.00. 
Atsišaukdamos malonėkit atsiųsti ir 

i savo paveikslėlį. (22)
A. Liutkevičius, 

j 44 Elm str, Lowell, Mass.
--  

j Pajieškau draugų Kazimiero Trikšio 
Kazimiero Žukausko ir Antano Jenu- 
lio; Kauno gub, Šiaulių pav, Kuršė
nų vai. Meldžiu visų atsišaukti se
kančiu adresu: (23)

Frank Žalis,
P O BOX 73 Shirley, Mass.

terbury, Conn., aukavo .......... 25.00
Per A. Lukauskį, Portland, Me. 

nuo vietos lietuvių .................. 18.25
Per "Naujienas:” iš Tolleston, 

Ind. nuo prakalbų $4.62, A. Lalis 
$3.00, K. Gugis $2.00, V. Mišeika 
$2.00, J. Sirutis $2.00, Kl. Jurgelio
nis $1.00, A. Lebeckis $1.00, V. Ši
leika 50c.; Chicago, III, Rytinės 
žvaigždės Kliubas surinko $4.51, 
F. Žemaitis, Chicago, III. surinko 
$11.00, Dr-ja Rūta, Chicago, III, 
surinko ant prakalbų $7.30 .. 38.93

Lietuvių Ukėsų Kiiubas, St. 
Charles, III. aukavo .............. 10.00

Per suvienytas 3 draugystes, Hu- 
dson, Mass.: šv. Juozapo draugija 
aukavo $50.00, Lietuvos Dukterų 
dr-ja aukavo $10.00, Pašelpinis 
Kliubas aukavo $5.00, per kolekto
rius surinkta $44.85, nuo draugijų

šokių ir prakalbų $27.00, iš Mary- 
land, Mass, sukolektuota $11.65, 
atėmus persiuntimo lėšas 87c. lie
ka viso ..................................... 147.63

Nuo M. Čeikytės varduvių, Union 
City, Conn...................................... 5.35

Pajieškau brolio Vinco Smith, Su
valkų gub., Marijampolė pav, 
bieriškio miestelio. Kas apie jį 
meldžiu priduot jo adresą, nes 
svarbų reikalą.

Juozapas Marčiukaitis,
P. O. BOX 205, Virden, III.

Bal- 
žino, 
turiu

PAJIEŠKAU PIRKĖJO
Noriu parduot Pony Premo No. 6 

camerą (fotografišką aparatą) 5x7 
didumo ir prie jos visi reikalingi dai
ktai, parsiduos labai pigiai, dėl smul
kmenų kreipkitės šiuo antrašu:

J. C. MALINAUSKAS. (23) 
43 Spring st, tVallingford, Conn.

ROOSEVELTAS IŠSILAU
ŽĖ ŠONKAULĮ.

Pereitoj sąvaitėj susižei
dė buvęs Suvienytų Valstijų 
prezidentas T. Rooseveltas. 
.................. ”* » ir

Pajieškau Jono Jankausko; Kauno 
gub, Ežerėnų pav, Alizavos par., 
vilniškių sodižaus. Meldžiu atsišauk
ti šiuo adresu: (22)

A. Kepalas,
2 Brcad str, Burlington, N. J.I

ŪSOČIŲ KLIUBAS KE
BLUME.

Grav, Ga.— Čia susitvėrė 
j jaunų vyrų kliubas, kurie 
i nutarė nešioti usus. Bet 
kliubo pirmininkas pirmuti
nis sulaužė konstituciją. Jis 
atėjo anądien susirinkiman 
nusiskutęs usus. Kada pa
reikalauta pasiaiškinimo, 
kodėl taip padarė, jis atsa
kė, kad jo mergina liepė 

[jam nusiskusti. Jį tuojaus 
I išmetė iš kliubo.

i

RUSAI PAĖMĖ VANĄ; 
TURKAI BĖGA.

Žinios iš Petrogrado sa
ko, kad po smarkaus mūšio 
su turkais rusai paėmė Ar
mėnijoj miestą Van, kur ra
do daug turkų valdžios tur
tų, didelius magazinus su 
maistu ir amunicija. Beto 
rusai paėmė 26 turkų armo- 
tas. Sumušti turkai bėga į 
pietus. Rusai juos besivy
dami paėmė dar Vastaną ir 
Burigos kaimą.

I

RUSAI IŠGELBĖJO MISI- 
JONIERIŲ MIESTĄ.

Šiomis dienomis rusų ka- 
riumenė užėmė Persijos Ar
mėnijoj miestą Urumiją, 
kurį turkai su kurdais buvo 
apsupę jau nuo vasario mė
nesio ir tykojo išskersti vi
sus misijonierius ir kitokius 
krikščionius.

susidarius

ANGLIJOJ NAUJA MINI
STERIJA.

Paskutinėmis dienomis 
Anglijos ministerijoj įvyko 

. stambios permainos. Daug 
ministerių atsistatydino, o 
kitų permainyta vietos. Su
irutė įvyko dėlto, kad pra
dėta aštriai kritikuoti mi
nisterių kabinetą dėl ne
tikusio vedimo karės rei
kalų. Dabar
ministerija yra daug at
žagarei viškesnė. Jon įnė- 
jo 8 unijistai — ne darbi
ninkų atstovai, bet tokie 
unijistai, kurie nori, kad vi
sos Anglijos žemės butų su
vienytos po vieno karaliaus 
vėliava.

Nauja ministerija jau kal
ba apie įvedimą priverstino 
kareiviavimo. Iki šiol Ang- 
Ii jo j kareiviai buvo samdo-
mi.

RUSAI ATSIĖMĖ Iš VO
KIEČIŲ BUBIUS.

Iš Petrogrado rusai ofici
jaliai praneša, kad jie atsi
ėmė iš vokiečių Šiaulių apy
linkėj stipriai fortifikuotą 
poziciją Bubius. Prie Bu- 
bių rusai paėmė apie 1,000 
vokiečių nelaisvėn.

JU-SUGAVO AUSTRŲ
RIŲ LAKŪNĄ.

Italijos pakraštyje 
pagautas austrų hydropla- 
nas, t. y. tokia mašina, ką 
gali oru skraidyt ir ant jū
rių plaukiot.

likos

1$ AMERIKOS.
WILSONAS GRĄSINA 
MEKSIKAI GINKLU.

Tarp Meksikos ir Suvie
nytų Valstijų gali kilti ka
rė. Wilsonas yra pasiryžęs 
įsikišti ir spėka numalšinti 
tenai begalines savitarpines 
skerdynes. Pirma jisai rei
kalaus, kad Meksikos „ge
nerolai” patįs tarp savęs su
sitaikytų. Jei nesusitaikys, 
tada Suvienytų Valstijų ka- 
riumenė padarys tenai tvar
ką. Tokį žingsnį preziden
tas rengiasi padaryt buk tai 
dėlto, kad žmonės tenai ba
dauja, o siunčiamą jiems 
maistą pasiima karininkai.

Jisai nukrito nuo arklio 
išsilaužė šonkaulį .

KANADOJ BEDARBĖ
Iš Montrealo (Kanadoj) 

mums rašoma, kad tenai 
baisi bedarbė dabar. Dau
gelis darbininkų jau nebetu
ri iš ko duonos nusipirkti. 
Vis tai esą dėl karės.

NELAIMĖ KASYKLOJE; 
UŽMUŠTAS LIETUVIS.
Tamaqua, Pa.— Gegužės 

19 d. besirengiant angliaka
siams šaut skyles ir bede
gant knatus užsidegė dujos 
(gazas). Dujų buvo gana 
daug ir nelaiminguosius an
gliakasius numetė 100 pėdų 
žemyn ir labai apdegino. 
Sužeistus nuvežta ligoninėn 
ir 21 gegužės vienas nelai
mingųjų, J. Linčius, lietuvis, 
mirė nuo žaizdų.

Buvo šauktas kunigas a- 
pie 3 sykius, bet velionis bū
damas laisvų pažvalgų ku
nigo nepriėmė.

Lietuviai čia savo kapinių 
neturi, o laidoja airių kapi
nėse, bet kadangi velionis 
neprisiėmė kunigo, tad ai
riai neleido ant savo kapi
nių nei laidot.

Palaidota jis protestonų 
kapinyne. Daugybė tamsių 
fanatikų šaukė, kad negali
ma esą eit nei į velionio šer
menis. Kada minia susirin
kusių lydėjo velionį kapinė- 
sna, tai tikintieji fanatikai 
virstakuliavo įkaušę saliunų 
pašaliais. . Bastutis.

BIJOSI UŽPUOLIMO 
ANT GINKLŲ AR- 

SENALO.
Springfield, Mass.— Čio

nai randasi didelis valdžios 
ginklų arsenalas. Iki šiol 
vartai prie arsenalo buvo 
atdari iki 11:30 vai. Dabar 
gi prie arsenalo pastatyta 
stipri sargyba ir po 6:30 vai. 
akare jau nieko artyn ne- 

nrileidžiama. Valdžia bijo
si užpuolimo (gal vokie
čių?).

DARYS 8,000 KANUOLIŲ 
ANGLIJAI.

Bethlehem, Pa.— Vietos 
plieno kompanija gavo iš 
Anglijos užsakymą padaryt 
8.000 kanuolių. Sykiu su už
sakymu kompanija gavo 
$16,150,000 pinigų.

DARBININKAI NETEKO 
$1,048,504.

Harrisburg, Pa.— Valsti
jos darbo ir pramonės de
partamentas praneša, kad 
per visokias nelaimes Penn- 
sylvanijos darbininkai per
nai neteko $1,048,504 uždar
bio. Iš viso toj valstijoj bu
vo prie darbo 38,126 nelai
mės. Pats departamentas 
sako, kad prie geresnės 
tvarkos pusę tų nelaimių 
galima butų išvengti.

SUBMARINAS PASKAN
DINO LAIVĄ KANADOS 

UPĖJ.
Montreal, Canada.— Šv. 

Laurino upėj paskendo aną 
naktį garlaivis „Christine,” 
su kuriuo žuvo ir 6 žmonės. 
Dabar paaiškėjo, kad tą lai
vą paskandino Kanados 
submarinas, kuris paskaitė 
jį už vokiečių laivą.

ATSKAITA
LIETUVOS ŠELPIMO FONDO FI
NANSŲ SEKRET. NUO 1 DIENOS 
BALANDŽIO 1915 IKI 1 DIENAI 

GEGUŽĖS, 1915.
Įplaukus.

Bai. 1 d. 1915 m. Balansas $6716.29 
A. Savickas, De Kalb, III. už 

štampas .......................................... 3.00
Per aukų rinkimo komitetą nuo 

Cherry, III, lietuvių ir svetimtaučių 
ir SLA. 235 kp. aukavo $5.00 vi
so labo ...................................... 40.90

Per "Naujienas” suaukauta pas 
P. Pivoruną, Burnside Chicago, III. 
$7.00, nuo Lietuvių Skyriaus Socia- 
list Party prakalbų $4.02, laike iš
davimo delegato raporto nuo sei
mo $12.12, p. Jančevskis aukavo 
$2.00, viso .................................. 25,14

Per F. Laurinaitį nuo LSS. 42 
kuop. Philipsburg, N. J............... 10.00

Per Šliakaitį, Pittston, Pa. nuo 
prakalbų iš Exeter Borough, Pa. 2.50

Per Radzevičių, N. Amherst, 
Mass, surinkta............................ 8.50

Per J. Rukštalą, Dr-tė Lietuvos 
Sūnų, Leechburg, Pa. už stm- 
pas ................................................. 10.00

LSS. 75 kp, Rockford, III auka
vo ................................................. 10.00

Per "Laisvę” nuo Aukštakalnio, 
Williamstown, Pa.......................... 1.35

Per "Naujienas:” surinkta ant 
vakaro Rockford, III. Lietuvių Dr- 
gysčių Tarybos ........................ 40.00

Per A. B. Simanavičių nuo Dr- 
stės Lietuvos Sūnų ir Dukterų, 
Čambridge, Mass......................... 50.00

Lietuvos Sūnų ir Dukterų Drau
gija, Athol, Mass. aukavo .... 10.00

Surinkta per Apšvietos Ratelio 
diskusijas, Athol, Mass................ 7.00

P. Baronas, So. Boston, Mass. 
už stmpas .................................. 10.00

P. M. Blaževičius, Chelsea, Mass. 
Dr-ja Lietuvos Sūnų ir Dukterų 
$5.00, nuo baliaus $10 ir kolekta, 
'"is?................................................  32.50

Per aukų rinkimo komitetą, Ra- 
_ M<is, nuo vietos lietuvių 

$27.65,_ nuo L. B. draugijos prakal
bų $6.57, nuo baliaus parengto per 
L. š. Komitetą $28.21, nuo LSS. 
kp. parduotų knygų pelnas 60 cen- 

viso ........................................ 63 03
Nuo Lietuvių Pašalpos Draugijos 

ir 145 kp. LSS. parengto vakarėlio, 
Wallingford, Conn...................... 27.79

Per L.ŠJF. Komitetą, Brooklyn, 
N. Y.: per prakalbas vietinio L.š. 
Komiteto $55.19, LSS. 83 kp. Cent
rai Brooklyn, N.Y. $6.70, ”Aido” 
choras, Brooklyn, N. Y. $15.00, Lie

tuvaičių Unijos 54 skyriaus, 
Brooklyn, N.Y. $50.00, Liet. Gim
nastikos Kliubas, Brooklyn, N.Y. 
$10.25, Lietuvių Ukėsų Kliubas, 
New York, N.Y. $20.05, Lietuvių 
Kelionės Pašalpos Draugystė, 
Brooklyn, N.Y. $4.00, Lietuvių pre- 
serių Unijos 58 skyrius, Brooklyn, 
N. Y. $25.00, per P. Marcinkevičių 
nuo Great Neck Dr-sčių $56.60, 
nuo vietinio L. Š. Komiteto fėrų 
$259.10, "Aido” choras, Brookvn, 
N. Y. $33.15. P. Rumšą, New 
York City $1.00, LSS. 20 kp. So. 
Brooklyn, N. Y. $8.50, per A. Pleč
kaitį, Brooklyn, N. Y. $4.30, viso 
surinkta ..................................... 548.84

Per aukų rinkimo komitetą, Ne- 
wark, NJ. nuo vietos lietuvių $15, 
LSS. 11 kp. aukavo $5.00, Sietyno 
choras aukavo $5.00, viso .... 25.00

Per "Naujienas:” LSS. 37 kp. 
Chicago, III., surinkta ant susirnki- 
mo $2.60, LSS. 170 kp. Chicago, 
III., surinkta ant susirinkimo 
$4.60, J. Markūnas, Fairbank, Io- 
wa $2.00, M. Shulick, Albany, N. 
Y. $2.00, viso .............................. 11.20
,D. L. K. Gedimino draugystė, Wa-

i

-------..................................... 5.35 Pajieškau Jono Vitkevičiaus; Kau-
Nuo J. Valento varduvių, North ! no gub., Ežerėnų pav., Alizavo par., 

Pilvišikų sodžiaus. Meldžiu atsišau
kti. (22)

Abington, Mass......................  2.40
Nuo Liet. Jaunų Vyrų Kliubo 

narių, So. Boston, Mass..........17.15
Nuo D.L.K. Gedimino Kliubo pra

kalbų, So. Boston, Mass................ 9.38
Nuo 5 draugysčių prakalbų, Mel- 

rose Park, III. $5.30, K. Jankaus
kas už Štampas $20.50 .......... 25.80

Nuo kunigo V. Slavynio prakal
bų, Binghamton, N. Y. surinkta 15.25

Nuo 5-to Apskričio S.L.A. V-to 
susivažiavimo pasiutinių .......... 1.75

Nuo 212 kuopos S.L.A. Kenosha, 
Wis. $2.86, nuo 119 kp. T.M.D. Ke
nosha, Wis. $1.20 ...................... 4.06

Per J. Januškevičių nuo T.M. 
Dr-stės 103 kp, So. Manchester, 
Conn. aukavo .............................. 5.00

Per aukų rinkimo komitetą, 
Rumford, Me. šv. Roko Draugyste 
$25.00, ' ' ............................

