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Verduno paėmimui Kaizeris žada paaukaut 800,000 kareivių, kova eina žiauryn
Vokietijos kancleris pasakė, kad Vokietija pasirengus taikytis. Lietuva ir Lenkija tur būt neprigulmingos, o Belgija atnaujinta. 

Anglijos premjeras atkerta, kad sąjungininkai taikos neprašo; jie karę laimes ir taikos išlygas pastatys patįs.
Skerdyne prie Verduno 

eina vis baisyn. • 
VIEN PRAĖJUSĮ NEDĖL- 

DIENI ŽUVO APIE 
50,000 VOKIEČIŲ, 
SAKO FRANCU

ZAI.
Mūšiai po Verdunu netik 

nesiliauja, bet su kiekviena 
diena darosi vis atkaklesni 
ir baisesni. Vokiečiai yra

ŠARVUOTI AUTOMOBI
LIAI ATAKUOJA 

RUSUS.
Apie Rygą ir Dvinską, 

kur vokiečių spėkos esan
čios visai nedidelės .vokie
čiai labai taupina savo ka
reivius. Atakuodami rusus, 
jie vartoja šarvuotus auto
mobilius. Privažiuoja prie 
rusų pozicijų plieno vežimas 
ir šaudo iš kulkasvaidžių. 

, v„xw.«* *«, uSn^s tokios krūvos geležies 
pasiryžę paimti šitą tvirto- kulkasvaidžių
vę nepaisant jokių nuosto- ?e:ve.. ia~ Rusai šaudo į 
lių, arba visiems tenai žuti.PU081s ai™0W-. Tokį uz- 
Kitokio išėjimo jiems nėra Puo^m^ vokiečiai buvo pa- 
ir jie visa pragaro galybe darP anf r,,R” cVa
metasi ant francuzų pozici-i
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Anglai sumušė
t VOKIEČIAI VARTOJA 

PRIE VERDUNO DE
GANTI SKISTIMĄ.

Vėliausios telegramos pra
neša, kad 11 balandžio nak
tį vokiečiai su pašėlusiu nar
sumu atakavo taip vadina
mąjį Le Mort Homme (Ne
gyvo žmogaus) kalną, var
todami degantį skystimą. 
Kai kur jiems pasisekė pra
simušti per francuzų apka
sus, bet paskui francuzai 
juos atrėmė.

ATAKUOS VERDUNĄ 
DAR KELIAS SĄVAI- 

TES.
Sakoma, kad francuzų ge- 

neralis štabas mano, jog 
vokiečiai atakuos Verduną 
dar kelias sąvaites. Kaize
ris su savo generolais nuta
ręs paaukauti Verduno pa- i 
ėmimui 500,000 kareivių. Į 
Apie 200,000 vokiečių sulyg 
francuzų apskaitliavimo jau 
žuvo, taigi kaizeris yra pa-

Turkus dviejo
se vietose.

Šiomis dienomis Mezopo- 
tamijoj anglams pavyko lai
mėti du labai svarbiu mušiu. 
Taip bent sako Londonas. 
Jie paėmė dvi vietas, Faloje 
ir Um-el-Hena. Pastaroji 
vieta buvusi labai gerai for- 
tifikuota ir guli tik 20 mylių 
nuo Kut-el-Amaros, kur nuo'ryžęs da 300,000 savo vyrų 
pereito gruodžio mėnesio tenai paguldyt. Jeigu ir 
pradžios turkai laiko apsu- tuomet tvirtovė butų da ne- 
pę 10,000 anglų po gen. paimta, tai vokiečiai pamo- 
Townsendo vadovyste. A- šią ranka ir daugiau jos imti

♦ I

darę ant rusų apie Dvinską _ . __________ o__ „______
ir pereitoj subatoj. Rusai i pie šitą pasisekimą oficija- jau nebandysią. Tuomet jie | 
sakosi užpuolimą atrėmę ar- j lis Londono pranešimas sa- organizuosią naujas spėkasjų dieną ir naktį. Versdami 

iš didžiųjų savo armotų plie
ną ir ugnį į francuzų pozi
cijas be jokios paliovos, ei
dami atakomis dieną ir nak
tį, teutonai visgi žingsnis 
po žingsnio artinasi prie-----------------J -------- --------------------- ------------ .. - . - . -
tvirtovės arčiau. Pereitoj supo 10,000 anglų ir laiko pasikasė už 100 jardų prie kad jie nuolatos eina pir- 
sąvaitėj jie paėmė miestelį juos tenai apsupę iki šiai priešininko apkasų ir prie- im.vn. Tokia jau vokiečių 
Malenkurą, o nedėlioję dienai. Anglų generolas šakiniai musų batalijonai taktika, 
francuzai buvo priversti pa- Gorringhe eina su avo armi- metėsi ant turkų atakomis, 
sitraukti ir iš Betinkuro. ja juos išliuosuoti, bet tur- Turkų linijos, pirmutinė ir 
Vokiečiai sako, kad jiems kai stengiasi jį ant kelio su- antra, tuojaus buvo paim- 
pavyko čia dalį francuzų at- laikyti. Tuo tarpu apsup- tos. Trečioji linija buvo 
kirsti ir paimti 700 belais- į tiems trūksta jau ir maisto, paimta su pagalba koncent- 
vių, 2 kanuoles ir 15 kulka- Valgį jiems nešioja oriai- motos artilerijos ir kulka-

• v v • ! - - — - - - - 1 ~ — -gvainzin u, _  _ .
Kaip Malenkurą taip ir truks jiems amunicijos? ryto. Tryliktoji Divizija išbuvo daugiau Kaip metus 

Betinkurą francuzai gynė 10,000 anglų turės turkams varė savo pergalės žygį to- F1^ncuzįj°s karės lauke. Ji- 
jau ištisą mėnesį, bet apsu- pasiduoti, 
pus vokiečiams šitas vietas _ J 
iš trijų pusių ir pradėjus 
jiems pilti šoviniais kaip 
kruša, ilgiau laikytis jau ne- i 
buvo galima.

Kaip visuomet, taip ir da
bar, francuzai pasitraukda
mi į prirengtas užpakalyje 
pozicijas, stengėsi pridaryti 
priešininkui kuosunkiausių 
nuostolių. Tam tikslui fran
cuzų generolas Atain nau
dojosi kiekviena kalva, kal
nų viršūnėmis ir miškų pa
kraščiais, taip kad atakuo- kraus, kavos, geležinkelių,1 
kuojantieji vokiečiai visuo- ir teatrų tikietų, automobi- 
met butų priversti eiti atvi- lių ir kitokių dalykų, 
rom vietom ; * ' ..................... ..... _ ___ ___
mis. kurias skersai ir išilgai ma surinkti apie S65,0OM)OO ^štininkai/su "kavaleri-llaivas'
Blno,a svarų (1 svaras apie $5.00).: jos ir 8rtilerijog pagaiba,i-:-"-

, Taigi pragyvenimas Anglį- an^ branto kontra-į 
joj da daugiau turės Pą-įtakomis norėdami atsiimti!_____
<D-raiiF^* - _ £a'irna 8te.^e‘' savo apkasus. Jų kontrata- j

tilerijos ugnimi. ir grįžšią Rusijon; bandysią
• j • TA • 1 Vi • •

ko taip:
"Musų korpusas, genero-• paimti Dvinską, Rygą ir ei- i 

lui Gorringe vadovaujant, ti Petrogradą. Jei ne vie-j 
užpuolė priešininko apkas- non pusėn, tai kiton, o vo- 

kaip tas pozicijas ties Um-el-He- kiečiai turi kur-nors lauž-

10,000 ANGLŲ VIS DA 
APSUPTA.

Jau kelintas mėnuo, 1__r __  r___ „_______________
Kut-el-Amaroj turkai ap- na 5 balandžio. Mūsiškiai tis, idant pasaulis matytų,

i 
i

25.090 AMERIKONŲ 
FRANCUZŲ KA- 

RIUMENĖJE.
Nesenai Bostonan sugrįžo

; viai. Bet kas bus, kada pri- svaidžių ugnies apie 6 vai. Charles E. Graharn, kuris

liaus ir iki 7-tai valandai iš- sai pasiliuosavo su Ameri- 
vijo turkus jau iš ketvirtos kos konsulio pagalba, 
ir penktos apkasų linijos.

"Tuomet musų orlaivių 
žvalgai pranešė, kad prieš!-1

JAI $25,000,000 KAS 
DIENA.

Anglijos finansų sekreto- ninkas drūčiai stiprina savo 
rius McKenna pareikalavo apkasimus ties Faloje, o 
sekantiems karės metams taipgi ir Sanajato pozicijas, 
po 5 mil. svarų (apie $25,- už kokių 12,000 jardų nuo 
000,000) kas diena, nes tiek 
dabar Anglijai karė atsiei
na. Kad surinkus tuos pini
gus, McKenna, pataria už
dėti mokesčius ant degtukų, 
cukraus, kavos, kelžkelio 1

. Jisai 
sako, kad francuzų armijoj 
dabar yra 25,000 ameriko
nų, o 8,000 jau pasiliuosavo 
ir daug jau užmušta.

I I
už kokių 12,000 jardų 
Um-el-Henos. Kadangi prie 
tų pozicijų reikėjo eiti atvi
ru lauku, tai generolas Gor
ringe liepė palaukti su už
puolimu iki vakaro.

"Tuo tarpu Trečioji Divi
zija. generolui Kearv vado-

I

Vokiečiai paduoda 
taikos iszlygas.

ANGLIJOS PREMJERAS 
SAKO, MES PATJS IŠ

LYGAS PASTATY
SIM.

Vokietijos valstybės sek- 
: retorius von Bethmann- 
Hollweg pasakė parlamen
te, kad Vokietija jau gatava 
baigti karę, bet jeigu sąjun
gininkai to nenori, tai už to
limesnį karės tęsimą atsako
mybė turi pulti ant jų. Jei
gu Vokietijos priešai yra 
pasiryžę ją sunaikinti, tai 
Vokietijos atsakymas turi 

i būt kardas, sako kancleris. 
Tarp kitų taikos išlygų Vo
kietija reikalaujanti, kad 

; Belgija butų "nauja,” kad 
po karės ji butų ne Anglijos 
ir Francuzijos tarnaitė, bet 
Vokietijos draugė. Toliaus, 
Vokietija niekados nesutik
sianti, kad jos užkariautos 
Rusijos žemės, taigi ir Lie
tuva, butų sugrąžintos ca
rui. Lenkija, Lietuva ir 
Kurliandija turi būt nepri
gulmingos.

Anglijos premjeras As- 
quith, atsakydamas savo 
parliamente į vokiečių kan- 
c-leriaus pasiūlymą, pasakė:

"Vokietijos kanclerius no
rėtų pastatyt sąjungininkus! 
į pergalėtojų poziciją ir dik
tuoti mums išlygas. Bet 
mes juk nesam pergalėti ir 
nebūsim pergalėti."

Toliaus jisai aiškina, kad 
sąjungininkai nenori pa
smaugti vokiečių tautą, bet

AFRIKOJ VOKIEČIAI 
PASIDAVĖ ANGLAMS.
Afrikos rytuose, Aruša 

apskrityje, vokiečių kariu- 
menė, kuri iki šiol vis sten
gėsi prieš anglus atsilaikyti, 
pereitoj sąvaitėj jau pasi
davė. Anglai paėmė 420 
kareivių nelaisvėn. Daug 
vokiečių buvo užmušta jau 
mūšiuose.

TURKAI NUŠOVĖ ŽE
MĖN ORLAIVI.

Turkai praneša, kad pra
ėjusį utaminką 8 sąjungi
ninkų orlaiviai atlėkė ant 
Galipolio pussalio ir pradė
jo mėtyt tenai bombas į tur
kų pozicijas. Turkai pra
dėjo šaudyt ir vieną orlaivį 
nušovė žemėn.

ORLAIVIAI UŽMUŠĖ BEI 
SUŽEIDĖ ANGLIJOJ 

1,162 ŽMONIŲ.
Nuo karės pradžios iki 3 

balandžio šių metų vokiečių 
orlaiviai padarė ant Angli
jos išviso 36 užpuolimus, ku
riuose 334 žmonės užmušė, 
o 828 sužeidė.

Worcesterio lietuviai 
atsižymėjo.

SVEČIŲ PRAKALBOSE 
SUDĖJO $300 SU 

VIRŠUM.
"Keleiviui” pranešama, 

kad Worcesteryje svečių 
prakalbos pavyko labai ge
rai. Jie kalbėjo tenai perei
tą subatvakarį ir nedėlioję 
po pietų. Į Publiką svečiai 
padarę labai gerą įspūdį. 

'Nedėlios vakare buvo pa- 
i rengta vakarienė, tai susi
rinko arti 300 žmonių. Au
kų surinkta $300 su viršum. 
"Žiburėliui” sudėta dau
giau, kaip $80. O tūli žmo
nės vis verkia, kad Lietuvos 
Šelpimo Fondo rengiamose 
prakalbose ”Žiburėl.” drau
gija "skriaudžiama."

Bravo worcesteriečiai!
Kitam "Keleivio" nume

ryje bus plačiau parašyta 
apie svečių prakalbas Wor- 
cesteryje.

RUSAI PAĖMĖ 80 VOKIE
ČIŲ.

Pereitą ketvergą apie Na- 
ročo ežerą, kaip Petrogra
das praneša, buvo smarkus 
susikiritimas rusų su vokie
čiais. Iš pranešimo matyt, 
kad rusai vokiečius ataka
vo, nes sakoma, kad į pava
karį rusai paėmė keliatą vo
kiečių pozicijų ir 80 belais
vių. Vokiečiai vartojo prieš 
rusus nuodingus gazus.

DARBININKŲ REIKALAI
NASHUOS STREIKAS 

LAIMĖTAS.
Po kelių mėnesių sunkios 

kovos, Nashuos darbininkai 
streiką laimėjo. Rodos, ne- 
viską gavo, ko reikalavo, bet 
alga likos pakelta, apskritai 
imant, po 10 centų ant dole
rio.

ivien tik sulaužyti prūsiško
jo militarizmo galybę. Ir tą 
galybę jie sulaužys, karę 
laimės ir tuomet jie patįs 
pastatys taikos išlygas, sa
ko Asųuith. Vokietija no- 

’v rinti "naujos” Belgijos, są- 
. ri jungininkai gi sako, kad nuo minų. Be]įi . turi pasilikti n : 

tokia, kaip buvo.

24
lab

24 VALANDAS PA
SKANDINO 6 LAI

VUS.
Balandžio 7 ir 8, į 

valandas laiko, žuvo 6
vai ant jūrių. Anglų gar
laivį "Chantella" paskandi-! 
no vokiečių submarinas; 
garlaiviai gi "Braunton" ir 

’ žuvovauiant, paėmė turku apka- ’Clayde
, , , _ , sus ties Faloje'ant dešiniojo'Francuzų du laivai žuvo nuo

arba pakalne- tų mokesčių vien busią gali- Tig-ro kranto. Po pietų tur- submarino torpedų. Olandų
Iš ši-

*7

šluoja pragariška francuzų svarų (1 svaras apie $5.00). į 
artilerijos ugnis. O kadan
gi vokiečiai ėjo atakomis di
deliais būriais, tai francuzų 
artilerija ir kulkasvaidžiai 
skynė juos kaip žolę. Pary
žius apskaito, kad per vieną 
tik pereitą nedėldienį tarp 
Malenkuro ir Betinkuro vo
kiečių krito tarp 40,000 ir 
50,000. Iš viso jų čia ataka
vo apie 150,000.

Nors vokiečiai minėtus 
miestelius ir paėmė, bet at
sižvelgus į tuos baisius nuo
stolius, atsižvelgus į tai, kad 
jie atakavo šitas pozicijas 
ištisą mėnesį, jų laimėjimas 
nedaug reiškia, o juo labiau, 
kad tie miesteliai gana toli 
netik nuo tvirtovės, bet ir 
nuo fortų, kurie gina patį 
Verduną. Pereitos nedėlios 
mūšį Paryžius vadina sta
čiai "pergale” francuzams, 
nes tas mušis parodęs, kad 
paties Verduno vokiečiai 
niekad nepaimsią.

Mūšiai dėl Verduno prasi
dėjo 21 vasario.

"Emdyk" užėjo ant
artilerijos pagalba, ■ minos.

joj da. daugiau turės pa-1 Akomis ^‘norėdami atsiimti KETVIRTA VOKIETIJOS 
Į PASKOLA.

ką anglai atrėmė ir paim- j Vokieijos valdžia jau ke
tas pozicijas tuojaus sustip- tvirtu kartu skolina iš savo 
nno.

M

tis, kad žmonės pradeda ka
rei priešintis!

RUSAI ATRĖMĖ UŽPUO
LIMĄ.

į Galicijoj, Tarnopolio va
karuose, austrai su vokie
čiais buvo padarę užpuoli
mą ant rusų pozicijų. Už
puolimą rusai atrėmė dur
tuvais. Ties rusų pozicija 
paliko daug užmuštų teuto
nų.

I

PRIE VERDUNO ŽUVO 
JAU 200,000 VOKIE

ČIŲ.
Paryžiuje paskelbta pu- 

siau-oficijalis raportas sa
ka. kad vokiečių nuostoliai 
prie Verduno pasiekė jau 
200,000 vyrų. Yra tai di
džiausia skaitlinė, kokią tik 
šitoj karėj mušys dėl vienos 
pozicijos galėjo praryti.

SUSTREIKAVO LAW- 
RENCO AUDĖJAI.

Lavvrence, Mass.— Vienoj 
audinyčioj, kuri vadinasi 
"Arlington Mills,’ pereitą 
panedėlį čia sustreikavo 200 
darbininkų. Jie reikalauja 
pridėt po 2 centu valandai.

Audinyčioj vadinamoj 
"Pacific Mill” taipgi kilo 
streikas. Darbininkai rei
kalauja 5% daugiau algos.

CAMBRIDGE DAVĖ L. š. 
FONDUI DA $40.00.

Pereitoj nedėlioj Camb- 
ridge’uje buvo prakalbos, 
kur kalbėjo keli anglai ir 
Bagočius. Lietuvos Šelpi
mo Fondui surinkta da $40 
su centais. Cambridge’aus 
majoras aukavo $5.00.

Kelios dienos tam atgal 
per svečių prakalbas Camb- 
ridge’uje surinkta apie 100 
dolerių.

SAKO. KARĖ PASIBAIGS 
Už 6 MĖNESIŲ.

”Karė pasibaigs už šešių 
mėnesių, kada 1,000,000 są
jungininkų kariumenės pa
ims Bulgarijos sostapilę, 
pereis per Dunojų ir užims 
Vieną.”

Taip pranašauja Gordon
I

. . , x I ___________ xx

vai. generolas Gorringe. pa- [vo padaryta šiomis dienomis Smith, vienatinis anglų lai-

žmonių pinigus karės reika-
Atėjus vakarui, apie 8 lams. Ketvirta paskola bu-

darė užpuolimą ir Faloje li
kos paimtas šturmu.”

Šitos turkų pozicijos sto
vėjo generolo Gorringe ar
mijai ant kelio į Kut-el-A- 
marą. Jas gi paėmus kelias 
liko beveik atviras ir Lon
donas tikisi, kad apsupti 
Kut-el-Amaroi anglai tuo
jaus galės susilaukti sau pa
galbos.

i

RUSAI SUVARĖ TURKUS 
UPĖN.

Petogradas praneša, kad 
rusai netikėtai užpuolė tur
kų poziciją ant dešimtojo 
Karadere upės kranto ir su
varė turkus vandenin. Daug 
turkų prigėrė.

davė ya-ldžiai $2,500,000,- i kraštininkas, buvęs prie 
000. Isviso skolino _5,2/9,-'gerį>y armijos.
646 žmonės. Daugiausia ! "Paėmimas Erzerumo rei- 
valdzią remia, žinoma, tur- , škia paėmimą Konstanti- 
ciai- į nopolio ir kontrolę ant Dar-

I ~ — —

KAIZERIS TIKĖJOSI PA
IMT VERDUNĄ I 10 

DIENŲ.
Viešėdamas andai Sofi

joj, kaizeris pasakė, kad ji
sai ruošia ant Verduno di
deli užpuolimą ir davė žodį, 
kad į 10 dienų šita tvirtovė 
bus sutrupinta ir kelias į 
Paryžių atidarytas. ”Ant 
velykų mes busime jau Pa
ryžiuje,” pridėjo vienas kai
zerio generolų. Ir Bulgari
jos karalius tam tikėjo.

danelių.” _
Jisai tiki, kad kaip tik są

jungininkai galės pasiųsti 
iš Salonikos Bulgarijon 500 
tūkstančių kareivių armiją, 
Rumunija tuojaus pasiųs iš 

I kitos pusės 600,000 ir Bulga
rija bus sutriuškinta.I

i

l

DAUGUVOS LEDAI 
LŪŽTA.

Iš Petrogrado pranešoma, 
kad Dauguvos ledai jau pra
deda lūžti ir prasideda pot- 
vinis.

L. š. FONDAS SIUNČIA 
"GLOBAI” 1,000 RUB.

L. š. Fondo kasierius p. 
Šidlauskas gavo iš komiteto 
įgaliojimą išsiųsti "Globai” 
1,000 rublių. Pinigai tuo
jaus bus išsiųsti Petrogra- 
dan ant durnos atstovo Ja
nuškevičiaus rankų.

Dabar da guli pačtoj 
$3,000, kurie buvo siunčiami 
Lietuvon ir sugrįžo. No
rint juos atsiimti, pačta at
skaito $30, bet jeigu siųsti 
juos Rusijon atgal, tai to 
nuostolio nepasidaro. Dėl 
tų pinigų dabar eina per L. 
Š. F. komitetą tarimas. Ga
li būt, kad ir juos nutars 
siųsti "Globai.”

i 
l I

MAŠINISTŲ STREIXAS 
TORRINGTONE.

Torrington, Conn.— Čia 
sustreikavo 500 Hendey ma
šinų fabrikos darbininkų. 
Išviso tenai dirba apie 900. 
Streikieriai reikalauja 20 
nuošimčių daugiau algos Ir 
50 valandų darbo sąvaitei, o 
už šventes ir viršlaikį dvi
gubos mokesties.

PRANAŠAUJA BEDAR
BĘ PO KAREI.

Los Angeles, Cal. — Vie
tos finansistas ir First Na
tionaI banko 
Stoddard Jess 
kad pasibaigus 
prasidės didelė 
suirutė, kurios 
bus tokia bedarbė, kokios 

svietas da nematė.

prezidentas 
pranašauja, 
šitai karei 
industrijoj 
pasekmėje



it.
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Peržvalga.
SVEČIAI IR TAUTININ

KŲ POLITIKA.
Tautininkams labai su

skaudo širdį, kad p. Bulota 
su Žemaite renka L. Š. Fon
dui pinigus (apie p. Bulotie
nę mes čia nekalbėsime, nes 
ji renka "Žiburėliui" au
kas). Jie norėtų, kad pa
kviesti Lietuvos Šelpimo 
Fondo svečiai dirbtų širvy- 
dinei "pebartyviškai parti
jai,” kuri taipgi vadinasi da 
ir "vidurine srove.” Atvi
rai to pasakyti jie da nedrį
so, bet užtai nesiliauja me
lavę, kad Lietuvos šelpimo 
Fondas yra vienų socialistų 
kontroliuojamas, kitos par
tijos tenai balso visai netu
rinčios ir todėl svečiams, 
kurie socialistais niekados 
nėra buvę ir vargiai galės 
kada nors būti, darbuoties 
tokioj įstaigoj esą neparan
ku. Taip dalykams stovint 
ir visas tautininkų padėji
mas esąs labai keblus. Jie 
skaitą svečius savo žmonė
mis, o tuo tarpu socialistai 
laiką juos savo "monopoly
je.”

Bet mes paklausime savo 
tautininkų: kurgi jus, vyrai, 
buvot, kada Lietuvos Šelpi
mo Fondas (ne socialistai) 
kvietė p. Bulotą? Kodėl 
jus tuomet snaudėt? Jus 
dabar sakote, kad p. Bulota 
yra jūsų srovės žmogus. 
Bet kodėl gi jus jo nepakvie- 
tėt? Jus net užsipuldinėjot 
ant Lietuvos Šelpimo Fon
do, kada tasai išsiuntė pir
mutinius pinigus ant p. Bu
lotos rankų, pažymėdamas, 
jog pinigai turi būt perduo
ti L. M. Dr-jai. Jus tuomet 
rėkėt, kad ”socialistai” lau
žo Brooklyno seimo nutari
mus, siųsdami pinigus į pa
vienių žmonių rankas. Jus 
tvirtinot, kad tie pinigai ga
li prapulti. Jus tuomet ne- 
parodėt p. Bulotai nė pusės 
tiek užsitikėjimo, kiek jam 
parodė Lietuvos Šelpimo 
Fondas, kurį jus vadinat 
"socialistišku” ir visai sveti
mos jam pakraipos. Ir ant 
Žemaitės jus spiaudėt ugni
mi, kada ji parašė amerikie
čiams, jog klerikalai netei
singai skirsto aukas Lietu
voje. Už klerikalų draugiją 
jus guldėt galvas. Ir tik 
šiandien, kada Lietuvos Šel
pimo Fondas pakvietė Ame
rikon pp. Bulotą ir Žemaitę 
parinkti pinigų, kad neapsi- 
leidus klerikalams, tik šian
dien jie pasidarė "jūsų sro
vės” žmonėmis. Jus jau 
užmiršot, kad vakar 
”savo srovės” žmones 
riai šmeižėt. Vyrai, 
vaidas neaiškus!

Negana to, jus da ir netei
sybę platinat, kada sakot, 
jog prie L. Š. F. kitų partijų 
žmonės balso visai neturi. 
Juk jus gerai žinot, kad L. 
Š. F. komitete yra ir katali
kų (Česna), ir tautininkų 
(Girdauskas, Mankus), ir 
net visai bespalvių žmonių 
(iždininkas Šidlauskas). Be- 
to, juk Brooklyno suvažia
vimas, įsteigusis L. Š. Fon
dą, nutarė, kad prie šito 
fondo gali paskirti po atsto
vą ir tokios organizacijos, 
kaip Susivienijimas Lietu
vių Amerikoj, bet jeigu jos 
tokių delegatų neskyrė, tai 
tik ne L. Š. F. tame kaltas.

Jeigu jau tautininkams 
ištikrujų rupi Gelbėjimas 
karės nukentėjėlių, tai te
gul jie savo fondą suvienija 
su L. Š. Fondu. Mums ro
dosi, kad L. Š. F. nuo vieni
jimosi nesipurto. Tik, žino
ma, L. Š. Fondas, kaip mes 
suprantam, nenori tiesiog 
eiti pas tautininkus ir saky
ti: ”vienykimės!” Tas jau 
reikštų lyg ir siulymąsi, kad 
siaurai partyriškas tauti
ninkų fondas priimtų į sa
ve visuomenės įstaigą. Sa
kom visuomenės, nes L. š., 
Fondas ištikrujų toks ir yra. partijos”

tuos 
biau- 
jusų

V 1 S

Kiek žuvo karėje kareivių.
Kaip paduoda Kariaujančių šalių valdžios, tai iki 1 d. į

kovo 1916 m. rišo karėje žuvusiųjų yra sekančiai:
Užmuštų Sužeistų Nelaisvėj.

Rusų ......... 850,000 1,700,000 1,400,000
Prancūzų . . 740,000 1,000,000 360,000
Anglų ........ . 150,000 380,000 80,000
Belgų . 80,000 210,000 170,000
Serbų ....... 60,000 90,000 40,000
Italų ....... 20,000 50,000 10,000
Montenegrų 8,000 15,000 5,000
Talkininkų 1,908,000 3,845,000 2,065,000

Užmuštų Sužeistų Nelaisvėj.
Vokiečių . . . 860,000 1,800,000 350,000
Austrų . . 720,000 1,300,000 730,000
Turkų ........ 330,000 660,000 380,000
Bulgarų .. .. 20,000 35,000 8,000
Teutonų ... 1,920,000 3,795,000 1,468,000

Skaitlines paeina iš angliškų šaltinių ir jos , beabejo-
nės vra sudaktaruotos. Ko- kia yra tikra skaitlinė, ko!
karė nepasibaigs, nieks tikrai nežinos.

TIKĖJIMAS ESĄS VIE
ŠAS TAUTOS REI

KALAS.
Kun. Kemėšio vedamas 

laikraštis jau kelintu atve
ju pleškina ilgiausius strai
psnius, norėdamas sumušti 
tą nuomonę, kad tikėjimas 
yra ir privalo būti privati
nis žmogaus dalykas. Kle- 
rikališkas organas sako, 
kad tikėjimas turi būt vie
šas tautos reikalas. Jis iš
vadžioja taip:

"Tikėjimas, kaipo religija, 
t. y. kaipo vpatiškas ryšys 
žmogaus su Dievu, visa sri
tis žmogaus santikių su Die
vu — žinoma, yra privatiškas 
žmogaus dalykas.

