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Didžiausis musys ant jūrių.
Pereitoj savaitėj įvyko se

nai jau laukiamas anglų ir 
vokiečių laivynų mušys. 
Priešininkai susitiko Šiau
rės juroj, Danijos pakrašty
je. Visas didysis vokiečių 
laivynas, pasinaudodamas 
tirštu ruku, išėjo iš savo 
uostų matomai su tuo tikslu, 
kad nakčia padarius ant 
Anglijos užpuolimą. Jis 
plaukė Danijos pakraščiu į 
šiaurę ir apie 3 valandą po 
pietų ties Jutlando sala su
sitiko su anglų skraiduo
liais, kurie dabojo jūres. 
Tuojaus prasidėjo 
Pirmutiniai ugnį atidarė 
anglai. Ant jų metėsi vo
kiečių submarinai ir minin- 
ninkai, bet anglų kontrami- 
nininkai ir naikintojai juos 
atrėmė. Tuomet į priešakį 
išėjo vokiečių drednautai ir 
šarvuoti skraiduoliai. An
glai sako, kad ant kiekvieno 
jų laivo vokiečiai turėjo 
penkis, nes vokiečių buvo vi
sas laivynas, o anglų tik da
lis. ir tai skraiduoliai, kurie 
skiriami greitam ir lengvam 
darbui, bet tokiam sunkiam 
mušiui visai netinka. Todėl 
kova buvo nelygi ir šeši an
glų skraiduoliai ir 8 naikin
tojai likos paleisti dugnan. 
Mušys tvėrė visą popietį ir 
ištisą naktį, išviso 12 valan
dų. Bet ant galo pribuvo 
anglų drednautai ir vokie
čiai pabėgo. Anglai bandė 
atkirsti vokiečiams kelią ir 
sunaikinti visą ją laivyną, 
bet jau nesuspėjo.

Pabėgę vokiečiai tuojaus 
paskelbė visam svietui, kad 
anglų laivynas likos visiškai 
sumuštas ir Anglijos viešpa
tavimas ant jūrių jau pasi
baigė. Visas Berlynas ap- 
karstvtas vėliavomis, mokv- 
klas uždaryta ir apvaikščio-, 
ta “didelės pergalės“ šven
tė.

Bet vėliau pradėjo aiškė
ti, kad šita vokiečių “perga- j 
lė" yra vokiečiams greičiaus į 
nelaimė, negu pergalė. Nors 
tikrų žinių da nėra, bet yra 
tvirtų tikrinimų, kad šitam į 
mūšyje vokiečiai neteko 18 į

Paskandinti Anglijos 
skraiduoliai vadinosi: ”In- 
defatigable,“ ”QueenMarv,” 
’Tnvicible,” ”Black Prince,” 
“Defence” ir ”Warrior.” Be 
to da žuvo 8 naikintojai. 
Kiek išviso žuvo anglų žmo
nių. kol kas da nežinia, nes 
daug jų surinko paskui ner 
utraliai laivai ir kasdiena jų 
atvažiuoja vis daugiau, bet 
manoma, kad žuvusių vis
tiek bus apie 6.000.

Apskaitoma, kad iš viso 
mūšyje dalyvavo 150 laivų. 
Žvėiai pasakoja, kad paskui 

mušys. | mūšio vietoj ant jūrių buvo 
į pilna negyvų vokiečių ir an
glų jurininkų.

j

j VOKIEČIAI PASKANDI
NO 120 NEUTRALIŲ 

LAIVŲ.
Anglijos ambasadorius 

Washingtone įteikė Ameri
kos valdžiai raportą, kuris 
parodo, kad iki pabaigai ba
landžio mėnesio vokiečių 
submarinai paskandino 121 
neutralių valstybių laivų. 
Norvegijos nuostoliai yra 
didžiausi, o Amerikos ma
žiausi. štai surašąs, kiek 
kuri valstybė neteko laivų:

Norvegija ................ 62
Danija ...................... 221
Švedija...................... 20
Olandija .................... 7
Graikija ...................... 5
Ispanija ...................... 4
•Jungt. Valstijos......... 1

Sykiu ....................  121

Juoda vieta ant žemlapio parodo Salonikos apielinkę, kur sąjungininkai nuo 
senai jau renka savo spėkas ir stato tvirtoves. Dabar tenai pribuvo apie 100,000 
serbų ir sakoma, kad neužilgo sąjungininkai pradės iš čia užpuolimą ant Bulgari
jos. Visoj Salonikos apielinkėj paskelbta jau karės stovis. Bulgarai tai pajutę 
pradėjo veržtis Graikijon, kad užkirtus sąjungininkams kelią į Bulgariją. No. 1 
parodo Demirhisaro fortus Graikijoj, kuriuos bulgarų kariumenė jau užėmė. Bul
garai taipgi traukia savo dideles spėkas į tas vietas, kurios paženklintos nu
meriais 2 ir 3. Taigi Graikijoj neužilgo gali būt didelių mušiu ir gali būt, kad iš 
tos šalies taipgi tik griuvėsiai beliks.

TURKAI PRADĖJO 
MUŠTI RUSUS.

Iš Petrogrado pranešama, 
kad Užkaukazėj turkai pra
dėjo ofensyvą linkui Diar- 
bekro ir prasimušę per rusų 
eiles paėmė Genitrą. Rusai 
sakosi vėliau turkus iš čia 
išviję, bet vėlesnės žinios iš 
Petrogrado sako, kad tur
kams į pagalbą pribuvo 
daug austrų ir vokiečių ir 
kad atkakliais savo užpuoli
mais tolesnį rusų pirmyn 
ėjimą Turkijos gilumon 
jiems pasisekė jau sulaikyti. 
Atkakliai turkų atakuojami 
rusai buvo priversti apleisti 

, Mamachatuną ir pasitrauk- 
iti atgal apie 10 mylių.

Turkai sakosi nuvarę ru- 
Ėidami Pana-Įsų centrą atgal jau 25 my-

AFRIKOJ VOKIEČIAI 
PRISPIRTI PRIE

SIENOS.
Anglų kariumenė da gi

liau įsiveržė rvtinėn vokie
čių Afrikon. r 
gni paupiu anglai įsivarė vo- j lias. 
kiečius tarp tos upės ir di- ; -----------
dėlių kalnų. Vokiečių ka-iSĄJUNGININKAI PIRKO 
riumenė dabar prispirta - —........... .
prie sienos ir toliau trauktis 
jau nebeturi kur.

KANADIEČIAI ATSIĖMĖ
SAVO POZICIJAS

PRIE YPRO.

t

205,942 ARKLIŲ.
Amerikos mieste E. St. 

Louis’e kariaujančių valsty
bių agentai supirko 205,942 
arklių ir 5,386 mulus, kurie

LIETUVĖ NORĖJO SU
DEGINT NAMĄ.

Anglų laikraščiai prane
ša, kad Montelloj, netoli Bo
stono, likos areštuota našlė 
Ona Balce (turbut norėta 
pasakyt Balčius ar Balcis), 
kuri norėjusi sudegint na
mą. Policija sako, kad ji 
aplaistė lovą kerosinu, pas
tatė ant jos degančią žvakę 
ir pasiėmus savo kūdikį išė
jo, kuomet ant viršaus mie
gojo su vaikais visa Grigų 
šeimyna.

Ugnis susekta visai neti
kėtai. Minėtoji našlė yra 
siuvėja, gyveno Savickio na
me ir siuvo Savickienei dra- 

, panas. Savickienė atėjo pa- 
Į žiūrėti drapanų, bet negalė
dama į vidų įneiti pažiurėjo 
per langą ir pamatė ant lo
vos degančią žvakę. Tas ją 
nustebno ir ji pašaukė poli
ciją. Policija įsilaužė ir ra
do visą lovą aplaistytą ke
rosinu. Žvakė baigė jau 
degti ir tuoj butų kilęs gais
ras. Kituose kambariuose 
taipgi degė žvakės ir buvo 
prilaistyta kerosino. Kada 
paskui našlė sugrįžo, polici
ja ją suėmė. Ji gynėsi nie
ko nežinanti.

t 
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ANGLIJOS KARĖS GAL
VA ŽUVO SU VISU 

ŠTABU.

ZntfTDA I AIUAC V OKIETIJA ATMETĖ AN- 
jIUAU LAIVAO į GLIJOS IŠLYGAS LEN- 

NUSKANDINTAS • šelpimas Lenkijos, prie 
kurios gal butų pridėta ir 
Lietuva, tuo tarpu da neį- 

i vykdomas daiktas. Kaip 
j buvom ”Keleivyje” jau rašę, 
(Lenkiją šelpti apsiėmė Rok-

Lordo Kitchenerio jau ne- felerio komitetas ir ameri- 
bėr. Jis plaukė Rusijon ant kiečių draugija Belgijai 
kariško laivo ”Hampshire” 
ir 6 birželio naktį tas laivas 
žuvo nuo minos ar nuo vo
kiečių submarino. Laivas 
buvo paskandintas Škotijos 
pakraštyje. Kartu su juo 
nuėjo dugnan Anglijos ka
rės galva ir visas jo štabas.

šelpti. Vokietijos valdžia 
sutiko užmokėti už maisto 
nusiuntimą ir prižadėjo sa-

Rusai pradėjo visuotina 
ušpuolimą-

MUšYS EINA PER 250 
MYLIŲ.

Paėmė jau 13,000 vokiečių 
ir daug kanuolių.

Pereitos nedėlios rytą ru
sai pradėjo ofensyvą visu 
frontu nuo Pripečio iki Ru
munijos rubežiaus. Mušys 
siaučia per 250 angliškų my
lių. Rusų kariumenė varo 
teutonus laukan. Petrogra
das sako ir Berlynas patvir
tina. kad tai yra pirmas toks 
didelis mušys Rusijoj nuo 
Varšavos puolimo.

Rusai paėmė jau 13,000 
belaisvių, daug kanuolių, 
kulkasvaidžių ir kitokių ka
rės dalykų. Geriausios ir 
stipriausios teutonų pozici
jos likos paimtos arba sunai
kintos. Ypač smarkiai ru
sai atakuoja austrus Besa
rabijos fronte, Dniestro ir 
Stripos paupiais. Rusai pri
sipažįsta, kad šitame mūšy j 
krito jų pulkininkas Lurje, 
o pulkininkas Vontzigleras 
sunkiai sužeistas.

i

karišku laivu, tarp kuriu ) P.ro rajone vokiečiai pe- 
”esą naujausi ir geriausi -feitojJ sąyaitėji buvo , nuvarę 
Vokietijos laivai 
burg,” ”Lutzow,” 
litz,” “Derfflinger“ 
”Westfalen.” Berlynas jau 
prisipažįsta, kad šarvuotis 
“Pommem,” skaiduoliai 
“Frauenlob,” “Wiesbaden,” 
”Elbing” ir 9 ar 10 naikinto
jų nuėjo jūrių dugnan.

Po mūšio anglų admirolas 
Jelicoe su didžiouoju savo 
laivynu kelis kartus per
plaukė mūšio vietą ir ilgai 
da laukė, ar nepasirodys vėl 
vokiečiai. Bet tie jau nepa
sirodė.

Anglai prisipažįsta, kad 
jų nuostoliai buvo sunkus,

”Hinden- apie pusę mylios Zil-
” “Sevd- ■ įtekės link ir užėmė visas 

"ir i jų pozicijas tame ruože. Bet 
anksti pereitos subatos rytą 
kanadiečiai išėjo ant vokie
čių kontratakomis ir visas 
pozicijas atsiėmė. Vokiečiai 

■likos išvyti su dideliais nuo- 
! stoliais.

ITALAI SULAIKĖ AUS
TRUS.

Iš Romos pranešama, kad 
italai austrų ofensivą jau 
sulaikė ir vietomis atmušė 
juos atgal. Austrai turėjo 
trauktis per Posiną ir čia 
jiems užduota didelis smu-

bet dalykų stovio tas neper- gis. Sakoma, kad šitam mu- 
maino ir Anglija kaip buvo, įšyje krito du austrų gene- 
taip ir yra jūrių valdonė. rolai ir daug oficierių.

VOKIEČIAI PAĖMĖ DU 
ANGLŲ GENEROLU- ,

Iš Londono pranešama, 
kad 3-čiosios divizijos gene
rolai Mercer ir Williams, 
kurie buvo nuvykę Ypro 
frontan apžiūrėti apkasų, 
po susirėmimo su vokiečiais 
nežinia kur prapuolė.

Berlynas gi praneša, kaa 
tuos anglų generolus vokie
čiai paėmė nelaisvėn; vienas 

poomci vrti- jų buvo jau sužeistas. Ber-
! džią už karę ir tą baisų var- lyno pranešimas skamba 
!gą, kokį ant šalies užtraukė taip: ”Zillebekės pietry- 
karė. Policijai išvaikant čiuose, į pietryčius nuo Yp- 
demonstrantus, kilo riaušės, ro, pereitoj pėtnyčioj mes 
Dr. K. Liebknechtas likosi šturmu paėmėm augštumų 
suareštuotas. viršūnes ir anglų pozicijas

Danų laikraštis ”Politi- už jų, paimdami kartu vienų 
ken” mano, kad Dr. Kari (sužeistą generolą, vieną ge- 
Liebknechtas bus nuteistas neral-majorą, 13 oficierių ir 
mirtin arba pasiųstas karės 350 kareivių. Nelaisvių 

mums teko nedaug, nes di
desnė anglų dalis buvo iš
mušta. Nakčia anglai ėjo 
kontratakomis, bet lengvai 
buvo atremti.”
ANGLIJA SKOLINASI DA 

$8,000,000,000.
Anglijos pinigyno minis- 

teris McKenna pranešė par
lamentui, kad padengus 
1916—1917 metų karės išlai
doms Anglija turės pasisko
lint da $8,000,000,000. Pas
kola bus vidurinė.

LIEBKNECHTO BYLA.
Iš Kopenhagos gauta Lon- 

i done žinių, kad Berlyne pra- 
' sidėjo byla garsaus vokiečių 
socialisto Dr. Kari Lieb- 
knechto. Kaltinamas už pa- 

| tarnavimą tėvynės prie
šams,” už ką gręsia mirties

vo lėšomis iš uostų jį išsiun- bausmė. Kaip žinoma, geg.
tinėti. Reikėjo tik gauti iš 
Anglijos leidimą, kad siun-

1 d. Dr. K. Liebknechtas 
prieš kaizerio rumus laikė

rėš galva ir visas jo štabas, per savo blokadą. Vokiečiai 
' Visa Anglija paskendo nu- davė užtikrinimą, kad ka- 
liudime.

Vienkart su šita žinia pra
nešama, kad Japonijoj likos 
nužudytas premjeras gro- 
vas Okuma ir mirė Kynų 
prezidentas Juan šika jus.

• -4 Al vO I AGAVA OIVIJI r

čiamą maistą ji praleistų prakalbą darbininkų miniai
•’______ _______ no cm o o o irnlBerlyne, pasmerkdamas vai-

SNIEGAS RUSIJOJ.
Iš Petrogrado 2 d. birže- 

kad niekaddl x\l 114 JL1 111141 C4 141 Xi 1 •

jau išsiųsti Europon sąjun-! ?.° Pralyesąnia, _ __
gininkų armijosna ir da te-' n?et.° lal.ku. neouvusieji 
besiunčiami. Agentai pa- šalčiai siaučia dabar dides- 
skelbė. kad reikalauja da n?J dal-v< R“S,J.°S- K?za’ 
daugiau tu gyvuliu, nes ka-alaus «ub;d®' Slla?s an!e<° 
rė ju išskėrdžia kuone tiek! t„ure’° .sustotl traukimai ir 
pat kaip ir žmonių.

JAPONIJA REIKALAUJA 
APSAUGOJIMO JAPONŲ.

Japonija pareikalavo iš 
Kynų valdžios, kad ši ap
saugotų japonų savastį ir 
gyvastį šantuno provinci- 

! joj, kur dabar siaučia revo- 
I liucija.

Iš 1,000.000 BELGŲ LIKO 
TIK 65,000.

Užėmus vokiečiams Bel
giją. į Olandiją pabėgo apie 
1.000,000 belgų. Dabar iš to 
skaičiaus liko vos tik 65,000. 

Į Kiti išvažinėjo Anglijon, 
Francuzijon ir Amerikon.

i

Kazaniuje gatvėse sustojo 
vaikščioję tramvajai iki bus 
nenuvalyti bėgiai. Niž- 
niam Novgorode temperatū
ra žemiau zero.

,riumenei jie to maisto ne- 
' ims. Anglija sutiko maisto 
Į Lenkijai siuntinius praleist, 
I maisto Lenkijai praleisti, 
! bet pastatė tokią išlygą, kad 
Vokietija prižadėtų pod
raug šelpti Serbiją ir Juod
kalniją, kaip lygiai ir tą 
Lenkijos dalį, kurią Austri
ja turi užėmus. Vokietija 
atsakė, kad ji labai norėtų 
tų šalių žmonėms pagelbėt, 
bet tos šalįs ne po jos kon
trole ir apie tai reikėtų tar
ties atskirai su Austrijos ir 
Bulgarijos valdžiomis, to
dėl pastatytos Anglijos iš
lygos Vokietija negali išpil
dyt ir ėjusios iki šiol dery
bos dėl siuntimo Lenkijai 
maisto nupuola. Vienok Vo
kietija rengiasi iš naujo pa
siūlyti Anglijai tą patį su
manymą. Derybos eisią iki 
spalių mėnesio. O žmonėm 
tuo tarpu badauja.

_______
CARRANZA TURI 20,000 

KAREIVIŲ.
Amerikos generolas Fun

ston praneša į Washingto- 
ną, kad apie Chicnuahua 
miestą Carranza turi sumo
bilizavęs apie 20,000 karei-

I

I

laukan.

ORLAIVIŲ MUŠYS.
Pereitoj sąvaitėj vokiečių 

orlaiviai nulėkę Francuzijon 
metė keliasdešimts bombų į 
atvirą Bar le Duc miestą, 
18 žmonių užmušdami, o 25 
sužeisdami. Ant užpuolikų 
tuojaus metėsi francuzų or
laiviai ir prasidėjo padangė
se kova, kurioj dvi vokiečių 
mašinos buvo numuštos že- 

įmėn. Likusieji vokiečių or- vių, bet jis, Funston, jų ne- 
laiviai buvo išvaikyti. bijąs.

i

AIRIJAI DUODA JAU 
PARLAMENTĄ.

Airių revoliucija veltui 
. nenuėjo. Nors kraujo pra- 
jsiliejo nemaža, bet Anglija 
persigando ir kalbama jau 
apie davimą Airijai parla
mento. Londono ”Evening 
Standard” rašo, kad Airijos 

' parlamento klausimas jat> 
I išrištas. Parlamentas bus 
'įsteigtas be Ulsterio. Ulste- 
ris — tai šiaurinė Airijos 
provincija, apgyventa pro- 
testonų, ir ji nori pasilikti 
prie Anglijos. Airijos par
lamentas busiąs sudarytas 
iš dabartinių Airijos atsto
vų Anglijos parlamente.

t

METĖ Iš ORO 70 BOMBŲ.
Tarp 31 gegužės ir 1 bir

želio naktį francuzų lakūnai 
metė į vokiečių stovyklas ir 
geležinkelio stotis 70 bombų.

MUŠIAI PRIE VERDUNO 
EINA SMARKYN.

Dar niekad prie Verduno 
nebuvo tokios baisios sker
dynės, kokia eina tenai da
bar. Jau kelinta diena vo
kiečiai metasi ant forto 
Vaux (ištark Vo), bet fran
cuzų ugnis vis juos atmuša. 
Ties fortu guli didžiausios 
krūvos lavonų.



Peržvalga.
KALVIO ’FILOZOFIJA”

VISAI SUMUŠTA.
Tūlas Kalvis "Ateityje" 

"išfilozofavo," kad darbi
ninkams rengti gegužinės 
šventės apvaikščiojimus ir 
eiti gatvėmis po raudona vė
liava yra "blėdingas" daik
tas, nes bosai užtai paskui 
persekioja darbininkus prie 
darbo. Vietoj tarptautinės 
proletariato šventės tasai 
kalvis patarė lietuviams mo
kintis anglų kalbos, amatų 
ir negirtuokliauti, o tuomet 
tikrai darbininkai savo bū
vį pagerinsią.

Kaip šitokia nuomonė yra 
paika. "Keleivyje” buvo jau 
išparodyta. Dabar šitą kal
vio "filozofiją" sumuša toj 
pačioj ”Ateityje” ir Lukšių 
Juozas. Mes pažįstam Lu
kšių Juozą ypatiškai. ži
nom. kad jis yra darbo žmo
gus. todėl smagu mums bus 
jo atsakymą ir ”Keleivyje" 
pakartoti, kad parodžius, 
kaip apsišvietęs ir savo kle- 
sos reikalus pažįstąs darbi
ninkas gali lengvai tokias 
kalviškas "filozofijas" su
mušti.

Štai ką Lukšių Juozas ra
šo: ...

"Viename iš praeitų 'Atei
ties’ Nr. vietinėse žiniose tū
las 'Kalvis* nurodinėja, jog 
darbininkams pavojinga eit: 
po raudona vėliava. Tai esą 
nutėmija darbdaviai ir tokius 
darbininkus neprileidžia^ prie 
geresnių darbų. Ir p. K. at
randa. kad tiktai negirtuok- 
liavimas ir amatai tegali pa
kelti darbininkus iš skurdo ir 
pagerinti jų būvi. Man gi 
rodosi, kad tas p. K. truputi 
persiaurai žiuri į darbininkų 
būvio pagerinimą. Kad ne- 
girtuokliavimas ir amatai 
darbininkams naudinga ir pa
tartina. tai tas jau aišku dau
giau negu kad nedėldieni 
šventa. Bet klausimas, ar 
prie dabartinių aplinkybių, 
kuriose darbo žmonių gyve
nimas stačiai apverktinas, už
tenka tiktai amatų išmokti, 
kad butų būvis pagerintas ?...” 
Lukšių Juozas pripažįsta, 

kad amatai reikalingas dai
ktas, bet jis teisingai nuro
do, kad —

"amatninkų būvis ir-gi toli 
gražu lig gero. Todėl ar nė
ra reikalo rūpintis ir j ieškoti 
lygybės principo, kad visų 
žmonių, kaip darbininkų taip 
ir amatninkų būvis pagerėtų 
ir ar p. K. neatranda tai ga
limu atsiekti.?’’
Jis taipgi pripažįsta, kad 

girtavimas yra peiktinas 
daiktas, bet jis neužmiršta 
nurodyti ir to, kad —

"yra žmonių, kurie geria 
brangiausius 'trankus,’ val
go ko tiktai nori, dėvi kuo- 
brangiausius rubus ir gyve- 
na puikiausiuose palociuose. 
bet vienok jų būvis nenupuo- 
la ir neprieina prie skurdo. 
Tai iš kur toki galiūnai atsi
rado? Gamta musų motina 
nesutvėrė turčių,bet visus ly
gius žmones. Tad paklaus
iau p. K., ar nevertėtų kada 
nors prie progos su tais ga
liūnais ir darbininkams pasi- 
rokuoti ir paklausti, iš kur 
iųs, tamstelės, atkeliavote, 
kad toki jau navatnus: geria
te—neprageriate, uliojate — 
nieko neprauliojate?” 
Toliaus Lukšių Juozas 

tam nesusipratusiam kal
viui aiškina:

"Ne amatai prikels liaudį 
iš jos nupuolimų ir ne jie pa
darys perversmę žmonijoje, 
bet Darbo žmonių dvasiškos 
pajiegos ir vienybė. O kad 
sujungt savo pajiegas. darbi
ninkai rišasi Į darbininkiškas 
unijas ir organizacijas ir ke
lia augštyn pasaulin tą rau
doną vėliavą, kaipo ženklą 
vienybės ir galybės. Todėl ir 
p. K. rodos nereikėtų tame 
matyti pavoju. Nes. manau, 
ir jus taip-pat esate darbinin
kas. Jeigu raudona vėliava 
reiškia pavoju, tai kuo geres
nės margos, drįžos. žvaigždė
tos ar kitokios vėliavos, po 
kuriu pavėsiu jūrės kraujo 
pralieta ir šiądien dar tebe- 
liejama? Sakytis, kad darbi
ninkai persekiojami dirbtuvė
se dėl to. kad jie ėjo po rau
dona vėliava, taipgi nėra pa
mato. Nes kaip tiktai darbi
ninkas neatliks savo darbo, 
tai ir bus persekiotas, nežiū
rint ar tai bus socialistą.*. 

tautininkas arba karsč-iausias 
katalikas. Darbdaviui reika
lingi darbininkai, spėka ir ga
bumai. o ne jo jsitikrinimai. 
Gal rasi, kaip kur tas ir galėjo 
atsitikti. Bet aš to nežinau. 
Pagalios dėl kokio fanatiko 
'boselio' visgi nereikėtų išsi
žadėti savo idėjos, nes reikia 
atmint, kad dėlei tautų išliuo- 
savimo, dėlei labo žmonijos, 
žmonės, dvasios galiūnai, ne
šė retežius, buvo kalėjimuose, 
kabojo ant kartuvių ir kito
kiais budais kankinos, bet 
žmonių pirmyneigos niekas 
negalėjo sustabdyt ir tos kan
kynės neišnaikino dvasios ga
liūnų. žuvus vieniems, jų 
pėdomis pasekė kiti! Tad ko
dėl mes. darbo žmonės, turė
tume nekovot piltis uz savo 
reikalus ?"
Šitą mes pakartojame dėl 

to. kad taip manančių, kaip 
ansai kalvis, yra gana daug. 
Ne vien tik ansai kalvis, bet 
ir visi kiti, kurie tik nesu
pranta gegužinės šventės 
apvaikščiojimo svarbos, tu
rėtų atsiminti, kad jeigu šitą 
šventę sumanė organizuoti 
Amerikos darbininkai, jei
gu tarptautinis socialistų 
kongresas Paryžiuje šitą 
šventę užtvirtino ir jeigu 
nuo to laiko kas metai ją ap- 
vaikščioja visų šalių susi
pratę darbininkai, tai tur
but ji darbininkų klesai ką- 
nors reiškia.

DAR DĖL AIRIJOS RE
VOLIUCIJOS.

"Keleivyje” buvo jau ra
šyta. kaip begėdiškai "Vie
nybė Lietuvninkų" aplojo 
Airijos revoliucijonierius. 
Jos pliauškimu pasipiktino 
net ir "Tėvynė."

"Nerupi mums polemizuoti 
delei to." rašo SLA. organas, 

"tečiaus negalima nepastebėti, 
kad kiekvienos tautos sukili
mas priešais prispaudėjus yra 
šventas. Tokiame sukilime 
geriausieji tautos sūnus pra- 
lieja savo kraują, atiduoda 
savo gyvastis už savo tėvynę.

"Galime būti priešingi pra
liejimui kraujo, galime trokš
ti taikaus politiškųjų klausi
mų rišimo, tačiaus mums ne
privalo užmiršti, kad šioje 
gadynėje žmonija dar nepri
ėjo iki tokiam tobulam laips
niui, ant kurio viešpatauja 
teisybė. Šiądien dar 'spėka 
nustato teises.’ Pasmerkda
mi šią revoliuciją, turėtume 
pesmerkti Francijos revoliu
ciją. — bet-gi žinome, jog 
Francijos revoliucija pastū
mėjo visą pasaulį pirmyn. 
Turėtume pasmerkti ir Ame
rikos revoliucija, kuri sudarė 
Suvienytąsias Valstijas ir pa
darė tai, kad ant viso abiejų 
Amerikos kontinentų nėra 
monarchijos (išskyrus jei 
bent Anglijos koloniją Kana
dą).

