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KELEIVIS
DARBO ŽMONIŲ LAIKRAŠTI S 

Leidžia J. G. Gegužis & Co.

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

Prenumerata pusei metų:
Kanadoj ir užrubežiuose .... $1.25 
Amerikoje ................................. 90c
Apgarsinimų kainos klauskit laišku.

Kreipianties su kokiais nors rei
kalais, taip adresuokite: 

“Keleivis,** S. Boston, Mass. 
^KS=3========

So. Boston, 935-W.
Telephone: Metas XI.

——

Przemyslio tvirtove jau atimta iš rusų. Lietuvoj rusams taipgi nesiseka.
Rusų nuostoliai yra baisus; per gegužes menesį teutonai paėmė nelaisvėn jų 1,000 oficierių, 300,000 kareivių, 2S1 kanuolę, 
576 kulkasvaidžius, 189 vagonus amunicijos ir 32,000 šautuvų. Atėmę iš rusų Przemyslio tvirtovę ir Stryją, dabar teuto
nai traukia ant Lvovo. Lietuvoj vokiečiai taipgi visur rusus sumuša. Dardaneliuose eina smarkus mūšiai. Francuzijoj didelių 

mūšių nėra. Baltijos juroj vokiečiai paskandino du karišku rusų laivu.
Te Vnrrr lanlrn TEUTONAI JAU TRAU- tenai, is Kares įauKO kia ant lvovo. atsisp

I

MušiaiLietuvoj
VOKIEČIAI PAĖMĖ ŽE
MAITIJOJ 24,700 RUSŲ.
Berlynas oficijališkai pra

neša, kad į šiaurę nuo Ne
muno, vadinas, Šiaulių ir 
Raseinių apielinkėse, per 
gegužės mėnesį vokiečiai 

J paėmė nelaisvėn 24,700 ru- 
rJI ; sų, 17 kanuolių ir 47 kulka- 
1 1

IR RUSAI PAĖMĖ 10,000 
BELAISVIŲ.

Petrogradas sako, kad pa
skutinėmis dienomis aust
rai su vokiečiais labai nar
siai atakavo Przemyslio 
tvirtovę. Po kelis kartus' 
jie buvo jau įsiveržę į atski- j 
rus fortus ir po kelis sykius 
buvo durtuvais išmušti. Ši
tokiuose užpuolimuose labai 
daug pakloję savo kareivių,' 
pakol paėmė tvirtovę. L_ . - 
sai netik išmušdavo jų dau-isvaidznL 
gybę, bet ir nelaisvėn daug j šitas Berlyno pranešimas 
paimdavo. Tarp 28 ir 30 išleistas 1 birželio ir skam- 
gegužės per tokius užpuoli- • ba taip: 
mus rusai paėmę 238 aust
rų-vokiečių oficierius 
10,442 kareivius.

f! KIEK VOKIEČIAI LIETU
VOS TURI UŽGRIEBĘ.
Vokiečiai iki šiol turi už

ėmę Kauno gub. veik visą 
Raseinių pav., dalį Šiaulių ir 
Kauno pav. ir visą pietinę 
dalį Telšių pavieto iki pat 
Telšių miestui.

Suvalkų gub. didesnėji 
dalis taip-pat vokiečių ran
kose. Kokius plotus Suval
kijos vokiečiai turi užėmę, 
apie tai mažai tėra žinių.

, pelkėtoj apielinkėj, 
^atsispyrus priešininkui. Jei- 

Austrai su vokiečiais jau *r čia neatsilaikys, tai 
pradėjo traukti savo praga- 9ar° armiJa turės . trauktis 
rišką artileriją prie Lvovo. lkl Lvovo, paskutines stip- 
Jie traukia ant to miesto iš resi\es. P0?.^.0®’ kun da 
dviejų pusių. Jie negali pa- randasi Galicijoj rusų ran- 
sitenkinti paėmimu vieno|kose-
Przemyslio. Jie nori visiš- Berlynas praneša, kad 
kai išvvti rusus iš Galicijos, i Stryjo mūšiuose austrai su 
taip kaip išvijo juos iš Pru- vokiečiais paėmė nelaisvėn 
sų. Beto, Lvovas vra svar- 60 rusų oficierių ir 12,175 
bus geležinkelių " centras, kareivių. Kiek buvo užmu- 
Kad Lvovas bus paimtas, tai šta ir sužeista, nesakoma, 
nėra mažiausios abejonės, -----------
nes tai miestas nėra taip RUSŲ NUOSTOLIAI YRA 
tvirtai fortifikuotas, o teu-i BAISUS.

i™ Teutonai paėmė 300,000 ka
reivių, 251 anuotų, 576 
kulkasvaidžfų ir 32,000 

šautuvų.
Apie rusų nuostolius Ga

licijoj kas diena ateina vis 
daugiau žinių. Berlynas iš
leido 2 birželio dar pilnesnę 
atskaitą paimtų daigtų, ne
gu pirma buvo paskelbta. 
Šitoj atskaitoj sakoma: 
”Rytų karės teatre per ge-

AUSTRAI ATSIĖMĖ 
PRZEMYSLIO 

TVIRTOVĘ.
Pereitoj sąvaitėj Przemy

slio tvirtovė jau puolė. Tai 
buvo didžiausia šioj karėj 
teutonų pergalė, o rusams 
didžiausis smūgis. Šis fak
tas da sykį parodė, kad ru
sai negali su vokiečiais ka
riauti. Rusai turėjo apgulę 
Przemyslio tvirtovę 5 mėne
sius, pakol paėmė ją nuo 
austrų, o vokiečiai dabar at
ėmė ją iš rusų į 3 sąvaites.

Galicija iki šiol buvo di
džiausių mūšių scena, o cen
tru tos scenos buvo Przemy- Lvovo eina dvi teutonų ar- 
slis. Kada pereitą rudenį mijos: viena po vadovyste

pradėjo traukti savo praga-

I

I

mis spėkomis, negu jie turė
jo prie Przemyslio. Ant

Kiek buvo užmu-

rusai apgulė Przemyslio 
tvirtovę, joje buvo 170,000 
Austrijos kareivių. Per 5 
mėnesius apgulimo 40,000 
tvirtovės kareivių buvo už
mušta. Kiek krito rusų, ne
žinia. Kada 22 kovo tvirto
vė pasidavė, rusai rado 20,- 
000 kareivių sergančių, gi 
sveikų paėmė nelaisvėn 107,- 
000 kareivių, 9 generolus ir 
2,593 oficierius. Buvo tai 
didelis grobis.

Dabar gi, jei tikėti Petro
grado telegramoms, vokie
čiai paėmė tik plikas tvirto
vės sienas. Jau nuo pat pa- 
nedėlio, kaip tik rusai pa
matė, jog baisaus vokiečių 
bombardavimo negalima 
bus atlaikyti, pradėjo ga
benti laukan savo artileriją, 
amuniciją ir kitokius daik
tus. Iki ketvergo ryto jie 
išgabeno netik savo amuni
ciją, bet ir viską, ką buvo 
nuo austrų paėmę.

generolo Mackenseno, kuris 
paėmė Przemyslį, o Įrita po 
vadovyste gen. Linsingeno, 
kuris kelios dienos atgal su
mušė rusus prie Stryjo.

LVOVAS BUS PASKUTI
NĖ RUSŲ ATSISPYRI

MO VIETA.
Dabar, kuomet Przemys- 

lis, tvirčiausia Galicijos 
tvirtovė, likos rusams atim
ta, rusai bandys atsilaikyti 
prie Lvovo. Tai bus jau 
paskutinė vieta, kur caro 
kariumenė turės arba atsi
laikyti, arba pralaimėti visą 
Galicijos kompaniją — vis
ką, ką tik jie buvo per visą 
šitą karę nuo austrų laimė
ję. Rusai tuomet neturės 
nė vienos pėdos užkariautos 
žemės. Iš visur jie bus iš
vyti. Tuo tarpu gi iš rusų 
bus jau atimta veik visa 
Lenkija, Lietuva ir Kurlian- 
dija.

VOKIEČIŲ NUOSTOLIAI 
SIEKIA 2,000,000 ŽMO

NIŲ.
Londonas mano, kad šita 

skaitlinė nebus perdidelė. 
Vasario 14« vokiečių nuosto
liai buvo apskaityta sulyg 
oficijalių vokiečių praneši
mų ant 1,175,681 žmonių. 
Todėl nėra abejonės, kad iki 
šiol šita skaitlinė pakilo iki 
2,000,000, o gal ir daugiau.
V/

BAISUS MUŠYS PRIE 
STRYJO.

Pereitoj sąvaitėj be Prze
myslio rusams likos atimta 
da ir kitas svarbus Galicijoj 
miestas, būtent Stryj. Au- 
strų-vokiečių kariumenė pa
ėmė tą miestą 1 birželio, bet 
iki paėmimo turėjo smar
kiai su rusais mušties. Pas
kutinius mušius dabar ap
rašo ”Vossische Zeitung” 
korespondentas. Smarkiau- 
sis mūšy s buvo ties Lisovi- 
cais, kur rusai buvo įsitaisę 
stiprias fortifikacijas ir 
narsiai gynė priėjimą prie 
Stryjo. Jų apkasai čia buvo 
iš visų pusių aptverti spyg
liuotomis vielomis, aplinkui 
buvo prikasta vilkaduobių 
ir kitokių kliūčių pridaryta. 
Ir viskas taip paslėpta, kad 
sunku ir patėmyt. Tik pra
dėjus kareiviams eit atakan, 
žemė atsiveria ir kareiviai 
sukrinta į vilkaduobes, ku
rios pirma buvo žole ar 
žemėmis pridengtos. Arba 
vėl įbėgus kareiviams į di
desnę žolę, jie staiga susi
painioja spygliuotose vielo
se.

Prie gelžkelio priėjo prie 
kruvino susirėmimo durtu
vais. Galų-gale Lisovicai li
kos paimti šturmu. Rusai 
pasitraukdami uždegė Liso- 
vicus ir aplinkinius kaimus. 
Nors rusai turėjo iš tų kai
mų traukties, bet kiekvienoj 
vietoj priešinosi su negirdė
tu narsumu. Vienas sky
rius paskui kito metėsi ant 
austrų-vokiečių, norėdami 
kontratakomis priešininką 
atmušti. Bet nieko negelbė
jo didžiausios rusų pastan-' 
gos. Austro-vokiečių spė
kos ėjo pirmyn vienu ištisu 
suolu ir stūmė rusus vis at
gal, Dniestro upės link.

Stryjo apielinkėj ‘nebuvo 
tinkamos vietos apsigyni
mui įtaisyti ir rusai pasi
traukė iki pat Dniestro, kad

RUSAI SUNAIKINO GA- 
GALICIJOJ ŽIBALO 

ŠALTINIUS.
Iš Berlyno pranešama, 

kad rusai •- besitraukdami 
tarp Baryslavo ir Droho- 
byczo sunaikino visus žiba
lo šaltinius pakelėj. Išviso

gūžės mėnesį buvo paimta j !^kos sunaikinta 20 šaltinių
863 rusų oficieriai, 268,869 ir sudeginta nemažiau, kaip
kareiviai, 251 armota, ir 576 
kulkasvaidžių. Iš to skai
čiaus 400 rusų oficierių, 2 
generolu, 158,254 kareivius, 
160 kanuolių, tų tarpe 28 
sunkaus kalibro, ir 403 kul- 
kasvaidžius paėmė generolo 
Mackenseno armija. Pri
skaičius prie to da paimtus 
nelaisvėn rusus Lenkijoj ir 
Lietuvoj, iš viso per gegu
žės mėnesį paimtų rusų 
skaičius padaro apie 1,000 
oficierių, 4 generolus ir 
daugiau kaip 300,000 karei
vių.”

Austrijos karės vyriausy
bė sako, kad šitas grobis bu
vo da didesnis. ”Prie to, 
kas paskelbta Berlyno ra
porte, reikia da pridėti at
imtus rusams per tą patį 
gegužės mėnesį 189 vagonus 
amunicijos, 8,500 šovinių ar- j 
tilerijai, 5,500,000 patronų • 
ir 32,000 šautuvų.”

i 80,000 tonų žibalo, pa
kol vokiečiai ugnį užgesino.

”Ties Amboliais, apie 60 
ir varstų į rytus nuo Liepo- 

ijaus, musų kavalerija sumu
šė rusų 4-tajį pulką dragū
nų. Apie Šiaulius rusams 
ušpuolimai nesiseka. Musų 
grobis per gegužės mėnesį į 
šiaurę nuo Nemuno buvo 
gana didelis: mes paėmėm 
nelaisvėn 24,700 rusų, 17 
kanuolių ir 47 kulkasvai
džius. Į pietus gi nuo Ne
muno ir Pilicos mes paė
mėm 6,934 rusų kareivių, 
11 kulkasvaidžių ir vieną 
orlaivį.”

MUŠASI PO VISĄ 
LIETUVĄ.

Berlyno raportas 2 birže
lio kalba apie mušius su ru
sais ties Židikais, Šiauliais, 
Dubisos paupiu, apie Kelmę 
ir tarp Ugėnų ir Eiriogalos.

VARšAVOJE ORLAIVIAI 
UŽMUŠĖ IR SUŽEIDĖ 

31 ŽMOGŲ.
Birželio 2 d. virš Varša- 

vos pasirodė vokiečių orlai
vis ir metė į miestą vieną 
bombą. Bomba pataikė į 
judamųjų paveikslų teatrą, 
pramušė stogą, lubas ir tuo
met sprogo. Teatras buvo 
pilnas žmonių, todėl 6 žmo
nės likos užmušti, o 25 su
žeisti.

RUSIJOS CENZŪRA NU
SLOPINO 44 LAIK

RAŠČIUS.
Pereitais metais Rusijos 

cenzūros buvo uždrausta 
spausdinti 465 periodiški 
laikraščiai ir 230 neperiodiš
kų. Dėl šitokio persekioji
mo 44 laikraščiai visiškai 
paliovė ėję.

29 ORLAIVIAI UŽPUOLĖ 
VOKIEČIŲ KRONPRIN- 

CO BUVEINĘ.
Anksti 3 birželio rytą 29 

franeuzų orlaiviai užpuolė 
vyriausio kaizerio sunaus 
buveinę karės lauke ir pra
dėjo ją bombarduot. Nu
mesta iš viso 176 bombų ir 
paleista kelioliką tūkstančių 
geležinių smaigų. Vokie
čiai pasitiko orlaivius karš
ta ugnimi, bet visi jie su
grįžo sveiki namo.

KRITO ANTRAS RUSŲ 
KUNIGAIKŠTIS.

Galicijos mūšiuose šiomis 
dienomis krito kavalerijos 
priešakyje kunigaikštis Mu- 

Įchanskis. Tai jau antras 
rusų kunigaikštis padėjo ši
toj karėj galvą. Pirmuti
nis, did. kunigaikščio Mika
lojaus sūnūs Olegas, buvo 
užmuštas spalių mėnesyje 
Lietuvoj prie Nemuno.

PRIE ŠIAULIŲ PAĖMĖ
500 RUSŲ.

Vokiečių karės vyriausy
bė pereitoj sąvaitėj išleido 
šitokį pranešimą: ”Kurlian- 
dijoj, apie 50 varstų į šiaur
vakarius nuo Liepojaus, ties 
Neuhausenu buvo aštrus su 
rusais susirėmimas, kuris 
pasibaigė musų laimėjimu. 
Toks pat atsitikimas buvo ir 
ties Židikais, apie 65 vars
tus į pietryčius nuo Liepo
jaus. Prie Šiaulių mes vėl 
atmušėm rusų užpuolimą ir 
paėmėm jų 500 nelaisvėn.” <

SODININKUOSE VOKIE
ČIAI PAĖMĖ 1970 RUSŲ.

! 5 birželio Berlynas pra
neša, kad Sodininkuose, 
Kauno gubernijoj, buvo aš-

Paėmė 3,340 RUSŲ KUR- 
LIANDIJOJ.

Pabalti  jos krašte vokie
čiai vėl pradėjo atakuoti ru
sus (pastaruoju laiku jie 
tenai gynėsi). Praėjusį ne
dėldienį vokiečių kavalerija 
perėjo Ventos upę ir po 
smarkaus mūšio paėmė te
nai 3,340 rusų ir 10 kulka
svaidžių.

KAS MĖNUO 3 SUBMA- 
RINAI.

Šveicarų inžinierius, ku
ris šiomis dienomis sugrįžo 
iš Hamburgo, sako, kad 
Hamburge kas mėnuo vo
kiečiai pastato vis 3 naujus 
submannus.

VOKIEčIŲ GAZAI TURI 
BAISIAS PASEKMES.
Šiomis dienomis Londo

nan atvažiavo iš karės lau
ko laikraštininkas John 
Clayton, kuris daug metų 
dirbo Amerikos miestuose 
ir buvo Suvienytų Valstijų 
pilietis, bet kilus karei išva
žiavo Anglijon, kur buvo 
gimęs ir augęs, ir vėl priė
mė Anglijos pilietystę, kad 
pastojus į Anglijos Raudo
nąjį Kryžių. Jis turi dabar 
suparalyžiuotą kairiąją ran
ką, kurią užgavo vokiečių 
šrapnelė. Jis pasakoja, ko
kias baisias pasekmes turi 
vartojami vokiečių nuodingi 
gazai.

”Aš išbuvau karės lauke 
nuo lapkričio mėnesio ir 

patyrimų. Suparaližuota 
mano ranka tai tik niekis. 
Aš papasakosiu jums apie 
tą vokiečių gazą. Jis su
traukia žmonių veidus iš šo
nų. Kartais net žandai iš
šoka iš vietų — taip trau- 

■ikia. žmonės užkvėpavę to 
! gazo negali kalbėti ir miršta 
baisiausiose kančiose.

”Jų akįs išrodo, kaip kad 
jie butų baisiai mušami ir 

i kentėtų baisų skausmą. Pa
juosta ne vien tik akių vo- 
! kos ir antakiai, bet pajuosta 
; taip-pat veidai ir kaktos. 
' Daugelis tuojaus netenka 
regėjimo. Už kokios dienos 
oda pasidaro pripuliavus.

”Tukstantis ant vieno, ku
rie gavo to gazo prikvėpuot, 
niekados neišgija. Kasdie
na kareiviai atvažiuoja į li- 
gonbučius sunkiai gaudyda- 
dami orą ir putodami sau
lės karščiuose. O! plyšta 
širdis žiūrint kaip tie žmo-. 
nės kankinas. Nė vienas 
civilizuotas žmogus tam ne
tikėtų.

”Aš mačiau ir kitokių da
lykų. Aš mačiau 3 mažas 
belgų mergaites su nukirs
tomis rankomis iki riešų. 
Tai tikras barbarizmas; nė 
vienas raudonas indijonas 
to nesumuštų.”

"RUSAI paėmė 19,000 
BELAISVIŲ.

Iš Petrogrado atėjo 1 bir
želio žinia, kad nuo 12 iki 24 
gegužės tarp Vislos ir Pili
cos upių rusai paėmė nelais
vėn apie 19,000 vokiečių.

<

voj nėra ramios vietelės.

VOKIEČIŲ GUDRYBĖ.
Vokiečiai prasimano įvai

riausių gudrybių, kad pri- 
gavus priešininką. Perei- 
toj nedėlioj tarp Bzuros ir 
Ravkos upių, kokių 30 var
stų fronte, vokiečiai išvalė 
iš savo apkasų sumintus 
šiaudus, pridėjo visokių 
lentagalių, šiukšlių, aplaistė 
žibalu ir uždegė. Vėjas pu
tė nuo vokiečių link rusų ir 
į jų apkasus nešė visus du
rnus. Tarp vokiečių ir rusų 
pozicijų nuo durnų pasidarė 
visiškai tamsu. Vokiečių 
artilerija pradėjo smarkiai 
bombarduoti rusus. Tuo 

I tarpu vokiečių pėstininkai 
išlipo iš apkasų ir apsirai
šioję burnas nuėjo per du
rnus iki rusų apkasų ir pra
dėjo mėtyt bombas, kurios 
sprogdamos paskleidė nuo
dingus gazus. Ir tokiu bu- 
du likos paimta rusų pozici
ja.

I

VOKIEČIAI ŽUDO ANG
LUS BELAISVIUS.

_____o_______________ Anglijos užsienio ministe- 
trus susirėmimas su rusais. Į rijos spaudos biuras išleido 
Vokiečiai tečiaus rusus ap- pficijalį pranešimą, kur vo- 
galėjo, paėmė jų 1970 nelai- kiečių valdžia kaltinama už 
svėn, o likusius nusivijo to- žudymą anglų belaisvių, 
lyn._____________________Pranešime paduota dviejų

  olandų laikraštininkų liudy- 
I PIETUS NUO NEMUNO mai, kad du pabėgę vokie- 

RUSŲ JAU NEBĖRA. kareiviai jiems sakė, jog 
.... ,__________ Bavarijos pulkams buvo įsa-

Oficijalis Berlyno prane- kyta anglų nelaisvėn neim
simas 7 birželio sako, kad j tL Kunigaikštis Rupprecht, 
pietus nuo Nemuno upe» Bavarijos kariumenės va- 
Lietuva likos apvalyta nuo Las> paskyręs aštrią bausmę 
rusų Jau iki Sapieziskių paėmimą nelaisvėn ang- 
(Zapyškio). Įlo. Anglus įsakyta žudyt

. ant vietos.
Iš GAILIŠKIŲ VOKIE- c , . , , , .. ...^TAT išvaryti Sulyg oland|i laikrasti-

ČIAI IŠVARYTI. ninku Iiudymo, tie pabėgę 
Iš Peterburgo atėjo žinia, vokiečių kareiviai jiems sa- 

kad pereitoj sąvaitėj rusai kė, kad sykį 40 anglų belais- 
išvijo vokiečius iš Gailiškių | vių buvo gyvų sudeginta or- 
ir kaimą užėmė patįs. P 
tarp Gailiškių ir Travlėnų 
mušys eina da visu frontu. 
Gailiškiuose vokiečiai buvo 
labai stipriai įsitaisę ir nar-Į belaisviai buvo 
šiai gynėsi. ~----- ’------

va- AUSTRAI NETEKO JAU 
5,800 KAREIVIŲ.

Iki 1 birželio austrai nete
ko jau 5,800 kareivių mū
šiuose su italais. Iš to skai
čiaus 1,800 austrų užmušta, 
3,000 sužeista ir 1,000 paim
ta nelaisvėn.

(ginta or-
Bet Į laivių pastogėj. Vokiečių 

kareiviams, kurie dalyvavo 
anglų sudeginime, duota po 
medalį. Kitą sykį 24 anglai 

» sustatyti 
prie sienos ir sušaudyti.

PORTUGALIJA ŪKO BE 
PREZIDENTO.

Portugalijos prezidentas 
Manuel Arriaga įteikė kon
greso pirmininkui savo “ 
zignaciją.• •

re-
į
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^LIETUVIŲ PETICIJA.”

DĖLEI KUN. STRAZDO
RAŠTŲ.

T.M.D. išleido šįmet 
Strazdo (Strazdelio) 
tus. Reikia pasakyti,

Pereitam "Keleivio" nu
meryje šitose skiltįse buvo 
rašyta, kad chicagiškė "Tau
tos Taryba" pradėjo rinkti 
parašus po peticija į 
majį tautų kongresą, 
bar mums prisiųsta ir tos 
peticijos kopija. Štai kaip 
ji skamba:

"Lietuvių tauta, indoeuropiškos 
‘ "kilmes, gyvena ant Baltijos kran

tų Nemuno paupyj (basseine) nuo j 
praistoriškų laikų.

"Viduryj XIV-to amžiaus Lietu
vių tauta, paliuosavusi didesnią
ją dalį Rusų nuo Mongolų jungo, 
inkurė galingą Lietuvių-Rusų val
stiją nuo Baltijos iki Juodųjų jū
rių.

"Pradžioje XV-to amžiaus (1410 
m.) Lietuviai su pagalba Slavų 
(Rusų, Lenkų, Čekų ir k.k.) sulai
kė Teutonų žengimą į Rytus, per
galėdami juos ties Grunvaldu.

”XVI-tam amžiuj (.1569) Lie
tuva susivienijo su Lenkija politiš
ka unija, kaip kad buvo Švedija ir 
Norvegija, arba Austrija ir Ven
grija.

”XVIII-am amžiuje (177
1795 m.) Lietuva drauge su Lenki
ja tapo Prūsų ir Rusų padalyta: 
Rusija užėmė visą šalį nuo Nemu
no į Rytus: Prusai — šalį į vaka
rus nuo Nemuno (dabart. Suvalkų, 
dalį Lomžos ir Gardino gub.).

"Pradžioje XIX amžiaus Napo
leonas, Tilžės traktu (1807), su
tverdamas Varšavos kunigaikšti
ją, priskyrė prie jos Lietuvos dalį, 
šiandien žinomą kaipo Suvalkų 
gub. Vienos kongresas 1815 m. 
Varšavos kunigaikštiją pavedė 
Rusijai. Dėlei to didėji Lietuvos 
dalis atsirado Rusijos ribose, ma
žesnėj! gi Prūsuos (Gumbinės ir 
Karaliaučiaus apygardos dalys, 
lietuvių gyvenamos).

"Neveizint į amžius 
svetimtaučių intekmės, 
tauta, suskaldyta į kelias dalis, už
laikė neliečiamybėj savo kalbą, bū
dą, papročius ir meilę prigimtos 
šalies. * '■ ■-

"Mes, žemiau pasirašiusieji Lie
tuvių tautos nariai, remdamiesi 
tautų principu, reikalaujame su
vienijimo visų Lietuvos dalių į vie
ną politiškai-administratyvį kūną, 
kuriam turi būt suteikta autono
mija, idant musų tauta niekeno 
nevaržoma ir netrukdoma, galėtų 
plėtoties ir nešti žmonijai naudą.

"Tuo tikslu mes reikalaujame 
atskyrimo Suvalkų gub. nuo Len
kijos, lygiai kaip ir viršminėtų 
Rytprūsių apskričių (Gumbinės ir 
Karaliaučiaus apygardų dalių lie
tuvių gyvenamų) ir suvienijimo jų 
su didžiąją Lietuvos dalimi, t. y. 
"Vilniaus ir Kauno gub. ir dalimis 
Kuršo ir Gardino gubernijų.” 

Tokios peticijos, rodos, y- 
ra sjuntinėjamos draugijų 
komitetams ir šiaip žmo
nėms. Todėl mes skaitom 
reikalingu savo skaitytojus 
persergėt, kad šitoms peti
cijoms netikėtų. Dar nė vie
na tauta tokiais popierga
liais liuosybės sau neišgavoį 
ir neišgaus. Taikos konfe
rencijoj, kur suvažiavę di-! 
-tižiųjų valstybių diplomatai 
svarstys pasaulio politiką. į 
tokį popiergalį niekas net I 
atidos neatkreips. Jis nueis 
gurban, taip kaip nuėjo d-ro 
Basanavičiaus, Malinauskio 
ir Yčo deklaracija. Jeigu 
taikos konferencija matys, 
kad Europos valstybėms 
naudingiau bus Lietuvą nuo 
Rusijos atskirti, tai ji bus 
atskirta ir be tokių peticijų.

