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Bulgarai įsiveržė Graikijon; Vokiečiai vėl paėmė Douaumontą; Austrai muša italus
25,000 bulgarų armija perėjo graikų sieną ir paėmė kelias tvirtoves prie Strumos upės; graikų kariumenė pasitraukė visai ne
sipriešindama. Graikų sostinėj Athenuose pasidarė didelis sujudimas; karalius kaltinamas šalies išdavystėj. Salonikon pribuvo 
apie 100,000 serbų armija ir spėjama, kad Sąjungininkai tuojaus pradės iš čia užpuolimą ant Bulgarijos. Prie Verduno Vokie

čiai vėl atėmė iš francuzų Douaumonto fortą. Mirė francuzų generolas Gailiem. Austrai smarkiai lupa italus.

Austrai šluoja italus. RUSIJAI grisia badas.
Iš Stokholmo gauta Ber-

Paėmė 24,000 belaisvių, 250 lyne žinių, kad žiemkenčiai 
kanuolės ir 100 kulka

svaidžių.
Austrai, matyt, yra pasi

ryžę sumušti italus taip, kad 
daugiau jie priešintis jiems 
jau nebegalėtų. Sutraukę L 
galybę sunkių kanuolių jie 
eina šluodami pirm savęs 
italus, taip kaip jie šlavė ru
sus iš Galicijos. Pradėję 
ofensivą tarp Astiko ir Lu
gano klonių austro-vengrai 
įsiveržė Italijon jau 8 mylias 
ir vis eina gilyn. Italams 
prisieina taip greitai trauk
tis atgal, kad nėra laiko pa
siimti su savim didelių ka
nuolių. todėl visa sunkioji 
italų artilerija palieka aus
trams. Austrai sakosi pa
ėmę 24.000 belaisvių. 250 
kanuolių. 100 kulkasvaidžių 
ir 15 bombasvaidžių.

Italai šitus austrų laimėji
mus tečiaus stengiasi suma- i 
žint. aiškindami, jog visas' 
jų karės frontas turįs 400; 
mylių ilgio ir todėl nesą nie-| 
ko tame stebėtino, kad kai- 
kuriose vietose prieš didesni 
priešininko spaudimą prisi
eina pasitraukti. Austrų 
džiaugsmas, kad jiems pasi
sekė užimti kalnuotą Itali
joj ruožą, taipgi neturįs 
daug vertės, nes italai turi 
užėmę Austrijoj 15 sykių 
daugiau žemės. Pagalios, 
italai sako, austrų pirmynė- 
jimas likos jau sulaikytas ir 
įsiveržusiems Italijon prie
šams užduota smūgis.

pasėliai Rusijoje ypač vidu
rinėse ir šiaurinėse guberni
jose visiškai švakai išrodo, 
sako, galima skaityt už žu
vusius.

Pavolgyje Kazaniaus ir
išSamaros gubernijose 

priežasties ankstyvo pava
sario kviečiai ir rugiai pra
dėjo išplaukt, kada užstojo 
smarkios šalnos ir pasėlius 
sunaikino.

Valdžia stengiasi surasti 
priemones badui prašalinti, 
įsakė apsėtus laukus užarti 
ir vasarojumi užsėti.

i Švedijai sulaikius 6 mili
jonų vertės kavos transpor
tą. Rusijoje pritrūksta ka
vos. Suomija uždraudė sa
viems pienininkams parduot 

i pieną Rusijai.

MIRĖ FRANCUZŲ GEN. : 
GALLIENI.

Pereitoj subatoj Marseil-' 
les ligonbutyje po operacijos! 
mirė francuzų generolas Jo-1 
seph Simeon Gallieni. Su 
jo mirčia Francuzija neteko' 
vieno brangiausių savo p”- 
nų. o francuzų armija — ga
biausio vadovo. Nes sun- ______ _____ __________
klausioj valandoj Gallieni caru kariškas kritikas pulk, 

lauš padėjimo ir žmonių nu
siminimą paversti entuziaz
mu. Nors kilęs iš italų, jis 

nesipriešindami buv? geriausiu Francuzijos

Bulgarai ima graikų 
tvirtoves.

Bulgarų armija, apskai
toma į 25,000 kareivių, pe
reitoj sąvaitėj įsiveržė grai
kų Makedonijon, paėmė prie 

i Strumos upės keturis fortus 
ir taiko, matomai, į svarbų 
Kavalos uostą prie Egėjos 
jūrių. Paimti fortai esą 
Ru.pel, Dragotin. Spatovo ir 
Kanevo. Graikų garnizonai 
pasitraukė iš fortų visai 
bulgarams j
Bulgarus vedę vokiečių ofi- 
cieriai. Jie sakėsi turi nuo 
Graikijos valdžios leidimą 
užimti tuos fortus. Jie nau
dojasi tokia pat privilegija, 
kaip sąjungininkai Saloni
koj.

Žinia apie bulgarų įsiver
žimą graikų teritorijon pa
darė Atėnuose didelį suju
dimą. Prielankus sąjungi
ninkams graikai stačiai kal
tina už tai savo karalių, ku
ris yra kaizerio švogeriu. 
Buvusio premjero Venizelo- 
so organas "Herald” išėjo 
su juodais apikraščiais ir aš-

300,000 vokiečių.
Francuzai neteko 120.000.
Kaizeris padėjo prie Ver

duno jau 300.000 savo karei- 
su" vių, kuomet francuzų nuos

toliai nepereina 120,000 
žmonių. Taip tvirtina švei-

ATEINA POVANDENI
NIAI VOKIEČIU 
"GARLAIVIAI.”

Amerikos dienraščiai pa
skelbė žinią, buk Ne\v Yor- 
kan ateinąs didelis povan-;--------- r- —------- - -
deninis vokiečiu laivas, ati- triai plaka valdžios politiką

i

darydamas tuomi nuolati-; Londonas mano, kad bul- 
ne "povandenine linija” garai pasiskubino užimti 
tarp Amerikos ir Vokietijos.!strategiškus, punktus grai-
Kadangi Anglija turi užde- kų Makedonijoj nujausdami 
jus blokadą " ir viršutiniai. netolimą sąjungininkų ofen- 
vokiečių laivai negali vaikš-: kurie senai jau tam
čiot, tai vokiečiai padarę 5 ■ tikslui renka Salonikoj spė- 

■ ‘ ‘ kas.

KUR YRA 5.000,000 AN
GLIJOS KAREIVIŲ?

Anglijos premjeras par
lamente andai pasigyrė, kad 
Anglija dabar turi jau 5 mi
lijonus kareivių po ginklu. 
Dabar pulkininkas Church- 
ill tame pat parlamente pa
klausė Asęuitho. kur tie 5 
milijonai Anglijos kareivių 
yra? Anglų spėkos karės 
lauke yra maždaug lygios 
priešininko spėkoms, prieš 
kurias jie laikosi. Iš patyri
mo esą žinoma, kad turkų ir 
vokiečių spėkos, prieš kurias 
anglai laikosi Turkijoj ir 
Francuzijoj. siekia apie pu
sę milijono žmonių. Taigi 
apie tiek maždaug ir anglų 
reikia skaityt. Kur vra 
da 4,500,000?

SUDEGĖ RUSŲ SANDĖ
LIAI.

Londone gauta žinių, kad 
pereitoj subatoj Vladivosto
ke sudegė dideli rusų sandė
liai su karine medega, kuri 
buvo tik ką iškrauta iš laivų.

MUŠYS ORE.
Anglų fronte Francuzijoj 

pereitą panedėlį buvo didelis 
orlaivių mušys, kuriame da
lyvavo 14 vokiečių orlaivių. 
Viena vokiečių mašina likos 
nušauta žemėn.

povandeninius laivus, ku
riais vežiosią žmones, krasą 
ir prekes. Laivakortė ant 
tų laivų iš Vokietijos į Ame
riką kainuosianti 85.000. 
Ateinantis dabar pirmutinis 
tų laivų turįs 450 pėdų ilgio, 
atvežąs Vokietijos krasą. 10 
pasažierių ir 50 tonų bran
gių prekių.

CORBEAUN MIŠKUOSE 
VOKIEČIAMS NEPA

SISEKĖ.
Pereitoj nedėlioj Verduno 

fronte vokiečiai buvo pada
rę du dideliu užpuolimu ant 
francuzų Corbeaux miškuo
se. bet Paryžius sako, kad 
užpuolimai buvo atmušti. 
Tą pačią dieną Verduno 
fronte įvyko 15 susirėmimų 
ore ir du vokiečių orlaiviai 
buvo nušauti žemėn; vienas 
puldamas užsidegė.

NAUJAS BEVIELIO TE
LEGRAFO REKOR

DAS.
Amerikos garlaivis ”Ven- 

tura” pagavo ant jūrių be
vielę telegramą už 9,000 my
lių. Iki šiol iš taip toli be 
vielės telegramos niekas ne
buvo da gavęs.

KYNŲ PREZIDENTAS 
MIRŠTA.

Iš Tokios pranešama, kad 
Kynų prezidentas Juan-Ši- 
kajus serga taip sunkiai, 
kad kalbėti nebegali. Mano
ma, kad jis užnuodytas.

kas.

IRANGLIJOJ UŽMUŠTA 
SUŽEISTA 21,166 

ŽMONĖS.
Per visus vokiečių oro ir 

jūrių užpuolimus ant Angli
jos pakraščių išviso užmuš
ta Anglijoj 2.166 žmonės.

Iš jūrių vokiečiai buvo už
puolę ant Anglijos pakraš
čių 3 kartus ir užmušė 61 
vyrą. 40 moterų ir 40 vaikų, 
o sužeidė išviso 611 žmonių.

Iš oro vokiečiai buvo pa
dare ant Anglijos jau 44 už
puolimus. Šituose užpuoli
muose užmušta 222 vyrai, 
114 moters ir 73 vaikai; su
žeista gi buvo 1.055 asmenis.

VOKIETIJOS MIESTAI 
STEIGIA MAITINIMO 

PUNKTUS.
Nuolatinės riaušės dėl 

stokos maisto vokiečių val
džiai neduoda ramybės, to
dėl didesniuose miestuose 
pradėta steigti miesto lėšo
mis valgyklų, kad nors kiek 
patenkinus badaujančių 
žmonių reikalavimus. Ber
lyno priemiestyje Schoene- 
beg’e įsteigta tokia valgykla 
30,000 žmonėms maitinti.

RUSAI BOMBARDA VO_ 
KAMAJŲ MIESTELf
Iš Petrogrado pranešama, 

kad rusų orlaiviai buvo nu
lėkę Lietuvon ir bombarda
vo vokiečių įtaisytą elektros 
stotį Kamajų miestelyje.

IDOUAUMONTAS VĖL 
VOKIEČIŲ RANKOSE.
Pereitam "Keleivio” nu- 

jmeryje rašėm, kad ties Ver- 
'dunu francuzai netikėtai at
sigrįžo prieš vokiečius, 
skaudžiai juos sumušė ir iš
vijo iš Douaumonto forto. 
Bet vėliau vokiečiams į pa
galbą pribuvo dvi naujos ba
varų divizijos ir po kelių at
kaklių kontratakų vokiečiai 
vėl užėmė Douaumonto for
to griuvėsius. Vokiečių nuo
stoliai buvę labai dideli._ ____
iFRANCUZAI STUMIAMI 

ATGAL.
Paryžius prisipažįsta, kad 

francuzų kariumenė 30 ge
gužės nakčia apygardoje 
Cumieres vieškelių ir Beth- 
incort’o likosi vokiečių spau
dimu priversta pasitraukti 

, kad vokie
čiai savo ataka laimėjo 
daugiau kaip 121 jardą 
m ės.

mokėdavo išvesti šalį iš keb- Fevler.
"Vokiečiai turi neužmirš

ti, kad jie atakuoja puikiai 
fortifikuotas pozicijas ir 
per tris pastaruosius mėne
sius paguldė tenai po 100,- 
000 savo kareivių kas mė
nuo nieko nelaimėdami,” ra
šo jisai vienam šveicarų lai
kraštyje. "Iš kitos pusės 
francuzai neteko 120,000, iš 
to skaičiaus 20,000 Afrikos 
laukinių. Tokiu budu fran-,u.nm Fxxv^xo«.« 
cuzų nuostoliai trissyk ma-j atgal, bet sako.

apginėju. Turėdamas arti 
'70 metų amžiaus, Gallieni
buvo jau pasitraukęs iš ar
mijos, bet ištikus šitai kerei 
jis vėl stojo į Francuzijos 
apginėju eiles. Kada Pary
žiui grėsė pavojus, kada von 
Klucko armija nesulaikoma 
artinosi prie francuzų sosti
nės. miesto apgynimas pa- žesni. negu vokiečiu, 
vesta į gen. Gallieni rankas. "Pereitoj savaitėj vokie- 

; Paryžiaus pietuose jisai su- čių kronprincas gavo po 
organizavo 50.000 vyrų ar- , Verdunu penkias naujas di- 
miją ir kada vokiečiai buvo vizijas. Iš viso dabar vokie- 
jau visai netoli, jisai rekvi- čiai turi po Verdunu ne ma
tavo Paryžiuje ir jo apielin- žiau kaip 15—16 kariume- 
kėse visus vežimus ir susodi- nės korpusų arba 800,000 
nes visą savo armiją užklu- kareivių.’’ 
po kairiajį vokiečių sparną i ‘ -----------
iš šono. Po neužmirštino 
mūšio ant Mamos upės 
krantų vokiečiai likos sumu
šti ir pradėjo bėgti. Fran
cuzai atvarė tuomet von 
Klucko armiją net iki Belgi
jos. Ir taip, ačiū gen. Gallie
ni šaltam protui ir sumanu- .. 
mui, apgulimo pavojus nuo ?!clpas-
Parvžiaus likos prašalintas. Sl.°J ^rancazlĮ kanumene is- 
Jeigu ne Gailiem, tai sian- •
dien. rasit, vietoj Paryžiaus P° atkaklios ko'os 1S I??1P.es 
butų tik griuvėsiai, o virš jų J° dalies vokiečius išvijo. [ 
plevėsuotų kaizerio vėliava.

!

VOKIEČIAI NEGALI PA
IMTI KALNO No. 304.
Vokiečiai stačiai neriasi iš 

kailio, kad paėmus prie Ver
duno kalną No. 304, bet ne
gali ir gana. Jau kelinta sa
vaitė, kaip jie tą kalną ata
kuoja, siųsdami ant jo vieną 
pulką paskui kito, bet kaip 
tik francuzai paleidžia sie
ną ugnies, taip visos tos ata
kos ir sutirpsta. Sakoma, 
kad prieš tą kalną guli jau 
kelios eilės vokiečių lavonų. 
Tas pats dedasi ir apie "Ne
gyvėlio” kalną.

AFRIKOJ SĄJUNGININ
KAI APSUPA VOKIE

ČIUS.
Anglai, belgai ir portuga

lai įsiveržė rytinėn vokiečių 
Afrikon ir suka apie vokie
čių kariumenę ratą. Vokie
čiai turėjo Afrikoj labai 
daug kolionijų, bet sąjungi
ninkai baigia jau jas užimti.
RUSAI ATMUŠĖ VOKIE

ČIŲ UŽPUOLIMĄ.
Ties Daleno sala vokiečiai 

buvo užpuolę rusų pozicijas, 
bet rusai atrėmė juos su di
deliais nuostoliais.

ne- 
že-

44 KAZOKAI IŠMUŠĖ 
KURDŲ.

150

Serbų armija 
jau Salonikoj

CUMIERES PAIMTAS IR 
VĖL ATIMTAS.

Po smarkaus mūšio vokie
čiai buvo užėmę pereitoj są
vaitėj francuzų kaimą Cu- 
mieres. o iš čia paskui pra
dėjo atakuoti ir kitas po- 

Bet pereitoj pėtny-

Petrogradas praneša, kad' 
Užkaukazėj kurdai buvo už-i 
puolę rusų vežimus, bet bu- ■ 
vo išblaškyti. Paskui 44 ka-' 

jzokai netikėtai užklupo kur
dų stovyklą prie Zuvos kai
mo ir apsupę ją išmušė 150 
kurdų ir patį jų vadą. Iš ka- 

I zokų tik du buvo užmušti 
i vienas prapuolė.

ir

jau Salonikoj.
Telegramos praneša, kad 

šiomis dienomis Salonikoj 
išlipo didelė serbų armija ir 
kad neužilgo reikia laukti iš 
čia didelio sąjungininkų už
puolimo ant Bulgarijos.

Šita serbų armija, kuri 
pabėgus iš Serbijos sąjungi
ninkų laivais buvo perkelta 
ant Korfu salos, esanti iš- 
naujo perorganizuota, gerai 
apginkluota ir skaitanti nuo 
80,000 iki 100,000 kareivių. 
Tai esanti didelė parama są
jungininkams, kurie nuo 
Serbijos puolimo iki šiai die
nai vis organizuoja Saloni
koj spėkas, kad užpuolus 
ant Bulgarijos sutriuškinti 
ją, taip kaip teutonai su jos 
pagalba sutiruškino Serbiją 
ir Juodkalniją. Apsidirbę 
su šita teutonų talkininke, 
sąjungininkai ketina užklu
pti ant Konstantinopolio ir 
taip pasiekti savo tikslą per 
Bulgariją, ko jie negalėjo- 
padaryti per Dardanelius.

Bulgarų frontas dabar 
esąs labai silpnas, nes vokie
čiai paėmė visus savo karei
vius iš tenai Verduno fron
tam o austrai visas savo spė
kas nusiuntė prieš italus, to
dėl bulgarai esą labai persi
gandę. nes sąjungininkų už
puolimo nesitiki atmušti.

ėjo ant to kaimo atakomis ir,

jo dalies vokiečius
i Šiaurvakarėj kaimo pusėj 
j vokiečių apkasai taipgi bu- 
vo paimti. Vokiečių kron- 

; princas atsakė į tai užpuoli- 
Į mu ant francuzų pozicijų 
. Douaumonto apielinkėj, bet 
! francuzai užpuolimą atrė- 
; mė.

i

AUSTRAI VERŽIASI 
LINK ASIAGO.

Italijos miestas Asiago, 
gulintis 22 mylios į šiaurius 
nuo Vicenza, yra austrų da
bartinės pirmyneigos tiks
lu. Nuo Asiago iki Arsiero 
tęsiasi vyriausia italų apsi
gynimo liniją kurios fortus 
austrai jau bombarduoja.

I

RIAUŠĖS BRAZILIJOJ.
Rio Janeiro, Brazilija.- Iš 

valstijos Espirito Santo ka- 
pitoliaus Victoria praneša, 
kad tenai kilo didelės žmo
nių riaušės. Telegrama de
talių nepaduoda.

I

i 
i

I 
I 
i

PASKANDINO AUSTRŲ
AEROPLANĄ IR LAI- J 

VĄ.
Adrijos juroj pereitoj są

vaitėj austrų kanuolių botas i
I susirėmė su tokiu pat italų 
į botu. Prasidėjo šaudymas. 
Austrams į pagalbą atlėkė 
austrų aeroplanas ir pradė
jo mėtyt į italų laivą bom
bas. Italai tečiaus nušovė 
austrų orlaivį ir paskandino 
jų laivą. Žmonės paimti ne
laisvėn.

I

RIAUŠĖ DĖL BADO 
FRANKFORTE.

Vokietijoj, Frankforte, 
prie Meino pereitoj sąvaitėj 
buvo didelės riaušės dėl sto
kos maisto. Keli šimtai mo
terų įtaisė gatvėse demon
straciją ir nešė juodą vėlia
vą. kaipo bado ženklą. Pas
kui susirinkusi minia pradė
jo laužti ir plėšti krautuves. 
Policija riaušes numalšin
dama sužeidė 18 moterų.

I

LENKIJOS ŠELPIMAS.
Berlyne Amerikos amba

sadorius, James W. Gerard, 
gavo iš Londono tolesnius 
paaiškinimus klausime mai
tinimo nuo karės nukentėju
sių Lenkijos badaujančių 
žmonių. Gerard’as gavo ap
dirbtus projektus per Ame
rikos ambasadorių W. Page 
iš Londono. Gerardas tuo
jaus pradės tarties su Vo
kietijos valdžia. Tikimasi, 
kad visos kliūtis siųsti ba
daujantiems maistą iš Ame
rikos galutinai bus praša
lintos.

NUTEISTAS Už ĮŽEIDI
MĄ VVASHINGTONO 

GARBĖS.
į Takoma mieste, VVashing- 
!ton valstijoj, vietos socialis
tų vadas Paul R. Hoffer li
kosi nuteistas 4-ms mėne
siams kalėjiman ir užsimo
kėjimui $160 pabaudos už 
įžeidimą Jurgio Washingto- 
no garbės. Nuteistasis pa
vadinęs pirmąjį Suvienytų 
Valstijų prezidentą girtuok
liu ir piktžodžiautoju.

Susidariusi Haffer’ui gin
ti lyga renka aukas toks

iniam bylos vedimui.i 
i

e SUNAIKINO BŪRĮ 
AUSTRŲ.

Galicijoj, Toporeco šiaurė
je, rusų žvalgai atkirto nuo 
apkasų buri austrų ir visus 
juos išmušė.

f

SĄJUNGININKAI PAĖMĖ 
FLORINĄ.

Serbijoj, Monastyrio pie
tuose, sąjungininkų kariu- 
menė paėmė Florinos mies
telį ir gelžkelio stotį.

PERSIDURĖ 11 KARTŲ.
New York.— William A. 

Brandt, 56 metų amžiaus 
žmogus, kuris buvo Ameri- 
can Surety Co. sekretorium- 
iždininku, Hudson Termi
nai gelžkelio stotyje 22 ge
gužės pasikėsino ant savo 
gyvasties. Lenktiniu peiliu 
jis persidūrė, padarydamas 
sau 11 žaizdų pilvan. Kom
panijos valdyba sako nežino 
jokios priežasties, dėl kurios 
jos iždininkas pasikėsino 
ant savo gyvasties.



RELEI V i

Peržvalga.
į RYMĄ!

Pereitam "Keleivio” nu
meryje mes jau rašėm, kad 
tautininkų Sandaros pirmi
ninkas Karuža važiuoja su 
Yču pas popiežių. Dabar 
pakalbėsime apie tai pla
čiau, nes manome, kad musų 
skaitytojams įdomu žinoti, 
kokiais keliais mūsiškiai 
tautininkai vaikščioja ir su 
kokiais žmonėmis jie sėb
rauja.

Tautininkų Sandara iš
siuntė savo pirmininką kai
po Įgaliotinį į Stokholmą 
šaukiamon Yčo konferenci
jom Po konferencijos Ka
ruža turėjo nuvykti Rusijon 
ir patyrinėti, kaip Yčo drau
gija šelpia karės pabėgėlius. 
Įsivaizdinkite sau tokį "ty- 
nėtoją," kuris kartu su Yču 
važinėsis, kartu su juo gers 
ir valgys, ir gulbut apsika
binęs da pasibučiuos, ir ty
rinės jo draugijos veikimą. 
Argi jisai atvažiavęs Ame
rikon paskui norės pasaky
ti ką-nors prieš Yčo gaspa- 
doriavimą ? Žinoma, kad 
ne! To ir reikalauti iš jo ne
galima, nes tai priešinga 
žmogaus prigimimui. Drau
gas draugo nediskredituos. 
Todėl jeigu Karuža ir ap
lankytų pabėgėlius Rusijoj, 
jis vistiek nieko nepraneš, 
kas nepatiktų Yčui ir ki
tiems klerikalams. Bet kaip 
dabar pasirodo, tai Rusijon 
jis ir nevažiuoja. Vietoj ap
lankyti nelaimingus Lietu
vos pabėgėlius, musų tauti
ninkų lyderis su ponu Yču 
traukia Ryman, pažiūrėti 
kaip "šventas tėvas" išrodo. 
Mat, kelionė nieko nekaš
tuoja, viskas bus apmokėta 
iš surinktų aukų. Ir važiuo
ja Į Rymą! Vis, mat, "tau
tos reikalais." žinoma, rei
kės prieiti prie popiežiaus 
keliaplupsčiom ir pabučiuot 
"šventan” pantaplin..-. bet 
Yčas yra jau senas tokios 
politikos specialistas. Juk 
už bučiavimą carui rankon 
jis net medalį yra gavęs. 
Jeigu Karuža tokių ceremo
nijų ir nemoka, tai Yčas jį 
pamokins. Gal būt, kad nuo 
popiežiaus medalių ir ne
gaus, bet po abrozdėlį su at
laidais tikrai parsivežš.

Štai, kokiais keliais nuėjo 
musų tautininkų, taip sa
kant, smegenis.

O pažiūrėkime, su kokiais 
žmonėmis jie sėbrauja. Tik 
įsitėmykim gerai Karužos 
telegramon:

"Konferencija atidėta. Su
tikau Yčą. kuris yra nariu 
specialės rusų parlamentarės 
delegacijos, pasiųstos Į Lon
doną. Sykiu mes važiuosim 
j Paryžių ir Rymą, kur atlan
kysim popiežių delei Lietuvos 
reikalų. Aš reprezentuoju 
CentralinĮ Komitetą ir Ame
riką. Astuoni nariai rusų 
parlamentarės delegacijos ofi- 
ciaiiškai atlankė Londoną. Y- 
čas laikė paskaitą apie Lietu
vos reikalus. Durnos vice
prezidentas Protopoff ir Va!-! 
stvbės Tarybos narys Gurko 
kalbėjo, išreikšdami veliji
mus, kad lietuviai sugrįžtų 
laisvon Lietuvon.

"Karuža.”
Kaip matot, Karuža giria

si savo telegramoj, kad su 
Yču išvien darbuojasi tokie 
vyrai, kaip Protopopovas ir 
Gurko.

Ar žinote, kas tas ponas 
Protopopovas yra? Ogi Ru
sijos atžagareivių šulas! Ka
da jisai vesdavo durnos po
sėdžius, tai durnoj visuomet 
viešpataudavo puriskevičinė 
partija, o kairieji atstovai 
ir kalbėt negaudavo. Abel- 
nai šitas žmogus yra žino
mas kaipo didelis atžagarei
vis ir atkaklus priešas viso
kių reformų, taigi ir laisvės.

O kas yra ponas Gurko? 
Gi pagarsėjęs avižų vagis. 
Tai yra tas pats Gurko. ku
ris už vagystes sėdėjo kalė
jime. Tai yra tas pats Gur
ko, kurio tėvas, būdamas 
Varšavos general-gubema-

! torium, šaudė lenkus ir 
smaugė lietuvius.

Graži pono Yčo kompani
ja, ar ne? Amerikos tauti- 
’ ninkai gali pasididžiuoti, 
kad toj kompanijoj ir jų pir
mininkas turėjo laimę daly
vauti.

KODĖL TAUTININKAMS 
NESISEKA?

šitą klausimą gvildena 
, "Ateitis." Ji sako, kad —

"vidurinėje srovėje (net 
vadovuose) yra žmonių, kurie 
nuolat ir sistematiškai trau
kia į dešinę—prie klerikalų, ir 
visomis keturiomis spiriasi 
nuo socialistų, ir kad šitas ap
sireiškimas stumte atstumia 
nuo vidurinės srovės jaunes
niuosius, energiškesniuosius 
ir daugiau prasilavinusius 
žmones.”
Kad taip yra, tai "Atei

tis" parodo ir faktais. Broo- 
klyno seime jie atskilo nuo 
Lietuvos šelpimo Fondo 
vien dėlto, kad kasierium 
buvo išrinktas ne jų kandi
datas. Jie reikalavo "lygy
bės principo." Bet štai pra
ėjo metai laiko ir tautinin
kai agituoja už "srovių koa
liciją" ir nori dėtis su kleri
kalais į "bloką" proporcijoj 
5 tautininkai prieš 7 klerika
lus. Čia "lygybės princi
pas" 'jau nebereikalingas. 
Bet čia pat apsisukus ir ki
lus klausimui apie susiarti
nimą su socialistais, tauti
ninkai vėl stovi už "lygybės 
principą." Jei ką-nors pa
daro ar pasako Yčas arba 
Gabrys, tai musų tautinin
kams visuomet grynas pini
gas. o jei kas tų murzinų po
litikierių darbus pakritikuo
ja, tai tą tuojaus apšaukia 
"šmeižiku." Vienu žodžiu:

"Klerikalams nusileis ligi 
negalimo, o visą jų praeitį už
mirš, bet prieš socialistus še
rį statys ligi paskutiniųjų. 
Kodėl nežiūrima lygybės ir 
nepasistatoma lvgiai i abi pu
ses?”
Kas gi tuomi atsiekta? 

klausia "Ateitis" ir ten pat 
atsako:

"Ugi vien tas. kad A. L. T. 
Sandara, kaipo tokia, negali 
pasigirti dar jokiu didesniu 
veikimu.”
Bet kodėl taip yra, kodėl 

musų tautininkai taip trau
kia klerikalų pusėn, "Atei
tis" nepasako. O čia juk, 
rodos, labai aiškus dalykas. 
Tautininkus arba taip vadi
namąją "vidurinę srovę" 
sudaro daugiausia tokie 
žmonės, kurie jau yra arba 
da tikisi būti biznieriais. 
Jei norit — tai lietuviškoji 
"buržuazija.” Tos rųšies 
žmonėms su socialistais ne
pakeliui, nes socialistai eina 
prie panaikinimo privatinės 
nuosavybės. Klerikalai gi 
kovoja prieš socializmą ir 
gina privatinės nuosavybės 
principą, todėl visai natura- 
liška, kad musų tautininkai 
linksta prie klerikalų.

v

"VIENAS KUNIGAS 
DVIEJOSE AŠA

ROSE."