"Airiai sukilo dėlto, kad 
juos glostė švelni Anglijos 
ranka, kuri amžinai užglostė 
Pietų Afrikoje boerų respub
liką. kuri niekados nebuvo 
mažųjų ir prispaustu j u tautų 
draugė. Ir dabar, nuslopinus 
Airijos revoliuciją. Anglija 
nė kiek neblogiau už Rusiją, 
smerkia mirtin Airijos didvy
rius. savo tėvynės karščiau
sius mylėtojus. Ta pati Ang
lija. keikusi Vokietiją už su
šaudymą moters Edith Gavelį, 
kuri Belgijoje, užėmus ją vo
kiečiams. užsiėmė špionažu, 
ta pati Anglija pasmerkia 
mirčia grafienę Markewicz 
(vėliau mirties bausmė pa
keista kalėjimu visam am
žiui.) Ta pati Anglija, kuri 
Rusiją už šios kruvinus dar
bus 1904—1905 m. vadinu 
tamsybės šalimi, su šaltu 
krauju šaudo geriausius Airi
jos sūnūs. Didesnė dalis Ai
rijos revoliucijonierių — tai 
ne blozneliai, ne gimnazistai; 
tai. — mokytojai, rašytojai, 
artistai, savo tėvynės karš- 
čiausieji mylėtojai.

"Nuo pat pasaulio pradžios 
pavergtas žmogus kaip ir 
kiekivenas pavergtas ar kali
namas gyvūnas, trokšta lais
vės. Jos netrokšta tiktai pri
gauti ir aptemdinti žmones, 
nei netrokšta jungo galvijai. 
Didžiausiu ir skaisčiausiu 
žmonijos idealu buvo ir yra 
liuosybę. — taigi ir kovoto
jai už liuosybę, atnešantie 
ant jos aukuro savo kraują 
ir gyvastį, turėtu būti per vi
sus amžius garbinami." 
Šitokią painoką "Tėvynė” 

pasakė "Vienybei Lietuv
ninkų" už niekinimą Airijos 
revoliucijonierių.

Bet reikia atsiminti, kad 
renegatai "Vienybės Lietuv
ninkų" rūšies niekina ne

vien tik Airijos revoliucijo
nierius. Ant Lietuvos kovo
tojų už laisvę jie da aršiau 

! loja. Juk kas daugiau ko
vojo prieš caro valdžią Lie
tuvoje. jeigu ne socialistai? 
Kas daugiausia darbavosi 
Vilniaus Seimo nutarimus 
vykinant, jeigu ne socialis
tai? Ne vienas socialistas 
ir gyvastį paaukavo ant 
Lietuvos liuosybės aukuro. 
O tečiaus "patriotai" iš 
"Vienybės Lietuvninkų” a- 
bazo prie kiekvienos progos 
spiaudo ant šventos tų žmo
nių atminties.

"NETEISINGAS IR NE
ŠVARUS UŽSIPUOLI

MAS ANT SLA.”
Taip "Ateitis" pavadino 

"Vienvbės Lietuvninku" re- v
dakcijos straipsnį, kur buvo 
kalbama apie SLA. reikalus. 
"Vienybės Liet." redakcija 
mat nori išparodyt, kad da
bartinė SLA. centro valdy
ba nesirūpina tautos reika
lais, kad tos organizacijos 
organas "Tėvynė" redaguo
jamas ne patriotiškoj dva
sioj, kas esą priešinga net 
konstitucijai, todėl, supran
tama, reikia išrinkti tautiš
kesnę centro valdybą ir pa- 
triotiškesnį redaktorių, pa- 
dėkim sau. tokį "bepartyvis
ką" Širvydą. Nors aiškiai 
tas nepasakyta, bet tarp ei
lučių nesunku tatai išskai
tyti.

Kad parodžius, jog jos 
tvirtinimas nėra be pamato, 
"V. L." cituoja 6-tą SLA. 
konstitucijos paragrafą ir 
tuomet jau varo savo spy- 
čių:

"Taigi susivienijimui sulyg 
to pamatinio įstatymo prisiei
na ginti lietuvystę, atsiduoti 
Tėvynei, ją gaivinti ir remti 
visai lietuvių tautai naudin
gus sumanymus. Bet ar šią
dien tas daroma? Ne! Šią
dien Susivienijimas tą igno
ruoja. šiądien susivienijimas 
neremia lietuvių tautos reika
lų. šiądien susivienijimas 
kurčias klausime kovojime už 
Lietuvos liuosybę.

"Šiądien Susivienijimas tik 
giriasi, kad jis remia visus 
Lietuvos reikalus, šiądien jis 
remia tik pačius smulkius da
lykus. bet ne svarbius degan
čius klausimus.

"Tiesa, visi gerai žinome, 
kad Susivienijimas, bent jo 
didelė narių didžiuma galvas 
paguldytų už Lietuvą, bet 
mes to nematome, nes Susi
vienijimo veidrodis, tai yra 
organas pasivadinęs beparty- 
višku. neleidžia mums to ma
tyt. susivienijimo gi Centro 
Valdyba atsisako remti darbą 
už Lietuves liuosybę." 
Grantstryčio "bepartyviš- 

kos partijos” organas pri
veda ir faktų, kad SLA. val
dyba elgiasi "nepatriotiš
kai.” Štai, važiuoja Euro
pon klerikalų atstovai ir 
prašo, kad Susivienijimas 
duotų įgaliojimą ir jį atsto
vauti, bet SLA. valdyba kle
rikalams tokio įgaliojimo 
neduoda. Paskui, klerikalų 
pėdamis seka Yčo konferen- 
cijon tautininkų partijos 
pirmininkas Karuža. "Ne
patriotiška” SLA. valdyba 
ir jam neduoda įgaliojimo 
Susivienijimui atstovauti. 
Aiškus prasižengimas prieš 
"patriotizmą.”

"Vienybė Lietuvninkų" 
užtai nori įkąsti SLA. val
dybai prikišdama jai socia
listus. Sako:

"Tiesa, gal SLA. centro val
dyba pasiteisins tuomi. kad ji 
socialistus ingaliuos ir padės 
jiems veikti dėl Lietuvos Tė
vynės labo. Bet kokia ironi- 
nija: — Susivienijimas inga
liuos tuos, kurie kaip tik ir ei
na prieš tautiškumą, kurie 
kaip tik slopina Tėvynei atsi
davimą. kurie niekina tuos, 
kurie visais įrankiais kovoja 
už jos reikalus, pagaliaus. ku
rie griovė patį SLA.

"Taigi SLA. Centro Valdy
ba ar ji teisinsis ar nesitei- 
sins, ji netik neišpildė, bet 
net ėjo prieš konstitucijos 
paragrafą 6. Centro valdyba 
ėjo prieš tą paragrafą net ir 
grynai šelpimo klausime, nes 
ji nerėmė L. G. F., nes nedavė 
tan fondan savo atstovo, o 
juk jos buvo prašyta.”
Tai taip gieda apie SLA.

dešiniojo tautininkų sparno kartoja ją vienas paskui ki-

į organas "Vienybė Lietuv
ninkų." Dabar paklausykit, 
kaip jai atgieda tos pat tau
tininkų partijos kairiojo 
sparno organas "Ateitis." 
štai jos žodžiai:

"šituos 'V. L.’ priekaištus 
išvertus suprantamon lietu
vių kalbon. reiškia štai ką: 
S. L. A. centro valdyba nere
mia tautininkų ar 'vidurinės 
srovės’ žmonių, bet remtų so
cialistus...

"Ar reikia didesnio piktžo
džiavimo prieš dabartinę S.L. 
A. centro valdybą? Paukštis. 
Varašius. Astramskas, Miko
la inis ir Dr. šliupas (jeigu 
Strimaitį "geru tautininku” 
ir nelaikyti, o živatkauską 
skaityti socialistu) 'neremia 
tautos reikalų.’ o remtų so
cialistų dalbą! Už ką gi 
'Vien. Lietuvninkų’ laiko bent 
tuos penkis vyrus, jeigu .ii 
drįsta jiems tokius priekaiš
tus daryti? Argi ji manu, 
kad vienas su kabutėmis 'so
cialistas' Živatkauskas ir ki
tas ’bepartyviškas’ Strimaitis 
juos visus penkis gali kaip 
vaikus vedžioti? O jeigu ne 
ir jeigu toki žmonės kaip Dr. 
J. šliupas buvo priešingi da
vimui p. R. Karužai įgalioji
mo (mes tikrai žinome, kad 
Dr. J. šliupas buvo tam prie
šingas)— tai čia reikia paie
škoti priežasčių giliau, o ne 
mesti tokį apkaltinimą. Ypač 
gi dabar, kuomet jau žinoma 
apie p. R. Karužos misterišką 
'kelionę į Rymą.’ mums rodos, 
jog reikia tik pasidžiaugti, 
kad SLA. centro valdyba in- 
galiojimo nedavė, kadangi to
ji kelionė tai nėra 'darbas už 
Lietuvos liuosybę.’ o smulkus, 
ir naivus politikieriavimas. 
kuriuo užsiimti gal ir pritiktą 
klerikalams, bet ne tokioms 
organizacijoms, kaip S.L.A." 
Toliaus "Ateitis” nurodo.

kad visi šitie "svarbieji" 
kaltinimai nėra tai bešališ
ka kritika su tikslu padary- 
ti Susivienijimui gero, bet 
grynai partizantiškas užsi
puolimas su tikslu paversti 
Susivienijimą savo partyvi- 
škos politikos įrankiu, ir 
primena "Vienybei Lietuv
ninkų.” kad be 6-to straips
nio SLA. konstitucijoj yra 
da ir 180 straipsnis, kur pa
sakyta :

"Susivienijimo narys gali 
būti kaltinamas, teisiamas ir 
baudžiamas... už melagingą 
kaltinimą Susivienijimo Lie
tuvių Amerikoje, ar Pildomo
sios Tarybos...”
Vadinas, sulyg to para

grafo ir "Vienybės Lietuv
ninkų” redaktoriai gali būt 
kaltinami, teisiami ir bau
džiami, nes jie taipgi, kaip 
"A.” nurodo, be reikalo 
šmeižia SLA. valdybą.

Reikia pažymėti dar vie
ną "Vienybės Lietuvninkų” 
ypatybę. Jeigu ji nori kam 
nors įkąsti, ji visuomet tam 
prikiša socialistus. Vadi
nas, sulyg jos išeina, kad bū
ti socialistu arba turėti su 
socialistais ką-nors bendra, 
tai didžiausia negarbė. Tur
but dėlto, kad socialistai ne
vadina savęs patriotais ir 
nemyli taip TMD. knygų, 
kaip patriotiškas” Sirvy
das...

KUR EIS TOS AUKOS?
D-ras Šliupas besivažinė- 

damas su prakalbomis papa
sakojo, buk drg. Pruseika 
savo prakalboje Scrantone 
pasakę, kad po karės Lietu
voje reikės daug pinigų agi
tacijai ir todėl L.Š.F. turėtų 
surinktas aukas čėdyt. Til
po apie tai ir koresnonden- 
jų tautininkų laikraščiuose.

Ar drg. Pruseika taip sa
kė, ar ne, mes to tikrai da 
nežinom, nes ir d-ras Šliu
pas pats to negirdėjo, tik 
kiti jam apie tai sakę, taigi 
tie pasakojimai, anot tų 
žmonių — dešimtas vanduo 
po kisieliaus. Bet daleis- 
kim. kad drg. Pruseika pa
našią nuomonę ir išreiškė, 
tai visgi tas da nereikštų, 
kad surinktos aukos nueis 
agitacijai, o juo labiau, kad 
Lietuvos šelpimo Fondas 
nutarė dabar visus pinigus 
(16,000 rublių su viršum) iš
siųsti Europon ir jie jau iš
siųsti. Tečiaus tautininkų 
laikraščiai, nusitvėrę tą nie
ko nereiškiančią pasaką 

to ir vis klausia: "Kur eis 
tos aukos?” Vadinas, jie 

Įgąsdina žmones, kad tie ne
aukautų Liet. Šelp. Fondui, 
nes nežinia, kur tie pinigai 

•eis. Jie nežiūri, ką nutaria 
pats L.Š.F. komitetas; jie 
nepasako, kad komitetas 
siunčia nukentėjusiems nuo 
karės 16.600 rublių, bet gau
do pašalinių žmonių kalbas 
ir skelbia jas, lyg jos turėtų 
su I..Š.F. veikimu ką-nors 
bendra. Jie žino, kad taip 
negerai, bet daro tai tyčia, 
kad lik pakenkus aukų rin
kimui. Ir tuo pačiu laiku 
jie nesigėdi žmonėms pasa
kot. kad jiems rupi Lietuvos 
reikalai.

Nuo savęs mes tiems mur
zinojo "patriotizmo" apaš
talams galim pasakyti: kur 
L.Š.F. aukos eis, kur neis, 
bet jau ekskursijoms į Ry
mą jos tikrai neis.

VILNIAUS GYVENTO
JAI

"Rankpelnis" kažin iš kur 
gavo žinią, kad vokiečių 
valdžia nesenai padarė Vil
niaus gyventojų surašą ir 
atrado lietuvių sostinėj iš 
viso 136.770 žmonių (vakai 
neturintieji 10 metų nebuvo 
skaitomi). Sulyg tautų Vil
niaus gyventojai dalijasi 
taip:

Lenkų ........
Žydų ............
Lietuvių ....
Balt rusių ... 
Rusų ............
Vokiečių ....

... 67.7S7 

... 59,112 

.... 3,677 
... 2,046 
... 2.000 
.... 1.047

KAPSUKAS AMERIKOJ
Pereitoj sąvaitėj atvyko 

Amerikon drg. Kapsukas, 
buvęs "Rankpelnio" redak
torius ir vienas žymesnių 
lietuvių soicalistų veikėjas.

"NAUJOJI GADYNĖ” 
TUOJ PASIRODYS..

"Naujoji Gadynė." lietu
vių socialistų teorijos žur
nalas, gegužės mėnesyje, 
kaip buvo tikėtasi, išeit ne
suspėjo, bet girdėjom, kad 
šiomis dienomis ji jau pa
sirodys.

I

Lietuvių rezoliucija kongrese.

"Keleivyje” buvom jau 
minėję, kad 21 gegužės So. 
Bostono lietuvių socialistai 
buvo parengę dėlei Airijos 
revoliucijonierių žudymo 
protesto prakalbas ir pa
smerkdami Anglijos val
džios žiaurumą išnešė tam 
tikrą rezoliuciją ir nusiuntė 
ją Washingtonan.

Dabar pasirodo, kad lietu
vių socialistų rezoliucija 
Washingtone padarė tokį 
didelį įspūdį, kokio net ir jos 
autoriai nesitikėjo. Štai se
natorius H. C. Lodge rašo 
iš Washingtono Bagočiui 
laišką, kad jis tą rezoliuciją 
prie pirmos progos įnešiąs 
senatan, o kongresmanas 
James A. Gallivan užtikri
na, kad jam rezoliucijos tu
rinys labai patinka ir jis ją 
perstatysiąs atstovų butui.

Paduosime čia ir jų laiš
kus.

Pirmasis rašo:
"Dear Sir:—

’T have received the reso- 
lutions adopted by the Lith- 
uanians of Greater Boston 
and I will present them to 
the Senate at the first opor- 
tunity.

"Verv trulv vours.
"H. C. Lodge."

Antrasis rašo:
"Dear Mr. Bagočius:—

"Permit me to aknowledge 
the receipt of the copy of 
the resolutions adopted by 
the Lithuanians of Greater 
Boston, which you forwar- 
ded to me. Be asured that 
I am in hearty sympathy 
with the contents of šame, 
and will present the resolu
tions to the House of Rep- 
resentatives to-day.

”With regards, I am, 
"Sincerely yours, 

"James A. Gallivan.”

"2,000” ir ”10.000.”
Pilietiškas (obyvate- 

lių) komitetas Vilniuje 
toliau varo savo veiki
mą. neša pagalbą bied- 

niemsiems gyventojams. 
Kasdien be užmokesčio 
suteikia 2,000 pietų. Už 
pigią kainą duodama 
10,000 pietų. (Taip ra
šo "Birž. Vied.")

Kada p. A. Janulaitis gy
rė lietuvių komitetą šelpi
mui nukentėjusių nuo karės, 
tai jis visai nieko reališko 
nenurodė, kiek pavargėlių

■ tas komitetas šelpia. Jam 
.pakako gražių žodžių apie 
mokyklas, apie vienybę su 

I klerikalais. Jam pakako 
pagimdyti svajones apie lie- 

! tuvišką universitetą. Tuo
■ tarpu pilietiško komiteto ša
lininkai nurodo, kiek pietų

Į jie dykai išdalina, kiek už 
pigią kainą duoda. Tiesa, 
ant Vilniaus 2,000 pietų dy- 

j kai išdalytų, labai maža. 
Juk tenai didelis skurdas; 
juk tenai daug alkanų.

Ir pilietiški ir lietuviški 
! komitetai neina darbininkų 
i labui. Jie reikalingi vien 
i įvairiems poneliams, kad 
i pasigirti gera savo širdžia. 
j Jei tiems visiems poneliams 
ištikruju rūpėtų pavargėlių

■ labas, tai jie bent šiek-tiek 
' rūpintųsi, kad galima butų 
I "labdarystei" paskirtus pi- 
| nigus perduoti į pačių darbi
ninkų ir kitų demokratiškų 
elementų rankas. Dabar-gi 
dedasi priešingai. Įvairiems 
poneliams rupi užgrobti ir 
tuos pinigus, kuriuos suren
ka patįs darbininkai. Po
nas A. Janulaitis mekleriau-

Ija, kad Amerikos darbinin
kų surinktus pinigus įteikti

Sakomoji rezoliucija buvo 
šitokio turinio:

"Whereas the English 
government has ruthlessly 
murdered Irish citizenswho 
were fighting for the long- 
sought liberty of their land, 
and their nationals from un- 
der the English yoke, be it 
resolved that bv its barba- 

1 rous acts in respect to the 
irish revoliutionaries the 

j English government has 
forfeited the respect of civi- 
lized humanity;

"That thereby the English 
government has sho\vn that 
England is a true moral 
partner of ils nefarious ally 
—the a re h oppressor of su b - 
jugated small nations—bar- 
barian Russia."

Išvertus lietuvių kalbon ši 
rezoliucija skambės taip:

"Kadangi Anglijos val
džia beširdiškai žudo Airi
jos pililečius, kurie kovojo 
už senai jau jieškomą pa- 

• liuosa vintą savo šalies ir 
tautos iš po Anglijos jungo, 
tai mes pripažįstam, kad 
tuo barbarišku savo pasiel
gimu su airių revoliucijonie- 
riais Anglijos valdžia prara
do civilizuoto svieto pagodo- 
jimą:

"Kad tuomi Anglijos val
džia parodė, jog Anglija yra 
biaurios savo talkininkės— 
tos didžiausios pavergtųjų 
mažų tautų prispaudėjos,— 
barbariškos Rusijos moralė 
bendre."

i

į lietuvių kunigų ir jų sėbrų 
nagus. Politiški komitet- 
ninkai rūpinasi likti viena
tiniais šeimininkais šelpimo 
klausime tarp įvairių Lietu
vos tautų.

Ir giriasi jie "2,000 ir 
"10,000" skaitlinėmis.

Z. A.

Skaitytojų pastabos.
Kapitalistai vis skundžia

si, kad jiems labai sunku gy
venti. Darbininkai esą daug 
laimingesni.

Jeigu taip, tai vaistas nuo 
to "sunkumo” labai papras
tas: atiduoti savo turtus be
turčiams ir nueit fabrikon 
dirbti.

# # #

Pakol tautininkų laikraš
čiai gaudavo "stebuklada- 
ringų” daktarų apskelbimų, 
lai tie apskelbimai buvo 
švarus daiktas, nes jie ge
rai apmokami, bet kaip tik 
pradėjo jų nebegauti, tai 
tuojaus ėmė rėkti, kad tie 
apskelbimai labai nešvarus 
daiktas ir laikraščiai, katrie 
juos talpina, baisiai "skriau
džia lietuvių tautą."

Vis tai hotentotiška do
ra: kas man naudinga, tas 
gerai; bet kas mano priešui 
naudinga, tai tas jau nege
rai.

Mano Patėmijimai
Kam karė reikalinga.

Bėgyje paskutinių de
šimties mėnesių iš Su
vienytų Valstijų išvež
ta už 697 milijonus do
lerių valgomų produk
tų. Tai yra dusyk dau
giau. negu pereitais me
tais per tą pat laiką iš
vežta.

1915 m. bėgyje dešimties 
mėnesių vien valgomų pro
duktų išvežta beveik už 700 
milijonų dolerių. O kieK 
išvežta amunicijos ir kitų 
ta vorų? Aišku, jog pelnas 
eina kapitalistams, o per tai 
dar aiškiau, kam karė rei- 
aklinga.

I I I I

♦ ♦ »

"Niekas tiek Lietuvos rei
kalais nesirūpina, kiek aš ir 
mano šeimyna." pasakė da
ktaras Šliupas.

Na. jeigu jau taip, tai ti
krai turėsim lietuvių-latvių 
respubliką.

si:

*

I

Sakoma, kad vienuolis 
Rasputinas, tas rusiškas ka
pucinas, likos nužudytas.

Nelaiminga ta caro šei
myna ’ Kas gi ją dabar pra
garu ir velniais baidys?

❖ ❖

"Didelė garbė patiko mu
sų tautą," rašo klerikalų 
laikraščiai, nes Londone vie
nam susirinkime su Yču ir 
Karuža dalyvavo avižų va
gis Gurko.

* * 3

"Tėvynėj" pranešama, 
kad SLA. seimo delegatams 
vakarienė bus Forth Pitt 
Hotely. Už vakarienę $2.00.

Kažin kiek už tokį apskel
bimą ant pirmo puslapio ho- 
telis užmokėjo?

$ * *

Šveicarijos lietuvių "vei
kėjai" (Gabrio rųšies), no
rėdami stipriai išreikšti sa- 

.vo rūpestingumą apie Lie
tuvą. rašo: "Tik kitas Je- 
. remijas galėtų išskaityti 
musų tėvynės vargus ir ne- 

! laimes."
Na. o kada "pirmas" Je

remijas skaitė musų tėvynės 
vargus, jeigu dabar tą patį 
galėtų "kitas" padaryti.

$ ♦ £

"Draugas" ir "Darbinin
kas" labai mėgsta talpinti 

j šventųjų paveikslus, o kata
likai skaitydami juos bu- 
' čiuoja ir garbina, o perskai
tę nusineša į "voterklazą" 

i ir... Prof. Gnaiba.
$ ♦ $

"Dar-ke” kun. Kemėšis 
liepia tėvams neleisti savo 
vaikų prie "Gabijos," nes 
"Gabijos" choras eina dai
nuoti Moterų Kliubui, kur 
"bedieviai" kalbėjo apie Ke
mešį. Girdi, "tai yra tvirki
nimas vaikų."

Bet aš patarčiau tėvams, 
kad šimtą sykių geriau pa
darytų, jeigu jie neleistų sa
vo vaikų į tokias vietas, kur 
kas nedėldienis jie išgirsta 
vien tik piktžodžiavimus, 
melus ir keiksmus. Ten vai
kai išmoksta tik neapykan
tos savo artimo.— Ta vieta 
yra liet, katalikų bažnyčia.

# # ♦

"Vien. Lietuvninkų” tik- 
ką paskelbė, kad brolis Sir
vydas jau atsisakė redaguo
ti. "V. L." Kažin kiek da 
kartų iki smerties jis nuo to 
paties džiabo atsisakys?

Jackus.



KELEIVIS S

Už pagarsinimus nei redakci
ja, nei administracija neatsako. 
Skaitytojai patįs turite save 
daboti ir jokiems daug žadan
tiems už maža pinigą apgarsini
mus netikėti ir pinigą nesiąsti 
nepersitikrinus jąją žadamais 
daiktais. Dažniausia tokie skel
bimai esti tik pigi apgavystė ir 
W negudrią žmonią pinigą vi
liojimas.

KORESPONDENCIJOS
WEST LYNN, MASS. 
Musų kulturingumas.

Anuosyk pabardamas mu
sų westliniečius korespon
dentus, kad nieko nerašo 
apie mūsiškių lietuvių blo
gus darbus ir ydas, tikėjaus, 
kad galų-gale įsidrąsis ir 
mums žinomas Lipčius. Bet 
jis matomai visai paskendo 
savo biznyje ir gal neturi 
laiko pasižvalgyti po musų 
gyvenimą, kad pranešti apie 
musų darbus į laikraščius ir 
nušviesti skaitančiai visuo
menei dalykus, kurie reikia 
sekti ir auklėti, ir kuriais 
reikia pasipiktinti ir mesti 
šalin, kad tuo budu tobuli
nus musų visuomenę ir kė
lus jos kulturingumą. Ma
no nelaimei neatsiranda vei
kėjų ir man, nors ir silp
nam, prisieina užbriežtu ke
liu eiti vienam, t. y. vilkti 
aikštėn musų brolių blogus, 
netikusius papročius, kas 
yra gana nemaloniu pasiry
žimu.
Bet, well, reikalas spiria.

Pastaruoju laiku \vestli- 
♦ niečiai visuomenės dirvoje 
vis kaskart daugiau prade
da apsnūsti; prakalbų, teat
rų, koncertų vietoj musų 
tautiškame name lyg kad 
kokia plėga įsiviešpatavo, 
girtuokliavimas, kaziravi- 
mas ir kauliukai ("dice”). 
Ištikruju. ką mano Tautos 
Namo valdyba, versdama jį 
iš apšvietos. dailės ir kultū
ros žinvčios i girtuoklystės 
urvą? Kaip rodos, tai ir su
sirinkimai draugijų reika
lais išeis visai iš mados. į 
draugijų susirinkimus ir jų 
viršininkai jau pradeda ne
silankyti. Nariai pasekda
mi savo viršininkus irgi tą 
patį pradeda daryti.

Nesenai draugijos buvo 
išrinkusios bendrą komitetą 
fėrams surengti. Pelnas 
skiriamas nuo karės nuken
tėjusiems šelpti. Fėrai se
nai atsibuvo, bet komitetas 
nepaskelbia tų fėrų rezulta
to. Tas naikina užsitikėji- 
mą, o kur to nėra, negali būt 
vienybės, be šios nėra ir ga
lybės.