"Bet kad tas ryšys žmo 
gaus su Dievu butų stipres
nis. kad žmogus galėtų geriau 
nustatyti savo santikius su 
Dievu, žmogui reikia pagal 
bos iš šalies: reikia tinkamo 
tikybinio išauklėjimo nuo ma
žens, reikia ir paskui moky
tojų, vadų, reikia viršprigim- 
tos pagalbos, t. y. Dievo ma
lonės.”

ŠIMKUS SUSTREIKAVO.
St. Šimkus dirbo, dirbo 

kunigams, bet neišlaikė. 
Musų prabaščių nachališku- 
mas ir begėdystė privertė j| 
sustreikuoti. Mat surink
tus savo prakalbose pinigus 
Šimkus norėjo siųsti pats 
Lietuvon, o kunigai norėjo, 
kad tie pinigai eitų per jų 
fondą; mat tuomet jie galė
tų pasigirti: ”Štai, pažiū
rėkite, kiek mes surinkom 
Lietuvos šelpimui! Ką gi 
prieš mus reiškia socialistai 
ir tautininkai!” Ir kur tik 
jie galėjo, ten ėmė Šimkaus 
surinktus pinigus į savo 
fondą. Bet štai Ansonijoj

vo darbą (aukų rinkimo nu
kentėjusiai Lietuvai) pa
liauti dirbęs.”

Jį įsteigė Brooklyno seimas, 
kur buvo suvažiavę visų pa
žangiųjų Amerikos lietuvių 
draugijų, kliubų ir kuopų 
pasiuntiniai. Gi tautininkų 
fondą įsteigė tiktai keliata^ 
partyviškų žmonių visuoti
nam suvažiavimui jau pasi
baigus. Taigi Lietuvos Šel
pimo Fondui neišpultų eiti 
pas tautininkus da ir dėlto, 
kad ne jisai yra nuo jų at
skilęs, bet jie nuo jo.

Toliaus, Lietuvos Šelpimo 
Fondas, kaipo visuomenės 
įstaiga, turi visuomenės ir 
pasitikėjimą. Visos draugi
jos ir kliubai, kurių delega
tai to fondo įsteigime daly
vavo, karštai šitą fondą re
mia. Kad taip yra, tai liu
dija šitas faktas, jog Lietu
vos šelpimo Fondas surinko 
jau trissyk daugiau pinigų, 
negu "bepartvviškos parti
jos” Gelbėjimo Fondas. 
Galima parodyt ir kitą fak
tą, kad tautininkų fondas 
negali su L. Š. Fondu susi- 
lygint — tai moralė laikra
ščių parama. Lietuvos Šel
pimo Fondą remia penki di
džiausi pirmeivių laikraš
čiai: "Keleivis” su 14,000 
skaitytojų, "Naujienos" su 
12,000 skaitytojų, "Laisvė" 
su 10,000 skaitytojų, "Kova” 
su 5,000 skaitytojų ir "Dil
gėlės” su keliais tūkstan
čiais savo šalininkų. O kiek 
rėmėjų turi tautininkų Gel
bėjimo Fondas? Vos tik 
gyvuojančią "Vienybę Lie
tuvninkų.” nuolatos smun
kančią "Lietuvą” ir šiaip- 
taip krutančią "Ateitį.” Su
dėjus krūvon visus jų skai
tytojus gal nebus daugiau, 
kaip penki-šeši tūkstančiai. 
"Tėvynės” prie jų neskai- 
tom, nes ji fondų klausime 
yra neutralė.

Mes čia darom šitą palygi
nimą nedėlto, kad pasigyrus 
savo spėkomis ar pakenkus 
Gelbėjimo Fondui, bet vien 
dėlto, kad apšvietus tikrąjį 
dalykų stovį ir kad podraug 
parodžius, jog tautininkai, 
kurie dabar nori Lietuvos 
Šelpimo Fondo pakviestus 
svečius patraukti prie savo 
fondo, nįai 
rinkti ti 
būt su 
svečia 
pimo Fondo. Todėl jeigu 
musų tautininkams rupi iš
naudoti svečių atsilankymą 
ne partiviams savo reika
lams, bet surinkimui kuo- 
daugiausia aukų, tai jie ir 
turėtų remti jų darbavimąsi 
tenai, iš kur galima tikėtis 
gausesnių aukų.

Bet tautininkai, matyt, 
turi kitą išrokavimą. Jie 
neturėdami tarp Amerikos 
lietuvių tvirtos pozicijos, 
besimėtydami iš vienos pu
sės į kitą, pasijuto galų-gale 
be pamato po savo kojomis 
— be žmonių. Taigi reikia 
jieškot priemonių, kad pa
traukus savo pusėn minias. 
Puolėsi vienytis su klerika
lais, bet niekas neišėjo. To
dėl jiems norėtųsi pakinkyt 
į savo partijos vežimą atvy
kusius dabar svečius ir tuo 
tikslu jie pasakoja, kad tie 
svečiai, kuriuos jie da taip 
nesenai niekino, yra 
srovės” 
darbuotis jų fondui (kuris 
surinktus pinigus atiduoda 
klerikalams)! Tuo tikslu 
jie visokiais budais daro į 
svečius spaudimą. Pavyz
džiui, "Vienybė Lietuvnin
kų” užsipuola ant p. Bulo
tos, kodėl —

"jis viešai per jam patin
kamą laikraštį nepaskelbia 
nei kam jis tikrai rinks au
kas, nei kurių draugijų bei 
fondų surengtose prakalbose programas.

os negalėtų su- 
pinigų, kiek gali 
ta dirbant tiems 

prie Lietuvos Šel- 
Todėl jeigu

Bulotai jau tikrą ultimatu
mą:

”Gerb. Bulota lai aiškiai 
pasako, ar jis tikrai pagiria, 
sočiai, šelp. Fondo 'taktiką.’1 
kad dabar aukas nereikia šių- Į 
stL nes jos bus reikalinges-' 
nes karei baigiantės ar po jos 
pasibaigimo, kuomet bus ge
resnės 'progos’ tas aukas su
naudoti.”
Čia vėl provokacija. Jei 

p. Bulota pasakys, kad pri
taria, tuomet bus galima ap
šaukti jį "socialistu,” taip 
kad išgirstų apie tai ir Ru
sijos žandarai. Jeigu gi pa
sakys, kad nepritaria, tai 
tuomet jau negali tam fon
dui ir darbuotis. Ir šita pro
vokacija yra tuo biauresnė, 
kad statomi p. Bulotai neva 
klausimai yra grynas me
las. 1) Grandstryčio laik
raštis meluoja, kada jisai 
sako: "sočiai. Šelpimo Fon
das," nes šitas fondas yra 
ne vien tik socialistų remia
mas, bet visokių kliubų ir 
pašalpinių draugijų, tarp 
kurių nemaža yra grynai 
katalikiškos ir tautiškos 
spalvos, o taipgi ir visai be
spalvių. 2) Grandstryčio 
laikraštis meluoja, kada jis 
sako, jog nesiųsti dabar Lie
tuvon pinigų, tai Lietuvos 
Šelpimo Fondo "taktika." 
Pakol buvo galima, pinigai 
buvo siunčiami ir nueidavo. 
Dabargi nesiunčiami, nes 
negalima nusiųsti, štai šio
mis dienomis sugrįžo apie 
3,000 rublių, kurie buvo 
siunčiami Lietuvon. Ir ka-i 
dangi pinigų kursas nuo to 
laiko žymiai nupuolė, tai 

; pačta atskaitė apie 30 rub-| 
•lių. Taigi siunčiant dabar { 
i pinigus jie netik nenueina, 
bet da ir nuostolių pasidaro. 
Tas jau buvo laikraščiuose 
paaiškinta, o betgi tokia 
"Vienybė Lietuvninkų” ne
sigėdi sakyti, kad L. Š. F. j 
nesiunčia pinigų dėl to, kad: 
nenori siųsti.

Kaip matote, musų tauti
ninkų varomoji politika ne-{ 
labai švari.
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KLERIKALAI SIUNČIA 
ATSTOVUS LIETU

VON.
Lietuviškųjų klerikalų lai- 

kraščaii giriasi, kad šiomis 
dienomis jų atstovai jau va
žiuoją Lietuvon. Jie pasa
koja, kad jų misija esanti 
begalo svarbi. Amerikie
čiai nieko nežiną apie savo 
tėvynės likimą, atstovai gi 
viską sužinosią.

Bet nereikia ant tų pasa
kų dėti daug svarbos. Vo-

"Visuomenės dirvoje dar- 
buojantės nieko nėra nesma
gesnio, kaip užsiimti ginčą su 
ypata ar ypatomis, kurios 

' musų tautos reikaluose veda 
kenksmingą ir pragaištingą 
darbą. Vienok šito negalima 
išvengti, kuomet visuomeniš
ki reikalai verčia kiekvieną 
lietuvį stovėti sargyboje sa
vo tautos reikalų. Negalima 
ir dabar tylėti mums, kuomet 
tūli musų žmonės veda aiškią 
ir norakiai daromą visuome
nėje suirutę.”
Taip "Vienybė Lietuvnin

kų” dabar kalba apie Keme
šį, kurį tik kelios dienos at
gal kėlė į padanges ir citavo 
kiekvieną jo žodį, kaipo do
ros ir nesulyginamos išmin
ties pavyzdį.

Toliaus:
"Kuomet suimi viską į dai

ktą, pasirodo kun. Kemėšis 
visoje savo nuogy7bėję, kaipo 
politiškas makliorius.” 
”Vienvbė Lietuvninkų” su 

ašaromis skundžiasi ant Ke
mėšio už išstatymą tautinin
kų ant juoko ir ant galo pri
duria:

"Niekas jam nedavė teisės 
paskelbti savo laikraštyje, 
kad jau 'blokas įvykęs,’ kuo
met jisai dar nei nepradėtas 
buvo vykinti. Niekas jam 
nedavė teisės kištis į musų 
sriovę ir sijoti tautiečius Į 
'gerus’ ir 'negerus.’ Kas 
jam, ant galų galo, davė tiesą 
musų Sandaros kuopas ko- 
lioti 'girtuoklių kliubais’? O 
dar ant galo, kas jam davė 
teisę dabar viešai apskelbti, 
jogei tik jų ir socialistų fon
dai esą, o Lietuvos Gelbėjimo 
ir Autonomijos Fondo jau 
"faktiškai’ nesą?” 
Ir daug-daug kitų prasi

žengimų Kemešiui Brookly- 
no tautininkų laikraštyje 
prirokuota ir po visa tuo pa
sirašo — J. O. Sirvydas — 
tas pats žmogus, kuris pir
mutinis buvo atsisėdęs ant 
Kemėšio šeine-katarinkos.

i

MUSŲ ŽODIS IŠSIPILDĖ.
Kada prasidėjo kalbos 

apie tautininkų-klerikalų 
bloką, kada Kemėšis pradė
jo griežti tautininkams ant

įsavo šeine-katarinkos sire- 
,nų meliodijas, o tautininkų 

_JU organai tomis meliodijomis 
žmonės ir turėtų užžavėti ėmė šipsotis ir net 

zi... ~ apsilaižydami pasakoti, kad 
jiems čia susivienijus ištik
rujų busią galima stebuklus 
daryli, "Keleivis" pasakė, 
kad iš šito selyklo alaus ne
bus. Ir musų žodis išsipil
dė. Blokas neįvyko ir tasai 
veršio entuzijazmas, kuriuo 
taip buvo apimta "Vienybė 
Lietuvninkų,” perėjo. Per
simainė visas "koncerto" 

____ ___  r_______ :—3----------- . Kemėšis savo 
kalbės, nepasako nei kam jis šeine-katarinką padėjo į ša- 
geistų, kad aukos butų siun- Jį, 0 paėmė suodiną šluotą ir 
čiamos."____________________ pamirkęs į kibirą pamazgų
Sakytum, kad tas laikraš- vėl pradėjo šventinti tauti- 

tis šiandien tiktai išvydo pa- ninkus. Geri ir "pradėję 
šaulį ir visai nežino, kad pp. krikščionėti” "viduriniai" 
Bulota ir Žemaitę pakvietė žmonės v# virto ožiais ir 
čionai Lietuvos Šelpimo paklydėliais, su kuriais ge- 
Fondas. Aiški provokacija, ram katalikui pavojinga net 

Toliaus "bepartyviškos ir susitikti. Arba pasi- 
organas stato p. klausykit šito komplimento:

čiamos.

"DRAUGAS” SUVALGYS 
LIETUVOS GELBĖJI

MO AUKAS.
Visiems jau žinoma, kad 

nekoksai kunigas, atsibala- 
dojęs nesenai iš Lietuvos, 
rinko ir vis da teberenka

j "Lietuvai gelbėti" pinigus. 
' Per prakalbas pripasakoja 
išmonėms apie baisų Lietu- 
:vos išnaikinimą, įgraudina 
.tamsius žmones iki ašarų ir 
lant galo sako: "Niekas Lie
tuvos neišgelbės, kaip tik 

1 geras, katalikiškas laikraš
tis!" Tuo laikraščiu esanti 
"Viltis.” Ir paėmęs kepurę 
tas jėzuitas eina rinkti au
kų. šitokiu budu surinkda
vo gana daug pinigų.

Dabar gi laikraščiai rašo, 
kad šitie piniagi busią su
vartoti Amerikos kunigų 
organui "Draugui,” nes jie 
nori padaryt iš jo dienraštį.

Žmonėms, kurie klauso 
kunigų, tas bus gera pamo
ka.

GABRYS UŽBAIGS 
KARĘ.

Gabrys praneša Amerikos 
klerikalams, kad Europoj 
dabar labai daug kalbama 
aūie taiką ir ji netrukus ga
lėsianti įvykti, todėl jisai

Vadinas, sątikiai tarp 
žmogaus ir Dievo ištikrujų 
yra privatinis dalykas, te
čiaus i tą privatinį žmogaus 
dalyką turi kištis ir visuo
menės — tai viešas tautos 
reikalas. Ir tokias nesąmo
nes kalba nekokia nors bo
belė, bet kunigas ir dagi per 
laikrašti.

Įsivaizdinkim sau, kad 
visuomenė paklauso kunigo 
noro ir pradeda rupinties 
savo narių "santikiais su 
Dievu.” Policija pradeda 
persekioti tuos, katrie neti
ki Į Dievo buvimą. Bedie
vis teisinasi, kad jam da nie
kas neprirodė, kad toks gy
vūnas yra. Jisai sako: 
”Parodykit man, kur yra 
tasai jūsų Dievas ir kaip jis 
išrodo, tuomet aš tikėsiu, 
kad jis yra.” Ar ne kvai
lam gi padėjime tuomet at
sidurtų tie, kurie verčia 
žmogų tikėti ir turėti ”su 
Dievu santikius?”

taip pasitaikė, kad surink- kietijos ambasadorius aiš- 
tas aukas žmonės padavė į kiai pasakė, kad dėl karės 
Šimkaus rankas, o tas ėmė stovio važinėtis po Lietuvą 
ir pasiuntė jas Lietuvon.’ 
Kunigai apie tai išgirdę pa
šėlo. Kemėšio organas iš
vadino Ansonijos lietuvius 
stačiai "nesubrendėliais,” 
kad jie padavė pinigus Šim
kui. Girdi:

"ansoniečiai. nutardami sa
vo aukas siųsti į Lietuvą sta
čiai per Šimkų, parodė savo 
nesubrendimą ir nesusiprati- 
pratimą... Šimkus aukas sau 
kad ir nepasilaikys, bet Tau
tos Fondo Vaidyba taipogi 
moka ir žino kam pinigus 
nusiųsti.” 
Išvedimas iš to gali būt 

tiktai vienas: ansoniečiai 
yra dideli žiopliai, kad jie 
nepadavė pinigų kunigų 
fondui. Šimkus tų pinigų 
gal ir nepasilaikys, bet vis
gi jam užsitikėti negalima.

Suprantama, kad toks be
gėdiškas kunigų atsiliepi
mas apie žmogų, kuris su 
pasišventimu darbavosi, ne
galėjo jo neįžeisti. Ir todėl 
per tą patį Kemėšio organą 
p. St. Šimkus atsisako to
liaus rinkti aukas: "priver
stas esu nuo šios dienos sa-
— I

Olandija ruošiasi karėn.

negalima. Jeigu jau galima 
butų Lietuvos padėjimą iš
tirti, tai kamgi būtinai sių
sti iš Amerikos du vyru ir 
eikvoti jų kelionei surink
tus alkaniems žmonėms šėl
ti pinigus, kuomet Vokieti
joj dabar gyvena gerai ame
rikiečiams žinomas kun. Jo
nas Žilinskas? Juk jis ga
lėtų tą darbą atlikti. Pas
kui yra Prūsų lietuvių: Vy
dūnas, Gaigalaitis, Stepu- 
taitis — visi jie rūpinasi 
Lietuvos likimu ir jeigu bu
tų galima ką-nors apie lie
tuvius Lietuvoje sužinoti, 
jie greičiausia sužinotų, nes 
jie yra Vokietijos piliečiai 
ir ištikimi vokiečių valdžiai 
žmonės. Mes girdėjom, kad 
d-ras Gaigalaitis labai no
rėjo gauti leidimą pa važi
nėt po Lietuvą, bet negavo. 
O jeigu jau toks Gaigalai
tis, kuris yra Prūsijos par
lamento atstovas, negali 
nieko sužinot, tai ką jau 
kalbėti apie vykstančius da
bar iš Amerikos klerikalų 
atstovus!

Iki šiol Olandija buvo ne
utralė šalis ir gausiai nau
dojosi iš besipešančių savo 
didesnių kaimymių. Ji darė 
da geresnį biznį iš kairės, 
negu Amerika, nes ten pat 
ant vietos galėdavo parduo
ti vokiečiams kiekvieną at
liekamą kvortą pieno, kiek
vieną svarą mėsos ir kito
kius daiktus. Beto Olandi
jos fabrikai dirbdavo amu
niciją ir taip-pat brangiai 
parduodavo. Todėl jau ga
lima suprasti, kad Olandijai 
daug geriau būti neutralei 
ir iš kitų karės traukti tik 
naudą, negu pačiai ton sui- 
rutėn įsimaišyti, kas apart 
nuostolių jai nieko daugiau 
negalėtų duoti. Užtai-gi 
Olandija kariauti ir nenori.

Tečiaus aplinkybės taip 
susideda, kad noroms-neno- 
roms Olandija priversta 
kalbėti apie karę. Ir ji jau 
ruošiasi prie jos.

Į karės pavojų ją stumia 
geografinis jos padėijmas. 

i Mat Olandija guli Vokieti- 
jos pakraštyje, prie jūrių, 

{ties Anglija. Todėl per O- 
, landiją sąjungininkams bu
rtų parankiausia įsiveržti 
Vokietijon. Jei Anglija iš
keltų Olandijoj savo armi
ją, tai ji galėtų užduoti Vo
kietijai smūgį į skaudžiau
sią jos vietą. Vokiečiai tuo
jaus turėtų trauktis iš Bel
gijos, nes kitaip anglai ga
lėtų užeiti jiems iš užpaka
lio ir atkirsti kebą. Į Ber
lyną iš Olandijos sąjungi
ninkams taipgi butų jau ne

gaus protas, kuns pavergė ,toli Kad ir nebandytų jie 
žaibus ir perkūną, negali tą eiti Berlynan, tai visgi jų 
perkūną garbinti. Kaip iš- orlaiviai galėtų kas diena 
augęs paukštis negali grjz- mėtyrt vokiečių sostainėn 
ti atgal į kiaušinį, taip ir bombas, galėtų visą Berly- 
išaugęs žmogaus protas ne- išvaryti iš proto, neduo- 
gali grjzti atgal 1 pnmitivis-, dami niekad ramybės,
ką laipsnį. Ar ne kvailas žodžiu sakant, Vokietijai 
tad kunigų reikalavimas, tręšia iš to pusės didelis pa- 
kad tikėjimas butų viesas ------ 
tautos reikalas, kad kiekvie- 

žmogus butų verčiamas 
>inti Dievą, kad pi

Taigi ir musų "tėvelio” 
Kemėšio organas, vietoj pri- 
rodinėjimo, kad santikiai su 
Dievu yra būtinai reikalin
gi, pirma turėtų parodyt sa
vo skaitytojams, kur tas 
Dievas yra. Prirodžius, 
kad tokia esybė yra, tuomet 
jau galima butų kalbėti ir 
apie santikius su ja; kokie 
tie santikiai gali būti, kam 
jie reikalingi ir t.t.

Tiesa, kunigai, prispirti 
prie sienos, visuomet teisi
nasi, kad Dievo niekas ma
tyt negali, nes tai nėra koks 
kūniškas asmuo, bet spėka, 
kuri viską tveria ir naikina. { 
Reiškia, Dievu jie vadina? 
tai. ką mes pavadintume 
Gamta. Bet jeigu taip, tai’ 
kam da kalbėti apie santi
kius su tuo gaivalu? Kam 
statyti jo garbinimui tam 
tikrus namus, eikvoti veltui 
tiek triūso ir laiko? Juk 
mes gyvenam tame gaivale, 
kaip žuvis vandenyje. Ko
kie čia gali būti da kiti san
tikiai ? Primitiviški žmo
nės gamtos apsireiškimus 
garbindavo. Jeigu keno 
protas tebėra da neišsivys
tęs iš primitiviško laipsnio, 
tas gali ir šiandien garbinti 
orą arba tikėti, kad ten, ūži 
debesų sėdi senis su ilga 
barzda, kad tenai yra kitas 
gyvenimas. Bet negalima 
reikalauti, kad taip tikėtų 
visi. Juk išlavintas žmo
gaus protas, kuris pavergė

' laužys. Mes turim jos už-
■ tikrinimą ir mes pilnai tuo
■ pasitikim. Bet čia nesvar
bu, kaip mes į tai žiūrim. 
Čia svarbu, kaip Vokietijai 
tai žiuri. Jeigu Vokietija 

■pradės labai bijoties, kad 
(Anglija neužpultų jos per
. musų žemę, tai ji gali pasi- 
jelgti su mumis taip, kaip ji 
į pasielgė su Belgija. Pasta- 
itys mums tokį reikalavimą, 
kurio išpildymas reikalaus 

| sulaužymo neutraliteto su 
sąjungininkai. Jeigu mes 
tokį jos reikalavimą išpildv- 
sime, sulaužysime neutrali
tetą ir tuomi užsitrauksime 
ant savęs karę iš sąjungi
ninkų pusės. Jeigu Vo
kietijos reikalavimą atmesi
me, ji galės apskelbt mums 
karę ir tada užimti musų 
kraštą, kad apsaugojus pa
jūrį nuo galimo iškėlimo te- 
nai_sąjungininkų kariume
nės.”

i

i
i

1

perkūną garbinti.

Taigi Olandija bijosi Vo
kietijos. Ir jei tikėti tele
gramoms, tai santikiai tarp 
Olandijos ir Vokietijos labai 
įtempti. Iš Romos praneša
ma, kad rubežius tarp tų 
dviejų valstybių jau užda
rytas ir Olandijos pasienin 

{Vokietija traukianti dide
les kariumenės spėkas. O- 

[landija taipgi mobilizuojan- 
jti savo karines pajiegas. 
iPrielankųs sąjungininkams 
(laikraščiai pranašauja, kad 
(Olandija tikrai stosianti są
jungininkų pusėn. Jei tik 
Vokietija pradėsianti Olan- 
dijon veržties, Olandija, tu
rėdama 300,000 kareivių, 
galėsianti vokiečius sulaiky
ti, o tuomet jau busianti 
proga ir sąjungininkams iš
kelti savo kariumenę Olan- 
dijon.

Jeigu ištikrujų aplinkybės 
taip susidėtų, jei sąjungi
ninkai galėtų iškelti Olandi
joj apie 200,000 kareivių, tai 
su olandais pasidarytų ar
mija iš pusės nuJįįono vyrų 

____ o____ j__________ ir vokiečių padėjimas tub- 
glija*musų neutraliteto ne- met tikrai butų sunkus.

VOJUS.

______ Visa tai susideda ant O- 
nrieta- landijos nelaimės. Olandi-negalįs dabar vykti Amen- nas :

kon. Mat, be jo kariaujam garbinti Dievą,-----r-------- . - , . 4. •
čios valstybes nežinos kaip rai butų palaikomi įstaty- 
susitaikyt. mais? C _ _

X

I

1 — ■ i



8 I A I 3 T 3 X 3
Ui pagarsinimus nei redakci

ja, nei administracija neatsako. 
Skaitytojai patįs turite save 
daboti ir jokiems daug žadan
tiems už maža pinigų apgarsini
mus netikėti ir pinigų nesiųsti 
nepers’.tikrinus jųjų žadamais 
daiktais. Dažniausia tokie skel
bimai esti tik pigi apgavystė ir 
iš negudrių žmonių pinigų vi
liojimas.

KORESPONDENCIJOS
PLYMOUTH, PA 

Delei S. Macevičiaus 
mirties.

Vietos kunigėlis sakyda
mas anąsyk pamokslą išgar
bino "Keleivį," "Laisvę” ir 
kitus darbininkiškus laikra
ščius, o paskui ėmė nagan 
velionį Stanislovą Macevi
čių, kuris mirė 22 d. vasario. 
Girdi, "baisi to neščėslivo 
žmogaus buvo smertis. Bai
si, ba jis nesilaikė vieno tie
saus kelio. Kada prieš 
smertį man teko su juo kal
bėtis ir aš paklausiau, kur 
tu priguli, tai jis atsakęs 
prigulįs visur: pri paliokų, 
pri lietuvių, pri slavokų ir 
pri rusinu, o labiausia pri 
tautiškun. O kap dabarčius 
laike smerties pašaukė ma
ni į špitolę, tai tap sunkia 
mučijosi, kad strošna! Ir 
užsigrįžo ir nedasileido, kad 
išspaviedoti. Matykit, ko
kia sunki nesčėslyvo žmo
gaus smertis. Toks žmo
gaus būna ant uomžių pra
gare. (O kur tokia vieta 
yra? Red.) Aš buvau taip
gi pri vieno saliuninko 
smerties, ale jis mirė ščės- 
lyvai, ba turėjo tiesų kelią

bergždžias, nes jeigu jie ko 
da neprageria, tai kunigas 
paima. Kunigas parengia 
pikniką Sans Souci Parke, 
pasamdo karčemas ir ragi
na savo parapijonus, kad 
"nesiskupytų" gerti, nes pi
nigai einą "ant Dievo gar
bės." Galima sakyt, kad nė 
vienas smuklininkas nepri
traukia tiek mergų ir neiš
naudoja taip tamsių žmo
nių, kaip kunigėlis. Užgin
čyk, jei drįsti, ponas "Dar
bininko" korespondente!

lius,” poteriavimas ir mišių 
užpirkimai — tai ir viskas.

Vietinis L.Š.F. skyrius sa
vo gyvenimo laiku surinko 
$106.10 aukų, iš kurių $20.00 
pasiuntė centran. Bet tas 
nuopelnas pasiekta tik dėka 
darbštumui 3-jų komiteto 
narių, kiti išrinkti kolekto
riai net trukdė kitiems dar
bą. Todėl L.Š.F. skyriaus 
susirinkime kovo 26 d. pri
siėjo atimti iš jų išduotus 
paliudijimus. Tame pat su
sirinkime nutarta pakviestii; _______r_____

Kada vasara praeina ir pp. Bulotus ir Žemaitę.
I___11..._________ -________ ______1________11 ■ .... . » ... .piknikų rengti jau nebegali

ma, tai po bažnyčia įtaiso
ma girtavimo vieta. Prive
ža Dievo namuosna porterio 
ir kitokio raugalo, o kuni
gas per pamokslą užsako, 
kad dabar jau namieje turė
sime ”gerus čėsus,” tik su
sirinkite visi: ir vaikinai su 
merginomis, ir tėvai su vai
kučiais. Susirenka mote- 
rįs, vyrai ir kad geria, tai 
geria. Rymo katalikų laik
raščio korepondente, užgin
čyk, jeigu tas neteisybė!

Tam pačiam ”Dar-ko” nu
meryje Rymo katalikų ko
respondentas parodė ir kaip 
"mandagiai" jis kalbėt mo
ka. Jis rašo:

”Bekliubinių vargai. Mes 
mat cicilikus iš mandagumo 
bekliubiniais vadinam. Tie
sa, nedaug jų čia yra, bet ir 
tie kaip utėlės skursta. Pir- 
miaus da šiaip ir taip, bet 
jau dabar net ir laukais bėg
ti prie bažnyčios su apgar
sinimais griežtai uždraus
ta.”

