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Prie Dniestro rusai paėmė 16,000 teutonų nelaisvėn. Dubisa užkimšta lavonais.
Galicijoj rusams pasiseko įvesti teutonus į sląstus ir užduoti jiems skaudų smūgį. Į 3 dienas rusai paėmė jų 16,000 nelaiven 
ir 20,000 užmušė. Bet apgalėti teutonai tuojaus atsigriebė ir sumušė rusus, paimdami ir jų 16,000 nelaisvėn. Lietuvoje di- 
džiausis mušis buvo ant Dubisos upes. Dabar Vokiečiai bombarduoja Sziaulių miestą ir artinas prie Kauno. Baltijos juroj 

butą didelio mūšio. Italams sekasi gerai. Austrijoj pasirodė cholera.

Mūšiai Lietuvoj
BAISUS MUšYS ANT 

DUBISOS.
Baisiausis ir kruviniausis 

Lietuvoj musys buvo perei- 
toj savaitėj ant Dubisos u- 
pės. Nuo karės pradžios 
Lietuvos žemelė da nebuvo 
mačius tokios baisios žmo
nių skerdynės. Užpuolimą 
pradėjo vokiečiai, kurie ties 
Raseiniais norėjo persikelti 
ant kito Dubisos kranto. 
Dubisa toj vietoj yra plasti, 
bet negili ir šituo laiku vie
tomis galima perbristi. Tai
gi vokiečiai ir brido. Rusai 
puolėsi upėn su durtuvais ir 
susitiko su vokiečiais vidu
ryje brasto. Pirmutinės 
priešininkų eilės tuoj krito. 
Iš vienos upės pusės pradė
jo bėgti saviškiems į pagal
bą vokiečiai, iš kitos rusai. 
Per pusę mylios upėj užvirė 
kova, kuri traukėsi visą 
dieną. Iš abiejų pusių upėn 
virto vis nauji ir nauji pul
kai. Viršų ėmė tai vokie
čiai, tai rusai. Penkis kar
tus rusai buvo apgalėję vo
kiečius ir išlipę ant kranto, 
bet vokiečiai vėl juos suvarė 
upėn ir sumušę juos patjs 
perėjo rusų pusėn. Ir taip 
kelis kartus Dubisa buvo 
perėjus iš vienų rankų j ki
tas. Galų-gale rusai paė
mė viršų. Bet ant rytojaus 
vokiečiai atnaujino užpuo
limą ir nuvarė rusus atgal 
per upę net iki Batygalos.

Vakare Dubisa jau buvo 
taip užsikimšus lavonais, 
kad rusai priklojo ant jų 
dylių (blankų) ir padarė 
per upę tiltą savo anuotoms 
pervežti. Vanduo upėj bu
vo nuo kraujo raudonas, 
kaip rašalas.

Dubisa prasideda nuo Ra
dviliškiu, Kauno gub., teka 
per Raseinių pavietą ir ne
toli Kauno įteka Nemunan.
PAĖMĖ 500 VOKIEČIŲ 

TARP ŠIAULIŲ IR 
BATYGALOS.

Ant kairiojo Dubisos 
kranto 10 birželio naktį ru
sai padarė ant vokiečių už
puolimą tarp Šiaulių ir Ba
tygalos. Po aštraus mūšio 
vokiečiai pradėjo bėgti. Ru
sai paėmė 500 belaisvių, ke
lias kanules ir kitokių daig
ių. Apie 200 vokiečių at
rasta užmuštų.

VOKIEČIAI TIES KAU
NU UŽĖMĖ STIPRIĄ 

POZICIJĄ.
Į pietus nuo Nemuno, 

i Kazliškių ir Denbovarudos 
apielinkėj buvo atkalus mu- 
šys. Rusai likos sumušti ir 
pradėjo bėgti linkui Kauno 
Vokiečiai juos besivydami 
paėmė ties Kaunu stipriai 
fortifikuotą poziciją, suim
dami kartu 300 rusų su 2 
kulkasvaidžiais.

SUDEGINO KALNABER- 
ŽIŲ DVARĄ.

Kauno gubernijoj vokie
čiai sudegino Kalnaberžių 
dvarą, kurisai prigulėjo už
muštam ministerių pirmi
ninkui Stolypinui. Dvaras 
stovėjo netoh Radviliškiu ir 
Kėdainių. Kaip pačiam 
dvare, taip ir jo apielinkėj 
vokiečiai viską išplėšę.

Apie tai rašo ”Kurjer Wi- 
lenski” ir ”Rygos Garsas.”

RUSŲ POZICIJOS PAIM
TOS ŠTURMU.

Žinia iš Berlyno 14 bir
želio sako, kad į šiaurvaka
rius nuo Šiaulių, Kuzių (?) 
apielinkėj vokiečiai paėmė 
kelias rusų pozicijas, 3 ofi- 
cierius ir 300 kareivių.. Į 
pietryčius nuo kelio iš Ma- 
riampolės į Kauną vokiečiai 
šturmu paėmė pirmutinę 
rusų liniją ir da 313 karei
vių.

VOKIEČIAI BOMBAR
DUOJA ŠIAULIŲ 

MIESTĄ.
Apie Šiaulius vis dar mu

šasi. Rusai giriasi, kad vo
kiečius jie atmuša, bet tuo 
pačiu laiku Petrogrado pra
nešimui liudija, kad kas 
diena vokiečiai eina vis ar
tyn prie Šiaulių. Vėliausios 
žinios iš Petrogrado sako, 
kad vokiečiai pradėjo bom- 
barduot iš sunkių kanuolių 
jau patį Šiaulių miestą.

RUSAI PASITRAUKĖ Iš 
DUOBIŲ.

Rusai prisipažįsta, kad 
apie Šiaulius vokiečiai susi
laukė sustiprinimų, permai
nė frontą ir pradėjo spausti 
rusus linkui Duobių. Pa- 
nedėlyje rusai turėjo tą 
kaimą apleisti.

KUBILIAI VOKIEČIŲ 
RANKOSE.

Birželio 9 d. vokiečiai pa
ėmė Kubilius prie Ventos u- 
pės, į šiaurryčius nuo Kir- 
šėnų.

APIE LIEPOJŲ VOKIE
ČIAI VEIKIA.

Petrogradas praneša, kad 
apie Liepojų vokiečiai uo
liai darbuojasi. Kas diena 
jie tenai traukia vis dau
giau kariumenės iš Vokieti
jos ir pereitoj sąvaitėj pra
dėjo atkakliai užpuldinėt te
nai rusus.

PRIE EINORAIČIŲ VO
KIEČIAI PALIKO KRŪ

VAS LAVONŲ.
Petrogradas sako, kad 10 

birželio naktį ir sekančią 
dieną vokiečiai pašėlusiai 
bombardavo rusų pozicijas 
Kuiličių, Rakėvos ir Eino- 
raičių apielinkėje, į vakarus 
nuo Šiaulių. Nakčia jie bu
vo kelis kartus pasiekę ru
sų vielų tvoras, bet kiekvie
ną sykį buvo atmušti, palik
dami krūvas lavonų.

RUSAS ĮNĖJO Į PRZEMYSLJ KAIP VYRAS, BET IŠĖJO — AUGŠTIENINKAS

Paveikslėlis iš karės Rusų su Austrija.

Vokiečiai įlindo į 
Rusų sląstus.

20,000 teutonų užmušta, o 
16,000 paimta nelaisvėn.
Austrų-vokiečių žygis ant 

Lvovo pasibaigė didžiausia 
jiems katastrofa. Rusai be
sitraukdami atgal įvedė 
juos į tokius sląstus, kokių 
jie niekad nesitikėjo. Ant 
dešiniojo Dniestro upės 
kranto rusai pasislėpė su 
kulkasvaidžiais gerose po
zicijose ir įleidę į vidurį 
priešininką pradėjo skinti 
jį kaip žolę. Austrai su vo
kiečiais pradėjo bėgti. Ru
sai juos besivydami perėjo 
ant kairiojo Dniestro kran
to. Šitam mūšyje apie 
2,000 vokiečių su austrais 
buvo užmušta ir tiek pat pa
imta nelaisvėn. Perėję ant 
kairiojo upės kranto rusai 
apsistojo ir sudarė iš savo 
spėkų kaip ir dvišakę. Ne
užilgo teutonai sugrąžo su 
naujomis spėkomis rusus 
atakuot. Rusai įsileido juos 
į dvišakę, paskui sparnus 
uždarė ir pradėjo skerdynę. 
Neištruko nė vienas vokie- 
tys. Kurie bandė prasimus-

ti, tie likos išpjauti, o kiti 
pasidavė.

Nukentėjus tokį smūgi, 
gen. Mackenseno armija te- 
čiaus greitai susitvarkė ir 
pradėjo karštai bombarduo
ti rusų pozicijas palei gele
žinkelį, vedantį nuo Prze- 
myslio į Lvovą. Kanonada 
traukėsi 3 valandas ir rusai 
neatsakė nė vienu šuviu. 
Vokiečiai nusprendė, kad 
rusai pristigo amunicijos. 
Bet kada austrų-vokiečių 
pėstininkai prisiartino prie 
rusų pozicijų už kokių 200 
jardų, rusai pasitiko juos 
mirtinga ugnimi ir užpuolė 
durtuvais. Jie paėmė prie
šininko priešakines pozici
jas abiem geležinkelio pu
sėm ir pasilaikė jas. Vokie
čiai su austrais bandė atsi
spirti antroj savo linijoj, 
bet rusai, būdami daug 
skaitlingesni, spaudė juos 
į pietus ir šiaurę ir pakol 
išaušo vokiečių ir austrų 
krito 20,000. Taip rašo 
Londono laikraščių kores
pondentas.
Petrogrado gi oficijalis pra
nešimas sako: "Trijų die
nų mūšyje prie Dniestro u- 
pės, Žuravnos apielinkėj, 
nuo 7 iki 10 birželio mes pa
ėmėm iš viso 348 austro-vo- 

kiečių oficierius, 15,431 ka
reivių, 17 kanuolių ir 78 kul- 
kasvaidžių. Beto į musų 
rankas pateko daug vagonų 
su amunicija ir ginklais, ve
žamos virtuvės, daug veži
mų ir kitokių karės įtaisų.”

BAISI AUSTRŲ KANUO- 
LĖ.

Prie sudaužymo fortifi- 
kuotų rusų pozicijų ties 
Tarnovu, Galicijoj, daug au
strams padėjo jų milžiniška 
naujo typo kanuolė. Ji 
esanti to paties kalibro, kaip 
ir 42 centimetrų hovicerai, 
bet jos naikinimo darbas 
esąs daug baisesnis. Kada 
austrai užėmė rusų pozici
ją, jie rado daug lavonų be 
jokių žaizdų. Koresponden
tas, kuris tatai rašo, sako, 
jog tie žmonės buvo užmuš
ti tos kanuolės bombų spro
gimo balsu. Oro spaudimas 
nuo tų bombų sprogimo esąs 
toks didelis, kad aplinkui 
buvo nušluotos visos rusų 
vielų tvoros. Bombų ske
veldros lakstą už mylios.

Šitos kanuolės šoviniai 
sveria 3 kartus daugiau, ne
gu 30% centimetrų, ir turi 
6 pėdas ilgio.

Vokiečiai vėl sumušė
Rusus Galicijoje.

Užėmė 70 varstų pozicijas 
ir paėmė 16,000 belaisvių.
Sumušti 7—10 birželio 

Žuravnos apielinkėj, aust
rai su vokiečiais pradėjo už
puolimą ant rusų visu Ga
licijos frontu tarp Černavos 
ir Sinevos, kuris turi 70 
varstų ilgio, ir eidami tirš
tai suglaustais pulkais vėl 
sumušė rusus. Berlynas 
dabar praneša, kad 13 bir
želio vokiečiai su austrais 
paėmė tenai visas rusų po
zicijas 70 varstų fronte ir 
16,000 belaisvių. Kad jau 
nesiseka, tai nesiseka ru
sams.
PO KAREI VOKIETIJA 

BUS DIDESNĖ.
Bavarijos karalius Liud

vikas pasakė: ”Aš džiau
giaus, kada Anglija apskel
bė mums karę, nes žinojau, 
kad dabar mes turėsime 
progą pasirokuoti su savo 
priešais. Nuo to laiko pra
slinko jau 10 mėnesių ir 
daug kraujo prasiliejo, bet 
tas neveltui. Vaisiai šitos 
karės tokie, kad Vokietija 
bus sustiprinta ir jos rube- 
žiai tiek praplatinti, kiek 
bus reikalinga kad apsaugo
jus musų šalį nuo užpuoli
mo.

”Tie, kurie eina su mu
mis — aš turiu mintyje Au
stro-Vengriją ir Turkiją — 
džiaugsis po šios karės, bet 
kitaip bus su tais netikrais 
musų draugais (suprask 
Italiją. Red.), kurie prisidė
jo prie mūsų priešų. Mes 
esam neapgalimi ir visi 
priešų pienai nueis niekais.”

Bavarija, kurios karalius 
šitaip kalba, yra Vokietijos 
dalis, taip kaip Prusai.

ATĖMĖ Iš RUSŲ STANI
SLOVO MIESTĄ.

Pereitoj sąvaitėj Galici
joj vokiečiai su austrais at
ėmė iš rusų Stanislovo mie
stą, paimdami kartu 4,500 
belaisvių ir 13 kulkasvai- 
džių.

AUSTRIJOJ PRASIDĖJO 
CHOLERA.

Paryžius.— Havas žinių 
agentūra praneša, kad Ma
dride paskelbta oficialė ži
nia, jog Austrijos sostinėj, 
Irenoje, pasirodė jau chole
ra.

FRANCUZAI PAĖMĖ 
NEUVILLE.

Po čielos sąvaitės mūšio 
francuzai išvijo vokiečius iš 
Neuvilles miestelio, apie 5 
mylios į šiaurę nuo Arras. 
Kova buvo labai kruvina ir 
kiekvieną namą francuzams 
reikėjo imti kaip tvirtovę. 
Nuostoliai buvo labai sun
kus iš abiejų pusių.

Didelis mušys 
Baltijos jurose.

Pereitoj sąvaitėj atėjo ke- 
liatas neaiškių žinių apie 
mūšį tarp vokiečių ir rusų 
laivų Baltijos juroj. Tos 
žinios buvo viena kitai prie
šingos ir mes apie tai visai 
nerašėm, nes išrodė, kad 
tai neteisybė. Bet dabar 
pasirodo, kad ištikrujų bu
vo mušys. Tą dabar pa
tvirtina oficijalės žinios iš 
Petrogrado ir Berlyno. Ši
tas mušys įvyko 5 birželio, 
prie Rygos įlankos. Apie 
10 kariškų vokiečių laivų 
norėjo įneiti Rygos įlankon 
ir užpulti ant Rygos. Bet 
juos pasitiko rusų subma
rinai ir keli didesni laivai 
Prasidėjo karštas mušys. 
Rusų skraiduolis ”Enisiej” 
likos paskandintas su 300 
kareiviais. Rusai sako, kad 
jų submarinai paskandino 
tris vokiečių laivus su ka
reiviais, kurie norėjo išlip
ti tarp Rygos ir Vindavos, 
bet Berlynas tai užginčija. 
Rusų submarinai šaudė tor
pedomis į kariškus vokiečių 
laivus, bet nekokių butą tor
pedų, kad tų laivų jos pa- 
skandint negalėjo. Vienas 
vokiečių skraiduolis užėjo 
ant rusų minos. Mina spro
go, bet laivo nepaskandino. 
Matyt, pas rusus viskas ru
siškai įtaisyta.

Kada rusų submarinai 
vokiečius apniko ir jų tor
pedos pradėjo aplinkui 
spragšėti, vokiečių laivai iš
siskirstė ir pasitraukė.

VOKIEČIAI PADEDA 
AUSTRAMS PRIEŠ 

ITALUS.
Pereitoj sąvaitėj italų ka- 

riumenė, besimušdama su 
austrais ties Lavaronne, 
pirmu kartu susidūrė su vo
kiečiais. To mūšio pasek
mės da nežinomos.

VILNIUJE JAU PRITRU
KO DUONOS.

”Lietuvos žinios” rašo: 
Vilniaus keptuvės pranešė 
miesto valdybai, kad stin
gant ruginių miltų jau ke* 
linta diena daugelyje miesto 
dalių nebėra ruginės duo
nos.

PER PLAUKĄ NEUŽMU
ŠĖ ITALIJOS KARA

LIAUS.
Italijos karalius Viktoras 
Emanuelis, kuris vadovauja 
savo kariumenę, pereitoj 
sąvaitėj tik" per plauką ne
buvo užmuštas. Kuomet jis 
tėmijo mūšį, už keliolikos 
žingsnių nuo jo nupuolė au
strų bomba ir sprogdama 
pasėjo aplinkui tūkstančius 
kulipkų. Karalius likos api
piltas žemėmis, bet kuisą 
nekliudė nė viena.



KATALIKAI PRADEDA 
SUSIPRASTI.

Kada socijalistų laikraš
tis ar kalbėtojas kartais pa
sako, kad musų kunigai yra 
tik paprasti biznieriai; kad 
jiems rupi tik dolieriai, bet 
ne žmonių dušų išganymas, 
tai tie kunigai rėkia, kad so
cijalistai juos šmeižia. Bet 
pastaruoju laiku jau ir pa
tįs katalikai pradėjo pripa
žinti tą patį, ką socijalistai 
sako. Tik paklausykit, 
kaip kalba "Katalike” tūla 
Parapijonka:

"Įsivaizdink sau. malonus 
skaitytojau, geraširdžią. die
vobaimingą. maldingą, giliai 
tikinčią lietuvę prasčiokėlę. 
kuri augina penkiatą vaikų. 
Apie tokios žmonelės nuotikį 
noriu trumpai parašyti.

"Ji gyvena Chicagoj. bet jos 
vardo ir kokioj miesto dalyje 
gyvena, nesakysiu dėl prieža
sties, kurią žemiau skaityto
jas supras. Jos vyras sirgo, 
karšo čielus metus: gulėjo 
tris mėnesius ligoninėje. Ū- 
mai išėjo visi sutaupyti pini
gai. reikėjo jau ir pas kitus 
sušelpimo prašyti. Bet kiek 
gausi tokiais sunkiais lai
kais. Paskui išsirūpino šio- 
kio-tokio sušelpimo iš miesto. 
Pati dar uždirbinėja skalbda
ma ir patarnaudama turtin
gesniems lietuviams.

"štai baigėsi velykinės lai
kas. Vaikeliai, lankiusieji čia 

pat esančią airių katalikų mo
kyklą. be jokio vargo atliko 
tą katalikišką pareigą. Gi ji 
pati, nemokėdama angliškai. I 
ė.io į lietuvišką bažnyčią prie 
lietuviško klebono. Prie klau
syklos pareikalauta kortelės. 
Varguolė pasiguodė apie savo 
bėdas, vargus ir prašė klebo
no. kad nepavarytų, išklausy
tų išpažinties; girdi, jos kū
ną pagelbsti papenėti mies
tas, o Bažnyčia tegu padaro 
mielaširdystę ir teaprupina 
jos dvasios reikalus." 
Bet lietuviškas "dusių 

ganytojas" atsakė, kad už 
išpažintį reikia užsimokėti 
ir nepriėmė jos.

Parapijonka sako, kad 
sunku ir suprasti —

suvargusiai moterėlei, 
jums sunku įsivaizdinti 
nabagės širdperšą.

kap.” Taigi dabar jau ma
tom, kad sudėtus alkaniems 
žmonėms šelpti pinigus šita 

i klerikalų draugija ištikrujų 
eikvoja. Išleisti 14,045 rub
lių mokiniams, kuomet be
turčių šeimynos miršta iš 
bado,— tai, musų nuomone, 
neišteisinamas prasižengi
mas.

"DRAUGO” REDAKTO
RIAI BĖGA.

Kaip sunku klerikalams 
kovoti prieš socijalistus, tai 
galima numanyti jau iš to, 
kad "Draugo" redaktoriai 
apleidžia savo pozicijas vie
nas paskui kito.

Nelabai senai "Draugo" 
redakciją užėmė atvažiavęs 
iš Lietuvos kun. Kemėšis. 
Jis tuojaus nustatė savo 
kanuoles į socijalistų pozici
jas ir manė tuoj jas sutru
pinsiąs. Bet jis tuojaus per
sitikrino. kad Amerika, tai 
ne Vabalninku parapija. Ke
li socijalistų faktai nutildė 
visą Kemešio artileriją ir 
generalis "Draugo” štabas 
anądien paskelbė, kad kun. 
Kemėšis jau pasitraukia, o 
jo vietą užima svietiški vy- ; 
rai, Pranas šivickas ir Ju
lius Kaupas.

Dabar gi atėjo pusiau ofi- 
cijalė žinia iš Chicagos. kad I 
ir šivickas apleido "Drau-į 
gą."

Klerikalam "sekasi," kaip) 
rusams Przemvslio tvirto-- • vej.

■

KEISTAS DARBAS.
Nelabai senai per "Kelei

vį" ėjo "Žmonių Skerdykla.” į 
i vertimas iš W. Lamszuso 
! "Menschenschlachthaus." 
Paskui "Keleivis" tą veika

lėlį išleido atskyroj knygu
tėj, kuri senai jau garsina- 
i ma ir parsiduoda. Dabar tą 
patį veikalėlį ir "Kova” pra
dėjo spausdinti. Toks dar
bas išrodo gana keistas. Ži
noma, mums to negaila, bet

Aš po miestus šios šalęs
Skelbsiu cicilizmą; 
Ji Raulučiu priperės 
Ant garbės Raulizmo.”
Šitokios blevyzgos til

po paskutiniam "Drau
go” numeryje. Šitas laik
raštis yra Rymo Katalikų 
Susivienijimo organas, jis 
aplanko kelis tūkstančius 
šeimynų — ir štai kokio 
dvasiško maisto jis tenai 
nuneša !... Įsivaizdinkit sau, 
kad doras tėvas liepia pas
kaityt dorai savo dukteriai 
balsiai tokį laikraštį nedė
lioję po pietų — ir štai jau
na mergaitė skaito save tė
vui apie "Raulučiu perėji
mą....” Įsivaizdinkit sau, 
kad jus esat tuo tėvui ir kad 
jūsų duktė tokias blevyzgas 
jums skaito — kaip jus jau
sitės?

VANAGAITIS SUDEGINO 
"ŠALTINIO” SPAUSTU

VĘ.
Paskutiniame "Vienybės 

Lietuvninkų” numeryje 
skaitom šitokį dalyką:

"Atvažiavęs iš Lietuvos 
gerbiamas p. S. Šimkus mums 
papasakojo gana žingeidžių 
dalykų apie vokiečių šeimyni- 
kavim'ą Lietuvoje, tarp kurių 
ir apie Seinų ‘šaltinio’ užgro
bimą. Pasirodo, kad žinomas 
Mažosios Lietuvos veikėjas 
p. Vanagaitis yra prie vokiečių 
kariuomenės cenzorium, ku
rio pareiga peržiūrėti siunčia
mus laiškus ir laikraščius. 
'Šaltinis’ gi vokiečiams šei- 
mynikaujant parašydavo vie
ną kitą straipsnelį prieš vo
kiečius, už tai p. Vanagaitis 
liepė sudeginti 'šaltinio' spau
stuvę. kas žinoma, tuoj buvo 
ir atlikta.”
"Šaltinis" buvo Lietuvos i 

kunigų organas ir biaurus 
pirmeivių ėdėjas. Už carą 
ir valdžią jis visuomet gul-i 
dydavo klerikališką savo' 
galvą.

Skaitytojų pastabos.

DAINA.
(Ii L 2.)

Ir atskrido žvainas paukštis
I darželį mano, 
Nusileidę ant šakelės 
Žalio diemedėlio.

Snapas kreivas, akys žvairios, 
Kojos samanotos, 
Plunksnos juodos tamsiai žiba, 
Kuodas skausmu žvilga.

Juodas Varnas?..—Ne, ne varnas, 
Tai ne Varno akys...
Gal apuokas?.. Ne, ne jojo,
Ne apuoko kuodas.

Vai tas paukštis-bemužėlis 
Laimės man žadėtas, 
Vai tai laisva svajonėlė 
Mano skausmo lieta!..

Barytas Kaunis.

koks tai buvo smūgis tai 
Ar 
tos 

Dabar 
vargšė visoms savo pažįsta
moms pasakoja apie tą panie
kinimą ir graudžias ašaras 
lieja. Ir pasakoja, koks ku
nigas ją atstūmė....

"Šitoji moterėlė sako, jog 
jaučianti tokį širdies skaus
mą. tokį paniekinimą. jog 
daugiau neketinanti kreipties 
prie kunigų, širdis prie to ne- 
daleisianti.”
Šitokiu kunigo biznieriaus 

godumu pasipiktino jau 
net gėdos nepažįstanti "Ka
taliko" redakcija. Jinai sa 
ko:

"Apie to raštelio teisingu
mą nėra reikalo abejoti, ši
toksai nuotikis pakrato kiek
vieną, kurs tik turi tikybos 
bent kibirkštėlę arba bent 
kiek paprasto, pliko žmoniš
kumo ir gailestingumo....

"Taigi tai yra tiesiog su- 
pagonėjusių, supinigėjusių 
kunigų. Jei jau pas dvasios 
vadovus nesiranda gailesin- 
gumo ir visame tik doleris 
skamba, tai ar mažai žmonių 
atsiras, kurie ims galvoti, jog 
Bažnyčia, tai niekas daugiau 
kaip kunigų biznio įstaiga..." 
Vadinas, jau ir zakristijo

nų organai pradeda pripa
žinti, kad bažnyčia — tai ku
nigų biznio įstaiga.

