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Kuropatkinas sulaužė Bindenburgo frontą ir nuvarė ji nuo Rygos 12 mylių atgal
Rusų gen. Zacharovas parvarė teutonus per Lipos ir Styro upes ir paėmė 12,000 belaisvių. Iš viso pereitoj sąvaitėj rusai 
paėmė 26,000 austrų ir vokiečių. Kazokai jau perėjo per Karpatus ir plėšia Vengrijos kaimus. Vengrija nori taikytis. Va
karuose anglai su francuzais veda didelį ofensyvą. Vokiečių nuostoliai čia apskaitomi į 150,000. Kaizeris prisipažįsta, kad 

priešai sunkiai spaudžia. Francuzų lakūnas perlėkė per Vokietiją ir metė Berlinan proklamacijų.____________

Kuropatkinas sulaužė
Hindenburgo frontą.

Nugrūdo vokiečius 12 mylių 
ir paėmė 12,000 teutonų 

nelaisvėn.
Pereitam "Keleivio" 

meryje buvom jau rašę, kad 
Rygos fronte rusų 
las Kuropatkinas 
ant Hinderburgo 
užpuolimą. Dabar 
gramos praneša,

eo' nu-

genero- 
pradėjo 
armijos 
gi tele- 
kad nuo 

Rygos užlajos iki Iskulio, t. 
y.* apie 30 mylių ilgio Hin- 
denburgo frontas likos su
laužytas ir vokiečiai nuva
ryti vietomis jau 12 mylių 
atgal. Mušys siautė ketu
rias dienas ir naktis, pakol 
rusai nuveikė vokiečius. 
Dabar kova jau apsistojo, 
rusai nori sustiprinti paim
tas pozicijas, o vokiečiai 
laukia daugiau kariumenės 
sau į pagalbą.

Toliaus į pietus generolas 
Zacharovas lupa austrus ir 
vokiečius Galicijos pasieny
je. Jo armija stumdama 
teutonus atgal perėjo Styro 
ir Lipos upes ir dviejų dienų 
mūšyje paėmė 12,000 belai
svių, tų tarpe 300 oficierių. 
Be to da rusai paėmė labai 
daug karės grobio.

Išviso per pereitą sąvaitę, 
tai yra nuo 16 iki 22 liepos 
rusai paėmė 26,000 tetonų 
nelaisvėn. Prie Lipos upės 
rusai apsupo visą 13-tą aus
trų pulką ir jis visas pasi
davė nelaisvėn.
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RUSIJA NEGAVO PAS
KOLOS.

Iš Stokholmo per Berlyną 
pranešama, kad rusų valdžia 
bandė užtraukti Francuzi- 
joj ir Anglijoj naują didelę 
paskolą, bet nieko nepešė. 
Po to nepasisekimo rusų fi
nansų ministeris bandęs 
gauti pinigų pas Amerikos 
kapitalistus, bet ir čia nenu
sisekę. Tik kaž-kodėl Ame
rikos laikraščiai nieko apie 
tai nerašė. Ar nebus tai tik 
vokiečių sufabrikuotas pra
simanymas, kad nors tuo 
savo žmones suraminus, jog 
rusai jau pinigų nebegauna.

<

SUBMARINAS NEDAVĖ 
LAIKO ŽMONĖMS IŠ

SIGELBĖT.
Kelios dienos atgal vokie

čių submarinas paskandino 
anglų garlaivį "Virginią,” 
su kuriuo žuvo veik visi 
žmonės. Dabar atėjo apie 
tai platesnių žinių. Reite-i 
rio korespondentas praneša, 
kad submarinas vijosi ”Vir- 
ginią” šaudydamas iš ka- 
nuolės apie pusę valandos. 
Vienas šovinys pataikė j 
skaudžią vietą ir laivas tu
rėjo sustoti. Submarinas 
tuomet paleido torpedą ir 
nesiliovė šaudęs kuomet lai
vininkai sėdo j valtis. Todėl 
25 žmonės, žuvo su laivu.

Sąjungininką ofensyvas Francuzų orlaivis 
eina smarkyn.

Vokiečių nuostoliai siekia 
150,000 kareivių.

Kuomet rusai nepaliauja
mai muša teutonus visoj li
nijoj rytuose, francuzų ir 
anglų ofensyvas vakaruose 
kas diena eina vis platyn. 
Vokiečiai ginasi labai nar
siai, daro pašėlusias kont
ratakas ir vietomis savo po
zicijas atsiima, tik neilgam, 
nes sąjungininkai tuojaus 
vėl juos išmuša ir vėl varo 
toliau. Taip kaikurie mies
teliai ir kaimai pereina iš 
rankų į rankas po kelis kar- 
tus ir lieka visai sulyginti su 
žeme, pakol sąjungininkai 
galutinai juos užvaldo. 
Svarba tečiaus tame, kad vi
sose kovose, nežiūrint kaip 
jos ilgai nesitęstų ir kokios 
jos nebūtų kruvinos, viršų 
ima visuomet sąjungininkai, 
kas reiškia, jog vokiečių 
spėkos eina jau silpnyn ir ma. 
kad galutina pergalė vis-gi 
turės būt sąjunginikų pusė
je.

Liepos 20 francuzai eida
mi abiem Somos upės pusėm 
paėmė 30 vokiečių oficierių, 
2,900 kareivių, 3 kanuoles, 
30 kulkasvaidžių ir daug ki
tokių karės įtaisų. Septinių 
mylių fronte likos paimtos 
visos vokiečių pozicijos pir
mutinėj linijoj.

Prie Verduno pastaruoju 
laiku irgi francuzai pradėjo 
imti viršų. Tą pačią 20 lie
pos dieną jie padarė užpuo
limą ant vokiečių pozicijos 
ties Thiaumontu ir paėmė į 
300 vokiečių su 8 oficieriais 
nelaisvėn. Ties Fleurv gi 
jie paėmė stipriai fortifi- 
kuotą vokiečių poziciją ir 
150 belaisvių.

Anglams pasisekė paimti 
vokiečių dokumentus, kurie 
parodo, kad vokiečių kariu
menės nuostoliai per šį są
jungininkų antpuolį buvo 
labai dideli. Kai kurie vo
kiečių batalionai buvo visiš
kai sunaikinti ir jų nuosto
liai per 20 dienų pasiekę 150 
tūkstančių kareivių su vir
šum.

Tuo pačiu laiku Užkauka
zėj rusai pradėjo išnaujo 
mušti turkus, o austrų-italų 
fronte italai sunkiai spau
džia austrus.

virš Berlyno.
Mėtė vokiečių sostinėn pro

klamacijas.
Liepos 24 dieną Paryžius 

paskelbė, kad 29 birželio iš 
Nancy 9-tą valandą vakare 
išlėkė francuzų lakūnas 
Marschall, kurio tikslu buvo 
perlėkti per Vokietiją ir nu
sileisti Rusijoj. Savo kelio
nėj Marschall paleido į Ber
lyną pundą proklamacijų, 
kurios krisdamos pasisklei
dė kaip sniegas ir užklojo 
visą vokiečių sostinę. Pro
klamacijose tarp kitako bu
vo pasakyta: "Mes galėtu
me mesti į Berlyną bombų 
ir tokiu budu išmušti daug 
nekaltų moterų ir vaikų. 
Bet į toki karės vedimą są- 
junginikai netiki. Vietoj 
bombų mes metam jums se
kantį pranešimą." Kas bu
vo toliaus proklamacijoj pa
sakyta, telegramose nesako-

Francuzų lakūnas perlėkė 
per visą Vokietiją, bet Len
kijoj turėjo nusileisti neto
li Cholmo. nes reikėjo Įdėti 
mašinon naują dali ir tuo 
tarpu austrai jį suėmė. Jis 
padarė 807 mylias ir reikėjo 
da 62 mylias pralėkt, kad 
pasiekus rusų liniją.

BALKANUOSE LAUKIA
MA SĄJUNGININKŲ 

ANTPUOLIO.
Paskutinės telegramos 

sako, kad Balkanų fronte, 
Vardaro linijoj prasideda 
smarkus veikimas. Anglų- 
francuzų artilerija pradėju
si karštai bombarduoti bul
garų pozicijas; tarp žvalgų 
tankiai ištinka susirėmimai. 
Karės žinovai sprendžia, jog 
tas reiškia sąjungininkų 
rengimąsi j abelną ofensyvą, 
kurio pasaulis senai laukia.

*

Iš BELGIJOS BUS DVI 
VALSTYBĖS.

Iš Briuselio per Berlyną 
pranešama, kad Belgijoj 
prasidėjo rimtas tautinis 
flėmų judėjimas, kuri veda 
taip vadinamoji Flėmų 
Liaudies Partija. Ši parti
ja reikalauja padalyti Bel
giją po karės i dvi valstybi 
ir pastatyti ją ant federaci
jos pamatų, taip kaip Aust
ro-Vengrija arba Šveicari
ja. Pastaram tos partijos 
susirinkime suformuluota 
jau ir konstitucija naujai 
Belgijai. Sulyg konstituci
jos, kiekviena valstybė turi 
turėt pilną savivaldą, tiktai 
užsienio reikalai, muitai, pi
nigai, geležinkeliai, pačta, 
telegrafas ,telefonas, armi
ja ir laivynas lieka federa- 
lės valdžios dalykais. Flė
mų valstybėj turi būt flėmų 
kalba, o valonų valstybėj 
francuzų kalba. Susirinki
mo pirminikas pasakė: 
"Mes nenorim būt nei vokie
čiais, nei francuzais. Mes 
norim laisvos Fliandrijos. 
Belgija po karės negali išei
ti tokia pat, kokia ji buvo 
pirma. Belgija turi būt pa
dalyta į dvi dalis, taip kad 
abidvi kalbos butų laisvos."

DA 10,000 KANADIEČIŲ 
KARĖS LAUKAN.

Šiomis dienomis iš Kana
dos bus išsiųsta dar 10,000 
kareivių karės laukan Fran
cuzijon. Viskas jau sureng
ta ir laivai stovi uostuose 
gatavai.

A*

Kaizeris prisipažįsta, 
kad dabar jau blogai.

Londono "Mail" korespon
dentas sako, kad "Nord 
Deutsche Zeitung,” skaito
ma kaip ir oficialiu vokiečių 
valdžios organu, išspausdi
no jau antrą kaizerio atsi
šaukimą į Vokietijos žmo
nes, kad jie nenusimintų. 
Tečiaus šitam atsišaukime 
kaizeris jau aiškiai prisipa
žįsta, kad dabar vokiečiams 
prasideda jau prasti pira- 
gai. Tarp kitko kaizeris sa- 
ko:

"Pusė pasaulio siunčia 
prieš mus karės laukan sa- 

į vo žmones, o kita pusė lieja 
i jiems kanuoles. Kova tokia 
• didelė ir sunki, kad žmogaus 
vaidentuvė negali jos nė įsi-1 
vaizdint. f“ * *
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visus pabėgėlius.
DEBATAI p. A. BULOTOS SU p. S. ŠIMKUM.

Iš Berno pranešama, kad 
j visi Rusijos žydai ir politi
škos prasikaltėliai, kurie po 
revoliucijos buvo pabėgę 
Italijon, dabar bus grąžina
mi į caro budelių rankas. 
Tarp Rusijos ir Italijos, sa
koma, padaryta slapta su
tartis, sulyg kurios abidvi 
'valdžios apsiima viena kitai 
grąžinti politiškus ir kito- 

' kius pabėgėlius. Rusijos 
pabėgėliai Italijoj, kurie pa
bėgo nuo kariumenės arba 
iš Sibiro, bus siunčiami 
Francuzijon ir atiduodami Į 
rusų pulkus, kurie nesenai 
tenai priguvo. Bet kadan- 

■gi daugelis tų pabėgėlių ka- 
iriumenėj niekad nėra tar- 

vaizdint. Rusijos armijos >na\ę, 0 m°k\t juos jau ne
atnaujintos ir aprūpintos ira kada, tai rusų ekspedici-i 
didžiausia galybe įvairiau- jos vadas siųs juos iš Fran- 
sių ginklų, mętėsi ant gy- euzijos Rusijon, kur juos

J vosios musų sienos rytuose arka uždarys kalėjiman, ar- 
i ir uŽDludo musu šlaita. ®a issiųs \ėl Sibiran.ir užplūdo musų šlaitą.

"Francuzija taip atgimė i 
• ir sustiprėjo, kaip ji niekad ‘ 
nebūtų galėjus pasigirti."