Reikia da pastebėti, kad 
peticijos autoriai nežino ką 
daro. Jie reikalauja "su
vienijimo visų Lietuvos da- 
liil į vieną politiškai-admi- į 
nistratyvį kūną, kuriam tu
ri būt suteikta autonomija,” 
ir šitokį reikalavimą ketina 
siųsti taikos konferencijai. 
Jie matyt nežino, kad auto
nomijos davimas yra gry
nai vidurinis valstybės da
lykas, o į tokius dalykus ki
tos valstybės visai nesikiša. 
Taigi ir busimoji taikos 
konferencija arba, kaip sa
ko, tautų kongresas, auto
nomijos Lietuvai negali 
duot jokiu budu. šitokia 
konferencija gali Lietuvą 
tiktai atskirti ir padaryti iš 
jos savystovią valstybę.

Taigi kas po tokia "peti
cija” rašykis, tas tik ant juo
ko save statys.

busi-
Da-

9

kovos ir 
Lietuviu

I

kun. 
raš- 
kad 

šitie raštai, jeigu juos gali
ma taip pavadinti, visai ne
daug verti ir tūli T.M.D. na
riai jau pradėjo protestuoti 
prieš draugijos valdybą, 
kam ji mėto tokių raštų lei
dimui pinigus. Taip va Ke- 
noshos T.M.D. kuopos rašti
ninkas Braževičius parašė 
į T.M.D. organą "Vienybę 
Lietuvninkų” koresponden
ciją, kur nurodo, kaip tais 
raštais kuopos nariai likos 
neužganėdinti ir reikalavo, j 
kad ateityje raštų leidimas 
butų pavedamas visuotinam 
narių nubalsavimui. "V. L.”! 
redakcija jo korespondenci
jos ištisai nespausdino. Ši
tą Braževičius raštelį skai
tytojas gali rasti
Keleivio" numeryje.
Mes gi Čia norim dabar 

tarti keliatą žodžių apie pa- 
' čius Strazdelio raštus ir a- 

pie "Vienybės Lietuvninkų" 
— atleiskit už išsitarimą — 
kiaulystę.

Paėmus Braževičiaus ko- 
I respondenciją ”V. L.” iš
spausdino tik silpnesnes jos 

'vietas, taip kad skaityto
jams ji išrodytų kuopai- 
! kiausia. "Vienybė Lietuv- 
j ninku" padarė tai maut tuo 
Į tikslu, kad pastačius K. 
Braževičių prieš kitus T.M. 

! D. narius ant pajuokos ir 
i kad padarius iš jo didžiausi 
nežinį. kuris nėra matęs sa
vo gyvenime jokių raštų, 

inėra lankęs jokios mokyk
los, žodžiu sakant — 
■ džiausi tamsuną. Ir tuo tik- 
i siu ji išleido iš koresponden- 
į cijos svarbiausias vietas, 
i Tokį pasielgimą žmonės va
dina — kiaulyste.

Ir taip vienam "V. L.” nu- 
meryje Braževičiaus mintį 
iškraipius, kitam (No. 21) 

įnumeryje tūlas Savamokslis 
širvydiniu stylium Brazevi- 
čių jau "kritikuoja." Girdi: 

"Skaičiau musų organe p. K.
Braževičiaus iš Kenosha, 55 is., i 
nuomonę apie Strazdo raštus. Ne- ; 
sinorėtų rašyt blogai apie žmogų, I 
bet kad jis drįsta kalbėti viešai Į 
per organą apie dalykus, kurių jis, į 
matyt, visai nesupranta, tai tegul Į 
jis išdrįs perskaityti ir apie tai, i 
ką kiti nariai mano apie jo nuomo
nę.

"P-as K. Braževičius, matyt,1 
kad savo gyvenime nėra dar ma- | 
tęs rinktinų raštų jokių rašytojų ■ 
ir todėl pats sau vyras pasidarė • 
sarmatą, nes parodė savo nežinys- 
tę. Jeigu jis butų nors šiek-tiek i 
vyras apsitrynęs, tai jis butų bent į 
tiek išminties turėjęs, kad butų j 
savęs ant juoko nestatęs. O jei- i 
gu jis butų bent šiek-tiek mokyk- Į 
los ragavęs, tai jis butų žinojęs, > 
kad kuomet leidžiama pilnas rin- j 
kinys kokio nors rašytojo raštų, tai t 
surankiojama viską, ką tik toks [ 
rašytojas yra surašęs — net ir į 
mažiausius niekniekius, ir viską j 
atspausdinama.” 1

Bet palauk, ponas Sava
moksli. Tamsta pats neži
nai, ką pliauški. Pasakyk, 
kokios mokyklos tamsta esi 
ragavęs, jeigu žinai, "kadį 
kuomet leidžiama pilnas! 
rinkinys kokio nors rašyto
jo raštų, tai surankiojama! 
viską, ką toks rašytojas yra I 
parašęs?" Kokioj mokyk-! 
loj tamsta tokio "mokslo” 
mokinaisi ir kaip tas "moks
las" vadinasi? Atkartoja
me: tamsta niekus pliauški!

Pagaliaus, juk ne dėl pil
numo tų raštų Braževičius 
protestuoja. Jisai sako, 
kad visi kun. Strazdo raštai 
neturi vertės. Jisai protes
tuoja. kam T. M. D. politi
kieriai mėto tokiems nie
kams draugijos pinigus. Ji
sai reikalauja, kad ateityje 
patįs draugijos nariai sprę
stų kokius raštus leisti, o ne 
toks Sirvydas, Balutis ir 
kompanija!

Tai tokia yra Braževičiaus 
protesto prasmė. Kam jus 
čia sukat žmonėms galvas 
pasakomis, kaip reikia leis
ti pilni raštai? Kodėl jus ne- 
kalbat apie dalyką? Vyrai, 
tokias šulerystes daryti ne
gražu!

• •
gali

v •
šitam

di-

Jau vien dėl savo "cudų,” 
"abrozų” ir kitokių barbari
zmų kun. Strazdo raštai ne
gali būt žmonėms pageidau
jami. Tik pasiklausykit, 
kaip tas "poetą" dainuoja:

O. Švenčiausia Marija, 
Dangaus, žemės lelija.

Tam cudaunam abroze
Linksma, skaisti ir graži — 

O Marija!
Tavo saulė ir mėnuo,

. Tavo naktis ir diena; 
Tave čėsas. adyna, 
Apiekunka vadina.

O Švenčiausi!
Šaukiam mes brostva ciela. 
Buk motina mums miela, 

šaukiamės kaip siratos. 
Katavok mus klapatuos. 

O Marija!
"Čėsas," "adyna," 

kunkos,” "brostvos;
j vok,” "klapatai" — 
vadinas dailioji literatūra!

Ir kada žmonės prieš to
kių šlamštų leidimą protes
tuoja, tai "Vienybė Lietuv- 

I ninku” išvadina juos kvai
liais. nemačiusiais savo 
venime gerų raštų.

Ne vien tik kalba žargoni. 
ška. bet vietomis ir šlykščių 
pliauškimų užeinam. Pavyz
džiui, ant 26 puslapio ran
dam "eiles” "Berno stipru
mas:”

Te vėjais mergų pripusta, 
Tegul jų šimtais atvaro. 
Musų bernas nenusigąsta. 
Tas ištiesų taip padaro. 
Tai mat stiprus, tai greitumas, 
Kad ant dyko nenuveina. 
Ar tai laukas, ar tai krūmas, 
Tiesiai mergas bet užeina; 
Ar tai mergos, ar bobelės, 
Ar tai senos ,ar tai jaunos, 
Tenai išskečia kojales...

I
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Ar nebus gražu pasigirti: 
Pridariau pulką vaikelių.
Matot, kokia graži "poe

zija.” Ir da tokie Savamok
sliai drįsta gėdinti rimtes
nius T. M. D. narius, kurie 
tokiais šlykštumais pasipik
tino.

! myslio tvirtovę. Rusai ture- navo, •paliko apie $50,000' 
jo apgulę šitą tvirtovę su- turto, 
viršum 200 dienų, pakol ji 
buvo badu priversta pasi
duoti, o vokiečiai paėmė ją 

>į 20 dienų. Sumušti rusai 
dabar traukiasi linkui Lvo
vo, bet nėra abejonės, kad ir 
iš tenai juos išvys. Tokiu 
budu Galicija bus nuo rusų 
visiškai apvalyta.

Musų tautininkai ir kleri
kalai, kurie taip simpatizuo
ja Rusijos carui,be abejonės 
graudžiai apsiverks, kada 
dabar tam carui užduota 
toks baisus smūgis.

Bet mes, socijalistai. ga
lim tik pasidžiaugti, kad 
tam kruvinam razbaininkui 
vokiečiai taip puikiai aplau
žė ragus. Dabar pasaulis pa
matys, kad šitas barbaras 
su savo laukiniais kazokais 
moka tik Kražių skerdynes 
rengti ir beginklius žmones 
mušti, bet ne kovoti su gin
kluota priešo spėka. Ir kas 
sykis carui einasi vis blo
giau. Jo kariumenė matyt 
jau visiškai sudemoralizuo- 
ta. ” 
jau 
kad prieš vokiečius galima 
butų atsilaikyti ir todėl jie 
čielais būriais pasiduoda. 
Kitaip sunku butų sau iš
aiškinti. kaip vokiečiai ga
lėtų imti juos kas diena kaip 
avinus desėtkais tūkstančių 
nelaisvėn. Mes nė kiek ne- 
simpatizuojam Vokietijai. 
Bet mums smagu, kad bus 
sumušta biauraus kazokiz- 
mo galybė. Kaip rodos, tai 
Vokietija irgi bus sumušta. 
Bet ją sumuš ne rusai, bet 
anglai su francuzais. To
dėl ii’ busimoj taikos konfe
rencijoj Rusija neturės 
daug balso. O iš to lietu
viams gali būt tokia nauda, 
kad iš Rusijos galės būt at
imta Lietuva ir įsteigta ne- 
prigulminga konstitucijinė 
valstybė, prie kurios galės 
būt da prijungta ir Latvija.

Jei Rusija nebūtų taip 
sumušta, jeigu ji išeitų iš ši
tos karės su didele pergale, 
ji tuomet turėtų daug dides
nį balsą ir taikos konferen
cijoj galėtų būt priešinga 
Lietuvos atskyrimui.

Štai kodėl mes sakom, 
kad Przemyslio puolimas — 
tai gera naujiena lietu
viams.

i

i

Matvt, iš rusų kareivių 
visiškai išnyko viltis,

Gražus tai pavyzdis... be- Į 
dinų žmonių išnaudojimo.

LIETUVIŲ KATALIKŲ 
SUVAŽIAVIMAS.

Pereito j sąvaitėj North 
Scrantone buvo Lietuvių 
Rymo Katalikų Susivieniji
mo suvažiavimas. Delega
tų atvyko apie 100. Suva
žiavimo pirmininku išrinkta 
J. Jaruševičia iš Norwoodo, 
Mass.; jo padėjėju — d-ras 
Rutkauskas iš Chicagos; 
raštininku — A. Valukonis 
iš So. Bostono.

Svarbiausis klausimas bu
vo apie tai, kaip šitą organi
zaciją padaryt legališka. 
Mat iki šiol Rymo Katalikų 
Susivienijimas gyvavo po 
Pensylvanijos čarteriu ir 
visiems nariams turėjo vie
nodą mokestį. šitokios 
tvarkos nepripažįsta Mas- 
sachusetts, Illinois, New 
Yorko ir daugelis kitų val
stijų. todėl šitose valstijose 
S.L.R.K.A. dabar yra nele- 
gališka organizacija ir jos 
kuopų viršininkai visuomet 

j gali būt areštuoti. Taigi su
važiavimas nutarė nustaty- 

• ti savo nariams mokestį su
lyg amžiaus, kaip reikalau
ja valstijų įstatymai, ir pri
taikyti prie tų įstatymų čar- 
terį.

Narių S.L.R.K. turi 9,045, 
turto — $57,000.

Streikai yra tas pats
1 • 1 —.kąirkare.

TAIP INFORMUOJA 
PRAMONĖS KOMISI

JĄ ADVOKATAS 
DARROW.

Darbininkai turėtų turėt 
teisę kovot prieš konstu- 

buliariją ir milicijų.

kalingas ir valdžia jų pak
lauso. Bet tuotarpu įviktų 
kraujo praliejimas ir turto 
sunaikinimas, ar tamsta to
kiam atsitikime pasakytum, 
kad streikininkus reikia nu
bausti?”

"O daleiskim, kad milici
ja apgintų turtą, bet iššau
dytų žmones, ar tuomet ge
riau butų?” — atkirto Dar- 
row. "Šalia turtų yra da 
ir kiti dalykai," tęsė toliaus 
Darrow. "Vienas iš tų da
lykų yra žmogaus laisvė ir 
apie ją reikia spręsti pagal 
istoriją. Reikia žinoti, kad 
pasaulyje labai mažai pada
ryta pagerinimų be kraujo 
praliejimo. Matyt, toks jau 
gamtos įstatymas.”

Ar tamsta tiki į kraujo 
praliejimą," paklausė komi- 
sijonierius.

"Nė aš tikiu, nė aš netikiu. 
Tai yra gamta ir daugiau 
nieko,” atsakė Darrow. 
"Jei ne kraujo praliejimas 
šiandien nebūtų ir Suvieny
tų Valstijų. Jei nebūtų pa
saulyje kovos už būvį ir 
kraujo praliejimo, šiandien 
mes tebegyventume urvuo
se."
Streikai tai tas pats, 

ir karė.
Streikai arba kova 

darbo ir kapitalo yra 
pats, kas paprasta karė, sa
ko Darrow. "Bet ir karėje 
ne viskas yra leistina," tę
sia jisai. "Dabartinėj Eu
ropos karėje mes matom 
daug tokių dalykų, kuriuos 
žmonijos priimtos tiesos 
draudžia. Taip pat yra ir 
streikuose: ir viena ir kita 
pusė pridaro daug žiaurių 
dalykų, kurių jos neturėtų 
daryti.”

”Ar tamsta manai, jog 
musų laisvė tai tik įsikalbė
tas dalykas, bet ištikrujų 
mes jos neturim, ir kad mes 
turim tiek pat teisės kovo
ti prieš savo valdžią, kiek 
Rusijos žmonės prieš carą?” 
buvo užklaustas Darrovv.

"Laisvė yra labai platus 
žodis,” atsakė Darrovv. 
"Suvienytų Valstijų žmonės 
yra laisvesni, negu Rusijos 
ir Vokietijos. Bet jie nėra 
taip laisvi, kaip Anglijos gy
ventojai. Ir šiandien jie 
jau nėra čia taip laisvi, kaip 
jie buvo 75 ir 100 metų at
gal. Kaslink palaikymo lai
svės įstatymais ir teismais, 
tai tuos juk padaro turčiai, 
o ne darbininkai, todėl šito
kia laisve ir naudojasi tik 
vieni turčiai, o ne darbinin
kai. Juk kalėjimuose sėdi 
tūkstančiai žmonių ir beveik 
vis tie nelaimingi žmonės y- 
ra beturčiai. Žmonės nuola
tos kovoja už laisvę.”

Kad pagerinus darbinin
kų būvį, būtinai reikia naci- 
jonalizuoti (pavesti visuo
menės nuosavybei) žemę, 
susinešimo kelius ir darbo į- 
rankius, kartojo Darrovv. 
Minimum algos, 8-nių valan
dų darbo diena, atlyginimas 
už sužeidimą, moterų balsa
vimas ir tam panašus "vais
tai" neverti nė žiupsnio ta
bokos, sako jisai.

Kada vienas iš komisijo- 
nierių jo paklausė, ar butų 
kokia kliūtis pramonei na- 
cijonalizuoti, jeigu darbinin. 
kai to panorėtų, Darrow at
sakė: taip, šiandien kliūtis 
butų didelė, nes tam pasi
priešintų prezidentas, kon
gresas ir vyriausis šalies tei
smas, kurie susideda iš ka
pitalistų tarnų. Darbinin
kai turi pirma susiprasti ir 
išrinkti savo valdžią.
Konstitucija nieko nereiškia.

Darrovv apkaltino teis
mus, kad tie visuomet stoja 
turčių, o ne darbininkų pu
sėj.

Vienas komisijonierių jam 
patėmijo, kad teismai turi 
juk spręsti sulyg įstatymų. 
Darrovv ant to atsakė, kad 
ir įstatymai padaryti kapi
talistų naudai. Visus įstaty
mus daro advokatai ir prie 
to da geri advokatai. Gerais

• v v

Paskirtoji Wilsono pra
monės komisija, kuri dabar 
Washingtone tirinėjo darbo 
su kapitalu santikius antru 
kartu, buvo pašaukus daug 
liudininkų iš darbininkų ir 
kapitalistų pusės. Tarp jų 
buvo ir Clarence S. Darrow, 
pagarsėjęs savo nepaprasta 
iškalba ir gabumais, kokius 
jis parodė nesykį gindamas 
darbininkų vadovus.

Pramonės komisija klausė 
advokatą Darrow, kaip ji
sai žiuri į darbininkų bruz
dėjimą ir kokį reikėtų pa
naudoti vaistą, kad įvykinus 
draugijoj ramybę.

Darrow atsakė, kad kito
kio vaisto nėra, kaip tik pa
imti išdirbystę į visuomenės 
nuosavybę ir panaikinti 
žmonių išnaudojimą, taip 
kaip socijalistai reikalauja. 
Kitaip ramybės negali būt. 
Žmonių bruzdėjimo jus ne- 
sustabdysit nė kalėjimais, 
nė aštriausiomis bausmėmis, 
pasakė jisai.

Toliaus Darrow pasakė, 
jog jis tiki, kad jau nebetoli 
toji diena, kuomet kalėji
mai bus visiškai panaikinti, 
o jų vietą užims ligonbu- 
čiai. "Aš nesakau, kad žmo
nės uždaromi," sakė jisai, 
"bet tenai jie bus gydomi, o 
ne baudžiami. Baudimas 
yra barbarizmas ir žmonės 
jau pradeda tatai suprasti. 
Ateitije draugijinės žmonių 
ydas mes gydysime ligonbu- 
čiuose ,bet ne teisime jų ne
teisinguose teismuose ir ne
kankinsime kalėjimuose."

Kiekvienas žmogus skai
to save nekaltu, sako Dar- 
row. "Aš tikiu, kad net ir 
Rockefelleris su savo Stan- 
dard Oil trustu mano esą 
visiškai nekalti. Ir taip 
kiekvienas apie save mano; 
nežiūrint ką jis nedarytų, 
jam rodos, kad jis nekaltas.”

Kariumenės spėka ir abel- 
nai kiekviena organizuota 
valdžios prievarta gali būt 
tik tai tuomet išteisinama, 
jeigu mes sutiksime, kad 
laisvė ir tvarka visuomet tu
ri būt palaikoma kraujo lie
jimu, pasakė Darrow. Bet 
tokia draugija tuomet juk 
negali vadinties laisva, jeigu 
žmonės joje yra šaudomi, 
kad nedaleidus jų prie to, ko 
jie trokšta. Ir tokiu tvarkos 
palaikymu tuomet juk da
roma didžiausia betvarkė. 
Kad įvykinus ideališką 
draugiją, sakė Darrow, rei
kia paimti visuomenės nuo
savybėn žemę, kasyklas, gi
rias, geležinkelius ir fabri
kas.
Darbininkai turėtų turėti 

teisę prieš miliciją 
kariauti.

Vienas komisijos narių, 
Weinstock, paklausė advo
kato Darrow, kaip jisai žiu
ri į kariumenės naudojimą 
prieš streikus.

"Jeigu konstebelis nori be 
įgaliojimo areštuoti žmogų, 
žmogus turėtų turėti teisę 
jam nepasiduot” atsakė Dar- 
row. "Jeigu kariumenė daro 
ant žmonių nereikalingą 
užpuolimą, žmonės prieš 
tokį užpuolimą turėtų kovo
ti, jeigu tik jie turi spėkų 
tokiai kovai pakelti ir laimė
ti. Nuomonė, kad žmogus, 
kuris yra viršininku, gali 
jau viską daryti, tinka tik 
vergam^ prieglaudoje.”

"Bet daleiskime tokį atsi
tikimą,” sako komisijonie- 
rius Weinstoch, ”kad strei
kininkai nusprendžia, jog 
kariumenės įsikišimas nerei

kas

tarp 
tas

TAUTININKAI IR KLE
RIKALAI.

Musų tautininkai vis re
mia klerikalų įstaigas ir vis 
eimanuoja, kad tie klerika
lai baigia stumti juos iš po
zicijų. Taip va "Lietuvos 
Žinios" skundžiasi:

"Musų dešinieji šiandien links
minas. Atėjo, mat, pilnai jų ga
dynė. šiandien jie įsivyravę 'Liet. 
Draugijoj nukentėjusiems dėl ka
rės šelpti,’ jie tur savo 'Blaivybės’ 
Draugiją, savo 'Saulę,' 'Rytą,' 
'Žagrę' ir visą eilę kitų draugijų, 
neužmiršus kad ir naujosios drau
gijos 'Bitė.’ Praplėtę taip plačiai 
visą darbą, jie drąsiai gali tarti, 
jog Lietuva — tai męs, jog viskas, 
kas daroma, tai musų daroma.” 
"Laisvė” jiems teisingai 

pastebi:
”O kad klerikalams dar labiau 

ragai užaugtų — tai jus, ponai 
pirmeiviai iš šiapus ir anapus jū
rės ,dar labiau remkite 'Saulę,’ Y- 
čą. Olšauskinę Lietuvos šelpimo 
draugiją ir kitus galus.”

KAIP VABALNINKUO-
SE.

Kunigas Kemėšis užtrubi- 
■ jo "trevogą" prieš žydus. 
| Jis sako, kad jie turi savo 
rankose veik visą spaudą. 
O kas aršiausia, tai ponas 
Kemėšis atrado, kad tie pei- 
suoti Izraeliaus vaikai įsi
skverbė jau net lietuvių lai
kraščių tarpan ir, o Marija! 
visa musų tauta gali pakvi
pti česnakais.

Tik klausykit, koks baisus 
pavojus gresia pasauliui 
nuo žydų:

"Amerikos spauda, kur dauguma 
laikraščių laidžiama žydais, turi 
nemažą įtekmę į šios šalies politi
ką. Franci jos viešame gyvenime 
žydai užima vadovaujančią vietą. 
Tas pats dabar atsikartoja ir Ru
sijoj. Bet pavyzdžių toli ir nerei
kia jieškoti, galima jų surasti ir 
tarpe savųjų. Juk ir musų pir
meiviškoji lietuvių spauda labai 
jau prielankiai žiuri į įsiskverbu
sius jos tarpan žydus.”
Taip kalba "Drauge" p. 

Kemėšis.
"Laisvė” sako, kad kun. 

Kemėšis turbut pamiršo, 
jog čia Amerika, bet ne Va
balninku parapija.

Ištikrujų keista, kodėl 
musų ''dvasiški tėveliai” vi
suomet serga judofobija. 
Juk Kristus buvo žydas, o 
jie vadina jį Dievo sunumi. | 
Tiesa, jie sako, Kristus pri-| 
ėmė krikštą. Bet kasgi jį 
apkrikštijo? Jonas. O kas
gi buvo tas Jonas krikštyto
jas? Žydas.

Maižius buvo visai nekri-į 
kštytas žydas, bet jo raštus 
musų kunigai skaito "Dievo 
žodžiu.” Dešimtį Maižiaus 
prisakymų kunigai įrašė net 
į katalikų poterius ir pava-i 
dino juos "Dievo prisaky-! 
mais." O tuo tarpu jie žy
dų taip bijosi, kad ir nemie- j 
gant apie juos sapnuoja.

i

i

PRZEMYSLIO PUOLI
MAS — TAI GERA 
NAUJIENA LIE

TUVIAMS.
Caro galybė sutriuškinta. 

Per gegužės mėnesį vokie
čiai su austrais paėmė 300,- 
000 rusų nelaisvėn, kelis 
šimtus kanuolių, išvijo juos 
iš Karpatų ir atsiėmė Prze-

GRAŽUS IR SEKTINAS 
PAVYZDIS.

Brooklyno Grandstryčio 
"bepartyviškos visuome
nės" organas atrado "gra
žų ir sektiną pavyzdį" nu
žudyto kun. Žebrio gyveni
me. Ir va kame tas "gražus 
pavyzdis" yra:

”Kun. Juozas žebrvs, klebonau
damas New Britano parapijoje, 
įvedė štai kokią tvarką: kuomet 
jaunikaitis norėdavo gauti šliubą, 
turėdavo pas kleboną palikti 25 do- 
larius. Kunigas patardavo vestu
vių laike elgties padoriai ir gra
žiai. Jei vestuvės būdavo sulig 
kun. Žebrio patarimų, tai po vestu
vių klebonas sugrąžindavo 10 do- 
larių atgal, o 15 pasilikdavo sau 
už patarnavimą.”
Įsitėmyk, skaitytojau: pa

silikdavo sau už penkių mi- 
nutų "patarnavimą" tik... 
$15.00. Ir tai gražus ir sek
tinas pavyzdis! Ką tu, dar
bininke, manai apie tokį 
laikraštį, kuris tokį begėdi
šką žmonių plėšimą vadina 
"gražiu ir sektinu pavvz- 
džiu?”

Bet tai da ne viskas —
"Jeigu vestuvėse iškildavo bar

niai ar pagaliaus peštynės, kaip 
paprastai pas lietuvius esama, 
tuomet kunigas negrąžindavo nie
ko.”
Na, o kada pas tokius 

žmones, kurie neapsieina be 
kunigo "patarnavimo,” bar
niai vestuvėse neiškįla? Gal 
iš 10 vestuvių pasitaiko tik 
vienas toks atsitikimas, kur 
išsigėrę kunigų auklėtiniai 
nesusipeša. Taigi, sekant 
tokį "gražų pavyzdį,” iš 10 
vestuvių kunigui lieka 9 
kartai po $25. Nedyvai tad, 
kad nabašninkas kun. Žeb- , 
ris, nors nelabai ilgai klebo- goja ją nuo šalčio.

Sl- 
A.

"LIETUVOS” LEIDĖJAS 
GAVO GORČIŲ 

ŽIRNIŲ.
"Naujienose” randam 

tokį komplimentą ponui 
OIszewskiui:

"Aš pažįstu Olszewskį dar iš 
Lietuvos: mudu vienos parapijos. 
Aš da mažas buvau, kai 01szews- 
kis musų bažnyčioj zakristijonavo. 
Da mano tėvas davė jam gorčių 
žirnių, kai jis atvažiavo pas mus 
kalėdodamas. Jisai pyksta ant 
manęs, kad aš suėjęs jį kartais 
paklausiu: ’Ar suvalgė žirnius?’”

LIETUVA ATSIUNTĖ 
AMERIKON SAVO 

ATSTOVĄ.
"Tėvynė” praneša, kad 1 

birželio Amerikon atvažia
vo iš Lietuvos šelpimo drau
gijos Įgaliotas atstovas, p. 
St. Šimkus. Kaip rodos, jis 
čia važinės su prakalbomis, 
aiškins amerikiečiams da
bartinį Lietuvos padėjimų ir 
rinks nukentėjusiems Lietu
vos žmonėms pinigus.