Gegužės 29 d. įvyko L. U. 
Kliubo surengtas balius. 
Jau ir paties kliubo nariams 
nerupi kliubo likimas, tai ką 
bekalbėti apie pašalinius. 
Na, atsilankė apie 5 žmonės. 
Bus puikus pelnas, ar ne ? 
Bet nueinu ant rytojaus į tą 
pat vietą, tai net keturi sta
lai apsėsti kazirninkais — 
lupa kortomis net krumpliai 
pamėlynavę. Į tų žmonių 
šeimynišką gyvenimą pa
žvelgus, rasime ten ne gyve
nimą, bet tikrą pragarą! 
Andai tūlas bostoniškis ko
respondentas "Kovoje” nu
peikė Smelstorių, kad tasai 
savo prakalboms ima temas 
iš šeimyniško gyvenimo. Jei 
tas korespondentas nors 
kiek trokšta kultūriško mu
sų visuomenei pakilimo, tai 
ne peikt, bet reikalaut pri
valo iš visų visuomenės vei
kėjų pasižiūrėti į musų žmo
nių šeimynišką gyvenimą. 
Veltui pasakot tiems žmo
nėms apie gražius žmogaus 
idealus, jeigu jų namuose 
perisi vien tik morališki pu
vėsiai. Veltui statyti au
ksuotus bokštus, jei padug
nėse yra puvėsiai, kurie nai
kina visus gražiuosius dar
bus. Kunigai žmonių mora
lybę tik supudė ir pavertė į 
tai, kuo šiandien jinai yra, 
o kuo jinai yra, užtenka at
sižvelgti į musų liaudies gy
venimą. Ne už viską gali
ma kaltinti bėdinumą, t. y.

į algos mažumą. Žmonių tam
sumas paverčia jiems gyve
nimą pragaru. Ir tą tamsu
mą neapgailestaut, bet plakt 
ir be pasigailėjimo teisybės 
žodžiais reikia plakt, kad 
gėdos kibirkštimis nudegin
ti nuo tų vargšų akių aklu
mo plėves.

Prie ko-gi veda šeimynos 
tėvą gemblerystė? į ką vir
sta šeimyna, kuri pavesta 
dievo rūpesčiui, tik ne tėvo 
ir motinos, nes tėvas užna- 
myje girtuokliauja ir praka- 
ziruoja paskutinius skati
kus, motina namieje iš des
peracijos pradeda girtuok- 
liaut — o viso to pasekmės 
pasibaisėtinos. Ir visa tą 
piktą rasime ne vien pas ka
talikus. Rasime ir laisva
maniškų šeimynų tuo keliu 
vedančių savo gyvenimą.

Kįla klausimas: prie ko 
eina tie „žmonės”? Prie ko 
prieis musų visuomenė, jei 
į tuos taip opius dalykus 
rimtai neatsižvelgs musų 
švietėjai — laikraščiai ir 
veikėjai ?

Nežiūrint kaip visa tai 
kam nepatinka, aš negaliu 
tylėti ir ramiu būti neparo
džius to, kas yra kenksmin
giausiu musų visuomenės 
ateičiai ir musų visiems 
tiems darbams, kuriuos del
tos ateities dirbame, nepai
sydami kas palieka pamate 
tų musų budavonių.

Taipgi kreipiuosi į musų 
draugijas, kad tos pasirū
pintų apvalyti Tautišką Na
mą iš girtuoklystės ir gemb- 
lervstės purvų. Tegul tėvai 
daugiau laiko praleidžia na- 

|mie prie savo vaikų, tegu 
jaunimas nuobodumui pra
šalinti griebiasi skaitymo ar 
naudingų sveikatai žaismių, 

žmogus.

l

i 
I

BRIDGEPORT, CONN 
Vyčių teatras.

Gegužės 28 d. vyčių kuo-
1 • T •• “• • hncpa vaidino dvi I 

„Karės metu” ir „Nesiprie-; 
šink.” Be to buvo deklama- 
cijų, monologų, prakalbos ir 
dainos. Iš viso to programo 
buvo galima pagirti tik šv. 
Jurgio parapijos chorą, ku
ris sudainavo tris daineles 
ir p. E. Astrauskiutę už pa
sakymą monologo.

Iš teatro „Karės metu” ga-

listus, šmeiždamas visokiais 
budais vietos socialistų kuo- 
“7- Kad išardžius prakal- 

komedijl:! ^as» ne£ana ^ad atkalbinėja 
- - - ' žmones nuo lankymosi į so

cialistų rengiamas prakal
bas, bet da net kreipėsi į 
svetainės savininką, kad ne
duotų svetainės, nes, girdi 
socialistai, tai baisus gaiva
lai, kurie griauja bažnyčią 
ir tikėjimą. Mat svetainės 
savininkas yra karštas len- 

-- katalikas. Bet musų biz- 
lima pastebėti jo pabaigoje |njerįui šis jo žemas biznis 
autoriaus išsireiškimą, buk | visgi nepavyko. Lenkas 
karė yra naudinga, ir kaili persitiknno kame dalykas 
po kiekvienai bėdai būva ge- Įr svetainę davė ir pnzade- 
riaus, taip ir po karei. Iš J° <?“<* visada, kada tik rei- 
karės lauko parveža sužeis- kalinga.

autoriaus išsireiškimą, buk

riaus, taip ir po karei.

Geg. 21 d. SLA. 152 kuo- 
savo vakarą, 

į Programas susidėjo iš dai
nų, deklamacijų ir prakalbų. 
Dainavo L. M. Dr-tės Biru- 

j tės choras, vedamas p. J. 
.Grajausko. Kalbėjo B. Kon
dratavičius, aiškindamas su- 

' sivienijimo reikalus. Taipgi 
įkalbėjo da D. Lekavičius ir 
S. Bakanas.

Vakarėlis buvo įspūdin
gas. Publikos buvo apie du 
išimtai. Aukų lėšoms pa
dengti surinkta $5.00.

Beržo lapas.
CHRISTOPHER, ILL.

Vaizdelis iš musų gyvenimo.
Tamsunams laisvė neneša 

savo palaimų. Tatai patvir- 
liiičl įdUMidiiLiai

tą Joną, na ir tas Jonas pas
kui garbina karę turbut už , pa turėjo 
tai, kad jį ubagu padarė.

Prakalbą sakė pagarsėju
si „panelė” Petrauskiutė, ti
krindama, kad vyčiai yra 
prakilniausia lietuvių tautoj 
organizacija. Mat nieks 
tiek nepasižymi karžygišku- 
mu smuklėse. Gi Rymo ka
talikų moterų sąjunga yra 
auklėtoja doros. Man rodos, 
geriausiu doros pavyzdžiu 
gali būti pati tos sąjungos 
narė panelė Petrauskiutė.... 
Kiek jinai dorą pažįsta, ga
lima buvo spręsti ir iš jos 
kalbos apie pirmeivius ir jų 
laikraščius. Kad jinai da- 
vatiškai „šneka” tai, ką 
nuo kunigėlių girdėjo, o ne 
patyrusi tikrus gyvenimo 
faktus, parodo ir tas jos pai- una taukstančiai kasdien 
kas melavimas, kad pirmei- prieš mus stovinčių faktų, 
viai užgina svaigalų varto
jimą. Girdi, jinai pati gir
dėjusi, kaip vienas „Kelei
vio” redakcijos narių savo 
prakalboje siūlė (? ) gerti 
svaiginančius gėrimus (gal 

ažuot literatūros
Kitaip 

reikalo siūlyti).

NEW BRITAIN, CONN. 
Birutės vakaras ir prakal

bos.

BUFFALO,O N. Y. 
Girtuoklystė, tai visas lietu

vių progresas.
Čia randasi geras būrelis 

lietuvių, bet diduma jų ap
sivedę su lenkėmis, o kiti nė 
patįs nebežino kuom jie 
yra. kalba pusiau lenkiškai, 
pusiau lietuviškai. Jokių 
laikraščių neskaito ir visą 
liuosą laiką praleidžia kar
čemose. Patart tiems žmo
nėms apie ką nors prakilne
snio visai negalima, nes ne
supranta ir nenori suprast, 
už tad lietuvis karčeminin
kas yra jų viešpačiu ir bizni 
daro milžinišką. Lenkai 
stovi čionai daug augščiau 
ir gerokai visame kame pro
gresuoja. Buvo atsitikimų, 
kad tokie nedaperos lietu
viai pradėjo ginčytis su len
kais viešai, kad laikraščiai 
ir skaitymas jokios naudos 
darbininkui neatneša, bet 
lenkai prirodė, kad skaity
mas ir visoks pasimokini- 
mas daug padeda žmonėms 
ir kitaip nurodinėt gali tik 
nieko nesuprantanti žmo
nės. Reporteris.

MINERSV1LLE, PA. 
Perkūnas trenkė Į bažnyčią.

Gegužės 25 d. Į rusnekų 
bažnyčią spyrė perkūnas; 
apdraskė gerokai ir spren
džia. kad pataisymas apsieis 
apie 1.000 dolerių. Kur bu
vo tada dievulis, kada per
kūnėlis dunktelėjo Į bažny
tėlę, to pasakyt negaliu, bet 
taip išrodo, kad jis visai to 
nežinojo, kad jam perkūnas 
šposą pakirto ir suardė jo 
šventą namą. Patartina 
dievobaimingiems žmone- 
liams nors vasaros metų dau 
giau pasisaugot ir kada bū
na perkūnija neit i tokias 
bažnyčias, kur nėra perkūn
sargio, nes kartais ir prie 
karštos maldos perkūnėlis 
gali bakstelt Į pakaušį.

5-to apskričio LSS. konfe
rencijoj nutarta šioj vasaroj 
surengt du išvažiavimu. 
Reikia tikėtis, kad bus geros 
pasekmės, nes draugai pasi
stengs sudaryt žymų pro
gramą. J. Banis.

HAVERHILL, MASS.
Gegužės 24 d. čionai įvy

ko L. Ukėsų Kliubo sureng- 
Moterų Birutės Draugys-Įtos Lietuvos Šelpimo Fondo 

'naudai prakalbos. Kalbėto
jai buvo svečiai iš Lietuvos, 
gerb. Bulota ir žemaitė. Bi- ir skurdo, to jau ir apsakyti 

negalima. Bet didžiuma 
lietuvių gyvenančių Suvie
nytose Valstijose to nejau
čia ir jausti to nenori, by tik 
jiems gerai, štai žųva mu
sų broliai, seserįs, tėvai ir 
vaikai Lietuvoje karės liep
snose; žųsta jie nuo dras
kančių granatų, žųsta nuo 
' šalčio ir bado. Kiti jųjų pa
bėga ir bėga ten, kur tik ke
lią randa. Daugybė lietuvių 
pabėgėlių randasi Vladivos
toke, o iš tenai, turėdami 
dar vieną-kitą rublį, vyksta 
Japonijon, perkasi laivakor- 
ites ir keliauja į Su v. Valsti
jas. Vieni iš jų keliauja per 
Hawaii salas ir vyksta į 
San Francisco, kiti tiesiai iš 
Japonijos vyksta į San 
Francisco. O koks opus tų 
ateivių lietuvių padėijmas, 
kurie neturi nė pinigiškos, 
nė draugijinės pagalbos? 
Kiek jų žųsta ant Hawaii 
salų iš bado ir kiek jų žųs
ta pačioj Japonijoj, tai tik 
mes, vakariečiai lietuviai, 
tegalime numanyti, ypatin
gai San Franciscos lietuviai, 
kurie turi jau nemažai ir fa- 
ktų.

Tais reikalais daug dar
buojasi drg. J. J. Adams, su 
kuriuo dažnai susirašinėju, 
ypač ateivių reikaluose 
Drg. J. Adams pasiteiravo 
"kaslegarnėj,” ar atvyksta 
lietuvių. "Kaslegarnės” ad-

Lietuvių ateivių per Sau 
Francisco Reikalais.

tė gegužės 27 d. statė sceno
je 3 aktų veikalą „Links
mos Dienos.” Lošė maži 
vaikai. Jauni artistai, kai
po pirmu kartu New Bri- 
taino lietuvių scenoj pasiro
dę, į publiką padarė gerą įs
pūdi. Sulošė gerai. Taipgi 
mažų mergaičių choras pui
kiai sudainavo kelias daine
les. Garbė priguli netik ma
žiems dailininkams, bet 
taipgi jų tėvams ir moti
noms, o ypač gerb. Vaitke
vičienei ir Salaveičikienei, 
kurių pastangomis ir rūpes
čiu tie vaikučiai lavinami 
meno ir dainos srityj.

Prakalbą sakė F. J. Bago
čius. Ypatingą domą dėjo 
ant skaitymo ir švietimosi, 
nurodydamas kokią naudą 
atneša skaitymas, o kokią 
blėdį tuštinimas uzbonų bei 
bačkučių. Prakalba buvo 
puiki. Tik gaila, kad publi
kos buvo mažai.

Sekančią, t. y. 28 d. geg., 
Bagočius kalbėjo naujai su
sitvėrusios lietuvių koope
racijos surengtame viešame 
susirinkime, išparodyda- 
mas kooperacijų naudingu
mą darbininkams. Čia pub
likos buvo nemažai. Prie 
kooperacijos prisirašė 10 
naujų narių.

Galima tikėties, kad New 
Britaine lietuvių kooperaci
ja gražiai išsivystys. Jau 
turi 40 narių, nors pradėta 
ją organizuot tik tris sąvai- 
tės tam atgal. Kooperaci
jos tikslu yra inkurti val- 
Sgomujų daiktų krautuvę.

Šventakupris.

SHEBOYGAN, WIS. 
šis bei tas iš musų judėjimo.

Geg. 21 d. vietos lietuvių 
Neprigulmingas Kliubas tu
rėjo savo viešą susirinkimą, 
kame kalbėt o jumi buvo pa
kviestas iš Chicagos A. Pe- 
tratis. Nors buvo gerai iš
garsinta, bet publikos susi
rinko mažai. Lietuvių čio
nai nemažas skaitlius gyve
na, bet Į pirmeivių sureng
tas prakalbas bijosi lanky- 
ties, nes katalikų ganytojas, 
bijodamas, kad jo avelės to
se prakalbose ši bei tą neiš
girstų ir apie jo gyvenimą, 
labai draudžia žmones nuo 
prakalbų.

Kadangi šitas kliubas ne
varžo žmonių sąžinės ir ne
remia kunigų biznio, tai vie
tos kunigužis nuo senai 
stengėsi kiiubą išardyti. A- 
čiu jo juodai politikai ir 
keiksmams, kliubas jau bu
vo likęs tik su 3-mi nariais, 
bet krizis praėjo ir kliubas 
dabar vėl puikiai auga. Tu
ri 50 narių ir 600 dolerių ka
soje. Tas reiškia, kad tam
sa negali Įveikt šviesos, me
las neša blėdį tik pačiam 
melagiui.

Vyčiai pasiliko savo pie- 
menio tikrais vergais. Net 
ir šokius turi bažnyčios 
skiepe laikyti — kitur neva
lia. Kad ima šokti, tai net 
šventas Juozapas su savo 
Marija nuo altoriaus nušo
ka. Bet tas nieko, ką šven
tieji stabai susikūlė, by tik 
taip yra kaip kunigas liepia. 
Tas ponas "praboscis” net 
tokių, kurie skaito tokią be
spalve „Tėvynę,” draudžia 
katalikams laikyti ant bur- 
do. Bet ar ilgai galės taip 
užrištomis akimis savo ka
talikus vedžioti, tai labai ga
lima abejoti. Jau matoma, 
kad ir iš to, jog katalikai 
pirma bijojo net prie kliubo 
prigulėti, o dabar jau mato, 
kame melas, o kame tiesa. 
Tiesa, da ne visi, bet šviesa 
plėtojasi ir žmonės nors pa
lengvėle susipranta.

Geg. 25 tūlo lietuvio-kata- 
liko vaikas, apie 15 metų 
amžiaus įsilaužė į lietuvišką 
bučernę. Vagilius likos pa
gautas ir atiduotas polici
jai. Negeriau elgiasi ir mu
sų gerųjų katalikų dukrelės. 

Pusbernis.

Kur musų lietuviai nežų- 
sta, kur jie nekenčia bado

skį papeiktina musų haver- 
hilliečiams, kad nežiūrint to, 
jog kalbėtojai vaizdžiai at
vaizdino pasibaisėtiną lietu- VI 
vių pabėgėlių padėjimą, ji 
taipgi apverktiną padėijmą 
ir tų, kurie pasiliko Lietuvo
je, aukų sumetė nukentėju
siems tik $38.93, „Žiburė
liui” $5.30. Publikos buvo 
gana daug, tai matyt, kad 
toli ne visi aukavo.

Geg. 25 d., kaip tautinin
kai sako, lietuvių tautos 
milžinas Dr. šliupas čia lai
kė savo prakalbą. Tasai 
lietuvių tautos „milžinas” 
Yčą ir jo valdomą draugiją 
išgarbino ir iškėlė į padan
ges. Koks lietuvių tautai 
prietelius yra tas ponas Y- 
čas ir kiek naudos lietuvys
tei neša ta jo vedama drau
gija, užtektinai aiškiai mus 
painformavo gerb. Bulota ir 
Žemaitė. Taigi ir Šliupas 
garbindamas Yčą musų 
akyse pasirodė ne milžinu, 
bet mažyčiu nykštuku, jeigu 
panašius žmones savo milži
nais skaito. Yčas veda ita
lo vergijon, Šliupas varo Y- 
čo abazan. Bravo. Šis pa
starasis pats nežino kur 
strapalioja. Tai niekina ku
nigus, tai vėl jiems tarnau
ja. Tai skelbia iš socialistų 
pasisavintus principus, tai 
tuos socialistus sumišėliais 
vadina. Negana, kad išnie-

"-.M - 
turi progą pasimokinti, kad 
sugrįžęs mokėtų atstovauti. 
Ko ir nuo ko pasimokinti — 
tai nežinia.

Daugelis čia klausant 
šliupo prakalbos manė sau, 
kad senis visai nuo koto nu
smuko. Lietuvis.

Kas mums rašoma

Vieną tų čia noriu atvaiz
dinti. Tūloj lietuvių šeimy
noj jau nuo senai viešpata
vo nesutikimas. Supranta
ma, kad kur moterį su vyru 
neriša širdis, tik šliubo pan
čiai, ten būtinai turi gyvuo
ti pragaras. Tokia šeimyna 
yra niekuo kitu, kaip pro
stitucijos urvu. Moteris mi
nimo lietuvio Įpratusi gir
tuokliauti užsimiršo papras
čiausias moteries-motinos 
priedermes. Kuomet vyras 
išeidavo darban, ji susiras-

I "Keleivis 
parduoda degtinę? 
juk nėra 
Panašių nesąmonių pripasa
kojusi daug, nes visa jos 
prakalba tik ir susidėjo iš 
tokių begėdiškų nesąmonių, 
neverta jų nei perkratinėti, 
nes kas pažįsta p-lę Petrau-

i skiutę, tiek jos kalbai vertės davo sau tinkamus draugus. 
: priduoda, kaip ir jos garbei. Kas būdavo vyrui iš darbo 

Antras kalbėjo Karosas iš parėjus, tai jau nesunku sau 
i Bostono. Ir jis pradėjo gir- išsiaiškinti — keiksmai ir 
■ti tuos vyčius, kuriuos žmo- peštynės, o iš to sau puikius 
, nės gana gerai jau pažįsta, pavyzdžius ima tokių porų 
j Publikos neramumas ir lie- gimdomi vaikai.
pė jam greit užbaigt tas ne-, 
užpelnytas pagyras. ;

Publikos buvo daug, bet ris atvy ko
i laike visų prakalbų taip ne- fieldo, pametęs moterį su 
. ramiai užsilaikė, kad toliaus kūdikiu. Toks tokį greit 
nuo estrados esantieji nieko pažino ir ant alaus pavadi- 
negirdėjo. kaip tik publikos no.
juokus. Is to viso teatro ’ ■ Kad apsisaugojus iš dar- 
jokios sau dvasinės naudos bo pareinančio vyro, mote- 

į ris išleidus savo jaunikį, pa
ti su 2 vaikais išėjo kitur 
nakvynės jieškoties. Tūla 
šeimyna pasigailėjusi dviejų 

; kūdikių priėmė nakvynėn ir 
jų girtą motiną. Jos vyras 
parėjęs iš darbo ir neradęs 

: pačios su kūdikiais ant ryt 
nėjo darban, tik pradėjo jie- 
škot po stubas pačios. Su
radęs pareikalavo grąžinti 

! paimtus pinigus. Kūdikius 
atsiėmė. Moteris su savo 
draugu išpirko warantą ir 

' vyrą areštavo už išvadinimą 
jos paleistuve. Vyras gi pa
darė tą patį, t. y. areštavo 

| moterį už paleistuvystę jo 
namuose ir jo "šeimyniško 

! gyvenimo” ardvtojį. Abu
du paukšteliai pakliuvo klė- 
tkon. Moteris turėjo su sa
vim 20 dol.. atidavė juos sa
vo draugui, kad tas išėjęs 
pasirūpintų ir ją iš kalėjimo 
išpirkti. Bet tasai nerado 
tokių, kurie susimylėtų ant 
vargšės. Ant rytojaus mo
teris su ašaromis meldė po
licijos, kad leistų ją namo 
paimt pinigų. Vienos nelei
do. Policistų vadžiojama 
susirado tūlą vaikiną, kuris 
davė 19 dol., kad užmokėjus 
pabaudą. Tuo budu pasi- 
liuosavo iš kalėjimo, bet 
koks jos tolimesnis gyveni
mas gali būti? Koks gyve
nimas palieka tam vyrui, li
kusiam su kūdikiais? Fak- 

jtai pasibaisėtini, o jų daug 
j aplink matosi.

Dorą gerbiantis.

Nesenai ta moteris susi
pažino čia su tulu vyru, ku- 

i čia iš Spring-

nieks išsinešti negalėjo.
Nuliūdęs.

BRADDOCK, PA. 
Pruseikos prakalbos.

Geg. 20 d. čia Įvyko LSS. 
93 kuopos surengtos prakal
bos. Kalbėjo L. Pruseika. 
Kalbėtojas dviejais atvejais 
atvaizdino darbininkų pra
eiti. dabartį ir nurodė jų 
ateitį, aiškiai išparodyda- 
mas darbininkiško judėjimo 
priežastis ir socializmo filo
sofiją. Nuosekliai išaiškino 
socializmo reiškimą, pama
tus, kokiais jis remiasi ir jo 
idealus, kurių jis siekia.

Kalbos pertraukoje dekla
mavo P. Balčikonis ir iš 

i Pittsburgho draugė Karoii- 
Ina Brakniutė.

Antroje kalbos dalyje kal
bėtojas nurodė karės blėdin- 
gumą ypač darbininkiškam 
judėjimui.

Žmonių susirinko visgi ne
daug. Čia priskaitoma lie
tuvių i 300, bet atsilankė tik 
apie 80 ypatų.

Girtuokliavimas—tai mie
liausias daugelio musų bro
lių užsiėmimas liuosu nuo 
darbo metu. Ypač išalkę 
streiko laiku (mat streikui 
čia esant smuklės buvo už
darytos) atsidarius dabar 
smuklėms, tie vargšai dar
bininkai pirmą mokestį ga
vę, nunešė ją išbadė ju- 
siems smuklininkams. Viens 
mūsiškių biznierių varo ar
šiausią "kovą’’ prieš socia-

kios tautos ateivių atvyksta 
ir su jais jokiu budu negali
ma susikalbėti, todėl dauge
lis jų grąžinama atgal. Drg. 
J. J. A. pažiurėjo į ateivių 
surašų knygas ir atrado 
apie 200 lietuviškų pavar
džių.

Daug lietuvių užsirašo vo
kiečiais, rusais ir lenkais. 
Kurie mokėjo vokiečių kal
bą, tuos vokiečiai aprūpino.

Pastaruoju laiku San 
Franciscos lietuviai išėmė 

j keturis iš karės lauko pabė- 
■ gelius lietuvius, kuriuos jau 
butų grąžinę atgal. Dviems 
surado darbus ir veikiausiai 
aprūpins kitus du. Daugelį 
lietuvių grąžina dėlei netu
rėjimo pinigų ir antrašų. 
Veik visos tautos turi savo 
žmogų „kaslegarnėj” ir rei
kalui atsitikus tuoj suteikia 
pagalbą. Mums, lietuviams, 
toks žmogus irgi būtinai rei
kalingas San Franciscoj.

Musų visuomenė būtinai 
turėtų pasirūpinti savo tau
tos ateiviais per San Fran
cisco.

Los Angeles Lietuvių Lai
svės Kliubas išrinko specia
li komitetą, kad padėjus 
San Franciscos lietuviams 
tame darbe. San Francis
cos S.L.A. kuopa jau kelis 
kartus rašė "Tėvynėje” apie 
lietuvių ateivių padėjimą 
čionai. Tik gaila kad „T.” 
nepadarė nė mažiausios pa
stabos, kaip sutvarkius imi
grantų reikalus. Išrodo, kad 
musų tautininkams nelabai 
rupi ateivių bėdos. Man gi 
rodos, kad ateivių klausi
mas yra taip pat svarbus, 
kaip ir Lietuvos šelpimas. 
Kada ramybės laiku ateiviai 
vyko per Ne\v Yorką, tai 
visgi jiems nebuvo tokia bė
da; jeigu katrą sugrąžinda
vo Lietuvon, tuomet jie ten 
nepražudavo; gi dabar lai
ke karės, lietuviai pabėgė
liai atvyksta į San Francis
co. daugelis iš jųjų pametę 
antrašus, daugelis neturi pi
nigų ir tokie visi yra grąži
nami atgal. Žmogus apim
tas tokios desperacijos grei
čiau sutinka šokti į jūres, 
negu grįžti atgal. Toks tai 
imigrantų padėijmas San 
Franciscoj.
209 E. 14th str..

Los Angeles, Cal.
A. J. Smith,

!

Heidelburg, Pa.— Čionai 
amunicijos ir nuodingu ga- 
zų dirbtuvėje pritrūksta 
darbininkų. Mat žmonės 
nelabai nori dirbti žmogžu- 
dingus Įrankius. Be to ir 
patįs darbininkai nuodus 
bedirbdami palengva nuodi
jasi. Mokestis už darbą nuo 
27c. iki 50c. už valandą. 
Dirba 8 valandas. Bet ku
rie dirba tuos gazus, tai iš
geltę ir svyruoja kai žąsiu
kai. Du darbininkai jau už
sinuodijo ant visados. Mat 
prakiuro ryna (pipe) ir ga- 
zai Įsigavo i tų nelaimingų
jų plaučius. Jiedu krito ne
gyvais ant vietos.

Sakoma, jei gazų pervada 
truktų, tai aplink per septy
nias mylias visi žmonės žū
tų.

Tie gazai ir amunicija ga
minami sąjungininkų armi
joms. Heidelburgietis.

Freeman Spur, III.— šiuo 
tarpu čia laukiama labai in
teresuojančios, ypač ameri
konus. bvlos dėlei nužudvmo7 <7

26 d. gruodžio 1915 m. Vin
co. Motiejaus ir Jono Vilkų.

Suprantama, kad bylai 
vesti reikalingi pinigai. Y- 
pač Amerikoje, paprastai 
ta pusė teisinga, kuri tur
tinga. Reikalingi ir mums 
advokatai, o tie be pinigų 
nei žingsnio nedaro. Musų, 
kurie jieškome atsakomybės 
už nužudytųjų mirtį, yra 
mažas būrelis, susidedantis 
iš rankpelnių, taigi kreipia
mės į Amerikos lietuvių vi
suomenę, prašydami jos pa
ramos.