Vadinas, Rymo katalikų
ir neprigulėjo pri jokiun ! korespondentas, neturėda- 
tautiškų bambizų ani pri jų j mas nieko daugiau ant so- 
bažnyčių, ale prigulėjo pri cialistų pasakyti, iškoliojo 
mano parakrijos, tai ir juos utėlėmis. Ne vienas do- 
smerti ščėslvvą turėjo: pa- ras laikraštis tokių pieme- 
siėmė* kryžeib prisiglaudė niškų koliojimų nedėtų, bet 
pri savo* krutinės ir tik kun. Kemėšio organas iš-j 
blankt ir numirė. Ir aš esu pleškino tai su didžiausiu 

kad jis dabar duon- pamėgimu. Argi tas da ne- 
o _ ’ (Ar atėjo jau nuo parodo, kaip žemai jus esą- 
švento Petro pranešimas? te nupuolę doriškai! 
Red.)

Tai tokių nesąmonių pri
pasakojo kunigas per pa
mokslą. Paskui kaž-koks 
bevardis korespondentas iš 
Plymoutho primelavo Ke
mėšio organe (žiur. "Darb." 
No. 28) da daugiau apie ve
lionį. Tasai Rymo katalikų 
laikraščio bevardis kores
pondentas sako, kad S. Ma- 
caričius atvyko Amerikon 
20 metų atgal, pramoko bis- 
kį angliškai ir gavo gerą 
darbą rūbų krautuvėj, kur 
dirbo net keliolika metų ir 
jei nebūtų atsidavęs laisva- 
manybai, gal butų da ilgiau 
gyvenęs. Vadinas, sulvg Į 
Rymo katalikų korespon
dento razumėlio išeina, kad 
laisvamanybė trumpina 
žmogaus amžių. Ir ”Darbi- 
ninkas” talpina tokias nesą
mones kaipo dideliai pamo
kinantį dalyką. Toliaus toj 
kvailoj korespondencijoj 
Rymo katalikų laikraštyje, 
sakoma, kad ir visas velio
nio gyvenimas buvęs bergž
džias, nes nors jis ir prigu
lėjęs prie šv. Kazimiero pa
rapijos, bet per laisvamanių 
įtekmę nieko naudingo ne
nuveikęs.

Na, o kiek daug ir ką nu
veikia tie, katrie nuo laisva
manių įtekmės yra visai 
liuosi? Kur gi jų gyveni
mo vaisiai, parodyk ponas 
korespondente, jeigu laisve
snio žmogaus gyvenimą va
dini bergždžių? Velionis 
nenuveikė daug, nes ir ne
galėjo daug nuveikti, ka
dangi kunigų pažabotoj 
Lietuvoj augdamas jokio 
mokslo įgyti negalėjo; bet 
atvažiavęs į laisvesnę šalį 
tuojaus prasilavino ir nors 
darbą geresnį gavo, ką pri
pažįsti jam ir tamsta. Tuo 
tarpu gi tie žmonės, kurie 
pasiliko kunigui ištikimi, nė 
to negalėjo atsiekti. Jie 
kaip buvo tamsus, taip ir te
bėra tamsus. Gert ir mels
tis — tai visas jų žinojimas. _ 
Jų gyvenimas ištikrujų yra prastas: vienas-kitas "ba

pri savo

šiur, j 
guje.”

Toliaus Rymo katalikų 
' korespondentas pasakoja, 
buk pasidarbavus dviem sa- 
liuninkams. čia tapo nupirk
tas plotas žemės tautiškoms 
kapinėms, bet niekas ant tų 
kapinių nenorįs laidoti. Ji
sai kalba apie tai, ko visai 
nežino. Jisai nė to nesu
pranta, kad tik nupirkus že
mę tuojaus negalima tenai 
žmones laidoti. Visų pir
miausia turi būt gautas iš 
valdžios tam tikras leidi
mas, čarteris, reikia viską 
sutvarkyti, padaryti kapi
nes. Pakol visa tai nebuvo 
atlikta, mes nieko ir nelai- 
dojom. Bet dabar čarteris 
jau išimtas ir galima laidot.

Prie progos reikia da pa
sakyti, kad tautiškos kapi
nės žmonių taip neišnaudos, 
kaip kunigėlio valdomos ka
pinės. Pas kunigą žemė pa
dalyta į dvi "klesas." Jeigu 
nori laidoti pirmos "klesos” 
žemėj, tai kainuoja $40, o 
jei nori įkišti kūną į praste
snę rietą, t. y. antros "kle
sos" žemėn, tai $25. Ant 
tautiškų gi kapinių "klesų" 
nėra. Visi žmonės yra ly
gus, visa žemė yra vienoda 
ir palaidojimo kaina taipgi 
vienoda — $10.

Užbaigdamas da pasaky
siu, kad kitą syk rašydamas, 
Rymo katalikų korespon
dente, nesibijok parašyt ir 
tikrą savo pavardę. Kal
bant teisybę juk nėra reika
lo slėDti savo veidą po kau
ke. Taip daro tiktai mela
giai ir šmeižikai.

Jurgis Macevičia.

Randasi taipgi I.W.W. u- 
nijos lietuvių skyrius. Ka
soje turi $61.00, tik gaila, 
kad ketvirti metai kaip su
sirinkimų toji unija nebe
laiko. Mano nuomone ge
riau butų, kad tos unijos na
riai sušauktų susirinkimą ir 
paaukautų be naudos laiko
mus pinigus alkaniems Lie
tuvos gyventojams.

Teatralė kuopa pradeda 
gyviau veikti. Nesenai ji 
sulošė veikalą "Žiemos Le
dai.” Iš visų atžvilgių vei
kalas nusisekė puikiai. Lo
šėjai rengiasi vaidinti vei
kalą ir kituose aplinkiniuose 
miestuose. Šioj kuopoj vei
kliausiu yra K. Bubnys, ku
ris taipgi mokina ir chorą. 
Bloga tik, kad tūli kuopos 
viršininkai nori būti patval
džiais, kas kenkia draugiš
kam narių sugyvenimui. 
"Sietynas” žada šį-tą pasta- 
gia "aristokratiškus šokius.’ 
įžanga porai $1.00. Girdisi, 
kad pavasariui atėjus ir 
"Sietynas” žada šiįtą pasta
tyt scenoje.

LSS. 28 kp. šį pavasarį 
žymiai nariais sumažėjo. 
Daugelis išvažinėjo kitur 
belaukiant didelio angliaka
sių streiko. Kuopa nutarė 
apvaikščioti 1 dieną gegu
žės. Korespondentas.

rėt, ogi karžygiai bukina 
vieni kitiems nosis ir bando 
keno galva kietesnė už stik
lą.... Štai policija su lazdo
mis, areštai, minios žiopso- 
tojų turi už dyką puikų per
statymą...

Aš ikišiol netikėjau, kad 
Tautiškas Namas tiek nau
dos gali atnešti visuomenei, 
bet dabar savo akimis ma
čiau ir galiu tikrinti, kad to
kia nauda neša visuomenei 
blėdį. Radau čia ir knygy
ną, bet šis kambarys vortin
kliais apaugęs. Tik vorams 
čia palikta darbuoties. Ma
no nuomone ši branginti- 
niausia vieta turėtų būt iš 
vortinklių apvalyta ir kazir- 
ninkams ir astrologams čia 
butų dau-daug naudingo 
užsiėmimo: vieni išmiklintų 
savo smegenis geriems daly
kams suprasti, skaitydami 
knygas, kiti pažintų astro
nomiją ir be tų "žiūronų,” 
kurie aptemdina jų protą 
iki tiek, kad paskui ir vai
kams yra gardaus juoko.

žmogus.

laisvesnių žmonių. Vienok 
jo žodžiai be vertės, jo pra
našavimas tik vėjas, kuris 
prašvilpė nieko nereikšda- 
mas.

Štai 21, 23 ir 26 kovo Mo
ckus kalba, publikos pilna 
svetainė ramiai klausosi po 
4 valandas suvirš kožną va
karą. Publika iš svetainės 
da ir po ilgos prakalbos ne
nori išeiti, grįžta namo link
smi pilnai užganėdinti. Tik 
vyčių šulai nabagėliai ne
gauna ramumo, deda visas 
pastangas, bėgiodami po 
miestą ir landydami pas 
miesto viršininkus, kad tik 
galėtų vėl sustabdyti pra
kalbas. Kad galėtų kokiu- 
nors budu apgint Romos a- 
gento biznį. Bandė net rei
kalauti, kad svetainės ne
duotų. Bet visa tai buvo 
veltui.

Prieš paskutines prakal
bas kunigas stengdamasis 
sustabdyti, o nerasdamas 
budo, kreipėsi prie svetainės 
gaspadoriaus, kad tas sve
tainės neduotų, bet ir tas 
buvo veltui. Svetainės gas- 
padorius davė jam patari

amą, kad uždraustų savo ”bu- 
iriutėms" besilankyti į pra
kalbas, ką jis nabagėlis ir 

. Bet ir

BERRISO, F. C. C.
ARGENTINA. 

Lietuviai darbuojasi.
Vasario 26 š. m. Lietuvių i padarė 26 d' kovo? _____

Dr-jos "Diegas” rūpesčiu tas buvo veltui; prisirinko 
buvo surengtas vakaras, publikos pilnutėlė salė ir 
Scenoje statė dramą "Pas-klausėsi, kaip kalbėtojas ai- 
kutinė Banga.” Sulošta, [škino, kas vra vyčiai, delko 
kiek iš artistų-mėgėjų gali-!toji kamašinė armija su
ma reikalauti, gana gerai. įverta.
Antraktuose buvo deklama-i Mockus Minersvillėj pa
rijų ir monologų. Vakaras sakė penkias prakalbas, bet 
abelnai imant publikai pati- minersviliačiams nenusibo- 
tiko ir padarė gana gerą įs-Jdo, norėtų, kad da butu ko- 
pudį. Reikėtų pastebėti, kios penkios.
kad gerai neišsilavinus de- §ioS misijos atnešė daug 
klamuoti ar monologą sakv- naudos minersvilliečiams. 
ti, daugiau neitų scenon, nes Nudraskė prietarų kaukes

NEW HAVEN, CONN. 
Puikus koncertas.

Kovo 25 d. įvyko čia L. S. 
Choro surengtas koncertas. 
Programas buvo gana pla
tus, tik nevisi pažymėti ar
tistai pasirodė scenoj. Tur
but dėlto, kad vėlai pradėjus 
nebuvo manoma viską gali
ma bus išpildyti. Buvo at
vaidinta operetė "Konsi- 
lium Fakultatis.” Be to bu
vo sulošta pora monologų. 
"Girtuoklis” — M. K. Bolio 
monologas daugiausiai pu
bliką prijuokino. Gi muzi
kai}, matomai didžiausį, įs
pūdį ant publikos padarė 
jaunas 8 metų amžiaus Pru- 
selaičių iš Waterburio vai
kas, grieždamas smuiką so- 
lo ir paskui duetą.

Ištikrujų rengėjai už su
rengimą taip gražaus kon
certo užsipelno širdingos dė
kos ir pagarbos. Tokių va
karų New Haveno lietuviai 
mažai teturėjo. Geistina, 
kad panašių butų daugiau, 
o žmonės greit pažintų, kas 
yra žema ir jų gyvenimui 
kenksminga. Tokie vakarai 
tai neužginčijami faktoriai 
musų kultūros. Publikos 
buvo apie pora šimtų ir visi 
užsiganėdino. Galbūt tas 
priduos daugiau energijos 
choro nariams ir paakstins 
kitus prisirašyti prie choro!

Kas mums rašoma.
Springfield, III.— Nekal

tas bernelis — dievo muzi
kantas, — suorganizavo iš 
nekaltų jaunų panelių ir ne
kaltų bernelių — senbernių 
vyčių kuopą. Tarpe tų ne
kaltų bernelių atsirado ir 
tokių čystatos pavyzdžių, 
kaip pametusieji savo pa
čias vyrai, tokius griešnin- 
kus dievo muzikantas eg- 
zortomis išvarė, matyt pa
bijojo, kad jam panelių ne
išvestų... Dudorius tečiaus 
netik už tokius griekus bau
džia. Sužinojęs, kad kelia- 
tas vyčių buvo atsilankę į 
Michelsono prakalbas kovo 
12 dieną, apreiškė, kad jei
gu kunigas jiems egzortus 
neatskaitys, tai jis pats ži
nosiąs ką su tokiais velnio 
apsėstais vyčiais padaryti.

Vienas iš vyčių.

North Abington, Mass.— 
Balandžio 4 d. sustreikavo 
čia Medvilnės Victory Vib- 
bury Co. audinyčių darbi
ninkai, reikalaudami 9 vai. 
darbo dienos ir pripažinimo 
unijos. Streiką vedą Am. 
Federation of Labor. Kom
panija prieš 2 sąvaiti žadė
jo duot darbininkams atsa
kymą, darbininkai laukė, o . — >R1UUO k/X XOXX CK? V VA MX XXŽ VX1VX V* J • • • . « _ >

ir darbuoties dailės srityje ,kompanija atsake pavary- 
Ikišiol mat buvo gana sun- p™. lft ^arb<J. - darbininku, 
ku surinkti atsakanti skai- <uHe S1^arkiau darbavosi 
čiu dainininku. Da su vv- uniJos labui- Darbininkams

WEST LYNN, MASS.
Neviskas taip gražu, kaip 

ištolo. rodos.
Rods sunki yra plunksna, 

kada reikia paimt ją, kad 
ardžius tai, kas yra kenks- 

■mingu, o budavojus tai, kas 
yra gera, prakilnu ir žmoni
jai naudinga. Jei rodome 

i tik gerą, o užtylime ar už
slepiame tatai, kas mumyse 
yra blogo, tai visgi negalime 

^reikalaut, kad mus gerais 
; pripažintų.

Musų vietinis korespon
dentas p. Lipčius dažnai ra
šo laikraščiuose korespon
dencijas, nušviesdamas ge
rąsias vietos lietuvių puses. 
Bet jis niekad neparašo, kad 
ir pas mus yra da daug blo
go, kurį reikėtų naikinti. 
Tankiai matosi vietos lietu
vių tokių negražių darbų, 
kad tūlų jų negalima jokiu 
būdu užtylėti. Lipčius ne
kelia nuo jų uždangos gal 
dėlto, kad mat žmogus — 
biznyje... Nesinori įsipy- 
kinti. Bet aš ta minčia ne-į 

! sivaduosiu.
Lynniečiai turi Tautišką 

Namą... Bet ar galima taip 
jį vadinti? Tikrai pasižiu-; 
rėjus dalvkan galima butų 
pasakyt, jog tai gemblerių 
namas. Čia įvairių pažiūrų 
žmonės suėję apsėda stalus s 
ir kaziruoja per naktis. Mat 
bovijasi, mainydami pini- 

i gus... Tautiškame name ir 
tautišką pramonę reikia kel
ti, dėlto alutis gausiomis 

; srovėmis teka.
Idant patyrus, kokią nau

dą lietuvių visuomenei neša nm_ _____\t___________99 o -i ,

i

SHENANDOAH, PA. 
Iš draugijų gyvenimo. 
"Keleivio" skaitytojams 

yra jau žinoma, kad šiame! 
mieste randasi apie 40-tis 
lietuviškų draugijų, taigi 
noriu čia pabriežti, ką tos 
draugijos veikia visuome-! 
nės labui, ypač progresyriš- 
kesnės, nes bažnytinių drau-1 
gysčių veikimas labai pa-

čių dainininkų. Da su vy
rais šiaip-taip, bet su mote
riškais balsais, tai visai bū
davo sunku. Mat pas mūsi
škes merginas turbut tik 
vaikinai galvose, tai apie ko- 
kį-nors prakilnų visuomenės 
labui pasidarbavimą joms 
nei užsimink. Jos nesu
pranta kas yra gera ir gra

gavus tokį atsakymą nieks 
neliko, kaip išeiti visiems iš 
dirbtuvės. Sustreikavo 80 
iarbininkų, daugiausiai fi
nų, lietuvių ir lenkų ir kelia- 
tas francuzų, bet francuzų 
dauguma pasiliko streiklau- 
žiauti. Pasirodo, kad fran- 
zuzai visur, kur tik eina ko
va už darbininkų reikalus, 
jie vergiškai pasiduoda sa
vo kliasos priešams. Gėda 
jiems.

Darbininkai, nevažiuokite 
į čia žadamo darbo jieškoti.

Streikierys.

tai ir pačiam nemalonu ir 
publikai pasidaro nei šioks, 

i nei toks įspūdis. Iš dėklą- 
j matorių didžiausį įspūdį pa
darė žydas, deklamuoda- 

imas rusų kalboj.
Po vaidinimo buvo pra

kalbos. Kalbėjo J. B., paaiš
kindamas kas duoda prie
žastis prostitucijai ir ką rei-• 
škia bažnytinis bei civilis 
"ši i ubas.” Ta prakalba tū
liems katalikams nepatiko, I 

I jie po prakalbai ir pradėjo 
kalbėtoji "kritikuoti.” Pa
skui kalbėjo iš Buenos Ai
res atvykęs V. K., "Diego 
draugijos pirmininkas. Jis Žemkalnio dramą "Blinda, 
nurodinėjo reikalingumą su-Veikalas visais atžvilgiais 
tverti naują draugiją, kuri nusisekė. Artistai rolėms 
užsiimtų vien aukų rinki- buvo atsakančiai parinkti ir 

į mu nuo karės nukentėju- lošė gerai, ypač Blindos ro- 
siems šelpti. Sumanytojas Įėję — V. Žilionis, ir čigono 

! paduoda planą, kad nariai rolėje — P. Keulėnas 
mokėtų po 25c. mėnesiui ir rolėmis buvo persiėmęs tiek, 

'iš tų duoklių darytųsi kapi- kad žiūrėtojui rodėsi, kad 
talas, skiriamas tik Lie- mato ne lošėjus, bet tikrai 
tuvos šelpimui. Mano nuo- tuos asmenis, kuriuos jie 
mone, ar nebūtų praktin- inasmenuoja. Prie to "raz- 
giau surišus visas Argenti- jbaininkų" daina ir pats vai
nos lietuvių draugijas į vie- zdas padarė dideli įspūdi, 
ną sąjungą ir kad ta sąjun- Publikos prisirinko tiek, 
ga pasiimtų sau uždarinį kad daugeliui nebuvo nei 
Lietuvą šelpti? Ivietos atsisėsti, turėjo sto-

' Po vaidinimų ir prakalbų vėti. Taigi ir iš finansinio 
buvo šokiai. Linksmintasi atžvilgio vakaras puikiai 
gana gražiai iki 5 valandai pavyko, rengėjų kuopa tu- 
ryto. Berods atsirado tu-!

t las J. Š., kuris norėjo sukel
ti triukšmą, bet karžvgį gra- giasi po velykų statyti sce

noje veikalą "Du Broliu."
LSS. 64-tos kuopos nariai, 

kaip matosi, nesnaudžia 
rankas susidėję, bet veikia 
ir tai nemažus darbus. Sce
nos artistų turi gana gabių. 
Su jų pagalba kuopa pasta
tė scenoje jau tokius veika
lus kaip "Nihilistai," "Blin
da” ir daug mažesnių veika
lų, nesibijo paimti ir "Du 
Broliu." Linkėtina kuoge- 
riausių pasisekimų.

T. M. D. 26 kovo turėjo 
prakalbas. Kalbėjo M. šal
čius. Kalba buvo labai nuo
bodi ir neindomi. Matyt kal
bėtojui vien vaidenasi par
tijos ir partijos, tai apie be- 
partyvę T.M.D. reikalus nie
ko ir nepasakė. Užgvrė ant 
galo tautininkų demokratų 
partiją, kuri esą geriausia. 
Tik kad nebūtų su ta parti
ja panašiai kaip jau yra su 
"Tautos taryba" ir "bloku." 

Mažoji Varguolė.

žiai nuraminta ir vėl buvo 
graži tvarka.

Ant galo noriu pridurti, 
kad berrisiečiai lietuviai 
bunda iš tamsos miego, pra
deda stropiai šviesties ir 
krutėti savo pirmyneigoj 
link gražesnės ateities. Lin
kėtina jiems sutikimo ir 
energijos sunkioje kovoje su 
prietarų ir nesusipratimo 
tamsa. Genys margas.šis "Tautiškas Namas,” 2 d. 

balandžio aš padariau per
žvalgą. Ir štai ką radau: 
viename kambaryje katali
kai laiko susirinkimą, kita
me laivamaniai su katalikais j 
kaziruoja. trečiame alų šin- 
kuoja. Kitur, kad išburus 
"giliukį” ar pasiseks išimti { 
iš kito kišenės su pagalba 
kazvrų pinigus,šis ir tas per 23 d. š. m.) ir jis (Mockus) 
stiklinį žiūroną, pripildytą daugiau nekalbės Minersril- 
rudu skysčium skaito ant lėi, nė įam panašus kalbėto- 
lubų astrologijos knygas... jai. Vadinas, be Romos a- 
Bet štai išgirstu riksmą ir gento leidimo negalės įvykti 
besikoliojimą. Bėgu pažiu- jokios prakalbos, parengtos

MINERSVILLE, PA. 
Romos agento galybė 

sutrinta.
Vietinis Romos agentas 

savo avinyčioj 5 kovo viešai 
apskelbė, kad per jo pasi
darbavimą tapo sustabdyta 
prakalbos Mockui (vasario

žmonėms nuo akių, uždėtas 
per veidmainius Romos
agentas. Taip-gi nusmuko žu> kame yra džiaugsmas ir 
ir Dumčiaus galybe, kada .
neįstengė uždraust prakal- PraSaistls:
ir Dumčiaus galybė, kada

bos laikyti. Nemanau, kad 
daugiau stengsis atlikti to
kį juodą darbą, kaip kad 
bandė.

J. Ramanauskas.

LAWRENCE, MASS. 
LSS. 64-tos kuopos 

vakaras.
Kovo 26 d. LSS. 64tos kuo

pos rūpesčiu buvo sureng
tas vakaras. Scenoje statė - - - _ -------- _ ”

savo

rėš gražaus pelno.
Socialistų bendrovė ren-

garbė, o kame blogumas ir 
. Dėl tų prie

žasčių rodėsi jau, kad cho
ras turės pakrikti. Dabar 
viltis tolimesniam choro gy
vavimui vėl aiškiai nušvin
ta. Akyvaizdoje to nore 
čiau sušukti Maironio žo
džiais musų jaunimui: Prie 
mokslo, prie mokslo, su no
rais plačiais, jis angą gar
bės mums atadarysl...

Vakaras atnešė chorui a- 
pie $20.00 pelno. Supranta
ma, kad lekcijos, vieta ir ki
tos mokinimosi lėšos tokiu 
pelnu neilgam galės būt pa
dengtos, bet visgi gal leis 
nors kitą panašų vakarą su
rengti.

Reikia tart ačiū ir publi
kai už gražų užsilaikymą.

Kunigo brolis.

SEATTLE, WASH. 
Prakalbos ir teatras.

Kovo 19 d. LSS. 182 kuo
pa turėjo prakalbas ir teat
rą. Scenoje statė du veika
lu: "Knarkia paliepus” ir 
"Vienas iš musų turi apsi
vesti.” Prieš vaidinimą pa
sakė prakalbą drg. J. Bend- 
rikis apie socializmą ir ko
dėl tautininkai net ir kultū
ros darbui kenkia, jeigu tik 
mato, kad tą darbą veikia 
socialistai. Kalbėtojas taip
gi nurodė tuos kvailus argu
mentus, kokiais tautinin
kai naudojasi išniekinimui 
socialistų. Publika aiškiai 
suprato, kame yra teisybė, 
o kame tik piktas nesusipra
tėlių noras. Antras kalbėjo 
drg. J. Žiečius. Po prakal
bų atvaidinta minėti veika
lai. Buvo taipgi deklamaci
jų ir monologų. Reikia pa
sakyti. kad viskas gerai pa
vyko, išskiriant tai, kad pu
blikos susirinko mažai. 
Turbut dėlto, kad gavėnia, 
tai reikia "pakutavot už 
griekus” ir tų savo griekų 
priežasties nenaikinti, ki
taip da galima bedieviu vir
sti... Kuopos narė.

N .S. Pittsburgh, Pa. Ko
vo 28 d. buvo LSS. 55-tos kp. 
nurengtas balius. Susirin
ko apie 200 žmonių. Svarba 
tame, kad balius buvo su
rengtas gavėnioje, ko Pitts- 
burge kaip senai lietuviai 
gyvena niekad da nebuvo. 
Kunigams ir jų akliems pa
sekėjams rodės, kad jau pa
saulis augštyn kojoms apsi
verčia. Kunigas iš kailio 
nerdamasis šaukė bažnyčio
je, kad nieks netių, nes ne
duos "griekų atleidimo,” 
bet žmonės turbut žino, kad 
pas jį patį tų griekų daug 
daugiau randasi, tai ir ne
klausė.

Dabar girdisi, kad visi tie 
parapijonįs, kurie atsilankė 
ant baliaus bus išbraukti iš 
parapijos. Tuomi kunigė
lis nedaug žmonėms blogo 
Dadarys, nes .tik nuimtų nuo 
jų sprando sunkų nelaisvės 
jungą. Dvasia šventa.

Žmogaus kūne yra 214 
kaulų.

* *

Senovės žmonės tikėjo, 
kad žemė yra plokščia.

Buffalo, N. Y.— Baland. 
3 d., 9 vai. ryte Otis Elevator 
Co. malūne ištiko smarki 
ekspliozija, užmušdama 3 
darbininkus, 7 sunkiai su
žeidė. Priežastis ekspliozi- 
jos buvo trūkimas elektri
nės vielos.

Fr. Bonevičius.
Exeter Boro, Pa.— Kovo 

30 d. čia buvo LSS VH-to ra
jono surengtos iliustruotos 
prakalbos, geriau sakant 
prelekcijos. Prelegentais 
buvo V. Andriulevičius ir A 
Valinčius iš Pittstono. ro
dydami ir išaiškindami pa
veikslų reiškimą. Pasibai
sėtini kariški vaizdai net 
ašaras žmonėms iš akių 
spaudė.

Žmonių susirinko gana 
daug, kiek galima tikėties iš 
taip mažos lietuvių koloni
jos kaip ši. Pelnas, kuris 
liks nuo lėšų padengimo ei
na nuo karės nukentėju
sių pašalpai.

Exeterietis.

• w
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Keli patarimai apie 
lytiškas ligas

Tie, katrie turi taip vadi'Tie, katrie turi taip vadi- Tūlos moters gauna go- 
namą triperį arba ganor-1 norrheą nuo vyrų arba kai
rheą, privalo but labai atsar 
gus link savo akių. Kadan
gi puliavimas iš lytiškų or
ganų yra veik nuolatinis ir 
su tuo* kartu išeina tūkstan
čiai ir milijonai gonococcus 
bakterijų, tai jos labai leng
vai patenka ant rankų, 
ypač pas vyrus, ir gali but 
užkrėstos akįs. Rankomis 
žmonės akis trina arba čiu
pinėja, ypač kada labiau pa
vargę arba akįs pridulka, 
todėl lengva yra pernešt ir 
bakterijas į jas. Triperį tu
ri vyrai ir moterįs ir jis ga
na išsiplėtojęs. Kiek aš pa- 
tėmijau, jį turi didžioji da
lis nigerkų ir nigerių, nes 
ligonbučiuose jie prie to 
prisipažįsta. Amerikonai ir 
vokiečiai retas kuris nebūtų 
turėjęs tos ligos. Kiti yra 
išsigydę, kiti serga. Dauge
lis lenkų ir keliatas lietuvių 
ateina su ja. Negaliu tik
rai spręsti, bet išrodo, jog 
pas lietuvius šita liga nėra 
labai išsiplėtojus. Bet jei 
kas ją turi, tas neprivalo 
sarmatytis eit pas daktarą, 
nes liga skaitoma labai pa
prastu atsitikimu musų die
nose, o užvilkinimas gręsia 
pavojumi. Tečiaus svar- 
biausis dalykas yra apsau
goti akis nuo užkrėtimo. 
Turbut, nė viena akių liga 
nėra taip pavojinga Net 
prie greito ir gero gydymo 
kartais žmogus netenka ma
tymo, o jau užvilkimas ir 
neatsakantis gydymas visa
da veda prie aklumo.

Jei namuose yra žmogus, 
turintis šitą ligą, jam turi 
but atskiras rankšluostis ir 
jis turi praustis prie tekan
čio vandens, o ne inde. Vie
šose vietose (stotyse, vago
nuose ir kitur) kartais lai
komi rankšluosčiai dėl visų. 
Ypač tūlose dirbtuvėse tai 
paprasta. Niekad nereikia 
vartot tokio rankšluosčio, 
kurį vartoja kiti ir da neži
nomi žmonės.