Šitas faktas dar sykį pa
rodo, kad socijalistai kalba 
teisybę.

koks gi išrokavimas pačiai 
į "Kovai” spausdinti, galima
sakyt, antrarankį veikalą? 
Juk nėra abejonės, kad di
desnė "Kovos" skaitytojų 
dalis tą veikalą matė jau 
"Keleivyje," o daugelis turi 
jau ir knygelę nusipirkę. 
Nejaugi "Kovai" pritruko 
jau raštų, kad ji spausdina 
kitų jau atspausdintą ir iš
leistą veikalą?

Sąjunga dabar leidžia Be- 
belio "Moteris ir Socijaliz- 
mas.” Ką pasakytų pati 
"Kova," jeigu tai knygai iš
ėjus iš spaudos — pūkšt ir 
"Keleivis" ją spausdina?

14,045 RUBLIŲ MOKS
LEIVIAMS.

"Lietuvos Draugija Nu- 
kentėjusiem dėl Karės Šelp
ti” prisiuntė amerikiečių lai
kraščiams savo veikimo apy
skaitą nuo pat karės pra
džios iki 8 balandžio. Iš 
tos apyskaitos pasirodo, kad 
ši draugija surinko išviso 
109,160 rublių ir 95 kap., iš
leido gi 100,184 rub. ir 81 
kap.; kasoj lieka 8,976 rub. 
ir 14 kap.

Tarp išlaidų randam pa
žymėta : "Mokinių bendrabu- 
čiams laikyti, mokslui »ap- 
mokėti ir Lt. 14,045 rub.a 36

KLERIKALŲ LAIKRA
ŠČIŲ KALBELĖ. .

Turbut netik pas lietuvius, 
bet ir visam civilizuotam pa
saulyje nėra laikraščio, ku
ris vartotų tokią karčeminę 
kalbą, kaip Chicagos "Ka- 
kas.” — "Cicilikai," "pilva- 
sopai,” "laikraštpalaikiai,” 
"pliauškia kaip durnaropių 
primaumojęs" — tai numy
lėti to atsiprašant laikraš
čio žodžiai.

Štai ir 135-tam jo numery
je skaitom:

” 'Laisvoji Mintis’ su pilna 
laisve porina apie įvairius 
mokslo ir gyvenimo klau
simus. Apšaukė, jog Tau
tos Tarybos surengtoji pe
ticija yra nelegališka ir 
todėl Am. lietuviai neprivalą 
po ja rašyties. Pliaušk, 
pliaušk, ’L. M..’ dar daugiau 
nesąmonių, tai greičiau užsi
darysi savo mizemą kromelį. 
Netoli nuo "Ka-ko” 

lieka ir "Draugas.” 
kią "poeziją” talpina 
doros mokytojas:

"Nors tikinčiu užgimiau, 
Bet Kaulu pasensiu, 
Prietaruose aš užaugau 
Tokio būti vengsiu. 
Pačią vesti sumaniau 
Dėl draugų gerovės, 
Katalikės negavau, — 
Kas laisvą prirodys . 
Jeigu laisvą šliubą imti 
Su manim norėtų, 
Jį liuosybės daug pasemtų, 
Jei manę mylėtų.

atsi- 
Štai ko

tas

Ar jus tėmijot nesenai
J "Tėvynėj” tilpusi p. V. S. 

Jokubyno laišką? Pasirodo, 
kad tas vyras būdamas anais 

. į metais prie "Tėvynės” už 
! redaktorių pusėtinai prasi
lavino rašyt. Kai-kur jis jau 

j ir tašką pataiko pastatyt.* * *
Bryanas rezignavo, kad 

parodžius žmonėms, jog Wil- 
Įsonas netaip šeimininkauja, 
kaip reikėtų. Well, ar ne
mano tik mister Bryanas se- 

. kančiaig rinkimais pats "ru- 
nyt" i prezidentus!

* ♦ ♦

Sakoma, kad d-ras Anta
nas Kazis Rutkauskas turi 
smarkią iškalbą. Nedyvai, 
juk jis, kaip buvo anais me
tais poetu, ir eiles apie "kra- 
javus" lašinius neprastai 
parašydavo.

Prof. Gnaiba.
* ♦ *

Kaizeriui ateina galas! 
Prie 11 kariaujančių valsti
jų, kurių 7 eina prieš kaize
ri, šiomis dienomis prisidėjo 
dar 12-ta — San Marino val
stija. Ji eina su Italija prieš 
kaizeri, o jos armijos spė
kos yra: 40 pėstininkų, 15 
raitorių, 4 artileristai ir 160 
rezervistų. Bus kaizeriui 
riestai, bus!

♦ ♦ ♦

Šveicarija randasi apsup
ta kariaujančių valstijų iš 
visų pusių. Nors da nesigir
di, kad jai grasintų badas, 
bet galime būt užtikrinti, jog 
neužilgo šveicarai pradės 
valgyt šveicariškus surius 
su visomis skylėmis.

♦ ♦ ♦

Lenkai gudrus; jie ”šiur” 
gaus autonomiją. Tą jiems 
užtikrino karei prasidėjus 
caro dėdė Mykalojus, jeigu 
tik jie eis su rusais. Kaize
ris ir Austrijos senis taipgi 
prižadėjo lenkams autonomi
ją, jei tik jie padėsią skersti 
”ruskius.” Tad dabar len
kai, panie, ir padeda abiem 
pusėm, nes kuri pusė nelai
mėtų, jie gaus autonomiją. 
Bet ar daug jų beliks?

Vienas vyras, nuvažiavęs į 
San Franciscos parodą,krei
pėsi per telefoną į savo na
mus New Yorke. Tuo laiku 
verkė kūdikis ir jis už 3500 
mylių aiškiai tą verksmą gir 
dėjo. Kaip gerai, kad ete- 
ras nėra panašus telefonui, 
nes jei mums reikėtų klau- 
syties visų kūdikių verksmų 
ir prie to da Sirvydo ir Liut- 
kausko prakalbų, nežiūrint 
kur jie nekalbėtų — kas gi 
tada bepanorėtų ant svieto 
gyvent?

* * *
Kapucinas Billy Sunday 

Pattersone už septynias są- 
vaites gavo $28,435.09, kas, 

■beabejonės, yra biskį dau
giau, kiek lietuviškas kapu

cinas arba kunigai gauna, 
j vienok aš čia nenoriu pa- 
sakyt, kad mūsiškiams ku- 

i nigams neapsimoka dan
gaus karalystę reklamuot. 

, Dangaus agentūros biznis 
i pelningas.

* * *
Elbert Hubbard išsitarė: 

"Valdžia su pagalba dvasių 
jau nyksta." Tas vyras ma- 

i tomai nepažįsta lietuvių, 
lenkų, airių ir kitų Romos 
aklų vergų, kurių milijonus 
jėzuitai su pagalba angelų ir 
velnių tebevaldo, ir dar už 
tai užmokestį nuo tų vergų 
gauna.

* * *
Klark Universiteto prezi

dentas Hali sako, kad 18 
metų amerikietė mergaitė 
yra taip interesinga, jog jis 
noriai pats prieš ją ant ke
lių pultų, nors ne kaipo vy
ras, bet kaipo psichologas. 
Koks senis "kytras"! Psi
chologas ... Neviens iš mus 
ant kelių puola kaip virtas 
cibulis, bet kas atboja ant 
to, bile yra mergina ir apie 
širdį gerai jaučiasi.

* * *
Harvardo universiteto 

profesorius Muenstenbergas 
viename straipsnyje tvirti
na, kad Europoj, išskyrus 
airius, basgus ir finus, nėra 
nė vienos tautos, kuri butų 
vieno kraujo—visos maišy
tos. Na, o apie lietuvius ji
sai užmiršo? Ką gi jis ma
no: ar musų gįslose neteka 
Gedemino, Keistučio bei Vy
tauto kraujas? Vyrai-tau- 
tiečiai, užprotestuokime 
prieš tokį "apibrozijimą” į kio 
musų tautos. Fritzas. prieštikėjimiškos agitacijos

♦ ♦ ♦ * “ “

"Jaun. Lietuvos” No. 3 
telpa R. Karužos straipsnys 
"Kelios mintįs delei karės,” 
iš kurio paaiškėja, kad ne 
vieni kunigai ir kapitalistai 
kares skaito naudingomis, 
bet tokiais "gudriais” žmo
nėmis yra ir musų tautinin
kai. Šita karė buvusi neiš
vengiama, sako patriotizmo 
dvasios pagavime būdamas 
p. Karuža, nes kariaujan
čios dabar tautos kovoją už 
savo gyvavimą, "...kokiai 
nors tujų tautų nusileidus, 
reikštų josios neišvengia
mą, nors laipsnišką žlugi-

Čia patriotizmas ir pasi
rodo visoje klaikybėje ir 
supuvime.

Polemika ir kritika.

j

I

/ žnyblys.

Ar geras katalikas gali būti 
socijalistų?

"Keleivio" No. 18 kores
pondencijoje iš Chicagos ap
rašančioje mano debatus su 
Mockum tarpe kitko, ką aš 
vadinu neteisingu aprašy
mu tų debatų, yra parašyta:

"Pabaigoje Petraitis už- 
reiškė, protestuojąs prieš 
tuos socijalistus, kurie kvie
čia Mockų kalbėti, girdi, 
Sąjungai reikėtų prašalinti 
laisvamanius, o vietoj 3.000 
narių keleriopai tiek butų 
(na! na! Red.). Meskite ša
lin laisvamanybę, palikite 
ją kun. Mockui ir d-rui Šliu
pui — užbaigė Petraitis.

"Balsavimo nebuvo, tad 
nežinia, kuri pusė viršų ga
vo, tečiau buvo galima nu
manyti, kad didžiuma pub
likos daugiau pritarė Moc
kui, tvirtinusiam, jog Rymo 
katalikas negalįs būti soci- 
jalistu.”

Tylėjimas ženklintų suti
kimą su tuom, kas tapo pa
sakyta toj korespondenci
joj, arba ignoravimas laik
raščio, o aš visai nenoriu 
ignoruoti "Keleivio” (Ne 
laikraščio kaltė, jei kores
pondentas neteisingus fak
tus padavė. Red), aš esmi 
priverstas atsakyti ant tos 
korespondencijos. Taigi aš 
negalėjau pasakyti to, kas 
yra man užmetama ir aš to 
nesakiau. Aš pasakiau, tik 
nors mažu ir ne tais pačiais 
žodžiais, bet sekančioje pra
smėje :

"Mes turime saugotis, kad 
musų Sąjunga netaptų sek
tantiška organizacija. Tarp- 
tautišku Socijalistų Parti
jos priimtu principu yra: 
'Tikėjimas yra kiekvieno 
partijos nario sąžinės daly
ku? Tas reiškia, kad parti
jos nariai, kaipo ypatos, tu
ri tiesą prisilaikyti tikėji- 
miškų pažvalgų, jas platinti 
ir prigulėti ar neprigulėti 
prie bažnyčios, sulyg savo 
sąžinės liepimo. Taigi, mu
sų Sąjunga arba jos dalis, 
kaip ir viršininkai Sąjungos, 
kaipo toki, vardu Sąjungoj 
remti ar užpuldinėti ant ko- 
‘ ‘ » nors tikėjimo arba 
r---------------‘>
]— neturi tiesos. Remties 
tuom, kas augščiau yra iš
reikšta, aš griežtai protes
tuoju prieš maišymą socija- 
lizmo su "kunigo” Mockaus 
prieškrikščioniška agitaci
ja. Nes mes irgi nepriva
lom užmiršti, .kad didelė 
dauguma lietuvių išpažįsta 
Rymo katalikų tikėjimą, ir 
jeigu mes taktiškai elgtu
mės, pagal Socijalistų Par
tijos programą, tai tūkstan
čiai katalikų galėtų prigulė
ti prie Sąjungos ir ten augti 
supratime tarptautiškos 
darbininkų klesos brolybės. 
Gi užgauliodami kitų tikybi
nius jausmus mes nieko ne
pelnome, o vien kenkiame 
darbui, kurį mes mylime.”

A. Petraitis. 
Chicago, III.

• v

Argentinos Hetuvių ginčai.
Sulaukę "Keleivio" No. 9 

randame p. Kaštano kores
pondenciją, kuris daro 
neteisingus priekaištus 
"Vargdienio” valdybai. Buk 
nuo tada, kaip tapęs išrink
tas pirmininku M. Grinis, 
"Vargdienis” ėmęs silpnėti. 
M. Griniui užmetama ir to- 
kis negražus darbas, buk ji
sai prikalbinėjęs pragerti 
likusius kasoje nuo likvi
duotos draugijos pinigus.

Tą gali paliudyti visi 
"Vargdienin” prigulėję na
riai, kad tai yra grynas Ka
štano išmislas. Kaip pasi
rodė dabar, tai Kaštanas 
yra J. S. Petronis (Iš kur tą 
žinote, kur faktai, kad Kaš
tanas yra J. S. Petronis, o 
ne kitas asmuo? Kalbėti be 
faktų, tai juk šmeižimas. 
Red.). Jis ir "Keleivio” No. 
44 primelavo, kad visi vedę 
vietos žmonės daugiau nie
ku nesirūpina kaip girtuok
liauti ir lošti kortomis.

Bet šitame dalyke Kašta
nas arba J. S. Petronis labai 
apsiriko. Gal jis norėjo ap
rašyti savo darbelius, kurių 
dar gal nepamiršo ką perei- 

i tais metais veikė. (Čia visą 
vidurį polemikos praleidžia
me. Turime nuo savęs pa
stebėti, kad "Vargdienio” 
valdyba yra labai nenuosek
li ir nori vesti nešvariausią 
polemiką, primesdama p. 
Petroniui, neprirodžiusi da- 

jgi nei vienu faktu, kad tai 
i ta pati ypata yra Kaštonas, 
i šlykščiausius ir nešvariau
sius darbus. Jei buvo kas 
neteisingo korespondenci
joj, tatai atitaisykite pačius 
faktus, bet gėdvkitės šmeiž
ei ypatas. Red.).

Kuomet p. Kaštanas kal
tina "V.” valdybą paskyri- 

įme pinigų ne tiems laikraš- 
■ čiams, kuriems draugijos 
susirinkimas buvo pasky
ręs. Visuotinu susirinkimo 
nutarimu paskirta 80 pesų 

i knygoms ir atnaujinimui 
laikraščių prenumeratos, 
"Kovos," "Vien. Liet.," 
"Laisvės,” "Keleivio" ir 
"Lietuvos." Bet tam daly
kui buvo labai priešingas J. 
S. Petronis, kuris troško 
prenumeruoti "Kovos” 2 ek- 
zempl. (Tai ką-gi čia Petro
nis turi bendro su kores
pondencijos faktų atitaisy
mu? Red.), bet visuotinas 
susirinkimas jo reikalavimą 
atmetė.

"Vargdienio" Valdyba: 
M. Grinius, J. Sakalas, V. 

Oponskas.
Berisso, Argentina.

Ar žinot kad—
Colorados plotuose tan

kiai lija smarkus lietus, bet 
nė vienas lašas nepasiekia 
žemės. Tankiai galima ma
tyti, kaip iš debesio pilasi 
vanduo, bet kada pasiekia į- 
kaitusį orą, jis pusiaukelėj 
išgaruoja.

Gamtininkai patyrė, kad 
bitė skrisdama į darbą pa
daro 40 angliškų mylių į 
valandą, bet grįždama na
mo su medum negali skristi 
greičiau, kaip 12 mylių į va
landą.

Sakoma, jog Ispanijos ka
ralius yra vienatinis valdo
nas pasaulyje, kuris po jo
kiais dokumentais nė nuta
rimais savo vardo niekad 
nerašo. Jis parašo tik: "Yo, 
ei Rey,” kas reiškia: "Aš, 
karalius.”

Apskaitoma, kad išviso 
pasaulyje yra 3,000,000 rau
puotų žmonių; daugiausia jų 
pripuola Kynams, nes 2,000,- 
000. Suvienytose Valstijose 
raupuočių yra tik apie 500.

Suvienytam Valstijom da
bar priklauso lygiai 8,000 sa 
lų, ant kurių gyvena 10,000,- 
000 žmonių.

Šs-tas ii fiaasn.

Šis kraštas lietuviams ma
žai yra žinomas, todėl, ma
nau, daugumai bus įdomu 
išgirsti, ką aš bėgyje kelių 
mėnesių patyriau.

Panamos nedidelė repub- 
lika stovi nuo New Yonco į 
pietus apie 2000 angliškų 
mylių ir apie 250 mylių nuo 
ekvatoriaus (žemės vidu
rio). Gyvena čia daugiau
sia ispanai ir negrai (juod
veidžiai) ; jie turi savo sa
vivaldą, t y. ispanų repub- 
likonišką valdžią. Jie prisi
laiko savo, kalbos, turi savo 
pinigus, krasą ir renkasi pa
tįs sau valdžią.

Šis pasaulio kampelis dar 
nėra labai apgyventas, o 
antra vertus,— nėra ir tin
kamas labai gyvenimui, nes 
jokie javai neauga: užėjus 
sausmečiui saulė išdžiovina.

Sveikatai taipgi Panamos 
klimatas nėra tinkamas. 
Užėjus lytingam sezonui at
siranda pavojingų uodų ir 
kitokių vabalų, kas pagim
do visokias ligas, kaip an
tai: geltonąjį drugį, smul
kiąsias rauples ir Lt

Darbininkų padėjimas ir 
čia apgailėtinas, nes žmogus 
dirba nuo 50c iki $1.00 už 
dieną. O gyvenimo reikme- 
nos ir pragyvenimas nei 
kiek nepigesnis, kaip Suv. 
Valstijose. Žmonės dau
giausia užsiima vaisių rin
kimu, nes čia auga įvairių- 
įvairiausi vaisiniai medžiai: 
mango, bananai, ananasai 
(pineapples), kokosiniai rie
šutai ir t.t. Iš to daugiau
sia žmonės ir gyvena. Beta 
yra ir kitokių darbų prie 
perkaso (kanalo), prieplau
kų, geležinkelių ir kitokių 
smulkesnių darbų, dažniau
sia Amerikos valdžios užve
damų.

Nors šalis pati valdosi, 
bet gyventojai tikros laisvės 
neturi; Suv. Valst. valdžia 
yra paėmus daug geležinke
lių ir milžiniškus plotus že
mės užlaikymui kariume
nės, kas gyventojams yra 
kenksminga, o antra — gy
ventojai perdaug skaudžiai 
išnaudojami.

Kokią naudą kariumenė 
atneša, tai visiems gerai ži
noma. Kur Suv. Valst. ka
riumenė užsilaiko, ten pro
stitucija, niekšybė platinasi 
su pasibaisėtinu spartumu, 
o prostitucijos pasekmės 
juk aiškios.

Suvienytų valstijų kariu- 
menėj yra daugybė ir lietu
vių, kurie susipažinę su an
glų kalba, netekę darbo, ar 
iš kitokios priežasties, pasi
duoda į kariumenę, many
dami prasilavinti arba iš
mokti daug ko naudingo, 
kad paskui turėti lengvesnį 
gyvenimą.

Bet įstojus pasirodo visai 
kas kita. Paėmę žmogų į 
savo rankas pradeda tempti 
ant patriotiško kurpalio, su
varžo laisvę ir priverčia da
ryti taip, kaip jiems patin
ka, o ne kaip pats norėtum.

Gal kas paklaustų, jeigu 
yra disciplina, prievarta, 
tad gali daug ko išmokti? 
Taip. Išmokina gerai žing
snis į žingsnį maršuoti,. kaip 
atsigrįžti aplink veidą ir ge
rai valdyti šautuvą ir durk
lą, kad užėjus karei, darbi
ninkų streikui, ar kitokiam 
atsitikime, galėtumei gerai 
ir vikriai nekaltam žmogui 
gyvastį atimti. Gyvenimas 
kareivių taipgi nėra leng
vas. Kas diena esi užimtas 
mažiausia po 5—6 vlandas, 
o kaip kada dšr reikia kny- 
sties su pikiu ir šiupeliu už 
paprastą darbininką. Kaip 
už tokią mokestį (kareivis 
gauna $15 mėnesiui), tai y- 
ra užtektinai darbo. Beta 
dar reikia stovėti ant sargy
bos ir pildyti kitokias už
duotis, o ypač tokiame karš
tame krašte tas yra neleng
va. Jasnas Kareivis.



griežš benas,

7:30 vakare 
drutuolių ris-

Waterbury, Conn.— šiais 
metais pas mus daug geres
ni laikai. Dirbtuvės veik 
visos dirba gana gerai. Dar-

KBLIITia S

KORESPONDENCIJOS
WEST LYNN, MASS.

Kaip tu mane glostai, taip 
aš tave myliu." "Ribo- 

kas." "Vėžio" korės- 
pondentai.

Gegužės 22 surengė Jau
nuomenės choras koncertą 
ir balių. Choras sudainavo 
ar 6 dainas, P. Znotukas iš 
Roxbury pasakė keletą ei
lių ir sulošė monologą. Pu
blikos, kažin kodėl, atsilan
kė labai mažai. Pelno tur
but netiko.« ♦ •

Gegužės 28 buvo koncer
tas, kurį parengė "Gabijos” 
choras iš So. Bostono. Va
dovavo M. Petrauskas. Ka
žin kas pasidarė tiem lynie- 
čiam — tik 27 ypatos buvo 
atsilankę. Į skylę gana ge
rai įlindo. Aš manau, kad 
dėlto, jog minėtas choras 
sėdi po "Vėžio” sparnu, ku
ris talpina visokias "pieme
nų” parašytas koresponden
cijas, kuriose yra šmeižia
mos vietinės pirmeiviškos 
draugijos ir gabesni veikė
jai. Atžagareiviai nėjo dėl
to, kad nesupranta teatro 
svarbos, o kiti sakė: ”Kaip 
tu mane glostai, taip aš tave 
myliu.” ♦ » ♦

Gegužės 31 buvo parapi
jos balius ir koncertas. Aš 
nebuvau, bet girdėjau dau
gumą sakant: ”Nuo paviet
rės ir vainos ir nuo parapi
jos koncerto ir baliaus, ra- 
tavok mus, ’pondziau’."

Kada pas mus kokia pir
meiviška draugija parengia 
balių, tai tų parapijonų-juo- 
zukų, kaip pašluota. Tada 
daugumas sako: "Nu, kad 
juos velnias, never ir mum 
ant jų rengiamų pramogų 
lankytis. Džizus krais, jei 
musų ten nors koja bus, tai 
pamatysit." Bet štai para
pijonų pramoga. Musų vai
kinai "pirmeiviai" kaip iš
varyti. Beveik visi. Juozu- 
kai namo eina ir sako: 
"Dzievaš, mes tais ciciliku- 
čiais gerai ariame. Jie sako, 
kad pas mus nieko nėra 
namie. Bet pas juos, tai 
kaip išluota."♦ ♦ ♦

čia gyvena vienas lietuvis 
"ribokas.” Jis visada stato 
bučius, kad pagaut žuvų, o 
kaip kada vėžių ar krebsų. 
Kartą jis nusivedė su savim 
tūlą karštą kataliką-parapi- 
joną, kad parodyt, kaip yra 
statomi bučiai, nes jis to no
rėjo.

Tas "ribokas” yra laisva
manis. Jis pastatė bučius 
ir parėjo namo. Bemiegant 
jis sapnuoja, kad tas para- 
pijonas vagia jo žuvis, ku
rios į bučius sulindo. Jisai 
mėgino nuo sapno atsikra
tyt, bet tas vistiek jam ne
davė ramumo, priversda
mas jį eit ir atimt nuo jo 
pavogtas žuvis. Jisai atsi
kėlė apie 3 vai. iš ryto ir nu
ėjo persitikrint, ar jo sap
nas teisingai pranašauja. 
Dar buvo apie pusė mylios 
nuo bučių, kaip pamatė pa- 
rapijoną krečiant bučius ir 
vagiant vėžius. "Ribokas” 
pradėjo šaukt: "Ei, tu, va
gie! Tu! Nugi, tu mano vė
žius vagi. Greičiau atiduok 
man juos atgal!" Sugėdin
tas katalikas pradėjo imt iš 
tarbos vėžius ir dėt atgal į 
bučių. Nežinau, ar tai gali 
būt teisybė, kaip socijalistai 
sako, kad žmogus vagia iš 
neturto, čia man rodosi iš 
prigimimo, nes minėtas vy
ras turi nuosavį namą, o vis
gi vagia. « « «

Palyginus kitų Amerikos 
miestų lietuvių skaitlių su 
šio miesto, tai atrasim, kad 
čia daugiausia "Vėžio” ko
respondentų. Pas mus jų 
kaip prisėta, štai: O. Žv., 
Akmenupėlis, Gojalis, Tei
sybės Vaikėzas, J. Baltru
šaitis, Korespondentas, Stu
dentė ir dar keti. Kaip-ku- i

rie ir "aiškulėj” buvę. Aš 
kartą paklausiau vieno iš tų 
korespondentų: "Bene tu 
negali rašinėt į pirmeiviš
kus laikraščius, ažuot į "Vė
žį"? ”Aa, į "Keleivį,” "Lai
svę,” tai reikia gerai mokėt, 
o čia bile kaip ir dar 'darak
torius’ bučkį prisiunčia at
virute.” Can you beat it?

Lipčius.

MONTELLO, MASS. 
Kunigų giriamos merginos. 