Girdėjome, kad Bostono 
Lietuvos Šelpimo Komitetas 
jau nusiuntė p. Šimkui pak
vietimą atvažiuot Į Bostoną.

AR ŽINOT KAD —
Paryžiuje yra tik 100 

juodveidžių. Visoj Francu- 
zijoj JŲ nėra pilnų penkių 
šimtų.

Amerikoje yra stipri vo
kiečių kariška organizacija, 
vardu: "Deutscher Krieger- 
bund von Nord Amerika.”

Peteliškė miega visuomet 
galva žemyn, suglausti virš 
jos nugaros sparnai apsau-



gi advokatais vadinasi tokie, 
kurie gauna dideles užmoke
stis, taigi kurie tarnauja 
stambiems turčiams arba jų 
trustams. Iš tokių advoka. 
tų šiandien susideda veik 
visos legislaturos ir pats 
kongresas. Suprantamas 
dalykas, kad tokiems džen- 
telmonams darbininkų rei
kalai yra svetimi. Daryda
mi įstatymus jie tik žiuri, 
kad tie įstatymai butų nau
dingi turčių klesai. Kad į- 
statymas iš kitos pusės gali 
būt blėdingas darbininkų 
reikalams, apie tai tie džen- 
telmonai visai negalvoja., 
nes, teisybę sakant, jie ir ne
pažįsta 
kalų, 
kime, 
kuris draudžia boikotą. Ka
pitalistams jisai labai nau
dingas, nes darbininkai ne
gali apskelbti jų tavorams 
boikoto. Tuo tarpu kapita
listų korporacija gali aps
kelbti savo darbininkams lo
kautą, kas irgi reiškia savo 
rūšies boikotą, ir gali boi
kotuoti netik jų rankas, bet 
ir gyvastį. O vienok nėra 
tokio įstatymo, kuris drau
stų kapitalistams boikotuo
ti darbininkus.
Kada patėmyta, jog įstaty

mai visuomet daromi sulyg 
konstitucijos. Darrow atsa
kė, kad konstitucija čia nie
ko nereiškia. Konstitucija 
gvarantuoja mums žodžio ir 
spaudos laisvę, bet kur tik 
streikas iškila, vietos val
džia šitą gvarantiją darbi
ninkams gali panaikinti. 
Net susirinkti neleidžia. 
Konstitucija gvarantuoja 
kiekvienam piliečiui teisę 
nešioties ginklą, bet kiek
vieno miestelio valdžia ga
li išleisti įstatymą, kuris 
uždraus žmogui pereiti per 
gatvę su revolveriu kišeniu- 
je.

Ant galo Darrow pasakė 
komisijai, kad tai yra visai 
tuščias darbas daryti tokius 
tyrinėjimus jieškoti vaisto 
darbininkų nuraminimui. 
Ramybė tik tuomet galės 
būti, kada organizuti darbi
ninkai paims į savo rankas 
šalies valdžią ir išdirbystę.
”RockefelIeris turėtų būt 

pakartas.”
Be Darrow buvo da ir 

daugiau įdomių liudymų. 
Taip vienas kunigas pasakė 
Rockefelleriui į akis, kad 
jis turėtų būt pakartas už 
Colorados angliakasių žu
dymą. Patį Rockefelleri 
kamantinėjo tris dienas. A- 
pie tai bus sekančiame „Ke
leivio’ 'numeryje.

darbininkų 
Taip va, 

yra

rei- 
daleis- 

įstatymas,

Jaunosios Dienos.
Greitosios, smarkios, 
Kaip Nemuno bangos, 
Jus mano gyvenimo 
Jaunosios dienos; 
Nykstat nematant, 
Mylimos brangios; 
Nepaisot, kad lieku 
Ilgėdamas vienas...

Nei sakot sudiev man, 
Nei klausot meldimo, 
Kad šaukiu sustoti, 
Palaukti nors kiek.. 
Nei paisot jautriosios 
Širdelės troškimo; — 
Jums viskas už nieką, 
Jums viskas už niek..„

v-

Jaunosios dienos — 
Jus vaizdai sapne, — 
Išaušot lyg rytas
Gojalyj žaliam...
Nu skrendat ir nykstat, — 
Apleidžiat mane...
Vai sunku bus, liūdna, 
Bodėti vienam...

Žydėj ot it rožės 
Praskleidę kvapus;
Taip gražios, taip jaunos, 
Taip širdžiai man brangios... 
Taigi neleiskit man eiti 
I šaltus kapus; — 
Sustokit, neskriskit,
Kaip Nemuno bangos! 
V—14—1915.

Merkynės Vaidyla.

KORESPONDENCIJOS
PORTLAND, ORE.

Milijonierius neduos $260,- 
000 mokykloms, kurius 

buvo pažadėjęs.
S. Benson, puikiausio vieš

bučio savininkas Portlande, 
buvo pažadėjęs duoti $260,- 
000 Portlando mikykloms, 
dabar nebeduos. Aš jau 
buvau rašęs 17 „Keleivio” 
numeryje apie gerinimą ke
lių ir kad yra paskirta $1,- 
260,000 tam darbui atlikti ir 
tas viskas pavesta ponui 
Bensonui ir Yiun. Ten bu
vau pasakęs, kad tie du po
nai galės mokėti darbinin
kams tiek, kiek jiems patiks 
ir ne aš vienas taip maniau, 
ir tie ponai tą patį manė.

Šitai aš paduodu nekurtas 
ištraukas iš kapitalistų dien
raščio ”The morning Orego- 
nian,” apie tai, ką S. Ben
son pasakė miesto taryboj. 
Pasirodo, kad jis manė mo
kėti tik dorelį į dieną, o da
bar taryba perleido įsta
tymą, kad už tokius darbus 
turi būt apmokama $3.00 į 
dieną. Šitai jo žodžiai: 
„Dabar nelaikąs miesto ta-

klebonijas?)
Žinoma, kad geriau ”su- 

šelpus” Lietuvą tai 20 d. 
gruodžio surengė prakalbas. 
Parsikvietė gerą kalbėtoją 
(Lietuvos Šelpimo Fondo 
pirmininką K. Gugį) ir rin
ko iš žmonių aukas, tvirtin
dami, kad kiek tik surinks, 
tai visi busią pasiųsti į Lie
tuvą. Rinkdami aukas, ža
dėjo išduoti per laikraščius 
pilną atskaitą, kiek aukų 
surinko, ir pagarsinti visų 
aukavusių pavardes. Bet tie 
žadėjimai žadėjimais tik 
ir pasiliko.

Dar reikia priminti, kad 
kalbėtojas drg. K. Gugis, ka
da nupiešė visas karės bai
senybes ir vargingą Lietu
vos žmonių padėjimą, tai su
sirinkusioji publika gausiai 
aukavo. Žmonių nors ir ne- 
perdaugiausiai buvo, bet 
kaip teko patyrti, berods, 
tose prakalbose surinko su
virs $60.00.

Praslinko jau keletas 
mėnesių, ir jokios žinios nė
ra, kiek surinko, kur tie su
aukauti pinigai dingo, ir ką 
„sušelpė?” Noroms-neno- 
roms pradedi žmogus ma
nyti, nejaugi to „bepartyvi-

rvboj praleisti 3 dol. mokės-1 škojo fondo komitetas su- 
čio i dieną, kada yra labai i ,rlnk«s a,ukas. talP V. Pasll>- 
norinčių darbininkų dirbti ik? sa^» kad jokios žinios a- 

- ■ ......................... pietai nėra?!
Kada rengė prakalbas, tai 

niekam,o niekam nepranešė, 
'kad tai bus atskiras Detro
ito „bepartyviškas” fondas. 

; Tos pačios drg-jos nežinojo, 
kad tie nariai — delegatai, 
įsteigė tokį fondą. Visi ma
nė, kad tai bus tik vietinis 
komitetas rinkimui aukų, ir 
kad aukas surinkę siųs į vi
suomenės išrinktą L. Š. F., 
kurį įsteigė Visuotinas A- 
merikos lietuvių Seimas 
Brooklyn’e, N. Y.

Bet dalykų visai kitokių 
butą. Kada aukas surinko, 
tai tik aukavusiems ištarė 
„širdingą ačių,” ir visos au
kos taip ir pasiliko Detroite. 
Netik kad nepasiuntė, bet ir 
atskaitos laikraščiuose, nei 
susirinkimuose neišdavė, ir 
dabar nenori išduoti. O 
kaip teko patirti, tai ir da
bar vis da renka aukas vaik
ščiodami po stubas (žinoma, 
po lietuvių).

Aš matydamas tokią bet
varkę, 28 d. vasario, š. m. D. 
L. K. Keistučio drg-jos susi
rinkime pareikalavau, kad 
ta komisija paaiškintų, kur 
tie surinkti pinigai randasi, 
ir agitavau, kad vsas aukas 
siųstų į L. š. F. ir kaip tik 
užsiminiau apie ”Laisvę” ir 
kitus pirmeiviškus laik
raščius, tai „bepartyviško- 
jo” fondo k-to nariai pradė
jo visa gerkle šaukti ir rei
kalauti, kad man nebeduotų 
balso. Vėliaus pradėjo šmei
žti „Laisvę” ir „Naujienas,” 
išvadindami „mazgotėmis” 
ir kitokiais šlykščiais žo
džiais.

Tarp kitko pasakė: „Jis 
prisiskaitęs iš tų mazgočių, 
’Laisvės’ ir ’Naujienų,’ tai 
baigia iš proto išsikrausty
ti.” Antras iš k-to narių pa
sakė, kad: „Laisviečiai pa
tįs nieko nežino, ką jie dar 
kitus gali pamokinti.” Dau
giausia tais šlykščiais žo
džiais, ir laikraščių šmeiži
mais atsižymėjo to „bepar- 
tyviško” fondo iždininkas 
J. Šulcas, kuris anais metais 
protestavo prieš socijalis- 
tus, kada baladojosi po A- 
meriką caro liokajus Yčas.

Tai dabar matot koksai 
tas fondas „bepartyviškas,” 
ir kaip šelpia Lietuvą. O 
vienok save vadina „bepar- 
tyviškai.” Reikia didžiai 
apgailestauti, kad ir musų 
taip vadinami pirmeiviai 
nusekė kuniginių pėdomis, 
ir padarė neatitaisomą klai
dą.

Ir šiuomi aš griežtai rei
kalauju, kad tasai „bepar
tyviškas” Detroito fondas 
išduotų per laikraščius pil
ną atskaitą iš surinktų au-

už vieną dolerį į dieną.”
Tiktai pamislikime koks 

tai milžiniškas pelnas, 
jiems butų likęs, kad butų 
mokėję tik vieną doleri į 
dieną. Kada bus apmokėta 
ir $3.00 darbininkui už jo 
dienos darbą ir tai pagal Al- 
bert Straps išrokavimą tiem 
dviem ponam lieka daugiau 
kaip pusė tų visų pinigų, ne
gu gaus tie visi darbininkai, 
kurie tą visą darbą atliks, 
tad mums nesunku suprasti 
dėlko S. Bensonui tas ne
patiko.

Ir neduos jau tų pinigų, 
kur buvo pažadėjęs ant mo
kyklų.

Dabar pasiklausykime, ką 
jis toliau sako. „Aš geisčiau 
pagelbėti miesto apšvietai, 
kad darbininkai turėtų duo
nai ir sviestui.” Tai mes iš to 
matome kiek jam rupi dar
bininkų apšvieta. Kapitali
stams ne apšvieta rupi, tik 
daugiau apmulkinti darbi
ninkus, kad galėtų ilgiau iš 
jų kruvino prakaito sau tur
tus krauties, ir kad darbi
ninkai sutiktų dirbti už 
vieną duoną ir sviestą 
po vienuolika ir dvylika va
landų Į dieną ir ne murmėtų 
prieš savo išnaudotojus, tai 
toki tokiems ponams darbi
ninkų apšvieta rupi. Kaip 
pamato, kad jau darbinin
kas nebesutinka vien duona 
ir sviestu maitinties, nori 
kaip kada ir mėsos kąsni už
valgyti,tada darbininkai jau 
negeri ir jiems jau neberei
kia mokyklų, ba jau nebeno
ri būti kapitalistų vergais, 
reikalauja žmoniškesnio 
pragyvenimo. Tada ir ponas 
S. Benson nebenori duoti tų 
$260,000 mokykloms, kurius 
buvo pažadėjęs pereitame 
rudenyj.

Mainos Sūnūs.
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DETROIT, MICH.
„Bepartyviškas” Detroito 

L. š. F.
Tūlą laiką atgal čia tapo 

įsteigtas, taip pasivadinęs, 
„Bepartyviškas” Lietuvos 
Šelpimo Fondas, rinkimui 
aukų nukentėjusiems nuo 
karės Lietuvoje.

Tą fondą įsteigė septynios 
Detroito draugijos, kurių 
vardų čia nė neminėsiu. Tik 
svarbu yra paminėti, jog ta
me tarpe buvo viena ir soci
jalistų kuopa. (Dabar jau 
mirus). Kožnos dr-jos bei 
kuopos tame komitete yra 
po du nariu. Ir štai ką tie 
delegatai, atstovaudami sep- 
tynes drg-jas sugalvojo: ogi 
įsteigti da ketvirtą „bepar- 
tyvišką” fondą, (nes jau tris 
turėjome) ir „bepartyviš- 
kai” šelpti Lietuvą. (O gal

vusių pavardes. Taip-pat, 
kad tie pinigai, surinkti 
prakalbose 20 d. gruodžio, 
butų pasiųsti į L.Š. Fondą, 
nes tik dėl to fondo ir buvo 
suaukauti. Juk taip žmo
nių apgaudinėti negalima.

Ant galo dar patariu vi
siems Detroito ir apylinkės 
lietuviams, neaukaukite nei 
vieno cento nei jokiems au
kų rinkikams, kurie neturi 
paliudijimo išduoto nuo L. 
Š. Fondo komiteto. Minėto 
fondo pirmininku yra K. 
Gugis, susinėsimų sekreto
rė Rice-Herman, iždininku 
K. Šidlauskas. Tik au
kaudami į L. š. Fondą galė
site sušelpti savo viengen
čius Lietuvoje, nes tik tas 
vienintelis fondas rūpinasi 
ir šelpia nukentėjusius nuo 
karės Lietuvos žmones. Ki
tokiems fondams-fonde- 
liams ir aukų rinkikams 
mes šiandien negalime pa
sitikėti, nes nežinome kas 
jie per vieni, ir kokiam tik
slui aukas renka.

Tą lietuviai turi gerai ži
noti. M. J. Masys.

valstijos prokuroras C. Hal- 
rich, smarkiai stojo priešais 
Gvazdinską, kaipo prieš so- 
cijalistą, ir trukdė lietuviam 
balsavimą kiek galint, tokiu 
tik budu socijalistas J. Gva- 
zdinskas likosi neišrinktas 
miesto valdybom Iš darbų, 
šiuom laiku čionai menkai 
dirbama.

šilakojo Kvietkas.

kas

SPRING VALLEY, ILL. 
Įvairumai.

Nesant laiko parašyt tan
kiau žinučių iš mus mieste
lio, nors trumpoj sutraukoj 
pabriešiu šių metų musų 
veikimo chroniką. Sausio 
22 d. buvo visuotinas lietu
vių susirinkimas su prakal
bomis; kalbėjo vietiniai kal
bėtojai. Surinkta aukų L. 
Šelpimo Fondui keli dole
riai.

Vasario 28 d. buvo „Baž
nytinis Teatras;” lošė klie
rikai mokiniai iš St. Bede 
College. Aktoriai savo ro
les atliko gerai. Dainavo 
Bažnytinis choras; dainavo 
prastai. (Tik dviem balsais, 
nors buvo apie tuzinas gie- 
dorių, vyrų ir merginų).

Pabaigoj vasario mėnesio 
buvo parengtos prakalbos. 
Parengė vietinis lietuvių 
klebonas, kalbėjo mokiniai 
iš St. Bede College. Du mi
nėtu mokiniu (vardų neži
nau) kalbėjo vidutiniai rei
kale L.Š.Fondo, trečias-gi 
— J. Paško, sakė kalbėsiąs 
apie mokslą, bet jo kalba bu
vo iškeikimas progresyviš- 
kų laikraščių — „Keleivio,” 
"Laisvės, „Kovos” ir t.t. 
Daugiausia plūdo bedievius- 
socijalistus, ragino žmones 
prašalyt iš savo tarpo soci
jalistus. Vėliaus apie 16 d. 
balandžio tie mokiniai su
tvėrė čionai „vyčių” armiją. 
Mat jiems rodėsi, kad suau
gusius žmones negalima su- 
spėt išmokyt žmogžudysčių, 
tai jie suorganizavę dar kū
dikius pradės mokyt kaip 
su ginklu žmogų galima nu
žudyti. Per 15—20 metų iš 
vaikų musų „vyčių” organi
zatoriai turės išlavintus le- 
gališkus žmogžudžius. Bra
vo, klerikalai! neatsilikite 
žmogžudystėje nuo carų!

Gegužės 2 d. buvo persta
tymas, socijalistų. Veikalas: 
„kunigo Gromulos raštinė
je.” Taipgi netruko mo
nologų, dialogų, deklamaci
jų ir dainų. Aktoriai roles 
atliko vidutiniai, nekurie su 
mažais trukumais.

Vakaras rengta naudai 
lietuviškų laisvų kapinių, 
pelno likosi apie $40.00, nors 
vietinis kunigas ir boikota
vo teatrą, jis tuom laiku pa
rengė 40 valandų atlaidus, 
bet žmonių buvo gana daug, 
jeigu dar tiek pelno liko, ma
tyt žmonės pradeda nepai
syt ant dvasiškų piemenų 
pliovonių.

Nesenai (20 d. balandžio) 
buvo čionai rinkimai miesto 
valdybos: kandidatais buvo 
ir keturi lietuviai. Per nomi
naciją miesto komisijonie- 
rium nominuotas likosi tik 
vienas lietuvis J. Gvazdins- 

kų ir pagarsintų visų auka- kas. Tačiaus laike rinkimų

; CHICAGO, ILL. 
Parapijonų streikas.— Ku
nigams „svieto pabaiga.” 

i Ir kiti „eudai.”
O kad tu, „Keleivi,” žino

tum, kas pas mus dedasi! 
’ Baisus stebuklai, o koks 

trukšmas, tai gal ir pačiame 
danguje girdėt. Kunigai 
bažnyčioje iš pamokshnycių 
šventadieniais šaukia, kad 
tikrai jau pabaiga svieto 
bus, nes ir šventas Raštas 
sako, kad prieš pabaigą 
svieto katalikai su katali
kais mušis, o pas mus jau 
taip yra. O tai vis kaltė to 
musų neženoto „tėvelio” 
M. Mockaus.

„Kun.” Mockus ant tiek 
yra „ščyras” kunigas ir ge
ras teologas, kad kada jis 
atsikraustė Chicagon (die
vai žin, kokiame pragare jis 
pirma glūdėjo?), tai keliose 
savo prakalbose išaiškino 
šventą katalikišką tikybą ir 

. Bibliją mums griešniems 
žmonėms, taip gerai ir su
prantamai, kad musų dole
riniai kunigužiai ir per vi- 

. są savo amžių mums nebūtų 
to išaiškinę.

Jis, pavyzdin, aiškiai, 
kaip ant pliko delno parodė, 
kad pragaras yra pačios 
dvasiški jos sufabrikuotas
darymui iš tikinčiųjų į jį bi- 

I znio. Parodė ir kokiose Bi- Į 
blijos vietose apie tai rašo
ma. Kada katalikai persiti
krino, kad tokios vietos, 
kaip pragaras visai nėra, 
jie tuoj suprato, kad ir to- 

’ kių juodų gyvulių su vuode- 
ga ir ragučiais, kurie tyko
tų žmogaus dūšios ir varytų 
su angelu konkurenciją,taip
gi būti negali, nes ištiesų jų 
niekas niekad nėra ir matęs. 
Tas musų katalikams pri
davė tiek puikybės ir narsu
mo, kad paprasti „mužikė- 
liai-avinėliai” išdrįso jau 
net prieš mokytas „asabas” 
maištą kelti. „0 lai trenkia 
perkūnas šį supuvusį pasau
lį su visu kunigų pragaru, 
gal išsivystys geresnis ir to
bulesnis” — sako dabar ka
talikai. Ir ėmė puvėsius 
šluoti pradedant pirma nuo 
savo bažnyčių... Tuojaus 
apskelbta streikas ”Aušros 
Vartų” bažnyčioje, kur ku
nigauja kun. Ambrazaitis.

Streikas kilo tuoj po „ku
nigo” Mockaus prakalbų. 
Žmonės suprato kas do „štu- 
kos” su pagalba pragaro ir 
velnių yra kunigijos išdari- 
nėjama. Bažnytinės drau
gijos ėmė susirinkimuose 
tarties, kad šįmet nepirkti 
velykinių kortelių ir neiti 
išpažintin, o kuris eisiąs, 
tas busiąs „skebas” ir tą 
bausią $5.00.

Kadaise atsirado šv. Ka
zimiero draugijoje supran- 
tantesnis narys (finansų ra
štininkas), kuris davė susi
rinkimui įnešimą, kad ažuot 
mokėt $5.00 velykinei korte
lei, visi nariai nusipirktų 
„Šakę,” o $5.00 pasiliktų sa
vo apyvartai. Už šitokį įne
šimą jį, supuolę nariai, nu
tvėrė už krutinės ir išmetė 
per duris; net-gi švarką su
plėšė.

Dabar tie patįs šv. Kazi
miero draugijos nariai susi
prato ir ėmė patįs susirinki
me tarties, kad nemokėti 
kunigui $5.00 už išpažintį, 
jei nori — lai klauso išpa
žinties dykai.

Kun. Ambrozaitis išgir
dęs tokį, jo paties sutvertos 
draugijos, nutarimą, visus 
draugijos narius išvijo iš 
salės ir nebeleidžia daugiau 
susirinkti. Čia tai ir buvo

visa priežastis „Aušros Var
tų” parapijos streiko.

Bet kaip visur, taip ir čia 
neapsieita be streiklaužių. 
Karštesni ir tamsesni kata
likai neiškentė „neskebavę,” 
t. y. nėję išpažintin.

Prasidėjo ant ”skebų” ab- 
lava. Tai vienur, tai kitur 
į skebų stubą paleista per 
langą plyta (ant 23 str.), 
da kitur — su visais rėmais 
langas išpiškinta (25 gatvė 
ir Oakley avė). Kitiems! 
skebams gatvėje uždėta; 
„amerikoniški juodi aki- Į 
niai” ant akių.

Kunigas tą visą girdėda
mas vien bekalbėjo apie 
„pabaigą svieto.” Manė, 
kad avelės jau pabludo. Iš- j 
tikrųjų gi „avelės” į protą 
buvo atėję.

Bet štai streikui tebesitę
siant numiršta Petras Dau
girdas, biednas. 1

kapinės steigta laisvos ir 
laisvamaniai ant jųjų laido
jama, tad kokiems galams 
ant laisvai besiilsiančių 

i vargdienių antkapių daryti 
burtus ir šaukti maldomis 
neesančias dvasias?! Ar jau 
ir advokatų protą prietarai 
pavergė? Red.). Griežė 
brolių Sarpalių orchestra, 
paskui sekė kun. Jankausko 
pamokslas ir P. Grigaičio 
prakalba.

Piknikas nusisekė. Die
na buvo graži ir žmonių pri
sirinko pilnas daržas. Tvar
ka atsakanti, tad visi buvo 
užganėdinti.

Pasmerktinas darbas.
Pikniko metu, tūlas J. J. 

pasigavo kur ten miške jau
ną gyvatę, atsinešė daržan 
ir pasišaukė savo pažįsta
mus vyrukus. Tie paėmę

girdas, biednas. luošas (be nelaimingą gyvūną ištraukė 
rankos) žmogelis, kuris mi- liežuvį ir nupiovę paleido 
rė be išpažinties, nes netu-i gyvatę gyvą.
rėjo kuo užsimokėti už ve- Aš paklausčiau p. J. J. 
lykinę kortelę.

Kunigas čia

Aš paklausčiau p. J. J. 
kuo tas gyvūnas jam pra- 

_ __ &_ ____ susigriebė, sikalto, kad jis atnešęs leido 
Kad nugązdinti streikuo- jam nupiaut gyvam liežuvį? 
„y*_ /_ •___ X* ~ Tai vra ha vh a vi c Iras ii* no*jančius (neinančius už 

penkdolerinę išpažintin) pa
rapijomis, nepriėmė Dau
girdo į katalikų kapines lai
doti.

Vargšai žmonės išsigando, 
kad ir jiems netikėtai mirus 
gali prisieiti atsigult už tvo
ros, pradėjo eit velykinėm

Už surinktas nuo ”skebų” 
bausmes, parapijonai nuta
rė įtaisyti bažnyčioj kokio 
nors šventojo stovvlą, arba 
šiaip kokį papuošalą nupir
kti. Ir katalikai vėl tapo 
ramus ir net ėmė džiaug- 
ties, girdi: „bažnyčiai pa
puošalų juk vistiek reikia, o 
kas tie $5.00, kad kunigas 
butų rinkęs ir taip butume 
davę.”

Nuo gegužės 24 ir vėl 
Dievas kunigams „pabaigą 
svieto” atitolino. Parapijo- 
nai ištisą sąvaitę brukte- 
brukosi prie klausyklų iš
pažintin. Kum Ambrazaitis 
parsikvietė pagalbon 6 ku
nigus ir visi „prakaite vei
do,” sukaitę, kirpo ir skuto 
savo avinus. Bet staiga, 
kada kunigas glamžė pak
lydusias savo aveles,per lan
gą į bažnyčią įsirito „grana
ta.” Katalikai persigandę 
manė, kad perkūnas kėsina
si nutrenkti „skebus,” bet 
pasirodė, kad tai paprasta, 
raudona plyta buvo taiko
ma „streikierių” į „skebų” 
pakaušį, vienok niekam ne
pataikė.

Kas toliau dėsis, nežinia. 
Susipratę katalikai yra pa
girtini, kad pareikalavo iš 
savo „kirpikų” teisybės, jie 
butų davedę streiką iki ga
lui, jei ne tie tamsunai, ku
rie neiškentė neskebavę.

Biblija skelbia 2,000 metų 
„pabaigą svieto.” Ar greit 
bus svietui pabaiga, ar ne, 
bet kunigų bizniui, tai 
„šiur” bus apie tą laiką pa
baiga, nes ir tamsiausių 
sluogsnių sąmonė jau pra
bunda. Ad. Norbutas.

Tai yra barbariškas ir pa
niekos vertas darbas. Gaila, 
kad tokie žmonės turi pre
tenzijas save skaityti susi
pratusiais.

„Naujienų” Kursų balius.
Gegužės 31 d., Kapinių 

dienoje, „Naujienų Kursų” 
mokiniai surengė balių. 
Programas buvo trumpas, 
bet svarbus ir naudingas. 
Trumpą, bet naudingą kal
bą pasakė drg. Grigaitis iš
dėstydamas mokslo svarbų 
ir ką „N. K.” žada veikt 
ateityje. Nurodė kas dar
bininkus sulaiko nuo mokslo 
ir kaip reikia kovot su seno
vės liekanų užtarėjais — 
kunigija. Paaiškino, kodėl 
dvasiškija priešinga darbi
ninkų apšvietai. Todėl, kad 
darbininkams susipratus ir 
susilyginus apšvietoje su vi
sais, dykinėjantiems „Die
vo tarnams’’ ir turčiams 
prisieitų dirbti tuos pačius 
darbus, kokius darbininkai 
dirba, nes nebeteks spėkos 
išnaudojimo amatu versties.