I

i bei partijas? Kodėl, padė
kime. nepritaikyti kun. Ži
linsko žodžių prie socialistų 
ir nepasakyti: "Galimas 
daiktas, kad socialistų tarpe 
kartais atsiranda negerų 
žmonių, bet blogų socialistų 
visai nėra Socialistų Parti- 
JOJ ?

"Naujienos" taipgi šitą 
pastebi ir sako:

"Bet kažin kas butų, jeigu 
panašų mokslą pasidarytų sau 
ir kiti žmonės ir imtų pagal 
ji eigties. Pasirodytų tuomet, 
kad nėra blogų valdininkų, 
nėra blogų teisėjų, nėra blo
gų zakristijonų, nėra blogų 
pirklių, redaktorių ir t. t. 
Kiekvienas tų 'stonu’ yra ge
ras. tiktai negeros yra žmo
giškos asabos, kurioms jie pa
vesti. Vadinasi, ką tie 'sto
nai' darys, kaipo valdininkai, 
teisėjai, pirkliai ir t.t., prieš 
tą nebus galima nė protestuo
ti, — net jeigu

, kenks pačiam 
jam’ kunigų stonui. Kunigai 
tuomet turės užčiaupti lupas, 
nors valdžia konfiskuos jų 
turtus, laisvamaniški redak
toriai išjuoks jų gaspadines 
etc. etc.
Matot, kas išeina iš kuni

gų "mokslo!"

I

jų darbai 
'neklaidingam-

"VIENYBĖS LIETUV
NINKŲ" LOGIKA.

"Vien. Lietuvninkų" šne
ka apie fondų susivienijimo 
negalimybę. Nurodžius, kad 
planuojamas tų įstaigų su
jungimas nuėjo niekais, 
Grandstryčio "bepartyviš- 
kos partijos" organas pridu
ria:

"Taigi dabar p. Bulotai pa
silieka vienas dalykas — pa
imti tą ar kitą pusę ir nekal
bėti apie fondų jungimą. Mes 
tautininkai, rūpinamės mus 
tautos Lietuvos reikalais, so
cialistams rupi jų socialistų 
reikalai, o klerikalams rupi 
Roma ir bažnytiškumas (tik 
ne religija).”
Vadinas, p. Bulota turi 

paimti tautininkų pusę, nes 
tik jie rūpinasi Lietuvos rei
kalais. Ir taip nesigėdi kal
bėti tautininkų laikraštis, 
kuris tik kelios savaitės at
gal paskelbė p. Bulotai ir 
Žemaitei boikotą! Tik ke
lios savaitės atgal tie žmo
nės šaukė savo konferenci
jas. rašė prieš p. Bulotą pro
testo rezoliucijas ir savo 
įniršimui išreikšti negalėjo 
surasti žodžių, o dabar ap
sisukę vėl moja p. Bulotai 
pirštu: "eik šen, paimk mu
sų pusę!" Ir visa tai atlie
ka "Vienybė Lietuvninkų," 
"bepartyviškos partijos" or
ganas. -

Klerikalai jai taipgi nege
ri, nes jiems rupi Roma. O 
tuo tarpu kaip tyčia tos 
"bepartyviškos partijos" 
pirmininkas taipgi važiuoja 
Romon ir "Vienybė Lietuv
ninkų" netik nieko peiktino 
tame neranda, bet, priešin
gai, ji mato tame savo par
tijos pirmininką "labai žy
mią rolę lošiant."

Nobody home!

I

I

KAIP KLERIKALAI 
NAUDOJASI AUKO

MIS.
So. Bostono kun. Žilinskas 

aiškina katalikams, kad ku
nigas niekad negali būt blo
gas žmogus. Girdi:

"Gal pasakysite: juk esama 
kunigų labai negerų, nors jie! 
ir vyskupų yra atsiųsti, ką j 
gi su jais daryti? Atsakysiu:. 
pasiskųsti augštesnei valdžiai i 
galima. Tegul ji klystantį! 
kunigą perspėja. Galop rei- ■ 
kia ir tai pasakyti, kad kuni-Į 
gas. kaipo žmogus būna kar-; 
tais ir nedoras, bet kaipo ku
nigas, jeigu tik priderančiai 
įšventytas. ir teisėto vyskupo 
į parapiją atsiųstas, tai jis 
tinkamai (valide) atlieka sa
vo kunigiškas priedermes ir 
iš to atžvilgio jis visada yra 
geras. Blogi jo darbai ken
kia jam pačiam ir sutepa jo! 
dūšią, bet šventų Sakramentų 
ir nuodėmingas kunigas su
tepti negali. Galima pasaky- i 
ti. kad esama kartais blogų i 
žmonių kunigų luome, bet 
blogų kunigų visai nėra Ka
talikų Bažnyčioje.”
Kodėl tad nepasakyti to 

paties ir apie kitas luomas

Musų skaitytojai turbut 
visi jau žino, kad Amerikos 
lietuvių kunigai iš surinktų 
aukų pasilieka savo klerika- 
liškos politikos reikalams 80 
nuošimčių, nors rinkdami 
aukas jie niekados žmonėms 
to nepaaiškina. Pasilikda
mi nuo kiekvieno $100 po 
$30 savo partijos reikalams, 
Amerikos kunigai, kaip gir
dėjom, susidėjo jau suvir- 
šum $13.000. Kitus jie iš
siuntė klerikalų draugijai 
Rusijoj. Tenykščiai vėl pa
siima dalį tų pinigų savo po
litikai. Apie tai, kaip Eu
ropos klerikalai daro biznį, 
rašo "Ateitis." Ji sako:

"Gerą 'biznį' išmoko dary
ti lietuvių klerikalai Europo
je. Išbėgę į Rusiją jie užsi
manė 'tikrai katalikiško’ laik
raščio, nes 'Lietuvių Balse.’ 
kuris leidžiamas 'Centralinio 
Komiteto’ nukentėjusiems 
nuo karės šelpti, perdaug aiš
kiai savo klerikališką politi
ką varyti nedrįsta ir negali.

Todėl jie susitarę uždėjo savo 
laikraštį vardu 'Vadas,' kuris 
savo turiniu ir dvasia yra ly
gus buv. 'šaltiniui.' Bet lai
kraščiui leisti pinigų reikia. 
Paimti tuos pinigus tiesiog iš 
Centralinio Komiteto arba su
mų. paskirtų nukentėjusiems 
nuo karės šelpti, kaip tai daro 
Centralinis Komitetas leisda
mas 'Lietuvių Balsą’ — butų 
jau perdidelis skandalas (jei 
ne delko kito, tai vien dėlto, 
kad dviejų laikraščių leidimą 
nebūtų galima, bepateisint). 
Todėl padaro štai ką: pri
spausdina gatavai lapelių su 
prašymu į Petrogrado Lietu
vių draugiją nukentėjusiems 
nuo karės šelpti. Lapeliuose 
pasakyta, kad aš toks ir toks 
pabėgėlis labai noriu šviestis 
ir skaityti 'Vadą.' bet neturiu 
pinigų, todėl meldžiu Lietuvių 
Draugijos man užrašyti vi
slesnis metams ir t.t. Tie 
lapeliai dalinami prie bažny
čios. o po namus arba ir ten 
pat vaikščioja agentai ir ne
žinančioms ką daryti mote
rėlėms viską užrašo ir įmeta 

•pastos dežutėn. Petrogrado 
gi Liet. Dr-jos komitetas, ga
vęs tokius užsakymus, tuojau 
paima pinigų ir drauge su ad
resu pasiunčia kunigų leidžia
mam 'Vadui.'”
Rašė apie tai ir Petrogra

do "Naujoji Lietuva.” Ji 
buvo perspausdinus ir for
ma tu lapeliu, apie kuriuos 
kalba "Ateitis."

Kaip išrodo, tai siunčiant 
pinigus per klerikalų ran
kas, nukentėję nuo karės 
žmonės daugiau jų negauna, 
kaip pusę. Musų tautinin
kai taipgi siunčia klerikalų 
draugijai.

TIKRI JUOKDARIAI.
Kun. Kemėšio laikraštyje 

rašoma apie darbininkų rei
kalus. Rašo, matyt, pats 
kunigas, bet tokioj formoj, 
kaip kad per jo straipsnį 
patįs darbininkai kalbėtų. 
Girdi:

”Į skriaudiką — kapitalistą 
mes žiūrime, kaipo į nelaimin
gą. klystanti žmogų. Tad ir 
turime jam tik pasigailėjimą. 
Kadangi dažniausiai rimtais 
privedžiojimais negalime jį 
įtikinti apie daromas mums 
skriaudas, neigi jo širdies su
minkštinti. tad mes griebia- 
mės aštresnio ginklo prieš jį. 
Mes organizuojamės, tveria
me unijas, susitarę net atsi
sakome dirbti, kol teisybė ne
bus išpildyta. Bet ir streiko 
laiku esame ramus ir niekam 
neskelbiame neapykantos.” 
Na, o ką p. Kemėšis pa

tars savo juozapinei "susai- 
dei" daryti, kada jai sustrei
kavus kapitalistas pastatys 
jos vieton streiklaužius?

O dabar klausykit toliau:
"Besirūpindami apie savo 

žemišką gerovę, mes niekuo
met nepamirštame savo galu
tinojo tikslo ir paskyrimo. 
Tad mes ištikimi busime Kri
staus mokslui ir Jo įsteigtai- 
jai Bažnyčiai, vedančiai mus 
išganymo keliu. Mes neskel
bsime kovos kunigams, nes 
tai prie nieko gero neveda, tik 
kenkia tikėjimo ir doros rei
kalams. Pamatę blogą kuni
go darbą, mes neskelbsime to 
visam pasauliui: tai musų ku
nigai ir tai musų žaizdos, ku
riu rodyti visiems neturime 
reikalo. Mes už tokius kuni
gus melsimės, prašydami 
jiems Dvasios šv. ir susiprati
mo.”
Argi ne juokdariai tie mu

sų dvasiški vadovai! Girdi, 
mes blogų kunigų darbų 
svietui neskelbsime ir kovos 
prieš juos nekelsime. Na, o 
kas gi matė, kad šuva pats 
sau vuodegą nukąstų?

FONDŲ SUSIVIENYMO 
VILTIS IŠNYKO.

Iš tų kalbų apie fondų su- 
sivienymą turbut nieko ne
išeis. Susivienvmo viltį be
veik visiškai išblaškė buvęs 
dabar Liet. Šelpimo Fondo 
komiteto suvažiavimas New 
Yorke. Tenai aiškiai pasi
rodė, kad Gelbėjimo Fondas 
yra niekas daugiau, kaip tik 
tautininkų partijėlės dalis, 
nes kada p. Bulota parašė 
d-rui Šliupui laišką, patar
damas Lietuvos Šelpimo ir 
Lietuvos Gelbėjimo fondus 
suvienyt, tai d-ras Šliupas, 
kuris yra Gelbėjimo Fondo 
pirmininkas, atsakė pasiun
tęs tą laišką tautininkų San

daros komisijai apsvarstyti. 
(Vadinas, Gelbėjimo Fondą 
valdo ir apie jo reikalus ta
ria ne jo komitetas, ne pir
mininkas. bet tautininkų 
partija. Jų fondas net au
tonomijos neturi. Šitą pa
matę ir svečiai rankas pa
kratė nuo tautininkų fondo.

UBAGIŠKA ĮTEKMĖ.
Bostono Žvirblis rašo "Lai

svėje," kad ta menamoji kle
rikalų galybė nėra tokia bai
si, kaip tūli ją įsivaizdina. 
Jis sako:

"štai 'Darbininkas,' nepai
sant baisiausios agitacijos vi
sose klebonijose, ligšiol turi 
tik apie 4.000 skaitytojų. Tie
są pasakius, su tokia 'spėka’ 
ir skaityties nereiktų. Juk 
tai. visgi, ubagiška įtekmė.” 
Teisybę pasakius, tai juk 

ubagams (dvasioje) tas lai
kraštis ir leidžiamas.

IRGI NAUJIENOS.
Keli mėnesiai atgal "Da

bartis" paskelbė surašą lie
tuvių belaisvių Vokietijoj. 
Amerikos lietuvių laikraš
čiai tą surašą perspausdino. 
Iš Amerikos laikraščių jį 
perspausdino Yčo leidžia
mas "Lietuvių Balsas." Da- 
bargi "Vienybė Lietuvnin
kų" perspausdino tai iš 
"Lietuvių Balso" kaipo 
"šviežią naujieną."

SLA. RINKIMAI PASI
BAIGĖ.

Susivienijimo Lietuvių A- 
merikoje valdybos rinkimai 
jau pasibaigė. Pirmininku 
liko St. Gegužis, jo vietinin
ku — d-rė Baltrušaitienė, 
sekretorium Strimaitis, iž
dininku T. Paukštis, dakta
ru kvotėju — d-ras šliupas.

Mano Patemijimai.
Džiaugsmai.

Rusijos tautininkai labai 
linksmi: Vokietijos propa
ganda Amerikoj neatnešė 
laukiamų vaisių, nors ir mi
lijonai išmėtyti. Anot "Pe- 
tit Parisien,” Vokietija iš
barstė 27 milijonus dolerių 
vokiškai propagandai Ame
rikoj. Iš tų pinigų liko iš
leista 12 mil. dolerių revo
liucijai generolo Huertos; 
3 mil. dol. šnipams; 3 mil. 
dolerių spaudos papirkimui 
ir 5 mil. papirkimui fabrikų 
Bridgeporte, Conn., ką tu
rėjo apsiimti pildyti talki
ninkų užsakymus, bet neiš
pildyti jų.— Anot "New 
York Herald’o,” Vokietija 
nustojo 15 milijonų dolerių 
užlaikymui gatvinių ir kito
kių kalbėtojų, ką savo kal
bomis visgi nepajiegė pa
traukti Ameriką Vokietijos 
pusėn. Visi vienuolika tūk
stančių papirktų kalbėtojų 
(oratorių) liko prašalinti.— 
Taip kalba rusų tautininkų 
laikraščiai. Žinoma, džiaug
smas juos ima, kad Vokieti
jai nepasiseka. Bet gal pri
sieis nosis nuleisti, kada ir 
Rusijai nepasiseks Ameriką 
papirkti. Kad tas papirki
mas neįvyktų, tegu nesnau
džia Amerikos darbininkai. 
Galėčiau jiems duoti patari
mą. bet uždrausta man taip 
kalbėti, kaip norėtųsi.

Išvien.
"Erosą” praneša iš 

Genevos, kad Berlyne 
kasdien atsibuna dideli 
sumišimai. Žmonės rei
kalauja karės pertrau- 

. kimo. Kariumenė šau
dė į minią ir daug de
monstrantų užmušta.

Panašus dalykai dedasi ir 
Rusijoj. Jei teisybę sako 
"Erosą." tai gal neužilgo 
prasidės bendra kova prieš 
tuos, kuriems karė reika
linga. Jei vieno ir kito kra
što darbininkai eis išvien 
prieš bendrą priešą, tai grei
čiau pasiseks prieiti bendro 
tikslo.

Karės pasekmės
Daug kalbama, jog talki- 

j ninkai kovoja prieš milita- 
rizmą, kad visos valstijos 
kovoja už atskirų tautų, y-l 
pač mažų, laisvę. Vienok, 
karės bėgyje liko sunaiky- 
tos lietuvių, lenkų, belgų, 
serbų, juodkalniečių, armė
nų, gruzinų-mahometų tau
tos. Jos laisvai dabar išba
do dvėsta.

Kova su militarizmu irgi 
eina pasekmingai. Įvairios 
valstybės mobilizuoja pra
monę karės reikalams. Vi
sose kariaujančiose valstijo
se veikia pašėlusioj! kariš
koji cenzūra, o valstijomis 
valdo kariškos diktatūros. 
Anglija įvedė priverstiną 
ėmimą kariumenėn. Rusi
joj mokyklose įvedamas ka
riškas mokslas, o Sibire pla
tinasi paskalas, kad mokyk
lose ir mergaites mokys šau
dyti iš kulkasvaidžių, nes... 
neužilgo neišteks vyriškių 
ir moteris ims kairumenėn. į

Tai taip eina kova "už 
tautų laisvę" ir "prieš mili- 
tarizmą..."

Ne visi...
Socialistiškame Itali

jos laikraštyj "Avanti" 
Morgari nurodė, jog 
tveriant Internacionalą į 
galima bus tikėtis vien 
Austrijos socialdemok- ! 
ratų mažuma (atmetus 
jos vadų daugumą).

Jau nekartą aš kalbėjau, 
jog į naują Internacionalą’ 
ne visi galės būt priimami. | 
Gal kam-nors tas nepatiko,! 
gal kiti mane atskalunu 
skaitė, — bet ka bedaryti... 
Prieš gyvenimo bėgį nepa
pūsi... Jei vieniems "tėvynė" | 
brangesnė, kaip tarpt^utiš- Į 
ki proletariato siekiai, tai' 
tetveria jie tėvynmylių "in-( 
temacionalą." Mes netu
rim tiesos kliudyti jiems ta
me darbe. Verčiau mes sa
vo vagą varysim...

Džiugina mane, jog ir 
daugiau vienmanančių tu
rim. Socialistiško "Avanti" 
nurodydamas svarbus... Ir 
"Avanti" mato, jog Davidai,' 
Heines, Šeidemanai ir k. p. 
ne mūsiškiai draugai.

Aršiausis tarptautiškojo 
proletariato priešas.
Konkretiškose dabarti

nės tikrybės sąlygose ar
šiausis tarptautiško pro
letariato priešas yra ka
riaujantis ir militariškas 
Vokietijos imperializ
mas.... Proletariatas pri
valo eiti prie Vokietijos 
imperializmo pralaimėji-1 
mo ir darbščiai veikti toj • 
tai pakreipoj... ("Naš 
Golos” No. 15).

Jei tikėti Rusijos social
demokratams (likvidato
riams), tai aršiausias tarp
tautiškojo proletariato prie
šas — militariškas Vokieti-1 
tijos imperializmas. O ko-! 
dėl ne Anglijos marinizmas, 
arba Rusijos — reakcioniz- 
mas? Aišku, kodėl! Juk 
dabar Rusija kariauja su 
Vokietija, todėl kiekvieno į 
patrioto priedermė—kiršyti! 
Rusijos darbininką prieš 
Vokietiją, kad tas darbinin
kas liautųsi kovojęs su savo 
krašto buržuazija ir valdžia, 
kad jis, vieton to, susidėtų 
su savo valdžia bendroj ko
voj prieš "tėvynės priešą.”

Yra ką skersti.
Sulig vokiečių statistikos, 

germanų per paskutinį 
šimtmetį padidėjo nuo 65 i 
milijonų ligi 230 mil., slavų
— nuo 74 ligi 160. ir romė
nų — nuo 74 ligi 150 mil. 
Atskirose valstijose gyven
tojų skaitlius taip padidėjo: 
Francuzijoj ant 12 milijonų; 
Turkijoj — ant 10 mil.: Au
strijoj — ant 26 mil.; Itali
joj — ant 18 mil.: Anglijoj
— ant 28 mil.; Rusijoj —ant 
110 mil. ir Vokietijoj — ant 
46 milijonų.

Daug žmonių pririšo, yra 
ką skersti. Z. A.

Skaitytoju pastabos.
F. V. "Darbininke" "gvil

dena” klausimą, "Ar žmogus 
išsivystęs iš beždžionės." 
.Mat jis ten nori "prirodyt," 
kad žmones, žemę ir viską 
Dievas sutvėrė "iš nieko." 
F. V. tiki, kad sulyg mokslo, 
žemė, pirm negu ant jos ga
lėjo atsirasti gyvybė, buvo 
visa tik degantis šmotas ir, 
jis sako, ant jos negalėjo bū
ti jokia sėkla, iš kurios atsi
rastų augmenis bei gyvū
nai. Girdi, tą viską sutvėrė 
Dievas... Na, jau jeigu F. V. 
pripažįsta, kad pirma žemė 
buvo karšta, tai kur tada bu
vo tas Dievas? Turbut jis 
kur-nors pavėsyj miegojo ir 
laukė pakol žemė atšals, kad 
galėtų paskui tą žemę ir vis
ką sutverti iš nieko. Kaip 
tas išeina? Kam taip save 
plakti? ' Jackus.

♦ # ♦

Tame pačiame "moksliš
kame" straipsnyje F. V. sa
ko, kad mažų-mažiausi ir 
įvairiausi gyvūnėliai negalė
jo patįs per save atsirasti, 
ir tas kirmėlaites,’kurios va
saros laike užpuola kumpį 
arba sūrį irgi Dievas sutvė
rė. Taigi blakes, blusas ir 
tarakonus taipgi Dievas tu
rėjo sutverti. Nėra dyvo, 
kad pas karštus katalikus, 
o ypač pas tėvus Kapucinus, 
minėtų Dievo sutvėrimėlių 
tiek daug yra, mat naikinti 
Dievo sutvėrimus yra smer- 
telnas griekas. Jackus.

♦ * $

Jeigu sulyg katalikų mok
slo niekas pasaulyje natūra
liu budu atsirasti negali, bet 
viską turi sutverti Dievas, 
tai pats savaimi kįla klausi
mas: kas gi sutvėrė Dievą? 
Juk jis pats atsirasti negalė
jo! Klierikas.

* * *
Kunigo Kemėšio laikraš

tyje rišama klausimas, ar 
žmogus turi dūšią, ar ne? 
Taigi pasirodo, kad tikrai 
to da ir kunigai nežino. Ti
krai nežino, o betgi vadina 
save "dūšių vadovais" ir 
ima už tai pinigus.

* * *
"Lietuva" prisispyrus 

klausia "Naujienų," delko 
šios talpina apgarsinimus: 
ar dėl idėjos, ar dėl biznio? 
Delko ji pati talpina apgar
sinimus, ji to nepasako, bet 
taip išrodo, kad... dėl idėjos.

Lietuvos Šelpimo Fondas 
nutarė pasiųsti Rusijon ir 
užimton Lietuvon 16,077 ru
blių. Tautininkams laikas 
jau pradėt protestus rašyt.

♦ * *

Laikraščiai stebisi, kad 
pakvaišęs vienuolis Rasputi- 
nas, kuris buvo dvasišku ca
ro šeimynos vadovu, nemo
kėjo rašyt. Na, o mūsiškis 
Kazys kapucinas daug moka 
rašyt ? Prof. Gnaiba.

* ❖

Kun. Meškauskas nepri- 
gulmingajį kunigą Mickevi
čių pavadino "Mickum,” o 
pastarojo šalininkas kunigą 
Meškauska pavadino užtai 
"Meška."

Lazda turi du galu.
Prof Gnaiba. 

•e * ♦

"Darbininkas” paskelbė 
stebuklą! So. Bostone ant 
5-tos gatvės apsivertė veži
mas su dviem žmonėmis. Ti
kras stebuklas. Rodosi, to
kių duobių grįstose gatvėse 
nėra, kad vežimas galėtų ap
virsti. Mayt, kad Dievas 
viską gali, net ir vežimą ant 
lygaus kelio apversti. "Dar
bininkas" stebuklą mato ne 
tame/ kad vežimas apvirto, 
bet tame, kad jame važiavu
sieji tik išsigando, bet svei
ki paliko.

Bet kodėl kun. Kemėšis 
nepaskelbia, kad jo skiepe 
andai nuskendo 500 "Darbi
ninkų?" Juk tai didesnis 
stebuklas, negu vežimo ap- 
virtimas. . X.
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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 
ifi negudrių žmonių pinigų vi
liojimas.

CORESPONDENCidOS

pusės jau susimažino. Y- ' Springfield, III.— Gegužės 
žmones pač daugiau apsišvietusiems' 14 d. tūlo smuklininko stu- 

darbininkams išvažinėjus boję įvyko baisi karė, užsi- 
visuomeninis musų gyveni-1 baigusi gatvėje tuo» kad An- 
mas čionai likosi lyg apmi- tanas ir Jonas Radomskiai 
ręs. tai ir likusiems vietosi likosi sunkiai sužeistais.

'Mat nedėldieniais smuklės 
čionai uždarvtos, tai smuk- 

ilininkas svaigalus parduoda 
pas save stuboj. Toj tai 
stuboj begeriant susiginčijo 
lietuviai su italais ir kilo 

[inuštynė. Smuklininkas vi
sus išvarė lauk, tai kariau
jantieji italai peiliais su
pjaustė savo priešininkus ir 

, minėtu du broliu gana pa
vojingai.

Jaunas Vaikas.

ją prisirašė 191 narys, su
tveriant Am. Fed. of Labur 
skyrių, čia išrinkta 5 na
riai parašymui darbininkų 
reikalavimų. Sekančią die
ną likosi apskelbtas cemen
to dirbtuvėse streikas.

Darbininkų reikalavimai 
sekantis: 1) pripažinimas 
unijos; 2) 8 valandų darbo 
diena; 3) minimum alga 
$2.25 dienai paprastiems 
darbininkams ir sulyg ama
to amatninkams; 4) darbi
ninkai turi turėti savo komi- 

’letą iš 6 žmonių, kurie (po 
3 dirbtuvėje) prižiūrėtų dir- 
tuvėse santikius; 5 priimti 
darban po streiko visus 
streikavusius darbininkus, 
ir da daugiau smulkesnių 
reikalavimų delei pagerini
mo dirbtuvėse sąlygų. Ge
gužės 17 d. išrinktas tam- 
tikras komitetas tuos reika
lavimus perdavė kompani
jos administracijai, kuri at
sakiusi, kad jinai be dirb
tuvių savininkų nieko nega
linti atsakyti. Kompanijos 
atsakymo laukiama. Darbi
ninkų tipas pakilęs. Streik
laužių nėra. Miesto majo
ras buvo sušaukęs miesto 
tarybą, kad pašaukus mies
tan specialę policijai pagal
bą, bet taryba majoro pro
pozicijos nepriėmė.

Streikuoja įvairių tautų 
darbininkai: lietuviai, len
kai, slovėnai, italai ir mažu
ma amerikonų. Santaika 
jų graži ir tvirtai visi lai
kosi vienybės. Prakalbos 
būna įvairiose kalbose, tik 
gaila, kad negaunama lie
tuvio kalbėtojaus.

Kirvis.

t

LEWISTON, ME. 
Gaspadinės reikalauja dau

giau mokfcsties.
Kaip darbininkai šapose, 

taip ir gaspadinės namuose 
pradeda susitart, kad įna
miams pakelti nuomos mo
kestį, t. y. mokestį už burdą. 
Ypač tos, kurios turi savo 
namus nusvarstė, kad 1 dol. 
į savaitę permaža, kad rei
kalinga imt nuo burdingie- 
rių po $1.25. Ir kelia nuo
mas ne dėlto, kad joms pa
čioms butų sunku arba dau
giau butų darbo negu būda
vo, bet dėlto, kad išgirdo, 
jog darbininkai iškovojo 
sau daugiau algos nuo fab
rikantų. Jos neatsižvelgia į 
faktą, kad toli gražu nevisi 
darbininkai gavo algos pa
kėlimą, kad daugelis gauda
mi po 5 dol. į savaitę vargu 
galės mokėt gaspadinėms 
po $1.25. Be to tas darbi
ninkams algos pakėlimas 
nei kiek juos turtingesniais 
nepadaro, nes tuo pačiu lai
ku kaip jiems alga pakįla, 
pakįla ir pragyvenimo kai
nos, t. y. maistas, drabužis 
ir kitkas. Ar gaspadinėms 
yra reikalas nežmoniškai 
apiplėšinėti įnamius, tai pa
mąsčius rodosi, kad tik go
dumas jas verčia tai daryti. 
Sakysime tos, ką samdosi 
stubas, už keturis kamba
rius ir virtuvę moka į mėne
sį po 9 dol. Į tuos kamba-| 
rius kartu su savo šeimyna' 
sukemša po 6 burdingierius, 
į mėnesį nuo jų paima 24 do
lerius. Vadinas, tie burdin- 
gieriai tik ir užlaiko bur- 
dingbosio šeimyną.