Paskaita, "ženybos."
Čionai dalis nevedusių vy

rukų yra apsišvietusių ir 
pritariančių socijalistams, o 
kita dalis sunkiai miegančių 
letargišku miegu. Bet tūli 
pradėjo raivytis krapštyda
mi mieguistas akis. O mer
ginų, išskyriant mažą dale
lę, didžiuma yra gana tam
sios; jos šaukiasi prie kuni
gų ir panelės švenčiausios 
pagalbos; užtai kunigai jas 
gyria. Girdi, Montello mer
gaitės, tai geros; jos eina 
bažnyčion ir pas kunigų 
šliubą ima, jei ne jos, tai vi
si vaikinai imtų civiliškus 
šliubus už $1.00. O už dole
rį šliubas juk ne "vožnas,” 
ot, bažnyčioje už 25 do
lerius; tai kas kita. Taigi 
merginos nepaisykit kunigų 
gyrimų, nes biznieris visuo
met savo biznį gyria. Atsi
minkit, kad pinigai sunkiai 
uždirbti ir nemėtykit berei- 
kalo; imdamos civilišką 
šliubą už vieną dolerį sutau
pysit $24.00 gyvenimo reik- 
menoms. Ir jus vaikinai 
nebūkit vėjo pučiami ir ne
sirūpinkit su kunigų išgir
toms davatkoms apsivesti, 
tegu pirma apsišviečia, o ta
da geriau gyvensit. Kiek
vienas susipratęs žmogus 
žino: kuriuos kunigai gyria, 
tie yra tamsiausios rųšies 
elementai.

Gegužės 23, L. L. Knygy
no buvo paskaita ir dekla
macijos. Skaitė J. Virėliu- 
nas temoj: "Besiartinanti 
šviesa naikina tamsybę,” 
pavyko gerai. Žmonių atsi
lankė daug.

Pereitą sąvaitę pas vieną 
kataliką į slaptą smuklę atė
jo du kapucino pasekėjai iš
sigerti. Stuboj’e rado mote
rį su vaiku; vienas antram 
paaiškino, kad ši moteris 
esanti našlė ir kas nori, esą, 
gali su ja ženytis. Ant ry
tojaus, pastarasis prisipir
kęs saldumynų, atėjo "že
nytis;” įėjęs į stubą rado 
vyrą nešiojant kūdikėlį. 
Bėgdamas atgal vienu žing
sniu per visus laiptus nu
žengė ir pusę nosies paliko. 
Dabar merginos juokdamos 
sako: "kol ženysies, nosis iš- 
gys." A. šoblickas.

nešioja pasikabinęs kryžių. 
Matyt yra visai mažo moks
lo ir neapsiskaitęs, bile vie
nas laisvamanis jį gali leng
vai sukritikuot.

Kožnoj stuboj palieka an
gliškus tikietus.

Švėkšnos Pliotaris.

LAVVRENCE, MASS. 
Socijalistų svetainės atida

rymas.
Gegužės 29 ir 30 vietos so

cijalistai turėjo atidarymą 
savo naujai pastatytos sve
tainės vasarinėms pramo
goms. Pirmą dieną buvo 
surengti pirmi šokiai, o an
trą dien drg. Žiurinskas iš 
Norwoodo sakė prakalbą. 
Jaunimo prisirinko labai 
daug per abi dieni. Publi
kai parkas, kuriame pasta
tyta svetainė, labai patinka. 
Socijalistai buvo užkvietę 
visas vietos draugijas daly
vauti pirmoje pramogoje, 
bet atsilankė tik vienas "Bi- 
rutės" kliubas ir "Liaudies” 
choras, kuris J. Jankauskui 
vadovaujant gražiai daina
vo. Nuo pirmųjų pramogų 
socijalistai turės gražaus 
pelno. Beto publika užbai
gimui svetainės suaukavo 
$8.00 aukų.

Žmonės socijalisų tam vi
sam darbui labai simpati
zuoja ir manoma, kad išlei
sti svetainės pastatymui pi
nigai greit sugrįžš.

Mažoji Varguolė.

GARDNER, MASS. 
šv. Petro ir Poyylo dr-jos 

10-metinio jubiliejaus ap- 
vaikščiojimas. Prakal-

bos.
Birželio 6 d. 

draugija paminėjo 
metų gyvavimo 
prakalbomis. Kalbėjo F. J. 
Bagočius. Dainavo T.M.D. 
choras. Apvaikščiojimas 
puikiai nusisekė. Draugija 
įgyjo apie 20 naujų narių; 
suaukauta $30 Lietuvos su- 
šelpimui karės metu.

Draugijos nariai dėkingi 
j. Bagočiuiuž tai, kad jo 
calbos toks geras vaisius bu

vo. Publika taipgi tiko la
bai užganėdinta. Tai pa
rodo faktas, kad sąvaite at
gal, kada čia kalbėjo Sirvy
das tesuaukavo $15.00 Lie
tuvai šelpti.

Gardnerio tautininkas.

minėtoji 
savo 10 
jubiliejų

ŠTAI KĄ KUNIGAI 
DARO.

Mums prisiųsta žemiaus 
paduotoji žinia apie kunigo 
darbus yra tikras atsitiki
mas. Originalas yra paliu
dytas notaro Ant. F. Latvė- 
no. Žinią rašo Mykolas 
Gervickas,Jurgiui Gervickui 
prašant. Originale yra nu
rodyta kunigo ir merginos 
vardai ir pavardės, vienok 
mes jas dėlei viso ko pralei
džiame, pasilaikydami ori
ginalą ant rankų. Žinia 
skamba šitaip:

”Aš Mykolas Gervickas, 
Jurgiui Gervickui prašant, 
liudiju, kad kunigas X. gy
vena su mergina Y. kaipo 
vyras su motere.

"Nedėlios dieną kunigas 
X. rado penkes dešimtis do
lerių ($50) bažnytinėj kar- 
bonkoj ir laišką, kuriame 
rašoma, kad tie $50 yra ski
riami bažnyčiai. Kunigas 
pinigus pasiėmė ir prašė 
musų tylėti, o juos jis pasi
tiksiąs sau.

"Vėliau kunigas atėjo sa
vo pusbrolio stubon ir atsi
nešė su savim revolverį ir 
cryželį. Laukė nuo trijų iki 
penkių valandų ir sakė, kad 
įtėjęs nušaut brolį ir pus

brolį. Bet einantį iš darbo 
jusbrolį žmonės persergėjo 
ir kunigas jo nesulaukė.

"Dabar pašaukė brolį ir 
’užlagadino,’ nupirko auto
mobilių.

"Tą liudiju savo parašu 
"Mykolas Gervickas.

DĖS MOINES I0WA. 
Dvasiškas mulkintojas.
Nuo gegužės 18 d. pradėjo 

landžioti po lietuvių stubas 
koks tai "dvasiškas tėvelis” 
rinkdamas aukas kokiam 
tai prieglaudos namui Chi- 
cagoje (gal šv. Kazimiero 
seserų mergnamiui?). Tū
li tamsunėliai sumetė jam 
keletą desėtkų.

Po tam jis pradėjo siūlyti 
ukius pirkti ir pats sakėsi 
norus pirkti ūkę; vėliau, vie
toj prieglaudos, tasai "tėve
lis" rinko jau pinigus ūkių 
pirkimui, o kurioj stuboj 
užeidavo gražias moteris, 
tai išsiuntinėjo registruo
tus laiškus užkviesdamas 
pas save kambarin.

Vieną tokį laišką atsiuntė 
ir laisvamanei E. A—nei, 
bet ji pas tą "jagamasčių” 
eiti nesutiko, tad kunigužis 
patsai atsilankė pažiūrėti 
ar gavo jo laišką. O kita 
dievuotesnė "avelė” atlan
kė kunigužį.

Lietuviai turėtų saugoties 
nuo tokių apgavikų, kur to
ris kunigas pribūtų — pa
sisaugokite. Jis yra augš- 
as vyras, šneka truputį 
švepliuodamas, ant kaklo Grand Rapids, Mich.

KEWANEE, ILL. 
Parapijonai suareštavo ku
nigą už pasisavinimą baž

nytinių daiktų.
Kaip danguje, taip ir ant 

žemės. Daugybėje Ameri
kos lietuviškųjų parapijų 
eina didelė parapijonų ko
va su kunigais dėlei kunigų 
godumo ant pinigų. Kewa- 
nee parapijonai šiomis die
nomis taipgi buvo paėmę sa
vo "dvasišką tėvelį" nagan.

Kelios sąvaitės atgal vie
tos klebonas ištaisė bažny
čioje tikrą cirką. V. K-kas 
išėjo laike mišparų parinkti 
pinigų parapijos reikalams. 
Patėmijęs kunigas, kad pi
nigai renkami parapijos rei
kalams, bet ne jo (kunigo) 
kišeniui, pertraukęs pamal
das puolėsi prie aukų rinki
ko ir ištraukęs krepšiuką su 
pinigais, susipylė pinigus 
sau kišeniun ir ėmė V. K- 
ką stumdyti, kumščiuoti ir 
mesti laukan. Doresni pa
rapijonai labai tuomi pasi
piktino, kad "dvasiškis" el
giasi bažnyčioje aršiau, ne
gu smuklėje.

Tuojaus parapijonai su
šaukė mitingą parsikviesda- 
mi iš Spring Valley, III. kun. 
D—nį "apiekunu," kuris 
bandė kunigą su parapijo- 
nais sutaikyti, bet parapijo
nai griežtai atsisakė penėti 
ant toliau kunigą. Kunigas 
perpykęs apleido svetainę, o 
kun. D—-nis prižadėjo pa
rūpinti parapijonams kitą 
kunigą iš Chicagos, sakyda
mas: "aš jums pastorosiu 
labai mokytą kunigą, bet 
negražų.” Turbut, nauja- 
sai mokės išvilioti glotniau 
pinigus, be muštynių.

Birželio 7 d. parapijonai 
turėjo savitarpinį teismą su 
kunigu. Mat "dvasiškoji a- 
saba," atstatyta parapijos 
nuo dvasiškų patarnavimų 
labai supyko ir išvažiuojant 
pasiryžo išsivežti visas 
brangesnes bažnyčios šven
tenybes. Parapij’onai pasi
gedo kieliko, kurį kadaise 
buvo nupirkęs K. Valančiu- 
nas už $65.00 ir "’potinos” 
(kielikui pridengti dugne
lio). Sužinoję, kad juos ku
nigas pasisavino, nuėjo pra
šyti, kad atiduotų, bet ku
nigas apie tai ir šnekėti ne
norėjo. Tuomet parapijos 
komitetas išėmė "varantį” 
ir kunigą suareštavo, patub- 
dė kalėjiman. Teisme ku
nigas buvo priverstas grą
žinti parapijai tuos šventus 
"tinksus”(kieliką ir potiną' 
ir užsimokėjo teismo lėšas.

Turiu pridurti, kad tie 
šventi "daiktai” buvo at
nešti tesman ir čiupinėjami 
"bedievių.” Kažin, ar iš jų 
kitas kunigas dabar begalės 
gerti "Kristaus kraują?”

Nežinia ko toliau susilau
ksime, kad taip tankiai ku
nigų "dora” vis daugiau iš
eina aikštėn ir atidaro ne
protaujantiems akis.

V. P. Jurbarkiškis.

MONTELLO. MASS. 
Sukaktuvės.

Lietuvių Liaudies Namo 
D-vė rengia birželio 26, 27 
ir 28 d. š. m. 5-kių metų sa
vo gyvavimo sukaktuves. 
Ant atviro oro bus surengta 
vakarienė. Vakarienę pri
rengs iš įvairių-įvairiausių 
rųšių valgių vietos lietuvės 
moterįs.

27 birželio 2 vai. po pietų 
bus L. Liaudies svetainėje 
visos kolonijos pašalpinių 
draugijų susirinkimas. Dai
nuos choras, 
etc.

28 birželio 
bus vietinių 
tynės. Dalyvaus vietiniai 
timnastikieriai ir akroba
tas p. F. Borovskis iš Camb- 
ridge, Mass.

Visiems bus įdomu pama
nyti ką vietos lietuviai išga- 
i.

L.L.N. D-vės įgaliotiniai: 
V. V. Yakavičius, 
A. Vaitkus.

tų, išrinkta Sąryšio Komite
tas, iš sekančių ypatų: pir
mininku — J. Pėža, pirm, pa- 
gelbininku — A. Lakačaus- 
kas, raštininku — M. Ake
laitis, kasierium — B. Kont
rimas.

2. Sąryšio Komiteto už
duotis: a) šaukti Ko-opera- 
cijų konferenciją sykį į me
tus, b) pranešti visoms ko
operacijoms surastus beivie- 
nos iš ko-operacijų gerus 
pienus veikimui, c) tarpi
ninkauti ko-operacijų įvai
riuose susinešimuose, d) rū
pintis ko-operacijų organi
zavimui, jų kėlimu, agitaci
ja ir t.t.

3. Išlaidas padarytas, Ko
miteto, Sąryšio reikalais, tu
rės apmokėti prigulinčios į 
Sąryšį Ko-operacijos, pro- 
porcijonališkai.

4. Konferencija turi būti 
šaukiama gegužės mėnesyj 
kiek vienų metų. Dieną ir 
vietą skirs Sąryšio Komite
tas.

5. Sąryšio komitetas turi 
būt renkamas vieniems me
tams metinėj konferencijoj.

6. Nutarta jieškoti būdų, 
kaip ir kur butų galima pir
kti pigiaus produktus. Kad 
tas darbas eitų savo keliu, 
išrinkta komisija. Į komisi
ją įėjo: B. Kontrimas, B. 
Ajauskas ir W. Pundis.

Pasekmes savo veikimo 
komisija turės įteikti Sąry
šio Komitetui. I . .

7. Konferencija pageidau- rezoliuciją,” kurion įsi-
ja, kad ko-operacijos išleis- skverbė truputį klaidų, apie 
tų brošiūrėlę, kur butų aiš— šv. Roko ir Piliečių draugi- 
kinamas ko-operacijos klau- jos narių skaitlių, dabar 
simas. draugijų susirinkimuose

Kad patyrus tame klausi- ai?t manęs nariai užsipuldi- 
me dalykus aiškiau, išrinkta n,®Jav. uz neteisingą narių 
komisija. Į komisiją įėjo: N. I skatciaus padavimą, tad 
Januška, R. Pemickis, B. siuomi klaidą ir atitaisau. 
Kontrimas. Šv. Roko draugiją tun

8. Konferencija išreiškė 600 narių, o ne 800 kaip bu-
|norą, kad: visos apylinkės vau rašęs. Lietuvių Pilie- 
I ko-operacijos prisidėtų prieisiu draugija turi 300 su vir- 
Ko-operacijų Sąryšio. šum narių, vietoj 300 kaip

Užbaigiant konferenci- mano buvo pasakyta. Ro- 
ją, delegatai tarė širdingą dos, už tokias smulkmenas 
ačiū Norwoodo Ko-operaci- nebūtų ko pykti, 
jai už pasidarbavimą sušau-Į 
kiant konferenciją. Konfe
rencija užsibaigė 6 vai. va
kare. Iš inteligentų konfe
rencijoj dalyvavo p. Baniu
lis, kuris davė keletą sveikų 
patarimų.

Konferencijos pirm. M. 
Akelaitis, rašt. J. A. Valei
ka.

P. S. Turintieji reikalą ko
operacijų ar jų sąryšio klau
sime, kreipkitės prie Sąry
šio Komiteto.

Pirmininkas Jonas Pėža, 
568 Pleasant st, Norwood, 
Mass.

Pirm, pagelb. A. Lakačau- 
skas, 32 Lincoln st., Brigh- 

džius į delegatus ir pažymė-I ton, Mass. 
jus, kad šią konferenciją su- Raštininkas M. Akelaitis, 
šaukė Norwoodo Lietuvių 1075 Washington st., Nor- 
Kooperacija, tapo paskirta wood, Mass. 
draugai N. Januška ir M. Iždininkas B. Kontrimas, 
Akelaitis, peržiūrėjimui 351 E. Eight st., So. Boston, 

mandatų. Mass.
Svečiams - simpatizato- J. A. V.

riams suteikta patariamasai ——... —
balsas.

Po vardašaukiu delegatų RflS 111111112 
pasirodė, kad Konferencijoj _____
dalyvavo delegatai iš se-Į West PuOman, III.— Iš-Į 
kančių miestų: girdusi klerikališkoji armi- bininkų daug atvažiuoja iš

1) So. Bostono Liet Ko- ja, kad gegužės 22 d. kalbės kitų miestų ir gauna darbo, 
op-ja, 2) Hyde Park’o Ko-|M. X. Mockus, ėmė iš pykčio '' - - -
op-ja, 3) Brightono Ko-op- nerties iš kailio. Buvusie 
ja., 4) Cambridge’iaus Ko- pakrikusio "vyčių” vaisko 
op-ja, 5) Norwoodo Ko-op- generolai urnai subruzdo vėl 
ja, 6) East Cambridge’iaus "vyčių” kariumenę organi- 
Ko-op-ja, 7) Gardner’io Ko- zuoti ir kada atvažiavo p. 
op., 8) Montello Ko-op-ja. Mockus kalbėti, susirinko 
Viso nuo 8 Kooperacijų da- viso apie 10 tų katalikiškų 
lyvavo 22 delegatai. kareivių kelti riaušes sve-

Rinkta Konferencijos vai- tainėje. Kadangi progresy- 
dyba. Į valdybą įėjo: pirm, | vės publikos buvo pilna salė, j
— M. Akelaitis, pirm. pag.
— B. Kontrimas, rašt. — J. 
Valeika.

Įnešimų sutvarkymui ko
misija: B. Ajauskas, A. La- 
cačiauskas.

Tarymai:
1. Daugumos delegatų iš

reikšta karštas pageidavi
mas, kad: sutverti Mass. val
stijos Lietuvių Ko-operacijų I 
Sąryši.

Kad tas darbas neužsitęs-1

SIOUX CITY, I0WA.
L S A 4 kp. gegužės 30 d. 

buvo parengusi vakarėlį. Lo
šta komedijos "Nesiprie
šink” ir "Tarnas Įpainiojo.” 
Užduotis aktoriai atliko ge
rai. Buvo Maikio su Tėvu 
pasikalbėjimas; karštes- 
niems katalikams, kurie mė- 
gia kunigų skvernus bučiuo
ti, tas nelabai patiko. Po 
tam buvo deklamacijų ir 
monologas.

Reikia ištarti ačiū drg. K. 
Oponskiui už drąsą ir darbi
ninkiškų reikalų supratimą. 
Jo rūpesčiu buvo dalinamas 
žmonėms "Keleivis" ir kito
kį literatūra veltui. Drg. O- 
ponskį dievuočiai palaikė už 
"bedievį” ir "ciciliką,” bet ji
sai atsakė, kad bedieviai tie, 
kurie ant gatvių pešasi....

Lietuvos Jaunikaitis.

JUOKDARIAI PASI
JUOKS Už GROTŲ.

Pora numerių atgal "Ke
leivyje” tilpo skelbimas, ku
riuo J. Kaupas pajieško vie
tos vargonininku ir t.t. 
Skelbimą prisiuntė ypata iš 
Gardner, Mass. apmokėda
ma už jį 50c.

Tilpus skelbimui tuojaus 
atsišaukė į Redakciją p. J. 
Kaupas iš Gardner, Mass., 
prašydamas mus pranešti 
per laikraštį, kad jis suvis 
nežinąs vargonininko amato 
ir jokio skelbimo mums ne
siuntęs. Vadinas, skelbimą 
prisiuntė blogos valios žmo
gus norėdamas p. Kaupą ap
juokti.

Visa bėda, kad mes nepa
silaikėme to skelbimo origi
nalo, o tasai niekadarys vie
toj apjuokti kitus, butų pats 
iš savęs gražiai pasijuokęs, 
atsisėsdamas keletui mėne
sių kalėjiman, jeigu mes 
butume įdavę jo laišką Suv. 
Valst. krasai.

Prie progos persergsta- 
me visus musų laikraštį 
skaitančius lietuvius, kad 
tokių darbų nedarytų. Nuo 
šio syk mes pasilaikysime 
svarbesnių skelbimų origi
nalus ir tuomet juokdariai 
pasijuoks kalėjime už gro
tų.

Lietuvį Kooperacijų 2-ns 
Konferencijos, Mass. Vai-

Konferencija įvyko gegu
žės 3 d. š. m. Liet. Labd. 
Svetainėje, So. Boston, 
Mass.

Konferenciją atidarė drg. 
J. Pėža, 1:30 vai. po pietų.

Pratarus jam kelius žo-

o jų tik apie 10, tad negalė
dami triukšmo sukelti išėjo 

' iš salės ir ėmė laužti svetai
nės duris; keletą lentų jau 
buvo išlaužę, bet pribuvus 
svetainės savininkui ir po- 
licistui, turėjo nešti savo 
kailį kuogreičiausia lauk. 
Tais trukšmadariais buvo 
J. M—kas, K. Dob—las, K. 
K—las, Mat—kas ir kiti, vi- j 
si dievuočiai ir fanatikai.

Klausytojas.

Farmington, W. Va.— 22 
gegužės vietos kasykloje at
sitiko nelaimė: 2 darbinin
kai užmušta ir 2 sunkiai su
žeisti.

Darbai pradėjo eiti gerai, 
tik uždarbiai suvis prasti.

B. Pažėra.

Niagara Falls, N. Y. Ge
gužės 30 d. vietos parapijo- 
nai surengė prie savo bažny
čios girtuokliavimo orgiją. 
Nusigėrę ropinėjo klupsti ir 
šliaužiojo apie bažnyčią, o 
keiksmų, kolionių, tai nors 
ausis praeivis užsikišk! Tol 
jie ten došijosi (iki nakties 
dvylikai),kol policija nepra
dėjo namo varyti. Tuomet 
neišgertą alų susinešė į sta
bas ir girtuokliavo iki išauš
tant Bent keliems net gy
dytojas prisiėjo šaukti tal
kon, taip buvo apsiriję. Ant 
rytojaus pusė žmonių nėjo 
darban.

Ar-gi tai gražu taip elg- 
ties?! Kakalys.

Camden, N. J.— Gegužės 
31 d. šv. Jurgio Draugija su
rengė pasilinksminimo va
karėlį, kurin atsilankė dau
gybė publikos ir labai man
dagiai ir gražiai visi links
minosi iki vėlai nakčiai.

St. Lukaševičius.

Montello, Mass.— Tilpus 
"Keleivyje” mano korespon
dencijai apie "atžagareivių 

kurion įsi-

A. Vaitkus.

DARBAI
Thomas, W. Va.— Vieti

nėse kasyklose negana ką 
darbai silpnai eina, bet ir 
uždarbiai visai menki. Prie
žastis tame: pirmiaus dar
bininkai šaudavo anglį su 
paraku, o dabar verčiami 
yra šaudyti su Carbunite 
Red. H., su kuriom nepratęs 
angliakasys negali nieko at
šauti, vos tik išlaidų paden
gimui teuždirba. Jei nu
tveria šaudant paraku — 
baudžia $12.50 arba 15 die
nų kalėjiman. Daugybė 
darbininkų užsimokėjo bau
smes, kiti sėdi kalėjime. Va
dinas, kapitalistiškojo, surė- *
dymo nuopelnai. Vis tai 
musų pačių kaltė, kad nesu- 
siprantame.

M. L. Balčiūnas.

Mat čia tūlos dirbtuvės dir
ba kulipkas dėl karės ir 
kitus karei reikmenis. Mer
ginų darbai daug silpnesni; 
pernai merginų uždarbiai 
buvo geresni.

Juozo Sūnūs.

Waltham, Mass.— Darbai 
audinyčiose slenka po valiai, 
bet darbas gauti nelengva. 
Randasi ir kitokių dirbtu
vių : geležies, laikrodėlių, 
bet nemokantiems amato jo
se sunku darbo gauti.* 

Farmeris.
fnkerman, Pa.— Iki šiol 

vietinėse kasyklose dirbome 
po 3 dienas sąvaitėj, dabar 
pradėjom dirbti visą laiką. 
Tečiau iš kitur į čia važiuoti 
neveliju, nes bedarbių da 
yra ir dabar. A. S.
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

KELEIVIS

ES

kūnai? Kokios mažos pus- plaukų krautuvę. Jo mote- 
lelės plauko žmogaus krau- riškei atėjo galvon mintis, 
juj, jogiai viename lašelyje ar nenupirktų čia jos plau- 

, . kraujo, kabančio ant adatos kų. Užeina ji vidun, paro-
Kuomet pereitą sykį, mes'rasti, kad bonkoje yra kas galo, tilpsta jų keli šimtai

bėgome gamtą, patyrėme, deniui savo vietos. Bonka gi lėlės, savo keliu susideda iš 
1 dar mažesnių dalelių. Kaip 

mažos turi būt tos dalelės —,
• sunku jau ir ir suprasti. To- j 

kios smulkios kūnų dalelės 
vadinasi "atomai.” Iš to
kių smulkučių atomų suside
da "etheras," t. y. plonas o- 
ras, kuriuo pripildyta yra 

j visa dangaus erdvė ir visi 
kūnai. Tie visi atomai nie
kuomet nedingsta ir nauji 
iš nieko nepasidaro tik pe
reina iš vienų kūno pavyda- 

' lų i kitus. Štai kas yra me
dega bei materija.

Spėka tai yra kas kitas. 
Ją galima tiktai pavadinti 
apraiška bei judėjimu

KAS YRA NEDEGA, 0 KAS SPĖKA?
i Kuomet pereitą syxi, mes mu uoiiKoje yra Kas gaio, tnpsta jų Keu šimtai
trumpoje savo kalboje per- kitas, kas neužleidžia van- tūkstančių? O tokios pus-

1 1_ -____________ _________ X- _____X______“_______ I OAVV/S l_l-_ __________ 1 1* • 1 1

PROTOKOLAS.
Brooklyno Lietuvaičių 

Draugijų Trečiosios 
Konferencijos.

do savo plaukus — plaukai 
gražus, paleisti siekia iki 
kelių. ”Ar nenupirktu- 
mėt?” klausia ji krautuvi
ninko. Krautuvininkas ap
žiurėjo ir sako: "Jei nori, 
duosiu $1.50.”

Gaila buvo plaukų, bet 
reikėjo pinigų. Pagalvojo, 
pagalvojo moteris ir davė 
nukirpt savo galvos papuo
šalą. Paėmė $1.50, apsiver
kė ir išėjo.