Nuo 
žeme,

Per
dy, N. 
aukavo

i kavo $10.00, nuo L.Š.F. baliaus
Į $40.00, viso...................................100.00

Per "Laisvę:” nuo Steubenville, 
; Ohio lietuvių .............................. 4.66

Nuo LSS. 27 kp. New Haven, 
Conn. ............................................ 14.63

Nuo A. Kaslaičio krikštynų, New_ 
Haven, Conn...................................... 2.50

Per "Keleivį” nuo LSS. 3 kp. pra
kalbų, Cleveland, Ohio .......... 34.81

Nuo Lietuvos Sūnų ir Dukterų__ 
draugystės, Čambridge, Mass. .. 3.7o

Nuo LSS. 85 kp. iš Hyde Park, 
Mass................................................. 3-00

I

A. Kepalas,
2 Broad str, Burlington, N. J.

Pajieškau brolio Juozapo Sebeckio; 
Kauno gub, Raseinių pav, Retavo 
parapijos, Gervainio sodž. 10 metų 
Amerikoj; pribuvo į Chicagą, iš ten 
nuvažiavo į Kansas City, Kansas. 
Po nekokio laiko ir vėl sugrįžo į Chi
cagą, aš žinau gerai, kad jis gyvena 
dabar Chicagoj, bet nežinau jo adre
so. Už tai meldžiu jo paties ar pa
žįstamų suteikti man jo adresą, už 
ką bus atlyginti nuostoliai. (22)

John Sebecki,
211 First st, Elizabeth Port, N. J.

Drauges L. T. Tivynes 
Mylėtoju No. 1. Chicajo, III

Pusmetinis mitingas bus Nedėlioj, 
6 dieną Birželio (June), 1915, 12 va
landą dieną. Beržinskio salėje, 46 ir 
Paulina gatvių. Pribuvimas narių; 
yra būtinai reikalingas, nes yra daug 
svarbių reikalų apsvarstymui. Taip
gi bus priėmimas pataisytos konsti
tucijos. Norintiems įstoti yra ge
riausia proga šiame mitinge, nes įvy
kus naujai konstitucijai įstojimas bus 
pakeltas, ši draugija yra pralenkus I 
visas Chicagos draugijas nariais ir! 
turtu. Organu turi apsirinkusi "Ke
leivį,” geriausį iš visų lietuviškų lai
kraščių. (22)

Rašt. K. čiapas.

I

per komitetų $41.10, .. 66.10 
L.S.S. 216 kp. prakalbų, Lu-
Pa........................................ 2.30
L.Š.F. Komitetą Schenecta- 
Y. šv. Kazimiero Draugystė
$50.00, "Birutes” Dr-tė au- 

nuo

Viso per balandžio mėne
sį įplaukė ..............................  $1494.45

$8210.74Viso labo

Išlaidos.
Už išmainymą privatiškų <
1915 Gegužės 1 lieka pas . 

iždininką K. Šidlauską .... $8209.84
Paliudijimai išduoti per balandžio 

mėnesį sekantis: .
J. Jankauskas, J. Mickevičius, O. 

Veliniutė, M. Bundžiuskiutė, Easton, 
Pa.

A. Wesmanta, J. Naunčikas, A. 
Tirva, A. Kasputis, J. Tarskis, Hart- 
ford, Conn.

A. Paulionis, J. Aleksaitis, P. Gla
veckas, M. Kučinskas, Baltimore, Md.

Angliški atsišaukimai.
V. Užkuraitis 5 atsišaukimai, Me- 

dicine Halt Altą, Canada.
J. Tolivaiša 5 ats. W. Bridgewater, 

Mass.
P. S. Raulinaitis 4 ats. Hartford, 

Conn.
Extra angliški paliudijimai.

V. Užkuraitis 5 paliudijimai, Medi- 
cine Hat, Altą, Canada.

L.Š.F. finansų sekretorius,
Tadas L. Dundulis.

Westville, III.

čekių 90c
; L.Š.F.

Pajieškojimai
Pajieškau savo pačios Antosės 

penkių pėdų ir 2 colių, plaukai rudi, 
ji turi su savim 2 metų vaiką Vyras, .... . 6kurs šu ja drauge išvažiavo apie

ir kelis colius, tamsiai gelsvų 
Kas pirmas a-

pėdas
plaukų, raupuotas.
pie juos duos man tikrą žinią, ski
riu $5.00 atlyginimo. (22)

STEPONAS JONAITIS,
218 N. Walnut str., Duųuoin, III.

PINIGAI SIUNČIAMI Į LIETUVĄ NUEINA runom saugiai ir greitai.
"KELEIVIO AGENTŪRA” VISAME SAVO ŽMONĖMS PATAR
NAUJA TEISINGAI IR PINIGAI SIUNČIAMI PER "KELEIVIO 

AGENTŪRĄ,” NUEINA GREIČIAU. NEGU PER KITUS 
AGENTUS, NES

1. Pinigų ji pas save nelaiko, bet išsiunčia tris kartus į sąvaitę.
2. Pinigų pristatymą gvarantuoja bėgyje 3-jų sąvaičių, arba grąži

na pinigus atgaL .
Musų kainos:

Už 5 rub. $2. S0 Už 50 rub. 26.15 Už 100 rub. 52.15 Už 450 rub. 234.00)
10 5.40 55 28.75 125 65.15 500 260 00 >
15 8.00 60 31.35 150 78.15 600 312.00,
20 10.60 65 33.95 175 91.20 700 361.00
£5 13.20 70 36.90 200 104.15 800 416.00
30 15.80 75 39.20 250 130.15 900 468.00
35 18.40 80 41.75 300 156.15 1000 518 00
40 21.00 85 44.35 350 182.15 1500 778.00
45 23.60 90 46.95 400 208.00 2000 1038.00

Pinigai Lietuvoj dabar reikalingi, pasiuskit savo giminėms keliatą i 
rublių, ir siųskit per ,

“KELEIVIO” AGENTŪRĄ
28 Broadway,

f

'S
So. Boston, Mass. |

Pajieškau brolio, Povilo Beinoriaus 
Kauno gub., Raseinių pav., Batakių 
parapijos, Laukių dvaro. Kaip at
važiavo iš Lietuvos vieni metai ir gy
veno New Yorke. Meldžiu atsišaukti 
ar kas jį žino pranešti, o gausite di
delę padėką. (22)

Juozas Beinorius,
1436 Lincoln str., Waukegan, III.

Pajieškau merginos apsivedimui 
nuo 17 iki 25 metų amžiaus. Mergi
nos mylinčios gyventi ant ūkės (far- 
mos), meldžiu parašyt laišką ir pri
siųsti savo paveikslą. Jeigu mergi
na neturės pinigų atvažiuoti — aš 
nusiųsiu. Aš esu 21 metų amžiaus. 
Rašykit tuojaus. Vyrų meldžiu ne- 
lašinėti. Musų apielinkėj lietuvaičių 
nėra, todėl jieškau per laikraštį.

Wm. Brovm,
P. O. BOX 1, Page, Wash.

vyro, Jono Man-Pajieškau savo vyro, Jono II___
kauskio; Suvalkų gub, Rambonių pa
rapijos, Proniunų ~ ‘ "
kaip Amerikoj. 
Springfielde, III. 
džiu duoti žinią.

Mrs. Julijona
209 Warron st.

kaimo, 5 metai 
Pirmiau gyveno 

Kas jį žinote, mel-

Mankauskienė,
Bridgeport, Confi.

Iškilmingas, Didelis Piknikas
rengia Lietuvių Neprigulmingas 

Kliubas
NEDĖLIOJ,

Biižalio-June 6 d.. 1915 m.
GEO CHERNAUSKO DARŽE, 

Lyons, III.
Pradžia 9 vai. ryto. Įžanga 25 cen
tai porai.

Jaunuosius ir senuosius kviečiame 
kuolabiausiai atsilankyti, nes tai bus 
vienas iš puikiausių piknikų, kokius 
tamsta kada aplankiai. Galėsi sma
giai pasilinksmint ir gražiai pasibo- 
vyti, nes bus visokių puikiausių žais
lų. Galėsi greitai užmiršti savo var
gus ir nelaimes.— Jeigu butų šalta 
arba lytų, tai tuomet bus pikniko die
na perkelta ant kitos dienos, tikietai 
bus tie patįs geri, tik diena bus visur 
pagarsinta.

PASARGA: Imkite 22-ros karus 
iki 48-tai ir Ogden Avė., paskui im
kite Ogden Avė. karus iki 52-ros, o 
nuo ten Lyons karus ir važiuokite iki 
Desplain upės krantui, kur yra dar
žas. < (22)

LIETUVOS SUNŲ IR DUKTERŲ 
DRA.UGYSTĖ,

Dės Moines, Iovra.
Valdyba:

Pirmininkas — A. Gailis,
1013 S.E. Allen st. Dės Moines, la. 

Pirm, pagelb. — P. Mileris,
821 S.E. Market st. Dės Moines, la. 

Turtų Raštininkas — J. P. š epetij 
714 E. Walnut str. Dės Moines, lova. 
Prot. Rašt. — J. Kazlauskas,

2900 E. 29th str. Dės Moines lova. 
Iždinin. — J. Bindokas,

218 E. 5th str. Dės Moines, Iow& 
Iždo Globėjai — J. Čiapas,

123 E. D st. Dės Moines, lova. 
” ” — P. Ašmante,

217 E. 6th st. Dės Moines, lova.
Susirinkimai būna 1:30 po pietoj 

Columbia salėje, 409% E. Locust st, 
kiekvieną antrą nedėldienį mėnesio^

PALAIMINTOS LIETUVOS 
DRAUGYSTĖ,
Chicago, HL

Valdyba: i
Prezidentas — K. Meškauskas,

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

906 W. 20th PI. Chicago, HL 
Nutarimų Rašt — Ant Tamkavižij 

1916 Canalport avė, Chicago^ HL 
Fin. Raštin. — J. Syker,

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

3131 So. Wentworth avė. ChicMj 
Organo užžiur. — A. Selemonavič,

1956 Canalport avė, Chicago, HL 
Susirinkimai būna kiekvieno miu^ 

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

Pajieškau darbo, bučernėj arba što- 
re; esu gerai išsilavinęs tame darbe, 
susikalbu keturiom kalbom, kam rei
kalingas toksai darbininkas atsišau- 
kit šiuo adresu:

Mikolas Šileikis,
BOX 619, Leechburg, Pa.

Pajieškau Kazimiero Simaičio; 
Kauno gub, Šiaulių pav, Žagarės 
vai, Endriškių kaimo. Girdėjau gy
venąs New Yorke. Meldžiu atsišauk
ti.

Jonas Balčiūnas,
2025 Canalport avė, Chicago, III.

Pajieškau dėdžių: Leono, Jono ir 
Juozapo Jakubauskų; Kauno gub, 
Užvenčio par, Larnatiškių kaimo. 
Jie patįs, ar kas juos žino, teiksitės 
duoti žinią. (24)

Petras Pocius,
BOX 187, Westmoreland, N. Y.

Didelis Piknikas.
Parengė Lietuvių Pasilinksminimo 

Draugiškas Kliubas
NED. BIRŽELIO (JUNE) 6, 1915 

Prasidės 1-mą valandą po pietų 
DARžE KARECKAS GROVE,

658 W. 123-rd str, West Pullman, III.
Įžanga 25 c porai. Muzika Kliubo 

Beno, vadovystėje F. Hendrisono. 
Kviečiame visus lietuvius iš visų ap
linkinių miestų kuoskaitlingiausiai at
silankyti. Užtikriname tikrą užga- 
nėdinimą. (22)

KOMITETAS.

PARSIDUODA FORNIČIAI
Geri nauji forničiai trim ruimams 

ir virtuvei, parsiduoda dėl priežas
ties išvažiavimo labai pigiai. Matyt 
galima visados.
6 Garden Place, 2 floor, So. Boston.

Pajieškau pusseserės, Onos Vidau- 
skiutės; Kauno gub, Raseinių pav. 
Badančių kaimo. Du metu kaip iš 
Lietuvos. Meldžiu atsišaukti. ~ 
siu dėkinga.

Ona Čepikė,
507 Park View st, Racine, Wis.

Bu

Pajieškau Adomo Kačinskio, Juo
zapo Vismonto, Mykolo, Jono ir Leo
no Lemezio, Juozapo Pacevičiaus ir 
Antano Labanausko. Visi Kauno gu
bernijos, Šiaulių pav., Triškių vai., 
Dermeikių sod. Meldžiu atsišaukti. 
Kas praneš — gaus $5.00 dovanų.

Adomas Kačinskis,
314 Franklin st, Juliet, III.

Pajieškau brolio Kazio Stankūno; 
Kauno gub, Šiaulių pav. Lygumų 
vai, Vebarių Kaimo. 8 metai atgal 
gyveno Newark, N. J. Jau daug sy
kų jieškojau laikraščiuose, bet vis 
veltui. Norėčiau žinoti, ar dar jis 
gyvas ar miręs. Bukit geri jį žinan- 
tie pranešti. Pirmutinis, kuris pra
neš — gaus $25.00 dovenų.

B. Stankuniutė,
469 Summer avė, Newark, N. J.

Pajieškau pusbrolio, Juozo Kalen
dros, Liudviko Adeikio; Marei jono 
Adomaičio ir draugų: Juozo, Vlado, 
Benedikto Šakinskų ir Leonoros Ša- 
kinskiutės. Visi kauniškiai, Šiaulių 
pav., Žagarės par. Meldžiu atsišauk
ti šiuo adresu:

Vladas Kalendra,
316 Bridge st., Grand Rapids, Mich.