Kas link anglų kariume- 
nes, tai kaizeris sako ji nie- 

įkam nesanti verta, bet visgi 
į ir ji esanti labai pavojinga, 
j nes jos netikumą atsve- 
rianti nesuskaitoma galybė 
kanuolių.

ba išsiųs vėl Sibiran.
Prieš šitą juodašimtišką 

j sutartį Italijos socialistai 
parliamente pakėlė didelį 
protestą, bet ministerių pir
mininkas Salandra aiškino
si, kad Rusija, kaip ir Itali
ja, reikalinga visų savo 
žmonių, ir kad Italijos val
džia negalinti slėpti savo są
jungininkės pabėgėlių.

Waterbury, Conn.— Pir
mininkas T. Matas atidaro 
susirinkimą 8:10 vai. vaka
re. Apie 15 laikraščių re- 
poreterių sėdi prie staliukų 
laukdami darbo. Pirminin
kas paaiškina publikai apie 
debatus, sakydamas, kad 
tik debatuotojai turės bal
są, o iš publikos niekas ne
galės kalbėti nė prašyt bal
so, ir meldžia publiką užsi-

RUSAI KERŠYS TUR
KAMS.

Turkai anądien paskandi
no Juodoj juroj rusų Rau
donojo Kryžiaus laivą su 
sužeistais kareiviais. Rusų 
užsienio ministeris dabar 
pranešė turkų valdžiai per 
Amerikos ir Ispanijos am
basadorius, kad nuo šiol Ru
sija taipgi nepaisys Haagos 
nutarimų ir skandins visus 
turkų laivus su sužeistais.

16O.0OO LIKO ANGLIAKA
SIAIS, KAD IŠVENGUS 

KARIUMENĖS.
Anglijoj 160,000 darbinin

kų pametė senus savo dar
bus, o nuėjo į mainas dirbti, 
nes angliakasių Anglijoj ne
ima kariumenėn.

RUSIJA SUSIVIENIJO SU 
JAPONIJA.

Pereitoj sąvaitėj Japoni
jos sostinėj pasibaigė kon
vencija, kurioj tarp Rusijos 
ir Japonijos padaryta vie
nybės sutartis. Šitos sutar
ties tikslu esą palaikyti ra
mybę Tolimuose Rytuose ir 
net visam pasaulyje. Bet 
amerikiečiams rodosi, kad 
Japonija ruošiasi Į karę su 
Amerika, todėl jai esanti 
reikalinga sutartis su Rusi
ja, kad užpuolus jai ant A- 
merikos Rusija neužsima
nytų kartais atsiimti Port- 
Arturą.

VOKIEČIAI BOMBARDA
VO DVINSKĄ

Iš Londono pranešama, 
kad šiomis dienomis vokie
čiai smarkiai bombardavo 
oro Dvinsko miestą: priešo 
lakūnai metė i miestą dau
giau kaip 50 bombų, su
griaudami vieną ligonbutį 
ir šiaip daug blėdies prida
rydami. Daug žmonių esą 
užmušta ir sužeista.

DAUGIAU RUSŲ PRIBU
VO FRANCUZIJON.

Pereitą nedėldienį Fran- 
cuzijon pribuvo jau 6-tas 
rusų kariumenės kontingen
tas. Anksčiau atvykę Fran
cuzijon rusai pasiųsti jau 
mūšio laukan ir pereitoj są
vaitėj atrėmė kelis vokiečių 
užpuolimus Šampanijoj.

ANGLIJA APSKELBĖ 
BOIKOTĄ AMERIKOS 

BIZNIERIAMS.
Anglijos valdžia paskelbė 

vardus 82-jų Amerikos fir
mų, su kuriomis Anglijos 
pavaldiniams draudžiama 
daryti biznis arba turėti su 
jomis ką-nos bendra. Boi
kotas paskelbta už tai, kad 
visos tos firmos priguli vo
kiečiams arba vokiečių kon
troliuojamos. Paliesti biz
nieriai labai persigando. 
New Yorke buvo jau sušau
ktas suvažiavimas ir ren
giama didelis protestas. Sa
koma, kad ir Wilsonas prieš 
tai užprotestuos. Padėtų 
ant "juodo listo” kompanijų 
kreditas nupuolė net ir pie
tų Amerikoj.

I 
f _ _

(laikyt ramiai.
P-as A. Bulota ir p. Šim

kus sėdi prie staliuko šalia 
piano; už piano tupi A. Po- 
vilaika ir publikai nesirodo.

Pirmininkas kviečia p. 
Bulotą užimt vietą.
Bulota kalba, Šimkus ner- 

vuojasi.
P. Bulota pradeda kalbą, 

sakydamas: aš stoju prieš 
jumis su tikslu pranešti, 
kaip centralinis komitetas 
sunaudoja surinktus pini
gus dėl karės nukentėju- 
siems šelpti.

P-as Bulota piešia dalyką 
gana plačiai, prirodydamas 
faktais, kad centralinis ko
mitetas išeikvojo $17,000.00 
amerikiečių suaukautų pini
gų nupirkimui pleciaus Vil
niuje dėl įsteigimo amatų 
mokyklos.

Šis dalykas kaip ir sumai
šė S. Šimkų, jis pradėjo ner
vuotis ir kraipytis sėdėda
mas ant kadės.

P-as Bulota tęsia kalbą to
lyn. P-as Šimkus pasirodo 
negalįs iškęsti ir atsiliepia: 
"Netiesą kalbi!" Bulota at
sikreipia į Šimkų ir sako: 
"Meldžiu, turėk kantrybės!" 
Tai pasakęs tęsia savo kalbą 
toliau.

Povilaikai taipgi darosi 
karšta.

Pasirodo, kad ir A. Povi
laikai darosi karšta; kartas 
nuo karto vis daugiau ir 
daugiau jo galva pasirodo 
per pianą, bet vis da neiš
drįsta balsą paleisti.

P-as S. Šimkus truputį 
pakreipia ausį prie piano,iš
rodo, kaip ir kokias infor
macijas ima iš A. Povilai- 
kos.

Bulota tęsdamas kalbą 
toliau prieina prie $40,000, 
kuriuos centralinis komite
tas išleido ir jokiu budu ne
gali ar nenori prirodyt, kur 
juos išleido.

P-as S. Šimkus truputį 
burbtelėjo, kad tiesa. A. 
Povilaika staiga iškiša gal
vą iš už piano ir diktokai iš
sižioja, bet balso da nesigir
di. Bulota vis tęsia kalbą 
toliau ir prieina prie nupir
kimo sanatorijos Rusijos 
gilumoj, kuriai taįp-pat 
daug išeikvota badaujančių 
vargšų pinigų. P-as S. Šim
kus atsistoja ir bando priro- 
dinėt, kad minėta institucija

!

yra labai reikalinga. P-as 
A. Bulota atsikreipia į Šim
kų: "Meldžiu, tamistėle,
sėsk! Aš dabar kalbu.” 
Pirmininkas T. Matas liepia 
Šimkui sėst ir nepertraukti 
kalbos. Pirmininkas prane
ša Bulotai, kad laikas jau 
baigiasi ir už kelių žodžių 
p. Bulota pirmą savo kalbą 
baigia.

Šimkus kalba, bet ne į 
reikalą.

Pirmininkas paprašo p. 
S. Šimkų užimt vietą.

P-as Šimkus atsistoja ir 
pradeda: "Gerbiamoji pu
blika! Girdėjot pono Bulo
tos kalbą — tai yra didžiau
sias absurdas ir bandymas 
griaut šitą šventą darbą. 
Šiame momente mums rei
kėtų dirbt ir veikt visiems 
iš vieno. Bet ponas Bulota 
griauja musų gerą darbą ir 
atvažiavo tik su tuo tikslu j 
Ameriką, kad suardyt vie-~ 
nvbę tarpe Amerikos lietu
vių." • .

Šimkus tęsia savo kalbą 
toliau, sakydamas, kad po
nas Bulota supyko ant inte
ligentų, kad jo neišrinko į 
centralinj komitetą ir tuo
mi norįs atkeršyt centrali- 
niam komitetui. 'Šimkus 
priduria: "Boba atvažiavus 
iš Lietuvos ir skelbia viso
kias nesąmones tarpe Ame
rikos lietuvių — ar mes 
galim tikėt, ar viervt bo
boms?"
Bulota prašo Šimkų kalbėt 

apie dalyką.
Bulota padaro pastabą: 

"Tamistėle, kalbėk apie da
lyką, o ne apie ’bobas’."

Šimkus atsikreipia i Bu
lotą : "Turiu daug ką ir apie 
Bulotą pasakyt." Bulota: 
"Meldžiu sakyt ir eit prie 
dalyko (skaitlinių)."

Šimkus prispirtas prie 
sienos.

Šimkus ima knygą ir skai
to išlaidas, nurodydamas, 
kad nupirkimui Vilniuje 
pleciaus amatų mokyklai iš
leista tiktai $5,000.

Bulota klausia: "Kur ga
vai tas atskaitas?” S. Šim
kus atsako: "Tenai, kur ir 
tamista."

Bulota pasikelia ir priei
na prie Šimkaus pažiūrėti.

Bulota daro Šimkui pas
tabą ir rodydamas pirštu f 
knygą prašo: "Cituok to
liau, nepraleisk svarbių 
punktų."

Šimkus truputį paskaito 
ir sustoja, nenorėdamas to
liau skaityt. Bulota spiria 
Šimkų: "Cituok toliau, ci
tuok !”

Publika ima gausiai del
nais ploti, švilpt ir kojomis 
trypti.

Pirmininkas meldžia pub- 
(Pabaiga ant 8-to pusi.)

i



Peržvalga.
"DARBININKAS* NEŽI

NO, KĄ KALBA.
Švento Juozo organas 

"Darbininkas” tankiai mėg
sta kalbėti apie darbininkų 
reikalus. Suprantama, jis 
daro tai nedelto, kad darbi
ninkų reikalai jam rūpėtų, 
bet vien dėl to, kad darbi
ninkams įtikus, kad jie ge
riau jį skaitytų. Tik bėda 
jam, kad darbininkų reika
lų jis visai nesupranta. Ir 
nedyvai! Juk seminarijose 
klierikų tokių dalykų nemo
kina. Išėję iš seminarijų 
kunigai darbininkų judėji
mo taipgi nestudijuoja. To
dėl nedyvai, kad "Darbinin
kas,” kurį redaguoja kuni
gas, kaip tik pradeda kalbė
ti apie darbininkų reikalus, 
visados pripasakoja didelių 
nesąmonių. Štai pavyzdls. 
Norėdamas darbininkams 
pasaldliežuvauti, vienam 
paskutinių savo numerių ji
sai šneka:

"Darbininkų luomas yra 
skaitlingiausias. Jie. gerai 
susiorganizavę, turėdami tei
singus ir išmintingus vadus, 
gali nuveikti didžius darbus. 
O jei visų šalių darbininkai 
susiorganizuos ir protingus 
vackas turės, tai jie suda
lys galingiausią partiją ati
tolinimui karių. Ir galima 
sakyti, jei kas išnaikys nuo 
šios žemės kares, tai viso pa
saulio darbininkų susiprati
mas.”

Vadinas, šv. Juozo broct- 
vos organas bando kalbėti į 
darbininkus socialistų žo
džiais, nes mano, kad darbi
ninkams tas labai patiks ir 
jie tuojaus pradės jį taip 
skaityt, kaip skaito socialis
tų laikraščius. Bet kad 
"Darbininkas” čia veidmai
niauja, kad darbininkų ju
dėjimas jam yra svetimas 
dalykas, tai kuoaiškiausia 
pasirodo iš tolimesnės jo 
kalbos, kur jau šitaip aiški
nama:
__ ”jie visokios darbininkiškos 

organizacijos išgali tame pa- 
-sidarbuoti. Juk dabar Euro- 
poj kariaujančiose valstybėse 
buvo stiprių, didžių darbinin- 
JsŠku organizacijų. Bet tai 

* daugiausia socialistiškos. Kai
Europoje ėmė niauktis dan
gus, ėmė artintis baisiausia 
audra, tai ten nebuvo daroma 
jokių konferencijų, darbinin
ku vadai vienos šalies nekvie
tė kitos šalies vadus tarybon. 
Čia ir matome pilną netikumą 
socialistiškų organizacijų, ne
tikumą jų vadovų. O juk tai 
politikieriai, pilni parlamen
tai jų partijų atstovų. Gi 
čionai Amerikos Darbo Fede
racija nėra politiška organi
zacija. ne stato savo kandida
tų Į jokias valdiškas vietas, o 
mat suranda budus, kaip vei
kti politikos dirvoje ir atlik
ti milžiniškus, išganingus 
darbus.