Iš tų pinigų užmokėjo 40 
centų už skrynią, o už liku
sius $1.10 pasisamdė kamba
rį ir nusipirko duonos.

Ji pradėjo jieškoti darbo. 
Vienam restorane priėmė ją 
indus mazgoti, už ką ji 
gaudavo pati pavalgyt ir 
vyrui. Bet jie neturėjo kuo 
užsimokėt už kambarį ir 
juos išvarė.

Moteris labai mylėjo savo 
vyrą ir jai labai skaudėjo 
širdį, kad jis sirgdamas ne
turi nė maisto, nė pastogės. 
Ji verkė, bet stengėsi jam 
to nerodyt. Negalėdama 
gauti niekur darbo, ji pavo
gė ant Washington avė. tū
lai poniai Meyers papuoša
lus, tikėdamosi juos parduot 

‘ ‘ L Bet

tuščia, joje randasi niekad 
kitas kaip tik oras, kuris, 
užslogintas vandeniu, o ne
galėdamas per sluogsnį 
vandens prasimušti, pasilie
ka savo vietoj ir neįleidžia 
vandens. Yra daug ir kitų 
darodymų, kad oras yra kū
nas.

Kunus kietus (minkštus), 
skystus, mes matome savo 
akimis, atjaučiame savo da- 

(silytėjimu, bet orinius ku
nus nevisuomet mes galime 
pamatyti ir juos pajausti 
savo dasilytėjimu dėlei jų 

! smulkumo.

kad visoj gamtoj viešpatau
ja dvi amžinos-nemirtinos e- 
sybės: medega ir spėka, ku
rios visoj gamtoj išdirba 
nuolatinę garmoniją gyvy
bės, nešdamos amžiną parei
gą. kaipo stebuklingą sėklą 
vyro ir moteries, gimdymui 
naujų pavydalų. Bet-gi ne 

, visiems yra žinoma kokias 
i ypatybes savyje turi tos dvi 
j esybės. Daugumas mano, 
kad medega ir spėka tai vie-| 
nas ir tas pats daiktas. Bet i 
toli ne. Mokslas, chemija ir 
fizika, atidengia mums 
daug naujo, stebuklingo ir 
išaiškina tų esybių ypaty
bes. Kiekvieną iš tų esybių 
mes galime išskirti penkio
mis dalimis musų kūno pa
jautimų: regėjimu (akimis), 
girdėjimu (ausimis), dasi- 
lytėjimu (viso kūno dali
mis, o ypač galūnėmis pir
štų), skoniu (liežuviu), uo
slėmis (nosimi), o ypač ge
riausiai atskiriame — tai 
protu (galvos smegenimis).

Medega (arba materija) 
vadiname visus daiktus bei 
kunus, kas gyvuoja, kas turi 
savo apimtį, sunkumą (vo- 
gą, kokybę), kas užima sa- 

jvo pavydalų kokią nors vie
tą ir nepavelyja niekam ki
tam tame pačiame laike už
imti tą pačią vietą. Visa 
medega toj apsireiškia tri
juose pavydaluose: kietų, 
skystų ir garinių (gazinių) 
bei orinių kūnų. Tie visi 

j kūnai skyriasi Į tris viešpa
tystes bei pasaulės: Į viešpa
tystę beorganiškają (mine- 

! ralų, metalų), — negyvai 
organiškąją (augmenų) ir 
— gyvai organiškąją (gy- 

į vunų). Prie kietų bei mink- j 
štų kūnų priguli visa gyvū
nų viešpatystė: žmonės, gy
vuliai, paukščiai, žuvis, va
balai, kirmėlės, mikrosko
piški gyvūnėliai ir bakteri
jos; visa augmenų viešpaty
stė : medžiai, žolės, gėlės ir 
dalis mineralų: akmuo, ge
ležis, smiltis, dulkė, druska 

i ir t.t Tie visi kūnai turi sa- 
vo didumą, sunkumą, savo 
ypatybes ir užima vietą, ku- 

į rią kiti kūnai tą pačią vietą 
: užimti negali. Pavyzdžiui, 
■ žmogus sedžiantis kėdėj už- 
j ima savo vietą ir mes jau 
• toj vietoj, kur sėdi žmogus,

fe

Visi kūnai turi savas apraišau nei juaejnnu me- 
skirtingas vpatvbes, arba, i^e.?os ar kūnų dalehų. X te- 
taip sakant, ženklus pažini
mo: vieni tik turi vieną v- 
patybę, kiti daug. “ 
kūnai turi f 
bes. kurios, 
tiesos, viešpatauja prigim- , 
tai ir neatmestinai kiekvie- ^es m^me tik v ieną 

;name kūne. Tokias ypaty
bes mokslas vadina visuoti- ”
nomis bei bendromis, kurias , ... -
kiekvienas žmogus turėtu karetj arba šiluma ugnies, 
žinoti, nes jų žinojimas at- Girdime tik balsą -----

na spėką be medegos negali
me matyti, negalime prie jos

I

daug. Bet 'visi dasiĮvteti. ją sugauti, pas- 
ir tokias vpatv-1 verP ar Pairti, kaip da- 

kaipo gamtos r.°sl ?u ir ji gimdo
oronia nriirim. tik vieną kokią nors ypaty-

šviesos apraišką saulės, mė
nulio, žvaigždžių, žaibo, žva- 

. Mes jaučiame tik

Girdime tik balsą žmo-

— Maike, aš visą naktį 
galvojau apie socijalistu 
reikalavimus, apie kuriuos 
tu man pereitą sykį kalbė
jai.

— Na, o ką išgalvojai, tė
ve?

— Pagal mano razumą, 
tai taip, vaike, nekuomet ne
gali būt, kaip jus norite.

— Kodėl, tėve?
— Todėl, vaike, kad kaip 

aš dabar gerai i žmones pri
sižiūrėjau, visi niekados ne
gali būt lygus. Čia jau, vai
ke, Dievo taip sutaisyta ir j 
jus to niekados neperdirb-: 
šit.

— Klysti, tėve. Jeigu tu 
tiki Į Dievą, tai aš tau paša- i 
kyšiu, tėve, kad Dievas su
tvėrė visus žmones lygiais. .

— Ne, Maike, čia tu klys-i 
ti, o ne aš. Tik tu prisižiū
rėk, vaike, kaip vaikščioja 
žmonės strvtu, o pats pama
tysi savo klaidą. Vienas te
nai eina didelis, laibas, ro
dos, ims ir perlužš pusiau; 
kitas gi mažiukas, bet sto
ras, ritasi, bracia, kaip pilna 
bačkutė. Kitas vėl turi il
gas ausis, o kitas trumpas. 
Ant galo pažiūrėkim, vaike, 
kad ir į save: mano nosis il
ga, moksliška, o tavo kaip 
bulvė. Na, ir kaip tu čia 
dabar savo nosį su maniške 
sulyginsi ? Matai, vaike,
kaip aš tave ant šito punkto 

^Bukirtau.
.— Sukirsti, tėve, tai su

kirtai, tik ne mane, bet sa
ve.

— Kaip tai save?
— Tau rodos, kad žmonės 

negali būt lygus, jeigu jų 
ausįs ir nosįs nelygios. Iš- 
tikrujų gi lygybė yra visai 
kas kita, tėve. Lygybė yra 
ve kas: visi žmonės, nežiū
rint ar.keno nosis yra ilga 
ar trumpa, yra lygus pilie
čiai; visi jie turi lygų bal
są šalies valdyme; visi yra 
lygiai pavalgę" ir visi lygiai 
naudojasi gyvenimo smagu
mais. Tokios lygybės nori 
ir socijalistai.

— Vaike, taip niekados 
negali būt, ba Dievas yra 
pasakęs, kad turi būt ponai 
ir turi būt tarnai.

— Ar gali, tėve, pasakyt, 
kada ir kam Dievas yra taip 
sakęs?

— To aš negaliu tau pa
sakyt, vaike, ba aš nesu 
toks mokytas, bet aš galiu 
tau prirodyt, kad taip buvo 
nuo pat pradžios svieto ir 
taip turės būti iki svieto pa
baigos.

— Ir vėl niekus kalbi, tė
ve. Kas buvo nuo svieto pra
džios, to senai jau nėra. 
Šiandien jau ir žmonės ki-

; tokie, ir gyvenimas nebetas, 
ką buvo iš pradžios. Se
niau žmonės gyveno giriose, 
nežinojo kas tai yra ugnis, 
kas yra stiklas, kas geležis. 

' Saulė nusileisdavo — ir jų 
urvuose užviešpataudavo 
naktis. Šiandien gi žmonės 

įgyvena dideliuose miestuo
se ir vielomis susikalba per 
šimtus mylių. Su elektros 

, pagalba šiandien žmonės 
i stebuklus daro, naktį paver- 
; čia i dieną, be arklių važinė
jasi. Net oru lakioti išrado 
! mašinas. Susinešimo keliai 
tiek jau ištobulinti, kad Į 
keliasdešimts dienų žmogus 
gali apvažiuot apie visą že
mės kamuolį, šiandien be- 

įveik kiekvienas žmogus mo- 
i ka skaityt ir rašyt. Jie skai
to laikraščius ir kas diena 

Į žino, kas dedasi plačiam pa
saulyje. O ar senovėj žmo
nės žinojo apie tokius daig- 
tus? Visai ne. Taigi kaip 
buvo išpradžios, šiandien 
taip jau nėra. O jeigu iki 
šiol pasaulis taip gerinosi, 
tai kaip tu, tėve, gali tvir
tint, kad atityje jis nebus 
da geresnis?

— Aš to, vaike, visai ne- J njek0 kito padėti negalime, 
tvirtinu; aš tik sakau, kad kol žmogus iš tos vietos 
turi būt ponai ir tarnai.

neša daug įludoZ Apie ką g?}* kalbos muzikos skam- ir” pakmd^ ka^. 
paskiaus persitikrin- bejirną, paukščių čiulbėjimą, vogt jį nemokėjo ir policija 

___ varno o-audima. veio svil- _ „A-— A <“m. Ku žS‘lad,varpo* gaudimą’, vėjo'švil- 
visi kūnai turi bendrą ypa- Plm?. upehų. srovenimą, 
tvbe "negalėjimas užimti kanuolių dūzgimą, perkūno 
užimtosios vietos.” Taigi trenksmą. Mes įspaustame 
žinom, kad kiekvienas ku-.skoni vyno, uksuso ir kitą 
nas turi savo kokybę, vogą,'k™!- Uzuodziame kvapą 
kuria vadinam sunkumu :bei smarvę atsidalinancią & kadn^i taŽtari

kva- 
ne yra kūnai,

I

savo apimti, didumą (mažą šviesa, š*klP13’. 
ar didelę) ilgume, platume, saltls> h“1??3' skoms’ 
ir augštume. Dar reikia ži- P33’ smarve

i

visi kūnai turi tame: jogiai raiška.
jie skylėti. Kaip kuriuose Medega ir spėka turi ne- 
kunuose skyles galime aiš- pertraukiamą tarpe savęs 
kiai matyti (korkas, medis), ryšį, gimdo pavydalus ku- 
Kituose kunuoše skylutes nų, duoda jiems gyvybę ir 
bei tarpus galime tik ban- persikeitimą į naujas for- 
dymais suprasti. Štai mas. Be spėkos visi kūnai

visi kūnai turi tame: j ogiai 
jie skylėti. Kaip kuriuose

ją tuojaus areštavo. Areš
tuota ji apalpo.

Prieš šitokią baisią tvar
ką turėtų sukilti kiekvieno 
žmogaus protas.

Ar bus Amerikoj karė?
Wilsonas sakosi karės ne

norįs. Bet katras iš ka
riaujančių dabar valdonų 
norėjo karės? Kaizeris vi
suomet sakėsi esąs didžiau
sis karės priešas. Taip sa
kė Rusijos caras, taip sakė 
Austrijos senis ir taip sakė 
kiti. Bet šiandien visi jie 
kariauja. Jų politika pri-

šmotukas kreidos Įleistas į yra beveiksmo (nejudą). Ge- vedė juos prie kares.
io i riausis laikrodis sugeriau-„ - Wilsonas taipgi priešin-

(pūslelėmis). ?ia mašinerija be užvedimo gas karei. Bet kokia politi-
vandeni apsidengia mažais 
burbulėliais __.
Tos pūslelės tai yra oro, ku- iir P^Sidejimo kokios nors 
ris paliko vandens išspaus-I spėkos, kito kūno, negali ei
tas pavydale pūslelių. Bet į tl.’.ir laikrodis užvestas gali 
yra tokie kūnai, kurie išro-i e.1I^1’ turėti savo judėjimą, 
do visai aklai susilieję, kaip' tlk tol, kol jame yra spėka, 
va: auksas, geležis, švinas ir į arba sakyti, kol jam tarnau
tu t., vienok ir juose yra sky-i Ja en.ergija. Gyvūnų spėka 
lutės, tą tik galima supras-1 yfa tik iki tol gyva, kol triu- 

‘I 1__ "_„2 ““i energija.
Delko tie i Kiekviename kūne energija 

kol nebus

Seredoj, 2 dieną birželio, 
Brooklyne Įvyko Trečioji 
Brooklyno Lietuvaičių Dr- 
jų Konferencija. Konferen
cijos tikslas — šelpti nuken
tėjusius nuo karės pinigais, 
drabužiais ir t.t.

Posėdis prasidėjo 8:30 va
landą vakare. Pirmininkė 
išrinkta O. Karaliūtė, sek
retorė P. Jurgeliutė. Daly
vavo 22 delegatų, atstova
vusių 7 draugijas. Buvo ir 
svečių.

(Vardus išleidžiam dėl 
stokos laikraštyje vietos. 
Red.)

Perskaityta pereitos kon
ferencijos protokolas, kuris 
priimtas vienbalsiai.

Komitetas raportavo, kad 
buvo nuėjęs pas kun. Petkų, 
kad apsiimtų priimti drabu
žius, kurie bus siunčiami iš 
įvairių vietų. Kunigas pa
aukavo tam tikslui didelį 
kambarį, ir dabar viskas 
bus siunčiama šiuo antrašu: 
Mrs. M. Misevičienė, % Rev. 
N. J. Petkus, 259 N. 5th st., 
Brooklyn, N. Y. Taipgi ko
mitetas praneša, kad atsi
šaukė laiškais ir ypatos bu
vo nuėję užkviesti Tautos ir 
Gelbėjimo fondus ir atsi
kreipę Į Liet. Dr-jų Sąjungą 
Didžiajame New Yorke. 
Visi prižadėjo atsiųsti savo 
atstovus ir mielai pritaria 
visam darbui.

Skaityta p. Adžgausko 
laiškas iš Bridgeport’o, 
Conn., kuriame linki Liet. 
Dr-jai pasisekimo ir prane
šė, kad Bridgeporto mote
ris ir-gi pradeda veikti.

Nutarta, kad konferenci
ją užvardinti: "Brooklyno 
Lietuvaičių Draugija Dra
bužiams Rinkti.” Taipgi 
nutarta, kad Draugija rinks 
ne tik drabužius, bet viską, 
kas tik bus aukaujama bei 
pageidaujama Lietuvoj, y- 
patingai pinigus, nes jeigu 
pinigų nebus, tai nebus nei 
iš ko pirkti materijos ir siū
ti drabužius. Taigi, idant 
žmonės nelaukiant pradėtų 
aukauti, išrinkta kasierius, 
kuris turės būti po $500 
kaucija.

Kasierium išrinkta Tere
sė Mačiulienė iš Brooklyn, 
N. Y.

Nutarta, kad pinigai butų 
siunčiami sekretorei, para
šius čekį kasierės vardu, o 
sekretorė turės perduoti ka- 
sieriui.

Nutarta, kad sekretorė 
parašytų keletą angliškų ir 
lietuviškų Įgaliojimų mer
ginoms eiti po krautuves 
renkant aukas ir drabužius. 
Ant Įgaliojimų turės pasira
šyti visa valdyba. Toliaus, 
jei darbas atneš vaisių, bus 
atspausdinta tam tikros 
blankos.

Išrinkta: O. Liutkiutė, P. 
Treigienė ir T. Adomaičiu- 
tė, kurios eis po krautuves 
rinkdamos aukas.

Nutarta, kad dabar susi- 
rinkusiej'i atsilankytų ir se- 
—Y’i konferencijoj ir 

kad ir jos veiktų išvien?
Sekanti konferencija bus 

paskelbta vėliau.
Konferencijos valdyba:

O. Karaliūtė, pirm. 
______  P. Jurgeliutė, sekr.

ka? Pernai jis jau buvo 
nusiuntęs Mexikon laivyną 
ir kareiviai išlipę Vero Cruz 
mieste buvo pradėję jau 
mušties. Tik ačiū trijų pie
tų Amerikos republikų in
tervencijai karė su Meksika 
likos sustabdyta.

Taip buvo da prie Brya- 
no, kuris yra didžiausis ka
rės priešas. Dabargi Brya- 
nui pasitraukusSuvienytom 
Valstijom kelias Į karę su 
Meksika pasiliko atviras. 
Ir mes jau girdim, kad pre
zidentas siunčia Meksikai 
grąsinimus.

Kogi jis nori iš Meksikos? 
Kokia nauda butų Ameri
kai iš karės su Meksika?

Oficijalis raportas paro
do, kad Į Meksikos aliejaus 
šaltinius yra Įdėta išviso 
$200,000,000 kapitalo. Iš 
tos sumos $100,000,000 pri
guli Amerikos kapitalis
tams ; $75,000,000 Anglijos 
kapitalistams; likusieji gi 
$25,000,000 —, francuzams, 
vokiečiams ir meksikie
čiams. Taip kad iš tikrųjų 
meksikiečiai gali savo alie-

■ ti musų protu iš kasdieni- • siąs juose gyva 
nių datyrimų. Delko tie j Kiekviename k” 
kūnai nuo šilumos darosi veikia tol, 
didesni, o nuo šalčio mažės- priversta išeiti iš to padėji- 
ni? . _ _ ---------------------------------
nuošė ;
randasi oras, kuris sušilęs 
keičiasi, o sykiu su tuo tem
pia ir išplečia kūno sienas, 
nuo šalčio-gi oras susitrau
kia, o sykiu su tuo susiauri
na ir kūnų sienas. Tokios 
tiesos prisilaiko bemaž ne
visi kūnai ir duoda mums 
suprasti, jogiai visi kūnai 
yra dalinami, susideda iš 
pačių mažiausių dalelių. 
Tarp tų kūno dalelių randa
si tarpai (spragutės) dides
ni už tas kūno daleles, ku
riose yra ploniausis oras 
"etheras.” Šmotas geležies 
šilumos spėka ištrauktas iš 
smulkiausių žeminių rudžių, 
Įmestas Į žemę vėl gali perei
ti Į smulkiausias rudis. Yra 
galima sumalti, sutrinti 
šmotuką kreidos, cukraus, 
druskos, rugio grūdo ir Lt., 
Į labai smulkučius miltelius. lany išėjo su savo žmona 
Galima ištempti . patį sun- pėsčiom, o skrynią su daik- 
kiausį kūną: varį, auksą, ir tais pasiuntė ekspresu. Ei- 

jatvo- 
.riuose, o tankiai ir šaly ke
lio po atviru dangum. Galų- 
gale atėjo jiedu į St. Louis 
miestą. Nuėjo atsiimti iš 
ekspreso savo skrynią. Ek- 
spresninkas pareikalavo 40 
centų už atvežimą, o pas 
juos nėra nė skatiko. Skry
nia būtinai jiems reikalin
ga, nes tenai jo vaistai, bet 
ekspresninkas neduoda be 
40 centų ir gana. Apsiver
kė abudu ir išėjo.

nebėga. Tas jau duoda sup^ raičių (celių) susideda visi Eidami jie gatve užėjo

tvirtinu; as tik sakau, kad; kol žmogus iš tos vietos ir 
turi būt ponai ir tarnai. kėdės nepasitrauks.. Prie

— Ir taip nebus, tėve. Se- skystų kunų^ priguli dalis 
niau žmonės buvo vergais;;mineralų viespatystės:. van- 
ponai su jais elgėsi kaip su. duo, aliejus, kraujas ir t.t. 
gyvuliais, o šiandien jau to i Tie kūnai turi taipgi savo 
nėra. Seniau žmonės tikė- ypatybes, savo apimtį, savo 
davo, kad valdžia yra nuo i sunkumą ir užima savo vie- 
Dievo, bet šiandien jau re-! tą, kurios niekas kitas užim
tai kas taip tiki. Kas diena i ti negali. Pavyzdžiui, paim- 
žmonės vis daugiau susf- 
pranta ir pradeda reikalau
ti lygybės. O jeigu žmonės 
ko nori, tai taip ir turės būt.

— Vaike, to reikalauja 
tik socijalistai ir kitokie 
maištininkai. Katalikai ir 
kiti geri žmonės to visai ne
reikalauja.

— Nesakyk, tėve, kad tie 
yra geri žmonės, kurie ne
nori geriau gyventi. Gal jie 
ir geri žmonės, bet jie tam
sus. Tečiaus su laiku ir ka
talikai susipras. Jau dabar 
jie vietomis pradeda strei
kus kelti prieš savo klebo
nus, o neužilgo gal ir visai 
tuos dykaduonius išvys.

— Vaike, aš mislinu, kad 
bus jau gana, ba tu jau be
dieviškai pradedi.

Aišku, jogiai tuose ku- moPer koki3 nors kito kūno 
yra skylutės, o jose ?ner?ę suteikia
:i oras, kuris galę kunui, palaikyTnui tnu-

so ir ji nedingsta, kaip ir 
medega, bet tik pereina kū
nas iš kūno, arba persikei
čia iš vieno pavydalo Į kitą.

Štai kas yra medega ir 
spėka.

Seniausis pasaulyje uni
versitetas yra Kynų sosta- 
pilėj, Pekine. Užrašai tos 
mokyklos rodo, kad baigu
sių joje mokslą yra 60,000 
kyniečių.

Kanadoj yra 365,000,000 
akrų miškų.

kim pilną stiklą vandens ir 
pabandykime ką-nors į tą 
patį stiklą įdėti, nors kitą 
mažesnį stiklą su vandeniu. 
Mes pamatysime, kad ma
žesnis stiklas vandens įdėtas 
į didesnį stiklą vandens, 
grimzdams į dugną, išspau
dė tokią dalį vandens, kokią 
šJs turėjo apėmęs ir pats 
užėmė tą vietą. Prie orui 
panašių kūnų priguli dalia 
mineralų: visi gazai, garai, 
smulkiausi atomai, eteras. 
Tie kūnai taip lengvus, taip 
smulkus, taip skysti, gied
rus ir neužmatomi, o vienok 
turi nors ir mažiausį savo 
apimtį, savo kokybę, savo 
ypatybes ir užima savo vie
tą, kurios kitas kūnas užim
ti negali. Pavyzdžiui, paim
kim tuščią bonką ir įstaty
tam į jos kaklą leiką taip, 
kad bonkos kaklo ir leikos 
pakraščiais oras negalėtų 
išeiti (turime aklai užlipyti 
bonkos kaklą). Dabar pil
tam urnai vandenį per leiką 
į bonką. Ir kas per stebuk
las? Leika atvira į bonką 
ir pilna vandens, bet į bonką

R. Baltrūnas.

Pardavė Plaukus.
Mums prisiųsta iš anglų 

laikraščio iškarpa, kur ap
rašoma sujudinantis kapi
talistiško surėdymo paveik
slas. Tūlas Dulany bedirb
damas Chicagos restora
nuose už virėją gavo džio
vą. Daktarai liepė jam iš
važiuot į sausesni klimatą.
Neturėdamas iš ko nusipir- 

j kti geležinkeliui tikėtą, Du- '1 _

tt. į ploniausią vielą, kad ^amj jjedu nakvojo p; 
keli tūkstančiai varstų tostuose, o tankiai ir šab 
vielos vos tik svertų vieną 
svarą. Tie smulkučiai dar 
nieko nereiškia, sulyginus 
juos su tuo, kaip tūli kūnai 
gali dalintis patįs savaimi. 
Į kokias mažas daleles gali 
pereiti kruopelė druskos 
įleista į bonką vandens? 
Kokios mažos dalelės be- 
džiustant rožėtai atsiskyria 
ir suerzina musų nosies ner
vus? Iš kokių mažų kama-

lllvI\01XXJ.vvlC41 •

ją tik ištolo uostyt Bet da- kančioj 
bartinė revoliucija gali tokj s*™ draugijoms,
dalykų stovį permainyt. Re- 
voliucijonieriai nori išvyti 
svetimus kapitalistus, kurie 
įlindo tenai Diazui viešpa
taujant, ir visus turtus pa
imti į savo rankas. Taigi 
šita revoliucija yra labai pa
vojinga Amerikos aliejaus 
trustui ir todėl nesunku su
prasti, kokia butų tam tru
stui nauda, jeigu Amerika 
užgriebtų Meksiką su visais 
jos aliejaus šaltiniais ir ki
tokiais gamtos turtais. Ir 
nėra abejonės, kad stmbusis 
Amerikos kapitalas pasi- 
tengs tą šalį užgriebti. Da
bar ir laikas labai patogus, 
kada visa Europa pešasi 
;arp savęs ir Amerikos ape
titams negalės priešinties.

Kapitalizmas pabudavojo 
pasauliui du daiktu: karę ir 
bedarbę. Sako, Amerika ga
li visą svietą išmaitinti. Ka
žin kodėl ii neišmaitina pati 
savęs, kad tiek daug bedar
bių turi viena sriuba misti?

Pažvelgus į Europos ka
rę žmogų paima šiurpas ir 
prisieina sušukti: Ar gali
ma rasti istorijoj didesnį 
kriminalistą, kaip šių die
nų kapitalas?!