Rudenyj vėl orui atvėsus, 
kursų vedėjai žada įsteigti 
„Liaudies Mokyklą,” kurio
je bus galima kiekvienam 
mokintis to, ko norės. Ma
noma, kad tuomi bus užga
nėdintas Chicagos jauni
mas.

Vėliau padeklamavo „Į 
mokslą” p-lė K. Paršiukai- 
tė; deklamacija pavyko.

Kursų mokytojams p.p. 
Jurgelioniui ir A. Laliui 
įteikta dovanų po „porteiga- 
retą.”

Po programai, Brolių Sar- 
palių orchestrai griežiamą 
tęsėsi šokiai. Apuokas.

{Raudonos Kflrirlffljįr..

Tautiškų Kapinių Korpo
racijos pamaldos ir pik

nikas.
Nedėlioj, gegužės 30 die

ną Leafy Grove, Blinstrupo 
darže surengta Lietuvių 
Taut. Kapinių Korporacijos 
pamaldos ir piknikas. Pa
maldas laikė kunigai Jan
kauskas ir Petrašius (Nesu
prantame, kas su Chicagos 
tautiškais laisvamaniais pa
sidarė, kur jų laisvamanvbė 
ir ”razumėlis” dingo? įsi
steigė laisvas lietuviai kapi
nes ir įsisteigę džiaugėsi, 
kad galės be Romos biznie
rių tarpininkavimo savo mi
rusius draugus laisvai palai
doti. Bet štai ir vėl Romos 
perkupčius kviečia sau tal
kon. Pernai vieną, šįmet 
du, o kitąmet, turbut, jau 
koplyčią ant kapinių su 
šventais stabais pasistatę 
patį vyskupą parsikvies. Jei

Visokių žinių tenka maty
ti laikraščiuose, bet tokia ži
nia teko pirmą syk pastebė
ti. New Yorko kapitalistų 
laikraščiai iškėlė tūlą Bing- 
hamptono darbininką į pa
danges, sakydami: ”kožnas 
gali būti milijonierium.” 
Tas darbiinnkas, sako, dau
giau niekad negavęs algos, 
kaip $1.50 dienai, o vienok 
išmaitinęs šeimyną, užaugi
nęs vaikus ir aną dieną, gir
di, mirdamas, paliko $50.- 
000. Jis mirė 65 m. Imk, 
darbininke plunksną ir po- 
pierą ir išrokuok, kaip tas 
žmogus galėjo sutautpyti 
50 tūkstančių gaudamas po 
$1.50 dienai?

West Virginijoj nori uždė
ti mokesčius visiems senber
niams. Mat šios dienos su
rėdymas jieško, kad tik su
radus šaltinį surinkt mo
kesčiams, bet kad uždėtų 
mokesčius ant milijonie- • 
riaus, tai dar niekad nesigir
dėjo.

K. Paznokas.



da sykį pagalvok, ar geras Beabejo kiekvienas svei- ja, kad Kristus ateis su do-
socijalistų reikalavimas, ar kai protaujantis darbinin- vanomis ir laukia bailus, ty-

tėve! 
, Mai

ne

20 amžiaus piratai.
Apie du tūkstančiu metų 

atgal, arba apie 66 m. prieš 
Kristų, Tarpžemines jūrės 
kraštas nuo krašto buvo už
viešpatautos piratais arba 
jūrių plėšikais. Piratai bu
vo drūčiai susiorganizavę ir 
sutverę nelyginant kokią 
plėšikų valstybę ant jūrių. 
Jie turėjo suviršum tūks
tanti laivų, ant kurių vien- 
val plaukinėjo ir užpuldinė
jo plaukiančius su prekėmis 
laivus. Prekes ir laivą pa
laikydavo sau, o paimtus 
žmonės veždavo į tam tik
ras vergų pardavojimo rin
kas ir ten juos parduodavo. 
Jie buvo galingais ir ant 
sausžemio. Pajūriuose, pav. 
Kilikijoj (Cilicia) ir ant sa
los Krėtė (Crete), jie turėjo 
drutvietes. Tatai jie užpul
dinėdavo ir apiplėšdavo 
žmones ne tik ant jūrių, bet 
ir ant žemės. Užpuolę mie
stus. gyventojus paimdavo 
nelaisvėn, gi jų turtus taip- 
pat.

Tečiaus šitie plėšikai bu
vo kuosmarkiausiai perse
kiojami. Kiekviena šalis 
stengėsi išnaikinti juos. Bet 1

kas mano, jog tokis darbas liai, o nekantriai su baime: 
. . - - laukime.

Jeigu turi ateiti, ateis... 
neikime prie jos.

Laimė, tai lyg saulė, apie 
kurią svajoja gėlės, tik vie
ną dieną žydinčios... josios 
negali eiti prie jos, laukia. 
Jeigu diena šviesi — ateis, 
jeigu debesys apsiaučia dan
gų — veltui laukia.

Visai neišvydę saulės, va
kare, mirties valandoj sa
kys : veltui laukėme ištisą 
dieną—neatėjo...

Laukime tyliai laimės... 
joje yra širdžiai tas, kas 
saulė gėlėms, kurios tik vie
ną dieną žydi,— jeigu keti
na ateiti — ateis.

Nekalbėkime apie laimę, ‘ 
kurios geidžiame, nekalbė
kime apie ją... ji baili esti,1 
kaip paukštis.

K. Przerwa-Tetmajer. 
(Iš ”L. 2.’’)

yra nedoras, jog tokie žmo
nės, kurie sunaikino jų triū
so vaisius visai bereikalin
gai, yra plėšikai, yra 20-to 
amžiaus piratai. Bet kitaip 
apie šituos piratus mano 
šiandieninės ”dievo patep
tos” ir kunigų palaimintos 
valdžios. Jos juos skaito 
narsuoliais, didvyriais ir 
garbingais patrijotais. Ir 
mažiausios abejonės nėra, 
kad vokiečių valdžia pasta
tys šitų 20-to amžiaus pira
tų vadui, t. y. Kronprinz 
^Vilhelmo kapitonui, pamin
klą. Ir tai ne už naudingus 
darbus, bet už plėšimus ant 
jūrių bei piratvstę 20-tame 
amžiuje.

Darbininkai, ar ne laikas 
mums sukrusti prieš šian
dienines valdžias, auklėjan
čias ir palaikančias piratus, 
kurie naikina musų prakai
tu ir krauju sulaistytas ge
rybes. Margeris.

Debesiai. Pavergtųjų tautų svajones gali įsikūnyti.

Ketvirtoji turkų armija Tautininkai ir klerikalai 
veikia prieš rusus Kaukaze, turbut skaito Winnipego, 
Šita armija yra didžiausia, Canados, laikraščius ir iš jų 
nes susideda iš 180,000 ka- j mokinas etikos. Vienas tų 
reivių.

Penktoji turkų amija vei- , 
kia Dardanelių apielinkėje: 

Įjos spėkos apskaitomis į 
‘100,000 kareivių.

Ketvirtoji turky armija

Kunigijai.
Kas jus esat, 
Ką jus darot?
Kam jus prietarus 
Auginat?!
Tiktai keikiat, 
Tiktai barat, 
Vargan žmones 
Vis skandinat.

Argi jūsų
Idealas: 
Piautis, rėkti 
Taip be saiko; 
Kada darbui 
Tam bus galas, 
Kada proto 
Gausit sveiko?

— Sveikas-gyvas, t
— Nelabai sveikas.

ke.
— O kas yra ?
— širdi skauda.
— Dėlko?
— Tu, vaike, pasakojai 

man apie socijalizmą perei
tą kaną. Bet kaip aš pyp
kę rūkydamas gerai tą soci
jalizmą apsvarsčiau, tai jis 
bus didžiausia žmonėms ne
laisvė.

— Kaipgi tu, tėve, prie ši
tokio klaidingo išvedimo ga
lėjai prieiti?

— Vaike, tu mano išvedi
mo nevadink klaidingu, ba 
tas užgauna mano katalikiš
kus jausmus. Aš negaliu: 
suklysti, ba mislydamas aš 
visuomet rukau pypkę. Aš 
atsimenu ilgą Sirvydo strai
psni „Vienybėj Lietuvnin
kų.” kur jis nupeikia socija- 
listus už karščiavimąsi ir ai-

Į surišę mane maudyt. Jeigu 
j aš pradėsiu rėkt ir spardy- 
ties, tai jus, žinoma, norėsit 

i mane da ir mušt. Ir kaip 
j tu, vaike, gali sakyt, kad so- 
! cijalizmas duos žmonėms 
laisvę? Aš, vaike, tokios 
laisvės visai nenoriu, kad 
man reikėtų kitų klausyti. 
Aš esu demokratiškas žmo
gus ir noriu būt visiškai fry.

— Tėve, tu jau perdaug. 
' šiandien kalbi. Neduodi Į 
I man nė paaiškinti, ką reiš-; 
kia laisvė.

— Olrait, vaike, aš galiu 
patylėt, jei tu nori kalbėt.

— Tu, tėve, keistai su
pranti laisvę. Tau rodos, 
kad kuomet mažuma turės 
klausyt didžiumos, tai lais
vės jau nebus.

— Šiur, kad nebus.
— Nebūk toks „šiur,” tė

ve. Kur didžiuma darys 
įstatymus, tenai visuomet

(Feljetonelis.)
Veizėk, mano drauge, 

kaip plaukia debesiai augš- 
tai virš žaliai " 
medžių galvų. Veizėk, kaip 

___________ _______skaisti jų išvaizda ir jų ei-l 
didžiausiu ju priešu buvo j sena lengva, tyli, lyg eisena 
Romos valstybė. Mat, Ro- Į kudikybės vakarais...
mos valstybė, per daugelį Po jais rymo miestas su! 
metų valdoma aristokrati-! didžiuliais pilkais namais, 
jos, buvo taip paskendus paauksuotais bokštais ir 
tinginystėj, kad žemės atsa- juodais nuo durnų apruku- 
kančiai neapdirbdavo, ir to- siais dirbtuvių kaimais.

Po jais ošia miškai, žalie-

Nekurie atsimindami Ru
sijos barbarizmą ir perse
kiojimus, geidžia atvirai,

škiai prirodo. jog vokiečiai | bus daugiau laisvės ir teisy-
dėlto vra mokvti, kad mis- 
lydami jie visuomet ruko 
pypkes ir nesikarščiuoja. 
Taigi ir aš, vaike, negaliu 
suklysti, ba visuomet ru
kau, o kaip sunkesni klausi
mą reikia apsvarstyt, tai 
da ir šnapso išsigeriu.

— Aš tau pasakysiu, tėve, 
kad rūkydamas ir gerdamas 
tu da greičiau suklysi, nes 
tabakas ir alkoholis apsvai
gina protą.
> — Neteisybė, vaike. Kaip 
tik aš išsigeriu, tuojaus pa
sidarau protingesnis ir pra
dedu daugiau žinot. Kartą 
parėjus man iš blaivybės 
prezidento krikštynų, kur 
išgėrėm apie 15 bačkučių 
alaus, mano protas pradėjo 
taip veikti, kad bemažko ne- 
išradau mašiną darymui 
šnapso iš vandens.

— O betgi neišradai.
— Bet nedaug ir truko. 

Jei da porą bačkučių būtu
me daugiau išgėrę, tai šiur 
bučiau išradęs.

— Na, tiek to, tėve, su ta
vo „išradimais.” Geriau pa
sakyk man, tėve, kodėl tu 
manai, kad socijalizmas bus 
žmonėms didžiausia nelais
vė.

—Tu pats, Maike. aną sykį 
man sakei, kad prie socija
lizmo viskas prigulės nuo 
didžiumos. Vadinas, jei di
džiuma nutars suliunus už- 
daryt, tai mes, lietuviški vy
čiai ir blaivininkai, išsigerti 
jau negausim. Arba vėla, 
didžiuma nutars, kad kiek
vienas žmogus turi kasdie
na nusiprausti. Aš, vaike, 
prausimosi visai nepripažįs
tu, o socijalistai lieps man 
praustis. Aš. žinoma, jus 
neklausysiu ir jus turėsit

bės, negu tenai, kur mažu
ma valdo didžiumą. Šian
dien Amerikoj nors ir žmo
nės renka valdžią, bet šita 
valdžia visuomet gina ma
žumos reikalus, o didžiuma 
žmonių turi nuo to kentėti. 
Paimkim pavyzdin Colora- 
dos streiką. Angliakasiai 
išėjo streikan, reikalaudami 
žmoniškesnių sau teisių. 
Valdžia, vietoj teisingą an
gliakasių reikalavimą pa
remti, pradėjo juos šaudyt 
ir areštuoti. Šimtai nekaltų 
darbininkų likos sukimšta 
kalėjiman ir keliasdešimts 
likos užmušta. Moteris pa
siliko su mažais vaikais di
džiausiame skurde. O juk 
tie žmonės tik teisybės jieš- 
kojo. Matai, tėve, kad šian
dien nėra laisvės; žmonės 
net teisybės jieškoti negali, 
kada mažuma valdo didžiu
mą. Prie socijalizmo, kur 
šąli valdys didžiuma, nieka
dos tokių baisybių negalės 
būti. Tiesa, šiandien tavęs 
niekas nepriverčia nusi
prausti; šiandien tu gali ap
augti grybais, gali neturėt 
nė maisto nė pastogės, gali 
numirt purvuose iš bado, 
niekas apie tave nesirūpins. 
Bet argi tu vadini tatai lai
sve? Juk tai baisiausios 
vergijos paveikslas! šiurk
štų darosi, kada pažiūri, 
kaip šalia turtų ir perteklių, 
šalia žvilgančių rūmų ir šil
kinių parėdų slankioja ap
driskę ir po kelias sąvaites 
nesiprausę žmonės! Prieš 
šitokį neteisingą surėdymą 
socijalistai, tėve, ir protes
tuoja. Jie nori, kad visi 
žmonės galėtų gražiai ir 
švariai gyventi. Taigi tu, 
tėve, vėl užsirukyk pypkę ir

vainikuotų kad Vokietija šioj karėj lik- 
tų pergalėtoja, netodėl, kad 

j jie mylėtų vokiečių „amts- 
forsteher’ių” bizūną geriau 
už „kazokų” nagaiką, o tik 
todėl, kad rusų valdininkai 
įkirėjo. Bet neatmena to 
fakto, kad Vokietiją peša 
Britanija ir Francuzija, de
mokratiškiausios šalys pa
saulyj. Pastarosios susidė- 

Afrikos ir nuo salos Cicili- ji beržų ir ąžuolų miškai, jo su Rusija ir netodėl, kad 
Įjos. Bet kad javai turėjo J • — . . ... •--------—------- :
s būti atvežami laivuose per 
Tarpžemines jūres, taigi pi
ratams būdavo proga pasi
pelnyti. Retas laivas galėjo 
ištrukti iš piratų rankų. 
Tad romiečiai sujudo. Jų 
garsusis kariškasis vadas 
Pompėjus ne juokais pradė
jo karę su piratais. Ir jam 
ta karė pavyko. Bėgyje 40 
dienų jis, turėdamas su sa
vim šimto tūkstančių armi
ją ir 500 laivų, išvijo piratus 
iš visos Tarpžeminių jūrių 
vakarinės dalies. Gi laike 
kitų 40 dienų jis galutinai 
pergalėjo piratus. Užėmė 
jų drutvietes Kilikijoj ir a- 
pie dvidešimts tūkstančių 
paimtųjų nelaisvėn piratų 
apgyvendino savo kolonijo
se Mažojoj Azijoj ir Graiki
joj. Nuo tada piratų galybė 
žlugo veik ant visados, o 
Pompėjus iškilo romiečių 
akyse.

Tai tiek apie piratus du 
tūkstančiu metų atgal. Da
bar eisime prie šių dienų, t. 
y. 20-to amžiaus, piratų.

Balandžio 11 d. šių metų 
vienas vokiečių kruizeris 
„Kronprinz Wilhelm,” pir
miau buvęs North German 
Lloyd linijos pasažierinis 
laivas, tik karei užstojus 
paverstas į kruizerį, įplaukė 
Newport News, Va., prie
plaukom Dabar šitas laivas 
yra vadinamas „jūrių vii- ; 
ku.” Kodėl? Todėl, kad 
šitas laivas plaukiojo pieti-l 
niame atlantike net per aš
tuonis mėnesius ir skadino 
pirklybos laivus. Šitas jū
rių vilkas pirma apiplėšė, o 
paskui nuskandino iš viso 
net 14 pirklybos laivų. 
Į jo nagus pateko devyni an
glų laivai, keturi francuzų 
ir vienas norvegų. Prekių, 
kurias šitie laivai vežė, ver
tė aplamai išneša 7,000,000 
dolerių.

Dabar, ką darbininkai, 
kurie, beabejo, šitas prekes 
bei tavorus pagamino, turi 
mislyti? Juk jie negamino 
jas plėšikams, negamino nei 
nuskandinimui,— jie gami
no jas geriems žmonėms ir 
geriems jų tikslams. Vie
nok jų triūso vieną dalį su
naudojo jūrių plėšikai, o ki
tą dalį paleido atlantiko du
gnan.

kiu budu. imdavo javus iš
* A • * • Z—• • n • !

• užkloti saulės priejuostei ir joms patinka meškino civili- 
baltos upės, lyg sidabro juo
stos, vyngiuoja pievomis, 
sriuvendamos į plačią mėly
ną jurą... Jų pakrančiais, 
lyg paukščių guštos, snau
džia valstiečių namai ir so
džiai su savo malūnais ant 
kalnelio ir ramiai banguo
jančiomis dirvomis, glosto
momis vėjo. Tos dirvos 
dvelkia svaiginantį kvapą...

Bet debesiai plaukia to
lyn ir tolyn, be poilsio, it ne
ramus sapnai, it keleiviai, 
kurių senai laukia išsiilgusi 
tėvynė, senai nematyti 
brangus slėniai.

Žemės skaisčiausios, ty
riausios mintįs, ilgesys ir 
maldos supasi ant debesių 
sparnų nesuteptų, it vaiko 
siela...

Kur tie debesiai skrenda? 
Kame jų kelio galas? Ak, 
neklausinėk, nesistengk at
spėti, mano drauge, nes nė
ra atsako...

Kai sunkaus liūdesio pil
na tavo širdis ir akyse spin
di ašaros, lyg rasa nakties 
augmenų žieduose, tada žiū
rėk tenai, skaisčiojon sau
lės apšvieston erčion. Už
miršk savo skausmus! Už
miršk pilką rūpestį ir kan
čias! ir tetampa tavo siela, 
mintįs ir troškimai gryni ir 
tylus, lyg tie debesiai, balti 
sidabruoti debesiai, tenai 
skaisčioj amžinumo erčioj...

J. Gulbis.

zacija, bet kad teutonų pa
vojus grėsė vakarinei civili
zacijai, ir Rusijos pagalba 
buvo reikalinga, o ši dre
bėjo už savo kailį. Taigi 
Rusija kariauja netik už sa
ve, bet ir už vakarinės Eu
ropos demokratizmą.

Padalinimas pergalės gro
bio, taigi ir likimas mažes
nių tautų priklausys nuo 
Tautų Kongreso, kur Rusi
jos balsas nebus taip svar
bus, kaip Francuzijos ir 
Britanijos. Pastarųjų ša
lių viešoji opinija ir valdi
ninkų užtikrinimai skamba 
kad ši karė vedama už ’’pa- 
liosavimą pavergtų tautų,’’ 
o kadangi po karei sustiprė
jimas Rusijos netik Francu- 
zijai ir Britanijai, bet ir Vo
kietijai ir Austrijai (kas iš 
jos beliks) nebus malonus, 
tai Lenkijos, Finliandijos ir 
Armėnijos svajonės gali iš
sipildyt. Su Lietuva — sun
ku ir svajot, perdaug Yčų, 
Gabrių, Olšauskų ir Sirvy
dų yra tarp musų, o apšvie
stų, rimtų žmonių tiek, kiek 
druskoj cukraus mes turi
me. Fritzas.

Laime.
(Feljetonėlis.)

Nekalbėkime apie laimę, 
kurios geidžiame, nekalbė
kime apie ją...

Laimė, tai lyg mažas pau
kštelis... lengva pabaidyti ji.

Laukime tyliai, nekalbė
dami apie ją, net nemąsty
dami... tylumoj širdies, gi
lumoj širdies, pageidauki
me jos, slėpdami net prieš 
savo mintį tąjį geidimą.

Laimė, tai lyg šviesa de
besyje, pasirodys valandė
lei, sumirgės, bet taip leng
vai, taip greit ir vėl pasi
slėps.

Nešaukime laimės, ne- 
žengkime prie jos, nekovo
kime už ją; kaip kūdikiai, 
kurie Kalėdų naktį sapnuo- 000 kareivių.

Turkų sausžemio spėkos.
Turkijos karės ministeri

ja sako, kad dabar Turkija 
turi po ginklu 1,322,000 vy
rų. Daugiau konservati- 
vųs apskaitliavimai Kons- 
tantinopilyje sako, kad da
bartinis turkų armijos skai
čius yra apie 800,000 karei
vių. Prie to skaičiaus pri
guli da 200,000 krikščionių, 
kurie naudojami apkasams 
kasti, geležinkeliams tiesti 
ir keliams ir tiltam daryti.

Aktualiai kariaujantieji 
žmonės esą padalyti į pen
kias armijas.

Pirmoji armija sudaro 
Adrianapolio ir Konstanti
nopolio abazą, šitą armiją 
vadovauja vikiečių genero
las von der Goltz. Ji suside
da iš 100,000 kareivių suvir- 
šum.

Antroji armija taiko į 
Egiptą, šita armija suside
da iš 150,000 kareivių ir ją 
vadovauja Džemai Paša.

Trecioji armija stovi apie

Gėda kunigai, 
Jums gėda!
Esat Kristaus
Pasekėjai...
0 sudarėte 
Govėdą;
Likot skriaudėjai 
Ėdėjai.

Argi Kristus 
Skriaudė žmones, 
Taip, kaip darot 
Jus šiandiena, 
Vargšus lupat 
Be malonės;
Skurdan pasmerkėt 
Ne vieną...

Jums jau turtų 
Neužtenka, 
Viską sau 
Paimti geidžiat, 
Liaudžiai metat 
Skurdą sunkų, 
Melagingą 
Mokslą skleidžiat!

Koki dangų 
Žadat duoti, 
Kokį? Ir iš kur 
JĮ žinot?..
Kad lengviau būt 
Žmones lupti
Jus juos pragaru 
Bauginat.

Pažiurėkit
Darbus savo, 
Kokius vaisius 
Jie išduoda?
Kas nuo jųjų 
Nedejavo, — 
Po ta kauke 
Jūsų juoda!

Merkynės Vaidyla.

Skaitytojų pastabos.

Bagdadą ir susideda iš 50,-f*as-

Kada policija areštavo 
Wilmingtone Kiaulėną, lai
kraščiai paskelbė, kad jo va
lizoj atrasta daug rankraš
čių (mat butą „literato”). 
„Vienybė Lietuvninkų,” 
„Katalikas,” „Draugas” ir 
kiti atžagareivių organai 
tvirtino, kad tie rankraščiai 
buvo skyriami socijalistų 
laikraščiams. „Keleivis” 
pasakė, kad jie veikiausia 
buvo skyriami katalikams. 
Ir „Keleivio” žodis išsipildė. 
Eidamas ant kartuvių Kiau. 
lėnas savo rankraščius ati
davė kunigui Bukaveckui.

♦ ♦ *
Klerikalų „Drangas” pra

šo „Keleivio’’ paaiškinimo, 
kodėl „Keleivis” išleido iš 
Kiaulėno laiško šitą sakinį: 
„Mane išvedė iš kelio bedie
viai?”

Paaiškinimas: Ogi todėl, 
kad tas sakinys buvo prira
šytas kunigo, o ne Kiaulėno.

Ar aišku dabar?
♦ ♦ ♦

Kažin kada „Vienybė 
Lietuvninkų” parašys įžan
ginį straipsnį apie T. M. D. 
knygas. Juk tai svarbus 
musų tautos istorijai daly-

Maištas.

laikraščių pavadino antrąjį 
laikraštį: „just a common- 

, day-in-and-day-out 
unblushing cheap liar.” (tik 
paprastas, diena iš dienos 
begėdiškas, pigus melagis). 
To jau nei Brandukas su 
Sirvydu nepagerintų!♦ ♦ ♦

Vokiečiai kas dien garsi- 
nas-gyrias paimą po kelis 
desėtkus tūkstančių rusų, 
francuzų ir anglų. Sudėjus 
paimtuosius į krūvą, pasiro
do, kad jau nė vieno rusų, 
francuzų nė anglų kareivių 
nėra, jau visas armijas se
nai suėmė vokietys, ir da
bar jau antru syk baigia vi
sus imt. * * ♦

Mokslinčiai išrado bevie- 
linį telegrafą ir telefoną, di- 
ktografą ir diktofoną (ku
rie užrekorduoja mažiau
sius garsus kambaryje), o 
dabar Marconi praneša, kad 
jis išrado aparatą su kurio 
pagalba galima yra per sto
riausią sieną matyt! Jei 
taip toliau bus, tad neužilgo 
žmogus negalėsi nė mąstyt 
sau vienas, nes dar koks gu
druolis išras aparatą su ku
rio pagalba ir mintis žmo
nių galės susekt.♦ ♦ ♦

Italų rašytoj as-poetas 
d’Annunzio apskelbus karę 
Austrijai sušuko: „Aš esu 
girtas iš linksmybės!’’ Išsi
pagiriotų vyras, jei jam rei
ktų su mužikėliais pirmose 
eilėse į ugnį stot, ir jei koks 
vokietys išvalytų savo kara
biną taikydamas tam ponui 
Į tą vietą, ant kurios žmo
gus sėdasi.♦ ♦ ♦

Niekurie žmonės nori, 
kad pasauly butų viena kal
ba, o kiti dar stengiasi visą 
pasaulį pakreipt tokion link- 
mėn, kad visi vienodai į tam 
tikrus dalykus žiūrėtų ir 
manytų. Tas, man-ding, 
negalima ir štai dėlko: kada 
anglas girdi gaidį giedant, 
jam skamba: ”cock-a-dood- 
le-doo,” francuzui išrodo, 
kad gaidys šaukia „cocori- 
co,” vokiečiui skamba „kiki- 
riki,” o lietuvis girdi: „tata- 
Rygoj!” O tas pats gaidys!♦ ♦ ♦

Tūlas LSS. 60 kp. narys 
supykęs sušuko: „Michelso- 
nas ir Bagočius tik už pi
nigus socijalistai, nes be 
penkynės nekalba.”

