
“KELEIVIS”
DARBO ŽMONIŲ LAIKRAŠTIS 

Leidžia J. G. Gegužis & Co.

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

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

Kreipianties su kokiais nors rei
kalais, taip adresuokite: 

“Keleivis,” S. Boston, Mass.
—r

“KELEIVIS” 
LITHUANIAN WEEKLY 

published by J. G. Gegužis & Co.
Every Wednesday in Boston, Mass.

Represents over 4,000 Lithuanians 
in the City of Boston, 50,000 in 
New Enjrland and about 500,000 

in the United Statės.

The Best Advertising Medium. 
Advertising rates on application.

Ali communications should be 
addressed to:

“Keleivis,” S. Boston, Mass.

No. 18 Telephone:
So. Boston, 935-W.

SO. BOSTON, MASS., 3 GEGUŽĖS-MAY, 1916 M.
"Entered M Seeond Class Matter” February 23, 1905, st the Post Office at Boston, Mass„ under the aet of March 3, 1879.

Telephone:
So. Boston. 935-W. Metas XII.

Revoliucija Airijoj nuslopinta. Apsupta anglų armija Kut-el-Amaroj pasidavė.
Airiai norėjo išmušti Anglijos valdžią ir buvo jau apšaukę savo šalį neprigulminga republika. Anglijos ginklai sukilimą vienok 
paskandino kraujuose. Į Airijos sostinę Dubliną kariški laivai šaudė iš kanuolių; apie 500 žmonių esą užmuszta bei sužeista 
ir 1,000 revoliucijonierių suimta. Kilęs Dubline gaisras padarė į $10,000,000 nuostolių. Kituose miestuose airiai irgi sukilo. 
Airijoj apskelbta karės stovis. Bet paskutinės žinios sako, kad revoliucijonieriai jau atiduoda ginklus, nes pamatė, kad veltui 

kraujas lieti. Sukilimas tečiaus uždavė Anglijai skaudų moraliszką smūgį.

Kaip prasidėjo ir pasibaigė 
Airijoj revoliucija.

Pereitos savaitės pabai-lgro revoliucijonierių vėliavą, 
goj Airijos pakraštyje ang- į Kada išleista 40 šovinių, di- 

idelio muro namo jau ne
daug kas liko. Kareiviai 
tuomet supuolė ir užėmė 
griuvėsius. Paskui priplau
kė laivynas ir kariški laivai 
pradėjo šaudyt į visus na
mus, ant kurių tik plevėsa
vo žalios vėliavos. Revoliu
cijonieriai tuomet pradėjo 
bėgti iš vieno namo į kitą. 
Į bėgančius kariumenė šau- Į 
dė iš kulkasvaidžių.

j

Nuo bombardavimo kilo 
gaisras, kuris nušlavė ke
lias gatves. Ugnies padary
ti nuostoliai apskaitomi į 
§10,000,000. Bet pasislėpę 
tokiose vietose, kur konuo- : 
lės pasiekt negali, revoliu
cijonieriai laikėsi veik visą 
sąvaitę ir be persto jimo 
šaudė į kariumenę. Maty
dami tečiaus, kad prieš ka
riumenę vistiek neatsilai
kys, airiai padėjo ginklus.

Panašių sukilimų buvo ir' 
kituose Airijos miestuose. 
Visoj šalyje apskelbta karės 
stovis. Airiai buvo paskyrę 
jau ir prezidentą savo repu- 
blikai. Revoliucija tečiaus 
likos užgniaužta ir republi- 
k? neįvyko.

Kiek likos užmušta žmo
nių. tikrai kol kas nežinia, 
bet spėjama, kad aukos bus 
labai didelės. Apskaitoma, 
kad vienam tik Dubline ne
mažiau, kaip 500 žmonių bu
vo užmušta bei sužeista, tų 
tarpe apie 50 kariumenės 
ir oficierių. Nelaisvėn pa
imta 1,000 su viršum.

Amerikos airiai labai už
jaučia revoliucijonieriams. 
kardinolas O’Connell pava
dino juos Airijos didvyriais.

lai sugavo vokiečių laivą sū 
ginklais, kuris buvo prisi
dengęs neutralės valstybės 
vėliava. Laivą anglai tuo
jaus paskandino, o jo žmo
nes paėmė nelaisvėn. Tarp 
suimtų atrasta ir airių 
nacijonalistų vadą Case- 
mentą. Pasirodo, kad jisai 
vežė ginklus sukilimui. Su
kilimas turėjo prasidėti tuo
jaus iškrovus ginklus. Ca- 
sementas likos nugabentas 
Londonan ir atiduotas ka
riškam teismui kaipo išda
vikas. Jam gręsia mirtis, 
arba amžinas kalėjimas.

Nors Casementas su gink
lais likos sugautas, bet ai
riai, matyt, turėjo jau pri- 
sigabenę ginklų anksčiau. 
Sakoma, kad vokiečių sub
marinai privežė.

Ir panedėlio rytą, 24 ba- 
landžia, Airijos sostinėj Du
bline prasidėjo revoliucija. 
Ant taip vadinamo St. Ste- 
phen Green netikėtai pasi
girdo šūviai. Revoliucijo
nieriai pradėjo šaudyt į po
liciją ir kareivius. Bema
tant ant Dublino gatvių pa
sirodė būriai ginkluotu vy
rų. Mieste pasidarė triukš
mai. Žmonės išsipylė iš na
mų žiūrėti, kas čia atsitiko. 
Šaudymas ėjo vis tankyn. 
Būrys ginkluotų revoliuci- 
jonieriu tuojaus užėmė pač
ia. perkirto visas telegrafo 
ir telefono vielas ir išvijo iš 
tenai visus valdžios darbi
ninkus. Keli žmonės čia Ii- j 
kos nušauti, 
sirodė žalia 
rių vėliava, 
tas valdžios įstaigas. Kada 
komunikacija likos perkirs
ta. revoliucijonieriai sustatė 
ant stogu ir languose savo 
šaulius, kurie vi<?ą laiką šau
dė. Visas judėjimas sustab
dyta. Vežimai iš vežėjų at
imta barikadoms. Ant St. 
Stephen’s Green revoliucijo
nieriai pasidarė apkasus, 
kaip karės lauke. Panedėlį 
iki vakaro jie užėmė visas 
valdžios įstaigas ir visą mie
sto centrą. Ant visų užim
tų namu iškabinta Airijos 
”republikos” vėliavos — vi
sos žalios. Sukilėliai bandė 
paimti ir Dublino pilį, bet 
no smarkaus mūšio sargai 
juos atrėmė. Visi traukiniai, 
kurie turėjo išeiti iš Dubli
no, buvo sustabdyti ir gele
žinkelio bėgiai išardyti.

Anksti utaminko rytą 
Dubliną pradėjo plaukti 
visų pusių kariumenė. 
”Liberty Hali,” kur buvo re
voliucijonierių centras, nu
statyta dvi armotos ir pa
leista 40 šovinių. Pirmuti
nis šovinis nunešė nuo sto-

Ant načtos pa 
revoliucijonie 
Užimta ir ki-
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PALEIDO ŽMONES 120 
MYLIŲ NUO SAUS- 

žEMIO.
Vokiečių submarinas pa

skandino pereitoj sąvaitėj 
anglų prekių garlaivį ”In- 
dustrv.” Žmonėms subma
rinas leido susėti į valtis ir 
paliko juos ant jūrių 120 
mvliu nuo sausžemio. Juos <7 C 

surinko Amerikos laivas. 
Jie buvo jau be žado.

KANADOJ PRIVERSTI
NA KAREIVYSTe.

Kanadoj yra susitvėrusi 
tokia draugija, kuri rūpina
si duoti Anglijai kuodau- 
giausia kareivių. Įvedus 
dabar Anglijoj priverstinų 
kariumenėn stojimą, šita 
draugija pradėjo agituoti, 
kad ir Kanadoj reikia tokią 
pat prievartą įvesti, nes 
Iiuosu noru žmonės nelabai 
nori karėn eiti.
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Sąjungininkų valstybių įgaliotiniai, kurie buvo suvažiavę andai Paryžiuje, kad 
išdirbus bendrą karei planą. Skaitant iš kairės paveikslėlio pusės iš eilės seka: Ru
sijos įgaliotinis gen. Jokūbas Žilinskis (lietuvis), Italijos ambasadorius Tiltoni ir 
kariumenės vadas gen. Cadona. Francuzijos įgaliotinis Leon Bourgeois, Italijos 
įgaliotinis senjoras Salandra, Francuzijos premjeras Briandas, Belgijos premjeras 
M. Broąueville, Serbijos premjeras (su balta barzda) M. Pačič ir Anglijos pre
mjeras As^uith.

ŽUVO ANGLIJOS ŠAR
VUOTIS.

Pereitoj sąvaitėj Vidurže- 
mės juroj žuvo nuo minos 
didelis Anglijos kariškas lai
vas ”Russell.” Kartu su lai-

Sunki yra Vokietijos 
užduotis.

Sunkiausi Vokietijos už-
vu nuėjo dugnan 124 žmo-’duotis nuo pat karės pra
neš. Admirolas Fremantle, i džios iki šiai dienai yra pa- 
24 oficieriai ir 676 kareiviai laikymas draugiškų santi- 
išsigelbėjo. Šarvuotis ”Rus- kių su neutralėmis valstybė- 
sell” buvo pastatvtas 1899 j mis, o ypač Jungtinėmis A- 
metuose, turėjo 14,000 tonu merikos Valstijomis. Nuo 
italpos ir lėšavo §5,000,000. to laiko, kaip Vokietija pra- 
Ant jo buvo 4 kanuolės po :dėjo ant jūrių povandeninę 

112 coliu. 12 po 6 colius, 12 po karę prieš Angliją, Jungti- 
3 ir 6 3-svarinės; beto da’nių Valstijų valdžia nuola- 

I prie jo buvo 4 tūbos torpe- tos siunčia jai protestus už 
doms. į skandinimą neutralių laivų,

Tai iau vienuoliktas An- o ypač jeigu ant tokių laivų 
Iglijos šarvuotis paskandin- randasi šios šalies piliečių, 
tas šioje karėje. Po kiekvienos prezidento 

VVilsono notos sąjunginin- 
18.000 KANADOS KAREI- kai iš džiaugsmo del-
VIŲ VAŽIUOJA KARĖS nus lr saukia, kad Amerika 

LAUKAN. ---------- " ’grasina Vokietijai ir gali 
pertraukti su ja santikius.Iš Halifaxo pereitoj sere-|v k- - • - qvarbll kad ios 

doj išplaukė 18.000 Kanados' Vo^etljaį.gl Ra(1 J.Ob
kareiviu karės laukan. Juos H*" ' •U — ’* ,kad jų pranašavimai neišsi

pildytų, kad žmonės paskui 
jiems ir kituose dalykuose 
netikėtų; todėl Vokietija da
ro viską, kad Ameriką už
ganėdinus, bet tas labai sun
ku, nes ši būtinai reikalauja 
paliauti submarinų karę. 
Paskutinė Amerikos nota 
buvo jau ”paskutinis žodis:” 
Vokietija turi sutikti su 
Wilsono reikalavimu, arba 
truks visi santikiai tarp A- 
merikos ir Vokietijos. Į tą 
notą Vokietija da neatsakė, 
bet reikia tikėtis, kad ji pri
žadės neutralių laivų dau
giau nebeskandinti, o kaip 
paskui kokį nuskandins, tai 
vėl teisinsis, kad tai ”per 
klaidą” pasidarė. Bent iki 
šiol Vokietija taip darė.

paėmė keturi garlaiviai, ku
riuos lydi Anglijos skrai
duolis ”Suffolk.” Kad ap
saugojus transportus nuo 
vokiečių submarinų, Halifa- 
xo uostas likos užtvertas 
tam tikrais povandeniniais 
plieno tinklais. Įnėjimas į 
uostą atidaroma tik tris 
kartus ant dienos.

VOKIEČIAI PAĖMĖ 5,600 
RUSŲ.

Iš Berlyno atėjo žinių, 
kad pereitoj sąvaitėj rusų 
fronte ties Naročo ežeru bu
vo labai kruvinas mušys, iš 
kurio vienok nebuvo niekam 
naudos. Berlynas prisipa
žįsta, kad vokiečių užpuoli
mas buvo atremtas, bet ru
sų užpuolimas taip pat ne
pasisekė. Oficijalis vokie

čių pranešimas sako taip: 
j ”Naročo ežero pietuose 
j rusų kareiviai ėjo atako- 
Imis, norėdami atsiimti po
zicijas, kurias mes iš jų pa

beržėm 26 kovo. Jiems tas 
(bandymas labai nepasisekė. 
;Mes paėmėm nelaisvėn jų 
! 5,600 kareiviu su 56 oficie- 
jriais, vieną kanuolę, 28 kul- 
•kasvaidžių ir 10 mašinų mi- 
inoms svaidyt. Priešininkas 
į negalėjo paimti nė vienos 
pėdos žemės, kurt buvo iš jo 
atimta.

”Musų orlaiviai bombar
davo Wendeno, Dinaburgo 
ir Riežicos vagzalus.”

KARE PADANGĖSE.
Francuzai metė 125 bombas 

iš oro.
Pereitoj sąvaitėj vieną na

ktį francuzų orlaiviai metė 
125 bombas į priešininko po
zicijas. Ypač daug veikė 
jų laivynas Verduno apie- 
linkėj. Nakties laiku fran
cuzų lakūnai paleido 14 
bombų į vokiečių stovyklas 
ties Atainų keturias bom
bas metė į pozicijas prie 
Damvillers; šešias į Brieul- 
les stotį; penkiolika į Con- 
fians stotį; 16 bombų buvo 
paleista į vokiečių ginklų 
dirbtuvę; 10 į Meziers stotį 
ir 2 į Rethelio stotį.

Tą pačią naktį francuzų 
lakūnai panašiai darbavosi 
ir Rovė apielinkėj. Aštuo- 
nioliką bombų numetė ant 
vokiečių amunicijos dirbtu
vės Villers-Carbonnel mies
telyje, pagimdydami tenai 
didelę eksplioziją. Dvylika 
bombų buvo paleista į Bia- 
ches tiltą ir 38 bombos Roye 
šiaurėje.

Vienas vokiečių orlaivis 
pasiklydęs nusileido į fran
cuzų pozicijas ties Rosieres 

! ir tapo francuzų suimtas. 
Į Kitą vokiečių orlaivį numu
šė žemėn pagarsėjęs fran- 

įcuzų lakūnas Navarre. Vo- 
i kiečių mašina nupuolė į 
francuzų pozicijas visa liep
snose. Navarre yra naujas 
lakūnas, tik dabar įstojo ar- 
mijon, bet numušė jau 8 vo
kiečių orlaivius.

Bombardavo Londoną.
Berlynas praneša, kad pe

reitos seredos naktį zeppeli- 
nai buvo pesiekę Londoną ir 
bombardavo tenai fortifi- 
kuotas uosto įtasas.
Orlaiviai virš Konstantino

polio.
Iš Atėnų pranešama, kad 

praėjusį panedėlį rusų jūrių 
orlaiviai buvo atlėkę virš 
Konstantinopolio ir metė te
nai bombas.

•O.

ANT RUSU LAIVO OR
LAIVIAI METĖ BOMBŲ-

Vokiečių orlaiviai atlėkę 
Rygos uostan metė į rusų 
šarvuotį ”Slava” keliolika 
bombų ir, kaip Berlyno ra
portas sako, ”pasek m ės bu
vo geros.” Vokiečių orlai
viai taipgi bombardavo rusų 
karės sandėlius Riežicoj.

PASKANDINO SUBMA- 
RINĄ.

Pereitoj sąvaitėj Anglijos 
pakraštyje anglai patėmijo 
vokiečių povandeninio laivo 
periskopą kyšojant iš po 
vandens. Tam tikri botai 
tuojaus jį paskandino. Žmo
nės paimti nelaisvėn.

I
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V okiečiai metė 100 bombų 

Anglijoj.
Pereitoj sąvaitėj vėl buvo 

nulėkę Anglijon keturi vo
kiečių zeppelinai. Kaip vi
suomet, taip ir dabar jie at
lėkė nakties laiku ir mėty
dami bombas apsuko du pa
vietu: Essex’o ir Kento, 

į Nors buvo pasėta nemažiau 
kaip 100 bombų, tečiaus tarp 
žmonių nelaimių nebuvo. Šį 
kartą zeppelinus tuojaus pa
gavo šviesasvaidžiai ir per 
visą laiką nenuleido nuo jų 
spindulių. Apšviesti aštria 
šviesa orlaiviai visu keliu 
buvo smarkiai iš apačios 
bombarduojami, todėl jie 
laikėsi labai augštai ir išme
tė bombas be jokių pasek
mių. Tik Kento paviete vie
na bomba nupuolė į kleboni
jos sodą ir išrovė porą me
džių. Kitos nupuolė laukuo
se.

Kare su Meksika
H neišvengtina.

Pereitoj sąvaitėj Jaurez 
(mieste, Meksikoj, buvo Su
vienytų Valstijų generolų ir 
Meksikos valdžios atstovų 
konferencija. Meksikos ka
rės ministeris Aivaro Obre- 
gon pareikalavo, kad ameri
kiečių baudžiamoji ekspedi
cija butų tuojaus iš Meksi
kos atšaukta. Kitaip Mek
sika turėsianti apskelbti A- 
merikai karę. Visi meksi
kiečiai eisią prieš Ameriką 
kaip vienas vyras. Ir Vilią 
su Carranza susivienys.

Amerikos generolai Scott 
ir Funston, kurie dalyvavo 
šitoj konferencijoj, pranešė 
į Washingtoną apie meksi
kiečių reikalavimą ir už
klausė, ką jiems ant to at
sakyti. Iš Washingtono 
jiems pranešta, kad jokia 
sutartis konferencijoj nega
li remtis atšaukimu iš Mek
sikos amerikiečių kariume
nės. Meksikiečiai išreiškė 
savo apgailestavimą dėl 
amerikiečių užsispyrimo ir 
tuomi pasikalbėjimai pasi
baigė. Bus da kita konfe
rencija. Sakoma, kad savo 
reikalavimams paremtiCar
ranza nori suorganizuoti 
40,000 kareivių armiją.

Kaip rodos, tai karė neiš
vengtina.

t

Svarsto karės klausimą.
Washington, D. C.— Pre

zidento Wilsono kabinetas 2 * 
geguž. svarstė karės klausi
mą su Meksika ir Vokietija.

Per balandi Anglija neteko 
20,511 kareivių.

Anglijos nuostoliai per 
balandžio mėnesį pasiekė 

20,511 žmonių, 1,255 oficie
rių ir 19,256 kareivių. Kovo 
mėnesyje Anglija neteko 
20,424 žmonių.

Numušė žemėn du orlaiviu.
Iš Berlyno pranešama, 

kad vokiečių oro laivynas 
metė daug bombų į francu
zų orlaivių stovyklą Bro- 
courte ir smarkiai bombar
davo Judecourto kaimą. 
Virš Fleury buvo susirėmi
mas su francuzų orlaiviais. 
Mūšyje du francuzų orlai
viai likos numušti žemėn.

BOMBARDUOJA SAVO 
MIESTUS.

Iš Berlyno pranešama, 
kad šiaurės Francuzijoj są
jungininkai smarkiai bom
barduoja Lens ir kitus savo 
miestus, kuriuos vokiečiai 
turi užėmę. Daug ramių 
gyventojų esą užmušta spro
gstančiais sąjungininkų šo
viniais.

SMARKUS MŪŠIAI 
EGIPTE.

Egipte prieš anglus suki
lo vietos gyventojai ir vie
tomis eina smarkus mūšiai. 
Iš Deidaro kaimo anglai bu
vo priversti net pasitraukti. 
Prie to prisipažįsta pats 
Londonas.



I)AR APIE FONDŲ SU
SIVIENIJIMĄ.

K E L E I VIS

šventė tą darbą varyti. Bet 
įneikime į jų padėjimą, tai 
pamatysime, kad jie yra labai 
kebliame padėjime. Kiek aš 
žinau, jie čia atvažiuodami ti
kėjosi dirbti tarp visų ir su 
visais gelbėjimui nukentėju
siųjų lietuvių. Bet pasijuto, 
kad turi dirbti tik vien L. š. 
Fondui.”
Kad svečiams tokiose ap

linkybėse, kokias jie čia ra
do, gali būt nesmagu, apie 
tai mes nesiginčysim. Bet 
mums keista, kaip svečiai 
važiuodami čionai galėjo ti
kėtis "dirbti tarp visų ir su 
visais,” kuomet jie važiavo 
čionai Liet, šelpimo Fondo 
kviečiami ir gerai žinojo, 
jog važiuoja rinkti tam fon
dui aukų?

Tiesa, "Ateitis" rašė, kad 
tautininkų partijos fondas 
taipgi yra juos kvietęs. Bet 
"Ateitis" taip pat rašė, kad 
apie tautininkų partijos 
fondą svečiai išgirdo tik A- 
merikon atvykę. Iš to jau 
aišku, kad tautininkų parti
ja svečių visai nekvietė. Tai 
kaipgi jie važiuodami galė
jo tikėtis dirbti čia su tauti- 

.............. . _ ninkais, kad jie net nežino- 
kavimą arba vadovystę tame jo, kad Čia tokia partija 
reikale; ir tie nori būti vado- yra? Na. 0 SU klerikalais 
-.“is ir kiti, ir nei vieni nei ki- y^ti jje turbtut tik jau ne

I

Apie susivienijimą Lietu
vos šelpimo ir Lietuvos Gel
bėjimo fondų prabilo Tė
vynėje" ir p. Živatkauskas, 
S.L.A. pirmininkas. Jisai 
irgi pataria fondams vieny
tis, tik ne iš to galo. Sulyg 
jo, L. S. Sąjunga turėtų su
šaukti su tautininkų parti
ja suvažiavimą ir tą darbą 
atlikti.

Ponas Živatkauskas tarp 
kita ko šitaip galvoja: su 
klerikalais tautininkams su* 
sivienyt nepasisekė, tad — 

"Ar negeriau butą sanda- 
riečiams taikyties su socialis
tais? Juk tų abiejų sriovių 
viena ir ta pati idėja — gel- ( 
bėjimas nuo karės nukentėju- j 
siems. Vieni ir kiti yra prie- j 
šingi klerikalų viešpatavimui 
kaip čia, taip ir Lietuvoje, 
žodžiu sakant, visi vieną w 
tą patį jaučia ir veikia, bet tik 
daugiausiai jų leaderių nuo
monės nesutinka už viršinin-

I

SsTp^u“6^’ I sitikėi°.- Taigi lieka tik vie-
kos. Bet abelnai visuomenė U as Lietuvos Šelpimo ron- 
nieko tokio tarp savęs neturi.! das, prie kurio darbuotis 
kad negalėtų iš krūvos veikti Į gerbiamieji musu svečiai 
taip svarbiame reikale, kaip galėjo tikėtis.
šelpimas nukentėjusių, arba j ° - - ...................
atgavime kokios nebūk lais
vės Lietuvai po karės...

"Taigi, brolyčiai, kaip są- i 
jungiečiai (LSS.) taip ir tau
tiečiai (ALTS.), argi jau i vienijimas nereikalingas, 
jums ne geriau butų taikyties nnrndAm i-afj i-fli
tarp savęs, kur abiejų sriorių ?'les UK nuroaem, kad kai
tos pačios idėjos, ir abi sriovi bant apie tokį susivienijimą 
dirba dėl vieno ir to paties ti- nereikia maišyti tokių daly- 
kslo? Abieji padarė klaidas, kų, kurie prie to visai nepri- 
bet dabar, pamatę savo klai- ■ nes toks maišvmas už
dą gabte jas pataisyti. Su ° d • ik } ‘

iš krūvos, jus didelį darbą ga- ' Spauda šitą klausimą ap- 
lėsite atlikti ne tik gelbėjime Į kalbėjo jau gana plačiai, 
nuo karės nukentėjusių Lie- Laikas butų dabar prabilti 
tavoje, bet ir atgavime lais- patiems fondams. Kodėl 
vr-S i 16 u'3? • •• Lietuvos Gelbėjimo Fondui,
Viskas butų gerai, jeigu kaipo mažesniam, nepadarv- 

P- živatkauskas nebūty su- ti pradžia? 
maisęs Liet, šelpimo Fondo j ‘_______
su Lietuvių Socialistu Są
junga. Išrodo, jog Susivie- PRITARIA MOKSLEIVIO 
nijimo pirmininkas da neži- ATSIŠAUKIMUI. 
nP’ Sąjunga yra visai j Vienam pastarųjų "Kelei- 
atskira įstaiga ir su Lietu- vj0” numerių tilpo mokslei- 

turi jvj0 Montvido atsišauki
mas, kuriame jisai prašė ge
ros širdies draugų paramos. 
Šitas atsišaukimas rado ga
na prielankių pritarėjų. Iš 
kelių vietų moksleivis gavo 
jau aukų (kitoj vietoj šiame 
numeryje telpa atskaita) ir 

l laiškų.

I ką tat panaši visa šita 
p. živatkausko pasaka?

Tečiaus mes nenorim 
pasakyti, kad fondams susi- 

; nereikalingas.

tuo
l

I

I

tik tiek bendro, kiek su juo 
turi Susivienijimas, T.M.D., 
ar kitos draugijos bei kliu- 
bai, kurių delegatai dalyva
vo Brooklyno seime. Lietu
vos Šelpimo Fondas yra vi
suomenės atstovų Įsteigta 
įstaiga, Įstaiga visai savys- 
tovi, ir todėl nė LSS.,

i

. -Js_ ■ daug suraminančių laiškų.
. . . ., . .. ne J0- Kaikurie laikraščiai tą atsi-
kia kita organizacija nega- gaukima taipgi paminėjo, 
h ir netun teises jos vardu »»-- -- ° r

,.- ' /.* ištisai ir da nuo savęs pridė
tą gali nuspręsti j0 šitokią pastabą:

"Naujienos” perspausdino jikalbėti. Ar vienytis, ar ne- 
sivienyt, i ‘ _ 
vien tiktai Lietuvos Šelpimo ; 
Fondo komitetas, kuris su-! 
sideda iš 12-kos Brooklyno 
seime išrinktų žmonių, ku-i 
rių didžioji dalis prie L S.! 
Sąjungos net ir nepriguli.