Paješkau pusbrolio, Vinco Petro- 
šaičio; Kauno gub, Raseinių pav.. 
Jurbarko miestelio; pirmiau gyveno 
New Yorko valstijoj. Meldžiu atsi
šaukti.

Marcelė šidlauskytė,
2914 Merrie st, Pittsbųrgh, Pa.

Jieškau vietos vargonininku; turiu 
puikų balsą ir moku gražiai vargo
nuoti . Tuom tarpu dirbu dirbtuvėje 
ir neužilgo žadu išvažiuoti j mainas. 
Norėčiau gauti lengvesnį darbą, tad 
ir kreipiuosi į gerb. klebonus, jei kur 
reikalingas vargonininkas, atsišauki
te tuojaus.

Mr. John Kaupas.
145 Greenwood st, Gardner, Mass.

DRAUGAI! Bukite taip malonus, 
praneškite kur galėčiau kokį nors 
darbą gauti. Labai ilgai išbuvau be 
darbo ir iki šiol negaliu <auti. Kas 
praneš ir gausiu darbą, tam bus už
mokėta. Norėčiau, kad galima butų 
gauti darbo New Yorko arba Illinoiso 
valstijose. Meldžiu rašyti.

Kaz. Bielskis,

AR MANAI PIRKTI ŪKĘ?
Jeigu taip, tai neatbutnai dasiži- 

noke apie Naują Lietuvių Ūkininkų 
Kolioniją Rusk County, Wisconsin. 
Tą vietą aprinko žemės specijalistas. 
Žemė yra gera. Letuviai naudokitės 
gera vieta dėl ūkininkavimo. (25)

D. B. PRATAPAS,
437 W. Dayton st, Madison, Wis.

FARMOS! FARMOS!
Jau yra čia pirkę apie 300 lietu

vių farmas. Jau veik visiems lietu
viams yra žinoma, kad Nason pavie
te, Fountain, Mich, yra geriausi 
kviečiams, dobilams ir bulvėms žemė: 
molis ir juodžemis. Fountain žemė 
viršija visas kitas žemes, kokios tik 
randasi lietuvių apygardoj. Aš turiu 
apėmęs išpardavimui 93 dirbamas ir 
išdirbtas farmas su troboms, dideliais 
sodnais. Yra 17,000 akrų nedirbamos 
žemės nuo $8.00 iki $20.00 už akrą. 
Fountain yra didžiausis centralinis 
lietuvių miestas. Jame randasi 18 
krautuvių, banka, 2 mokyklos, 3 ja
vų sądeliai. Visoki javai yra perka
mi; išdirbystės produktų ir materi- 
jalo. atvažiuokit pažiūrėti, o aš su 
automobiliu pavažinėsiu aprodyda
mas daug patogių farmų iš kurių ga
lėsit pasirinkt sau patinkamą vietelę 
Perkant žemę už gelžkelio tikietą su 
grąžinama. *—■ • • ■
žemių aprašymai dykai, 
jaus.

Žemlapiai (mapos) it 
’. Rašyk tuo- 

(26-5)
J. A. ŽEM AITIS.

FOUNTAIN, MICH.

LIETUVIŲ DRAUGIJOS 
KURIOS TURI 

„KELEIVĮ” Už ORGAN4

Lietuv. Mokslo Draugystė 
Pittsbųrgh, Pa.

Lietuvių Pašelpinė Draugystė 
LAISVE, EASTON, PA.

Susirinkimai būna kas pirmą pėV 
nyčią kiekvieno mėnesio nuo 7:30 va
kare, Anglų Socijalistų ruime, 
Northampton str. 

VALDYBA. 
Prezidentas — O. Velioniutė, 

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

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

tojas — J. Ratinis, 1113 Ferry st. 
Fin. raštininkas — J. Viturys 

___________ . 139 S. Bank st, Easton, Pa.
33 Harding str, Čambridge, Masa. Kasierius — J. M. Jankauskas,

Pa. I

LIET. NEPRIGULM. KLIUBAS 
Chicago, I1L

Prezidentas — Sal. Vasaitis,
712 K. 17th place, Chicago, HL 

Pirm. Pagelb. — Jonas Gružinakaa, 
923 W. 33rd 

Prot Rašt. ir organo
Petras Keniutis,

3238 So. Halsted st, Chicaga, 
Finansų Rašt — Kaz. Mikolaitia, 

3327 Auburn avė., Chicago, H. 
Kasierius — Kaz. Šilas,

3342 So. Halsted str, Chicago.
Susirinkimai atsibuna kas paskati

nę subatą kiekvieno mėnesio, 7 J* 
valandą vakare, "Aušros" įrrrtaiši 
je, po No. 3149 S. Halsted st. Meti 
nis susirinkimas pripuola sausio mi
nėsi j. Bertaininiai: Balandžio ir 
lių mėn. Pusmetinis Liepos mėn.

■ — —i
DRAUGYSTĖ ŠV. PETRO No. 1 

Town of Lake, Chicago, HL « 
Valdyba:

Pirm. — B. Mozeika,
4005 S. Artesian avė., Chicago, HL 

Pirm. Pagelb. — Stf. Morkūnas,
2459 W. 46th pi, Chicago, BL 

Org. Užžiur, Prot. rašt. K. A.
4619 S. Washtenaw avė. Chicago. 
Finansų Rašt. — J. Laucevičia,

4644 So. Paulina str Chicago, HL 
Kasierius — K. K. Stryneclds,

4612 S. Ashland ava, Chicagj 
Susirinkimai būna kas trečią aa> 

dėldienį kiekvieno mėnesio 19 vaL 
dieną bažnytinėj svetainėj, šv. PotM 
neprigulmingos parapijos, 4588 d* 
So. Marshfield avė, Chicago, HL

TĖVYNĖS MYLĖTOJŲ N®. 1
Town of Lake, Chicago, HL

Tėvynės Mylėtojų Draugystėa Nal 
ant Town of Lake, Chicago, HL 
sirinkimai atsibuna kiekvieną piną 
nedėldienį mėnesio 12 vai. dieną, A 
J. Bieržynsldo salėje, kampas 4* ll 
Paulina sts.

Valdyba: ’ i
Prezidentas — A. J. Bieržynskia

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

4547 So. Marshfield avė, Chicago 
Prot. rašt. — K. A. čiapas. 
4619 S. Washtenaw avė. Chicago. 
Turtų rašt — A. J. Kareiva,

1805 W. 46th st, Chicago, U, 
Kasierius — K. K. Strzyneckis,

4612 S. Ashland avė, Chicago, HL 
Užžiurėtojas org. K. K. StrzynoekL 

4612 So. Ashland avė, Chicago^ I1L 
Visi Tėv. Myl. Dr-stės No. 1 aa> 

riai, kurie dėl kokių nors kliūčių 
gauna laikraščio, kreipkitės pa* 
Draugystės organo prižiūrėtoją, O 
tuojaus laikraštis bus siunčiama®, 
Į Redakciją rašyt nereikia, nes bo 
valdybos paliepimo, laikraščio siųsti 
męs negalim.

”Kel.” ADM.

LIETUVIŲ PASILINKSMINIMO 
DRAUGIŠKAS KLIUBAS.

Indiana Harbor, Ind.
Valdyba:

Prezidentas — Pranas Hendersonaa, 
2112 137th st, Ind. Harbor, lai 

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

Prot Rašt. — Pranas Radis, 
room 22, Palace Hotel,

Indiana Harbor, Iad. 
Kasierius — Antanas Mikalocz,

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

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

3604 Deodar st, Ind. Harbor, IadL 
Susirinkimai atsibuna nedaliomis 

po 15 d. kiekvieno mėnesio, 1-mą va
landą po pietų, Antano Mikolaes sve
tainėj, 2112 137th str, Indiana Haa> 
bor, Ind.

t )
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KAS NORITE TURĖTI 
DRUTUS IR DIDE
LIUS PLAUKUS?

Jei jūsų plaukai slenka ar visai jau 
nuslinko, tai 
čiausiai pas 
man žinomų 
slinkimų ir
j labai trumpų laikų, 
taipgi išgydau. Norint 
atsakymo, reikia prisiųst

Rusijos carui sekasi.
i pasitiki 

ant Dievo galybės, negu ant 
žmonių apšvietimo, ir dėlto 
šitoj karėj Dievas carui pa
deda. Iš pradžios Mikei rei
kėdavo važiuoti karės fron- 
tan net iki Prūsų rubežiaus. 
Daug būdavo neparankumo, 
ilga kelionė. Dabar taip to
li jau nereikia važiuoti, ka- 
vės frontas pats artinasi 
prie Petrogrado, Neužilgo 
caras galės matyt vokiečius 
jau per savo langą.

Kaizeris daugiau tiki Į 
Kruppo kanuolės, negu i 
Dievo galybę, ir jam už tai 
kas diena vis toliau prisiei
na važiuoti nuo Berlvno. 
kad pamačius karės frontą. 

Reikia tikėtis, kad po 
šitai karei caras, jeigu Die
vas ji išgelbės nuo vokiečių 
"nevalios,” da daugiau pri
statys Rusijoj cerkvių.

nnif ADTCTIV A Rusijos carui UUHUKIMIAA Cąr?s «u

y i”
AVINAI IR AVELĖS.

Paikus ir nuolankius vergus 
vadinam avinais,

Avingalviais, arba ir 
stačiai asilais.

Kaip paiki ir juokingi 
yri tie žmonės —

O tokių daygybę 
rasi sviete, —

Kurie vis tikisi dievų 
sulaukt malonės

Ir laimę sau stebuklais 
mano apturėti.

Meldžiasi, pasninkauja, 
bažnyčiose tupi,

Liaudės gi laisvė ir gerovė 
tokiems visai nerupi.

Jų sausos galvos prikimštos 
yri pelenais,

Nedyvai, kad ir kunigija 
vadin juos avinais.

Ir su aštriomis žirklėms 
avus tuos avinėlius

Plikai kerpa ir skuta 
kirpikai-kunigėliai.

Sakysite, kad kalbu 
visai aš be teisybės?

Ne, broliai! avinėlių 
yra tarp mus galybės!

Velnių Ponaitis.

Anglas ir vokietys.
Anglas susitikęs vokietį 

su kuriuo vienoje dirbtuvė
je kadaise dirbo, užvedė 
kalbą:

Anglas: Tas vokiečių kai
zeris, tai pasiutęs žmogus.

Vokietys: Ja, ja....
Anglas: Ves, išvedė vi

sus žmones i karę.
Vokietys: Ja, ja...
Anglas: Yes, tai 

razbaininkas...
Vokietys: Ja, ja...
Anglas: Yes, žudo 

jos vaikus ir moteris.
Vokietys: Ja, ja...
Anglas: Yes, jūsų tas kai

zeris, tai tikras kalės vai
kas....

Vokietys: Ja, jo motina 
buvo tikra anglikė....

K. Paznokas.

tikras
I

Belgi-

atsišaukite 
mane, o aš 
gyduolių 
nuplikusius

kuonogrei- 
su pagalba 
sustabdysiu 
atauginsiu 
Pleiskanas 

kokio nors 
štampų už

centu. (26)
L. J. PAULAUSKAS

(Barzdaskutys)
152 Millbury Street, Dept. 12,

WORCESTER, MASS.

l| Akušerka [
; Pabaigusi kursų Wt»mans Medieal Į 

College, Balt i mere, Md.

Pasekmingai atlieka savo darbų 

j iprie gimdymo, taipgi suteikia vi-; 
i ; sokias rodąs ir pagelbų įvairiose; ' 
; i moterų ligose.F. Stropieee
i i SO. BOSTON, MASS j

i M. Gallivan Co

: »tr„ 

7 st.

U ii ai ko geriauaį

Elip, Vyną, Likierius ir 
I kitokius gardžius gėrimus 
o taipgi ir geriausio taba

ko Cigarus.
Meldžiame užeiti, o visados rasi 

gražų patarnavimą.

362 2nd st, Si. Bestu.
f

Ei, Vyrai. Viai Paa

YUDEIKO!
Jis užlaiko gerų Restauracijų, vi

sokios rųšies Alaus, DegtiiMs, 

Vyno ir Cigarų.

Pirmiausia ir parankiausia 

v'eta lietuviams.

304 Bmtaj ir 25MKStrHts 
SO- BOSTON, MASS.

J. VALEIKA

Klausimai iš Biblijos.
Kas gimė pirmiau Adomo 

su barzda?
—Ožys.

— Ką reiškia: jautis pa
gimdė karvę?

— Adomas pagimdė Jie- 
vą.

— Koks pirmiausia ant 
žemės amatas atsirado?

— Kriaučystė: Adomas ir 
Jieva pasisiuvo sau rubus iš 
medžio lapų.

— Kiek laiko Adomas 
buvo Rojuje?

— Nuo šeštos iki devin
tos valandos, nes tiek tik 
Jieva teiškentė neprigun- 
džius valgyt uždraustą vai
sių.

Norėtų pamatyt.
Tėvas: Mano keturiom 

dukterim tamsta duosi mu
zikos lekcijas, kiek tamsta 
rokuosi už valandą?

Mokytojas: Norėtau, pir
ma visko, pamatyti tamstos 
dukteris... R.

FOTOGRAFISTAS

25,000 Kat^!il°^u
Užlaikau gramofonus su lietuviš

koms dainoms. Kožnas rekordas ka
štuoja tik 75c. Jeigu nori mano ka
talogo, tai prisiųsk už 3c. pačtinę 
štampą, o apturėsi didelį ir puikų 
katalogą, kuriame rasi visokių ge
riausių Armonikų, Skripkų, Triubų 
ir daugybė kitokių Muzikališkų In
strumentų, Istoriškų ir maldų knygų, 
kokių tik randasi lietuviškoj kalboj, i 

Taipgi turim gražių popierų gro- 
matoms rašyti su puikiausiais ap
skaitymais ir dainomis, su drukuo- į 
tais aplink konvertais, tuzinas 25c., ’ 
penki tuzinai už 1 dolerį. 
Reikalaukite visokio tavoro pas tik
rą lietuvį, o gausite teisingus tavo
ms.

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

di- 
iš

Teisingiausia ir Geriausia

APTIEKA
Sutaisom Receptus su 

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

EDVARD DALY, savininkas
Broadwaj> S Boston, Hm 

Galite reikalaut ir per laiškus, 
mes per ekspresų gyduoles at-

>

Redakcijos atsakymaL

”Vėžį” i turgų.
(Fe-ale-tonas).

Šviesus, giedras seredos 
rytmetis. Protestonų baž
nyčios bokšte, ant Broad- 
way, netoli paštos, laikrodis 
muša 8-tą. Dideliais šuo
liais žingsniuojame su drau
gu, kurį susitikau valgyk
loje bepusryčiaujant, pa
kalnėn, prie savo kasdieni
nio darbo.