I

važiuotų,

Kares audra Lietuvoje.
Subačius, Traškunai ir 

Raugava.
Šioje apielinkėje vokiečių 

nesusilaukė, bet karės šmėk
los artinimąsi baland. 19, 20 
ir 21 d. aiškiai pajuto. Bū
riai pabėgėlių - 
pėsčių — per čia traukė to
lyn į rytus. Išvydę bėgan
čius nuo karės žmones, ne 
vienas čionykščių gyventojų 
graibstė, raišiojo ir krovėsi 
ratuosna savo mantą. Ypač 
išgąsdino žmones žinia, kad 
iš Panevėžio visa vyresnybė, 
galop ir policija, išvažiavo. 
Dabar išbėgusieji iš Pane
vėžio jau pradeda vėl grįžti, 
nes ligi čion vokiečiai visiš
kai ir nei nepriėjo.

Andrejavos miest. (Ras. 
ap.) nuo sienos atstumo 3 — 
314 m. Atsitraukus ru
sams iš Klaipėdos, vokiečiai 
lyg keršydami už Klaipėdą, 
didžiausiu įniršimu pradėjo 
užpuldinėti parubežio mies
telius. Toks likimas užtiko 
ir Andrejavą. Tik kitur pa
sirodžius vokiečiams gyven
tojai spėdavo pasislėpti — 
išbėgti, o čia gi jie taip stai
giai užpuolė, kad žmonės vi
si paliko, tik dvi moteriški 
išspruko; miestelis gerai ap
daužytas.

Prancė Paukštvanagis.
Švėkšna ir Veiviržėnai 

(Ras. ap.) taipgi apdaužyti. 
Švėkšnoje žuvo tarp kita-ko 
dviklesė parapijos mokykla. 
Švėkšnos kunigai išvežti ne
laisvėn į Prusus.

Vilkaviškis, Suvalkų gub. 
— Vokiečiai čia pradeda 
tvarkyti visą gyvenimą ir u- 
kį. Ūkininkams išduodama 
sėklų, kitiems — arkliai ir 
padargai, kad jie galėtų ap- 
sisėti savo žemę. Pabėgu
sių kaimynų žemė liepiama 
ir dirbti.

Be to tam tikruose punk
tuose, intaisyta yra maitina
mieji punktai, kur išduoda
ma kasdien po pusę svaro 
duonos, viralo ir po5 pfeni
gus ant žmogaus.

Nuo Kybartų iki Šuklių 
dvaro ir Vyžainių pravestas 
geležinkelis, kuriuo gabena
ma į Šuklius plytų ir cemen
to: ten, matyti rengiamos 
kokios tvirtovės. Geležinke
liai pataisyti ant lentų, ku
riuos gaminamos 5 tartokų 
iš Liubavos, Suvalkų ir kitų 
girių.

(”Liet Žin,”)

Iš karės lauko
J SĄVAITŲ VOKIEČIAI 
PASKANDINO 54 LAI

VUS.
Londonas praneša, kad 

į sąvaitę laiko, nuo 5 iki 12 
birželio, vokiečių nardomie
ji laivai paskandino 54 lai
vus. Septyni iš tų buvo ne- 
utrališki. Likusieji dalija
mi taip:

Francuzų.
Belgų ... 
Rusų ....
Anglų ...
Iš 40 anglų laivų, 32 buvo 

žvejų laivai. Beto da toj 
pačioj sąvaitėj dvi anglų 
valtis paskandino vokiečių 
zeppelinas.

2
2
3

40

ANGLIJA GALI DAR 
2,500,000 KAREIVIŲ 

PASTATYT.
Anglijos armija dabar su

sideda iš liuosnorių. Bet 
jeigu pasirodytų, kad sąjun
gininkai dabartinėmis spė
komis vokiečių sumušt aar 
negali, Anglija galės įvesti 
priverstiną kareiviavimą ir 
pastatyt didelę armiją. Pa
skutinis gyventojų surašąs 
parodė, kad Anglija turi 
6,513,938 vyrus tarp 18 ir 
40 metų amžiaus. Iš bėdos, 
visi jie galėtų būti karei
viais. Bet prie tokios bėdos 
nekuomet negali prieiti; 
imanf is tų 6,513,938 vyrų 
tik tinkamiausius, Anglija 
gali pastatyti 2,500,000 ka- areštuoti.

I

reivių. Taigi nėra ko nė 
svajoti, kad Vokietija galė
tų laimėti.

ANT GALIPOLIO SIAU
ČIA DIDELIS MUSYS.
Ant Galipolio pussalio da

bar siaučia didelis musys. 
Francuzai su anglais arti
nas prie Galipolio miesto, o 
turkai atkakliai ginasi.

Kitas didelis musys eina 
nuo pereito ketvergo apie 
Maidos miestą, kurį sąjun
gininkai taip-pat nori paim
ti.

"BRESLAU” PASKANDI
NO RUSŲ LAIVĄ.

Iš Konstantinopolio atėjo 
žinia, kad 12 birželio turkų 
skraiduolis ”Midullu,” bu
vęs vokiečių skraiduoliu 
”Breslau,” paskandino Juo
doj juroj rusų karišką laivą 
minomis naikint.

i ANGLIJA NETEKO JAU 
258,069 KAREIVIŲ.

Anglijos ministerių pir
mininkas Asquith pranešė 
parliamentui, kad nuo ka
rės pradžios iki 1 birželio 
Anglija neteko Francuzijoj 

i ant sausžemio 258,069 ka
reivių ir oficieirų. Iš to 
skaičiaus 50,342 yra užmuš
tų, 153,980 sužeistų ir 53,747 
prapuolusių.

Čia da nepriskaityti nuos
toliai ant jūrių, apie ku
riuos Asąuith žadėjo vėliau 
pranešti. Žuvusieji Anglijos 
kareiviai Afrikoj ir. Turki
joj čia taipgi nepriskaityti. 
Iš viso gal butų jau apie 
300,000.

ap-
oO

FRANCUZAI PAĖMĖ VO
KIEČIŲ APKASUS.

La Porte giriose francu- 
zai užpuolė 9 birželio vo
kiečių pozicijas ir durtuvais 
paėmė dvi dideles eiles 
kasų, paimdami kartu 
belaisvių.

Šen Mielio apielinkėj 
pačią dieną francuzai 
darė 100 jardų progreso.

U 
pa-

ANGLAI PAĖMĖ TURKŲ 
MIESTĄ.

Anglai nuplaukė Tigro 
upe ir paėmė turkų miestą 
Amarą. Turkų garizonas, 
susidedąs iš 1,000 kareivių, 
pasidavė anglams be mūšio. 
Kariškas turkų laivas 
”Marmaris,” kuris nenorėjo 
pasiduoti, likos paskandin
tas. Kitas laivas, ”Mosul,” 
kuris norėjo su kareiviais 
pabėgti, likos pagautas.

RUSIJA UŽSAKĖ 250
GARVEŽIŲ.

Baldvvino garvežių fabri
ką Philadelphijoj gavo iš 
Rusijos valdžios užsakymą 
padaryt 250 garvežių. Už 
darbą susiderėta $6,000,000. 
0 Rusijoj darbininkai netu
ri darbo.

PASKANDINO VOKIE
ČIŲ SUBMARINĄ.

Anglijos pakraštyje pe
reitoj sąvaitėj anglai pas
kandino vokiečių nardomą
jį laivą, šeši vokiečių ofi- 
cieriai 21 kareivis išgelbėti 
ir paimti nelaisvėn.

Iš Amerikos.
KONFISKAVO 3 VEŽI- 

MUS GĖRIMŲ.
Pereitos subatos naktį 

Cambridge’iaus policija pa
darė ”ablavą” ir aptiekoj po 
No. 1390 Cambridge st už
tiko tikrą saliuną. Išvežė 
3 vežimus gėrimų.

UŽMUŠTA 3 VAIKAI.
Pereitoj pėtnyčioj Bosto

ne užmušta 3 vaikai. Vieną 
apie Bremen st suvažinėjo 
traukinis, kitą Winthrope 
užmušė automobilius, o tre
čias buvo automobiliaus už
muštas ant Geneva avė. 
Abiejų automobilių šoferiai— - • o*

DIDELIS STREIKAS 
CHICAGOJ.

Pereitos nedėlios naktį 
Chicagoj prasidėjo didelis 
karų streikas. Panedėlį nuo 
4-tos valandos jau nėjo nė 
vienas karas ir apie 1,000,- 
000 žmonių turėjo eiti dar
ban pėsti. Streikas apima 
1310 mylių karų gelžkelio. 
Streikuoja 14,000 darbinin
kų. Jie reikalauja išviso 
$1,400,000 daugiau algos 
ant metų.

Kompanija nori gaut 
5,000 skebų. Chicagoj pa
prastai veikia 3125 karai ir 
1518 elevated vagonų, 
surenka kasdiena 
3,000,000 nikelių.

Jie 
apie

KRUVINA TRAGEDIJA.
Sušaudyta kasyklų boso šei

myna. Užmušėją ang
lai nulinčiavo.

Johnston City, III.— Bir
želio 10 d., nakties laiku, čia 
kesintasi nušaut kasyklų 
bosą, bet bosui spėjus užge
sinti šviesą, piktadariai 
vietoj boso sušaudė jo žmo
ną ir uošvį Chapmaną; uoš
vis tuojaus mirė.

Vieną šovikų, Joną Stran- 
do, policija suėmė 2-rą va
landą po pietų. Įširdę an
glai įsiveržė kalėjiman, išė
mė šoviką, sumušė, paskui 
pakorė.

Šovikas pasirodė esąs at
eivis. Ateiviai tuomet su
kilo prieš amerikonus ir 
prasidėjo riaušės. Pašauk
ta 3 kompanijos milicijos, 
kuri išvaikė kelis ateivių su
sirinkimus.

Priežastis pasikėsinimo 
ta, kad kasyklų bosas spaus
davo darbininkus, žiauriai 
su jais apsieidavo ir kelis jų 
buvo iš darbo pavaręs. Ta
tai norėta jam atkeršyti.

C. N.

LIETUVIS PLĖŠIKAS 
PERŠOVĖ POLICMA- 

NĄ.
Šiomis dienomis Hartfor

de, Conn., likos areštuotas 
ir atvežtas Bostonan plėši
kas John R. Meakin. Poli
cija sako, kad jis yra čia au
gęs lietuvis ir tikra jo pa
vardė esanti Mikalauskas. 
Jis yra kaltinamas už 11 už
puolimų ir plėšimų, bet sun- 
kiausis prieš jį apkaltini
mas yra už peršovimą po- 
licmano Corcorano. Tas at
sitiko jau keli mėnesiai at
gal vienoj gėrimų krautu
vėj ant Columbus avė. Po- 
licmanas buvo tenai persi
rėdęs į klerką ir stovėjo už 
baro laukdamas plėšikų. Ir 
kaip sykis Meakin įnėjęs 
ton krautuvėn atkišo Cor- 
coranui revolverį ir parei
kalavo pinigų. Corcoran 
norėjo plėšiką suimti, bet 
tas jį šovė ir sunkiai sužei
dęs pabėgo.

Štai kiek policija priskai
to apiplėštų jo žmonių:

Ch. M. Hollander, užpul
tas ir apiplėštas po No. 107 
Beach st., Bostone. Atim
ta $25.

Antonio Servardi, po No. 
61 Oak st., atimta $13.

A. Cain, po No. 74 Fede- 
ral st., atimta $38.60.

M. J. O’Conner, po No 17 
Shawnut avė., atimta $28.

R. Kearns, po No. 1227 
Washington st, atimta $66.

J. Amrhein, po No. 88 
Broadway, So. Bostone, at
imta $38.

O. Pell, po No. 543 Atlan- 
tic avė., atimta $73.84.

P. McKenna, atimta $100.
J. Gilevičius, po No. 215 

Blue Hill avė., atimta pini
gai, laikrodėlis su retežėliu 
ir čekis ant $65.

P. Shea, po No. 154 Wash- 
ington st, atimta $60.

Šitie plėšimai papildyta 
tarp 4 vasario ir 20 balan
džio. Visus apiplėštus žmo
nes policija buvo pašaukus 
ir statė juos veidas veidan 
su suimtu Meakin. Visi jie 
sako, kad tai tas pats žmo
gus, kuris juos apiplėšė. 
Kai kur jis buvo nevienas, 
bet jo sėbrų da nesugauna.

KELEIVIS

KŪDIKIS SU 2 GALVOM, Pajieškau draugo, Jono Sviko; pir- ■ 
----------------------- ------------ miau gyveno Baltimore, Md. Meldžiu 

atsišaukti.
Mr. Ignotas, Naulis, 

P O BOX 277, Spring Valley, III.

Kur randas Ona Dabašinskienė ? 
Pirmiau ji gyveno Baltimore, Ma. 
Jos sesuo po vyru Raibick, turi svar
bių reikalą. Kas apie ją žino arba 
ji pati malonėkit man pranešti šiuo 
ątrašu: (25)

Mrs. Raibick,
452 Pleasant avė., St. Paul, Minn.

3 KOJOM IR 4 RAN
KOM.

Chicago, III.— šiomis 
dienomis čia gimė kūdikis, 
kuris turėjo gerai išsivys
čiusias dvi galveles, ketu
rias rankeles ir 3 kojales. 
Jis svėrė 15 svarų ir gyveno 
tik 15 minutų. Pakol gyve
no, kvėpavo tik viena galve
le. Jo motina yra 33 metų 
amžiaus moteris ir turėjo 
5 vaikus pirm to; visi jie bu
vo normališki. Dabar ji la- 
bai sunkiai sirgo, bet pa
sveiks.

Chicagos daktarų draugi
ja paėmė tą kūdiki ištyri
mui.

PRIE ŽEMĖS ARTINASI 
KOMETA.

Pereitą rudenį prof. Mel- 
lish patėmijo iš Lowellio 
observatorijos kometą besi
artinant prie žemės. Perei
toj sąvaitėj, nuo 10 iki 12 
birželio, šita kometa buvo 
jau 35,000,000 mylių nuo že
mės. Tai buvo arčiausia 
jos vieta nuo musų plane
tos. Nuo 12 birželio ji eina 
jau tolyn nuo žemės. Jos 
vuodega yra perskilus į dvi 
šakas.

PLĖŠIKAI TRAUKINYJE.
Tarp San Franciscos ir 

Los Angeles pereitos suba- 
tos naktį apiplėšta trauki
nyje apie 75 pasažieriai. 
Traukiniui bėgant du plėši
kai perėjo su revolveriais 
per 4 vagonus kratydami 
visiems kišenius. Surinkę 
apie $300 pinigais, daug lai
krodėlių ir žiedų, patraukė 
varpelį ir traukiniui susto
jus iššoko.

SUŽEISTA 50 ŽMONIŲ 
ANT GELEŽINKELIO.
Enid, Ohio.— 15 mylių 

nuo čia atsitiko ant geležin
kelio nelaimė. Nuo 25_ pė
dų augščio pylimo nusirito 
traukinis su žmonėmis ir 
50 pasažierių likos sužeisti, 
8 labai sunkiai.

AUKOS
LIETUVOS ŠELPIMUI.

WORCESTER, MASS.

Gegužės 31 d. Petro Latako ves
tuvėse, kuriosna susirinko veik visi 
laisvi žmonės, D. Valtelei priminus 
Lietuvos vargus svečiai sumetė nu
kertėjusiems nuo karės lietuviams 
$9.75 (Pagirtinas ir sektinas pavyz- 
dis. Red.).

Aukavo:
D. Vaitelė, J. Latakas, R. Jazdaus- 

kas, D. Katkus — visi po $1.30.
F. Baguskis, K. Anužis, P. Bagus- 

kiutė, M. Kenčiate, J. Šervinskiute, 
P. Ramanauskiutė, P. Ramanauskie
nė, E. Trauptienė — visi po 50c.

P. Šimkus, B. Šimkus, M. Želvis, 
A. Šipas, L. Valančauskas, V. Cida- 
daras — po 25c.

Smulkių aukų 25c. ---------
Viso $9.75

Pinigai perduota Vietinio LJŠ.F. 
iždininkui. F. B.

TACOMA, WASH.

D. L. K. Vytauto Draugijos aukos 
nukertėjusiems nuo karės lietuviams.

Aukavo šios ypatos:
D. Gediminas, A. Pažarauskis, M. 

Gučgaitė, O. Skujienė, Jurgis Aka- 
laitis, A. Pėža — po 50c.

Kaz. Kraučiunas, Jieva Staniuliu- 
tė, Kaz. Žukauskas, Y. Pažarauskis, 
Kaz. Puiškis, J. A. Zėatchius, L. 
Remedes, R. Skuja, A. Akelaitis — 
visi po 25c.; Adelė Grabauskiutė 20c.

Smulkių aukų 55c. ---------
Viso labo $6.00. 

K. Šidlauskas.$6.00 gauta.

Paj ieškojimai
Pajieškau brolio Juozo Balnionio, 

Kauno gub., Panevėžio apssk., Raza- 
limo vals, Bališkių sodžiaus, 17 m. 
Amerikoj. 4 metai atgal gyveno 
Philadelphijoj. žinantieji ji malonės 
pranešti. (26)

Apolionija Balnionytė, 
3263 Edgemont str, Philadelphia, Pa.

Pajieškau draugų Andriejaus Le- 
pinio; Kauno gub, Pacarių dvaro; ir 
Antano Spranaičio; Suvalkų gub, 
Naumiesčio pav, Maszstcių kaimo. 
Meldžiu atsišaukti.

John Javish, 
1420 — 3rd str, So. Minneapolis, 

Minn.
Pajieškau sesers Grasildos Gri- 

gaičiukės, Kauno gub., Pasvainių 
par., Gražių kaimo, ženota, vyro var
das Kazimieras Monis, gyvena kur 
apie Chicago. Meldžiu atsišaukti ar
ba kas apie juos žino priduot adresą. 

Vilemas Grigaitis,
BOX 6, Glastonbury, Conn.

Pajieškau duonkepio apsipažinusio 
gerai su duonkepyste. Geistina, kad 
butų lietuvy s; mokėtų kepti lietuviš
ką duoną. Atsiliepkit sekančiu ątra
šu: (25)

Labeiko Gindrėnas,
502 Josąph avė., Rochester, N. Y.

•V

Parsiduoda Moving Pikcher mašina 
su "oktudrin” šviečianti — ”Trawe- 
ling.” Mašina didelė, kaštavo 
8250.00. Kainos meldžiu klausti lai
šku. (25)

W. Padonewitch,
Curvensville, Pa, (Clearfield, Co.)

Pajieškau savo vyro Jono Savi- 
čiuno, kuris mane apleido 12 d. ba
landžio, 1915 m. Paliko sunkiai ser
gančią miesto ligonbutyj tik po ope
racijos ir be vieno cento. Jis paeina 
iš Kauno gub, Kupiškio parap, Ši
monių vai, Liesnujų vienasčdžio. A- 
pie 5 pėdų augščio, juodbruvis, akįs 
rudos, tykus, išblyškęs, 30 metų 
amž, bet išrodo jaunesnis. Butų ge
rai, kad atsišauktų jis pats. Arba 
jeigu kas jį patėmys ir praneš man 
— gaus $25.00 dovanų.

Anelia Savičiunienė,
407 Joseph avė, Rochester, N. Y.

Pajieškau draugo Joriįo Kazlausko; 
Kauno gub., Panevėžio pav., Nau
miesčio par, Libariškio dvaro. Mel
džiu atsišaukti.

Dominikas Motckaitis, 
BOX 124, Castle Shunan, Pa.

Pajieškau pusbrolio Antano _F. 
Stanaičio; Suvalkų gub., Naumiesčio 
pav., Lukšių kaimo; ir Jono Žemai
čio Suvalkų gub., Naum. pav., Gel
gaudiškiu par., Dapkuniškės falvar- 
ko ir kiti giminės arba pažįstami at
sišaukite.

J. A. Stanaitis,
P O BOX 1, Puksville, Wis.

Pajieškau pusbrolio Jono Dambrau
sko; turiu svarbų reikalą. Kas pra
neš apie jį —tanu ačiū.

Elena Mažeikiutė,
2112—137 str., Indiana Harbor, 

Ind.

Pajieškau Valento Adomaičio; Kau
no gub., Šiaulių pav., Luokės^ par., 
Indrečiškių sodž. Meldžiu atsišaukti 
laišku.

Juozas Brazas,
BOX L 12, Shirley, Mass.

Pajieškau pusbrolio Juozo (Genio) 
Devindono; Pocunėlių sodž., Kauno 
gub, Šiaulių pav. ir draugo Ciprijo- 
no Čiapo; Godriunų par. Malonėkite 
atsišaukti.

Klemensas Daukšas,
833 W. 33 pi. Chicago, III.

Pajieškau pusseserės Agotos _ ir 
Marės Augatikės—Bulatienės; Kau
no gub, Gauros par, norėčiau susi
rašyti. (26)

P. Valantiejus,
1808 S. Peoria str, Chicago, III.

Pajieškau brolio Jono Jenušautsko; 
Suvalkų gub, Mariampolės pavieto, 
Veiverių gmino, Girinkų kaimo, 12 
metų kaip Amerikoj. (25)

Katarina Jonuškevičiutė,
5 Rumford str, Bridgeton, Glasgow, 

Scotland,

Pajieškau brolių: Frančiškaus i r 
Julijono, Kauno gub., Raseinų pavie
to, Gmino Batakių Kaimo Užnugarių, 
Skaudviliškės par. (25)

Agnieška Barčiutė, 
50 Crovn str., S S. Glasgow, 

Scotland.

Pajieškau pusseserės Justės Rut
kauskienės; Vilniaus gub., Trakų pav. 
Butrimonių par. ir miestelio. Turiu 
svarbų reikalą. (26)

Ona Liudvinavičiutė , 
64 Willims str., Northampton, Mass.

Pajieškau pusbrolio Juozo Ačuo ir 
Vinco Lubanco; abudu Kauno gub., 
Raseinų pav., Nemakščių par., Abu
du atvažiavę Amerikon 13 metų. 
Meldžiu atsišaukti.

Ant. Motis, 
BOX 274, Westville, III.

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

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

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 
čiam atsišaukti.

Povilas 
1513 So. lst st.

pranešti ,arba pa- 
(24) 

Latvėnas,
Mineapolis, Minn.

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.

L. P. D. "LAISVĖS NARIŲ 

ATYDAL

Easton,. Pa.

Liet. Paš. Dr-jos "Laisvės” pusme
tinis susirinkimas įvyks liepos 2 d. 
1915 m., 7:30 vai., pėtnyčios vikare, 

antrame augštyje, 439 Northampton 
str., Easton, Pa.

Visi nariai malonėkite susirinkti, 
bus išduoda raportai iš draugystės 
stovio.

Dr-jos sekretorius.
REIKALINGAS GASPADORIUS 

į Lietuvių darbininkų kooperatyviškų 
valgomų daiktų krautuvų.

Turi būt gerai apsipažinęs su biz
nio reikalais, turi mokėt nors tris 
kalbas: lietuvių, anglų ir lenkų. Turi 
turėti nors apie $200.00 užsidėjimui 
kaucijos. Kreipkitės šiuo antrašu:

D. BALČIŪNAS,
P. O. BOX 265, Leuistra, Me.

L. A. D. SUSIRINKIMAS.
Lietuvių Apšvietos Draugijos mė

nesinis susirinkimas įvyks Birž. 
(June) 17, 1915, Tautiškame Name, 
101-103 Grand str., Brooklyn, N. Y.

Draugai, nors ir šitam laikui už
stojus, vienok, pasistengkime susi
rinkt į šį susirinkimą visi, nes yra 
susirinkusių neatidedamų ant toliau 
dalykų, kurie laukia greito išrišimo.

. A. D. Prot. Sekret. L
A. Petraška.

w.

WEST LYNN. MASS.

PIKNIKAS!
Rengia Šv. Kazimiero Draugystė, 
Lynn, Mass. Panedėlyj,

5 D. LIEPOS (JULY), 1915 
Labai puikioje vietoje, pas ežerą 
L1LLY POND, SAUGUS, MASS.
Tą dieną trįs specijališki gatveka- 

riai išvažuos iš Lynno 9:30 vai. ryte, 
nuo Summer ir kampas Linden sts.

Bus 8 geros dovanos, kurias gaus 
atsižymėjusios ypatos.

Malonėkit atsilankyti visi be skir
tumo, nes bus daug linksmybių.

Drstė Šv. KAZIMIERIO.

P. S. Važiuojant iš Bostono reikia 
imt karą nuo Hay Market sq. Saugus 
Centre. Iš Salėm, Mass, nuo Town 
House sq. taipgi Saugus Centre.

SEATTLE, WASH.

Lietuvių Pikninkas, parengtas 
LIETUVIŲ PIKNINKAS pareng

tas draugystės D. L. K. Gedimino 
Bus NEDĖLIOJ, 4 LIEPOS, (July) 
Darže: Maple Grove Park, Renton Jct.

Davažiuojama Tacoma Interurben 
karais — kurie palieka Seattle ant 
Yesler Way ir Occidental avė.

Maloniai užkviečiam visus lietu
vius — vietinius, taip ir aplinkinių 
miestų, abiejų lyčių, atsilankyti į šitą 
puikų pasilinksminimą, o užtikrinam, 
jog busit užganėdinti.

Daržas atsidarys 10-tą ryto, o mu
zika prasidės nuo 12-tos dieną ir 
trauksis lig vėlumai vakare. 
Įžanga 50 c. Moterims dovanai.

KOMITETAS.

Tik Pamėginkit!
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 Tautiškame Name. ( ?)

PUIKI DOVANA DYKAI.
Kas norite būti turtingu ir apsi

švietusiu, tai atsišaukit per laišką 
pas mare, 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 priežasčių 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 ŪKĘ?

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

D. B. PRATAPAS,

437 ,W. Dayton st., Madison, Wis.