Michelsonas su Bagočium 
yra pesakę 60-tai kuopai ne
mažiau, kaip 100 prakalbų. 
Taigi tas narys turėtų pra
nešti, kiek jiems už tas pra
kalbas užmokėta „penki
nių,” o rasit tuos nevidonus 
galima bus priskaityt jau 
prie kapitalistų?* * ♦

Gyvenimo misterija: kas 
rašė Susivienijimo Lietuvių 
Rymo Katalikų Amerikoj 
konstituciją anglų kalboj? 
O Jėzau, o Jėzau koki ten 
anarchija! Argi jau iš 10,- 
000 žmonių, tarp tų kunigų, 
daktarų ir klerikališkujų ad
vokatų, nesiranda nei vieno 
kas anglų kalbą mokėtų? 

Fritzas.» ♦ ♦
Bent viename dalyke vi

sos Amerikos lietuvių sro
vės susilygino: socijalistai 
turi Kaitį, tautinikai Jasiu- 
lį, o klerikalai džiakoną 
Krawczuną.* ♦ ♦

Lietuvoje dar vis talpina
mi sieksniniai straipsniai a- 
pie laikraštinę etiką. Ka
žin, gal tai prieš naujų kon- 
kolauskijadų „sufiksini- 
mą?” O gal gospodin Ba- 
levič naujus žydus kurioje 
nors lietuvių redakcijoje 
užuodžia? ♦ * ♦

Šios dienos kapitalistai 
viską atima nuo darbininkų, 
tik skurdą ir bedarbę palie
ka visai dykai.

žnyblys.

i „sufiksini- 
0 gal gospodin Ba-



Baisi kova padangėse.
ANGLAS NUMUŠA ZEP

PELINĄ ŽEMĖN.

Užsidegęs oro milžinas 
krinta 6,000 pėdų su 28 

žmonėmis.
Anksti 7 birželio rytą ant 

Belgijos augštai padangėse 
įvyko pirmutinis ir labai 
įdomus mušys tarp vieno 
anglų aeroplano ir milžino 
vokiečių zeppelino, kuris 
buvo tik ką padaręs užpuo
limą ant Anglijos ir grįžo 
namo. Zeppelinas degda
mas nukrito kaip kokia ra
keta.

Kartu su zeppelinų nu
krito ir 28 jo žmonės, kurių 
kūnai sudegė į anglį nuo di
deliai liepsnojančio hydro- 
geno gazo, kurį uždegė savo 
bombomis drąsus jaunas 
kanadietis, kuris pats ir sa
vo monoplaną valdė.

Zeppelino laužas nupuolė 
liepsnodamas Belgijoj, ne
toli Ghento, ant našlaičių 
prieglaudos stogo. Jo maši
nerija sutyžo į šmotelius ir 
krisdama užmušė dvi aukli, 
o keliatą, tarp tų ir du kūdi
kiu, sužeidė.

Numušęs zeppeliną yra 
jaunas kanadietis, Regi- 
nand A J. Warneford var
du. Jis orlaivininkystės a- 
matą išsimokino tik pereitą 
vasarą. Šiandien visa Angli
ja skamba nuo jo vardo. Pa- 
galiaus atsirado karžygis, 
kuris parodė, kad lakioja- 
moji mašina, kuri lėšuoja 
tik $5,000 ir valdoma vieno 
žmogaus, gali viešpatauti 
ant milžiniško zeppelino, 
kuris lėšuoja $500,000 ir ku
rį valdo 30 žmonių.

Taip kaip aras užmuša 
vanagą.

Taip kaip aras užmuša va
nagą, taip mažutis monopla
nas suko ir parpė apie dide
lį zeppeliną. Taip kaip aro 
snapas kerta vanagą iš vir
šaus, taipWamefordas bom
bardavo iš viršaus didžiulę 
gazo pūslę, taikydamas į 
jautriausias jos vietas, pa
kol galų gale jos kambariai 
pradėjo eksplioduoti ir ga- 
zui užsidegus užliepsnavo 
visas baliunas ir tartum 
milžiniškas meteoras, lieps
nodamas leidosi nuo 6,000 
pėdų augščio žemyn, palik
damas ore paskui savęs ilgą 
ugnies ir durnų sruogą.

Sprogimas zeppelino kam
bariuose padarė tokį ”oro 
kišenių,” kad įpuolęs į tą tu
ščią vietą anglų lakūnas ir 
■neturėdamas ant ko savo 
sparnais atsiremti, apvirto 
augštyn kojomis su visa ša
rvo mašina ir jau rodėsi, kad 
[jam taipgi bus galas. Pas
kui degantį vokiečių zeppe
liną krito ir jo mašina virs- 
tuliuodama. Bet krintant iš 
tokios augštumos anglas tu
rėjo laiko da ir susitaisyti. 
Ačiū savo šaltam budui, jis 
nenusigando ir sugriebęs 
kraštą susisukusio sparno 
ištiesė jį ir tokiu budu nusi
leido visai lengvai. Bet nu
sileido prie pat vokiečių, net 
už jų apkasų. Vokiečiai šo
ko iš visų pusių gaudyt 
"paukštį,” bet pakol jie pri
bėgo, anglas jau paleido sa
vo motorą ir vėl šovė oran. 
Vokiečiai tuomet pradėjo jį 
šaudyt, bet akies mirksny
je jis išlėkė taip augštai, 
kad šautuvų kulipkos jo 
jau nebesiekė. Jis sugrąžo 
į anglų pozicijas sveikas ir 
čielas.
Zeppelinas grįžo iš Angli

jos.
Praėjusio nedėldienio na

ktį vienas vokiečių orlaivis, 
zeppelino typo, aplankė ry
tinį Anglijos pakraštį ir me
tė tenai keliasdešimts bom
bų. Penki žmonės likos 
užmušti, o 40 sužeista.

Sekantį rvtą, kaip tik 
pradėjo aušti, iš anglų pozi
cijų Belgijos pajūryje patė-

sės atlekia per jūres vokie
čių zeppelinas linkui vokie
čių pozicijų. Lėkė sau po 
valiai ir nelabai augštai 
tarp Briuselio ir Ghento. 
Anglai turėjo toj vietoj tik 
vieną nedidelį monoplaną, 
kuriuo lėkti tik vienas žmo
gus gali. Warnefordas sė
do į tą monoplaną ir tuojaus 
leidosi prie zeppelino. Šis 
tuojaus pradėjo kilti augš- 
tyn. Darbas Warnefordui 
buvo nelengvas, nes zeppeli
nas gali kilti augštyn daug 
greičiau, negu monoplanas. 
Orlaivininkams gi yra jau 
gerai žinomas dalykas, kad 
tik tuomet galima priešą ap
galėti, kada augščiau už jį 
pakilsi. Pasilikusiam apa
čioje visuomet gręsia pavo
jus, nes iš viršaus priešas 
mėto ant tavęs bombas.

Bet Warnefordas užkėlė 
savo orlaivio nosį iki pavo
jingiausio laipsnio ir dary
damas apie zeppeliną kuo- 
didžiausius vingius ir ratus, 
pradėjo eiti lenktynėmis 
augštyn. Visą laiką vokie
čiai iš savo zeppelino į jį 
šaudė, bet nė karto nekliu
dė. Anglo mašina darė po- 
75 mylias į valandą. Lenk
tynės ėjo 20 minutų. Galų 
gale anglas pralenkė zeppe
liną ir iškilo virš jo apie 500 
pėdų. Kada jo mašina buvo 
jau stačiai ties zeppelinų, 
tuomet jis pradėjo mėtyt 
bombas. Keliatas jų patai
kė į tikslą. Zeppelino pūs
lėj pradėjo sproginėt pri
pildyti gazu kambariai. Iš 
pradžios buvo keliatas ma
žų sprogimų, paskui ištiko 
baisi ekspliozija, kuri sudra
skė visą baliuną ir visi skar
malai užsiliepsnavo ugnimi.

Anglas buvo taip arti nuo 
zeppelino, kad oro verpetas 
įtraukė jį į pasidariusią nuo 
ekspliozijos tuščią ore vietą 
ir jis per plauką tik pats ne
žuvo.

PRZEMYSLIO TVIRTO
VĖJ PAIMTA 33,805 

RUSŲ.
Nors Petrogradas sakė, 

kad vokiečiai su austrais pa
ėmė tik "plikas Przemyslio 
sienas,” bet kaip dabar pa
sirodo, tai tarp tų plikų sie
nų buvo ir rusų nemaža. 
Vėiiausis pranešimas iš Ber
lyno sako, kad su Przemys
lio tvirtove paimta 33,805 
rusai nelaisvėn. Beto vo
kiečiams teko da 31 kanuolė 
ir 30 kulkasvaidžių. Rusų 
kareiviams buvo įsakyta lai
kytis iki paskutinio žmo
gaus, bet jie pasidavė.

VOKIEČIAI TAISOSI ŽA
LIAS DRAPANAS VASA

RAI.
Haagoj gauta iš Ghento 

(Belgijoj) žinia, kad tenai 
didelės drapanų dirbtuvės 
pradėjo dąryti vokiečių ka- 
riumenei žalias drapanas, 
taip kad vasaros laiku ka
reivio negalima butų ištolo 
atskirti nuo žalių lapų ir žo
lės. Kitos dirbtuvės dirba 
vokiečių armijai pilkas dra
panas ateinančiai žiemai. Iš

i to matyt, kad vokiečiai tiki- 
j si da ir sekančią žiemą ka
riaut.

I

RUSIJA SKOLINA BILI
JONĄ RUBLIŲ.

Petrogradas. — Valdžia 
čionai paskelbė, kad finansų 
ministerija įgalioja naują vi 
dūrinę paskolą karės reika
lams. Šiuo sykiu skolina
ma 1,000,000 rublių.

myta, kad nuo Anglijos pu- nuo jūrių.

VOKIEČIAI TAIKO I 
"RYGĄ.

Paskutiniomis dienomis 
apie Rygos įlanką, Baltijos 
juroj, pradėjo veikti vokie
čių laivynas. Rusai skaito 
tai ženklu, kad vokiečiai 
mano užpulti Rygą. Jie ga
li išsodinti tenai savo kariu* 
menę, kuri apsuptų miestą 
nuo sausžemio, o laivynas

i LIEBKNECHTAS TEBĖ- 
RA VOKIETIJOS PAR- 

LIAMENTE.
Liebknechtas yra vienas 

iš žymiausių Vokietijos so
cijalistų. Jis, kaipo parlia- 
mento atstovas, sukėlė la
bai daug paskalų savo aš
triu protestu prieš dabarti
nę karę. Iš pradžios ėjo pa
skalai, kad jį sušaudė kaipo 
"tėvynės priešą.” Paskui 
buvo tvirtinama, kad jis ne- 
sušaudytas, bet uždarytas 
kalėjime. Nelabai senai, 
kada jis vėl pakėlė parlia- 
mente triukšmą prieš šitą 
karę, telegramos paskelbė, 
kad Liebknechtas paimtas 
kariumenėn ir išvarytas Al- 
zacijos karės laukan.

Dabar gi pasirodo, kad ir 
tas neteisybė. Štai telegra
mos praneša, kad šiomis 
dienomis Vokietijos parlia- 
mente vėl buvo didelis triuk
šmas. Patriotai ir klerika
lai pradėjo reikalauti, kad 
Vokietija užgriebtų kuo- 
daugiausia svetimų žemių. 
Socijalistai atstovai prieš 
tokį patriotų reikalavimą 
užprotestavo ir kilo baisus 
triukšmas. Telegramos sa
ko, kad karščiusią prąkalbą 
prieš užgriebimą svetimų 
kraštų pasakė socijalistas 
Liebknechtas. Patriotai su 
klerikalais siuto iš piktumo, 
kada Liebknechtas kepino 
jiems akis.

Taigi pasirodo, kad Lieb
knechtas vis dar tebėra par- 
liamente..

LAIVAS SU 900 PASAŽIE- 
RIŲ TRUKO PUSIAU.
Netoli St. Nazare atsiti

ko ant jūrių nelaimė. Fran
cuzų kompanijos laivas 
"Champagne" užėjo ant 
kranto ir truko pusiau. Ant 
laivo buvo 900 pasažierių, 
bet visi išsigelbėjo. Šitas 
laivas buvo padarytas 1886 
metais.

VOKIEČIAI PRIKALĖ 
PRIE KRYŽIAUS 

KANADIETJ.
Londonas.— Parliamenti- 

nis karės pasekretorius Ha- 
rold J. Tennant pranešė at
stovų butui, jog Anglijos 
valdžia tyrinėja tvirtinimą, 
kad vienam kaime vokiečiai 
nuplėšė nuo didelio kryžiaus 
Kristaus muką, o jos vieton 
prikalė sužeistą Kanados 
kareivį.

ŠEŠIOLIKTAS UŽPUOLI
MAS ANT ANGLIJOS.
26 gegužės vokiečių oro 

laivynas susidedąs iš 4 zep
pelinų vėl aplankė Anglijos 
pakraštį apie Thames upės 
įtaką ir metė 20 uždegamų
jų bombų į South End mies
tą. Dvi moterįs buvo užmu
štos ir vienas vaikas sužeis
tas. Tai buvo jau šešiolik
tas užpuolimas ant Anglijos 
iš oro.

MILIJONAS PABĖGĖLIŲ 
ŠVEICARIJOJ.

Šveicarijoj dabar randasi 
arti milijonas karės pabėgė
lių, kurie susideda iš įvairių 
tautų: amerikiečių, anglų, 
francuzų, rusų, lietuvių, len
kų, žydų, serbų ir italų. 
Daugelis jų neturi ko val
gyt

16 KANADIEČIŲ SERGA 
NUO GAZŲ.

Kanados valdžia gavo iš 
karės lauko žinią, kad 16 
Kanados kareivių sunkiai 
serga nuo nuodingų gazų, 
kokiais dabar vokiečiai pra
dėjo kariauti.

POPIEŽIUI DREBA KIN
KOS.

Romoj visi yra įsitikinę, 
kad austrai bile diena gali 
užpulti tą "amžinąjį miestą" 
iš oro. Naktimis Komoj da
bar gesinami visi žiburiai. 
Labiausia esąs nusigandęs 
"šventas tėvas." Ispanijos 
karalius siūlo jam savo pa- 
locių.

Parduoda Skolininkai
PUIKIUS MŪRINIUS NAMUS SU STORAIS 

32—40 A st. 108—114 W. Fourth st South Bostone.
VIEŠOS LICITACIJOS.

t
>

;| 
Į 

elyj, 14 Birželio-June, 1915, per pietus. |Fl
j Namas su 2 storai• ir 6 f&milijoms, TUR BŪT PARDUOTAS už įsiūlytu 

prekę. Apdainuotas ant $11.700, paskola ant tuno $6000 su procentais nuo 
Rugsėjo 1 d. 1914 m. Randės atneša *100 per mėnesį. Neapsigaunam saky
dami Jums, kad tai yra geriausia proga įdėt savo pinigus South Bostone. 
Nepraleisk progos ir ateik ant tos licitacijos. Perkant ant licitacijos galima 
nupirk t daug pigiau negu vertė, todėl linkėtina visiems daryt pasiulimą.

|| $1000 tur būt inešta laike pirkimo. Platesnių žinitį klauskit pas
JOHN C. KILEY,

g 18 Tremont St., Boston, Mass.Tel.: Fort Hill 3510

S

Pijus Diraitis pajieškau tikrų bro
lių: Jurgio ir Miko, pirmiau gyveno 
East St Louis, III. Jeigu gyvi, tad 
lai patįs atsišaukia, arba kas apie 
juos žino meldžiu pranešti, nes yra 
svarbus reikalas.

Pijus Diraitis.
Birchwood, Wis.

Pajieškau Mykolo Kisieliaus; paei
na iš Kauno gub., Ukmergės pav., 
Skiemonių parap., Želtiškių kaimo. 
Turiu svarbų reikalą, meldžiu atsi
liepti.

Juozas Kisielis,
101 Bell avė. Pittsburgh, Pa.

PAJIEŠKAU PIRKĖJO

Noriu parduot Pony Premo No. 6 
camerą (fotografišką aparatą) 
didumo ir prie jos visi reikalingi f li
ktai, parsiduos labai pigiai, dėl smul
kmenų kreipkitės šiuo antrašu:

J. C. MALINAUSKAS, (23) 

43 Spring st, NVallingford, Conn.

LIETUVVOS ŠELPIMO FONDO 
KOMITETAS.

Prezidentas K. Gugis,

1840 S. Halsted st, Chicago, DL 
Vice-Prezidentas 2) S. Maninm,

Cor. 12th and Vine sta., Phila, Pm 
Susinės. Sekr. 1) M. M. Rico-HaraMUfc 

140 E. 19th str, New York, N.T. 
Susinėsimų Sekr. 2) J. Neviackaa,

183 Roebling St, Brooklyn, N.Y. 
Finansų Sekr. 1) T. L. Dundulis,

P. O. Box 511. Westvilia, DL 
Finansų Sekr. 2) J. StasiulovičiŪB, 

1815 E. Moyamensing avė., Phila, P* 
Iždininkas K. Šidlauskas,

226 W. Broadway, S. Boston, Mass. 
Kasos Globėjai: M. čėsna, 56 Mark* 
St, Brighton, Mass.; J. Gegužis M 
Broadway, So. Boston, Mass.; J. Gm 
dauskas, New Britain, Conn.

Pinigus siunčiant čekiais arba Mm- 
ney Orderiais, reikia išrašyti vardu 
Lithuanian National Relief Fu*

Visus pinigus reikia siųsti vardu 
kasieriaus per Finansų Raštininką, 
T. M. Dunduli, P. O. Boz 511. Mesi 
ville, III., kuris po kaucija $1,000.

GRAIKŲ KARALIUS 
MIRŠTA.

Iš Atėnų pranešama, kad 
graikų karalius Konstanti
nas labai sunkiai serga ir 
kas valanda galima tikėtis 
jo mirties.

IS AMERIKOS.
SUDEGĖ FARMA IR DU 

VAIKAI.
Guilford, Me.— Pereitoj 

sąvaitėj, 2 birželio naktį, 
sudegė netoli nuo čia Nelso
no Freeze farma. Namas 
užsidegė iš apačios ir pabė
gti nebuvo galima. Pats 
Freeze išlipo ant stogo ir 
išsitraukė su savim žmoną 
ir vieną sūnų, bet krisdami 
30 pėdų nuo stogo visi jie 
sunkiai susižeidė. Du gi 
vaikai paliko viduje ir sude
gė. Manoma, kad gaisras 
kilo iš ugnies, kuri buvo pa
dėta išvakaro prie durų uo
dams rykyti.

GAVO Iš MEKSIKOS 
$20,000,000 Už GIN

KLUS.
San Antonio, Tex.— Me

ksikos konsulis čionai pa
skelbė, kad tarp 1 rugpiu
čio pereitų metų ir 1 balan
džio šių metų Amerikos gin
klų fabrikantai paėmė iš 
Meksikos revoliucijonierių 
$20,000,000 už ginklus.

BEKERIS NEPASIDUO
DA.

Nuteistas miriop New 
Yorko policijos lieutenan- 
tas Bekeris vis da f nepasi
duoda. Atmetus jo apelia
ciją vyriausiam valstijas 
teismui, jis dabar ketina 
duoti apeliaciją į vvriausį 
šalies teismą.

AUKOS
LIETUVOS ŠELPIMUI.

CAMBRIDGE, MASS.

5-kių Susivienijusių Draugijų 
(Liet Sūnų, Liet. Sūnų ir Dukterų, 
Liet. Kooperatyviškos Bendrovės, 
LSS. 71 kp., Laisvės Choro) sureng
tose prakalbose Lietuvos Šelpimo 
naudai, gegužės 9-tą dieną, vietos lie
tuviai suaukavo $37.17.

Aukautojų vardai:
Ant Waleiko $2.00.
B. A. Simonavičius, Juoz. Waleiko, 

P. Turauskienė, Juoz. Beliauskas, VI. 
Baltušis, F. Bogužas, Kaz. Stašis, V. 
Anesto, Kaz. Beliauskas, J. Metinis, 
Alb. Šmogorius, K. Legaiče, K. Ge- 
rulskaitė, G. Kvietkauskas ,K. Ya- 
sas. J. Vaišnoris, A. Vaišnoris, A. 
Pilibaitis, ir M. Visockiutė po $1.00.

A. A. Levickas, A. Zarankiutė, Ig. 
Matulis, M. Mockus, J. Bertulis, M. 
Anesčiutė, M. Anestienė, J. Zdanevič, 
L. Baronas, J. Kiškis V. Šemeklis, 
A. Genčauskas, M. Mikulas, J. Ja- 
tužis, St Jurevičr J. Beliackas, L. Se- 
geviėius, J. Inšurinc, F. Kvitkauskas, 
ir J. Genčauskas — visi po 50c.

M. Petrulis, P. Kalinauskienė, Juoz. 
Norkus, A. Barkevič, A. Simonavičiu- 
tė, F. Ambraitė, P. Babilius, Z. Le- 
vickiutė, K. Jasinevičiutė, J. Vasaitis, 
Jonas Kiškis, A. Vaisiauskis, D. Nau
jokas, A. Beleckas, K. Treinavič, 
A. Markūnas, P. Šopa, J. Tamėnas, 
O. Lukoševičienė — visi po 25c.

Smulkių aukų $124.

Viso $37.17.
Pinigus priėmiau 6—7—15. 

K. Šidlauskas. Ižd. L.š.F.

Pajieškojimai
Pajieškau pusbrolio Stanislovo 

Bajorūno, kuris girdėjau, gyvena 
Adams, Mass.; paeina iš kaimo Kau: 
šių, Kaltinėnų par., Kauno gub. 
Taipgi ir Antano Nakučio, Panevėžio 
Pavieto, Kauno gub. Todėl jie pa
tįs, a r kas juos žino, teiksitės atsi
šaukti.

Stanleyž Daukszas,
BOX 193, Beckemeyer, III.

Pajieškau C. G. Majausko; 2 me
tai atgal gyveno Valparaise, Ind., 
paskutiniu laiku buvo Herrin, III, o 
dabar nežinia kur. Meldžiu atsišauk
ti šiuo adresu:

T. Kerga, ;j.
JOX 65, Westville, III.

Pajieškau savo vyro Vaclovo Ogo- 
novskio, kuris apleido mane 20 d. 
gegužės ir nežinia kur išvažiavo. 
Pasiėmė $360 ir knygutę nuo bankos 
ant $200.00, slaptai palikdamas ma
ne be cento. Vilniaus gub., Trakų

pav., Butrimonių valse. Kalba lie. 
tuviškai, lenkiškai ir angliškai. Yra 
lenkas ir glaudžiasi prie paliokų. 
Kas tokią ypatų patėmysit, malonė
kit pranešt, už ką atlyginsiu $5.00.

KOTRINA OGONOVSKA,

56 Market st., Brighton, Mass.

Kur randasi Julijonas Stuknis; pir
miau gyveno Grand Rapids, Mich. 
prašau atsišaukti šituo adresu, bo 
yra svarbus reikalas.

Alphonse Stuknis,
P. O. BOX 81, Nettleton, Pa.

Cambria Co.
Pajieškau giminaičio, Jurgio Sku

čo ir draugo Kaz. Alaburdo; abudu 
Sasnavos par., Sinovės kaimo. Kas 
juos žinotumėt — malonėkit prane
šti, arba jie patįs teiksis atsišaukti. 

Stasys Skučas,
BOX 105, Portage, Pa., Cambria Čo.

Pajieškau draugų Kaz. Meldažio ir 
Jurgio Petraičio. Abu Suvalkų gub., 
Stargalės aps., Klebiškiu vai., ču- 
dizkių kaimo. Meldžiu atsišaukti.

A. Kalasky,
% N. C. Nelson, Tolley, N. Dak.

Pajieškau pusbrolių: Jurgio Vana
go; Mataušo, Kazio, Juozo ir Miko 
Bunevičių; Vilniaus gub., Trakų pav.w 
J. Vanagas Grikapėdžių kaimo; Jėz- 
no p^rao., Bunevičiai iš Bučiunų 
kaimo, Nemajūnų par. Meldžiu atsi
šaukti, arba juos žinančius pranešti.

Adomas Raulinaitis.
BOX 17, West Frankford, III.

Pajieškau Antano Moconies ir My
kolo Vilnonio; abudu Kauno gub., 
Ukmergės pav., Maconis Pilkagalių 
sodž., Vilnonis Virtikų sodž 3 metai 
atgal gyveno Chicagoje. Kas pra
neš jų adresą — tariu ačiū.

Jonas Jankauskas,
113 Rauber str., Rochester, N. Y.

Pajieškau d’-augų 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.

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

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

Julė Mankauskienė su maža duk
rele pajieškau savo vyro, Prano Man- 
kauskio; Suvalkų gub., Rambonių pa
rapijos, Proniunų kaimo, 5 metai 
kaip Amerikoj. Pirmiau gyveno 
Springfielde, III. Kas jį žinote, mel
džiu duoti žinią.

Mrs. Julijona Mankauskienė,
209 Warron st., Bridgeport, Conrt.

Pajieškau švogerio Jurgio Šiaučiū
no; Kauno gub., Zarasų pav., Kviet- 
kų miestelio. 5 d. rugpiučio, 1915 m. 
išvažiavo Argentinon. Nuo to laiko 
neturiu Jokios žinios, ar gyvas, ar 
miręs. Gerbiamieji Argentinos lie
tuviai, malonėkit pranešti .arba pa
čiam atsišaukti. (24)

Povilas Latvėnas, 
1513 So. lst st, Mineapolis, Minn.

Pajieškau pusbrolio Valento Ven

ckaus, iš Pemoravos parapijos, Kau

no gub. Pirmiau gyveno Waterbury, 

Conn. Svarbus reikalas, lai atsišau

kia.

Vincent Zaviša,

153 Greenwood st, Gardner, Mass.

Pajieškau Liudvikos Lukauskiutės- 

Rentauskienės; kaimo žvilsėnų, Garg

ždų parap., Kauno gub. Girdėjau 

gyvena Nashua, N. H. Teiksis at

siliepti.

Jonas Kasparavičius,

158 Seventh st, So. Boston, Mass.

Pajieškau savo brolio Jocento Lie- 

puoniaus; Suvalkų gub., Naumiesčio 

pav., Šilagaliu gminos. Braškių kai

mo. Meldžiu atsišaukti.

Pranas Lieponius,

10 Spruce str., Levviston, Me.

l

TAPO UŽMUŠTAS mainose Anta
nas Vaitkunas, gegužės 7 d. š. m. 
Velionis paėjo iš Suvalkų gub., Vil
kaviškio pav., Kaupiškių gmino. Ma
linių kaimo. 45 metų amžiaus. Kas 
norėtų daugiaus apie jį žinoti, kreip
kitės šiuo adresu: (24)

Petras Giraitis,
134 S. Everett avė., Scranton, Pa.

Tik PameginkitI
Kurie dar nesat davę m^n pada

ryt SIUTĄ arba KITOKĮ RŪBĄ, 

duokite padaryt dabar, o pamatysit, 
kad pas mane daryti rūbai kur-kas 
gražiau guli ant žmogaus ir darbas 
daug dailesnis, negu kitų siuvėjų. 
Kaina nepaprastai pigi. Taipgi SU

TAISAU ir SUPROSINU senus. Pa
mėginkite, o pamatysit, kad aš teisy
bę sakau.

A. LIUTKUS,
670 N. Main Str, Montello, Mass. 

Liet. Ta utiškame Name. ( ?)