Suprantama, kad įnamiai, 
priversti mokėti po $1.25 į 
savaitę turėtų taip-pat pa
statyti ir savo išlygas. Ne
jaugi nevedėliai negali ben
drai nusisamdyti sau namus 
ir gaspadinę, kuri tuos na
mus apžiūrėtų ir valgį pa
gamintų? Be to juk yra 
boardinghausės, kur užmo
kėjus $3.00 į savaitę gausi 
visą reikalingą maistą. Gi 
tie, kurie gyvena įnamiais 
šeimynose privalo nuo gas- 
padinių reikalaut švaraus 
apžiūrėjimo, kambarių išvė
dinimo ir mandagaus apsiė
jimo. Jei statyt savo rei
kalavimus, tai juos turi sta
tyt visi. Algirdas.

i

jais smuklėse daužytųsi.
Žiūrint į tuos £_____

graudu darosi. Kada gi jie 
susipras ir pažins save?

Vilniaus dzūkelis.

LOUELL, MASS.
"Du Broliu” ir musų scenoj.

Geg. 20 d. LSS. 203 kuopa 
turėjo savo vakarą. 64-tos 
kuopos aktoriai iš Lawren- 
ce’o atvaidino pas mumis 
veikalą "Du Broliu.” At

vaidinta gerai. Tik gaila, 
kad publikos tokį veikalą 

[statant buvo permaža. Mat 
pas mus su bat vakariais 
žmonės nepratę lankyties į 
teatrus. Sulaukę mokesties 
už darbą jiems bačkutė yra 
mieliausiu draugu, kuris ap
šviečia jų protą iki liek, kad 
paskui ir su teisėjais gali 
turėt reikalą. Bet ne apie 
visus loįvelliečius lietuvius 
taip galima sakyti, yra ir 
prakilnių žmonių, kurie ne
tik darbuojasi savo tikro 
apsišvietimo labui, bet pri
sideda ir prie kitų švietimo 

' darbo.
Geg. 21 d. minėtoji 203 

kuopa turėjo surengus pas
kaitą. Skaitė F. J. Bago- 
čius. Paskaita padarė ant 
žmonių gilų įspūdį.

Geg. 13 d. buvo LSS. 203 
kuopos balius su skrajojan- 

[ čia krasa. Dovanas už atvi
rutes laimėjo: V. Sutkaitė, 
P. Kuzborskiutė, S. Stadal- 
ninkas ir J. Blažonis. Ba
lius nusisekė ir kuopai davė 
keliatą dolerių pelno.

Be to kuopa rengiasi 
įkurti knygyną. Jau nusi
pirko ir šėpą. Rudeniop 

■knygynas bus galutinai su- 
i tvarkytas ir galima bus 
gaut knygų ir laikraščių pa
siskaityt.

Dabar atėjus vasaros kar
štoms dienoms kuopos veiki
mas kiek apsistos. Drau
gams reikalingas pasilsys ir 
atsikvėpimas tyru laukų 
oru. Bet ir tuo pasilsi o lai
ku rengsimės tolesniam vei
kimui.

Kaip matosi, viena veik
liausių tarpe Lo\vellio lietu
vių organizacijų yra LSS 
203 kuopa, nors savo narių 
skaitliumi ir nedidelė. Tai
gi lai gyvuoja darbininkų 
susipratimas 1

Pinavijos žiedas.

t

Lewiston, Me.— Pažan- 
gioji šio miesto lietuvių da- 

i lis daugiausiai susispietus 
D. L. K. Gedimino draugijoj, 
kuri stovi ant gerų pamatų 
ir nevaržo savo nariams są
žinės. Draugija dėlto pui
kiai išsivystė. Pasirodžius, 
kad konstitucijoje reikalingi 
tūli pataisymai, išrinkta 
tam-tikros komitetas, kuris 
gegužės 12 d. sušaukė visuo
tiną susirinkimą ir perskai
tė naujos konstitucijos pro
jektą. Projektas likosi pri
imtas. "Draugija pasižada 
remti darbininkišką judėji
mą, veliantį darbininkų kle- 
są prie išsiliuosavimo iš po 
kapitalistų vergijos.” Prieš 
šitą pataisymo punktą atsi
rado priešų, kurie pradėjo 
šaukt visa gerkle, kad nelei
dus priimt šio punkto. Ypač 
dvasiškas tėvas tame pama
tė socializmą. Atsirado di
džiuma tokių, kurie balsavo 
prieš šį pataisymą. Sarma
ta ! Gediminietis.

iręs, tai ir likusiems 
veikėjams energija nupuo
lus ir troškimai išsiblaškė.

Musų kalbėtojai, kurie 
nuolat kalba ir žadina žmo
nes ten, kur judėjimas eina 
gyva srove, i mūsiški kam
peli kaž-kodėl nenori užsuk
ti. Tas tai jau butų peikti- 

'na. Mat kaip čia važiuos 
kalbėtojai, jeigu čia tik pa
prasti dirbtuvių darbinin
kai, ne inteligentai, kam 
jiems prakalbos: jiems už
tenka boso pamokų. Ne, 
draugai, mes trokštame, kad 
jus mums, paprastiems dar
bininkams, irgi patarnautu- 
( mėt, nurodytumėt mums ko- 
Ikiu budu greičiau galime 
nusikratyti tą priespaudą ir 
eiti geresnėn ateitin.

St. Indriūnas.

ST. LOUIS, MO. 
Remia L. š. Fondų.

L. Š. F. vietos skyrius pa
vyzdingai darbuojasi, kad 
daugiau surinkus aukų nu
kentėjusiai Lietuvai. Kad 
nemaldavus aukų is žmonių, 
bet surinkus fondan dides- 
sumą pinigų, P. Zdažinskąs 
paaukavo išlaimėjimui auk
sini žiedą, P. Makaravičius 
- gramofoną, J. Daujotas 
Moteris ir Socializmas” 

knygą, J. Sindika — buteli 
vyno. Daugiausiai pasidar
bavo tikietų išpardavimui
K. Savokaitis, F. Delinkai- 
tis, M. Domaševičius, A. 
Tvaranavičius ir P. Kraupa. 
Darbavosi ir kiti. Išparduo
ta tikietų už 29 dol. Svetai
nėje laike laimėjimo dova
nų traukimo surinkta $2.50. 
Viso pasidarė $31.50.

Be to ir šeimyniškuose pa
silinksminimuose neužmirš
tama nukentėjusių. Krikš
tynose pas Dambrauskus su- 
aukauta $2.30. Krikštynose 
pas J. Gudinus — $1.80. Šv. 
Kazimiero draugystės susi
rinkime surinkta $2.50. J. 
Daujotas paaukavo išlaimė- 
tą gramofoną, už kuri gau
ta 2 doleriai. Suvienytomis 
draugysčių spėkomis suren
gta 14 geg. balius ir teatras 
naudai L. Š. Fondo. Nuo to 
vakaro pelno liko virš 50 do
lerių. Taip tai darbuojama
si nukentėjusios Lietuvos la
bui. Butų galima ir pasek- 
mingiau darbuoties, jeigu 
nebūtų tarp musų siaura
pročių, kurie gerus norus 
ardo, ypač čia tuo ardymo 
darbu pasižymi tūlas asmuo, 
kuris net skelbia, kad pini
gais pasinaudos kasierial. 
Reikia pasakyti, kad vietos 
skyriaus kasininkas užsista- 
tęs 500 dol. kaucijos, o pini
gų surinkta tik $243.19. 
Draugysčių konferencija 
nutarė, kad surinktus pini
gus laikyti pas vietini kasi
ninką kol neatsidarys rube- 
žiai, kad galima bus siųsti 
pinigai Lietuvon, tuomet pi
nigus pasiųsti centraliniam
L. Š. Fondo iždininkui.

Urgus Dangi.

>•

j N. B. Drg. Indriūnas be- 
reikalo guodžiasi ant kalbė
tojų. Jie negali važiuoti 
ten, kur jų nekviečia. Paga
lios jie yra irgi darbininkais, 
ilgesnes valandas negu pa
prasti darbininkai dirban
čiais, jiems laikas ir aplin
kybės toliaus nuo savo dar
bavietės tankiai suvisai ne
leidžia važiuoti.
priežastis, o ne tame, kaip 
drg. Indriūnas aiškina.

Red.
I

Jersey City, N. J.— Geg. 
21 d. man einant L. P. kliu- 
bo susirinkiman išvydau 

i priešai save A. Rėzą. Jis 
mane pamatęs pasislėpė už- 
kaborin, laukdamas kol pri
eisiu. Žinodamas kokiuo ti
kslu jis tai daro perėjau ki
ton gatvės pusėn. Negalė
damas pasiekt iš savo užsi- 

i slėpimo, jis išbėgęs pradėjo 
nelyginant šuo ant praeivio 

įloti. Visgi džiaugiausi, kad 
apsisaugojau razbaininko. 
Mat kokių lietuvių da tebe
sama! A. Z.

Laiškas Redakcijai.

štai kame

Kas mums rašoma.

Geg.

Leisite man išvesti ger
biamą redakciją iš to suklai- 
dinimo, į kokį ją pastato tū
li musų tautiečiai, nesigė- 
dindami net svetimais var
dais savo melus patvirtint

"Keleivio” No. 16 S. šil- 
kasparnis pranešė apie atsi
buvusius A. Žagaro su P. 
Purviu debatus. "Keleivio” 
No. 19 į pranešimą duodama 
atsakymas, po kuriuo pasi
rašo J. Balukonis, J. P. Gri- 
tė, A. Šimkūnas ir "J. Šemu- 
liunas.” To atsakymo auto
rius ar autoriai, kad klaidi
nus visuomenę, nežiūrint 
to, kad visi develandiečiai, 
kurie debatuose yra buvę 
Šilkasparnio pranešimą tei
singu pripažįsta, — begėdiš
kai viešai meluoja ir po tais 
savo melais net deda mano 
vardą negavę ir nesiklausę 
teisės to daryti.

Gali rašytis po savo at
sakymu "teisėjai” — tik į 
jų tarpą te nepriskaito ma
nęs, nes aš priešingai publi
kos opinijai nesprendžiau, 
nesprendžiu ir po jų spren
dimu nesirašiau. Priešingai 
už pavartojimą mano vardo 
jų melams reikalauju pasi
aiškinimo.

Katra tų debatorių pusė 
rado publikoj didžiumos pri
tarimą, tatai pasakė Šilka- 
sparnis, gi tie "trečiųjų teis
mas,” į kurį įnėjo tris socia
lizmo priešai ir du socialis
tai, sprendė, žinoma, savaip, 
nežiūrint, kad pats debato- 
rius P. Purvis pasisakė, kad 
"debatai šiuo kartu da neuž
sibaigė, kad jis da kartą no
rįs su žagaru debatuoti” — 
mat šiuo kartu jam visi ar
gumentai išsibaigė.

Reikia pridurti, kad ren
giant tuos debatus tūli mu
sų tautiečiai taip persigan
do, kad socialistai dabar 
jiems visą tautą sugriaus, 
jog lakstė kai į vuodegas 
įkirsti, organizuodami savo* 
šalininkus. Kad debatuose 
jų "idėja” neatsilaikė prieš 
socializmo principus, tai rei
kia nors viešai pameluoti (ir 
tai žemai ir prastai pame
luoti), kad nors tuomi pada
ryt sau satisfakciją.

Šitokiais budais apginant 
savo idėją, aišku, ponai tau
tiečiai, kad negalite toli va
žiuoti. Melas melu lieka.

J. šinioliunas.
Debatų tvarkos vedėjas-

Lavvrence, Mass.
14 d. čia buvo prakalbos, su
rengtos Aušros Vartų drau- 

! gystės. Kalbėjo F. J. Bago- 
ičius. Jis nurodė žmonijos 
;supratimo keitimąsi ir žen
gimą pirmyn civilizacijos ir 
tobulybės link. Idant neat- 

! silikus reikalinga, kalbėto
jaus nuomone, skaityti, kad 
žinoti kas dedasi aplink 
mus. Ir skaityti visokių pa
kraipų laikraščius, kad su
pratus, kame teisybė, o ka
me melas. Prakalba žmo
nėms labai patiko. Prie 
draugijos prisirašė keli nau
ji nariai.

Laikštingalės vaikas.

Harrison, N. J.— Laikra
ščiuose vyrai pajieško savo 
pabėgusių pačių. šiame 

, mieste, kaip man teko patir
si, gyvena labai daug "gy
vanašlių,” tai jei apleisti vy
rai į čia atvyktų, beabejonės 
gal rastų ir savo ”Agotas.” 
Bet tiek to, te sau gyvena. 
Kiek girdisi, joms vienoms 
lengviau gyventi, negu su 
’orutališkais savo vyrais, 
kurie jas mušdavo ir terio- 
davo. Dabar jos sau dirba 
ir nebijo vyro kietos kumš
čios. Kai-kurios jų priguli 
ir katalikiškose draugystė
se ir darbuojasi, tik labai 
jos pyksta ant "Keleivio” ir 
"Laisvės,” kad tie jų pajie
ško ir dagi pikčius talpina. 
Man rodos, kad už tai turė
tų pykti ant savo vyrų, ku
rie jų pasigenda ir per laik
raščius jieško.

Gyvanašlių carukas.

DORRISVILLE, ILL. 
Nepasisekė kunigui biznis.
Prieš nesenai čia atsi

kraustė su visa savo šeimy
na, lyg čigonas su vežimais, 
Romos agentas misijas lai-

ikyti, arba kitaip sakant, 
avių kirpti. Tikėjosi pa
daryti gerą biznį, bet varg
šas persitikrino, kad aukso 
vilna ant jo avinų ir avelių 

j šiemet labai prastai užaugo. 
Gi tie. kurie savo uždarbių 
karčemose nepalieka, jau 

■apsišvietė iki tiek, kad savo ’ 
■skatikų nemeta ir kunigų: 
kišenėn. Grašių gaudytojas 

. sielojosi ir rūstavo ant žmo
gių, kad aukų "dievui” ne
duoda, bet žmonės, klausy- 
idamiesi ir žiūrėdami į me
lagio iršimą ir gązainimus 
jų baubais, šypsojosi kaip iš 
kokio tuščiagalvio. Kolio- 
damas žmones, kad tie duo
da tik po "nikelį,” pradėjo 
maldaut, kad duotų nors po 
dešimtuką. Veltui jis dar
bavosi per kelis nedėldie- 
nius, žmonės pinigų neduo
da. Nusprendė pabrangin
ti savo parduodamą "die- 
vą”: už dievą 8 dol., o už 
kvitelę, kad dievas jau nu
pirktas — 5 dol. Ir tas su- 

! manymas bėdinam kunigu- 
Karš- 

čiausi ir dievočiausi katali
kai numojo ranka ant taip 
brangaus dievo ir nepirko. 
Nesisekant bizniui, kunigas 
pasiėmęs vieną ištikimiau
sių savo parapijonų pasilei
do ubagaut po stubas. Šitas 
biznio būdas kunigui geriau 
nusisekė. Mat atėjus į ka
taliko prastą ir apleistą stu- 
bą. ten pasirodo baisiai di
džiu asmeniu. Namiškiai 
susigėdina, vergiškai nusi
gąsta, o išnaudotojui tik to 
ir reikia. Pasisekė jam ke
liatą prigauti pasakojimais, 
jog dievą atpigins, kas už
simokės už pereitus metus 
5 dolerius. Bet tokių neiš- 
manęlių, kurie davėsi apsi
gauti visgi buvo nedaug. 
Vienu žodžiu, kunigui biz
nis nepasisekė. Taigi gerai 
iškeikęs bedievybę ir bedie
vius, kad dievo nuo jo nepir
ko, užbaigė savo misijas.

Dorrisviliečiai pagirtini, 
kad susipranta.

J. J. šeštokas.

OGLESBY, ILL. 
Darbininkų streikas.

Čionai randasi dvi cemen- .
io dirbtuvės. kurios nuo 15'žiui niekais nuėjo, 
metų bjauriai darbininkus
išnaudojo be jokio darbinin
kų tam atsipriešinimo. Dar
bininkai dirbdavo po 10 ar 
11 valandų į dieną ir gauda
vo retas kuris virš $1.80. 
Naktiniai darbininkai dirb
davo po 13 valandų už 2 dol. 
ir 8c. Be to kai-kuriuose 
skyriuose norintis gaut dar
bą turėdavo į darbą Įsipirk
ti, mokant "bosui” po 5 ar 

; 10 dolerių Į mėnesį. Jeigu
nemokėjo, tą tuojaus iš dar
bo pavarydavo. Tokioms 
sąlygoms esant, kad darbai 
pagerėjo, t. y. dirbtuvės ga
vo daugiau užsakymų, dar
bininkai, ypač daugiau ap
sišvietę, .pradėjo organizuo- 
ties. Gegužės 14 d. š. m. su
šaukė susirinkimą ir pasi
rodė, kad daugybė darbinin
kų pritaria streikuoti. Die
niniai . darbininkai sulaikė 
nuo darbo naktinius ir pra
nešė visiems dieniniams, 
kad neitų streiklaužiaut. 
Gegužės 15 d. vakare pada
rė susirinkimą, kame Į uni-

WATERBURY, CONN. 
Vyčių prakalbos.

Geg. 21 čionai buvo vyčių 
5-tos kuopas surengtos pra
kalbos. Kalbėjo kunigas iš 
Bridgeporto. Tasai kalbė
tojas save persistatydmas 

i pasakė, kad iš Bridgeporto Į 
j Waterburv pertrumpa ke
lionė, kad bevažiuojant iš
mokti ką geresnio pasakyti. 
Taigi ir pasakojo kunigiš
kai, kad darbininkai nere
mia kapitalistų, nes ir anie 
lygiai dirba kaip ir darbi- 

I ninkai, tai vėl pats savo ar
gumentus mušdamas sako, 
kad "cicilikai" irgi kapitali
stai, nes leidžia laikraščius, 
darbininkai už tuos laikraš
čius moka pinigus, o anie 
kraunasi sau kapitalus.

Na, ponas kuniguži, ar 
leisi paklaust, kur dedami 
tie pinigai, kuriuos kunigi
ja iš žmonių išvilioja "die
vui ant apieros”? Ar nors 
vieną sudilusi skatikėli iš tų 
pinigų kunigija pasiunčia i 
dangų? Kokią naudą iš tų 
kunigams sukraunamų ka
pitalų turi darbininkai? Jus 
kaipo melo skelbėjai, teisy
bės negalite pasakyti, kad 
už žmonių jums suaukautus 
kapitalus palaikote tų žmo
nių vergiją, skurdą ir tam
sumą, t. y. darote tiems dar
bininkams pragarą, o sau 
ir savo gaspadinėms dangų 
ant žemės, šmeižiate visus 
tuos, kurie apšvietą sklei
džia, atmerkia žmonėms a- 
kis, kad pamatytų kurlink 
tuos žmones vedate.

Iš melo ir šmeižimo susi
dėjo visa to "prakalbininko” 
prakalba. Nėra verta jos 
nei kartoti. Dainavo vyčių 
choras savo giesmes "Nu- 
žengk galybė iš dangaus”— 
vadinas šaukiasi dievo pa
galbos, kad ir tas sykiu su Lietuvių skaitlius veik ant

i

I

EAST ARLINGTON, VT. 
Darbininkų susipratimas 

baisus yra išnaudo
tojams.

Lietuviai darbininkai dau
giausiai susispietę kėdžių 
dirbtuvėje. Dirbama po 10 
vai. Į dieną. Pereitais, o y- 
pač 1914 metais kuomet dar
bo buvo mažai, darbininkai 
nuolankiai kentėjo, gauda
mi išdirbti po 4 dienas są- 
vaitėje. Gi mokestis buvo 
neaugštesnė 1 dol. Į dieną. 
Šiemet, kad darbo pasirodė 
esą daugiau, darbininkai 
nusprendė progą išnaudoti. 
Pareikalavo pakelti jiems 
algas. Dirbtuvės administ
racija, matydama, kad nau
jų darbininkų negali gaut, o 
seni* grąsina išvažiavimu, 
jei n*egaus augštesnės algos, 
tai nenoroms reikalaujan
tiems pakelia keliais centais 
algą, tik prašo, kad kitiems 
darbininkams apie tai nesa
kytų. Toji fabrikos valdyba 
buvo parsitraukus keliatą 
rusų iš New Yorko, prižadė- 
ma jiems aukso kalnus, bet 
apvilti rusai-darbininkai, 
patyrę, kad visai čia to nė
ra, kas jiems buvo kompani
jos agentų pripasakota, nei 
dirbt nemėginę spruko at-; 
gal, parodę kompanijai už 
apmokėjimą kelionės lėšų 
yankišką nosį.

Visgi daugelis darbininkų 
dėl mažo čia uždarbio ir dėl 
to, kad čia nėra pasilinksmi
nimo vietų, kur galima bu
tų rasti šiokį-tokį gyveni
mui smagumą, apleidža šią 
vietą išvažiuodami kitur.

I

Burlington, N. J.— Geg. 
7 d. čia buvo klerikalų pa- 
šalpinės draugystės sureng
tos prakalbos, kad apšmei- 
žus socialistus ir jų laikraš
čius. Tuos juodus darbus 
atliko M. Šlekys iš Philadel- 
phijos ir Juras iš Baltimo- 
rės. Publikoje daugelis pa
sipiktindami tais šmeižimais 
pradėjo statyt klausimus. 
Viens, pa v., užklausė: At
sakykit čia prieš visą publi
ką: ”Ar yra tas jūsų perša
mas Dievas ir pragaras?” 
Buvo ir kitų klausimų visa 
eilė, bet tie tamsos apašta
lai nemokėjo atsakyti. Tie 
klausimai taip sumaišė gal
vas ponams teologams, kad 
net viena davatka-bobelė, 
rodos, gelbėdama tuos šmei
žimo karžygius, pašokus 
pradėjo rėkt: "Cicilikai, 
bedieviai, kiaulės, piemenis 
— sumaišė šnekėtojui gal
vą.” Kilo triukšmas. Nu
raminus katalikus, "šnekė
tojas” paima knygutę išme
ta ją augštyn ir klausia ko
dėl knygutė nupuolė. Iš; 
publikos pasigirsta balsai:: 
"idijotas—lipk žemėn, jeigu 
ir to nežinai.” Juras išva
duoja Šlekį, užėmęs jo vie
tą. Šis draudžia skaitytij 
"Keleivį,” "Laisvę” ir "ša-: 
kę.” Publikoj vėl neramu. 
Taip ir užbaigta tos klerika
lų nevykusios ”prakalbos.”

Kadugelis.

i

Seattle. VVash.— Mūsiš
kiai laisvamaniai kaip tik 
prisieina katram apsivesti, 
tai ir parpuola ant kelių, 
pradeda mušties i krutinę ir 
”gailėties už savo nusidėji
mus” prieš kunigėli. Taip 
buvo ir su mūsiškės LSS. 
182 kuopos dviems nariais, 
kuriedu nuėjo palaimos pra
šyti pas airiši, už tą palai
minimą nunešdami po 10-ti- 
nę. Vestuvininkai, kuriems 
mat tos palaimos nereikia, 
nuėję bažnyčion juokus sau 
daro. Ar negeriau visai ten 
neiti ir savęs nežeminti?

Šiuo tarpu čia darbai eina 
gerai. Uždarbiai nuo 2 iki 
4 dol. Į dieną. Pragyveni
mas taipgi pusėtinai bran
gus.

Čia visai nėra leistina par
davinėti svaiginančius gėri
mus, bet girtųjų gatvėse 
kasdien tenka matyti. Mo
ka už svaigalus kad ir dvi
gubai, bet be jų apsieit ne
gali. Už kvortą degtinės 
mokama po $1.00. Tamsu
mas žmonių — tai didžiau
sias jų neprietelius.

Senas gluosnelis.

Brighton. Mass.— Geg 20 
subatoj LSS. 67 kp. turėjo 
balių. Pelno liko 10 dolerių, 
kurie skiriami Br. Vargšo 
žmonos ir kūdikio, likusių 
našlaičiais, sušelpimui.

Rengėjai guodžiasi, kad 
daugelis draugų ažuot parė
mus tą reikalą, nuėjo kur 
kitur vakarą praleisti.

Svečias.

Newton Upper Falls, Mass. 
— Šiame miestelyje mašin- 
šapės darbininkai andai 
taip vadinamoj Saco-Lowell 
mašinų fabriko j sustreika
vo 200 darbininkų. Jie rei
kalauja 22% centų i valan
dą. Iki šiol jie gaudavo tik 
po 18 centų. Kompanija 
siūlo 20 centų, bet streikie- 
riai su tuo nesutinka. Dirb
tuvei daboti pristatyta poli
cija.

Streikieris.

Idant butų už ką melstis, 
reikalinga turėt piktadariai-

Kad kunigijai butų darbo* 
ir pelno, jos luomo reikalai 
reikalauja, kad jinai darytų 
kuodaugiausiai nusidėjėlių. 
Teisingas žmogus nereika
lauja daryt dievui aukas, 
nes neturi už ką atsipraši
nėti.



4 KELEIVIS

Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

trosai mėtydami manęs ne-i 
užmuštų, ant šono didelėm 
litarom užrašė: "GLASS.” 
Viskas, rodėsi, bus gerai, ale 

Įiritę bačką ant šipo matro
sai apvertė ant kito galo ir 
tokiu budu pastatė mane au- 
gštyn kojomis. Kentėjau ke
lias valandas, bet supratau.' 
kad vistiek iki galo neišken- nedaryk.

— Nepyk.

geriau pritiktų?
— Man rodos, kad ge- 

riausis tau paminklas, tėve, 
butų bačka.

— šarap!
— Ar nepatinka?
— Kur tu matei, kad bač

ka butų paminklu? Juokų 
iš tautiškų reikalų tu man 

vaike!
tėve.

trosai tuojaus bačką atmušė tavo paminklui tinka visais 
Visų pirmiau- 

Kapitonas liepė Įme- siasia, tu esi lietuviško vais- 
Bet su ko generolas ir per maniev- 

,rus tavo vaiskas iš bačkų 
mokinasi šaudyt. Paskui tu 
esi tautininkas, o bačka rei
škia tautišką bizni. Paga
lios, bačkon Įlindęs tu plau
kei Lietuvos gelbėti ir per 
plauką tik nežuvai. Taigi 
bačka tavo gyvenime lošia 
labai svarbią rolę ir todėl ji 
geriausia tiktų tavo pamin
klui. tik reikėtų ją ant augš- 
to pamato pastatyti ir stam
biom raidėm užrašyt: "čia 
guli lietuviško vaisko gene
rolas.“

— Orait, vaike, aš inešiu 
tai ant vyčių susirinkimo.

tesiu ir pradėjau rėkti. Ma-;

ir paskaitė mane už vokiečių atžvilgiais, 
šnipą, 
sti mane i mares, 
panelės švenčiausios pagal
ba pasisekė man išplaukti ir 
tik vakar pėsčias iš Kana
dos sugrįžau.

— Tikras iš tavęs kanki
nys, tėve!

—Jes, vaike, nė tautos mu- 
čelninkas Gabrys nėra tiek 
kentėjęs dėl Lietuvos 
kiek aš iškentėjau, 
kiek ir gyvastį bučiau pa
aukavęs. Aš mislinu, vai
ke, kad už tai lietuvių tauta 
turėtų man paminklą Vil
niuje pastatyti. Kaip tu, 
vaike, manai, koks man pa-; 
minklas už tokį nuopelną

Bačka

Vandeni iš pūslės išleisti 
reikia stengtis gulint po 6 
valandų po gimdymo arba 
anksčiau. Jei po daugelio 

•valandų jis neina ir 
išsipučia, • reikia atsisėdus 
bandyt ir gerai tuo laiku pa- į 
leisti vandeni bėgti iš kra
no. nes vandens bėgimas 
tankiai pakursto ligonę prie . 
šlapinimosi. Jei jokiu budu 
nesiseka, reikia šaukti dak- Pie 
t aro.

Jei moteris jaučia, kad ji i 
tuvi vaiLrio eViihioituri karštį, reikia skubiai 
šaukti daktarą, nes ji bus 
užsikrėtus.

Ant klausimo "kada mo
teris gali keltis iš lovos?" 
reikia atsakvt.