FARMOS! FARMOS!
Jau yra čia pirkę apie 300 lietu

vių farmas. Jau veik visiems lietu
viams yra žinoma, kad Nason pavie
te, Fountain, Mich., yra geriausi 
kviečiams, dobilams ir bulvėms žemė: 
molis ir juodžemis. Fountain žemė 
viršija visas kitas žemes, kokios tik 
randasi lietuvių apygardoj. Aš turiu 
apėmęs išpardavimui 93 dirbamas ir 
išdirbtas farmas su troboms, dideliais 
sodnais. Yra 17,000 akrų nedirbamos 
žemės nuo $8.00 iki $20.00 už akrų. 

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 (mapos) ir 
žemių aprašymai dykai. Rašyk tuo
jaus. (26-5)

LIETUVIŲ DRAUGIJOS 
KURIOS TURI 

"KELEIVĮ” Už ORGANĄ

Lietuv. Mokslo Draugystė 
Pittsburgh, Pa.

Lietuvių Pašelpinė Draugystė 

LAISVE, EASTON, PA

Susirinkimai būna kas pirmą pdt- 

nyčią kiekvieno mėnesio nuo 7:30 va

kare, Anglų Socijalistu ruime, 40 

Northampton str.

VALDYBA 

Prezidentas — O. Velioniutė, 

1120 Jackson st., Easton, 

Vice-Prez. — A Meškauskas, 

34 So. Locust str., Easton,

Prot. raštininkas ir organo užtiurė- 

tojas — J. Ratinis. 1113 Ferry st, 

Fin. raštininkas — J. Viturys

139 S. Bank st, Easton, Pa. 

Kasierius — J. M. Jankauskas,

T3P

S

LIET U V VOS ŠELPIMO FONDO 
KOMITETAS.

Prezidentas K. Gugis,
1840 S. Halsted st, Chicago, DL 

Vice-Prezidentas 2) S. Mankos,
Cor. 12th and Vine sts, Phila,FA 

Susinės. Sekr. 1) M. M. Rice-HaraM^ 

140 E. 19th str, New Yorit N.T. 
Susinėsimų Sekr. 2) J. NeviaeluM,

183 Roebling St, Brooklym N.T. 
Finansų Sekr. 1) T. L. Dunduliu

P. O. Box 511. WestvUlo, HL 

Finansų Sekr. 2) J. Stasiulevičfaa, 

1815 E. Moyamensing avė., Phfla, P*. 

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

Kasos Globėjai: M. čėsna, 56 Markai 
St, Brighton, Mass.; J. Gegužis M 

Broadway, So. Boston, Mass.; J. Gsr- 
dauskas, New Britain, Conn.

Pinigus siunčiant čekiais arba Mo» 

ney Orderiais, reikia išrašyti varde 
Lithuanian National Relief Faad.

Visus pinigus reikia siųsti vardą 
kasieriaus per Finansų Raštininką, 
T. M. Dundulį, P. O. Box 511, WssA 
ville, III, kuns po kaucija $1,000.

LIETUVOS SUNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖ,

Dės Moines, Iowa.

Valdyba:

Pirmininkas — A. Gailis,
1013 S.E. Allen st. Dės Moinąa, Dk 

Pirm, pagelb. — P. Mileris,

821 S.E. Market st. Dės Moinea, Ia» 
Turtų Raštininkas — J. P. Ė'epetŽK 
714 E. Walnut str. Dės Moines, lova. 
Prot. Rašt. — J. Kazlauskas.

2900 E. 29th str. Dės Moines Iowa> 

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

Iždo Globėjai — J. čiapas,
123 E. D st. Dės Moines, Iow^ 
” ” — P. Ašmantą,

217 E. 6th st. Dės Moines, Imk.
Susirinkimai būna 1:30 po pMą» 

Columbia salėje, 409% E. Locust st, 
kiekvieną antrą nedeldienį mtosafok

PALAIMINTOS LIETUVOS 

DRAUGYSTĖ,

Chicago, IU.

Valdyba:

Prezidentas — K. Meškauskas,

663 W. 18th st, Chicago, UL 

Prez. pagelb. — Ed. Čepulis,

906 W. 20th PI. Chicago, UL 

Nutarimų Rašt — Ant TamkeriAų 

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

5507 W. 25th PL Cicero, IIL 

Iždininkas — L. Kasper,

3131 So. Wentworth avė. ChicagOk 

Organo užžiur. — A. Selemonarič, 

1956 Canalport avė., Chicago, DL 
Susirinkimai būna kiekvieno

šio antrą nedeldienį, 1-mą vaL m 
pietų, Geo. M. Cheraaucko saloj, 1988 
So. Union ave^ Chicago, IIL

LIET. NEPRIGULM. KLIUBAS 
Chicago, IR

Prezidentas — Sal. Vasaitis,

712 K. 17th place, Chicago, UL 
Pirm. Pagelb. — Jonas Gružmskaą^ 

923 W. 33rd pi., Chicago. DL 
Prot Rašt. ir organo užžiurėtojaa — 

Petras Keniutis,

3238 So. Halsted st., ChicaflU, 

Finansų Rašt — Ka* Mikolaitis,

3327 Auburn avė., Chicago, DL 
Kasierius — Kaz. šilas,

3342 So. Halsted str. 

Susirinkimai atsibuna kas 

nę subatą kiekvieno m , 7:88 
valandą vakare, "Aušros” svetaiaA 

je, po No. 3149 S. Halsted st. Moli
nis susirinkimas pripuola sausio 

nesij. Bertaininiai: Balandžio ir 

lių mėn. Pusmetinis Liepos mėn.

DRAUGYSTĖ ĖV. PETRO N«. 1 

Town of Lake, Chicago, HL

Valdyba: <1 •

Pirm. — B. Mozaika,

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

2459 W. 46th pL, Chicago, OL 
Org. Užžiur, Prot. rast. K. A. Ctapa^ 
4619 S. Washtenaw ava. Chicago. 

Finansų Rašt. — J. Laucevičia,

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

4612 S. Ashland avė, ČMe 

Susirinkimai būna kas trečią 
dėldienį kiekvieno mėnesio 11 
dieną bažnytinėj svetainėj, iv. P 
neprigulmingos parapijos, 4588 48 
So. Marshfield avė, Chicago, IU.

(26-5)
j. a. žEM.-trris, 

FOUNTAIN, MICH.

P*

TĖVYNĖS MYLĖTOJŲ Na. 1 

Tovn of Lake, Chicago, IIL

Tėvynės Mylėtojų Draugystės N*1 

ant Town of Lake, Chicago, DL 

sirinkimai atsibuna Iri 

nedeldienį mėnesio 12 

J. Bieržynsldo salėje, kampas 

Paulina sts.

Valdyba:

Prezidentas — A J. Bieržv 

4600 S. Paulina st, Cn 

Vice-prez. — A Kuizinas, 

4547 So. Marshfield avs, 

Prot. rašt — K. A čiapas, 

4619 S. Washtenaw avė. Chicago. 

Turtų rašt — A J. Kareiva, 

1805 W. 46th st, Chicago, 

Kasierius — K. K. Strzyneclds, 

4612 S. Ashland avė, Chicago, 

Užžiurėtojas org. K. K. Stuj nsiibt. 

4612 So. Ashland avė, Chicago, dL 
Visi Tėv. MyL Dr-stės No. 1 

riai, kurie dėl kokių nors kliūčių 

gauna laikraščio, kreipkitės pM 
Draugystės organo prižiūrėtoją, • 

tuojaus laikraštis bus irftinfiąi— 

I Redakciją rašyt nereikia, nss bs 

valdybos paliepimo, laikraščio Mąsli 
męs negalim. •

"KsL" AD1L

LIETUVIŲ PASILINKSMINIMO 
DRAUGIŠKAS KLIUBAS.

Indiana Harbor, Ind. 
Valdyba:

Prezidentas — Pranas HenderaoMM 

2112 187th st, Ind. Harbor. Ii 

Vice-Prez. — Pranas Andrijaaaaist 

3730 Elm st, Ind. Harbor, 

Prot. Rašt — Pranas Rudis, 

room 22, Palace Hotel, 

Indiana Harbor, 

Kasierius — Antanas Mikalocs, 

2112 137th st, Ind. Harbor, 

Finansų rašt — St Simonas, 

2207 137th st., Ind. Harbor, 

Maršalka — Motiejus Drungilaa, 

3604 Deodar st., Ind. Harbor. 

Susirinkimai atsibuna nedU 

po 15 d. kiekvieno mėnesio, I-a* 

landą po pietų, Antano Mikolaea 

tainėj, 2112 187th str., Indiana 1 

bor, Ind.



Rriateijis itetkyml.
Ten buvusiam (Cambrid-

tuo vardu niekas prie tos

krikštynų, nė jose vaidų. O

laikraščiuosedė ir visuose
Girdi, mes esame‘9

99

kuoti.
Visi vėžininkai tuojaus iš

9

”kad negautų pipirų nuo ku
nigo. 99 Taip rašo p. Neut

>*:

triubija.
katalikai ir tautiškų laisva
manių pas mus nėra, tad 
kaip kalbėtojas drįsta musų 
dvasiškus tėvelius” kritl-

vakaro programos atsisakė 
(vargoninkas, zakristijonas 
ir špitolninkai) bijodami

ge, Mass.) — Bereikalo tas 
žmogus gyriasi esąs soci- 
jalistu. Mes teiravomės pas 
LSS. 162 kp. finansų rašti
ninką ir gavome atsaką, kad

kuopos nepriguli. Socijali
stai nekelia nė .katalikiškų

KELEIVIS

J. VALEIKA

9
&

So
0909

hh

EL Vyrai, Viri Paa
YUDKIKO!

Jb užlaiką garą 
Mtiee rąšhs J

Vyaa ir Cigarą.
Pirmiausia ir parankiaaria 

ębta lietuviams.

304 BmJviy ir 25KD3MI
SO. BOSTON, MASS.

SUDIEV LIETUVA!
Sudiev Lietuva 
Nepraustoji,
Šalis vergų.
Šalis vyžočių;
Kur liaudis
Verkia paklusnoji 
Burtais maitinama 
Pilvočių.

ralis. Mat pas vėžininkus 
zakristijonas tai vyriausi 
galva, jo visi Kirkeliunai 
klauso (jis geriausis pas 
juos ir "aktorius,” nors ir 
”švagžda”).

Je, je, musų tautiečiams 
vargas! Supykinai zakris
tijoną ir špitolninkus ir 
Tamošius besirengiąs ”Ve
ži” kepti. O juodasai "Vė
žys” smerties labai bijo, nes 
po smerties gali likti raudo
nu! Gi juk raudona spalva 
tai cicilikiška.

Bėdini vėželiai. Net iška- 
da!Sudiev šnipai

Ir kunigija.
Kur už kiekvieną
Žodi laisvą,
Pagatavi pasmaugti 
Žmogų —
Nelaukiat nuosprendžio 
Nei teismo.

Minkštaširdis.

Skapiškietė ir Kupiškietė.
(Jaunų dienų praeitis).
Skapiškietė: — Teip ir pa

sibaigė.
Kupiškietė:

Gal būt už jūrių 
Mėlynųjų 
Pasislėpsiu nuo 
Tironijos: 
Šnipų, kalėjimų 
Baisiųjų 
Ir nuo nagaikos 
Kazokijos.

Velnių Ponaitis.

„Keleivis” kunigams 
apmokėtų.

Laike šios karės, kada 
persikėlimas dūšių i užgra- 
bini gyvenimą pasididino 
mažiausia ant 100 procentų, 
velniai ir angelai, turbut, 
dirba netik viršlaiki (over
time), bet visai be jokio atil
sio nabagai vargsta. Dan
gus, nėra abejonės, sausa
kimšai prikimštas gerojais 
kritusiais ”za caria i ote- 
čestvo” ir ”fuer Kaiser 
und Vaterland.” Bet baisu, 
kad ir pačiame pragare ne
kiltų revoliucija, nes dau
gybė „prakeiktų socijalis- 
tų,” kurie nenorėjo eiti 
skerst žmones, bet buvo 
Tchrabresniujų” prievarta 
priversti, atsidūrė visi pra
garo dugne, kurgi kitur 
maištininkus dėsi.

Gal koks „mokytas” kuni
gas, kuris žino kiek stulpų 
dievo sostas turi, kiek Žvai
gždžių panelės švenčiausios 
„karūnoj” yra ir kaip mu
žikai vėpsodami į šventuo
sius seilę varvina, papasako
tų mums, kaip tuos nabagus! 
ten sartavoja. "Keleivis,” 
beabejonės, sutiktų už strai
psnius apmokėt — nes žino, 
— kad kunigai dykai nieko 
nedaro. Fritzas.

Je, je, tikras vargas!
”Koks tai vargas su tais 

musų vadovais!” — dejuoja 
"Lėžuvninkėj” p. Neutralis, 
rašydamas apie S.L.A. pre
zidento p. F. Živatkausko 
prakalbą, sakytą So. Bosto
ne gegužės 16 d.

Je, je, tikras vargas, tiems 
musų ”vėželiams’ rėplioti at
bulai ir nešioti užpakalyje 
akis, nes tankiai ant vuode- 
gos gauna užminti.

Kada Tamošius Besotis 
pasitelkęs gaują mulkintojų 
surengia 40 valandų keiki
mo dieną ir siunčia perkū
nus progresui ir pirmeiviš- 
kajai spaudai, tai So. Bosto
no vėžininkai nerašo nė 
"Vėžyj,” nė ”Liežuvninkėj,” 
kad dvasiški piemenįs prie
tarais stabdo pirmyneigą. 
Bet kada p. Živatkauskas 
uždrožė prakalboje kuni
gams, kad jie revoliucijos 
metu buvo ištikimiausiais 
caro bernais ir padėjo juo- 
dašimčiams kramolą mal
šinti, tai "vėžininkai” įsižei-

Tai tavo, 
mariai, niekai, alia mono, 
tai bant!

Žiur, kas bus kai pasaky
siu. Matai, mieloji, kaip 
buvo: Žiūrėk, vienu kart, 
mono tata uždora Jokūbo 
orkli suvisom potkavom. 
Tai -Jokūbas atajo orklio at
siimtų. 0, žinai, martal, 
mas buvom labai bagoti ir 
puikus. 0 gi ošei, tai bu
vau puiki; visų kupiškėnų 
marga....

Skapiškietė: — Ir kas to
liau...

Kupiškietė:— O ošei, ži
nai. marga, kaip marga, teip 
marga; atsistojau ir stoviu, 
kad mani Jokūbas matytų. 
0 Jokūbas mon: nei kriukt, 
nei mikt; mažai ir težiūrėjo 
unt man. Tatai užmokėjo du 
auksinu be dviejų grivinų 
ir išjoj kaip ir ponas. Poš
kui, kad tu žinotum, mieloji, 
kad pradėjo ait unt mani Jo
kūbas, tai... oj, oj, oj... Bū
davo, aš guliu klatyj, o Jokū
bas, būdavo, ateis ir kiša bu
teliuku per skylįšaukdamas: 
Damul!.... Damul!.... laisk!.. 
Ošei toj pribagu, duris ati
darau ir Įleidžiu. Nu. tai ta- 
du par visų nokti, būdavo, 
išsidovijam. Jis, būdavo, 
knipt, o ošei gnipt.... Kad ge
rai būdavo, tai bėda!

Alia do, mieloj, negalas. 
Žiemos sulaukus Jokūbas at
važiavo unt mani piršlam. 
Tai, kad tu matytum, kaip 
apsitaisislTie čebotai didėli, 
kelnios milinas, to kepura . 
ant šalies su kazirku; su i 
sarmagu nudarytu pilkai ;su 
kešėnam, ir šolkas. Ogi kai- > 
liniai, kad bolti, tai akurat, ■ 
akurat, kaip mono droba. 
Orklio... orklio pakinktas! , 
Varpas pririštas prie lunko, i 
vodega trumpa, įžabotas, vo- 1 
žės molevotas, su stipinais. Į 

O, ošei, tai viškui, viškui 
ne apsitaisius buvou..

Jokūbas orkli pastota prie 
daržinas ir jijejo gryčion. 
0 ošei išsigundau ir bagau 
klatin apsitaisytu: matai, 
kad gražėsna bučia. Tiktai 
ošei iš priemanas, Širmokas 
nuo daržinas. Ošei: koška! 
koška! 0 jis, dui bagt! vo- 
žis poskui vyti: kabaldu-ka- 
baldu. Jokūbas dui vy
tis! Tai širmokas pirma, 
vožis poskui, Jokūbas poskui 
ir ošei poskui. Alia Jokūbas 
atsigryžė ir surako:— ”Tu 
ne sek poskui! Tavi širmo
kas baidos!” Tai ošei ir atli
kau.

Matai kai pasakau. 
Kaštonas.

jei atsiranda žmonių, kurie 
pasivadinę socijalistais nie
kingai pasielgia, nors patįs 
prie LSS. nepriguli, tai juk 
tokiems burnos neužriši.

R. Raustis. — Negalėsime 
sunaudoti.

Jaunam Kareiviui (Pana
moje).— Ačiū. Patalpinsime.

P. P. — Apie tą dalyką 
jau tilpo.

I. K. (Chicagoje).— Kaip 
Gardnerio, taip ir Chicagos 
tautiečiai, yra buržuazijos 
užtarytojai; netiesa, kad 
chicagiečiai geresni.

Meištų Tamošėliui. — At
leiskite, žinutes dėlei vietos 
stokos pavėlinome įdėti. Da
bar jau pasenusios.

P. Galskiui. — Truputį pa
sivėlinote prisiųsti praneši
mą, todėl nebetalpinsime.

E. Ben—ė, N. V. — Eilių 
nesunaudosime dėlei jų ne
vykusio sueiliavimo.

Akušerka

1
 Pabaigusi kursą Woraans Medical

College, Baltimore, Md.

Pasekmingai atlieka savo darbą 

prie gimdymo, taipgi suteikia vi

sokias rodąs ir pagelbą įvairiose 

moterų ligose.

P• raUvpCK"
80. BOSTON, MASS j

»omoicioioKiioiotoioio^^

6 Loring »tr, 

arti E ir 7 st.

Serenada.
Aš kartą nakčia ties mergi

nos langu giedojau serenadą: 
"Eikš čia, paukšteli, eikš čia.” 
— Ant rytojaus likau suareš
tuotas už vištų vogimą.

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

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

di- 
iš

AR NORI. KAD MYLĖTŲ 
MERGINA?

Jaigu nori, tad pasipirk

IgtfMEys

I

CREST KENDŽIŲ
■ o ji niekad nepamirš jųa, nes 

“kendžių gardumas priverčia ją
■ jus mylėt. Reikalaukit visur ir 

B visada Lowneya Crest Kendžių. 

B Jeigu negali gaut kitur, tai pri- 

Q s'ųsk mums dolerį, o gausi vie- 

m ną svarą geriausių Amerikoj iš- 

I dirbtų kendžių.

K. ŠIDLAUSKAS
| Generoliškas agentas

I 226 Broadv

K=-

Teiaingiauia ir Gcriauia

APTIEKA
Sutaisom Receptus ra 

džiausią atyda, nežiūrint ar 

Lietuvos atvežti ar amerikoniiki 

Gyduolių galite gauti, kokias tik 

pasaulije vartoja, taipgi visados 

randasi lietuvis aptiekoriui.

EDVARD DALY, sartokas 
Broataj. S Bestu, Mm, 

Galite reikalaut ir per laiškus, 

o mes per ekspresą gyduoles at

siųsim.

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 
slinkimą ir nuplikusius
1 labai trumpą laiką, 
taipgi išgydau. Norint 
atsakymo, reikia prisiųst štampą už
2 centu. (26)

L. J. PAULAUSKAS
(Barzdaskutys)

152 Millbury Street, Dept. 12, 
WORCESTER, MASS.

1741 W. 47tk StracL Chicago. lt!

kuonogrei- 
su pagalba 
sustabdysiu 
atauginsiu 
Pleiskanas 

kokio nors

Dr. B. 6. WERN!CK
lietuviškas d-ras

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

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

Telefonas. (37)

259 Hainmr tt, BmIh, Mm i

D-RIS ST. ANDRZEJEWSKI
Vienatinis lenkiškas

DANTŲ DAKTARAS.
Užtaisau pasigadinusius dantis ir 

dedu naujus. Laiką gvarantuoju. 
Ištraukiu dantis be jokio skausmo.

238 Harrison avė. Boston.

25,000 Ka‘^u
Užlaikau gramofonus su lietuviš

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

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 GRAND ST„ BROOKLYN, N.Y.

Skaityk ir temyk
Daugumas žmonių neužganėdinti 

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

Nusipirk gerą gabalą derlingos že
mės ir pradėk gyvenimą ant ūkės, 
kuri užtikrins tavo ateitį; . nereikės 
bijoti bedarbės nei blogų laikų. Ne

pirk ūkės (farmos) 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 $100 gali lengvai tapti sa

vininku pusėtino šmoto žemės, nes 

kitą dalį pati ūkė išmokės.
Nesiųskit markėmis, bet įdėkite 

25c. įvynioję popieron ir tuoj pasiųs

kite. ši kaina da pailginta, bet ne
Nelauk ilgai, bet rašyk arba kreip

kis ypatiškai tuojaus, nes dabar yra 
geriausia laikas. (25)

J. A. URM ANAS,
219 Washington st„ Vaukegan, H]

Ant 21 
akmens 
Gelžkelio laik

rodis sriubelių 
užsukamas, vy
riško didumo, 
ant 20 metų au
ksuotas su iš
rašytais dubel- j 
tavais viršais. 
Labai teisingai 
eina, skiriamas

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

mas. Mes išsiųsime šį laikrodėlį ant 
kiekvieno adreso už $5.75 C. O. D. ir 
persiuntimo kaštus, su teise jums vi
ską peržiūrėt. Jei busi neužganėdin
tas, nemokėk nė cento. Atsiminkite, 
jus užmokėtumėt už tokį pat laikro
dėlį apie $25.00, jei pirktumėt kitur. 
Puikus auksuotas lenciūgėlis ir ka

butis dykai su kiekvienu laikrodėliu.
(22) 

EXCELSIOR WATCH CO.

906 Athenaeum Blg„ CHICAGO. ILL.

i
I

JUS GALETE ISAUGITI

PLAUKUS
■>. Pasekmingas, moks-

l X liškas gydymas dykai
■t ž dėl vyru ir moterių.

Ar slinka jums plau- 
kai?

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

randas p'.aiskotes, 
niežas odos gaivos?

Ar plinki. bei pra- 
dedi plikti ?

Ar kenkia kas 13 
PrieS gydymą, aukščiau pasakytu li

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

"TEISYBE APIE PLAUKUS,” 
Parašita europos gar- 

singo specialisto, kuri- 
oje randas Įvairios ži-

Gražybe plauku.—su- 
dėjimas plauko ir odos 
galvos. Priežastis slin- 
kimo plauku ir žilumas 
—Kaip užlaikyti svei- 
katą ir išauginti

kius savitis turėti gra- 
žius plaukus.-žili plau- 
kai.—Barzda.—ir dėka- 
vones nuo užganėdintu 
kliętu. Ketvirtoje savaite.

GYDYMAS DYKAI.
Męs galeme pertl- 

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

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

šeštoje savaite. 4mia¥ a‘s?au^t* kuponą ir siuskete šianden.
UNION LABORATORY, Box Uą Unlon, 
N. Y.
UNION LABORATORY, 

Box MB, Unlon, N. Y.
Slučiu i dedamas 10 centu dėl apmo

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

Šauti DYKAI dvi garat (takas 
ir Didau Katalioga vūokią ma
gišku štoką ir kitokiu visokią 
dalyką, kūrinta labu aori. o 
našiam kurgaut? Atsiąsk 

savo pilną ir auką adresą ir oš
6 centus štampą sšl utdėugįmo 
prisiuatiino kaštą, o nąstoojaua 
tą Kataliogą ir štokas tas našią- 
sim DYKAI. Adresuok:
JUOZAS J. 8ZLIKAS, 

(MAGI KAS)
32(1LbbM».6hitv.l!L

JOHN KULBOK CAFE
Sveikas gyvas, brolau! Senai ma

tėmės, gal įau kur nors į kitą mie
stą persikėliai?

O ne, da vis 
čia pat 

nu, bet 

tame 

taukiaus 

nerandu

JONO 
KULBOKO 
O, l 

au jis 

celė į 

vietą, ana an 
kampo Šou 

1-mos .ir 

H’jrthe avė.
L-aoar ūs ten lodai visokius paras- 
tumus >r gražiu kambariu nakvy- 
ičms. Vasara kambariai visu, • 
štamą žilti. Todėl visiems gaL pa- 
:art atsilankyti į

JONO KULBOKO CAFE
-*•1 Wythe ava- Brooklyn, N. T.

(«!-•)

t

į Didele Dovana Knyga išminties, knyga svei-

es.

Keliaujantis Kriaučius
Siuvam visokius MOTERIŠKUS ir VYRIŠKUS RUBUS. Taip

gi parduodam tavorus jardais kitiems kostumoriškiems kriau- 

čiams arba šiaip ypatoms, kurie pareikalauja. Visokį tavoią per

kant pas mane galit gaut pigiau. Aš važinėju po Mass. ir Con. 

valstiją ir ant pareikalavimo pribunu visur.

Reikale adresuokit taip:

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

PARMOS, Geriausios FARMOS!
Pigiai parduodu geriausias gatavas Farmas su 

BUDINKAIS, SODNAIS IR UŽSfiTAIS JAVAIS.
Farmų turiu visokio didumo. Žemė molis su juodžemiu ir molis 

smėlžemiu maišyta.

DERLINGIAUSIA žEMfi — PIRMO SORTO, VISOKIEMS JAVAMS, 
ŠIENAMS IR SODNAMS.