Už maišymą L.Š.F. su L.S. 
S. "Naujienos" barė jau ir! 
"Keleivio” Iksą. Bet pas į 
Iksą to sumaišymo da ir ne-j 
buvo. Jis tik vienam straip- Mon tvidas aukų jau gavo, 
snyj’e kalbėjo apie du daly*- bet jų da toli gražu neuž- 
ku: pirma jis išreiškė savo tenka už mokslą užmokėti, 
nuomonę, kad jeigu soeialis- Jisai neprašo būtinai aukų, 
tai butų nuvažiavę "koalici- Jis prašo, kad draugai nors

"Tai yra darbštus ir gabus 
žmogus, kuriam vertėtų pa
dėti. Musų moksleiviai, ne
turėdami turto, yra priversti 
sunkiai vargti, beeinant mo
kslą. Jeigu jie negauna pa
geltos iš šalies, tai jie neten
ka spėkų ir žūsta pirma lai
ko. Atminkite Zigmo Vit
kausko likimą.”
Kaip sakėm, moksleivis

lisai neprašo būtinai aukų.

jos" konferencijon, tai kle
rikalai nebūtų sudarę su 
tautininkais "bloko" (tuo
met da išrodė, kad "blokos" _ 
tarp jų įvyks) : paskui Iksas remti, pasiskubinkit su pa- 
išreiškė pageidavimą, kad rama tuojaus, nes kada rei- 
nors fondai susivienytų. Tai kia už mokslą mokėti, tai 
buvo jau visai atskira pro- atsiprašinėti labai nesmagu, 
pozicijja, kuri Sąjungos vi-1 o kartais ir nelaukia...
sai nekliudė, ir "Naujienos"; Siunčiant pinigus, siųskit 
klaidingai suprato tame da- tiesiog jo adresu: A. Mont- 
lykų sumaišymą. Bet ne- vid, 1422 Fulton st., Chica- 
žiurint to, kad musų spau-*go, III.
doje buvo jau ne sykį pa* Į _______
briežta, jog Lietuvos Šelpi- ___
mo Fondo su kitomis orga-; KIAURUS LAIKRAŠTU- 
nizacijomis maišyti negali- KAS."
ma, p. Živatkauskas vistiek 
sumaišė.

Toliaus p. Ž. rašo: _ _ , . _
"Paimkim dabar kad ir tą.Moravian Falls, N. Caroli- 

faktą. Dabar atvažiavo p. A. na. "Laisvė” sako:

paskolintų, o pabaigęs mok
slą jis su didele padėka ati
duos. Todėl, draugai, kurie 
galite musų moksleivį pa-

Taip ”Laisvė” vadina lai
kraštuką "Yellow Jacket,” 
kurį jai prisiuntęs kas tai iš

Bulota, p-ni žemaitė ir p-ni 
Bulotienė, kad parinkti aukų 
nukentė  j usiem3 Lietuvoj e.
Gražu iš jų pusės, kad pasi-

Laisvė” sako:
"laikraštis, kaip matyt, 

specialiai išledžiamas atei
viam nieknti ir diskredituoti. 
Viršuj padėtas antgalvis:

'11,000,000 foreignerių, gyve
nančių Amerikoje atsisako 
duoti prisiegą ištikimybės.’ 

"Laikraštėlis gąsdina Ame
rikos piliečius baisiausiais pa
vojais. Ateiviai, girdi, turį 
savo armiją ir. reikale, sukel
siu civilę karę; trįs Amerikos 
miestai, girdi, galį pristatyti 
tiek 'kaizerio kareivių.’ kiek 
jų yra visoj S. V. armijoj; 
ateiviai esą kriminalistai, jie 
teršia šios šalies vėliavą; to
dėl, anot laikraščio redakto
riaus — patriotai turį subru- 
sti ir pradėti valyti Ameriką 
nuo ateivių elemento ir 1.1.

"Kaip matot, agitacija va
roma plačia burna ir stengia
masi žaisti žemiausiais 
triotizmo instinktais.”
Taip, tai vis patriotų dar

bas. Jei Amerika išeitų ka- 
rėn. tai patriotizmu užside
gę pakvaišėliai pradėtų ir 
piauti "foreinerius.”

pa-

PATARIA NEDARYT 
KVAILYSTĖS.

"Naujienos” nurodo, kad 
demokratų administracijos 
šeimininkavimas, pridaręs 
tiek daug košės namieje ir 
užsienio politikoj, ikirėjo 
žmonėms jau iki gyvo kau
lo ir kad sekančiais prezi
dento rinkimais jie yra pa
siryžę balsuoti jau už repu
blikonų partijos kandidatus. 
Šitokių nesusipratusių žmo
nių pasiryžimą "Naujienos” 
pavadina kvailyste ir pata
ria to nedaryt, nes tai bu
tu —

"toks-pat neišmanymo dar
bas. kaip šaukties pageltos 
nuo velnio prie Belzebubo.

"Jeigu demokratai yra ne
tikę, tai taip-pat, arba dar la
biau. netikę yra republikonai. 
Juk tie ponai ir-gi valdė šalį 
per daugelį metų — o ar tuo
met nebuvo bedarbių, sukty
bių politikoje, darbininkų iš
naudojimo ir jų laisvės var
žymo? Prie to-gi dabar dar 
prisideda akyplėšiškas milita- 
rizmas ir imperializmas, ku
riais stengiasi republikonai 
(dar didesniame laipsnyje, 
kaip demokratai) 'apdovano
ti' Suv. Valstijas. Pastatyk 
prie valstybės vairo tokį re- 
publikonų lyderį, kaip Roose- 
veltas. ir duok jam galią už
pildyti valdiškas vietas to
kiais pat akyplėšomis. kaip 
jisai, — tai nė neapsižiurėsi, 
kaip 'laisvoji’ Amerikos res
publika pavirs kazarmėmis, ir 
kaip ji ims kelt kivirčus su vi
su pasauliu.

"Na. jau ne! Iš tos akyplė- 
šų gaujos gero neturės darbo 
žmonės. Jeigu jau darbinin
kai tiek susiprato, kad jie 
nori per ateinančius rinkimus 
iškaršti kailį demokratams, 
tai jie turi negailėti ir repub- 
likonų kailio. Vieni ir antri 
jų yra darbininkų klesos prie
šai. Vienintėiė darbininkų 
reikalu* ginančioji partija 
yra socialistai. Už juos ir 
privalo balsuoti visi darbo 
žmonės.”
Visa tai yra neužginčija

ma tiesa ir laike rinkimų 
darbininkai turėtų tai atsi
minti. Jei kas nori žinoti 
apie republikonų darbelius 
da daugiau, tai tam pata
riant perskaityt šiame "Ke
leivio” numeryje straipsni: 
”Amerikos imperializmas.”

KLAIDINGAS SUPRA
TIMAS APIE LIETU

VOS LAISVĘ.
Daugelis mano, kad jei tik 

Lietuva gautų politišką ne- 
prigulmybę, tai jau musų 
žmonės ir butų laisvi.

Tokios nuomonės yra ir 
SLA. pirmininkas p. Živat- 
kauskas. ”Naujienos” išpa- 
rodo, kaip ta nuomonė klai
dinga :

"Laisvė visai nereiškia tik 
politišką vienos tautos atsi
skyrimą nuo kitos. Politiška 
nepriklausomybė yra tiktai 
maža tautos laisvės dalis. 
Rusų tauta, pav., yra politiš
kai neprigulminga nuo kitų 
tautų, o betgi ant tos tautos 
kojų ir rankų žvanga sun
kiausi vergijos retežiai. Idant 
tauta butų laisva, reikia, kad 
turėtu laisvę josios liaudis, o 
ne vien tiktai neskaitlingi vir. 
šutiniai jos sluogsniai.

"Tokios laisvės, — laisvės, 
kuri duotų nevaržomo plėtoji
mosi progą liaudžiai, t. y. 
darbo žmonėms, geidžia Lie
tuvai socialistai. Bet ne kle
rikalai. ir toli-gražu ne visi 
tautininkai."

BANDO VISAIP.
Lietuviški kunigužiai ar

ba klerikalai bando viso
kiais budais kenkti aukų 
rinkmui. Jų organas "Drau
gas" šaukia: "Ačiū Dievui, 
žmonės aukų Bulotai jau ne
duoda.”

Kun. Kemėšio organas 
"Darbininkas" taipgi visaip 
niekina Lietuvos šelpimo 
Fondą ir p.p. Bulotus su Že
maite.

"Draugas” paskutiniam 
savo numeryje perspausdi
no da iš 1912 metų "Šalti
nio” straipsnį, kame Lietu
vos kunigai tyčia šmeižia p. 
Bulotą, kad žmonės nerink
tų jo i durną.

Kunigai iš "Draugo" ne
tingėjo raustis po senus lai
kraščius ir jieškoti tenai 
purvų, kad drebus jais ant 
gero žmogaus vardo, kad 
tais senais Lietuvos kunigų 
purvais da sykį apjuodinus 
žmogaus garbę. Ir vis tai 
daroma su tuo tikslu, kad 
pakenkus aukų rinkimui.

Nepaiso tie judošiai, kad 
Lietuvos žmonės miršta ba
du ir kad šita jų chuliganiš
ka agitacija skriaudžia vien 
tik tuos nelaimingus žmones 
ir mažus jų vaikelius.

I

AMERIKOS
IMPERUALIZMAS.

Amerikos ”patriotai" kaip 
proto netekę šaukia gink- į 
luotis. Ypač republikonų 
partija tuo atsižymi, prie 
kurios priguli veik visi gin
klų fabrikantai. Jie reika
lauja "energingo" užsienio 
dalykų vedimo (policy). Tie 
rėksniai ne syki turėjo pro
gą savo "policy" pravesti ir 
istorija mums parodo, ko
kios buvo to pasekmės. Re
publikonų partija kariavo 
1898 metais su Ispanija. Ka
rę pasisekė laimėti, bet iš to 
pasisekimo gimė Amerikos 
imperializmas, kuris veik 
niekuo nesiskiria nuo ka
riaujančių Europos valsty-| 
bių imperializmo.

imperializmas reiškia už
griebimą svetimų žemių, 
kad pasinaudojus jų gamtos: ą.__—X-.- ’r, r*■»■

Į 
i i 
i

turtų šaltiniais ir kitokiais 
dalykais. Tam tikslui at
siekti reikalinga stipri ar
mija, didelis laivynas, žo
džiu sakant—didelė gink
luota spėka.

Suvienytos Valstijos 1899 
metuose nupirko iš Ispani
jos Filipinų salas. Ameri
kos kapitalas pradėjo labai 
išnaudoti tą šalį ir jos žmo
nes. Gyventojai prieš ameri
kiečius sukilo ir Amerikos 
ginklams prisiėjo nupirktus 
žmones malšinti. Žmonių 
pasipriešinimą prieš nepa
kenčiamą išnaudojimą pa
vadinta "kelių banditų riau
šėmis” ir pradėta kalbėti, 
kad musų pareiga turi būti 
"gelbėt milijonus ramiųjų 
filipiniečių” nuo "laukinių 
gaujų.” Tai buvo 1900 
tais.

Gi 1902 metais karės 
kretorius Elihu Root 
neatsargumą pasigyrė, 
"ant Filipinų mes nuslopi- 
nom 7,000,000 žmonių suki
limą." Generolo J. M. Bell’o 
pranešimas sako, kad per du 
metu karės vien tik Luzone 
buvo užmušta ir nuo ligų mi
rė 6-ta dalis vietos gyvento
jų, tai yra žuvo apie 600,000 
žmonių. Tai yra tiesioginė 
Amerikos imperializmo pa
sekmė: Norėdami prisiplėš
ti turtų, Amerikos kapitalis
tai su savo valdžios pagalba 
įgijo svetimą šalį, o kada 
žmonės prieš juos sukilo, 
prieš juos panaudota ginklo 
spėka. Be ginklo Amerikos 
kapitalistai nebūtų galėję 
Filipinus išnaudoti. Matot, 
kam reikalinga armija ir 
laivynas.

Amerikos oficieriai ir ka
reiviai, kurie malšino Filipi
nų sukilimą, rašydavo laiš
kuose, kad Įsakymas "belai- na.

me

se- 
per 
jog

svių nereikia" virto j 
siu. Vadinas, apgalėtų___
nių nelaisvėn neimdavo, bet 
žudydavo ant vietos. Lie-i 

' pos 17 d., 1899 m., laikraščių 
reporteriai Maniloje buvo 
pakėlę protestą prieš cenzū
rą, kuri išbraukdavo visus 
faktus apie kareivių žvėriš
kus darbus. Savo proteste 
korespondentai parodė, kad 
su vykinimu "tvarkos" kar
tu ėjo "tikros plėšimo ir nai
kinimo orgijos," kad sužeis
tiems buvo piaustomos au- 
sįs, bejpnkliai badomi dur
tuvais ir t.t.

Oficijalis karės departa
mento raportas parodo, kad 
pas filipiniečius ant kiekvie
no sužeisto buvo penki už
mušti, kuomet paprastai ka
rėse būna ant penkių sužei- 

Istų vienas užmuštas. Būrų 
karėje, kuri ėjo beveik prie 
tokių pat aplinkybių, ant 
vieno užmušto buvo 4 sužei- 

j sti. Tas parodo, kad ant Fi
lipinų sužeisti ir belaisviai 

i buvo žudomi.
Amerikos piliečiai rašė iš 

lFilipinų savo namiškiams: 
! "Musų kareiviai elgiasi 
'žiauriai: žudo, kad išnaiki
nus vyrus, moteris ir vai- 

|kus...” "Pumpuoja i žmones 
sūrų vandenį, kad privertus 
juos kalbėt.”

Čia kalbama apie tą pa
garsėjusi (dabar begėdišką) 
"gydymą vandeniu." Lieu* 
tenantas Grover Flint šitą 
"gydymą” aprašo taip: 
"Parmeta žmogų ant žemės 

• augštieninką ir trįs-keturi 
kareiviai atsistoja jam ant 
rankų ir kojų, kad jis nega
lėtų atsikelti arba apsivers
ti... ant burnos ir nosies lie
jama sūrūs vanduo patol, 
įakol jis parodys kokį nors 
ženklą arba palieka be žado. 
Tuomet jį paverčia ant šo
no ir duoda atsigauti. Žmo
gus baisiai kankinasi. Jo 
kančios turi būt tokios, kaip 
žmogaus, kuris skęsta, bet 
negali nuskęsti."

Pulkininkas Groesbeck. 
buvęs ant Filipinų salų tei
sėju, pasakė: "Man rodos, 
kad gydymas vandeniu, ku- 

i rį ant* Filipnų praktikuoja 
Amerikos armija, yra žmo- 
niškiausis būdas išgavimui 

; iš karės belaisvių informaci- 
jy-

Liepos 12 d.. 1901 m., ka
irės sekretorius Root prane
šė prezidentui, jog genero
las J. H. Smith išleido savo 

į armijai ant Filipinų šitokį 
Įsakymą: "Beleisvių aš ne
reikalauju. Aš noriu, kad 
jus muštumėt ir degintumėt. 
Juo daugiau bus išmušta ir 
išdeginta, tuo geriau man 
patiks.”

Tai buvo amerikoniškas 
imperializmas, kuris plati
no savo "kultūrą” ant Fili
pinų.

Dabar tas imperializmas 
vėl pakėlė savo galvą ir žiu
ri į Meksiką arba ir toliau 
Į pietus. Amerikos žmonės 
turėtų būt atsargus, kada 
jiems kalbama apie "ener
gingą užsienio reikalų vedi
ma.” Tas nieko gero nerei
škia. ("Boston Globė.”)

Š?mo- Ka<P gyvena Michigano farmeriai.
kartais jis užsimano par
duot. Kiti farmeriai prade
da varvint seilę, išgirdę, kad 
miestuose taip daug uždirbt 
esą galima ir stengiasi ap- 
sigyvent mieste; jaunuome- 

■ nė, kada tėvai miršta, linkus 
yra bėgt i miestą, kur teat
rai, saliunai, išeigos, mergi
nos, vaikinai ir t.t. Jie ma
no, kad mieste jie pralobs ir 
liks didvyriais, todėl meta 
farmas ir bėga į miestą. Ši
tie ir keli kiti dalykai ištuš
tina daugelį farmų čia ir 
visoj Amerikoj. Be to, yra 

; farmerių, pradėjusių pa
sekmingus biznius miestuo
se, susipirkusių ten namų ir 
t.t., todėl ir jie parduoda 
kai kada savo ukes su trio- 

'bomis. Gi šiaip žemės plo
tai priklauso kompanijoms, 
kurios ir stengiasi ją par
duoti, nes jos ūkių nepradės. 
Bet nereikia manyt, kad

Gerb. J. S. "Kel.” No. 14 
klausia apie Lake ir Mason 
pavietų, Michigan valstijoj, 
lietuvių farmerų gyvenimą. 
Mat, tūli agentai garsina, 
buk ten jau esą tūkstančiai 
lietuviškų farmerių. Žino
ma, agentų negalima kaltin
ti, nes jie garsina taip, kad 
geriau biznį padarytų. Da- 
leiskime, Scottvillėj yra se
nukas M. Valenčius, ramaus 
budo ir inteligentiškas žmo
gus, kuris patarnauja lie
tuviams pirkime, bet esama 
ir daugiau agentų, kurie 
tuoj pagriebia pirkėją, ap
stato angliškais agentais ir 
parduoda jam tą, kas jiems 
patinka, palikdami senuką 
seilę varvint. Tai ką gi čia 
jau bekalbėti apie garsini
mus laikraščiuose.

Bet kaip ten nebūtų, visgi 
vargiai kur yra tiek lietuvį-; 
škų farmerių, kaip čia. Nė-I . .
ra jų tūkstančiai, bet tik. daugelis farmerių parduoda 
keli desėtkai jau apsigyve- isavo vietas. Vienas lietuviš- 
nusių, o mažu pasidarytų ir I kas agentas, kuris garsina- 
kokis šimtas, pusantro, ois* lietuviškuose laikraščiuo- 
gal ir du, jei skaityt ir visus s,e ’ turis simtus farmų par- 
tuos, kurie turi nusipirkę! duoti, deda savo apgarsini- 
žemės, bet da nepradėjo ūki- į angliškus laikraščius 
ninkauti. Vienok tikrą skai- į Scotvillėj, jog norįs farmų 

i tlių paduot yra sunku, nes J dęl pirkimo, t. y. dėl parda- 
ypač Lake, Mason ir Wex-jvirno svetimtaučiams. Jei- 
ford pavietuose galima ras- hutų tų apleistų farmų 
ti lietuviškų farmerių gana r tiek daug, jam nereikėtų 
daug, ir tūlose vietose jau dėt skelbimo, jog jis nori 
net kaimukai auga. Žino- &aut farmų dėl pardavimo 
ma, tas daro čia lietuvių ap- to aišku, kad nėra jų per- 
sigyvenimą smagesniu, nes gaut farmų dėl pardavimo, 
vienas kitą gali pasiekti ir noįu. tikrinti, bet gal tūli 
tarp savęs susikalba.

Kas link jų kultūros, tai 
reikia pasakyti, kad tūli jų 
skaito laikraščius; yra su
tverę draugiją, Į kurią mo
ka po 10c. mėnesyj; jei ka
tras farmeris apserga ar 
kokia nelaimė atsitinka, tai 
draugija prisiunčia žmones 
jo darbų apdirbimui. Abel- 
nai draugijos tikslu yra 
remti vienas kitą. Kaip 
matote, ūkininkai yra šiek- 
tiek organizuoti. Tie, kas 
supranta daugiau angliškai, 
gauna iš Washingtono labai 
naudingus ūkininkams pa
tarimų ........... ...
sąvaitę, 
javus, 
gyvulių, 
veisimą, 
katą, 
ris lietuviškas laikraštis už
vestų farmerių skyrių ir 
laipintų ištraukas iš tų val
diškų raštų. Kas juos seka 
ir pagal juos veda farmas, 
tas turi naudos ir smagumo. 
Žinoma, ir ūkininko stovis 
priklauso nuo to, ar jis mo
ka vesti ūki, todėl yra dai
liai ir turtingai gyvenančių 
ir yra prasčiau stovinčių. 
Žemė gera, oras atsakantis 
ir miestai arti. Žinau, kad 
vienas ūkininkas turi krau
tuvę Chicagoj ir veža savo 
daiktus nuo farmos mieste 
parduot. Tokiam tai visai 
lengva pralobti, bet ne visi 
gali tai padaryti. Tūli pa* 
siekia Grand Rapids, kiti 
Saginaw ir kitus lietu
vių apgyventus miestus su 
savo produktais. žodžiu, 
skurdo tarp farmerių nesi
mato, o tūli net pralobę yra. 
Darbo reikia, bet katrie tu
ri nusipirkę mašinas, tiems 
atsieina nesunkiai. Juk vi
si žinome, kas yra vesti ūki, 
todėl aiškinti nereikia. Tū
li ūkininkai perdaug išsige- 
ria, išmėto pinigus nuvažia
vę Į miestą ir jie negali pra
sisiekti. Kaip matote, čia 
ūkininkų gyvenimas taip 
pat Įvairus, kaip ir miestuo
se lietuvių.

Gerb. J. S. klausia, kodėl 
čia farmos parduodamos ir 
net su triobom ir invento
rium. Išrodytų, kad žmo
nės čia nenori gyvent. Ant 
to reikia pasakyti, kad tik 
mažuma farmerių parduo
da jas. Jos yra pirktos se
niau, kada akras žemės ma
žu ir po dolerį neatsiėjo, to
dėl dabar, kada farmeris 
gauna kelis sykius daugiau,

anglai pradeda parduot jas 
ir todėl, kad čia svetimtau
čių skaitlius auga, o jie juk 
ir miestuose nelabai pasilie
ka, kur lenkai, lietuviai ir 
kiti gyvena.

Aš mielai suteiksiu ir ki
tus paaiškinimus, jei kils 
kokie klausimai.

M. Dovidai tis.

JI
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ir laikraščių kas 
ir knygučių apie 

žemės išdirbimą, 
bičių ir paukščių 
auginimą ir svei- 

Malonu butų, kad ku-

Iš žemiaus tilpstančios 
skaitlinių lentelės matome 
kiek vokiečių orlaiviai pri
darė Anglijai blėdies, už
puolę ją 36 kartus.

1914 metuose, a

LIETUVIS-MILŽINAS.
Atvažiavus man i Pitts- 

burgą teko pažinti milžiniš
ko sudėjimo lietuvį. Iš pa
sikalbėjimo sužinojau, kad 
pirma jisai užsiimdavo ris- 
tvnėmis. Prie to užsiėmimo 
jisai praleido apie 7 metus 
ir plačiai yra po pasaulį va
žinėjęsis, bet kadangi jisai 
imdavosi vis po Įvairiais 
slapyvardžiais, tai niekas 
apie tai ir nežino. Tikra jo 
pavardė yra Aleksandras 
Bartašius. Jis paeina iš 
Kauno gub.. Šiaulių pavieto, 
Šaukėnų miestelio; ūgio tu- 

, ri 6 pėdas ir 3 colius, o sve- 
;ria 208 svarų. Amerikon 
atvažiavęs darbą gavo ant 
geležinkelio, kur štangas 
lankstldavo ir reles kilnoda
vo. Paskui pradėjo dirbti 
prie ledų vežiojimo Pitts- 
burge, kur ir šiandien gyve- 

Reporteris.

Gruodžio 24.
Gruodžio 25.
Kiek užmušta bei sužeis-

ta, nežinia.
1915 metuose.

užm. suž.
Vasario 21 — —
Sausio 19 4 9
Balandžio 14 — 2
Baland. 15 — —
Balland. 29 — —
Gegužės 10 1 1
Geguž. 16 1 1
Geguž. 27 2 4
Geguž. 31 6 —
Birželio 4 24 46
Birželio 6 O 40
Liepos 3 — —
Rugpjūčio 9 14 14
Rugpjūčio 12 12 23
Rugpiučio 12 10 36
Rugsėjo 7 13 43
Rugsėjo 8 20 86
Rugsėjo 11 — —
Rugsėjo 12 — —
Rugsėjo 13 — —
Spalių 13 71 124

1916 metuose.
Sausio 23 1 6
Sausio 24 —
Sausio 31 59 101
Vasario 9 — 3
Vasario 20 3 1
Kovo 1 1
Kovo 5 9 52
Kovo 19 9 31
Kovo 31 43 66
Balandžio 2 16 100
Balandžio 3 —

I

Kada socialistai anuosyk 
nepritarė Yčo misijai po 
Ameriką, tai tautininkai su 
klerikalais rašė prieš juos 
protestus. Dabar gi tauti
ninkai su klerikalais kenkia 
p.p. Bulotams ir Žemaitei 
aukų rinkime, todėl dabar 
reikėtų pradėti tokius pat 
protestus rašyti prieš juos.



Už 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 
nepersitikrinus jųjų žadamais 
daiktais. Dažniausia tokie skel
bimai esti tik pigi apgavystė ir 
Ii negudrių žmonių pinigų vi
liojimas.

KORESPONDENCIJOS
BALTIMORE, MD.

Balandžio 16 š. m. atsibu
vo prakalbos delei išgarsini
mo „Tag Day,” kuri įvyks 
24 balandžio. P. Lazauckas 
„kalbėdamas" sakė: „Musų 
broliai socialistai ant tos 
dienos surengė balių, kad 
užkenkti aukų rinkimui! 
Kas ant to baliaus eis, tai 
užsitrauks ant savęs juodą 
dėmę nuo visuomenės ir bus 
užrašytas į lietuvių istori
ją,,,”

Kadangi LSS. 14-tos kuo
pos nuo senai yra priimta 
kas mets antrą dieną velykų 
turėti savo balių, tai tas įvy
ko ir šiemet. Pagalios au
kų rinkimas būna dieną, gi 
balius vakare ir negali ken
kti.

Remianties tuomi, kas- 
augščiau pasakyta, LSS. 14 
kuopos susirinkimas nutarė 
pašaukt P. Lazaucką į kuo
pos susirinkimą ir užklaust, 
kuom jis rėmė tą nuomnę, 
kad: „Balius rengiamas,
kad užkenkt aukų rinki
mui.” Lazauckas užklaus
tas užkaito, nelyginant, vir
tas vėžys, ir atsakė: „Jei tas 
neteisybė, tai pasiaiškinkit 
prieš visuomenę.” Gerai. 
Galime pasiaiškinti štai 
kaip: Lietuvių korporacijos 
susirinkime spalių 13 d.l915j

dirbęs ant popierio pradėjo 
rodyti iš „astronomijos” ko
kias ten „šviesas;” bet tos 

I „šviesos” vienok nebuvo pu
blikai matomos. Viena, kad 
persmulkios — iš toli nega
lima matyti, o antra, kad 
netaip padarytos, kokių rei
kia. Paskui laikė prakalbą 
Dr. Greičiūnas iš Chicagos. 
Pastarasis kalbėjo tik apie 
T. M. D. Leido duoti klau
simus, ir kritikuotis publi
kai tarpe savęs. Tai ir pra
sidėjo tikras jomarkas. Cle- 
velandiečiai visados mėgsta 
kelt ginčus dėl Romos agen
tų. Klerikalų klapčiukai 
manė užrėkti pirmeivius, 
bet nabagams, toli nepasise
kė tuo riksmu paimt disku
sijoje viršų, nes pirmeiviai 
kritikuoja faktais, o kleri
kalai tik riksmu ir kolioji- 
mais.