Nors pas gonorrheą tu
rinčias moteris gimdymai 
reti, bet jei motina žino, jog 
ji turi tą ligą, tai reikia ti
kėtis, jog kūdikio akįs bus 
užkrėstos. Jis liks aklas, j 
jei daktaras nepavartos vai-; 
stų ant jo akių prie užgimi---------- - ---------------- -
mo. Daugelis daktarų vi- net vyrų Lietuvoj bus gavę 
sada vartoja vaistą ant gi-; Miškas ligas, ypač triperį, 
mūšio kūdikio akių, bet tūli Amerikos lietuviai turi but 
apsileidėliai to nedaro ir to- gatavi juos šio-to pamokinti 
dėl motina privalo daktarui per laiškus, nes laikraščius 
pranešt, jog ji turi gonor-! skaitys tik mažuma.
rheą (jeigu ji ją turi). Tuo-i Prie progos gal kada ir

i

kada išeinamose vietose ir
nežino anie tai Tekėiima mane 1 Pieun* uun°JW pa-|™“« ^muu, ? <*^*i*<«Tkaito nanrastom Jbal- Unai eil? prakalbų.: vakaruose kunigija netun
tom mėnesinėm ir tain vaik-1 Yra uiP vadinamos min- tokios galybės, kaip rytinė- £a mlnS į metus kšU)sios (ji neminkšta) ang- se valstijose, kur daug yra 
sCIOJa menesius ir metm, .. i ,1 onklinVa airiu Tš keliolikos kolioni-

Lietuviai gyvena vienybėj, nėra kada, nes nuo 8 ryto 
nes kunigų nėra.

Kadangi lietuviai čia ap
sigyvenę i

iki 12 nakties reikia tai 
skaityt, tai rašyt, kad už-

nedideliomis ko- dirbus keliatJ» skatikų. Bet
Mainierių Skyrius.

lionijonus, tai nėra dirrvos, noroms-nęnoroms ų reikės 
' kunigams. Jeieu ir atsibas- pertraukti. Jaučiu, kad ne-Kovo mėnesio pradžioje' kunigams. Jeigu ir atsibas- 

Lietuvių Socialistų Sąjun-įto koks jegamasčius, tai 
gos 10-tas rajonas pakvietė negali ilgai užsilaikyti. O 
mane į pietinį Illinojų pa-1 reikia žinoti, kad ir abelnai

ainų. Iš keliolikos kolioni- 
jų, kurias man teko aplan
kyti, tiktai Dorrisvillėj yra 
lietuvių bažnytaitė, bet ir ta 
baigia jau bankrutyt. Ir 

klta -prie' Lra biznio. Maineriai kad

lies kasyklų apielinkė.
Turiu pasakyti, kad iš-

kol neišsivysto sunkus simp
tomai ir nenuvaro pas dak
tarą. Baltąsias mėnesines pradžios šitas apskritys pa- 
turinčios moters būtinai tu-' darė į mane nemalonų įspu- 
ri skubintis pas daktarą,' dį. Visų pirmiausia metasi 
nes vra viena ar I * 
žastis, kuri jas daro; iš jų gamtos paveikslas. Lygu- • . uždirba bet kuni-gali but gonorrheą. Dakta- j nwt ir lyguma laukas j lau-: kPra.
ras istirs ir praneš. Ją gau- kas. Nepamatys ne kalne- f k K ... Mat žmonfe
na doriausios moters ir kar-, ho, ne upes, ne .miško Ląu: a’ gvietę skaito visus pin
tais merginos. I šeimyną ^ose stūkso dideli kupm Orišku! laikraščius. Tam- 
neretai vyras parneša ligą, šiaudų, o galvijai laikscioja . R ; ir tai
arba moters gali užsikrėsti apie juos ir pešioja. Jie gy- Drasi?ėreJ nedali‘kunigo
išeinamose '■į««se- Tiesą, vena taip p«r ziemą^ Mat ‘žlaPkvti DorSv-illėj tu-
tai retai atsitinka, bet atsi- javus čia užperka spekuha- - - • - kunitra trir-
tinka. Kūdikio gimdytoja toriai da iš pavasario, pakol AJ. Ji- ”sfusas ” 
gali manyt, jog ji tokios lį; žali; todėl kmptiknunoko,
gos neturi, vienok ji gali atvažiavo su mašinomis, nu-; - kj gudav0>
turėt Užtai gerai yra. is- pioye ant vietos įsMe ir
kalno nueit pas gydytoją ir pasiėmę grudus nusivežė, o , užqi ant D2įiu
but išegzaminuotai ne tik šiaudai taip ir lieka didžiau-1. n^asi nuo stotiesP6^ 
dėl tos ligos o ir kitų daly- siomis krūvomis suversti. syk“?™
čžimMeriai^ot’>ra neS' Angliakasiai gerai “ždirba- taiP nusigėręs, kad atsisė- 
ciai motenai žinot ! . -s •. . dęs spaviedoti užmigo. Mo-

Jeigu as bučiau kunigas. Kelių šimtų pėdų gilumoj stovi prie spaviedny-
gal. mokyčiau susilaikyt nuo po ta lyguma randama gana a bet žadinti WveBo ne_ 
ytiskų susinėsimų; bet kad daug anglies. Apie kasyk- drjsta mat, k h žinot, 

tokie mokinimai netun pa- las paprastai stovi mieste- ‘
sėkmių, prisieina tik pamo- lis, kuris nedaug kuo sky- lSbaS
kinti, kad^žmonės butų at- naši nuo Lietuvos miestelių, 
sargus. , 
na lytiškas ligas, < 
svietiškų žmonių Amerikoj palija, tai iš purvyno nega-

"dvasiška asaba" su 
_ ______ . Galų-gale

t> *.• i • • . r- x x , -L ateina zakristijonas ir pa-Patįs kunigai gau-(Gatves negnndintos, duo- ėmęs už rankovės judina: 
u., o šiaip bes ismustos iki kelių; kaip ^.Kunigai laikas jau prie

. -- .. O kunigėlis užsi-apie 80 nusuncių tun arba Įima įsbnsti, o kaip išdžius- merkęs purtina galva: ”Dė- 
yra jau turėję gonorrheą, ta. tai vėjas nesą du kės de- kui dėkui. daugiau neger- 
nors jie ir tiki Dievui ir j besiais. Aršiausia, kad ne- gersjut ”

visų -pamokslų ra gero vandens. Žmonės g TaiD man nasakoio Dor-
Tokis didelis už- turi įsitaisę šulinius, bet tas r;qvillės trvventoiaiJ
skaitlinę vra tn- vonAmdii ęio^ U HSVUieS gyventojai.

I
i

il

stengiasi 
klausyti, 
sikrėtimų skaitlius yra to- vanduo su siera, rūgštūs, la- 
dėl, kad lytiškos funkcijos U-1------ 1 1
ne tik draudžiamos, o ir di
džiausioj slaptybėj laiko
mos. Jei po kiekvieno susi- 
nešimo su abejotino sveiku
mo ypata kiekvienas vyras 
ar moteris drįstų ateiti pas 
daktarą ir pranešt, jog nori 
but apsaugoti, tai galima 
butų apsaugot, kad liga ne
prikibtų. Ir galima išmo
kinti kiekvieną, kad toliau 
jis arba ji net be daktaro 
pagelbos apsisaugotų. Bet 
iš vienos pusės taip vadina
moji dora, iš kitos — paties 
žmogaus neatbojimas veda 
prie tokio didelio užsikrėti
mų skaitliaus.

Tikiuos, kad po šitos ka
rės daugybė lietuvaičių ir

rheą (jeigu ji ją turi). Tuo-i Prie progos gal kada ir 
met kūdikio matymas gali apie pačią gonorrheą para- 

----- * įšysiu. A. Montvidas.but išgelbėtas.

Kas užlaiko Montelloje 
karčemas?

road avė. nubaustas $75. 
Regina Sabitas (turbut 

Sabaitis), gyvenanti po No. 
16 Faxon st., nubausta $75.

Marė Kadis, nuo 81 Vine 
st.. nubausta $75. 

Bronislava Eizitavičienė, 
Dau- nuo 81 Vine st., nubausta 75

Montello, Mass., yra "sau- 
sas” miestelis, bet slaptų 
smuklių netrūksta. P 
giausia tų "spykyzių" užlai- doleriais, 
ko lietuviai. Vietos lietuvių j 
kunigas visuomet tvirtina, vale st, nubausta $75 
kad tas smukles užlaiko so- Elzbieta Miškinienė, nuo

F. Sinskienė, nuo 22 Inter.

kad tas smukles užlaiko so- ] * *
cialistai. Bet štai šiomis 22 Intervale st, dar teisia- 
dienomis Montellos policija ma.
padarė ablavą ir užtiko 11padarė ablavą ir užtiko 11 čia yra keliatas aiškiai lie- 
slaptų karčemų. Karčemų tėviškų vardų ir tie žmonės 
savininkus teismas nubau- kaip gyvi ; rie socialistų nie- 
dė. Nubaustųjų pavardes kad neprigulėjo. Visi jie 
anglų laikraštis paduoda priguli prie parapijos. Tai- 
taip: i gi šitas faktas aiškiai paro-taip: . _ |L -

Martinas Tamulevičius, do, kad kunigas neteisingai 
gyvenąs po No. 14 Arthur kaltina socialistus karčemų 

į palaikyme. Tegu jisai pa-st., dar teisiamas. h
Daniel J. Godstill, 12 Ba- žiuri į savo parapijos kny- 

con st., dar teisiamas. I z "__
Anna Sherin, ”Anna Ho- cemininkų vardus, 

tel” savininkė, nubausta 75 ---------- -------------------------
doleriais.

Anna Peters (ar tik ne 
Petrauskienė), gyvenanti 
ant Ames st, nubausta $75.

Nicholas di Pasąua nu
baustas $100 ir dviem mėne
siais kalėjimo.

Peter Čacullino nuo Rail-

! gas, o jis tenai ras visų kar-

i I I i

išgalėsiu uždirbti 80 dolerių, 
kurie reikia užmokėt už mo
kyklą apie šio mėnesio pa
baigą. Butų gerai, kad 
koks draugas ar keliese su
sidėję paskolintų, nes noriu 
atsiteisti su visais, kurie 
yra man gera padarę, taip 
greit, kaip tik kiek prakti
koj prasisieksiu.

Aukų prašyt nedrįstu. 
A. Montvidas,

Medicinos studentas. 
1422 Fulton st., Chicago, Ilk

Laisvoj Anglijoj dabar.

MAINERIŲ SKYRIUS.
Nors statistikos niekas 

nedarė, bet spėjama, kad 
didesnė Amerikos lietuvių 
dalis dirba kasyklose. Nors 
fabrikuose dirba mažesnė 
musų žmonių dalis, jų rei
kalais rūpinasi visi musų 
darbininkiški laikraščiai, 
tuo tarpu mainierių reika
lai visai užmiršti. Važinė
jant "Keleivio” redaktoriui 
po Illinojaus valstiją, dau
gelis mainerių stačiai skun
dėsi, kad lietuvių laikraščiai 
juos ignoruoja. Plačiau iš
sikalbėjus, keliatas draugų 
išreiškė norą, kad "Keleivis” 
įvestų ”i

Sako, jeigu U. M. W. of A. 
viršininkai neužbaigs nau
jo kontrakto iki 15 d. ba
landžio, šių metų, tai mes 
mesim darbą ir pradėsime 
streiką. Mat, darbininkai 
turi jau daug patyrimo ir 
bijosi, kad kompanijos vilk
damos su kontraktu, nepri
sipiltų sandėlių anglies, kaip 
tai buvo 1902 metais prieš 
didijį streiką.

United Mine Workers of 
America lokalas No.1954 da
bar turėjo mėnesinį savo su
sirinkimą ir apkalbėjęs šitą 
reikalą išrinko spaudos ko
mitetą. Kitų lokalų virši- 

mainierių skyrių.” niekai malonės prisiųsti sa- 
Jie apsiėmė ir koresponden- j° antrašus ir pranešti, ka- 
tais būti iš savo apielinkės. £a laiko susirinkimus. Gal 

Mes manom, kad šitokiam galėsime
skyriui pritars draugai an
gliakasiai iš Pennsylvani- 
jos, West Virginijos ir ki
tur.

Todėl dabar, kada anglia
kasiai rengiasi į didelę ko
vą, mes ir įvedam "Kelei
vyje” tam tikrą skyrių, kur 
bus apkalbami jų reikalai.

Red.

Anglija nuo senų laikų y- 
ra žinoma kaipo laisva šalis, 
kur darbininkai gali liuosai 
apskelbti streiką savo išnau
dotojam, gali sau liuosai su
sirinkimus daryti, liuosai 
be varžymų skelbti laisvės, 
tiesos žodį spaudoj, abelnai 
galėjo liuosiau veikti, negu 
kur kitoj šalyj. Bet kas yra 
dabar? Už ką Anglijos 
darbininkai kovojo ištisus 
dešimtčius, net ir šimtme
čius, valdžia tą visą nori jau 
panaikinti, ir galime faktais 
parodyti, jog kasdieną pla
čiais žingsniais prie to jinai 
eina.

Darbininkų laikraščiai 
persekiojami, susirinkimai 
draudžiami, toliau 5 angliš
kų mylių nuo gyvenamos 
vietos svetimžemiam be po
licijos leidimo nuvažiuoti 
negalima, kalbėtojai areš
tuojami...

Štai vienatinis darbininkų 
laikraštis išeinantis Glasgo- 
we, ”Forward,” leidžiamas 
neprig. dar b. partijos. (I.L. 
P.) likosi per Kalėdas kon
fiskuotas ir neišėjo per 5 ar 
6 sąvaites; vien užtai, kad 
būdamas vienatiniu prieši
ninku karės, pakritikavo 26 
d. gruodžio į Londoną atsi
lankiusį amunicijos minis- 
terį Lloyd’ą George’ą. Ačiū 
darbininkų pasirupinimui li
kosi išteisintas ir vėl pradė
jo išeidinėti. Buvo pradėjęs 
išeidinėti marksistų S. D. 
laikraštis "Vanguard,” bet 
rodos 5 num. išėjo ir valdžia 
sustabdė. Po to, buvo pra
dėję leisti kitą, ”Worker,” 
bet vos tik spėjo pasirodyti, 
tuoj likos uždarytas ir lei
dėjai areštuoti. Kiekvienas 
kalbėtojas ar rašytojas, jei 
tik pasakė žodį prieš karę, 
— tuoj į kalėjimą.

Žymiausi socialistų kalbė
tojai McLean, Houston, Pe- 
trov (rusas) ir kiti, po kelis 
kartus buvo areštuoti už 
prieškariškas prakalbas. 
Houston ir McLean buvo 
liaudies mokyklų mokytojai 
su laipsniu M. A., likosi pra
šalinti nuo mokytojavimo.

Streikai visur draudžiami, 
o ypatingai amunicijos dirb
tuvėse yra įvesti "amunition 
tribūnai,” už mažiausį pra
sižengimą darbininkai esti 
teisiami. Dabar nuo 2 d. ko
vo š. m. įnėjo į galę įstaty
mas priverstino kareiviavi
mo, kaip pavieniam taip ir 
vedusiems vyrams. Mies
tuose ir miesteliuose esti su
tvarkyti panašus į Rusijos 
"prijomus” ”Exemption tri
būnais,” susidedantįs iš ka
riškų atstovų ir iš kitokių 
buržujų. Darbininkų atsto
vai į juos nepriimami. No
rėdami pasiliuosuoti nuo 
karės, eina į tenai. Didžiau
sią bėdą turi su socialistais. 
Ten jie prisiklauso labai 
puikių pasipriešinimo žo
džių; kartais ant tiek pone
liam nervus suerzina, kad 
uždaro savo posėdžius.

Bet jau nepasitenkinimas 
kaip kare, taip ir valdžia, 
tarpe darbininkų kįla kas
dien, ir gali būti, jog gali iš
kilti labai nemalonių prieš 

gydyt galiu tik pasilsiu, bet valdžią apsireiškimų.

bai nesveikas ir kietas. Bet PaskuJ '?en,^ ™une”s 
vietomis ir tokio nėra. To- sugaY° * neimantis 
kiose vietose žmonės gvve- pneJ° “otve"es-v *m°nas 
na lietaus vandeniu nuo sto- pradeJ0 kus’ kad ,k"n!' 
Su-Ji:rier^nXXduer?
ja kaipPir koH kubilą cimen- ^t frŠ“nekSpUka’ 
tinį šulinį žemėn. Kada Ii- -s’ bet ir tam nekaip seKa- 
ja arba sninga, vanduo bė- . dva_Rki
ga nuo stogo rinomis į tą tvaaangi dvasiški tėveliai
šulinį. Jisai i 
Vandens pasėmimui pritai
syta pumpa. Šitokiam šuli
nyje vasaros metu atsiran-

uždeneta? neg?li «a įsigalėti, tai ir sa-
vo įtekmės jie negali ant 
žmonių turėti. Jeigu kat
ras ir pakeikia pirmeivius,

I
‘ką nors nuveikti. Valanda 
svarbi ir reikia tėmyt savo 
reikalų bėgį labai atydžiai.

Raštininkas J. Lisauskas, 
Box 648, MinersviUe, Pa.

Spaudos komitetas: 
J. V. Staknevičia ir 

A. J. Banishauskas, 
P. O. Box 43, 

MinersviUe, Pa.

ANGLIAKASIAMS PA. 
KĖLĖ MOKESTI.

Johnstown, Pa.— čionai 
likosi paskelbta, kad Ber- 
wind White Coal Mining 
Co. pakelia tos kompanijos 

____ ____________ kasyklose dirbantiems dar- 
___ Bet U. M. W. of A. i bininkams 3c. ant tono iš- 

organizatoriai per mitingus kastos anglies, ir 5 procen- 
ikalbėjo, kad padirbti da ‘tais dieninį uždarbį dirban- 
nors porą sąvaičių, iki tos tiems kasyklose darbinin- 
unijos pirmininkas John P. kams, kaip tai krovikams, 
White padarys su operato- važiotojams ir kitiems. Tas 
riais naują sutartį.________ algos pakėlimas paliečia 20

Bet mainieriai nerimauja, tūkstančių darbininkų.

MALNERIŲ DOMAI.
Kietosios anglies darbi

ninkų kontraktui pasibai
gus su 31 d. kovo, 1916 m., 
o naujo kontrakto da netu
rint, mainieriai norėjo per
traukti darbą su 1 d. balan
džio. bev u. iu. vv. vi a. j

i

algos pakėlimas paliečia 20

da kirmėlių. Tų man sakė kia. Taip dalykams stovint,patįs mainieriai. .. , ,. .... -jie negali supiudyti tikm- 
Tečiaus nežiūrint visų ši- Čiujų prieš netikinčius. To

tų nepatogumų, mainieriai dėl lietuviai visur Čia gyve- 
savo gyvenimu užganėdinti na vienybėje ir visur vieš-
ir myli savo užsiėmimą. Te
ko kalbėti su tokiais, kurie 
pirma buvo dirbę didelių 
miestų fabrikuose. Jie sa
ko, kad į fabriką jau niekad 
negrįžtų. Kiekvienas mai- 
neris sako: "Mainose aš ne
turiu ant savęs boso. Kiek 
aš noriu, tiek dirbu, ir kada 
noriu, tada dirbu.” / 
dalykas, tai kasyklose labai 
gerai uždirba. Kaip darbas 
eina gerai, į dvi sąvaiti an
gliakasiai padaro po $60, iki 
$75. Dirbti gi kasyklose nė
ra taip baisu, kaip ištolo 
žiūrint išrodo. Vienas ang
liakasys man pasakė: "Aš 
niekur taip smagiai nesijau
čiu, kaip kasykloj.” Dau
gelyje vietų dabar prie ka
syklų jau ir maudynės įtai
sytos. Valstija to reikalau
ja. ’ _
mo kas vakaras išsimaudę.

patauja pirmeiviškoji dva
sia. Yra miestukų, kur ne
pareina nė vienas klerikalų 
nė tautininkų laikraštis, tuo 
tarpu "Keleivis,” ”Laisvė,” 
"Kova,” "Naujienos” ran
dasi veik kiekvienoj šeimy
noj. Nekurius tų miestelių 
seniau buvo užviešpatavus

Antras "Lietuva,” bet dabar jos te-
nai jau nėra.

Abelnai imant, Illinojaus 
mainerių dvasia man labai 
patiko. Žmonės atviri, drau
giški, pilni humoro. Pas 
juos nėra tokio pesimizmo, 
koki mes matom didžiųjų 
miestų darbininkuose. Tas 
paeina, žinoma, nuo to, kad 
jie geriau uždirba.

S. Michelsonas.

Maineriai pareina na Į draugus
Merginų nėra.

”Čia butų viskas gerai, 
kad tik merginų butų,” sako 
vaikinai maineriai.

"Senmergės nežino kur 
vyrų jieškoti,” pasakojo 
man viena moteris. "Atva
žiuotų čionai, kiekviena 
gautų vyrą!”

Ir ištikrujų, kiek aš per
važiavau miestelių, niekur 
neteko matyt merginos pra
kalbose. Susirenka tik mo
teris. Mat čia gimusios da 
nesuaugusios, o iš Lietuvos 
į tokias vietas neprivažiuo
ja, nes nėra moteriškų dar-

iki

Musų žemė sveria apie
6,000,000,000,000,000,000,ooo 

tonų.
« « •

Musų žemė yra trečioji . , __ ____________ ,__
planeta nuo saulės; pirmuti-' bų. Jei kartais kokia už- 
nė yra Merkuras, o antra klysta iš kur, tai tuojaus ir( 
Venera. išteka.

Draugai skaitytojai, 
šiol aš dirbau jums rašinė
damas į "Keleivį” ir kelis 
kitus pirmeiviškus laikraš
čius po savo vardu ir įvai
riais slapyvardžiais. Už 
vienus raštus gaunu labai 
menką atlyginimą, už kitus 
neimu nieko. Per trejus 
metus lankiau mokyklą ir 
turėjau veik vien tik iš 
plunksnos darbo pragyven
ti, knygas pirkt ir už mo
kyklą mokėt. Nesiskun
džiau, nesiskųsiu ir dabar, 
nes kaip ten nepriseitų sun
kiai, bet aš da sveikas ir gy
vas. Ant nelaimės gavau 
tik akių uždegimą nuo 
įtempto žiūrėjimo. Pasi-

Karės galo dar nesimato, 
brangumas maisto kaskart 
kįla, drapanos ir kiti reika
lingiausi daiktai, k. t. popie- 
ra, stiklas, vis brangsta. 
Anglies pastaruoju laiku di
desniuose miestuose, k t. 
Glasgow, Edinburgh ir ki
tur darbininkai nei už pini
gus negali gauti per kelias- 
dienas nusiprkti. Visur maž
daug nors povaiiai prade
da garuoti patriotizmas lau
kan ir iš tamsiųjų žmonelių 
galvų. Pamatė, jog netik 
negali nieko laimėti, bet kas
diena didesnius nuostolius 
karė jiems neša Pamatė 
savo idealo vaisius. Gatvėj 
nebematyti linksmais vei
dais jaunų vyrų, visur pilna 
sužeistų, visokie viešnamiai 
paversta ligonbučiais, gat
vės ir namai tamsus, žiburių 
jau nevalia žibinti, dėlto 
miestuose pasidaro daug 
nelaimingų atsitikimų. Ir 
kas įndomiausiai, kad netik 
tarp susipratusių darbinin
kų eina agitacija prieš ka
rę ir prieš panaikinimą 
"Conscription” įstatymo, 
bet jau ir tarp kitokių vi
suomenės luomų.

Londone nesenai teisė vie
ną vidurinės kliasos moterį 
už prigulėjimą prie 
conscription league.” Pasi
sakė, jog ji džiaugiasi tuom, 
kad ji esanti narė tos lygos 
ir kad ji gelbėjusi finansiš
kai spausdinti atsišaukimus 
ir knygutes prieš-kariškoj 
dvasioj, ir daug jaunų vyru
kų atitraukus nuo kariško 
patriotizmo.

Teisėjui užklausus, ar tun 
apgynėją, atsakė, jog "jos 
apgynėjas esąs Jėzus Kris
tus” ir vardan jo ji tuomi 
darbu užsiima. Teisėjas at
sakė, jog ir jis "vardan Jė
zaus ir šalies apgynimo” pa
siunčia ją 6-iems mėnesiams 
į kalėjimą, į "first division."

Ir daug panašių atsitiki
mų pradeda apsireikšti. O 
kaip ilgai dar darbininkai 
taip nedrąsiai atsineš prie 
savo teisių apgynimo, taip 
ilgai juos valdžia daugiau 
spaus ir išnaudos.

J. švėkšniškis, laisvių.
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Kas mums rašoma.
PORTLAND, ME. | 

LSS. kuopa pakriko.
Liūdna yra pranešti, kad 

gyvavusi čia LSS. 219 kuo
pelė jau pranyko. Drg. Mi- 
chelsonui sutverus ją 1914 
metais iš 14 nanų per visą 
laiką iki dabar jinai laips
niškai mažėjo dėlei jos na
rių išvažinėjimo kitur darbo 
jieškotų. Da vis laikėsi, kol 
joje buvo drg. A. Kavaliaus
kas, vienas darbščiausių na
rių. Jam išvažiavus iš Port- 
lando į Worcesterį kuopelė 
visiškai nusilpnėjo. Pasili
ko, regis, jau tik du nariu, 
nėra vilties kuopelę palai
kyti. Priežastis, dėl kurios 
čia lietuviai neapsibuna, tai 
trukumas jiems tinkamų 
darbų. M. MiUer

Luzeme, Pa.— Kovo 29 d. 
čionai buvo iliustruotos pra
kalbos, surengtos LSS. VII 
rajono. Savo prakalbą pa
veikslais iliustravo drgg. V. 
Andriulevičius ir A. Valin- 
čius iš Pittstono.

Žmonių susirinko nedaug, 
turbut bijodamiesi gavėnios.

"antikūne atsilankė, tie išsinešė
daug dvasiškos naudos. Y- 
pač didelį įspūdį darė į žmo
nes pasibaisėtini karės regi
niai. Vietinis.

Stoughton, Mass.— D. L. 
K. Gedemino Draugijai su
rengus 19 d. kovo prakalbas, 
kalbėjo F. J. Bagočius. 
Daug prakalbų esu girdėjęs, 
nesykį girdėjau ir paties 
Bagočiaus prakalbas, bet to
kios nuoseklios ir įspūdin
gos prakalbos man neteko 
da girdėti.

Aukų L. š. Fondan suau- 
kauta $17.90c. Prie draugi
jos prisirašė 15 naujų narių.

J. Kurpius.

VOKIEČIAI PAėMe JAU
36,009 FRANCUZŲ.

Berlynas praneša, kad 
mūšiuose apie Verduna vo
kiečiai paėmė jau 36.000 be-



KELEIVIS

1$ AMERIKOS.
NORI PAVARYT NUO 

VIETOS MAJORĄ.
Haverhill, Mass.— Ka

dangi puola nuožiūra, jog 
ir šio miesto majoras Al- 
bert L. Bartlett slaptomis 
rėmė katalikų sukeltas riau
šes dėlei prakalbų Dr. T. E. 
Leydeno, tai vietos pilie
čiai nori atšaukti majorą 
nuo užimamos vietos. Kad 
rengiant prakalbas Leyde- 
nui reikalauta iš majoro lei
dimo, majoras atsisakė duo
ti, tik miesto taryba be ma
joro leidimo nutarė leisti 
Leydenui laikyti prakalbą.

Kaip jau ”Keleivyje” bu
vo rašyta, katalikai tarsi 
keno pasiųsti užpuolė ant 
svetainės, išdaužė miesto 
rotužę ir daugelio namų lan
gus, darė policijos stoties ir 
City Hali skiepuose kratas, 
jieškodami Leydeno, kad jį 
užmušus. Jo neradę, nors iš 
maišo pasidarę žmogišką 
stovylą, pakorė, sušaudė ir 
sudegino, kad bent tuomi 
prisotinus savo žvėriškus- 
katalikiškus jausmus.

Nežiūrint milžiniškos blė- 
dies, kokią laukiniais virtę 
katalikai padarė, nei vienas 
riaušininkų nelikosi areš
tuotu. Tas parodo, kad ma
joras slapta uždraudė poli
cijai piktadarius areštuti. 
Taigi visokių ne-katalikiškų 
sektų kunigai ir šiaip pilie
čiai išnešė savo rezoliucijas 
protestuodami prieš majoro 
pasielgimą ir reikalaujan
čias, kad majoras Bartlett 
butų prašalintas nuo vietos.