Turiu daugybę farmų ir neišdirbtų, žemę parduodu labai pigiai— 

ant lengviausių išmokėjimų, žemė atsakančiai gera. Didžiausia Ame
rikoj Lietuvių farmerių kolonija, kur aš jau esu pardavęs 320 farmų 

lietuviams apielinkėje miesto Scottville, Mason County, Michigan, 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 KOLONUOS CENTRAS IR RANDASI 
ARTI PRIE MICHIGAN EŽERO PORTAVO MIESTO LUDINGTON.

Turime geriausią transportaciją vandeniu laivais ir geležinkeliais; 

turime turgus javų, melnyČias, bankus, bažnyčias, geriausias mokyklas 

ir visas vigadas. Broli Lietuvi, neklausyk kompanijų ir jų agentų ap

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

tokių žemių yra vargingas gyvenimas. Atvažiuoki pas mane į Scottville, 

Mich., aš turiu geriausių žemių su moliu, juodžemiu ir maišytų žemių 

geriausio gatunko, kokių gali rasti Amerikoj apgyventame gražiausiame 

krašte. Nusipirkęs nuo manęs farmą pats ir tavo šeimyna džiaugsitės 

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

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

Adresas: (28)

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

5 2 
F 

3 c 

| Šita knyga “Daktaras** gražiai pamokina, kaip vyrus, taip ir moteris, 

| kas būtinai reikalinga žinoti, visiems, kaip jauniems, taip ir seniems, I 
S ženotiems ir neženotiems
g 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 
S ir teisingai galima išsigydyti.
5. Ta knyga labai plačiai aprašo apie vyrų paslaptybes bei ligas ir taip 

| pat apie moteris telpa daug.
a. Šioj knygoj “Daktaras” dikčiai aprašo, atidengiant daug paslapčių 
S apie geriausius smagumus ženybinio gyvenimo ir taip-pat kaip ir 
£ kada geriausia yra apsivesti ir kaip.............
| Knyga “Daktaras*” yra paveikslais iliustruota, parodo ir giliausias 
s kūno dalis, išaiškina paslaptybes. Ji reikalinga kaip sveikiems, taip ir 
! sergantiems. Tik perskaičius tą knygą patirsi, ko čia negalima parašyti. 
B * Apart kitų skyrių sergantiems rodijame skaityti apie nervų, kraujo, 
į inkstų, romatizmo, odos, vidurių, nusilpnėjimo, bronchitis ir limpan- 
j čias ligas: taip-pat apie moterų nesveikumus ir kitas visokias ligas, 
g sėklos nubėgimo ir tt.
t Jei sergi, tai pirmiau ne kaip manai vartoti kokias nors liekarstas 
į ar kreiptis prie gydytojo, reikia būtinai perskaityti knygą “Daktaras”. 

5 Daug žmonių išgijo nuo rodos “Daktaro”.

j Ypatingai serganti, nusilpnėję, sukliurę, pasigadinę per jaunystės 
; klaidas ir varginami visokiomis, kaip paprastomis šviežiomis, teip 
> užsisenėjusiomis ligomis, šitoje knygoje atrasite tikrą rodą.
S Todėl, kad ta knyga dėl labo visuomenės išduota, tai kiekvienas 
į apturės ją dovanai, kuris tik atsiųs 10c stampomis prisiuntimui. Pasi- 
, skubink išsirašyt, nes netrukus gali netekt!

Reikalauk dar šiandien, iškerpant šitą apgarsinimą ir adresuok teip:

The Philadelphia Medical Clinic
1117 Walnut St. Philadelphia, Pa.

Pasarga: Profesionališki Daktarai Kliniko pasekmingai greit viso

kias ligas, vyrų ir moterų gydo. Kitiems rodąs davinėja.

Dr. William Yodcr, Dr. Th. J. Russell, Medical Directors.



ockef elleris pasmerktas.
AS PIKTADARIS TURĖTŲ

BŪT PAKARTAS.”
Taip pasalti kun. McCorkle 

Rockefelleriui į akis.
Pereitam "Keleivio” numery- 
rašėm, ką pasakė pram 

misijai apie Colorados s'
tonės 

strei- 
į pagarsėjęs darbininkų gyni- 

__u advokatas Darrov. šitame 
gi straipsnyje bus parodyta, 
kaip buvo kamantinėj amas pats 
Rockefelleris.

Tarp kitų liudininkų, buvo 
pašaukta ir keliatas kunigų iš 
Colorados. Presbyterijonų ku
nigas McCorkle parodė, kad 
Rockefelleris užlaiko Coloradoj 
daug bažnyčių didesniam darbi
ninkų pavergimui, bet tas fak
tas nuo visuomenės yra labai 
slepiamas.

Kunigas E. S. Gaddis, taipgi 
presbyterijonas, liudijo komisi
jai, kad pereitą spalių mėnesį 
jis buvo pavarytas iš Rockefel
lerio bažnyčios, nes negalėda
mas žiūrėti į baisų žmonių 
skurdą pradėjo iš Rockefellerio 
reikalauti, kad pagerintų savo 
darbininkų būvį. Ir užtai kuni
gas Gaddis buvo prašalintas. 
Jisai išteisina Colorados anglia
kasių sukilimą prieš miliciją ir 
vietos valdžią, nes toji valdžia 
ignoravo įstatymus ir iš vien 
su kapitalistais smaugė anglia
kasius. žmonės buvo įsitikinę, 
kad iš valdžios teisybės negali
ma gauti, pasakė kun. Gaddis.

Kalbant kunigui McCorkle, į 
aukso Shoreham Hotelio salę, 
kuri buvo jau pilna žmonių, įnė- 
jo ir Rockefelleris, lydimas bū
rio savo advokatų, spaudos a- 
gentų ir kitokių sukčių. Kuni
gas McCorkle tuomet atsisuko 
ir rodydamas į Rockefellerio 
kompaniją sušuko:

"žiūrėkite: tai Colorados a- 
narchistai. Jie valdo Colorados 
valstiją. Ir juos įstatė tenai 
Rockefellerio kompanija. Vis- 
viena kas už tų galvažudžių 
samdymą nebūtų kaltas, Roc
kefelleris ar kas kitas, jis yra 
kaltas ir už tą piktadarystę tu
rėtų būt pakartas.”

Toliaus kunigas išpasakojo, 
kaip Rockefellerio kompanija 
pavertė mokyklas į saliunus ir 
girdė savo darbininkus, nors su- 
lyg įstatymų valstija turi būt 
sausa; kaip kompanijos krautu
vėse buvo vedama lioterija ir 
darbininkai buvo verčiami pirk- 
ties tikėtus po grąsme netekti 
darbo, 
dėl Rockefellerio pelno, 
įstatymais tas viskas yra 
drausta.

Rockefellerio kompanijos 
laikomi lošimo ir girtavimo 

” vai randasi tokiose apystovose, 
, kokios sujudintų ir Afrikos lau- 

kinius, sakė kunigas. Loviai 
išėjimo vietose tankiai stovi 
pilni ir liejasi per kraštus, pla
tindami baisų dvokimą ir ligas, 
kuriomis labai daug mainerių 
serga ir miršta, taip kad prie 
žuvusių darbininkų Ludlow 
skerdynėj reikėtų ir tuos da pri- 
skaityti, nes jie taipgi miršta 
per Fuel and Iron kompanijos 
kaltę.

Kun. McCorkle norėjo maine- 
riams padėti iš to purvyno iš
bristi, norėjo pakelti juos. Jis 
pasakė Rockefellerio kompani
jos pirmininkui Bowersui, kad 
vieno angliakasio žmonai, kuri 
sunkiai sirgo su kūdikiu, reikia 
parvežti slaugytoją (nursę). 
Bowers atsakė, kad kunigas čia 
užlaikomas ne kėlimui žmonių, 
bet spaudimui. "Kėlimas, tai 
velnio išradimas,” pasakė Bo- 
wers. "Mes norim, kad tamsta, 
kunige, tuos italas ir graikus 
spaustum žemyn, o ne keltum. 
Tam tikslui mes užlaikom baž
nyčią ir tam tikslui tamsta čio
nai esi." Bet kunigas McCorkle 
su tuo nesutiko ir Rockefellerio 
kompanijos pirmininkas tuo-

■ jaus parašė dvasiškijos vyriau
sybei, kad ji duotų kitą kunigą. 
Bet kun. McCorkle yra socija- 
listas ir drąsiai kovoja už dar
bininkų reikalus. "Aš neišei
siu ištenai, pakol jie manęs va
ru neišmes,” jis pasakė komi
sijai.

Užbaigdamas savo liudymą 
kun. McCorkle pasakė: "Fuel 
and Iron kompanijos apygardoj 
yra daug, daug miestelių, kur 
viešpatauja toks pat padėjimas, 
bet išviso mes esam tenai tik 
du tokie kunigai, kurie drįstam 
pasakyti teisybę, jog šitas bai
sus padėjimas remiasi ant baž
nyčios ir saliuno.”

Rockefelleris užima vietą.
Pabaigus kunigui McCorkle 

liudymą, liudininko vietą užėmė 
dievuotas piniguočius. Jo ka
mantinėjimas tęsėsi 3 dienas: i 
20, 21 ir 23 gegužės. Jis pasi
sakė savo vardą ir užsiėmimą. 
Pirmininkas Walsh paklausė jo 
ketintų klausimų, į kuriuos tas 
dievuotas ponas atsakė ir pri
dėjo: ------ «

ninkė, aš turiu čia prirengęs ra
štą, kurį norėčiau perskaityt 
pirma, negu man reikės atsaki
nėti į kitus klausimus.”

Walsh "nenorėjo su tuo sutik
ti ir prasidėjo gana karšti gin
čai, kurie pasibaigė aukso ka
raliaus laimėjimu. Tuomet jis 
pradėjo skaityt savo raštą, ku
rio prasmė buvo šitokia:. Man, 
Rockefelleriui, priguli visi tur
tai ir visas pelnas, bet už riau
šes ir beteisę Coloradoje aš esu 
nekaltas ir aš neatsakau.

Tuomet vėl prasidėjo klausi
nėjimas. Walsh nurodė kunigo 
McCorkle liudymą, kad vienas 
iš prisaikintujų šuolininkų, ku
rie nuteisė visam amžiui kalėji- 
man angliakasių vadą - Lawso- 
ną, buvo nekoksai W. W. Wil- 
son, kuris yra keliaujančiu a- 
gentu ir turi monopolį pardavi
nėjimui tavorų kompanijos 
krautuvėms. Kitaip ' sakant, 
Rockefellerio kompanija tavorų 
savo krautuvėms iš kitų agentų 
neperka, kaip tik iš to Wilsono. 
Ir šitas vyras buvo išrinktas į 
prisaikintus šuolininkus (jury) 
teisti prasikaltusį prieš kompa
niją angliakasių vadovą. "Ar 
tamsta manai, kad prie šitokių 
aplinkybių teismas galėjo būt 
teisingas ?” užgriovė dideliu 
balsu Walsh. "Bet juk nėra pri
rodyta, kad tasai W. W. Wilson, 
kuris teisė Lawsoną, turi nuo 
kompanijos nuopolį,” atsakė 
Rockefelleris.

"Bet jeigu tai bus teisybė, 
kad tas agentas buvo prisaikin
tujų suole, kuris nuteisė tą bie- 
dną darbininką kalėjimo kan
čioms iki gyvos galvos, palikda
mas jo žmoną ir mažus kūdikius 
badui ir skurdui 
sybė, ar padėsi tamsta tiek pa
stangų, kad išreikalavus tam 
žmogui naują ir teisingą bylos jo ir riaušių.

jei tai tei-

Ir visa tai buvo daroma 
nors 

už-

už- 
ur-

peržiūrėjimą, kiek tamsta dė
jai, kad apgynus savo streik
laužius?" užklausė Walsh. Bet 
jokia galybė ant žemės negalė
jo priversti Rockefellerį duoti 
tinkamą ir aiškų atsakymą. 
"Aš nežinau,” "aš neatsimenu,” 
"aš neprisirengęs į tai atsaky
ti” — tokiais ir tam panašiais 
atsakymais tas aliejaus princas 
atsakinėjo į didesnę dalį klau
simų.

Su kokiu pasiryžimu buvo da
romas šitas kamantinėjimas, 
tai galima suprasti jau ir iš to, 
kad komisija tuojaus mušė te
legramą iš Washingtono į Dem 
verą, kad tikrai patyrus, ar 
minėtasai Rockefellerio kompa
nijos agentas, W. W. Wilson, 
sėdėjo prisaikintujų suole, ku
ris nuteisė mainerių vadą iki 
gyvos galvos kalėjiman prie 
sunkių darbų, ar ne.

Ir anksti pėtnyčios rytą buvo 
jau nuo Colorados valstijos pro
kuroro atsakymas, "štai,” ta
rė Walsh, pakišęs Rockefelle
riui po nosia telegramą, "štai 
čia yra atsakymas nuo žmo
gaus, kuriuo tamsta daugiausia 
pasitiki.”

Perskaityta telegrama ir pa
sirodė. kad tasai W. W. Wilson 
yra ištikimiausiu kompanijos 
agentu ir kad jis buvo išrinktas 
teisti Lawsoną.

”Ką tamsta dabar’ darysi?” 
užgriovė Walsh pasistiepęs per 
stalą ir energiškai kratydamas 
pirštu per šešis colius nuo Ro
ckefellerio pabalusio, bereikš
mio veido. "Ar tamsta reika
lausi, kad tam žmogui (Lawso- 
nui. Red.) butų paskirta nauja 
byla?”

Rockefelleris bandė išsisukti 
savo gudriais atsakymais: "aš 
dabar negaliu pasakyti," "aš 
prie tokio klausimo da neprisi
rengęs,” "aš nežinau” ir t.t. Bet 
Walsh grūmojo Rockefelleriui 
kaulingu savo pirštu po nosia 
ir kas kartas vis stipriau šau
kė: "Pasakyk aiškiai, ką tam
sta dabar manai daryti? Aš 
reikalauju atsakymo, kaip tam
sta dabar manai išgelbėt tą ne
laimingą žmogų, kuris per ne
teisingą teismą likos nubaustas 
sunkesne bausme, negu mirtis? 
Ar tamsta bandysi dabar jį gel
bėt?”

Rockefelleris protestuoja.
Rockefelleris užprotestavo 

prieš Walshą, kam jis taip ašt
riai jį klausinėja. Jam rodėsi, 
kad prieš jį komisija turi vaik
ščioti ant pirštų ir klonioties iki 
žemės, ir jeigu jisai pavelys, tik 
tuomet jį gali klausinėt Bet 
jis apsiriko. Walsh aštriai jam 
atkirto: "šitą tyrinėjimą vedu 
aš, o ne tamsta, ir kokiu budu 
aš tai darau, tai mano dalykas." 
Rockefelleris nuleido nosį ir 
daugiau jau neprotestavo, tik 
ant tūlų klausimų visai neatsa
kinėjo.

Kapitalistų šunybės išeina 
aikštėn.

Kokių šunybių kapitalistai 
griebiasi laike darbininkų strei-’

Colorado Fuel and Iron (Rocke
fellerio) kompanijos perdėtinis 
L. M. Bowers rašė Rockefelle
riui 18 lapkričio, 1913 metų, ka
da Coloradoj buvo streikas, ši
tą laišką Walsh perakaitė prie 
paties Rockefellerio. štai ką 
Bowers Rockefelleriui tuomet 
rašė:

"Tamstai smagu bus išgirsti, 
jog mes gavome talkon visus 
savo miesto bankierius, kurie 
jau tris ar keturis kartus kalbė
josi su musų piemenuku (little 
cowboy) gubernatorium ir su
tiko paskolint valdžiai reikalin
gų pinigų užlaikymui milicijos, 
kas duos mums tokią spėką, su 
kuria bus galima priversti an
gliakasius grįžti darban, o jei 
ne, tai nors apsaugot tuos 
žmones (skebus. Red.), kurie 
nori atvažiuot čionai iš Texas, 
New Mexico, Kansas ir tolimų
jų Rytų.

"Beto, šitie bankieriai, ko
mercijos butas, birža ir daugelis 
didelių biznierių ragina guber
natorių, kad jisai išvytų iš Co
lorados tuos tvirkinančius agi
tatorius (unijos organizatorius. 
Red.).

"Kita galinga jėga, kuri likos 
patraukta kasyklų savininkų 
pusėn — tai laikraštija. Su
rinkta keturiolikos įtekmingiau- 
sių laikraščių redaktoriai Den- 
vere, Pueblo, Trinidade, Wal- 
senburge, Colorado Springsuose 
ir kituose didesniuose Colora
dos miestuose.”

Su pagalba tų laikrašičų vi
suomenėj buvo platinama biau- 
riausis melas apie streikuojan
čius. Buvo rašoma, kad tai bai
sus žmonės; kad apsiginklavę 
šautuvais ir dinamitu jie ren
giasi jau užpulti ant turtingų 
gyventojų; kad tai labai pavo
jingi "foreigneriai;” kad jie ne
bijo nė Dievo nė įstatymų; kad 
tai baisus anarchistai, kurie nė 
patįs nenori dirbti, nė kitiems 
leisti; kad jie trokšta tik krau- 

* šitoks juodas me
las buvo platinamas kapitalistų 
laikraščiuose tuo tikslu, kad 
prieš streikuojančius darbinin
kus sukėlus visuomenę ir pa
teisinus panaudojimą prieš juos 
privatiškos Rockefellerio ka- 
riumenės ir valstijos milicijos. 
Teisybę apie streiką rašydavo 
tik du socijalistų laikraščiai. 
Bet, kad teisybės niekas nežino
tų, Colorados gubernatorius so
cijalistų laikraščius uždarė, ju 
spaustuves milicija išardė, o re
daktorius ir kitus darbininkus 
areštavo ir uždarė kalėjimam 
Ir visa tai buvo daroma su Ro
ckefellerio žinia, nes apie viską 
jam pranešdavo kasyklų perdė
tinis Bowers.

Walsh perskaitė da vieną laiš
ką, kur 22 gruodžio, 1913 m. 
Bowers rašė Rockefelleriui iš 
Colorados sekančiai:

"Jeigu gubernatorius butų 
taip pasielgęs rugpiučio mėne
syje, kaip jis buvo priverstas 
elgties paskutinėmis sąvaitė- 
mis, tai šitas streikas nebūtų 
galėjęs tverti nė 10 dienų.

"Mes panaudojom kiekvieną 
galimą ginklą, kad privertus jį 
veikti. Jis vis dar čiupinėjo dar
bininku vadovus su pirštinaitė
mis. Bet dideli žmonės (su
prask piniguočiai. Red.) padėjo 
mums skaudžiai nuplakti tuos 
agitatorius, o kartu ir patį gu
bernatorių.”

Visi šitie laiškai buvo atrasti 
pas Rockefellerį, tečiaus per 
pirmutinį tyrinėjimą New Yor- 
ke jisai sakė šitai pačiai komi
sijai, kad apie Colorados strei
ką jis nieko nežinojo ir negirdė
jo.
Apgaudinėja angliakasius sve

riant anglį.
Pirmininkas Walsh nurodė 

kompanijos telegramą Rocke
felleriui, kur buvo kalbama a- 
pie pakėlimą anglies kainos per 
streiką ir paklausė:

"Argi tai neteisybė, kad per 
streiką jus buvot pakėlę anglies 
kai 
n< _

"Aš neatsimenu, kiek tuomet 
anglis prekiavo,” atsakė Rocke
felleris.

”0 ar tamsta nežinai, kad 
Colorados prokuroras Farr buvo 
nuvykęs pas gubernatorių ir 
reikalavo milicijos streiklau
žiams į jūsų kasyklas įstatyt?” 

"Aš to nežinau,” atsakė mili
jonierius.

”0 ar tamstos kompanija ne- 
apgaudinėjo angliakasių sve
riant anglį?”

"Man tas nežinoma,” atsakė 
Rockefelleris.

Tuomet Walsh paėmė Rocke
felleriui rašytą Boverso laišką 
ir perskaitė, kur aiškiai pasaky
ta, kad kompanijos apgaudinėja 
darbininkus neteisingai sverda- 
mos anglį (mat nuo svarų an
gliakasiams mokama). Bet 
Rockefelleris purtino galva, kad 
apie tai nežinąs ir gana.

Paskui Walsh paklausė to 
dievobaimingo milijonieriaus, 
kodėl jisai, būdamas kompani
jos direktorium, nepasistengia

ainą, taip kad bėdini žmonės 
tegalėtų jos nusipirkti T'

kės nuo kriminališkų saliunų. 
Rockefelleris atsakė, kad tai 
valdžios dalykas. Tuomet 
Walsh perskaitė laišką, kuris 
parodo, kad vyriausia valdžia 
tenai ir yra pats Rockefelleris. 
Suorgaaizuota 326 galvažudžių 

— Rockefelleris džiaugiasi.
Walsh perskaitė jaunojo 

Rockefelerio laišką, rašytą 1913 
m. antrą Kalėdų dieną. Tenai 
pasakyta, kad senas Rockefelle
ris labai džiaugiasi "iš dabarti
nio dalykų stovio.” Perskaitęs 
laišką Walsh paklausė:

’Tš kokio dalykų tovio tams
tos tėvas taip džiaugėsi?"

"Aš dabar neatsimenu,” atsa
kė jaunas milijonierius.

"Na, o kokiu budu is tą 
džiaugsmą išreiškė?"

"Dabar man butų sunku tai 
atsiminti," sukinėjosi Rockefel
leris.

"Gerai. Tūlas laikas prieš tą 
laišką Jeff Farr apginklavo Co
loradoj 326 galvažudžių ir už
leido juos ant streikuojančių 
angliakasių, ar ne tiesa?"

"Buvo kalbama. Aš nežinau," 
sako Rockefelleris.

"Ir prieš tą laišką tie žmo
nės suvarstė kulipkomis šėtrų 
kolioniją ties Forbes, kur vie
nam vaikui per koją perėjo net 
9 kulipkos?"

Rockefelleris abejojo.
Pasirodo, kad tas didelis die

vobaimingojo Rockefellerio 
džiaugsmas buvo išreikštas po 
tų baisių atsitikimų Coloradoj.

Ludlow skerdynė .
Toliaus Walsh paklausė 

pono, ar jis negirdėjo apie Lud- 
low skerdynę. Kada tas už
sigynė, Walsh perskaitė laišką, 
kur 5 dienas prieš tą skerdynę 
kasyklų perdėtinis rašė Rocke
felleriui, kad Trinidado mieste 
organizuojama da viena liuos- 
norių rota, kuri susidėsianti iš 
100 vyrų: užveizdų, kunigų ir 
kasyklų sargų, ir kad Rockefel
lerio kompanija turi tuos karei
vius” apginkluoti ir užlaikyti.

"Ar tamsta nežinai, kad tai 
buvo tie patįs piktadariai, ką už
puolę Ludlow kolioniją ne vien 
tik šaudė į angliakasių šėtras, 
bet paskui da plėšė lavonus ir 
ant galo uždegė visą šėtrų ko
lioniją, kur iškepė kelios mo
teris ir keliolika mažų vaikų?”

"Taip kalbama,” atsakė šal
tai Rockefelleris.

"Ar tamsta tokį darbą 
mi ?" paklausė Walsh.

"Aš neremiu jokios prievar
tos !” atsakė užsidegęs milijonie
rius.

"Vienok tamsta remi savo 
kompanijos viršininkus, o tie 
viršininkai suorganizavo ir ap
ginklavo tuos žmogžudžius. Ar 
tamsta nejauti morališkos at
sakomybės už tuos darbus?”

"Aš jausčiau didsnę morališ
ką atsakomybę, jei kompanijos 
viršininkai nebūtų galėję ap
ginti turtą ir gyvastį,” atsakė 
Rockefelleris.

Walsh paklausė, ar skaitė Ro
ckefelleris apie Ludlow skerdy
nės baisybes. Rockeffeleris at
sakė, kad jis žino iš savo kom
panijos viršininkų pranešimų, 
kad tenai "nieko baisaus nebu
vo, tik tvarka palaikyta.”

"Taip, tamsta tiki savo kom 
panijos viršininkų žodžiui, be 
užmerki akis prieš Ludlow bai
sybes. Taip-pat tamsta už
merki akis ir prieš kitas betei
ses,” kalbėjo Walsh. ’Tamsta 
sėdi savo ofise New Yorke ir 
ką tik tamstos kompanijos vir
šininkai daro, viską patvirtini.” 

Tuomet Walsh išsitraukė at
virutę ir pridūrė :

"Jūsų kompanija buvo visuo
se laikraščiuose paskelbus, kad 
Ludlow kolionijos šėtras niekas 
nešaudė, kad tie vaikai sudegė 
tenai per nelaimę. Bet aš jums 
galiu parodyt, kad nevisi jie te
nai žuvo nuo gaisro, štai 
jums perskaitysiu atvirutę, 
rią aš gavau nuo Snyderių, 
rių sūnelis buvo peršautas 
galvą ir užmuštas, kuomet 
saugojo mažutę savo sesutę, 
štai čia ant kitos atvirutės pu
sės yra ir paveikslėlis tos nekal
tos Ludlow aukos. Ar nori tam
sta jį pamatyt?”

"Nereikia; tamsta jau viską 
apibriežei,” atsakė Rockefelle
ris.

"Tamsta sakai, kad tamstos 
kompanija turėjo ginti turtą ir 
gyvastį, bet ar tamsta žinai, kad 
pakol tenai nebuvo kompanijos 
organizuotų galvažudžių, iš an
gliakasių pusės nebuvo nė vieno 
šūvio?” paklausė Walsh.

"Aš nežinau,” atsakė Rocke- 
felleris. \

"Ar tamsta sakai, kad tai ne- 
faktas?”

"šitame dalyke aš savo nuo
monės visai neišreiškiu,” užbai
gė Rockefelleris.