O štai ir ”Vėžio” lageriai. 
Staiga prasiveria ”vėžiny- 
čios” duris ir prieš mus iš
sižergia tris tautiškos figū
ros su maišais; dvi jų velka 
maišus pasispaudę po paža- 
ščia, vienas ant pečių.

— Na gi, kas čia dabar do 
procesija? klausiu draugo.

— Nejaugi tai nežinai? 
Gi vėžininkai Žemaimatan- 
tis, Skerdžius ir Šmockus 
gabena ”Vėžį” turgun — 
paaiškino draugas.

— Taip! tai menki iš jų 
žvejai, kad per metus vos 3 
maišiukus tegali tų "Dievo 
sutvėrimų” prižvėjuoti...

Žengiame artyn.
— Padėk Dieve! O ką, 

vyrai, ar tai tik tiek ”vėžių” 
Į tautišką varžą teįsisprau- 
džia?

— Matyt, menkai ”smožy- 
jate” tuos savo ”vėželius,” 
kad tautiečiai nenori jų val
gyti? Atsargiau, vyrai, su 
tais gyvūnėliais, kad nenu- 
sikapumotų, nes nuo nu
gaišusių ”vėžių” visa tauta 
gali vėžio liga užsikrėsti, o 
be operacijos sunku bus pa
gydyti — pastebėjo drau
gas.
Ot, skatinos! — murmte

lėjo pusbalsiai vienas vėži- 
ninkų.

Mes nužingsniavome.... 
i. žnyblvs.

tariau aš.

Iš mėsos — žuvis.
Kunigas pamatęs čigoną 

pėtnyčioj mėsą valgant la
bai pasipiktino. Apžiūrė
jęs, sako:

"Palik, tu pagone, katali
ku ir nebeėsk pėtnyčioj mė
sos.”

Čigonas: — Ar, pane pra- 
baščiau, gali iš pagono kata
liką padaryti?

Kunigas: — Žinoma, kad 
galiu. Pakrikštysiu ir busi 
katalikas.

Čigonas sutiko ir tuoj ta
po pakrikštytas. Po neku
riam laikui kunigas vėl pa
mato čigoną mėsą pėtnyčioj 
valgant ir kad suriks:

”0 tu pagone! Jau tu ir 
vėl ryji pėtnyčioj mėsą. Nei 
kataliku būdamas neužlai
kai pasninkų.

Čigonas: — Klysti, pane 
prabaščiau. Aš valgau žu
vį, o ne mėsą.

Kunigas: — Melagiau tu!i 
juk aš neaklas, ar aš nema
tau, kad tai mėsa!.,.

Čigonas: — Jei, tu, pane 
prabaščiau, galėjai iš ma
nęs pagono padaryti katali
ką su savo krikštu, tai ko
dėl gi aš, pane, negaliu pa
daryti žuvį iš mėsos? Aš 
tą mėsą pakrikštyjau žuvę, 
ir ji dabar, pane, jau ne mė
sa, bet žuvis.

K. J. Geležėlei.— Užmeta
te socijalistams, kad jie nie
kina I.WAV. ir jos narius 
prašalinę iš L.S.S. . Argi ne 

iš- naiviškai šnekate? Kol re- 
publikonų užtarytojas ”D. 
Balsas” neužsipuldinėjo ir 
nešmeižė socijalistų, socija
listai ramiai sau tylėjo. Bet 
ar gali žmogus tylėti, jei, 
daleiskim, kokis gatvinis 
banditas be jokios kaltė pri
ėjęs užspiautų jam akis? 
Da juokingesniu išrodo pa
sakymas, kad socijalistai 
prašalino iš LSS. I.W.W. 
narius. LSS. šiandien I.W. 
W. narių priguli daugybė ir 
niekas jų nesistengia pra
šalinti. O jei LSS. prašali
no Grikštą ir jam panašius, 
kuriems tinkamiausia vieta 

j butų ligoninėje arba beprot- 
namyj, tai LSS. kaltinti už 
tai nėra ko. Juk pamišu- 
siems žmonėms ne vieta or
ganizacijoj.

Brolis ir Sesuo.
netilps dėlei stokos vietos.

K. Motuzai.— Patalpino
me ilgoką korespondenciją 
iš Jūsų miesto, todėl antros 
nebededame. Bet vistiek 
ačiū.

” Vargdienio” Valdybai.— 
Tilps sekančiame numeryje.

Beržui.— Eilių netalpin
sime.

J. J. Skurdeliui.— Už ži
nutę ačiū, bet jau patalpino
me pirmesnę apie tą pati da
lyką.

Kaz. Braževičiui.— Pa
talpinsime.

t

Klinga.

Dovana.
Antanukas: Ką tau davė 

ponas Jurgis, Naujiems. Me
tams, kada nuėjai jo pas
veikinti ?

Petrukas: Ką man davė? 
Savo ranką davė pabu
čiuot. R.

sa- 
ne- 
tas

ŠĮ syki

I

j “Keleivio” Skaitytojus

Visai nejieškotų.
Magdė guli lovoj, kamba

ryj tamsu, Įeina vyras.
— Jonai, eiva laižybų, jei 

tu man duotai 5 rublius, tai 
tu manęs nerastum!

Jonas: Jei tu man duotai 
5 rublius, tai aš tavęs 
nejieškotau!

visai
R.

tarpKoks yra skirtumas 
moteriškės ir gaidžio?

Gaidys nešioja ilgas plun
ksnas ant vuodegos, o mo
teris ant galvos.

Neturi paliudymo.
Samdytoja: —Tamsta 

kai. esi gera virėja, bet 
turi paliudymo. Kaip 
gali būt?

Virėja:— O tas yra taip, 
kad aš esu labai gera virėja 
ir visi mane laikina, todėl 
kur tik aš dirbu, tai dirbu 
taip ilgai, kad visi žmonės
ten išmiršta ir nebelieka kas ( 
parašytų paliudymą.

Taip nepataikytų.
— Paskutinėje medžiok- 

ėje vienu šūvi u nušoviau 
dškį ir 2 laukines antis!...

Aš taip nepataikyčiau...
— Šaudyt?
— Ne — meluot!

Gerbiamieji:— Kurių pre
numerata pasibaigė malonė
kite atnaujinti, nes sulyg 

j krasos taisyklių priversti 
' busim sulaikyt. Taipgi mel
džiame ir savo draugus pa- 

i kalbint užsirašyti ”Keleivj” 
kaipo tikrai darbininkišką 
laikraštį, kuris prie kiek
vienos progos šventai gina 

i darbininkų reikalus.
Mainydami adresą būti

nai turit priduoti SENĄJĮ 
[ir NAUJĄJĮ adresus. To 
nepadarius, permainyt ad
reso negalima. Mainant ad
resą geriausiai parašyt at
virutę, nes tas pigiau ir pa
rankiau.

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

Su pagarba,
”Kel.” Administracija.

Iiį
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0-R1SST. ANRZEOSKI
Vienatinis lenkiškas

DANTŲ DAKTARAS.
Užtaisau pasigadinusius dantis ir 
dedu naujus. Laikų gvarantuoju. 
Ištraukiu dantis be jokio skausmo.

238 Harrison avė. Boston.

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

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

Darbininkai, Skaitykit 
VAIDYLĄ!”

"Vaidylos" leidėjas 
matydamas darbi
ninkus mažai dir
bant, sumažino sa
vo laikraščio ”Vai- 
dylos” kainą. Kas 
prisius 25 c. gaus 
laikraštį "Vaidylą” 

•' per visus metus.
"Vaidyla ’ yra didelio formato, su 

puikiais paveikslais; tikras darbinin
kų laikraštis. Eina jau antri metai; 
nėra leidžiamas dėl pelno, tik dėl pa- 
mažai dirbate galite užsimokėti to- 
gerinimo darbininkų būvio. Kurie ir 
kią mažą prenumeratą. Siųsdami pi
nigus adresuokite taip: (22)

"VAIDYLA,”

1334 S. 48th avė., Cicero, III.

Ant 21 
akmens
Gelžkelio laik
rodis sriubelių 
užsukamas, vy
riško didumo, 
ant 20 metų au
ksuotas su iš
rašytais dubel- 
tavais viršais. 
Labai teisingai 

. . eina, skiriamas
ypatingai gežkeliu važiuojantiems 
žmonėms, kuriems reikia visuomet 
tiaras laikas žinoti. Gvarantuotas 
ant 20 metų. Ypatingas pasiulvji- 
mas. Mes išsiųsime šį laikrodėlį ant 
kiekvieno adreso už $5.75 C. O. D. ir : 
persiuntimo^ kaštus, su teise jums vi-1 

i ską peržiūrėt. Jei busi neužganėdin- 
■ tas, nemokėk nė cento. Atsiminkite, 
t jus uzmoketumėt už tokį pat laikro- 
I deli apie $25.00, jei pirktumėt kitur.
Puikus auksuotas lenciūgėlis ir ka
butis dykai su kiekvienu laikrodėliu.

(2^>)
906 Athenaeum Blg., CHICAGO, 1LL. 

EKCELSIOR WATCH CO.

o 
siųsim.

i
Sinti DYKAI dvi £eras štukas 
*r Didelį Kataliogą visokių ma- 
g.škų štokų ir kitokių visokių 
dalykų, kūnų tu labai nori, o 
nežinai kur jų gaut? Atsiųsk 

savo pilną ir aišku adresą ir už
6 centus s tempų dėl uždengimo 
prisiimtini o kaštų, o męs tuojaus 
tą Kataliogą ir štokas tau nusių- 
sim DYKAI. Adresuok:
JUOZAS J. SZLIKAS, 

(MAGIKAS) 
3261 S. Halsted St Chicago. IIL

I

JUS GALETE IŠAUGITI

PLAUKUS
Pasekmingas, moks- I 

liškas gydymas dykai I 
dėl vyru ir moterių.

Ar slinka jums plau- t 
kai?

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

Ar randas plaiskotes, 
niežas odos galvos?

Ar plinki, bei pra
dedi plikti?

Ar kenkia kas iš
Prieš gydymų, aukščiau pasakytu li

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

“TEISYBE APIE PLAUKUS,
Parašita europos gar

singo specialisto, kuri
oje randas įvairios ži
nios:

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

GYDYMAS DYKAI.
Męs galeme pertl- 

krenti kiekviena, kad 
gyduoles CALVACUKA 
sulaiko slinkimą plau
ku prašalina plaiskotes 
ir augina gražius plau
kus Už 10 centu arba 
krasos markėms prisi
ųstus sykiu su Jusu 
antrašu. Męs išsiuče- 

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

Seštoie savaite miau atspaustą kuponų sestoje sataite. Jr siugkete gian<jen.
UNION LABORATORY, Box 538, Union, 
N. Y.
UNION LABORATORY, 

Box 538. Union. N. Y.
Siučiu 1 dedamas 10 centu dėl apmo

kėjimo kaštu persiutimo. meldžiu išsių
sti man tojaus jusu dolerine dėžutė Cal- 
vacura N. 1 ir knygute “Teisybe Apie 
Plaukus.” (Pasiuskete sykiu kuponą su 
jusu antrašu.) «

JOHN KULBOK CAFE

Sveikas gyvas, brolau! Senai ma
tėmės, gal jau kur nors į kitų mie
stų persikėliai?
O ne, da vis 

čia pat gyve
nu, bet seniai 
tame krašte 
lankiaus ir 
nerandu
JONO

KULBOKO

O. brolau, 
jau jis persi
kėlė j kitų 
vietų, ana ant 
kampo South 

1-mos .ir 
\Vythe avė. 
Laoar jis ten įtaisė visokius paran- 
<cmus ir gražius kambarius nakvy
nėms. Vasarų kambariai vėsus, o 
'iemą šiltu Todėl visiems gal. pa

tart atsilankyti į
JONO KULBOKO CAFE 

»1 Wythe ave^ Brooklyn, N. Y.

(21-5)

T. MATHUS
Geriausias Lietuva

SALONAS IR RESTAURACIJA

Sveiki geriausios rųšies gėrimai ir 

ižkandžiai. Patarnavimas prie
lankus. Parankiausia lietuviška 

užeiga.
J. MATHUS

342 Broadway, So. Boston, Masa

Didele Dovana

moteris, i

UMszkas D-ras M. Ziselman.
7 Parmenter St

Boston, Mass. 
Visokias ligas gy 
dau pasekmingia- 
usiai. Ateikit tie- 
siok pas mane 1 
trepais į Tirštį tik 
neikit ! aptieks: 
mano durys bal
tos arba telefoną 
duok o aš atesiu.
Ofiso valandos 
Nuo 9 iki 11 ryte 
nuo 1 iki 2 ir 6 iki 
8 vakare. Telephone 1967—3 Richmoa

8 vakare. Teleph. Richmond 2622-R. 
Gyv. 155 Chestnut st, Chelsea Park.
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AB NORI, KAD MYLtTŲ 

MERGINA?

Jeigu nori, tad pasipilk

Šita knyga “Daktaras” gražiai pamokina, kaip vyrus, taip ir 
kas būtinai reikalinga žinoti, visiems, kaip jauniems, taip ir seniems, 
ženotiems ir neženotiems

Kiekvienas skyrius šitos knygos yra labai žingeidus. Ta knyga kiek
vienam naudinga ir reikalinga turėti, kuris tik nori būti sveikas ir 
laimingai gyventi.

Šita knyga “Daktaras” aprašo visokių ligų vardus, kaip jos praside
da, kaip apsireiškia, kaip išrodo ir kaip greičiau, geriau ir kur greit 
ir teisingai galima išsigydyti.

Ta knyga labai plačiai aprašo apie vyrų paslaptybes bei ligas ir taip 
pat apie moteris telpa daug.

Šioj knygoj “Daktaras” dikčiai aprašo, atidengiant daug paslapčių 
< apie geriausius smagumus ženybinio gyvenimo ir taip-pat kaip ir 
5 kada geriausia yra apsivesti ir kaip............

Knyga “Daktaras”* yra paveikslais iliustruota, parodo ir giliausias j 
! kūno dalis, išaiškina paslaptybes. Ji reikalinga kaip sveikiems, taip iri 
sergantiems. Tik perskaičius tų knygą patirsi, ko čia negalima parašyti. ! 
• Apart kitų skyrių sergantiems rodijame skaityti apie nervų, kraujo, 
inkstų, romatizmo, odos, vidurių, nusilpnėjimo, bronchitis ir limpan
čias ligas: taip-pat apie moterų nesveikumus ir kitas visokias ligas, 
sėklos nubėgimo ir tt.

Jei sergi, tai pirmiau ne kaip manai vartoti kokias nors liekarstas 
ar kreiptis prie gydytojo, reikia būtinai perskaityti knygą "Daktaras”. 
Daug žmonių išgijo nuo rodos “Daktaro”.