Teismas bus 19 d. birželio 
šių metų. Laikas labai trum
pas. W. Frankforte A. Mi- 
kelionio vestuvėse svečiai 
suaukavo $9.70. Ačiū. Tų 
pinigų toli gražu neužtenka. 
Meldžiame geros valios lie
tuvių paremti mus toj tei
singoj kovoj.

M. Rockus.

i



I — Palauk, vaike, palauk, 
gali būt, kad musų tautiškos 
susaidės prezidentas Karu
ža ir parvežš toki dišiu.

— Tfu!
— Ko tu spiaudai, vaike?
— Jaučiu popežiogėną.
— O ką tas reiškia?
— Atsiduodąs popiežium 

oras, tėve.
— Tai kam tu spiaudai?
— Nes koktu.
— Vaike, nebliuznyk ant 

švento tėvo!
— Sarmata, tėve, visiems 

lietuviams, kad jų atstovai, 
išrinkti rūpintis Lietuvos 

j reikalais, važiuoja į Rymą, 
i kuris yra didžiausia Lietu
-vos vargų priežastimi.

— Ką tu nori tuomi pa
sakyt. vaike!

— Aš no^B 
kyt, kad ^Bn 
nuskriaudę^^m

— Ura, vaike, ura!...
— Ko taip šūkauji, tėve, 

lyg Rusijos miestsargis žy
dą pamatęs.

— Sukauju, ba linksma.
— Ko taip linksma?
— Musų tauta kįla!
— Ar tik neklajoji?...
— Neklajoju, ale ištikro 

kįla.
— Kame tu tą kilimą ma

tai?
— Kame? O ar tu neskai

tei gazietose, kad musų na- 
čalstva važiuoja į Rymą pas 
šventą tėvą?

— Tai kas iš to?
— Sakai, kas iš to? Gar

bė, žinoma kas. Pas šventą 
tėvą nuvažiuot, tai ne žer
tas, vaike. Bile durniaus 
tenai neprileis.

— Ką tu nori tuo pasakyt, 
tėve?

— Aš noriu pasakyt, kad 
musų tautos vardas pakils 
svetimtaučių akįse, kaip 
svietas pamatys, kad lietu
viai su šventu tėvu kalbasi. 
Garbė, vaike, bus visai musų 
tautai!

— Jeigu tame ir butų ko
kia nors garbė, tai labai da 
maža butų iš to nauda, nes, 
kaip sako rusų patarlė, gar
be sotus nebusi. Bet aš, tė
ve, jokios garbės tame da ir 
nematau, kad koks ten Yčas 
ar Karuža pabučiuos popie
žiui į šliurę. Tuo galima 
greičiau pasipiktinti, negu 
pasidžiaugti. Pagalios la
bai gali būt, kad Yčui popie
žius nė kojos neduos pabu
čiuot, nes jisai protestonas.

— Vaike, tu jau socialistų
iš doros kelio išvestas ir ne
supranti popiežiaus gerumo. 
Jis niekam neatsisako šven-' 
tos savo malonės ir kiekvie- 
nam duoda pabučiuot i ko-ino5.: n 
ją. Jei tu kada pas ji nuva- kunigai tik -tėve ‘miJįų 
ziuotum, tu pamatytum, kad Ir - - - - - -
šventam jo čeveryke 
jau pusėtina skylė. Tai nuo 
bučiavimo jis prakiuręs. . 
aš tau pasakysiu, kad lai-!

gauna popiežiui į koją pa
bučiuoti. Kad ir be velyki
nės toks numirtų, arba kur 
ant marių su šipu nuskęstų, 
jo dūšia jau nepražus. Pa
galios nereikia būtinai į ko
ją pabučiuot, užtenka pabu
čiuoti tą vietą, kur šventas 
tėvas atsisėda, ir tai jau 
žmogus gauna didelių atlai
dų. i

— Atleisk, tėve, kad aš §3^
taip išsireiškiu, bet jeigu _ 
jau taip yra, kaip tu sakai.' 
tai tu būtinai turėtum pasi-| _
rūpint įgyti kokį seną po- suvilgant kerosinu. Tegul 
piežiaus puodą, o tuomet vi- pastovi suvilgintas kelias 
są savo vaiską galėtum nu- ~ " 1
vesti į dangų.

tuomi pasa- 
as yra labai 

________ t musų šalį ir 
žmones ir jieškoti mums ta
me Ryme kokios nors pagal
bos, reiškia vergiškumą.

— Maike, aš protestuoju 
prieš tave. Tu įžeidi Rymą!

— Ne, tėve, aš jo ne įžei
džiu, tik sakau teisybę. Ry
mo palaiminti kryžeiviai per 
metų metus plėšė ir degino 
Lietuvą, norėdami įskiepyti 
lietuviams popiežiaus tikėji
mą. Priėmus lietuviams tą 
popiežinį tikėjimą, Lietuva 
pateko kunigų ir ponų ver- 
gijon. Popiežiaus kunigija 
uždengė juodais skvernais 
Lietuvą ir tenai pasidarė 
tamsu, kaip vidurnaktyje. 
Net prigimtą musų kalbą 
jie norėjo išnaikinti, aiškin
dami žmonėms, kad musų 
kalba yra "pagoniška” kal
ba ir kad krikščioniškas 
Dievas "pagoniškos” kalbos 
nesupranta. Kitose šalįse 

’; progresavo, tobuli- 
jnosi, o Lietuvoj popiežiaus ’ ------ •• •

J lr 
sveika Marija" mokino.

yra tokia, kad 
užsienyje daromi 

žmonės laksto 
siuntinėja žinias,

-ra Pasekmė
y A 1

. , Į stebuklai, 
oru, oru

KELEIVIS

Brangenybe Rusijoj
viskas smarkiai noro negalėjo prigulinčiai 
Yra ta vorai, ką sėti savo laukus: rekvizici- 
dvigubai ir net jos keliu nustojo jie jiems 

Miestuose, o ypač reikalingų grudų-sėklų. Pas 
labai pabrango daugeli nėra duonos ne tik

Rusijoj 
brangsta, 
pabrango 
trigubai, 
dideliuose . _ , _ .
mėsa, duona, druska, mal- šįmet.— nebus jos ir sekan- 
kos, žibalas 
Brangenybė 
miestus, bet 
net kaimus, 
liuj ir visokius 
kaip ana, Sibiro taigos gy
ventojus. Seniau iš Sibiro 
išveždavo nemaža duonos i 
Europeiškos Rusijos guber
nijas. Dabar tas išvežimas 
smarkiai sumažėjo arba vie
tomis ir visai persitraukė, 
ir nežiūrint į tai.tokiose vie
tose duona, pienas, kiauši
niai ir k. d. ne tik neatpigo, 
bet net pabrango. Vienur 
pabrangimą galinta išaiš
kinti vietinių prekėjų ir net 
valstiečių spekuliacija, kitur 
ištremtųjų skaitliaus padi
dėjimu. Jei ištremtieji 
taip pat eis į Sibirą, kaip 
ėjo ligšiol, tai vietomis iš
tremtųjų bus daugiau, kaip 
vietinių gyventojų, ir pir- 
mesniems tuomet prisieis 
badauti. Jau ir dabar vieto
mis valstiečiai arba visai at
sisako duoną pardavinėti, 
arba mėgina lupti neišpasa
kytas kainas.

Miestuose administracija 
neva kovoja su brangenybe 
ir tam tikslui įveda "tak
sas." Bet toji kova su bran
genybe stačiai karikatūriš
ka. Pskove su tos kovos 
pasirodymu miltai liko pa
pildyti smiltimis; tame pat 
Pskove "taksą" įvedus ne
begalima buvo gauti svies
to: prekėjai atsisakė jį par
davinėti ir laukė geresnių, 
žinia sau. laikų. Pagaliaus 
prekėjai paėmė viršų, ir ne
tik sviestą pardavinėjo, kaip 
išmanė, bet taipogi kėlė kai
nas, kada norėjo ir ant ko 
norėjo.

Brangenybė gal vis augs, 
nes karė veikiausiai ne greit 
sustos. Be to, šiais metais

ir kiti dalykai, čiais metais, 
siekia netik I

ir miestelius ir 
o tame skait- 

užkampius

Panašiai dedasi ne vien 
vietose karės apimtose, bet 

i ir Rusijos gilumoj. Stip
riausi laukų apdirbėjai pa
imti į kariumenę, išsiųsti 
ant karės laukų, kur vieton 
javus

I skerdžia, ir 
kam laukus

. kam juos 
žemdirbiai.

I laudami,
i ir vien tik 1915 metais 
| nebeapsėjo nuo 1 į iki 1 sa
vo paprastai apsėjamų že
mių. Sekančiais metais bus 
daug blogiau. Taip dedasi 
žemdirbiškoj Rusijoj, vei
kiausiai daug blogiau su 
duona Vokietijoj ir Angli
joj. Ir tik stipri visuomeni
ška organizacija gali pa
lengvinti šį padėjimą.

Duonos stoka kaime smar
kiai paliečia miesto gyven
tojus, o ypač darbininkus, 
kurių daugybė uždirba ar
ba daug mažiau, kai seniau, 
arba ir visai be darbo vaik
ščioja. Viskas brangsta, o 
darbininkų uždarbiai mąž
ta. Visos karės sunkenybės 
labiausia paliečia proleta
riato sprandą. Be to. nors 
vietomis ir randasi užtekti
nai duonos, mėsos, bet pas 
mus nėra tokios organizaci
jos, ką pasirūpintų lygiu 
visko išplatinimu. Daug 
dar prisieina mums moky
tis pas šovinistus taip kei
kiamus vokiečius. Mūsiškė 
administracija netik nepa
deda šiam darbui, priešin
gai. daug trukdo, jei kur 
apsireiškia privatiškas už
manymas; o darbininkus, 
besirūpinančius savo padė
jimo pagerinimu, vis siun
čiama Sibiran.

Toks padėjimas nebegali lI

kirsti, jie žmones 
nėra 
nėra 
Kiti

aciu tam 
nuvalyti, 
apdirbti.
pinigų bereika- 

išpardavė duoną 
tik 1915

TRAGI KOMEDIJA RYME.
Popiežius:— in nomine natris! Kokią gi čia bobą jus 

man atvedėt? Ji man primena raganą...
Yčas (mušdamas ceremonijai) gabrinį pakloną): — 

Viešpatie, tai Amerikos Lietuvių tautininkų sandara 
maldauja tavo tėviškos palaimos. (Popiežius pakelia 
ranką ir koją, A.L.T.S. prezidentas puola ant Kelių ir 
bučiuoja atkištą popiežiaus šliurę.)

galėčiau su juo persiskirti.
Linkiu "Keleivio” redak

cijai ir leidėjams kuogeriau- 
sios kloties ir puikiausių pa
sekmių kovoje prieš Romos 
juodąją armiją ir darbinin
kų išnaudotojus.

Skaitydamas "Keleivį” aš 
pasiliuosavau nuo tikėjimiš- 
kų prietarų, kurie kaip re
težiai pančioję mano mintis. 
Kas pasiliuosavo nuo prie
tarų pančių nenorės nuolan
kiai nešti ir ekonominės ver
gijos pančius. Štai kokią 
naudą atnešė man skaity
mas "bedieviškų” raštų. Lin
kiu tos naudos jieškot kiek
vienam žmogui darbininkui. 

Povilas Petrauskas.

AMERIKOS

turi stebėtiniausių mašinų,
......  o Lietuvoj didesnė dalis 

žmonių skaityt nemoka. Ir 
vis tai ačiū juodai Rymo po
litikai. O tau, tėve, rodosi, 
kad Ryme lietuvių išgany
mas. Ačiū Rymo politikai 
Lietuvos ir vardo pasaulis, 
šiandien nežino.

1 —Vaike, sustok! Aš pa
žiūrėsiu Lietuvos istorijon, I 
ar ištikro taip buvo, kaip tu ‘

i

i

Kraujas galima išvalyti

Kas tai yra Esperanto? Kaip aš tapau liuosu nuo 
- - - - - -  tikybiniu prietariu. 

Philadelphijos lietuvių es- j 
perantininkų ratelio narys, i 
p. A. Dagis, prisiuntė mums 
laiškelį, kur aiškinama, kas 
tai yra Esperanto:

Esperanto yra tai dirbti
nė kalba, geniališkai išri
šanti nuo amžių tarptautiš- 
kos kalbos klausimą.

Esperanto yra tai gražiai 
skambanti kalba, kuri duo
dasi neišpasakytai lengvai 
linksniuoti prie visokeriopų 
minčių bei išsireiškimų; nė
ra tokios minties, kurios 
žmogus Esperanto kalboje 
negalėtų išreikšti.

Esperanto yra tai neutra- 
liškas įrankis komunikaci
jai tarp intelektuališkos 
žmonijos.

Esperanto neturi tikslo 
panaikinti tautines kalbas, 
bet šalia tautiškų kalbų tar
nauti tarptautiškuose reika
luose.

Esperanto atneša Lietu
viams garbę, nes jos auto
rius gimęs Lietuvoj.

Esperanto lygina visų 
tautų žmones ir prašalina 
neapykantą, nes kalbant es- 
perantiškai nereikia nusiže
minti prieš svetimas kalbas.

Esperanto yra didžiausis 
kultūriškas išradimas devy
nioliktam šimtmetyje ir tu
ri didelę ateitį prieš save.

Esperanto kalbos grama
tika neišpasakytai lengva; 
vidutiniškai prasilavinęs 
žmogus ją gali išmokti į va
landą laiko.

Esperanto kalbos žodynas 
susideda iš kelių tūkstančių 
grynai tarptautiškų šakni
nių žodžių, beveik visiems 
apšviestiems žmonėms žino
mų, taigi daugiau kaip pusę 
nereikia nei mokintis:

Esperanto šiandien ant 
tiek jau yra išsiplainęs, kad 
nerasite pasaulyje miesto ir 
didesnio kaimo, kur nebūtų 
esperantistų. ’

Esperanto kalboj parašy
tą tekstą galima skaityt su 
pagalba žodyno, net nesimo- 
kinus gramatikos, kas kito
se kalbose yra visai negali
mas daiktas.

Eesperanto, užkariavęs 
pasaulį, atneš žmonijai tą 
naudą, kad žmonės galės 

'skaityti viską, ką rašėjai 
Į yra per amžius parašę, ar 
; parašys, nes tą viską lengva 
j bus išversti į esperanto kal- 
, bą.

Esperanto milžiniškais 
: žingsniais žengia pirmyn; jį 

r_____ __ w . i tūkstančiai draugysčių pla-
Lekcija rinkų ir kolionijų. o pakol tina, turi daug laikraščių ir 

perdaug skaudi, kad tos varžytinės neišnyks, ka- j suviršum 5,000 tomų litera- 
..............................................v --------’------ . įturos, verstos ir originališ- 

Taigi karių nanaikinimui kos bei tūkstančius prakil- 
‘........ ; daiktas yra so- nių prietelių-rėmėjų.

I
liko sunaikinta daug laukų ilgai tęstis, ir pagaliaus dar- 
netik visoj Lenkijoj ir Lie- bininkams prisieis pasakyti 
tuvoj. bet tainogi beveik vi- savo žodį ir darbininkams 
soj Latvijoj, iš dalies Balt-: prisieis užsiimti atsakantes- 
gudijoj ir Ukrainoj. Marso niu viso to, kas brangsta, be 
tarnai kraujuose paskandi- ’ 
no žemdirbių prakaito vai
sius. Lenkijoj. Lietuvoj. La
tvijoj bei kaimyniškose gu
bernijose netik negalima 
buvo prigulinčiai surinkti 
javus, bet prisiėjo atsisaky- kaip reikia žiūrėti į karę iri 
ti nuo žemės apdirbimo, nuo 
apsėjimo. Maža to, Lietu
vos ir Baltgudijos žemdir
biai ir prie didžiausio savo

ko negalima apsieiti, išdali-
■ nimu ir suvartojimu. Be to!
■ plačios žmonių minios su- 
|pras, kad dabartinę brange- 
' nybę ir jos pasekmes pagim
dė karė, ir užtai jie supras,

visus tuos, kurie ją iššaukė, 
i kuriems ji reikalinga, kas 
tikrieji jos kaltininkai.

A. Z.
t

Taikos Lygos Tuštumas
Paryžiaus "Temps" savo: 

redakciniame straipsnyje 
"Iliuzija ir tikrybė” apkal
ba Wilsono rekomenduoja
mą tarptautinę komisiją 
valstybių ginčams rišti, kaip į 
vienintelį vaistą prieš ka
res.

Reikia pasakyt, kad to
kios kūdikiškos nuomonės 
yra ne vienas tik Wilsonas. 
Musų tautininkai yra tos 
nuomonės, kad karių galima 
lengvai išvengti, tik reikia 
išrinkti tam tikrą tarptauti-

ros valstybės susiginčys, jų ralių valstybių, 
ginčą tuojaus pavesti šitai | Braziliją, pasmerkė. sulau- 
komisijai išrišti. Jiems ro
dosi, kad kaip tokia komisi
ja nutars, taip susiginčiju
sios valstybės ir padarys.

"Temps” rašo:
"Prezidento Wilsono pa

siūlymas primena mums tą 
keistą idėją, viešpatavusią 
tarp tūlų ratelių pirm karės, p*»xcuh.<* uc-į
bet dabar nuvedusią pasaulį galės išnykti varžytinės dėl 
į baisią nelaimę. F 
buvo ____ , __  _ - „ .
tai klaidingai idėjai pašau- rėš bus neišvengiamos, 
lis dabar įtikėtų.

"Visų pirmiausia reikėtų vienintelis 
prezidento Wilsono paklaus- cializmas, kuris panaikina

rimų juk neužtenka. Jeigu, 
kaip kartais yra sakoma, 
valstybių susivienijimas įve
stų vyriausią taikos sargy
bą, tai tas da negali praša
linti karių. Gyvenimas jau 
aiškiai parodė, kad tokia te
orija praktikoj neveikia. 
Juk po Haagos konferenci
jos nutarimais buvo pasira- 

Į šiušios 26 valstybės. O ke
blios jų panaudojo spėką, kad 
'tie nutarimai butų pildomi7. 
j Kelios jų pakėlė nors plato- 
nišką protestą prieš tų nuta- 

nę 'komisiją ir kaip' tik kat-: rimų laužymą? Kuri neut- 
ros valstvbės susiginčvs, įu ralių valstybių, išskyrus

žymą Belgijos ir Liuksem
burgo neutralitetų? Ar ga
li didžioji Amerikos demo
kratija tais nutarimai pasi
remdama apginti savo pilie
čių turtą ir gyvastį?”

Pakol bus privatinė nuo
savybė. pakol išdirbystė bus 
paremta ant pelno, patol ne-

I
i

Tat mokinkimės ir platin- 
.__ .. ____ o____ ____  ti, kuomi jis gali gvarantuo- privatinę nuosavybę ir pel-lkime tarptautišką neutrališ-
minutas, paskui išplauti šal-(ti tokio tarptautinio režimo ną, o kartu su tuo ir varžy-.ką pagelbinę kalbą ESPE- 
tam vandenyj. įkūnijimą? Paprastų nuta-tines dėl rinkų. RANTO!

l 
I
ii

Dažnai nepasisekimas ar 
nelaimė būna pradžia lai
mės. Turiu pripažinti, kad 
tokia nuomonė yra teisinga. 
Taip atsitiko ir su manim.

Atvykus man į šią "palai
mos” šalį 1912 metais, ne
maža buvau susikrimtęs ne
radęs čia visa to, ką sau įsi- 
vizdindavau anapus vande
nyno gyvendamas. Apsigy
venau žinomoj lietuvių tirš
tai apgvventoj kolonijoj — 
Brighton’e. Šventas tu ma
no Jackau! linksmybių čia 
tiek, kad tik susnudėliui ga
li būt nuobodus ir nesmagus 
gyvenimas. Manęs tos vi
sos linksmybės visgi kaž-ko- 
dėi neinteresavo. Prieš ma
ne visuomet stodavo klausi
mas: kokia nauda iš tų "pa
silinksminimų?” Prie ko-gi 
veda tasai girtuokliavi
mas?... Ne! ne tuo keliu!— 
man ataskydavo mano min
tis.

Neturėdamas darbo trau
kiu Bostonan darbo jieško- 
tų. Prie tų mano susikrim
timų prisidėjo kaip tyčia da 
viena nelaimė: užpuolė lie
tus. Atsiradau kaip tik 
prieš tą "bedievišką 'Kelei
vio’ namą." Baugu, bet ką 
darysi. Kalbėdamas 
dvasioje visas maldas, 
kias tik išmokau nuo 
mamos, prisiglaudžiau nors 
prie sienos, laukdamas kol 
audra praeis. Smarkus lie
taus lašai varė vidun, bet 
baugu ir gana. Sužaibavus 
smarkiam žaibui aš lange 
išvydau tarp kitų išstatytų 
knygų knygutę antgalviu 
"Kodėl aš netikiu į Dievą.”

Keisto žingeidumo paim
tas. aš įnėjau vidun, kad pa
prašius parduot man tą kny
gutę. Juk tai ta pati, kurią 
aną nedėldienį musų klebo
nas bažnyčioje taip iškeikė, 
bet nepasakė, kas ten para
šyta. Aš noriu pats matyt 
ką tie ”baisųs bedieviai” ra
šo. Na ir nusipirkau kny
gutę, kad perskaičius sude
ginti ją. Stebėtina. Tie be
dieviai pasirodė man pilni 
mandagumo ir žmoniškumo 
žmonės. Laukiant lietaus 
pereinant pasiimu ir "Kelei
vį" pasižiūrėti. Skaitau ir 
jaučiu kokį tai smagumą. 
Užsiprenumeruoju ir "Ke
leivį" į namus, užsidaręs 
kambaryje skaitau. Vieną 
numerį perskaitęs galas nuo 
galo, laukiu kito.

Pajuto mano buvusieji 
draugai, kad aš labai nuto
lęs nuo jų, sušnipinėjo prie
žastį "mano atsimainymo” 
ir pradeda persekioti. Pri
siėjo permainyt gyvenimo 
vietą. Atsidūriau net Chi
cagoj. Dabar bus jau ket
virti metai kaip skaitau 
"Keleivį” ir jokiu budu ne- davio.

savo 
ko- 

savo

IŠS1NEŠDINK1T! ARBA 
BUSIT IŠVARYTI.

Toks yra Carranzos ulti
matumas amerikonams.

Meksikos prezidentas Car- 
ranza jau kelis kartus pro
testavo prieš amerikonų įsi
veržimą Meksikon, bet pe
reitoj sąvaitėj prisiųsta jo 
nota prezidentui Wilsonui 
yra jau tikras ultimatumas.

Nota apima 12,000 žodžių 
ir išparodo visus amerikonų 
prasižengimus prieš Meksi
ką. Tenai sakoma, kad po 
incidento Columbus mieste 
Amerikos kariumenė įsiver
žė Meksikon neturėdama 
tam leidimo iš Meksikos val
džios ir tuomi sulaužė Mek
sikos suverenitetą. Paskui 
Suvienytų Valstijų valdžia 
prižadėjo tą kariumnę at
šaukti, bet savo prižadėjimo 
neišpildė — netik neišpildė, 
bet šiomis dienomis dar ki
tą ekspediciją nusiuntė. 
Taigi Washingtono valdžios 
darbai prieštarauja jos žo
džiams, sako Carranza. O 
kas link tų užpuolimų ant 
pasienio miestelių, tai Mek
sika juk nekalta, kad Ame
rika yra persilpna savo ru- 
bežiaus pusę apginti nuo 
plėšikų.

Šitaip viską išdėstęs ir ge
rai Wilsono administracijai 
per nosį sudavęs Carranza 
apreiškia, kad Amerikos ka- 
riumenę Meksikoj jisai areš
tuojąs ir reikalauja, kad A- 
merika ją tuojaus atsiimtų. 
Jei geruoju neatsiims, Mek
sika ją išvys, nepaisydama 
kad ir ginklo spėką reikėtų 
panaudoti.

VVashingtono valdžia ant 
to sako, kad kariumenės ji 
neatšauks patol, pakol Mek
sika aiškiai neparodys, jog 
ji gali užlaikyti tvarką A- 
merikos pasienyje pati.

Kažin, ar šitie kivirčiai 
galės be karės užsibaigti.

NUSINUODIJO BROOK- 
LYNO LIETUVIŲ 

BANKIERIUS.
Plačiai išsigarsinęs tarp 

Brooklyno ir New Yorko 
lietuvių bankierius Max Ko- 
bre jau nusinuodijo. Jis bu
vo kaltinamas už išeikvoji
mą žmonių pinigų ir jam 
gręsė kalėjimas, todėl, ma
noma, jis ir atėmė sau gy
vastį. Jį rado pereitoj ne- 
dėlioj iš ryto negyvą; jis gu
lėjo virtuvėj šalia gazinio 
pečiaus, kuris buvo atsuktas 
ir pilna virtuvė buvo priėjus 

jgazo. Ne vieno lietuvio su
taupyti centai pas jį žuvo.

1

i

MINIMUM ALGA — 
3 DOLERIAI.

Washingtono Darbo de
partamentas iš darbininkiš
kų reikalų kongreso komisi
jos gavo padavadijimą, ko-

i kia turi būti minimum mo
kestis. Komisija nutarė, 
kad minimum alga turi būti 
3 doleriai dienai. Tokią al
gą, suprantama, turės gauti 
tik valdiškus darbus dir
bantieji darbininkai. Pri- 
vatiškose pramonėse darbi
ninkai kaip buvo, taip ir pa
liekami liuosai valiai darb-



AMERIKOJ PRIVERSTI- • 
NA KAREIVYSTĖ.

Amerikos militaristai dar
buojasi visais atvejais. Ka- 
riumenės padidinimo suma
nymas kongrese jau užgir- 
tas. Laivyno padidinimo 
užgirimas taipgi jau užtik
rintas. Dabar reikia įvesti 
tik priverstiną karei vyste. 
Ir štai senatorius Chamber- 
lain panašų bilių jau įnešė. 
Dabar jį svarsto senato ko
misija militariškiems reika
lams ir, kaip rodos, tas bi- 
lius bus neužilgo priduotas 
senatui.

Karės ministeris Baker j 
šitam biliui labai pritaria.

•Jeigu šitas bilius pereis, 
lai visi Jungtinių Valstijų 
vyrai piliečiai nuo 12 iki 23 
metų turės priverstinai eiti 
mokytis kairško meno.

Vaikai nuo 12 iki 14 metų 
amžiaus įstoja į taip vadina
mus "Citizen Čadet Corps” 
ir kas metai miklinasi po 90 
valandų be ginklų.

Nuo 14 iki 16 metų vaikai 
mokinasi kas metai po 90 
valandų šaudyt ir durti į 
žmogų (krikščioniškai!).

Nuo 18 metų tokie vaikai 
jau turi stoti piliečių kariu- 
menėn (citizen army) arba 
laivynan ir tarnauti tenai 
iki 23 metų, o potam jau už
rašomi į atsarginius, kurie 
gali būt paskui mobilizuoja
mi bile kada prezidentui pa
šaukus.

Už vengimą nuo tos "pa
triotiškos" tarnystės skiria
ma piniginė bausmė ir kalė
jimas.

Ar matot, prie ko eina A- 
merikos kapitalistai ?!