”Tai aiškiausia matome, 
jog darbininkų susipratimas, 
susiorganizavimas bus pasau
liui ir žmonijai išganingas.

”Bet organizavimasis labai 
mažai gero ir daug blogo pa
darys, jei jis eis socialistiš- 
kais keliais.”
Kiek čia nesąmonių, ir 

kiek "Darbininko” redakto
rių nepažinojimo darbinin
kų, o ypač socialistų judėji
mo, tai geriausia parodo 
"Naujienos,” kurios rašo:

"Reikia stebėtis, kaip tie 
’Darbininko’ redaktoriai nesi
drovi skelbti aiškius melus 
apie socializmą.

"Jie tvirtina, kad. prisiarti
nus karės pavojui Europoje, 
socialistiškų organizacijų at
stovai nedarę jokių konferen
cijų, kad pasipriešinus karei. 
O buvo kaip tik priešingai! 
Išviso už vienos dienos prieš 
karės pradžią Brusselyje 
(Belgijoje) laikė konferenci
ją visas Tarptautinis Sociali
stų Biuras, susidedąs iš at
stovų socialistų partijų visų 
šalių. Ir toje konferencijoje 
buvo nutarta tuoj sušaukti 
tarptautinį socialistų kongre
są Paryžiun; tik karė, perkir
tusi susinešimus tarp įvairių 
šalių, prie to neprileido.

** ’Darbininkas’ giria Am. 
Darbo Federacijos pastangas 
pasipriešinti karei. Bet jei
gu jisai žinotų truputį dau

so dienos išsiuntimo, bet su
lig tos dienos kurso, kada at
siima. Kuo remdamos kom
panija šitaip daro — aš tuo 
tarpu nežinau.

"šitai paskelbdamas atšau
kiu tuos žodžius, kurie galė
jo būti paskaityti įtarimu 
'Keleivio’ ar L. Š. Fondo pi
nigu siuntėjų, taipgi prašau 
laikraščių, jeigu kurie mano 
laišku butų rėmęsi, kad pra
neštų ir šį mano paaiškini
mą."
Prie šito atšaukimo "Atei

ties” redakcija prideda da 
ir nuo savęs šitokį paaiški
nimą :

"Mes galime tik patvirtin
ti p. K. Jurgeliuno žodžius. 
Mums 'patiems buvo parodyta 
dokumentai ir matėm, kad pa
vyzdžiui. pinigai Jurgeliuno 
pasiųsti per American Ex- 
press Co. kovo 29 d. 1915 m. 
yra sugrįžę liepos 5 d. 1916 
m. ir atmokėta ne pagal šių 
dienų kursą, o pagal to laiko, 
t. y. $43.15. Iš kitos pusės 
matėm dokumentus L. š. F. 
ir tikrai sugrąžinta mažesniu 
kursu: būtent: rugpiučio 3 d. 
pasiųsta buvo 3000 rub. po 
$33.40. o gauta atgal spalio 
23 d. tik po $32.25 kiekvienas 
simtas. Dėl šios priežasties 
ir įvyko nesusipratimas, kuris 
šiuomi ir lieka atitaisyta." 
Matot, kaip negražu, ka

da prisieina šmeižimą at
šaukti ir aiškintis, šitą tu
rėtų gerai įsidėti sau į gal
vą risi Lietuvos šelpimo 
Fondo priešai ir šalininkai. 
Priešai turėtų atsiminti, kad 
už šmeižimą nekaltų žmonių 
ir įstaigos jie gali būt pa-' 
traukti atsakomybėn, o ša
lininkai turėtų žinoti, kad 
jų remiamas Lietuvos Šelpi
mo Fondas yra vedamas tei
singai ir atskaitos gali būt 
išduotos už kiekvieną centą.

Reikia da pasakyti, kad p. 
Jurgeliunas neteisybę sako, 
buk American Express Co., 
išmokėdama sugrąžintus pi
nigus. visados jam išmoka 
ne sulyg kurso, bet tiek, kiek 
buvo pasiųsta.

Kad taip negali būt, tai 
jau pats sveikas protas sa
ko, bet dėl visko mes kreipė
mės į American Express Co. 
su paklausimu, kad gavus iš 
jos formališką atsakymą. Ir 
štai ką Amerikan Express 
Co. 19 liepos mums parašė:

"Refering to your favor ot 
the 18th. regarding refund on 
Russian Money Order. we beg 
to advise that refund is based 
on rate of day on which re
fund is to be made.

"(Pasirašo) W. V.V. Marsh, 
"Assistant Manager."

Kas moka angliškai, tas 
matys, kad American Ex- 
press Co., išmokėdama su
grąžintus pinigus, taipgi iš-Į 
moka netiek, kiek buvo pa
siųsta, bet sulyg kurso tos 
dienos, kada pinigai išmoka
mi.

giau apie socialistų judėjimą, 
tai jisai turėtų pripažinti, 
kad socialistai yra padarę ši
tokių pastangų tūkstantį kar
tų daugiau. Pakanka pri
mint nors ir tarptautinį so-! 
cialistų kongresą Bazelyje 
(1912 m.) Balkanų karės lai
ku. Europos diplomatai jau 
senai yra pripažinę, kad pas
kutiniais dešimtmečiais tiktai 
ačiū socialistų pasidarbavi
mui buvo keliatą kartų iš
vengta visapasaulinės karės. 
Ir visi apšviesti žmonės tatai 
žino, tik ’Darbininko’ redak
toriai nėra apie tai girdėję."
"Darbininko” redakto

riams patartina geriausia 
laikytis savo "profesijos” — 
rupinties apie "gyvąjį ra
žaičių,” apie šv. Juozo ška
plierius ir tam panašius 
"forničius.” Jie yra tame 
kompetentiški ir kalbėdami 
bent žinos, apie ką jie kalba.

NEATSARGUS ŽINGS
NIS.

Musų klerikalai su tauti
ninkais išnaudoja kiekvieną 
progą, kad diskreditavus 
Lietuvos Šelpimo Fondą ir 
dirbančius' prie to fondo 
žmones. Daroma tai su tuo 
tikslu, kad pasėjus tarp 
žmonių tam fondui neužsiti- 
kėjimą, kad žmonės kuoma- 
žiausia tam fondui aukautų.. 
Suprantama, kad tos nešva
rios agitacijos pasekme gali 
būt skriauda tiktai nukentė
jusiems nuo karės žmonėms.!

Lietuvos šelpimo Fondo • 
priešai nuėjo jau taip toli, 
kad užmiršo ir apie šalies 
Įstatymus, kad už šmeižimą 
įstaigų ir žmonių kartais 
galima patekti i nemalonią 
rietą. Taip ve p. Jurgeliu- 
nas, kuris turi So. Bostone 
čeverykų krautuvę ir vadi
na save tautininku, "Atei
ties” 82-ram numeryje išva
žiavo su šitokia pasaka:

"KELIONĖJ PINIGAI NE- 
NUDILA.

"Kada tai L. š. F. siuntė 
3000 rub. Lietuvon. Ten bu
vo padarytas užmetimas, kad 
kaikuriems neaišku. 'Kelei
vis’ Nr. 21 aiškino, kalbėjo 
iždininko Šidlausko žodžiais I 
ir, rodos, viskas pasibaigė. 
Bet 'Naujienų’ paskutiniuose 
numeriuose tūlas 'Pabraiža’ 
įmaišo ir mano vardą, pajuok
damas. Nors nieko nenore- j 
jau sakyti, bet jeigu kas ka
binasi, tai esu priverstas pa-l 
sakyti kelis žodžius.

"Keleivis’ sako: Sugrįžo vi
si 3000 rublių. Bet kadangi 
dabar rusiškų pinigų kursai 
yra nupuolęs dar žemiau, tai 
už juos gauta jau tik $967.50. 
Reiškia, būnant tiems 3000 
rubliu kelionėj nuo ju nudilo! 
$34.50.
Turim pasakyti, kad p. 

Jurgeliunas, tyčia ar nety
čia. iškraipo čia net "Kelei
vio” žodžius. Musų buvo! 
pasakyta, kad pinigų kursas • 
ant tiek nupuolė. Bet tas 
butų da menkniekis, jei tuo
mi šitą pasaką p. Jurgeliu
nas užbaigtų. Bet jis daro 
šitokį išvedimą:

"Aš nuo savęs pasakysiu, 
kad kelionėj pinigai nenu- 
puola. Jie greičau įpuola į 
keno kišenį. tik kelionei bėda. 
Per savo rankas verčiu daug 
pinigų ir jų visuomet sugrįž
ta tiek, kiek būna užmokėta 
išsiunčiant. Neabejou, kad 
ir 'Keleivis’ apie tai žino. Bet 
jeigu taip drįstia rašyti, tur
but su kokiu tikslu. Anot to 
priežodžio: rublis kalba ir 
rublis tyli.”
Ponas Jurgeliunas turbut 

manė, kad jis čia užduos di
delį smūgį Lietuvos Šelpimo 
Fondui ir jo darbininkams. 
Jis čia nė nepasijuto, kokį 
pavojingą sau žingsnį jis 
padarė...

Dabar p. Jurgeliunas savo 
šmeižimą jau atšaukia ("At
eities” 86-tam numeryje) 
sakydamas:

"Šituos žodžius aš parašiau 
tikrai tikėdamas jų teisingu
mui. kadangi pats siunčiu pi
nigus per American Express 
Co. ir visuomet, jei grįždavo, 
gaudavau atgal tiek, kiek pa
siųsta. Bet dabar patyriau, 
kad L. š. Fondo pinigai buvo 
siunčiami visai per kitą kom
paniją (Russian American 
Line) ir kad toji kompanija 
ištikrujų sugrįžusius pinigus 
siuntėjui išmoka ne sulig kur

STIRBIS PERŠAUTAS.
J. Stirbis, kuris skaitan

čiai visuomenei gerai yra 
žinomas savo karikatūro
mis, kurias jis piešdavo 
daugiausia juokų laikraš
čiams, likos nežinia keno 
peršautas. Apie tai praneša 
"Laisvė,” kuri rašo:

"J. Stirbis, sunkiai suežis- 
tas, guli metodistų ligonbuty 
So. Brooklvne. Jo žaizda la
bai pavojinga ir nedaug tėra 
vilties, kad jisai išgytu.

"J. Stirbis pastaruoju lai
ku gyveno Great Neck’e, ant 
Long Island salos, bet naktį 
iš seredos į četvergą, ar čet- 
vergo ryte policmanai rado jį 
sunkiai sužeistą ant vieno iš 
takų Prospect parke. Jį tuo
jaus nugabeno ligonbutin ir 
išėmė kulką. Keli pažįstami 
aplankė ir pamatė, kad kulka 
buvo įvaryta veik į pilvą. Jo 
padėjimas esąs labai kritiš
kas.

"J. Stirbis, kiek atsipeikė
jęs, pasakęs, kad naktį jisai 
miegojęs ant suolo Prospect 
parke ir ant jo užpuolęs ki
šeninis vagis. Tarpe jųjų 
buk kilusi kova, laike kurios 
Stirbis buvo sužeistas. Ta- 
čiaus ligonbuty tūli spėja, kad 
mažu jisai pats norėjo nusi
žudyti. Rovelveris. po ilgų 
i ieškojimų rasta kur tai apie- 
linkėje.

"Stirbis. kolei gyveno Broo- 
klyne, buvo labai vargingam

padėjime. Jisai, rodosi, bu
vo streikieris; vėliaus išsikė
lė į Great Necką. Brooklvne 
jį daugiausia sušelpdavo na- 
bašninkas P. Draugelis, su 
kuriuo juodu buvo labai geri 
draugai."

Sekančiame "Laisvės" nu
meryje pranešama, kad J. 
Stirbis jau mirė pereitą 
utarninką, 18 liepos. Jo lai
dotuvėmis užsiėmė būrelis 
draugų. Velionis paliko te
stamentą, prašydamas, kad 
jo kūnas butų krematorijoje 
sudegintas, kas ir išpildyta.

VOKIEČIAI PATUPDĖ 
KUN. BARTUŠKĄ 

BELANGĖN.
Musų žodžiai išsipildė. 