IŠKILMINGAS METINIS

PIKNIKAS ■
Parengtas Chicago Lithuanian Bene- 

fit Club (Chicagos Lietuvių Pašal
pos Kliubas), Chicago, III. Nedėlioj, 
Birželio (June) 13 d, 1915. Geo. M. 

Chernaucko Darže, Lyons, III. Pra
džia 9-tą vai. ryto. Įžanga 25c porai.

Širdingai mes kviečiame visus lie
tuvius ir lietuvaites į tą musų pikniką 
atsilankyti, kur grieš puiki muzika 
su lietuviškais šokiais.

Pasarga: Imkit Ogden Avė. karus 
iki 48 Avė., ten gausite Lyons karus, 
kurie daveš iki kranto Desplaines u- 
pės, kur randasi daržas.

PUIKI DOVANA DYKAI.
Kas norite būti turtingu ir apsi

švietusiu, tai atsišaukit per laišką 
pas mane, aš jums duosiu atsakymą, 
kaip tą viską dasiekti. Nelauk ilgai, 
o rašyk šiandien, aš prisiųsiu tą do
vaną. Adresuok: (25)

S. W. TIŠKEVIČIUS,

P. O. BOX 176, Ansonia, Conn.

PARSIDUODA FORNIČIAI

Nauji geri forničiai dviem ruimam 
ir virtuvei parsiduoda už pigią pre
kę. Dėl tūlų priežaščių norima par
duoti greitu laiku. Matyt galima 
vakarais nuo 6 vai. ir Nedėldienyj.

CHARLES NARMONTAS (24) 

48 Washington st, Port Cambridge,

Mass.
PARSIDUODA FORNIČIAI

Geri nauji forničiai trim ruimams 
ir virtuvei, parsiduoda dėl priežas
ties išvažiavimo labai pigiai. Matyt 
galima visados. (24)
6 Gardner Place, 2 floor, So. Boston.

AR MANAI PIRKTI ŪKŲ?

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 N aso n 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. Žemlapiai (maposi i: 
žemių aprašymai dykai. Rašvk tuo 
jaus. (26-5)

J. A. ŽEMAITIS.
FOUNTAIN, MICH.

LIETUVIŲ DRAUGUOS 
KURIOS TURI 

"KELEIVI" Už ORGANĄ

Lietuv. Mokslo Draugystė 
Pittsburgh, Pa.

Lietuvių Pašelpinė DrangysU 
LAISVI, EASTON, PA. 

Susirinkimai būna kas pirmą pdt- 
nyčią kiekvieno mėnesio nuo 7:30 va
kare, Anglų Socijalistų ruime, 4*9 
Northampton str.

VALDYBA. 
Prezidentas — O. Velioniutd, 

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

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

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

139 S. Bank st, Easton, Pn. 
Kasiorius — J. M. Jankauskas,

LIETUVOS SUNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖ,

Dės Moines, lova.

Valdyba:

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

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

Turtų Raštininkas — J. P. šepetia, 

714 E. Walnut str. Dės Moines, lova. 

Prot. Rašt. — J. Kazlauskas,
2900 E. 29th str. Dės Moines Iovm 

Iždinin. — J. Bindokas,
218 E. 5th str. Dės Moines, lova. 

Iždo Globėjai — J. čiapas,

123 E. D st, Dės Moines, Iowm 

” ” — P. Ašmantą,

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

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

PALAIMINTOS LIETUVOS 
DRAUGYSTĖ,
Chicago, Iii.

Valdyba:

Prezidentas — K Meškauskas,

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

906 W. 20th PI. Chicago, DL 
Nutarimų Rašt. — Ant Tamkcvičša, 

1916 Canalport avė, Chicago, BL 
Fin. Raštin. — J. Syker,

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

3131 So. Wentworth avė. Chieago, 
Organo užžiur. — A. SelemonaviL

1956 Canalport avė., Chicago, IR.
Susirinkimai būna kiekvieno mina- 

šio antrą nedėldienį, 1-mą vaL pa 
pietų, Geo. M. Chernaucko salėj, IMt 

So. Union avė, Chicago, HL

LIET. NEPRIGULM. KLIUBAB 
Chicago, I1L

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

Pirm. Pagelb. — Jonas GruzuiMa^ 

923 W. 33rd pi, Chicago. B. 

Prot Rašt ir organo užžiurėtpjas — 

Petras Keniutis,

3238 So. Halsted st, Chieaga 
Finansų Rašt — Kaz. Mikolaiti% 

3327 Auburn avė., Chicago^ HL 
Kasierius — Kaz. šilas,

3342 So. Halsted str, Chkag*.
Susirinkimai atsibuna kas paskuti 

nę subatą kiekvieno mėnesio, 7:M 

valandą vakare, ”Auiros” svetiinl 
je, po No. 3149 S. Halsted st Moti 
nis susirinkimas pripuola sausio nsl 
nesij. Bertaininiai: Balandžio ir Sp^ 
lių mėn. Pusmetinis Liepos mta.

DRAUGYSTĖ «V. PETRO No. 1 
Town of Lake, Chicago, DL

Valdyba:

Pirm. — B. Mozeika,

4005 S. Artesian avė, Chicago, DL 
Pirm. Pagelb. — Stf. Morkūnas,

2459 W. 46th pL, Chicago, DL 
Org. Užžiur, Prot rast K. A. Ciapasb 
4619 S. Washtenaw avė. Chicago. 

Finansų Rašt — J. Laueevičia,

4644 So. Paulina str Chicago, DL 
Kasierius — K. K. Stryneckis,

4612 S. Ashland avė, ChicagOu 
Susirinkimai būna kas trečią nm 

dėldienį kiekvieno mėnesio 12 vaL 
dieną bažnytinėj svetainėj, šv. Pstio 
neprigulmingos parapijos, 4538 4R- 
So. Marshfield avė, Chicago, DL

TĖVYNĖS MYLĖTOJŲ Na. 1 
Town of Lake, Chicago, I1L

Tėvynės Mylėtojų Draugystės Notl 
ant Town of Lake, Chicago, DL 

sirinkimai atsibuna

nedėldienį mėnesio 12 vaL 

J. Bieržynskio salėje, kampaa 
Paulina sts.

Valdyba: 
Prezidentas — A. J. Bieržynaida 

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

4547 So. Marshfield avė, ChicagBt 
P’-ot. rašt — K. A. Čiapas.

4619 S. Washtenaw avė. Chicago. 
Turtų rašt — A. J. Kareiva,

1805 W. 46th st, Chicago, ML 
Kasierius — K. K. Strzyneclds,

4612 S. Ashland avė, Chicago^ ML 
Užžiurėtojas org. K. K. ShijiisilM 

4612 So. Ashland avė., Chicago^ DL 
Visi Tėv. Myl. Dr-stės No. 1 nn» 

riai, kurie dėl kokių nors kliūčių n^ 
gauna laikraščio, kreipkitės pas 
Draugystės organo prižiūrėtoją, • 

tuojaus laikraštis bus siunčiamam 

Į Redakciją rašyt nereikia, nes bo 
valdybos paliepimo, laikraščio siųoM 
męs negalim.

LIETUVIŲ PASILINKSMINIMO 
DRAUGIŠKAS KLIUBAS.

Indiana Harbor, Ind.
VaMybn:

Prezidentas — Pranas Hendertonaa^ 
2112 137th st, Ind. Harbor. In* 

Vice-Prez. — Pranas AndrijauakK 
3730 Elm st, Ind. Harbor, Ia* 

Prot Rašt — Pranas Rudis, 
room 22, Palace Hotel,

Indiana Harbor, In* 
Kasierius — Antanas Mikaioez, 

2112 137th st, In* Harbor, b* 
Finansų rašt — St Simonas, 

2207 137th it, In* Harbor, In* 
Maršalka — Motiejus Drungilaa, 

3604 Deodar st, In* Harbor. In* 
Susirinkimai atsibuna nadUonriB 

po 15 d. kiekriono mėheeio, 1-mą w 
landą po pietų, Antano Mfltolaca 

l«7tb Str, TniHnna Ra*



“Vienybes Lietuvninku” ir T. M. D. Nariu ir 
VaMydos adresu.

Tėvvnės Mylėtojų Draugija, tokią prastą agitaciją kuopos se- 
kitkart buvusi stipri ir naudin- kretorius rašo viešai, tai reikia 
ga lietuviams organizacija, sau atvaizdinti, ką jis kalbėjo ir 
šiandien ačiū josios valdybos ir kuopoje arba šiaip sutikdamas 
literatūros komiteto destrukty-, su nariais I 
viškai politikai — yra ant slen-i Tik Įsidėmėkite, skaitytojai, 
ksčio pavojaus. Ta pavojų šian-jkaip šlykščiai ir veidmainingai 
dien mato visi ’susipratusieji ”V. Liežuvninkų” (musų orga- 
nariai. Pavojus trumpai pasa
kius toks: jeigu T.M.D. ir toliau 
išleidinės tik tokius šlamštiškus 
raštus už indėtus narių pinigus, 
kaip Jono Jonilos ir kun. A. 
Strazdo raštus kad išleido, tai 
nereikia nei abejoti, kad prie 
T.M.D. nepanorės prigulėti nei 
vienas susipratęs narys. O be 
susipratusių narių, be vadų, jo
ki organizacija negali tarpti 
augti.

Aš būdamas T.M.D. 119 
sekretorium ir matydamas 
visą pavojų, negaliu ramiai ty
lėti. kad taip naudinga organi
zacija turėtų susilpnėti arba gy
vuodama eikvotų darbininkų 
sudėtus pinigus leidimui raštų, 
kuriems vieta sąšlavyne.

Jei T.M.D. reikalais nesirūpi
na jos išrinktoji valdyba, jei li
teratūros komitetas nenusima
no kokius raštus naudinga yra 
žmonėms išleisti ir daro su mu
sų pinigais humbugą. jei musų 
organas, "Vien. Lietuv..” nesis- 
stengia gvildenti Draugijos rei
kalus priderančiai, o vien varo 
savo lakštuose šmeižimo darbą 
ir ypatų purvinimo politiką, tai 
mes nariai patįs turime savo 
organizacija pasirūpinti, mes j 
patįs, sakau, turime surasti bu- _______ ____
dus, kad priversti T.M.D. virsi- j. Damijonaičiui, tas gi ___
ninkus elgties su musų indėtais trigrašį dadeda: atsiunčia man 
Draugijon pinigais teisotai. mesi laišką pranešdamas, kad knygas

negalėtų j vos gauta 3 d. balandžio ir p. 
Damijonaitis dar pamokina ma
ne : ”Bet. tamista. mandagiau 
ar nemokate rašyti — iš kur 
taip išmokote, gal nuo 'Naujie
nų’ ir t. t.

"Čia patėmiju p. M. J. Dami
jonaičiui ir kitiems T.M.D. cen
tro viršininkams: pirm nebūki-: 

-paršeliu vėdarus,” ”vuode-!te ąP^vikai, niekuomet ne- 
gaites” (Jono Jonilos raštuose) i kad tada ir tada :

' gaus kuopos rastus, kol jie dar 
ir pohmanizmą Kapt na po- nėra gatavi.
chvvale miasta Rygi (Strazdo ; „p_nas Damil-onaitis teisinasi, j 
rastuose) ? kad spaustuvė ' užlaikė, tai vėl

Musų organas, . Liet.,’ p Jagomastis neprisiuntė, o na- 
perdaug jau sauvaliauti sau pa- riai ]aukit. gausite šiukšlių! Aš- 
siveli.ia, jis net nariams pastabų gį sakau: jei spaustuvė ant lai- 
T.M.D. reikaluose nebetalpina, o ko nepadarė — nubausti ją! 
jei ir patalpina sutrumpinęs, tai to man p. Damijonaitis at- 
pndeda širvydiškus, x—- - —
čius autorių prierašus.

Štai nesenai pasiunčiau 
Liet.” korespondenciją su 
stabomis. aprašančiomis. _ _____ _______ _______
TMD. nariai neužganėdinti kun. i fo. butenf ^tinos.^ Toliau'dar 
A. Strazdo raštais ir kad visoje priduria, girdi: _  _ _
organizacijoje ačiū viršininkų joj. ant kožno žingsnio mus bau- 
mandrumui yra betvarkė, bet dė, — ar norite kad ir čia butų 

musų organas iš tos mano ko- j baudžiama ?— nebauginkit, nes 
respondencijos įdėjo tik šitokį niekas nebijo’, 
kąsnelį ir tai da su šmeižiančiu 
mane Redakcijos prierašu: ! geroi;

"Kenosha, Wis. Balandžio 18 karti."
d. atsibuvo viešas susirinkimas _ ;___ _____ _ ____
119 kp. TMD. žmonių visai ma-1 ,Į'a(ja tokių sąšlavynų nebūtų iš- 
žai buvo (Matyt, mažai virsinin-. leidžiama ir pagaliaus bereikalo 
kai teveikia. — Red.). Po trum- neišaikvotumėm, ant prietarų 
pu paaiškinimų kaslink TMD. ir jr polimanizmo, pinigus, o leis- 
jos siekius pagaliaus buvo išda- > tumėm gerus moksliškus raštus, 
linta kun. A. Strazdo rastai. | todėl visos T.M.D. kuopos reika- 
Tuom ir užsibaigė susirinkimas. I laukite visuotino balsavimo, ne- 
Prie to tunu pridurti, kad na-i reikia laukti, kad musų organi- 
riai iš tų girtų raštų tik pasijuo- zacija, T.M.D., žlugtu, nes cen- 
kė. c-”- x - ------- —i. . - - --
organizacijos. TMD., kad tokius 
sąšlavynus išleidžia tie musų 
tautiečiai. Paveizdan paėmus 
pusi. 73 — "Giesmė apie vardą 
Marijos.” pusi. 75 — "Giesmė 
prieš mišias,” o ant galo "Kant 
na pochwalę miasta Rygi.” O • 
apie kitus nėr ką nei tėmyti. I 
Pirimiausiai tuos senus burtus j 
mums reikia naikinti, o ne į gy- Į 
venimą juos vesti, nes ir taip 
žmonės tais prietarais yra akli, 
o antra — tos polimanijos visai 
lietuviškoje spaudoje nėra rei
kalingos — kur gi protas tų mu
sų tvarkytojų — ar daug musų 
lietuviai moka lenkiškai? Patįs 
tyčiojasi iš lenkų, o čia še tau 
piragas polimanizmas — o po 
polimanizmo dabaigta — "ga
las.” Kodėl nepadarė... Koniec?

Kaz. Braževičius.
119 TMD. kp. sekr. 

”Nuo Redakcijos.— šią kores
pondenciją sutrumpinome ant 
dviejų trečdalių, nes iki pat ga
lui einasi tuom patim tonu ir at
kartojama agitacija prieš A. 
Strazdelio raštus. Indėjome tik 
dalį, kaipo pavyzdį, kaip juokin
gai tūli supranta raštų svarbą. 
Jiems mat visai nežinoma, kad 
išleidžiant kokio mirusio rašyto
jo raštus, yra surenkama vis
kas, kas tik jo buvo parašyta.— 
ar kam tūli dalykėliai patinka, 
ar nepatinka.

"Skaitant tą korespondenciją 
dar aišku darosi, delko tos kuo^- 
pos nariai nesusirenka, o kurie 
susirinko, tai iš A. Strazdelio I 
raštų "pasijuokė.” Jeigu

ir

I

nas!) politikuoja. Girdi, kores
pondencijoj "iki pat galui eina
si tuom patim tonu ir atkartoja
ma agitacija prieš A. Strazdelio 
raštus.” Čia tyčia paduodu tos 
savo korespondencijos užbaigą.

I kuriuos ”V. L." nepatalpino, iš 
j kurios skaitytojai galės matyt, 
ikiek tas laikraštis vertas būt T.
| M.D. organu. Mano korespon
dencijos užbaigoje yra ragina- 
ma. kad T.M.D. nariai reikalau
tų visuotino balsavimo (kas ”V.

i L.” ir p. Sirvydui, be abejo, di- 
Jdeliai rugštu), beto aš k-joj nu
rodau T.M.D. valdybos "cariš
kus žygius.” tas tai ir yra mu-

i sų "Liežuvninkei" ir jos šalinin- 
^.T?s smugiu, jog "Liežuvnin
kė" tokių pastabų neleidžia, kad 
T.M.D. nariai nesukiltų prieš 
purviną politiką vedančius vir
šininkus.

Štai ką aš toliau "V. L." bu
vau rašęs:

"Skelbėte laikraščiuose, kad 
toki geri kun. A. Strazdo raštai 
išeis iš spaudos vasario 1 d., bet 
nesulaukdamas raštų ir spyria- 
mas kuopos narių užklausiau p. 
J. žemantauskio ir pavadinau 
"melagiais." P-nas žemantaus- 
kas ačiuoja už komplimentus ir 
pasiuntė tą mano laišką p. M.

savo

i

turime užkirsti kelią, syki ir ant išsiuntęs ir vietoj vasario 1 d. 
visados, kad T.M.D. i _ ' - - - -
daugiau eikvoti pinigų nusidė
vėjusios kuniginės mūzos "poe
zijos” pastarlakų išleidinėjimui. 
Užtenka musų literatūroje 
šlamštų ir be to.

T.M.D nariai 1 Klausiu jūsų 
visų sykiu, ar mes dar ilgai lei-Į 
sime savo viršininkams sauva- Į 
liauti, t.y. išleidinėti raštus a-1 
pie "paršelių vėdarus,” ”vuode-

smeizian- sako antru laišku: "ne musų 
reikalas tamstą mokinti, pirm 

• l reikia nubausti p. Ilgaudą, pas- 
pa-jkui 'Naujienas,’ kad jie per po- 
kad j ra metų nepadaro paduoto dar-

'buvome Rusi

"Nieks ir nemano bauginti 
gerbiamasis, bet teisybė vis yra I 

. Kodėl T.M.D. nesuteikia 
j visuotino nariams balsavimo ?

Gaila tos^musų garbingos tras mano savaip — ir jis jo- 
| kio supratimo apie kuopas netu
ri. čia žmogus vaikščiok po 
stubas kaip elgeta, kol gauni! 
tuos 60c. — o pagaliaus — ką Į 

i nariai gauna... sąšlavynų, vien 
į tik ką biskį verti raštai "Kudir- 
• kos" ir tai menkos vertės ir iš- 
i leisti su daugybe klaidų, o kiti 
įtik eikvojimas bereikalo pinigų.

Ant galo p. M. J. Damijonai
tis man priduria, kad aš turiu 
kokį ten kerštą prieš T.M.D. val
dybą ir tautininkus. Prieš T.M. 
D. jokio keršto neturiu, nes my- j 
liu ją. kaip motiną savo, o prieš Į 
valdybą — taip, nes valdyboje' 
yra melagiai. Da p. M. J. Darni- į 
jonaitis prikiša man p. Ilgaudą Į 
ir’Nau.iienas,’ buk jos nepada-‘ 
rė paduotą spausdint veikalą 
'Motina.’ čia ne kuopų dalykas, 
atkartoju vėl: nepadarė — nu-į 
bausti! Jus priešingi tam?; 
Kodėl gerbiamas p. M. J. Dami
jonaitis, kada buvote preziden
tu Susivienijime Lietuvių Ame
rikoje, baudėt ir braukėt 
kan narius? Kodėl tos 
džiavos nebijo jot tada? Ir tie 
karšti tautiečiai galvas prie jū
sų už Susivienijimą guldė, o po 
jūsų atšalo ir ... nebeliko nariais 
tos milžiniškos organizacijos, o 
tie. kurie jieškojo teisybės, ir 
šiandien yra ir darbuojasi išsi
juosę Susivienijimo labui. Ar-gi 
nebuvo tada carizmas? Taip 
ir čia. T.M.Draugijoje yra ca
rizmas .nes nenorima suteikti 
nariams visuotino balsavimo, 

i Politikieriai gerai supranta, kad 
jau toki karšti tautiečiai tada at-

I

lau- 
bau-

šaltų ir — ’gud bai...’ ”
Tai toki mano korespondenci

ja buvo pasiųsta T.M.D. orga
nam o ”V. L.” išrado priežastį 
nepatalpinti, kad tai esąs ”ne- j 
geras tonas ir nei vieno nepa-' 
mokinsiąs,” nes vien, girdi, agi
tacija prieš Strazdo raštus. Lai 
dabar visi T.M.D. nariai pamato 
p. Sirvydo ir jo bendrų politikie
rių politikos puvėsius.

”V. Liet.” Redakcija užbaig
dama prierašą nesidrovėjo man 
begėdiškai prikišti, buk aš kuo
poje, prieš visus narius, nie
kinęs Strazdo raštus. Lai ponia 
"Liežuvninkė” atvažiuoja į Ke- 
noshą ir paklausia T.M.D. 119 
kp. narių, jeigu kam sakiau vie
šai. kad negeri raštai — "Vien. 
Liet.” gaus nuo manęs $100.00.

T.M.D. nariai turėtų pagalvo
ti. kas daryti su tokiais viršinin
kais, kurie, nėra abejonės, nu- 
klampins T.M.D. i pelkes. Vi- 
sų-pirma turėtų visi reikalauti 
visuotino balsavimo, kitaip prie 
T.M.D. nėra ko nė prigulėti.

Kaz. Braževičius.

M. Gaili lan CoJ. VALEIKA

(

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

J. Valeika F. Raulinaitis Co.
250 4th st., S. Boston, Mass

Darbininkai. Skaitykit 
VAIDYBĄ!"

1UMORISTIKA
KAIP RAŠYT EILES. 

(Fe-ale-tonas).
Musu redaktoriai kaip su

sitarę visi vienu balsu tvir
tina: kas nėra gimęs poetu, 
tas negali eilių rašyti. Tai 
vis pavydumas, kad mes, ko
respondentai, nepradėtume 

korespondencijų eilėmis ra
šyti. Kad eiles rašyti nėra 
taip sunku, kaip musų re
daktoriai mus gąsdina, tai 
aš jums tuojaus parodysiu, 
kaip aš likau poetu. Aš tik 
perskaičiau "Jaunoj Lietu
voj’’ Kalėdų Kaukės poemą 
"šešėlis" ir tuojaus pats 
pradėjau rašyt eiles. Klau
sykit, kaip jos puikiai skam
ba:

Aš einu sau gatve 
Ir eina šešėlis, 
Tai mano šešėlis 
Eina ta gatve, 
šešėlis eina naktį, 
Tai mano šešėlis 
Vaikščioja naktį, 
Naktį matyt šešėlis. 
Kad manęs kas neapkal

tintų už vogimą svetimų 
. raštų, kaip "Kataliką," tai 
prisipažįstu viešai, jog ši
tas eiles parašiau sulyg Ka
lėdų Kaukės poezijos ir jos 
rimo.

Bet nemanykit, kad aš 
negaliu nieko originališko 
parašyti. Štai mano ir loc- 
na poezija:

Karvė bijo eit ledu, 
Nes ji žino, kad slidu, 
Nes ji žino, kad slidu, 
Karvė bijo eit ledu.

Gal sakysit, kad poezijoj 
rašyt apie karves negalima, 
per daug prozaiška? O kaip 
Jonas Jonila rašo apie "vė
darus" ir "paršiukų vuode- 
gaites?" Ir tautininkai jo 
raštus labai išgyrė. Taigi 
ir aš savo poeziją galiu pa
vadinti tautiška.

Bet jeigu jau kam išrody- 
tų tas perdaug prozaiška, aš 
galiu ir poetiškiau užtrauk
ti. Taigi klausykit:

Zuikis bėga per girias
Ir nesuklysta;

Bėga zuikis per girias
Ir nesuklysta.

I

Bėga pelė per šiaudus, 
Neišbado sau akių;

Bėga, bėga per šiaudus, 
Neišbado sau akių.

' .L*

Tai dyvų-dyvumai, 
Stebuklų didumai.

>■

Na, o kaip šita kantata 
jums patinka? Aš manau, 
kad kiekvienas rimtas ir 
bepartyviškas vyras pripas 
žins, jog geresnės poezijos 
nė kun. Strazdas neparašė.

Gaidukas.

Abelnas supuvimas.
Svečias:— Bet tamsta, 

padarėte man kiaušinius su
vis supuvusius.

Viešbučio tarnas:— Nie
ko stebėtino, tamstele. 
Šiandien abelnai visam svie
te yra toks supuvimas, tiek 
visur puvėsių, kad ir vištos 
supuvusius kiaušinius deda.

leidėjas 
darbi- 

mažai dir- 
su mažino

”Vaidylos” 
matydamas 
ninkus i— 
bant. sumažino sa
vo laikraščio ”Vai- 
dylos” kainų. Kas 
prisius 25 c. gaus 
laikraštį ”Vaidylų” 
per visus metus.

"Vaidyla” yra didelio formato, su į 
puikiais paveikslais; tikras darbinin- i 
kų laikraštis. Eina jau antri metai; j 
nėra leidžiamas dėl pelno, tik dėl pa-1 
gerinimo darbininkų būvio. Kurie ir Į 
mažai dirbate galite užsimokėti to- j 
kią mažų prenumeratą. Siųsdami pi
nigus adresuokite taip: (22)

"VAIDYLA,”

1334 S. 48th avė., Cicero, III.

Uetuiriszkas O-tas M, ZisebnaA
7 Parmenter St
Boston, Mass.

Visokias ligas gy 
dau pasekmingia- 
usiai. Ateikit tie- 
siok pas mane 1 
trepals i viršų tik 
neikit į aptieka: 
mano durys bal
tos arba telefoną 
duok o aš atesiu.
Ofiso valandos 
Nuo 9 iki 11 ryte 
auo 1 iki 2 ir 6 iki
8 vakare. Telephone 1967—2 Richmoac 
8 vakare. Teleph. Richmond 2622-R. 
Gyv. 155 Chestnut st., Chelsea Park.

Užlaiko geriauiį

Elip, Vyną, Likieriui ir 
kitokios gardžius gėrimus 
o taipgi ir geriausio taba

ko Cigarus.
Meldžiame užeiti, o visados rasi 

gražų patarnavimų.

362 ta st, Si. tat*

H. Vyrai, Visi Pa*

YUDEIKO!
Jis užlaiko gerų Restauracijų, vi- 

aok.'os rųšies Alaus, Degtiniu 

Vyno ir Cigarų.

Pindausia ir parankiausi* 

v:eta lietuviams.

304 Bnatay ir 259IDIStrMts 
SO- BOSTON, MASS.

5

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 
lenkiaus 
nerandu
JONO

KULBOKO

O, brolau, 
jau jis persi
kėlė į kitų 
vietų, ana antį 
kampo Southl 

1-mos .ir I 
VVythe avė. 
Laoar ;ia ten įuūsė visokius paran- 
<cmus ir gražius kambarius nakvy- 

įėms. Vasarų kambariai vėsus, o 
tiemą šilti. Todėl visiems gaL pa
rari atsilankyti į

JONO KULBOKO CAFE 

t»l Wythe are, Brooklyn, N. T.
(21-5)

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 
Broadvay. S Boston, Mm.

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

AR NORI. KAD MYLĖTŲ 
MERGINA?