KARIUMENĖS PADIDI- 
KIMO BILIUS UŽ

TVIRTINTAS.
Pereitoj sąvaitėj prezi

dentas Wilsonas užtvirtino 
priimtą Kongreso bilių ka- 
riumenei padidinti. Sulyg 
to biliaus, Jungtinių Valsti
jų armija dabar bus padi
dinta iki 211,000 vyrų ra
mybės laiku ir iki 261,500 
vvrų karės laiku.

Kadangi be šitos regulia- 
rės armijos Amerikoj bus 
da taip vadinama ir šalies 
sargyba (national guard.t, 
kurion įneis apie 457,000 
žmonių, tai išviso karės me
tu Amerika galės pastatyti

. dabar apie 718,500 vyru.
Be to da šitas bilius kartu 

j skiria $20,000,000 valdžios 
fabrikai sprogstančions 

i medegoms dirbti ir duoda 
j valdžiai teisę karės metu 
paimti visas privatines gin
klų ir amunicijos dirbtuves 

j į savo rankas.

JĖZUITAS PASMERKIA 
MOKSLĄ.

New Y’orke 4 birželio lai
kydamas savo pamokslą jė
zuitas kun. Joseph R. Rock- 
well, kuris yra prezidentu 
Brooklyn College mokyklos, 
pasmerkė apšvietą, šaukda
mas visus katalikus kovon 
prieš literatūrą, kuri platina 
laisvamanybą. Ir netik li
teratūrą tasai jėzuitas pa
smerkia, bet taipgi beveik 
visas augštesniąsias mokyk
las, kurias neleidžiama ku
nigijai kontroliuoti; girdi, 
tos mokyklos naikina kata
likų bažnyčią. Reikia jam 
pritart; mokyklos šviesda-1 
damos žmones, naikina jų 
tamsumą ir prietaringu-; 
mą. o tatai yra tvirčiausiais 
bažnyčios pamatais. Jei tie j 
pamatai griaujami, tai turi 
griūt ir ant jų pastatyta ku
nigijos biznio įstaiga. Tik 
ar jėzuitams pasiseks išnai 
kinti mokyklas ir apšvietą 
skleidžiančią literatūra, tar 
galime pilnai būti įsitikinę, 
kad ne!

POPIEŽIUS UŽDRAUDĖ 
KATALIKAM ŠOKTI.
Anglų laikraščiai paskel

bė žinią, kad popiežius už
draudė visiems katalikams 
Jungtinėse Valstijose ir Ka
nadoj rengti šokius ir ba
lius. Tokie pasilinksmini
mai, kur dalyvauja vyrai su 
moterimis iki vėlyvos nak
ties, esą nemorališki ir ka
talikams neleistini.

Bet kodėl "šventas tėvas" 
neuždraudžia kunigams lai
kyti klebonijose jaunas gas- 
padines? Juk tai blogiau 
da negu šokiai.

PALIKO §300,000,000.
šiomis dienomis St. Paul, 

Minn., mirė milionierius 
James J. Hill. Palikti jo tur
tai apskaitomi į 300 milionų 
dolerių. Vis tai iš nusuktų 
darbininkams algų.

TRAUKINYS NUVIRTO 
NUO TILTO.

Waterloo. Iowa. 
nelaimė ištiko ties Packard, 
Ia. Pasažierinis traukinis 
nuvirto nuo tilto ir pasinėrė 
upėj su visais žmonėmis. 
Pereitoj subatoj buvo išim
ta jau 25 lavonai. Kiek bus 
iš viso žuvusių, da nežinia.

Baisi

LAIVYNO PADIDINIMAS 
ATSTOVŲ BUTE 

UžGIRTAS.
Armijos padidinimo bilių 

priėmus, dabar kongrese 
svarstomas laivyno padidi
nimo bilius. Atstovų butas 
pereitoj pėtnyčioj jį jau už- 
gyrė. Prieš tą bilių balsavo 
tik 4 atstovai. Daugiausia 
jam priešinosi socialistų 
kongresmanas London. De-' 
mokratai su republikonais j 
balsavo "už." Jiems mat! 
nerupi, kad tuos milionus, Į 
kurių bilius reikalauja lai
vyno padidinimui, turės už
dirbti darbininkai. Dabar 
bilius eina į senatą ir jau 
iškalno yra užtikrinta, kad 
senatas jį priims, o Wilsonas ■ 
užtvirtins. Bilius reikalau
ja, kad prie dabartinio Su- 
Į vienytų Valstijų laivyno bu- 
į tų pridėta 17,000 jurininkų i 
ir 69 nauji laivai, būtent: 5! 

'sunkus skraiduoliai, 4 grei- 
j ti skraiduoliai, 10 kontrami- 
nininkų ir 50 submarinų; 

! prie to da pridedama 130 or
laivių ir valdžios fabriką 
šarvams daryti. Visa tai i 
atsieisią apie §270,000.000.

BAISUS KERŠTAS.
Worcester, Mass.— Birže

lio 4 d. namuose po nr. 18 
Hill st. atsitiko tragedija. 
Vienas tų namų Įnamių.Giu- 
seppi Carso, sugrįžęs apie 
7 vai. iš darbo nuo geležin
kelio, ir pastebėjęs,kad jošei 
nininkė Angella Armento 
maloniai šypsosi kitam, bet 
te jam, apreiškė, kad visi 
namiai išsikraustytų, bet 
’avę~ šeimininkės atsaky
mą. kad "jis čia ne bosas." 
nuėjo savo kambarin, pasiė
mė brauningą ir sugrįžęs 
pradėjo šaudyt. Pasąuale 
Larosso apgindamas šeimi
ninkę šoko Carso ir šeimi
ninkės tarpan. Carso suva
rė Į Larosą tris kulipkas; 
kitus šuvius, kiek revolve
ryje turėjo, paleido Į kitus 
esančius žmones, bet kulip- 
kos susmigo i sienas ir kitų 
nepataikė. Carso pabėgo. 
Tasai piktadaris atvyko A- 
merikon prieš šešis mėne
sius iš Italijos palikęs, ten 
moterį su vaikais.

BIZNIS ĖJO GERAI.
Massachusetts valstijos 

statistikos biuras paskelbė 
savo trimėnesinį raportą už 
sausi, vasari ir kovo mėne
sius, išparodant skaitlinė
mis, kad per šiuos tris mė
nesius šiemet biznis ėjo ge
rai. Visi fabrikai dirbo 
viršlaiki, ypač metaliniai ir 
mašinų fabrikai. Ir sako, 
kad tik "mažas nuošimtis” 
produktų buvo pagaminta 
užsieniui, viską daryta na
miniams reikalams. (Ar ir 
amunicija?) Blogumas tik 
tame, kad trūksta žaliosios 
medegos.

Tuo laiku bedarbių butą 
mažiau, negu kada-nors, nes 
tik 3.9 nuošimtis.

Pbotos by Amerlcan Prese Aseociatlon

Ispanijos karalpalaikis Alfonsas ir Amerikos prezidentas 
Wilsonas, kurie norėtų būti taikos tarpininkais. Bet var

giai jų noras išsipildys.

Ar Wilsonas
t

"Neini” atsako vokiečiai.
Vokietijos Reichstage bu

vo pakeltas anądien klausi
mas, ar vokiečiai gali sutik
ti, kad busimam taikos kon
grese tarp kariaujančių val
stybių tarpininkautų Ame
rikos prezidentas Wilsonas?

Veik visi atstovai vienu 
balsu atsakė i tai: "Neini" 
(Ne!).

Ypač priešingi Wilsonui 
tautiškieji vokiečių libera
lai. Jie nurodo, kad jisai 
yra didelis sąjungininkų ša
lininkas ir todėl negali būt 
bešališkas tarpininkas. Esą, 
jisai nuolatos bombarduoja 
Vokietiją savo notomis, ka
da tik vokiečių submarinai 
nuskandina savo priešų lai
vą su ginklais, bet jis visai 
nebombarduoja Anglijos, 
kuomet šita Vokietijos mo
teris ir vaikus marina badu. 
Tokio tarpininko Vokietija 
negalinti prisiimit. Vokie
tija greičiausia norėsianti, 
kad taikos reikaluose tarpi
ninkautų Šveicarijos prezi
dentas.

Taigi musų p. Wilsonui 
nėra vilties taikos didvyrio 
rolę gauti. O čia jis jau ir 
taikos pieną buvo paskelbęs.

Nabagas!

KALTINA KATALIKŲ 
KUNIGUS SUKTY

BĖSE.
New Yorko majoras Mit- 

chell paskelbė, kad jis rei
kalaus iš district attorney 
Svvanno vvarrantų katalikų 
kunigams areštuoti. Jisai 
kaltina tuos jegamasčius iš
kraipyme tiesos, priešginia- 
vime valdžiai ir kitokiuose 
kriminališkuose prasižengi
muose. Su kunigais kalti
nama kartu ir keliatas svie
tiškų klerikalų. Majoras 
Mitchell esąs pasiryžęs da
bar išvilkti i aikštę visas ku
niginių Įstaigų paslaptis ir 
dėsiąs visas pastangas, kad 
tie tamsus urvai butų užda
ryti. o kaltininkai nubausti. 
Bus didelis skandalas. Ku
nigai jau dreba.

f

I

DR-STĖ B. P. LIET. DARB. 
COURTNEY, PA.

Šiuomi pranešame visiems 
sąnariams, kad šiais metais 
Draugystė turi daug ligonių 
ir negali išsimokėt, todėl nu
tarta pakelt mėnesinę mo
kesti 25c. daugiau. Visi na
riai nuo dabar turės mokėt 
mėnesinės po 75c. iki nesu
plauks į iždą užtektinai pi
nigų. (24)

Ad. Poteliunas, rašt.

AUKOS
LIETUVOS ŠELPIMUI.

Keleivio” Kalendorius.
Dabar sugrįžo daug "Ke

leivio” Kalendorių iš Anglu 
jos. Todėl kurie norite, ga
lite užsisakyt. Kaina 

Kel.” skaitytojams 10c.
"KELEIVIS,"

28 Broadway,
So. Boston, Mass.

Pajieškau Onos Bulkevičaitės, Kau
no gub., Panevėžio pav.. Pabiržės pa
rap.. gyveno Bostone. Turiu svarbų 
reikalą, meldžiu atsišaukti.

P. Dzevecka.
231 Cardoni avė., Detroit, Mich.

25c
Pajieškau brolių Antano ir Juozo 

Sadauskų, Kauno gub., Vilkmergės 
pav.. Raguvos parap. U žūna rėš so
džiaus, taipgi Emilės Vecikaičios 
Klabinių kaimo.

Jenas Sadauskas.
2333 Russell st., Detroit, Mich.

Pajieškau savo vyro Felikso Valan
ti no, 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. Jo brolis Pranciškus gyve
no tame pačiame mieste. Abu mu
zikantai. Kas apie jį žino meldžiu 
pranešti. (23)

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

Paj ieškojimas
1.. Sudentui. kuris gyvena Camb 

ridge, Mass., yra "Keleivio" redakci 
joj du laiškai. Ateikit atsiimti.

PAJ1E.ŠKOJ1MAS Iš RUSIJOS.
Gerbiamoji "Keleivio" redakcija?

Tikiuosi leisite man per skiltis ger
biamo laikraščio "Keleivio” pranešti 
saviems pažįstamiems ir giminėms 
apie savo likimą. Karės baisenybių 
varoma atsidūriau net Kaukaze. Be- 
sibastydama pamečiau savo brolių 
Amerikoj adresus dėlto jiešKau savo 
brolių per 'Keleivį." Mano broliai 
Juozas ir Izidorius Zaroniskiai. Ado
mas ir Tadas Beinoravičiai (Bentno- 
ravičiai) Kauno gb., Raseinių pav. ir 
parapijos, Dumšiškių kaimo, jeigu 
kas juos žino, ar jie patįs skaito "Ke
leivį.” malonės pranešti mar. jų ad
resus.

Mes pabėgėliai esame baisiame pa
dėjime, šaukiamės pagalbos. Susiži
noti su mumis galima šiuo adresu:

Stanislaw Jardovski,
Aleksandrovskaja ulica. Ne. 33, 

Tiflis, Kaukaz. Russia.
Peredat Petronėle Bentnorovič.

Pajieškau savo žmonos Bronislavos 
Jasikienės. Ji išvažiavo 24 gegužės 
su kitu vyru iš Stoughtono ir pasiė
mė su savim mergaitę Elzbietą 7 me
tų ir bernaitį 1 metų 9 mėnesių, to-

dėl pranešu, kad apsisaugotumėt ir 
malonėsit man pranešti. (24)

Pranas Jasikas,
201 Perry st- Stougnton, Mass.

Pajieškau Jono Mažeikos, Kauno 
gub.. Panevėžio pav., Biržų mieste
lio. Meldžiu greit atsišaukti.

Juozas Yogminas,
18 Cottage st.. Easthampton, Mass.

Pajieškau pusbiolio Juozapo Ru- 
medžio ir Varonikos Višniauskienės, 
po vyro Mitchelienės.

M. Mitchell,
P. O. BOX 454. Hartshorne, Okla.

Pajieškau seserėno Liudviko Ba- 
gočiaus. Kauno gub.. Telšių pav.. Pa
vandenės parap.. Milvidiškių kaimo.

Jonas Rupeika. (24)
BOX 506. Huntington Sta., N. Y.

Pajieškau Franės Kriščiokiutės, 
Duobiškių kaimo, Šilagaliu valse.. 
Sintautų parap.. Suvalkų gub. Taipgi 
Juozo Stanaičio, gyvena rodos Illinois 
valstijoj.

.Marė Kriščuikiutė-Olekienė.
548 N. W. VVebster st.,

Grand Rapids, Mich.

Pajieškau dėdės J. Dikšo ir pus. 
brolių Igno ir Juozo Dikšų, visi Kau
no gub., Šiaulių pav., Radviliškio pa
rapijos. Barvainių sodžiaus.

Jonas Januševičius,
3130 VV. 39th str., Chicago, 111.

Pajieškau brolio Bonifaco Luko
šiaus. Atsišaukite. Dabar yra pro
ga žuvaut.

A. Lukošius,
411 Freeport st., Dorcheste, Mass.

Pajieškau brolio Jono Matulevičiau, 
Suvalkų gub., Aukštosios Panemunės, 

au gyveno Michigan, vėliaus 
mainose. (25)

Simanas Matulevičius 
street. Detroit. Mich.

pi r nu 
dirbo

Pajieškau draugų Jono Blazgio, Jo
no Augustainio, Antano ir Justino 
Damijonaičių, visi Suvalkų gub.. 
Naumiesč’ 
šaukti.

Antano 
visi Suvalkų 

pav. Meldžiu greit atsi- 
(25)

C. Semen. 
ANYOX, B. C.. Canada.

Andrius Vanagas. Kauno gub.. Ra
seinių pav., Švėkšnos parap., iš rusų 
kariumenės pajieško per žemiau pa- 
sirašusią savo brolių Jurgio, Adomo 
ir Kazimiero Vanagų, taipgi seserų 
Rozalijos ir Barboros ir kitų savo 
giminių Amerikoj. Kreipkitės dėl 
pletesnių apie jį žinių šiuo adresu:

Agota Brazaičiutė, (24)
BOX 128. Simsbury, Conn.

Pajieškau tėvo \ inco Cibirko, Su
valkų gub.. Mariampolės pav., iš V ei- 
verių. Gyveno Fredrikstowne.

Marijona Prekšienė, 
l()00 So. Park avė. Herrin, III.

Pajieškau brolio Antano Dulkio, 
Kauno gub., Raseinių pav., Aleksan- 
drowsko valsčiaus. Vanagų sodos. 
Turiu labai svarbų ir neatidėtiną rei
kalą susižinoti su juo, dėlto meldžiu 
kas žino pranešti. (25)

Antanas Ogintas,
520 Hughitt Avė., Superior, Wis.

Pajieškau apsivedimui lietuvai
tės, mokančios anglų kalbą ir angliš
kai rašyti, nebijančios civiliško šliu- 
bo, nedidelio ūgio. Ne senesnės 26 
metų. Su pirmu laišku prašau pa
veikslo. (23)

W. Taurevičius
BOX 442, Randolph. Mass.

Pajieškau apsivedimui merginos 
ar našlės ne visai jaunos, mylinčios 
dorą gyvenimą. Ypač pažįstamųjų 
meldžiu atsišaukti, platesnes žinias 
suteiksiu per laišką.

Aug. Kilevicz. (24)
BOX 113. Bearereek, Mont.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
aš esu 24 metų, laisvamanis. Mergi
na. kuri nori turėti gražų žmonišką 
gyvenimą, malonės atsišaukti. Turi 
mokėt lietuviškai skaityt, ne senesnė 
20 metų.

J. Vasiliauskas.
577 Miivaukee st, Milvaukee, Wis.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
ar našlės-bevaikės, ne senesnės 30 
metų. Aš 27 metų nerūkantis ir ne
geriantis. laisvų pažiūrų. Būt 
tina ypatiškai pasimatyti.

J. F. Geraitis, 
143 XV. 4th st., Dayton,

greis-

Ohio.

Pajieškau giminių: Miko Puteliaus- 
ko. Jono Čepulio ir Adelės Zukaus- 
kiutės, visi Vilniaus gub., Trakų pav., 
Kroniaus vaisė.. Dabintos kaimo, gy
veno aplink Bostoną.

John Lakevich,
120 Swallow st., Olyphant, Pa.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nuo 18 iki 22 metų amžiaus, aš esu 
24 metų, laisvų pažiūrų, tokių pažiū
rų reikalauju ir draugės. Su pirmu 
laišku meldžiu ir paveikslo. (24)

, P. Bartašius,
986 East Market st., Akron. Ohio.

Pajieškau Antano Paulau.skio iš 
Gorgždiškių ir Bene Montrimo iš Var
niškio, gyveno Millinocket. Me. Mel
džiu atsišaukti.

F. Bartkevicz,
42 River st., Rumford, Me.

Pajieškau dėdės Frano Normanto 
Kauno gub.. Telšių pav., Kontaučių 
parap., 15 metų Amerikoj.

Jonas A. Žebrauskas.
349 E. Kensington avė.

Kensington, III.

Pajieškau apsivedimui merginos 
i ne senesnės 30 metų, blaivos ir my- 
I linčios dorą gyvenimą. As esu 30 
metas, blaivas ir pasiturintis. Mel
džiu atsišaukti.

Chas. Mochka,
P. O. Gen. Dėl. Philadelphia, Pa.

Reikalingi Darbininkai
Veilokų dirbtuvėse— dar

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

AMERICAN FELT CO.
Franklin, Mass.

REIKALINGAS BARBER1S
Garas, mokantis darbą, mokestis 

gera, darbas ant visados. Atsišaukit 
tuojaus. (23)

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

REIKALINGAS BUČERIS
Kuris moka atsakančiai darbą. Mo

kestis nuo $12 iki $15.00 sąvaitėj. 
Turi mokėt lenkiškai. Atsišaukit.
77 Broadway. So. Boston. Mass.

REIKALINGAS ŽUVININKAS.
Reikalingas vyras prie žvejojimo 

ant jūrių. Pirmą mėnesį mokama $30 
ir valgis. Paskui mokama daugiau. 
Darbdavis lietuvys. Atsišaukit pas: 

Andrew Lukas,
411 Freeport st., Dorchester, Mass.

PARSIDl ODA Bučernė ir Groaer- 
nė iš priežasties partnerių nesugyve- 
nimo. Parsiduoda gana pigiai.

PARSIDUODA 10 akrų žemės už 
$1,000 netoli Bostono. Savininkas 
važiuoja į karę.

PARSIDUODA 2 famiiijoms gy
venti namas, su visais ir.taisymais, 
taipgi 1 akras žemės, kluonas su tvar
tais ir vištinyčioms, gražioj Matta- 
pan vietoj. Savininkas po karei iš
važiuoja Vokietijon, nori greit par
duot.

JEIGU NORI INSIŠIURINTI na
mus, storą, rakandus ar gyvastį, vi
sados kreipkitės ir dėl viršminėtų 
reikalų šiuo adresu:

R. VASILIAUSKAS,
324 E str- So. Boston. Mass.

PARSIDUODA BUČERNĖ. GRO- 
SERŠTORIS IR TONIK BIZNIS 

Su vežimu ir arkliu. Parsiduoda 
pigiai, imu ir paskolą.

PETRAS SURVILA.
27 ,5th str.. E. Cambridge, Mass.

Parsiduoda Pulruimis!

NUŠOVĖ SAVO SUGULO
VĘ.

Iš Wilkes-Barres mums 
prisiųsta iš angliškų laikra
ščių iškarpų, kur aprašoma 
kruvina šeimyniška trage
dija tarpe lenkų o (o gal ir 
lietuvių). Tūlas Šavits iš 

i Port Bovvkley gyveno su tū
la Marijona Bakanauskiene 

! kaip su savo žmona. Baka- 
!nauskienė buvo našlė ir tu
rėjo jau 14 metų dukterį, o 
Šavits sakėsi esąs vaikinas. 
Bet nesenai Bakanauskiene

j sužinojo, kad jos meilužis 
lyra vedęs ir turi "krajuje" 
pačią. Kilo ginčai ir Ša
vits įsiutęs Bakanauskienę 
nušovė. Jis dabar areštuo
tas.

I

LOKELL. MASS.
Gegužės 25 d. š. m. gerb Bulotos ir 

Žemaitės prakalbose surinkta L. Š. 
Fondan $41.21c.

Aukavo: F. Gerbutavičius ir R. 
Čiulade — po $2.00; J. Bendzevičius 
ir A. Mažėtis — po $1.50.

Po $1.00 aukavo šie: V. Kujutis. V. 
Čiulade, J. Sadauskas, Z. Dziedulio- 
nis, B. čiulade, P. Kuzborskiutė. J. 
G. Versiackas. J. M. Karkutskis, S. 
Paulionka, V. Repečka, O. Bložanienė, 
A. Repečkienė, A. Ulčikas, M. Rama
nauskas, J. Kuzborskis ir J. Blažonis. 
K. Kujutis.

Po 50c. aukavo: J. Gudaitis, V. 
Blažonis, J. Verbitzkas, Z. Pigarga, 
A. Dziedulionis, A. Karkutskas. J. 
Karsokas. E. Kazlauskienė, J. Žiuris, 
J. Tareila, L. Tobulevičienė, M. Mi- 
kolioniutė ir V. Biekša.

Svkiu su smulkiomis aukomis __
$41.21.

Čia pat "Žiburėlio” kaso n surink
ta $2.19. Aukavo: J. Bendoravičius 
50c. Smulkių aukų $1.79. Viso $2.19.

A. Mažietis.
Pinigų $35.29c. priėmiau.

K. Šidlauskas. I.ŠF.

Pajieškau brolio Prano Miužio. gy
veno Philadelphijoj. Yra svarbus rei
kalas ir jo paties ar jį žinančiuju 
meldžiu atsiašukti.

Mike Miužius,
1516 Sangamon avė. Springfield, III.

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

Juozas Vasiliauskas.
B0X L. 114, Shirley, Mass.

Pajieškau Antaninos Skiraičiukės. 
Turiu svarbų reikalą ir meldžiu jos 
pačios ar kas apie ją žino pranešti. 

Wm. Laskevitz,
Pos Office, Camey’s Point. N. J.

Pajieškau pusbrolio Juozapo Žale- 
mos, Kauno gub., Telšių pav.. Sėdos 
parap., girdėjau iš Japonijos atvažia
vo Amerikon. Kas žino meldžiu pra
nešti.

Marinusius Gailis,
Everett Logg Co., Tulalip, Wash.

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 drabnyjA 
krautuvę. Matyt galima visada. (23)
3 Arthur st.. .Montello, Mass.

ižd.

J 3 MĖNESIUS ANT GE
LEŽINKELIŲ UŽMUŠ

TA IR SUŽEISTA 
46,000 ŽMONIŲ.

Tarpvalstijinė komercijos 
i komisija Washingtone pa- 
, skelbė, kad per 3 mėnesius, 
baigiant su 30 rugsėjo 1915 
metų, ant geležinkelių Su
vienyt. Valstijose buvo dau
giau kaip 46,000 žmonių už- 

į mušta bei sužeista. Tikras 
užmuštų skaičius yra 2,521, 
o sužeistų 43.518. Kaip prie 
Verduno.

Žemai- 
Fondan

S. Už-

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

(23)

Pajieškau apsivedimui 
arba našlės ne senesnės 30 
esu 35 metų rusas, Grodno 
d žiu rašyti man rusų arba 
lba.

Poilas Zavadski,
4 Morris st., Hamilton, Ont.,

Canada.

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

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

New Bedford. Mass.

Pajieškau Jokūbo ir Jono Aupus- 
taičių, Vilniaus jrub.. Trakų pav.. Jez- 
no parap., Vilunėlių kaimo. Taipjri 
Antano Brazionies. Pakrovo kaimo. 
Gyveno Illinois valstijoj. (24)

Jonas Bražionis.
420 Wooster avė., Akron, Ohio.

HAVERHILL. MASS.
Geg. 24 d. gerb. Bulotos ir 

tės prakalbose surinkta L. Š. 
$38.93. ~

Aukavo: J. Pretkus $5.00; 
avinis $2.00.

Po $1.00 aukavo: J. Jureliur.as. J. 
Pauliukonis, I. Baltulionis, B. Bara
nauskas. D. tiras. J. Aladavičius, M. 
Vencius. A. Pečiukonis, J. Jurkūnas. 
M. Degesiunas, K. Kazlauskas. K. 
Paulukonis, J. Kazlauskas. F. Vanus- 
ta, J. Norkūnas, D. Verbickas, K. Bal
sevičius. J. Buinickas, A. Klinga. P. 
Valukonis ir J. Bruzgelevičius.

Po 50c. aukavo: M. Andriulionis, 
M. Matonis, V. Pūtis, A. Večkys ir 
V. Čeplikas.

Sykiu su smulkiomis aukomis — 
$38.93.

Čia-pat "Žiburėlio” k aso n suaukau- j ti pinigai ž 
ta $5.30. Aukavo: J. Pretkus ir A.‘atrašyti, kit 
Uždavir.is — po $1.00. D. tiras 50c. 
Su smulkiomis aukomis $5.30.

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

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

Pajieškau pačios Francės Veriga- 
tės-Dargienės, kuri geg. 9 š. m. iš
važiavo nežinia kur palikdama 2 ma
žu kūdikiu. Buvome pradėję statyt 
didelį namą, dėl kurio reikėjo pasko
linti iš bankos pinigų, po jos aplei
dimo paskolinti negalima, tai įmokė

jus. Meldžiu nors laišką 
atrašyti, kitaip žus visas turtas.

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

Pajieškau brolio Kazimiero Jasel- 
skio, Kauno gub., Telšių pav.. Triš
kių vale., gyveno Chicagoj. Turiu 
labai svarbų reikalą. Meldžiu atsi
šaukti.

J. J. Jaselskis,
341 VValdo st., Rumford, Me.

Pajieškau pusseserių Pobedinckai- 
čių Paulines, Monikos ir Polionijos, 
taipgi pusbrolio J. Pobedinc?-:o, Kau
no gub., Panevėžio pav.. iš Naumies
čio.

Kaz. Marcinkevičius,
516 Island avė.. Rockford, III.

Pajieškau Marijonos Auteliuos 
Kauno gub.. Šiaulių pav.. Gruzdu; 
miestelio, gvveno, rodos, f hieagoje. 
Yra svarbus reikalas.