Kada Amerikos lietuvių kle
rikalai siuntė Lietuvon savo 
atstovus, mes atkartodami 
sakėm, kad iš to nieko neiš
eis, kad vokiečių valdžia ne
leis jiems po Lietuvą važi
nėtis. Ir neleido. Netik 
neleido važinėti, bet ir be- 
langėn padupdė, ir da pini- 
giškai nubaudė. Štai vienas 
tų delegatų, kun. Bartuška, 
dabar rašo iš Šveicarijos:

"Ką tik parvažiavau iš 
Kauno nelaisvės. Išleidęs p. 
Bielski iš Berlyno, laukiau pa
so Šveicarijon, kurį turėjau 
gauti iš ’Ausvertiges Amt 
Beryne.’ Belaukiant man 
Berlyne paso, vokiečių polici
ja Berlyne gavo telegramą, 
kad suareštuoti kun. Baltuš
ką. Ir kuomet aš pasirengęs; 
buvau jau išvažiuoti, policija! 
pasiėmus mane į savo rūpes
tingą globą parvežė Kaunan 
ir patupdė festungėn. Ten 
prasėdėjau visą sąvaitę, ir 
jau buvau pasirengęs mirti. 
Maniau, kad žiaurus karės 
santikiai pražudys man da 
brangią gyvastį. Bet Apvei- 
zda kitaip lėmė. Užsimokė
jęs 1,000 markių vokiečių 
valdžiai ištrukau iš jų nagų. 
Kaip linksma man buvo per
žengti laisvos šveicarų žemės 
rybas, tegali suprasti tik tas, 
kuris ištikro kada nors mir
čiai akysna žiurėjo. Delko 
mane suareštavo papasako
siu sugrįžęs Amerikon." 

Šitokį Bartuškos laišką 
išspausdino "Darbininkas." 
Toliaus Bartuška savo laiš
ke reikalauja, kad jam nu
siųstų "nors" $1.500 skoloms 
apmokėti. Tai, kiek naudos 
iš lietuviškos diplomatijos! 
O kada socialistai tokią dip
lomatiją kritikavo, tai kleri
kalai su tautininkais šaukė, 
kad socialistams nerupi Lie
tuvos laisvė.

Reikia pasakyti, jog visa 
tai teisybė. Apskritai imant, 
šiandien laikraščio leidimas, 
atsieina dusyk tiek, kiek at
sieidavo iki karės. Taip kad 
netik "Laisvei,” bet ir ki
tiems laikraščiams prisieis 
ką-nors daryt, kad išeit iš to 
keblaus padėjimo. Išlaidos 
pasidarė dvigubos, o įplau
kos vis tos pačios.

Kiek darbininkų 
žūva kasyklose.

MEČNIKOVAS MIRĖ.
Šiomis dienomis telegra

mos pranešė, kad Paryžiuje! 
mirė Ilja Mečnikovas, pa
garsėjęs medicinos tyrinėto
jas.

Kadangi šitas genijus bu- 
bo tikras rusas, tai Ameri
kos rusų dienraštis "Novyj 
Mir” įdėjo apie jį gana ilgą 
straipsnį. Vadindamas jį 
rusų mokslinčium, šitas lai
kraštis žodį "rusų” rašo 
svetimženkliuose ir tuojaus 
aiškina:

"Mes sakom 'rusų’ svetim
ženkliuose, nes Rusija kuoma- 
žiausia turi teisės vadinti jį 
savo mokslinčium, nežiūrint 
kad Mečnikovas ir gimė, ir 
išaugo ir pirmutinius savo 
karijeros žingsnius padarė 
Rusijoj.

"Mečnikovui. tam pagarsė
jusiam mokslinčiui, kuris sa
vo išradimais pakėlė mokslą, 
kuris paskutiniais savo gyve
nimo metais buvo stambiau
sios pasaulyje mokslo įstaigos 
galva, kuris už savo atradi
mus medicinos srityje yra 
gavęs Nobelio dovaną — ši
tam Mečnikovui nebuvo vie
tos Rusijoj.” '
Kaip visi tikrai dideli 

žmonės, taip ir Mečnikovas 
negalėjo būti tiktai sauso 
mokslo vyru. Mokslas jam 
buvo visų pirmiausia įran
kiu žmonių gyvenimui pa
lengvinti, pakelti liaudį iš 
tamsos ir nežinios klano. O 
taip žiūrėti į mokslą, kaip 
žiurėjo Mečnikovas, tuomet 
Rusijoj buvo "ne mada.” Tai 
buvo prasižengimas prieš

Be to kitose išdirbystėse 
Pennsylvanijoj tuo pačiu 
laiku žuvo 467 darbininkai 
ir visuomenės patarnavimo 
įstaigose valdomose bendro
vių žuvo 151 žmogus.

Čia visai nekalbama apie 
sužeistuosius, kurių skait
lius beabejo dvigubai dides
nis. Į 6 mėnesius pražudė 
gyvastį dėl kapitalistų pelno 
1,016 žmonių, gi dusyk tiek 
atidavė savo sveikatą. Ar 
ne puiki kapitalistiškojo su
rėdymo tvarka?

įsiviešpatavusius papročius' 
ir prieš kvailą valdžią.

Ir kada 1882 metais Rusi
AMERIKOS POLITIKA IR VISUOMENES REIKALAI

joj pradėjo siausti juodoji 
reakcija, jaunas Mečnikovas 
buvo priverstas pamesti ' 
profesoriaus vietą Odesos < 
universitete ir bėgti Francu- 
zijon, iš kur daugiau Rusi
jon jau nebegrįžo.

"LAISVĖ” PAKĖLĖ PRE
NUMERATOS KAINĄ.
"Laisvė” praneša, kad jos 

bendrovės board-direktorių 
susirinkimas nutarė pakelti 
ant 50c. laikraščio prenume
ratos kainą. Iki šiol "Lai
svė” kainavo $2.00 metams, 
dabar-gi bus $2.50. Pavie
niai egzemplioriai parsida- 
vinės po 4c. Šitas nutarimas | 
įneina galėn nuo 1 rugpiučio 
šių metų.

Kainos pakėlimo priežas
tį "Laisvė” aiškina taip: 

"Nuo naujų metų pradėjo 
brangti popiera. Popieros iš
dirbėjai naudojasi karės mo
mentu ir ima tikras karės 
kainas, šiuomi laiku popie
ra jau veik du sykiu branges^ 
nė. negu pereitais metais ir 
žada dar labiau brangti. Pa
brango ir visos kitos spaus
tuvės reikmenįs — pabrango; 
švinas, roliai, juodytas ir kas j 
kita. Pabrango mažiausi dai
ktai, reikalingi spaustuvėje, 
nuo 50 iki 100 procentų ir net Į 
daugiau. Tam pabrangimui 
ir galo nesimato. Laikraščiai 
pradeda dejuoti. Net galingi 
ir stiprus pinigiškai ameri
kiečių laikraščiai pradeda ne
rimti ir skųsties.”

Wilkes-Barre’ių laikraštis' 
Times Leader" paskelbė 

valdišką raportą apie nelai
mingus atsitikimus anglių 
kasvklose. I Iš to raporto matos, kad! 
tik viename Luzerne pavie
te nuo 1 d. sausio iki 1 die
nai liepos mėnesio anglių' 
kasyklose prarado gyvastį' 
120 darbininkų; Lackawan- 
na parietė žuvo kasyklose 49; 
darbininkai; Schuvlkill pa-j 
viete — 66. Taigi kaip ma
tome tik trijuose pavietuose j 
į pusę metų žuvo 235 darbi
ninkai. Vienintelis parie- j 
tas kietos anglies rajone,! 
kur laike šio pusmečio neat
sitiko darbininkų užmuši
mų, tai Sullivan pavietas/ 
kur anglių kasyklas valdo 
Connell Anthracite Mining 
Co. Carbon paviete žuvo 9 
darbininkai; Columbia — 1; 
Dauphin — 5; Northumber- 
land — 15; Wayne — 2. Iš
rišo kietose anglies kasyklo
se Pennsylvanijoje traukyje 
6 mėnesių žuvo 267 darbi
ninkai, gi minkštose anglies 
kasyklose tuo pačiu laiku 
žuvo 231, arba išviso 498. 
Minkštosios anglies rajone 
Indiana paviete žuvo 50 
darbininkų; Fayette pav.— 
34; Cambria pav.— 30; 
Westmoreland pav. 27; Al- 
egheny pav.— 19; Washing- 
ton pav.— 18; Somerset pa
viete — 13; Clearfield pav. 
— 10.

Kivirčai su Meksika.I
Amerikos padangė vis dar 

niaukiasi. Iš Meksikos pu
sės debesiai nesiliauja kilę 
ir gali būt, kad jei ne anks
čiau tai vėliau užeis perkū
nija. Kapitalistų spauda 
kas diena vis skelbia apie 
meksikiečių banditų užpuo
limus ant Amerikos miestų 
ir "išniekinus” Amerikos 
vėliavos. Čia jau kurstoma 
Amerikos žmonių neapy
kanta prieš meksikiečius. 
Nors pirmtutinė audra, ro
dos, jau perėjo ir šios šalies 
valdžia priėmė Carranzos 
pasiūlymą išrišti kivirčus 
tikos keliu, tečiaus kapitali
stų spauda nesiliauja stau
gus kraujo. Ypač agituoja 
už karę Ersto geltonlapiai, 
kurių savininkas turi dide
les kasyklas Meksikoj. Jie 
pasakoja, buk Dėdė Šamas 
jau neteko kantrybės ir no
ri nenuoramą savo kaimynę 
nubausti. Ištikrujų gi Dė
dė Šamas, tai yra Amerikos 
žmonės, su visu tuo reikalu 
labai maža turi bendro. 
Kaipo tautai ir valstybei, 
Jungtinėm Valstijom nebu
vo ir nėra mažiausio reika
lo eiti su Meksika į karę.

Karė su Meksika, nežiū
rint apverktino tos šalies 
padėjimo ir ekonominio jos 
bankruto, Amerikai visados 
bus labai ir labai kietas rie- 
šutvs, o ypač da kuomet ti
krai nežinia, ką mano Japo
nija. Jungtinės Valstijos 
turėtų labai daug rizikuoti: 
reikėtų paaukauti skerdv- 
nei tūkstančius žmonių ir 
miliardus dolerių. Žinoma, 
kapitalistai per tai nieko 
nenustotų. Ar šiaip ar taip 
karė pasibaigtų, kapitalis
tai visuomet iš jos pasinau
dos. Visas karės sunkumas 
kristų ant darbininkų nu
garos: jie turėtų ir kraują 
lieti, ir mokesčius mokėti. 
Todėl apie tą baisų žingsni 
darbininkai turėtų daugiau
sia ir pagalvoti, ypač atsi
mindami, kokion nelaimėn 
karė nugramzdino Europą.

Kiekvienas darbininkas 
turi gerai žinoti, kodėl rei
kalaujama karės su Meksi
ka, kas gimdo visą Meksi
kos skandalą. Nereikia ti
kėti, kad čia ką nors bendra 
turi džingojistų išbubny- 
ta "vėliava," "tautos garbė" 
ar kitokie tautos ar šalies 
dalykai.

Visą dabartinę Meksikos 
audrą sukėlė dvi priežastis:

1. Stambaus kapitalo rei
kalai.

2. Rinkiminė kapitalistiš
kųjų partijų politika.

Paimsime pirmąją prie
žastį. Amerikos kapitalis
tai turi sudėję į Meksikos 
kasyklas, geležinkelius ir 
galvijų auginimo biznį apie 
$4,000,000,000. Per pasku
tinius trijų metų sumišimus 
tas kapitalas gana daug nu
kentėjo, bet Amerikos kapi
talistai ris ramino save ta 
viltimi, kad risi tie sumiši
mai pereis ir už visus tuos 
nuostolius bus galima atsi
imti su kaupu. Kad betvar
kė Meksikoj kuogreičiausia 
pasibaigtų, šios šalies val
džia, kapitalistams "pasu- 
flioravus," sutiko pripažin
ti Meksikoj net tokį val
džios šešėlį, kokį atstovavo 
Carranza. Pripažino jį at
sakomuoju Meksikos virši
ninku, davė jam paramą, 
pradėjo siųsti ginklų ir ti
kėjosi, kad su jo pagalba ga
lima bus numalšinti Vilią.

Amerikos kapitalistai te
čiaus apsiriko. Carranza 
netik nepajiegė numalšinti 
sumišimų, bet ir pats pasi
rodė Amerikos kapitalistų 
reikalams pavojingas. Pa
vyzdžiui, jis išleido kasyk
lų savininkams įsakymą, 
kad į 30 dienų, nežiūrint vi
sų šalies sumišimų, jie turi 
paleisti į darbą visas savo 
kasyklas ir kad risi iškasti 

brangus metalai, kaip antai 
auksas, sidabras ir varis, 
turi būt atiduoti jo valdžiai, 
kuri mokės už tai savo po
pieriniais pinigais. Kadan
gi Carranzos popieriniai pi
nigai neturi jokios vertės, 
tai šitoks jo įsakymas labai 
nugąsdino Amerikos kapi
talistus.