Congregacionalistų susi
rinkimas pereitą sąvaitę 
priėmė rezoliuciją, reikalau
jančią iš majoro pasiaišiki- 
nimo. Baptistai Tremont 
Temple svetainėj priėmė re
zoliuciją, reikalaujančią iš 
kardinolo O’Connell viešo 
paaiškinimo pozicijos, ko
kią jis užima linkui minimų 
riaušių, ir užtikrinimo, kad 
atsikartojimas panašių ka
talikiškų darbų bus nedalei- 
stinu.

MILWAUKEE VĖL SO- 
CIELISTŲ RANKOSE.
Milwaukeej, kaip jau bu

vo minėta šiųmetiniuose 
miesto valdžios rinkimuose 
nominacijoje socialistai ga
vo tiek balsų, kad iškalno 
galima buvo laukti socialis
tų kandidatų išrinkimo.

"Bepartyviai" dėjo visas 
savo pastangas, naudojo 
bjauriausias priemones, kad 
tik neleidus socialistams lai
mėti ; pavartojo papirkimus, 
bažnyčių ambonas, balsų va
gystes ir viską, kas tik pur
viniems politikieriams buvo 
prieinama. Vienok žmonių 
balsai tokiu skaudžiu smu
kiu atsakė tiems ponams, 
kad net kapitalistų spauda 
tylėjimu praleido Milwau- 
kees rinkimus. Iš ”Milwau- 
kee Leader" tik patiriame, 
kad socialistų kandidatas, 
drg. Daniel A. Hoan likosi 
išrinktas majoru, sumušda
mas savo oponetą, gavęs 
3,157 balsų daugiau negu 
”bepartyvis” jo oponentas 
buvęs majoru J. Bading’as.

Be to, Emil Seidel likos 
išrinktas aldermanu "at 
large” ir septyni kiti sociali
stai aldermanai.

"Bepartyviai” pralaimė
dami rinkimus nors padarė 
tai, kad apsunkinus balsų 
suskaitymą. Visa sąvaitė 
praslinko, o balsai visgi da 
galutinai nesuskaityti Ma
tomai, kad darbininkų bal
sai tuos ponus ugnia degina, 
dėlto stengiasi visokiais bu
dais juos slėpti.

Berlyno policijos pranešimas 
apie Lietuvius.

nių nori žmonėms tiktai pa
tarnauti. Pelno jokio iš to 
ji neturi ir nenori. Kas no
ri, tas gali pats rašyti vokie
čių valdininkams laiškus ir 
teirautis apie savo gimines. 
Bet kadangi retai kas iš lie
tuvių moka vokiečių kalbą, 
tai "Keleivio” ag. ir sumanė 
"Keleivio” skatytojams ta
me reikale patarnauti.

SNIEGAS.
Pereitos subatos vakarą, 

ištisą naktį ir nedėldienį 
Bostone snigo kaip per Ka
lėdas.

Pajieškau tėvo Kazimiero Gečo, 
Kauno gub., Raseinių pav., Gastupių 
sodžiaus, gyveno apie Chicagą. Pra
šau atsišaukti, ar kas jį žino pra
nešti. (17)

Ona Gečiukė-Januškienė,
714 Well st., Hartford, Conn.

SOCIALISTŲ LAIMĖJI
MAI.

Chicagoj miesto Valdinin
kų rinkimai vėl atnešė so
cialistams laimėjimų. Socia
listai išrinko socialistų par
tijos kandidatą miesto tary- 
bon, tūluose warduose socia
listų balsai pasidvigubino. 
Demokratai įvairių frakcijų 
neteko 16 nuošimčių balsų, 
o republikonai suvirs 50 
nuošimčių. Abelnai socia
listu baliotas gavo išviso 
47,779 balsus, gi prieš šiuos 
buvusiuose municioaliuose 
rinkimuose socialistiškų 
balsų butą tik 25,000. Jei
gu balsai taip augs kaip iki 
šiol, tai socialistai ateinan
čiuose rinkimuose gali lauk
ti tikro laimėjimo.

KELIA Iš NUMIRUSIŲ.
Baltimore, Md.— John 

Hopkins universiteto ligon- 
butyje šiomis dienomis da
ryta išbandymas vaisto, su 
kurio pagalba galima miru
sį kūną atgaivinti. Rezul
tatai pasirodo gana daug 
žadančiais. Ypač prigėru
sius ar gazais užtroškintus 
žmones galima bus lengvai 
atgaivinti. Daromi išban
dymai ant gyvūnų pasirodo 
pasekmingais. Sutaisytas 
tam tikras skysčius, kada 
liekasi į negyvėlio kraują 
įčirkštas, sužadina širdies 
reakciją, širdžiai pradėjus 
veikti, kraujas gįslomis pri
verstas pradėt tekėt ir kū
nas atgyja.

Vaisto elementai arba su
dėtiniai rūpestingai slepia
mi, nes išradėjui rupi pel
nas. Bandymai vienok gy
dytojus įtikino, kad vaistas 
gali būti šiuo atveju, t. y. 
kėlime iš numirusų labai pa
sekmingu.

Šiomis dienomis p. Chris- 
toforas Naktinis iš So. Bos
ton, Mass., pajieškojęs per 
"Keleivio” agentūrą savo 
giminių Lietuvoj, gavo iš 
Berlyno policijos sekantį 
laišką:

”Der Polizeipraesident. 
Berlin C. den 18 Febr., 1916. 
Abteilung: Kriegsbureau.

"Frau Anna Naktinis ist 
in September v. Jhs. gestor- 
ben. Die Tochter befindet 
sich bei der Schwiegermut- 
ter Frau Ulewitz im Gesinde 
Boschisk. Die alte Frau 
Elsbeta Naktinis wohnt in 
Birshi und befindet sich 
wohl. J. A, Muller."

Vertime tas pats skamba 
sekančiai:

”Poni Anna Naktinis mi- 
ė rūgščio mėnesyje praeitų 

’-etų. Duktė randasi pas 
uošvę, ponią Ulevičienę, 
nensėdvie Božiški. Senoji 
ton i Flzbieta Naktinis gy
vena Birziuose ir vra svei
ka."

Kada "Keleivio" Agentū
ra pagarsino, jog patarnaus 
visiems su pajieškojimais 
namiškių su pagalba tam 
tikrų specialiai įrengtų 
blankų įvairiose kalbose, tai 
nekurie "Keleivio” kaimy
nai net editorialus pradėjo 
rašyti, buk "Keleivis” tuomi 
išnaudojąs žmones. Bet 
tuomi musų kaimynai paro
do tiktai nedorą savo būdą 
ir piktą norą kitą apliežu- 
vauti.

Augščiau paduotas atsa
kymas, gautas iš vokiečių 
policijos pirmininko, aiš
kiai parodo, kad "Keleivio” 
agentūra žmonių neapgau
dinėja ir jei tik galima, tai 
žmonės užimtoj Lietuvoj su
randami. Už tą darbą ima
ma tiktai $1.00. Iš to dole
rio reikia apmokėti visas su
sirašinėjimo išlaidas. O juk 
prie to reikia ir laiko pridėt 
Ir jeigu musų kaimynai ne
sigėdi pavadinti tai "žmonių 
išnaudojimu,” tai mes pa- 
klauime jų, kaip reikia pa
vadinti kūdikių krikštymą 
arba šliubus, kur už penkių 
minutų "darbą" kunigėlis 
paima $25?

"Keleivio” agentūra pa- 
jieškodama žmonėms gimi-

• v

• v

ATTKOS
Surinktos L. Š. Fondan 2 d. balan

džio Bulotos ir Žemaitės prakalbose 
So. Boston, Mass. Aukavo: Jonas 
Mathus ir M. Kazlauskas po $10.00; 
J. G. Janiūnas—$5.00; N. Januška— 
$5.00; J. G. Bolis—$5.00; M. A. Bal
čiūną—$5.00; P. B. Šukys—$5.00; J. 
Štreimikis—$5.00; Dr. F. Matulaitis 
$5.00; Ant. Lukošius—$5.00; P. Si- 
laikis—$500; C. Leikienė—$5.00; P. 
Kiburis—$5.00; J. Jančiunas—$5.00; 
F. Stropienė — $5.00; J. Stropus — 
$5.00; J. G. Gegužis—$5.00; J. Jan
kauskas—$5.00; Antanas Ivaškevicz 
$5.00; D. Galinis (barbens)—$5.00; 
J. B. Smelstorius-—$5.00; Lembart 
Broliai—$3.00; V. IVaškienė—$3.00; 
Pr. Laurinaitis—$2.00; St. Kazlaus
kas—$2.00; A. Sabulis—$2.00; J. 
Audickas—-$2.00; B. Skerstonas—$2; 
Stramskis—$2.06.

Po $1.00 aukavo šie: F. A. Rey- 
nolds, medicinos studentas, Povilas 
Dalinkevičius, pharmaceptas. Jonas 
Jankevičius-pharmaceptas, V. Šlaven- 
skis, Peldžius, K. Brazaitė, M. Va
liukas, Sinkevičius, J. Aukštulis, P. 
Peldžiu, K. Karčius, S. Bubliauskas, 
T. Pūkelis. A. Gaidis, P. Kireilis, P. 
J aksty s, T. Dekavonis, M. Gavėnai- 
tis, D. Svodyčia, J. P. Mickevičius, 
V. Jonušas, A. Šatas, A. Vasauskie- 
nė, F. Grudis, P. Vasiliauskas, J. Kiš
kis, G. Janulevičius, J. P. Naujokai- 
tis, J. Girdauskas, E. Pranašas, V. 
Teskus. T. Ambrazas, B. Skerstonie- 
nė, K. Juška, V. Adomavičia, V. Vai- 
taitis, P. Ketvirtienė, J. Kasparavi
čius, A. Šimokaitis, Veronika Šolom- 
skienė, J. A. Margeliutė, M. Mane- 
Naveckas, A. Margeliutė, M. Mane
lis, Jos. Gavėnavičius, Košt. Pasa
kantis, F. J. Verbickas, Helena Sel- 
kiutė. Marė Seikiutė, F. Rulis, J. 
Raulinaitis, J. Adomavičius, A. Miza- 
ra, J. Sinkevičius, A. Jankauskas, J. 
Bratenas, A. Pratuskis, J. Tamulio- 
nis, A. Laukaševičius, J. Wilka, V. 
Tamietis, D. Okesse, C. Tamulionis, 
C. Tamulionis. (rinkėjų tas pats var
das užrašytas dusyk, ar ne klaida? 
Red.); A. Jonaitis, J. Kėdis, J. Pel
džius, J. Likas, J. Černiauskas, Gied
ris, S. Pitkevičius, P. Gorkas, K. Mai- 
roniutė, F. Ramanauskas, R. Pernic- 
kas, P. Niukas, J. Vincunas, E. žvin- 
gilienė, A. Jurčiunas, A. Žvingilas. 
S. Vilaišis, Nežinomas, J. Tamusai- 
tienė, M. Kazlauskiutė, M. Kamins
kas, K. Klimas, J. Strimaitis, V. Dit- 
kevičia, St. Kaminskas, F. Balbota, 
J. Kavaliauskas, O. Butkauskienė, V. 
Janauskis, M. Skerstonienė, A. Vasi
liauskas, M. Grigas, J. Kirmilas. V. 
Kuniginas. K. Sasnauskas, J. Bublis, 
O. Gendrolius, A. Aukštikalnis.

Po 50 centų aukavo šie: R. židžiu- 
nas iš Worcester, A. Vemene, J. Ma
tulevičius, A. Arbenevtčius, A. Kasi- 
mavičius, B. Patrusevicius, A- Su- 
dentas, Baracevičia. T. Gnoviskis, X. 
Rimkus. D. Galinis, J. Avižių M- 
Mockevičia, P. Trečiokas, St. Žiaura, 
J. žiaura. A. Spudys, M. Overka. J. 
Klemavičius, J. Banis, A. čereska, v. 
Jankauskas. A. Bendoris, K. Abaza- 
rius. P. Vedluga. J. Matonis, A. Lu- 
kštaitis. K. Dudis, K. Jankunavicius, 
S. Vilkas, M. Verneckas, A. Mačys, 
J. Venčiunas, J. Matalaitis, J. Pesi- 
nis, K. Savickas, K. Talzunas, S. 
Wolf, A. V"^.e7čiu^. FKUmktlaUA 
kas M Juodisiute. V - K*emįa’_ . 
Ged’raitis, A. Bendoraitis, J. Šilirus, 
T Sarapas, A. Dairus, P. Žuralis, St- 
Svitkauskas, Ant. Kavaliūnas, Jonas 
Balčiūnas (vaikutis), P. Šolomskas, 
M. Kočieta, S. Slecėjus. J Gabrunas, 
M Valiulis, Z. Šekiunas, J. Žilionis, 
R. Lionas. J. Strukas, V. Buikoms, 
T Kiblias, A. Difartas. M. K. V įrbi- 
las J. Kardokas, M. Sodamėnas. J. 
Armonas, F. Mitrikevičius, J. X išar
tas. O. Malilimienė. K. Kronauskas, 
J. Šalkauskas. A. Davidonis, A. Kas- 
paravičius, A. Baltrušaitis, N. Ges- 
tor, A. Kirys, P. Rinkevičienė, V. Ja- 
siunas, K. Žalas, I. Tututis. Br. Ab- 
-aitis. P. Kazlauskas, P. Rušienas. J. 
Xrasiliauskas. B. Mausinskas, J. Ga- 
briunas. F. Jasevičia, V. Jonaitis. A. 
Matulis ir R. Mizara.

Su smulkiomis aukomis iš viso su
rinkta 329 dol. "Žiburėlio" kason 
surinkta 49 doleriai.

L. Š. F. Skyriaus Komitetas.

Paj ieškojimai
Pajieškau Petro Laukaičio, Suval

kų gub., Kalvarijos pav, Padovinio 
valsčiaus, Daukšių kaimo ir parap., 
taipgi Juozo Gumausko, Plynių kai
mo, meldžiu atsiašukti.

Wm. Petravičius,
413 E. Union st., Tamaųua, Pa.

Pajieškau savo tėvo Dominiko A. 
Jasensko ir brolių Antano D. Jasen- 
sko, taipgi Vinco ir Juozo Rukuižų, 
Petro ir Vaclovo K. Rukuižių ir se
sers Marijonos Rukuižiutės, aš esu 
nuo kares pabėgėliu, likau be duonos, 
be pastogės ir drabužių. Meldžiu 
jieškomujų rašyt man sekančiu ant
rašu.

Josif Jasenskij,
Gorod Tūla, Georgevskaja ulica, 

Prijut No. 11, Russia.

Drstė Šv. Jono Krikštytojaus pa- 
jieško Katarinos Lotužiukės, Kauno 
gub., prieš Kalėdas mirė jos brolis 
Liudvikas Lotuža, palikdamas 

Jos vyresnis brolis 
kur ji randasi. Kas žino 
pranešti, ar ji pati

gub., priež 
Liudvikas 
50 dolerių, 
zas slepia, 
malonėkit 
atsišaukia.

BOX 302,

jai 
Juo.

Ui

F. Doveika,
Rivereon, UI. 39 Mechanic et., Hoosick Falla, N.Y.

—_ -—————
Pajieškau apsivedimui merginos, 

nuo 18 metų iki 23. Aš esu 23 metų, 
turiu gerą darbą, reikalauju drau
gės laksvų pažiūrų. Su pirmu laišku 
meldžiu prisiųsti paveikslą.

Antanas B.,
BOX 618, Painesville, Mich.

Pajieškau pusbrolių Antano ir Ka
zimiero Jukabaukių, pusserės Onos 
Bagušaitės, Kazimiero ir Jono Pra- 
palaukių, visi gyveno Philadelphijoj. 
Meldžiu atsišaukti.

Juozas Nyka,
314 Franklin st, Joliet, III.

Pajieškau pusbrolio Kazimiero Ur
bono, Kauno gub., Telšių pav., Atsė
du parap., gyveno, rodos, Kenosha, 
Wls. Turiu svarbų reikalą ir mel
džiu atsišaukti.

Chas. Jerzembowski, 
Camp 16, Timber Co.,

Brampton. Mich.

Pajieškau pusbrolio Felikso An- 
driušiuno, Lapinų kaimo, X'ilkmergės 
pav., gyveno Athol, Mass., taipgi pus
brolio Petro Bitkevičiaus, X’abalnin- 
kų parap. Sitradžių kaimo, abu
Kauno gub. Turiu svarbų reikalą ir 
meldžiu atsišaukti.

Antanas Butkus,
BOX 618, Painesville, Mich.

Pajieškau draugų Stanislovo Piks- 
rye, iš Pittsburgo išvažiavo X'alpa- 
raisan; Alberto Kazlauskio ir Antano 
Nanviškio, taipgi iš Akron. Ohio, L. 
S. S. kuopos narių meldžiu atsišaukti. 

Adam Glodenis,
986 E. Market st ,Akron, Ohio.

Pajieškau Onos Dereškevičiutės, 
Suvalkų gub., Mariampolės pav., Vi
šakio Rudos parapijos, Dambravinos 
kaimo. Turiu svarbų reikalą ir mel
džiu atsišaukti.

John Puskunigis,
1531 E. 33rd., Cleveland, Ohio.

Pajieškau pusseserų Uršulės Ja- 
kubauskiutės ir Onos Vaikašatės, abi 
Kauno gub., Šiaulių pav., Papilės pa
rapijos. Meldžiu atsišaukti.

Uršulė Susiutė,
230 Cardoni st, Detroit Mich.

Pajieškau pusbrolio Juozo Janilo- 
nies, Kauno gub., Vilkmergės pav., 
Skapiškio parap., Jaksų kaimo. Mel
džiu atsišaukti ar kas žino pranešti. 

J. Grigaliūnas,
51 W. 107th str., Roseland, 

Chicago, III.

Pajieškau brolio Aleksandro Gedvi
lo, Kauno gub., Raseinių pav., Šilelio 
miestelio. Meldžiu atsišaukti ar kas 
jį žino pranešti. (15)

Agnieška Pavlisak,
BOX 252, Sutersville, Pa.

Pajieškau pusbrolio Jono Caros, 
Kauno gub., Raseinių pav, Šilalės 
parap. Deblų sodžiaus, gyveno Mi- 
souri valstijoj. Meldžiu atsišaukti. 

Stepas Zemeskis, 
Iro n River, Mich, P. O.

Pajieškau Juozapo Gildzučio ir Ka- 
ziunės Gildzučios, Kauno gub, Ku
piškio parap, Kreivėnų sodžiaus. Aš 
esu pabėgėliu nuo karės. Turiu svar
bų reikalą, meldžiu atsišaukti.

J. Šimkūnas. 
2228 Tustin st, Pittsburgh, Pa.

Pajieškau pažįstamų, ypač iš Jop- 
lin, Mo, Pittburg, Kans, Miami, Ok- 
la. ir kitų. Iš minėtų miestu lietu
vių prašau atsišaukti.

D. Phillips,
817 Main st, Blend Hotel,

Gen. Dėl. Joplin. Mo.

Pajieškau pusbrolio Frano Kazlau
sko, gyvena bene Chicagoj. Turiu
svarbų reikalą. Taipgi Stanislovo 
Šapo Alekso. Mikruso ir Teodoros 
Barvidaitės, visi Kauno gub, Šiaulių 
pav. Lūkės parapijos. Meldžiu at
sišaukti.

Frank Kazlovskis,
8 High st, Nashua. N. H.

Pajieškau Simano ir Tarno Kriš- 
čiukų, Kauno gub, Raseinių pav, 
Jurbarko vaisė, Žindačių kaimo. Kas 
apie juos žino malonės pranešti, ar 
jeigu jie patįs da gyvi malonės atsi
šaukti.

Kazvs Urbutis. 
BOX 571, Benld, III.

Pajieškau pusbrolio Alfonso ir Sil- 
vos Juodvalkų, Kauno gub, Novoa- 
leksandrovsko pav, X'aisiškės parap, 
Pasekšės viensėdijos, gyveno Colo- 
radoj. Turiu svarbų reikalą ir mel
džiu atsišaukti.

Kaz. Rukštela, 
1917 54th st, So. Superior, Wis.

Pajieškau pusbrolio Juozo Kvinnu- 
ko, Kauno gub, išaulių pav. Triškių 
miestelio. Meldžiu atsišaukti.

Miss B. Keinutė,
125 Siegel st, Philadelphia, Pa.

Pajieškau draugo Juozo Ramilos 
Maukunų kaimo, Seinų pav. Suval
kų gub, išvažiavo Bostonan, bet jo- 
k.*°s žinios iš jo negauname. Kas
jį žino malonės pranešti.

V’. Barstys,
531 W. Coal st, Shenandoah, Pa.

Pajieškau Juozo Stugio, Bitigalos 
parap, Raseinių pavieto, gyveno 
Baltimore, Md.; Marilės Baničiukės, 
Pavežiečių kaimo, Panevėžio parap; 
Anelės Garsvaitės, Garšvių kaimo, 
Fabanausko S tane! į ir kitų savo drau
gų meldžiu atsišaukti.

K. Vaitelaitis,
125 Siegel st, Philadelphia, Pa.

Pajieškau tetos Marcijonos Stukie- 
nės ir pusseserės Marcelės Budrikai- 
tės abi Kauno gub, Raseinių pav, 
Švėkšnos parap, Padaugų sodižaus. 
Taipgi meldžiu atsiašukti ir Antano 
Raukai čio.

Ona Rauktatė,
15 Millbury st, Worcester, Maas.

Pajieškau švogerio Adomo Priil- 
gausko. Kauno gub, Telšių pav, Ei
girdžių parap, Gintaučių kaimo. 
Taipgi V. Lindauto, Triškių parap. 
Šiaulių pav. Meldžiu atsišaukti.

St M&neikis,

Pajieškau Juozo Jusčiaus, Prano 
Skiriaus, Jokūbo Valantiejaus, Jono 
Zakaro, Miko Lasaucko, Frano Man- 
kaus ir Izidoriaus Kockausko, visi 
Butakių parap, Kauno gub. Meldžiu 
atišaukti.

Juozas Truskauskas,
4766 Melrose st., Frankford, 

Philadelphia, Pa.

Pajieškau draugės A. Janušiutės, 
Gaigalų sodžiaus; Jono Galvidžio, 
Kaniūkų sodžiaus. Jono Pajiedos, Te- 
riudžių sod, Jono Dapkaus, Šeimi
ninkių sod., visi gyveno aplink Chi- 
cagą, iš Kauno gub., Vilkmergės pav., 
Užpalių parap. Meldžiu atisšaukti.

J. R. Rėžinis,
BOK 81, Shirley, Mass.

Pajieškau pusseserės Julės Barau- 
skės, Kauno gub, Raseinių pavieto, 
Jurbarko valsčiaus, Kuturų kaimo, 
taipgi draguų Brazaičių, gyveno, ro
dos, Chicagoj, meldžiu atsišaukti. 

Antosė Blazukė, 
557 Metropolitan avė.,

Brooklyn, N. Y.

Pajieškau dėds Frano židžiuno, 
Suvalkų gub., Seinų pav.. Seliunų 
kaimo, gyveno Newark, N. J. Kas 
jį žino malonės pranešti ar jis pats 
teiksis atsišauktu

J ui. Žekonis,
2474 W. 7th st., Cleveland, Ohio.

Pajieškau pusbrolio Vinco žuvelio, 
gyveno Portland, Oregon. Kas apie 
jį žino malonės pranešti ar jis pats 
teiksis atsišaukti,

Vincas Brusokas,
18 W. Wood st., MinersviUe. Pa.

Pajieškau brolio Jono Ziko, Kau
no gub., Šiaulių pav., Šaukėnų mies
telio, gyveno Buenos Aires, Argenti
noj. Meldžiu kas apie jį žino pra
nešti.

Antanas Petkus,
516 8th st, N. W. Washington, D. C.

Pajieškau Boleslovo Bartkevičiaus, 
Vilniaus gub., Trakų pav., gyveno, 
rodos, Bridgeporto apielinkėj. Mel
džiu atsišaukti.

Mikas Balukonis,
35 Walcott st, Hartford. Conn.

Pajieškau Jurgio Bugėno, Kauno 
gub., X’ilkmergės pav., Deltuvos pa
rapijos, Dimsikių sodos, nuo karės 
bėgdami persiskyrėm Mandžurijoj, 
Halori stotyj, meldžiu jei randasi A- 
merikoj atsišaukti ar kas žino pra
nešti.

Povilas Kasalis, 
2232 Peoria Rd, Springfield. III.

Pajieškau pusseserės Paulinos . ir 
pusbrolio Konstantino Keršulių, Kau
no gub, X7ilkmergės pav, Kupiškio 
parap. Griciunų kaimo. Meldžiu at
sišaukti.

Juozas Bartkevičius,
58 Sawtell are, Montello, Mass.

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės ne jaunesnės 18 ir ne se
nesnės 30 metų, norinčios gyvent ant 
farmos. Aš esu 27 metų. Su pir
mu laišku meldžiu pasiųst paveikslą. 

Geo Matkaitis,
111 E. 48th avė, Worth, III.

Pajieškau savo dėdžių Simono ir 
Jono Šliužų ir pusbrolio, Juozo Služo, 
taipgi draugo Kazimiero Pužausko. 
Jie patįs ar kas kitas malonėkit atsi
šaukti.

Kostantas Šiužąs,
259 W. 4th st, So. Boston, Mass.

Pajieškau draugo Petro Balnuko, 
gyveno Waterbury, Conn, taipgi Za
belės Balnukės, Kauno gub, Poleve- 
nės parap, Rudilų sodžiaus; Povilo 
Baranausko, Laicų sodžiaus, X'esintų 
parap, Gasparo Barauskos Maldeikų 
sodžiaus; Jurgio Bamotaus, Nemeirų 
džiaus, taipgi ir kitų pažįstamų mel
džiu atsiašukti.

John Strolis.
187 3rd st, Albany. N. Y.

Pajieškau Xrinco ir Juozapo Gos- 
caus, Vaiveikių sodžiaus Joniškės pa
rap, taipgi Frano Simanaičio ir kitų 
savo draugu iš Šiaulių pav, Kauno 
gub. Meldžiu atsišaukti.

Tadas Girvickas.
306 Fowler avė, Sioux City, Iovva.

Pajieškau X’inco Blauzdės, Kauno 
gub, Telšių pav, Alsėdžių vaisė, 
Rokito sodžiaus. Meldžiu atsišaukti, 
ar kas žino pranešti.

Ilaras Vitkus, 
BOX 191, North Easton, Mass.

Pajieškau dėdžių Antano Soltano 
ir Frano Kielaičio, taipgi Stasės 
Soltanytės. Jų pačių atsišaukti ar 
kas apie juos žino prašau pranešti.

Ona Soltanytė,
38 Railroad avė,

Bridgeport, Conn.
Pajieškau dėdžių Jono Jokubausko 

*.r Izidoriaus Jokubausko. Kas apie 
juos žino, meldžiu pranešti.

Gertrūda Stulgaičiukė,
38 Railroad avė, Bridgeport, Conn.

Pajieškau PETRO LUKOŠEVI
ČIAUS, gyveno Girardville, Pa. ir 
kelios sąvaites iš ten išvažiavo. Jis 
mate viską, kaip mane sužeidė ir da
bar prasidės prova su kompanija, to
dėl man labai jis reikalingas. Ma
lonėkit kas apie jį žino pranešt.

Adomas Zigmont,
326 Willem st, Harrison, N. J.

Pajieškau švogerio Adomo širvi ns- 
ko, Vaisodžių kaimo, Butrimonių vo- 
losties, Trakų pav, Vilniaus gub. 
Turiu svarbų reikalą.
15 Lack st, So. Boston, Mass.

Pajieškau Stanislovo ir Igno Ski- 
kų, Kauno bug, Panevėžio pav, šid- 
!ivns parap. Žibertų kaimo. Meldžiu 
atsišaukti. (17)

Miss Elena Jenkus,
BOX 591, Hartshorne, Okla.

Aš Agota Nausiedaitė, pajieškau 
savo brolių Petro ir Kazimiero, Kau
no gub, Raseinių pav, Naumiesčio 
parap, Zakainių kaimo, ir pusbrolio 
Buidveco Antano ir Petronėlės, Sviek- 
šnos parapijos ir kitų pažįstamų.

Agota Nausiedaitė,
P. O. BOX 120, Bentleyville, Pa.

Pajieškau pusbrolio ir pusseserės 
Petro ir Pilominos Bražionių, Kauno 
gub., Panevėžio pav.. Pumpėnų pa
rap., gyveno Elizabethe. Meldžiu 
atsišaukti.

Jonas Timonia,
BOK 31. Taylor S p ringą, BĮ.