Jeigu nori, tad pasipirk I
H CREST KENDŽIŲ Iii j

o ji niekad nepamirš jus, nes 
kendžių gardumas priverčia ją^ H jus mylėt. Reikalaukit visur ir Į
visada Lowneys Cręst Kendžių. |i R Jeigu negali gaut kitur, tai pn-y
e'ųsk mums dolerį, o gausi vie-ffl 

Hoą svarą geriausių Amerikoj iš-H 

iirbtų kendžių.

K. ŠIDLAUSKAS II!

m

CREST KENDŽIŲ 
o ji niekad nepamirš jus, nes

Gener'.M«u as agentas Bostonui 
226 Broadway. 

Boston. Mass.
I

di-
ii

I

KAS NORITE TURĖTI 
DRUTUS IR DIDE
LIUS PLAUKUS?

Jei jūsų plaukai slenka ar visai jau 
nuslinko, tai atsišaukite 
čiausiai pas mane, o aš 
man žinomų gyduolių 
slinkimų ir nuplikusius 
į labai trumpų laikų, 
taipgi išgydau. Norint 
atsakymo, reikia prisiųst štampų už 
2 centu. (26)

L. J. PAULAUSKAS

kuonogrei- 
su pagalba 
sustabdysiu 
atauginsiu 
Pleiskanas 

kokio nors

(Barzdaskutys)
152 Millbury Street, Dept. 12, 

WORCESTER. MASS.

JUS GALETE IŠAUGITI

PLAUKUS
Pasekmingas, moks- 

f X liškas gydymas dykai R. dėl vyru ir moterių.
Ar slinka jums plau-

Ar pražilę jusu plau- 
J kai nuo metu? Ar 

užkrėsti kokias nors ne 
sveikumais ir limpanti

niežus
bei pra- 

dedi plikti?
W Ar lroc

Prieš gydymų, aukščiau pasakytu li
gų. tai stenkitės apsau- 

guoti jos. Vžsakykete iiuostrota kny
gute jusu prigemtą kalba:

■•TEISYBE APIE PLAUKUS.”
Parašita europos gar

singo specialisto, kuri
oje randas įvairios ži
nios:

Gražybe plauku,—su
dėjimas plauko ir odos 

■ galvos. Priežastis slin
kimo plauku ir žilumas 
—Kaip užlaikyti svei
katų. ir išauginti plau
kus.—Ir kaip tai i pen- 
kius savitis turėti gra
žius plaukus.-žili plau
kai.—Barzda.—ir deka- 
vones nuo užganėdintu 
kiiįtu. Ketvirtoje savaite.

GYDYMAS DYKAI.
Męs gaieme perti- 

krenti kiekviena, kad 
gyduoles CALVACURA 
sulaiko slinkimų, plau
ku prašalina plaiskotea 
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.“ Išpiaukete že- 

Šeštoje savaite miau atspaustų kuponų 
ir siuskete šianden.

UNION LABORATORY, Box 638, Union,

UNION LABORATORY, 
Box 538. Union. N. Y.

Siučiu i 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.)

Keliaujantis Kriaučius
Siuvam visokius MOTERIŠKUS ir VYRIŠKUS RUBUS. Taip

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

Reikale adresuokit taip:

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

r Nori
tauti DYKAI dvi įeras štukas 
ir Didelį Katalicją visokių ma
giškų štukų ir kitokių visokių 
dalykų, kurių tu labai nori, o 
nežinai kur jų gaut? Atsiųsk 

savo pilnų ir aiškų adresų ir už
6 centas stempų dėl uždengimo 
prisiuntimo kaštų, o męs tuojaus 
tų Kataliogų ir štukas tan nusių- 
sim DYKAI Adresuok:
JUOZAS J. SZLIKAS, 

(MAGI KAS) 
3261 S. HabtedSL CUcap, IIL

I. MATHUS
Geriausias Lietuvū

SALONAS IR RESTAURACIJA

Sveiki geriausios rųšies gėrimai ii 

užkandžiai. Patarnavimas prie

lankus. Parankiausia lietuviška 

užeiga.
J. MATHUS

342 Broadvay, So. Boston, Maa*

I Didele Dovana

yra paveikslais iliustruota, parodo ir giliausias

S*

(

y

a O 
JA M

šita knyga “Daktaras” gražiai pamokina, kaip vyrus, taip ir moteris, 
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 
kada geriausia yra apsivesti ir kaip.............

Knyga “Daktaras”* yra paveikslais iliustruota, parodo ir giliausias 
-• kūno dalis, išaiškina paslaptybes. Ji reikalinga kaip sveikiems, taip ir

Apart kitų skyrių sergantiems rodijame skaityti apie nervų, kraujo, 

g čias ligas: taip-pat apie moterų nesveikumus ir kitas visokias ligas, - - ■ tt
Jei sergi, tai pirmiau ne kaip manai vartoti kokias nors liekarstas

. I— A ’ A * A. I - « A ‘ ■ — A • 1—A « ♦ , . ♦ « 1 - m * • AT A * * 'I Y *> * *S C

1
s s e-
HC - .... _ - ,S sergantiems. Tik perskaičius tą knygą patirsi, ko čia negalima parašyti. 
§ * Apart kitų skyrių sergantiems rodijame skaityti apie nervų, kraujo, 
S inkstų, romatizmo, odos, vidurių, nusilpnėjimo, bronchitis ir limpan- 

§ sėklos nubėgimo ir
2 ar kreiptis prie gydytojo, reikia būtinai perskaityti knygą "Daktaras”.
5 Daug žmonių išgijo nuo rodos “Daktaro”.
g Ypatingai serganti, nusilpnėję, sukliurę, pasigadinę per jaunystės 
g klaidas ir varginami visokiomis, kaip paprastomis šviežiomis, teip 
X užsisenėjusiomis ligomis, šitoje knygoje atrasite tikrą rodą.
g Todėl, kad ta knyga dėl labo visuomenės išduota, tai kiekvienas 
g apturės ją dovanai, kuris tik atsiųs 10c stampomis prisiuntimui. Pasi- 
X skubink išsirašyt, nes netrukus gali netekt!
g Reikalauk dar šiandien, iškerpant šitą apgarsinimą ir adresuok teip:

I The Philadelphia Medical Clinic
11117 Walnut St. Philadelphia, Pa.
g Pasarga: Profesionališki Daktarai Kliniko pasekmingai greit viso- 

g kias ligas, vyrų ir moterų gydo. Kitiems rodąs davinėja.
6 Dr. \Villiam Yoder, Dr. Th. J. Russell, Medical Directors.

FARMOS, Geriausios FARMOS!
Pigiai parduodu geriausias gatavas Farmas su 

BUDINK AIS, SODNAIS IR UŽSĖTAIS JAVAIS.

Farmų turiu visokio didumo. Žemė molis su juodžemiu ir molis 
smėl žemiu 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 apielinkėie miesto Scottville, Mason County, Michigan, kuris 
yra turtingiausias farmerių miestas visame Michigano statė. Viduryj 
derlingiausių ir gražiausių lygių laukų žviriuoti keliai (plentai), upės 
ir ežerai, pilni žuvies.
SCOTTVILLE YRA LIETUVIŲ KOLONIJOS CENTRAS IR RANDASI 

ARTI PRIE MICHIGAN EŽERO PORTAVO MIESTO LUDINGTON.

Turime geriausių transportacijų 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 žemi' 
geriausio gatunko, kokių gali rasti Amerikoj apgyventame gražiausiame 
krašte. Nusipirkęs nuo manęs farmų pats ir tavo šeimyna džiaugsitės 
ir tapsi tuoj turtingu farmerių. Norintieji pirkti gerų farmų. rašykite, 
tuoj gausite žemlapį (mapų) Lietuvių Kolonijos ir Farmų Katalagų.

Adresas: (26)

ANTON KIEDIS,
Peoples Statė Bank Bldg., Scottville, Michigan.

DUOKIT PASIŪT MUMS

GERUS VYRAMS SIU
TUS IR OVERKOTUS 
PIGIAUSIAI IR GERAI

Taipgi išralom ir iiprosinam vi

sokias Vyrų ir Moterų drapana*.

Tikras Jūsų brolis lietuvis

Musų firma randasi ir Californijoj, 

todėl mes greičiau pagaunam viso

kias naujausias formas.

JEIGU NORITE TURĖTI 
GERUS RUBUS PIGIAI, 

TAD ATEIKIT PAS 
MUS.

Siutus ir kitokius Rubus
Užtikrinam, kad Jus sugėdysite 

pinigų ir turėsite GRAŽIUS RUBUS. 

Mes imam materijų ii gerųjų fir

mų ir primieruojam rūbų pagal žmo

gų, todėl nesudarko žmogaus ižvais- 

dos ir būna tvirtesni.

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

ir 20 AMES ST„ 
MONTELLO, MASS.



KELEIVIS T

(Nuo musų korespondento).
Jau porą sykių rašiau ir 

supažindinau "Keleivio” 
skaitytojus su visasvietine 
Panamos—Pacifico Paroda, 
kurią atidarė vasario 20 d., 
š. m. Suv. Vai. prezidentas 
Wilsonas su pagalba elekt
ros, sėdėdamas savo rūmuo
se Washingtone. Jisai pas
paudė elektros knypkutį ir 
San Franciscoj atidarė 4 
milžiniškus vartus ir užži
bino apie penkis šimtus mi
lijonų lempų-žibintuvų. Tą 
dieną Parodą atlankė 400,- 
000 žmonių.

Šią parodą negalima ap
rašyti, nė žodžiais apipasa
koti. Joje yra tiek Įvairy
bių, tiek kultūros, mokslo ir 
.civilizacijos stebuklą, kad 
jeigu nors paviršutiniai ap
rašyti joje išstatytus ir Įtai
sytus daiktus, tai reikėtų iš
leisti knyga didesnė už "En- 
ciclopedia Britanica.”

Aš nebandysiu aprašinė
ti Parodon sugabentus ir iš
statytus iš viso pasaulio dai
ktus, o tik pabriešiu kokios 
tautos turi šioj Parodoj sa
vo skyrius ir juose išstaty
tą savo tautos dailę ir kitus 
padarus.

1. Kanada turi Įsitaisiusi 
Parodoje labai puikų skyrių 
ir namą. Tame name yra 
išstatyta kanadiečių išdir- 
bystė. Šitas namas yra į- 
taisvtas neišpasakytai pui
kiai ir jame atvaizdinta vi
sa kanadiečių kultūra, gam
ta ir dailė. Pavyzdin: su 
pagalba elektros aparato 
ant sienų išdirbti medžiai 
apkerę visokiais vaisiais. Po 
medžiais papiltos krūvos 
vaisių. Yra įtaisyti dideli 
kalnai, juose išvestas van
duo bėga augštai grioviais. 
Vandenyse plaukioja žu
vis įvairiausių rūšių, ore 
skraidžioja paukščiai pri
taikinti sulyg gamtos apy- 
stovų. Ne vienas nusistebi 
pamatęs šitokį kanadiečių 
sumanų Įtaisymą.

2. Francuzijos skyrius.
Šiame skyriuje namai yra 

išstatyti sulyg franeuzų 
liaudies stiliaus. Čia išsta
tyta visa franeuzų išdirbys- 
tė, spauda, dailė, gabiausių 
piešėjų paveikslai nupiešti 
ant audeklo ir popieros, y- 
pač išsiskiria rūbų siuvimo 
dailė, nes, kaip žinoma, 
Francuzija, tai Įvairių-Įvai - 
riaušių madų lopšys. Išsta
tyta yra ir brangiausi kapi
talistų paveikslai ir jų auk
su išklotieji rūmai. Žmonės 
stebisi neapsakomai, pama
tę tą visą, ko niekad nebuvo 
regėję.

3. Hawajų salų skyrius.
Šitame skyriuje yra daug 

nematytų įrankių, stovylų, 
senoviniai raštai, spauda ir 
visos jų navatnybės. Na
mas pastatytas tautinio sti
liaus, jame išstatyta dau
gybė industrijos ir dailės 
tvarinių.

4. Philipinų salų skyrius.
Čionai stovi visi philipi- 

niečių įrankiai, ginklai, dau
giausia padaryti iš akmens 
ir namai iš virbalų (tuinų). 
Philipiniečiai da žemai ci
vilizacijoj stovi. Jų oda yra 
juoda, blizganti, kaipir Af
rikos tautų. Drabužių jie 
mažai dėvi, vien tik lytiškus 
organus prisidengę, šiaip 
vaikščioja pusnuogiai. ’

4. Australijos skyrius.
Šis skyrius gana puikus. 

Namai stilium panašus į 
Amerikos namus, tik kai- 
kurie įrankiai skyriasi nuo 
Amerikos.

6. Japonų Skyrius.
Japonų dvaras yra ap

tvertas ir daugybė namų y- 
ra labai įdomių ir keistų; 
juose sudėta japonų dailė. 
Japonai turi labai savotišką 
ir charakteringą dailę, ypač

įstabi rankų dailė. Puikiau
sia išdirbti paveikslai ant 
medžio, popieros ir audek
lo, rankomis išsiūtos gra
žiausios gėlės ir įvairus pa
veikslai dailiausi ir įstabiau
si nustebina ir žavi žiūrėto
jus.

7. Argentinos Republikos 
skyrius.

Turi dailų namą 160 pėdų 
augščio, kurio pastatymas 
Argentinai lėšavo $2,000,- 
000. Sulyg išstatytos išdir- 
bijos tvarinių, galima spręst, 
kad ši šalis yra pasiekusi 
gana augšto kultūros laips
nio.

8. Kinų skyrius.
Turi keletą tautinio sti

liaus namų iš Kinų sostinės 
Pekino, kuriuose išstatyta 
visa Kinų dailė, išdirbija ir 
Lt. Kinų moterįs rėdosi 
panašiai vyrams: nešioja 
kelines. Išdirbystės įran
kiai pas kinus išrodo supe
lėję, jie turi apie 10,000 me
tų senumo; namai prastutė- 
liai, sulinkę. Skurdžiai, ma - 
tyt, geltonveidžių savo tėvy
nėje gyvenama.

9. švedų skyrius.
Namas, kuriame sudėta 

švedų dailė ir kiti gyvenimo 
apyvartos įrankiai, yra la
bai puikus, su augštu bokš
tu, geltonai dažytas ir įvai
riais ornamentais išpuoštas. 
Kultūroje ir dailėje ši tauta 
yra labai augštai pakilus, ką 
galima matyti iš Parodoje 
išstatytų jos padarų.

10. Norwegų skyrius.
Šiame skyriuje navatniau- 

si ir daugiausia patraukian- 
tie domą yra "Guatemala" 
ir "Bolivian” namai, kuriuo
se tarp kitko parodytos auk
so kasyklos ir kiti brangak
menis: deimantai, brilian
tai etc

11. Danų skyrius.
Danija, tai augščiausia 

ūkio ir pramonės kultūros 
šalis. Mechanizmo ir dailės 
išvystymas matomas iš iš
statytų parodoje tvarinių ir 
priverčia žmogų nusistebė
ti.

12. Naujos Zelandijos 
skyrius.

Šioji šalis atsižymi, taip- 
pat kaip ir Danija, nepapra
sta žemdirbystės kultūra. 
Šiame skyriuje ūkininkai 
daug gali pasimokinti.

Yra dar desėtkai įvairiau
sių tautų skyrių, kurių dėl 
stokos laiko neįstengsiu ap
rašyti.

Suvienytos Valstijos turi 
didžiausi iš visų skyrių. Vie
nų namų yra pastatyta 30. 
Namai turi po 16,000 pėdų 
ilgio ir 800 pėdų pločio, ku
riuose išstatyta Suv. Valsti
jų išdirbystė. Šiuos na
mus, einant po 20 mylių per 
dien, galima apžiūrėti tik 
per penkiolika dienų, t. y. 
po du namu per dien ir tai 
reikia žingsniuoti skubiai, 
mažai tesižvalgant.

Yra Suvienytų Valstijų 
karės departamento namas, 
kuriame išstatyta kanuolės 
nuo didžiausių iki mažiau
sių. Kanuolių kulipkos di
desnės už žmogų, stovi sus
tatytos ant smailagalių; 
taip-pat yra išstatyta įvai
riausi mašininiai šautuvai, 
kardai ir kiti rankiniai ka
rabinai, bombos, torpedos, 
torpedų kanuolės ir daugy
bė įstabių karės įrankių. Y- 
ra ir pilnas karės laivyno 
departamentas.

Į šį skyrių įėjus beveik 
žėdnam žmogui plaukai ant 
galvos stojasi, pažiurėjus į 
tuos ginklus įtaisytus žmo
nių žudymui. Jokiems žvė
rims nėra tokių ginklų, ko
kie prirengti žmonių sker- 
dynei.

Suvienytų Valstijų oficie- 
riai aiškina kiek tos kanuo
lės neša ir kiek kaštuoja jų 
įtaisymas ir vieno šūvio iš- 
šovimas.

Suvienytos Valstijos turi 
savo namą ir pačiame Paro
dos dvare. Namai vadinasi: 
"Massachusetts Statė Buil- 
ding;" modelis paimtas iš 

Mass. valstybės buto, ku- 
"Common" sodu. Ir kitų 
valstijų įstabesnių namų 
kopijos yra išstatytos. La
bai įdomus ir dailus yra 
spaudos namas, į kurį parei
na visų tautų laikraščiai; 
pailsę žmonės gali užėję at
silsėti ir pasiskaityti.

Yra šimtai privatinių na
mų, mažų teatrų, bažnyčių, 
viešbučių etc. Šituose pri
vatiniuose namuose biznie
riai ima mokestį už įėjimą: 
nuo 10 c. iki $26.00. šiaip 
visi dailesni namai ir sky
riai pačioje Parodoje, kaip 
Amerikos, taip ir kitų šalių 
— be įžangos.

Iš privatinių namų įžy
miausi ir įdomiausi yra šie: 
"Dayton Flood” (Daytono 
potvinis). Jame parodoma, 
kaip pora metų atgal išsi
liejusi upė Ohio užliejo Day
tono miestą. Kaip žmonės 
laukė pagalbos sulipę ant 
stogų ir kaip iš visų Ameri
kos miestų pribuvo jiems pa
galba. Paskui ėmė snigti ir 
šalt, iškrito storai sniego ir 
t.t. Šitą visą nuotikį pers- 
tato atsižymėję aktoriai su 
pagalba elektros aparato ir 
pritaiko vandenį ir sniegą. 
Išrodo, kaipo tikras, natu- 
ralis Daytono potvinis.
"Kingsburgo Submarinas.”

Yra įtaisytas specialis 
vandeniu užtvenktas namas, 
kuriame plaukioja laivas, o 
apačioje plaukioja po van
deniu submarinas, povande
ninis laivas, kuris plaukio
damas šaudo po vandeniu 
torpeda. Oficieriai aiškina 
visas submarinų ypatybes.

Panamos perkasas (kana
las) yra atvaizdintas Paro
doje pilnoje tikrybėje. Ko
pijos padarymas lėšavo 
500,000.00. Ši kopija verta 
pamatyt kiekvienam į čia 
pribuvusiam darbininkui, 
nes Panamos perkasas yra 
vienas iš didžiausių pasau- 
lėje; bet, kurie manote ke
liauti laivu iš čia į Rytines 
valstijas, galite pamatyti ir 
tikrąjį Panamos perkasą. 
Nesenai drg. J. M. Stanelis 
išplaukė laivu iš Kaliforni
jos per Panamos perkasą į 
Philadelphia, Pa. Manau, 
kad tai bus, ar tik ne pir
mutinis lietuvis, kuris pa
matė tikrąjį Panamos per
kasą.

• Sutvėrimas pasaulio.
Šis skyrius bus bene keis- 

čiausis, todėl kad jame su 
pagalba mechanizmo ir ele
ktros parodoma biblijiniai 
krikščionių prietarai, tai 
yra sutvėrimas pasaulio. Vi
skas sutaisyta pagal Bi
blijos. Įnėjus šin naman, 
prieš prasidėsiant perstaty
mui, pasidaro tamsu, išleng- 
vėlio, viršuje pradeda švis
ti ir veikiai prašvinta. Prie
blandoje pasirodo didelis 
žmogus su ilgais žilais plau
kais ir didele žila barzda, 
vaizdinąs žydo tipą. Ant 
krutinės turi didelėmis gel
tonomis raidėmis parašą: 
"God” (Dievas). Tasai 
"dievas" tuojaus imasi už 
darbo, tverti sau dangų ir 
žemę. Vėliau sutveria jisai 
saulę, mėnulį, žvaigždes ir 
prieina prie tvėrimo žmo
gaus — Adomo. Susimaišo 
jisai su ranka krūvą molio 
ir nulipina Adomą. Bet A- 
domas tik molio gniužtas — 
negyvas. "Dievas” tuomet 
pritupia, apsižioja Adomo 
molinę nosį ir įpučia jam 
"dūšią.” Adomas tuojaus 
Sradeda krutėt ir atsistoja.

!et ”dievas” apsidairo, pa
galvoja ir pamato, kad Ado
mui vienam bus ilgu, jam 
reikia "pataitės” — Jievos. 
"Dievas” tuomet paliepia 
Adomui gult ir jį užmigdo. 
Tada "sutvertojas" išsiima 
iš kelinių kišeniaus didelį 
peilį, perskriodžia Adomą 
nuo galvos iki kojų ir išėmęs

šonkaulį pasideda ant že
mės. Paskui pasiima adatą 
ir imasi siut Adomą. Susiu
va jį ir susiuvęs užmezga 
prie pilvo mazgą.

Jievą "sutvertojas” da 
stebuklingiau tvėrė iš Ado
mo šonkaulio, bet dėlei lai
ko stokos negaliu tų žingei
džių moteriškės tvėrimo 
ceremonijų aprašyti.

Japonų "Kamakura” na
mas turi apėmęs Parodos 
pleciuje 100,000 keturkam
pių pėdų. Jame vaizdinama 
vien japonų pirklybos, biz
nio ir dailės veikalai: teat
rai, bažnyčios etc.

Yra nukopijuotas pagar
sėjęs Suvienytų Valstijų 
”Yellowstone” Parkas. Šis 
parkas randasi Wyomingo

1 valstijoj su vandeniniu vul
kanu, kur iš tarpkalnių 
esančio ežero bėga karštas 
vanduo. Parkas išrodo taip, 
kaip ir naturalis su visais 
jo įvairumais.

Įvairios smulkmenos.
Ši pasaulio stebuklų paro

da yra įtaisyta pietinėje San 
Francisco miesto dalyje, pa- 
jurėje prie "Golden Gate." 
Orlaiviai, aeroplanai, diri
žabliai, zeppelinai ir baliu- 
nai skraido viršuje miesto ir 
virš Parodos dvaro. Jai
siais galima bile vienam 
skraidyti, kas tik pinigų tu
ri, už pavažinėjimą orlaiviu 
lupa nuo $5.00 iki $25.00.

Apsilankęs Parodos ad
ministracijos name užklau
siau, kiek jie per dien su
renka už įžangą. "$10,000” 
— atsakė. O kaip kokią 
dieną dar ir daugiau suren
ku. Bet proporcionaliai 
imant — 20,000 žmonių ap
lanko kas dien Parodą. Už 
įžangą ima 50c. nuo suau
gusių ir 25c. nuo vaikų; dar
bininkams ir biznieriams 
įžanga už pusę kainos.

Parodą galima aplankyti 
per dvi sąvaiti. Paroda, 
kaip jau pereitą sykį rašiau, 
yra padalinta į dvi dali: pir
ma San Diego, o antra San 
Francisco miestuose. Kas 
išstatyta viename mieste, 
tai to nėra kitame. San 
Diego mieste prabuvau apie
2 mėnesiu, tatai viską spė
jau patirti.

Lietuvių San Diego mies
te nesuėjau, turbut nėra; 
lenkų ir rusų, tų ir ten dau
gybė randasi. San Francis
co mieste yra ir lietuvių, tū
las J. Daikus net-gi saliu- 
ną turi įsitaisęs po numeriu 
499 4th str. Jisai pasakojo, 
kad San Franciscoj esą apie 
200 lietuvių, tik labai išsi
mėtę po visą miestą.

Parodoje kiekvienam na
me ir veik prie kiekvienų 
durų, stovi knyga, kurion 
kiekvienas atlankęs Parodą 
turi užsiregistruoti, pasira
šyti savo vardą, pavardę, 
adresą ir iš kur atvažiavęs. 
Lietuviai, kurie atsilanko 
Parodon, taip-pat turite ne- 
sibijot užsiregistruoti, nes 
to reikalauja taurptautinis 
komitetas ir vietinė šalis, 
kuri sudėjo tūkstančius do
lerių tų namų pastatymui, 
jie ir nori žinot, kaip skait
lingai publika kurį Parodos 
skyrių atlankys. Beto A- 
merikos kapitalistai nori ži
not, kiek žmonių matė jų 
išstatytus daigtus.

San Francisco miestas y- 
ra didžiausis visame Pacifi
co pajūryje. 1906 m. šis 
miestas buvo sunaikintas 
žemės drebėjimo; dar ir 
šiandien riogso griuvėsiai 
miesto pakraščiuose, bet au- 
gšti namai vėl auga, kaip 
grybai po lietui.

Bedarbė ir čia didelė. 
Tūkstančiai darbininkų vai
kščioja be darbo ir duonos, 
o naktimis prašinėja gatvė
se "nikelių." Dieną bedar
biai ilsisi parkuose, arba 
užsilikusiuose nuo žemės 
drebėjimo griuvėsiuose su
lindę gyvena. Skurdas ir 
žmones priverčia būti šeš
kais. F. Gražys.
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Įsteigtas 1890 m. Telephone: Orchard 3160

VALSTYBINE BANKA
Didžiausia ir užtikimiausia lietuviška Banka Amerikoje. 
ĮSTEIGOS IR APSAUGOS KAPITOLAS $2,200,000.00.

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

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

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

są su pilniausiu užtikrinimu: reiškia, jeigu pinigus dėl kokios nors priežasties 
gautų adresatas, tad kiekvienas gaus pinigus atgal, 
kiekvienam norinčiam siųst 
BĖS BANKOS.

Parduoda Laivakortes į
čiais subatomis. Per musų
valno perėjimo rubežiaus. Patarimai dykai.

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

Statė
374-378 GRAND ST, 52—54 NORFOLK ST.

ne- 
VALSTYRĖS RANKA pataria 

pinigus į Rusiją, pareikalaut pinigų kainos VALSTY-

Rusiją labai pigiai, nauju saugiu keliu laivais išeinan- 
įtekmę kiekvienas tuojaus gauna Konsulio paliudymą

NEW YORK, N. Y.
■ =
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Sudėti po vieną tuziną gražiame bakselyj ir surišti po pusę grosso vienoj dėžėj. 
PARSIDUODA PO 5c. VIENAS ARDA 50c. UŽ TUZINĄ.

Labai geri ir minkštai rašantie paišeliai, geltonai lekeruoti, su misinginiu galu ir 
raudona guma.

Mikado yra geriausios rųšies paišeliai, kuriuose sudėta geriausia medega ir rašo 
plonai ir minkštai.

IŠDIRBTI PENKIOSE ĮVAIRIOSE RŲŠYSE.
No. 1 — minkšti. No. 2 —vidutiniški. No. 2% vidutiniškai kieti. No. 3 — kieti. 

No. 4 — labai kieti dėl knygų vedėjų.
Tai vieni iš geriausiu paišelių abelnam vartojime. 