D-RAS ŠLIUPAS SO. BOSTONE.
Užpereitą panedėli So. Bo-

ir pūslė istone '^ėjo d-ras Šliupas, 
buvo su p. M. Petrausku 

Keleivio redakcijoj ir kal
bėjosi apie bėgančius musų 

i visuomenės reikalus. ”Ke- 
■ leivio” redaktorius paklau- 

"Ką daktaras mano a- 
projektuojamą musų 

fondų susivienijimą? Ar 
bus kas nors iš to, ar ne?” 

"Aš netikiu,” atsakė dak
taras šliupas. "Mat, socia
listai nenori tartis su tauti
ninkų Sandaros paskirtąja 
komisija."

"Tai kodėl gi tautininkųreikia atsakvt, jog papras
ta yra keltis 10-tą dieną, bet | Gelbėjimo Fondas pats ne-

labo. 
Kad

i

gali tokios komisijos paskir
ti? Lietuvos šelpimo Fon
das nemano juk vienytis su 
tautininkų Sandara, koks 
tad gali būt jam reikalas su 
tos Sandaros komisijomis?” 
paklausta d-ro Šliupo. Ant 
to daktaras atsakė, kad ne 
jo vieno čia valia. Kaip tau- 

i nutarė, 
. Jisai mano, kad 

sveikos ir gyvos, bet dauge- socialistai ignoruoja Sanda-

jei uterus nėra atsakančiai 
susitraukęs, ji turi gulėt il
giau. Daktaras turi ateiti 
dešimtą dieną apžiūrėti ją 
ir pasakyt, ar ji gali keltis. 
Geriau išgulėt kelias dienas 
ilgiau, negu trumpiau. Tū
los moters giriasi atsikėlu- 
sios tą pačią arba trečią— 
ketvirtą dieną. Fketvirtą dieną. Laiminguo- tininkų didžiuma 
se atsitikimuose jos išlieka taip ir yra. <’

važiavimu i Stokholmą? Tu. 
tėve, perdaug atsitolinai 
nuo temos.

— Veideminit, vaike, aš 
noriu apsakyt tau visą atsi
tikimą, ba tai labai svarbus 
dalykas ir turės būti Įrašy
tas Į musų tautos istoriją.

— Na, tai varyk viską.
— Buvo taip, vaike. Kaip 

tik musų rotnas kamandie- 
ras gavo bonka per makau
lę, tuoj pagriebė krėslą ir 
davai šveisti visiems iš eilės, 
kurie sėdėjo apie stalą ir ri- 
savojo stiklais neprigulmin- 
gos Lietuvos pieną. Ir kas- 
žin kas butų buvę, jeigu sa- 
iiunčikas paėmęs paipą ne
būtų pradėjęs pilti šaltu 
vandeniu. Kada faitas pa
sibaigė, tada padarėm tai
kos konferenciją ir apžiūrė
ję visų galvas pripažinom, 
kad musų vaiskas jau gerai 
ištreinytas ir šauniai muša
si. Po ilgų diskusijų vien
balsiai nutarėm, kad mes 
drąsiai galim jau stoti Į Vai
ną už Lietuvos autonomiją. 
Todėl aš sumaniau važiuoti 
i Štokholmą ir pranešt apie 
tai musų tautos staršai na- 

jčalstvai. Mano vaiskas su
šuko "ura!" ir ant rytojaus 
išvažiavau Kanaaon.

— O ko tenai?
— Matai, Kanada priguli 

Anglijai, o Anglija dabar 
'kariauja už pavergtų tautų 
paliuosavimą. todėl aš tikė- 

i jausi, kad Anglijos valdžia 
duos man iš Kanados fry ti- 

' kietą, kada aš jai pasakysiu, 
jog važiuoju padėt jai pa- 

' vergtą Lietuvą paliuosuoti.
— Ir davė?
— Nausa.
— Pasakei, kas esi?
— Šiur, Maike!
— Ką sakei?
— Pasakiau, kad esu lie

tuviško vaisko generolas, 
valdžia pradėjo 

Kad pertikrinus, 
savo šoblę ir ge-

— Tegul bus pagarbintas, 
vaike.

— O, sveikas-gyvas, tėve! 
Kurgi tu buvai prapuolęs?

— Buvau išvažiavęs Lie
tuvon, vaike.

— Na, na!
— Jes, Maike. Išgirdau, 

kad musų načalstva susiva- 
žiavo Stokholme Lietuvos 
neprigulmybės svarstyt, tai 
ir aš, kaipo lietuviško vaisko 
generolas, leidausi tenai.

— Tai visgi tu ne Lietu
von važiavai, tik Stokhol- 
man.

— No dyfrens, vaike, vis- 
tiek Lietuvos reikalais.

— Tas visgi Įdomu. Gal
pasakytum, kas tave Įgalio
jo, tėve? *4

— Kokio da čia Įgaliojimo 
reikia? Kada Gabrys gel
bėjo musų tautą per savo in
formacijos biurą, jis jokio 
Įgaliojimo nuo nieko neturė
jo. Kada musų Yčas su ku
nigu Laukaičiu ėjo bučiuoti 
carui rankų ir vardan Lie
tuvos paaukavo jam panelės 
švenčiausios abrozdą. jie 
taipgi jokio Įgaliojimo netu
rėjo. Sirvydas rūpinasi apie 
T. M. D. knygas taipgi ne- 
delto, kad jis butų Įgaliotas, 
bet vien dėl to, kad jis dide
lis patriotas ir tas knygas 
labai myli. Aš tau tą pasa
kau, vaike, tiktai kaipo ar
gumentą, kad tu galėtum su
prasti, jog dirbti tautišką 
darbą jokių Įgaliojimų ne
reikia. Taigi ir aš važiavau 
be Įgaliojimo.

— Bet kodėl tu, tėve, man 
nieko apie tai nepranešei?

— Nes žinojau, kad tau
tiškam darbui tu nepritarsi. 
O antra, nebuvo laiko. Vieną 
vakarą buvo musų vaisko 
manievrai pono Šnapsaucko 
saliune. Bešaudant iš bon- 
kų ir bačkučių patriotizmas 
Lietuvos vyčių taip pakilo, Kanados 
kad ant visų bačkų prade- j juoktis, 
jom rašyt savo obalsĮ: ”Vis- 'parodžiau L
kas Lietuvai, Lietuva gi Kri- neroliška uniformą, kurią 
stui.” Paskui nutarėm iš- vežiausi ‘bakse. Tada, kad 
gerti gero porterio, pasiė-^ tu žinotum, jie paskaitė ma

ne už beproti ir uždarė i 
kreizių namą. Išsėdėjęs te
nai dvi sąvaites pabėgau. 
Radau Montreale Lietuvos 
vyčių ir pradėjom svarstyt, 
kaip nuvykti Į Štokholmą. 
Šipas ėjo ant rytojaus, o pi
nigų ant šifkortės nėra. 
Vienas vytis patarė užkalt 
mane i bačką. Įdėti porą šol- 
derių ant kelio ir nusiųsti i 

į Štokholmą Yčo adresu kaipo 
bagažą. Visi pripažinom 
šitą pieną už geriausi. Tuo- 

į jaus montreališkiai vyčiai 
nupirko pas štorniką tuščią 
bačką, aš jon atsitūpiau ir

tavo jie mane užkalė, o kad ma-

t

Tada, kad

inėm po turkišką cigarą iš 
Vilniaus ir pradėjom svars
tyti Lietuvos reikalus. Kad 
Lietuvą išgelbėjus, nutarėm 
pradėt kovą su socialistais. 
"Išmušti tuos parmazonus 
visus!” sušuko ketvirtos ro
tos fetfebelis Visgirtas ir 
paėmęs bonką rėžė 
nam komandieriui 
kaušį.

— Už ką?
— Per apmilką. 

pasirodė, kad tai socialistas, 
ką rašo apie musų maniev- 
rus korespondencijas i so
cialistų laikraščius.

— Na, bet kaip su

savo rot- 
per pa

Mat jam

šis klausimas man liko 
prisiųstas ir prašoma atsa
kyt laišku. Manau dauge
liui moterų bus žingeidu šis- 
tas žinot, todėl aš atsakau 
per laikrašti.

Neimkite tokio daktaro, 
kuris darbą atlikęs tuoj iš
eina namo. Mažiausiai jis 
turi pasilikti vieną valandą 
po darbo užbaigimo, kad pa
saugojus, kas darosi su ute- 
rusu (gimda, motinėlė). 
Neužilgo po laimingo pa
gimdymo gali atsitikt krau
jo plūdimas ir moteris mir
šta. Daktaras laiks nuo lai
ko čiupinėja uterą, ar jis 
kietas ir ar susitraukė tiek 
kiek jam reikia.

Motina turi turėt nursę 
arba patyrusią moterį, kuri 
ją apžiūrėtų.

Taip greitai, kaip tik pla
centa (plėvė) išeina, lytiški 
organai ir visos aplinkinės 
kūno dalis turi būt numa
zgotos muilu ir šiltu vande
niu. Visi susiteršę skalbi
niai turi būt atimti. Reikia 
turėt kokio nors antisepti
ko. geriausiai gyvojo sidab
ro bichlorido (mercury bich- 
loride), kurio 1 dalis deda
ma į 2.000 dalių vandens ar
ba ir daugiau. Šita soliuci- 
ja yra vartojama lytiškai 
vietai plauti iš viršaus, ka
da ji numazgota vandeniu ir 
muilu. Plaujant reikia vai
tot iš aptiekos nupirktą ga- 
zą arba vatą, kuri yra pa
mirkoma Į minėtąją soliuci- 
ją. Kada viskas švaru, tuo
met reikia uždėt ant lytiš
kų organų sterelizuotos va
tos, kuri yra apsukama į 
sterelizuotą gazą. Vata ir 
gaza gaunamos aptiekose. 
Niekad nereikia vartot pa
prastų skarų, kokios yra 
vartojamos mėnesinių lai
ku, nes lengva užsikrėsti 
nuo jų, kada būna šiokie-to- 
kie sužeidimai gimdymo lai
ke. Vata turi būt mainoma, 
kaio tik lieka šlapia ir po 
kiekvieno laukan išėjimo. 
Po išėjimo laukan gerai yra 
vėl dalis kūno numazgot ir 
nuplaut minėtąją soliucija. 
Tokiu budu užkrėtimas liks 
išvengtas.

Tūli daktarai ir žmonės 
tiki, jog plati marškonis rai
kštis ant pilvo yra būtinai 
reikalinga, 
uterusui 
neleidus 
busiam 
Nenoriu 
bet man 
blogumą _ 
spaudimu: jis gali nuversti 
i užpakali uterusa ir stabdo 
krauio cirkuliaciją. Pirmą
sias 8—9 dienas geriau visai 
nevaržyti "pilvo.” o paskui 
galima užsidėti reikštę.Dau
gelis moterų jaučia smagu- patars.

kad pagelbėjus 
susitraukt ir kad 

"pilvui” likt nudri- 
arba išsipūtusiam, 
užginčvt jo vertę, 

rodos, kad jis net 
gali padaryti savo

imą. kada "pilvas” yra pa
keltas. vienok vargiai jis 
prisideda kiek prie "pilvo” 

iatvedimo Į pirmesniji stovį; 
jei muskulai nesutraukia, 
tik masažas gali juos kiek 
sutraukti, bet ne suverži
mas.

Tuoj po apvalymo kūno 
dalių ir lovos motina turi 
būt palikta tamsiam ir ty
liam kambaryj, kad galėtų 
užmigti. Jai neturi būt lei
sta kalbėtis su giminėmis ar 
svečiais, 
žinančius 
protys lankyti 
motiną, 
ateina 
Per 10 pirmųjų dienų 
rėkia priimt svečių ir gimi
nių visai: tik šeimynos na
riai gali ineit į jos kambarį.

Jokių vaistų nereikia im
ti, išskyrus tuos, ką dakta
ras paskyrė. Musų sodie
tės mano žinančios visus 
stebuklingus vaistus prie 
gimdymo ir jos daug niekų 
pataria. Dėl skausmų sus
tabdymo, jei jie atsiranda, 
daktaras duoda biskutį 
morphino ar kitokių vaistų.i 
Ką gi bobelės gali apie to-' 
kius dalykus žinoti?

Valgyti moteris nenori 
tuoj po gimdymo, bet jei ji 
norėtų stiklo pieno, arbatos 
ar ko kito, galima jai duot. 
Valgis nekenkia. Senieji 
daktarai aprubežiuodavo 
valgį ir moteris labai nusilp- 
nėdavo iš gimdymo besitai
sydama. Pirmąją dieną ji 
tik skystus valgius geriau 
priima, todėl galima duot 
pieno, čokolados, arbatos ar' 
kokios skystos sriubos. An
trą dieną jau ji galės valgyt 
ir duonos su sviestu, ir net 
kiaušinį. Trečią dieną ji 
paprastai gali valgyt viską, 
ką tik paminėjau dėl pir
mos ir antros dienos. To
liau jau vištienos gali būt 
pridėta, ryžių, bulvių ir taip 
kasdiena einama vis prie 
paprastesnio- valgio. Jeigu 
ji ko nori, gali valgyt bile 
kada, bile tik valgis neken
kia viduriams, t. y. nėra aš
trus ir užkietėjimą gami
nantis. Viduriai turi eiti 
liuosai ir kadangi pilvo mu
skulai neturi pajiegos po 
gimdymo, antrą dieną turi 
būt paimta ką-nors vidurių 
paliuosavimui. Geriau im
ti lengvesnį, tokį kaip Ro- 
chelle’o druska (Rochelle 
salts), bet galima ir karčios 
druskos (Epsom salts) pa
imti, ar kastorinio aliejaus 
(ricinos). Ėjimas laukan 
turi atsikartot kas diena, jei 
ne, tai reikia imti po 30 lašų 
ar daugiau fluidextrakto 
cascare enant gult, arba to
kių vaistų, kokius daktaras

i 
)

i

i

i

Pas medicinos ne- 
žmones yra pa- 

ir sveikinti 
Kai-kur kas diena 

po kelias moteris, 
ne-

lyj atsitikimų ankstyvas at- ros taikymosi komisiją dau- 
sikėlimas apmoka kraujo ' giausia dėlto, kad joje Šir- 
pludimu arba uteruso iš vydas yra.
normališkos vietos išvary- Paskui pakviesta svečias 
mu. kas padaro moterį nuo- ant pietų. Čia daug kalbė- 
latine ligone. kasi apie lietuvių praeiti.

Atsisėst galinta pirma Išsivystė įdomios diskusijos 
dieną tik ant kokios valan- apie tai, kokiais keliais Jie- 
dos. antrą < .
taip vis laiką sėdėjimo 
ginti kas diena. Po atsikė
limo irgi nereikia dirbti. 
Bent per 4 sąvaites po gim
dymo nereikia laipiot tre- 
pais ir nepradėt svarbesnių 
darbų.

Iki 8 savaitės paprastai 
uterus nėra atsakančiai su
sitvarkęs. todėl iki to laiko 
moteris turi skaitytis ligo
niu ir visko saugotis.

A. Montvidas.

i

dieną ilgiau ir Į tuviai atėjo iš mažosios Azi- 
-1-“ Į dabartinę Lietuvą.

D-ras šliupas tvirtai laiko- 
nuomonės, kad musų

ii-‘jos

Tarnauja kariumenej 14 m.

"Keleivio" redakcijon bu
vo užėjęs Antanas Mizara, 
kuris jau 14-tus metus tar
nauja Jungtinių Valstijų ar
mijoj ir ketina ištarnauti iš 
viso 25 metus, kad paskui 
gavus nuolatinę pensiją. Jo 
pulkas stovi EI Pašoj, Te- 
xuose, ant pat Meksikos ru- 
bežiaus. Jis atvažiavo Į 
Bostoną pasisvečiuoti, nes 

Į čia buvo keliatas jo brolių. 
Lietuviškai kalbėti jis jau 
yra primiršęs. Jis labai no
rėtų susieiti su lietuviais, 
jeigu jų yra EI Pašoj. Jo 
antrašas laiškams rašyti to
kis: A. Mizara. Fort Bliss, 
Texas.

Jis pasakojo daug Įdomių 
dalykų. Sako, tuos užpuoli
mus ant parubežio mieste
lių daro daugiausia patįs 
amerikonai, tik ant meksi
kiečių bėda verčiama. Ame
rikos kapitalistai baisiai 
skriaudžia meksikiečius. Vi
si bizniai ir pramonė vis 
Amerikos kapitalistų ranko
se. Amerikiečiai daro mi
lijonus, o meksikiečiai mirš
ta badu, nuogi vaikščioja, 
neturi kuo apsirengti. Mai
tinasi daugiausia sausais ry
žiais, be pieno, be mėsos: sy
ki ant dienos išverda trupu
ti kruopų, tai visa šeimyna 
apsėdus apie puodą iškabina 
pirštais ir taip visą laiką 
pusalkani vaikščioja. Ir esą 
labai pavergti kunigijos. 
Pamate kunigą iš tolo puola 
ant kelių.

Šiapus sienos labai pigus 
Meksikos pinigai, ypač Vil
ios pinigai. Pesai (Meksi
kos doleriai) parsiduoda čia 
po 2 centu. Amerikos kapi
talistai, kasyklų savininkai, 
paprastai atvažiuoja iš Me
ksikos i EI Paso, prisiperka 
čia )>esų po 2 centu ir nuva
žiavę Meksikon atgal išmo
ka tenai darbininkams al
gas. Jei Meksikos darbinin
kas gauna i dieną du pesu, 
tai Amerikos kapitalistui jo 
dienos alga atsieina tik 4 
cnetus.

i

i

si tos
bočiai imigravo per Balka- 

inus. Jo nuomone ir pats 
vardas "Balkanai" yra nie- 

i kas daugiau, kaip tik iš- 
i kraipytas lietuvių žodis 
"balti kalnai.” Žodis "Kar- 

! patai” taipgi daktaro nuo
mone yra grynai lietuviškas 
vardas. Karpatų kalnai yra 
Galicijoj, lenkų žemėj, bet 
lenkų kalboj "Karpatai” vi
sai nesuprantamas žodis. 
Tuo tarpu lietuviams tas 
žodis visai suprantamas: 
karpos arba karpuoti kal
nai. Visa tai liudija, kad te
nai gyventa kitados lietu
vių. Mažoj Azijoj buvo ša
lis vardu Kapadokija. Da
ktaro Šliupo nuomone tas 
vardas ir lietuviškas. Juk 
lietuvių mituose yra dievai
tis Ugneduokas. Kągi reiš
kia galūnė "duokas?" Ži
noma, tokį asmenį, katras 
ką-nors duoda, suteikia. Ir 
ve, Ugneduokas yra dievai
tis. kuris davė lietuviams 
ugnį. Kapadokija gi reiš
kia šalį, kur gyveno kapa- 
dokai arba kapaduokai. Ka- 
paduokas gi bus toks žmo
gus, kuris rūpinasi kapais; 
tas vardas aiškiai susideda 
iš lietuviškų žodžių: "ka
pas" ir "duoti.” D-ras Šliu
pas mano, kad "kapaduo- 
kais” lietuviai galėjo vadin
ti kunigus, kurie rūpindavo
si kūnų palaidojimu, kitaip 
sakant: "kapą duodavo."

Su tokiomis teorijomis 
mes galim sutikti, arba ne- 
stuikti, bet visgi reikia pa
sakyti, kad d-ras Šliupas 
yra labai daug tirinėjęs is
torijos ir turi nepaprastai 
gerą atmintį.

Vakare Lietuvių Salėj bu
vo parengtos d-rui Šliupui 
L. T. S. A. vietos kuopos 
prakalbos. Daktaras per
kratė lietuvių praeitį, nuro
dė, kaip seniau lietuviai bu
vo galingi, kaip jie atmuš
davo užpuolimus netik ant 
Lietuvos, bet tankiai padė
davo net ir savo kaimynams 
nuo užpuolikų gintis. Paga
lios juk lietuviai sutrynė po 
Žalgiriu kryžeivių galybę, 
užduodami tuomi mirtiną 
smūgį ir popiežiaus galybei. 
Ačiū šitai lietuvių pergalei 
visa Europa atsikvėpė leng
viau. prasidėjo reformaci
jos judėjimas, mokslas ėmė 
plėtoties ir laisvoji mintis 
galėjo paskleisti savo spar
nus. Tiek daug lietuviai 
vra prisidėję prie pastumė- 
iimo Europos progresam 
Bet vėliau lietuviai priėmė

n

i

krikštą. Atėjo lenkų kuni
gai mokinti lietuvių popie
žinio tikėjimo. Jie mokino, 
kad valdžia ir ponai yra nuo 
Dievo leisti ir kad jų reikia 
klausyti. Jie Įkalbėjo lietu
viams. kad žemės viduriuose 
ar kur ten kitur (ir patįs 
kunigai nežino) yra praga
ras arba kepla, kur teka 
upės degančios sieros ir de
ga amžinoji ugnis. Šitas 
pragaras, kunigai sakyda
vo, yra sutvertas griešnin- 

ikams. Taigi kas neklausys 
ponų, valdžios ir kunigų, tas 
per amžius turės tame pra
gare degti. "Jisai visas 
degs, ir jo plaučiai degs!” 
sakydavo kunigai. "Jo jak- 
nos degs, dantis kalens."

Lietuviai Įtikėjo kuni
gams, pradėjo klausyti po
nų ir atsidūrė baudžiavoj. 
Galinga ir narsi kitąsyk 
Lietuva papuolė ponų ir ku
nigų vergijon.

Bet dabar lietuviai pra
deda organizuotis ir bando 
vėl atsistoti ant kojų. Ame
rikoj yra net tris srovės, ku
rios toj linkmėj darbuojasi. 
Jos dalijasi šiaip: dešinioji, 
kairioji ir vidurinė. Pasta
roji yra tautininkų srovė. 
Ji rūpinasi išgauti Lietuvai 
neprigulmybę ar bent auto
nomiją. Musų tautai butų 
daugiausia pageidaujama 
lietuvių-latvių respublika. 
Dešinioji arba kunigų parti
ja nori pagriebti valdžią i 
savo rankas ir valdyti žmo
nes taip, kaip kunigai val
dydavo seniau. Šita srovė 
yra labai pavojinga Lietu
vos laisvei, nes jeigu musų 
šalis pasiliuosuotų iš po ru
sų caro jungo, tai ji patektų 
italijono (suprask popie
žiaus) vergijon. Tuo tikslu 
kunigai organizuoja "Lie
tuvos vyčius” ir daro viską, 
kad praplatinus savo Įtek
mę žmonėse. Lietuviai tu
ri būt su tais politikieriais 
atsargus ir nesidėti su jais. 
Gi kaslink kairiosios srovės 
arba socialistų, tai iki šiol 
jie skelbėsi esą kosmopoli
tais ir rūpinosi tik darbinin
kų reikalais. Socializmo 
mokslas užsiima ekonomi
nių sątikių tyrinėjimu ir 
sveiko proto žmogus negali 
būt jam priešingas. Jei mes 
mylim fiziką arba chemiją, 
kodėl mes turėtume neap
kęsti sociali mokslą? Iki 
šiol mes tik nesutikdavom 
su socialistų taktika, bet da
bar, kilus šitai karei, socia
listai savo taktiką permai
nė. Kariaujančiose šalise— 
Vokietijoi, Francuzijoj. Bel
gijoj — jie pasiėmė karabi
nus ir kartu su kitais nuėjo 
karėn. Pasirodė, kad jie 
patriotai. Lietuvių socialis
tai vadinasi internacionalis
tais. Vadinas, jie pripažįsta 
nacijas ir su tuo galima su
tikti. Šiaip ar taip, viduri
nė srovė su kairiuoju spar
nu. tai yra su socialistais 
gali susivienyti ir gali ben- 
rai dirbti, bet su dešiniuoju 
sparnu — niekados!

Toks, aplamai imant, bu
vo d-ro Šliupo kalbos turi
nys.

Buvo renkamos aukos Au
tonomijos Fondui ir kviečia
ma rašyties prie tautininkų 
partijos. Aukų sumesta, 
rodos, apie $18, bet prie 
Sandaros kuopos nesimatė, 
kad kas rašytųsi.

Nesenai "Darbininkas" 
užsipuolė ant socialistų laik
raščių, kam jie talpina "ap- 
gavingus” pagarsinimus. 
Bet pasakykit, kuris pagar
sinimas yra apgavingesnis: 
ar gydytojaus, kuris garsina 
mažos vertės gyduoles, ar 
"Darbininko,” kuris garsina 
savo ”gvvus rožančius,” ška- 
plerius, kryželius ir kitokius 
niekniekius? Juk tokis ku
nigų biznis netik apgaudinė
ja žmones, bet dar ir skandi
na juos tamsoje ir prieta
ruose ! Jackus.



Mainierių Skyrius.
už šimtą, dabar 5 doi. už 
šimtą. Apdraudos niokes-

ANGLIAKASIŲ LAIMĖ
JIMAI.

Indianapolis, Ind.— John čių būdavo atitraukdavo 50 
P. \Vhite, angliakasių uni- centų, nevedusiems 25c., (.la
jos prezidentas paskelbė sa- ’ 
vo raportą apie naują dar
bininkų sutartį su kasyklų 
savininkais, padarytą geg.
5 d. Philadelphijoj.

Sulyg tos naujos sutarties 
(agreement) tūkstančiai
darbininkų be streiko gavo 
algos pakėlimą. Taipgi su
tartis 
jamas 
kurių 
metų 
Ypač tos reformos buvo bū
tinai reikalingos minkštos 
anglies kasyklose. Be to 
pripažinta darbininkams 8 
vai. darbo dieną su mokes- 
čia už 9 vai. darbo. Mokes
ties pakėlimą gavo 180,000 
angliakasių. Prie to kasyk
lų savininkai prižadėjo, kad 
su angliakasių unijos atsto
vais kartu dabos, kad kon- 
t rakte nustatytos išlygos 
butų teisingai išpildytos, 
kad apsaugojus darbininkų 
gyvastį ir sveikatą. Įvedi
mas kasyklose mašinų ang
lims kasti nesumažina dar
bininkams mokesties, kas 
darbininkams labai svarbu. 
Vienu žodžiu angliakasiai 
šiais metais be streiko daug 
daugiau laimėjo negu kitais 
metais ir streikuodami.

pripažįsta reikalau- 
kasvklose reformas, 
angliakasiai nuo 30 į 
laukė ir reikalavo.

da
bar nuo visų lygiai ima po 

i 75c. Maininė lemputė nau
dojo modelio buvo 3c., dabar 
5c. Parako bertainis (25 

• svarai) buvo $1.35, dabar 
$1,60. Dinamito iazdelė bu
vo 5c., dabar 9c. Už išleidi
mą anglies su uolos skeveld
romis bausmės 50c. pirmą 
kartą ir $1.00 antrą; gi tre- 

; čiu kartu lauk iš darbo.
tas mainieriams (bent 
kuriems) tai niekis, bet 
dėta bausmė ir už pasigėri
mą. Jei pasigers nedėlioj, 
panedėlvj neateis darban — 
pirmą kartą $1.00 bausmės; 
antrą kartą $2.00; trečią — 
$5.00, arba lauk iš darbo. 
Ypač šitas paskutinis pada- 
vadijimas daugeliui mainie
rių išrodo drakonišku įsta
tymu, nes atima iš jų visiš
kai tą laisvę, kurią jie žino 
po vardu "frv kontri.”

Taigi darbininkai laimėjo 
tik tuo savo laimėjimu pasi
džiaugt negali. Kol bus val
džia kapitalistų rankose, tol 
visi streikai neš naudą tik 
kapitalui. Mainiervs.

ši- 
ne- 
už-

ANGLIAKASIŲ UNIJOS 
PREZIDENTAS PRIEŠ 

APSIGINKLAVIMĄ.
Politiško mokslo Akade

mija pakvietė Amerikos An
gliakasių Unijos prezidentą 
p. John P. White'ą, kad jis 
išreikštų Amerikos spaudoj 
savo nuomonę ir nuomonę 
darbininkų didžiumos apie 
apsiginklavimo reikalą. J. 
P. White savo straipsniu,pa
skelbtu užpereitą nedėldie- 
nį didžiuose dienraščiuose, 
atsako į paklausimą, išaiš
kindamas, kad mažiausiai 
30 milijonų Amerikos gy
ventojų, kasdiena kariauja 
už savo egzistenciją kaipo 
nroletarai. Statant jiems 
šalies apsiginklavimo reika
lą, prieš juos stoja klausi
mas, keno naudai reikalin
gas tas apsiginklavimas ir 
pasekmėje to karė? White 
tarp kitko sako: "Militariz- 
mas priguli praeičiai. Jis 
turbut niekad nebus sude- 
mokratizuotu.
mas reiškia autokratišką 
valdžią rankose kelių. Ir 
nežiūrint kaip mes nerefor
muosime savo armiją, joie 
vis pasiliks militariško ab
soliutizmo nuodai. Nenuo- 
dinkime civilio gyvenimo 
autokratizmo dvasia.” J. P. 
White*o nuoseklus ir giliai 
teisingas atsakymas kapita
listiško imperializmo apgy
nėjams yra kaip kibiras šal
to vandens ant patriotiškai- 
militarišku kvaituliu degan
čių galvų.