5 

s,SS? BlK PONI- ant savęs «
nuko ir Juozuko, palikau juos visus 
Lietuvoje, bet girdėjau, kad atvyko 
Amerikon ir 1.
Meldžiu žinančiujų apie juos man ’ 
pranešti.

Juozas Šverinas,
16 Hoadley st., Naugatuck, Conn.

JDĖK SAVO PINIGUS I ŪKĘ ir 
užtikrink savo ateit) stebėtinai der-

apsistojo New Y orite. ; lingoj žemėj Arkansas ir Louisiana 
valstijose. Daug lietuviškų kolonijų 
jau užsimezgė valstijose palei Roca 
Island geležinkelį, ir visiems vyksta 
puikiai. Jus galit panašiai padaryt. 
Ta žemė parsiduoda po $5.00 iki 
$10.00 už akrą. Mus immigracijos 
biuras suteiks jums bešališkas ir pa
sitikėjimo vertas informacijas apie 
ukes kraštuose, per kurius mus ge
ležinkelis bėga. Rašykit lietuviškai 
pas L. M. Allen, Passenger Traffic 
Manager, Rock Island Lines, Room 
718, La Šalie Station, Chicago, III.

(4)

Pajieškau Marijonos Butkienės, 2' 
metų amžiaus, paeina iš Raseinių pa
vieto, apie 9 mėnesiai tam atgal gy
veno Cambridge, Mass., taipgi jos 
dukters Genevos, apie 4 metų. Jos 
vyras (17)

Antanas Butkus, 
28 Broadway, So. Boston, Mass.

PAJIEŠKAU VYRO
Pajieškau savo vyro, Antano Vasi

liausko; jis pabėgo su svetima mote- 
re, Ona Barasukiene, palikdamas ma
ne su trejetą vaikų dideliam varge. 
Jis mane paliko 17 dieną vasario šių 
metų. Jis turi 27 metus 5 pėdų ir 16 
ar 11 colių augščio, geltonais plau
kais, mėlynų akių, pailgos nosies, šne
kėdamas tankiai spjaudo ir per dan
tis pučia, sprandą sukinėja, pečius 
traukia; kairėsės rankos pirštas smi
lius štyvas, negali sulenkti. Paeina 
iš Kauno gub., Raeinių pav. Balakių 
parapijos, Varlaukės filijos. Su 
juo išbėgusi moteris iš to paties kra
što, Girdiškė parapijos, Opinas fi
lijos, po tėvais vadinasi Ona Urbiutė. 
Kas tokius užmatysite, malonėkite 
pranešti, už ką bus atlyginta. (15) 

Mrs. Terese Vasiliauskienė 
8811 Commercial Avė., S. Chicago III.

PARSIDUODA FORNIČIAI.
Puikus nauji penkiems kambariams 

forničiai parsiduoda pigiai. Matyt 
galima visada. (15)

R. Staiis,
7 Harrison st.. Cambridge, Mass.

Pajieškau Viktoro Daukšo, jis va
dinasi ir Smolskis. Juodų plaukų, 
vidutinio ūgio. Iš Mergutrakių kai
mo, Punsko par, Suvalkų gub. Jis 
nuskriaudė mane ir prasišalino 2 ne- 
dėlią po kalėdų. Kas žino apie tokį 
meldžiu pranešt. (15)

Marijona Sandžiutė,
152 Silver st., So. Boston, Mass.

PARSIDUODA SALIUNAS.
Biznis eina gerai, taipgi parsiduo

da arklys, boggė, plėškės. Atsišau
kite šiuo adresu: (15)

G. M. KANTANAWITZ,
300 W. M aso n st., Springfield. I1L
*------------------------------------------------- -

PARSIDUODA KRAUTUVE _ 
Vyriškų ir Moteriškų Drabužių ir 

Tabako obelis. Y'ra skalbinių ofisas 
ir parduodu tikietus ant geležinkelio 
tarp Montello ir Bostono. Krautuve 
randas geriausioj vietoj šiame mies
te. Randa nebrangi. (?)

A. BEKAMPIS.
114 A mes st.. Montello, Maas.
BROOKLYN, N. Y.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nuo 17 iki 23 metų amžiaus, mokan
čios anglų kalbą ir raštą. Aš esu 24 
metų ir turiu savo farmą ir namą, 
esu mašinistas. Teiksitės atsišaukti, 
su pirmu laišku prisiųsdamos ir sa
vo paveikslą. (15)

S. D. Polypas,
64 Manchester st., Hanbro Hotel,

PARSIDUODA
puikus vaisių (frūktų) storas, taip

gi įvairių saldainių, saldžių gėrimų, 
tabako, paperosų ir cigarų. Dabar 
yra gera proga. Kreipkitės šiuo ad
resu:
317 W. Broadway, So. Boston, Mass.

Pajieškau brolio Antano Juškevi- 
jčiaus, Suvalkų gub., Kalvarijos pav., 
Krosnos valse., Simno parap., Aties- 
nikėlių kaimo, gyveno Edwardsville, 
Pa. Meldžiu atsišaukti, ar kas jį ži
no pranešti. (15)

Jonas Juškevičius,
45 Elm st., Plymouth, Pa.

PARSIDUODA 
Groserštoris ir Bučernė

Rusų, Lenkų ir Lietuvių apgyve *- 
toj vietoj. Biznis gerai išdirbtas, nes 
tik ta viena lenkiška bučernė tebuvo 
šioj visoj apielinkėj. Parsiduoda dė
lei savininko nesveikatos, kuris turi 
išvažiuot gydyties. Pasiskubinkite 
susižinoti, kreipdamiesi pas:

VICTOR ZDANOVICZ (15) 
50 Plymouth st, Everett, Mase.

Pajieškau dėdės Valerijono Šim
kaus, Kelmės miestelio, Raseinių pav., 
Kauno gub. Jo paties meldžiu atsi
šaukti ar kas žino pranešti. (15) 

Jonas Eizonas,
BOX 61, Kempton, W. Va.

Pajieškau draugų ir pažįstamų. Aš 
esu iš Kliučkų sodžiaus. Stumbriškių 
valsčiaus, Panevėžio pav., Kauno gub. 
Meldžiu atsišaukti.
Meldžiu atsišaukti. (15)

Povilas Gaizunas,
315 N. 8th st, Clinton, Ind.

Pajieškau draugų Petro Januso ir 
Petro Dirdos, Kauno gub., Vilkmer
gės pav., Kupiškio parap., Kuosanų 
sodžiaus. Meldžiu atsišaukti, nes yra 
svarbus reikalas.

Antanas Ridikas,
26 Knox st, Lewiston, Me.

Pajieškau Stanislovo Bakano, Juo
zo Kilmonies ir Onos Pioraičiukės, 
taipgi kitų savo pažįstamų. Meldžiu 
atsišaukti šiuo adresu: (15)

Jonas Masiulis.
804 N. Eastern avė., Joliet, III.

Tel. Richmond 311.

Dr.Wm.A. Green
259 HANOVER STREET 

BOSTON, MASS.
Gydo visokias moterų ir vyrų ligas.

Mano specijališkumas, tai gydymas 
užsisenėjusių ligų. 

Visokis patarimas dykai.

REIKALINGAS
Kostumeriškas kriaučius, mokantis 

atsakančiai darbą. Atsišaukite pas 
M. NAVICKAS,

79 River st., Haverhill, Mass.

REIKALAUJU
Kambario gyvenimui. Esu nese

nai atvykęs iš kito miesto. Gavau 
gerą darbą Hartford Piano Co. Gei
stina butą gaut kambarį pas Lietu
vius. Meldžiu pranešti.

Gen. Dėl..

Meldžiu pranešti.
J. W. Bružas, 

Rockford. III.

REIKALAUJU
Kambario gyvenimui Willmington, 

Dėl. mieste. Meldžiu pranešti.
W. I^skevič, (17)

Carneys Point Post Office, N. J.

REIKALINGAS MOKINYS.
Reikalingas jaunas vyras mokintis 

barberiauti. Turi primokėt $30 ir 
dvi sąvaites už dyką dirbti. Po dvie
jų sąvaičių pradės eit jau alga. 
Kreipkitės šiuo antrašu:

GEORGE PRILLA,
1104 Washington st., Norwood. Mass.

REIKALINGA
Moteris apžiūrėjimui trijų kamba

rių ir vieno žmogaus. Už tai skiria
mas pilnas pragyvenimas ir butas. 
Darbo nedaug, liuosą laiką gali su
naudot savo reikalams. Ypač kokia 
nelaiminga našlė arba su kūdikiu lai 
kreipiasi šiuo adresu:

P. DUMLIS, 
6419 St. Clair avė., N. E., 

Cleveland, Ohio.

BIZNIS! BIZNIS!
Parsiduoda barberšapė su trimis 

skutamais krėslais, geroj vietoj, tar
pe lietuvių ir lenkų. Kreipkitės po 
No. 705 Main st., Cambridge. Mass.

PARSIDUODA PIGIAI
Geras namas su Miliūnu; biznis 

gyvuoja nuo 25 metų; namas įreng
tas atsakančiai gyvenimui jr bizniui. 
Aplink gyvena lietuviai, 
nori pasilsėt senavei. 
Kreipk itės prie:

JOHN SCHEIBER,
M Lafayette st.. Patersoa, N. J

Savininkas 
Naudikitės 

(16)

PARSIDUODA
Bučernė ir Groeernė labai geroj 

vietoj, biznis išdirbtas per 10 metą. 
Pigi randa ir prie storo 4 kambariai 
gyvenimui. Aplink apgyventa 40 lie
tuvių šeimynų ir apie tiek pat lenkų. 
O slavokų tai daugiausiai, ir tiktai 
mano vienintelis tarpe tų tautiečių 
biznis. Priežastis pardavimo—einu 
į kitoniškos rųšies biznį. Norinti da
ryt pinigą ir gražų gyvenimą, plates
nių informacijų klauskit laišku arte 
ypatiškai. (15)

S. KULAITIS,
146 Fayette aL, Phillipeburg, N. J.

NETIKRI PINIGAI.
Pas mane galima gauti netikrų pa- 

pietinių pinigų. Jie taip gerai pa
daryti, kad sunku atskirti nuo tik
rųjų.

Tokie pinigai reikalingi teatru 
lošiant, arba kas nori pasigirti toris 
daug pinigų.

Prisiųskite 25c. krasos ženkleliais, 
o gausite visokios rųšies pinigų pa
žiūrėjimui. (i»>

K. INTAS,
P. O. BOX 73, Chicago, IR.

PRANEŠIMAS LIETUVIAMS!. .
Mylimas Drauge! Gal tamista ži

nai kas nori pirkti Farmą, tai prašau 
paduokit jam šitą apgarsinimą, už 
ką aš busiu dėkingas. Aš nesu agen
tas, ale tik noriu parduoti savo Far
mą, o agentui nenoriu parduoti, te 
jis reikalauja $100.00 už pardavimą. 
Aš manau, kad kožnas žmogus gali 
pats nusipirkti be agento, ir nusi
pirks daug pigiau.

Broliai Darbininkai! Niekad ne
pirkite Farmą per agentus, kad Jus 
galite nusipirkti nuo savininko, kam 
toji Farma priklauso, o sučėdysit 
daug sunkiai uždirbtų pinigų. Aš ta
riu 40 akerių žemės; 25 akeriai iškly- 
nytos, 8 akeriai jau medžiai nukirsti, 
7 akeriai girios dėl malkų, žemė 
gera: molis ir juodžemis; visa ap
tverta; trobos visos geros: yra kluo
nas ir tvartas, o stuba dar nauja. Tik 
viena mylia nuo miesto Fountain, 
Mich. Marketas yra geras. Parduo
du tik už $1,750.00. Reikia įmokėti 
iš sykio $850.00, o likusius ant 5 me
tų arba ir daugiau. Aš išduosiu gva- 
rantuotą ditą ir apstraktą. Kas pirks 
tam ir kelionės lėšas sugrąžinsiu. 
Jeigu Jums šitas apgarsinimas nerei
kalingas, tai meldžiu perduokit savo 
draugui. Aš parduodu kuopigiausiai. 
nes aš noriu išvažiuoti į vakarines 
valstijas. Lauksiu greito atsakymo.

Dėl pletesnių žinių rašykit žemiau 
padėtu adresu:

A. ADOMAVIČIUS.
FOUNTAIN, MICH.

PLYMOUTH. PA.
VISUOTINAS LIETUVIU 

SUSIRINKIMAS.
Lietuviškų Tautiškų Kapinių rei

kalams apsvarstyti šaukiamas riroo 
tinas susirinkimas netik vietinių, bet 
ir apielinkės lietuvių. Susirinkimas 
bus Balandžio 19 dieną, 7:30 ..1.-4. 
vakare, Jurgio Macevičiaus svetainė
je P°J3® E. Main at, Plymonth, 
F*. V įsi, kam ti sis svarbus reika
las rupi, atsilankykite, lygiai mote
ris kaip ir vyrai. Visus šankia

ATYDAI LIETUVIU APŠVTETOS 
DRAUGUOS NARIAMS.

. Balandžio 16 d. š. m. Lietuvių Ap- 
svietos Draugijos bus mėnesinis su
sirinkimas Tautiškam Name 2 vai 
po pietų.

• ' nar*ai malonėkite ateiti i su
sirinkimą paskirtam laike, nes turi
me išnnkti delegatus į konferencija 
Draugijų Sąjungos, kuri bus toje pa
čioje dienoje. Sugrąžinkite knygai 
kas esate paėmę pasiskaitymui. Taip
gi užsimokėkite mėnesines mokesti 

skolingi, kad nereikėtų organo sulaikyti.
Sekr. J. Urboną*.
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Vyrai ir leidės, 
Visi šarap!

MISTER DŽIAN BAMBA 
Turi balsą.

Alou, senavagan, kostu- 
meriai, kostumerkos ir kito
kie frenati!

Baigali, ant šito svieto ir 
šiandien da yra laca kreizių 
ir visokio kaino žagareivių, 
kurie apie jokį mokslą arba 
edžiukeišin nenori girdėti 
ir dac oi. Jiems viskas išro
do olrait, kas eina valuk se
no parėtko, o jei Džian 
Bamba padaro kokį išradi
mą ar šiaip kokį mokslišką 
skymą sugalvoja, tai jie ga- 
dėmit, nenori nė klausyt!

Taip yra su tais kreizi tal
kininkais, kurie su džerma- 
nu faituojasi ir faituojasi ir 
vis negali sufaituot, ba fai
tą veda pagal senovės, o a- 
pie modemišką faitą nenori 
ani klausyt. Jesary! Tik 
paklausykit, kokią jie at
siuntė gromatą ant paskuti
nio mano propozišin, kad 
jie visą šitą biznį pavestų 
po lietuviško vaisko koman
da, o džermanas Šiur bus 
sufaituotas, ir kur podraug 
parašėm, kas tai yra lietuvi
ški vyčiai, kaip cibulizuota 
jų načalstva ir kaip smat 
musų boisai faituojasi prie 
jemerikoniškų barų.

Musų susaidės sčėslyvos 
smerties prezidentas mister 
Porkčaps šitą atsakymą mo
ksliškai išekspleinijo ant 
musų tautiškos šnektos, ir 
tenai stovėjo taip:

Paryžius, April 7,1916. 
Garbingai Načalstvai

Lietuviško Vaisko 
iš Junaitet Steic 

of Jemerika.
Džentelmanai!
Turiu sau už garbę 

pranešti, kad paskutinę 
gromatą, kurią rašė jūsų 
vardan kažin koks Džian 
Bamba, gavau.

Kaslink šito biznio, kad 
jus norit paimt į savo ko
mandą talkininkų vaiską ir 
sufaituot džermanus, tai tu
riu pasakyt, kad iš tų miltų 
ragaišis nebus. Šiur, mums 
reikia oficerių ir lyderių, 
ale tokių, katrie mbkėtų fai- 
tuotis ant vainos, o ne jeme- 
rikoniškuose saliunuose a- 
pie barą manievrus daryt. 
Pijokų mums nereikia, ba 
tokių ir pas mus yra plenti.

Jurs truli,
Generolas Džoferv, 

Staršas lyderis francuzų 
vaisko.

Sanavagan! Rašyt tokią 
gramatą!... Ar tai ne krei
zi? Musų lietuvišką vaiską, 
katras jau tiek saliunų už- 
vajavojo, vadina pijokais! 
Baigas, tas yra šėm visam 
musų naroduil.. O kad ta
ve kvaraba kur pasmaugtų, 
viešpatie švenčiausis. Sako,

hel, o per tai turi kentėti 
visa Juropa ir musų lietuvi
škas kont-ras.

Ale veideminut, jus fuliš 
kreiziai! Tegul jums džer- 
manai įlenda į Paryžių, ta
da atsiminsit jus apie lietu
višką vaiską ir saliunuose 

j musų načalstvą! 
Gud bai,

M r. Džian Bamba.
—

ŽMONĖMS NEĮTIKSI.
Kada žiemą smarkiai šąla. 
Žmonės nori šilumos; 
Kada vasara ateina, 
Jie norėtų vėl žiemos.

Bet kad žiema galų-gale 
Vėl atėjus ima veikt, 
Žmonės vėla nori karščių, 
O žiemužę ima keikt.

Oi tie žmonės nedėkingi, 
Jiems jau niekas neįtiks; 
Jie vis nori to, ko nėra, 
O jei duosi, jie tuoj pyks.

Tiktai .sykį pas kleboną 
Skaistaveidė buvo Ona. 
Ir taip, sako, atsitiko.
Kad tėvelis jai įtiko.

Gaidukas.

Katalikų kalbėtojai.
Pereitą nedėlią pobažny- 

tiniame skiepe So. Bostono 
juozapininkai surengė pra
kalbas. Kalbėtojų buvo a- 
pie tuzinas, bet visus sudė
jus į krūvą vargiai pasida
rytų vienas geras kalbėto
jas. štai vieno jų visa "pra
kalba:”

”Mano broliai, norėtau 
pasakyti ilgą prakalbą, ale 
bėda, kad aš visai nemoky
tas ir negaliu prakalbų sa
kyti. Aš jum, broliai, pasa
kysiu apie ką aš noriu kal
bėti.
kai, mums labai reikia Šaut 
Bostone sutverti rakandų 
arba dišių koperaciją. Da
bar, kaip prireikia nors ir 
spituną nusipirkt, tai mes 
bėgam pas žydus ir duodam 
jam zarabatką. Rakandų 
koperacija labai reikalinga. 
Tai viską, broliai katalikai, 
ką aš galiu pasakyti. Dabar 
aš mokysiuosi. kad kitą kar
tą galėčiau ilgą prakalbą 
pasakyti. Ačiū!”

(Rankų plojimas, net lan
gai dreba.)

Ir visi kiti ne-ką geriau: 
kalbėjo. Adomukas. l

i 
i

Lašui— Gavę dvi vieno j 
turinio korespondencijas, ; 
jūsų nededame. Už parašy
mą tariame ačiū.

Lietuvos Sunui.— Rašte
lio nedėsime, nes aukaujan
čių į Tautos fondą jis vis 
vien nepertikrins, kad tais 
pinigais nešelpiami nuo ka
rės daugiausiai nukentėję, 
vien ” ponai.” Gi kas skaito 
pirmeivių laikraščius, 
gerai žino kokiu keliu 
nukentėjėliai šelpti.

Paznokui. Straipsnį 
skaitysime.

Visockiui
ačiū, bet šiame numeryje 
tilpsta platesnis aprašymas 
apie dalykų stovį Anglijoje.

Žinot, broliai katali

Hedakijo? ^isakyfflžL

Užsirašykite tuojaus
Mėnesinį Teorijos 

Žurnalą

“NAUJOJI GADYNE
Kurį greitu laiku išleis LSS.

“NAUJOJI GADYNE.” tai naujas 
gyvybės pulsas Amerikos lier rių 
darbininkų gyvenime.

••NAUJOJI GADYNĖ” bus ns 
prieinamas ir visiems lygiai ..do
mus ir varbus mokslo ir žinijos 
šaltinis.

“NAJAJĄ GADYNĘ” redaguos gilusi 
teoretikas drg. P. Grigaitis. Jam i 
artimiausioje pagalboje bus kitas 
žymus publicistas ir nuoseklus kri
tikas drg. V. Kapsukas iš Škotijos, 
dabartinis "Socialdemokrato” re
daktorius.

“NAUJOJI GADYNĖ” turės dar ke- 
liatą pagelbinių redaktorių. Joje 
bendradarbiaus visi žymesnieji Eu
ropos ir Amerikos socialistų rašy
tojai ir publicistai.

"NAUJOJI GADYNĖ" turės skyrių 
iš svarbiausių mokslo šakų; gvil
dens visuomenės klausimus ir pla
čiai aiškins socializmo mokslo teo
rijas. Joje tilps daug gražių pa
veikslų, karikatūrų, dailė apysakų, 
eiiių ir uoliai stovės darbo žmonių 
reikalų sargvboie.

“NAUJOJI GADYNĖ” bus storas, di
delio formato, 64 puslapių žurna
las, spausdinamas ant puikios po
pieros.

Nei vienas susipratęs darbininkas ne- ■ 
privalo atsisakyti nuo "Naujosios > 
Gadynės” užsirašymo. Nelaukite, 
bet užsiprenumeruokite kuogrei- 
čiausia!

"NAUJOJI GADYNĖ" kainuoja me
tams vos tik $1.50; pusei metų 80c.; 
užsieniuose metams $2.00; pusei 
metų $1.00. Pavienis numeris 15c.

Pinigus urnai siųskite šitokiu adresu: 
“NAUJOJI GADYNĖ”

229 N. 6th St„ Philadelphia, Pa. /

I

Rainkotiį Ir Siūty Dirbtini
Lietuviška Didžiausia ir 

Geriausia
Dirbame RAINKOTUS ir SIUTUS, 

Vyriškus, Moteriškus ir Vaikams. 
Dirbame dėl KRAUTUVIŲ. AGEN
TAMS ir PAVIENIAMS iš geriaa- 
sios materijos ir pigiau negu kita 

j kokia nors dirbtuvė.
Materijas mes imame iš didelių 

firmų ir daug ant karto, todėl mes 
i gaunam kur-kas pigiau ir geresnę 
materiją, todėl galime ir pigiau pa- 

j daryt.
Lietuviai, kurie norite turėt STIP

RIUS ir GERUS RUBUS PIGIAI, vi- 
: sados kreipkitės pas mus. Tolimes
nieji per laišką; vietiniai ypatiškai. 
Kriaučiams, Agentams ir Krautuvi

ninkams sampelius prisiunčia- 
me dykai. *

TRAVELERS RAINCOAT 
COMPANY, 

G. A. Romanas, savininkas,
3 Harrišon Avė.,

I kamp. Esses St.
BOSTON, MASS.

Mokiname Angliškai
Visose dalyse Amerikos ir Kanalo.-

Vienintelė mokykla, k u no j kiekvienas ^aii išino> 
d Anglišką kalbą, labai trumpame laike, šios m- 
nykios naujausia ir tobulintriausia rr.etoda. Mok 
name per laiškus, visose šalyse, už labai n?aža ai 
yginima; teipjau klesose dienomis ir vakarais. 
Jeigu nori išmokti greitai Anglų kalba, ateik a 
rašyk platesnių žinių.

I

i

jau 
reik

per-

Už žinutes

”Kel.” N.12 musų kores
pondentas p. Parapijonas iš 
Dayton, Ohio., rašė, kad L. 
G. F. prezidentas p. A. J. K. 
kovodamas prieš socialistus 
net buvo pasikėsinęs ant gy
vasties J. Gobo. Kaip da
bar mums pranešama daly
kas buvo ve kaip: p. A. J. 
Keidošiaus saliune susipe
šus girtiems, smuklės savi
ninkas pribėgęs peštukus 
perskyrė nei vieno jų neuž- 
gaudamas, išvarė lauk. Tai
gi negražu pasakot kitaip, 
jeigu tik taip buvo.

OMrleaa SdkMl «t LaBfsaiM

731 W. 18th st., Chicago, III.

D-RIS ST. ANDRZEJEWfKI
Vienatinis lenkiškas

DANTŲ DAKTARAS
Užtaisau pasigadinusius dantis ir 
dedu naujus. Laiką gvarantuoju. 
Ištraukiu dantis be jokio skausmo 
176 HARRISON AVĖ.. BOSTON.

LIETU VI-DARBININKEI

rI .....1: Nusipirk, perskaityk ir duok savo draugui skaityti, vieną svarbiausių
l lietuvių kalboje veikalų:

«»

IR SOCIALIZMAS”
Jeigu kada skaitei i ‘

knygą ir iš jos nemaža pasimokinai ir 
aps:š vietei. ta: perskaitęs "1* 
Socializmas” pamatysi pasaulį 
t >kioj šviesoj, ši knyga 
akis ir parodys, kas 
š.ų dienų draugijinėj

Šią
t ilosoias-sociolvgas

vieną-kitą storesnę i!

1
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a.
U.

"Moteris ir 
visai ki- 

tidary» Tau 
pikto yra

pa-.iu'yie 
Bvbel:s. 

kurio raštai j ra išvers:1, j vuų kultūrin
gųjų tautų kalbas. Vertimas puikus, 
kalba lengva. Knyga 
gražios popieros ir turi išviso 430 pusi. 

Vokiečių kalboje “Moteris ir Socializ
mas” tapo išparduota net 50 laidų (viso 
ap:' 1 milioną ckz.).

Si knyga bus papuošimu Tavo namų. 
->.s išleista labai gražiai ir ant geros 
popieros. Ji yra verta tiek aukso, kiek 
pati sveria.
“MOTERIS IR SOCIALIZMAS" rašo: 

Apie moterų gyvenimą praeityje; išaiškina senovės 
ir k:tų tautų moterų politišką ir sočiai) padėjimą ir 
mokslininkų pažvalgas į moteriškę.

Rašo apie moterį dabartyje ir praeityje 
Visa knyga yra padalyta į skyrius, kurie skirstosi 
Moteris, kaipo lytiška esybė. Jugtuvės. Įvairus jungtuvių varžymai 

ir aprubežiavimai. Skaitlinis lyčių skirtumas. Prostitucija, kaipo reika- 
linga sociali buržuazijos draugijos įstaiga. Moterų uždarbis. Jų pro
tiškas gabumas. Darvino mokslas ir draugijas stovis. Valstybė ir vi
suomenė. Visuomenės socializacija. Tarptautiškumas. Gyventojų skait
linę urnas ir jų persidauginimas. Socializmo Įkūnijimas, kaipo gamtiš- 
kai-istoriškas žmonijos atgimimas.

5i mokslo ir teisybės knyga kaštuoja tik ?l.00; gražiuose audeklo 
apdaruose $1.50. Pinigams siųsti adresas:

gero ir 
tvarkoj.

ą knygą parašė garsiausis 
\ugustas 

j visų ku!
Vertimas 

atspausdinta ant
į
t
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graikų, romėnų K 
išdėsto senovės ,
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“KOVA” 229 N. 6-th St., Philadelphia, Pa

fr.

Advokatas ir Notarijusas! j

Kazis Krauczunas, į
Veda provas visuose teismuose • i 

ir atsilanko j visas valstijas ant ; t 
pakvietimo. Taipgi duoda patari- j > 
mą per laiškus. -1
403 Lyon BuikL,

Seattle, Wash. • f

. Gaili van Cc
Užlaiko geriausį

Elių, Vyną, Likerius ir 
kitokius skanius gėrimus 
o taipgi ir geriausio ta

bako Cigarus.
Meldžiame užeiti, o visados rasi <: 

gražų patarnavimą. -.
362 2nd st., Se. 8wtw. |

5^

Petras Valiulis 
JETUVIS KRIAUŠIUS 
Siuva Visokius Rubus 
Vyrams ir Moterims 

Visokį Darbą Padarome 
PIGIAI.

Už gerumą darbo ir gerą Rūbo 
pritaikymą gv a rantuoja m.

TAIPGI PATAISOME, IŠVALO
ME IR PROSINAM SENUS.

Meldžiame lietuvių duot 
mums, o persitikrinsit 

bus skirtumas.
7 SHORT ST.,

LAVVRENCE, MASS.

pasiūt 
koks

(13)

Lietuviai Kliaučiai
Visokius Vyrams Drabužius 

Siuvame ant Užsakymo 
Ii v atome, sutaisome ir iiproai- 

name senus.
Vienintelė Kriaučių kompanija 

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

kreipkitės pas mus.
SOUTH BOSTON CUSTOM , 

TAILOR1NG CO. ;
278 Broadway, So. Boston. į

i Turėk Savo Namą!
Kam mokėt brangias randas namų 

savininkams, kada už tuos pinigus 
gali nusipirkt savo namą. PER PA
SKUTINIUS DU .METU MES PAR
DAVĖM 5<M) NAMŲ LIETUVIAMS, 

i apie už pusę milijono dolerių vertės, 
i ir jie visi užganėdinti

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

Mes parūpinant taipgi pirmą ir 
antrą paskolą, duodame statymam-v 
(construction) paskolą ant lengvų iš
lygų ir žemo nuošimčio.