Ypatingai serganti, nusilpnėję, sukliurę, pasigadinę per jaunystės 
klaidas ir varginami visokiomis, kaip paprastomis šviežiomis, teip 
užsisenėjusiomis ligomis, šitoje knygoje atrasite tikrą rodą.

Todėl, kad ta knyga dėl labo visuomenės išduota, tai kiekvienas j 
apturės ją dovanai, kuris tik atsiųs 10c stampomis prisiuntimui. Pasi
skubink išsirašyt, nes netrukus gali netekt!

Reikalauk dar šiandien, iškerpant šitą apgarsinimą ir adresuok teip:

The Philadelphia Medieal Clinic
1117 Walnut St. Philadelphia. Pa.

Pasarga: Profesionališki Daktarai Kliniko pasekmingai greit viso
kias ligas, vyrų ir moterų gydo. Kitiems rodąs davinėja.

Dr. VVilliam Yoder, Dr. Th. J. Russell, Medieal Directors.
jgSESaSEIgSaB^SIgEE

Siutus ir kitokius Rubus1

I

ggge?

Musų firma randasi ir Calif.rnijoj, 

todėl mes greičiau pagaunam viso

kias naujausias formas.

JEIGU NORITE TURĖTI 
GERUS RUBUS PIGIAI, 

TAD ATEIKIT PAS 
MUS.

DUOKIT PASIŪT MUMS
Užtikrinant, kad Jus sučėdysite 

pinigų ir turėsite GRAŽIUS RUBUS, 

Mes imam materijų ii genijų fir

mų ir primieruojam rūbų pagal žmo

gų, todėl nesudarko žmogaus išvaiz

dos ir būna tvirtesni.

GERUS VYRAMS SIU
TUS IR OVERKOTUS 
PIGIAUSIAI IR GERAI

Taipgi išvalom ir išprosinam vi

sokias Vyrų ir Moterų drapanas.

Tikras Jūsų brolis lietuvis

CREST KENDŽIŲ 

o ji niekad nepamirš jus, nes 

kendžių gardumas priverčia jų 

jus mylėt. Reikalaukit visur ir 

visada Lovneys Crest Kendžių. 

Jeigu negali gaut kitur, tai pn- 

s'ųsk mums doleri, o gausi vie

nų svarų geriausių Amerikoj iš

dirbtų kendžių.

K. ŠIDLAUSKAS
Generališkas agentas Bostonui

226 Broadway,
So. Boston. Mass.

Keliaujantis Kriaučius
Į Siuvam visokius MOTERIŠKUS ir VYRIŠKUS RUBUS. Taip- 
į pi parduodam tavom s jardais kitiems kostumeriškiems kriau- 
. čiams arba šiaip ypatoms, kurie pareikalauja. Visokį tavorų per

ti kant pas mane galit gaut pigiau. Aš važinėju po Mass. ir Con. 
ij valstijų ir ant pareikalavimo pribunu visur.

Reikale adresuokit taip:

t P. SIMKONIS,
7 Uommbia st^ Holyoke, Mass.

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

ir 20 AMES ST., 
MONTELLO, MASS.

SS



KELEIVIS

Antroji Revoliucija 
Portugalijoj.

Skaitytojai turbut dar at
simena, kaip 1910 m., spalių 
mėnesio pradžioje, Portu
galijoj sukilo žmonės, nu
metė už ausų paėmę "Dievo 
pateptąjį” karalių, sugriovė 
jo sostą ir įsteigė republiką. 
Tai buvo pirmutinė revoliu
cija.

Šiomis dienomis Portuga
lijoj buvo jau kita revoliuci
ja. Ir kaip pirmutinė, taip 
ir šita pasibaigė į kelias die
nas, be didelio kraujo pra
liejimo, pilniausiu laimėji
mu revoliucijonieriams.

Šitos revoliucijos tikslu 
buvo atgaivinti šalies kons
tituciją ir sulyg jos suorga
nizuoti valdžią. Buvusi lig- 
šiol generolo Pimentos Cas- 
tro suorganizuota valdžia 
nebuvo konstitucijnė, nes 
neatstovavo parliamento di
džiumos. Beto, ši valdžia 
pradėjo labai sauvališkai el- 
gties, pavyzdžiui, neleido 
parliamentui rinkties, nai
kino miestų korporacijas ir 
areštavo jų narius.

Pagaliaus šita valdžia 
taip susibičiuliavo su kara- 
lininkais (monarchistais), 
kad jau gatava buvo paves
ti jiems augštas vietas val
džioje ir paskirti jų vado
vams metinę algą, nežiūrint 
kad tie karalininkai nuo re- 
publikos įsteigimo iki šiai 
dienai buvo didžiausi tos re- 
publikos priešai, du kart 
jau griebėsi už ginklo kesin- 
damiesi ją sugriauti ir iki 
šiai dienai vis nesiliauja 
sankalbas darę.

Žmonės tai matydami nu
tarė padaryti premjero gen. 
Pimentos Castro valdžiai 
galą. Į kelias sąvaites buvo 
suorganizuotas revoliucijos 
komitetas ir jam pavesta vi
sas darbas. Šitas dirbo, pa
kol suorganizavo sukilimą. 
Revoliucija kilo kartu Liz- 
bonoje, Oportoj, Sentereme 
ir kitose vietose. Prie revo
liucijos prisidėjo ir kariški 
laivai; kurie oficieriai prie
šinosi, tie buvo sumesti į jū
res. Patįs žmonės taipgi 
griebėsi už ginklo ir su di
džiausiu entuzijazmu ėjo 
ant gatvių kovon. Lizbo- 
noj, kur valdžia stipriausia 
laikėsi, kova tęsėsi visą die
ną. Kaip tik duota trim 
šūviais ženklas prie sukili
mo, stovėjusieji uoste laivai 
tuojaus išėjo ir sustojo į 
mūšio liniją. Nuo krašto ga
lima buvo matyt, kaip ant 
nekuriu laivų pasidarė su
mišimas ir tuojaus pradėjo 
lėkti į jūres oficieriai. Ka
da mieste kariumenė pradė
jo šaudyt į žmones, jurinin
kai pradėjo šaudyt iš ka
nuolių nuo laivų į kariume- 
nę. Žmonės pradėjo šaukti 
j kareivius, kad jie stotų re- 
voliucijonierių pusėj. Dalis 
kariumenės prisidėjo prie 
žmonių ir vakare valdžia 
buvo jau apgalėta.

Paėmus revoliucijinie- 
riams viršų ,tuojaus ant vie
no kariškųjų laivų išrinkta 
nauja ministerija, kurion 
įnėjo visų partijų atstovai. 
Tik vienas ministeris dabar 
bus karės vyras. Republi- 
kos prezidentas pasiliko tas 
pats, Arriaga.

Tuojaus po revoliucijos se
natorius De Freitas peršo
vė ant stoties naujos minis
terijos pirmininką, senjorą 
Changas’ą. Žandaras sena
torių Freit’ą užmušė. Sužei
sto Chagas’o vieton minis- 
terių pirmininku ir vidaus 
dalykų ministerium likos 
paskirtas kitas, d-ras Jose 
de Castro. Gi generolas Pi
mentą Castro, buvęs pirma 
premjeru, likos areštuotas 
ir užrakintas ant kariško 
laivo.

Dabar Portugalijoj vėl vi
skas ramu. Naujoji minis
terija išleido manifestą, ku
riuo dėkavoja žmonėms ir

kariumenei už prašalinimą 
neištikimos valdžios. Nau
joji ministerija pasižada 
tarnauti žmonėms ir pildyt 
konstituciją. Beto ji priža
da paliuosuoti visus kali
nius, kuriuos senoji valdžia 
pasodino už politikos daly
kus.

P. S. Šitas straipsnelis bu
vo jau parašytas, kaip atėjo 
žinia, kad Portugalijos pre
zidentas de Arriaga padavė 
rezignaciją.

Kas girdėti Lietuvoj.
Kalvarija, Su v. gub. Čia 

iš 19 gyventojų visiškai su
degintos trobos šių ūkinin
kų: 1) J. Budrevičiaus, 2) 
J. Barkausko, 3) J. Dam
brausko, 4) J. Paulionio, 5) 
A. Ratelionio, 6) J. Navic
ko, 7) V. Ignatavičiaus, 8) 
J. Senkaus, 9) A. Mikalaus
ko (šeimininkas užmuštas), 
10) A. Palionio, 11) A. 
Burbos, kitų sudeginta ne- 
visos trobos.

Degant Pakirksnių kai
mui, užmuštas 1, sužeisti 3 
žmonės. Degant Pasudonės 
kaimui, Juodeškų užmušta 
3 žmonės (sako, buk visa 
šeimyna 8 žm?). Taipgi su
degintas didelis "Kirsnos 
tiltas," už 4 viorstų nuo Kal
varijos šeštakavo linkui. 
Kalvarijoje ir apskritai toje 
apylinkėje nėra namų, ar- 
motų šovinių nekliudytų.

Radzevičiaus posūnis.

Marijampolė. Kaip rašo 
"Rus. SI.”, vokiečiai iš mies
to jau išvedę savo didžiau
sias jiegas, likę tik kiek 
landšturmo (apsaugos). 
Pirmiau čia buvę jų štabai, 
ligoninės, vežimai. Ma- 
riampolėn buvo atvykę jau 
nemaža iš Vokietijos ir 
šiaip žmonių, įvairių valdi
ninkų.

Kazarmės esą sugriautos 
ligi pamatų. Taip-pat su
naikinta namai, kur buvo 
pirmiau apskričio viršinin
ko raštinė, policijos ir karės 
valdybos, apygardos teis
mas, vyrų gimnazija ir t.t. 
Vokiečių kirkė nepaliesta, 
rusų cerkvė pusiau sugriau
ta, katalikų gi bažnyčioje ir 
žydų sinagogoje stovėjo ar
kliai. Bažnyčios bokšte bu
vę įstatyta dvi lengvi armo- 
ti.

Marijampolėje laikoma 
keletas apylinkės valstiečių, 
kunigų ir vietos darbininkų, 
'aimtujų nelaisvėn, kaipo 
jžstovų. Kaikurie jų išsių
sti Prusuosna, kiti uždaryti 
čionai.

žemaičiuose. Permainų 
Žemaičiuose tuo tarpu neį
vyko. Vokiečiai rimtai sti
prinasi užimtose vietose. 
Nuo Aisėnų, buvusios mui
tinės prie pat sienos, rodos, 
jau užbaigė tiesti savo gele
žinkelį į Veviržėnus. Dau- 
gelyj vietų jie dirba plau
kiamus tiltus.

Pastaromis dienomis pra
dėjo gabenti kuone visus 
turtus ir "baldus” į Prusus.

Sodžius ir kaimus, kur 
buvoja kazokai arba jiems 
gyventojai padeda, grasina 
sudeginsią. Apie Kretingą 
yra keletą sudegintų ūki
ninkų.

Kovo 24 d. buvo mūšiai 
ties Andrejevu — Rietavu.

Po vokiečių atsilankymo 
pritruko maisto Andrejeve, 
Kvėdarnoj ir Rietave, taipo
gi ir jų apielinkėse: kiekvie
ną dieną randasi daugiau 
pabėgėlių, likusių be pasto
gės ir duonos.

Gargžduose kunigai Didž- 
galvis ir Baltrėnas pakliuvo 
į nelaisvę, taipogi buvo pa
kliuvęs ir vienas iš bažny
čios tarnų, bet pastarąjį kaž 
kodėl paliuosavo. Du pačto 
valdininku, kuriuodu ne vie
ną kartą drąsiai gynėsi nuo 
vokiečių žvalgų Veviržė- 
nuose, iki paskutinės valan-

dos pildydamu pareigas An
drejeve, pateko nelaisvėn.

Antrą kartą bombarduo
jant Kvėdarną, išleido į ją 
40 šūvių. Tą pačią dieną 
bombardavo Žvingius ir ap
šaudė iš juros Palangos a- 
pygardą. Šūviai krito net 
iy2 viorsto nuo Darbėnų, 
nepadarę nuostolių; tik 
Kvėdarnoje sudegė pora 
namų nuo sprogimo.

Parubežietis.

Vokiečių dvarai. Valsty
bės Bajorų Žemės Banke iš
statyti pardavimui keli vo
kiečių dvarai už skolas ban
kui ; būtent, bar. Reke Sado- 
nų dvarai (Radviliškio vai.) 
— 270 deš., grafo Keizerlin- 
go (Pašvitinio vai.), da
bartinio Šiaulių apskr. 8 
skyriaus žemiečių viršinin
ko — 456 deš.; abu tuodu 
dvaru — Šiaulių ap. Dar 
parduodamas dvaras Šven
čionių apskr. Erusto Zom- 
mero Sarakpolis (600 deš.) 
ir ten pat — 932 deš. Serg. 
Nik. Miasojedovo... (cenz. 
išbrauk.) Licitacijos skiria
mos: I-ji — gegužės 16 d., 
II-ji — birželio 2 d.

("Lietuvos Žinios.”)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ - I 

I Iš karės lauko.____ I 
KRUVINOS RIAUŠĖS 

TRIESTE.
Pereitoj sąvaitėj Austri

jos mieste Trieste, kur gy- 

baisios riaušės. Minia žmo
nių nuėjo prie gubernato
riau^ rūmų, nutraukė ir 
suplėšė Austrijos vėliavą, 
sudegino Austrijos kara
liaus paveikslą ir šaukė: 
"Mirtis Juozui-Franui!”

Pašaukta žandarus, kad 
išvaikytų demonstrantus, 
bet minia pasitiko juos ak- 
menais; paskui išplėšė 
krautuves, išdraskė gazines 
dūdas ir pradėjo statyt ant 
gatvių barikadas. Pašauk
ta kariumenė pradėjo į 
žmones šaudyt Užmušta 
47 moterįs ir daugiau kaip 
300 asmenų sužeista. Žmo
nės tam kartui išbėgiojo, 
bet paskui da daugiau įnir
to ant valdžios už įtaisymą 
tokios skerdynės. Veik vi
sose valdžios įstaigose likos 
išdaužyti langai ir išsprog
dinta du magazinai su pa
raku. Paskui minia užpuo
lė gubernatoriaus rūmą ir 
norėjo jį sudeginti. Karei
viai vėl pradėjo šaudyt ir 
vėl krito keli šimtai žmonių. 
Gubernatorius apskelbė 
mieste karės stovį ir išlipi
no apskelbimus, kad Austri
jos laivynas pradės bombar
duoti miestą, jeigu žmonės 
nenusiramins.

vena daugiausia italų, kilo; REVOLIUCIJA PORTU
GALIJOJ APRIMO.