Stambusis Amerikos ka
pitalas turėjo prieš tai už
protestuoti ir jis padarė ta
tai per pono Wilsono lupas, 
nusiųsdamas Meksikos gi- 
lumon kelias kolumnas ka
riumenės, o paskui mobili
zuodamas visų Jungtinių 
Valstijų miliciją. O kad 
žmonės neatsisakytų eit už 
kapitalistų reikalus muštis, 
kapitalistiškoji spauda pra
dėjo bubnyt, kad čia musų 
vėliava išniekinta, kad "old 
glory” sumindžiota, kad vi
sos tautos "garbė” įžeista ir 
todėl karė būtinai reikalin
ga, kad apgynus savo teises. 
Tikroji gi karės priešastis 
slepiama. Nei vienas kapi
talistų laikraštis nedrįso 
prasižioti, kad čia ginama 
ne vėliava, bet plėšriųjų ka
pitalistų reikalai.

Kad daugiau minias įtiki
nus, jog visa tai teisybė, 
kapitalistų spauda nuolatos 
rašo apie meksikiečių už
puolimus ant Amerikos mie
stelių, apie šaudymą žmo
nių, plėšimus, namų degini
mus ir Amerikos vėliavos 
mindžiojimą. Amerikos 
žmonės tas žinias skaityda
mi mano, kad meksikiečiai 
ištikrujų tokie baisus. Bet 
paskutiniais laikais vis la
biau ir labiau pradeda aiš
kėti, kad visus tuos užpuo
limus organizuoja patįs A- 
merikos kapitalistai. Ir iš
tikrujų keista, kad tie už
puolimai prasidėjo tik da
bar, kuomet prasidėjo agi
tacija už karę.

Dabar paimsime kitą to 
triukšmo priežastį — nami
nę Amerikos partijų politi
ką. Dabar artinasi prezi
dento rinkimai. Demokra
tams rupi, kad butų išrink
tas jų Wilsonas. Rupi tas 
ir pačiam Wilsonui. Bet 
štai Chicagos konvencijoj 
Roosevelto partija pairo. 
Rooseveltas atsisakė nuo 
kandidatūros, kad jo šali
ninkai galėtų balsuoti už re- 
publikonų Hughesą. Demo
kratai pamatė, kad atėjus 
rudens rinkimams jie gali 
būt sumušti. O Wilsono šei
mininkavimas ir taip jau 
pasidarė nelabai populiariš- 
kas. Taigi būtinai reikėjo 
sugalvoti ką-nors naujo, ką- 
nors stipraus, kas išsyk už- 
elektrizuotų visuomenę ir 
simpatijos persvara pereitų 
Wilsono pusėn. Lengva su
prasti, kodėl demokratiškas 
kongresas su Wilsonu prie
šakyje pasiryžo pradėti su 
Meksika karę.

Kaip matot, aplinkybės 
taip susidėjo, kad karė su 
Meksika yra reikalinga ir 
stambaus kapitalo reika
lams, ir viešpataujančios 
demokratų partijos politi
kai. Nereikia vienok ma
nyti, kad čia tik demokratai 
tokie nešvarus politikieriai. 
Republikonai butų padarę 
tą patį, tik jie neturėjo pro
gos.

Taigi jeigu kils su Meksi
ka karė, tai žmonių kraujas 
liesis ne dėl žmonių gerovės, 
bet dėl kapitalistų ir politi
kierių reikalų.

Los Angeles policija da
bar nevaikštinės gatvėmis 
tik skraitdys padangėmis. 
Įtaisė jai orlaivius. Mat iš 
augštvbių lengviau matys 
piktadarius. Tik jau nesvie
tiškai. Ką-gi Dievas veiks, 
kada policija išgaudys pik
tadarius ir sukimš juos į ka
lėjimus, tai pragaras vor
tinkliais apaugs.



K E L EI V 1 S S

Už pagarsinimus redakci- mogas, kad tik daugiau tų
Ja, nei administracija neatsako, dolerių surinkus.
Skaitytojai patįs turite save Nesykį aš galvojau, kam 
J V . ... . ’ tie pinigai musų tėveliui rei

kalingi? Juk jis nei šeimy
nos, nei pačios neturi.

Pažinodamas jo gaspadi- 
nę, kuri labai mėgo puikiai 
rėdyties, kelis kartus pamis- 
lijau: nejaugi jinai ima taip 
didelę algą, kad tiek bran
gių parėdų gal sau prisi
pirkti. Aš kartą neišturė
damas ir užklausiau jos: 
”Well, Ella, tell me who 
bought this your dress?” — 
mat jinai ne lietuvė, ir at
sakė: „Oh, Father B. bought 
it me for a present.” Išsi
plepėjo, kad „faderis” labai 
geras ir prezentus dažnai 
darąs. Man aišku paliko, 
kad mes parapijonįs už tuos 
prezentus turime užmokėti, 
tai tėveliui bepigu juos daž
nai ir daryti.
žmonėms turi Dievas duoti.

Kuomet tėvelis iš žmonių 
visokiais budais traukia pi
nigus, tiems žmonėms liepia 
melstis, kad jiems Dievas 
duotų. Dėl įtikinimo, kad 
tokia pasaka yra ne iliuzija, 
bet „tikri atsitikimai” (mat 
žino, kad šiandien jau nieks 
nenori tikėti, jog doleris 
kam nors iš dangaus gal nu
kristi) musų tėvelis šitokį 
faktą papasakoja: „Nese
nai aš buvau Chicagoj, kai-, 
bėjau su viena dvasiška mo-1 tosi tas pažeminimas, kokį 
tina, kuri man papasakojo j jie patįs sau daro. Juk jei- 
šitokį stebuklą: jinai sako,igu skaitytų nors kunigų lei- 
kad vieną kartą jau visai džiamus raštus, visgi galėtų 
neturėjo ką valgyt, ' jinai, suprasti, kam reikalingos 
puolė ant kelių ir pradėjo'parapijos ir keno naudai jos 
karštai melstis, o štai prie organizuojamos. Aš patar- 
durų prieina pačtorius ir at- čiau perskaityt, kad ir jiems 
neša laišką, kurį atplėšus ji- gerai žinomo kun. Tamo- 
nai rado devynis šimtus do- siaus Žilinsko brošiūrėlę 

„Katalikų Bažnyčia ir De
mokratizmas,” ten ras pa
ties kunigo pasakyta, kad 
žmonės parapijos reikaluo
se negali spręsti, nes katali
kų bažnyčioj valdžia iš vir
šaus, kunigas yra viešpats, 
o žmonės neturinti teisių 
ganomoji banda. Taigi ka
da viso pasaulio žmonės ko
voja už savo žmogiškas tei
ses, musų liuistoniečiai tų 
savo teisių išsižada ir džiau
giasi gavę tą, kas iš jų tas 
teises paima.

Da trūksta susipratimo.
Pastaruoju laiku čia bu

vo net penkerios lietuviškos 
vestuvės, tarp tų apsivedė 
taipgi du laisvų pažiūrų vy
rai: tautietis-laisvamanis ir 
socialistas.

Šis pastarasis nors ir skai
to save susipratusiu, to sa
vo susipratimo kaip tik ir 
neparodė, nes kuomet tau
tietis apsiėjo be bažnytinių 
burtų, socialistas nuėjo pas 
kunigėlį palaimos prašyt. 
Sarmata. Jeigu kas gali be 
burtų tą gyvenimo reikalą 
atlikti, tai socialistas turėtų 
galėti ir net privalėtų, kad 
duot pavyzdį nesusipratu- 
siems žmoneliams. Dabar 
išeina lyg ir atbulai.

Socialistai aimanuoja, kad 
savo kuopoj nebeturi mote
rų. Priežasčių tam gali būti 
gana daug, bet man rodos, 
kad jos „kur jaučia tenai ir 
siaučia.”

Buvo čia susitveręs Lie
tuvių Benas. D.L.K. Gede- 
mino draugija duodavo sa
vo svetainę mokintis grajįt, 
tai būdavo musų benas kad 
pradės pusti savo triubas, 
tai aplink per keturis blokus 
murai dreba. Bet tūlas lai
kas jau praėjo, o musų mu
zikantus lyg kad katės butų 
išpjovusios — nei kugžt, ne
sigirdi. Turbut nusibodo 
mokintis. Gaila, kad meta
ma pradėtas darbas jo neuž
baigus.
Pradėjo gyvenimą įvairinti.

Atvyko čia kun. P., anot 
jo paties apreiškimo, gyve
nimas tuoj pasiįvairino. Jis 
pasakė, kad stengsis gyveni
mą paįvairint, tai ir savo

KORESPONDENCIJOS
MILWAUKEE, WIS. 

Keliatas faktų iš musų kuni
gų darbavimosi.

Skaitydamas laikraščius 
vis užtinku apie musų dva
siškų tėvelių darbavimąsi: 
taip antai vienur su parapi
jos pinigais kaž-kur pragai
šo, kitur šeimynišką žmo
nėms gyvenimą suardė, tre
čioj vietoj papiktinanti gy
venimą veda, ketvirtoj orga
nizuoja tamsias spėkas prieš 
apšvietos plėtojimą ir t. t.

Seniau aš tokias žinias 
skaitydamas manydavau, 
kad tai tik prasimanymas; 
jokiu budu nenorėjau tikėti, 
kad žmogus, kuris doros 
mokina, butų svetimo turto 
vagišių: kad žmogus turin
tis teisę laikyti po vienu sto
gu jaunas moteriškes tuomi 
da nepasitenkintų.

To žinios tečiaus vertė 
mane atydžiau prisižiūrėti Į 
musų „tėvelių” gyvenimą, 
kad da daugiau paniekinus 
tuos bedievius, kurie „begė
diškai šmeižia dvasiškas 
asabas.” Bet kad pradėjau 
tėmyti, mano akis atsivėrė 
ir aš su augančiu susikrim
timu pradėjau Įsitikinti, 
kaip daug aš klydau staty
damas tuos ištvirkėlius do
ros pavyzdžiais.

Mūsiškis klebonas.
Man gyvenant S. miestely

je, musų parapijon atsiųsta 
ką-tik iš Lietuvos atvykusį 
kunigėlį. Žmonės džiaugė
si, kartu su jais džiaugiausi 
ir aš. Nesą tai žmogus ro
dėsi tikras Dievo pasiunti
nys: tykus, nuolankus, ma
lonus. Jis greit pavergė pa- 
rapijonų širdis; vargas tam, 
jei koks bedievis butų išdrį
sęs mesti bent nuožiūros še
šėlį ant musų dvasiško „tė
vo.” Ir metai bėgo, parapi- 
jonįs pavedė savo parapijos 
reikalus pilnai ir liuosai kle
bono globai. Mokėjome jam 
algos $600.00 į metus. Štai 
vieną gražią dieną musų tė
velis apreiškia, kad reika
lauja 100 dolerių daugiau 
algos. Parapijonįs vieni su
tinka, kiti priešinasi, tai tė
velis neilgai laukęs ir aplei
do mus išvažiuodamas Ke
li oshon. Gavome kitą gany
toji, gana dievobaimingą 
žmogų, bet parapijoms ne
trukus pradėjo kuždėti, kad 
jis, girdi, greičiau nuves 
mus į pragarą nei į dangų.

Neilgai trukus susigrąži
nome atgal savo pirmesni 
kleboną, išpildant jo reika
lavimą.

Perkamės po 3-jas, 4-rias 
mišias, mokame už šliubus, 
krikštus ir laidotuves, mo
kame algos 7 šimtus dolerių 
į metus, tėvelis jaučiasi pil
nai patenkintas, nes biznis 
eina kai iš pypkės!

Bet vėl nelaimė. Žmonės 
pradeda šnibždėti, kad musų 
tėvelis mindžioja šventus 
sakramentus duodamas šliu- 
bą su kita moteria vedusiam 
žmogui. Pašnabždos pasie
kia musų klebono ausis ir 
jis per savo pamokslą išaiš
kina, kad davė tam ponui 
šliubą gavęs 25 dol., nes šliu- 
bas su pirmesne jo pačia 
yra „nevožnas,” gi tas, kurį 
jis davė yra „vožnas.” Bet 
štai minimas bigamistas pa
gyvenęs 4 mėnesius su ant
ra savo pačia, pameta ir ją, 
palikdamas nėščia. Kame 
„vožnumas” to šliubo, kurį 
už 25 dolerius davė musų 
klebonas, galvojau ir pradė
jau įsitikinti, kad tėvelis ti
ki tik į dolerio šventumą. 
Dėlto jis rengė įvairias pra-

lerių! Ir kas tai davė, jei 
ne Dievas? Laiškas šitaip 
buvo surašytas: 'pasiunčiu 
savo dukters visą turtą, ko
kį jai buvau paskyręs, pa- 

j vesdama tavo, kaipo dvasiš
kos motinos, globai savo 
dukterį.’ Kadangi tai Die
vo buvo duota, tai dvasiško
ji motina sukvietė daug ku- 
nigų ir visi linksminosi, dė- 
kavodami Dievui už jo ma
lonę.”