50.000 MAINIERIŲ SU
STREIKAVO.

Pittsburgo apygardoj min
kštosios anglies kasyklose 
gegužės 23 d. sustreikavo 50 
tūkstančių angliakasių, iš 
priežasties neužsiganėdini- 
mo nauja mokestimi, kokią 
gavo pagal naujos sutarties 
su kasyklų savininkais. Su
streikavę darbininkai išrin
ko iš 56 lokalių atstovus 
konvencijon, kad sutarti su
laužyti, kadangi kompanija 
pakėlus 5c. darbininkams al
gą, sykiu pabrangimo an
gliakasiams vartojamus da
lykus taip, kad alga nepaky
la. bet susimažina.

Karių vedi-

I. W. W. NELEIDŽIA 
DIRBTI.

Scranton, Pa.— Apie 2 
tūkstančiu angliakasių pri
gulinčių prie I.W.W. unijos 
geg. 23 d. apgulė Jermyn 
Coal Co. kasyklas, netoli 
Old Forge. Pa., ir nuvarė at
gal namo 800 mainierių, ku
rie rinkosi darban. Susirė
mime tarp "aidobliudoblis- 
tu” ir prigulinčių prie Mine 
VVorkers unijos angliakasių 
keliatas darbininkų likos su
žeistais. I.W.W. unijos na
riai nusprendė neleisti dar
ban senos unijos narių todėl, 
kad šie kasyklose nenorėjo 
l.WAV. unijos nariams duo
ti ir aptarnauti karus, reika
laudami idant atsisakytų 
nuo IWW. šie atsišaukė į ki
tus savo unijos skyrius, o 
tie ir prisiuntė savo armiją 
iš 2,000 žmonių, kad sustab
džius darbą minėtose kasyk
lose.

“Keleivio” Kalendorius
ANGLIAKASIŲ STREI
KAS IR LAIMĖJIMAI.
Pittsburgh'o apielinkėje 

streikavo apie 20-tis šaftų. 
Kasyklų savininkai dirban
tiems nuo dienos darbinin
kams. t. v. "kompanič- 
niems" pakėlė 5 precentu al
gą, gi angliakasiams, kurie 
ima darbą ant kontrakto — 
4-tu nuošimčiu, t. y, pirma 
už iškastą anglies toną mo
kėdavo 32c., gi dabar mokės 
36c.

Sykiu su darbininką algos 
pakilimu, nei neapsidžiau
gus darbininkams tuo savo 
laimėjimu, pakilo ir randa 
už stubas, kurios yra nuosa
vybe tos pačios kompanijos 
ir kuriose darbininkai gyve
na. Randa pakilo 50c, į mė
nesį, ir anglis 
pabrango 10-tu 
To neužtenka.
— degtukai dėl 
užtaisyto anglių sienoj pa
rako — kur pirma buvo 15c,

Dabar sugrįžo daug "Ke
leivio” Kalendorių iš Anglu 
jos. Todėl kurie norite, ga
lite užsisakyt. Kaina 25c. 
"Kel.” skaitytojams 10c.

mainieriam 
nuošimčiu. 
"Skvipsai” 

uždegimo

CHICAGO, ILL.
Tėv. Mylėtojų Dr-stė No. 1, 
Town of Lake, Chicago, III. 
NARIŲ ATYDAI!

Visi nariai kurie norite 
skaityt toliau "Keleivį,” 
kreipkitės prie L. Geležinio 
priduodami jam prenume
ratą už 1916 m., nes draugy
stė ant priešmetinio susirin
kimo nuo priverstino orga
no užsiprenumeravimo na
rius paliuosavo. Todėl visi, 
kurie norite "Keleivį” skai
tyt ir toliaus, pasiskubinki
te užsimokėt prenumeratą, 
kitaip "Keleivis" bus sulai- 

(?)
kitaip "Keleivis" bus 
kvtas.

L. Geležinis.
4547 So. Paulina st., 

Chicago, III.

L. S. Fondo Komiteto 
i Konferen ija,

laikyta 14 gegužės, 1916, 
Brooklyn, N. Y.

Sesija 1.
Konferenciją atidarė L.Š.F. 

prezidentas K. Gugis 10:45 ry
te. Prezidentas paaiškino, jog 
šią konferenciją jisai sušaukė 
tuo tikslu, kad susitaikius su 
gerb. svečiais A. Bulota ir Že
maite kaslink tolimesniu jų 
maršrutų ir geriau sutvarkius 
vidurinius L. Š. F. reikalus.

Į konferenciją pribuvo šie L. 
Š. F. komiteto nariai: K. Gugis,
M. M. Raėiutė-Herman. J. Ne
viackas, T.’ Dundulis. J. V. Stil- 
son. K. Šidlauskas, česna. J. G. 
Gegužis, J. Gerdauskas, J. Ju
kelis ir svečiai: A. Bulota. A. 
Bulotienė ir Žemaitė.

L. š. F. sekretoriui Račiutei- 
Herman atsisakius būti konfe
rencijos sekretorium, preziden
tas pakvietė J. Neviacką užimti 
sekretoriaus vietą.

Svarstymai pradėta nuo ne
užbaigtų reikalu.

1) Perskaityta L. Š. F. komi
teto nutarimas pasiųst 2,000 do
lerių p. A. Bulotos rekomen
duojamam Petrogradiškam Ko
mitetui (susidedančiam iš šių 
ypatų: Liutkevičiaus, grafo Zu
bovo, Bielskio. Keinio ir Ja
nuškevičiaus). Nutarta minė
tus pinigus pasiųst taip greit, 
kaip tik p. Bulota priduos to ko
miteto adresą.

2) Skaityta laiškas nuo Bri
tanijos Lietuvių Darbininkų 
Fondo, kuriame pranešama, jog 
minėtasis komitetas siunčia A- 
merikon L. Š. Fondui 60 svarų 
sterlingų, kuriuos jis prašo per
siųsti į Vilnių darbininkų val
gykloms. Nutarta jų prašymą 
išpildyti ir minėtus pinigus pa
siųst Į Vilnių vardu M. Biržiš
kos.

3) Paimta svarstymui pp. A. 
Bulotos ir žemaitės laiškai, ku
riuose gerb. svečiai reikalavo 
nuo L.š.F. komiteto tūlų paaiš
kinimų. Prezidentas K. Gugis 
paprašė p. A. Bulotos pakarto
ti savo užklausimus žodžiu. Pir
miausia p. A. Bulota užklausė, 
kodėl L. š. F. komitetas nutarė 
pasiųsti i Vilnių 5,000 dolerių 
Janulaičio vardu? Perskaičius 
prez. K. Gugio Įnešimą ir komi
teto nutarimą, pasirodė, jogei 
5,000 dolerių nutarta pasiųsti 
ne Janulaičio, bet M. Biržiškos 
vardu Gydymo ir Maitinimo 
Draugijai ir kad persiutimą pi
nigų gvarantuoja vokiškas kon
sulatas Chicagoje. Gerb. sve
čiai A. Bulota ir žemaitė su tuo 
komiteto nutarimu pilnai suti
ko, su ta pastaba, jogei tie pini
gai turėtų būt pasiųsti vardu M. 
Biržiškos, Vileišio ir šaulio. 
Nutarta minėtą sumą pinigų 
(S5.000) pasiųsti į Vilnių tuo- 
jaus. jeigu ne per vokiškąjį kon
sulatą. tai per Raudonąjį Kry
žių.

Sesija pirma užsibaigė 12:45. 
Antrą sesiją nutarta pradėt už 
pusantros valandos.

Sesija II.
Sesija antra atidaryta 2:15 

po pietų.
Klausimus nutarta svarstyt 

iš eilės, kaip jie stovi.
4) Iškeltas klausimas kaslink 

p. p. A. Bulotos ir žemaitės ii 
Bulotienės laiškų, kurių tarimas 
L. š. F. komitete buvo tap labai 
suvėlintas. Komiteto narys p. 
Česna prisipažino, kad jis tuos 
laiškus pas save užlaikė apie są
vaitę laiko ir kuomet nubaisavęs 
juos išsiuntė p. Gerdauskui, tai 
tie laiškai už kiek laiko vėl atgal 
pas jį sugrįžo dėlei neteisingo 
užadresavimo. Patarta komite
to nariams tėmyti, kad daugiau 
panašus dalykai neatsikartotų.

5) Klausimas apie pasitarimą 
L.š.F. Komiteto su gerb. sve
čiais reikale aukų siuntimo nuo 
karės nukentėjusiems lietu
viams. Pasikalbėjus apie tai 
pasirodė, jogei kaip L. š. F., 
taip ir gerb. svečiai nepasitiki 
kuniginėmis įstaigomis ir kaip 
vieni, taip ir kiti nori, kad pini
gai butų pasiųsti pirmeiviškoms 
draugijoms. Nutarta siuntime 1 
pinigų visuomet tartis su sve
čiais.

6) Maršrutų klausimas. Po 
trumpam pasiaiškinimui L. Š. F. 
sekr. Račiutė-Herman ir 
svečiu, pasirodė, jogei 
valstijoj maršrutas liko 
baigtas ir Conn. valstijoj 
nepradėtas todėl, kad Įvyko tūli 
nesusipratimai tarpe svečių ir 
sekretorijato.

7) Sutvarkymas maršrutų. 
Plačiai apkalbėjus maršrutų 
rengimą, pasirodė, jogei rengti 
maršrutus yra parankiausia ši
taip: Sekretorijatas. susižino
jęs su svečiais, paskelbia, kad 
tokiam ir tokiam mėnesy, tokioj 
ir tokioj valstijoj svečiai galės 
kalbėti ir paprašo fondo skyrių 
ir draugijų iki tokiai ir tokia! 
dienai atsišaukti pas tam tikrą 
sekretorijato Įgaliotą atstovą.

• •

skaičių laiškų, sutvarko maršru
tą ir projektą to maršruto pa
rodo aroa pasiunčia svečiams. 
Svečiai padaro savo pastabas ir 
sugrąžina ii atgal. Tuomet ren
gėjai paskelbia maršrutą viešai. 
Pabaigę maršrutą svečiai prane
ša sekretoriui, kuris tokiu-pat 
budu rengia antrą maršrutą ir 
taip toliau.

8) Ponas A. BuloUi pareika
lavo, kad p. Račiutės-Herman 
laiškas, tilpęs 'Laisvėje" gegu
žės 12 d., butų per komitetą at-j 
šauktas. Abiem pusėm pasiaiš
kinus, nutarta per laikraščius 
pranešti, jogei Conn. valstijoj 
maršruto paskelbimas Įvyko per 
nesusipratimą, įvykusi tarp L. 
Š. F. sekretorijato ir svečių.

9) Pakelta klausimas, kad L. 
Š. F. pinigai butų siunčiami dė
lei karės nukentėjusių lietuvių 
tik per nurodymą pp. Bulotos ir 
žemaitės. Po apkalbėjimui šio 
klausimo nutarta, kad jeigu pi
nigai bus siunčiami Į Lietuvą, 
tai jie turi būt skiriami vien tik 
Gydymo ir Maitinimo Draugijai. 
Siųsti ant vardo M. Biržiškos. 
Vileišio ir šaulio, 
nigai bus 
tuomet siųsti komitetui, suside
dančiam iš Liutkevičiaus, grafo 
Zubovo, Bielskio. Keinio ir Ja
nuškevičiaus.

10) Klausimas apie sušelpimą 
"Žiburėlio.“ Po trumpų disku
sijų nutarta pranešti Petrogra
do Komitetui, kad jisai gali su
naudoti dali musų pasiųstų pi-

.nigų sušelpimui prie ’’žib.” pri
klausančių studentų ir jų šeimy
nų.

11) Petrogrado Komitetui 
vieton 2.000 dol. nutarta tuo
jaus pasiųsti 5.000 dol. Vadina
si išviso bus pasiųsta 10.000 dol. 
— 5,000 Į Lietuvą ir 5.000 i Pe- 

:trogradą.
12) Klausimas sujungimo L. 

š. Fondo su L. G. Fondu. Po
nas Bulota perskaitė porą p. 
Šliupo oficiaiiškų laiškų, iš ku
rių paaiškėjo, kad L. G. Fondą 
kontroliuoja A. L. T. Sandora ir 
jungiant fondus jie nori jungti 
sykiu ir politiškas partijas. Po 
nuodugniam apkalbėjimui šio 
dalyko, nutarta, kad pakol L. G. 
Fondas neduos užtikrinimo, jog 
jisai nesiųs pinigų klerikališ- 
koms ir po klerikalų protekcija 
esančioms draugijoms, tol mes 
nuo tarybų apie minėtu fondų 
sujungimą atsisakom.

13) Kadangi daug S.L.A. kuo
pų remia L.Š.F., tai nutarta at
sišaukti prie S.L.A. valdybos, 
kad pasinaudotų Antro Visuoti
no Seimo tarimu ir paskirtų prie 
L.š.F. savo atstovą. Taipgi nu
tarta atsišaukti prie S.L.A. kuo
pų. kad prisidėtų prie rengimo 
maršrutų svečiams.

14) Išreikšta noras, kad L.š. 
Fondo skyriai, kuopos arba 
draugijos, rengiant svečiams 
prakalbas, darytų Įžangą.

15) Nutarta Įgaliot A. Bulo
tą priimdinėt dėl L. š. F. surin- 
tas aukas, kurias jisai (A. Bu
lota) persiųs arba perduos L.š. 
F. iždininkui.

16) Ateityje ' * 
siūlymai bus paimti atydon

I

I

I

i

Jeigu gi pi- 
siunčiami i Rusiją,

tusa> ir Mil. Kraucevičiūtė po $1.00. 
Skerstona-, ir 1. Minelga po 50c. 

mul-.ių aukų *2.10. Viso $6.10.
J. Dainaševičius.

k? I

BUENOS AIRES. ARGENTINA.
Vestuvėse P. Taručio su p-ie O. 

Sutinaiėia, kovo 5 d. surinkta aukų 
l.ietuv* s šelpimui 3i> pesai ir 50c.

Aukavo: A. Starevičia i’» pesų; 1. 
Sinkevicia •”> peš.; M. Mazuraičikis ir 
J. Abrazavičia — pv 2 pesu.; L Toti- 
las, A. Totilas, F. Lošti.-, p. Jurge
lionis. K. Josifovič, J. Krivinckas, P. 
Gruci, L. Žviegaitis, B. Maželis. J. 
Sutinąs, J. Gustaitiš po 1 pesą. D. 
Gasparas 50c. J. lotilas.

Pa j ieškojimai
Prasišalino iš M’aterbury, Conn. 

Jis paėmė nuo manęs, Martino Judic
ko, $65.00 ir gaspadinei išnešė už 
burdą. Pranešu viengenčiams, kad 
kur atsibels toks vyras, apsisaugokite

nuo jo ir malonėkit man pranešti, už 
ką aš atsilyginsiu. A. Murauskas 
paeina is Vilniaus gub., Trakų pav.

M. JUDICKAS, (22)
872 Bank st., Uaterbury. Conn.

Pajieškau apsivedimui lietuvai
tės, mokančios angių kalbą ir angliš
kai rašyti, nebijančios civiliško šliu- 
bo, nedidelio ūgio. Ne senesnės 26 
metų. Su pirmu laišku prašau pa
veikslo. (- J >

\V. Taurevičius
BOX 442. Randolph. Mass.

Pajieškau Edvardo Indriūno, Kau
no gub., Vilkmergės pav., Kiaibiunų 
sodžiaus, persikėlė gyvent Skauradų 
viensėdijon. Meldžiu atsišaukti.

Ignas Paurozas,
8436 Vincenr.es avė., Chicago, III.

Pajieškau duktės Martos Tamoša- 
vičiutės, gyveno Boston, Mass. Jos 
pačios ar žinančiujų meldžiu atsiašu- 
kti.

Jos. Tamoševičius,
332 Oak str., Scranton, Pa.

Pajieškau giminaičio Mikolo Kara- 
liavičiaus, Kauno gub.. Panevėžio pa
vieto. Pumpėnų parap., Adomavo dva
ro. gyveno Sheffield. Iowa.

Jonas Ratkevičius,
2358 So. Oakley avė., Chicago, III.

Pajieškau brolių Juozo ir Jono Mi- 
čiulių. Suvalkų gub., Marijampolės 
pav., gyveno Mahanoy City, Pa.

Marė Kalviukštienė,
BOX 132. Cle Elum. VVash.

Pajieškau Igno Skrinsko, Suvalkų 
gub.. ilgus metus gyveno Montreal 
Canada. Prieš 2 metu iš I.ead, S. D. 
išvažiavo į Regina Sask.. Canada. 
Meldžiu pranešt:.

K. Statkus,
Lead. S. D.visi svečių pa- 516 Washington st.

svarstomi L.Š.F. komitete.
17) Atsisakius L.š.F. pirmam 

sekretoriui Račiutei-Herman. 
ios vieton paskirta J. Neviac
kas.

18) Rengiant svečiams marš
rutus ant syk atspausdint daug 
plakatų L. š. F. lėšomis, palie
kant vietos pažymėjimui dienos 
ir vietos ir išsiuntinėt 
katus rengėjams.

19) Nutarta daleist
nansų _ _______ ,
riams daryti išlaidas apmokėji
mui už jų technišką darbą. Al
gos niekam iš komiteto nemo
kėk

20) Svečiai (A. Bulota ir 
maitė) pasisakė neimsią už 
vo darbą nuo L.š.F. jokios 
gos, vientik už kelionės ir pra
gyvenimą.

Konferencija užsibaigė 8 vai. 
vakare.

ir susinėsimų

f

ir

tuos pla-

L.š.F. fi- 
sekreto-

že- 
sa- 
al-

J. Neviackas, sekr.
Brooklyn, N. Y., geg. 14, 1916.

AUKOS
LIETUVOS ŠELPIMUI.

M1DDLEBORO. MASS.
Geg. 23 d. š. m. gerb. A. Bulotos 

ir Žemaitės prakalbose surinkta L. 
Š. Fondan $45.85. Aukavo:

I. Katilius $5.00; M. K. Samulis ir 
J. Pocius po $2.00.

Po $1.00 aukavo šie: R. Šipulienė, 
J. Minenkis, S. Sarapas, I. Minelga, 
V. Vasaris, P. Jerušaitis, F. Zukauta-. 
J. Jurgelevičius. F. Svetkavičius, J. 
Samalius. A. Varpickas. J. Damašau- 
skas. J. Bartkevičius, A. Saukunas. 
P. Žutautas, A. Bubinas, K. Krance- 
vičienė, J. G. Krancevičius, J. Nur- 
kunas, A. Uždarinis, J. Drajeckis, S. 
Krašauskis, J. Pranskus, F. Manigis, 
S. Skerstonas, Ch. Bartusas ir S. Mi- 
kelionis.

_ Po 50c. aukavo: K. Manigienė, M. 
Kazlauskienė, A. Ymbrasas, M. Ym- 
brasienė, S. Vasariutė, A. Palackaitė, 
G. Vinciunas, F. Paulauckas, Ch. Žu
tautas, F. Kinčius, V. Stulpinas, M. 
Varapickis, A. Vameckis, S. Yonuša, 
J. Druba ir J. Staniulevičius. Viso 
su smulkiomis aukomis $45.85.

J. Datnašauskas.
t, . . . —- * ... • Čia-pat "žiburėlio” kason surinktalasai atstovas, gavęs ganėtiną $6.10. Aukavo: I. Katilius, Ch. Bar-

gerb. 
Mass. 
neuž
riša!

Pajieškau Jokūbo ir Jono Augus- t 
.,• Jez- 

’l'aipgi i 
kaimo.

(24)

takių, V ilniau.- gub., Trakų pav 
no parap.. Vilunėlių kaimo. 
Antano lJrazionies, I’akrovo 
Gyveno Illinois valstijoj.

Jonas Bražionis.
420 VVooster avė., Akron,

Pajieškau draugo Bronislovo Kri
vio, Kauno gub., Telšių pav., Kuntau- 
čių parap., Varnačių sodos, gyveno 
Chicagoj.

Juozapas Pocius,
•46 Minerai st., Scranton, Pa.

Pajieškau brolio Miko Zupkausko, 
Vilniaus gub., Trakų pav., Vaitakar 
ceinio Kaimo.

l.ueia Zupkauskiutė-Kazlauskienė, 
B<).\ 385, Herminie, Pa.

Pajieškau brolio Antano Kučinsko, 
piini.au gyveno Shenandoah, Pa. Yra 
svarbus reikals. (22)

Magdalena Kučinskiutė.
206 Athens st., So. Boston, Mass.

Pajieškau brolio Vilimo ir Juoza
po, Antano ir Izidoriaus Tamošaičių, 
Nemakščių parap., Guikalių kaimo 
Raseinių pav., Kauno gub.

Kaži s Tamošaitis,
BOX 191. Cementon, N. Y.

Pajieškau pusbrolių Zabulianiokų, 
Kauno gub., Vilkmergės pav., Debei
kių parap.. Surdagio viensėdijos, gy
veno Sioux City, Iowa.

V. Zabulionis.
8 W. Weber st.. Toledo, Ohio.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nuo 19 iki 23 metų amžiaus, laisvų 
pažiūrų, aš esu 23 metų, mylintis 
blaivą ir dorą gyvenimą.

L. S—tis,
153 Hope st.. Brooklyn, N.Y.

Pajieškau Aleksandro Kalinausko, 
gyveno Chicagoj. taipgi ir kitų savo 
pažįstamų. Aš Kauno gub.. Šiaulių 
pav., Pakapio parap.. Pašiaušiuko 
dvaro.

Stanislovas Pelines,
3 Arthur st.. Montello, Mass.

Pajieškau savo vyro Felikso Valan- 
tino, ilgus metus gyveno Mt. Carmel, 
Pa. Jau 4 metai negaunu jokios ži
nios. Dabar aš, jo moteris, su 12 me
tų vaiku gyvenam So. Bostone ir no
rėčiau gaut nuo jo pagalbą. Jis iš 
Gintenėlių sodos, Šiaulių pav., Kau
no gub.
no tame 
zikantai. 
pranešti.

Jo brolis Pranciškus gyve- 
pačiame mieste. Abu mu- 
Kas apie jį žino meldžiu 

(23) 
Marijona Valantinienė,

377 2nd st., So. Boston, Mass.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
maž-daug jaunesnės už mane. Aš 
esu 30 metu amžiaus, mylintis skai
tymą ir draugijas. Meldžiu atsišauk t. 

A. Karvelis,
207 Elm str., Manchester, N. H.

Pajieškau pusseserės Marcelės Bar- 
tkytės. Vinco Bukšnaičio ir Tarno 
Abraičio, Suvalkų gub., Vilkaviškio 
pav., Oškinių valsč. Šelmių kaimo, ir 
St. Gelumbausko, Kauno gub.

Jos. Demis.
52 Dodson Lane, Wilkes-Barre. Pa.
»------------------------------------------------------------

Pajieškau pusbrolių Antano ir Sta
nislovo Bunarių, Vilniaus gub., Šven
čionių pav., gyveno Chicagoj.

Mike Belauskas,
J. J. P,OX 14, Newton, N. H.

Pajieškau pačios Francės Veriga- 
tės-Dargienės, kuri geg. 9 š. 
važiavo nežinia kur palikdama 
žu kūdikiu. Buvome pradėję statyt 
dideli namą, dėl kurio reikėjo pasko
linti iš bankos pinigų, po jos aplei
dimo paskolinti negalima, tai įmokė
ti pinigai žus. Meldžiu nors laišką 
atrašyti, kitaip žus visas turtas.

K. J. Dargis. (23)
Glendale, W. Va.

m. iš-
2 ma-

Pajieškau Juozo Lazaucko, Kauno 
gub., Panevėžio pav., Pasvalio par., 
Talačkunų sodžiaus. Pirma gyveno 
New Yorke. (23)

Kaz. Pukevičius,
6 Burleigh st. Cambridge, Mass.

Pajieškau pusbrolių Jono ir Vinco 
Vabalų Padvariškių sodos. Jono ir 
Mikolo Labų, visi Vilniaus gub., Tra
kų pav., Alitaus parapijos. (23)

Juozas Vasiliauskas.
BOX L. 114. Shirley, Mass.

Pajieškau sesers Fruzinos Petravi- 
ėiutės-Dondienės, gyveno Chicagoje. 
Meldžiu kas žino apie ją pranešti. 

Vladas Petravičius, 
1006 N. 9th st., East St. Louis, III.

i Pajieškau apsivedimui 
arba našles ne senesnės 30 
esu 35 metų rusas, Grodno 
džiti rašyti man rusų arba 
lba.

merginos, 
metų, aš 
gub. Mel- 
lenkų ka- 

(23)
Poilas Zavadski,

4 Morris st., Hamilton, Ont., 
Canada.

Pajieškau apsivedimui doros, apsi- 
svietusios, laisvų pažiūrų merginos 
17 iki 25 metų amžiaus. Aš esu jau
nas inteligentiškas vaikinas. Meldžiu 
su pirmu laišku prisiųsti ir paveiks- 
'4- (22)

C. P. Janowski,
4606 So. Paulina st., Chicago, III.

Pajieškom Jos. Buslio ir J. Patac- 
kio, kurie sykiu gyvendami pavogė 
A. M ii budo $105.00, 2 auksiniu žiedu 
ir laikrodėlį P. Tetulaičio $45.00 ir 
K. Grajausko $20.00. Vagiliai iš

I

Tamaqua, Pa., paprasti darbininkai. 
Čionai paveikslas J. Buslio; kas juos 
pagaus, gaus $25.00 dovanų.

Praneškite šiuo antrašu: 
Mr. A. . Milbudas, 

1404 Western avė.,
N. S. Pittsburgh, Pa.

Pajieškau brolio Andriaus Bara
nausko, Suvalkų gub., Marijampolės 
pav., Mikališkės valsč.. Sarginių 
mo, gyveno Pittston, Pa.

Juozas Baranauskas,
BOX 376, Kulpmont,

(22)

kai-
(22)

Pa.

Pajieškau Onos Baltrukonienės- 
Lotužienės, Kauno gub., Raseinių pa
vieto. Stirbaičių kaimo, gyveno Det
roite.

Marė Girdžiuvienė,
416 Spring st., Collinsville, III.

Pajieškau draugų ir draugių savo 
krašto, aš esu Suvalkų gub., 
miesčio pav., Sintautų valsč., 
kabudžio parap.

Jonas Puskinge,
110 West 5th st., Topeka.

Nau-
Griš-

Kans.

Pajieškau švogerio Tado Anicko, 
Kauno gub., Telšių pav., Ilakių par., 
meldžiu atsišaukti.

Stanley Zaduski.
823 Judkin st., Seattle, Wash.

Pajieškau dėdės Martino Alsio, 
25 m. Amerikoj, gyveno Springfielo. 
III., iš Triškių miestelio, Kauno gub., 
ir pusseserės Elzbietos Al.-aitės.

Aleksandra Alsis, (24)
E. E. Taylor Co..

New Bedford, Mass.

Pajieškau pusbrolių Stanislovo ir 
Igno Kriščiūnų, Kauno gub.. Panevė
žio pav.. Raguvos vaisė.. Gyveno Pitt
sburgh. Pa.

Mart. Plieštis,
2157 B riek avė.. Scranton, Pa.

Pajieškau Jono Lužeckio, Kauno 
gub.. Raseinių pav., Eržvilko parap.. 
Lenkčų kaimo.

Izidorius Lužeckis.
114 N. 4th st.. Brcoklyn. N. Y.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nuo 23 iki 28 metų amžiaus, su pir
mu laišku meldžiu prisiust paveiksią. 

A. Lik.
BOX 171, Aurora. Iii.

Pajieškau savo vyro, kuris paliko 
mane su trimis vaikais 8 dieną ba
landžio; raupuotas, 5 pėdų ir 6 colių 
aukščio, mėlynos akįs, tamsus plau
kai, šneka biskį rusiškai ir anjrlišaki, 
ruko pypkę ir cijraretus, pusėtinai 
sreria. Aš esu sunkiose dienose, ne
galiu dirbti, todėl meldžiu ar jo pa
ties, ar kitų pranešti. (22)

Anelė Rimavičienė.
14 Selton place, Bridgeport. Conn.
Pajieškau Marcijonos Susinskaitės, 

Kauno gub., Telšių pav.. Sėdos parap., 
Kolnijos 
Canada.
1 dolerį

kaimo, gyveno Toronto, Ont. 
Kas apie ją praneš, gaus 

dovanų. (22)
Jonas Kuncias, 

1112 Elizabeth avė..
Grand Rapids, Mich.

Reikalingi Darbininkai
Veilokų dirbtuvėse— dar

bas ant visados, valandos 
trumpos. Vienuolika dole
rių sąvaitėj. (23)

AMERICAN FELT CO.
Franklin, Mass.