Lizbona.— Dabar Portu
galijoj vėl jau ramu. Revo- 
liucijonieriai laimėjo ir Cas
tro ministerija likos nuver
sta. Dabar žmonių valdžia 
užėmė vietą. Visi senos val
džios pasodinti kalėjimann 
politikos prasikaltėliai bus 
paliuosuoti. Premjeras Cha- 
gras, kurį senos valdžios ša
lininkas buvo peršovęs, grį
žta prie sveikatos.

AUSTRIJA AREŠTUOJA 
VISUS ITALUS.

Austrija turi atėmus iš 
Italijos daug žemės ir mies
tų, todėl veik visi gyvento
jai tenai yra italai. Kilus 
dabar karei su Italija, Aus
trijos valdžia visus tuos ita
lus areštuoja ir gabena 
Austrijos gilumon. Iš Trie
sto, Polos, Gorricos, Gran- 
deskos ir kitų miestų italai 
bugdomi tūkstančiais. Au
strija bijosi, kad jie nepadė
tų italų kariumenei.

KAIZERIS PER PLAUKĄ 
IŠLIKO GYVAS.

Paskutnėmis dienomis Sa- 
no paupiu, Galicijoj, siautė 
baisus mušys austro-vokie- 
čių su rusais. Granatos lijo 
kaip lietus iš praplyšusio 
debesio. To mūšio pažiūrėti 
atvažiavo ir kaizeris. Vos 
tik jis išlipo iš savo automo- 
biliaus ir pasilipęs su keliais 
generolais ant kalnelio pra
dėjo per žiūroną tėmyti mū
šio sukurį, kaip atlėkė rusų 
granata ir sprogo su apkur
tinančiu griaustiniu. 7” 
zerio automobilius likos su
daužytas į šipulius ir už
muštas vežėjas. Kaizeris 
persigandęs tuojaus sėdo 
kitan automobiliun ir spru
ko tolyn.

Tai jau trečią sykį kaize
ris išsisuka iš nelaimės. 
Pirmą sykį jį per plauką tik 
neužmušė Belgijoj, kur an
glų granata sudraskė namą, 
iš kurio kaizeris buvo tik 
porą minutų išvažiavęs. An
trą sykį franeuzai buvo už
taisę jam ant kelio žaban
gas ir butų paėmę jį gyvą 
nelaisvėn, jeigu paskutinėj 
minutoj šnipai nebūtų jį 
persergėję. *

Kai-'degų, svarų

VOKIEČIŲ "NEUTRALI
TETAS” PER BŪRŲ 

KARŲ.
Vokiečių ambasadorius 

Washingtone užprotestavo 
prieš siuntimą sąjunginin
kams ginklų iš Suvienytų 
Valstijų, nurodydamas, buk 
toksai ”biznis” yra priešin
gas "neutraliteto dvasiai.” 
Bet ”New York Herald” 
jam dabar nurodo, kad per 
būrų karę Vokietija, nors ji 
buvo tuomet neutralė ir 
simpatizavo būrams, prista
tė Didžiajai Britanijai šito
kių karės medegų:

Skrynią su kanuolių pa
tronais ...............  1,378,600

Kordito ir kitokių be
dūmių sprogstančių me- 
‘ j............  80,200

Dinamito ir kitokią 
smarkiai sprogstamųjų 
medegų, svarų .. 2,580,000 

Šautuvų patronų 8,082,540 
Fiuzų, vamzdžių ir ka

psulių ............... 2,931,123
Greitai šaujamų kanuo- 

lu^ 108
• Šitus ginklus ir amunici
ją anglai tuomet vartojo 
prieš burus, kurie buvo at
kirsti nuo likusio pasaulio 
taip pat, kaip dabar Vokie
tija, o tečiaus Vokietija tuo
met nesakė, kad pardavinė
ti Anglijai ginklus yra 
"priešinga neutraliteto dva
siai.” Nesakė, nes ji darė 
iš to puikų biznį.

I

Tu pasaulio švietėjau...
(Aukauju Kristui).

Tu, pasaulio švietėjau, ganytojau geras, 
Iš vargdienią užgimęs, beturčiams meilingas! 
Tu paniekinai auksą, Tau turtai — rūdys... 
Iš tų amžių giliųjų, ateik Tu, garbingas!

Tu užaugai varge tarp žmonių darbininkų, 
Prikankintas, prislėgtas, didžių neteisybių, 
Savo strėnas ištiesk ir ateik, Tu gerasis, 
Ir paberk nors žiupsnelį aukščiausių šviesybių.

Prisiskaitęs apsčiai naudingiausiųjų raštų, 
Pranašysčių, senovės žmonių geros valios, 
Iš išminčių, galvočių sau protą įgijęs, 
Tu parodyk stiprybę minties visagalios!

Tu privargęs, bedirbdamas liaudies gerovei, 
Užmigai sau ramiai tarp sujudintų marių... 
Atsibusk! sulaikyk šią įsiutusią audrą 
Ir gyvenimą - laivą išgelbėk nuo karių!...

Tu apšviesk tų baisiausiųjų žmogžudių minias 
Ir įkvėpk į ją širdis švenčiausiąjį geismą, 
Ir nuprausk nuodėmingąją kruviną žemę, 
Ir įsteik savo mokslu tarptautišką teismą!

O paėmęs botagą, nueik į bažnyčią, 
Pažiūrėk — kunigai tavo garbę parduoda, 
Kaip į turgų pavertę maldos šventinyčią 
Skambančius kaip ten žarsto... su nuodėme juoda.

Pamatysi, kaip niekin tą mokslą švenčiausi, 
Kaip gudriai veidmainiauja, politiką varo, 
Pragarinėmis bausmėmis turtą vilioja, 
O visuomenės naudai jie nieko nedaro...

Tu parduodančius, perkančius, tuos parizėjus 
Išgainiok ir išplak iš ramybės tvirtovės!
Tu prakeik — kaip ir figą — vargdienių spaudėjus 
Ir žmoniją nuvesk prie tiesos ir gerovės!

(Iš “Rygos Naujienų.”) Jovaras.

REVOLIUCIJA AUSTRI
JOS MIESTUOSE.

Austrijos miestuose, ku
rie seniau buvo atimti iš Ita
lijos, dabar kįla revoliucija. 
Buvo rašoma apie didelį 
kraujo praliejimą Trieste. 
Dabar tokios žinios ateina iš 
Polos. 10,000 italų, kurie 
dirbo čia Austrijos arsena
luose, sukilo ir užpuolė 
Austrijos kariumenės. 
italų likos užmušta ir 
sužeista.
TURKAI IŠSKERDĖ 

ARMĖNŲ.
Rusų ambasadorius 

neša iš Urumijos

ant
50

150

6,000
pra- 

(Per
sijoj), kad Azijos Turkijoj, 
Vano apielinkėj turkai iš
skerdė 6,000 armėnų ir 
skerdynė vis da nesiliauja. 
Armėnai užsidarę savo na
muose su šeimynomis gina
si kiek galėdami.

Turkai jau ne pirmu kar
tu atsižymi tokiais žvėriš
kumais. 1895 metuose, per 
spalių ir lapkričio mėne
sius, jie išskerdė apie 15,000 
armėnų. Turkai yra maho
metonai, o armėnai katali
kai, ir iš to visa neapykan
ta.

VOKIEČIAI NORĖJO PA
SKANDINTI IR "TRAN- 

SYLVANIJĄ."
"Transylvania"— tai di

delis pasažierinis laivas, ku
ris tuojaus paskui "Lusita- 
nios” išplaukė Anglijon iš 
New Yorko su 879 pasažie- 
riais. Paskandinus vokie
čiams "Lusitanią,” ameri
kiečiai labai bijojo, kad ir 
"Transylvania” gali būt pa
skandinta. Ir ištikrujų vo
kiečiai kėsinosi ir šitą laivą 
pražudyt. Netoli Škotijos 
nedėlioj po pietų "Transyl- 
vanijos” pasažieriai pama
tė kaip ir anties galvą išlin
dusi iš vandens kokį tai dai- 
gtą. Gudresni tuojaus su
šuko, kad tai vikiečių nar
domojo laivo "akis” (peris
kopas). Ir tuojaus po van
deniu pasirodė baltas takas, 
kuris greitai artinosi prie 
"Transylvanijos." Tai buvo 
torpeda. Bet kapitonas pa
suko laivą į šoną ir torpeda 
praėjo pro šalį. Kapitonas 
tuomet paleido "Transylva- 
niją” visu greitumu ir da
rydamas kuodidžiausius 
vingius atplaukė Škotijon. 
Pasirodžius vokiečių sub- 
marinui, valtįs ant ”Tran- 
sylvanijos” buvo jau nuleis
tos ir viskas priruošta kaip 
tik gelbėtis.

ŽMONIŲ SKERDYKLA
Indomiausias aprašymas'apie visas

KARES BAISENYBES

7

Šį veikalą paraše pagarsėjęs vokiečių veikėjas ir mokytojas W. 
Lamszus, kuris pats toj baisioj skerdykloj dalyvavo. Šioje kny

goje aprašoma karė vokiečių su franeuzais. Skaitant šitą knygą 

plaukai šiaušiasi ant galvos. Autorius šio veikalo Lamszus yra 

pagarsėjęs antimilitaristas. Už šio veikalo parašymą jis buvo 

skaudžiai vokiečių valdžios persekiojamas. Lietuviu kalbon tą vei

kalą išvertė Negeistinas. Knyga atspausta ant gražios popieros 

ir papuošta gražiais viršeliais. Kaina tik 15c.

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

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

FARMOS, Geriausios FARMOS!
Pigiai parduodu geriausias gatavas Farmas su 

BUDINKAIS, SODNAIS IR UŽSĖTAIS JAVAIS.

Farmų turiu visokio didumo, žemė molis su juodžemiu ir molis ra 
smėlžemiu maišyta.
DERLINGIAUSIA ŽEMĖ — PIRMO SORTO, VISOKIEMS JAVAMS, 

ŠIENAMS IR SODNAMS.

Turiu daugybę farmų ir neišdirbtų. Žemę parduodu labai pigiai— 
ant lengviausių išmokėjimų, žemė atsakančiai gera. Didžiausia Ame

rikoj Lietuvių farmerių kolonija, kur aš jau esu pardavęs 320 farmų 

lietuviams apielinkėje miesto Scottville, Mason County, Michigan, kuria 

yra turtingiausias farmerių miestas visame Michigano statė. Viduryj 

derlingiausių ir gražiausių lygių laukų žviriuoti keliai (plentai), upės 

ir ežerai, pilni žuvies.
SCOTTVILLE YRA LIETUVIŲ KOLONUOS CENTRAS IR RANDASI 

ARTI PRIE MICHIGAN EŽERO PORTAVO MIESTO LUDINGTON.

Turime geriausią transportaciją vandeniu laivais ir geležinkeliais; 
turime turgus javų, melnyčias, bankus, bažnyčias, geriausias mokyklas 
ir visas vigadas. Broli Lietuvi, neklausyk kompanijų ir jų agentų ap

garsinimų, kurie vilioja žmones, kad pirktų jų smėlynus ir pustynes, ant 

tokių žemių yra vargingas gyvenimas. Atvažiuoki pas mane į Scottville, 
Mich., aš turiu geriausių žemių su moliu, juodžemiu ir maišytų žemių 

geriausio gatunko, kokių gali rasti Amerikoj apgyventame gražiausiame 

krašte. Nusipirkęs nuo manęs farmą pats ir tavo šeimyna džiaugsitės 

ir tapsi tuoj turtingu farmerių. Norintieji pirkti gerų farmų. rašykite, 

tuoj gausite žemlapį (mapą) Lietuvių Kolonijos ir Farmų Katalagą.

Adresas: (26)
ANTON KIEDIS, 

Peoples Statė Bank Bldg., Scottville, Michigan.

SERBAI MIRŠTA KAIP 
MUSĖS.

Iš Serbijos kas diena atei
na vis baisesnės žinios. Val- 
jevo mieste iš 8,000 gyvento
jų beliko tik 4,000 ir tie ser
ga. šiltinė, dezinterija ir 
kitos ligos šluoja žmones, 
kaip šluota. Iš pradžios, pa
kol mirdavo po 50—60 į die
ną, miesto valdžia mirusių 
skaičių da užrašinėdavo, bet 
dabar jau skaičius pames
tas. Lavonus veža vežimais 
laidot. Iš 1,400 austrų be
laisvių, kurie buvo Valjevo 
mieste, beliko tik 300.

Už pagarsinimus nei re 
dakcija, nei administracij* 
neatsako. Skaitytojai pat)- 
turite save daboti ir jokiem* 
daug žadamiems, už maži- 
pinigų, apgarsinimams neti 
keti ir pinigų nesiųsti ne
persitikrinus jųjų žadamai* 
daiktais. Dažniausia tokie 
skelbimai esti tik pigi apga
vystė ir iš negudrių žmonių 
pinigų viliojimas.

"Keleivio" Administracija.

Lietuvis Daktaras

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

kr 1 j I Nuo # iki lt rito. 
Valandos .. 2 .. 4 Po pietų. 

.. 7 .. 8 Vakare, 
Nedeliomis Nuo 9 iki 11 rito ir nuo 1 

iki 4 po pietų.

Dr. B. G. WERNICK
UMTUVHKAS D-RAS

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

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

Telefonas. (37)

2S9 Hannmrtt, Batan, Mus

Mokiname Angliškai 
Visose dalyse Amerikos ir Kanados 

Vienintelė mokykla, kurioj kiekvienas srali išmok 
d Anglišką kalbą, labai trumpame laike, šios mo 
kyklos naujausia ir lobuiingiausia^ metodą. Moki
name per laiškus, visose šalyse, už labai rr.ažą at 
lyginimą: teip jau kb-sose au’noni’f* ir, vakarais. 
Jei^ru nori išmokti greitai Anglų kalba, ateik ai 
rašyk platesnių žinių.
Astcrlran School o7 L&ngvatM

Skaityk ir temyk
Daugumas žmonių neužganėdinti 

savo buviu ir mąsto, kokiu budu pa
gerint jį. štai jūsų tikslui ir proga: 

Nusipirk gerą gabalą derlingos že
mės ir pradėk gyvenimą ant ūkės, 

kuri užtikrins tavo ateitį; nereikės 

bijoti bedarbės nei blogų laikų. Ne
pirk ūkės (farmos) nepasiteiravąs 
pas mane, nes už patarimą neimu nii 
vieno cento.