Nežinau kaip kam, bet 
man toks pamokslas yra lyg 
ir tyčiojimasis iš žmonių 
tamsumo ir kvailumo. Iš 
panašių mulkinimų susideda 
visi musų dvasiškų tėvelių 
pamokslai. Laikas ir labai 
jau laikas mulkinamiems 
žmoneliams pastatyti sau 
klausimas: kam reikalingi 
tie „dvasiški tėveliai” ir ko
kią naudą žmonijai neša jų 

! besidarbavimas?
Musų klebonas, turbut, 

kad žmonės perdaug pradė
jo šnekėti apie jo griekelius, 
ir vėl išsikraustė sykiu su 
savo gaspadine iš S. mies
telio. iškeikęs tuos, kurie 
permažai dolerių jam nešė. 
Matyt, kad tų dolerių už sa
vo maldas iš dangaus ne
gaudavo taip kaip anoji 
„dvasiška motina.”

Čia tik trumpai apsakiau 
istoriją musų klebono, nes 
jei smulkmeniškai imtum 
aprašinėti, reiktų storą kny
gą prirašyti. Jis, kaip ma
tote, nėra vienas blogiausių
jų, yra daug-daug už jį blo
gesnių. Taigi jie žmonėms 
yra kaip tik blėdingi, o ne 
naudingi, tai kamgi šerti 
tuos parazitus. Ar nege
riau butų, kad jie naudingus 
žmonijai darbus dirbtų, o 
ne mulkintų ir laikytų žmo
nes tamsybėje?

Frank Greger.

I

Tūlas Monachijos uni
versiteto medicinos profe
sorius apreiškė, kad geriau
sia gyduolė nuo džiovos yra 
lakstymas orlaiviais. Bet 
kas iš to, kad tie orlaiviai 
daromi dėlto, kad į juos šau
dytų.

Pacifizmas be socializmo, 
tai taip kaip automobilius 
be gazolino.

LEWISTON, ME. stengiasi savo parapijonus Į PORTLAND, MAINE.
Džiaugiasi jungan sprandus Nepaprastas gatvekarių

sukišę.
Mūsiškiai katalikai, kurie: 

dalyvauja parodose už „pre- 
paredness,” neišpasakyto 
džiaugsmo apimti gavę 
„dvasišką vadovą,’’ aš saky
čiau jų dvasios prispaudėją. 
Vadovas juk turi kur-nors 
vesti, bet prie ko ar kur ve
da kunigai? Į dangų kelio 
jie patįs nežino, o kad ir ži
notų, tai be vokiečių zeppeli- 
nų visviena nei nuo žemės 
nepakiltų. Jie vienok ap
kvaišėliams pasakoja, kad 
veda žmones į dangų, vadi
nas, meluoja, o tikinti jiems 
dolerius neša ir patįs varg
dami šeria ir pagamina vi
sus gyvenimo smagumus 
dykaduoniui.

Taigi ir mūsiškiai Lewis- 
’ tono lietuviai katalikai labai 
i džiaugiasi, kad paliks da di
desniais dvasios ubagais, 
nes tokius tai dvasios uba
gus kunigija laimina. Ir 
kaip gi nelaimins dvasios 
ubagystę, jeigu tik tas tiems 
žmonių tamsumu gyvenan
tiems melagiams leidžia pui
kiai gyventi be jokio žmo
nėms naudą nešančio darbo.

Rodos tų faktų musų ka
talikai nemato ir nežino, 
džiaugiasi savo sprandus 
jungan sukišę. Kaip grau
du į juos žiūrint, kada ma-

dvasiško tėvelio žingsnis 
arba atitraukimas žmonių 
atgal į tamsą — tai suorga
nizavimas vyčių.

Taigi musų kunigėlis pui
kiai įvairina gyvenimą, tik 
klausimas, ar ilgai jam sek
sis temdinimo darbas.

Nepažįstamas.

WATERBURY, CONN. 
Bulotos Prakalbos.

Liepos 16 d. vietinė socia
listų kuopa parengė pikni
ką su prakalbomis. Kalbėjo 
p. A. Bulota. Po prakalbų 
vienas užklausė, ar teisybė, 
kad p. Bulota ima 25 dole
rius ant dienos dėl pragyve
nimo? Bulota atsakė, kad 
visai neteisybė, tai „Drau
go” pramanytas melas. Vai
kų p. Bulota visai neturi; 
parodė ir pasportą su pa
veikslais; tik Bulota ir Bu
lotienės paveikslai. Bulota 
pasakė, kad klerikalų laik
raščiai didžiai apsigavo ap- 
šmeiždami. Jiems verčiau 
reikėjo sakyti, kad Bulota 
vaikų neturi, nes jį Dievas 
koroja, tada gal butų turėję 
geresnes pasekmes. O da
bar jau net ir tikri vyčiai 
pradeda aukauti, tik prašo 
jų pavardžių negarsinti. 
Mat ir tie jau suprato, kad 
kunigai perkvailai šmeižia 
Bulotą.

Publikos ant pikniko buvo 
gana daug ir liks pelno. Bu
vo lenktynės: kurie grei
čiausiai galėjo bėgti, tie ga
vo dovanų: vieni gavo „Ke
leivį,” kiti "Laisvę,’ ’ „Nau
jąją Gadynę” ir knygų. La
bai geras daiktas duoti to
kias dovanas, tik man rodos 
ne už lenktynes. Kas per 
atsižymėjimas, jei katras 
greitesnis? O antra, ir ga
na pavojinga bėgti per ak
menuotus laukus. Viena 
megrina bėgdamas puolė i r 
gana skaudžiai užsigavo, 
kodėl tokios progresyviškos 
draugijos , kaip socialistų, 
negalėtų paskirt dovanų už 
atsižymėjimą dainomis, de
klamacijomis, manologais ir 
1.1.?

Liepos 17 d. A. Bulota 
kalbėjo apie Lietuvos auto
nomiją ir kas tai yra auto
nomija.

Nurodinėjo, kaip valdosi 
kitos šalįs, kokias tiesas tu
ri Amerika, Anglija, Vokie
tija, Finlandija, Rusija ir t.t.

Po tam nurodė, kokia Lie
tuvai autonomija reikalinga 
ir kaip ją butų galima gauti. 
Kalbėtojas pasakė, kad lai- 
žymais čebatų Rusijos či- 
novninkams jokios Lietuvai 
autonomijos negalima iš
gauti, tiktai pats nusiže
minsi. O musų tūli tauti
ninkai taip ir daro. Prakal
ba buvo labai pamokinanti.

Klerikalai su tautininkais 
atkalbinėjo žmones, kad 
neitų prakalbų klausytis.

Juozo sūnūs.

LAWRENCE, MASS. 
Nuo pikniko į veseilijas.
Subatoj, 15 dieną liepos, 

tūli vaikinai nuvažiavo į so
cialistų parengtą pikniką 
Maple Parke. Priėję prie 
vartų ir patėmiję, kad įžan
ga 25 centai, tai pasakė, kad 
geriaus tuos pinigus prager
ti. Taip ir padarė. Sugrį
žo miestan ir užėjo į katali
kų vestuves. Na ir prisi
traukė, kad eidami namo 
pasidarė anglikais ir susiti
kę kelis rusus pradėjo juos 
„gademuot” ir „polakais” 
vadint. Tuojaus rusai ir 
pasveikino: vienam galvoj 
tris skyles pramušė, o ant
ram kelnes sudraskė.

Katalikas.

Kada amerikonas sako: 
” Amerika tik ameriko
nams,” tai jis yra patriotas,

prižadą išpildo: uždraudė bet kada Vilią sako: „Mek- 
skaitvti pirmeivių leidžia- sika tik meksikonams,” tai 
mus laikraščius ir knygas, jis yra banditas.

streikas.
] Gatvekarių streikas, 
pirmas tokis streikas šio 
miesto istorijoj. Niekur 
turbut pasaulyje žmonės 
streikieriams taip smarkiai 
neužjautė, nesimptizavo, kai 
Portland’e. Kas streikavo 
ar matė streikus, kiekvie
nas tą pasakys. Kada gat
vekarių darbininkai išėjo į 
streiką, tuojaus kompanija 
parsitraukė 115 „skebų” ir 
mokėjo jiems po 8 dolerius į 
dieną ir kaštus.

Ketverge, 13 liepos, pora 
karų skebų valdomų pradė
jo vaikščiot, bet niekas jais 
nevažiavo. Pėtnyčioj vėl 
pasirodė, bet ir vėl niekas 
nevažiavo ir skebų karai, 
vaikščiojo tik iki 5 vai. va
karo. Po penkių jau bijojo 
pasirodyt. Subatoj keturi 
karai vaikščiojo tik iki pie
tų, po pietų nepasirodė nė 
vienas. Vakare, kai 7:30, 
buvo didelė streikierių paro
da, kurioj daugelis ir pašali
nių dalyvavo kaipo simpati- 
zuotojai. Paroda tęsėsi iki 
9:15 vakaro. Potam sustojo 
pačiam miesto vidury, ant 
Monument skvero prieš pat 
gatvekarių kompanijos ofi
są ir tenai atsibuvo didelės 
prakalbos, kurių klausėsi 
apie 20,000 žmonių.

Nedėlioj keturi karai nuo 
ryto vaikščiojo tik iki antrai 
vai. po pietų, potam nepasi
rodė. Daugelis skebų tapo 
apdrapstyta supuvusiais 
kiaušiniais, porai karų lan
gai tapo išdaužyti ir skebai 
apkulta. Kaip tris vai. po 
pietų atsibuvo visų unijų su
sirinkimas: tarėsi surengti 
didelę demonstraciją ant 
nanedėlio vakaro.
Streikas pilnai laimėtas, visi 

tapo priimti į darbą.
Panedėlio rytą kai dvi va

landos gatvekarių ponai jau 
pasidavė. Streikieriai lai
mėjo tą, ką jie norėjo. Gat
vekarių ponai turėjo pripa
žinti uniją ir turėjo visus 
priimt atgal į darbą, net ir 
tuos, kuriuos pavarė šeši 
mėnesiai atgal už prigulėji
mą prie unijos. Gatvekarių 
ponai turėjo visiems strei
kieriams užmokėti už pen
kias dienas ką streikavo, o 
streikavo 400 gatvekarių 
darbininkų. Kai trįs valan
dos ryto visi gatvekariai 
pradėjo vaikščiot.

Žmonės nudžiugo, susiti
kę gatvekarį plojo delnais, 
šaukė ir kėlė kepurias. Sa
koma, kad tas streikas gat
vekarių ponam prekiavo 
penkis šimtus dolerių kas 
minuta. O kiek tai į valan
dą arba per tas penkias die
nas ! Kompanija pralaimė
jo milžinišką sumą pinigų. 
Streikieriai labai daug lai
mėjo. Dabar visi čia kalba, 
kas matė streikus, kad tai 
pirmas tokis streikas, kad 
100,000 gyventojų taip kar
štai streikieriams užjaustų. 
Visa policija, miesto majo
ras, net milijonieriai patįs 
vežiojo žmones automobi
liais, kuriem toli buvo vaik
ščiot. Tik gal vienas teisė
jas Conley buvo priešingas 
streikieriams, už ką jis bu
vo išmestas ir iš svetainės! 
(streikierių susirinkimo). 
Areštų ir nubaudimų visai 
nebuvo. Streikieriai labai 
ramiai užsilaikė, tik simpa- 
tizuotojai daužė ir mėtė su-' 
puvusiais kiaušiniais ske- 
bus. Panedėlį skebai turė
jo kraustytis iš kur jie at
važiavo. Iš Bostono jų bu
vo 150.

Streikierių vadai keturi 
buvo iš Bostono, o vienas iš 
Michigan valstijos.

Mark Miller.

SAN FRANCISCO, CAL. 
Pas lietuvius.