Pasmerkimas.
Tyrinėjimui pasibaigus, ko

misijos pirmininkas Frank P. 
Walsh, kurį pats Wilsonas buvo 
tam tikslui paskyręs, pasakė, 
kad komisija prirodė, jog "visa 
atsakomybė už Colorados nuo- 
tikius puola ant paties Rockefe-
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VALSTYBINE BANKA
Didžiausia ir užtikiiniausia lietuviška Banka Amerikoje. 
ĮSTEIGOS IR APSAUGOS KAPITOLAS $2,200,000.00.

(Apie keturis ir pusę milijono rublių). Verta pikio užsitikėjimo.
VALSTYBĖS RANKOS 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.
VALSTYBĖS BANKA persiunčia dabar pinigus j Rusiją pagal žemiausį esant} kur

są su pilniausiu užtikrinimu: reiškia, jeigu pinigus dėl kokios nors priežasties ne
gautų adresatas, tad kiekvienas gaus pinigus atgal. VALSTYBĖS BANKA pataria 
kiekvienam norinčiam siųst pinigus į Rusiją, pareikalaut pinigų kainos VALSTY
BĖS BANKOS.

Parduoda Laivakortes į Rusiją labai pigiai, nauju saugiu keliu laivais išeinan
čiais subatomis. Per musų įtekmę kiekvienas tuojaus gauna Konsulio paliudymą 
valno perėjimo rubežiaus. Patarimai dykai.

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

374—378 GRAND ST- 52-54 NORFOLK ST NEW YORK N. Y.

kasių vadovai, kurie vedė Colo
rados streiką, kovoja už laisvęl 
su "tokiu galingu ir pavojingu 
priešu, su kokiu tik galėjo ka
da nors susidurti musų revoliu- 
cijonieriški protėviai.” šitas ty
rinėjimas buvo labai svarbus, 
sako Walsh, nes jis parodė, kad 
kiekvienas apkaltinimas, meta
mas ant senojo ir jaunojo Ro- 
ckefellerių, kaip lygiai ir ant ki
tų kasyklų savininkų, kurie šei
mininkauja Coloradoje su jais 
išvieno, yra teisingas, ką paliu
dijo žodžiai iš paties Rockefei- 
lerio lupų ir daugelis laiškų su' 
jo paties ir jo bendrų parašais.

"Politiškas viešpatavimas, 
gubernatoriaus gązdinimas, val
džios ir žmonių paniekinimas, 
valstijos prostitucija privatiš- 
Kiems reikalams, visiškas nepai
symas šalies įstaigų, Ludlow 
skerdynių baisybės, nežmoniš
kas spaudimas ir išnaudojimas 
bejiegių angliakasių, tauriau
sios rūšies vagystės, bandymas 
nuduoti, buk anglies kompani
jos tarėsi konferencijoj su dar
bininkų atstovais, kuomet to 
visai nebuvo, gaudymas ir de
portavimas nepatinkamų kom
panijai žmonių — visa tai buvo 
patirta iš paties pono Rockefel- 
lerio ir jo ypatiškų lieutenantų 
liudymo," sako Walsh.

"Bet svarbiausia yra tas, kad 
komisija patyrė, jog už visas tas 
nedorybes kaltas yra Rockefel- 
leris,” jis sako.

Dabar komisija parašys savo 
raportą, žmonės turės progą 
pamatyt, sako Walsh, kaip vei
kia monopolinės nuosavybės rei
kalai, kada jiems reikia už
gniaužti sukilimą prieš indust
rijos despotizmą ir pavergti vy
rų, moterų ir kūdikių gyvastį.

"Aš būtinai norėjau ištirti ši
tą draugijinę vėžlygę iki pat 
dugno, nes aš supratau, kad Co
lorados kova buvo ne vietinio 
arba ypatingo pobūdžio dalykas, 
bet ji reprezentavo visą tą di
džiąją laboratoriją, kurioj atsi
spindėjo visas darbininkų klau
simas ir, mano nuomone, paro
dė, kas atsitinka kiekvienoj vie
toj, kada darbininkai kovodami 
už ekonominę savo laisvę išeina 
prieš piniginius reikalus ir to
kius ponus, kaip Rockefelleris,” 
užbaigia Walsh.

Pagerbimas Ludlow sker
dynės aukų.

Prie progos reikia da pasa
kyti, kad 1 birželio Trinidade 
Col., vietos darbininkai įtaisė di
delę parodą paminėjimui žuvu
sių Ludlow skerdynėj aukų. 
Skerdynę Rockefellerio galva
žudžiai įtaisė 20 balandžio, 1914 
m. žuvo tuomet 21 asmuo.
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Indomiausias aprašymas apie visas

KARES BAISENYBES

< į goję aprašoma karė vokiečių su franeuzais. Skaitant šitą knygą

< > plaukai šiaušiasi ant galvos. Autorius šio veikalo Lamszus yra 

į į pagarsėjęs antimilitaristas. Už šio veikalo parašymą jis buvo

< j skaudžiai vokiečių valdžios persekiojamas. Lietuvių kalbon tą vsi-

< kalą išvertė Negeistinas. Knyga atspausta ant gražios popieros 

į į ir papuošta gražiais viršeliais. Kaina tik 15c.

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

į “KELEIVIS”
28 Broadway, So. Boston, Mass.
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O dabar, ponas pirmi- ko, tai paaiškėjo iš laiško, kurj apvalyti savo kasyklų apielin- Walah sako, kad anglia- na—

LIETUVIAI PABĖGĖLIAI 
RYGOJE.

Užplūdus vokiečiams Že
maitiją daugybė lietuvių, 
kurie spėjo pabėgti nuo vo
kiečių, atsidūrė net Rygoje. 
Rygos lietuviai rūpinasi jų 
maitinimu, kadangi tūli pa
bėgėliai atbėgo taip, kaip 
stovi: be skatiko, be geres
nio drabužio juos laukia 
baisus skurdas. Vienas to
kių pabėgėlių rašo p. V. 
Kumšliečiui į Clevelandą:

"Užėmus vokiečiams 
’lungę atbėgome 15 ba- 
andžio į Rygą. Bėgome nuo 

vokiečių todėl, kad vokiečiai 
žvėriškai elgiasi: visus dik- 
uosiug vyrus varo prie dar

bo ir stato j savo kariumenę; 
naudą visą išveža j Prusus 
moteris ir merginas gedi- 
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Darbininkai, Skaitykit 
” V AID YLĄ!”

į." "Vzidyloz” leidėjas 

matydamas darbi

ninkus mažai dir

bant, sumažino sa- 

.. . -» J vo laikraščio "Vai-

t 7 dylos” kainą. Kas 

prisius 25 c. gaus 

’ laikrašti "Vaidylą”
# ’ per visus metus., 

"Vaidyla yra didelio formato, su 

puikiais paveikslais; tikras darbinin

kų laikraštis. Eina jau antri metai; 

nėra leidžiamas dėl pelno, tik dėl pa

gerinimo darbininkų būvio. Kurie ir 

mažai dirbate galite užsimokėti to

kią mažą prenumeratą. Siųsdami pi 

nigus adresuokite taip: (22)
"VAIDYLA,”

1334 S. 48th are. Cicero, III

IMntakn Dhm M. ZintaL
Boaton, Maaa. 

VizokiM liga* gy 

d*u pasekmingia- 

usial. Ateikit tie- 

ziok paa mane 1 

trepala i virtų tik 

neikit į aptieka: 
mano durys bal

tos arba telefoną 

duok o si stosiu.

Ofiso valandos 

Nuo 9 iki 11 ryte 

nuo 1 iki 2 ir 6 iki 

8 vakare. Telephone 1967—8 Richmoan

8 vakare. Teleph. Richmond 2622-K. 

Gyv. 155 Chestnut st., Chelsea Puk.

SAUGOKITĖS
nuo firmų, kurios NEDUODA 

Jums užganėdinimo už Jūsų 

pinigus. Musų kompanija duo

da geriausį užganėdinimą žmo

nėms su savo PATARNAVI

MU ir GRAMOFONAIS, ko

rius gvarantuojam ant 15 metų

Ant musų pagarsėjusių Gra

mofonų, kurius mes parduo

dam tuojaus užmokant arba 

ant iimokesčio po

31.00 MĖNESYJ.

tu gali išgirsti savo namuose 

gražiausią Muziką ir Dainas.

3 mėnesius išbandymui Dykai. 

24 ar 50 Dainų ir muzikos Dy

kai. Reikalaukit dykai musų 

gražiai Iliustruoto KntaUogo.

Rijai Rioiopipli Ci.
New York, N. Y.
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Lietuvių Teatro Šventė

LEIDES IR VYRAI—KYP KVAIT!

M. ANDRIUšIUTe

VIENATINĖ LIETUVIŠKA

. Sa 

dėlto,

KNYGOS
KELEIVIO** SPAUDOS

Parsiduoda fomičiai.
Parsiduoda trijų kamba

rių fomičiai. Tik metus var
toti ir parsiduoda labai pi
giai. Atsišaukit po numer. 
237 D st., ant pat viršaus,

So. Bostone.

PARSIDUODA STORAS.
Gerai įtaisyta bučernė parsiduoda 

geroj vietoj už prieinamą kainą, ~ 
vininkai parduoda šitą storą 
kad užsideda kitokį biznį.

CH. ZARONSKI,
170 Washington st.,

Cambridgeport,

Įstatymas pedlioriams.
Šiomis dienomis Įnėjo gy- 

veniman naujas Įstatymas, 
sulyg kurio pedlioriai turi 
turėti laisnius. Beto Įstaty
mas reikalauja kad ant bak- 
so ar vežimo butų pedlio- 
riaus vardas, adresas ir lai- 
snio numeris.

So. bostoniečiai, kurie no
rėsite važiuoti tarptautiš- 
kan Socijalistų Partijos 
piknikan Į Quincy, Mass., 
ketverge, birželio 17 d., ga
lite susirinkti socijalistų 
salėn 12 vai. dieną. Iš čia 
važiuos visas lietuvių būrys.

sutvėrė savo 
keletas 

vėl 
riaudžias ašaras lieja, 

mus vienybės nėra 
Išeina, 

— patis 
ragino 

šelpimui 
Jei ren- 

L.š. Fondas — 
jei rinks tautinin- 

aukaukite ir jų fon-

Didelė lietuvių ekskursija.
Pereitoj nedėlioj buvo su- 

sivažiavę apie 500 lietuvių Į 
Spot Pondą. Tai buvo di
džiausia So. Bostono lietu
vių ekskursija šįmet. Daug 
buvo jaunuomenės ir iš ap
linkinių miestelių. Diena 
praėjo labai linksmai. Buvo 
Įvairių žaislų, dainų ir kito
kių pamarginimų. So. Bos
tono lietuviai bandė savo 
spėkas su cambridge’iečiais 
traukdami virvę. So. Bos
toniečiai cambridge’čius sa
vo kaimynus pertraukė. Se
kanti nedėldieni vėl bus 
toks išvažiavimas ir atsižy
mėjusiems bus duodamos 
dovanos. Cambridge’čie- 
čiai ketina atsivežti stipres
nių vyrų. Pažiūrėsim, ar 
daug jie tokių turi.

So. Bostono drutuolis.

Motina užnuodijo 4 vaikus 
ir persipiovė sau gerklę.
Netoli Bostono, Green- 

\voodo miestelyje, atsitiko 
baisi tragedija. Tūla H. E- 
nis, turėdama 4 mažus vai
kus ir negalėdama sergant 
juos apžiūrėti, o tiems nuo
latos rėkiant, išėjo iš kant
rybės ir uždavė visiems nuo
dų, paskui persipiovė sau 
gerklę ir mirė. Kaimynės 
atėjo ją aplankyti ir rado 
kraujuose paplūdus, o vai
kai kankinosi didžiausioj 
konvulsijoj. Tuojaus pa
šaukta daktaras ir vaikus 
pasisekė išgelbėt. Vyriau- 
sis yra 4 metų, o jauniausis 
3 mėnesių.

BOSTONE IR VISOJE MASS. VALSTIJOJE. 
Gyduolių galite gaut kokios tik pasaulyj vartojamos, 

bet ypatingai geros sekančios gyduolės:
Nuo Reumatizmo $1.00. Nuo slinkimo plauką ir pleiskaną 75c. 

Nuo kosulio, grippo ir slogos $1.00. Kraujo Valytojas $1.00.

Nuo saulės nudegimo 50c. Bobro lašai $1.00. Nuo suirimo Nervą $1.00. 

Vaiką ramintojas 25c. Pamoda plaukams 20 centą.

Nuo viduriavimo suaugusiems 50c. Nuo viduriavimo mažiems 25c. 

Gydanti mostis nuo pučką 50c. Nuo prakaitavimo koją 25c. 

Mostis ir skysčiai nuo niežą ir parką $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. 

Pilės dėl Kepeną ir Inkstą 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 visokią gėlią 25, 50, 75, $1.00, $2.00 ir daugiau. 

Taipgi turiu visokią gyduolią vėliausio išradimo, nuo visokią 

paslaptingą ir kitokią ligą.

Jeigu norite gaut tikrus vaistus, kurie sugrąžintų 
jums sveikatų, 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. EpT’F ' <| . .

Visokiame reikale kreipkitės šituo adresu:

PARDUODU FORNIČIUS.

Geri fomičiai, minkšti, karpetai ir 
gramafonas, parsiduoda pigiai. Pa

matyt galima kasdieną. (24)

JUOZAPAS JANKUNAVICIUS 

106 Silver st., So. Boston, Mass.

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

KAINA TIK 25 CENTAI.
Pmisrus salima prisiųsti per mon»v orderį arba suvyniot kvoterį į popie- 

rėię ir įdėti į gromatj. Adresuokite taip:'

“KELEIVIS”
28 Broadv/ay, So. Boston, Mass

ATSILIEPIMAS.
"Darbininkų Balso” No. 

23 tūlas Plepys rašo iš So. 
Bostono apie rubsiuvių 
streiką ir kaip jis buvo pra
laimėtas. Kadangi šitam 
rašinyje nėra nė krislo tei
sybės ir So. Bostoniečiai 
pradėjo ant manęs jau už
sipuldinėti, kam aš taip be
gėdiškai tenai meluoju, tai 
priverstas esu paaiškinti, 
jog aš Į Darbininkų Balsą” 
nieko nesu rašęs ir iki šiol 
to laikraščio net matęs ne
buvau. Matyt koks provo
katorius tyčia apšmeižė so
cijalistus ir pasirašė mano 
pavarde. Jis tenai tvirtina, 
kad socijalistai kalti už rub
siuvių streiko pralaimėji
mą. Tai yra didžiausia ne
teisybė ir aš, būdamas L.S. 
S. 60-tos kuopos raštininku, 
niekados nebūčiau galėjęs 
to parašyti, nes ištikrujų so
cijalistai nieko bendra su 
tuo streiku neturėjo, išsky
rus tik tą faktą, kad jie 
streikuojantiems simpatiza
vo ir geidė jų laimėjimo.

M. M. Plepys.

Joplin, Mo. 
čia Įgriuvo žemė senon 
syklon ir sykiu Įpuolė 6 
žmonės. Kasykla pilna van
dens ir manoma, kad tie 
žmonės bus jau žuvę.

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

jos muzikos, kompozicijos, piano, 
smuikos, čellos ir kitą muzikos in
strumentą.

Dainavimo ar kompozicijos lekci
jos, — už dešimt lekciją — 10 dol. 
Už smuiką, pianą ar kitus instrumen
tus, už dešimts lekciją — 8 dol. Kiek

viena lekcija tęsiasi po pusę valan
dos. Pinigus reikia įmokėt iškalno 

už dešimts lekciją.
Adresas:

395 BROADWAY, SO. BOSTON. 
Room No. 1,

Direktorius M. Petrauskas.

DAKTARAS

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

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

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

! iki -1 po pietų.
Į D-ras Matulaitis be kitų 
i ligų dabar yra ir akių ligų 
specialistas. Ekzaminuoja 
akis ir pritaiko akinius.

Reikale lietuviai dabar 
galite kreipties prie savo 
daktaro.

7 ŽMONĖS ĮGRIUVO 
KASYKLON.

Netoli nuo 
ka-

Prakalbos ir koncertas Lie
tuvos naudai.

Sušelpimui nukentėjusių 
nuo karės Lietuvoje, Lietu
vos Dukterų ir Sūnų Dr-ja 
birželio 11 d. surengė Lab
darių svetainėje prakalbas 
ir koncertą.

Kalbėjo d-ras F. Matulai
tis, F. J. Bagočius ir K. Šid
lauskas. Pirmasai kalbėto
jas apibriežė karę iš darbi
ninkiško atžvilgio, kaipo 
baisią plėgą darbo žmonių 
luomui. "Aš negaliu sau 
įsivaizdinti, kaip tai gali 
viešpatauti toki baisi netei
sybė, kad vienos ypatos, 
vieno-kito bepročio caro 
įsakymo klauso milijonai 
žmonių ir jam paliepus eina 
skerdynėn ir žudo vienas 
kitą?! Tai yra vaisiai ne
tikusios sistemos! ir tik šiai 
supuvusiai kapitalo siste
mai užsilaikant tokios ne
teisybės galimos.” Kalbėto
jo nuomone, ši karė Įvyk- 
dins Europos kariaujančių 
valstijų tvarkoje naujas re
formas : ” Aš permatau,
kad po šios karės taip susi
dės aplinkybės, kad ir patįs 
tamsiausi sluogsniai prare
gės ir turės sustabdyti ant 
visados ginklų išdirbystę. 
Kaizerius ir carus mes ga
lėsime matyti ant lentynos”

&1.00 į savaite
Deimontai. Laikrodžiai ir kitokie • 

auksiniai daiktai geriausios rūšies ir i 
labai už prieinamą prekę. Pirma pa- : 
rašyk man, o aš nuvešiu pas jus į • 
namus geriausio tavoro.

P. KETWERTIS, JEWELRY CO.
28 Broadway, So. Boston, Mass. 

Gyvenimo rietą: 29 Story str. 
Telephone: So. Boston, 935—W.

Ateinančioj subatoj ir ne
dėlioj ”Gabija” statys Lietu
vių svetainėj operetę "Ves
tuvės.” Kompozicija M. 
Petrausko; veikalas esąs la
bai užimantis.

Pirmą kartą lietuviai stato scenoje didžiausį savo originališką 
veikalu, trijų veiksmų Liaudies Operą — Muz. M. Petrausko, 

“VESTUVES”
Draugija "Gabija" švęsdama metines sukaktuves sunkaus savo 

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

SUKATOS IR NEDĖLIOS VAKARAIS,

19 ir 20 dd. Birželio-June, 1918 m.
Subatoj pradžia 8 vaL Nedėlioj 7:30 vaL vakare. 

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

Visus širdingai užprašo Draugija "GABIJA.”

KČIhIAlICkAC 226 BR0AD5VAY 
. Oll/LAUvIVVj KAMPAS C STR.

S0. BOSTON, MASS.

Išsirandavoja 
du storai

249 ir 253 Broadway,
l So. Bostone.

Randa pigi. Kreipkitės į 
"Keleivio” Redakciją.

28 Broadway.

Dabar tik išėjo iš spaudos to garsaus saliun- 
kyperio “spyciai” ir kitos fonės. Kas nori 
linkmsai praleisti laiką ir prijuokinti savo 
draugus tegul tuojaus reikalauja knygos:

DŽIAN BAMBOS SPYČIAI

BRYANAS SUJUDINO 
VISĄ PASAULĮ.

Pereitoj sąvaitėj prezi
dentas Wilson siuntė Vokie
tijai antrą notą dėl nuskan- 
dinimo "Lusitanijos,” su ku
ria žuvo daugiau kaip 100 
amerikiečių. Bryanui, kai
po valstybės sekretoriui, 
reikėjo po ta nota pasirašy
ti. Bet jam pasirodė, kad 
šita nota yra per aštri, kad 
Wilsono politika gali Įtrau
kti Ameriką Į karę su Vo- 
kieti ja, todėl jis atsisakė po ‘ 
ja pasirašyti ir rezignavo iš 
urėdo. Wilsonas rezigna- j 
ciją priėmė ir jo vieton tuo-1 
tarpu paskyrė kitą žmogų, 
Lansingą. kuris tuojaus po 
ta nota pasirašė ir ant ry
tojaus, 9 birželio, ji likos pa
siųsta telegrafu Berlynan.

Bryano rezignacija suju
dino netik riša Ameriką, 
bet ir visą pasauli užintere- 
savo, nes ji mat rišasi su 
Europos kare. Kaip tele
gramos praneša. Anglijos, 
Francuzijos, Vokietijos ir 
kitų kariaujančių šalių 
spauda priėmė tą žinią kai
po didžiausią sensaciją. An
glijos tūli laikraščiai dabar 
spėja, kad Bryanas tik ir 
laikė IVilsoną nuo karės; 
bet dabar jam pasitraukus 
Wilsono administracija pa
imsianti vokiečius visai 
trumpai. Vokietija gi vėl 
negali atsistebėti, nes ji ma
nė, kad Bryanas tik ir įieš
ko prie jos visokių prieka
bių.

Amerikos gatviniai laik
raščiai dabar beveik nieko 
daugiau ir nerašo.tik apie 
Bryaną. Vieni jį vadina 
"idealistu,” "ramybės šali
ninku,” o kiti — "fanati
ku,” ”išsigimėliu” ir t.t.

ORLAIVIS VIRŠ BOSTO
NO.

Pereitoj subatoj Harry 
M. Jonės perskrido Fosso 
orlaiviu viršum Bostono ir 
nusileido ant Sąuantumo į 
lauko. Ties muitinyčios| 
bokštu jis buvo iškilęs 4.000 
pėdų.

aiškino 
Europos 

tautos gali tikėties po karei. 
Rusijos laimėjimas — reik
štų Rusijos pavergtoms 
tautoms skaudų pralaimėji
mą. Rusijos meškinas pa
sijutęs esąs stiprus, nenorė
tų nė klausyti apie Lenkijos 
ar Lietuvos autonomiją. 
Bet Taikos Kongrese Rusi
ja gali būt priversta Angli
jos ir Francuzijos suteikti 
kai-kurioms tautoms laisvę, 
nes Anglija ir Francuzija 
niekad nepanorės Rusijos 
sustiprėjimo, kuri sustiprė
jus galėtų išauklėti militari- 
zmo spėkas iki tokio laips
nio. kaip kad išauklėjo Vo
kietija.

P-nas K. Šidlauskas trum- 
pai kalbėjo apie L.Š.F. rei
kalus ir pasiaiškino, kad 
kaip tik ji Visuotinas Sei
mas išrinko L.Š.F. kasie- 
rium. tad tautininkai tuo
jaus ji apskelbė socijalistų.

Koncerto, teisybę pasa
kius, jokio nebuvo, o tik dai
navo "Laisvės” choras iš 
Cambridge'iaus ir deklama
vo "Bijūnėlio” vaikučiai. 
Apie "Laisvės” choro daina
vimą reikia pasakyti, kad 

Į tai vienas iš gražiausia dai
nuojančių chorų šioje apy
linkėje. Girdėjau kelis sv- 
įkius "Gabijos” chorą dai
nuojant operoje, bet tai, toli 

' gražu, nesusilyginti gabi- 
Ijiečiams su "Laisvės” cho
ristais. Drg Simonavičius 
yra pilnu dailininku savo 
amate, jeigu galėjo taip 
harmoningai chorą prireng- 
ti net prie tokių nelengvų 

; kompozicijų, kaip Sosnaus- 
. kio "Karvelėli mėlynasis,” 
arba sutartinės: "Leidžian- 
ties vakare saulelei.” Su
dainuota išrišo 6 dainos: 3 
liaudies, 1 tautiška daina ir 
2 revoliucijos daini. Pažy
mėtina ir tas, kad "Laisvės” 
choras progresuoja: kas sy
kis vis švelniau ir gražiau 
sudainuoja.

Pelno L.Š.F. už išparduo
tus bilietus liksią apie $40— 
50. Pilnesnė atskaita tilps 
sekančiam numeryje. V.

(muziejuje formalino bon- 
kose išstatytus. V.) —tęsė 
toliau daktaras. Šį sykį jis 
kalbėjo apie P4 vai. Palie
tė pamatines karės priežas
tis: turčiams reikalingos 
prekių išpardavimui rin
kos; tokiems ginklų išdir- 
bimo ponams, kaip Krapui 
(Vokietijoje) ir Kresotonui 
(Francuzijoje) pridirbus 
oervirš ginklų nėra biznio. 
Jie asignuoja milijonus do
lerių laikraščiams, kad tie 
keltų miniose patriotišką u- 
pą ir kurstytų tautas prie 
karės.

F. Bagočius savo kalboje 
pažymėjo tautininkų veid- 
mainingumą. Prieš visuo
tiną Seimą tie ponai daug 
kalbėjo apie vienybę. Sei
me patįs pirmieji vienybę 
suardė, o kurie ir buvo iš
rinkti L.Š.F. komitetan — 
atsisakė, šaukė vieni pa
tįs "bepartyvišką” seimeli, i 
kuri jokių mandatų neturė
jo, o vienok 
fondą. Praėjo vos 
mėnesių ir tautininkai 
jau g: 
kad pa,

• ("Tėvynė” No. 24) 
Į kad: "patįs muša 
i rėkia.” Bagočius 
| aukauti Lietuvos 
bile i kuri fondą: 

i ka auka;
' duokite:
i kai 
dan: jei rinktų katalikai — 
neatsisakykite ir jų fondan 
aukauti, nes aš tikiu, kad 
rišu tų fondų aukos pasieks 
Lietuvą.”

Priminė, kodėl socijalistai 
priešingi "Lietuvos Draugi
jai nuo karės nukentėju- 
siems šelpti:” todėl, kad 
ta Draugija ne mirštančius 
badu karės pavargėlius šel
pia, bet aukauja po 14,000 
rublių mokiniams 
kams ir "Saulės” 
tams. V.).

Toliau Bagočius 
kokių permainų

L