Publikos buvo neperdau- 
giausia. S. šilkasparnis.

ST. LOUIS, MO.
Gyvenimo margumynai.
Prieš 5 metus čionai susi

tvėrė mišri Lietuvos Sūnų ir 
Dukterų Draugystė. Dr-jos 
konstitucija užbriežia drau
gijai platų veikimo lauką ir 
stato kiltus siekinius. Pra
džioje savo gyvavimo drau
gija plačiai darbavosi ir sie
kė tų savo prakilnių sieki
nių: surengė 3-jas prakal
bas ir pastatė scenoje kelis 
veikalėlius. Visi parengti 
vakarai pavyko ir rodėsi, 
kad draugja eis tuo savo ke
liu ir toliaus, ypač kad drau
gijoje priguli daugiausiai 
jaunuomenės abiejų lyčių. 
Tečiaus pastaruoju laiku 
draugija susnūdo ir jokio 
jos darbavimosi dailės bei 
kultūros srityje nesimato.bubiriHKHue U.±i7x^]kulturos sntyje nesimato,

metais, pirmininkaujant P-'Kaltas bene bus draugijos 
P. Lazauckui, L.S.S. 14-ta valdybos apsileidimas. Rei- 
kuopa gavo salę savo meti
niam bSiui laikyti. Tuomet i

P. Lazauckui, L.S.S. H-}? j valdybos apsileidimas, 
ketų į)iOgą pataisyti.

_ , , Buvo čia susitveręs ”Auš-
Lazauckas^ nesake, kad ba- ros Choras,” bet jau užbai- 

ls|gė savo skurdaus gyvenimolandžio 24 d. ,
bus tautiečių-klerikalų Tag ^enas Jo gyvavimui dau- 
Day ir tą dieną balių rengt gjausiaį pakenkė bene toji 
negalima. Nesakė, nes jis,;nesantaika, kokia tuojaus 
kaip ir niekas kitas, apie nu0 j0 gimįm0 apsireiškė ja-
Tag Day nežinojo. kada;me —...................... .. .

kuopos viskas surengta, P-į-’šake” 
Lazauckas reikalauja, kad L__ _ _____~
socialistai baliaus nerengtų, priešininkams,

CLEVELAND, OHIO. 
Nevykusios prakalbos.

Balandžio 16 d. „Vytauto 
Gvardija” surengė prakal
bas, kad pasipelnius taip 
kaip ir socialistai, kurie, a- 
not mūsiškių tautiečių-kle
rikalų, prakalbas rengia dėl 
padarymo sau biznio, kurį, 
girdi, jie (soc.) taip pasmer
kia (!). Matyt, kad ir mu
sų tautiečiai-klerikalai, kad 
padarius „biznį,” surengė 
prakalbas, tik ant jų nelai
mės jiems gana biznai išėjo, 
nes reikės Vytauto Gvardi
jai iš kasos pridėti 20 dole
rių lėšoms apmokėti.

Kalbėtojų buvo daug, bet 
publikos mažai. Kalbėjo dr. 
Graičiunas ir kiti.

Tą pačią dieną, biskį vė
liaus buvo T.M.D. 20-tos kp. 
prakalbos. Kalbėjo Ada 
universiteto studentai: Bag
donas ir Žykus. Savo už
duotis jie stengėsi atlikti ge
riausiai kaip galėjo, bet de
lei publikos mažo skaičiaus 
visgi negalima prakalbas 
vykusiomis pavadinti. Po 
prakalbų buvo neva disku
sijos, bet kiekviens paėmęs 
balsą padarė naują temą, tai 
iš diskusijų išėjo virtinė.

Balandžio 17 d. buvo su
rengtos Liet. Piliečių Kliu
bo prakalbos. Kalbėjo Dr. 
Greičiūnas iš Chicagos. Su
sirinko apie 60 žmonių pra
kalbų klausyties. Kame 
priežastis, kad žmonės į tau
tiečių rengiamas prakalbas 
nesilaiko?! Pasiklausius tų 
prakalbų lengvai galima sau 
išaiškinti tą priežastį: žmo- 
nėms-darbininkams jose 
nieko, absoliutiškai, nieko 
naudingo nepasakoma. Pa
sakojama apie tai, kas nie
ko bendra su darbo žmonių 
gyvenimu neturi.

Taip ir šiose prakalbose, 
vietoj paaiškinti kam reika
linga darbo žmonėms pilie- 
tystė, kalbėtojas pradeda 
pasakoti apie Amerikos did
vyrius, tarsi ir tie prispaus
ti darbo pelės darbininkai 
tais „didvyriais” liks ar pri
valo likti. Jeigu girianto x------------------------ --------- imti. filiam,

Vieni nariai didžiavosi: tuos didvyrius nors butu
♦ * • • 1 • 1

I
Nėra abejonės, kad tautie- tuoj pradėjo pasakot, kad 
čiai-klerikalai smunka ir ‘ ' ' ” ' n
susmuks visai su savo obal- 
siais beveidmainiaudami.

Prakalbose buvęs. Vadinasi, tik pas jus skur-

jis jau sutvėrė Easton, Pa., 
naują lietuvių parapiją ir 

■ten surinko 6,000 dolerių. I
I

Kur logika?
Jeigu p. Lazauckas viską 

gerai žino, j’og balius buvo 
surengtas pirma negu „Tag 
Day,” jeigu žino, kad ba
lius anaiptol negali pakenk
ti aukų rinkimams, o viešai 
prieš publiką neteisingai kai 
tina socialistus, tai turi sau 
prisiimti vieną iš dviejų var
dų: ar mulkio, nežinančio 
ką šneka, arba šmeižiko. 
Tikimės, kad p. Lauzauckui 
jau dabar bus aišku.

Jeigu kalbėti apie kenki-i 
mą rinkti aukas nukentėju
siems nuo karės, tai reikia 
pasakyti, jog musų klerika- 
lai-tautininkai taip daro. 
Kada dažinojo, jog socialis
tai ir dvi kitos draugijos 
rengia L. -š. Fondo pakvies- 
tems svečiams iš Lietuvos 
prakalbas, jie šmakšt ir pa
kiša „Tag Day,” bet mes 
anaiptol jų už tai nebarame 
ir nesakome, kad jie užsi
traukė ant savęs juodą dė
mę, remdami klerikalų juo
dą politiką, o ne šelpdami 
nuo karės nukentėjusius. 
Neužtenka da to. Tie ne
praustaburniai nesigėdija 
savo prakalbose skelbti, jog 
socialistai už Bulotos surin
ktas aukas prisispausdins 
sau knygų. Ar tokiems in- 
sinuatoriams nepritinka 
juoda dėmė, kad visuomenė 
pažintų, kas tai per sutvėri
mai? Senas Nenuorama.

CLEVELAND, OHIO. 
Prakalbos ir diskusijos.
Balandžio 16 T. M. Drau

gystės 20-ta kuopa turėjo 
prakalbas. Kalbėtojų ši sy
ki buvo kokia 50, ar dar 
daugiau. Vieni pasakė tik 
trumpas prakalbėles. ir jau 
tūlas Zykus su paišeliu išsi-

ir prie kiekvienos 
progos badė pašones savo

, kurie apsi
šarvavę „Kataliku” katali
kiškai neapkentė bedievių, 

'kol galų-gale iš šakiečių ne
liko aušriečiai, o iš katali- 
kiečių — žiburiečiai. Žibu- 
riečiai taip žibina, kad at
vykus čia prakalbas laikyti 
kun. Mockui, jie atvedė ir 

, policiją, kad tamsą apgynus.
Liet. Šelpimo Fondo vie- 

. tos skyrius, susidaręs iš visų 
; vietos kuopų ir draugijų, 
. menkai Lietuvos šelpimu te- 
Isirupina. Paskutinin L. Š. 
j F. skyriaus susirinkiman 16 
d. balandžio atėjo vos tuzi
nas žmonių. Kaltė puola ir j 
čia ant valdybos, kuri neiš-i 
pildo savo pareigų kaip rei
kia. Lietuvos sušelpimo nau
dai rengiamas 14 d. gegužės 
balius, bet kaip pavyks, tai 
sunku perspėti, matant kaip 
susnudusiai veikiama.

Pereitais metais, nežiū
rint, kad čia buvo didelė be
darbė, surinkta visgi $200. 
Šiemet darbai žymiai page
rėjo, bet aukų rinkimas pa
likta užmarštyje.

LSS. 44 kuopa prisikėlus 
iš numirusiujų jau trečiu 
kartu vis pilna simptomų ir 
gana svyruojanti. Geistina, 
kad sustiprėtų energija, nes 
nuo tos priguli sveikata ir 
gyvavimas. Socialistų kuo
pai čia dirva gana gera. 
Daugelis lietuvių pradeda 
susiprasti ir simpatizuoja 
socialistiškam judėjimui, 
kad tik patįs kuopiečiai bu-: 
tų daugiau susipratę ar |

I
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vengiama nesąmoningų pa- 
girų, kas aiškiai kiekvie
nam matosi melu, o tas jau 
ir pačiam „didvyriui” daug 
garbės atima.

Antru atveju pradeda ai
škinti apie sveikatą. Bet 
žmonės ironiškai besišypso
dami eina lauk ir nesiklau
so, taigi ir reik baigti. Pir
mininkas šauka publiką at
gal ir liepia duot klausimus. 
Tas sulaiko žmones ir pasi
girsta iš publikos balsai; 
pirmutinis paima balsą ku
nigas Halaburda, ir „mok- 
liškai” stato šitokį klausi
mą: „Aš pernai vasarą va- 

I dinau savo parapijonus į 
.parką, kad galėčiau jiems 
i paaiškint pilietvstės vertę 
ir kaip pastot piliečiu.” Tur
būt ir kalbėtojas tokį pasa
kymą negalėdamas sustatyt 
į jokią paklausimo formą, 
besišypsodamas pastebi, kad 
jis dabar visa tai savo pra
kalboj aiškinęs.

Klausimams pasibaigus, 
daktaras pradeda vėl apie 
sveikatą. Nurodo reikalin
gumą skaityt moksliškas 
knygas, kad supratus savo 
sveikatos svarbą. Ir štai 
ateina LSS. 3 kuopos kny
gius kaip tik su toms moks
liškoms knygoms. Knygius, 
manydamas, kad patarnaus 

. žmonėms, kaip kalbėtojas, 
nurodo, pristatydamas jiems 
tų reikalingų raštų, bet kai 
bematant pirmininkas pa
liepia jam nešdinties lauk su 
knygomis. Maniau kalbėto
jas pasipiktins tuo žandari
šku pirmininko pasielgimu,

SCRANTON, PA. 
Kunigo M. Mockaus 

prakalbos.
Scrantono lietuvių kuni

gas surengė misiją pagarsė
jusiam pamokslininkui kun. 
M. Mockui. Pirmos jo pra
kalbos turėjo įvykti 2 balan
džio šiaurinėje miesto daly
je — Providence. Trauki
niui pavėlavus kalbėtojas 
pribuvo tik apie 11-tą va
landą vakare. Belaukiant 
Mockaus kalbėjo F. Živat
kauskas. Antros prakalbos 
buvo surengtos 4 d. balan
džio vakarinėj miesto dalyj 
— Hyde Parke. Kadangi 
šioj miesto dalyj lietuvių ne
daug tegyvena, o iš kitų da
lių mažai kas atvyko, tai pu
blikos prisirinko mažai. 
Kun. Mockus kalbėjo temo
je „kas nežino tas tiki, kas 
žino, tas netiki.” Prakalba 
buvo taip interesinga ir uži
manti, kad po 4-rių valandų 
klausimosi publika nesikėlė 
ir butų išsėdėjus, kad ir da 
taip ilgai prakalba tęstųsi. 
Balandžio 6 d. įvyko prakal
bos Providence. Publikos 
susirinko apie 600 ir pui
kiai nusisekė. Kalba buvo 
temoje „kas gali įneit į dan
gų, o kas ne.” Kalbėtojas 
daugeliui atskleidė teisybę, 
kurios jie iki šiol nematė. 
Balandžio 13 d. vėl buvo 
prakalbos vakarinėj miesto 
dalyj. Prakalba žmonėms 
taip patiko, kad reikalavo ir 
antru kartu prakalbas su
rengti, taigi antru kartu 
įvyko prakalbos 16 balan
džio. Kun. Mockus, vaiz- 
džiais ir istoriškais faktais 
išparodė kas ir kokiu tikslu 
sutvėrė pragarą, kam kuni
gai ir po šiai dienai skelbia 
tą pasaką apie pragarą ir 
kokia jiems iš to yra nauda.

Visos kun. Mockaus čia 
pasakytos prakalbos padarė 
ant žmonių didelį įspūdį, nu
švietė daugeliui teisybę, ku
ri nuo jų buvo paslėpta per 
Romos agentus, paliko ne
maža dvasinės naudos, ką 
priparodo tas ramus žmonių 
užsilaikymas laike prakalbų 
ir žingeidus besiklausimas 
kalbėtojaus aiškios ir nuo
seklios kalbos, 
daugiau tokių 
ir prakalbų.

Geistina ir 
susirinkimų

K. Pūras.

TAMAQUA, PA. 
Žmonių tikėjimas, tai kuni

gų biznis.
Penki metai tam atgal at

vykus čia dūšių ganytojui 
likosi suorganizuota lietu
vių parapija. Tikintieji 
žmonės dėjo savo skatikus 
dievo namams pastatyti, bet 
tas jų troškimas vis kasžin- 
kur skęsta „dūšių gadyto- 
jaus” bedugnėse kišenėse. 
Pasakojama, kad kunigas 
gelbėjo kitiems karčemas 
įsitaisyti, paleisdamas tam 
tikslui šimtus dolerių. Ku
nigo neprisotinamas godu
mas ir nuolatinis koliojimas 
už negausumą aukų religiš- 
kiausius žmones atšaldė nuo 
parapijos reikalų ir rodosi, 
kad sudėti žmonių pinigai 
nueis niekais.

Dabar pastaromis dieno
mis tas grašių ganytojas pa
darė 40 valandų atlaidus, 
kitaip pasakius rinkliavą. 
Lyg kad padėkavojant žmo
nėms už jų aukas jis iškolio- 
jo juos ir su kokiu tai kvai
lu pasididžiavimu apreiškė, 
kad jų kišenėse tik dulkės. 
Jeigu atsižvelgsime į tai, 
kad žmonės darbininkai dir-

stengtųsi susiprast ir dirbti bet kur tau! Manau sau: ba po 2—3 dienas j sąvaitę, 
šventą idėjos darbą ne delo. jus veidmainiai, veidmai- kad iš to menko uždarbio' 
garbės, bet iš pasišventimo niai... Ir man dabar jau ai-' nemažą dalį pasiima da ir 
darbininkų išsiliuosavimo šku, kodėl žmonės nesilanko' ponas klebonas, tai toks ku-1
reikalui. Kad socializmui 
darbuoties, reikalinga jį pa
žinti, dėlto reikia patiems 
šviesties ir kitus šviesti.

J. V. Klastaitis.

i tautiečių-klerikalų prakal-, nigo pasakymas yra bjauriu 
bas, nes tiek jau susipratę,' išjuokimu ir pasityčiojimu 
kad panašiomis prakalbo-• iš žmonių bėdinumo. Ma

čią buvo, savęs tyt, kad tasai dvasiškas tė- 
jie nenori leisti, vas ne kitaip ir darė, nes

mis, kaip 
mulkinti

džius jam negalima tiek 
grašių prisižvejoti, dėlto pa
liks jumis ir važiuosiąs ten, 
kur pinigų yra.

Eastoniečiai, apsižiūrėki
te! Tasai dūšių gadytojas 
pirma ir pas mus buvo visai 
kitoks. Jis su savo švelnia 
kalba daugeliui apsuko gal
vas, bet tatai darė tik gry
nai dėl savo materialės nau
dos.

Parapijono sūnūs.

DAYTON, OHIO. 
Kunigas riaušių kurstyto- 

1 jas.
LSS. 245 kuopai surengus 

čia eilę prakalbų, pakviesta 
drg. V. Ambrozaitis iš De- 

■ troit’o už kalbėtoją. Ketu
rios prakalbos gerai pavyko, 
bet į penktas vietos kunigas 
atsiuntė suorganizuotas sa
vo davatkas su gurbu kiau
šinių. Jų buvo apie 12. Kal
bėtojui pradėjus prakalbą, 
pradėjo kilti betvarkė. Pir
mininkas prašė, kad jos iš
eitų arba užsilaikytų ra
miai, bet buvo veltui. Pra
kalbas reikėjo uždaryti. 
Pirmininkui pranešant, kad 
dėl tų nenuoramų prakalbos 
liekasi uždarytos, davatkos 
pradėjo svaidyt kiaušiniais. 
Daugeliui žmonių sudužę 
kiaušiniai sudarkė drapa
nas. Sekančią dieną susi
rinkimo pirmininkas išpirko 
varantą ir policija riauši- 
ninkes suareštavo. Balan
džio 17 dieną buvo teismas. 
Nežiūrint kad teisėjas W.A. 
Budore yra pat kataliku, iš 
9 areštuotų moterų dvi nu
baudė pinigine pabauda po 
5 dolerius ir apmokėti teis
mo lėšas. Teisman pribuvo 
pats kunigas Gricius ir ban
dė apginti riaušininkes, aiš
kindamas, jog jos nekaltos, 
kam kalbėtojai niekina 
šventą tikėjimą... Teisėjas 
tečiaus kunigužiui davė ge
rą pamokslą, kad tokiomis 
priemonėmis nebandytų ap
ginti savo tikėjimo ir sa
vo parapijonų nemokintų 
mindžioti Suvienytu Valsti
jų tiesas. Rodos, socialistai 
tuomi nepasitenkina ir rei
kalauja, kad butų atlyginta 
už sunaikintus drabužius 
nekaltiems žmonėms, kurie 
tik atėjo prakalbų pasiklau
syti ir niekuomi fanatikams 
negalėjo prasikalsti. Kad 
teisėjas kaltininkių nubau
dė tik dvi, tai socialitai by
lą padavė augštesniam teis
mui.

„Kel.” korespondentas.

GIRARDVILLE, PA.
Rusiškoji žandarmija Ame

rikoj.
Turbut Suvienytų Valsti

jų jokiame kitame mieste 
taip neįsivyravo maskoliš
kas kazokizmas, kaip pas 
mus.

Nesenai čia Lietuvos Sū
nų draugystė, kad parinkus 
nuo karės nukentėjusiems 
aukų, surengė viešą susirin
kimą ir užsikvietė A. Račiū
ną su krutančiais paveiks
lais.

Išgarsinimui to susirinki
mo pasiųsta dvi ypatos su 
plakatais, kad išdalintų ei
nantiems iš bažnyčios žmo
nėms. Tuojau pasirodė ma
skoliškas žandaras, ypatoje 
dūšių ganytojo, kuris tuoj 
puolėsi prie plakatų dalinto
jų, bet pats negalėdamas 
apsidirbti, nubėgo miesto 
valdžion, kad ta uždraustų 
plakatus dalinti. Atėjo pats 
miesto gaspadorius, kuriam 
papasakojus kame dalykas, 
pasakė: „pasitraukite tru
putį toliau nuo šių namų ir 
neerzinkite kvailo.” Musų 
žandaras kai muilą suėdęs

susirinko 270 žmonių, ne- ' Nashua, N. H.— Nakčia 
skaitant kūdikių. iš 25 į 26 d. balandžio Juo-

Apmokėjus visas lėšas, L. Ižas Vaišvila pasikėsino ant 
-. ~ i gyvasties savo pačios, ku-
ir Lietuvos riai bemiegant jis britvą 

perpjovė gerklę, tik dėka 
greito moteriškės pašokimo 
britvą kaž-kaip nuspruko į 
šalį ir žaizda per tai nebu
vo labai gili. Piktadaris li
kosi areštuotas. Jis prie 
kaltės neprisipažįsta, ir sa
ko, kad jinai pati norėjusi 
pasipajuti.

Vaišvila mėgsta išsigerti. 
Ant moteries gyvasties jis 
pasikėsino jau kelis kartus. 
Vaišvilai turi šešetą vaikų, 
kurių vyriausiam 12 metų 
amžiaus. Tos šeimynos gy
venimas pasibaisėtinas.

P. B.

Š. Fondan pasiųsta $4.25.
LSS. 79 kp. i ’ ‘

Sūnų Draugystė turi išrin
kę savo atstovus, kurie krei
pėsi prie kitų draugysčių, 
kad ikurus bendrai L. Š. F. 
skyrių ir užkvietus svečius 
iš Lietuvos, gerb. Bulotą, 
Bulotienę ir Žemaitę su pra
kalbomis. Lietuvos Sūnūs.

TORONTO, ONT. KAN. 
Katalikas norėjo papiauti 

savo žmoną.
Per Velykas nakčia vienoj 
čionykščių lietuvių šeimynoj 
pasidarė nemažas triukš
mas, kuris sukėlė aplinki
nius gyventojus. Sugulę tė
vai išgirdo riksmą savo ne
senai ištekėjusios dukters, 
kuri šaukdama: „gelbėkit, 
mane nori papjaut,” nubėgo 
laiptais žemyn tėvų kamba
rin. Žentas atbėgo paskui. 
Matyt buvo tiek pašėlęs, 
kad senam tėvui perdūrė 
peiliu ranką, o motinai šo
ną, paskui pats pabėgo. Po
licijai pribuvus rado tik 
kruvinus sužeistuosius ir 
subėgusius žmones, kurie 
tik ir išgelbėjo šeimyną nuo 
išskerdimo. Reikia paste
bėti, kad tasai baisus patra- 
kėlis yra uolus katalikas ir 
šliubą ėmė net už grotelių 
kaipo pavyzdingiausias ka
talikas. Policija gaudo pik
tadarį.

Taipgi nemaža kitų musų 
katalikų po linksmų Velykų 
dienos „liūdną dieną” giedo
jo šaltojoj belangėj.

Žvalgas torentietis.

Braddock, Pa.— čia buvo 
uždarę šventadieniais kar
čemas, tai žmoneliai buvo 
tarsi išmaudytos vištos 
sparnus apleidę. Kelis ne- 
dėldienius negavo svaigalų. 
Bet dėjo visas savo pastan
gas, kad karčemas jiems ati
darytų — tai ir laimėjo. 
Džiaugiasi, kad vėl gaus 
nuodų.

Dabar čia mobilizuojama 
vyčių rotą. Į „prizivą” vie
nok mažai kas stoja. Matyt 
nuo komandų atprato.

Jurgis Balčikonis.

Kas mums rašoma.
Rochester, N. Y. Iš Nau

josios Anglijos atvykau net 
į šį miestą. Miestas yra di
delis, turi 300,000 gyvento
jų. Gatvės švarios ir me
džių eilėmis išsodintos. Vie
šų sodnų irgi netrūksta. 
Sveikatos žvilgsniu gyveni
mui vieta patogi. Netoli 
nuo šio miesto prasideda 
milžiniškas ežeras Ontario. 
Aplink gamta turtinga ir 
vasaros laiku yra kur pra
leisti liuosą valandą.

Lietuvių čia randasi, kaip' 
pasakoja, 2,000, tik labai iš
sisklaidę po miestą. LSS. 7 
kuopa pradeda gyviau kru
tėti. Yra Aido choras iri 
šiaip pašalpinių draugijų. 
Laukiama čia lietuvių sce
noje pasirodymo tokio vei
kalo kaip „Živilė.”

Lietuviai daugiausiai dir-į 
ba rubsiuvystės pramonijoj, 
yra ir kitokių įvairių išdir- 
bysčių. K. Armonas.

i

I 
I

Clifford, I1L— čionykščių 
lietuvių didžiuma, rodėsi, 
esą pirmeiviai: skaito "Ke
leivį,” „Laisvę” ir „Naujie
nas.” Bet atvažiavo čia vil
nų kirpikas, tai kuone visi 
davėsi apsikirpti. Tie, ku
rie likos neapkirpti, gaspa- 
dinėms dabar jau nepatin
ka ir varo lauk iš burdo. K 
to aišku, kaip daug tamsos 
yra pas mus. Matyt, kad 
skaitydami laikraščius, ma
žai protauja. Viską žinantis

Bridgeport, Conn. — Ba
landžio 10 d. apsivedė Jonas 
Senavaitis su p-le Kaziune 
Narmanckiute. Šliubas bu
vo civiliškas. Jonas gyve
no Waterburyj, o jo dabar
tinė žmonelė New Haven’e. 
Dabar abu apsigyveno Brid- 
geporte.

Linkėtina jaunai porelei 
laimingo gyvenimo.

F. F. Nahunčikas.

Rockford, III.— Bal. 16 d. 
kalbėjo čia klerikalų pra- ; 
kalbose „Vyčio” ir „Drau
go” redaktoriai. Kaip vie
nas, taip ir antras nieko 
žmonėms naudingo nepasa
kė, apart pasėjimo nekantos 
link socialistų. Tų viešų 
melagių pliovones kartoti 
spaudoje net ir nepritinka, 
ypač kad socialistai gyvena 
tarp žmonių ir tie žmonės 
mato juos ir žino, kuo yra 
socialistai ir kuo yra tie kle-: 
rikališki šmeižikai, 
kad tie begėdžiai nei ] 
se ramybės socialistams ne
duoda, šmeiždami viso civi
lizuoto pasaulio gerbiamus 
mokslo vyrus, tai tik jau ro
dosi perdaug. Savo šmeiž
tais tie pliuškiai purvina pa
tįs save.

Rockfordo skebas.

PRANEŠIMAS 
Massachusetts Kooperaci

joms:
Mass. Kooperacijų Sąry

šio konferencija įvyks 21 d. 
gegužės, 1916 m., 2 vai. po 
pietų, Lietuvių Labdarystės 
svetainėje, kampas E ir Sil- 
ver sts., So. Boston, Mass.

Visos Mass. kooperacijos 
teiksitės prisiųsti delegatus 
į minėtą konferenciją ne 
daugiau kaip 3 nuo vienos.

Važiuodami turite su sa
vim paimti ir draugijos įga
liojimą. Prašaus, kad koo
peracijų valdybos prisiųstų 
stovį jų kooperacijų, iš ko 
bus galima sutaisyti Mass. 
kooperacijų gyvavimo ra
portas.

Apyskaitą galite paduoti 
šitokią :

Kiek darote apyvartos per 
mėnesį ; kiek pakilo per pa
skutinius metus, ar nupuolė; 
kiek buvo vertės pradedantp .rkAVFk UUVV VCllCd pi

nei j verteivystę ir kiek dabar Kapuo-' verta
Taigi visų kooperacijų vir

šininkų širdingai prašau tai 
i atlikti.