Reikalingas Duonkepis, 
kuris mokėtų kept juodą 
duoną. Mokestis gera.

O. Zarenko.
299> o Oak str.,

Lavvrence, Mass.
REIKALINGAS BARBER1S

Garas, mokantis darbą, mokestia 
gera, darbas ant visados. Atsišaukit 
tuojaus. (23)

A. KAZLAUCKAS.
32 Sheldon st.. Hartford, Cono.

REIKALINGAS KRIAUČIUS.
Darbas ant visodas, mokestis genu 

Atsišaukiantis turi gerai darbą mo
kėti. (22)

M. Navicki,
79 River st., Haverhill, Mass.

REIKALINGAS VYRAS
Mokintis barberiauti, turi užsimo- 

kėt iš karto $30 ir dvi sąvaites dirbt 
be mokesties. Po dviejų sąpaičių 
pradėsiu mokėt algą.

GEORGE PRILLA.
1104 Uashington st.. Norwood. Mass.

PAJIEŠKAU DARBO Čeverykų 
dirbtuvėje. Meldžiu iš tokių dirbtu
vių darbininkų, jei kur reikalinga dar
bininkų, pranešti man šiuo aderesu: 

M iss Marė Kazlauskiutė,
418 W. 29th st., New York City.

Parsiduoda Pulruimis!
Lietuvių apgyventoj geroj vietoj. 

Norintis pirkt visą biznį ar vien tik 
biliardinius stalus gali gaut nusipirkt 
labai pigiai iš priežasties, kad savi
ninkas nusipirko didelę drabužių 
krautuvę. Matyt galima visada. (23) 
3 Arthur st„ .Montello. Mass.

PARSIDUODA FARMA.
60 akrų išdirbtos žemės, 40 akrų 

ganyklų ir miško, 20 akrų juodžemis 
su moliu, ir smėlis. Triobos kuoge- 
riausios, visos mašinos reikalingos 
ūkyje. Pora jaunų arklių ir 9 karvės, 
3 kiaulės ir apie 30 vištų. Visa tai 
parsiduoda už 3,800 dolerių. Geriau
siai pirkt tiesiog iš savininko. Pla
tesnių žinių kreipkitės pas (23)

J. R.
R. 7. BOX 52. Stevens Point. W. Va.

PARSIDUODA FORNIČIAI.
Parsiduoda 6-šių ruimų forničiai^. 

sykiu, arba atskirai ruimais. Atsa- 
kantie, geri. Savininkai išvažiuoja į 
kitą miestą. Ateikite pasižiūrėti bi
le kada.

PIRMAS FLIORAS,
663 Fourth st.. So. Boston. Man.

Į PARSIDUODA KOSTUMERIŠKAS 
KRIAUČIŲ STORAS.

Biznis per tris metus gerai išdirb
tas. visados dirba mažiausiai du dar
bininkai. Savininkas būtinai turi ki
tur išvažiuoti. Yra podraug ir 
"gent’s fumishing.” Galite pirkit 
tik šapą arba šapą ir storą. Pigiai!

Atsišaukit laiškais šiuo adresu:
Lietuvis Kriaučius. (23)

28 Broadway, So. Boston, Mass.

CHICAGO, ILL.
METINIS DIDELIS 

PIKNIKAS
Liet. N. Kliubo, atsibus 

Nedėlioj, 4 d. Birželio-Junęw 
Geo. Chesnausko darže, Ly- 
ons, III. Kviečiame ko skai
tlingiausia atsilankyti vi
suomenę, senus ir jaunus 
praleisti puikiai laiką ant 
šviežio oro. (31)

Kviečia Komitetas.
CHICAGO, ILL.

Siuomi pranešu Gerbiamiems Drao- 
gams, kad aš perkeliu savo drapana 
dirbtuvę po No. 4620 So. MarshfieH 
Avė. Ir meldžiu draugų, kad risi sa 
visais reiaklais atsilankytumėt pas 
mane į naują vietą, t. y. užsisakyti 
siutą ar išvalyti ir prosyti. Meldžia 
atminti savo seną draugą. (22)

LIUDVIKAS GELEŽINIS, 
4620 So. Marshfield avė.

Chicago, IIL

GERIAUSIS PASAULIJE Gasoli- 
ninis prosas. Dega be smarvės, be 
durnų; tesudega gesolino tik už lc 
per 4 valandas; sveria 7 svarus. Kai
na * ‘$4.50 su prisiuntimu. Reikalas-

prisiųskite 
(22) .

darni platesnio aprašymo 
2c. stampa.
LITHUANIAN MAIL 0. HOUSĖ, 

3356 So. Halsted st.. Chicago, IIL 
Reikalaujam agentų.

Farmos! Farmos!
Dabar yra gražus laikas, sodnai 

žydi, ūkininkai javus sėja. Atvažiuo
kite pas mane, jei norite pirkt far
mą. o aš patarnausiu, kad n u si pirktu
mėt sau pigiai farmą. (22)

M. VALENČIUS,
P. O. BOX. .Scottville, Mielu

Vincenr.es
piini.au


A — Kas yra? Ar tamista
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••VI lvlllUllJl*ljgyne sudėtos kartu visokios 
----------- Į knygos, o kas svarbiausiai 

įvairios lyties. Reikėjo bent 
šventraščiu atskirti, jeigu, 
jau neturėjote lentučių. Da
bar tai viešas papiktinimas.s

M
g

^1 l i II
Biskis Zoologijos.

Karvė.— Karvė, tai jaučio 
pati. Iš vieno galo ji turi gal
vą iš kito—vuodegą, ji duo
da pieno, katruo žmones mai
tina savo vaikus. Kartais ji 
turi ir ragus, bet jos pieną 
vistiek galima gerti,nes žmo
gui ragai nuo to ne išauga. 
Pienas visados yra baltas, 
baltas net ir tuomet,kada pa
ti karvė būna juoda.

Veršis.—Veršis yra kar
vės vaikas. Jis paprastai turi 
keturias kojas ir vuodegą. Iš 
jo ausų ir kojų išeina labai 
gera košeliena prie snapso 
ušsikąst. Veršis 
oažist motinos pieno pūna 
abai linksmas, spardosi, šo
kinėja ir gieda- Panašus 
džiaugsmas kartais apima jr 
lietuviškus tautininkus, kada 
koks nors klerikalas jiems 
mirktelėja ir pakalbina vie
nytės. Jie tuomet taip-pat 
pradeda šokinėti ir sukau
ti. Tuomet mes paprastai sa
kom, kad musų tautininkus 
apėmė veršio entuziazmas.

Bulius.— Bulius, tai yra 
vyriškos lyties karvė arba 
karvės vyras.Jis taipgi ir 
jautis. Senovės žmonės juodą 
jautį garbindavo kaipo die
vą ir jis būdavo šventas. 
Šiandien jautis kartais labai 
panėši į kunigą, t. y. kada 
jam parodai raudoną vėlia
vą. Negyvas jautis vadinasi 
“bif stiu.“

gavęs gerai

Irgi atsilyginimas.
Jauna pora nuėjo pas ku

nigą šliubo imti. Po cere
monijų jaunavedys pasive
dė kunigą i šalį ir sako jam 
pašnabždom:

— Bet, kunigėli, aš netu
riu pinigų už šliuba užsimo- 
kėt. Jei tamsta nuvesi ma
ne sklepan. tai aš tamstai 
pafiksysiu "gesmyteri," 
kad jis nieko nerodytų, 
nereikės nieko už gazą 
kėt.

taip 
tai 

mo-

Mokytojas klausia mėsi
ninko Škilandausko sunaus:

— Gerai, pasakyk man. 
Algird. kokius tu pažįsti na
minius gyvulius?

Algirdas:— Arklį, karvę, 
avį. aviną, vištą.

Mokytojas:— Višta, pri- 
skaitoma prie paukščių rų
šies. Nejaugi daugiau nėra 
naminiu gvvuliu? Pavvz^ 
ožiui, iš ko tavo tėvas deš
ras daro?

Algirdas 
pasakyt.

Mokytojas:— Kodėl?
Algirdas:— Nes gaučiau 

nuo tėvo tokią pirtį, kad ir 
gimtiną dieną atsiminčiau.

To negaliu

Stebuklas.
Tūlas dievotas, mažo ūgio, 

parapijonas mėgdavo tan
kiai pasigerti. Vieną vaka
rą sugrįžo namo jausdama
sis labai dideliu ir galingu. 
Bet kad pati su vaikais bu
vo pasislėpusi, tai ir jis su
sidaužęs sau galvą į šį bei 
tą, kas pasisuko ant kelio, 
nuvirto ant vaiko vygės. 
Užmigt negalėjo, nes degti
nė jį mėtė į visas puses. Pa
galios pradėjo šaukti pa
čiai:

— Magde, ei Magde!
— Kogi tau reikia? — iš- 

Tdšus iš kito kambario pro 
duris galvą baimingai už
klausė pati.

— Stebuklas atsitiko. Už
augau šiąnakt taip didelis, 
kad lova man pasidarė per- 
trumpa.

Vargšas gulėjo kūdikio 
lopšyje.

i

Socialistų prakalbose.
Kalbėtojas išaiškinęs kas 

tie socialistai ir ko jie reika
lauja. baigia savo prakalbą 
šiais žodžiais:

— Beje, užmetama mums,
i socialistams, kad mes nesa
me krikščioniško mokslo ša- 

jlininkais, kad mes neprakti
kuojame bažnytinių prie- 
derdermių. Kad prirodyt 
šito užmetimo nepamatingu- 
mą pasekkime katalikus ir 
padarykime rinkliavą.

Salėje suužė garsus juo
kas, o kolektoriai paskui ti
krai katalikiškai aukų su
rinko.I

Tėvas ir sūnelis.
Stasiuks:— Tėte, ar tu 

I daktaras
Tėvas:— Taip, sunau ma- 

no.
Stasiuks:— Tai tu, tėte, 

džiaugiesi, kaip daug žmo
nių serga, ba nuo visų gau
ni pinigų.

Tėvas:— Taip, gaunu pi
nigų. bet... na, tokius niekus 
nepasakok.

Stasiuks:— Aš vakar gir
dėjau, kaip sakei mamai, 
kad negerai, žmonės neser
ga, mažai yra ligonių. — Tai 
aš pramušiau akmeniu Pip- 
lių Jonukui galvą, kad tau 
butu kas gvdvt.

esi

I

9

Tarp amerikoniškų panelių.
— Žiūrėk, Mare, tas mano 

”felė” redaktorius Plunks- 
nalaužvs, kuris vis didžiuo
jasi savo geru išauklėjimu, 
atsiuntė man varduvių die
noj gėlių bukietą.

•— Tas labai' nais. 
— No! aš never su juo 

šnekėt daugiau. Jis sakė, 
kad mane myli, aš maniau, 
kad jis man pirks nors ke
lias poras šilkinių pančekų, 
o jis, durnius, pirko kviet- 
kų. > T

Niekad nepamislino apie tai.
Tykų vakarą besikalbant 

po mėnulio šviesa merginai 
su vaikinu, tarp kit-ko mer
gina užklausia savo numy
lėtinio:

— Klausyk, Jonuk, tu pas 
mane vaikščioji ir meilinies 
jau trefi metai, ir žadi mane 
vesti. Bet pasakyk man,ar 
tu tikrai įsimylėjęs į mane, 
ar tik taip sau iš draugišku
mo lankaisi? •

Vaikinas:— Oh, atsipra
šau tamistos, aš dabar, taip 
urnai užklaustas, negaliu to 
atsakyti, nes aš niekad apie 
tai nepamislinau...

Papiktinimas.
Kartą knygynan atėjo ap- Į 

sišvietusi, besididžiuojanti> 
savo augšta moralybe krikš-; 
čionė. Pervesdama akimis j 
per sudėtas lentynose įvai
rias knygas, urnai atsigrįž
ta į jas" užpakaliu, priimda
ma išdidumo ir didelio pasi
piktinimo pastovą. Patėmi- 
jęs knygininkas priėjęs 
mandagiai klausia, kas pasi
darė.

Netiki Į knygas.
Knygų agentas siūlyda

mas namų šeimininkei kny
gas:

— Pažiūrėk tamista šitą. 
Labai naudinga knyga — 
’’Kas reikia daryt pirm ne
gu daktaras pradės lankv- 
ties.”

— Ką tamista manai? Ar 
jus su savo knygomis norite, 
kad daryčiau tai, kad pas
kui daktarą reiktų šaukt? 
Ne! neškis sau lauk!

Mokiname Angliškai
Visose dalyse Amerikos ir Kanados 

Vienintelė mokykla, kurioj kiekvienas grali išmok 
ti Angliška kalba, labai trumpame laike, šios mo 
<yklos naujausia ir tobulin^iau^ia metodą. Moki 
name per laiškus, visose >aly»e, už labai maža at 
lyginimu; teipjau klesose dienomis ir vakarai'.. 
Jeitfu nori išmokti greitai Angis kalba, ateik a 
rašyk platesnių žinių.

731 W. ISth st., Chicago, III.

Siutus ir kitokius

iii DANTŲ DAKTARAS, fe 
Jį Užtaisau pasigadinusius dantis ir ; 
; dedu naujus. Laiką gvarantuoju. ( 

(Į Ištraukiu dantis be jokio skausmo ? 
>įĮ176 HARRISON A V E.. BOSTON. <

COLUMBIA Gramafonas 5

Vienatinis lenkiškas

i

DUOKIT PASIŪT MUMS’122 > I
BOX 36. Mass.

S. Baracevičius

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

FAR 
visus

Užtikrinam. kad Jus sučėdysit pinigų ir* 
turėsite GRAŽIUS RUBUS. Mes imarn^ 
materiją iš gerųjų firmų ir primieruojamįj 
rūbą pagal žmogų, todėl nesudarko žmogaus] 
išvaizdos ir būna tvirtesni. j

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

Jeigu neturi mano katalogo, tai prisiųsk už 3c. pačtinę markę, o to- 
rčsi didelį ir puikų katalogą, kuriame rasi visokių geriausių ARMONIKŲ 
SKRIPKŲ. HRIUBŲ. ir daugybę kitokių MUZ1KAL1ŠKŲ INSTRU
MENTŲ. ISTORIŠKŲ IR MALDŲ KNYGŲ, kokių tik randasi lietuviš
koj kalboj. Puikiausias koncertinis Armonikas su 76 ir 102 raktais. 
Kainos labai prieinamos. Naujausias Lietuviškas Sapnininkas, dydžio 
5x6tį su 310 paveikslėlių. Kama 50c. Reikalaukite visokio tavoro pas 
tikrą lietuvį, o gausite teisingus ta'orus. Agentams parduodu pigiau. 
Rašykit tokį adresą:
W ę VVnidplk 112GRANDST.,

▼ O. VVdlUUllb BROOKLYN, N. Y.
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į 366 Broadway,
South Boston, Mass

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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Ex-parapijonui. — Kuni
gai sakosi "šiftiną” į dangų j 
ne kūną, bet kaž-kokią ten 
nematomą kvapą arba du-; 
šią ir turbut užtai taip bran- j 
giai ima.

K. Vilaniškiui. Nieko to
kio stebuklingo neatsitiko.' 
Jūsų renkamų aukų aukau
tojų vardai buvo redakcijo-; 
je. tai redakcija ir prikergė 
prie Leuistoniečio kores
pondencijos.

K. Barauskui.— Kitas ko
respondentas pirma pri-' 
siuntė. Ačiū ir jums.

Jonui Rimkui.— Skaity
kite atsakymą Jos. Chesna- 
tui ”Kel.” No. 20-tame.

Repukui.— Iš kito musų 
korespondento tas pačias ži
nias pirma gavome. Ačiū.

S. šilkasparniui.— šiame 
’Kel.” num. tilpsta debatų 
pirmininko paaiškinimas. 
Mums rodos jo užtektų.

Marinus Gailiui.— Tamis
tos pajieškojime pusbrolio 
nepasakyta jieškomojo var
das ir pavardė. Prisiųskite 
kitą pajieškojimą.

F. J. šerpečiui.— Tamis
tos eilių sunaudoti negalime.

Petrui Gavėnui.— Už ko
respondenciją ačiū. Laik- 
raštin dėti negalime, nes jo
je perdaug liečiamas priva
tinis vpatu gyvenimas.

Ar nori būti gražus?
Jeigu taip, tai nusipirkite Mosties, 

; kurią išdirba Mentholatum Co. ir visi 
\ daktarai ir aptiekoriai pripažįsta ge- 
■ riausia.

Ištepant moste veidą prieš einant 
gult per kelis vakarus padaro veidą 
tyru ir skaisčiu. Mostis išima viso- 

; kius spuogus ir dėmes (plėtmus) sau
lės r.uedegimus ir lašus. Kaina dė
žutės 50c.

Merginoms, kurios r.ori buri raudo- 
1 nos. mes turime prie tos mosties pri
taikytą odos pudrą: vakare reik iš
tepti moste veidą, o ryte patrint su 
musų pudru. veidas paiieka skaisčiai 
baltas-raudonas. Tas pritinka ir vy
rams. 50c. ir 81c.

Odos Muilas tikrai išgydo spuogus. 
Jeigu jie nepaeina nuo sunkios ligos. 
Ka:na 25c.

Jeigu jūsų kvapas dvokia, mazgo
kite dantis kasdien su muilu. Dan
tis palieka balti kvapas kvepiančiu. 
Muilo kaina — 25c.

Pinigus galite siųst mcr.ey orderiu 
ar 2-cer.tinėmis stampomis.

J. RIMKUS,
Holbrook,

M. ANDRIUŠIUTĖ,
(Andrews)

MOTERIŠKŲ RŪBŲ SIUVĖJA

KaterleaB School of LanfnajM

ŠORIAI

E 2526

2527

2529

E 2530

E 2531

Prieš Aušrą.
Bangos. Valcas. 
Linksmybė. Polka. 
Išdykus Mergaitė. 
Alpų Ganyklose. 
Pavasario Sapnai.
Ant Bangų. Valcas. 
Kregždutė. Valcas. 
Liuosnoris Medėjas. 
Vėliavos Nešėjas.

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

Valcas. Militariška orkiestra. 
Militariška orkiestra.

Militariška orkiestra. 
Polka. Militariška orkiestra.

Valcas. Sargybos orkiestra. 
Valcas. Sargybos orkiestra. 

Columbijos orkiestra. 
Columbijos orkiestra.
Maršas. Columbijos orkiestra. 

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

presui Užlaikom visokius gramofonus su rekardaisjįl 
nuo 15 iki 500 dolerių. *

Norėdami Kataliogo prisiųskite 4c. štampą.

Urbon & Pilvinis, 233 Broadwa>

I
5d nroaaway, | 

So. Boston, Mass. įjį
rLlriJ 1 i i~~: i 1 .K t

Lietuviai Apsiginkluokite!
NUSIPIRKITE SAVO NAMUS, 
jums randos išmokės juos ir se
natvei turėsite dailų pragyveni
mą. Apdrauskite (inšiurikite) 
namus ir rakandus (forničius), 
kad nelaimei atsitikus galėtu
mėte 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
krai atsakantis už visokį savo 

turiu Statė Broker Insu- 
rance License, esmi Notary Pub- 
lic, Justice of the Peace, Auc- 
tioneer, ir Agentas.

PARDUODU NAMUS. 
MAS ir LOTUS. Kviečiu 
Lietuvius ir Lietuves atsilankyt: 
į mano ofisą.

MICHAEL CORAN,

vasaros, nes tąsyk busime 
darbu, užsisakyk vasrinius 
dabar, kada galim greičiau

Nelauk 
užsivertę 
drabužius _ _
ir pigiau pasiūti. Darbą gvarantuoju. 
Taipgi aš turiu ir gatavų arėsiu vi
sokios mieros ir kainos prieinamos.
324 E STR., kampas Broad^ay.

SO. BOSTON, MASS.

jį

/ f

NORI, KAD MYLĖTŲ 
MERGINOS?

Jeigu nori, tad pasipirk

Rainkoty ir Siūty Dirbtuvė ||
J; LIETUVIŠKA DIDŽIAUSIA IR » 

GERIAUSIA.

i
jj Mes dirbame RAIKOTUS ir (ii
» SIUTUS, Vyriškus, Moteriškus ir S!) 
((Vaikams. Dirbame dėl KRAU-!(( 

TUVIŲ, AGENTAMS ir PAVIE-ffl 
U NIAMS iš geriausios materijos;)? 

<(( ir pigiau negu kita kokia dirbtuvė (!( 
I Materijas mes imame iš dide-
((lių firmų ir daug ant karto, to-» 
!> dėl mes gaunam kur-kas pigiau 
J'ir geresnę materiją, todėl galime j) 
(((ir pigiau padaryt.
tj Lietuviai, kurie norite tik turėt W 
Mctipuii'c to rroi-cj RŲBUS

.. ------- - kreipkitės pas j>)
mus. Tolimesnieji per laišką; o jji 
vietiniai ypatiškai.
Kriaučiams. Agentams ir Krau- jįį 

tuvininkams sampelius pa- 
siunčiame dykai.

Travlers Riincut Coampany |
G. A. Romanas, savininkas. (į!
Harrison Avė.,

kampas Essex St. (I
BOSTON, MASS.

i,/ AJI'. U'/l/VV

STIPRIUS IR GERUS 
’ į,' PIGIAI, visados kreipi 

iIi
i-

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

GRABORIUS.
Palaidoju visuose aplinkiniuose 

miestuose.
PATARNAVIMAS GERAS 

IR PIGUS.
Dideli palaidoju už 45 

mažą už 15 dol.

CREST KENDŽIŲ, 
■)>o ji niekad nepamirš jus, nes <;> 

kendžių gardumas priverčia ją 
)))jus mylėt. Reikalaukit visur ir 
('■visados Lovneys Crest Kendžių. ■!: 
){Jeigu negali gaut kitur, Ui pri- ų 

k) siųsk mums dolerį, o gausi vie-!)> 
'Ijną svarą geriausių Amerikoj iš- ■( 
įdirbtų kendžių 
j!) K. ŠIDLAUSKAS 
))> Generališkas agentas Bostone. >))

226 BROADWAY, 
^^^Boston,

/T- =■=■=?.9 = y= = = ====:■= = = = ==== ======= =g=■■===■■=■=.= = = =:=.=:===.-==aaa
j!l REIKIA ŽINOTI, KAD TIK DAUNOROS ”TRE- 
jjįJOS DEVYNERIOS” YRA TIKRAI LIETUVIŠKOS. 
B Jų tik ir reikalaukite aptiekose, bet jei nerasite, tai 
J rašykite žemiau padėtu adresu, prisiunčiant 35 c., o 

tuojaus apturėsite. . t
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dolerius,

U
Lietuviai Kliaučiai

<

Dabar yra daug svarbių gyvenime 
apsireiškimu. o uždarbiai neblogi, to
dėl susipratę darbininkai nepamirš
kite praplatini "Keleivi.”

Parduodu Paminklus ir Kviet 
kas. Užlaikau automobilius grei
tam susinešimui. Atsitikus rei
kalui meldžiu kreiptis prie manęs, 
aš pribusiu greičiau, negu vieti
niai graboriai. nes mano automo
bilius stovi visados ant kelio.

S. Baracevičius
258 Broad»ay. So. Boston. Mass. 

Telefonas: So. Boston 839-J.
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VINCAS J. DAUNORA, Aptiekorius
229 Bedford Av«., Brooklyn, N. Y. 

1ČA Kampas North 4-tos gatvt*. dB
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Visokius Vyrams Drabužius 
Siuvame ant Užsakymo 

Išvalome, sutaisome ir išprosi- 
name senus.

Vienintelė Kriaučių kompanija 
So. Bostone, kur visame duoda 
gerą ir gražų darbą už prieina
mą kainą.
PASIŪDINK PAS MUS SIUTĄ 
O NEŠIOSI IR DŽIAUGSIES1. 
Todėl, kurie norit pasisiudint 
gerą siutą, išvalyt arba suprasit, 

kreipkitės pas mus.

J
SOUTH BOSTON CUSTOM 

TAILORING CO.

278 Broadway, So. Boston.

KAM
LEIDI SLINKTI
SAVO PLAUKAMS?!

Neturėsi daugiau kal- 
tunuotų, resvų, krintan
čių, pleiskanuotų. ap
mirusių. žodžiu—ligui
stų plaukų—ko turėtu
mei visuomet gėdinties, 
nes tas daro Tau ne
apsakomą nemalonumą 
—jeigu tik urnai pra
dėsi vartot musų su
taisytus plaukams vais-

■ tus “Dermafuga”. Geresnių plaukams 
vaistų už “Dermatugą” nėra!

"Dermafuga” padarys tą. kad Ta
vo plaukai bus tankus, švelnus ir 

i skaistus! Oda Tavo galvoje bus ty- 
| ra, pleiskanos išnyks ant visados, 
į o plaukai niekad daugiau neslinks.
■ Busi patenkintas savo plaukais! Ne 
I pavydėk kitų puikiems plaukams. 
Įneš pats gali turėti dar dailesnius!

Reikalaujant prisiusime Tau pačta 
suvis dykai išbandymui “sampilą”. 
Prisiųsk 10c stampomis persiuntimo 
lėšų, gausi išbandymui dėžutę “Der- 
mafugos” veltui, sykiu ir brošiūrą, 
užvardytą: "Puikus Plaukai”.
ARGIL SPECIALTIES CO.,

Dept. 12
P. O. Box 37, Philadelphia, Pa.

K 1p'v
k J

TREJOS DEVYNERIOS
ar bet 

TREJANKA
S-Midtda ii U gydančiu iolitf ir iaknf.

Sutaisyta su degtine arba virintu vandeniu 
yra geriausiu vaistu arba karau 

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

pataiso apetitą.
VARTOJIMAS: Viena pakelį šitų gydančių 

augmenų užmerkti į viena kvorta čysto spiruto 
ir tiek pat vandens, arba išvirti čystame van
denyje ir po ša valandų gerti po puse stiklelio 
arba mažiau.
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F. J. BAGOC1LS.

Prasižengimai ir bausmės.
Apsigyvenę Suvienytose Valstijose 

lietuviai įdomauja 
įstatymus, tvarką, 
Vienok ir žinovui 
išaiškinti trumpai ir lengvai supran
tamoj formoj, nes Suvienytų Vals
tijos yra sąjunga 48 autonomiškų 
valstybių, kurių kiekviena turi savo
tiškus įstatymus ir kodeksus, todėl 
rašytojas yra priverstas, pasiėmęs tą 
darbą, apie kiekvieną valstiją rašyt 
atskirai.

Išaiškinimui kiekvienos valstijos 
visų civliškų ir kriminališkų Įstaty
mų reikėtų parašyti kiekvienai vals
tijai atskirą storą knygą, todėl įdo
maujantiems tais dalykais aš čion 
paduosiu trumpoj formoj nors svar
besnius prasižengimus ir kokios bau
smės už juos yra įstatymų skyriamos. 
Pasiganėdinu vien kriminališkų įsta
tų sutrauka, nes civiliškų įstatymų 
dirva yra per plati, kad galima butų 
nors pradėt kokią sutrauką daryti.

Valstijas paduodu abėcėlinėj tvar
koj. o prasižengimus pagal jų svar
bumą:
ŽMOGŽUDYSTĖ (MURDER):

Paaiškinimas: žmogžudystė (mur
dei-), yra paskirstyta į laipsnius. 
I laipsnis žmogžudystės yra kada 
žmogus užmuša kitą žmogų iškalno 
apsvarstęs, suplanavęs, arba atlikda
mas kokį-nors kriminališkų darbą, 
kaip ve: padegė namus ir sudegė 
žmogus; vagis nueina vogt ir užmu
ša žmogų; niekadėjas užpuola mer
giną su išžaginimo tikslu ir nukan
kina ją — vis tai I laipsnio žmog
žudystė. ,

II laipsnio žmogžudyste yra tada, j 
kada žmogus užmuša žmogų, turė
damas tikslą jį užmušt, bet padaro 
tai urnai, be apgalvojimo iš kalno, 
kaip ve: susimušus, staigu įpykus ir 
tam panašiai. Nekuriose valstijose 
II laipsnio žmogžudystės nėra, o atsi
tikimai. kurie kitur butų skaitomi to
kiu prasižengimu, yra priskaitomi 
prie paprastos užmušėjystės (man- 
slaughter).