Vladas Aukselis,
BOX 291, Kast Millinocket. Me.

Pajieškau draugių Leonoros Pal- 
kauskiutės ir Nastazijos Kontinaitės, 
Kauno gub.. Šiaulių pav.. Papilės pa- 
rap., Skabikių sodžiaus.

Marijona Butaitč.
2201 Tustin st.. Pittsburgh. Pa.

Pajieškau savo giminaičių Kazi
miero, Juozapo ir Monikos Barčiukų 
Kauno gub., Jurbarko valsčiaus. Kai- 
menų kaimo. Meldžiu greit atsišaukt.

Antose Bla/.iukė,
49 Ten Eyck st., Brooklyn, N.Y

Pajieškau apsivedimui apsišvietu
sius, laisvų pažiūrų merginos, nuo 1$ 
iki 26 metų amžiaus. Aš 27 metų, 
blaivas, inteligentiškas ir turiu gerą 
darbą. Su pirmu laišku medžiu pa
veikslo. (24)

Br. Uišinas.
695 Edgewood avė., Akron, Ohio.

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 KOSTUMERIŠKAS 
KRIAUČIŲ STORAS.

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

Atsišaukit laiškais šiuo adresu:
Lietuvis Kriaučius, (23)

28 Broadway. So. Boston, Mass.

CHICAGO, ILL.
Tėv. Mylėtojų Dr-stė No. 1, 
Town of Lake, Chicago, IR. 
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 prenumerata, 
kitaip "Keleivis" bus sulai
kytas. (?)

L. Geležinis, 
4547 So. Paulina st.,
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lybė, tai ne socialistus reikė
tų tame kaltint, bet pačiu* 
doros mokytojus kunigus.

| — Kaip tai ?
— Ogi taip, kad patįs ku

nigai gyvena be šliubų...

Patyręs tėvas.
Kapitalistas mokina savo 

15-kos metų sūnų, kuris jau 
prie merginų pradeda sei- 
iint:

— Snargly, dabar moky
kis. o ne apie mergas rūpin
kis’... Ant mergų turėsi da 
ikvalių laiko, kaip apsivesi.

Redakcijos atsakymai.

I LIETUVIŲ LAISVĖS MYLĖTOJU 
DRAUGIJA.

YVaukegan. 111.
Valdvbos vardai ir adresai: 

Pirm. — Kaz. Vaitekūnas, 
822 Sth st., YVaukegan, III. 

Pirm pag. — M. Ambraziunas, 
803 Sth st., Waukegan, III 

Prot. sekr. — A. F. Sabecki, 
802 Sth st.. YVaukegan, III.

Fin. sekr. — J. Buksia,
502 Utica str.. \Vaukegan, III. 

Kasierius — A. Kripas,
776 Mar-.on st., Maukegan, Iii 

Kasos globėjai — K. Dlmša,
812 Sth st.. YVaukegan, III.

M. Valentikonis, 
1346 S. Park. av. \Vaukegan, III 

Maršalka — F. Norkius,
919 Sth st., YVaukegan. III.

Susirinkimai atsibuna paskutinį ne 
dėldienį kiekvieno mėnesio, 1-mą va 
landą po pietų. ”Libertv Hali” sve 
tai nėję, 803 Sth and Sheridan Rd. 
Waukegan, III.

Klausimas Džian Bambai.
Gerbiamas ponas M r. 

Mr. Džian Bamba!
Tamsta esi garsus politi

kierius senas amerikonas,1 
SnEpji iuziq Bfiutu nuC įsuos 
kitokių tinksų žinai, todėl 
kreipiuos pas tamstą su pra
šymu, ar -----
man vieno daikto, kurio aš Į 
pats savo durnu razumu iš- 
ekspleinyt sau jokiu budu 
negaliu. Štai klausimas:

Ponas M r. Butkus iš Xe\v Į
Haven. Conn., savo m°kslis- v
koj korespondencijoj, tilpu- įutų nevisai vietoj ir
šioj Ateities o9-tam nu- jusu rašteli nuspren-
meryje, klausia: Ko reikia dgm netalpinti. Butume Iš
duoti musų A. l.. T. banda- kad parašytum
ros nariams, kad jie is tau- . d’u iau up.t0.date.
tiskos musų susaides nebeg- .----
tų?’’ Taigi aš norėčiau, kad 
tamsta man paaiškintum, 
kuom galima geriau pri
traukti prie susaidės mem- 
berius, o aš tada padarysiu 
toki išradimą.

•Jurs truli, 
Peldžiuniškis.

♦ ♦ ųt

Džian Bambos atsakymas.
Šiur tink, kad Bamba žino 

tokį skymą. Kad daugiau 
memberių prie susaidės pri
traukti. reikia užordeliuot 
geros raiviskės, surengti di
deles prakalbas, sustatyti 
viskę ant steičiaus, ir kož- 
nam, kas tik prie jūsų susai
dės prisirašys ir užsimokės 
10c. įstojimo, duoti kvortą 
snapso dovanų. 0 kad mem- 
beriai paskui nebėgtų, tai 
ant kožno mitingo reikia tu
rėti bačkutę — dac oi.

Jurs respektfuli.
Mr. Džian Bamba.

A. Kell’ai.— Tamistos ei
lių nedėsime, nes nesutaiso
mos.

šilkasparniui.— Straips
neli prie progos indėsime. 
Ačiū.

Tikram "Keleivio” skaity- 
. - tojui. Atsiprašom, kad šiuo 

nepaais'kjntum j jiartu ^el stokos vietos ta- 
' mistos korespondencijos a- 

pie kunigų bizni nedėsime.
Margeriui.— Kadangi da- 

. bar kalbos apie ''susikomp
romitavimą” jau aptilo, tai 
išrodinėti tų kalbų nenuose-

I

LIET. NEPR1GUL.M. KLIUBAS
Chicago. 111.

Prezidentas — Juoz. Kriščiokas, 
2027 Union avė., Chicago, III. 

Pirm. Pagelb. — Jonas Gružinskas, 
Chicago, III. 
užžiurėtojas —

923 W. 33rd pi., 
Prot. rašt. ir organo

Petras Keniutis,
3238 So. Halsted st., Chicago, III 

Finansų rašt.— Ant
3220 So. Wallace st„ Chicago, III 

Kasierius — Kaz. Šilas,
3342 So. Halsted st.. Chicago

Susirinkimai atsibuna kas paskuti
nę subatą kiekvieno mėnesio, 7:30 
valandą vakare. "Aušros” svetainė
je. po No. 3001 S. Halsted st. Meti
nis susirinkimas pripuola sausio mė- 
nesij. Bertaininiai: Balandžio ir Spa 
Kn mėn. Pusmetiniai Lieoos mėn

Staniulis,

LIETUVOS ŠELPIMO FONDO 
KOMITETAS.

Prezidentas — K. Gugis.
1840 S. Halsted st.. Chicago, III 

Vice-prezidentas 2) S. Maukus,
Cor. 12th ar.d Vine sts., Phila., Pa 

Susinės. Sekr. 1) M.M. Rice-Herman 
140 E. 19th st

Susinėsimų sekr.
183 Roebling _ . _

Finansų Sekr. 11 T. L. Dundulis
P. O. Box 511, VVestville, III 

Finansų sekr. 2) J. Stasiulevičius, 
229 N. 6th st.. Philadelphia, Pa 

Iždininkas — K. Šidlauskas.
226 W. Broadtvay, S. Boston, 

Kasos Globėjai: M. Čėsna.
56 Market st., Brighton, 

J. Gegužis,
28 Broadvvay, So. Boston, 

J. Gerdauskas.
New Britain, tonn.

Pinigus siunčiant čekiais arba Mo 
ney Orderiais, reikia išrašyt vardu 
Lithuanian Natior.al Relief Fund.

Visus pinigus reikia siųsti vardu 
kasieriaus Der Finansų Raštininką 
T. L. Dundulį. P. O. Bcx 511, West 
ville. III., kuris po kaucija $1,000.

. Nevv York, N. Y
2) J. Neviackas, 
st., Brooklyr.. N.Y

Mass

Mass

Mass

LIETUVIŲ DRAUGIJOS 
KURIOS TURI 

"KELEIVĮ” Už ORGANU 
I Lietuv. Mokslo Draugyitl 

Pittsburgh, Pa.

PALAIMINTOS LIETUVOS 
DRAUGYSTĖ,
Chicago. 111.

Valdyba:
Prezidentas — K. Meškauskas,

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

906 W. 20th PI., Chicago, III 
Nutarimų Rašt.— Ant. Tamkevičja, 

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

5507 W. 25th PI., Cicero, Iii. 
iždininkas — L. Kasper,

3131 So. Wentworth avė.. Chicago 
Organo užžiur.— A. Selemonavič, 

1956 Canalport avė., Chicago. III 
Susirinkimai būna kiekvieno mėne

sio antrą nedėidienį, 1-mą vai. pc 
pietų. G. M. Chernaucko salėje,

1900 So. Union avė., Chicago, III

Pasikalbėjimas su farnieriu.
— Ką čia tamsta darai?
— Kukuruzus gliaudenu.
— Ar tamsta juos sėjai?
— Taip!
— Tai gal parduosi?
— Negaliu.
— Kodėl?
— Nes ne mano.
— Bet tamsta sakei, kad 

pate juos pasėjai?
— Taip, bet vienas trečda

lis grudų priguli žemės sa
vininkui už rendą; kitą treč
dali paims bankierius kaipo 
palukaną už paskolintus pi
nigus sėklai nupirkti: kas 
liks, tai paims mokesčių ko
lektorius. Nė sėklai ki
tiems metams iš to neliks.

— Tai kaipgi tamsta gali 
gyventi, kad tamstai už dar
bą nieko nelieka?

■— Ar aš?... O kas tams
tai galvoj, kad manęs taip 
klausinėji, lyg koks inkvizi
torius? Ar tik nesi tamsta 
vienas iš tų prakeiktų socia
listų, ka nori visus turtus 
padalyt?... Jeigu taip, tai 
tamsta gali sau neštis, iš kur 
atėjai, ba aš su socialistais 
nenoriu nieko turėti. Tokio 
kreivo mokslo, ką reikalau
ja pasidalinimo, aš visai ne
pripažįstu.

i

LIET DARB. BROL. PAšELPINĖ 
DRAUGYSTĖ. COURTNEY, PA. 
Valdvba:

D. Lek’aviėia — pirmininkas.
P. O. Bok 138, Courtney, Pa. 

A. Poteliunas — finan. sekr.
Bok 155. Courtney, Pa 

Mikas Nagutis — Kasierius,
Bok 410, Courtney, Pa. 

Antanas Latvis — protok. sekr., 
BOX 15. Courtney, Pa.

Draugystės adresas:
Bok 64. Courtney. Pa.

LIET. DARBININKŲ KLIUBAS 
Plymouth. Pa.

Valdvba:
Prezid. — Krištofas Čekanauskas, 

137 Plymouth st., Breslaw, Pa.
Vice-prez.— Juozas Krikščiūnas,

259 Vine st.. Plymouth, Pa. 
Prot. sekr. — Jonas Balita,

215 Villovv st., Plymouth. Pa. 
Finan. sekr.— Stasys Antanavičius, 

18 E. Railroad st., Plymouth, Pa. 
Kasierius — Vincas Turauckas.

575 E. Main st.. Larksville, Pa. 
Maršalka — Mikas Raudonis.

24 Elm st.. Plymouth. Pa.
Organo užžiurėtojas J. Stoskevičius,

Mitingai atsibuna kožną mėnesį 
trečią nedėidienį popiet, antra valan
dą. Auusto Stravincko svetainėje. 
40 Ferrv st.. Plymouth. Pa.

LIETUVIŲ PASIL1NKSMINIMO
DRAUGIŠKAS KLIUBAS. 

Indiana Harbor, Ind.
Valdvba:

Prezidentas — Pranas Hendersonas, 
2112 137th st., Ind. Harbor,

Prot. rašt. — Vin. Čiparis,
3604 Deodor st., Ind. Harbor, 

Kasierius — Antanas Mikalocz, 
2112 137th st.. Ind. Harbor, 

Finansų rašt. — Pranas Vaitkus, 
3619 Deodor st, Ind. Harbor, Ind 

Maršalka — Motiejus Drunginas.
3730 Elm st.. Indiana Harbor, Ind 
Susirinkimai atsibuna nedėliomis 

po 15 dienai kiekvieno mėnesio, 1-mą 
valandą po pietų, Ant. Mikalocz sve 
tainėj. 2112 137th st. Ind. Harbor, Ind

i

Socializmo nemoralybė.
— Jonai, aš girdėjau, kad 

tu prisirašei prie socialistų?
— Taip, prisirašiau.
— Ar tu pasiutai, ar ką!... 

Juk socializmas labai nemo- 
rališkas daiktas.

— Kodėl?
— Ogi... nagi... jugi... ku

nigas sakė per pamokslą, 
kad socialistai šliubo nepri
pažįsta.

— Jeigu tas butų nemora-

DR-O VINCO KUDIRKOS DR-STĖ. 
STEGER. ILL.

Valdybos adresai:
Pirmininkas — V. Stoškus.

BON 435. Steger. III. 
Vice-pirm. — K. Medelinskas.

BON 381, Steger. III. 
Nutarimų sekert. — A. Urboną-.

BON 475. Steger. III. 
Finansų Sekr. — F. Schukauskas, 

BON 148. Steger. Iii.
iždininkas — J. Skrandelis,

BON 377. Steger, III.
Iždo Globėjai:

J. Vaitkus, Bo:c 374. Steger, III.
B. Povilauskas, Box 407. Steger. III. 

Maršalka — A. Salaseviče.
BON 141. Steger. III. 

Knygyno sekr. ir iždin. J. Damidaviče.
BON 407. Steger. Iii. 

Knygius — A. Salaseviče,
BON 141, Steger, 

Organo užžiurėtojas — A. Urboną 
BON 475, Steger. III.

Susirinkimai būna pirmą nedėldie- 
nį kiekvieno mėnesio. 1 vai. po pietų 
pas p. A. Salasevičių. Knygos taip
gi sudėtos pas p. A. Salasevičių. kny
gas gali gaut skaityt ir neprigulintie- 
ji į Draugystę, bet reikia turėt paliu
dymą nuo pilno r.ario Dr. V. Kudir
kos Draugystės.

i
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LIETUVOS SUNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGIJA. 

Dės Moines, lo*a.
Valdyba: 

Prezidentas — A. Gailius.
217 S. E. 9th st. Bes Moines Iovva. 

Vice-prez. — S. Kairis,
R. 2. Box 44, Ankinev. Tow». 

Turtų Rašt. ir organo užžiurėtojas — 
j. P. Shepetis, 501 S.E. 7th st.

Bes Moines, Iowa. 
Prct. Rašt,— W. Baranauskas.

510 S.E. Allen st.. Bes Moines, la. 
Kasierius — J. P. Shileika.

217 S.E. 9th st., Bes Moines, Iowa.
Susirinkimai atsibuna kas antrų 

nedėidienį '■•iekvieno mėnesio 1:30 po 
nietu K. of P. svetainėje. No. 504— 
.'06 E. Locust st.. Dės Moines, Iowa.

}

Kaip Geriau? 
Pirkti ar iandavoti Fauną? 
Geriau randavoti negu pirkti

Broliai darbininkai. Neklausykite 
agentų., kurie nori gauti tiktai ”com- 
mission" ir nepirkit farmų vien tik 
su kelmais arba kokį pieskyną, o jei 
ir išvalytą ant didelės skalos, tad ir 
maža nauda. Beto jus galite nė ne- 
pajausti, kaip tą kičas agentas par
duos kitam, jeigu neužmokėsite sko
los paskirtu laiku. Geriausiai pirma 
pasirandavot ir ištirt farmų gyveni
mą. Aš parduodu visus gyvulius, pa
darus su užsėtais javais ir užmokėta 
randa. Ant šio meto viskas yra, ko 
tiktai reikia ant farmos. Gali" kad ir 
šiandien eiti ir gyventi be jokio var
go. Parduodu tiktai už $850.00. Mi
nėta farma yra viena mailė į rytus 
nuo miesto Fountain. Mich.. kur" ga
lima viską parduoti ir ko reikia nu
sipirkti. Norinčiam eiti ant farmos 
tai yra gera proga. Bei platesnių ži
nių rašykit žemiau paduotu adresu.

Lauksiu greito atsakymo.

A. Adomavičius
Fountain, Mich

I
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S. Baracevičius
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ir rakandus (forničius), -'-
.1
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T .________ ,, ____________
Galite reikalaut ir per laiškus,'' 

o mes per ekspresą gyduoles »t-ĮJ
A siųsim.

KELEIVIS

28 BR0ADWAY, SOUTH BOSTON. MASS

Ar nori būti gražus?
Jeijru 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 spuugus ir dėmes (plėtmus) sau
lės nuedegimus ir lašus. Kaina dė
žutės 50c.

Merginoms, kurios nori būti raudo
nos, mes turime prie tos mosties pri
taikytą odos pudrą; vakare reik iš
tepti moste veidą, o ryte patrini su 
musų pudru, veidas paiieka skaisčiai 
baitas-raudonas. Tas pritinka ir vy
rams. 50c. ir $1.00.

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

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

Pinigus galite siųst money orderiu 
ar 2-centinemis stampomis. (261

J. RIMKUS,
BOX 36.____________Holbrook, Mass.

k MCMCk k K k K 

^Lietuviai Apsiginkluokite! 
| NUSIPIRKITE SAVO NAMUS, 

4- jums randos išmokės juos ir se- Ą 
natvei turėsite dailų pragyveni
mą. Apdrauskite (inšiurikite) 
namus i» ,aka>iJua ifvnūGuor, 
kad nelaimei atsitikus galėtu- .. 
mėtė kitus nusipirkti, apsaugo- J. 
kitę dirbtuves ir darbininkus, aP' 
saugokite automobilius, arklius įį 
ir vežimus nuo visokių nelaimių. J 

Aš virš minėtas darbus atlie- ’ 
ku kuogeriausiai. Turiu patsai 
gerą patyrimą gyvendamas čia 
Amerikoje per 30 metų. Esu ti
krai atsakantis už visokį savo 
darbą, turiu Statė Broker Insu- 
rance License. esmi Notary Pub- 
lic, Justice of the Peace, Auc- tr 
tioneer, ir Agentas.

PARDUODU NAMUS,
MAS ir LOTUS. Kviečiu visus 
Lietuvius ir Lietuves atsilankyti 

. į mano ofisą.

i MICHAEL C0RAN 
Į 366 Broadwav.

LSouth Boston, Mass. į
VUMCtaa~iJ. :L ui?:SEElCiCiXi?r K.S

GRABOR1US.
Palaidoju visuose aplinkiniuose 

miestuose.
PATARNAVIMAS GERAS ‘ 

IR PIGUS.
Didelį palaidoju už 45 dolerius, 

mažą už 15 dol.

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

S. Baracevičius
258 Broadway, So. Boston. Mass. 

Telefoną.-: So. Boston 839-J.

Visokius Vyrams Drabužiu* 
Siuvame ant Užsakymo 

! Išvalome, sutaisome ir išprosi- 
name senus.

ji! Vienintelė Kriaučių kompanija 
)! So. Bostone, kur visame duoda 
> gerą ir gražų darbą už prieina- 
I mą kainą.
Sj PASIŪDINK PAS MUS SIUTĄ 
į O NEŠIOSI “ 
n Todėl, kurie
)» gerą siutą, išvalyt arba suprosit 

kreipkitės pas mus.
. SOUTH BOSTON CUSTOM 

TAILORING CO.
£ 278 Broadway, So. Boston.

IR DŽIAUGSI ESI. 
norit pasisiūdini

rf
H 
įfl 

to

J.

i APTIEKA 
Teisingiausia ir Geriausia 
Sutaisom Receptus su di-!' 

A džiausią atyda, nežiūrint ar iš b 
į Lietuvos atvežti ar amerikoniški. ■ ’ 
A Gyduolių galite gauti, kokias tik ;' 
A pasaulije vartoja, taipgi visados ■ r 
Brandasi lietuvis aptiekorius.
Ai Galite reikalaut ir per laiškus, i i 
■•o mes per ekspresą gyduoles at--o 
'' siusime. ’f
| EDVARO DALY, Savininkas

18 Broadway, So. Boston.

Mokiname Angliškai
Visose <toly»e Amerikai ir Kanados

Vienintele mokykla, kurioj kiekvienas tf*li išmok 
U Angliškų kalba, labai trumpame laike, šios mo 
kykloa naujausia ir tobulmiriausia metodą. Moki 
name per laiikus. visose Salyne, už labai maža at 
lyginimų; teipjau kleeoae dienomis ir vakaram.
J euru nori išmokti greitai Anglų kalba, ateik ai 
rašyk platesnių kinių.

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

AR NORI, KAD MYLĖTŲ 
MERGINOS?

Jeigu nori, tad pasipirk

CREST KENDŽIŲ,
;ro ji niekad nepamirš jus, 
j.jkendžių gardumas priverčia ją 
jl'jus mylėt. Reikalaukit visur ir 
' jvisados Low neys Crest Kendžių. 
š)Jeigu negali gaut kitur, tai pri- 
■ j siųsk mums doleri, o gausi vie- 
/.Jną svarą geriausių Amerikoj iš- 
;>dirbtų kendžių

Į)! K. ŠIDLAUSKAS
K) Generališkas agentas Bostone.

226 BROADWAY
So. Boston, Mass.

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 "Dermatuga”. Geresnių plaukams 
vaistų už “Dermafugą” nėra!

"Dermafuga” padarys tą, kad Ta- < 
vo plaukai bus tankus, švelnus ir 
skaistus! Oda Tavo galvoje bus ty-' 
ra, pleiskanos išnyks ant visados, 
o plaukai niekad daugiau neslinks. 
Busi patenkintas savo plaukais! Ne

■ pavydėk kitų puikiems plaukams, 
nes 'pats gali turėti dar dailesniusl

Reikalaujant prisiusime Tau pačta 
• suvis dykai išbandymui “sampilą”, 
i Prisiųsk 10c_ stampomis persiuntimo 
!ė?ų, gausi išbandymui dėžutę “Der-

■ ’nafugos veltui, sykiu ir brošiūrą, 
j užvardytą: “Puikus Plaukai”.

ARC-IL SPECIATTIES CO., 
Dept. 12

P. O. Box 37, Philadelphia, Pa.

REIKALINGI VISIEMS. TODĖL KURIE JŲ TURITE. 
NEUŽMIRŠKITE TŲ. KURIE DABAR KENČIA BADĄ.

MES NUSIUNČIAME VISUR:
KARES BELAISVIAMS J VOKIETIJĄ;

UŽIMTOSE VOKIEČIŲ VIETOSE LIETUVOJE, 
jeigu turite dabartini jų adresą;

PEBĖGĖLIAMS Į RUSIJĄ, 
kurių turite adresus;

SUJIEŠKOME TUOS. KURIE PASILIKO LIETUVOJE ARBA 
PABĖGO Į RUSIJĄ.

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

padarome atsakančiai.

F. J. BAGOCLITS

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

Jeigu neturi mano katalogo, tai prisiųsk už 3c. pačtinę markę, o tu
rėsi didelį ir puikų katalogą, kuriame rasi visokių geriausių ARMONIKŲ 
SKR1PKŲ. HK1UBŲ. ir daugybę kitokių MUZIKALIŠKŲ INSTRU
MENTŲ, ISTORIŠKU IR MALDŲ KNYGŲ, kokių tik randasi lietuviš
koj kalboj. Puikiausias koncertinis Armonikas su 76 ir 102 raktais. 
Kainos labai priėji: amos. Naujausias Lietuviškas Sapnininkas, dydžio 
5x6 Vį. su 310 paveikslėlių. Kaina 50c. Reikalaukite visokio tavoro pas 
tikrą lietuvį, o gausite teisingus tavorus. Agentams parduodu pigiau. 
Rašykit tokį adresą:

W VVflidplK 112GRANDST„VV . O. VV dlUtriIb BROOKLYN. N. Y

lįį REIKIA ŽINOTI, KAD TIK DAUNOROS "TRE-į|j 
g JOS DEVYNERIOS” YRA TIKRAI LIETUVIŠKOS. | 
M Jų tik ir reikalaukite aptiekose, bet jei nerasite, tai hį 
j> rašykite žemiau padėtu adresu, prisiunčiant 35 c., o $ 
! j tuoj aus apturėsite ~

h-d ltiji :c*3ico***

Siutus ir kitokius I:

Dabar yra daug svarbių gyvenime 
apsireiškimų, o uždarbiai neblogi, to
dėl susipratę darbininkai nepamirš
kite praplatint "Keleivį."

k. 9

r.iXx > . a,.

Ant 21 
akmens

Gelžkelio Įnik 
rodis šrubeliv 
užsukamas, vy 
riško didumo 
rašytais dubel- 
tavais viršais 
ant 20 metų au 
ksuotas su iš 
Labai teisingas 
važiuojantiems

reikia visuome* 
žinoti. Gvarantnota* 

___y. Ypatingas pasiulyji 
Mes išsiųsime šj laikrodėlį an’

ypatingai gelžkeliu 
žmonėms, kuriems 
tkras laikas 
ant 20 metų, 
mas. — ” ,
kiekvieno adreso už $5.75 C. O. D. it 
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 
būtis dykai su kiekvienu laikrodėliu

(23)
EXCELSIOR WATCH CO.

906 Athenaeum Bldg. CHICAGO, 1LL

DUOKIT PASIŪT MUMS
Užtikrinam. kad Jus sučėdysit pinigų ir 

turėsite GRAŽIUS RUBUS. Mes imami, 
materiją iš gerųjų firmų ir primieruojam; f 
rūbą pagal žmogų, todėl nesudarko žmogaus'Į 
išvaizdos ir būna tvirtesni. i sh 
GERUS VYRAMS SIUTUS IR OVERKO-f 

TUS PASIUVAM PIGIAI IR GERAI.

TAIPGI IšVALOM IR IšPROSINAM 
VISOKIAS VYRŲ IR MOTERŲ 

DRAPANAS.
Tikras Jūsų brolis lietuvis

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

Telefonas: So. Boston—21013

TREJOS DEVYNERIOS
arba

_____TREJANKA
Susideda ii 27 įzatnų gydančiu žolių ir iaknų.
Sutaisyta su degtine arba virintu vandeniu 

yra geriausiu vaistu arba kardu 
vynu dėl skilvio.

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

pataiso apetitą.
VARTOJIMAS: Viens pakelį šitų gydančių 

augmenų užmerkti į vienų Kvortų čysto spiruto 
ir tiek pat vandens, arba išvirti čystame van- 
denyje ir po aų valandų gerti po pušų stiklelio 
arba mažiau.

VINCAS J. DAUNORA, Aptiekoriui
229 Bedford Are, Brooklyn, N. Y.

Kampas N'orth ų-tos patvčs.
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F. J. BAGOČIUS.

Prasižengimai ir bausmės.
ne-' jimas nuo 2 iki 7 metų.

ir ldaho — 1 laipsnio: kalėjimas nuo

KELEIVIS

I

Pennnylvania — I laipsnio: 
daugiau kaip 12 melų kalėjimo 
$1000.00; 11 laipsnio: nedaugiau kaip 2 metų iki gyvai galvai; II laipsnio: 
2 metu kalėjimo 
mės.