Mass. Koop. Sąr. sekr.,
M. Akelaitis,

1075 Wash. st.,
Norwood, Mass.

Philadelphia, Pa.— Žmo
nės sako: „kaip boba per
daug dievobaiminga, tai ant 
sprando velnias joja.” Tą 
patį galima pasakyti ir apie 
M. V—nę. Šita gaspadinė- 
lė jau ne vieną savo burdin- 

. Vienam ne
senai nukniaukė $25, ki-' 

tuo tarpu pats tiems po $5. Vaikinai, bu
kit atsargus su tokia gas-j 

susirinkimą padine. I. S.

spruko klebonijon, nes ma-jgierių aptaisė, 
nė, kad galės pasijuokti iš 
areštuotų, 
gavo per nosį.

Į šaukiamą

i

Atitaisymas klaidų.
"Kel.” N. 16 Koresponden

cijoje iš Dayton, Ohio. Ma
rė rašo apie susitvėrimą vy
čių rotos, kurios kapitonu li
ko K. Jocis . Tai klaida. Aš 
nesu jokiu vyčiu nariu.

K. Jocis.
Aukautojų sąraše iš Wor- 

cester, Mass. per klaidą bu
vo pasakyta E. Piličauckiu- 
tė, turi būti Helen Petrušau- 
skiutė.
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

I

— Eik šen. Maike, arčiau j tu nori nuo manęs? Gal tu 
prie manęs, aš tave paimsiu nori, kad aš tau per ausi už- 
šiandien nagan!

— Gal muštis nori? 
bandyk, tėve, nes čia
ne vyčių "manievrai.'

— Vaike, tu man vyčių ne
prikaišiok. ba aš ištikrujų 
galiu užtai užtepti. Tu ži
nai, kad aš esu lietuviško, 
vaisko staršas generolas ir 
žeminti vyčių garbę aš ne
duosiu. Bet ne apie tai aš 
norėjau kalbėt su tavim, vai
ke. Aš norėjau tau šiandien 
prirodvt, kad jūsų mokslas 
yra klaidingas.

— Koksai mokslas?
— Ugi ką jus per savo ga- 

zietas ir prakalbas platinat.
— Musų laikraščiuose ra

šoma apie viską. Taip pat 
ir musų prakalbose rišami 
Įvairus dalykai.

— Vaike, ką jus apie Įvai
rius dalykus kalbat, tai ne
mano biznis, ale jus tankiai 
sakot ir rašot, kad vėlinio 
nėra.

— O ar tu, tėve, gali priro- 
dyt, kad toks sutvėrimas 
yra? _

— Jes, vaike, aš ir faktų 
turiu!

— Nagi pasakyk.
— Aš, vaike, mačiau vel

nią savo akimis.
— Gal sapne?
— Nausa! Vidury dienos.
— Niekus kalbi, tėve.
— Kad mane žemė prary

tų, jeigu aš neteisybę kalbu.
— Nesikeik, tėve. Tu ga

li meluot kaip kunigas, bet 
žemė tavęs neprarys, nes ji 
ne vilkas, o tu ne avis.

— Bet aš tau sakau, vai
ke, kad aš tikrai mačiau pik
tąją dvasią. Aš galiu tau 
ir tą vietą parodyt. Da ir 
pėdos yra, kur nelabasis pe
rėjo.

— Kada gi tas buvo?
— Vakar po pietų.
— Kur?
— Tuojaus už So. Bosto

no, prie protestoniškų kapi
nių, kur visus bedievius lai
doja, netoli nuo farmos.

— Kaipgi jis išrodė?
— Visas juodas, tik viena 

koja balta.
— Bet kokio pavidalo?
— Ožio.
— Tokiu budu tu matei 

ožį, bet ne velnią.
— Ne, vaike, čia velnias 

buvo pavirtęs Į ožį.
— Kaipgi tu tą prirodysi?
— Ot, vaike, dėl to socia

listai man ir nepatinka: jie 
niekam nenori tikėt! Pasa
kyk jiems kokį nors faktą, 
jie tuojaus rėkia: prirodyk! 
Aš juk sakau, kad aš ma
čiau prie kapinių ožĮ. Ko
kių gi prirodymų daugiau

! traukčiau už nenorėjimą 
Ne-į man tikėti?
tau — "Traukimais per ausi” 

įgali "prirodinėti” savo tvir-
tinimus tiktai vyčių mitin
guose arba šiaip kur-nors 
"blaivininkų” susirinkimuo
se prie bačkutės, bet ne man, 
tėve. Aš noriu faktų, noriu 
aiškių prirodymų.

— Tfu!... Esi mokytas 
vaikas ale durnas! Argi aš 
tau nesakiau, kad aš tau ga
liu parodyt net ir pėdas, kur 
tas ožys perėjo?... Jei neti
ki, tai koman, parodysiu!

— Tėve, aš pilnai tikiu, 
kad ožĮ tu galėjai matyt, bet 
aš netikiu, kad tu matei vel
nią.

— Jeigu tu, vaike, tiki, 
kad aš mačiau ožį, tai kodėl 
tu nenori tikėt, kad to ožio 
pavidale galėjo būt piktoji 
dvasia ?

— Nes aš žinau, kad ožių 
ant farmų yra ir todėl toki 
gyvūną matyt yra visai pa
prastas dalykas. Bet kitaip 
yra su velniu. Visi apsišvie
tę žmonės gerai žino, kad to
kios baidyklės pasaulyje vi
sai nėra ir todėl niekas ne- 
gali jos matyt.

— Tai tu, vaike, sakai, 
kad velnio visai nėra?

— Jisai yra tiktai pasako
se, bet ne tikrybėj.

— Nagi palauk, vaike, aš 
eisu pas kun. Kemešį pasi
klaust.

MIRĖ DRG. JURGIS 
SKEBENIAUCKAS.

Iš Lawrenco mums pra
neša. kad General Hospital 
ligonbutyje pasimirė "Kelei
vio" korespondentas drgas 
Jurgis Skebeniauskas, na
rys LSS 64 kuopos ir Liau
dies Choro pirmininkas.

Velionis apsirgo 21 dieną 
balandžio ir Į kelias dienas 
sunki liga pakirto jo gyvas
tį. Buvo jaunas ir veiklus 
kovotojas už žmonijos atei
ti-

Draugai užsiėmė paskuti
niu jam patarnavimu, palai
dodami gražiai.

Drg. Skebeniausko mirtis 
paliko pas draugus lorencie- 
čius gilų nuliūdimą.

Pakelia algas ir trumpina 
valandas.

Rochester, N. Y.— Vietos 
rubsiuvystės birža paskelbė 
kad nuo 1 d. gegužės rubsiu- 
vių darbo valandos bus su
trumpintos nuo 50 iki 48 są- 
vaitei, o kad dirbantiems 
"ant štukių” nebūtų skriau
dos, tai busianti pakelta ir 
mokestis.

Svarbu Moterims
ir Merginoms.

I

nuo2upiLietuvos moksleivių vargai. Durnoje eina smarki
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Merginoms ir moterims 
reikia daug kas žinot apie 
save, kad užlaikius sveikatą. 
Tam tikrų pamokinančių 
raštų ant nelaimės mes da 
neturime, o jie reikalingi ir 
jų butų labai daug, jei duot 
vsus reikalingus persergėji
mus, pamokinimus ir išaiš
kinimus.

ŠĮ syki užsiminsiu apie 
vieną dalyką, kuris yra la
bai išsiplėtojęs ir apie kurį 
nedristama viešai kalbėti — 
yra tai vyrų žaidimas mote
rų lytiškai organais. Daro 
tai vedę vyrai su savo pa
čiomis ir vaikinai su mergi
nomis. Rankos, kuriomis 
jie kliudo lytiškus organus, 
niekados negali būt visai 
švarios. Tiesiog nėra budo 
padaryti jas pilnai antisep- 
tiškom, todėl ir daktarai vi
sados vartoja sterelizuotą 
pirštinę, kada egzaminuoja 
moterų lytiškus organus, 
arba 'gimdymo laike, jei da
roma pirštais egzaminavi
mas. Ant pirštų yra daug 
raukšlelių sąnarių vietose ir 
jas sunku numazgot taip, 
kad bakterijos neužsiliktų. 
Da sunkiau yra su pana
gėm. Ten veik jokiu budu 
negalima prieiti ir atsakan
čiai išmazgoti. Bet ir pirš
tinę vartojant, daktaras vi
sada privalo pirma gerai nu- 
simazgot rankas muilu ir 
vandeniu, o paskui tokiais 
antiseptikais, kaip gyvojo 
sidabro chloridas, alkoholis 
ar kiti. Tečiaus ir prie ge
riausio asepsio (bakterijų 
prašalinimo) žinovai nepa-» 
taria daryt egzaminavimo 
pirštais, kol nėra būtino 
reikalo. Mat moters lytiški 
organai yra labai gera dir
va daugeliui bakterijų, ypač 
pulius tveriančiom bakteri
joms. čia yra gana gilių, 
gleivėtų plėvių, drėgnumo ir 
šilumos, kad bakterijos ga
lėtų lengvai veistis. Jei mo
teris yra sirgus nesenai mė
nesinėm, yščius yra nuken
tėjęs, nes dalĮs jo pievutės 
yra sutrukusios ir čia tikras 
rojus bakterijoms.

Jeigu daktarai, vartodami 
pilna apsaugojimą, ir tai 
skundžiasi kai kada užkre
čią moterim kišk, organus, 
kaipgi tad juos negali už
krėsti vyrai, kurie eina su 
savo purvinais pirštais? Jie 
neretai neprausia rankų iš 
darbo sugrįžę, važiavę ka
rais ir čiupinėję visokius 
daiktus. Rankos gali išro- 
dyti labai baltos ir švarios, 
o vienok jos gali knibždėti 
bakterijom. Kunigai ir tū
li svietiški žmonės gali bū
ti priešingi tokiam mano 
tvirtinimui, 
kad jiems išrodo šitokie ai
škinimai "nepadorus," kiti 
todėl, kad jiems užbėgama 
už akių jų negeruose pasiel
gimuose. Bet tikrenybė pa
rodo. jog moteris neturi su
pratimo apie lytiškų organų 
užkrėtimo pavojų, todėl jos 
duoda valią vyrų rankom; 
didžioji vyrų dalis irgi nie
ko apie tai nežino ir užga
nėdina savo žingeidumą.

Bakterijos gali patekti Į 
yščių, i šlapinimosi kanalą 
ir kitas svarbias vietas. Jei
gu ant rankos pasitaikytų 
būti gonococcus veislei, mo
teris gali gauti gonorrheą 
arba triperi. Taip tankiai 
atsitinka. Patenka kitokios 
pulius darančios bakterijos 
arba bent tokios, kurios su
tveria tos ar kitos organų 
dalies uždegimą. Uždegi
mas gali būti menkas, bet 
gali būt ir gana aštrus ir 
padaryt moteriai daug kan
čių ir nesmagumo. Neretai 
perilgos mėnesinės, skau
džios mėnesinės ir taip vadi
namos baltosios paieina nuo 
uždegimo, gauto iš vyrų žin
geidumo. Suputimai, skau
dėjimai, perštėjimai ir kiti giu Anglijai.

apsireiškimas uždegmo, I 
nors ir ne visuose atsitiki
muose.

Pas gydytoją moteris nei
na, nes nėra is ko ir tikisi 
pasveikti pati, nes nereikia 
iovoj sirgti. Ji ir nespėtų 
gydytis, jei neapsaugos sa
vęs nuo vyro nešvarių ran
kų. Išgydyt irgi yra sun
kiau. negu užkrėsti. Reikia 
laiko ir kantrybės pilnam 
išgydymui, ko moteris pri
trūksta. Reikia atrasti, ko
kiomis bakterijomis mote
ris užsikrėtė, kurias organų 
dalis užsikrėtė ir sulig to 
gydyt.

Vyrai dėl savo žmonų 
sveikatos privalo pamesti tą 
paproti, kuris yra taip pla
čiai Įsiviešpatavęs. Vaiki
nams patart neužsimoka, 
nes jie neklausys, kadangi 
tik merginos nukenčia, o ne 
jie. Todėl aš patariu mergi
noms laikyt vaikinų rankas 
toli nuo jų. Kada kalbate 
su vaikinu, atsiminkite, jog 
jo rankos gali būt purvi- 
niausis daiktas, nežiūrint, 
kad ir visai baltos išrodo. 
Ne dėl doros, o dėl sveikatos 
duodu ši patarmą.

A. Montvdas.

vieni todėl,

Apsupti anglai pasidavė 
turkams.

"Keleivyje" buvo jau ne- 
sykis rašyta, kad Mezopo- 
tamijoj, prie Tigro upės, 
Kut-el-Amaros mieste nuo 
pereito rudenio turkai lai
ko apsupę anglų generolo 
Townsendo armiją. Nors 
nedidelė ji buvo, tik apie 10 
tūkstančių kareivių, bet tu
rėjo gana amunicijos ir lai
kėsi labai šauniai ir turkai 
paimti jos negalėjo. Vienok 
su laiku anglams pradėjo 
trukti maisto. Kartas nuo 
karto anglų orlaiviai apsup
tai armijai šio-to nunešda
vo, bet tiek maisto, kad kas
diena pavalgydinus 10,000 
kareivių, orlaiviais, su
prantama. neprineši. To
dėl paskutinėmis dienomis 
anglai pasiuntė Tigro upe 
i Kut-el-Amarą garlaivi su 
maistu. Nors nebuvo vilties, 
kad laivas upe galėtų pa
siekti apsuptą armiją, bet 
anglai bandė. Turkai pa
matę plaukiant anglų laivą 
suprato, kad jis veža apsup
tai armijai pagalbą ir pra
dėjo ji šaudyt. Laivas veng
damas šūvių užėjo ant sek
lumos ir sustojo. Turkai ji 
paėmė. Apsuptiems ang
lams i pagalbą ėjo Tigro pa
upiu kita armija, bet pava
sario potviniai ir turkai ją 
sulaikė. Išnyko visos viltis 
pas apsuptus anglus ir pe- 
reitoj sąvaitėj jie pasidavė.

Šita anglų armija išėjo 
nuo Persų užlajos Į Mezopo- 
tamiją da 1914 metais, kaip 
tik prasidėjo karė. Jos tik
slu buvo pasiekti ir užimti 
Bagdadą, svarbų geležinke
lio punktą iš Turkijos Į In
diją. Kaip ta armija buvo 
didelė, oficijaliai Anglija nė
ra paskelbus, bet laikraščiai 
rašė, kad ji susideda iš 50 
tūkstančių kareivių su gera 
artilerija. Bet daug anglų 
žuvo mūšiuose su turkais, 
kurie priešinosi jiems ant 
kiekvieno žingsnio. Pereitą 
gruodžio mėnesį anglai bu
vo jau netoli Bagdado, bet 
turkai sutraukė daug spėkų, 
užpuolė juos ir po kelių die
nų smarkaus mūšio analus 
sumušė. Nuveikti anglai pa
sitraukė atgal Į Kut-el-Ama
ros miestą, kurį jie buvo jau 
pirma paėmę. Turkai juos 
čia apsupo ir neatsitraukė, 
pakol galų-gale pereitoj są
vaitėj angiai jiems pasidavė. 
Turkai sako, kad jie paėmė 
daugiau kaip 500 oficierių, 
4 generolus ir 10,000 kreivių.

Tai jau antra po Dardanč
ių anglų ekspedicija pasi

baigė tokiu skaudžiu smu-

"Naujosios Lietuvos" 12- 
tam numery rašoma:

šiaip ar taip, bet dabartės 
moksleivių buitis pradeda 
jau vyškėti: didieji jųjų 
spietiniai—Voronežas ir Pe
trogradas—šiek tiek žinių 
jau patiekė. Gal kam jos ir 
netaip malonios—ką darysi: 
teisybė visuomet juk akis 
bado. Tieji jųjų balsai, da
bartiniam slogučiui dar te- 
besvv ruojant, gal ir neras 
sau vietos gyvenime, bet vis 
dėlto tikėtina, kad nepaliks 
jau visai tiktai balsais šau
kiančiųjų tyruose: "tėvai- 
globėjai," "ponai-ponios" 
turės gi nors kiek skaitytis, 
ypač kad žodžio draugai, 
manau, nepasitenkins vien 
tik žodžiu.

Dabar nors žodžiui yra 
vietos; buvo laikas, kada ir 
jam reikėjo archyvuose pe
lėti: p. Yčui draugų-vorone- 
žiečių prašymas atkreipti 
domės i jų padėjimą, netin
kamų prievaizdų elgimąsi, 
visai nesiskaitant su moks
leiviais; moksleiviai privers
ti buvo rodytis nelietuvių 
spaudoj (eilė žinučių "Vo- 
roniežo Telegraf’e,” "List- 
kie"). Tiesa, "kaltininkams" 
už tai tulžės nesigailėta: vi
sas pundas "išgamų" ir kt. 
"gražių" epitetų pasipylė 
tuomet viešai Voronežo baž
nyčioje.

Čia. Petrograde, tuo tar
pu vienu žvilgsniu moki
niams galdr gerėliau, negu 
Voroneže, bet kitu ir blo
giau. Čia globėjai savo 
"avelėms" bizūno dar nei
ma. bet Voroneže jau: pra
eitą rugsėjį keliems drau
gams, persikeliant jiems i 
Petrogradą, paprašius ke- j 
lionei pinigų, kun. Alšaus- 
kas atrėžė: "Jums tik bizū
no reikia! Parašysiu Į Pe
trogradą, kad ir ten jūsų 
nepriimtų." Čia nors mo
kyklą moksleivis gali sau 
pasirinkti, Voroneže gi turi 
mokintis ten, kame "globė- 

’Jeigu jums ne- 
kursai, va- 

už-

I

i

jai" nori. ” 
geri "Saulės” 
žiuokit savo Rokiškin. 
trenkdamas duris, kun. Al- 
šauskas atsakė keliems 
draugams, su ašaromis mal
davusiems leisti jiems stoti 
i realinę mokyklą, duodan
čią teisių ir pratraukiančią 
kariumenę. Jeigu kas ir 
išmeldė sau geresnę, negu 
"Saulės" kursai, mokyklą, 
tai tik iškarto ir tai po ilgų 
vaikščiojimų nuo Ainošiaus 
pas Kaipošių. Kiti, dar ne
žinodami kur galima stoti ir 
kur ne, buvo Įstoję i moky
tojų seminariją ir kt. moky
klas, bet "globėjams" paro
džius jiems bendrabučio du- 
ris, turėjo susitaikinti su jų 
"valia" ir persiprašyti už 
"prasižengimą.” Reikia gi 
žinoti, kad kiekvienas turė
jo Įstoti Į mokyklą, nes bu
vo Įsakyta: "Kas nebus mo
kykloje, turės išeiti iš ben
drabučio, nes "švedų" mes 
nelaikysim.” Moksleiviai-ės 
visa tai matė, klausėsi, lau
kė, kas toliau bus; kantres
ni, prisimindami, koki metą 
gyvena, visa tai paskaityda
vo likimo bausme; kiti gi, 
matydami, kad ne vien tik 
Voroneže "išganymas," 
traukdavo kitur: i Poltava, 
Petrogradą ir t.t..

Dvasiniai petrogradiečiai 
lig šiol lyg ir liuosesni už 
voronežiečius, bet greit ir 
čia visko galima tikėtis: ne
senai dvasinis bendrabučių 
tėvas, kun. Narjauskas, lan
kydamas bendrabučius dė
lei "dvasinio bado” (taip jis 
patsai sakė),pasakojo: kaip, 
girdi, butų gražu, kad ben
drabuty visi kartu melstųsi, 
eitų visi sykiu Į bažnyčią 
(eilėje po du), išpažinties, 
nes tai visų esą priedermė. 
Reikią patiekti delei to Įsta
tų. Šiaip, reikia "blogų” 
raštų neskaityti, neužsiim
ti giliais klausimais; esą

n

kova už laisvę.
Jau antras mėnuo, kaip 

Rusijos durnoje eina atkak
li kova tarp biurokratijos ir 
liaudies atstovų, apie ką ne- 
kurios smulkmenos pasiekė 
jau ir užsienio spaudą. Ko
vos galo da nesimato ir ji, 
matomai, eis patol, pakol 
biurokratijos galybė bus ga
lutinai sulaužyta, arba, kaip 
anglai sako, pakol "didku- 
nigaikščių partija vėl atsi
sės valstybės balnan.” Te
čiaus pirmutiniuose susirė
mimuose progresistų blokas 
durnoj daug jau laimėjo ir 
konstitucinės valdžios šali
ninkai Londone, kurie palai
ko su Petrogradu artimus 
santikius, tikisi, kad Rusijos 
reakcijai galva bus nusukta.

Prašalinimas vidaus daly
kų ministerio Kokovcevo, 
kuris buvo žinomas kaipo 
"stipriausis reakcijos šulas’’ 
ir kuris stengėsi užgniaužti 
visą pažangujų judėjimą, o 
valdžios vadžias paimti Į sa
vo rankas, padarė labai ge
rą Įspūdi vakarų Europoj, 
kur tikimasi, kad caras bū
tinai turės išpildyti tris 
svarbiausius durnos reikala
vimus. Tais reikalavimais 
yra: 1) suorganizuoti tokią 
valdžią, kuri turėtų žmonių 
pasitikėjimą ir neturėtų sa
vyje vokiečių dvasios; 2) 
paliuosavimas visų politikos 
kalinių; 3) vietoj dabartinio 
biurokratijos režimo, Įvesti 
pilną konstituciją.

Durnoj pakilo tokia dva
sia, kad net pagarsėjęs juo
dašimčių vadas ir žydų "po
gromų” organizatorius M. 
Markovas nusilenkė prieš 
opozicijos spaudimą ir pri
verstas buvo pasakyti, jog 
"visi augštos rangos vagĮs 
ir plėšikai turi būt tuojaus 
patraukti atsakomybėn" 
(kalba ėjo apie Suchomlino- 
vo ir kitų vagystes).

Opozicija (priešinga val
džiai srovė) daugiausia ata
kuoja valdžią už nepasiseki
mus karėje. Visų nelaimių 
priežastimi esanti netikusi 
valdžios politika, laikymas 
žmonių tamsybėje, persekio
jimas ir slopinimas naujų 
idėjų, skandinimas liaudies 
proto valdžios degtinėje, žy
dų skerdynės ir kiti dalykai.

Šitokiam durnos pasista
tymui labai priešinga dvasi
škąja, ypač rusų "kapuci
nas" Rasputinas su savo 
vienminčiais.

Šita kova durnoje labai 
Įdomauja ir atidžiai tėmija 
Londonas ir Paryžius. Tam 
yra svarbi priežastis. Mat 
dabar Anglijos ir Francuzi- 
jos žmonės jaučiasi labai ne
smagiai, kada jiems reikia 
eiti išvien su Rusija ir remti 
juodašimtišką jos valdžią. 
Ypač francuzų republikai 
tas nesmagu daryti. Bet jei 
Rusijoj Įvyktų permaina, 
jeigu žmonės tenai Įgytų 
kiek nors laisvės, jeigu kon
stitucija aprubežiuotų caro 
sauvalę, tai tuomet Anglijos 
ir Francuzijos žmonėse ga
lėtų atsirasti daugiau pri
jautimo Rusijai ir geriau 
galėtų sektis karė.

Iautoritetų. kuriems ir rei
kią tikėti. Be mokyklos tei
kiamų knygų daugiau mo
kiniams nereikia; kiti be
skaitydami tiktai ištvirksta. 
Na, ko gi daugiau iš kunigų 
ir norėti, kada gi jie ką kitą 
yra davę jaunuomenei? Vi
suomet juk užaugesnioji, iš
sivysčiusi iš jųjų globos jau
nuomenė tikro dvasiai mai
sto pati turėjo jieškotis.

Kaip ten nebūtų, su vy
resniaisiais dar šiaip-taip;

. kas gi teikiama jaunes- 
jniems? "Lietuvoj viskas 
sunaikinta, tėvai jūsų už
mušti, žmones žiurkės val
go... Jums dabar gera — 
Komitetas viską duoda. Pa- 

jsibaigs karė—lietuvių ir Ta
tjanos Komitetai paliaus da
vę. Kur jus dėsitės? Tatai 
—nesusidėkite su vyresniai
siais, neklausykit jųjų; 
'Naujosios Lietuvos" nė Į 
rankas neimkit, nes šis laik
raštis — puspadis, sumaišy
tų galvų protas 
pat tokie pasidarysit, nebū
sit filozofai, teologai, mate
matikai. jeigu ji skaitysit; 
klausykit tik, ką jums glo
bėjai sako: po karės blogieji 
bus iš bendrabučio išmesti, 
geruosius gi Šv. Zita (su
prask—Zitos Dr-ja. Aukšt.) 
penės.” Štai ko mokina vie
nas moksleivių bendrabučio 
globėjas kanauninkas Sen
kus! Užuot bendro, solida
raus, pilno vilties sugvveni- 
mo-lavinimosi — neapykan
ta, kiršinimas, nesupranta
mas gązdinimas!

Tam pačiam "tėvui" Įskun
dus vieną "blogesniujų" sa
vo bendrabutiečių (mokini 
B.) Komitetui, paskutinasis 
vasario 13 d. "teisia" tąjį 
"kaltininką," (faktas!), tar
pe kurių—kun. Laukaitis, 
Komiteto pirmininkas (turi 
būti, ir to "teismo" pirmi
ninkas), V. Durnos atsto
vas! Matyt, ne be reikalo 
šieji pirmininkai visuotina
me Draugijos susirinkime 
taip dejavo daugumu darbo, 

'jeigu panašiais dalykais už
siima. Komedijos!

Nėra to blogo, kuris neiš
eitų geru. Jeigu baisioji ka
rė tiek žalos pridarė, tai, su- 

■ telkęs mus, moksleivius, i 
į krūvą, gali ši-tą ir gera duo
ki. Juk ar bereikia geres
nės progos kolektyviam to- 

! bulinimuisi! Čia daug ka
me galėtų padėti ir musų 
globėjai; dabar gi dauguma 
jųjų, nepažindami mokslei- 

. vių dvasios bei siekimų, ne
norėdami net-gi su jais vi
sai ir skaitytis, ne tik nepa
deda, bet, anaiptol, kaip ma
tote, dar ir trukdo. Bet ir 
patiems daug kas butų gali
ma padaryti, reikia mums 
tik liuosiau kvėptelti. Daug 
kas kitaip virstų. Tatai: iš
rinkę iš savo tarpo po vieną 
Įgaliotinį kiekviename ben
drabutyje, reikalaukime, 
kad leistų jam dalyvauti su 
sprendžiamuoju balsu vi- 

. suose prievaizdų pasitari
muose, rišančiuose bendrus 
moksleivių reikalus. Prie
vaizdoms bei Komitetui 
tam, rodos, nevertėtų prie
šintis, kadangi jie tuomet, 
tikrinu, daug ką pelnytų: 
butų geriau prisilaikoma 
bendrabučiuose tvarkos, nes 
moksleiviai žinotų, kad tieji 
Įstatai jųjų pačių per savo 
draugą-įgaliotinį patiekta; 
santikiai su prievaizdomis, 
be abejonės, butų geresni; 
prievaizdoms tasai įgalioti
nis daug kame galėtų padė
ti, ypač smulkesniuose rei
kaluose jiems mažiau butų 
"turbacijos:” svarbiausia 
gi — sumažėtų tarpe moks
leivių ir prievaizdų toji 
spraga, o pasidarytų iš vie
nų ir kitų neperskiriama 
garmoninė vienata.