Musų patarimas dykai. Kalbame 
lietuviškai.

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

I 18 TREMONT ST.. Room 323,
BOSTON, MASS.

FARMOS MASS. VALSTIJOJE.

FARMŲ

VISUOMET

TYRAS IR

SVEIKAS

GYVENIMUI.

ORAS ANT

plačiau apie Mass. valstijos farmas. 
rašykit tuojaus, o mes prisiųsim far
mų surašą.

Mes taipgi parduodam namas So. 
Bostone ir apielinkėse. Turim namų 
su mažu įmokėjimu, o dideliu uždar
biu.i

1 Su virš-minėtais reikalais ateikit 
dožinoti ar rašykit šiuo adresu:

26 Broadwa, So. Boston, Mass.

Mes turime daugybę farmų 
pardavimo. Didelių ir mažų su iš
dirbta žeme, triobomis ir sodais. Taip
gi turime farmų ir su visais įrankiais 
mašinomis, gyvuliais ir gatavu biz
niu. Daugiausia farmų turime Bos
tono, Lowellio ir Worcesterio apielin- 
kėse, kur farmeris lengvai gali par
duoti-visokius produktus ir gauti ge
rą užmokestį. Norėdami ‘ ‘ 
A. ŽVINGILAS,

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

Jeigii neturi mano katalogo, tai prisiųsk už 3c. pačtinę markę, o tu
rėsi didelį ir puikų katalogą, kuriame rasi visokių geriausių ARMONIKŲ 
SKRIPKŲ, HRIUBŲ. ir daugybe kitokių MUZIKAL1ŠKŲ INSTRU
MENTŲ, ISTORIŠKŲ IR MALDŲ. KNYGŲ, kekių tik randasi lietuviš
koj kalboj. Puikiausias koncertinis Armonikas su 76 ir 102 raktais. 
Kainos labai prieinamos. Naujausias Lietuviškas Sapnininkas, dydžio 
6x6% su 310 paveikslėlių. Kaina 5Oc. Reikalaukite visokio tavom pas 
tikiu lietuvį, o gausite teisingus tavoms. Agentams parduodu pigiau. 
Rašykit tekį adresą:

W Waidelk užgrandst.,VT . O. dlUCfllb BROOKLYN, N. Y.

S8

COLUMBIA Gramafonas

ŠORIAI

E 2526

E 2527

E 2529

E 2530

E 25.31
G

SUGRIEŽTI ĮVAIRIOMIS ORKIESTROMIS 
10 Inch 65c. (Canada 85c.)

Prieš Aušrą. Valcas. Militariška orkiestra. 
Bangos. Valcas. Militariška orkiestra.
Linksmybė. Polka. Mili:ariška orkiestra.
Išdykus Mergaitė. Polka. Militariška orkiestra. 
Alpų Ganyklose. Valcas. Sargybos orkiestra. 
Pavasario Sapnai. Valcas. Sargybos orkiestra. 
Ant Bangų. Valcas. Columbijos orkiestra. 
Kregždutė. Valcas. 
Liuosnoris Medėjas.
Vėliavos Nešėjas.

*< o
* ~> .2

Columbijos orkiestra.
Maršas. Columbijos orkiestra. 

Maršas. Columbijos orkiestra.
Prisiųskite $5.00, o likusius 13 dol. užmokėsite eks- 

presui Užlaikom visokius gramofonus su rekardais^ 
nuo 15 iki 500 dolerių.

Norėdami Kataliogo prisiųskite 4c. štampą.

U rbon & Pilvinis.
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AR NORI, KAD MYLĖTŲ 
MERGINOS?

Jeigu nori, tad pasipirk

CREST KENDŽIŲ, 
o ji niekad nepamirš jus, nes

I

!

19
19

8
I
iI

fi______________

|jl kendžių gardumas priverčia ją 
“jus mylėt. Reikalaukit visur ir R visados Lowneys Crest Kendžių.

Jeigu negali gaut kitur, tai pri- 
rji siųsk mums dolerį, o gausi vie- 
Į|| ną svarą geriausių Amerikoj iš- 
S dirbtų kendžių
|Į K. ŠIDLAUSKAS 
m Generališkas agentas Bostone. 
| 226 Broadvay.

So. Boston, Mass.

Keliaujantis Knaucius
Siuvam visokius MOTERIŠKUS ir VYRIŠKUS RUBUS. Taip

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

Reikale adresuokit taip:

P. ŠlMKONIS,
48 MILLBURY STR., WORCESTER, MASS.

REIKIA ŽINOTI, KAD TIK DAUNOROS "TRE
JOS DEVYNERIOS” YRA TIKRAI LIETUVIŠKOS.

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

*•»

Siutus ir kitokius į

DUOKIT PASIŪT MUMS
Užtikrinant, kad Jus sučėdysit pinigu ir 

turėsite GRAŽIUS RUBUS. Mes imam 
materiją iš geru ją firmų ir primieruojam 
rūbą pagal žmogų, todėl nesudarko žmogaus 
išvaizdos ir būna tvirtesni.

GERUS VYRAMS SIUTUS IR OVERKO- 
TUS PASIUVAM PIGIAI IR GERAI.

TAIPGI IŠVALOM IR IšPROSINAM 
VISOKIAS VYRŲ IR MOTERŲ 

DRAPANAS.
Tikras Jūsų brolis lietuvis

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

Telefonas: So. Boston—21013

TREJOS DEVYNERIOS
arbd

TREJANKA
Snndtda m 2? pairi* gydanti* toli* V iakn*. 
Sutaisyta su degtine arba virintu vandeniu 

yra geriausiu vaistu arba karčiu 
vynu dėl skilvio.

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

pataiso apetitą.
VARTOJIMAS: Vieną pakelį šitų gydančių 

augmenų užmerkti į vieną kvortą ėj^to spiruto 
ir tiek pat vandens, arba išvirti ėystame van
denyje ir po 24 valandų gerti po pust stiklelio 
arba mažiau.

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

Kampas North 4-tos gatvės.
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Asyrų Dievai.
Parašė Iksas.

(Medega iš Ridpath’o "History of the World.”)

žodis apie Asyriją.
Augščiau buvo jau pasakyta, kad Asyri- 

ja buvo Mažoj Azijoj, kur dabar randasi 
Mezopotamija. Vyriausioji šalies valdymo 
vieta buvo prie Tigro upės, tarp 33-tos ir 
37-tos paralelės šiaurės platumos. Šitas 
ruožas gali būt skaitomas kaipo geografiš
kas ir politiškas šalies centras. Kaip platus 
buvo Asyrijos rubežiai, tikrų žinių nėra. 
Senovės istorikai, kaip Herodotus, Pliny, 
Strabo, šitam klausime viens kitam prieš
tarauja. Pirmasis sako, kad Chaldėja bu
vo Asyrijos tik apskričiu; antrasis gi sako, 
jog Asyrija yra ta pati Mezopotamija; tuo 
tarpu tretysis tuo pačiu vardu vadina ir 
Kurdistaną, ir Siriją vakaruose.

Pagalios šitokios smulkmenos, kaip rube- 
žių platumas, mums čia labai daug svarbos 
ir neturi. Užtenka tik aplamai žinoti tą 
vietą, kur kalbamoji šalis yra buvus. O tą 
mes jau žinom — apie Tigro upę.

Dabar da reikia kelis žodžius pasakyti 
apie Asyrijos žmones ir kada tokia tauta 
gyveno.

Asyrija buvo apgyventa semitų rasės, 
taigi visai kitos žmonių giminės, negu chal- 
dai, jeigu pastarieji prigulėjo prie chamitų. 
Tyrinėjimas senovės asyrų tradicijų, jų kal
bos ir šalies griuvėsių parodė, jog asvrai 
tikrai buvo semitai, iš kurių vėliau išsivys
tė hebrajai, arabai ir kiti. Visi jie paeina 
nuo bendrų protėvių, kurie eidami nuo Su- 
sijanos ar da iš toliaus į vakarus, išsisklai
dė po Mezopotamiją, o iš tenai po Siriją 
(nemaišyk su Asyrija) ir Arabiją. Asyrų 
kalba, kuri užsiliko ant tam tikrų plytelių 
ir griuvėsių, aiškiai parodo gimusi iš to pa
ties šaltinio, iš kurio kilo hebrajų ir finikų 
kalbos. Dabartinio Kurdistano gyvento
jai, kurie yra skaitomi asyrų ainiais, var
toja netik semitų kalbą, bet tiki esą vienos 
rasės su arabais ir izraeliečiais.

Iš to, kas čia apie asyrus pasakyta, tur
but bus jau aišku, kad šita tauta prigulėjo 
prie tos pačios giminės, prie kurios priguli 
žydai Dabar asyrų tauta jau išnykus.

Kaslink Asyrijos chronologijos, tai isto
rija žino tik jos pabaigą. Asyrijos valsty
bė puolė už 625 metų prieš Kristaus gimi
mą, viešpataujant karaliui Asur-Emid-Ilin. 
Pradedant nuo to laiko ir einant atgal vis 
gilyn į senovę, istoriškų faktų apie Asyri
jos buvimą randama da iki 1,500 metų prieš 
Kristui gimsiant. Tame tarplaikyje Asy- 
rijoj butą 37 karalių. Kaip ilgai Asyrija 
gyvavo prieš tai, istorija žinių neturi; te
čiaus yra manoma, kad savo senumu ji bu
vo sekanti po Chaldėjos.

Tikėjimas ir dievai.
Asyrų tikėjimas buvo labai panašus į 

chaldų tikėjimą, nes iš jų jis ir buvo pasko
lintas. Pirmutiniai Asyrijos kolonistai, 
kurie įkūrė Ašuro miestą, iškeliaudami iš 
pietų lygumos išsinešė su savim ir tas idė
jas, kurių žuvis-dievas išėjęs iš jūrių mo
kino pirmutinius Mezopotamijos gyvento
jus. Todėl kaip Chaldėjoj, taip ir Asvrijoj 
religijos forma buvo ta pati. Šventinyčios, 
aukurai, auknešystė ir dievmaldystė Kaloje 
ir Ninevoje buvo stačiai kopija tų pačių da
lykų Borsipoje ir Babilione. Ir dievai buvo 
garbinami tie patįs, tik kai-kurie jų buvo 
kitokiais vardais vadinami. Pavyzdžiui, 
chaldų dievas Adar Asyrijoj vadinosi Nin, 
todėl ir miestas, kur tam dievui buvo įsteig
ta didžiausia šventinyčia, pavadinta Nine- 
va. Tas miestas ir dabar stovi prie Tigro 
upės.

Asyrijos dievai dalyjosi į grupes. Kiek
viena dievų grupė buvo savistovi ir kiekvie
nas dievas savo srityje buvo pilnas ir visa
galis valdonas. Todėl sunku pasakyti, kat
ras dievas pas juos buvo vyresnis. Dievo 
svarbą ir laipsnį rasit galima butų nustaty
ti tiktai sulyg to, kaip svarbi buvo jo vei
kimo sritis.

Kaip pas kitus, taip ir pas asyrus visi 
dievai turėjo sau žmonas, kurios visuomet 
buvo garbinamos kartu su savo vyrais. Su
lyg grupių asyrų dievai dalyjosi šiaip:

I. Trejybė: dievas Asur ir jo žmonos Še- 
ruja ir Ištara.

i

II. Trejybė: dievai Anų, Bei ir Hėja.
III. Trejybė: dievai Sin, Šamas ir Vul.
IV. Grupė: dievai Nin, Merodach, Ner- 

gal ir Nebo.
Dievo Anų žmona vadinosi Anuta,
Belo — Beltis (Mylita),
Hėjos — Dav-Kina,
Sino — "Didžioji Moteris,”
Šamo — Gula,
Vulo — Šulą,
Nino — "Žemės Karalienė,” 
Merodacho — Zir-Banita,
Nergalo — Laza,
Nebo — Varmita,
Apie tų dievų ypatybes buvo jau rašyta 

pereitam skyriuje, todėl čia apie tai jau ne
kalbėsime. Galima pasakyti keliatą žodžių 
tiktai apie dievą Asurą, kurio chaldų mito- 
liogija visai nežino.

Dievas Asur.
Asur buvo ypatingas Asyrijos dievas. 

Mezopotamijos pietuose jis buvo visai ne
žinomas. Jis buvo asyrų tautos globėju. 
Asyrijos karaliai ir žmonės žiurėjo į tą die
vą kaipo į sargą savo miestų, karaliaus na
mų ir šalies. Todėl jis buvo ir garbinamas 
visoj šalyje, kuomet kiti dievai turėjo savo 
šalininkų tiktai tūlose apielinkėse. Pradė-
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Gyvemmo brangumas

Karės pradžioje daugelis 
tikėjosi, kad pragyvenimas 
Rusijoje labai atpigsiąs. 
Mat nutrukus prekybai su 
Vokietija, Austro-Vengrija, 
Turkija ir negalint taip kuo
sai prekiauti su kitomis už
sienio valstybėmis, šalyje 
turėjo likti neparduota ki
tur 700 milijonų pūdų duo
nos, 4 milijardai kiaušinių, 
5 milijonai pūdų sviesto ir 
daugel kitokių prekių, ku
rios ramiu laiku būdavo iš
vežamos kitosna šalysna. 
Buvo tikimasi, kad, negalint 
daugelio produktų parduo
ti kitoms valstybėms, jų kai
nos žymiai sumažės. Ir iš
tikrujų 1914 metų rugpjū
čio mėn. valgomieji daiktai 
Kijeve atpigo perpus. Bet 
tai tęsėsi neilgai. Jau 1914 
metų pabaigoje labiausia 
reikalingų daiktų kainos pa
kilo, aplamai imant, 25 nuo
šimčiu, o praeitų metų gegu- 
1~_ Maskvoje, padė-žės mėn. Maskvoje, padė- 

Į darni pamaldas kunigai visuomet pirma at- kim, rugių kaina pakilo 40 
sišaukdavo į Asuro vardą. Manoma, kad 
nuo jo vardo paeina ir Asyrijos vardas.

Asyrai jį garbino kaipo dievų karalių, 
i Jis buvo priešų naikintojas ir tik su jo pa
galba buvo galima laimėti karę. Kada Asy- 

■ rijos ateiviai prasigyveno ir pasistatė sau 
sostapilę, jie pavadino ją Asuro vardu. 
Asuro miestas ir dabar da tebestovi prie 
Tigro upės, į pietus nuo Ninevos, bet to die
vo dabar tenai jau niekas negarbina.

Nėra mažiausios abejonės, kad pasakos 
apie šitą dievą buvo paremtos ant padavi
mų, buk asyrų tautą įsteigęs Šerno sūnūs 
Asuras. Kaip tas pasakiškas romėnų Ro
mulus, taip ir asyrų Asuras laikui bėgant 
iš žmogaus virto dievu. Iš to galima su
prasti ir kodėl Asyrijos karaliai buvo gar
binami. Jie buvo dieviškos kilmės, dievo 
Asuro ainiais. Asuras buvo nemirtinas, to
dėl nemirtinas buvo ir Asyrijos karalius. 
Įžeisti arba paniekinti karalių, reiškė įžeis
ti arba paniekinti patį dievą. Taip tikėjo 
asyrai.

Asuro emblema buvo sparnuotas skritu- 
lis. Iš vidurio rato paprastai išeina kara
liškoji figūra su lanku rankoje. Kartais

nuošimčiais, kviečių 76—80 
nuoš., mėsos 25—40 nuoš. 
Prekės ne tik kad pabrango, 
bet jų vargu begalima buvo 
ir gauti. Pernai rudeniop 
ties valgomųjų daiktų krau
tuvėmis nuo ryto iki vakaro 
stovėdavo ilgiausios žmonių 
eilės kol gaudavo svarą-kitą 
cukraus. Tas pats buvo su 
duona, mėsa, o kai-kurį lai
ką ir su sviestu. Keleriopai 
pabrango odos, drabužiai ir 
malkos.

Kasgi tatai tikosi? Kur 
dėjosi tos prekės, kurių Ru
sija parduodavo už pusant
ro milijardo rublių kasmet? 
Kodėl viskas taip nežmoniš
kai pabrango? Priežasčių 
daug.

Keli milijonai žmonių bu
vo pašaukti kariumenėn. 
Karės metu kareiviai pra
dėta maitinti geriau, nes ki
taip jie negalėtų pakelti vi
sų karės sunkenybių. Jie 
tai dalį liekamų produktų ir 
sunaudojo. Panaikinus deg
tinės pardavinėjimą, geriau 

dieviškas paveikslas užtraukęs'lanką taiko pradėjo valgy! neturtingieji

I

į priešą, kartais gi vien tik rankos iškeltos
iš skritulio, o dievo visai nematyt.

Geros ir piktos dvasios.
Šalia dievų, kurie viešpatavo ant žmonių 

ir žemės, asyrai tikėjo da ir į dvasių būvi- Į 
mą, kurios tečiaus nebuvo taip galingos ir čios svarbiosios priežastys 
išaugštintos. Kaip gamtos spėkos vienos

: tarnauja žmonių labui ir pagelbai, o kitos 
Įneša vien tik blėdį ir sunaikinimą, taip ir 
dvasios buvo padalytos į geras ir blogas.

Geros dvasios paprastai buvo piešiamos
i sparnuoto žmogaus pavidale, su malonia iš
vaizdą. Asyrų skulptūroje tankiai galima 

Į matyti, kaip šitokia figūra lydi karalių, 
kuomet jisai eina aukauti dievams aukų. 
Sparnuotas karaliaus palydovas turi ant 
galvos kepurę su ragais, kas reiškia dievy
bės ženklą. Kairėj savo rankoj tokia dva- veždami kariumenę,“^kius

' <šia nonmctai noča Irnlri nnrc vaicin orha',’» cmlm

Valgio produktų ir jie pra
dėjo vartoti daugiau, negu 
iki karės. Be to, dar der
lingus žemės plotus (Lietu- 

i va. Latvijos dalį ir Lenkiją) 
?" i užėmė vokiečiai, vienok pa-

gludo kit kame.
Daugelio prekių žmonės 

visiškai negauna arba moka 
nesvietiškas kainas dėl blo
go visuomenės gyvenimo su
tvarkymo ir betvarkės, ku
ri Rusijoje yra jau nuo se
no, o šioj karėj apsireiškė 
visa savo platuma.

Didžiausia betvarkė pasi
darė gelžkelių veikime. Ka
rės fronto linkui kasdien 
švilpia šimtai traukinių,

j

I
I

I

sia paprastai neša kokį nors vaisių arba 
augmenį, kas reiškia vaisingumą, o dešinėj 
turi šventą gurbelį, kur sudėti visokie pa
laiminimai, kuriuos dievai dalyja žmonėms.

Piktųjų dvasių išvaizda būna kartais 
žiauri, kartais fantastiška, juokinga. Sykį 
matai ją išskaptuotą žmogaus pavidale, su 
liūto galva ir asilo ausimis. Kitą syk jis 
vėl yra baisūnas, pusė liūto, pusė aro. Ši
tokioj formoj ją atakuoja dievas Vul, leis
damas į ją perkūno šūviais. Kartais toks 
baisūnas stovi prieš kitą tokį pat baisūną, 
kaip jis pats, ir įšėlęs svaido į jį durklais ir 
pagaliais, o kartais su kerštingu pasistaty
mu skraido viršum sparnuoto dievo Nerga- 
lo, norėdamas jį sunaikinti.

(Toliaus bus.)
OMRi^CESEnRMKKEZSSEEBnKBMHBBHSKMBBI

Pagal kapitalistų supratimą gerbūvis 
reiškia žemos algos, augštos randos ir di
delis pelnas iš darbo kitų žmonių. Socialis
tai trokšta tokio gerbūvio, kad kuodau- 
giausiai žmonių butų užganėdintais ir lai
mingais.

♦ « »

Apdrauda socializmo laikuose bus tokios 
rųšies, kad žmogus nereikalaus pirma nu
mirti, pako! ją galės gauti.

ir valgį. Kadangi Rusijoje 
gelžkelių maža, tai dabarti
niu metu jie tarnauja dau
giausia karės reikalams. 0 
juk ne kas kitas, kaip gelž- 
keliai duoda progos vienos 
vietos maisto perteklių iš
vežti kitur ir, tik normaliai 
veikiant gelžkeliams, gali
ma aprūpinti gyventojus 
reikalingais daiktais. Dide
liems miestams, kurie nega
mina beveik jokių valgomų
jų daiktų, neatvežant jų iš 
provincijos, tuoj gresia ba
do šmėkla. Ir dabar dažnai 
būna taip: vienose vietose 
produktai visiškai pigus, o 
čia pat greta už juos moka
ma didelius pinigus. Taip 
yra ne dėl to, kad Rusijoje 
permaža gelžkelių ir dauge
lis traukinių tarnauja armi
jai (vis tik dalis traukinių 
pavesta ir prekybos reika
lams), kiek dėl to, kad jų 
važinėjimas blogai sutvar
kytas. Daug yra atsitiki
mų, kad vienose stotyse 
traukiniai nereikalingai lai
ko užėmę visus kelius, o ki-

' *ujęu ĮHJfSĮSĮA JĮĮOAOų flf JO}
Tokios betvarkės vaisiai 

i labai apverktini. Sibire, pa- 
idėkim, kur pernykštis der
lius buvo puikiausias, supu
vo milijonai pūdų javų, dau
gybė sviesto, kiaušinių, ne
išnaudota geriausių galvijų 
gurtai. Tuo pačiu laiku Ru
sijoje buvo didžiausias mė
sos, avižų, duonos nedatek- 
lius. Nemaža kenkė ir už- 
ginimas išvežti valgio pro^ 
duktus iš vienos gubernijos 
kiton: kai-kuriose vietose 
kainos, tiesa, šiek tiek su
mažėjo, bet kitose, dargi 
gretimose gubernijose, kai
nos pasidarė tiesiog nepriei
namos.

Tokia betvarke traukinių 
vaikščiojime pradėjo nau
dotis įvairus pirkliai-speku- 
liantai. Paskutinių laikų re
vizijos parodė,, kad įvairus 
pramonininkai prisidėjo 
prie to, kad tą betvarkę pa
daryti. Dalykas tame, kad, 
kai traukiniai vaikščiojo 
šiek-tiek tvarkingiau, visoki 
pirkliai, pradedant sodžių 
krautuvininkais ir baigiant 
bankieriais, suskubo supirk
ti visas prekes, paslėpė jas 
rusiuosna ir laukė, kol tie 
daiktai, kurie yra rinkoje, 
nebus visiškai pardueti. Ta
da visoki spekuliantai su
pirktuosius produktus rin- 
kon leido tik mažomis parti
jomis, dvigubai ir trigubai 
pakeldami prekių kainas. Ir 
gyventojai, negalėdami iš 
kitur nusipirkti reikalingų 
daiktų, turėjo mokėti tiems 
pramonininkams tokias kai
nas, kokių šie norėjo.

"N. L.”

Sunkus dabar Rygoj gyve
nimas.

Gyvenimas Rygoje nepa
kenčiamas vien dėl maisto 
brangumo. Griebiamasi vi
sokių priemonių, kad kaip 
nors sumažinus reikalin- 
giausiujų daiktų kainas, bet 
tas maža tagelbsti. Valgo
mųjų produktų sunku gauti 
mokant net ir dideles kai
nas.

Kad tai išvengti, miesto 
durna mano netrukus įvesti 
kontrolių sistemą. Bet var
gu ar galės ir toksai būdas 
maisto trukumą prašalinti?

Tiesa, jau ir dabar miesto 
valdyba teikia maisto gy
ventojams. Ilgiausios žmo
nių eilės stovi vietose, kur 
maisto produktai parduoda
mi. Tik ir čia jį ne visi vie
nodai gauna: "guzikuo- 
čiams” akymirksniu išduo
dama visa, kas reikalinga, 
prasčiokai gi raudona nosi-

mi turi laukti kartais net 
kelias dienas.

Paskutiniuoju laiku val- 
gomieij daiktai šiek-tiek at
pigo, bet tai ne miesto "glo
bėjų," o tik pardavėjų kon
kurencijos dėka. Bet avali
nė ir rūbai taip pabrango, 
kad jie labai nedaugeliui be
prieinami. Kurpiai medžia
gą duoda kuoblogiausią. 
Batų dirbtuvėse dabar daž
nai matyti šitokie praneši
mai : "Perku senas odas, pa
dus ir batus." Tai Rygoje 
naujiena. Jaučiama popie
ros stoka.

Valgomųjų daiktų kainos 
dabar tokios: juodos duonos 
svaras — 8 kap., baltos 18— 
20 k., pieno stopa — 25—30 
k., sviesto svaras — 1 ru.— 
Ir. 20 k., mėsos svaras: jau
tienos—40 k., kiaulienos — 
50—60 k., silkė — 10—15 k., 
žvakių svaras — Ir.—Ir. 50 
k., žibalo ir cukraus veik vi
sai nebegalima gauti.

"Alutis — tai musų ’ pa tie
ka’ ” — taip kalba daugelis 
Rygos lietuvių. Ir jeigu kas 
Rygoje gali vadintis tauti
nės lietuvių pramonijos pa
laikytojais —tai rudučio ga
mintojai. Vargšai tieji lie
tuviai: kiek jiems tenka tu
pėti cypėje už savo "tauti
nės” pramonijos palaikymą! 

"N. L."

Žinoma, mokėti už laik
raščius negalime, nes esam 
neturtingi.

T. J. Kučinskas, K. Zykus,
P. S. Lietuviai, norinti 

daugiau dasižinoti apie šį 
universitetą, rašykit laišką 
įdėdami krasos ženklelį dėl 
atsakymo. Atsakymas bus 
suteikiamas.

T. J. Kučinskas,
418 S. Johnson st, 

Ada, Ohio.

Sąmoninga gaspadine 
visada turi savo namuose buteliuką 

D-ro Richtar’io 

PAIN-EXPELLER 
Neabejojantis būdas jtrinimui nuo 
skaudėjimo Reumatizmo, persišal- 

dimo, išsinarinimo ir tt.
Tikras tiktai su pažymėta marke 

“ĮKĄRĄ"
25c. ir 50e. buteliuką- Ti««w aptlekoee arb» 

stačiai nno 
F. AD. RICtITfcR & CO.

74-80 Wa*binrton Street. Ncw Y«rk. N. Y

t S. Baracevičius
GRABORIUS.

Palaidoju visuose aplinkiniuoae nir
štuose.

PATARNAVIMAS GERAS IR 
PIGUS.

Dideli palaidoju ui M5, maią ui SIS.

Parduodu Paminklus ir Kvietfcaa. 
Užlaikau automobilius greitam aaM- 
nešimui. Atsitikus reikalui m*l<fitta 
kreiptis prie manęs, aš pribusiu 
čiau, negu vietiniai graboriai, M( 
mano automobilius stovi visados aat 
kelio.

S. BARACEVIČIA.
258 Broadway, So. Bootoa, Mmb. 

Telephone: So. Boston 836-J.

Pranešamas Lietuviams.
Mes, lietuviai moksleiviai, 

Ohio Northem University 
mokyklos, matydami, kad 
lietuvių vis daugiau atva
žiuoja į šį universitetą mo
kytis, sutvėrėm Liet Moks
leivių Literatišką Drav ^ją.

Susirinkime apsvarstėm, 
kad šis universitetas yra ge
resnis, negu kiti, kuriuose 
buvome.

Komisija buvo pas uni
versiteto valdybą, reikalau
dama, kad duotų kambarį 
susirinkimams laikyti, pa
rengiamų vakarėlių progra- 
mams lietuvių kalboj. Kam
barį suteikė. Reikalavom, 
kad duotų mokytoją moki
nimui lietuvių kalbos. Pri
žadėjo, jeigu tik daugiau 
bus lietuvių.

Taipgi knygyne duoda 
vietos dėl lietuviškų laikraš
čių ir knygų.