Žemiau bus parodyta, kaip katroj 
valstijoj žmogžudystė yra baudžia
ma.
ŽMOGŽUDYSTĖ (MURDER):

Alabama — I laipsnio: amžinas 
kalėjimas arba mirtis ant kartuvių; 
II laipsnio: 
ir daugiau.

Alaska — 
Įėjimas arba 
II laipsnio: 1 
ir daugiau.

Arizona — I laipsnio: amžinas ka
lėjimas arba mirtis ant kartuvių: II 
laipsnio: kalėjimas, 10 metų arba ir 
daugiau.

Arkansas — I laipsnio: mirtis ant 
kartuvių; II laipsnio: kalėjimas nuo 
5 iki 21 metų.

California — I laipsnio: amžinas 
kalėjimas arba mirtis ant kartuvių; 
II laipsnio: kalėjimas, 10 metų arba 
ir daugiau.

Colorado — I laipsnio: amžinas 
kalėjimas arba mirtis ant kartuvių; 
II laipsnio: kalėjimas nuo 10 metų 
iki gyvai galvai.

Connecticut — I laipsnio: mirtis 
ant kartuvių: II laipsnio: amžinas 
kalėjimas.

Deleware — I laipsnio: mirtis ant 
II laipsnio: amžinas kalė

apie šio krašto 
bausmes ir t. p. 
sunku yra viską

10 metų kalėjimo arba

I laipsnio: amžinas ka- 
i mirtis ant kartuvių; 
kalėjimas 15 metų arba

kalėjimas arba mirtis ant kartuvių. 
Oregon • 1 —:*‘

kartuvių; 
jimas.

PennsyIvania — I laipsnio: mirtis 
ant kartuvių; 11 laipsnio: kalėjimas 
iki 20 metų.

Rhode Island — l
nas kalėjimas.

Šou t h Carolina — 
žinąs kalėjimas arba 
kėdėj.

South Dakota — I r ___ ___
nas kalėjimas arba mirtis ant kartu
vių.

Tennessee — I laipsnio: mirtis ant 
kartuvių: II laipsnio: kalėjimas nuo 
10 iki 20 metų.

Tėvas — I laipsnio: amžinas kalė
jimas arba mirtis ant kartuvių; II 
laipsnio: kalėjimas, 5 metus arba ir 
daugiau.

l'tah — 
jimas arba 
pasiskirti: 
mą.

— I laipsnio: mirtis ant 
II laipsnio: amžinas kale

laipsnio: amži-

I laipsnio: am- 
mirtis elektros

laipsnio: amži-

ant 
nuo

i

Kas tai yra
Monroe Doktrina.

G. Washington'as karštai 
rekomendavo, kad Suvieny
tos Valstijos vengtų įsimai
šymo į Europos politiką. 
Augant-gi Suvienytų Vals
tijų galybei ir įtekmei, kilo 
čia ir ta nuomonė, kad Eu
ropos valstybės negalėtų 
kišties į visus Amerikos rei
kalus. Tos amerikiečių nuo
monės sulig Europos vals
tybių sutrauktos krūvon ir 
žinomos yra vardu Monroe 
Doktrinos; mat, jas oficia-l 
liškai paskelbė penktasis 
Suv. Valstijų prezidentas 
James Monroe (1758-1831 
metuose); jis buvo prezi
dentu dviem atvejais, nuo 
1816 iki 1820 ir nuo 1820 iki 
1824 m. Monroe Doktrina 
buvo paskelbta 1823 m.

Prezidento Monroe dekla
racija iškilo dėlto, kad Eu-i 
ropos valstybės, susijungu
sios į vadinamąją Šventą 

’ Sandarą (Holy Alliance), 
užsimanė atgaivinti Pieti
nėje Amerikoje Ispanijos : 
kolonijas, kurios buvo jau I 
apsiskelbusios neprigulmin-'............  x c
gomis. Kad sustabdžius tą prigulmingų 
europiečių pasikėsinimą, " ‘ 
Monroe, 2 d. gruodžio 1823 
m., įnešė Kongresan sekan
čią deklaraciją:

’’Karėse, kurias veda Eu
ropos valstybės dėlei jų pa
čių reikalų, mes niekados 
nedalyvavome, ir dalyvavi
mas jose nesutinka su musų 
politika. Taip turėtų būti 
tiktai tuomet, jei musų tei
sės butų užpultos ar žymiai 
butų joms užkenkta, ar jei 
butų reikalas mums rupin- 
ties apsigynimu. Su bruz
dėjimu šioje pasaulio pusėje 
mes esame tiesioginiai su-

• j * i 1 * • w i •

į mas dalykas, kad talkininkų 
valstybės pratiestų savo po
litikos systemą, kurion nors 
šio kontinento šalin be to, 
kad nepakenkus musų tai
kai ir laimei; ir nei vienas 
negali tikėti, kad musų Pie
tų Amerikos broliai, palikti 
patįs sau, sutiktų priimti tai 
geru noru...”

Su ta nuomone suliko ir 
Anglija. Anglijos politikos 
vyro Canning’o noru buvo, 
idant Naujasis Pasaulis iš
kiltų tarptautinėje politiko
je taip augštai, kad galėtų 
įvykdinti lygsvarą Senaja
me Pasaulyje.

Monroe Doktrina, kaip 
matome, priimta buvo se
kančiais tikslais: I.— nepri
leisti Europos valstybių prie 
kišimosi į vidurinius nepri- 
gulmingujų Amerikos vals
tybių reikalus; 2.— paser
gėjimui, kad Europos vals
tybės ateityje nebebandytų , 
steigti Amerikoje savo ko
lonijas. Čia rūpėjo savęs 
apsigynimas ir apgynimas 
mažesniųjų respublikų; tai 
buvo ne įstatymas, nei teisė, 
bet politika. Toliaus, kaip 
aiškino John Quincy Adams, 
buvo svarbu apreikšti, jog 
Amerika yra užgyventa ne- 

i valstybių „ 
pertai nelieka čia vietos jo
kiai iš kitur atsikraustan- 
čiai viršenybei. Įstatymiš
kos Monroe Doktrinos sank
cijos tuokart nebuvo duota, 
nesą pirmuoju jos tikslu bu
vo užtarti už Pietinės Ame
rikos respublikas, kad jų ne- 
pasiglemžtų Ispanija.

Nors Monroe Doktrina 
nebuvo priimta, kaipo tarp- 
tautiškoji teisė, tačiaus ne
kartą ji buvo politiškame 
Amerikos gyvenime pritai
koma. Taip 1850 m., re- 
mienties ta Doktrina, Angli- ( 
• • /-> • —• w -----

paramai.
iš r ‘ ~ ___

jauskas $8.00, A. Morkūnas 
$20.00, Jurgis Kalainė $1.00, 
M. Morkus, B. Budrevičie- 
nė, F. Stanionis, K. Morkus 
— po 50c.; M. Kalainiutė — 
25 centus.

Iš Le\viston, Me., draugai 
prisiuntė per drg. K. V Ma
niškį $14.00.

Iš Williamstown, Pa., A. 
Žukauskas $10.00.

Iš Mexico, Me., J. Venc
kus $5.00.

Iš Waukegan, III., O. Bas- 
tienė $5.00, M. šoblickas $1.1

Iš Inkerman, Pa., V. Sa-I

Chicagos — A. Andri-

$1.00; J. Rakauskas, J. Ke- 
mežis, P. Tamašiunas, J. 
Mittchell, V. Sandargas ir 
J. Disius po 50c.; F. Šliumba

I

I

Kam mokėt brangias randas namų 
savininkams, kada už tuos pinigus 
gali nusipirkt savo namą. PER PA
SKUTINIUS DU METU MES PAR 
DAVĖM 500 NAMU LIETUVIAMS, 
apie už pusę milijono dolerių vertės, 
ir jie visi užganėdinti

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

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

Musų patarimas dykai. Kalbam* 
lietuviškai.

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

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

;; Seniausi.
< >

_jsias rusiškai-amerikoniškas t 
Gydytojas Bostone

Dr. B. L. BERNARO
Į- 195 Dorchester st..

j: 
’i 
T
4-So. Boston. -j- 

.------- -—■ pxi- J.
vatiskos moterų ir vyrų ligos. --
t-*??-. • - -

ir

ta. pu ’jvu., r. snunioa, 1 < >
A. Talksnis ir A. Migonis—Į J

7

M. GALLIVAN CO
Užlaiko geriausį

ELIU. VYNĄ LIKERIUS IR 
KUOKUS SKANIUS 

GĖRIMU.
Taipgi ir geriausio tabako Cigarų 

Meldžiame užeiti, o visados 
rasite gražų patarnavimą.

1362-366 2nd st., Se. Bestu.

Ant 21 
akmens

Gelžkelio laik
rodis šrubeliu 
užsukamas, vy
riško didumo, 
rašytais dubel- 
tavais viršais. 
ant 20 metų au
ksuotas su ia- 
Labai teisingas, 
važiuojantiems 

reikia visuomet
žinoti. G varant uotą* 
Ypatingas pasiulyji-

ypatingai gelžkeliu 
žmonėms, kuriems 
tkras laikas 
ant 20 metų. -----r------------ ,r
mas. Mes išsiųsime šį laikrodėlį ant 
kiekvieno adreso už $5.75 C. O. D. ir 
persiuntimo kaštus, su teise jums vi
ską peržiūrėt. Jei busi neužganėdin
tas, nemokėk nė cento. Atsiminkit* 
jus užmokėtumėt už tokį pat laikro
dėlį apie $25.00 jei pirktumėt kitur. 
Puikus auksuotas lenciūgėlis ir ka
butis dykai su kiekvienu laikrodėliu.

(23)
EXCELSIOR WATCH CO.

906 Athenaeum Bldg. CHICAGO, ILL.

i T Musų specijališkumas yra pri-
I vatiškos moterų ir vyrų ligos, -j- 

Priėmimo valandos: nuo 1 iki 3 -£ 
. -- - ■ |ir nuo 6 iki 7 vakare. 

Telefonas So. Boston 864
po 25c.

Iš Springfield, Ilk, 
Teatrališkos Dr-jos 
ga” $3.00.

Iš Cambridge, Mass., M. 
Banevičiūtė $2.00.

Iš San Francisco, Cal., — 
Ch. Zix $2.00.

Iš Hartford, Conn., dr-gė 
V. E. B. $1.00.

Iš Philadelphia, Pa., — J. 
Strumskis $1.00.

Zig. Petrauskas iš De 
Kalb.Ill., paskolino $20.00.

Aš niekad nesitikėjau, 
kad draugai ir draugės to
kias dideles sumas dėtų. Ir 
visi kaip vienas rašo, jog 
jie man duoda ne aukas, o 
apmoka už darbą, kurį aš 
visuomenei dirbu. Jeigu' 
tas darbas naudingas ir į 
tiem, kurie negalėjo ar ne-i 
norėjo prisidėt, prašau būt 
dėkingiem tiems draugams 
ir draugėms, kurie pastato 
mane dirbti ir apmoka net j 
ir už kitus. Aš nuo savęs j 
mokėsiu už tai atsiteisti.

Ačiū "Keleiviui,” ”Nau- 
jienoms” ir "Kovai” už to
kį jautrumą, kurį tie laikra
ščiai parodė link manęs ir 
perstatė dalyką publikai.

Su gilia pagarba,
A. Montvdas, Med. stud. 

1422 Fulton st., Chicago, III.

nuo 
”Ban- H—irH—1—i-4—r

APTIEKA
Teisingiausia ir Geriausia
Sutaisom Receptus su di- ■' 

——’ nežiūrint ar iš X

r.

J.<£ ______
-:- džiausią atyda, neziunnt ar iš; 
T Lietuvos atvežti ar amerikoniški. | 
A Gyduolių galite gauti, kokias tik 1 
-!- pasaulije vartoja, taipgi visados -Į 
į randasi lietuvis aptiekorius.
J. Galite reikalaut ir per laiškus, j 
-Į- o mes per ekspresą gyduoles at- -į 
T siusime. J
J EDVARO DALY, Savininkas i 
-;- - - 

i?
T

I

18 Broadway, So. Boston. į
Galite reikalaut ir per laiškus,-

aįsiųdm. P€r ekspres* gyduoles at-

!!!

^Advokatas ir Notarijušas^ 

H Kazis Krauczunas, || 
Į Veda provas visuose teismuose ; i 
• ir atsilanko į visas valstijas ant į : 
> pakvietimo. Taipgi duoda patari- į į 

mą per laiškus.
i 403 Lyon Build., ■ 

Seattle, Wash. J

l P. Šimkonis

PARMOS MASS. VALSTIJOJE.

ORAS ANT

TYRAS IRnedau-

SVEIKAS

GYVENIMUI.

i

ke-

— I laipsnio mirtis ant

I laipsnio: amžinas ka-

— I laipsnio: mirtis
□

I

amžinas

metų

— I laipsnio: mirtis ant 
II laipsnio: amžinas kalė-

savo garvežiui važiuot ir už- J

ant 
nuo

FARMŲ

VISUOMET

ka-
10

lai- 
gy-

li laipsnio užmušėjystė yra

— I laipsnio: mirtis ele- 
II laipsnio: kalėjimas 

iki gyvai galvai.

— I laipsnio: amžinas 
arba mirtis ant kartuvių;

pas mane galit gaut pigiau.

V

tamsos iš tarpo Lietuviu.
KARDAS

Dėl pažiūrėjimo siunčiam tik tiems, kurie prisiunčia 10c. 
Adresuokit šitaip: KARDAS

kartuvių; 
jimas.

Florida
kartuvių; 
jimas.

Georgia 
kalėjimas 
II laipsnio žmogžudystės nėra.

Idaho — I laipsnio: amžinas kalė
jimas arba mirtis ant kartuvių; II 
laipsnio: kalėjimas nuo 10 metų iki 
gyvai galvai.

Illinois — I laipsnio: kalėjimas nuo 
14 metų iki gyvai galvai arba mirtis 
ant kartuvių; II laipsnio: kalėjimas 
nuo 14 metų iki gyvai galvai.

Indiana — I laipsnio: amžinas ka
lėjimas arba mirtis ant kartuvių; II 
laipsnio: amžinas kalėjimas.

lo»a — I laipsnio: amžinas kalėji
mas arba mirtis ant kartuvių; II 
psnio: kalėjimas nuo 10 metų iki 
vai galvai.

Kar.sas — I laipsnio: amžinas 
Įėjimas; II laipsnio: kalėjimas, 
metų arba ir daugiau.

Kentucky — I laipsnio: amžinas 
kalėjimas arba mirtis elektros 
dėj.

Louisiana 
kartuvių.

Maine —
Įėjimas.

Maryland
kartuvių: II laipsnio: kalėjimas 
5 iki 18 metų.

Massachusetts — I laipsnio: mirtis 
elektros kėdėj; II laipsnio: kalėjimas 
iki gyvai galvai.

Michigan — I laipsnio: amžinas 
kalėjimas; II laipsnio: kalėjimas iki 
gyvai gaivai.

Minnesota — I laipsnio: mirtis ant 
kartuvių; II laipsnio: amžinas kalė
jimas.

Mississippi — I laipsnio: amžinas 
kalėjimas arba mirtis ant kartuvių.

Miasouri — I laipsnio: amžinas 
kalėjimas arba mirtis ant kartuvių; 
II laipsnio: kalėjimas iki 20 metų.

Montana — I laipsnio: amžinas ka
lėjimas arba mirtis ant kartuvių: II 
laipsnio: kalėjimas, 10 metų arba ir 
daugiau.

Nebraska — I laipsnio: 
kalėjimas arba mirtis ant kartuvių; 
II laipsnio: kalėjimas nuo 10 
iki gyvai galvai.

Nevada — I laipsnio: amžinas ka
lėjimas arba mirtis. Budą mirties 
galima pasirinkti: kartuvės arba su
šaudymas: II laipsnio: kalėjimas nuo 
10 metų iki gyvai galvai.

New Hampshire — I laipsnio: am
žinas kalėjimas arba mirtis ant kar
tuvių; II laipsnio: kalėjimas iki gy
vai galvai.

New Jersev — I laipsnio: mirtis 
elektros kėdėj; II laipsnio: kalėjimas 
iki 30 metų.

N’ew York
ktros kėdėj; 
nuo 20 metų

North Carolina — I laipsnio: mir
tis elektros kėdėj; II laipsnio: kalė
jimas nuo 2 iki 30 metų.

North Dakota — I laipsnio: amži
nas kalėjimas arba mirtis ant kartu
vių; II laipsnio: kalėjimas nuo 10 
iki 30 metų.

Ohio — I laipsnio: amžinas kalėji
mas arba mirtis elektros kadėj; II 
laiosnio: amžinas kalėjimas.

Oklahoma — I laipsnio: amžinas

I laipsnio: amžinas kalė- 
mirtis. Kaltininkas gali 

kartuves arba sušaudy- 
II laipsnio: kalėjimas nuo 10 

metų iki gyvai galvai.
Vermont — 1 laipsnio: amžinas 

kalėjimas arba mirtis ant kartuvių; 
II laipsnio: kalėjimas iki gyvai gal
vai.

Virginia — I laipsnio: mirtis elek
tros kėdėj; II laipsnio: kalėjimas nuo 
5 iki 18 metų.

Washington — I laipsnio: amži
nas kalėjimas arba mirtis ant kartu
vių; II laipsnio: kalėjimas, 10 metų 
arba ir daugiau.

West Virginia — I laipsnio: amži
nas kalėjimas arba mirtis ant kar
tuvių; II laipsnio: kalėjimas nuo 5 
iki 18 metų.

Hisconsin — 1 laipsnio: amžinas 
kalėjimas; II laipsnio: kalėjimas nuo 
14 iki 25 metų.

Wyoming — I laipsnio: mirtis 
kartuvių; II laipsnio: kalėjimas 
20 metų iki gyvai galvai.

UŽMUŠĖJYSTĖ (Manslaughter):
Paaiškinimas: Užmušėjystė (man

slaughter) yra užmušimas žmogaus 
be tikslo jį užmušt. Nekurios valsti
jos turi užmušėjystę padalinusios į 
du laipsniu, o kitose to nėra, įstaty
mai tik pasako bausmę, o apie to j 
prasižengimo sunkumą teisėjas 
sprendžia sulyg savo nuožiūros.

Padėkim sau. kur bausmė yra "ne
daugiau kaip 20 metų,” teisėjas ga
li paskirt nuo 1 dienos iki 20 metų. 
Užmušėjystė paprastai yra tokiuose 
attūtikimuoset kada užmuša žmogų 
per nepridabojimą savo priderysčių, 
padėkim, konduktorius, arba geležin
kelių užveizda. kuris leidžia sulužu- Į 
šiam 
muša žmogų, yra I laipsnio užmušė
jystė. 
tuomet, kuomet žmogus lieka užmu
štas per paprastą neapsižiūrėjimą; 
namą statant darbininkas paleidžia 
rastą žemėn ir tas krisdamas užmu
ša žmogų.

Žemiau bus parodyta, kaip katroj 
valstijoj už tokį prasižengimą bau
džiama.

Alabama — I laipsnio: kalėjimas 
nuo 1 iki 10 metų; II laipsnio: ne
daugiau. kaip 1 metai kalėjimo ir 
$500 bausmės.

Alaska — I laipsnio: kalėjimas 
nuo 1 iki 20 metų.

Arizona — I laipsnio: nedaugiau 
10 metų kalėjimo.

Arkansas — I laipsnio: kalėjimas 
nuo 2 iki 1 metų; II laipsnio: nedau
giau 1 metų kalėjimo.

California — I laipsnio: 
giau 10 metų kalėjimo.

Colorado — I laipsnio: kalėjimas 
nuo 1 iki 8 metų; II laipsnio: nedau
giau 1 metų kalėjimo.

Conneiticut — I iaipsnio: nedau
giau 10 metų kalėjimo ir $1,000.00 
bausmės.

Deieuare — U laipsnio: nedaugiau 
5 metų kalėjimo.

Florida — I laipsnio: nedaugiau 20 
metų kalėjimo ir $5000.00 bausmės. 

Georgia — 1 laipsnio: kalėjimas 
nuo 1 iki 20 metų; II iaipsnio: r.uo 
1 iki 3 metų kalėjimo.

Idaho — I laipsnio: nedaugiau 
kaip 10 metų kalėjimo.

iliinois — 1 laipsnio: kalėjimas nuo 
bile kiek iki gyvos galvos. 
ind:ana — I laipsnio: kalėjimas 

nuo 2 iki 21 metų.
Iowa — I laipsnio: nedaugiau 8 

metų kalėjimo ir $1000.00.
Hansas — I laipsnio: kalėjimas nuo 

5 iki 21 metų; II laipsnio: kalėjimas 
nuo 3 iki 5 metų.

Kentucky — I laipsnio: kalėjimas 
nuo 2 iki 21 metų; II laipsnio: kalė
jimas nuo 1 iki 6 metų.

Louisiana — I laipsnio: nedaugiau 
20 metų kalėjimo ir $2000.00 baus
mės.

Maine — I laipsnio nedaugiau 
kaip 20 metų kalėjimo arba $1000.00 
bausmės.

Maryland — I laipsnio: nedaugiau 
10 metų kalėjimo ir $500.00 baus
mės.

Massachusetts — I laipsnio: iki 20 
metų kalėjimo.

Michigan — I laipsnio: iki 15 me
tų kalėjimo.

Minnesota — I laipsnio: kalėjimas 
nuo 5 iki 20 metų: II laipsnio: ka
lėjimas nuo 1 ki 15 metų.

Mississippi — I laipsnio: kalėji
mas nuo 2 iki 20 metų.

Missouri — I laipsnio: kalėjimą, 
5 metai arba ir daugiau; II laipsnio: 
kalėjimas nuo 3 iki 5 metų

Montana — I laipsnio: kalėjimas 
iki 10 metų.

Nebraska — I laipsnio: kalėjimas 
nuo 1 iki 10 metų.

Newada — I laipsnio: kalėjimas, 
nedaugiau 10 metų.

New Hampshire — I laipsnio: ka
lėjimas iki 30 metų; II laipsnio: ka
lėjimas iki 10 metų.

New eJrsev — I laipsnio: nedau-' 
giau kaip 10 metų kalėjimas ir 
$1000.00 bausmės.

New York — I laipsnio: kalėjimas 
iki 20 metų; II laipsnio: kalėjimas 
iki 15 metų.

North Carolina — I laipsnio: kalė
jimas nuo 4 mėnesių iki 20 metų.

North Dakota — I laipsnio: kalė
jimas nuo 5 iki 15 metų; II laipsnio: 
kalėjimas nuo 1 iki 5 metų.

Ohio — I laipsnio: kalėjimas nuo 
1 iki 20 metų.

Oklahoma — I laipsnio: kalėjimas 
nuo 4 metų ir daugiau; II laipsnio: 
kalėjimas nuo 2 iki 4 metų.

Oregon — I laipsnio: kalėjimas 
nuo 1 iki 15 metų ir bausmės 
daugiau $500.00.

(Toliaus bus).

s—’ mes esame tiesioginiai su-i ja ir Suvienytos Valstijos 
rišti tokių priežasčių, kurios sutiko nesteigti savo koloni- 1------- '-- * ‘tur būti aiškios beparty- 
viam tyrinėtojui. Politiška
sis susitelkusiųjų valstybių 
systemas yra iš pamatų 

nuo Amerikos 
Atsižvelgiant Į

skirtingas
systemo... ___ .
draugiškus santykius, vieš
pataujančius tarp tų valsty
bių ir Suvienytųjų Valstijų, 
privalome apreikšti, jog 
kiekvieną jų pasikėsinimą 
įvesti savo systemą šitoje 1 
pasaulio dalyje mes laikysi
me pavojingu musų santai
kai ir atvangumui. Į esan
čiųjų dabar Europos valsty
bių kolonijų reikalus mes 
nesikišome nei nesikišame. 
Bet sulig valstybių, kurios 
čia jau apsiskelbė neprigul- 
mingomis ir kurių neprigul- 
rriybę mes pripažinome, kai
po paremtą ant teisybės 
principų, mes į Europos val
stybių bandymus prispausti 
jas ar kokiu nors budu kon
troliuoti žiūrėsime, kaipo į 
apreiškimą didelio nedrau
giškumo sulig Suvienytų 
Valstijų... Visiškai r.egali-li

jų Centralinėje Amerikoje. 
Pritaikyta taip-gi ir sulig 
Maximilian’o, kuri Francu
zijos Įsikišimas i Meksikos 
reikalus, iškėlė i imperato
rius ir kuris išbuvo impera
torium iki užsibaigė Ameri
kos Civilė Karė.

Monroe Doktrina taip-pat 
buvo aiškiai priimta ir tuo
kart, kada Anglijos Guiana 
paskelbė savo pretensijas 
prie Venezuelos teritorijų. 
Tuomet prezidentas Cleve- 
land’as (1895 m.) pasiūlė pa
vesti ginčą tam tikrai komi
sijai ir pagrąsino kare, jei 
nebūtų susitaikyta ant ko
misijos nurodvtu rubežiu.

"Tėv."

KELIAUJANTIS KRIAUČIUS
Siuvam visokius MOTERIŠKUS ir VYRIŠKUS KUBUS. Taipgi 

parduodam tavorus jardais kitiems kostumeriškiems kriaučiams 
arba šiaip ypatoms, kurie pareikalauja. Visokį tavorą perkant 
pas mane galit gaut pigiau. Aš važinėju po Mass. ir Conn. val
stijas ir ant pareikalavimo pribunu visur. Reikale adresuokit:

48 Millbury str.,
M ORCESTER, MASS.

Tel. Richmond 311.

Dr. Wm. A. Green}
259 HANOVER STREET. 

BOSTON. MASS.
Gydo visokias moterų ir vyrų ligas
Mano specijališkumas. tai gydy

mas užsisenėjusių ligų. 
Visokis patarimas dykai.

TURIME DAUG LIETUVIŲ.
pas mus dirbančių, ir reikalaujame da daugiau vyrą į furnace-rumi, kur 

aliuminas yra tirpinamas.
Darbas kasdien per ištisus metus, g valandos darbo diena. $2.35 pra

dedantiems ir $2.45 po trijų mėnesių. Nėra streiko, nedaroma karei amu
nicija. Mes reikalaujame daugiau žmonių, nes musų dirbtuvė auga 
kasmet. Mes niekad per ištisus metus neuždarome.
Geri gyvenimui kambariai po $4.00 savaitei. Mes dabar budavojame 100 

naujų namų šeimynoms. Namai gali būt perkami lengvais išmokėjimais, 
taip kaip ir randa.

Atvažiuokit į Masseną ir parodykit šį laikraštį, kad liksitės darban pri
imtais, o mes atmokėsime jums kelionės tikietą išdirbus jums pas mus du 
mėnesiu.

ALIUMINUM COMPANY OF AMERICA.
MASSENA. N. Y.

“KARDAS
Mėnesinis Illiustruotas Žurnalas

naikinimui prietaru

visuomet papuoštas gražiais ir juokingais paveikslais 
“Karde" telpa pamokinanti ir juokingi pasiskaitymai 
“Kardo" turtingumas iš kalno užtikrintas, kadangi “Kardo" redak
toriam yra žinomas visuomenės veikėjas ir publicistą* Drg. BAGOČIUS.' 
Minėti faktai kalba, jog kiekvieno lietuvio pareiga užsirašyti “Kardą

Kaina metams $1.00 Užrubežyje $1.25c.
Pavienis numeris 10c.

149 Millburv St. VVorcester, Mass.

Sąmoninga gaspadine 
visada turi savo namuose buteliuką 

D-ro Ricbter lo 

PAIN-EIPELLER 
Neabejojamis būdas įtrinimui nuo 
skaudėjimo Reumatizmo, persišal- 

dimo, išsinarinimo ir tt.
Tikras tiktai su pažymėta marke 

“IKARA” 
25č. ir 50c. buteliukas visete aptiekose arba 

stačiai n no 
F. AD. RICHTER & CO.

74-30 Wasbtagtoo Street, JXcw York. N. Y

Mes turime daugybę farmų t— 
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 dožinoti 
A. ŽVINGILAS.

ant r plačiau apie Mass. valstijos farmas, 
1 iš- i rašykit tuojaus, o mes prisiųsim far- 

’ mų surašą.
Mes taipgi parduodam namus So. 

Bostone ir apielinkėse. Turim namų 
su mažu įmokėjimu, o dideliu uždarbiu.