Šiaip-taip krutame, orga- 
tai nizuojamės ir artinamės 

prie visuomeniško gyveni
mo.

Musų draugijos (SLA. 106 
kuopos) susirinkime 1 d. lie
pos š. m. tarp kit-ko tarė
mės apie pradėjusį eiti mė
nesinį žurnalą „Naujoji Ga
dynė,” ir prijausdami tai 
idėjai, kurią sau pasiskyrė 
ir ketina skleisti „N. G.„ — 
užsiprenumeravom 4 minė
to žurnalo egzempliorius.

Anksčiaus buvome nutarę 
kaip galint greičiau rengti 
šeimynišką lietuvišką vaka
rėlį su vaidinimu. Tam pa
sirodė daug kliūčių: keliose 
redakcijose negalėjome su
medžioti pageidaujamų sce
nos veikalėlių ir gyvenant 
prie dabartinių aplinkybių, 
t. y. susispietus vos arti pus- 

’ kapio lietuvių, neišpasaky
tai sunku surengti spektak
lį, ypač dabar vasarą, kuo
met drauge su žyme dalimi 
miesto gyventojų ir didžiu
ma lietuvių išvažiavo ilsė- 
ties bei pasigerėti žaliuojan
čia Californijos gamta.

Aplinkybės parodė, kad 
1 dabar galima surengti vien 
tik bailų be jokių lietuviškų 
pamarginimų.

Nesant viešų lietuviškų 
pokylių laike septynių metų, 
neišpasakytai sunki pradžia.

Baliaus komitetas: pirm. 
J. Savišky, sekr. J. Adams, 
ir kas. J. Bolinsky, 8 liepos 
sušaukė ekstra susirinkimą. 
Aptarus dalykus, paskirsty
tos pareigos rengime ir lai
ke baliaus kiekvienai ypatai, 
priklausančiai prie lietuvių 
draugijos — darbo augščiau 
ausų.

Balius bus 29 d. liepos. 
Manoma plačiai išsirekla- 
muoti ir laike baliaus susi
pažinti su atvykusiais lietu
viais, prikalbinti juos prie 
draugijos, o paskui kuotan- 
kiausiai rengti lietuviškus 
vakarus, artinties prie mu
sų visuomeniško gyvenimo 
ir rupinties taip neatidėti
nais reikalais. Taip mano
ma... K. N.

dr-jėlę priklauso apie šimtas 
vaikų; ten juos laisvoj dva
sioj mokina lietuvių rašy
bos, kalbos ir dailės. Vaikai 
gerai išlavinti ypač dailėje. 
Taip jau lavinama mitingus 
laikyti. Progresyviškos 
draugijos ir kuopos remia 
„Žiburėlį” pinigiškai ir dva
siškai. Tas kunigužiui labai 
nepatinka, nes mat iš to gra
žaus būrelio vaikų nebus 
kunigui biznio.

P. Antanas.

Iš ARGENTINOS. 
Quilmes, F. C. S.

Gegužės 27 d. susivieniji
mo Lietuvių Argentinoj pir
mas skyrius su centro pa
galba surengė Vakarą. Vai
dino 5-kių veiksmų dramą 
„Lietuvaitę,” taipgi buvo da 
prakalbų, monologų ir dek
lamacijų. Kalbėtojais buvo 
M. Gaižis ir E. Marcinkevi- 
čia, kuris kalbėjo į kastilie- 
čius (kastiliškai); aiškino, 
kur Lietuva randasi ir kaip 
ji pateko po Rusijos letena. 
Potam kalbėjo J. Mainionis, 
kuris pirmaiusia pasisakė 
esąs ingaliotinis iš miestelio 
Rosarios 2-ro skyriaus S. L. 
A. ir norįs kalbėti apie leidi
mą lietuvių kalboje laikraš
čio Argentinoje. Girdi, vi
sos čionykštės draugijos tu
ri susivienyti ir sudaryti 
tam tikrą narių skolinamąjį 
skyrių, iš ko butų galima 
pradėti leisti laikraštį. Tik 
gaila, kad J. M. nepasakė, 
kokioje pakraipoje norima 
tą laikraštį leisti. Ant pa
baigos kalbėjo M. Rusinąs. 
Tas iškarto nurodė aukų 
reikalingumą nukentėju
siems nuo karės lietuviams.

Buvo renkamos ir aukos. 
: Publikos buvo neperdau- 
giausia, turbut bus nedatek- 
liaus.

Beje, reikia pasakyti, kad 
ir įsikaušusių keliatas buvo, 
tarpe kurių ir viena mergi
na — A. G—tė. Rodos, bu
tų jau laikas susiprasti mu
sų mergaitėms, kad taip elg
tis nedailu.

M. Dagilius.. •

PITTSTON, PA. 
Kasykloj užmuštas lietuvis. ’

Liepos 12 anglių kasyklo
se pateko po šuviu Simanas 
Valatka, kurį ant rytojaus 
„fajerbosis” beegzaminuo- 
damas darbo vietą atrado 
šūvio sudraskytą. Kadangi 
jis vienas dirbo, tai ir prie
žasties negalima sužinoti. 
Valatka buvo pirmeiviškų 
pažiūrų žmogus. Amerikoje 
išgyveno 21 met. ir buvo jau 
45 metų amžiaus; paliko mo
terį su 7-niais vaikučiais. 
Iš Lietuvos paėjo nuo Prie
nų parapijos.

Gaila darbininkam susi- 
pratusio draugo.

K. Arminas.

f

AKRON, OHIO. 
Lietuvis prigėrė.

Liepos 15,6-tą valandą su- 
batos vakare prigėrė čia 
Jurgis Petkevičius, 23 metu 
lietuvis vaikinas, kuris gy
veno šitam mieste po No. 
197 E. Crosier st.

Išeidamas iš namų mau- 
dyties jis pasakė savo drau
gams: ”Jeigu už dviejų va
landų aš nepareisiu, tai atei
kit manęs jieškot.”

Jo lavoną ištraukė nedė
lios rytą. 10-tą valandą. Ji
sai turi du broliu ir seserų, 
kurie gyvena Springfielde, 
III. Velionis buvo dievobai
mingas katalikas.

J. Januškevičius.

MONTELLO, MASS. 
Socialistų prakalbos ir vai

kų koncertas.
Liepos 16 buvo LSS. 17-tos 

kuopos prakalbos giraitėj. 
Kalbėjo F. J. Bagočius apie 
šį surėdymą, nurodinėjo, 

i kaip kapitalistai išnaudoja 
į ir žudo darbininkus be jo
kio pasigalėjimo, surengda
mi baisias kares, šaudydami 
juos streikų laike ir 1.1. Po
tam rinko aukas socialistų 

j agitacijai, darbo žmonės su
aukavo 17 dolerių, širdin
gai ačiū! Tas parodo, kad 
vietos didelė dalis lietuvių 
yra susipratę ir pritaria so
cialistams. Paskui Bago
čius vėl kalbėjo apie sociali
zmą. Klausytojam prakal
bos labai patiko. Žmonių 
buvo daug. Po prakalbų 
jaunuomenė žaidė lietuviš
kus žaislus ant žaliuojan
čios pievos.

Liepos 12 vaikų draugijė
lės „Žiburėlio” buvo sureng
tas šio sezono paskutinis

I

BRADDOCK, PA. 
Užsimušė jaunas lietuvis.
Liepos 1 dieną tapo palai- 

dotas kūnas Antano Liubau- 
so, kuris dirbo Pittsburgo 
gatvekarių stotyje ir dasi- 
lytėjęs elektriškos vielos 
krito nuo 5 ir pusės pėdų 
aukščio, nusilauždamas 
sprandą ir ant vietos mirė. 
Velionis buvo nevedęs, ne
prigulėjo prie jokios drau
gystės, turėjo 22 metus am
žiaus, paėjo iš Kauno gub., 
Raseinių pavieto, Skaudvi
lės valsčiaus, Mosteikių kai
mo.

Jeigu rastųsi šioje šalyje 
giminių, tai atsišaukite dėl 
aiškesnių žinių šiuo antra
šu:

Tarnas Dyškevičius,
824 E. 6th str

N. Braddock, Pa.

t

Du didžiausi gyvenimo 
klausimai yra šie: kapitalis
tas klausia: kur važiuoti šią, 
vasarą ant vakacijų? o dar-i 
bininkas klausia: kur gauti koncertas po vadovyste p. 
šią vasarą darbo? M. Petrausko. Į „Žiburėlio”

Jersey City, N. J.— Lie
pos 15 d. gatvekaris suvaži
nėjo trijų metų mergaitę 
Domicėlę Pažeriutę. K. Pa
žėra ir moteris dideliam nu
liūdime. nes tik tų vieną du
krelę turėjo. J.B.P.

z



Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

Amerikos Komercija.

— O ką, Maike, ar aš tau 
nesakiau, kad ateis sudna 
diena!

— Sakyt tai sakei, bet to
kia diena negali ateit.

— Kaip tai negali ateit, 
kad jau atėjo.

— Kur?
— Kur? O ar tu neskai

tei angelckose gazietose, 
kad bobos jau atsisako vai
kus gimdyt?

— Nesąmones kalbi, tėve.
— Ne, vaike, tai nėra ne

sąmonė, bet tikra teisybė. 
Mano kūmas Riestanosis 
sakė vakar saliune, kad ir jo 
boba jau sustreikavo. O 
šventas Pilypas iš Grikių 
juk aiškiai išvirožijo, kad 
prieš sudną dieną bobos išeis 
ant streikų.
7 — Atkartoju: niekus kai- motina areštuojama ir turi 
bi, tėve. Jeigu ir ’sustrei- užmokėti bausmę. 
kadrų” moterįs, tai tas da 'matai, pati draugijos tvar- 
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Bet ištikrujų tokio kurie turi daug vaiku. Pa-

t

Ką padarė revoliucionieriai 
Yucatane.

Yucatane tikroji revoliu
cija atėjo su generolu Alva- 
rado.

Ši provincija pirma buvo 
taip organizuota, kad visi 
turtai buvo dviejų šimtų y- 

' patų rankose, o 250,000 žmo
nių buvo laikoma biauriau- 
sioj vergijoj’. Ant kiekvie
nos plantacijos visuomet bu
vo kunigas, kuris grasinda- 

imas amžinu kalėjimu mo
kindavo vergus klausyti sa
vo pono, dvaro savininko, o 
už paklusnumą ir kentėji- 

į mą žadėdavo jiems dangaus 
karalystę po mirties.

Šita vergystės sistema 
tuojaus buvo panaikinta. 
Darbo žmonės likos tuojaus 
paliuosuoti. Paliuosuoti iš 
vergijos darbininkai dabar 
galėjo vaikščioti iš vienos 
vietos į kitą, jieškodami ge
resnio uždarbio. Jie dabar 
galėjo ir didesnės mokesties 

i jau reikalauti. Ir darbinin- 
ikų alga nuo to laiko žymiai 
pakilo.
Prasideda kova su kunigais.

Toliaus, visi kunigai, ku
rie buvo ant plantacijų, li
kos prašalinti, o jų vieton

— Tas labai aišku, Maike: įsteigta mokyklos. Būtinai
daugiau bus vaikų, didesnė reikėjo sudrausti klerika- 
bus tauta Sy! lūs, nes kitaip jokiu bu-

— Taip nėra, tėve. Lie- du negalima buvo įvesti 
tuvių tauta susideda dau- naudingų ir būtinai reika- 
giausia iš darbo žmonių, o lingu žmonėms reformų, 
darbo žmogui turėti didelę Turėdami tamsiąją liaudį 
šeimyną, tai didžiausis var-1 tikybinėj įtekmėj, katalikų 
gas. Šios tvarkos apgynė- kunigai. kurstė ją ir liepė 
jai, kurie nori, kad žmonės priešintis kiekvienai refor- 
turėtų daug vaikų, papras- mai, kokią tik revoliucijos 
tai nenori nė kambariu iš-j vadai bandė įvesti.
duoti darbininkui, kuris tu-i Alkohohškų gėrimų par- 
ri daug vaiku. 0 kada te- davinėjimą revoliucijome- 
vas negalėdamas didelės šei- riai uždraudė; gaidžių peš- 
mynos išmaitinti sustrei- tynės uždraustos; bulių ko- 
kuoja ir pareikalauja dau-:ya uždrausta. "Vietoj to, 
giau algos, tai tos tvarkos Įvesta apšvietos darbas, 
apgynėjai jį šaudo. Jeigu 
motina išsiveda būrį vaikų 
į sodą, policija juos vaiko, ■ 
kad žolės nemindžiotų, o jei
gu vaikas nuskina kvietką,

gas.

užmokėti bausmę.