Rhode lsland — 
mas nedaugiau 20

South Carolina — 1 laipsnio: kalė
jimas r.uo 2 iki 30 metų.

South Carolina — 1 laipsnio kalė
jimas. 4 metai arba ir daugiau; 11 
.aipsnio: kalėjimas nuo 2 iki 4 metų.

Tennessee — I laipsnio: kalėjimas 
nuo 2 iki 10 metų; II laipsnio: ka
lėjimas nuo 1 iki 5 metų.

Texas — 1 laipsnio: kalėjimas nuo
2 iki 5 metų. I

Utah — 1 laipsnio: kalėjimas nuo
1 iki 10 metų; II laipsnio: kalėjimas 
nedaugiau kaip 1 metus.

A’ermont — 1 laipsnio: kalėjimas 
nuo 1 metų iki gyvai galvai.

Virginia — I laipsnio: kalėjimas
nuo 1 iki 5 metų; 11 laipsnio: kalė
jimas nedaugiau kaip 20 metų.

West A’irginia — laipsnio: kalėji
mas nuo 1 iki 5 metų.

AVisconsin — I laipsnio: kalėjimas 
nuo 5 iki 10 metų; II laipsnio: kalė
jimas r.uo 4 iki i metų.

AVvoming — I laipsnio: kalėjimas 
nedaugiau 20 metų.

ir $1000.00 baus-j kalėjimas nuo 1 iki 10 metų.

I
metų.

laipsnio: kalėji-

I

s

lllinois — I laipsnio: kalėjimas ne
daugiau kaip 20 metų.

Indiana — Kalėjimas nuo 2 iki 21 
metų.

Io*a — I laipsnio: kalėjimas nuo 
1 dienos iki gyvai galvai; II laipsnio: 
kalėjimas nedaugiau kaip 30 metų.

Kansas — I laipsnio: kalėjimas nuo 
10 iki 21 metų; 11 laipsnio: kalėjimas 
nuo 7 iki 10 metų.

Kentucky — Kalėjimas nuo 10 iki 
nuo

IŠŽAGINIMAS (RAPE).
Alabama — Kalėjimas 10 metų ir 

daugiau arba mirtis ant kartuvių.
Alaska — Kalėjimas nuo 3 iki 

metu Jei kas užpultų ant savo duK- 
ter< sesers arba mergaitės jaunesnes 
12 metų, tad kalėjimas iki gyvos gal- 
" Arizona — Kalėjimas nuo 5 metų 
iki gyvos galvos.

\rk3ns<is — Alinis aut. kartuvi’J*^ 
California — Kalėjimas 5 metai 

arba daugiau.
Colorado — Kalėjimas nuo 1

20 metų.
Connecticut — Kalėjimas iki 

metų.
Dele*are
Florida — Amžinas kalėjimas

Z2 Kalėjimas iki 20 metų 

Kalėjimas 5 metai arba ir

— Kalėjimas nuo 1

Indiana — Kalėjimas nuo 2 
metų.

lova __  Kalėjimas nuo bile
laiko iki gyvai galvai.

Kansas — Kalėjimas
21 metų.

Kentucky — Kalėjimas

________ Amžinas 
arba mirtis ant kartuvių.

1___ _
ba mirtis ant kartuvių. 

Georgia
arba mirtis ant kartuvių, 

ldaho -
daugiau, 

lllinois
iki gyvai galvai.

i
iki

30

kalėjimas

nuo

nuo

ar-

metu

iki 21

kokio

5 iki

_____ _ __ _ 10 iki 
20 metų arba mirtis elektros kėdėj.

I.ouisiana — Mirtis ant kartuvių. 
Maine Kalėjimas, bile kiek 
Maryiand — Kalėjimas iki 

tų arba mirtis ant kartuvių.
Massachusetts — kalėjimas 

le kiek metų iki gyvai galvai.
Michigan — Kalėjimas nuo bile 

kiek metų iki gy vai galvai.
Minnesota — Kalėjimas nuo 7 iki 

30 metų.
Mississippi — Amžinas kalėjimas 

arba mirtis.
Missouri — Kalėjimas nuo 5 metų 

iki gyvos galvos.
Montana — Kalėjimo 5 metai ar

ba daugiau.
Nebraska — Kalėjimas nuo 3 iki 

20 metų.
Nevada — Kalėjimas nuo 5 metų 

iki gyvai galvai.
Ne* Hampshire — Kalėjimas ne

daugiau kaip 30 metų.
Ne* Jersey — Kalėjimas iki 30 

metų ir pinigais nedaugiau $5.000.00
New York — Kalėjimas nedaugiau 

20 metų.
North

kėdėj.
North

tų arba
Ohio — Kalėjimas nuo 3 iki 20 me

tų.
Ok’aboir.a — Kalėjimo 10 

arb?. daugiau.
Oregt»n — Kalėjimas r.uo 3 

metu.
Pennsy’vsn:? — Kalėjimos 

metu ’>■ pinigais nedaugiau $1,000.00
R-Tde I«!<»r»d — K-’ėjimas nuo 1( 

mc*"’ galvai
Sou**» C?rol;na — Amžinas kalėji

mas arba mirtis elektros kėdėj.
Snnth Pakota — Kalėjimas. 10 ar

tų arba daugiau.
Tenressee — Kalėjimas, 10 metų 

arba daugiau, arba mirtis ant kar
tuvių.

Texas — Kalėjimas 5 metai ir dau
giau, arba

Utah — 
giau.

Vermont
ir pinigais

Virginia
20 metų arba mirtis elektros kadėj. 

"ashington — Kalėjimas 5 metai 
arba daugiau.

M ėst Virginia — Kalėjimas nuo 7 
iki 20 metų arba mirtis ant kartuvių.

Wisconsin — Kalėjimas nuo 10 iki 
30 metų.

Vkyoming — Kalėjimas nuo 1 metų 
iki gyvai galvai.

P. S. Išžaginimas — tai yra ly
tiškas susinėsimas su moteriške (ne 
savo pačia) arba mergina prieš jos 
norą, arba su mergaite, kuri neturi 
da tam tinkamo amžiaus (paprastai 
16 metų). Nors ji ir sutiktų, bet su- 
l>g įstatymų ji. būdama per jauna, 
neturi teisės sutikti.

PADEGIMAS (ARSON).
Alabama — I laipsnio: kalėjimas 

10 metų ir daugiau arba mirtis ant 
kartuvių; II laipsnio: kalėjimas nuo 
2 iki 10 metų.

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

Arizona — I laipsnio: kalėjimas 2 
metai arba daugiau; II laipsnio: ka
lėjimas nuo 1 iki 10 metų.

Arkansas — I laipsnio: kalėjimas 
nuo 2 iki 10 metų.

California — I laipsnio: kalėjimas 
2 metai arba daugiau; II laipsnio: 
kalėjimas nuo 1 iki 25 metų.

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

Connecticut — I .laipsnio: kalėji
mas iki 10 metų: II laipsnio: kalėji
mas iki 5 metų.

Deleware — I laipsnio: mirtis ant 
kartuvių; II laipsnio: kalėjimas nuo 
1 iki 10 metų.

Florida — I laipsnio: kalėjimas nuo 1 
bile kiek iki gyvai galvai; II laipsnio: : 
kalėjimas iki 20 metų.

Georgia — I laipsnio: 
nuo 5 iki 20 metų; II laipsnio

metų.
21 nie-

nuo bi-

Carollno — Mirtis elektros

Ilakota — Kalėjimo 10 me- 
ir daugiau.

20 metų; 11 laipsnio: kalėjimas
5 iki 12 metų.

Louisiana — I laipsnio: mirtis 
kartuvių; 11 laipsnio: kalėjimas
10 iki 20 metų.

Maine —
Įėjimas; 11
mo.

Maryiand 
iki 20 metų
11 laipsnio: 
metų.

Massachusetts — I laipsnio kalėji
mas nuo bile kiek iki gyvai galvai; 
II laipsnio: 
metų.

Micfiiigan 
bile kokiam

Minnesota — 1 laipsnio: kalėjimas 
10 metų arba daugiau; II laipsnio: 
kalėjimas nuo 7 iki 15 metų.

Mississippi — 1 laipsnio: kalėjimas 
iki gyvos galvos arba mirtis ant 
kartuvių; II laipsnio: kalėjimas iki 
10 metų:

M issouri — I laipsnio: kalėjimas 
5 metai arba daugiau; II laipsnio: 
kalėjimas 3 metai ir daugiau.

Montana — I laipsnio: kalėjimas 
5 metai arba daugiau; 11 laipsnio: 
kalėjimas nuo 1 iki 5 metų.

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

Nevada — I laipsnio: kalėjimas 
nuo 2 metų iki gyvai galvai; II laip
snio: kalėjimas nuo 1 iki 10 metų.

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

New Jersey — 
mas iki 15 metų 
giau $2.000.00.

Ne* York — I
iki 40 metų; II laipsnio: kalėjimas 
nenaugiau 25 metų.

North Carolina — I laipsnio mirtis 
elektros kėdėj; II laipsnio: kalėjimas 
nuo 2 iki 40 metų.

(Toliaus bus.)

ant 
nuo

ka-I laipsnio: amžinas 
laipsnio: bile kiek kalėji-

— 1 laipsnio: kalėjimas 
arba mirtis ant kartuvių; 
kalėjimas nuo 2 iki 20

kalėjimas nedaugiau 10

— I laipsnio: kalėjimas 
laikui ir iki gyvai gaivai.

20 metų.
I laipsnio: kalėji- 
ir pinigais nedau- 

laipsnio: kalėjimas

Iš Lietuviškų Draugijų 
Gyvenimo Chicagoj.

!t. y. kuris pirmiau prašo, prirašau, 
i tas pirmiau turi ir gauti." 
Jeigu prezidentas norėtų 
prisilaikyti šitos taisyklės, 

į tai jis neįstengia išlaikyti 
j iki galo susirinkimo, jam 
.gerklė plyštų, arba pametęs 
į plaktuką turėtų bėgti nuo 
' stalo. Bet kuomet prezi
dentas vaduojasi savo prak
tiškomis taisyklėmis, tuo
met yra "tvarka" susirinki
muose, ir prezidentas įgyja 
užuojautą didžiumoje.

0 kuomet didžiuma stovi 
už prezidentą, tuomet prezi
dentas lengvai gali apsidir
bti su mažuma "nenuora
mų." Na, ką jus pasakysit, 
ar tokiuose atsitikimuose 
prezidentas neužsitarnauja 
garbės? Žinoma, kad užsi
tarnauja, nes "mano didžiu
ma" moka apvertinti mano 
"gerus darbus,” o jei jus ne
tikit, tai aš parodysiu fak
tą: Jus žinot, kokią puikią 
svetainę aš jum suradau, 
nors aš nebuvau tam įgalio
tas, bet kam prezidentui 
įgaliojimas? Argi prezi
dentas yra paprastas na
rys? -Jus buvot paskyrę 
tam tikrą komitetą dėl su
radimo ir paėmimo svetai- 

• nės, o ar jus manot, kad tas 
į komitetas butų galėjęs tą 
svetainę paimti? Aš tam 
netikiu, nes tos svetainės 
savininkai yra amerikonai 
ir su jais kitaip negalima 
susikalbėti, kaip tik angliš- 

įkai.
Taigi motote, kiek gero aš 

padariau Draugystei! Su- 
. lyg mano paties aprokavi- 
mo, šitas mano darbas ma
žiausia yra vertas $60.00. 
Nors man tas nieko nekaš
tavo, bet aš ant susirinkimo 
prisiminiau, kad aš Drau
gystei tiek daug gero pada
riau ir ar negalėtų Draugy
stė man nors pusės to gero 
vertės, tai yra $30.00, atly
ginti. Ir kad ne tie "maišti
ninkai,” tai ”mano didžiu
ma” su mielu noru butų už
mokėjus, bet, kad juos vel
niai, tie cicilistai, kaip ims 
protestuot ir aš gavau vos 
tik ketvirtą dalį to, t. y. 15 
dolerių. Na, ar aš galiu bū
ti dėkingas cicilistams už to
ki padarymą? Ne! Bet 
visgi faktas pasilieka fak
tu, kad "mano didžiuma" 
moka apvertint mano "vei
kimą.” Jeigu aš nuperku 
gėlių už 50c. ir špilkučių už 
5c. dėl papuošimo numirė- 

; lio. tai man visuomet atlygi
na trigubai, nes žino, kad 

j už tokią algą, kokią aš gau
nu. t. y. $12.00 į metus, dar 
ir "grinorius” ne labai no
rėtų dirbti. 0 žinot, kad nė 
vienas Draugijoj tiek daug 
neveikia, kiek aš. O jei jus 
netikit, tai galit persitikrin
ti: pažiūrėkit pastarųjų ke
turių metų (mano preziden
tavimo laiko) į knygas, o 
tuomet pamatysit, kiek per 
tą laiką buvo balių, piknikų, 
arba ir taip sau, padėkim, 
paprastų susirinkimų, po 
kuriais padėtas mano para
šas. O kiek aš įnešu nau
dingų sumanymų, tai jau 
sunku yra viską ir išpasa
kot. Jus pamenat, kaip aš 
praeitą vasarą sumaniau 
parengti pikniką. Na, ar ne 
puikus buvo sumanymas? 
Ir kada rinkom tam pikni
kui darbininkus, o nė vie-

1 zS, ale vistiek man 
priguli didesnė garbė, negu 
kam kitam, kuris nepalygi
namai daugiau prirašė ne
gu aš, nes jeigu aš jiems ne
liepčiau, tai jie mažu nei po 
vieną nebūtų prirašę, bet 
kad aš prisakau visiems,'ir.įie.visi UZk'anė^intI 
kad be jokių išsikalbėjimų , _ __________ _
atvestu man kas mėnuo po T'*‘I bisk» įmokėk ir tari savo namf’ . 5 • X "eS parupinam tuma.. n.rw,Ovieną naują naii, tai ir atve- antrą paskolą, 
da.

O kiti sako, kad aš nieko: 
neveikiu. Neišmanėliai, ne
žino, kad mano piršto paju
dinimas yra brangesnis, ne
gu kito čielos dienos darbas. 
Tą liudija augščiau minėtas 
faktas, kad aš gavau 15 do-i 
lerių už paėmimą svetainės j 
dėl mitingų, tuo tarpu kitas 
narys negavo nieko už paė- i 
mimą svetainės dėl apvaikš-; 
čiojimo, nors jis ir mažai' 
tereikalavo, tik 2 dolerių už1 
vienos dienos darbą ir sa-į 
kėši turėjęs kiek ten išlaidų. 
"Mano didžiuma” atrado, į 
kad jam nereikia jokio atly
ginimo ir neatlygino.

Na, ir gerai tokiam, teguli 
pamato, kad jis nėra lygus 
prezidentui. Na ką, ar da
bar aišku?

Dar aš turėčiau daugel ką 
jums pasakyti, bet nenorė
damas perdaug ištęsti savo 
"spyčių," atidėsiu kitam 
kartui.

O dabar ant galo pridur
siu. kad "nelaiminga" yra 

i ta Dr-ja, kurion įsiskverbia 
keliatas cicilistų. nes jie pa
pratę kelti "riaušes.” Jiems 

i viskas nepatinka.
Jie urzgia net ir prieš val

džią. Neišmanėliai, vietoj 
kritikavus valdžią, turėtų 
jai padėkavot už globojimą. 
Kas-gi butų, jei nebūtų val
džios?

"Tai tikrą tiesą aš jums 
sakau.”

pančekas, tai kožną dieną 
išskalbtos, suprosytos ir pa
dėtos ant stalelio. Taigi tas 
ir duodavo suprast, kame 
dalykas... — ~ -v

Bet aš jiertoli nukrypau 
nuo temos. Aš manau, kad 
dabar suprasit kokia politi
ką varė minėtoji šeimininkė 
su tuo sportu.

Taigi, pradedant nuo pa
čios šeimyniškos politikos, 
ir baigiant pačiais didžiau
siais valdininkais, neišski
riant nei patį prezidentą, 
politika visur verda net 
kunkuliuodama.

Ar jus manot, kad prezi
dentas Wilsonas be politikos 
tapo išrinktas į prezidentus? 
Ar jus manot, kad aš be po
litikos tapau išrinktas 
draugijos prezidentus? 
ne. Tas viskas įvyko 
politiką. Pasakykit-gi 
man, ar galima nuveikt 
kį-nors naudingą darbą, 
dėkini sau, dėl labo tautos, 
be politikos? Aš sakysiu, 
kad ne. nes aš esmi gerai 
patyręs. Vieną kartą aš 
kalbėjau su ponu J. Gabriu 
taipgi apie politiką, ir jis 
mano nuomonei labai prita
rė. Taigi matot, kad jeigu 
tokie "mokslo vyrai," kaip 
ponas J. Gabrys, apie kurį 

i visas "pasaulis” žino, irgi 
pritaria mano nuomonei, 

•tai turi būt mano nuomonė 
i nėra klaidinga.

0 vienok randasi tokių ne-
■ nuoramų. kurie išdrįsta ma- 
l no nuomonę kritikuoti. Aš 
su jais lengvai apsidirbu, 
pasakau: jeigu aš negeras, 
tai kam jus mane išrinkot, 
ir atliktas kriukis. Ir jeigu 
kuris bando daugiau kalbė-

■ ti, tai tam atimu balsą ir 
l "that’s all.”

Nu. ka ei daugiau darvsi 
įsu tokiais, kurie neišsimie
goję ateina ant mitingo ir 
patįs nežino ko jie nori, tik 
kelia "riaušes” ir daugiau 
nieko.

0 kas keisčiausia, tai, kad 
kiti turi tokias "navatnas” 
nuomones: jie mano, kad ir 
jie turi tokias pat teises 
Draugijoj, kaip ir prezi
dentas... Na, argi ne juo
kinga? Kitas net pasako, 
kad prezidentas privalo tar
nauti Draugijai, bet ne vai- 

Idytją.
I 
I

1
Na 
per 
jus 
ko- 
pa-
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Turėk Savo Namą! Advokatas ir Notarijušas
Kam mokėt brangias randas namų 

savininkams, kada už tuos pinigu* 
gali nusipirkt savo namą. PER PA
SKUTINIUS DU METU MES PAR 
DAVĖM 500 NAMŲ LIETUVIAMS, 
apie už pusę milijono dolerių vertės.

Dabar mes turime daugybę gerą 
namų ir lotų ant lengvų išmokėjimų.

Mes parupinam taipgi pirmą ir 
, . . ‘ duodame statymam*
j (construction) paskolą ant lengvų iš 
. lygų ir žemo nuošimčio.

Musų patarimas dykai. Kalbame 
lietuviškai.

JOHN A. SMITU & CO.
(Real Estate Eschange)

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

<« -----------*

Kazis Krauczunas,
'_ Veda provas vi,____ ‘__2_____
■ c ir atsilanko i vi.cj

u!

visuose teismuos* 
z ir atsilanko ; visas valstijas ant 

pakvietimo. Taipgi duoda patari
mų per laiškus.
403 Lyon Build.,

Seattle, Wash.

Tel. Richmond 311.

c--------

□—

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.

EJ-

i

1

■ ( Seniausias rusiškai-amerikoniškas -f 
Gydytojas Bostone

Or. B. L. BERNARO s
195 Dorchester st.. So. Boston. -Į- 
Musų specijališkumas yra pri- 
vatiškos moterų ir vyrų ligos.

Priėmimo valandos: nuo 1 iki ! 
ir nuo 6 iki 7 vakare.

Telefonas So. Boston 864.

< >

<>hi

Telefonas* Dickinson 3995 M-

Dr, Ignotas Stankus,
i

1 
T

T
T

S
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Nuo 9 iki 11 rito 
OFISO VALANDOS .. 2 .liepiat.

1.. 8 vakaro 
NEDELIOMIS •• ... 1.. 4 popiet.

-r

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

aliuminas yra tirpinamas.
Darbas kasdien per ištisus metus, S 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 sąvaitei. 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.

ALIUMINI M COMPANY OF AMERICA.
MASSENA, N. Y'.

KELIAUJANTIS KRIAUCIUS
Siuvam visokius MOTERIŠKUS ir VYRIŠKUS RUKUS. Taipgi 

parduodam tavorus jardais kitiems kostumeriškiems kriaučiams 
arba šiaip ypatoms, kurie pareikalauja, 
pas mane galit gaut pigiau, 
stijas ir ant pareikalavimo

P ^imknnk 48 Millbury str. r . DlIlIKUlIlb vvnRCKSTi

Visokį tavorą perkant
Aš važinėju po Mass. ir Conn. val- 

pribunu visur. Reikale adresuokit:

NVORCESTER, MASS.
))Prezidentas.

Broliai Lietuviai!
Aš jums pasakysiu, 

tai yra gerai mandram žmo
gui gyventi ant svieto, o 
ypatingai tokiam, kuris ge
rai supranta politiką.

Jus žinot gerai, kad šiuo
se laikuose politika lošia 
svarbiausią rolę. Aš manau, 
kad jums nereikės daug ai
škint, kokią galybę turi po
litika. Jus patįs, kurie maž
daug suprantate draugiji
nius reikalus, galite tą vis
ką numanyti.

Ne vienam jūsų gal-but 
pasitaikė pastebėti, kad tarp 
šeimynų ir-gi politika randa 
sau vietą; o ypatingai ten, 
kur yra jauna šeimininkė, 
) senas šeimininkas ir kelia
mas įnamių, ten yra puikiau
sia dirva politikai. Gal būt 
iums ne visiems yra supran
tama tokia politika, tai aš 
paaiškinsiu (žinoma, kas 
politikos nepažįsta, tai tam 
gali aiškint peraiškint, 
tiek jis nesupras). Aš jums 
pasakysiu, kad man vieną 
kartą pasitaikė gyventi to
kioj šeimynoj, kur mes bu
vom penki įnamiai (burdin- 
gieriai). Vienas, teisybę pa
sakius, buvo "smart;” mes 
nežinodavom nei kur jis 
dirbdavo, nei ką jis dirbda
vo, nei kiek uždirbdavo; sa
kydavo jis dirbąs mieste, ir 
dirbąs visai trumpas valan
das. Mes nežinodavom, 
kada jis pradėdavo savo 
darbą, kada užbaigdavo, tik 
žinodavom tiek, kad mes, 
būdavo, išeinam į darbą, o 
jį palikdavom lovoj tebegu
lintį ; gi kuomet pareida- 
vom iš darbo, tai vėl rasda- 
vom jei ne namie, tai prie 
bolių saliune. Mums šeimi
ninkė nešdavo iš bucernės 
valgį ant knygučių, o tasai 
"sportas” knygutės neturė
jo ir sakydavo einąs valgyt 
į restorantą. o kuomet ne
norįs eiti į restorantą. tai 
jam šeimininkė parnešanti 
už pinigus. Žinoma, tas ga
li būt ir tiesa, bet vienas da-' 
lykas man keistai atrodė,— konstitucijoj yra Į__
kad tokis "sportas" nekuo- labai negudrus paragrafas, 
met neduodavo viršutinių

. .... marškiniu i skalbvkla, bet kalėjimas ~ • • • * - . i n j: kale- seimininke jam skalbdavo, o

kaip
Geriausias būdas dėl jtrinimo

Neturi stokuot nei viename name 
D-rg Ricbter'io 

P*IN-EXPELLER
Jau nuo 50 metų yra vienu iš numylėtų 

naminių būdų pas letuvnikus ir 
visame pasaulyj.

Tikras tiktai su pažymėta marke 
“ĮKĄRĄ”

25c. ir 50c. buteliukas visoaa aptlekuee arba 
atsčiai nuo

F. AD. RICMTER & CO.
74-80 Wasbingtoa Street. Ncw York. N. Y.

O

metą

iki 2A

iki 15

vis
ir mirtis ant kartuvių. 
Kalėjimas 5 metai ir dau-

— Kalėjimas iki 20 metų 
nedaugiau $2.000.00.
— Kalėjimas nuo 5 iki

Ką jus ant to pasakysit: 
argi galimas daiktas, kad 
prezidentas butų Draugijos 
tarnu ? Visai ne. Kas-gi 
valdys Draugiją, jeigu pre
zidentas bus tarnas? Jus 
žinote, kad tokią didelę 
Draugiją valdyt nėra taip 
lengva... Taigi nors aš ne
paisau konstitucijos, bet tu
riu pasakyti, kad musų 
Draugijos konstitucija neti
kus. Ji neatsako šių dienų 
aplinkybėms. Pav. ten yra 
įrašytas paragrafas, kuris 

^skamba sekančiai: "prezi- 
I dentas privalo susilaikyti 
nuo ilgų kalbų ir nereikalin
gų su nariais ginčų.” Tas 
paragrafas yra nereikalin
gu ir jį reikėtų išbraukti, 
nes jis susiaurina preziden
to galę. Juk jus žinot ge
rai, kad prezidentas yra vy
riausia galva ant visos drau
gijos, tai kas jam gali už
ginti daug kalbėt?

0 žiriot gerai, kad jeigu 
prezidentas mažai kalbės, 
tai visi manys, kad jis ma-inas iš narių nenorėjo apsi- 
žai ir težino ir pradės nebi-’imti būti ‘ manadžerium,

ne.

I 
joti.

Ne, prezidentas privalo 
elgtis sulyg savo praktikos: 
jeigu kas kalba "išmintin
gai,” tai tam duot išsikalbėt 
tiek, kiek jis nori, o jeigu 

| kuris kalba "kvailai,” tai 
t tam nereikia duot pabaigt, 
prezidentas privalo jį per
traukti ir pats užbaigti jo 
kalbą, nesigailėdamas savo 
gerklės, kad visiems butų 
aišku, jog prezidento viršus.

Toliaus musų Draugijos 
i įrašytas

i

sako: "Prezidentas turi tė- 
| myti, kad reikalaujantieji 
nariai gautų balsus paeiliui,

i būti manadžerium, 
tai aš pats pasisiūliau. Ir 
visi sutiko, nes jie žino, kad 
aš pilnai tokiam darbui at
sakantis. Na. ir viskas bu
tų išdegę kaip iš pypkės, jei 
ne lietus, bet kad lietus su
gadino visą biznį, tai ne ma
no kaltė, ir Draugystė nega
li užtai ant musų rugot, kad 
reikėjo iš kasos pridėt 41 do
lerį, bet mes, komitetai, ne
turėjom nuostolių.

O dabar pažiūrėsim į ki
tokį veikimą. Padėkim sau, 
kas daugiausia naujų na
rių prirašo? Aš manau, 
kad čia pirmybė taip-pat 
man priklauso. Nors aš ir 
nedaugiausia naujų narių

Į M. GALLIVAN CO
Užlaiko geriausj

ELIŲ, VYNĄ LIKERIUS IR 
KITOKIUS SKANIUS 

GĖRIMŲ.
Taipgi ir geriausio tabako Cigarų 

Meldžiame užeiti, o visados 
rasite gražų patarnavimą.

362*366 2nd st., Se. Besten.