Su virš-minėtais reikalais ateikit 
ar rašykit šiuo adresu:

26 Broadway, S. Boston, Mass.

Dyspcpsija ir Ne virinimas, Jaknu Negalės. Tulžingu
mas, Prietvariu', Raudonosios Gyslos (hemoroidai). 
Reumatizmas, Kataras, Dusulys, 
Suirimai
namuose už labai mažą

Mes 
pasekniiirrą 
ir chroniškų 
jimas, Od

Veiksminiai širdies 
gali įriti pasekmingai gydomi Tamistos 

užmokesti.
tain-gi norime .Turas pasakyti apie musty 

1 metodą naminio gydymo tokių smarkių 
•i ligų kaip Syfilis arba Kraujo užnuodi- 

os Ligos, Gonorea, Nerviškas Nusilpnimas, 
Sukrekėjimo Siriktura, Pusies bei Inkstu liegalės 
ir ligos Lytiškai-šlapimo organu, kurios vyrus taip 
tankiai kankina.

BRANGI 9fi PUSLAPIU KNYGA 
SIUNČIAMA DYKAI.

Mano 
Apatiškas 
Pranešimas 
Vilties.

Aš noriu susipažinti su kiek vi______
ganėiu. lietuviškai kalbančiu vyru ir mo- 
tere pasauly e. Aš noriu, kad jie mane 
žinotų, kaipo teisingą draugi ir ceredari — 
kad žinotų kas aš esu—kuomi ai ėsi:—ka aš 
esu padaręs praeityje ir kad žinotų apie pra
kilnų darbą, k :rj aš dabar veikiu. Iš mano 
paveikslo jus galite matyti, kad aš užstėmia-. 
medicinos praktikavimu per daugelį, daugelį 
metų. Mano plaukai dabar yra pabalę dėlei 
mano ilgų metų mokslo, tirinęjimų ir patiri* 
mo. Aš atidžiai studijivau ir tirinėjau tas se
nas* chroniškas, giliai į s i«’’dusiai ligas, taip 
sunkiai gydamas ir apie kurias kiti daktarai 
taip mažai Žino. AH noriu, kad kiekvienas 
serga?:tis ir nusiminęs vyras bei moteris 
savo negales man atneštų. Aš jiems teisin
gai patarsiu. Leiskite man būti jūsų draugu 
ir getadariu. Parsisiųsdinkite mano Dykai 
Duodamą Knygą ir skaitykite mano pra
nešima vilties.

■sisiųsdinkite kopiją tos knygos šiandien. .Tojo prisa
kyti aiškus faktai aiškioje, paprastoje kalboje. .Ji yra 
sandeliu žinijos ir užkuri tokias informacijas ir patarimus, 
kokius kiekvienas vyras bei moteris turėtų žinoti ir sekti— 
ypač svarbi tiems, kurie ketina apsivesti. Jeigu norite 
žinoti, kaip jums gali būti sugražinta jūsų seną laikų svai- 
kata, stiprybė ir gyvingumas, jus turite tuojaus parsisiųsdinti 
'■ a dykai duodamą knygą ir patirti faktus apie tokias 

galės. Nesiųskite mums pinigą—siųskite tiktai savo 
r.ią ir adresu aiškiai parašytą ant dykai duodamos knygos 
peno, esančio apačioje. Liaukite mokėję sunkini uždirbtus 

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

DYKAI DUODAMOS KNYGOS KUPONAS
Parašyk savo pilną vardą ir n-lr.-«ą, iškirpk ir siųsk mums šiandien. 

Neužmiršk užlipinti stempn, kad laiškas pas mus ateitų greitai.

Dr. J. RuSSELL PRICE Co., L llOl -9 So. Clinton St., Chicago, EI.
Gerbiamieji:—Meldžiu man tuojaus pasiųsti visai dykai, apmokėta 

pačta jūsų brangią medikališką knygą.

Vardas ir pavardė
Gatvė ir No............
Miestas ................... Valstija
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ETTORAS AREŠTUOS 
POLICIJĄ.

Lawrence, Mass.— Teisė
jas J. J. Mahoney po konfe
rencijos. atsibuvusios užda
rytomis durimis, nusprendė 
išduoti 1AVAV. agitatoriui 
Ettorui vvarantą, kad areš-

Cukernėj vėl neramu.
So. Bostono cukernėj vėl 

neramu. Ilgos valandos, ne
apsakomai sunkus darbas ir 
maža mokestis verčia žmo
nes reikalauti vis pagerini- 

Įmų. Bet sunku ką nors iš- 
, nes darbininkai 

.'neorganizuoti, o susiorga- 
nizuot jiems sunku, kadan
gi žmonės lenai mainosi, 

.'kaip malūne vanduo. Keli 
, metai atgal cukernėj dirbo 
daugiausia lietuvių. Dirbo ' 

nuo jie tenai dienom ir naktim 
ir niekad nežinojo šventės.

vyrų atėjo "Keleivio" re-

tuoti policistus, kurie priga- reikalauti, 
vyste ir prievarta pasinau
dodami išgabeno jį iš Law- 
rence’o. tuo budu jį ištrem- 
dami iš to miesto. Ettoras 
su advokatais John P. Fee- 
nev ir Thos. G. Connolly iš 
Bostono pareikalavo i 
minėto teisėjo vvaranto are
štavimui policijos už peržen- Įkirėjo jiems tas" ir keliatas 
girną įstatymų skyriaus 207,
26 paragrafo apie užpuoli- dakcijon prašu patarimo, 
mą. F 
ir atiduoti teisman.

Policistai bus areštuoti kaip jie galėtų pareikalauti
,t..„4..- kompanijos palengvini

mų. Bagočius nuėjo porą
i sykių pas buvusį tuomet; 
jperdėtinį Keplerį (jis jau j

PROTESTUO.JA.
Seattle. \Vash.— Didelis 

darbininkų mass-mitingas, 
sušauktas čionai 28 gegužės 
priėmė rezoliuciją protes
tuojančią prieš didinimą A- 
merikos kariumenės ir lai
vyno. Visa eilė kalbėtojų, 
tarp kurių buvo taipgi ir ku
nigų, pasmerkė militarizmą 
ir išparodė. kaip Amerika 
virsta imperialistiška vals
tybe, kuri sunaikins visus 
amerikanizmo idealus, jei 
visuomenė, ypač darbo žmo
nės valdžiai leis daryti kaip 
jai kapitalistai liepia.

KRUVINOS RIAUŠES.
Užpereitą savaitę Newton 

Upper Falis sustreikavo Sa- 
co-Lowell mašinų fabrikos 
darbininkai. Pereitoj sere- 
doj, 24 gegužės, prie dirbtu
vės susirinko streikieriai. 
kad neileidus streiklaužių ir 
tuojaus kilo muštynės. Po
licija ištsiraukus lazdas šo
ko ginti streiklaužių ir pra
dėjo daužyti streikieriams 
galvas. Žmonės Įniršę pra
dėjo svaidyt i policiją akme- 
nais. Riaušės tvėrė valan
dą. Iš Vv'est Ne\vtono pri
buvo da 40 policijantų ir 
tuomet streikierius išvaikė, 
o -5 areštavo. Keturi polie- 
manai liko sužeisti. Bet 
dirbtuvė vistiek sustabdyta.

’J

KELEIVIS

Anglų socialistų vakarėlis.
Mus prašo pranešti, kad 

Anglų socialistų kliubas ren
gia vakarėlį naudai keturių 
puslapių laikraščio 
Sa\v,” kurį jie leidžia socia
lizmo propagandai platini batos i 
ir dalija žmonėms dovanai. ; amunicijos 
Vakarėlis bus Roxburyje 
Kossuth Hallėj, 1095 Tre
mom str.. 10 birželio vaka- į kad išreiškus, jog jie reika- 
re. Programas 
muzikos, 
lių, imtynių ir t.t.

,se dalyvaus ir lietuvių šam- 
pionas Ruginis: jisai imsis 
su estų drutuoliu Laku. Ant 
galo bus šokiai. Gėrimų ir 
užkandžių taipgi bus. Įžan
ga 35c. Tikietų galima gau
ti So. Bostone "Keleivio" re
dakcijoj ir 60-toj lietuvių so
cialistų kuopoj, o B> IgTtone 
lietuv. kooperacijoj. 32 Lin
coln str.

k

Pastoriai pasmerkia karės 
demonstraciją.

Daugelis protestoniškų. 
_ (pastorių pereitą nedėldienį 

"Rip j»er savo pamokslą bažny- 
■ čiose pasmerkė pereitos su- 

parodą, padarytą 
; ir ginklų fabri- 

e, i kantų naudai. Suagituotos 
, avingalvių minios parodavo.

Įžeidė vėliavą.
. ... , Waterto\vne. netoli Bosto-

,miręs), perstatė darbininkų no, pereitoj nedėlioj dėlei 
vargus ir pasakė, kad ii-į vėliavos kilo riaušės. Ei- 

•giau jie prie tokių sąlygų 
'dirbti nebegali: jei kompa
nija nepakels jiems mokes- 

ities, arba nesutrumpins dar
bo valandų, darbininkai pa
siryžę streikuoti. Kepleris 
visa tai išklausė, ir tuojaus 

. cukernės darbininkams li
kos pakelta $1.6-5 savaitei ir 
šventadienių darbas pada
ryta nepriversi inu. Paskui 
cukernės darbininkai pra
dėjo organizuoties i uniją. 
Susirinkimus laikydavo so
cialistų salėje. 376 Broad- 
,way, kur jiems kalbėdavo 
daugiausia "Keleivio" reda
ktorius. Išgirdo apie tai lie
tuvių klebonas ir į 
'šaukti per pamokslą, kad 
cukernės lietuviai nesirašy- 
tų prie unijos. Cukernės 
darbininkai tuomi labai pa
sipiktino: pradėjo kalbėti, 
kad kunigas turbut kompa
nijos pasamdytas darbinin- 

Kuni- 
kitą ne- 

kad
daik-

susideda iš liauja apsiginklavimo. Dar- 
sceniškų veikale- bininkų toj parodoj dalyva- 

Imtynė- vo mažai, o tie kurie dalyva
vo. tai ėjo dėlto, kad iš visų 
priemiesčių ir artimų mies
telių dykai juos vežė ir dirb
tuvių bosai įsakė dalyvaut 

, parodoj. Tie vargšai ėjo, 
Į reikalaudami kalti peilius, 
kuriais jie bus skerdžiami. 
Tuos bjaurius kapitaistų 
siekius atsakančiai pasmer- 

į kia daugelis pastorių, tik 
laikraščiai neskelbia jokios 
žinutės, kuri parodytų, kad 

į bent vienas katalikų kuni
gas protestuotų ar pasmerk- 

1 tų tą karės rengimą.
. Ei

nant gatve patriotiškai pa
rodai ir nešant Amerikos 
vėliavą, būrys jaunų žmonių 
stovėjo ant kampo ir darė iš 
patriotų juokus. Vienas iš t i t-
patriotu liepė jiems nusiim- į salę. LSS. 1 kp. pirmoji 
ti kepurę prieš vėliavą, 
vieton to jam atsakyta 
heli with the flag!" F 
sto valdybos nariai tuomet 
iššoko iš eilių ant šaligatvių 
"pamokyti” jaunus vyrus 
patriotizmo, bet jauni vyrai

1 ‘ "patrio-
Sumus-

i pagal-

Sode nusišovė žmogus.
Praėjusi ketvergą Boston 

Common sode nusišovė žmo
gus. Policija išgirdo šūvį ir 
nuėjus rado ji galintį šalia 
suolo su peršauta galva. 
Greta gulėjo revolveris. Nu- 

nežino-sišovusio pavardė 
ma.

Lietuvių Kooperacijos mė
nesinis susirinkimas atsibus 
5 d. birželio. 1916 m., 7:30 
vakare. Lietuvių salėj. So. 
Bostone. Visi nariai kvie- 
čiami susirinkti, nes yra' 
daug svarbių reikalų svars-Į 
tymui. A. Jonaitis, sek. j

—
Dr-tės I). L. K. Vytauto 

mėnesinis susirinkimas bus. 
Birželio 4 d., 2 vai. po pietą 
Lietuvių salėje. Yra daug 
dalykų apsvarstymui.

AI. M. Plepis, sekr
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Papuošta daugeliu spalvuitų puikių paveikslų, 
223 puslap. didžio, apie 150 įvairių eilių, tinkamų 

dekiamuot ant viešų susirinkimų.
Knygoje trijų rųšių eilės:

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

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

Ta pati knyga drūtais audimo apdarais — $1.00.

SIELOS BALSAI

♦

4-
4

•*
ii

|1 
I*

j “Keleivio” Skaitytojus.
Gerbiamieji:— kurių pre

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

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

Daugelis skaitytoju mainy
dami adresą arba klausdami 
ko-nors. parašę laiška neužkli 
juoja ir prilipina tik už lc 
markę. Persergime visus, 
kad tokiu laiškų niekados ne
siųstu. nes Amerikoj ar laiš
kas užlipytas ar nenžlipvtas. 
turi būt pridėta markė už 2c.. 

ta laiška numeta arba

4-
i

“Revizorius”
PHILADELPHIJOJ.

Pastačius naują lietuvių 
-1 su‘ 

skato sulošti vieną geresnių 
-fo veikalų. Nutarta lošti pa- 

1" Du mie- ^ars^jus^l Gogolio penkia- 
veiksmę komediją "Revizo
rius.” Lošimas įvyks pane- j 
dėlyj, 5 d. birželio. Lietuvių j 
Tautinėj salėj, kampas Mo- 

lyamensing avė., tarp Mont-I 
| rose ir Hali gatvių. 8 v. vak. j

Aktoriai rengiasi prie lo-' 
Šimo energiškai. Veikalą 
režisuoja drg. J. V. Stilson. 
Manoma veikalu labai užin- 

i teresuoti publiką.
Chlestakovas.

I

I

I
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PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO 
DARBO VALANDAS.

Kiekvienas nusipirkęs tą knygą pasidžiaugs. Pinigus geriau
sia i siųst "Money Orderiu,”popierinius galima siųst tiesiog pa
prastam koncerte, užrašius aiškiai adresus savo ir "Keleivio” ir 
prilipyt už 2c. markę.

"KELEIVIS,” SO. BOSTON, MASS.
y į jį; ■ M i M M M MVMM4 4 M:

įt it I!M40TEK________________________________ ____________________________ _  _
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tuojous padarė 
tams” juodas akis, 
tiems "patriotams 
bą pribėgo daugiau maršuo- 
tojų ir kilo tikros 

pradėjo .Jauni vyrai paskui pabėgo.
Dabar policija jieško jų kaip 
kažin kokių piktadarių. Tai. 
ką daro kvailas patriotiz
mas.

riausė
i

kų vienybei ardyti, 
gelis susigėdijo ir k;' 
dėldienį jau apreiškė, 
unija esanti "geras 
tas.” 

į Paskui cukerninkų 
pradėjo lenkų kunigas 
dyti.
viai, kurie daugiausia rūpi
nosi cukernės darbininkų 
organizavimu, likos paleisti 
iš darbo, o jų vietą užėmė 
lenkų kunigo parapijonai, 

įjo "gvarantuoti.” kaipo "ge
ri ir ištikimi žmonės," kurie 
"su socialistais nesusidės,

uniją 
ar- 

Visi darbštesni lietu-

SVEČIAMS SEKASI.
Pereitoj sąvaitėj pp. Bu

lota su Žemaite vėl kalbėjo 
Bostono apielinkėse. Ponios 
Bulotienės nebuvo, nes ji 
sirguliuoja plaučių liga ir, s>u 
pasiliko Lakewood’e. NeuF streikų nekels ir daugiau al- 
Jersey valstijoj, pasilsėt ant 
sveiko oro. Nors prakalbos 
buvo rengiamos darbo die
nomis ir nedideliose lietuvių 
kolienijose. bet žmonės rin
kosi gana skaitlingai ir gau
siai aukavo Lietuvos Šelpi
mo Fondui.

Middleboroj, visai nežy
mioj lietuvių koiionijoj. susi
rinko 55 žmonės ir sudėjo: 

. L. Š. Fondui......... $45.8-5
"Žiburėliui”.............  6.10
Kartu ................. $51.9-5
Haverhilly susirinko apie 

150 žmonių ir sudėjo: 
t L. š. Fondui......... $38.93

"Žiburėliui”................5.30
Kartu ................. $44.23
Lowelly susirinko apie 140 

žmonių. Nors žmonės čia 
uždirba labai mažai, tečiaus 
suaukavo:

L. Š. Fondui......... $41.21
"Žiburėliui"................2.19
Kartu ................. $43.40
Lawrence, kur kelios rin

kliavos jau buvo, susirinko į 
500 žmonių ir sudėjo:

L. Š. Fondui......... $60.00
"Žiburėliui"................7.50
Kartu .............  $67.50 j
Reikia pasakyti, kad ke-, 

liom dienom prieš tai Law- 
rence buvo parengtos dvejos 
prakalbos tautininkų San-! 
daros: vienose kalbėjo Broo-' 
klyno Liutkauskas, kitose— 
d-ras Šliupas. Per Liutkau-1 
sko prakalbas tautininkams* 
žmonės sudėjo $6.31, o per 
d-ro šliupo — $23.61. Ap
mokėjus kalbėtojų kelione ir 
salę, tautininkams prisiėjo

Iždavikai Amerikos idealų.
Dr. Julia Seton. gegužės 

28 dieną laikydama Hun- 
tington Chambers Hali sve
tainėje prakalbą temoje 
"Naujoji Mintis" pasmerkė 
atsakančiai Bostono biznie
rių surengtą parodą už "pre- 
paredness." Jinai apreiškė, 
kad kiekvienas asmuo, kuris 
toj parodoj dalyvavo yra 
išdaviku Amerikos idealų, o 
tie idealai: laisvė ir žmoniš
kumas. Ginklai reikalingi 
žudymui kitų žmonių, naiki
nimui laisvės kitų tautų. 
Kas atima laisvę kitom tau
tom. naikina savo laisvę. 
Kas kardu kovoja, nuo kar
do turi žūti. Amerika ren
giasi karėn, karė ją sunai
kins, taigi kas maršavo toj 
demonstracijoj reikalaujan- 
čioj prisirengimo karėn ir 
daugiau ginklų, kalbėtojos 
nuomone, yra išdaviku — 
"traitor” Amerikos respub
likai. Šitie kalbėtojos išva
džiojimai susirinkusios pub
likos buvo karštai aplaudi- 
diruojama.

i ---------------

S5.OO
KIEKVIENAM

Už 
mų. 
garsinimus visai dykai ir užmo
kėsime po 50c. už kiekvieną par
duotą jūsų draugams, 
mies arba bile kam. 
10 apgarsinimų ant 
liekamą nuo darbo 
dirbk $20.00.

Atsišaukit pas
International 

Company, 
1154 Lincoln Ave_ Ltica. N. Y.

išdalinimą mus apgarsini-
Mes prisiusime jums ap

garsinimus visai dykai ir užmo-

pažista-
Išdalyk 

dienos į at
laiką ir už-

kitaip
reikia už ji primokė! adresa

tui.

Telephone: Back Bay 4209 

DAKTARAS 

į Fr. Matulaitis Įį; GYDO VISOKIAS LIGAS. 
PRITAIKO AKINIUS.

j jį Valandos:
Nuo 1 iki 3 diena. 
Nuo 7 iki 9 vai. vakare.

'j 419 BOYLSTON STR.
Suite 419, 420 ir 421, 

į<( Netoli didžiojo miesto knvgyno, 
BOSTON, MASS.

I

$ 

{ 
i!.

Tel.: 2787-J.»!

Dr. David W.Rosin (
Kalba Lietuviškai, Lenkiškai, h 

Rusiškai ir Vokiškai.
GYDO VISOKIAS LIGAS.

Valandos:
Nuo 8 iki 10 ryte. Nu

2 iki 3 dieną, nuo 7
8 vakare.

HANOVER STREET. 
BOSTON. MASS.

321

NEDELIOMIS

Nuo 9 iki 11 rito 
.. 2 4 popiet
.. ".. 8 vakaro
.. 9.. II rito
.. 1 .. 4 popiet.

K
aa 1210 S. Broad St. Philadelphia,Pa.
77
*** OFISO VALANDOS

Telefonas, Dickinson 3235 M-

Dr.Ignotas Stankus,
A5

7VJ

N ovelty 10 m. So. Bostone.
399 Broadway, 

SO. BOSTON. MASS

”Kel.” Administracija.

iI

iSKM-MCM.

1 J. MATHUS I
Geriausias Lietuvio *

I SALONAS IR RESTAURACIJA. J 
į. Sveiki geriausios rųšies gėrimai f 
|ir užkandžiai. Patarnavimas prie-J 
| lankus. J
_ Parankiausia Lietuviška užeiga. ♦

J. MATHUS t
*342 Broadway. So. Boston. Mass. t

lieiuviszkss M Ziseinui
? Parmenter St 
Boston, Yasa

Visokias ligas gy 
daa paseku? ng.a- 
esiai. Ateikit tie
sioje pas mane <

į viršų uk 
į apseką, 
durys bal

tos arba telefoną 
-nok o aš atesiu 
Of.so valandos 
Nuo 9 ik; 11 ryte 
ano 1 iki 2 trč iki
- vaKar, l'eleoh. Richmond 2SM-R

•.repais 
neikit 
-n ar.o d

Ei. Vyrai, Visi Pas

YUDEIKOJ
Jis užlaiko gerą Restauraciją, 
visokios rųšies Alaus, Degtinės 

Vyno ir Cigarų.
Pirmiausia ir parankiausia 

vieta lietuviams.

užkietėjimas, skilvio

Nevirškinimas, rs
simptomai, kaip lie

žuvio aptraukimas. apetito netekimas, abelnas neveiklumas, 
mažakraujystė ir skilvio netvarkos padaro ligoni labai ser
gančiu. Kodėl neimti |’3O4 Brca^ay ir 259 D Streets 

SO BOSTON, MASS.

gos nereikalaus." Ir taip 
i trumpą laiką visi organi
zuoti cukernės darbininkai 
likos paleisti. Unija pairo 
ir nustojo cukerninkų tarpe 
gyvavus. Žmonės kaltino 
užtai kunigą.

Bet praėjo kiek laiko ir 
‘’gvarantuoti” kunigo žmo
nės pasirodė taip-pat nela
bai kompanijai "ištikimi." 
Štai anądien jie susirinkę po 
pietų sustabdė mašinas ir 
pradėjo tarties streikuot. 
Kompanija tai pajutus nu
sigando ir tuojaus pakėlė 
6*7 mokestį. 1__________
pakėlimą priėmė, bet tuo jie 
dar neužganėdinti ir 
būt, kad neužilgo cukernėj ^vena<-C12,u2:J^.2’
kils streikas.

i

Suvažinėjo lietuvį. 
psAr.c' Pereitą nedėdienį ant

Darbininkai kampo Norfolk ir \Vebster 
m gatvių, Somervillej, automo- 

gali dilius užvažiavo ant Adomo

' 1-59 Wiliow avė., Cambridge, 
Mass. Palonis su nulaužtu 

Bandė užsinuodinti gazais. sprandu likos nugabentas 
Amelija Kalniniutė, 24 me-

tų mergina, gyvenanti na- Z" * ~ 
muose po nr. 10-56 Common- amžiaus, 
vvealth avė., Allstone, perei
to nedėldienio vakare apie 
6 vai. pasikėsino ant savo, 
gyvasties, paleisdama savo 
ruime gazą. I 
toriaus” žmona __ ______

, gazą kada atidarė Kalniniu- radęs tenai 
tės ruimo duris, toji aplei- (iškrėtė ją,

f

■

ligonbutin. Jis yra 30 metų 
. Turi moterį ir du 

vaiku Lietuvoj.

Plėšimas.
Jaunas veikėzas su revol- 

Namų "dženi- ’ veriu įėjo į laikraščių krau- 
suvuodžius tuvėlę ant Everett avė. ir 

vieną merginą 
________ _____ 7 paėmė iš stal- 
pus krito jai į glėbį. Mote- čiaus $3.00 smulkių pinigų 
ris greit atidarė langą ir ga- ir pabėgo, 
žus išvaikė. Pašaukė gydy-' 
toją ir ambulansą. Mergina 
pagis.

Priežastis pasikėsinimo 
ant savo gyvasties, sako, yra 
"nelaimingoji meilė." Kal- 
niniutė tik 3 metai kaip iš 

__ r Europos. Sako, čia neturin- 
da iš savo kišeniaus pridėti, ti jokių giminių.

pabėgo.

SEVERA’SBalsam of Life
(Severos Gyvybės Balzamas') laiku ir tokiu budu neleisti 
ligai toliaus išsiplėtoti? Šio vaisto veikmė yra greita ir lab
daringa. Jisai yra atstatančios vertės tonikų. Jisai padaro 
vidurius reguiiariškai veikiančiais, paliuosuoja nuilsimą, at
gaivina ligoni ir sumažina priepuoliu aštrumą. Jojo rami
nančioji veikmė daro ji puikiu vaistu pasimainančiame 
karštyje ir drugyje. Jisai sustiprina silpnuosius ir yra pa
tariamas moterims ju sirguliaviinuose. Kaina 75c už. bonką.

Pilvo Skaudėjimas.
parašė mums: “Mano pati turėio ; R- a
ėmus jai Severos Gyvybės Balzamo, skaudėjimas s
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VIENATINĖ LIETUVIŠKA

APTIEKA
BOSTONE IR VISOJE MASS. VALSTIJOJE. 

Gyduolių galite gaut kokios tik pasaulyj vartojamos, 
bet ypatingai geros sekančios gyduolės:

Nuo Reumatizmo $1.00. Nuo slinkimo plauku ir pleiskanų 75c.
Nuo kosulio, grippo ?r slogos $1.00. Kraujo Valytojas $1.00. 

Nuo saules nudegimo 5"c Bobro lašai $1.00. Nuo suirimo Nervų $1.00.
Vaikų ramintojas 25c. Pamoda plaušams 20 centų.

Nuo viduriavimo suaugusiems 5Oc. Nuo viduriavimo mažiems 25c. 
Gydanti mestis r.uo pučkų 50c. Nuo prakaitavimo kojų r.be.

M- stis ir skysčiai nuo niežų ir parkų $1.00
Gyduolės dėl pataisymo apetito $1.00.
Gyduolės dėl suvalnimmo vidurių 50 c.

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

F roėkos nuo nerviško gaivos skaudėjimo 10 ir 25c 
Gun.as nuo iar.tų gėlimo 10c. Tikra Lietuviška Trejanka '25c.

Visokie kvepianti muilai 10, 15 ir 25c
Perfumos visokių gėlių 25, 50. 75, $1.10, $2.00 ir daugiau. 

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

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

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

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

Visokiame reikale kreipkitės šituo adresu:

K. ŠIDLAUSKAS
S0. BOSTON, MASS.

. €->
’ Ta 

>jo.iSt
Pirkdami vaistus, prašykite Severos vaistu ir LnHr.si reikalauk.’ kad 

duotų ’urr.s tai. ko Jus reikalaujate. Aptiekos pardavėja s*vero<? Vaistus. 
Jeigu jūsų &ptiekoriu8 neturėtų tų vaistų, kurių Jus rexxa!uu.Jai,e, u: užsisaky
kite jų tiesiog iš mus’j. ____

W F. SEVERĄ CC., Cedar Rt pids. Iowa S
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Paskutinė Bagočiaus 
Paskaita.

Ketvergo vakare 1 d. bir
želio 60-tos kuopos svetainė
je bus paskutinė iš visos ei
lės Bagočiaus 
Kviečiami visi ypač socialis
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paskaitų. į

tai ir jų priešai atsilankyti.

REIKALINGI VISIEMS, TODĖL KURIE JU TURITE. 
NEUŽMIRŠKITE TV. KURIE DABAR KENČIA BADĄ. 

MES NUSIUNČIAME VISUR:
KARĖS BELAISVIAMS J VOKIETIJĄ;

UŽIMTOSE VOKIEČIŲ VIETOSE LIETUVOJE.
jeigu turite dabartini jų adresa; 

PEBĖGĖLIAMS į RUSIJA, 
kurių turite adresus;

SUJIEŠKOME TUOS, KURIE PASILIKO LIETUVOJE ARBA 
PABĖGO j RUSIJĄ.

LAIVAKORTES j visas pasaulio dalis geriausia gaut pas mus. 
ADVOKATO PATARIMAI ir visokios rųšies dokumentus 

padarome atsakančiai.

F. J. BAGOČIUS
28 BROADWAY, SOUTH BOSTON, MASS.
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226 BROADWAY, 
KAMPAS C STR.
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