Mes, lietuviai moksleiviai, 
nenorėdami atsisakyti nuo 
lietuvių visuomenės judėji
mo, meldžiame geros valios 
lietuvių laikraščių leidėjų 
siųsti mums savo laikraš
čius šiuo antrašu:

O. N. U. Library, 
Ada, Ohio.

I^ROGrA į
Visiems Lietiniam i

■.......“ 1Geriausia Lietuviška rainkotų 
dirbtuvė, šimtai kostumerią ar-! 
ba pirkėjų liudija, kad tai yra 
verta pagirimo. Pamėginkit Ir 
patėmysit, kad lietuviai padaro 
daug geriau kaip žydai. Jei ne
galit būt patįs, tai pas musų 
agentus užsakykit ar per laiškus 
rašykit, o mes sampelius prisių- 
sim ir paaiškinsim kaip primio- 
ruot reikia. Tą galit kožnas pa
daryt, nėra skirtumo kur jus gy- 
nat, mes siunčiam po visą Ame
riką, užtikrinam visiems savo 
darbo ir tavoro gerumą ir pigu
mą. Nepamirškit kreiptis pas 
lietuvį, ir patarčių kriaučiama, 
kad pareikalautų sampelių nuo 
musų, nes tai reiškia padidint sa-J 
vo biznį; sampalai visiems uždy- 
1^. Adresuoki t pas (13)1

Se. Boston Rotocoat Co.
S. PUTA Savininkas, 

344 Braadway,
So. Boston, Mass.

Vilties.

Mano 
Ypatiškas 
Pranešimas

AS noriu susipažinti su kiekvienu ser
gančia. lietuviškai kalbančiu vyru ir mo
tete pasaulye. AŠ noriu, kad jie mane 
žinotų, kaipo teisingą draugą ir geredari — 
kad žinotų kas aš esu*kuomi aš ėsu—ka aš 
čsti padaręs praeityje ir kad Žinotų apie pra
kilnų darbą, kurį aš dabar veikiu. Iš mano 
paveikslo jus galite matyti, kad aš užsiėmiau 
medicinos praktikavimu per daugelį, daugelį 
metų. Mano plaukai dabar yra pabah; dėlei 
mano ilgų metų mokslo, tirinęjimų ir patiri- 
rao. Aš atidžiai studijivau ir tirinėjau tas se
nas, chroniškas, giliai įsisėdusias ligas, taip 
sunkiai gydomas ir apie kurias kiti daktarai 
taip mažai žino. AŠ noriu, kad kiekvienas 
Sergantis ir nusiminęs vyras bei moteris 
savo negales man atneštų. Aš jiems teisin
gai patarsiu. Leiskite man būti jūsų draugu 
ir getadariu. Parsisiųsdinkite mano Dykai 
Dipnlamą Knygą ir skaitykite BUDO pr» 
nešima vilties.

PILVO LIGOS
Dyspepsija ir Nevirinimas, Jaknų Negalės, Tulžingu- 
mas, Prietvarius, Raudonosios Gyslos (hemoroidai), ■ 
Reumatizmas. Kataras. Dusulys, Veiksminiai širdies ■ 
Suirimai gali būti pasekmingai gydomi Tamistos ■ 
namuose už labai mažą užmokesti. ■

Mes taip-gi norime -Jums pasakyti apie musų ■ 
pasekmingą metodą naminio gydymo tokiu smarkių ■ 
ir chronišku ligų kaip Syfilis arba Kraujo užnuodi- ■ 
jimas, Odos Ligos, Gonorea, Nerviškas Nusilpnimas, ■ 
Sukrekėjimo Striktura, Pūslės bei Inkstų Negalės ■ 
ir ligos Lytiškai-šlapimo organu, kurios vyrus taip ■ 
tankiai kankina. ■

BRANGI 96 PUSLAPIU KNYGA 
SIUNČIAMA DYKAI.

Parsisiųsdinkite kopiją tos knygos šiandien. Joje pasa
kyti aiškus faktai aiškioje, paprastoje kalboje. Ji yra 
sandeliu žinijos ir užturi tokias informacijas ir patarimus, 
kokins kiekvienas vyras bei moteris turėtu žinoti ir sekti— 
ypač svarbi tiems, kurie ketina apsivesti. Jeigu norite 
žinoti, kaip jums gali būti sugražinta .jūsų senų laikų sval- 
kata, stiprybė Ir gyvingumas, jus turite tuojaus parsisiųsdinti 
šita dykai duodamą knygą ir patirti faktus apie tokias 
negales. Nesiųskite mums pinigų—siųskite tiktai savo 
vardą ir adresą aiškiai parašytą ant dykai duodamos knygos 
kupono, esančio apačioje. Liaukite mokėję sunkiai uždirbtus

pinigus už niekam nevertus vaistus, bet skaitykite šitą brangu vadą į svei
katą ir pasinaudokite jos laiku paduotais patarimais. Jus patirsite savo 
kentėjimų priežastis ir kaip jūsų negalės gali būti prašalinamos.

DYKAI DUODAMOS KNYGOS KUPONAS
Parašyk savo pilną vardą ir adresą, iškirpk ir siusk mums šiandien. 

Neužmiršk užlipinti stempą, ka<l laiškas pas mus ateitu greitai.

DR. J. RUSSELL PRICECO.. L. 11O1—2O6 N. Stb Ava.. Cbiogojll .U.S.A.
Gerbiamieji:—Meldžia man tuojaus pasiusti visai dykai, apmokėta 

pačta justi brangią medikališką knygą.
Vardas ir pavardė....................................................... ........................................
Gatvė ir No..............................................................................................................
Miestai ...............*................................... Valstija................ ............................
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Vietinės Žinios
Bostono Lietuviai-Darbi- 
ninkai rengiasi apvaik- 
ščiot gegužinę, šventę.

Kaip mums praneša ren
gėjai, tai šiemet Bostono 
Lietuviai darbininkai ren
giasi iškilmingai apvaikš
čioti darbininkišką šventę 
1-mos gegužės.

Prie surengimo darbinin
kiškos demonstracijos ir 
prakalbų aktyviškai ir fi
nansiškai prisidėjo D. L. K. 
Vytauto, Lietuvos Dukterų 
ir Sūnų, L.D.L.D. draugijos, 
Apšvietos Ratelis ir LSS. 
60-toji kuopa. Tikimasi, 
kad prisidės da ir kitos Bos
tono lietuvių progresvviš- 

Aesnės draugijos, nes 60-ta 
kuopa išrinko komisiją vi
soms lietuvių draugijoms 
užkviesti dalyvauti darbi
ninkų parodoj.

Paroda prasidės nuo kam- 
£ ir Broadway po 6-šiu va
kare.

Tik šv. Juozapo sąjungos 
organas ”Darbininkas,” ku
ris veidmainingai skelbiasi 
darbininkų reikalais besirū
pinąs, jau purvais drabsto 
rengiamą darbininkų šven
tę, tuomi priparodydamas 
keno reikalai tam jėzuitiš
kam organui terūpi.

Moteris vagių saiko j.
Bostono ir So. Bostono 

policija gaudo moterį, kuri 
prigulinti prie vagių šaikos. 
Patėmyta, kad gražiai ap
sirengus moteris tai šen tai 
ten užeina išmainyti $100. 
Bemainydama ji pamato, 
kur stovi pinigai. Už kelių 
naktų vagįs toj vietoj išlau
žia geležinę spintų. Pasta
romis naktimis išlaužta jau 
apie 10 ofisų. Ir visur prieš 
tai moteris buvo atėjus mar- 
nyti pinigų. Todėl policija 
prašo, kad jeigu kokia nepa-

K E L B I V I 8

Areštuos "Tautos Fondo” 
veikėjus.

Prakalbos.
Ketvergo vakare, 13 ba-Klerikalų "Tautos Fon-jlandžio, Lietuvių salėj bus

Bostono lietuvių kriau
čių prakalbos. Kalbės ge- 
nerališkas organizatorius 
M. Dusevičia. Pradžia 8 va
landą.

das” buvo nutaręs surengti 
Bostone taip vadinamą 
"Tag Day” ir pardavinėti 
gatvėse gėles, vėliukus ir ki
tokius dalykus. Bet polici
jos viršininkas O’Meara pa
aiškino, kad nors iki šiol to
kios "dienos" ir buvo ren
giamos, tai tas vienok buvo 
daroma nelegališkai, nes 
imti viešose vietose pinigus, 
visviena kokiam tikslui, net 
ir elgetai savo gyvasties pa
laikymui, yra uždrausta Įs
tatymais, todėl jisai dau
giau tokių "dienų" rengti 
neįeisiąs. Kas neklausys ir 
norės ką-nors pardavinėti, 
tas bus areštuojamas. Tai
gi areštuos ir "Tautos Fon
do" žmones, jeigu jie pasi
rodys gatvėse su "tautiš
kais" vėliukais.

Gubernatorius su majoru 
priešingi mirties 

bausmei.
Massachusetts valstijos 

gubernatorius McCall pata- 
ria panaikinti šitoj valstijoj 
mirties bausmę. Bostono 
majoras Curley^ sakosi jisai 
taipgi esąs priešingas tokiai 
bausmės formai ir vadina 
ją "barbarizmo liekana." 

"Aš širdingai pritariu gu
bernatoriaus sumanymui ši
tą barbarišką užsilikimą pa- Į 
naikinti,” i 
"Aš visuomet buvau tokiai! 
bausmei priešingas. Čia y-Į 
ra klausimas ne politikos, 
bet sveiko proto ir žmoniš
kumo, ir todėl aš darysiu 
viską, kad gubernatoriaus: 
sumanymas Įvyktų."

Ketvergo vakare 13 ba
landžio liet, socialistų sve
tainėje bus Bagočiaus pa
skaita temoje "Kristaus pri
sikėlimas iš numirusių.” 
Klausimas yra svarbus, at
eikite pasiklausyti, ką mok
slas ir sveikas protas apie 
tai sako. Komisija.

Pereitą subatą, 8 baland., 
Dudley Opera House teatre 
60-ta kuopa statė scenoje 
"Du Broliu." Nežiūrint oro 
blogumo, publikos susirinko 
užtektinai. . Veikalas atvai
dinta gerai. Į publiką pada
rė gilų Įspūdi. Kuopai lie
ka gražaus pelno. A.

I BR0ADWAY
CLOTHES

SHOP
sako majoras. 915 WASHINGTON ST.

kamp. Broadway ir Pleasant st.

BOSTON MASS.

NAUJI PAVASARINIAI 
SIUTAI.

Ateikite į musų puikią krau
tuvę, 195 Washington st., kertė 
Broadway ir Pleasant street, bi- 

Graikai .apvaikščioja .savo le dieną, pamatysit ten pirkėjus 
neprigulmybės sukak

tuves.
Bostone Tremont Temple o

svetainėje 9 d. balandžio at- šautuve! 
sibuvo 
metinių

iš visų Didžiojo Bostono dalių. 
Jus pamatysite žmones iš toli ir 
arti visus einančius į Broadway 
Clothes Shop kaipo Į parinktinę 
______ r. žmonės eina pro ša- 

apvaikščiojimas 95 lj kitų krautuvių, kad užeit Į 
sukaktuvių nuo šią. KODĖL? Todėl, kad ilgas

žĮstama moteris užeitų kur Graikijos pasiliuosavimo iš patyrimas, protingas kupciayi- 
__m,,AtvvoJV mas ir žemos išlaidos, leidžia

.. - .- ‘ v . mums parduoti Vyrų ir Vaikų
SClOjimo pirmsedziu buvo pavasarinius siutus už žemiau- 
Graikijos konsulis D. T. Ti- šią kainą. Tik pasižiūrėkite j 
mayenis. Didelis graikų šituos: 
mišrus choras sudainavo i Vyrų Siutai: Pilki, Rau- 
tautinĮ himną ir keliatą dai- 

■ nų. Taipgi dainavo ir mažų tės. dabar tik už........
■vaikų chorai

________ 'Vyrų ir Vaikinų Siutai Cistų Vilnų,
• . ■ Naujiausi Modeliai, Gražiausis Dar-
Šokiai prie pilnos orkestros. bas- Mėfiąo kašmiro. 2 guzikai. kiše-

' . . Hės Viršui; 3 guzikai.1 Ateinancioj SUbatOJ, lo puikus kalnierius ir 
' balandžio socialistų salėj, 
376 Broadway, nuo i :30 vai. tės. dabar tik už ....• * •* v • ___ -

pas lietuvius biznierius ir po Turkijos jungo, 
prašytų išmainyt šimtinę, 
ją kaip nors užlaikyti, o tuo 
tarpu duoti žinią policijai.

Nedėlioj, 16 balandžio va
kare 60-tos kuopos svetainė
je atsibus protesto prakal
bos. Bus išnešta rezoliuci
ja, reikalaujanti paliuosavi- 
mo Patersono streikierių 
vadovo Quinlino, kuri kapi
talistiškoji valdžia nekaltai, 
neprirodžius jokių jam pra
sižengimų kalėjime kankina.

Darbininkai! Jūsų prie
dermė ginti savo teises.

I

Laisvės Choro vakarienė.
Gegužės 6 d. bus Camb- 

ridge’iaus Laisvės choro va
karienė Rhodes Hallėj, 40 
Prospect st.„ 7 vai. vakare. 
Tikietai jau parduodami; jų 
galima gauti pas choro na
rius. Tikietą reikia nusi
pirkti iškalno, nes prie du
rų nebus pardavinėjami.

Širdingai visus užkviečia 
Laisvės Choras.

K. J. REYNOLDS TOBACCO CO., Wta*f*a-S*leM, N.C.

Jūsų liežuvio, nei šutina j ūsų burnos. Jis 
sutaisytas sulyg užpatentuoto budo, kuris 
prašalina tuos nemalonius blogumus.

Jus pamėgsite Prince Albert taipgi dėl
to. kad šis tabakas turi puikų skanumą; 
dėlto, kad jis kvapus ir šalti durnai, ilgai 
dega ir duoda pypkei gerą smoką.

ŠITAS TABAKAS 
NEGNYBA

PARSIDUODA FORNIČIA1
Už labai prieinamą kainą parsiduo

da dviejų kambarių ir l.ičinu forni- 
čai. Kreipkitės pas (16)

A. J ESE LIŪNAS,
321 Athens st., So. Boston, Mass.

JEI ESI ALKANAS. ATEIK 
PAS MUS.

WH1TE WAY RESTAURANT
Ką-tik atsidarė subatoj 1 d. ba

landžio 1916 m., tai nauja Lietuviška 
Restauracija, nauji savininkai, nau
jas įtaisymas, viskas išvalyta ir su
tvarkyta. Šičia pavalgysit visada 
iki sočiai ir gardžiai. Valgiai visuo
met švieži, švariai gaminami ir man
dagiausias patarnavimas.

Nuoširdžiai užkviečiame savo tau
tiečius ateiti persitikrinti.

Su pagarba (17)
FELIX ZALECKAS,

JONAS JOKUBAUSKAS 
savininkai,

Broadway. So. Boston. Mass.204

Urtnittkas D-ras M. Zissta
7 Parmeater 8t
Boston, Paša. 

Visokia* liga* gy 
dau pasekaiingia- 
usiai. Ateikit tie- 
•iok pa* mana 1 
trepsi* į viršų tik 
neikit 1 aptieks: 
n ano aurya bal
to* arba telefoną 
iuok oašateaiu.
Ofiso valandos 
Nuo 9 iki 11 ryte 
auo 1 iki 2 ir 6 iki
8 vakar*. Teleph. Riehmond sMO-fe

Kiekvienas gali būti 
Fotografistu.

Ką-tik išėjo iš spau
dos pirma lietuvių 
kalboj knyga, iš ku
rios kiekvienas gali 
lengvai išmokti foto- 
grafystės amato. Pri- 
siųskite $1, o_ gausite 
šitą knygą, 
apmokame, 
kitę:

NORTH END PHOTO
376 Selkirk Avė.,

bus puikus šokiai, nes yra ---------------------- - " “
paimta pilna orkestrą. RAXK°MInimSsiutmAVAS

Įžanga vyrams 25c., mer-; Nežiurin, į sWk, ir kv„.
ginoms dykai. bų prekės pakilimo, mes nepakeltam

" — ,■ — — prekių, dėlto, kad buvome iškalno pri-
---Z-L-< - sipirkę. Mes užginčiname. kad bent

“ ir i vienas-kitas kupčius galėtų susilygint
( : su mus kainomis, o žmonės per pen- 
j 1 ia«dešimts mylių nuo Bostono, jei ne- 
į į pasinaudos musų pasiulymu. tad jie 
11 r.r neskaito musų ap-J Įgarsinimo, ar visai ne- 04 4 Mil 

atboja, kur jų pinigai Iki I •uu 
eina. $20.00 vertės U/J, Į 
parduodam už .............. •

)

MANO TAUTIEČIAMS:
Turiu už garbę pranešti savo 

skaitlingiems draugams ir abel- 
nai visuomenei, jog aš dabar 
darbuojuosi su garsia drabužiu 
firma HARRISON COMPANY 
ant VVashington st., kertė Beach 
st. Po ilgmetinių, sunkių ir ne- 
nuoalsių pastangų pagaliaus 
man pasisekė atsiekti savo tiks
lą ir įneiti i prakilnią vertelgys- 
tės Įstaigą. Kadangi mano dar
bo pasekmė priklauso grynai 
nuo paramos mano žmonių, to
dėl aš pasitikiu, kad jus duosite 
man progą visame kame patar
nauti Jums.

Todėl aš kviečiu visus savo 
draugus ir tautiečius atsilankytiJUOZAPAS ZUPKAUSKAS. t

pas mane, o aš užganėdinsiu visus kuonogeriausiai. Parem
dami mane jus prigelbėsit man pakilti augščiau toj firmoj, 
kurią aš turiu sau už garbę reprezentuoti. Dėkavodamas 
mano seniems ir brangiems draugams už seną paramą ir 
pasitikėdamas tolimesnės j ų atminties, aš pasilieku. Jūsų 
nužemintas tarnas JUOZOS ZUPKAUSKAS.

Ši didelė drabužių, aprėdalų ir če- 
verykų firma. Harrison Company 
yra plačiai žinoma visoj Naujoj 
Anglijoj, kaipo teisinga įstaiga r 
užlaiko gerą, tavorą. Mes pilnai 
gvarantuojam kiekvieną daiktą, o 
pinigai bus tuoj sugrąžinti, jei 
kas pasirodytų neatsakančiu. Ge- 
umbės mus drabužių yra garsios. 
HARKO drabužių išdarbio, veltos 
vandenyj, kas palaiko jų fasoną, 
ir nesiraukšlėja. Harko siutai ir

overkotai yra visi rankomis siūti 
ir lygus kostumeriškų kriaučių 
darbui.

Harko siutai vyrams—jauniems 
vyrams— $12.50 iki $25.00.

HARKO pavasariniai paletonai 
nuo $9.75 iki $20.00.

Pas mus randasi puiki sąkrova 
vyriškų aprėdalų ir skrybėlių, ir 
garsus Packard čeverykai $4.00 ir 
$5.00. Kiti čeverykai $2.50 iki 
$3.00.

The Harrison Company
662-672 WASHINGTON ST.

COR. BEACH BOSTON, MASS.

t

X
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Musų geriausi Rankomis Pasiūti

$14”
į
' i Drabužiai specijaliai 

dėl vyrų puikaus pasi
rėdymo. Geresnių už 

i j jokius pinigus negau-
! site. $25.00 vertės už

IR KITI SIUTAI AUGŠTYN 
’ IKI $25.00.

1

Vyrų kelnės, pava
sarinės materijos, pui
kus marginiai, gražiai 
padarytos ir gerai ne
šiojasi. $3.00 vertės už

$r

MUSŲ GVARANCIJA.
Mes neparduosime musų krau

tuvėj nieko patol, pakol žmogus 
nebus pilnai užganėdintas. Mu
sų persitikrinimas gerume mus 
kainų pavėlina mums apreikšti 
šią gvaranciją:
PINIGUS GRĄŽINAME. JEI 

NEUŽGANĖDINTI.

BROADWAY
CLOTHES

SHOP
91S Washington Street, 

kampas 
Broadway ir Pleasant str.

BOSTON, MASS.

Siuntimą 
Adresuo

ti?) 
CO.

Winnipeg Mon., 
Canada.

Socialistų svetainėje, 376 
Broadway, vakarinė moky
kla kas pėtnyčia atdara vi
siems dykai. Mokinama an
gliškos kalbos, rašybos, pi- 
Hetystės ir Lt. Naudokitės.

| 419 BOYLSTON STR

i
i

Telefonas Dickinson 3995 M-

Dr. Ignotas Stankus,
1210 S. Broad St. Ph-ladelpkia.P

Nuo 9 iki 1! rito
OFISO VALANDOS .. 2 . 4 i-opiet.

.. 7 .. 8 vakaro
NEDELIOMIS •• 9.” rito_______________________,» 1 .. 4 po p>et.

«

GrERA NAUJIENA
Visados būt linksmus negalime, tad bukime 

linksmus nors ant švenčių, o tą progą visados 
Jums padaro W1LLIAM ZAKON.

JVS ŽINOT. KAD MES UŽLAIKOME DI
DŽIAUSI SKLODĄ GERIAUSIŲ GĖRIMŲ.

Konjaku, Vjny, Kordeliy, Ruginės, 
Romo, Rusiško šnapso ir lt.

Velykoms mes padarome Specijalj Nupigi- 
ginimą, t. y. 6 Bonkos gerų gėrimų, paveizdan: 

ZAKON XXXX RYE ........
ZAKON PRIVATE STOCK 
PORT VYNO ......................
NALIFKA .............................
NEW MARKET CLUB .. 
IMPERIAL COGNAC ....

$1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

Viskas sykiu $6.00
Ant Velykų atiduodame už $5.00.
Dėl stokos vietos visko surašyt egalime, to

dėl kurie norite daugiau, reikalaukite Price 
Listo. Mes nusiunčiame visokius užsakvmus 
į visus apielinkės miestus ir valstijas Mass„ 
Maine, Vermont ir Connecticut per ekspresą j 
namus. Todėl kuriems pertoli užeiti ypatiš- 
kai. užsisakykite per laišką, o mes prisiusime.

WILLIAM ZAKON & CO.
21 Cross St.. fcaB>as bmm. Bnstnn 7 Mass.

i

Albėrt 
tht national joy irnokt

Tai pasirinkimas visų vyrų visame pa
saulyje. Nežiūrint kaip daug jus rūkote 
Prince Albert tabakas negnybs jums lie
žuvio ir jums nepakars burnoj.

Jeigu jus vyniojate cigaretus, mėginki
te Prince Albert tabaką. Tas patieks 
jums naują smagumą.
Pirk Prince Albert visur: raudoni krepšiukai 5c; 
raudonos skardinės 10c.; svaras ir pusė apvalioj 
blešinėj; svaras atskirame inde su dangčiu

Telephone: Back Bay 42M 

DAKTARAS

Fr. Matulaitis
GYDO VISOKIAS LIGAS. 

PRITAIKO AKINIUS.
Valandos:

Nuo 1 iki 3 dieną. 
Nuo 7 iki 9 vai. vakar*.

i

L MATHUS- |
Geriausia* Lietuvio 

SALONAS IR RESTAURACIJA, 
į; Sveiki geriausios rųšies gėrimai ' į

5 ir užkandžiai. Patarnavimas prie- i! 
j z lankus. < t
j > Parankiausia Lietuviška užeiga. • į

J. MATHUS : 
2 į 342 Broadway, So. Boston, Maaa. • 
į$@»e$ete$e$e$e$e$e$e*e$etetetete$e$e$e$e$e«e$e$e4e*

M. ANDRIUŠIUTĖ,
(Andrews) 

MOTERIŠKU RŪBŲ SIUVĖJA.

Saite 419, 429 ir 421,
Netoli didžiojo miesto knygyno, 

BOSTON, MASS.

I

?.<akot>s'

Į 
i

Nelauk vasaros, nes tąsyk busime 
užsivertę darbu, užsisakyk vasrinius 
drabužius dabar, kada galim greičiau 
ir pigiau pasiūti. Darbą gvarantuoju. 
Taipgi aš turiu ir gatavų dresių vi
sokios mieros ir kainos prieinamos. 
324 E STR., kampas Broadway.

SO. BOSTON, MASS.

Vr. Cletnen* Radncha. 324 Palmer «t_, Detroit, Mich.. var
tojo Severos Vaistu Inkstams ir Kepenims savo kėblumams su 
inkstais, ir i ta i ką jisai paraiė mums: “A* sirgau daugiau* 
negu pusantrų metu. Paskui aš sužinojau apie ši vaistą ir li
kau išgydytas. Todėl aš galiu patarti jį kiekvienam, lcuris 
serga nuo inkstų.’'

Ar Jums Skauda Nugara?
Tai jieskokite priežasties. Skaudėjimas gali būti ki
lęs dėlei inkstų netvarkos, ir todėl imkite

Severa’s Kidney and Iiver 
Remedy (Severos Vaistą Inkstams ir Kepe

nims) kad pasiekus kelio į sveikatą. 
Ligą nurodo inkstų arba pūslės už
degimas. sulaikymas arba ėjimas tirš

to šlapumo, skausmingas šlapiavimas. sutinusios kojos ir 
galvos skaudėjimas, kįlantis dėlei keblumų inkstuose, gelt 
figė ir surūgęs skilvis. Šisai vaistas yra parodęs savo ver
tę pataisyme lovos šlapinimo pas vaikus.
TTV1_«_A—♦♦______ __ paprastai einą greta «n inkstų ligomis,

21(16 LdlITlRS ”• pagelbėjo* gydyme. SEVEBO8V*““V**»'VJ**‘*“« GTVTBRS BALZAMAS (Severą'. Balsam 
of Lile) dažnai yra pasirodęs pagelbing-u padėjėja Severos Vaistui Inkstam* 
ir Kepenim*.

Kaina Severo* Vaisto lakatams ir Kepenims: 50 centų ir $1.00. 
Kaina Severo* Gyvybės Balzamo: 75 centai.

Savo aptiekoje reikalaukite Severo* Vaistų. Jeigu Jūsų aptiek* jų neta
ri, tai uiaiaakykite tiesiog nuo

W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, Iowa

TeL: 2787-J.

Dr. David W.Rosen
Kalba Lietuviškai, Lenkiškai, 

Rusiškai ir Vokiškai.
GYDO VISOKIAS LIGAS.

Valandos:
Nuo 8 iki 10 ryte. Nu

2 iki 3 dieną, nuo 7
8 vakare.

321 HANOVER STREET, 
BOSTON. MASS.

&
I 
j
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 APTIEK A
: Teisingiausia ir Geriausia į

> Sutaisom Receptus su di- j. 
i džiausią atyda, nežiūrint ar iš *
> Lietuvos atvežti ar amerikoniški. T’ 
> Gyduolių galite gauti, kokias tik
: pasaulije vartoja, taipgi visados *■ 
> randasi lietuvis aptiekorius. Z
i Galite reikalaut ir per laiškus, *• 
t o mes per ekspresą gyduoles at- T 
> siusime. *■
į EDVARO DALY, Savininkas |

18 Bfoadway, So. Boston. |
Galite reikalaut ir per laiškus, Y 

/o mes per ekspresą gyduoles at £ 
įį siusim *■

VIENATINĖ LIETUVIŠKA

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

bet ypatingai geros sekančios gyduolės:
Nuo Reumatizmo $1.00. Nno slinkimo plaukų ir pleiskanų 75c. 

Nuo kosulio, grippo ir slogos $1.00. Kraujo Valytojas $1.00.
Nuo saulės nudegimo 50c. Bobro lašai $1.00. Nuo suirimo Nervų $1.00. 

Vaikų ramintojas 25c. Panaoda plaukams 20 centų.
Nuo viduriavimo suaugusiems 50c. Nuo viduriavimo mažiems 25c. 

Gydanti mostis nuo pučių 50c. Nuo prakaitavimo kojų 2&c. 
Mostis ir skysčiai nuo niežų ir parkų $1.00 

Gyduolės dėl pataisymo apetito $1.00. 
Gyduolės dėl suvalninimo vidurių 50 c.

Gyduolės nuo kusulio ir sunkaus kvėpavimo $1.00. 
Gyduolės nuo vištakių (corns) 15, 20 ir 25c. 
Klės dėl Kepenų ir Inkstų 75 c.

Pročkos nuo nerviško galvos skaudėjimo 10 ir 25c. 
Gumas nuo dantų gėlimo 10c. Tikra Lietuviška Trejanka 25c. 

Visokie kvepianti muilai 10. 15 ir 25c 
Perfumos visokių gėlių 25, 50, 75, $1.00, $2.00 ir daugiau. 

Taipgi turiu visokių gyduolių vėliausio išradimo, nuo visokių 
paslaptingų ir kitokių ligų.

Jeigu norite gaut tikrus vaistus, kurie sugrąžintų 
jums sveikatą, kreipkitės pas mane, o aš užtikrinu, 
kad visame bus sąžiniškai patarnauta.

RECEPTUS SUTAISAU TEISINGAI, 
nežiūrint, ar jie butų Amerikos ar Europos daktarų 

Gyduolių galite reikalaut ir per laiškus, o mes pri
siusime jum ekspresu.

Visokiame reikale kreipkitės šituo adresu:

K. ŠIDLAUSKAS
S0. BOSTON, MASS.

*

226 BR0ADWAY, 
KAMPAS C STR.
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