Žinoma, kam prievaizdų 
arba draueų-ių nesinorėtų 
su "motiniškąją globa” per
siskirti — tesijuokie iš to.

Aukštaitis.

jus taip

I

VOKIEČIAI APIE AIRIŲ 
SUKILIMU.

Žinia apie airių sukilimą 
Vokietijoj buvo priimta su 
nepaprastu džiaugsmu. Ai
rių sukilime vokiečiai mato 
"galą Anglijos viešpatavimo 
visam pasaulyje ir podraug 
atsitikimą, kuris priskubins 
taiką." Vienas augštas val
dininkas Berlyne pasakęs: 
"Jei Vokietija galės suteikti 
airiams pagalbą ir užduoti 
Anglijos valdžiai smūgi Ai
rijoj, tai visas sąjungininkų 
rūmas sugrius.” Abelnai 
imant, airių sukilimu vokie
čiai negali atsigerėti, nes jie 
mato tame didžiausĮ Angli
jai smūgį — Anglija turi ka
riauti dabar namie.

i
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IS AMERIKOS. DARBINA ™ KEUAI MAIN1ERIU skyrius.
AMERIKOS DARBO FE

DERACIJA TVERIA. 
NAUJĄ PARTIJĄ.

Amerikos Darbo Federa
cijos Massachusetts valsti
jos šaKos valdyba balandžio 
29 d. laikė savo posėdį Wells 
Memorial svetainėje, Bosto
ne, kame likosi sustatytas 
klausimas kaslink naujos 
darbininkų partijos. Klau
simas paduodama visos A- 
merikos Darbo Federacijos 
referendumui, kuris jeigu 
Įnešimą užgirs, tai profesi- 
jinių darbininkų unijos są
junga įkursianti Nepriklau- 
smingą partiją ir statysian
ti į kandidatus tik savo na
rius.

Blaivai dalykan žiūrint, 
nauja darbininkams partija 
yra netik nereikalinga, bet 
ytin kenksminga, kadangi 
tikrai darbininkų klesos rei
kalus ginanti partija jau yra 
ir kitos geresnės už socialis- 
tišką partiją darbininkų 
klesa negali turėti.

Youngstovvn’o didžiosios Į 
plieno liejyklos ir rynų (pai- 
pų) išdirbystės pakėlė dar-Į 
bininkams algas 109* nuo 1; 

Toc noliae onia-

I 3 MĖNESIUS ' UŽDIR
BO” $60,713,634.

Plieno t rustas, vadina
mas United Statės Steel 
Corporation. turėjo New 
Yorke mitingą, kame to tru- 
sto valdyba savo raporte 
pranešė, kad per sausio, va
sario ir kovo mėnesius kor
poracija turėjo gryno pelno 
$60,713,634, kuomet 3 mėne
siai prieš tai davė ”tiktai” 
$51.237,788 pelno, o da 3 mė
nesiai atgal ”tiktai” $12,- 
457,809.

Vadinas, į 9 mėnesius plie
no razbaininkai prisiplėšė 
$124,409,231. O jeigu darbi
ninkai pareikalavo kelių 
centų daugiau ant dienos, 
kad galėtų nupirkti savo 
vaikams duonos, tai milicija 
juos šaudė, policija arešta
vo, o teismai siuntė juos ka
lėjimam Tai ką reiškia ka
pitalistiškas surėdymas!

gegužės. Tas palies apie 
20,000 darbininkų.

Dabar kįla klausimas, kas 
tuos kapitalistus padarė to
kiais gerais? Atsakymas 
aiškus,— tai darbininkų ju
dėjimas — streikai, kurių 
čia buvo apie 20 į tris mėne
sius. Ir dabar streikuoja 
William Ford Company ir 
Hydraulic Press darbinin
kai jau 4-ta sąvaitė; jų skai
čius siekia į 100 su viršum.

Automatic Sprinkless Co. 
išėjo streikan 24 d. balan
džio, streikuoja 250 darbi
ninkų. Youngstovvn Sheet & 
Tube Co., Struthers Ohio iš
ėjo 22 d. bai., streikuoja apie 
400 darbininkų. Youngstovvn 
Rep. Ruber Co., padavė rei
kalavimus 8 vai. darbo su 
10 vai. mokesčia. Jei nebus 
išpildyti reika’lavimai, išeis 
į streiką su pirma diena 
gegužės 1,300 darbininkų. 
Youngstovvn’o mašinistai 
taipgi išeis į streiką su 
pirma d. geugužės, jų skai
čius siekia apie 3,000.

Štai kodėl "gerieji" kapi
talistai sumanė pasirodyt 
gerais 
kalavimų,” kad tik išsisukt 
nuo darbininkų rūstybės, 
kuri pastaruoju laiku vis 
aiškiaus ir aiškiaus apsireiš
kia. A. Z.

pakelt algas be ”rei-

i

MAINIERIŲ STREIKO 
NEBUS.

Nevv York.— Angliakasių 
unijos atstovų su kasyklų 
savininkais tarybos dėlei 
naujos sutarties pasibaigė. 
Sutartis padaryta 4-ms se
kantiems metams. Kasyklų 
savininkai sutiko pakelti 
darbininkams mokestį. Kaip 
paskelbė kapitalistų spauda, 
kompanijos kietos anglies 
darbininkams sulyg naujos 
sutarties išmokės daugiau 
$12,000,000, bet nepasakoma 
kiek augštesnė bus ta mo
kestis kiekvienam darbinin
kui. Pabriežiama, kad nuo 

i dienų dirbantieji darbinin
kai gauna pakėlimą 151/o%- 
Nieko nesakoma apie unijos 
pripažinimą ir darbo sąlygų 
pagerinimą bei darbo valan
dų sutrumpinimą. Sakoma, 
kad angliakasių konvencija 
įvykusi 2 d. gegužės svarstė 
naujos sutarties priimtas iš
lygas ir buk pasirašė ant 
sutarties abi pusės.

Visos tos žinios tečiaus 
mums nelabai aiškios ir ti
kimės, kad patįs mainieriai 
plačiau apie tai mums pra
neš. Iš tų paskelbtų žinių 
tik rodosi, kad anglių kasy
klų darbininkų streikas vis
gi neįvyks.

Šita žinia buvo jau para
šyta, kaip atėjo tikrų žinių, 
kad streiko nebus ir 176,000 
angliakasių gali būt jau ra-

t

DARBININKU REIKALAI
VARSTO DARBININKUS 

DURTUVAIS.
Hastings-on-Hudson, N. 

Y.— Sustreikavus čia Na- 
tional Conduit and Cable 
Co. darbininkams, tuojaus 
likosi prisiųsta milicija 
"tvarkai apsaugoti.” Ba
landžio 21 d. susirinkus bū
reliui darbininkų-streikie- 
riu, vienas iš darbininkų 
palietė milieninko šautuvą, 
kareivis rėžė darbininkui 
šautuvu i galvą, kitas gi vė
rė durtuvu, perdurdamas 
per peties mėsas ir kitose 
vietose.

Paskui praeinanti tūla 
moteris pro stovinčius mili
cijos kareivius prieš fabriką 
metė paniekos žodį galvažu
džiams. Moterį gal butų 
taipgi durtuvais subadę, bet 
greit subėgo minia darbinin
kų iš 200 vyrų ir 50 moterų, 
kad apgynus nelaimingąją. 
Kareiviai puolėsi prie mi
nios su atkištais durtuvais, 
tris pervėrė bagnietais ir 
tuo budu minią išvaikė, dau
gelį suimant ir atiduodant 
policijai.

STREIKŲ BANGA.
Visuose didesniuose Ame

rikos pramonijos centruose 
darbininkų neramumas jau
ste jaučiamas. Didelių strei
kų laukiama
Bridgeporte,

Nevv Britaine, Nevv Have- 
ne ir daugelyje kitų Connec- 
ticut valstijos miestuose.

Massachusetts vastijoje 
su pirma diena gegužės iš
eina ant streikų daugelio 
išdirbysčių darbininkai.

Lavvrence rengiamas ge- 
neralis darbininkų streikas. 
Bostone irgi laukiama strei
kų.

Nevv ’korke 1 d. gegužės 
sustreikavo 75.000 rubsiu- 
vių.

Taipgi sustreikavo Nevv 
Yorko uoste laivų mašinis
tai ir pečkuriai, atsisakyda
mi gabent amumcijoą Euro
pon. Keturi tūkstančiai 
darbininkų reikalauja 8 va
landų darbo dienos.

Suvirs 5,000 gatvekarių 
■notormonų. ir konduktorių 
u'treikavo Pittsburge. Ka

rai vi<ai sustojo ėję.
30,000 darbininkų strei

kuoja Westinghouse dirbtu
vėse Pittsburghe, reikalau
dami daugiau algos.

Washingtone streikuoja 
visi gatvekarių darbininkai, 
reikalaudami daugiau mo- 
kesties už darbą.

Ir taip visoj plačioj šalyj 
darbininkų judėjimas paki
lęs kaip niekad da nebuvo, 
nes pragyvenimo brangu
mas liekasi ’nepanešamu. o 
vis tik dėlei kapitalistiškojo 
nelemto šeimininkavimo.

Hartforde,
Ansonijoj,

mus. Kompanijos pripaži
no ir 8 valandų darbo dieną.

'Sutartis įvyko 1 gegužės, 
kaip tik į laiką, nes ant ry
tojaus Pottsvillėj prasidėjo 
angliakasių konvencija ir 
jeigu sutartis nebūtų įvy
kus, konvencija butų nubal
savus pradėt streiką. Su
tartis pasibaigs 31 kovo, 
1920 m.

Į

"Darbininkas" rašo, kad 
katalikai negali kun. Kemė
šio klausyti. Girdi:. "ne
jaugi visi katalikai taip ims 
ir klausys vieno žmogaus 
pasakymo.”

Aš, perskaitęs "Darbinin
ke” šitokį užreiškimą, pasa
kiau savo pačiai: "Pažiūrėk, 
ar nepastipo katinas!"

AUKOS
GARDNER. MASS.

f

Aukos L.Š.F. surinktos gerb. Bulo
tų ir Žemaitės prakalbose, 12 d. ba
landžio 1916 m.

Aukavo: V. Mikučionis $2. Po $1 
aukavo šie: M. Vaitiekus, D. Klinga, 
P. Vičius, J. Butkus J. Pilkauskas, J. 
Karlonas, P. Puido, J. Kukauskas. A. 
Kukauskas, A. Ivaškevičius, A. Čes- 
na, P. Mockevičius, J. Baltakis.

Po 50c. aukavo: S. Mačionis, J. 
Višniauskas, J. Jakimonis. J. Stru- 
žias. A. Rainis, J. Nalivaika, .J. Kont
rimas. K. Mileriutė, U. Šapranauskiu 
tė, J. Valiulis, R. Mačis, B. Česnaus
kas, J. Ivonaitis, W. Kalanto, E. Sa- 
baliauskiutė, L. Bekešienė, J. Žekiavi- 
čius. A. Stružienė (75c.), K. K veda- 
ravičius. A. Siekis. P. Jašinskas. 
Petrikas, .J. Vengris, A. Bagušis,

» » » 
"Žiburėlio" naudai.

W. Mikučionis S1.00; po 50c. 
kavo. D. Klinga, R. Mačis, M. Ches- 
na. M. Vaitiekus, P. Mockevičius, J. 
Pranckus, M. Pilkauskienė. J. Balta
kis, J. Bernardas, M. Kvedaravičius, 
J. Kavaliauskas, M. Venauskaitė. S. 
Kunca'tė, J. Ročius, S. Kulbis, A. Mo- 
kulis, P. Šleiva. A. Budris, W. J. 
Ivonaitis, M. Jakubonis, P. Krikščius. 
P. Krikščiūniene, J. Vejalis, M. Pil
kauskienė. J. Pilkauskienė, A. Pilkau- 
skiutė. B. černauskas.

A.

au-

MONTREAL. CANADA.
Velykų vakare susirinkus būreliui 

svečių pas Bubelius, sumanyta pa
rinkti aukų L.Š. Fondan. Surinkta 
$4.75.

Aukavo: K. Juškevičius ir Jonas 
žvega — po $1.00; E. Juškevičius 50c. 
M. Kontautas, A. Polikaitis, K. žižiu- 
nas, M. Bobelis, V'. Bobelis, J. Kišo- 
nas, K. Bobelis ir M. Juškevičienė — 
po 25c.; O. Bobelienė 15c.; Barb. Bo- 
belienė 10c. Viso $4.75.

J. Žviega.
Pinigus priėmiau. K. Šidlauskas, 

LŠF. iždin.

CLEVELAND. OHIO.
A.L.T.S. ir T.M.D. kuopų pareng

tose prakalbose 15 ir 16 d. balandžio 
surinkta aukų L. Š. Fondan $2.50. 
Aukavo: F. Januška $1.00, T. Gra
bauskas ir P. Gavėnas po 50c.; S. 
Banis ir J. Aleksiunas po 25c.

K. Aksomaitis.
Pinigus priėmiau bai. 24, 1916.

K. Šidlauskas, LŠF. ižd.

ATHOL. MASS.
A. Vinciunas L.Š.F. aukavo $1.00, 

antrą dolerį aukavo Lenkai, kurie čia 
rodė karės paveikslus. Viso $2.00.

P. Buzevičia.
Pinigus priėmiau.

K. Šidlauskas, LŠF. išd.

Pajieškojimai
Šiuomi atkreipiame gerb. skaityto

jų, kad sykį į metus skaitytojas turi 
teisę pajieškot už dyką tik vienos 
ypatos, o ne visos litanijos savo gi
minių. Apmokami pajieškojimai taip
gi negali būt ilgesni vieno colio, irgi 
į vieną pajieškojimai tolesniai nedėsi
me visos eilės vardų ir skirtingų 
antrašų, negut jieškomieji butų iš tos 
pačios vietos. Administracija.

Pajieškau giminių, aš esu Kauno 
gub, Vilkmergės pavieto. Užpuolių 
miestelio. (19)

K. Miliutė,
262 W. 4th st., So. Boston. Mass.

Pajieškau brolio Kasparo Džiaugto, 
Kauno gub. ir pav., \ eliuonos vaisė., 
ir parapijos, Džiaugiu sodžiaus, gy
veno Lincoln, N. H. Meldžiu atsi
šaukti, ar kas jį žino pranešti.

Franas Džiaugis. (18)
113 So. Main st.. Los Angeles, Cal.

Pajieškau savo krašto merginų ir 
pažįstamų. Aš esu Kauno gub., Pa
nevėžio pav., Božių sodžiaus, \ abal- 
ninkų parap. Prašau atsišaukti.

Jonas A. Zlandelis, (18)
263 N. Townsend st..

Los Angeles, Cal.

Pajieškau Juozo Buslio ir J. Pa- 
tackio, kurie gyvendami sykiu su 
Antanu Milbuda ir Petru Tetulaičiu 
paėmė Milbudos $150.00, Kaz. Kra- 
jausko du auksiniu žiedu ir laikrodė- 
1., o Tetulaičio 45,00, ir išvažiavo į 
platų svietą. Jie nesenai atvyko iš 
Tamaųua, Pa. Kas apie juos praneš, 
gaus $25.00 atlyginimo. (18)

A. Millbudas,
1401 Westem avė.,

N.S. Pittsburgh, Pa.

Pajieškau brolio Juozo Zimkaus ir 
sesers Marijonos Zimkiutės, ištekėju
si rodos už Račiūno, jiedu Kauno gub. 
Telšių pav., Varnių valsčiaus, Kujie- 
nių sodžiaus, taipgi Ona Mockape- 
triutė-Zimkienė pajieško brolio Balt
raus Mockapetrio ir sesrs Magdalenos 
jiedu Suvalkų gub, Senapilės pav.. 
Klebiškiu valsčiaus, Prielaukio so
džiaus. Meldžiu atsišaukti. (18) 

Aleksandras Zimkus.
115 Essex st.. Jersev City, N. J.

Pajieškau brolio Juozapo Savicko, 
Krakių sodžiaus, Viekšnių parap., 
Šiaulių pav., Kauno gub., taipgi ir 
kiti gentįs, pažįstami draugai ir 
draugės malonės atsišaukti šiuo ad
resu: (18)

Joe Ross,
442 Redwood avė.. Winnipeg, 

Man.. Canada.

Pajieškau kaimynų: Jono šaučiuno, 
Rapholo lapelio, Kaz. Siukumo, Jono 
Mėlynio ir Adelės Mėlvniutės, visi 
Pandėlio parap.. Virbališkių vaisė., 
Vilmergės pav., aKuno gub.

Joe S. Petronis, 
2459 Tremont st,

W. S. Cleveland, Ohio.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nuo 23 iki 30 metų, kad butų blaiva, 
dora, laisvų pažiūrų, mylinti skaity
mą ir švarumą namuose, gražų ir 
prielankų šeimynišką gyvenimą, galt 
atsišaukti be skirtumo tautos. Aš 
esu vaikinas 37 metų amžiaus, blai
vas, laisvų pažiūrų. Geistina, kad 
atsišauktų iš artimesnių kolionijų, 
platesnis pasikalbėjimas per laiškus.

G. Žolynas, (19)
18 Spruce st., Lewiston, Me.

Pajieškau moteries apžiūrėjimui 
trijų kambarių ir vieno žmogaus. Už 
tai skiriamas pilnas pragyvenimas ir 
butas. Darbo nedaug. Liuosą lai
ką gal sunaudoti saviems reikalams. 
Ypač kokia našlė bei su mažu kūdi
kiu apleista moteris te pasinaudoja. 

P. Dumlis.
6419 St. Clair avė.,

N. E. Cleveland, Ohio.

Pajieškau vyro Adomo Scebravi- 
čiaus, kuris 2 d. kovo 1915 m. pabėgo, 
palikdamas mane su dviem mažais 
vaikučiais dideliame varge. Jis turi 
ant kairės rankos juodą apgamą ir 
ant galo nosies juodas randukas. Sto
rai kalba ir mėgsta išsigert. 26 me
tų, paeina iš Vilniaus gub.

Prašau pranešti, atlyginimui pa
skirtu $5.00. (19)

Antosė Scerbavičienė.
126 River st., Haverhill, Mass.

Pajieškau Frano Vaičukino, Vil
niaus gub., Trakų pav., Kidonių kai
mo. Gyveno Rochester, N. Y.

Vilimas Vačukonis,
130 Tudor st., So. Boston, Mass.

Paiješkau apsivedimui laisvų pa
žiūrų merginos arba našlės doro pa
sivedimo. ne jaunesnės 20 metų ir ne 
senesnės 30, tur mokėt skaityt ir nors 
kiek rašyt. Aš 30 metų. (19)

J. H. V.
918 W. 33rd st., Chicago, m.

Pajieškau Agnieškos Valiauskaitės, 
Kauno gub.. Telšių pav., Kuntaučių 
miestelio.

Petronėlė Jankauskaitė,
157 Street No. 34. Karas avė.,

Harwey, 111.

Pajieškau Juozapo Jakubkos, Pa- 
trošiškių kaimo, ir sesers Pranckos 
Petronaičios-Bagdonienės. abu Kau
no gub., Panevėžio pav.

Albina Petronis,
719 Lincoln avė., Rockford, III.

Pajieškau Nastazijos Minskaitės- 
Baranauskienės ir Veronikos Žėkai
tės, Traškunų miestelio, Vilkmergės 
pav., Kauno gub.

Teklė Petkunaitė,
45 Wendall avė., Schenectady. N. Y.

Pajieškau pusbrolių: Kazio. Povilo 
ir Jurgio Matulių. Naujasėdžių vien
kiemio, Pandėlio vaisė., Alizavos pa
rap., Kauno gub., gyveno bene Keno- 
sha, Wis.

Joe S. Petronis.
2459 Tremont st.,

W. S., Cleveland, Ohio.

Pajieškau draugų: K. Tamošiūno 
K. Kazlausko. K. čiurlio ir J. Pilkau
sko, visi iš Argentinos atvyko Ame
rikon.

Joe S. Petronis.
2459 Tremont st.

W. S. Cleveland. Ohio.

Pajieškau draugų: Petro Nolivai- 
kos, Pijaus Abraičio ir Jono Vasi
liausko, visi Suvalkų gub., Mariam- 
polės pav.. Keturvalakių parap., Bal- 
supių kaimo. (20)

Jonas Pečiukaitis.
BOX 142, Scarbro. W. Va.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nuo 16 iki 24 metų amžiaus, aš esu 
25 metų, turiu gerą darbą — savo 
"drugštorį,” mergina turi būt apsi
švietusi. Su pirmu laišku prašau pa
veikslo.

, J. T—tas,
BOK 288. Painesdale, Mich.

Pajieškau brolių: Baltramiejaus ir 
Jono J. Tenturų, taipgi Alex. Čeko 
ir Kaz. Pagevičiaus, visi Kauno gub., 
Panevėžio pav., Joniškės parap.

Juozas Tenturas,
BOK 288, Painesdale, Mich.

OMAHOS DARBININKAI 
ORGANIZUOJASI.

Omaha, Nebr.— čionai 
susitvėrė restoranų darbi
ninkų, fabrikų darbininkų, 
ofisuose dirbančiųjų, krasos 
darbininkų, barberių, ”jit- 
ney” automobilių šoferių ir 
kitokių darbininkų unijos.

Kai-kurios senesnės uni
jos iškovojo sau pripažini
mą, kitos išreikalavo pakėli
mą algos.

Šiame mieste darbininkų 
judėjimas gyvai pradėjo ap- 
sireikšt nuo 15 d. balandžio. 
Organizuoti darbininkai no
ri nepalikti mieste jokių ne
organizuotų į unijas darbi
ninkų.

&

DIDELIS STREIKAS 
PITTSBURGE.

Westinghouse Electric 
manufacturing Co. fabrikoj
East Pittsburge vėl kilo 
streikas. Užpereitoj su bato j, 
kaip unijos vadovai sako, iš
ėjo streikan 6,300 žmonių ir 
tuojaus ketino mesti darbą 
likusieji. Išviso tos kompo- 
nijos dirbtuvėse čia dirba 
30,000 žmonių. Streikieriai 
reikalauja 8 vai. darbo die
nos, daugiau algos ir priėmi
mo atgal į darbą dviejų vy
rų, kuriuos kompanija pa
varė už agitaciją.

Dabar atėjusios žinios sa
ko, kad streikuoja jau visi 
30,000 žmonių. Dirbtuvės 
uždarytos . Jas saugoja po
licija.

HYDE P ARK. MASS.
Aukos surinktos LA.F. gerb. Bu

lotų ir Žemaites prakalbose 5 d. ba
landžio 1916 m. Aukavo: po $1.00;

P. Markelis, G. Kačėnas. P. Cizu- 
nas. J. Pičiulis, E. Macienė, J. Nor- 
butas, J. Geska. P. Dereškevičia ir J. 
Seman. Po. $2.00 aukavo: R. Mor
ton ir VV. Krull. 
L. Zavistanavičius 
60 centų.

Po 50c. aukavo:

A. VVeston $1.50; 
$5.00; K. Budvitis

A. Mickelavičius, 
I). Budvitis, J. Leponis, A. Tunikai- 
tė, *J. P. Pazireckis, A. Norbutaitė, 
M. Stropačiutė, A. Galminas, 
~ Norbutienė, J. Stanskis.

Su smulkiomis aukomis iš 
rinkta $27.95.

Apmokėjus spaudos lėšas 
$26.20 perduota L.Š.F. iždininkui.

Pinigus priėmiau.
K. Šidlauskas. LŠF.

I).
L. Krull 

viso su- 

$1.75,—

iždin.

STRUTHERS. OHIO.
per Velykas besilinksminantČia

pas pp. Kaminskus likos užsiminta ir 
apie nukentėjusius nuo karės musų 
brolius. Suaukauta $2.25; aukavo 
šios ypatos: .1. Viskupaitis $1.00; J. 
S. Mažuika 50c.; A. Kuokštys, P. 
Karsokas ir J. Gedeminskas po 25c.

Visiems au' avusiems ištariu šir
dingu ačiū. Aukų rinkėjas.

Aukas priėmė L. Š. F. iždininkas 
K. Šidlauskas.

Pajieškau apsivedimui lietuvaitės 
nuo 20 iki 30 metų amžiaus, mylin
čios gražų šeimynišką gyvenimą. Su 
pirmu laišku meldžiu prisiųsti ir sa
va paveikslą. (18)

Kazis Malinauskas.
175 Fairfield avė., 2nd fl,

St. Paul. Minn.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
tarp 18 ir 20 metų amžiaus, turi būti 
protinga ir gera gaspadinė. Aš 27 
metų, uždirbu po 18 dol. sąvaitei ir 
turiu pinigų bankoj.

V. Baliukonis.
% Joseph Cobin, 

Marrimack str, N. Woburn, Mass.

Pajieškau giminaičio Kazimiero ir 
Domininko J. Adomaičių. Kauno gub., 
Panevėžio pav.. Naujamiesčio valse.

Marijona Adomaitienė. (19)
12512 Forest avė.

S. E. Cleveland. Ohio.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
aš esu 36 metų amžiaus angliakasis, 
geistina, kad mergina butų nevisai 
bėdina, ir mylinti dorą gyvenimą. Su 
pirmu laišku prašau paveikslėlį pri
siųsti. (18)

Anthony Yanies.
BOK 57, Red Star, \V. Va.

Pajieškau apsivedimui lietuvaitės 
ar prusaitės, ne senesnės 24 metų, 
blaivos ir mylinčios dorą gyvenimą, 
moknačios rašyt anglų kalboj. Aš 
esu 32 metų, uždirbu 4 dol. į dieną. 
Su pirmu laišku prašau prisiųst pa
veikslą.

K. J. Sausis,
BOX 917, Campello, Mass.

Pajieškau pusbrolio Albino Kairio, 
Vidgirių kaimo ir draugo Mikolo 
Samuolio, Sarmačiunų kaimo ir ki
tų giminių ir pažįstamų Suvalkų bu- 
bern., Vilkaviškio pav., Pažeriu vals
čiaus. (20)

Juozas Vasilius,
76 Graham avė.,. Detriot. Mich.

Pajieškau draugų, giminių ir pažį 
štamų. Aš esu Suvalkų gub.. Seinų 
pav.. Seirijų parapijos.