“KARDAS”
Mėnesinis Illiu st r uotas Žurnalas 

Pašvęstas naikiajam prietarų ir tamsos iš tarpo Lietivię. 
“KARDAS” 

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

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

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

149 Millbury St. Worcešter, Mašs.

c-

Parsisiųsdinkite kopiją tos knygos šiandien. .Toje pasa
kyti aiškus faktai aiškioje, paprastoje kalboje. .Ji yra 
sandeliu žinijos ir užturi tokias informacijas ir patarimus, 
kokius kiekvienas vyras bei moteris turėtų žinoti ir sekti— 
ypač svarbi tiems, kurio ketina apsivesti. Jeigu norite 
žinoti, kaip jums gali būti sugražinta jūsų senų laikų sval- 
kata. stiprybė ir gjrvingmaas, į is turi:- tuojaus parsisiųsdinti 
šitą dykai duodamą knygą ir patirti faktus apie tokias 
negales. Nesiųskite mums pinigų—siųskite tiktai savo 
varė:, ir adresą aiškiai parašytą ar.t dykai duodamos knygos 
kupono, esančio apačioje. I.laukite mok'ję sunkiai uždirbtus

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

Dvspepsija ir Nevirinimas, Jaknu Negales, Tulžingu- 
mas, Prietvarius, Raudonosios Gyslos (hemoroidai), 
Reumatizmas, Kataras, Dusulys, Veiksminiai širdies 
Suiri~ai gali būti pasekmingai gydomi Tamistos 
namuose už labai mažą užmokesti.

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

BRANGI 96 PUSLAPIU KNYGA 
SIUNČIAMA DYKAI.

Mano 
Ypatiškas 
Pranešimas 
Vilties.

A? noriu susipažinti su kiekvienu scr- 
sranCiu. lietuviškai kalbančiu vyru ir mo* 
tere pasaulye. A5 noriu, kad jie mane 
žinotų, kaipo teisingą draugą ir geredari — 
kad žinotų kas aš č.u: —kuomi esu—ka a§
esu padarys praeit- je Ir kad žinotų apie pra
kilnų darbą, k ;rj aš dabar veikiu. Iš mano 
paveikslo jus galite matyti, kad aš užsiėmiau 
medicinos praktikavimu per daugelį, daugelį 
metų. Mano plaukai dabar yra pabalę dėlei 
mano ilsų metų mokslo, tirinęjimų ir pat i ri
mo. Aš atidžiai sttidijivau ir tirinėjau tas se
nas. chroniškas, giliai įsi— dusias ligas, taip 
Sunkiai gyd-mas ir apie kurias kiti daktarai 
taip mažai Žino. Aį noriu, kad kiekvienas 
sergantis ir nusiminęs vyras bei moteris 
savo negales man atneštų. Aš jiems teisin
gai patarsiu. Leiskite man būti jūsų draugu 
Ir geradariu. Parsisiųsdinkite mano Dykai 
D:: damą Knygą ir skaitykite mano pra
nešiu a vilties.

DYKAI DUODAMOS KNYCOS KUPONAS
Parašyk savo pilna vardą ir adresą, iškirpk ir siųsk mums šiandien. 

Neužmiršk užlipinti stempą, kad laiškas pas mus ateitų greitai.

DR. J. RUSSELL PRICE Co., L 1101 -9 So. Clinton St.. Chica.jo, UI.
Gerbiamieji:—Meldžiu man tuojaus pasiusti visai dykai, apmokėta 

pačta jūsų brangią mcdikaliAką knygą.

Vardas ir pavardė.............................................................................................................

Gatvė ir No...........................................................................................................................
Miestas Valstija



Kaip tulikai prigavo lietuvį.
Vienas lietuvys, kuris var

do prašė neskelbti, likos pri
gautas Bostone ant 150 do
lerių. Bostone, kur ten žy- 
dijoj, lietuviška žvdelka už
laiko darbo parupininio 
"ofisą.” Sakomas musų lie
tuvys nuėjo tenai darbo jieš- 
koti ir susitiko kažin-kokį 
apgaviką. Nepažįstamas 
tuojaus užvedė kalbą:

— Kur eini? Ko jieškai?
— Darbo.
— All-right — sako nepa

žįstamas — aš galiu tau pri- 
rodyt puikią vietą. Darbas 
lengvas ir sveikas: pas tur
tingą poną reikia prižiūrėti 
namą, apkapoti žoles ir pa
laistyti sodą. Daugiau nie
ko. Bet reikią uždėti $1-50 j 
kaucijos, nes ponas labai ge
ras ir nori, kad jo tuoj ne- 
pamestum. Ar tu turi tiek 
pinigų?

—Turiu — sako lietuvys.
— All-right! — sako ap

gavikas.— Aš tuojaus atve
siu patį poną, o tu palauk čia 
apačioje.

Ir nepažįstamas užbėgo 
laiptais viršun. Netrukus 
atsiveda ir "poną,” kuris pa
matęs lietuvį tuoj išvertė ' 
pilvą, užsikabino ant žydiš
kos nosies akinius ir nuduo- : 
da didelį "poną.” Pirmasis i 
apgavikas aiškina lietuviui, j 
kad šitas ”ponas,” tai "šitų 
namų savininkas, kad jis la
bai turtingas,” ir liepia tuo
jaus duot pinigus.

Lietuvys atsakė, kad pini
gų su savim neturįs, bet ga
lįs užstatyti bankos knygu
tę. Pinigai padėti So. Bos
tono bankoj. "Ponas” ant to 
atsakė:

— Bankos knygutės aš ne
galiu priimti, nes aš neži
nau. ji gali būt pavogta. Jei
gu ištikrujų šita knygutė 
tavo, tai važiuokim kartu į 
So. Bostono banką ir išsiim- 
kim $150.

Atvažiavo visi tris So. Bo
stonan, lietuvys išėmė S150 
ir padavė juos busimam sa- j 
vo ”ponui.” Išėjus ant gat-j 
vės ”ponas” išsiėmė iš kiše- 
niaus konvertą, užrašė ant 
jo neva savo vardą, ofiso 
adresą, sudėjo jin pinigus ir 
vėl įsidėjo kišeniun.

Dabar eina visi tris Bos
tonan į ”pono” ”ofisą,” kad 
tenai padarius galutiną su
tartį. Beeinant, ”ponas” 
staiga "atsimena,” kad jam 
čia būtinai reikia užeiti vie- 
hos kompanijos ofisan. Iš
siima iš kišeniaus konvertą 
su parašytu antrašu, paduo
da jį savo žmogui ir liepia 
jam vesti lietuvį į vietą.

Ir ”ponas” pasiliko.
Dabar lietuvį veda jau jo 

žmogus ir vis giria, kad "po
nas” labai geras ir labai 
turtingas. Nuvedė iki Tre- 
mont gatvės ir sako:

— Na, dabar jau tu ir vie
nas gali nueiti. Čia netoli, o 
aš laiko neturiu, štai tau 
konvertas, čia tavo pinigai, 
čia užrašytas ofiso adresas 
ir tiesiai tenai eik. Aš-gi 
dėl visa ko užtelefonuosiu į 
ofisą ir pasakysiu, kad jie 
tave priimtų.

Lietuvys pasiėmė konver
tą ir maklena sau vienas 
Tremont strytu jieškodamas 
to numerio, koks ant kon- 
verto užrašytas. Prieina 
prie to numerio, bet mato ne 
ofisą, o bažnyčią. "Na. jau 
čia kas nors negerai." švis- 
telėjo jam mintis į galvą. 
Greitai atsiplėšia konvertą 
— ogi senų popiergalių pri
dėta. Nei "pono,” nei ”a- 
gento,” nei pinigų!

Parėjo žmogus verkda
mas namo.

Prižiūrės valgyklose
1 švarumą.

Miesto sveikatos 
i ketina peržiūrinėti, 

' storanai, kurie taip 
■ si savo "home made" 

ir kitokiais švarumais, 
kro daro valgius švariai, ar 
ne. Bus daroma taip: Tam 
tikra komisija netikėtai už
klups restoraną ir apžiūrės, 
kaip ir iš kokios medegos te
nai gaminama valgyt. -Jeigu 
virtuvėj bus švaru ir mais
tas sveikas, jeigu viskas bus 
pirmos klesos, tai komisija 
paliks restoranui tam tikrą 
kortą, kur už kiekvieną da
lyką bus pastatyta raidė 
"A." Kas bus ne visai ge
rai, tas bus paženklinta rai
de "B," "C" ir taip toliau. 
Kuo prastesnis bus atrastas 
maistas arba kuo mažiau 
švarumo, tuo tolimesnė bus; 
abėcėlės raidė. Viena tokia 
korta bus palikta restora
nui. kitą pasiims sveikatos 
komisija su savim, kad val
gyklos savininkas paliktos 
jam kortos nepataisytų.

Gavę už viską "A." resto
ranų savininkai savo kortas, 
suprantama, iškabins žy
mioj vietoj, kad visi galėtų 
jas matyt. Gavę gi prastes
ni ženklą jie jas. žinoma, pa
slėps. tečiaus kiekvienas 
valgytojas turės teisę pa
prašyti valgyklos savininko 
ar patarnautojo, kad paro
dytų jam savo "score card."

biuras 
ar re- 
giria- 
pajais 

išti-

Moteris plėšikės.
Ant South Stationo pėrės 

toj sąvaitėj policija arešta
vo dvi moteris, kurios pri- 
spaudusios prie sienos api
plėšė tūlą Alfredą \Villiam- 
są. Viena tų moterėlių sve
ria 240 svarų ir jai paimti 
reikėjo trijų policmanų. Ji 
pasivadino Mary Cauthers. 
Pasirodė, kad policijoj ji jau 
pažįstama ir paveikslų jos 
yra vagių galerijoj. Atlan- 
tic Cityje ji buvusi visų va
gių galva. Ji pastatyta po 
$6.000 kaucijos. Kita suim
ta su ja mergina policijai 
nežinoma.

Streikas tęsiasi toliaus.
Newton Upper Falls strei

kas mašinų fabrikoj da ne- 
| pasibaigė. Kompanija sa
iko, kad 500 žmonių jau su- 
j grįžo, bet 200 armėnų, len
kų ir lietuvių, kurie dirba 
reikalingiausius darbus, da 
streikuoja. Jie reikalauja 
3c. valandai daugiau algos 
ir 9 valandų darbo dienai. 
Dabar dirba 10 valandų.

Nusišovė.
Back Bay Hotelvje atras

ta lovoje su revolveriu ran
koje nusišovęs žmogus, ku
ris buvo užsirašęs kaipo 
John Angonoa iš New Yor- 
ko.

Šiomis dienomis apsivedė 
LSS. 60 kuopos narys, drg. 
T. Sarapas su p-le J. Žukau- 
skiute. Šliubą ėmė civilišką 
pas teisėją. Drg. Sarapas 
yra veiklus 60 kp. narys, gi 
p-lė Žukauskiutė visad buvo 
simpatizuojanti socialis
tams. Linkėtina jaunai po
rai ilgo ir laimingo gyveni
mo. M.M. Plepis.

Didelis gaisras.
Kast Bostone anądien išti

ko didelis gaisrai, kuris su
naikino 7 medinius namus 
prie Border gatvės. Gaiš- j 
ras kilo iš priežasties eks- 
pliozijos vežimo su kerosi
mi. Vežimas buvo kalvėje 
dėl pataisymo ir nuo kibirk
ščių aliejus užsidegė. Gais
ras padarė nuostolio ant : 
30,006 dol.

I

Bostono Kriaučių streikas 
da neužsibaigė. Atsiranda
jau streiklaužių. Girdėjome, 
kad ir tūlas gerai žinomas 
jaunas lietuvys streiklau- i 
žiauja. Sarmata.

visam
su-

Pereitoj sąvaitėj 
Bostone ir apielinkėse 
streikavo namų statytojai ir 
28 medžio dirbtuvės.

Mass. valstijos guberna
torius McCall suteikė Tai 
kos teisėjo (Justice of the 
Peace) teises R. Vasiliau
skui.

R. Vasiliauskas yra kons- 
tabeliu. pirma turėjo ofisą 
"Keleivio” name, dabar ati- 

str..darė ofisą po nr. 324 E 
So. Bostone.

Charlestovvno uoste 
kariško laivo "Melville" 
reitoj nedėlioj apie 11 
vakare susimušė jurininkai. 
Vienas iš peštukų, John 
Mullich vardu, likos perdur
tas durtuvu ir tuoj mirė.

ant 
pe- 

val.

Gubernatorius atmetė le- 
gislaturos bilių. kuris reika
lavo panaikinimo duodamų 
krautuvėse taip vadinamų 
"legal stampsų.”

t
I

Ties Andrew Sq. prie ka
samojo Dorchesterio tunelio 
vėl sustreikavo darbininkai.—

Pereitoj sąvaitėj kardino
las O’Connell įšventino 
naujų kunigų.

Nuvažiavo nuo tilto į upę.
Ant Chelsea tilto pereitoj 

pėtnyčioj buvo nepaprastas 
atsitikimas. Tiltas buvo 
pravertas laivams praleisti 
ir tiltu visu greitumu dūmė 
automobilius. Nor prie at
daros vietos skersai tilto bu
vo uždaryti vartai ir sargai 
iš tolo rėkė, kad sustotų, bet 
automobilius netik nesusto
jo, bet ir greitumo nė kiek 
nesulaikė ir su visais vartais 
nudardėjo nuo tilto Į upę. 
Du važiavusieji vyrai likos 
ištraukti iš upės gyvi, bet 
susižeidę. Pasirodė, kad tai 
buvo ne kokie vėjavaikiai, 
bet d-ras Spencer nuo Ba- 
con st. ir teisėjas Kinsley 
Va n R. Day.

Pelėsius iš drabužių gali
ma išvalyti žalios tomėtės 
sunka. Užspaust sunkos, 
ištrint, paskui užberti ir pa
dėti ant saulės. Jei iškarto 
neišeis, reikia vėl atkartoti 

i tas pats.

Ateinančią nedėlią 60-ta 
kuopa rengiasi padaryt ge- 
nerališką išvažiavimą į Spot 
Pond, jeigu oras bus atsa
kantis. Mat ikišiol vis buvo 
kliutįs ypač dėl neatsakan
čio oro.

Bostono ir apielinkių 
cialistiškos kuopos rengia 
birželio 17 vieną smagiausių 
piknikų Caledonia Grove pa
upyje, 
tangas, 
nėdintų 
lankys.

Birželio 1 d. Wo’ourne su
streikavo odų darbininkai.

Į “Keleivio” Skaitytojus.
Gerbiamieji:— kuriu pre

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

Mainydami adresą hutinal 
turit priduoti SENĄJĮ ir 
NAl'JAJĮ 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 laišką neužkli
juoja ir prilipina tik už lc. 
markę. Persergime visus, 
kad tokių laiškų niekados ne
siųstų. nes Amerikoj ar laiš
kas užlipytas ar neužlipytas. 
turi būt pridėta markė už 2c-, 
kitaip 
reikia 

t ui.

Rengėjai deda pas- 
kad piknikas užga- 
visus, kas tik atsi-

Ant kitos pusės šios
nes skaitys:: "Procesas už
patentuota 30 Liepos.1007.”

Prince Aibert gali pirkti 
visur. Parsiduo raudonose 
skardinėse už 10c.. mai
šiukuose už 5c. Taipgi 
pussvariais, svarais ir 11.

ako

tą laišką numeta arba 
už ji primokėt adresa-

"Kel." Administracija.

So.OO
KIEKVIENAM

Už išdalinimą mus apgarsini
mų. Mes prisiusime jums ap
garsinimus visai dykai ir užmo
kėsime po 50c. už kiekvieną par
duotą jūsų draugams, pažįsta- 
mies arba bile kam. Išdalyk 
10 apgarsinimų ant dienos i at
liekamą nuo darbo laiką ir už
dirbk $20.00.

Atsišaukit pas
International Novelty 

Company,
1154 Lincoln Avė., Utica. N. Y*.

M. ANDRIUŠIUTĖ, 
(Andre ws) 

MOTERIŠKU RUBU SIUVĖJA.

Mes geriau duodam 
tikrą vertę!

Kada jus perkate Prince Aibert 
pypkės ir papirosų tabakų, jus žinot, 
kad jus gaunate tikrą vertę—ne kupo
nus ir ne dovanas. Jų mes niekada su 
Prince Aibert neduodant. Nė federali- 
ški. nė valstijiniai uždraudimai davinėt 
kuponus arba dovanas neturi jokios 
įtekmės ant to tabako pardavinėjimo.

Prince Albertą gaunate be kandi
mo ir kartumo. Kandimas ir kartumas 
yra išimti iš Prince Aibert patentuotu 
procesu, su kurio pagalba jis yra pri
rengiamas.IMI

nioid*

Prince Albert
the national joy smoke

susilygins su bile kokia pypke arba 
papirosu kokį esate rūkę. Jis turi 
puikų kvapsnį, kurį juo daugiau ru- 

įnylėsite. Tabakas dega ilgai ir pilnaikyšite, tuo geriau 
užganėdina. Prince Albertą lengva suvynioti, nes jis 
tam tyčia supjaustytas. Jus nedaug tetrotinat, kada 
vyniojat į papirosus.
Jus turite gerai išmėginti tą tabaką, nes tik tada per
sitikrinsite, kaip geras yra Prince Aibert. Tada supra
site. kodėl šiandien Prince Aibert yra rūkomas visame 
pasauly — jis yra taip vėsus ir draugiškas.

R. J. REYNOLDS TOBACCO CO., Winston Salem, N. C.
1

RainketŲ ir Sinty Dirbtuve |
(jį LIETUVIŠKA DIDŽIAUSIA IR 

GERIAUSIA.
Mes dirbame RAIKOTUS ir , 

SII I L S. Vyriškus, Moteriškus ir jįt 
Vaikams. Dirbame dėl KR A U- /(Į 

I TUVIU, AGENTAMS ir PAVIE-<j 
{į NIAMS iš geriausios materijos įį, 
(jį ir pigiau negu kita kokia dirbtuve <((

Materijas mes imame iš dide- ‘jį 
•7 lių firmų ir daug ant karto, to- į į 

j dėl mes gaunam kur-kas pigiau (I! 
Sįj ir geresnę materiją, todėl galime įįj 
•<( ir pigiau padaryt.
• j Lietuviai, kurie norite tik turėti

1 STIPRIUS IR GERUS RUBUS 'į!

J

I ’>

m 'III ik 1 <
PIGIAI, visados kreipkitės pas 
mus. Tolimesnieji per laišką; o jįį 

’ vietiniai ypatiškai.
Kriaučiams. Agentams ir Krau-

9 tuvininkams sampelius pa- 
siur.čiame dykai.

SįTrailers Itomt Cotmpany $
į(( G. A. Romanas, savininkas.

Harrison Avė..
kampas Essex St

;j BOSTON, MASS.
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užkietėjimas.

Nevirškinimas,
simptomai.

skilvio 
sustiru- 
ir toki 

kai}> lie
žuvio aptraukimas, apetito netekimas, abelnas neveiklumas, 
mažakraujystė ir skilvio netvarko : ligonį labai ser
gančiu. Kodėl neimti

EVERA’S
ž
A 
A

Naudingi Patarimai.

Ei. Vyrai. Visi Pas

YUDEi*OI
Jis užlaiko gerą Restauraciją, 
visokios rųšies Alaus. Degtinės 

Vyno ir Cigarų.
Pirmiausia ir parankiausia 

vieta lietuviams.

304 ir 259 D Streets 
SO BOSTON, MASS.

——
Arbatą arba kava sulietus 

drabužius galima išvalyti iš
taisius suteptą vietą ant ko
kio nors indo ir pilant karš
tą vandeni taip, kaip per ko- 

j štuvą.
I

I

Vynu ar vaisiais suteptus 
drabužius galima išvalyti 
taip, kaip arbata ar kava, 
tik pirm pilant karštą van
deni. reikia gerai druska iš
trinti.

II
i I

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

SO. BOSTON. MASS._________________________________

/ 
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Vienatinis lenkiškas

DANTŲ DAKTARAM >!
Užtaisau pasigadinusius dantis ir P, 
dedu naujus. Laiką gvarantuoju. įįj 
Ištraukiu dantis be jokio skausmo ,•
176 HARRISON AVĖ., BOSTON. jj'___ _ »•

Telephone: Back Bay 420H
DAKTARAS

!

į
! Fr. Matulaitis jį
į GYDO VISOKIAS LIGAS. J 
j PRITAIKO AKINIUS. i

į{-

ii

5 alandos:
>» Nuo 1 iki 3 dieną. 
į(( Nuo 7 iki 9 vai. vakare.
| 419 BOYLSTON STR. .

Saite 419. 420 ir 421, f
Netoli didžiojo miesto knygyno, jį 

ii' BOSTON, MASS.___ Įf
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Balsam of
(Severos Gyvybės Balzamas' laiku ir tokiu badu neleisti 
ligai toliaus išsiplėtoti ? Šio vaisto veikmė yra greita ir lab
daringa. Jisai yra atstatančios vertės tonikų. .Jisai padaro 
vidurius reguiiariškai veikiančiais, paliuosuoja nuilsima, at
gaivina ligoni ir sumažina priepuoliu aštruma. Jojo rami
nančioji veikmė daro ji puikiu vaistu pasimainančiame 
karštyje ir drugyje. -Tisai sustiprina silpnuosius ir yra pa
tariamas moterims jų sirguliavimuose. Kaina 75c už bonką.

Pilvu Skaudėjimas.
parašė mums: “Mano pati turėjo pi’vo skaudėjimą. Pa
ėmus jai Severos Gyvybės Balzamo, skaudėjimas sustojo.”

Pirkdami vaistus, prašykite Severos vaistų ir būtinai reikalaukite, kad 
duotų Jums tai. ko Jus reikalaujate. Aptiekos pardavinėja Severos Vaistus. 
Jeigu jūsų aptiekorius neturėtų tų vaistų, kurių Jus reikalaujate, tai užsisaky
kite jų tiesiog iš musų. _______

W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, Iowa

Geriausiai garsintis "Keleivyje,” nes nėra Amerikoje 
miesto, kur ”Keleivio" nebūtų.

Geriausia 
Lietuviška

Gyduoles sutaisome 
ir prisiunčiame 

visokias,

So. Bostone 
ir apielinkėj

kurios tik pasaulyje 
[ priimtos ir yra 
l vartojamos.

Šidlausko KRAUJO VALYTOJAS, geriausis 
vaistas namuose. todėl reikalaukit visur.

Streikitrių demonstracija.
Revere Rubber Co. darbi

ninkai, kurie šiuo laiku 
streikuoja reikalaudami pa
gerinimo sau darbo sąlygų, 
birželio 5 padarė demonst
raciją. Streikieriai skaičiu
je virš 400 žmonių demonst- 
ratyviškai atmaršavo gatvė
mis į Grand Army Hali sve
tainę, kur laikė mas-mitin- 
gą. Kompanijos manažie- 
rius Scribner taipgi susirin
kime dalyvavo, kad tarties 
su streikieriais dėl susitai
kymo, 
tarimo 
mas.

i i

Rezultatas to pasl- 
kol-kas neskelbia-

Rašalą galima išvalyti 
pienu, rūgštūs geriau, bet 
neturint po ranka rūgštaus, 

[saldus bus gerai. Užsisenė- 
i jusius rašalo plėtmus galima 
išimti druska ir lemonu.

I

I

i

Prakaitu sutepti drabu
žiai reikia ištrinti muilu ir 
padėti ant saulės.

Taukus galima išimti tar- 
pentinu, chloroformu arba 
alkoholiumi, bet nafta yra 
geriausia.

žole suteptus drabužius 
reikia ištrinti alkoholium ii 
tyram vandenyj išplauti.

Aliejų galima išvalyti mui 
lu ir šaltu vandeniu.

SH Tel.: 2787-J.&

| Dr. David W.Rosen s
;įį Kalba Lietuviškai, Lenkiškai, 

Rusiškai ir Vokiškai.
$ GYDO VISOKIAS LIGAS. 

Valandos:
Nuo 8 iki 10 ryte. Nt:

1
2 iki 3 dieną, nuo 7 ji
8 vakare. j<

121 HANOVER STREET, j
Į BOSTON. MASS. (i

liennriszhs O-'as M. Ziseima
t Parmeuter St
Bostoa, yas$.

Visokias Ilgas 
iae pasekto - ga 
:oa Ateik i Ue-

4 t>k pas mane L 
trepats 1 viršų uk 
aeikit Į apnešę 
■nano durys bal
tos arba telefoną 
duok o aš atesiu.
95.so valandos 
Nuo 9 iki Ii ryte 
nuo 1 iki 2 Ir 6 iki
5 vakare. Telaph. Richmond MM-Š

<

ii!

; -mm i
H J. MATHUS

Geriausias Lietuvio
į i SALONAS IR RESTAURACIJA. ’
S į Sveiki geriausios rųšies gėrimai į 
B ir užkandžiai. Patarnavimas prie- i 
S i lankus.

i Parankiausia Lietuviška užeiga. ! >į 
J. MATHUS !

į 342 Broadw>y, So. Boston. Masą. ‘

H. S. Stone, Oph.D
Akių

Specijalistas.

10 m. So. Bostone.
399 Broadway,

SO. BOSTON, MASS.
rš =:: L=ja

Ypatingai geros šios gyduoles:
Tikra Lietuviška Trajaniza 35c 
Mostis ir skysčiai :.uo niežų 1.01 
Gyducl. pataisymui apetito 1.00 
Gyd. suvair.ir.’mui vidurių 50c 
Gyduolės nuo kosulio ir sun

kaus kvėpavimo .......... 1.03
G; du. nuo ”kornų" 15. 70 ir 25c 
P lės dei Lepenu ir Inkstų 50c 
Freskos n;o nerviško galvos 

skaudėjimo .......... 19 ir 25c
Gumas nuo dantų gėlimo .. 10c 
Visokie kvepianti ir medi-.a- 

liški muilai . . 10. 15 ir 25c
Blakėms ir tarakoa. nuodų 25c

Nuo prakaitavimo kojų .. 25c 
Gydanti mostis nuo pučkų 50c 
Nuo viduriavimo mažiems 25c 
Nuo viduriavimo suaugus. 50c 
Pamoda plaukams................. 20c
Vaikų ramintoja - ............... 2ix
Nuo suirimo nervų ........... 1.00
Bebro lašai ....................... 1.00
Nuo saulės nudegimo _____ 50c
Nuo slinkimo plaukų ir plei

skanų ............................... 75c
Kraujo Valytojas ............... 1.00
Nuo kosulio, gnpo ir slogos 1.00 
Nuo Reumatizmo ........... įl.Ov

Perfurnos visokią gėlių. 25c.. 50c.. 75c- SI.00. $2.00 ir daugiau. '■) 
Taipgi turiu visokią gyduolių vėliausio išradimo, nuo visokių 

paslaptingų ir kitokių ligų. į!Į
Jeigu norite gaut tikrus ir gerus vaistus, kreipkitės pas >;? 

mane, o aš užtikrinu, kad visame jums bus 
sąžiniškai patarnauta. p

VISOKIUS RECEPTUS SUTAISAU TEISINGAI < 
nežiūrint ar jie yra Amerikos, ar Europos daktarų. 

Gyduolių galite reikalaut ir per laiškus, o mes prisiųsim ' 
jums ekspresu.

Visokiame reikale kreipkitės šiuo adresu:

X Šidlauskas
PROVIZORIUS ■į PROVIZORIUS i.

į 226 Broadway, Kampas c st. So. Boston, Mass. į

J \ -H c»