Aš esmi apvažinėjęs daugelį vals

tijų tuo tikslu, kad dažinojus prekes 

ir derlingumą žemės ir kalbėjausi ra 
tūkstančiais farmerių apie naudą 

ūkių, per ką ir Jums galiu teisingai 
patarti. Norėdami pirkti ūkę nema
nykite, kad reikia didelių turtų, tu
rėdamas $100 gali lengvai tapti sa

vininku pusėtino šmoto žemės, nes 

kitą dalį pati ūkė išmokės.
Nelauk ilgai, bet rašyk arba kreip- 

_Nesiųskit markėmis, bet įdėkite 

25c. įvynioję popieron ir tuoj pasiųs
kite. Ši kaina da pailginta, bet ne 

kis ypatiškai tuojaus, nes dabar yra 

geriausia laikas. (25)
J. A. VRM ANAS,

219 Washingten st„ Waukegan, IR
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Vietinės Žinios
boj (Pas anglus tokio rašy
tojo visai nėra. Red.) ir ver
sta i lietuvišką kalbą per 
Dr. Šliupą.

4) Kaslink man užmeti
mų daromų, kad aš negalė
jęs duoti atsakymų, per 
klausytojus, tas netiesa, aš 
kožną man duotą klausimą 
išrišau. Bet aš nesmi ne- 

• klaidingu, aš galėjau išrišti 
netaip, kaip kitas tą klausi
mą suprato, bet gerbiamas 
reporteris nepaaiškino ant 
kokio klausimo aš padariau 
klaidą. Deltogi ant to ne
atkreipiu mano atidos.

V. R. Delianis. 
Episcopos Presbyteros. 

So. Boston. geg. 22. 1915.
Nuo Redakcijos: Kadan

gi tilpo kun. Delianiui už
metimas. tai talpinam ir jo 
pasiaiškinimą. Tečiaus rei
kia pastebėti, kad tame pa
siaiškinime yra klaidų. Visų 
pirmiausia klaida yra tame, 
buk lietuviai yra katalikais 

Ijau 700 metų. Pirmutini 
krikštą lietuviai priėmė 
13S7 metuose, taigi bus tik 
528 metai, bet ne 700. An
tra klaida yra tame, kad buk 
Marksas nėra nieko para
šęs. tik išvertęs "iš rytinių 
kalbų i vakarines kalbas" 
švento Bazilaus "socijališką 
teoriją." Kurgi faktai? 
Kur yra šv. Baziliaus "soci- 
jališkos teorijos" origina
las. kokia kalba jisai para
šytas ir kokiu vardu jisai 
yra žinomas? Kokios tos 

iš kurių 
Marksas vertimą darė? 
Juokingai išrodo ir tas kun. 
Delianio pasakymas, kad 
Marksas išvertė šv. Bazi
liaus „teoriją” i "vakarines 
kalbas." kuomet visiems yra 
gerai žinoma, kad visi Mar
kso raštai yra parašyti vie
na vokiečių kalba.

Toliaus kun. Delianis tvir
tina, kad šv. Bazilius buvo 
Įsteigęs republiką „rytuo
se.” Kokiuose "rytuose?” j 
Kokiais metais ir kokioj ša
lyje tai buvo ? Kas su ta re- 
publika atsitiko, kur ji pa
sidėjo? Gal gerb. kun. De
lianis teiktųsi nurodvt. ko- 
kioj enciklopedijoj, 
joj ar kitokiam veikale apie 
tokią republiką yra kalba
ma?

Toliaus kun. D. kalba apie 
knygą „Mokslas ir medžia
ga.” kurią angliškai para
šęs Buhneris, o lietuvių kal- 
bon išvertęs d-ras Šliupas. 
Nėra nė tokios knygos, nė 
tokio rašytojo. Yra d-ro 
Šliupo išversta knyga „Spė- 
ka ir Medega,” ir jos au

toriumi yra ne anglas Buh- 
ner. bet prof. L. Buechner, 

i vokietys.
Šitas kelias pastabas skai- 

tėm reikalingu padaryti, ne- 
dėlto, kad „sukritikavus” 
kun. DelianĮ, bet dėlto, kad 
žmonės nepaskaitytų klai
dos už teisybę.

Atviras laiškas Guodoti- 
nam Rėdytojui ”Kelei- 

vio.”
Tamista! Man teko patė- 

mvti No. 20 "Keleivio" vie
tinėse žiniose ilgoką pasta
bą kaslink mano prakalbos, 
laikuos So. Bostone 12 d. 
gegužės, 1915., temoje ”So- 
cijalizmas ir Socijalistai.”

Pastebėtina, kad Tamistų 
reporteris galėjo užbrėžti 
žodis i žodi dali mano kal
bos, kuri jam ypatiškai pa
tiko, dėltogi iš to galima pa- 
tėmyti, kad aš kalbėjau ga
na aiškiai ir gana supranta
moj liaudies kalboj. Bet 
guodotinas reporteris kitą 
dali mano kalbos, kuri yra 
svarbiausi, o kuri mažu 
jam nepatiko iš nekuriu at
žvilgių, bando sumaišyti ir 
sufalsifikuoti neva su neži- 
nystės klausimais ir vienval 
spraudžia man i burną ne
būtus klausimus ir liepia at
sakyt. Deltogi priverstas 
esmu suteikti sekančią vie
šą apologiją (Čia tas žodis 
netinka. Red.) ir turiu vilti, 
jog jinai ras pakaktinai vie
tos Tamistų gerbiamam lai
kraštyje.

1) Aš niekados nesakiau, 
kad koks ten šventasis išra
do socijalizmą 700 metų at
gal. Aš sakiau po prakal
bų, kad lietuviai yra katali
kai apie 700 metų. Tą at- ^rytinės kalbo 
sakymą suteikiau am klau
simo vieno iš klausytojų, 
kuris viešai užklausė, kaip 
senai lietuviai vra katali
kais?

2) Pradėdamas mano kal
bą apie socijalizmą. po ke
lis kartus paantrinau mano 
žodžius sekančiai: 356 me
tuose po gimimo Kristaus 
arba nuo pradžios krikščio
niškos eros, šventas Bazi- 
lius Didysis parašė socijali- 
šką filozofiją arba teoriją 
ir tam pačiam mete Įkūrė 
pirmutinę socijališką res- ! 
publiką rytuose, dėltogi so- 
cijalizmas nėra taip jaunas 
mokslas, kaip kas sau mano, 
nes nuo to laiko jau praslin
ko 1559 metai. Žmonės šian
dien daug rašo ir kalba, kad 
Marksas parašęs teoriją so
cijalizmo! Tas netiesa.1 
Marksas nieko naujo nepa
rašė kaslink socijalizmo, 
kas nebūtų buvęs parašyta 
pirmiau jo. Marksas tiek 
tik atsižymi soči jalizme, j 
kad jis išvertė teoriją šven
to Baziliaus Didžiojo iš ry-- 
tinių kalbų i vakarines kai-1 
bas sušvelnindamas tėvų j 
kalbą i daugiaus supranta-1 
mą ir prieinamą dėl darbi
ninkiškos demokratijos.

3) Kaslink mano darodi- 
nėjimų, kad Dr. J. Šliupas 
ir kun. V. Demskis pirmuti
niai pradėjo skelbti socija
lizmą tarpe Amerikos lietu
vių, tai tas yra neužginči- 
nama tiesa, kad tie vyrai 
buvo pirmutiniai ir aš aiš
kiai tą darodinėjau. Bet 
drauge darodinėjau ir jų 
būdą skelbimo, kad Dr. Šliu
pas ir kun. Demskis neskel
bė socijalizmą dėl lietuvių 
suprantamoj kalboj, kaipo 
ekonomišką politiką, bet už
sidengę vardu socijalizmo 
kaipo kokiu žiurstu skelbė 
neva naują kultą arba sek
tą „Laisvamanybę” ir tame 
mano darodinėjime regis 
nesu klaidingu, nes pats 
Dr. Šliupas ir kun. Dembs- 
kis viešai per lietuviškus 
laikraščius savo nusprendi
mus ir rezoliucijas sekan- 
čioj prasmėj pagarsino ir 
apskelbė: 
„Pasekėjams laisvamanybės 
patarnaus knyga ’Mokslas 
ir Medžiaga,’ taip kaip ka
talikams Biblija.” (Tai ką 
tas turi bendro su socijaliz- 
mu? Red.).

Mokslas ir medžiaga kny
ga, (Tokios knygos visai nė
ra. Red.) kuri yra parašyta 
per Buhneri angliškoj kai- žiausi gamta.

f

O

!

Waburne, netoli Bostono, 
sudegė didelė odų dirbtuvė, 
prigulėjusi Bay Statė Leth- 
er kompanijai. Nuostoliai 
apkainuoti i $225,000.

7 birželio, 7:30 vai. vaka
re, labdarių svetainėj bus 
So. Bostono lietuvių koope
racijos susirinkimas.

Nepamirškite, lietuviai, 
kad birželio 6 d., 7:30 vai. 
vakare, socijalistų salėje bus: 
paskutinis ir puikiausis L.S. į 
S. 60 kp. koncertas. Mono- ! 
logų. deklamacijų, muzikos, 
dainų solo, duetų, kvartetų, 
sikstetų bus atlikta kuoivai- 
riausių. Choras sudainuos 
daugybę dainų. Geriausia 
programoje pasižymėję vei
kėjai gaus dovaną.

ROCKEFELLERIS SU- 
PROVOJO VALDŽIĄ.
Ohio valstijoj, Cuyahoga 

paviete Rockefelleris turi 
$300.000,000 vertės turtų. 
Sulyg Įstatymų, už tą turtą 
Rockefelleris turėjo užmo
kėti pavietui $1.500.000 mo
kesčių. Bet Rockefelleris 
pasakė, kad jis nemokės — 
ir nemokėjo. Pavieto val
džia tuomet užgriebė Roc- 
kefellerio turtus. Rockefel
leris patraukė pavietą i fe- 
derali apskričio teismą ir 
teisėjas Clark nusprendė, 
kad Rockefelleriui nereikia 
mokėt mokesčių.

POTVINIS UŽLIEJO MIE
STELĮ.

St. Louis.— Missouri val
stijoj. Davies paviete paki
lęs Grand upėj vanduo už
liejo visą Pattonsburgo mie
steli, kur buvo 5.000 gyven
tojų. Žmonės sulipę ant 
stogų ir medžių laukia pa
galbos. Pot vinis šitoj vie
toj pasiekė 5 mylių pločio.

Ringlir.g Cirkas Bostone.
Cirką rodys per visą sa

vaitę. nuo 31 geg.. baigiant 
su 5 birželiu du syk ant die
nos. Apart daugybės Įvai
rių laukinių žvėrių, yra dau
gybė akrobatų, klaunų ir 

istori- kitų navatnybių. Bus per
statomas spektaklis "Sala- 
monas ir karalienė iš Sa- 
bos,” kur dalyvauja net 
1250 aktorių, o kostiumai 
prekiuoja apie $1.000.000. 
Penki dideli trukiai atvežė 
ši cirką Į Bostoną.

Ant kampo Commovealth 
avė. ir Chilmork st. gatve- 
karis sudaužė policijos ve
žimą. Likos sužeisti du ka
liniai, policmanas ir vežėjas.

Ant Washington st. 27 ge
gužės susimušė italai. Vie
nas buvo mirtinai supiaus- 
tytas. Kelis italus policija 
areštavo.

27 gegužės Bostone buvo 
šalčiausia gegužės mėnesyje 
diena. Termometras rodė 
39 laipsnius virš zero, t. y. 
tik 7 laipsniai nuo šalimo.

Pereitą nedėldienį Spot 
Ponde susivažiavo apie 400 
lietuvių, daugiausia laisvos 
jaunuomenės. Laiką pra
leido prie žaislų ir dainų. 
Katalikų su tautininkais 
Spot Ponde nesimatė. Jie 
pildo kunigo Įsakymą: „Va
žiuokite kur tik norite, bile 
tik ne Spot Pondan, nes ten 
susirenka vieni bedieviai.” 
Turbut todėl, kad ten gra-

Išsirandavoja 
du štorai

249 ir 253 Broadway, 
So. Bostone.

Randa pigi. Kreipkitės Į 
„Keleivio” Redakciją.

28 Broadway.
PARDUODU FORNIČIUS.

Geri fomičiai, minkšti, karpetai ir 
gramafonas, parsiduoda pigiai. Pa
matyt galima kasdieną. (24)

JUOZAPAS JANKUNAVIČIUS 
106 Silver st„ So. Boston. Mass.

REIKALINGA MOTERIS 
pridavot vaikus mano namuose. Ma
lonėkit atsisaukt per laišką arba 
ypatiškai. Ypatiškai galima matyt 
nuo 5 vakare kiekvieną diena.

VINCAS ROUSES
32 Lincoln st.. Brighton, Mass.

KLAUSYKIT!
Jeigu jus norėtumėt pirkti laikro

dėlį, retežėlį, branzalietą, žiedą, spil- j 
ką ar kitokį auksinį daiktą, o taipgi i 
grafofoną, siuvamą mašiną arba ‘ 
rainkotą. tai pirma parašykit man, o | 
aš nuvežšiu pas jus į namus geriau- ' 
šio tavoro. Mane visi žino ir kas 
pas mane pirko, tas džiaugiasi.

Mano ofisas randasi po No. 31 
West st., Room 33, Bostone, bet gali
ma kreiptis ir tokiu antrašu:

P. KETVIRTIS.
29 Story st., So. Boston.1

KNYGOS
"KELEIVIO” SPAUDOS

| LIETUVYS FOTOGRAFAS

t<

Traukiu Paveikslus bile kokiu 
laiku ir visados gerai padarau.

Reikalui esant Kreipkitės
' pas mane.

JONAS A. ANDRUŽIS, jj

DAKTARAS

Fran. Matulaitis
SUGRĮŽO BOSTONAN.
D-ras F. Matulaitis, kuris * 

praktikavo New York Post I 
Graduate Hospitolyj 6 mė
nesius, kaipo specijalistas 
daugelio ligų, vėl sugrįžo.

Sugrįžęs Bostonan d-ras 
Matulaitis atidarė ofisą po 
No. 419 Boylston st., netoli 
didžiojo miesto knvgyno,

w. • v • • • i Tarase x7-raa> n., vgražiausioj ir svariausioj knyga kiekvienam 
Bostono vietoj ir ten priimi
nės ligonius nuo 10—12 ry
te ir nuo 7 iki 9 vakarais. 
Šventadieniais nuo 10 ryte 
iki 4 po pietų.

D-ras Matulaitis be kitų 
ligų dabar yra ir akių ligų 
specialistas. Ekzaminuoja 
akis ir pritaiko akinius.

Reikale lietuviai dabar 
galite kreipties prie savo 
daktaro.

Sielos balsai. J. B. Smelstoriaus 

eilės. Knyga didelė su gražiais pa

veikslais, popiera ir spauda graži, 

poezija užimanti................................................... 75c

Ta pati knyga gražiais apdar. 1.00

B/

AR NORI TURĖT GERUS 
ČEVERYKUS?

ir vyriškus aprėdalus, kaip tai: 
Skrybėlių. Marškinių. Kalnierių. 