John Magalenga,
Mount, Tom, Mass.

Pajieškau Frano Skurdausko, Kau
no gub. Telšių pav., Skuodo parap. 
Paluknės sodos. (20)

Dominika* Kaušis.
Von Pletin Co., Long Lake, Wis.

Pajieškau tetos Agotos Slesarai- 
čiutės (rodos, ištekėjusi), Suvalkų 
gub.. Mariampolės pavieto. Veiverių 
valse.. Kūjagalvių kaimo. Jos brolį 
M. S. užmušė Johnson Co. girioj, 
Seattle. Wash.

Jurgis Slesoraitis,
577 N. Riverside st,

Waterbury, Conn.
Pajieškau apsivedimui vaikino, ne 

jaunesnio 25 ir ne senesnio 30 metų. 
Aš esu 23 metų, laisvų pažiūrų. Su 
pirmu laišku prašau paveikslėlio.

Anna Sinkaitė.
3360 Emerald Avė., Chicago. III.

Pajieškau brolio Benedikto Visgau- 
do ir draugų Antano Barausko, Sta
sio Raginio, A Mikalausko ir Frano 
Bernoto.

Augustinas Visgaudis, 
% Fred Johnson Co.

Lake Placid, N. Y.

Pajieškau Onos ir Juzės Kerveli- 
kių, Kauno gub., Raseinių pav., Sar- 

■ tininkų vaisė., Balskų sodos.
Povilas Andriulis,

J 353 Middle str., Kenosha, Wis.

Pajieškau pusbrolių Antano ir Ka
stanto Gailevičių, Kauno gub, Tel
šių pav, Narindaičių parap. Nurkių 
sodžiaus.

A. Deimantas,
4 Salėm st., Nashua. N. H.

Pajieškau brolio Frano Mockevi
čiaus, Kauno gub, Šiaulių pav, Rau
dėnų parap, Vasbočių sodos, taiptri 
Antano Dvariškio.

St. Mockevicia, (20)
BOK 109, Great Neck, L. 1. N.Y.

Pajieškau pusbrolių Vlado ir Juo
zo Gurklių Varniškių sodžiaus, Ku
piškis valsčiaus, Vilkmergės pav. 
Kauno gub.

Dominika* Balčiūnas,
18 Spruce st, Lewiston, Me.

Pajieškau draugų ir draugių Kau
no gub, Šiaulių pav. Lūkės parapi
jos, visų savo pažįstamų meldžiu at
sišaukti.

John Matulon,
633 Superior st, Ottawa. III.

Pajieškau dėdės Kazio Karčiausko, 
Suvalkų gub, Cikabudės kaimo, taip
gi pusbrolių Lapinskų, gyvenimo, 
Baltimore, Md.

Juozas Karčiauskas, (20)
665 Washington st, New York City.

Pajieškau Frano ir Jono Longvinų, 
Antano Liuso ir kitų. Kauno gub, 
Šiaulių pav, Viekšnių miestelio. 

Uršulė Vilckauskiutė, 
53 Hudson avė, Brooklyn, N. Y.

Pajieškau pusbrolio Juozo Baltriu- 
ko, Kauno gub, Telšių pav., Platelių 
parap, Stirbaičių kaimo, gyveno Chi- 
cagoj.

Frank Petreikis,
152 E. U6th str, Chicago, III.

Pajieškau Karalinos Juodienės f po 
tėvų Burokiutė), Vilniaus gub, Tra
kų pav, Aukštadvario valsčiaus, Pa- 
lapiškių kaimo. Meldžiu atsišaukti. 

Uršulė Vilckauskienė.
17 Morton st, Boston, Mass.

Pajieškau draugo Juozo šeštoko, 
Kauno gub, Vilkmergės pav.. Trašku
nų valse, Montvilo dvaro.

Antanas Binkus,
551 41st avė, E.

Vancouver, B. C. Canada.

Pajieškau Stanislovos Gulbaitės, 
kuri jieškojusi savo tėvo Justino Gul- 
baičio. Nuo rusų konsulio girdėjau, 
kad jinai atvažiavo Chicagon. Mel
džiu kas žinote pranešti.

J. Sutkaitis, 
BOK 214, Wash. County, 

Woodland. Me.

Pajieškau J. R. Pušinio, Kauno gu- 
bern, Vilkmergės pav. Užpuolių val
sčiaus, Degėsių sodžiaus, gyveno 
I.awrence, Mass.

E. Daugelevich,
94 Plymouth st,

Bridgewater, Mass.

REIKALINGAS MOKINYS.
Reikalingas jaunas vyras mokintis 

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

GEORGE PRI1.LA,
1101 VVashington st, Norwood. Mass.

REIKALINGAS KRIAl’ČIUS, ku
ris gerai moka siūti kostumeriškus 
siutus. Darbas ant visaos, mokestis 
gera. Atsišaukite pas

Frank Philips,
127 N. Wyoming st, Hazleton, Pa.

PARSIDUODA BARBERŠAPĖ.
Parsiduoda 4 krėslų barberšapė, 

viskas įtaisyta pagal naujausios ma
dos ir labai geroj vietoj. Atsišaukit 
laišku arba ypatiškai į "Keleivio” 
redakciją.

PARSIDUODA NAMAS
Sykiu taipgi parsiduoda bučernė ir 

grosernė, viršuj yra puiki svetainė 
šokiams ir mintingams. Biznis ge
rai išdirbtas, lietuvių apgyventoj vie
toj. Parsiduoda dėlei savininko per
sikėlimo gyvent ant farmų. Kreip
kitės tuojaus. Atvažiuojantiems pir
kti užmokama kelionė.

Jonas S. Kasparas, 
2017 N. 17th st, Springfield, III.

POST CARDS!
Arba maži paveikslėliai, tiktai dėl 

vyrų. Sampelių prisiunčiu už 7 štam
pas po 2c. (19)

C. P. U,
122 Riverdale avė, Yonkers. N. Y.

Parsiduoda Grosernė.
Kurioj yra visokių smulkmenų, bi

znis geras, vieta apgyventa lietuviais, 
lenkais ir slavokais, parduoda pigiai. 
Kreipkitės laišku arba ypatiškai šiuo 
adresu: (19)

KAZIMIERAS KAZAKEVIčIA.
150 Fayette st, Lowell. Mas<«.

čeverykų ir Dry Goods 
Storas

Parsiduoda pigiai. Vieta apsryve’- 
ta l>etuvia:s ir lenais, rri’ al’s eina 
gerai. Smulkesniu žinių klauskit pe 
laišką arba ypatiškai Yra ir č<*--^ 
ryku taisymo varstotas. <2i>)
A. G. 38 Market st, Brijrhton. Mass.

Ar uždirbi užtektinai?
Ar padarai pragyvenimą ir 

kieknors viršaus?

Kožnas atsišaukęs tuo
jaus gaus nuo mų.s gera 
patarimą, kaip uždirbti 
daugiau pinigų ir turėt 
geresnį pelną už savo 
darbą. Rašykit pas:

INTERNAT10NAL NOVELTY CO. 
1154 Lincoln Avenue,

Utie*. N. Y.

GRĮŽKIT ant ūkių.
Apsigyvenkit palei Rock Is- 

land geležinkelį. Daugybė ge- 
: rų progų įgyt ūkę Arkansas, 
Louisiana, Oklahoma, Texas, 
New Mexico, Colorado ir Misso- 
uri valstijose. Nepaprastai ge
ra žemė, kaina pigi. Musų im- 
migracijos biuras suteiks jums 
bešališkas ir pasitikėjimo vertas 
informacijas apie ukes kraštuo
se, per kurius mus geležinkelis 
bėga. Rašykit lietuviškai pas 
L. M. Allen, Passenger Traffic 
Manager, Rock Island Lines, 
Room 718, La Šalie station, 
Chicago, III. (2)

PARSIDUODA BAKBERNĖ
Lietuvių apgyventoj vietoj pigiai 

parsiduoda lietuviška barbernė. Sa
vininkas turi išvažiuot kitur ir todėl 
priverstas greitai parduoti. Kreip
kitės šiuo adresu:
122 Broadway, So. Boston. Mass.

REIKALINGAS LIETUVIŠKAS 
FOTOGRAFISTAS,

kuris galėtų atsakančiai padaryti 
darbą prie retašavimo. Darbas ant 
visados.

VINCAS VEL2IS, 
1913 AVestminster st,

Providence, R. I.

PARSIDUODA KRAUTUVE
Bečernė ir Grosernė lietuvių ir 

lenkų apgyventoj vietoj; biznis toj 
pačioj vietoj per ilgus metus; tagi 
gera proga bile kam pasinaudoti. 
Kreipkitės sekančiu adresu: (20)
73 Endicott st.. Boston, Mass.

PARSIDUODA PUIKUS BIZNIS.
Kas norėtų pirkti biznį, t. y. sa

liuną, bučernę ir grosernę, meldžia 
kreipties pas mane ypatiškai ar lai
šku. Biznis išdirbtas, vieta lietuvių 
apgyventa, netoli lietuvių bažnyčios. 
Parsiduoda iš priežasties savininko 
senatvės. Kreipkitės tuojaus.

L. NAJULIS, (19)
751 Ferry avė.. Camden. N. J.

RUMFORD, ME.
Kodėl nenusipirkt namą dėl savęs, 

farmą arba mieste? Aš turiu tokias 
labai pigiai nuo $500 iki $15,000. Ko
dėl neapsižiurėt tuos nupigintus pir
kimus. (20)

HAROLD McINNES,
63 Congress st., Rumford, Mass.

*-------------------------- - ----------------------
PARSIDUODA KRAUTUVE 

Vyriškų ir Moteriškų Drabužių ir 
Tabako olselis. Yra skalbinių ofisą* 
ir parduodu tikietus ant geležinkelio 
tarp Montello ir Bostono. Krautuvė 
randas geriausioj vietoj šiame mies
te. Randa nebrangi. (?>

A. BEKAMPIS.
114 A mes st., Montello, Msm.

REIKALAUJU RUTV- šiuomi 
kreipiuosi į lietuvaites, kurios augi
na rūtas, kad prisiųstų man rūtų sėk
los arba šaknių. Už prisiuntimą už
mokėsiu $1.00.

Miss J. Foster,
R. 2, ‘ Portis, Kansas.

NETIKRI PINIGAI.
Pas mane galima gauti netikrų po

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

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

Prisiųskite 25c. krasos ženkleliais, 
o gausite visokios rųšies pinigų pa
žiūrėjimui. (18)

K. INTAS,
P. O. BOX 73, Chicago, I1L

DYKAI! DYKAI!
Aš duodu dykai didelę Monų Kny

ga, iš kurios galima išmokti padaryti 
didižausius monus ir uždirbti dideliu* 
pinigus. Šitą monų knygą aš duo
du kaipo priedą tiems, kurie pirk* 
nuo manęs puikią ir gvarantuota 
BRITVĄ. Prekiuoja tik 2 doleriai. 
Siųskite reikalavimą ir pinigus, o a* 
tuojaus prisiųsiu puikią britvą ir di
delę monų knygą. (19)

L. PAULAUSKAS,
152 MILLBURY ST,

HORCESTER. MASS.

LAVVRENCE, MASS.
10-METIMS JUBILEJ1NIS 

BALIUS
Moterų Šv. Onos Draugystės bus 

Subatoj. 13 Gegužės (May). 1916 nu 
Prasidės 6-tą valandą vakare 
Lenkų švento Mykolo Salėje.

11 Harvard st, Lavvrence, Mass.
J šį balių yra užprašytos visos 

Lawrenco Draugijos (be skirtumo pa
žiūrų). kaip moterų, taip ir vyrų. 
Naujausius šokius, amerikoniškus ir 
lietuviškus griež lietuvių Beno Or
chestra. Užprašome visus vietinius 
ir kitų apielinkių lietuvius ir lietuvai
ty atsilankyti į šį Jubilėjinį balių. 
Tai pirmutinis I-awrence bus toks 
gražus pasilinksminimo vakaras. Bus 
visokiu žaislų, skanių gėrimų ir už
kandžių. Ateikit visi. Jžanga tik 25c.

Nuoširdžiai kviečia Šv. Onos D-tės 
’ KOMITETAS.

AR NORI BŪT GRAŽUS?
.Joigu taip, tai nusipirkite Mosties, 

kurią išdirba Davis Company ir vist 
daktarai ir aptiekoriai pripažįsta ge
riausia.

Ištepant moste veidą prieš einant 
gult per kelis vakarus padaro veidą 
tyru ir skaisčiu. Mestis išima viso
kius spuogus ir dėmes (plėtmus) sau
lės nudegimus ir lašus. Kaina dė
žutės 50c.

Merginoms, kurios nori būti raudo
nos .mes turime prie tos mosties pri
taikytą odos pudrą; vakare reik iš
tepti moste veidą, o ryte patrinti su 
musų pudru. veidas palieka skaisčiai 
baltas-raudonas. Tas pritinka ir vyrams.

Odos Muilas tikrai išgydo spuogus, 
jeigu jie nepaeina nuo sunkios ligos. 
Kaina 25c.

Jeigu just; kvapas dvokia, mazgo
kite dantis kasdien su muilu. Dan
tis palieka balti ir kvapas kvepiančia. 
Muilo kaina — 25c.

Pinigus galite siųst money orderiu 
arba 2centinėmis stampomis.

J. RIMKUS.
BOK .m>, Holbrook, Mass.
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HUMORISTIKA Musu šalį: 
Ištremk prusus, 
Austrijokus — 
Sugrąžink tenai 
Kazokus.

f

Gaidukas.

L i

i y

LIETUVOS KLERIKALŲ 
HIMNAS.

(Aukauju kun. Olšauskui, 
Laukaičiui, Dambrauskui 
p. Yčui.)

Dieve gelbėk 
Musų carą. 
Duok laimėt jam 
Šitą karą.
Padaryk,
Kad baisų Prusą 
Jis sutriuškintų 
Kaip blusą.

ir

Gabus istorikas.
Chicagos šv. Kazimiero 

vienuolyno ”high schoolės” 
skyriun atėjo kunigas pa
klausinėti šio-to mokinių iš 
istorijos. Tuojaus užklausė 
vieną mokinę:

— Pasakyk man, duktė, 
iš kokios dalies žemės lietu
viai atėjo pabaltijon apsigy
venti?

— Iš Egipto, žinoma, dva
siškas tėveli!

— Kaip tai, iš Egipto, — 
kur tu tą skaitei?

— Nagi nė skaityt nerei
kia. Juk mes kasdien pote
riuose randam sakant, kad 
Dievas mus išvedė iš žemės 
Egipto, t. y. iš namų neva
lios...

• ♦

Meldžiam tavęs, 
Visagali:
O! išgelbėk 
Musų šalį! 
Ištremk prusus, 
Austrijokus — 
Sugrąžink tenai 
Kazokus!

Ir panelė
Mus švenčiausia, 
Gelbėk carą 
Mylimiausią.
Oi, užtark tu 
Jį pas Dievą, 
Užtark tikrąjį 
Mus tėvą.

Tik žiūrėkit, 
Kaip tėvynę 
Liuteronai
Mums sumynė: 
Kur mokyklą 
Atidarė,
Rusų kalbą 
Lauk išvarė. 'f

Nėr kampuose 
Ten ikonų. 
Nėra popo
Su sijonu,
Nėr ant sienų 
Caro veido — 
Net kalėjimus 
Paleido!

< t

Kas gundo mus prie pikto?
Kartą tūlas dvasiškas tė

vas parapijinėj mokykloj 
sakydamas pamokslą apie 
„septynis didžius gTiekus,” 
sako:

“Mus, mano mieli avinė
liai, zlydukas arba šėtonas i 
visados storojasi priku- j 
syt prie grieko. Cicilikai to- 
že gundina mus prie smer- 
telno grieko! Jie sako, kad 
kunigų nereikia klausyti, 
bet mokvtis. Visi tie. kurie» r

mus gundžia. yra lygus pa
čiam šėtonui ir...

Tuo tarpu vienas vaikas j 
pašoka ir sako:

„Tėveli, nesakyk, taip, ba 
ir pats Dievas mus gundo 
prie pikto.”

„Ach, tu bydle!” suriko 
kunigas, ”to yra ne prauda; 
kur tu tą matei, turbut jau 
buvai ant Bagočiaus pa
skaitų? A!”

„Ne, tėveli,” sako vaikas. 
„Ne ant paskaitų, bet aš po
teriaudamas randu sakant: 
’...ir nevesk mus į piktą pa- 
gundinimą. bet gelbėk mus1 
nuo pikto’.”

„Cit, tu avingalvi,” sako 
kunigas, "tu neprivalai gal
vot, kas poteriuose parašy 
ta, tik poteriauk ir viskas.

Užsirašykite tuojaus
Mėnesinį Teorijos 

Žurnalą

“NAUJOJI GADYNE”
Kurį greitu laiku išleis LSS.

•NAUJOJI GADYNĖ." tai naujas 
gyvybės pulsas Amerikos lietuvių 
darbininkų gyvenime.

"NAL JOJl GADYNĖ" bus visiems 
prieinamas ir visiems lygiai indo- 
mus ir varbus mokslo ir žinijos 
šaltinis.

"NAJAJĄ GADYNĘ” redaguos gilus 
teoretikas drg. P. Grigaitis. Jam 
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, 
eilių ir uoliai stovės darbo žmonių 
reikalų sargyboje.

"NAUJOJI GADYNĖ" bus storas, <n- 
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 SU Philadelphia, Pa.
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LIETU VI-DARBININKE
Nusipirk, perskaityk ir duok savo draugui skaityti, vieną svarbiausių 

lietuvių kalboje veikalų:

IR SOCIALIZMAS”

Mokiname Angliškai 
Visose dalyse Amerikos ir Kanados 

Vienintelė mokykla, kurtoj kiekvienas ffali išmok 
U Anglišką kalba. Ubai trumpame laike. šiom mo 
<cykio» naujausia ir tobulinčiau šia metodą. Muki 
name per laiškus, visose šalyse, už labai mažą at 
lyginimą; teipjau klesose dienomis ir vakarais. 
JriAru nori išmokti greitai Analų kalba, ateik c 
rašyk platesnių žinių.

D-RIS ST. 1HDBZEJEWSK

Jeigu kada skaitei vieną-kitą storesnę 
knygą ir iš jos nemaža pasimokinai ir 
apsišvietei, tai perskaitęs "Moteris ir 
Socializmas” pamatysi pasaulį visai ki
tokioj šviesoj; ši knyga atidarys Tau 
akis ir parodys, kas gero ir pikto yra 
šių dienų draugijinėj tvarkoj.

Šią knygą parašė garsiausis pasaulyje 
filosofas-sociologas Augustas Bebelis, 
kurio raštai yra išversti į visų kultūrin
gųjų tautų kalbas. Vertimas puikus, 
kalba lengva. Knyga atspausdinta ant 
gražios popieros ir turi išviso 430 pusi.

Vokiečių kalboje "Moteris ir Socializ
mas" tapo išparduota net 50 laidų (viso 
api- 1 milioną ekz.).

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

____ išaiškina senovės i 
ir kitų tautų moterų politišką ir sociali padėjimą ir išdėsto senovės Į} — .i. _t - _ • »_______ i • ... L

K•
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I 731 W. 18th st., Chicago, Iii.

Vienatinis lenkiškas

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

I

I 'II

i
t

_____________________ ___ :
Apie moterų gyvenimą praeityje; išaiškina senovės graikų, romėnų 

ir kitų tautų moterų politišką ir sociali padėjimą ir i’1' -- ------- ' - K
mokslininkų pažvalgas j moteriškę.

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

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

Si mokslo ir teisybės knyga kaštuoja tik $1.00; gražiuose audeklo 
apdaruose $1.50. Pinigams siųsti adresas:

i

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

Jeigu neturi mano katalogo, tai prisiųsk už 3c. pačtinę markę, o tu
rėsi dideli ir puikų katalogą, kuriame rasi visokių geriausių ARMONIKŲ 

HR1UBŲ. ir daugybę kitokių MUZ1KALIŠKŲ INSTRU- 
?*kNTjL, .ISTORIŠKŲ IR MALDŲ KNYGŲ, kokių tik randasi lietuviš
ko; kalboj. Puikiausias koncertinis Armonikas su 76 ir 102 raktais. 
Kainos labai prieinamos. Naujausias Lietuviškas Sapnininkas, dydžio 
5x6 su 310 paveikslėlių. Kaina 50c. Reikalaukite visokio tavom pas 
tikrą lietuvį, o gausite teisingus taborus. Agentams parduodu pigiau. 
Rašykit tokį adresą:

W Q VVflidplflC 112 GRAND ST.,▼ t • O. vv UlUUllb BROOKLYN, N. Y.

&.

“KOVA” 229 N. 6-th St.. Philadelphia. Pa

a
$

COLUMBIA Gramafonas

Šventas Jackau 
Su aliejum,
Ir Brigyda
Su Motiejum.
Ir Alioize 
Be ūsų — 
Išklausykit 
Maldas musų:

8
Visi šaukiam 
Nusiminę: 
Paliuosuokit 
Mus tėvynę! 
Išvarykit 
Prūsų valdžią, 
Ką sugrįžti 
Mums neleidžia.

Mes i Lietuvą 
Sugrįžę,
Jau iškalno
Pasiryžę,
Tas mokyklas 
Uždarysim,
O bažnyčių 
Pristatysim.

Mokslas žmones 
Tik gadina, 
Bedievybės 
Išmokina
Ir ”buntaučikų’’ 
Pridaro — 
Nesibijo 
Net ir caro.

Mes tą madą 
Išnaikvsim, 
Vienuolynų 
Pristatysim, 
Socijalų 
Neturėsim, 
Vien davatkas 
Tik perėsim.

Todėl meldžiam, 
Visagali.
Tu išgelbėk

Lietuviai Kliaučiai
Visokius Vyrams Drabužius 

Siuvame ant Užsakymo
Išvalome, sutaisome ir išprusi

name senus.
A ienintėlė Kriaučių kompanija 

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

t kreipkitės pas mus.
| SOUTH BOSTON CUSTOM 
¥ TAILORING CO.
v 278 Broadway, So. Boston.
•~r------------------ ~ _
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{Lietuviai Apsiginkluokite! į
NUSIPIRKITE SAVO NAMUS, 
jums randos išmokės juos ir se
natvei turėsite dailų pragyveni- 

-s mą. Apdrauskite (inšiurikite)

::
aucrvuc y moJ ui Itviuc f

IT namus ir rakandus (forničius), 
Į kad nelaimei atsitikus galėtu-

' +
X

“Svarbi žinia.“
■'Darbininko“ reporteris 

parašė „svarbią žinią.” jog 
”White Way” restorano sa
vininkas per Velykas sirgo, 
bet dabar, ačiū Dievui, jau 
taisosi.

Ot, kad tas reporteris butų 
radęs kataliką, kuris per 
Velykas neserga, tai butų 
naujiena. Juk katalikai per 
Velykas netik galvos ir pil
vo skaudėjimu serga, bet, 
karštesni jų net "ošpitoiėn’ 
atsidūrė. Adomukas.

Politika prie baro.
— Sei, Frenk, jeigu rus- 

kis džermaną sumuštų, tai 
butų daug geriau ant svie
to.

— Valuk ko tu taip misli- 
ni, Džiodž?

— Valuk to, kad po rus- 
kiu vogdavau arklius visą 
gyvenimą ir nė karto tur- 
moj nesėdėjau, o kaip pavo
giau kuiną Vokietijoj, tai 
tuojaus mane į džėlą įkišo.

— O aš sakysiu, kad ant 
to ruskis da aršesnis, ba aš 
tik čebatus pristavui pavo
giau ir mane uždarė cypėn.

Monikai Jonaitukei. Gai
limės, kad Tamistytės medi
tacija negalime įdėti, netu
rėdami laiko eilėms taisyti. 
Tik patariame neliūdėti, pa
saulyje yra ir daug gero ir 
gražaus, tik reikia links
miau į dalykus žiūrėti.

M. Dovidaičiui.— Tams
tos straipsnį gavom. Įdėsim 
kitan numerin.

A. G. Kulakauskui.— Grą
žiname su paaiškinimu.

mėtė kitus nusipirkti, apsaugo
kite dirbtuves ir darbininkus, ap
saugokite automobilius, arklius 
ir vežimus nuo visokių nelaimių. 

Aš virš minėtus darbus atlie
ku kuogeriausiai. Turiu patsai 
gerą patyrimą gyvendamas čia 

| Amerikoje per 30 metų. Esu ti- 
(■ k rai atsakantis už visokį savo 
' darbą, turiu Štate Broker Insu- 

rance License. esmi Notarv Pub- 
lic, Justice of the Peace’ Auc- 
tioneer, ir Agentas.

PARDUODU NAMUS.
ir LOTI S. Kviečiu visus 

Lietuvius ir Lietuves atsilankyti

į

ŠORIAI SUGRIEŽTI ĮVAIRIOMIS ORKIESTROMIS 
10 Ineh 65c. (Canada 85c.)

Prieš Aušrą. Valcas. Militariška orkiestra. 
Bangos. Valcas. Militariška orkiestra. 
Linksmybė. Polka. Militariška 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.

Riinkoty ir Siūty Oirbtuiū
Lietuviška Didžiausia ir 

Geriausia
Dirbame RAINKOTUS ir SIUTUS, 

Vyriškus, Moteriškus ir Vaikams. 
Dirbame dėl KRAUTUVIŲ, AGEN
TAMS ir PAVIENIAMS iš geriau
sios materijos ir pigiau negu kita 
kokia nors dirbtuvė.

Materijas mes imame iš didelių 
firmų ir daug ant karto, todėl mes 
gaunam kur-kas pigiau ir geresnę 
materiją, todėl galime ir pigiau pa
daryt.

Lietuviai, kurie norite turėt STIP
RIUS ir GERUS RUBUS PIGIAI, vi
sados kreipkitės pas mus. Tolimes
nieji per laišką; vietiniai ypatiškal. 
Kriaučiams, Agentams ir Krautuvi

ninkams sampelius prisiunčia- 
me dykai. ’

TRAVELERS RAINCOAT 
COMPANY,

G. A. Romanas, savininkas,
Harrison Avė.,

kam p. Essex St.
BOSTON, MASS.
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S. Baracevičius
GRABORIUS.

Palaidoju visuose aplinkiniuose mis 
stuose.

PATARNAVIMAS GERAS IR 
PIGUS.

Didelį palaidoju už $45, mažą už

^Advokatas ir Notarij 

į Kazis Krauczunas, 
į i Veda provas visuose teismuose

• ir atsilanko į visas valstijas ant 
: pakvietimo. Taipgi duoda patari- 
i mą per laiškus.
; 403 Lyon Build., 

Seattle, Wash.

E 2526

E

E

E

DIDELA PROGA

DĖL VYRU NUS1LPNEJISIU 
ANT LYTIŠKU ORGANU

2527

2529

2530
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. į

Norėdami Kataliogo prisiųskite 4c. štampą.