EAGLE PENCIL COMPANY,
377 BR0ADWAY, NEW YORK, N. Y.

S:
H A I VAkušerka
j; Pabaigusi kursą Womans Medical 

College, Baltimore, Md.

; i Pasekmingai atlieka savo darbą 

i ;prie gimdymo, taipgi suteikia vi- 

į > sokias rodąs ir pagelbą įvairiose 
; i moterų ligose.
i ® CtmaiMlS 6 Loring str„

; ja • uUU|HUIv arti E ir 7 st.

i SO. BOSTON, MASS *wxoxixnxmcrmmxici
Mokiname Angliškai

Visose dalyse Amerikos ir Kanalo.*
Vienintelė mokykla, kūmoj kiekvienas gali išmok 
ti Anglišką kalbą, labai trumpame laike, šios m- 
kyklos naujausia ir tobulingiausia metodą. Moki 
name per laiškus, visose šalyse, už labai mažą a t 
lyginimą; teipjau klesose dienomis ir vakarais. 
Jeigu nori išmokti greitai Anglų kalba, ateik 
rašyk platesnių žinių.
AmerleaM Sehottl of Lan£n*£ec

-------------- CMcagi. 19.1741 W. 471* $tmt.

& Ant 2 i 
akmens 
Gelžkelio laik

rodis sriubelių 

užsukamas, vy
riško didumo, 
ant 20 metų au
ksuotas su iš
rašytais dubel- 
tavais viršais. 

» Labai teisingai 
eina, skiriamas 

ypatingai gežkeliu važiuojantiems 
žmonėms, kuriems reikia visuomet 
tikras laikas žinoti. Gvarantuotas 
ant 20 metų. Ypatingas pasiulyji- 

mas. Mes išsiųsime šį laikrodėlį ant 
kiekvieno adreso už 35.75 C. O. D. ir 
persiuntimo kaštus, su teise jums vi
ską peržiūrėt. Jei busi neužganėdin
tas, nemokėk nė cento. Atsiminkite, 
jus užmokėtumėt už tokį pat laikro
dėlį apie 325.00, jei pirktumėt kitur. 
Puikus auksuotas lenciūgėlis ir ka
butis dykai su kiekvienu laikrodėliu.

(22)
EKCELSIOR WATCH CO.

906 Athenaeum Blg., CHICAGO, ILL.

ŽMONIŲ SKERDYKLA
Indomiausias aprašymas’apie'visas

KARES BAISENYBES

Skaityk ir temyk
Daugumas žmonių neužganėdinti 

savo buriu 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) nepasiteiravęs 
pas mane, nes už patarimą neimu nei 
vieno cento.

Aš esmi apvažinėjęs daugelį vals
tijų tuo tikslu, kad dažinojus prekes 
ir derlingumą žemės ir kalbėjausi su 
tūkstančiais farmerių apie naudą 
ūkių, per ką ir Jums galiu teisingai 
patarti. Norėdami pirkti ūkę nema
nykite, kad reikia didelių turtų, tu
rėdamas 3100 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 tto* pasiųs

kite. ši kaina da pailgir a, bet ne 

kis ypatiškai tuojaus, nes dabar yra 

geriausia laikas. (25)

J. A. URM ANAS,
219 Vashiagtea stn Waukegan, m

I
šį veikalą parašė pagarsėjęs vokiečių veikėjas ir mokytojas W. ? 
Lamszus, kuris pats toj baisioj skerdykloj dalyvavo, šioje kny- į 
goję aprašoma karė vokiečių su franeuzais. Skaitant šitą knygą ! 
plaukai_ šiaušiasi ant galvos. Autorius šio veikalo Lamszus yra s 
pagarsėjęs antimilitaristas. Už šio veikalo parašymą jis buvo į 
skaudžiai vokiečių valdžios persekiojamas. Lietuviu kalbon tą vei- j 
kalą išvertė Negeistinas. Knyga atspausta ant gražios popieros : 
ir papuošta gražiais viršeliais. Kaina tik 15c.

Pinigas galima siųst 15c. susukus tvirtai popieron arba po 5c. markėms S J 
“KELEIVIS” H

28 Broadway, So. Boston, Mass.25.000 Kat.?!i®8u
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.

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

W. S. Waidelis
112 GRANO ST. BROOKLYN, N.T.

01. B. G. WERNICK
LIETUVIAKAS D-KAS

Gydo visokias vyrų, moterų ir 

vaikų ligas; net ir chroniška* ligas

Priėmimo valandos: nuo 1 iki 4 

po pietų ir nuo 6 iki 9 vakare.

Telefonas. (37)

259 Hannover it , Boston, Mass

D-RAS ST. ANDRZEJEWSKI
Vienatinis lenkiškas

DANTŲ DAKTARAS.
Užtaisau pasigadinusius dantis ir 

deda naujus. Laiką gvarantuojn. 

Ištraukia dantis be jokio skausmo. 

238 Harrison avė. Boston.



v

Vietinės žinios
Butą Labdarių.

Birželio 2 d. buvo mėnesi
nis Labdarystės Draugijos 
susirinkimas. Tarpe kitų 
reikalų ir Vytauto Draugija 
buvo pasiuntus laišką, rei
kalaudama ,kad Labdarys
tės Dr-ja išduotų ant $700 
registruotą užtikrinimą, ku
rius Vytauto Dr-ja buvo pa
skolinus perkant Labdarys
tės Draugijai namą.

Perskaičius laišką, antra- 
rankis Labd. Dr-jos iždi
ninkas p. Žioba pradėjo aiš
kint susirinkimui: „lai Vy
tauto Draugija eina į provą, 
mes neturim duot jiems jo
kio užtikrinimo.” Pirminin
kas J. Tuinila tą patvirtino 
ir atliktas kriukis. Tik ant 
laimės šį kartą susirinkime 
butą daugiau protaujančių 
narių, kurie paaiškino, kad 
musų „lyderiai” labai klysta 
dėl kiekvieno dalyko tuojaus 
į „provas" šokdami: nuro
dyta, kad taip elgianties 
mes nieko gero negalim ti
kėtis, teismai gali nuvest 
Labdarystės Draugiją tik į 
bankrutą. Didžiuma narių 
tai suprato ir nutarė pasi- 
kviest Vytauto Draugijos 
valdybą, kad kaip nors susi
tarus geruoju. Bet ar ga
lės Vytauto Dr-jos valdyba! 
susikalbėt su tokiais žmonė
mis, kaip Tuinila, abejotina.

Išmokant bilas pasirodė 
vėl „gražių” dalykų. Pats, 
pirmininkas Tuinila buvo 
pridavęs direktoriams ad- i 
vokato bilą ant S45.00. Ta 
advokato bila tai už tuos 
nelaiminguosius $18,12, ku
rius Labdarystės Dr-ja tu
rėjo užmokėt Bogušai už 
darbą. Čia tai ir pasirodė 
tas tikras kabliukas, kuriuo 
daroma draugijoj visokie 
„šakar-makar.” Kada buvo 
tarimas, ar eit į teismą, tai 
Tuinila, būdamas draugijos 
pirmininku, tikrino, kad jei
gu tą „provą” Labdarystės 
Dr-ja pralaimės, tai jis pats 
padengsiąs iškaščius. O da
bar, kada reikia jau mokėt 
advokatui, tai tas pats pir
mininkas priduoda bilas 
draugijai.

Paskui paaiškėjo da ir 
daugiau tamsių dalykėlių. 
Pareikalavus bilos, pasiro
dė, kad kasierius bilos visai 
neturi, nes ją sugrąžino ad
vokatui, už tai, kad tas per
daug pareikalavo. Čia jau 
pasipiktino ir kai-kurie tikri 
tautos šalininkai ir bilos nu
tarė nemokėt. , » --

Vyrai, kas iš musų drau
gijos beliks, jeigu joje il
giau bus taip šeimininkau
jama? -r.- Tautietis.

Senberniai ir gaspadinės.
Turbut nė Chicagoj, nė 

Brooklyne nėra tiek senber
nių, kiek So. Bostone. Šie 
„jaunikaičiai” norėdami iš
rodyt jaunesniais, kasdien 
skutasi (barzdas) ir veidus 
„masažuoja.” Bet dabar, 
užstojus sunkiems laikams, 
masažuotis kasdien negali, 
vos tik subatomis tegali ge
rai išsišveisti. Senmergėms 
daug geriau. Jos gali kas
dien bananės lupina veidus 
ištrint, pauderiu apdulkyt 
— ir niekas negali pasakyt, 
kad jos ne „aštoniolikinės.” 
Žinoma, jos pamatę save 
veidrodyj „puikiai” išro- 
dant, ant senbernių nė žiū
rėt nenori. Musų „jauni
kaičiai” todėl eina an „bur- 
do” ten, kur yra jaunos ga
spadinės. Well, ten visai ki- 
tokis gyvenimas. Vietoj lei
sti pinigus ant tankaus „ma
sažo,” jie fundija gaspadi- 
nėm bananas. Gaspadinėm 
tie „jaunikaičiai” daug ge
riau patinka, negu jų vyrai, 
su kuriais gyvena jau nuo 
pat apsivedimo. Todėl kar
tais ir pabėga su tokiu bur- 
dingieriu.

Taip šiomis dienomis pa
bėgo nuo savo vyro ponia

G—nė. Sykiu su ja ”išsimu-! nau kam ta garbė priguli, ar Į 
, vino” ir burdingierius J. M. ■ p. G—niui, ar koncerto ren- į 
Bet pats G. nenusiminė. Da-1 gėjams, suteikusiems jam į 
bar jis skaito kaip kada lai-; progą pastatyti publiką „v į 
kraščius ir žino, kad dabar į gubernatorskoje položeni- 
Europoj yra didelė karė, je?” Homunculus.
kur jauni vyrai krinta tuk-, 
stančiais kasdien. Taigi jis 
sako, kad po karei tenai liks 
veik vienos moters ir mergi
nos, kurios negalėdamos 
gaut vyrų, plauks Amerikon 
kaip debesys. Tada visi vy
rai, kurių tik pačios su bui> 
dingieriais pavėgo, galės 
gaut 10 sykių geresnių. 0 

įsu "grinorkom,” pakol jos 
dažino, kad Amerikoj gali
ma nuo vyro „parunyt,” ga
lima gyvent kaip rojuje.

Taigi, vyrai, nenusimin
kit, jeigu jūsų pačios pabė
ga su senberniais; duokit 
dar ir pinigų ant kelio. Ka
rei pasibaigus bus geresnių.

P. E. Trukas.

Vaikai turi gelbėt tėvams.
Dabar įnėjo gyveniman 

toks įstatymas, kad vaikai 
turi užlaikvt senus savo tė
vus. Tūlas Wolf apskundė 
du savo broliu, kad jie ne
duoda savo motinai užlaiky
mo ir jam vienam reikia a- 
pie ją rupinties, ir teismas 
tuodu broliu nubaudė. Kiek 
yra sūnų, visi lygiai turi 
šelpti savo tėvus.

Svarbias prakalbas ir kon
certą birželio 11 dieną, Lie
tuvių Labdarių svetai- 
tainėje, rengia sušelpimui 
Lietuvos pašalpinė Liet. 
Dūk. ir Sūnų Draugija. Kal
bės d-ras Matulaitis, K. Šid
lauskas ir F. Bagočius. Ne
užmirškite, lietuviai, šių 
svarbių prakalbų ir nepa
gailėkite keleto centų 
brolių karės audros 
skriaustų sušelpimui.

Lietingai dienai pasitai
kius. pereitą nedėldienį L.S. 

j S. 60 kp. surengtan koncer- 
, itan priėjo pilna socijalistų 
; salė žmonių: nebebuvo ir 
. statiem vietos.

Koncerto programas buvo 
surengtas labai įvairus, tik 

. kai ant tokios scenos, 
■ ma, geras programo 

dymas negalimas.
Visų atidą sukėlė "Bijū

nėlio” vaikučių vaidinimas. 
Jie sulošė vaizdelį "Senmer
gė.” Nesvarbu jų lošimas, 
bet svarbu patsai faktas, 
kad socijalistai rūpinasi 
jaunosios, priaugančios kar- 

i tos lavinimu ir stengiasi 
prirengti ateičiai veikėjus.

Be "Bijūnėlio" narių, dalį Sąjungos susivažiavimo re- 
į koncerto programo išpildė 
ir dar keletas jaunų veikėjų 
čionai augusių. Publika pa
sidžiaugė gražum ir tyru 
p-lės Turauskiutės dainavi
mu. Yra tai jaunutė, rodos, 
12—14 metų mergaitė, bet 
turi stiprų, tyrą balsą ir pui
kiai skambina pianu. Jei 
tėvai išgalėtų ją leisti muzi
kos mokyklon, ateityje tu
rėtume talentingą daininin
kę.

P-lės Žvingiliutės iš W. 
Lynn’o harmoningai padai
navo "Raudoną Vėliavą.” 
Cambridge’čiaus draugai 
sudainavo porą kvartetų; 
daugybę daklamacijų pasa
kė „Bijūnėlio” augintiniai, 
kurių tarpe tikru artistu- 
deklamatorium yra Pranu
kas Znotas; jam pasirodžius 
ant pagrindų svetainė suū
žia nuo publikos aplodis
mentų. nes ne juokais tasai 
bernaitis nustebina žmones 
savo deklamacijomis. Tik 
reikėtų jį naujų eilių išmo
kinti, tos pačios ir nuolat 
girdžiamos publikai jau at
sibodo.

Suloštas dar komiškas 
vaizdelis ”Tarnas Įpainio
jo:” drg. židžiunas dūdavo 
kornetu, bet kadangi visai 
nesenai dar dūdavimo moki
nasi, tai išpildymas nesvar
bu; ot, programą paįvairino 
ir gerai. P-lė M. Krakaus- 
kiutė labai gražiai padekla
mavo eiles „Augino močiutė 
sūnelį.’’

Daugiausia publikai pri
siėjo "džiaugties,” tai nuo 
p. Galinio „muzikališkumo.” 
Jis ir smuikavo ir dainavo ir 
smuiką apsižergęs birbinę 
švilpavo, o publika kuone 
numirė nuo juokų. Neži-

žino- 
išpil-

l

savo
nu-

vai. 
bus

Birželio 16 d. 7:30 
vakare Lietuvių salėje 
Lietuvos Dukterų ir Sūnų 
draugijos mėnesinis susi
rinkimas. Yra daug svar
biu reikalu apsvarstvmui.

Sekr. M. M.’ Plepis.

LSS. 60 kp. susirinkimai 
nuo birželio 13 d. bus pėt- 
nyčiomis, socijalistų salėje. 
Sekantis susirinkimas dar 
bus nedėlioj. Susirinkime 
bus svarstoma buvusio VIII

ferendumo protokolas.
Tarptautiškas piknikas.

i „Keleivyje” buvo jau ra- 
jšvta, kad 17 birželio Bosto- 
>no socijalistai rengia tarp- 
į tautišką pikniką. Dabar vėl 
.primenam tai Bostono lie- 
j tuviams. Piknikas bus 
Dovner’s Landing vietoje, 

iQuincy, Mass. Pradžia 1 
Į valandą po pietų. Be įvai- 
; rių pamarginimų, žaislų, 
dainų, muzikos, deklamaci
jų, bus dar garsus kalbėto- 

Įjai, kurie sakys įvairiose 
kalbose prakalbas. Beto da 
bus šokiai ir dovanos. Nu- 

i važiuot galima kiekvienu 
; Quincy karu. Įžanga pikni
ko vieton 25c.I

į
Balius.

D. L. K. Keistučio Drau
gija rengia 17 birželio ba

ilių, kuris bus So. Bostono 
I lietuvių salėj. Pradžia 2 
■ vai. po pietų. Keistučio 
j draugijos baliai visuomet 
j būna švarus ir gražus, be 
| abejonės ir šitas bus gražus, 
i-------------------------------------

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
da vežimai, geri plūgai, akėčios ir 
kitoki ūkiški padargai. Beto yra 
įvairus patogumai: 2 šuliniai; sodas 
su 49 obelėmis ir kitais vaismedžiais. 
Vynvuogių (grapsų) daržas; 7 kel
mai bičių. 3 minutės ėjimo iki ge
ležinkelio stočiai. Vienu kraštu far- 
mos teka upė. Čia pat stovi popie
riaus dirbtuvė, tik apie dvi minutes 
ėjimo, kame dirba lietuvių ir lenkų. 
Pardavimo priežastis — savininkai 
imasi didesnio biznio. Prekė $2,800; 
$1,000 įnešti, kas nori gali ir visus 
iš syk užmokėti. (22)

V. PLATUSIS,
Box 72, Cembellest., Norfolk, Mass. 

Geležinkelio stotis farmos:
Highland Lake.

vLietuvių Teatro Šventė
Pirmą kartą lietuviai stato scenoje didžiausi savo originališką 
veikalą, trijų veiksmu Liaudies Opera — Muz. M. Petrausko, 

lįf| “VESTUVES”I
D augi j a ”Gabija” švęsdama metines sukaktuves sunkaus savo 

darbo, per du vakaru iš eilės vaidins šitą gražiausi 
lietuvių muzikos veikalą,

SUBATOS IR NEDĖLIOS VAKARAIS,

19 ir 20 dd. Birželio-June, 1915 m.
Subatoj pradžia 8 vai. Nedėlioj 7:30 vai. vakare. 

LIETUVIŲ SALĖJE, 
kampas E ir Silver Sts. South Boston, Mass.

Visus širdingai užprašo Draugija “GABIJA.”

i

DAKTARAS

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

praktikavo New York Post 
Graduate Hospitolyj 6 mė- 

, kaipo specijalistas 
aš nuvežšiu pas jus į namus geriau- ' daugelio HgU, Vėl SUgriŽO. 
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.

PARDUODU FORNIČIUS.
Geri Jonučiai, minkšti, karpetai ir 

gramafonas, parsiduoda pigiai. Pa
matyt galima kasdienę. (24)

J UOZAPAS J ANK U XAV1ČIUS 
106 Silver st, So. Boston, Mass.

KLAUSYKIT!
Jeigu jus norėtumėt pirkti laikro

dėlį, retežėlį, branzalietę, žiedų, špil
kų ar kitokį auksinį daiktų, o taipgi 
grafofonų, siuvamų mašinų arba j 
reinkotų, tai pirma parašykit man, o į neSlUS,

mašiną

iii

Sugrįžęs Bostonan d-ras 
Matulaitis atidarė ofisą po 
No. 419 Boylston st, netoli 
didžiojo miesto knygyno, 
gražiausioj ir švariausioj 
Bostono vietoj ir ten priimi
nės ligonius nuo 10—12 ry
te ir nuo 7 iki 9 vakarais. 

Į šventadieniais nuo 10 ryte 
iki 4 po pietų.

D-ras Matulaitis be kitų 
' ligų dabar yra ir akių ligų 
specialistas. Ekzaminuoja 

j akis ir pritaiko akinius.
Reikale lietuviai dabar 

galite kreipties prie savo 
i daktaro.
I

Farmos! Farmos!
Šitos farmos parsiduoda visai pi- ■ 

giai Worcester’io County. 67 akrai, : 
stuba 8 rūmų, bania ir kiti budinkai. į 
13 karvių. 2 arkliai ir visi farmos į- ‘ 
rankiai. Parsiduoda už $4.000.

60 akru. 8 kambarių stuba, bonia ! 
su skiepu ir kiti budinkai. Visi bu- I 
dinkai yra geri, žemė labai derlinga, Į 
ir gražus ežerukas ant farmos, taip- ; 
gi gražus sodas, žodžiu sakant, la
bai graži farma.

: Parsiduoda tik už $3.600.00. Įmo- : 
kėt $1.500.

’5 akrai su triobom, 12 mylių nuo ! 
Bostono, paranki dėl Bostono darbi- I 
ninko. Kaina $2,500.

Parduodam namus So. Bostone ir į 
apielinkėse.

A. ŽVINGILAS,
26 Broadwayš' So. Boston, Mass. i. ■

Išsirandavoja 
du storai

249 ir 253 Broadway, 
So. Bostone.

Randa pigi. Kreipkitės Į 
Keleivio” Redakciją.

28 Broadway.
•r

i

LIETUVIŠKA MUZIKOS
KONSERVATORIJA

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

jos muzikos, kompozicijos, piano, < 
smuikos, čellos 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:
BROADWAY,

po pusę valan- 
į mokėt iškalno

i

M. ANDRIUŠIUTĖ

I

KNYGOS
"KELEIVIO” SPAUDOS

8Wm balsai. J. B. Smslstoriaus 
ailfa. Knyga didelė su gražiais pa
veikslais, popiera ir spauda graži, 
poasija užimanti.............................. 75c
Ta pati knyga gražiais apdar. 1.00

Dievo žmogus. Labai užimantis ir 
naudingas papasakojimas ii dar

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

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

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

Kurgi tas viskas nyksta? Pagal K. 
Kautskį parašė Z. Aleksa. Kiek
vienam darbininkui, kuris nori pla
čiau suprasti dabartinį surėdimę 
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 ? . 
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
Ta pati apdaryta........................ 50c

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

1
I
Kur musų bočiai gyveno. Tai yra ti- 
rinėjimas, kur buvo pirmutinė 
nū) lopšinė. Knyga naudinga ir pų» 
mokinanti. Parašyta Z. AlakaoK 
kuris daug darbo pašventė tirinU- 
mama lietuvių praeities ............. (■<

Anarchizmas, Pagal Proudono mak
alo parašė d-raa Elzbachar, v®rt* 
Briedžių Karaliukas ..................... llt

Kaip senovės žmones persiatatydavo 
sau žemę. Labai žingeidus aenovia 
filozofų daleidimai apie musų že
mės isveizdą. Su paveikslais. .. i M®

Legalški žmogžudžiai. Trijų aktų 
tragedija, paimta iš revoliucijos 
laikų ...............................................18*

Lytiškos ligos. Labai naudinga kny
ga apsisaugojimui nuo lytiškų ligų.
Parašė D-ras F. Matulaitis .... 10a

Džian Baubos Spyčiai ir kitos fonta. 
Daugiau juokų negu saliune alaus. 
Jei nori gardžiai pasijuokt, tad nu
sipirk tą knygų ........................... (ta

Alkoholis ir kūdikiai. Kas yra arba 
tikisi būti kūdikių tėvais, būtinai 
turėtų perskaityti šitą knygutę— 10a

395 SO. BOSTON. 
Koom No. 1, 

Direktorius M. Petrauskas.

MOTERIŠKŲ 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 pilna: užganėdinta. 

Siuvu ir vyriškus drabužius.
Naujas antrašas:

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

V 

t

SEVERA’S 
BALSAM 
OF LIFE

[Severos Gyvasties Belaamas]
Kaštuoja 78 centus.

Mėgintojai geriausiai išaiškina jo gerąsias ypatybes.
Perskaityk sekantį lašką: 

Nevirinimas.“Per dvi sanvaites laiko vartojau Severos Gy
vasties Balsamą ir pradėjau jausties daug ge
naus. Ilgą laikų kentėjau nuo nevirinimo. kas 
pridavė man nemažai kentėjimo, bet kuomet pra
dėjau vartoti minėtų gyduolę, tai mano nesmagu
mas praėjo ir dabar esu sveikas. Rekomenduoju 
šių gyduolę visiems kenčiantiems nuo skilvio bet- 
verkės”. Dymian Moroz, Boa 14, Duffield, Mich.

“SVEIKATA MOTERIMS”
kinta įvairios ligos, nuo kuriu SEVERĄ"S REGULATOB savo atitaisymo ir 
stiprinimo ypatybėmis moterims yra geriausis draugas, nes minėtoji gyduolė 
palengvina ju kentėjimus. Pareikalavus, knygelę pasiunčiame dovanai.

Severos Reguliatorius kaštuoja ŠI.00.

Severos Prepsrstai parsiduoda alei aptiekoje. Pirkite vien Severos. Neimkite 
jokių užvaduotojų. Jei negalėtumėt jų gauti tai užsisakykite tiesiai nuo

'■ąip tapti Suvienytų Valstijų pilie
čiu. Aiškiai išguldyti pi'ietystės 

įstatymai, su reikalingais klausi
mais ir atsakymais. Ji sutaisyta la
bai suprantamai ir sutraukta tas, ko 
reikalauja norint gaut pilietystės 
■'ooieras ..................................... lHe

Byla Detroit’o Katalikų su Sociali
stais. Knygelėj atspauzdįpta visas 
tardinėjimas kaip vienos taip ir bi
tes pusės, todėl bešališkai parodo 
ant kiek išauklėtas pas mus žiau
rumas. Naudinga perskaityt lygiai 

■ katalikui kaip ir socijalistai. Su pa- 
| veikslais......................................  28®

Lengvas būdas išmokt angliškai ii 
knyga sutaisyta taip lengviai ir su
prantamai, kad kiekvienas gali iš
mokt greitai kalbėt angliškai, ku
ris tik bent kiek gali lietuviškai 
skaityti. Joje telpa netik atskiri 
žodžiai, bet ištisi sakiniai, pasikal
bėjimai darbo jieškant, važiuojant 
kur nors, nuėjus krautuvėn, pas 
daktarą, pas barzdaskutį, pas siu
vėją ir tt Su fonetiškų ištarimu ir 
gramatika ..................................... 28®

Dave+’-u radzi^kno. Padidinta ir Be
derinta 6-ta laida juokingų daine
lių. pašiepiančių davatkas ir kitus 
nrietarus ....................................... 1®8
Reikalaudami knygų krsipkMb 

šitokiu adresu:
"KELEIVIS”

28 BROADWAY, S. BOSTON, MASS.
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IT I TT I Į) I T dabar labai madoj, bet Kas iš tų 
IARABAI SįJxjenainėra

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
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Daugiau juokų, negu saliune alaus
Knyga apistori, gražiais viršeliais ir su
Džian Bambos teisu arba veidograpija.
Joje telpa netik Džian Bambos spyčiai, 
bet ir šiaip daug kitokiu juokų

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

rėlę ir įdėti į gromata. Adresuokite taip:' 

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

VIENATINĖ LIETUVIŠKA

. F. Severą Co. CED?0:rs
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SAUGOKITĖS
nuo firmų, kurios NEDUODA 
Jums užganėdinimo už Jūsų 
pinigus. Musų kompanija duo
da geriausį užganėdinimą žmo
nėms su savo PATARNAVI
MU ir GRAMOFONAIS, ku
rius gvarantuojam ant 15 metų 

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

(1.00 MĖNESYJ.
tu gali išgirsti savo namuose 
gražiausią Muziką ir Dainas.

r 3 mėnesius išbandymui Dykai. 
’ 24 ar 50 Dainų ir muzikos Dy

kai. Reikalaukit dykai musų 
gražiai Iliustruoto Kataliogo.

t Royal Ptionograph Ci,
91 East 4th st., Dep. 95,

NEW YORK, N. Y.

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. s

Gyduolės nuo kosulio ir sunkaus kvėpavimo (1.00.
Gyduolės nuo vištakių (corns) 15, 20 ir 25c. 
Klės 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. 3rtW-’U'' |

Visokiame reikale kreipkitės šituo adresu:

K. ŠIDLAUSKAS
S0. BOSTON, MASS.

226 BROADWAY, 
KAMPAS C STR.