Kaklaraiščių ir t. t. 
jeigu taip, tai eik visuomet pas 

C. URBONĄ ir A. PILVINI 
Lietuviškon Krautuvėn.

kur galėsit pasirinkti pagal savo 
norą.

C. Urbon ir A. Pilvinis,
233 Broadway. So. Boston. Mass. 

prie kampo C st.

LIETUVIŠKA MUZIKOS
KONSERVATORIJA

Mokslas Muzikos prasidėjo
Mokintis gali kiekvienas
Bus mokinama: dainavimo, teori- 

j jos muzikos, kompozicijos, piano, 
j smuikos, čeilos ir kitų muzikos in- 
' strumentų.

Dainavimo ar kompozicijos lekci
jos, — už dešimt lekcijų — 10 dol. 
Už smuiką, pianą ar kitus instrumen
tus, už dešimts lekcijų — 8 doL Kiek
viena lekcija tęsiasi 
dos. Pinigus reikia 
už dešimts lekcijų.

Adresas:

po pusę valan- 
j mokėt iškalno

395 BROADWAY, 
Room No. 1,

Direktorius M. Petrauskas.

REIKALINGAS VYRAS, turintis 
ukvatą prie žuvavimo ungurių. Mo
kestis po 7c. už svarą sugautų. Iš
laidų nebus, tiktai valgis. Atsišau- 
kit pas

A. KELLY. /
1 Scripple Place. So. Boston, Mass.

EXTRA!
PARSIDUODA FARMA.

45 akrai žemės, apie 25 akrus dir
bamos, likusi užleista giria, dideli 
puikus medžiai apie $500.00 vertės. 

| Namas 2 šeimynom. Kiekvienai šei
mynai po 4 kambarius. Randos ne
ša $7.00 mėnesiui. Yra puiki višti- 
nyčia dėl 500 vištų. Taipgi parsiduo- 

i da vežimai, geri plūgai, akėčios ir 
kitoki ūkiški padargai. Beto yra 
įvairus patogumai: 2 šuliniai? sodas 

: su 49 obelėmis ir kitais vaismedžiais, 
i Vynvuogių (grapsų) daržas; 7 kel- 
; mai bičių. 3 minutės ėjimo iki ge- 
1 ležinkelio stočiai. Vienu kraštu far- 
I mos teka upė. čia pat stovi popie
riaus dirbtuvė, tik apie dvi minutos 

j ėjimo, kame dirba lietuvių ir lenkų, 
j Pardavimo priežastis — savininkais 
I imasi didesnio biznio. Prekė $2,800; 
$1,000 įnešti, kas nori gali ir visus 
iš syk užmokėti.

V. PLATl'KIS,
Bos 72. Cembellest., Norfolk,

Geležinkelio stotis farmos:
Highland

(22)

Mass.

Lake.
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Materijalistiškasia istorijos suprati
mas. Jei nori žinoti, kas gimoo per 

Kauliję įvairius nuotikius, tai per
skaityk šitų knygutę. Kalbu lengva 
ir labai aiškus išvedimai......................Me

Kur musų bočiai gyveno. Tai yra ti- 
rinėjimas, kur buvo pirmutini Žmo

nių lopšinė. Knyga naudinga ir pa

mokinanti. Parašyta Z. Alekso*, 

kuris daug darbo pašventė tirinėji- 

mams lietuvių praeities .....................2leDievo žmogus. Labai užimantis ir 
naudingas papasakojimas iš dar

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

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

Delko žmogui reikia gert ir valgyt? 
Parašė D-ras A. G-mus. Naudinga 
‘ ‘ * * i ...................... 15c

Kurgi tas viskas nyksta? Pagal K. 
Kautskį parašė Z. Aleksa. Kiek
vienam darbininkui, kuris nori pla
čiau suprasti dabartinį suradimą 
reikėtų tų knygų perskaityti .. 10c

šeimyniškas lietuvių gyvenimas Juš
kevičiaus dainose. Jei nori žinot 
kaip senovėj lietuviai gyveno, tai 
perskaityk šitų knygų. Iš jos dasi- 
žinosi, kada musų protėviai vogda
vo sau žmonas, paskui pirkdavo, 
motinos parduodavo savo dukteris. 
Dasižinosi, kad vyrai turėdavo dau
gelį pačių, o žmonos po kelis vy
rus. Labai užimanti knyga. Su pa
veikslais .......................................35c

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

Nihilistai arba užmušimas caroAlek- 
sandro II. Tragedija trijose veik
mėse. Gražus teatrališkas veikalas 
ir nelabai sunkus perstatymui. Iš 
viso reikalaujamos tik 28 ypatos 25c

Žmogaus išsivystymas. Kaip ir iš 
kur atsirado ant žemės žmogus? i 
Išsivystė iš beždžionės nekurie sa
ko. Bet iš kur atsirado beždžionė 
Yra tai klausimai, kuriuos aiškiai | 
ir nuosekliai išriša knyga. Kiekvie- ! 
nas turėtų jų perskaityti. Ant gra
žios popieros, kalba legva, su dau- : 
geliu paveikslų ............................. 35c i

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

i

J I 
i

i

Amžinos dainos. Yra tai gsriaasi* 
Jovaro dainų rinkinys. Ant gražios 
popieros ir graži SDauda .....................Iže

Kaip senovės žmones persistatydavo 
sau žemę. Labai žingeidus senovė* 

filozofų daleidimai apie musų že
mės išveizdą. Su paveikslais. .. 10*

Legalški žmogžudžiai. Trijų aktų 
tragedija, paimta iš revoliucijos 
laikų ............................................. 10*

Lytiškos ligos. Labai naudinga kny
ga apsisaugojimui nuo lytiškų ligų.

Parašė D-ras F. Matulaitis .... 10®

Džian Baubos Spyčiai ir kitos fonės. 
Daugiau juokų negu saliune alaus. 
Jei nori gardžiai pasijuokt, tad nu
sipirk tų knygų .........................  25e

!

M. ANDRIUŠIUTĖ

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

aip tapti Suvienytu Valstijų pilie- 
iu. Aiškiai išguldyti pinetystės 
tstymai, su reikalingais klausi 
nais ir atsakymais. Ji sutaisyta la

bai suprantamai ir sutraukta tas, ko 
reikalauja norint gaut pilietystėt 
inj>iera« ........................................ ifir

SO. BOSTON.
I
l

MOTERIŠKU RŪBŲ SIUVĖJA 
Siuva Visokius Rubus pagal 
naujausias madas, Smagiai, 

Parankiai ir Pigiai.
Jau pavasaris atėjo, kiekviena mer

gina ir moteris, kuri nori turėt gra
žų vasarinį aprėdalą, lai atsilanko 
pas mane. Bus pilnai užganėdinta. 

Siuvu ir vyriškus drabužius.
Naujas antrašas:

324 E St„ So. Boston. Mass.
kampas Broadvvav, ant 2-rų lubų.

SEVERAS
BALSAM

ilėgittojai geriausiai išaiškina jo gerąsias ypatybes. 
Perskaityk sekanti.tašką:

Nevirinimas.
“Per dvi sanvaites laiko vartojau Severos Gy

vasties Balsamą ir pradėjau jausties daug ge
naus. Ilgą laiką kentėjau nuo nevirinimo. kas 
pridavė man nemažai kentėjimo, bet kuomet pra
dėjau vartoti minėtą gyduolę, tai mano nesmagu
mas praėjo ir dabar esu sveikas. Rekomenduoju 
šią gyduolę visiems kenčiantiems nuo skilvio bet- 
verkės”. Dymian Moroz, Box 14, Duffield, Mich.

“SVEIKATA MOTERIMS” ta ^moterių naudai, kurioje paaiš
kinta įvairios ligos, nuo kurių SEVERĄ’S REGULATOR savo atitaisymo ir 
6tiprinimo ypatybėmis moterims yra geriausis draugas, nes minėtoji gyduolė 
palengvina jų kentėjimus. Pareikalavus, knygelę pasiunčiame dovanai.

Severos Reguliatorius kaštuoja $1.00.

Severo* Preparatai parsiduoda alei aptiekoje. Pirkite vien Severos. Neimkite 
jokių užvaduotojų. Jei negalėtumėt jų gauti tai užsisakykite tiesiai kuo

I t * *
»

Severą Co. C£D
f̂ij.

NAUDOKITĖS PROGA!
Kaikuriems namų savininkams dabartiniu karės lai

ku pritruko pinigų, todėl prispirti yra parduoti savo 
savastį už daug pigiau, negu ji yra verta, čia paduoda
me tik kelius iš tų, kuriuos mes turim ant pardavimo:
So. BOSTONE, ant 4th st. 5 fami-' galima pirkti. Gryno pelno per me- 

lijų namas, vertės $4,000.00, i 
duoda už $3,500.00; $500 jnešant ga
lima tą namą nupirkt.

CHARLSTOWN. ant Medford str., 
muro namas 3-jų familijų, vertės 
$3,000.00, parsiduoda už 82,000.00. 
Nupirkt galima įmokant $400.

DORCHESTER. ant Walnut avė., 
6 familijų naujas namas, su naujau
siais įtisymais, elektriką, gasas, šil
tas ir šaltas vanduo, su šildomais 
įtaisais iš skiepo kiekvienai šeimynai, 
skiepas cementuotas, neša randos 
per metus $1,700. Vertės $16,000? 
parsiduoda už $14,000. Jnešant $1,000 lieka apie $4,000.

TODĖL, JEIGU NORITE PIRKT NAMUS, LOTĄ 
ARBA FARMĄ. KRIEPKIĖS PAS MUS, O RASIT 
TEISINGĄ IR UŽTIKRINTĄ PATARNAVIMĄ.

PERKANTIEMS PER MUS NAMUS ARBA FAR- 
MAS, VISUS RAŠTUS PERžIURIM IR PADAROM 
DYKAI. TAIPGI APDRAUDŽIAME NUO UGNIES 
VISOKĮ NEJUDINAMĄ TURTĄ IR RAKANDUS.

28 BROADVVAY, S. BOSTON, MASS-

parsi- i tus lieka apie $900.00.
i EVERETT. 24 familijų namas ir 
. krautuvė sykiu, vertės $32,000, par- 
i siduoda už $27,000, įnešant $2,500 ga
lima pirkti. Randos neša per metus 

: $4,000.
ROXBURY, 10 familijų mūrinis 

. namas, vertės $15,000, parsiduoda už 
$11,000. Įnešant $2,000 galima pir
kti. Randos neša pčr metus $1,600.

ALSTON, namas 27 familijų, ver
tės $150,000 parsiduoda už $130,000. 
Jnešant $5,000 galima pirkti. Ran
dos neša $14,000; pelno per metus

Alkoholis ir kūdikiai. Kas yra arba 

tikisi būti kūdikių tėvais, būtinai 
turėtų perskaityti šitą knygutę— 10e 

Byla Detroit’o Katalikų su Socijali- 
stais. Knygelėj atspauzdįita visas 

tardinėjimas kaip vienos taip ir Įri
tės pusės, todėl bešališkai parodo 
ant kiek išauklėtas pas mus žiau
rumas. Naudinga perskaityt lygiai 
katalikui kaip ir socijalistui. Su pa
veikslais............................................... 25aI

! Lengvas būdas išmokt angliškai ši 
, knyga sutaisyta taip lengviai ir su- 
I prantamai. kad kiekvienas gali iš

mokt greitai kalbėt angliškai, ku- 
. ris tik bent kiek gali lietuviškai 
i skaityti. Joje telpa netik atskiri 

žodžiai, bet ištisi sakiniai, pasikal
bėjimai darbo jieškant, važiuojant 

| kur nors, nuėjus krautuvėn, pas 
i daktarą, ras barzdaskutį, pas siu

vėją ir tt. Su fonetiškų ištarimu ir 
gramatika ...................................... 2Stf

davatkų gadzinkos. Padidinta ir pa- 
erinta o-ta laida juokingų daine-
— —:—x:_ (Jaukas jr kitUS

............................  lOe 
knygų kreipkite® 

KELEIVIS” 
RROADtf AY. S. BOSTON, MAS>

’’u. pašiepiančių
-■rietą rus .........

Reikalaudami 
šitokiu adresu:

• *

fi: ■E
*

IT X 17 I D I T dabar labai madoj, be<- Kas iš tų 
f A l\ n II A I vakarą, jeigu tenai nėra X Džian Bambos?

LEIDES IR VYRAI—KYP KVAIT!
Dabar tik išėjo iš spaudos to garsaus saliun- 
kyperio “spyčiai” ir kitos fonės. Kas nori 
linkmsai praleisti laiką ir prijuokinti savo 
draugus tegul tuojaus reikalauja knygos:

DŽIAN BAMBOS SPYČIAI

! tI
i i 

*

I

i

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

KAINA TIK 25 CENTAI.
Pinigus calima prisiųsti per money orderį arba suvyniot kvoterį į popie

rėly ir įdėti į gromata. Adresuokite taip:' 

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

VIENATINĖ LIETUVIŠKA |

APTIEKA j
BOSTONE IR VISOJE MASS. VALSTIJOJE. 

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

Nuo Reumatizmo $1.00. Nuo slinkimo plaukų ir pleiskanų 75c. 
Nuo kosulio, grippo ir slogos $1.00. Kraujo Valytojas $1.00.

Nuo saulės nudegimo 50c. Bobro lašai $1.00. Nuo suirimo Nervų $1.00. 
Vaikų ramintojas 25c. Pamoda plaukams 20 centų.

Nuo viduriavimo suaugusiems 50c. Nuo viduriavimo mažiems 25c. 
Gydanti mostis nuo pučkų 50c. Nuo prakaitavimo kojų 25c. 

Mostis ir skysčiai nuo niežų ir parkų $1.00.
Gyduolės dėl pataisymo apetito $1.00.
Gyduolės dėl suvalninimo vidurių 50 c. z

Gyduolės nuo kosulio ir sunkaus kvėpavimo $1.00.
Gyduolės nuo vištakių (corns) 15, 20 ir 25c. 
Pilės dėl Kepenų ir Inkstų 75 c.

Pročkos nuo nerviško galvos skaudėjimo 10 ir 25c. 
Gumas nuo dantų gėlimo 10c. Tikra Lietuviška Trejanka 25c. 

Visokie kvepianti muilai 10, 15 ir 25c
Perfumos visokių gėlių 25, 50, 75, $1.00, $2.00 ir daugiau. 

Taipgi turiu visokių gyduolių vėliausio išradimo, nuo visokių 
paslaptingų ir kitokių ligų.

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

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

Gyduolių galite reikalaut ir per laiškus, o mes pri
siusime jum ekspresu. 1

Visokiame reikale kreipkitės šituo adresu:

K. ŠIDLAUSKAS 226 BROADWAY, 
KAMPAS C STR.

SO. BOSTON, MASS.

' *
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