Urbon & Pilvinis, |
I

E 2531

i

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

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

-į. 
X J. J. i X
-p IX J _ ______ _
T i mano ofisą.
| MICHAEL CORAN, | 
X 366 Broadwav,

South Boston. Mass. 'į 
fertx<cic<c*:cK ixi jcrr i: r e ę
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Parduodu Paminklus ir Kvietka* 
Užlaikau automobilius greitam sus) 
nešimui. Atsitikus reikalui meldžit 
kreiptis prie manęs, aš pribusiu grai 
čiau, negu vietiniai graboriai, na> 
mano automobilius stovi visados am 
kelio.

S. BARACEVIČIA,
258 Broadway, So. Boston, Maa> 

Telephone: So. Boston 839-J.

Prislunskite mums tik 50c.
Nusilpnejle ant lytišku organu vyrai. 

<aip tai nerviu. paliks išgydynti ant visa
tos per vartojimu, gyduolių NO\<>. Tai 
vra. galima pasakyti, cudaunc gyduolė, 
kurios išgydė jau tūkstančius vyru ser
gančiu lytiškoms ligoms. Jei esate ser
ganti ant lytišku nusilpnėjimu, kad ken
kia jums betvarke nerviu. kad nustoet 
vyriškumą. kad esate nusilpnejeslam 
padėjime, šaltos rankos arba kojos, galvos 
sopėjimai, užketejimai viduriu, nevirini- 
mai skilvio, inkstu ligą arba kitos ligos 
pūsles, nemielus sapniai, baime sutikt: 
žmonius. kaip tai daro nekurie. palikite 
Sgvdvnti per vartojimą gvduoliu NOVO. 
Svduoles tas i trumpa laika padaris jus 
•sveikais. tvirtais ir laimingais, tada gi 
galima bus nauduotis gyvenimu ir jo 
.-patibems. D-l atvdos. idant pertikrinti 
ius anie tai. kad NOVO gyduol-s ta rad i- 
*is. ijsiunsme jums DYKAI kompletišką 
tursa tu gvduoliu. užtektinai ant 15 dienu, 
tada gi prisiunste mums savo antraSa ir 
aavarde. taip gi sykiu 50c krasos ženkle- 
es arba sidabru dėl apmokėjimu lieSu 
aersiuntima. Malonėkite atkreipti atvda 
tnt to. kad tai ners maža degute, bet 
tomletiškas kursas ilsigydvmui. netekti
mi ant 15 dienu, labai tanke yra užtekti
nai išsisvdymui. Ta proga yra vien 
svarbia ant trumpo laika Rašvkite mums 
įeatldeliokite. taip-gi praneškite kokiam 
aikrajti skaitite ta apgarsinimu ir mes 
ĮSsiunsme jums tuojaus tas gyduoles.

NOVO COMPANY.
Dept. 40. Box 4000. Philadelphia. Pa.
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TREJOS DEVYNERIOS 
arba 

TREJANKA

J

AR NORI, KAD MYLĖTŲ 
MERGINOS?

J«igu nori, tad pasipirk
i
I I

Ą)v(Į(Eys
I. . . . . . . . . .
|| kendžių gardumas priverčia ją “
0 jus mylėt. Reikalaukit visur ir fi] 

Kendžių. H
, tai pri- “ [

- - I I is- iy iI
8

So. Boston, Mass. gnžr

!

CREST KENDŽIŲ, 
o ji niekad nepamirš jus, nes

Į visados Lowneys Crest 1 _
Jeigu negali gaut kitur, tai pri 
siųsk mums dolerį, o gausi vie' 

Į ną svarą geriausių Amerikoj iš- 
ji dirbtų kendžių

K. ŠIDLAUSKAS
Generališkas agentas Bostone.

226 Broadway,
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Keliaujantis Kriaučius jj
Siuvam visokius MOTERIŠKUS ir VYRIŠKUS RUBUS. Taip

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

Reikale adresuokit taip: ’Į

P. ŠIMKONIS, I
. 48 MILLBURY STR., WORCESTER, MASS.
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Siutus ir kitokius 

Rubus
DUOKIT PASIŪT MUMS

Užtikrinam, kad Jus sučėdysit pinigų ir 
turėsite GRAŽIUS RUBUS. Mes imam 
materiją iš gerųjų firmų ir primieruojam 
rūbą pagal žmogų, todėl nesudarko žmogaus 
išvaizdos ir būna tvirtesni.

GERUS VYRAMS SIUTUS IR OVERKO- 
TUS PASIUTAM 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
B

*
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Sttstdeda iš e? ;xa:r:^ gydančiu žolin ir šaknų. 

Sutaisyta su degtine arba virintu vandeniu 
yra geriausiu vaistu arba karčiu 

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

pataiso apetitą.
VARTOJIMAS: _ Viena pakelį šitų gydančių 

augmenų užmerkti j vieną Kvortą čysto spiruto 
ir tiek pat vandens, arba išvirti čystame van
denyje ir po 24 valandų gerti po pusę stiklelio 
arba mažiau.

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

□O Kampas North 4-tos gatvės. SB 4 ,
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Didelis O jDovanų ’ T| Vlf A I 
Išpardavimas Olz visiškai]

Skaityk atydžiai musų dideli pasiūlymą.
Dėl parodymo ir išplatinimo musų sų naujų 1916 metų styliaus laikro

džių mes pasiųsime Jums per ekspresą delei apžiūrėjimo musų gražius 
laikrodėlius vyrams ar moterims, puikiai greviruotais trigubais auksuo
tais lukštais, su viduriais gvarantuotais ant 20 metų, musų specialė kai
na tiktai $6.45. Pridėčke mes duosime jums 30 dovanų visiškai dykai. 
Puikus lenciūgėlis su gražiu kabuku, durtuvas, 6 šūvių revolveris, pa
darytas geriausio plieno, britva. diržas, mnilinyčia, šepetukas, žiūronai, 
brazletas, rašomoji fontaninė plunksna, veidrodis su šukomis, kaklaraiš
čiui špilka, kalnieriui ir rankovėms knvpkiai. scizorikas, pypsė, mažas 
budininkas laikrodis, kryželis, žiedas ir daug kitų puikių daiktų — visa 
tai bus duodama tik trumpu laiku. Iškirpk šį apskelbimą tuojaus ir pri
siųsk mums kartu su 20c. krasos ženkleliais ir pareikalauk musų laikro
dėlio su 30 dovanų, o mes tujaus tiesiog pasiųsime jums į namus. Liku
sius pinigus užmokėsi atsiimdamas daiktus. Iš musų perkant nėra jokio 
riziko, nes mes apsiirname laikrodį pataisyti ar išmainyti ant_ naujo ne 
jokio primokėjimo. Neužganėdintiems grąžiname pinigus. (Iš Kanados 
pinigai turi būt prisiųsti iš kalno). Pamatyk musų laikrodį ir prezentus 
pirma negu pirksi kur kitur. Rašyk šiandien.
UNION SUPI’LY CO. Dep. 541. ST. LOLIS. MO.
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RECENZIJA.
Iš Bostono lietuvių teatro 

dažnai ”Ateityje” pasirodo 
platokos recenzijos. Tuomi 
tik pasidžiaugti butų gali
ma, nes tai priparodvmas, 
kad musų "amatoriški" vai
dinimai palengva virsta 
scenos daile, ir kad i veika
lų vaidinimus musų spauda 
' pradeda žiūrėti kaipo į me
ną, lošiantį svarbią rolę kul
tūriniame gyvenime. Re
cenzijas rašo kompetentiš- 
ki žmonės, žinantieji, kad 
recenzijos uždaviniu yra 
nurodyti veikalo nedatek- 
lius, kas yra labai svarbu 
dramaturgui, ir vaidinimo 
netobulumus, kas yra svar
bu režisieriui, ir abelnai 
aktoriams. Tiesa, pas mu
mis nėra pastovių aktoriškų 
trupų, kurios tuos pačius 
veikalus loštų per ištisą se^ 
zoną. Bet tuos pačius vei
kalus lošia kitose musų ko
lonijose, kiti dramatiški ra
teliai, kiti aktoriai. Iš tei
singos recenzijos-kritikos 
jau tie "kiti” turi svarbias 
rodykles ir vienur padary
tus negerumus kitur gali 
pataisyti arba jų vengti.

Toks tikslas recenzijos, 
toks uždarinis vaidinimų 
peržvalgininko.

Tečiaus visai kas kita ma
toma „Ateities” recenzijo
se. Platesnės ''recenzijos” 
rašoma, kuomet yra reika
las kalbėti apie socialistų 
vaidinimą. Paprastai daro
ma platus veikalo siužetas, 
kad pasakyti, jog veikalas 
yra niekai, ažuot nurodyti 
to veikalo silpnąsias vietas 
ir nedateklius. Apie pačius 
lošėjus-artistus pasakoma: 
lošė „neblogai,” ”gerai” ar
ba "prastai.” Iš tokio pa
sakymo "recenzijos’’ skaity
tojas nieku budu negali 
spręsti ar tie užreiškimai 
teisingi, pakol jis nemato 
sustatytų dviejų priešginin
gų objektų, kad iš sintezos 
galėtų išvesti sau dalyką. 
. "Ateities” recenzijose vėl-1 
tui jieškoti bešališkos kri-į 
tikos. Visi socialistų vaidi-j 
narni veikalai šiokiu ar kito
kiu atžvilgiu stačiai "Atei
ties” recenzijose pasmerkia
mi, lošėjai-artistai. ot. taip 
sau, vidutiniškai atlošė, ka
da negalima pasakyti visai, 
prastai.

Visai kas kita matosi "At-' 
eities” recenzijose, kadai 
kalbama apie "Gabijos" vai-: 
dinimus. Pagirimas, tiesa, 
ant egoistiškų jausmų pa
veikia; priduoda noro neap
mokamam artistui-lošėjui 
veikti, kad butų "teatro ren
gėjams” nauda. Bet neuž
pelnytas pagirimas dauge
lyje atsitikimų yra nemalo
nesniu komplimentu už tei
singą pamoką.

Viename paskutinių „At
eities” numerių tilpusi „Kei
stučio” recenzija skamba:

"Gabijiečiai ir šį kartą 
parodė, kad lietuviai gali 
suvaidinti klasiškuosius vei
kalus, neprofanuodami vei
kalo ir nekompromituodami 
autoriaus.

"Štai Keistutis (J. Baniu
lis). Taip ir matai šviesaus 
•proto ir teisingą viduram
žių patriarchą-ricierių. Var
gu bau Keistutis gali būti 
geresnis, kaip buvo: išvaiz
da, ir balsas, ir judėjimai, 
Jagailai (Mockui) tegul vie
tomis truko "karališkų Ju
dėjimų” ir matyt, negalėjo 
persiimti veidmainio role, 
bet apskritai buvo geras. 
Vytautas (K, Žibikas) — 
kaip iš paveikslo. Konra
das (S. E. Vitaitis) ir Kuno- 
nas (J. Kerdiejus) — kry
žiokai vėl kaip gyvi, 
kus buvo Vaidyla, 
svarbiausioj scenoj — 
met surakintas išmetinėjo 
Keistučiui. Mažesnėsės vy
rų rolės išėjo vietomis silp
niau, bet jos ir gadinti ne
galėjo. Moterų veikale ne-

Pui- 
ypač 
kuo-

tai (P. Šarkiutei) nebuvo* (Artistę tečiaus daug nega- 
kur nei pasirodyti. Užtat Įima kaltint
Marė (E. Greviškiutė) ir nėtinai painformuota, o pa- 
Aldona (K. Vitaitienė) darėįti, vos šiaip-taip galėdama 
milžinišką įspūdį. Y’pač Ma
rė buvo nepaprastai galinga 
— vistiek ar būdama meilės 
ekstaze, ar keršto pagiežoj.” 

Pažvelgkime dabar beša
lišku kritiko žvilgsniu. Tie
sa pasakyta apie pirmutinį 
artistą, įasmenavusį vidur
amžių patriarchą-ricierių, 
bet nepasakyta tiesos apie 
„Jagailą.” Recenzoriui rei
kėjo pasižiūrėti į istorijos 
puslapius ir tam gabijietiš- 
kam Jagailai nuplėšti iš pa
nosės kaizeriškus juodus 
usus, apie kokius Jagaila 
nei nesapnavęs, nuimti nuo 
galvos tą juodą garbiniuo
tą peruką, uždėti tamsiai 
gelsvus (blondinus) ilgus 
plaukus, nuo galvos angliš
kų lordų kepurę ir uždėt ja- 
gelionišką vainiką (nekalbu 
apie tai, kad čia tasai ”Ja- 
gaila” buvo 17 šimtmečio is
paniško kirpimo jake parė
dytas, nes su rūbais papras
tai sunku, tečiaus visgi is
toriškiems typams reikia 
stengtis gaut šiek-tiek atsa- 
kantesnius) — tai apskritai 
nors paviršutine išvaizda 
turėtume artimesnį Jagai
los asmeniui tvpą. Dabargi 
žiūrint į p. Mockų matai ne 
niurkiu, neužsitikintį ir 
veidmainingą Jagaila, bet 
kaž-kokį „be išauklėjimo” 
deklamuojantį bardą, dabo
jantį vien ar vėplos žiopso- 

' si į jo rūbą, kurį pirmu syk 
savo gyvenime užsidėjo. Ir 
tik tą jausmą akylus tėmy- 
tojas galėjo matyti Moc- 

j kaus veide ir akyse kiekvie
nu momentu, nežiūrint kokį 
jam momentą reiškė jo kal
bami žodžiai. Taigi matyt, 
kad Mockus netik kad ne
galėjo persiimti savo role, 
bet jo veikime nesimatė jo
kios režisieriaus pamokų in- 

j takos, o iš jo stovylos buvo 
padaryta visai į Jagaiią ne
panaši karikatura-meneky-

i nas.
Dabar Vytautas, sulyg re- 

j cenzoriaus — kaip iš pavei
kslo. Taip. Tai buvo tik 

i paveikslas, bet ne imperso- 
nuojantis karžygį Vytautą 
artistas. Pažo rolėj gal ir 
butų buvęs kiek tinkančiu.

Konradas (S. E. Vitaitis) 
i ir Kunonas (J. Kerdiejus) 
j kryžiokai vėl kaip gyvi. Pa- 
| staram jam nieko užmest ne- 
. galima, išskiriant nekaržy- 
; gišką Jagailai pirštinės nu- 
; metimą, bet pirmajam — 
^au? kas. Aldonos kančia 
jį nei kiek nesujudina: iš jo 
veido nieks negal išskaityti 
vidujinės kovos, kurią turi 
su savim vesti, kad išlaikyti 
apsimetimą. Jo gana links
mos išžiuros veide nepasiro
do nei šešėlio to įspūdžio, 
kokį ant jo turi padaryt Al
donos piešiamas jų pirmo
sios meilės puikus vaizdas. 
Jis savo bejausmingumu ne
tik nuo tėmytojaus užden
gia savo pasiryžimo ir pasi
šventimo didumą ir sunku
mą, bet darko tuos įspū
džius, kokius daro Aldonos 
dvasinė ir širdies kančia. 
Gi kalėjime nelaimingo tėvo 
Keistučio meilė, kad ir par
muša jį ant kelių, tai tik 
trumpai valandžiukei, kad 
pasakius vieną-kitą žodį, 
pasikelti ir vaikščioti sagio- 
jant savo pirštinę. Jeigu 
čia kas mato gyvą Konradą, 
(tą Konradą, kai kūdikį 
raudantį po tėvo kojų), tai 
Konrado nepažįsta, nes čia 
jo nebuvo ir mes matėme 
tik parodiją.

Marė ir Aldona darė mil
žinišką įspūdį. Taip, Aldo
na darė, nes tėmytojas matė 
scenoj ne artistę, bet gyvą 
šešėlį tos kenčiančios ir my
linčios moteriškės. Bet Ma
rė neturėjo to cinizmo, sar
kazmo, išdidumo, kiek jai 
to reikėjo, kad net Konra
das „vilke” pavadintu. Mi
mika darkė žodžių reikšmę; 
tarp mimikos ir žodžių to

ji nebuvo ga-

I

lietuviškai žodį ištarti, užsi
pelnė pagarbą tuomi, kad 
atmintinai išmoko rolės žo
džius).

Apie kitus nekalba ir "A- 
teities” recenzorius, geriau 
butų padaręs, kad butų nie
ko nesakęs ir apie Vaidylą.

Jeigu pridurti da, jog tas 
pats Vilniaus pilies vartų 
sargas prisiegauja Keistu- 
čiui savo ištikimybę, ir tas 
pats žmogus (net kitos ke
purės neužsidėjęs) lošia vėl 
Jagailos šalininko rolę, pas
kui su Mare eina Keistutį 
smaugti, tai jau nesunku 
bus suprasti, kas iš vei
kalo buvo padaryta Bosto
no lietuvių scenoje.

Trumpai sakant šitaip iš
rodė "Keistutis” musų sce
noje. Tas reiškia, kad vei
kalo nesuprofonavo...

Recenzijoje socialistų vai
dinto veikalo „Du Broliu,” 
pasakyta nors šitaip:

”Visgi nežiūrint, kad čia 
yra didelis morališkas pa
mokinimas; nežiūrint, kad 
labai vaizdingai atvaizdina
mas lietuvių amerikiečių 
girtuoklių gyvenimas su 
jųjų net šlamštiška žargono 
kalba ir žemais apsiėjimais, 
taigi jau tik dėl šių paskuti-, 
nių dalykų veikalo priskai- 
tvti prie gerųjų veikalų ne
galima. Čia perdėm tik ir 
skamba ”gademai,” „bičiai,” 
"kreiziai," "dacolai” ir t.t. ir 
t. t."

Jeigu sakoma, kad atvaiz
dinamas lietuvių-amerikie- 
čių girtuoklių gyvenimas, 
su jųjų šlamštiška žargono 
kalba ir žemais apsiėjimais, 
taigi recenzoriui turi būt su
prantama, kodėl tatai daro
ma. Peikdamas už tuos 
šlamštiškus žargonus, jis 
matomai reikalauja, kad vi
sa tai paslėpti, lai publika 
nemato viso to, kas yra pei
ktino ir pasmerktino, te gy
vas paveikslas netikusio gy
venimo niekam akių nekai
tina. Tikras kuniginis do
ros mokymas!

”Du Broliu’’ veikale tie 
šlamštai-žargonai įdėti į lu
pas žemų apsiėjimų žmo
nėms, kad lavinamoji publi
ka mestų tuos šlamštus-žar- 
gonus iš savo burnų. Visai 
kas kita „Keistučio” veika
le. Ten net tie šviesus pa- 
triarchai-ricieriai verčiami 
keikti „žalčiais,” "gyvatė
mis” ir t. p. „Ateities” re
cenzorius tečiaus veikalą 
"Keistutis" iškelia labai au- 
gštai, nes jis nuo dabartinės 
visuomenės gyvenimo už
dangos nepraskleidžia.

J. B. S.

Į austi savo puikiąsias juos
tas, megzti spalvuotas ir ra
štuotas pirštines, kaklaraiš- 
tes, galėtų gaminti grynai 
senovės lietuvių styliaus vi
sokios rųšies nerimų, man- 
žietų su karoliukais, visokių 
išsiuvimų etc. Ytin tas da
lykas turi rūpėti musų dai
lininkams ir Čiurlionies pa
rodai Maskvoje. Mes dar vi
sai mažai tepažįstame ana
pus sienos buvusiųjų lietu
vių dailę. Dabar kaip tik y- 
ra progos tąją spragą už
kišti. Ir iš to bus dviguba 
nauda. Pirma, mes pateik
sim savo broliams darbo ir 

į žinoma uždarbio, antra, ir 
mes susipažinsim su Mažo
sios Lietuvos dailės tvari
niais. ”N. Liet.”

Nauji Raštai
Patarmės Merginoms apie 

Lyties Dalykus, parašė M. 
H. Sanger, vertė ir išleido J. 
Stropus, So. Boston, Mass. 
Yra tai knygutė, kuri savo 
antgalviu ir autorės vardu 
veda daugelį žmonių i sukly
dimą. Žmonės mano, kad 
čia jau bus išaiškinta, kaip 
apsisaugot nuo vaikų. Tuo 
tarpu nieko panašaus toj 
knygutėj nėra, nes ir nega
li būt, kadangi kalbėti apie 
tokius dalykus spaudoj yra 
uždrausta įstatymais ir la
bai aštriai už tai baudžia
ma. Daugelis mano, kad ši
tos knygutės autorė M. San- 
ger’ienė, kuri nelabai senai 
buvo tąsoma po teismus, bu
vo persekiojama už parašy
mą šitos knygutės. Visai 
ne. Ji buvo persekiojama 
už laikraštį ”Woman Re- 
bel,” kurį ji leido. Mat ta
me laikraštyje ji agituoda
vo, kad apie tuos dalykus,
kaip apsisaugot nuo daug

Sunkus Prusą lietuvių 
padėjimas.

2,000
Maža-

Simbirske yra apie 
lietuvių belaisvių iš 
sios Lietuvos. Jų padėji
mas labai vargingas. Šelpi
mo darbas čia visai neorga
nizuotas. Belaisvius globo
ja čia ne komitetas, o atski
ras asmuo, kuriam, matyt, 
visai nerupi nelaimingųjų 
sušelpimas. Daug jų ir su 
šiuo pasauliu atsisveikino. 
Suvargę, suliesėję, ypač se
nesnieji, skaudžiai neša savo 
kartųjį likimą. Baugu ma
tyt tokioje nelaimėje savo 
brolius! Greita ir būtina 
reikalinga jiems materijalė 
paspirtis.

Dauguma jų, ytin mote- 
rįs, ištroškę darbo. Sako, 
kad tik butų darbo, mes su 
mielu noru dirbtumem. Ga
lėtumėm šiek tiek ir užsi
dirbti. Be jokio užsiėmimo 
didžiai sunku yra kęsti sa
vo karčią dalį. Taigi į tai 
taip pat reikėtų domą at
kreipti. Mano nuomone, jų
jų tarpe butų galima orga-, 
nizuoti rankų darbą. Su-j 
pirkus tam tikros medžią-;

šeimynos, butų leidžiama 
kalbėti viešai, bet ji da ne
kalbėjo. Ir vien tik už tokį 
reikalavimą ją persekiojo. 
Taigi iš to jau galima su
prasti, kaip savotiška savo 
”dora" pasiremdama kapi
talistų valdžia šitą svarbų 
klausimą nuo visuomenės 
slepia. Bet šitos knygutės, 
"Patarmės Merginoms,” ji 
nepersekioja. Tas jau reiš
kia, kad nieko tenai apie tai 
ir nėra. Bet šiaip knygutė 
pasiskaitymui naudinga. Tik 
jau brangumas nesvietiškas. 
Skaitymo tik 118 puslapių, o 
kaina 50c., kuomet ir 25 cen
tų butų gana.

Kodėl Bažnyčia priešinasi 
Socializmui? Parašė Fred 
D. Warren, vertė J. V. Sta- 
lioraitis, išleido „Laisvė,” 
Brooklyn, N. Y. Kam šitas 
klausimas neaiškus, tas tu
rėtų būtinai šitą knygutę 
perskaityt. Kaina 15c., skai- 

! tymo 40 puslapių.
Laisvės Kalinys, Justino 

Tumėno parašytas eilėmis 
vaizdelis. „Laisvės’’ leidi
nys. Knygutė turi 48 pusi., 
kaina nepažymėta.

Sindikalizmas, parašė, J. 
H. Harley, M. A., vertė J. 
Laukis, išleido „Darbininkų 
Balsas,” Baltimore, Md. Čia 
aiškinama tasai darbininkų 
judėjimas, kuriam Ameri
koj geriausia atsako I. W. 
W. Autorius apibriežia to 
judėijmo istoriją, jo princi
pus ir tikslą. Skaitymo 106 
pusi., kaina 25c. Technikos 
žvilsgiu knygutė skonio ne
gadina.

Sabotažas, parašė Elzbie
ta Gurley Flynn, vertė Lau
kis. išleido ”Darbininkų Bal
sas.” Vis tai I.W.W. reika
lų gvildenimas. Kaina 10c.

Visuotinas Streikas, para
šė pagarsėjęs I.W.W. lyde
ris William D. Haywood. 
vertė J. Laukis, išleido 
„Darb. Balsas.” Kaina 10c.

Kada pergišaldal

daug — tik trįs, iš jų Biru- no buvo tik disharmonija, gos, prūsų lietuvės galėtų

įtrink kaklą, krutinę ir apačias kojų
D-ro Richter'lo

PAIN-EXPELLER
Tuojau apsaugoja nuo ligų ir gydo 

Tikras tiktai su pažymėta marke 
“ĮKĄRĄ”

25c. ir 30c. buteliukmi visose aptiekose arba 
Stačiai nuo

F. AD. RICMTUR & CO.
4-80 tVashingtoo Street, New York. N. Y

Aukos.
Moksleivio paramai.

Lietuvos Sūnų ir Dukterų 
Draugija iš Waukegan, III., 
per jos pirmininką J. J. Ba
stį $10; Youngstovvn, Ohio, 
draugai per drg. J. S. Ma
žeiką $6; P. K. Zabarauskas 
iš Chicago, III $2; Wm. Sa- 
skevičius iš Carneys Point, 
N. J. $2; F. Klembauskas iš 
Springfield, III., $2; A. Liu
tkus iš Montello, Mass., $1; 
J. Janušionis iš Neuark, N. 
J. $1: L. Andrejauskas iš 
Chicago, III. $3.

Aš prašiau paskolos, o ne 
aukų, vienok draugai, ne
laukdami, ar kas paskolįs 
ar ne, jau ėmė mane remti. 
Remia pinigais ir tokiais 
jautriais prižadėjimais ir 
linkėjimais, kad ima noras 
da dagiau dirbt. Draugai, aš 
nebusiu šykštus: rašinėsiu Į 
kiekvieną "Kel.” numeri; 
atrasite mano straipsnių ir 
kituose pirmeiviškuose laik
raščiuose, nors ir ne visuo
met mano vardu pasirašyta. 
Kaip tik kiek pasveiks akįs 
ir praeis egzaminai, da kar
ščiau griebsiuos už darbo. 
Tik prašyčiau, kad tie drau
gai, kurie da yra pasiryžę 
mane paremti, pasiskubin
tu, nes labai greitai turėsiu 
užmokėt už mokslą, kuriuo 
aš su skaitytojais dalinuosi.

Tariu širdingą ačiū tiems, 
kurie jau pasiskubino, ir 
tiems, kurie da prisidės.

A. Montvidas.
Medicinos studentas, 

1422 Fulton st., Chicago, III.

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 žinoti 
A. ŽVINGILAS,

i
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IPittsburgo ir apielinkių 
kuopoms ir draugijoms. ■

Gerbiamieji Lietuviai, 
i draugai ir prieteliai! LSS. 
, III rajonas rengia prakalbų 
imaršrutą. Kalbės garsus 
\ kalbėtojas, "Laisvės” redak
torius L. Pruseika. Marš
rutas prasidės 20 d. gegužės.

Draugai, sukruskime! su
kuopkime savo energiją ir 

! visas pastangas, kad neliktų 
joks kamputis, kur tik lie
tuvių randasi, bet kad visur 
galėtų žmonės išgirsti tei
sybės žodį. Kur tik yra L. 
L.S. kuopos, visur tų kuopų 
apielinkėse jei tik kur gali
ma surengt prakalbas, ne- 
prasnauskime progos. Grei
tu laiku bus paskelbtas mar
šruto planas. Kuopų val
dybos lai kreipiasi prie visų 
progresyviškų draugijų, 
kad prisidėtų prie surengi
mo prakalbų. Gali rengti 
prakalbas ir savo vardu, 
prisidėdamos prie apmokė
jimo prakalbų lėšų.

Visas žinias kur ir kada 
galima surengti prakalbas 
kuopų valdybos lai praneša 
kuoveikiaušiai rajono val
dybai sekančiu antrašu:

J. Daubaras, Box 164. 
New Kensington, Pa.

M. Gaili van Co
Užlaiko geriausį i

::Elių, Vyną, Likerius iri 
į kitokius skanius gėrimus i 

o taipgi ir geriausio ta- į 
bako Cigarus.

Meldžiame užeiti, o visados rasi : 
gražų patarnavimą.

362 2nd st, Su. Bostn. i
n uni

I
APTIEKA

Teisingiausia ir Geriausia

Sutaisom Receptus su di-i 
džiausią atyda, nežiūrint ar iš: 
Lietuvos atvežti ar amerikoniški.; 
Gyduolių galite gauti, kokias tik j 
pasaulije vartoja, taipgi visados • 
randasi lietuvis aptiekorius.

Galite reikalaut ir per laiškus, • 
o mes per ekspresą gyduoles at- ■ 
siusime.

EDVARD DALY, Savininkas
18 Broadway, So. Boston.;

Galite reikalaut ir per laiškus, 
o mes per ekspresą gyduoles at-j 
siųsim.

TIKTAI $2.50!

NAUDOKIS NEPAPRASTA PROGA
Tiktai neilgam laikui. Musų gra

žus Gramofonas, kuris savo gerumu 
prilygsta 30 dol. vertėm, grajina vi
sokius rekordus, įvairaus brangume, 
lėšuoja tiktai
(O CA Du rekordai IkVIf11 
$fc.0U ir 300 adatėliųVlAAl
Prisiųskit mums vieną dolerį stam- 

pomis ir mes pasiųsim Jums musų 
muzikos mašiną. Likusius užmokė
sit atsiėmę ir apžiūrėję pirkinį. 
PRINCE JEWELRY CO„ Dept. 111.

1528 Minford PI. New York City.

Jei senovės vergui ponas 
lieptų žudyt savo motiną, jis 
atsisakytų išpildyt pono Įsa
kymą. Kada šiandien alga 
liepia mums gamint durtu
vus ir kulipkas žudymui mu
sų tėvų ,mes džiaugiamės, 
kad leidžia mums tai daryti.

ORAS ANT

FARMŲ
VISUOMET

TYRAS IR

SVEIKAS 

GYVENIMUI.
/*:

FARMOS MASS. VALSTIJOJE.

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

Mes taipgi parduodam namus So. 
Bostone ir apielinkčse. Turim namų 
su mažu jmokėjimu, o dideliu uždar
biu.

Su virš-minėtais reikalais ateikit 
ar rašykit šiuo adresu:

26 Broadway, S. Boston, Mass.

KUNIGU CELIBATAS
67,
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šita knyga, parašyta kunigo G. Towsend Fox’o, 
išėjo dabar iš spaudos lietuvių kalboj- Todėl kas 
nori žinot, kodėl katalikų kunigai nesiženija, turė
tų ją perskaityt.

Knyga parašyta lengvai suprantama kalba, at
spausdinta ant gražios popieros ir paduota daug 
faktų apie kunigų celibatą. Pinigus galima siųst 
25c. įvyniojus į popierą ir įdėjus į prastą laišką. 
Adresą parašykit taip: 
"KELEIVIS,” SO. BOSTON, MASS.

i
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Ant 21 
akmens
G ei ž kelio laik- 

nųaųnus erpoj 
riško didumo, 

-Xa ‘saui-BJjnszn 
•SĮBSJĮA StBABl 
-naiųatnoŽ 
-Įaqnp sreiAsej 

ksuotas su iš- 
Labai teisingas.

ypatingai gelžkeliu važiuojantiems
žmonėms, kuriems reikia visuomet 
tkras laikas žinoti. Gvarantuotas 
ant 20 metų. Ypatingas pasialyji- 
mas. Mes išsiųsime šį laikrodėli ant 
kiekvieno adreso už $5.75 C. O. D. ir 
persiuntimo kaštus, su teise jums vi
ską peržiūrėt. Jei busi neužganėdin
tas, nemokėk nė cento. Atsiminkite 
jus užmokėtumėt už tokį pat laikro
dėlį apie $25.00 jei pirktumėt kitur. 
Puikus auksuotas lenciūgėlis ir ka
butis dvkai su kiekvienu laikrodėliu.

(23) 
EXCELSIOR WATCH CO.

906 Athenaeum Bldg. CHICAGO, ILL.

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 500 NAMŲ LIETUVIAMS, 
apie už pusę milijono dolerių vertis, 
ir jie visi užganėdinti

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

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

Musų patarimas dykai. Kalbamo 
lietuviškai.

JOHN A. SMITH & CO.
(Real Ėst ate Eschange) 

18 TREMONT ST., Room 323, 
BOSTON, MASS.
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PHOGrA
■ i Visiems Lietiniams
' ( Geriausia Lietuviška rainkotų 
| j dirbtuvė. Šimtai kostumerių ar- 
' Į ba pirkėjų liudija, kad tai yra 
1 J verta pagirimo. Pamėginkit ir 
(Į patėmysit, kad lietuviai padaro 

daug geriau kaip žydai. Jei no- 
( galit būt patįs, tai pas musų 

agentus užsakykit ar per laiškas ® 
rašykit, o mes sampelius prisių
sim ir paaiškinsim kaip primie- 
ruot reikia. Tą galit kožnas J*- 
daryt, nėra skirtumo kur jus 
nat, mes siunčiam po visą Amo-’’ 
riką, užtikrinam visiems • savo 
darbo ir tavoro gerumą ir pigu
mą. Nepamirškit kreiptis pas 
lietuvį, ir patarčia kriaučiams, 
kad pareikalautų sampelių nuo 
musų, nes tai reiškia padidint sa
vo biznį; sampalai visiems uždy- 
ką. Adresuokite pas (18)

So. Boston Raincoat Co.
S. PUTA Savininkas, 

*344 Braadway, 
So. Boston, Mass. 

Tel. So. Boaton 1165-M.
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į daug; grenau kaip žydai, 
i' g-alit būt Datis. tai di
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KELEIVIS

f Vietinės Žinios KONCERTAS’BALIUS
J *

Gegužinės Darbininkų šven
tės apvaikščiojimas.

Milžiniškoji darbininkų 
demonstracija įvyko 1 gegu
žės vakare. Demonstruo
janti minia, vedama septy
nių benų, raudonoms vėlia
voms plevėsuojant ore, 
skambant Marsalietės gy
viems, murus drebinantiems 
balsams, iš visų miesto pu
sių suplaukusi ant Park 
Square pleciaus, susiforma
vo į septynias divizijas, pe
rėjo Boylston. Tremont, 
School, Eliot ir ColumbusĮ 
avė. gatves. Demonstraci
joje dalyvavo anglų jaunųjų 
žmonių socialistų lyga, ang
lų iš Bostono ir Rosindale 
kuopos, Latvių, Estų, Lietu
vių iš S. Boston. Norvvoodo, 
South Bostono, Nonvoodo, 
Cambridge’iaus ir Brighto- 
no socialistų kuopos; Suo
mių iš Bostono, Quincy. 
Waltham, Norvvood, Peabo- 
dy ir Maynard; žydų socia
listų kuopa, Labor League 
organizacija, Independent 
Workmen’s Circle, Shirt- 
waist Makers rubsiuvių uni
ja ir daugybė šiaip prisidė
jusių darbininkų. Po de
monstracijos anglai, latviai 
ir suomiai susirinko Peoples 
Temple svetainėn, kiti,kurie 
nesutilpo milžiniškon salėn. 
išsiskirstė, gi lietuviškoji di
vizija, vedama iLetvių D. 
K. Gedem. Beno, numarša- 
a'o miesto sodan, kur taipgi 
suėjo ir daugelis nesutilpu- 
sių svetainėn žmonių, 
benui pagrajinus buvo pra
kalbos atvirame ore. 
bėjo lietuvių kalboj St. Mi- 
chelsonas ir J. B. Smelsto- 
rius, gi anglų kalboj žilagal
vis senelis Theodore Curtis.

Lietuvių divizija demon
stracijoje buvo bene įžy
miausia. Iš So. Bostono ke
liatas šimtų žmonių, lydimi 
šaligatviuose prisigrūdusių 
minių, po taktu Marsalietės 
tonų nuo socialistų 60 kp. 
svetainės Broadway gatve 
traukė ant Park skvero, kur 
laukė iš kitų miestų atvyku
sios liet. soc. kuopos, ir su
sirenkančios kitos divizijos, 
besisveikinančios vienos ki
tas broliškais šauksmais.

Demonstracijoj dalyvavo 
keliatas tūkstančių darbi
ninkų. Vienų lietuvių buvo 
virš dviejų tūkstančių.

Susirinkusiems Peoples 
Temple svetainėje prakalbą 
sakė socialistų partijos kan
didatas į senatorius drg. J. 
F. Carev.

Reikia pastebėti, kad Lie
tuvių Benas vedamas p. 
Dragašiaus beveik visu de
monstracijos laiku nei kiek 
nenutilo, kad pasilsėjus. Vi
sa Broadwe nėt iki Broad
vvay Extension tilto rėžė 
Marsalietę, o paskui Bosto
ne taip-pat be atsilsio laike 
viso maršavimo graiino. už 
ką priguli D. L. K. Gedemi- 
no benui širdinga padėka 
nuo darbininkų už tą palin
ksminimą ir nuslopintų jau
smų sukėlimą.
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LIET. LIAUDIES
CHORO, bus

H1BERNIAN HALL, kampas Oak ir White Sts , LAVVRENCE, MASS. 
Svetainė atsidarys nuo 6 vak. Koncertas prasidės 7 vak. Po Koncertui bus 

šokiai, kurie trauksis iki vėlai. ĮŽANGA 25c.
Vakaras bus gražus. Liaudies Choras sudainuos daug gražių dainelių. Bus puiki 
muzika ir perstatomas veikalas LINKSMOS DIENOS. Iš kitur atvažiavusiem 
galima bus pernakvot, kad ant rytojaus matyt scenoje didelį veikalą DU BROLIU 
kurį stato L. K. B. Visus širdingai kviečia Komitetas.

Subatoje, 6 Gegužes-May, š. m.

—:•

DIDELĖ PRAKALBOS.
Bus Lietuvių Gaspadinių Pašelpos 

Kliubo, Nedėlioj. 7 («egužės-May, nuo 
7:30 vai. vakare. Labdarystės Sve
tainėje. Kalbės garsus kalbėtojai, ir 

i bus kitokių pamarginiinų. Ateikit 
■ visi, o labiausiai moterįs ir merginos, 
nes bus kalbama daugiausiai apie mo- 

| terų reikalus. KOMITETAS.

I

f Gražiausių Dainų ir Naujausių

| “Keleivio“ Skaitytojus.
Gerbiamieji:— kurių pre

numerata pasibaigė malonė
kite atnaujinti, nes sulyg kra- 
sos taisyklių priversti busim 
sulaikyt. Taipgi meldžiame 
ir savo draugus pakalbint už
sirašyti "Keleivį” kaipo tik
rai darbininkišką laikraštį, 
kuris prie kiekvienos progos 
šventai gina darbininkų rei
kalus.

Mainydami adresą būtinai 
turit priduoti SENĄJĮ ir 
NAUJĄJĮ adresus. To nepa
darius, permainyt adreso 
galima. Mainant adresą 
tenka parašyt atvirutę, 
tas pigiau ir parankiau.

Daugelis skaitytojų mainy
dami adresą arba klausdami 
ko-nors. parašę laišką neužkli
juoja ir prilipina tik už lc. 
markę. Persergime visus, 
kad tokių laišku niekados ne
siųstų. nes Amerikoj ar laiš
kius užlipytas ar neužlipytas, 
turi būt pridėta markė už 2c., 
kitaip tą laišką numeta arba 
reikia už jį primokėt adresa
tui.

”Kel.” Administracija.

ne
už
lies

PARSIDUODA FORNIČIAI.
Geri, keturiems kambariams for- 

ničiai parsiduoda pigiai. Matyt gali
ma visada. Parsiduoda iš priežas
ties išvažiavimo.

J. S.
739 Broadway, rear, So. Boston, Mass.

EILIŲ KNYGA

H

O 
it 
«ii> t i? i 

į .

Ii

J • 

t
T

i

I

<s (« 

II

SEIMU*

JOOUMJMOfc 
lemaiiM

Papuošta daugeliu spalvuitų puikių paveikslų, 
223 puslap. didžio, apie 150 įvairių eilių, tinkamų 

deklamuot ant viešų susirinkimų.
Knygoje trijų rųšių eilės: 

TAUTIŠKOS, ŠEIMYNIŠKOS IR DARBININKIŠKOS.
Tai gražiausia ir turtingiausia eilių knyga lietuvių kalboje. 

Kiekvienas turėtų papuošti savo knygynų minėta knyga. 
KAINA TIK 75 CENTAI.

Ta pati knyga drūtais audinio apdarais — $1.00.

SIELOS BALSAI
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PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO : 
DARBO VALANDAS. |

Kiekvienas nusipirkęs tą knygų pasidžiaugs. Pinigus geriau- 1 
šia i siųst “Money Orderiu,"popierinius galima siųst tiesiog pa- j 
prastam konverte. užrašius aiškiai adresus savo ir "Keleivio” ir 1 
prilipyt už 2c. markę. S

"KELEIVIS,” SO. BOSTON, MASS. |

♦ m ♦ > * m «♦ ,
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Pakvaišimas.
"Nieks nėra daugiau be

protišku, kaip stengimąsis 
daryti santaiką ant nuodė
mingos žemės!" Taip savo 
pamoksle Baptistų bažny
čioje apreiškė misijonierius 

i kunigas Villiam Allan. Jis 
reikalauja, kad Amerikos 
žmonės verstų savo valdžią 
rengties karėn. ir kad patįs 
reikalautų karės. Sako, rei
kia išnaikinti žmones prie- 

paduada šingus Dievui. Girdi: "pa- 
taip: Viktoras Bencus (tur- laiminti taiką darantis" — 
būt Binkus), Adomas Yana- neturi jokios prasmės 20-ta- 
shic (turbut Janusas). An-'me šimtmetyje. Vadinas, 
tanas Markonis ir Jonas kun. Allan pasmerkia savo 
Bencus. Kaikurie sužeistu- Dievo padavadijimą, taigi 
jų ir šiandien da guli Camey jis ir priešingas to savo Die- 
Hospitolyje. " ' vo valiai, per tai jis nuteisia

Kunigai visuomet kalba, pats save. Mes manome, | 
kad tam ponui kunigui ge- y 
riausia butu vieta beprotna- Ž mis. I

Kruvinos katalikų velykos.
Tūli lietuviai katalikai, 

apvaikščiodami per Velykas 
Kristaus prisikėlimą, pra
dėjo taip "linksmintis,” kad 
policijai prisiėjo juos stab
dyti. Keliatas vyrų buvo 
nuvežta už geležinių grotų, 
o kitus reikėjo siųsti į ligon- 
bučius, kad užsiūtų kiauras 
galvas ir supiaustytas nu
garas. Keturi buvo nubau
sti po $30.00. Jų vardus an
glų laikraščiai j

Hospitolyje.

kad be Dievo negali būt do
ros. Tuo tarpu "bedieviai" 
per Velykas laiką praleido 
parengdami gražų ir pamo
kinanti koncertą, o tikintie
ji i Dievą katalikai pasigėrę 
kėlė muštynes. Pas katrus 
gi daugiau doros?

I 
I
•

Peršovė du darbininku.
Tris Somervillės liejyklos. 

darbininkai, pabaigę perei-; 
toj subatoj darbą rengėsi 
eiti namo, kaip staiga vie
nas jų išsitraukė revolverį 
ir pradėjo į savo draugus 
šaudyt. Vienas krito užmu
štas ant vietos, kitas mirti
nai sužeistas, o padūkėlis 
pasiėmė savo darbo įran
kius ir prasišalino.

Pereitoj sąvaitėj Brighto- 
ne sudegė gyvulių skerdyk
los tvartas ir 300 galvijų. 
Nuostoliai apskaitomi Į 60 
tūkstančių dolerių.

Nutarta ant Bladgen gat
vės statyti miesto knygyną. 
Kontraktorius jau pasam
dytas. Namas lėšuos $125,- 
000, knygos — $27,188.

— - -I •»
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Reikalingas barberis.
Darbas ant visados; užK 

mokestis gera: nuo $10 iki 
$12 arba daugiau. Reika
lingas lietuvis arba lenkas. 
Atsišaukit greitai pas

P. J. Zablatsky.
7 Lincoln st.,

Brighton, Mass.

i

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.

Kiekvieno susipratusio Lie- 
tuvio-darbininko namuose 
privalo rastis darbininkiš
kas laikraštis "KELEIVIS."

I

C H Telefonas Dickinson 3995 M -
3Dr.Ignotas Stankus,! 
aS 1210 S. Broad St. Philadelpbia.Pa.S 
AjM _  Nuo 9 iki 11 rito [Yf
***" OFISO VALANDOS ., 2.4 popiet, bįfe

>. T ., 8 vakaro rtj
NEDĖLIOJUS •• 9.. Krito Kftį

.. 1.. 4popiet. L\/

V A F A D A T dabar labai madoj, bet Kas iš tų 

’apakai fe*x?enai nera
H

------ IiAdomas Grabam likos nu- r 
baustas $100 užtai, kad išsi- į 
gėręs varė motorinį vežimą. +

I

Paskaitos. į
Ketvergo vakare, bal. 4,l| 

liet, socialistų svetainėje, I
Narimantas scenoje.

Subatos vakare 29 balan
džio LSS. 71 kuopa Camb- Bagočius skaitys labai įdo 
ridge’iuje statė scenoje is- '
toršką veikalą Narimantas, sutvėrimą.
Veikalas Į žmones nepadarė nių girdi nuo savo dvasiškų 
gilesnio įspūdžio, T 
susirinko virš poros šimtų.

i S mią paskaitą apie pasaulio 
Daugelis žmo-

Žmonių tėvukų, kad Dievas sutvėrė 
pasaulį iš "nieko," bet ka-

Kadangi istoriškų veikalų da pritruko ir to "nieko" ir 
nastatymas labai brangiai nebūvant iš ko sutveri Jie- 
atsieina, tai kuopai nors ir vos.Dievas turėjo surišęs A- 
nereikės pridėti, bet pelno domą parblokšt ant žemės ir 
vargu bau kiek liks.

Po vaidinimo buvo ^ma
gus šokiai. O. K.

Girtuoklybės aukos.
Anksti pereitos subatos 

rytą miesto kalėjime mirė 
Mikolas Normile, kurį pėt
nyčios vakare policija buvo 
suėmusi už girtybę. Tai jau 
ketvirtas toks atsitikimas 
Bostone nuo 14 balandžio.

Mirusi East Cambridge'uj 
Alicija Mason, turtinga na
šlė, paliko savo tarnams po 
$100 už kiekvienus ištarnau
tus metus. Išbuvę po metus 
tarnai gavo po $500. Išviso 
ji paliko $150,000. Vis tai 
darbininkų uždirbti pinigai.

Naujas įstatymas apie at
lyginimą darbininkams už 
sužeidimą, kuris gubernato
riui reikalaujant nuo 1 ba
landžio buvo suspenduotas, 
pereitą panedėlį įnėjo jau į 
galę.

Telephone: Back Bay 4200
DAKTARAS d

Fr. Matulaitis |;|
pvnn vieniri a c? t rr»GYDO VISOKIAS LIGAS. 

PRITAIKO AKINIUS.
Valandos:

Nuo 1 iki 3 dieną. 
Nuo 7 iki 9 vai. vakare.

419 BOYLSTON STR.
Suite 419, 420 ir 421,

Netoli didžiojo miesto knygyno,
BOSTON, MASS.

r

įH. S. Stone, Oph.D.
Akių

Specijalistas.

10 m. So. Bostone.
399 Broadwav,

SO. BOSTON, MASS.

LEIDĘS IR VYRAI—KYP KVAIT!

Dabar tik išėjo iš spaudos to garsaus saliun- 3 
kyperio “spyčiai” ir kitos fonės. Kas nori | 
linkmsai praleisti laiką ir prijuokinti savo 
draugus tegul tuojaus reikalauja knvgos:

DŽIAN BAMBOS SPYČIAI Į
- - —__________________________ ____ ___________ _____________________ &

i
t'.

š

Daugiau juokų, negu saliune alaus
R • •į Knyga apistori, gražiais viršeliais ir su 
r Džian Bambos feisu arba vcidograpija. 
F Joje telpa netik Džian Bambos spyčiai, 
F bet ir šiaip daug kitokių juokų

KAINA TIK 25 CENTAI.
L Pinigus salima prisėsti per monev orderį arba suvyniot kvoterį į 
E relę ir įdėti į gromata. Adresuokite taip:}

“KELEIVIS”
: 28 Broadvvay, So. Boston, Mass
; tau i x r r ■: r icntsį
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Tel.: 2787-J.

Dr. David W Rosen
Kalba Lietuviškai, Lenkiškai, 

Rusiškai ir Vokiškai.
GYDO VISOKIAS LIGAS. \ 

Valandos:

t

t 
į 

v * landos:
Nuo 8 iki 10 ryte. Nu

2 iki 3 dieną, nuo 7 Į {
8 vakare.

321 HANOVER STREET, 
BOSTON. MASS.

V

Lietuviszkas D-ras M. Zissima
7 Paraenter St
Boston, Maso. 

Visokias ligas gy 
dau pasekmingia- 
usiai. Ateikit ne
šiok pas mane 1 
krepais................
neikit 
mano 
tos arba telefoną 
duok oašatesiu.
Ofiso valandos 
Nuo 9 iki 11 ryte 
nuo 1 iki 2 ir 6 iki 

1 vakare. Teleph. Richmond M23-R.

i viršų tik 
Į aptieka: 
durya bal-

Į f. MATHUS |
Geriausias Lietuvio -

•SALONAS IR RESTAURACIJA, t
- Sveiki geriausios rųšies gėrimai T 
r ir užkandžiai. Patarnavimas prie- X 
E lankus. +
r Parankiausia Lietuviška užeiga. Į

J. MATHUb | 
“ 342 Broadway, So. Boston. Mass. į<Į

UMOOXi Ji : A Ą

=;===■==£■= ■:■ = = = ' -S?
Ei, Vyrai, Visi Pas

YUDEIKO!
Jis užlaiko gerą Restauraciją, i 

U visokius rųšies Alaus. Degtinės ( 
Vyno ir Cigarų.

!
■ Pirmiausia ir parankiausia

vieta lietuviams.

iį'304 B:ož'|wjy ir 259 OStreets 
SO BOSTON, MJSS. I

ŽŠ1

VIENATINĖ LIETUVIŠKA

APTIEKA
į

išlaužt kelis kaulus, kad su
tverus iš jų Jievą, apie tai 
kunigai plačiai nepaaiškina, 
o žmonės, biblijos neturėda
mi, irgi mažai ką težino. 
Todėl, kas tik norite plačiau 
žinoti apie sufabrikavimą 
pašalio iš "nieko,” ateikit!

Komisija.
.c - ____________

Susirinkimas.
D. L. K. Vytauto Dr-jos 

mėnesinis susirinkimas bus 
nedėlioj, 7 gegužės, 2 vai. po 
pietų Lietuvių salėj.

Visi nariai malonėkite su
sirinkti, nes yra daug svar
bių reikalų apsvarstymui.

N. Januška, pirm.

Mokykitės!
Nepraleiskit progos nepa

sinaudoję vakarine anglų 
kalbos ir pilietvstės mokykį 
la. kuri atdara pėtnyčios va
karais lietuvių socialistų 
svetainėje. Mokinama dy
kai. Komisija.

Clemens Raducha. 324 Palrner st.. Detroit, Mich.. var
tojo Severos Vaistą Inkstams ir Kepenims savo keblumams su 
inkstais, ir štai ką jisai parašė mums: “Aš sirgau daugiaus 
negu pusantrų mf'tu. Paskui aš sužinojau apie šį vaistą ir li
kau išgydytas. Todėl aš gaiiu patarti jį kiekvienam, kuria 
serga nuo inkstų.*’

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

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

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

to šlapumo, skausmingas šlapiavimas. sutinusios kojos ir 
galvos skaudėjimas, kilantis dėlei keblumu inkstuose, gelt 
ligė ir surūgęs skilvis. Šisai vaistas yra parodęs savo ver
tę pataisyme lovos šlapinimo pas vaikus.

Užkietėjimas paprastai eina creta fu inkstu licomi*. 
ir kad pacelbėjus cydyme. SEVEROS 

_ GTVYBSS BALZAMAS (Severa s Balsam
of Life) dažnai yra pasirodęs pagelbingu padėjėju Severos Vaistui Inkstams 
ir Kepenims.

Kaina Severos Vaisto Inkstams ir Kepenims: 50 centtj ir 81.00. 
Kaina Severos Gyvybės Balzamo: 75 centai.

Savo aptiekoje reikalaukite Severos Vaistu. Jeigu Just? aptieka jtj netu
ri, tai užsisakykite ties.ag nuo

W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, Iowa

✓ 'SZ

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

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

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

Vaikų ramintojas 25c. Pamoda plaukams 20 centų.
Nuo viduriavimo suaugusiems 50c. Nuo viduriavimo mažiem* 25c. 

Gydanti mostis nuo pučkų 50c. Nuo prakaitavimo kojų 25c. 
Mostis ir skysčiai nuo niežų ir parkų $1.00 

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

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

Pročkos nuo nerviško galvos skaudėjimo 10 ir 25c. 
Gumas nuo dantų gėlimo 10c. Tikra Lietuviška Trejar.ka 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
SO. BOSTON, MASS.

s

<

226 BROADWAY, 
KAMPAS C STR.