Keliaujanti knygynai ir 
paskaitos.

Dabar Yucatano provin
cijoj yra 500 keliaujančių 
knygynų ir skaitomos vie
šos paskaitos. Be to da su-

Mokykla turi savo skyrius. 
Yucatane suorganizavo 
žemdirbystės departamentą 
su užsienio ekspertu ir įstei
gė žemdirbystės mokyklą.

Yucatano provincijas li
kos padalyta į penkis dar
bo apskričius, o darbinin
kai suorganizuoti į uni
jas. Tarp darbininkų ir ka
pitalistų ginčams rišti įs
teigta pasitarimo taryba ir 
santaikos teismas. Tos įs
taigos susideda iš darbinin
kų ir darbdavių atstovų. 
Jeigu pasitarimo taryba 
ginčų draugiškai išrišti ne
gali, tuomet santaikos teis
mas į paskirtą laiką išduo
da savo nuosprendį ir šitas 
nuosprendis būna jau galu
tinas. Santaikos teismas 
turi pilną teisę peržiūrėti 
visas darbdavio ar darbda-! 
vių knygas ir tyrinėti viską 
iki dugno, kad persitikri
nus, ar darbdavis gali darbi
ninkų reikalavimus išpildy
ti, ar ne, ir kad galėjus iš
nešti teisingą nuosprendį. 
Už nepildymą nutarimų gali 
būt baudžiamos abidvi pu
sės: darbininkai ir darbda
viai.

Vyriausis šito įstatymo 
tikslas yra vengti streikų, 
kurie visiems neša blėdį; 
tečiaus jei kitokio išėjimo 
nėra, darbininkai gali strei
kuoti. [ 
džios kontroliuojama darbi
ninkų apdrauda nuo nelai-j 
mingų atsitikimų. Ir nuo 
to laiko, kaip šitas įstatymas 
įvesta gvveniman, darbinin
kų gyvenimas automatiškai 
pagerėjo. Šalia to da per
organizuota Darbo Depar
tamentas, kuris dabar studi
juoja darbininkų padėjimą, 
renka statistiką ir rūpinasi 
pirklvbos reikalais. Tai yra 
viena svarbiausių ir reika
lingiausių reformų, kuri pa- ( 
kėlė Yucatano darbininkus < 
netik ekonomiškai, bet ir 
protestai. (Pabaiga.) :

(Iš ”Forum”)

Suyg Jungtinių Valstijų 
komercijos biuro statistikos 
paskeltbos liepos mėnesyje, 
tai traukyje fiskalių metų, 
užsibaigusių 30 dieną birže
lio, pargabenta iš užsienio 
ir išsiųsta užsienin čia pa
gamintų prekių vertė ap
skaitoma ant $6,500,000,000, 
L y. 6 bilijonų, penkių šimtų 
milijonų dolerių.

Eksportas prekių apkai- 
nuojama $4,345,000,000, o

'importas (partraukimas) 
2,180,000 doleriais.

Daugiausiai išsiųsta kari
nės medegos ir įvairių ka
rės įrankių, nes net už $3,- 
024,000,000, gi ne karės da
lykų išsiųsta į užsienį tik už 
1 milijoną 321 tūkstantį do- 

' lerių.
Žemiau tilpstanti skaitli

nių lentelė, parodo sausomis 
skaitlinėmis kaip karė padi
dino Amerikos eksportą:i

Prekių išsiųsta už milijonus .. 
Plieno išdirbiniai ..................

1914 m. 
. 251

1915.
226

1916.
318

Sprogstanti medega.............. 6 41 473
Vilnos............................. 610 376 870
Javai ......................................... . 142 428 314
Mėsa......................................... . 143 206 270
Vario išdirbiniai.................... . 146 109 170
Aliejus...................................... . 152 įai 165
Bronzo išdirbinia (kanuolės) 1 21 126
Automobiliai .......................... . 33 68 123
Chemikalai .............................. . 27 46 123
Medvilnės išdirbiniai............ 51 s2 112
Cukrus refin............................. 2 26 80
Odos išdirbiniai..................... . 37 65 80

Įvesta taipgi vai- medegomib.

Šios skaitlinės kalba tik 
apie milijonines sumas ir 
parodo kaip laipsniškai au
go užsakymai karinės me- 
degos; sprogstančių mede- 
gų, kaip matome, 1914 me
tais išsiųsta tik už 6 milijo
nus dolerių, gi 1915 metais 
jau už 41 milijoną, o 1916 
metais jau net už 473 milijo
nus. Tas pat yra su kanuo- 
lėmis ir kitomis karinėmis 

gi maisto pre-

. kių palyginamai išsiųsta ne
daug. Anglijos blokada ir 
vokiečių submarinai kliudė.

Iš užsienio Amerikon 
traukyje tų metų parsitrau
kta daugiausiai cukraus, gu
rno, šilko, chemikalų, kavos 
ir kt. Tos importuotos pre
kės padalijamos į septynias 
grupes ir užmokėta už kiek
vieną jų apie po 100 milijonų 
dolerių.

1

IS AMERIKOS.
MILIJONAS DOLERIŲ 

DĖL IŠARDYMO 
UNIJOS.

Kapitalistų susivieniji
mas t. v. "House of Com- 
merce” savo suvažiavime, 
šiomis dienomis įvykusia
me San Francisco, Cal., mie
ste 2,000 balsų priėmė rezo
liuciją, sulyg kurios susivie
nijimo valdyba įgaliojama 
išleisti vieną milijoną dole
rių išardymui uostų darbi
ninkų unijos. Mat uostų 
darbininkai, streikuodami 
de pagerinimo savo būvio, 
komercijinėms korporaci
joms pridarė nuostolių, nes 
pagamintos prekės turėjo 
stovėt sąkrovose nekrauna- 

įmos laivuosna ir neišgabe- 
narnos į rinkas. Daug tų 
prekių dėlto sugedo ir rei
kėjo mest lauk. Taigi kapi
talistai, ažuot pagerinus 
darbininkams būvį, nutarė 
išeikvoti visą milijoną do
lerių, kad išnaikinus jų uni- 

| ją ir padarius darbininkus 
savo vergais. Kapitalistai 
turėdami valdžią savo ran
kose, pasirūpins, kad visur 
butų legalizuota ”open 

Įshop” tvarka ir unijistai už 
kliudymą kad butų aštriai 
persekiojami.

Suprantama, kad kol dar
bininkai neturi įstatymda- 
vystėse savo atstovų, kapi
talistams jų sumanymus ne
sunku pervesti.

organizuota tam tikras de- ****** ***x/v^*fv, ***** **** ; matai, pa ii uiau^ijvo iVaF-
toli gražu nereikštų ”sudną ■ ka persekioja tuos žmones.
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sai kas gan turėt teisę ‘ virš,
Pm:erst, šeimyną auginti vra bu d 

agitacija, kad apie seimynis- burj vaikų, jeigu ji to neno- & f & & 
kus reikalus butų leidžiama h? Ar turėt, ar neturėt.

7 • , . |vaikų, tą gali nuspręsti tik-' 

tai gaziętas.ir daugiau apfe a7 koKe ten^doros’’apžr-1
nėjai. ūkininkams įsakymą orga-

— Bet, vaike, as žinau, nizuotis kooperacijos pama- 
kad nė viena boba nenori taig įr ginti savo kraštą nuo 
vaikų. Ir jeigu jai butų ži- svetimų plėšikų. Pasekmės 

, ' . . _ . _____j______ r Ameri-
got, tai taip ir žinok, kad, Ros kapitalistai likos iš- 
svietas tuojaus išnyktų. • stumti laukan ir 8 ar 10 mi- 

— Apie tai, tėve, pakalbę- lionų dolerių gryno aukso, 
sime kitą sykį.

dieną.
partamentas, kuris duoda 
žmonėms visokių patarimų, 
nurodymų ir pamokinimų, 

■viršininku

Sunki kova prisiėjo vesti 
atvirai kalbėt ir rašyt. _ 'vaikųjtą gali

— Olrait, Maike, tu skai-ltai patįs tėvai, o ne policija;““ savi rankas
tai eazietas ir daugiau aoie’ov VnVia ton ”dnm<=” įsairoystę j savo rantcas.
tai žinai, tai pasakyk 
ką jie nori padarvt.

— Kas?
— Ogi tie agitatoriai, ką!. , . • x ** j*** — [svetinių piro irtų,

tu sakai nori atvirai apie noma, nu0 jų apsisau-; tuojaus pasirodė.
šeimymas kalbėt. Pasakyk , 
man, apie ką jie nori kalbėt? Į

—Jie nori, kad valdžia^ 
nedraustų pamokyt netur
tingas moteris, kaip apsi- 
saugot nuo didelių šeimynų.

— Maike, aš su tuo nesu
tinku. Kas tai butų, jeigu 
bobos dasižinotų kaip apsi
saugo! nuo vaikų? Visas 
svietas išnyktų. Tokį moks
lą, vaike, reikia panaikinti. 
Ir aš tau pasakysiu, kad po
licija gerai daro, kad nelei
džia tokių raštų platint. Bo
ba ant to sutverta, kad au
gintų vaikus. Ir Dievas su
tvėręs pirmutinius žmones 
pasakė: veiskitės, dauginki
tės, pripildykit visą žemę ir 
viešpataukit ant jos. Taigi 
toks mokslas, ką sako, kad 
nereikia vaikų, yra da ir be
dieviškas, ba eina prieš Die
vo prisakymą. —

— Netaip yra, kaip tu ma
nai, tėve. Niekas nesako, 
kad žmonėms nereikia vai
kų. Sakoma tiktai, kad per
daug vaikų turėt negerai.

— Maike, vaikų reikia 
kuodaugiausia. Ypač daug: 
vaikų reikia lietuviams, kad 
pakelti savo tautą.

— Kodėl, tu, tėve, manai, 
kad turint lietuviams daugj 
vaikų pakiltų musų tauta?

i

kurį pirma tie džentelmanai 
Įsidėdavo į savo kišenių, da- 

įbar lieka Yucatano gyven
tojams.

žemė išdalyta žmonėms.
Kad atsiekus augščiausį 

mam jo numeryje daugiau- revoliucijos idealą, tai yra

KIBIRKŠTIS.

Škotijoj pradėjo eiti juo
kų laikraštis ”Rimbas.” Pir-

sia akėjami kunigai. Jo ad-, ekonominę žmonių liuosybę, 
resas: 3 Hunter st., Bellshill, gen. Alvarado išgavo iš vy- 
Scotland. riausiojo viršininko leidimą 

išdalyti žemes ir tuomet su- 
Nevadinkit daugiau kun. organizavo tam tikrą komi- 

Maliausko ”metodologijos” i siją. Išleista tam tikras įs- 
daktaru.” • tatymas, kuris sako, kad vi-

Dabar jis jau ”ontologas.” sos žemės T ucatano provin- 
’Metodologija” pridarė cijoj, kurios neteisingai ke- 

• jam labai daug nesmagumo, i Hų ypatų pasisavintos arba 
Ar ’ ontologija” geriau sek-'stačiai pavogtos, turi, būt 
sis, pamatysim vėliau.

kenčia po svetimu jungu, į padidinti žemės našumą, nes 
nors ir tas neštų jai labą, kiekvienas stengsis savo že- 
visa savo spėka veržiasi ko- mę kuogeriausia apžiūrėti, 
von už pasiliuosavimą, visa- ir pagerinti žmonių būvį, 
ką kitą atidedant. į šalį.”— žemės duodama kiekvienai 
Iš Augusto Bebelio prakal- šeimynai tik tiek, kad ji ga- 
bos_ Stuttgardo kongrese lėtų pati ją tinkamai išdirb-
1907 m. ti. Kas pats nenori žemės

------------ j dirbti, tas turi jos išsižadėti 
Liuosybė 4- tai viršiausia; ir Derleisti kitam.

asmens ir grupių gamtinė 
teisė. \

konfiskuotos ir išdalytos 
žmonėms, kurie nori jas 

Kiekviena tauta, kuri dirbti. Tuo budu manoma

I
ir pagerinti žmonių būvi. 

•_ “ 1 1 1 • 1 • *

Kad ūkininkams padėjus, 
Revoliucijonierių Valdžia kio priešo.»

Baltimorėj, kur vokiečių 
povandeninis laivas, vardu 
"Deutschland," atplaukė ir 
rengiasi jau grįžt atgal ati
davęs atgabentas prekes, 
gauta žinių, jog Anglijoje 
rengiamasi padaryti ant 
Atlantiko medžioklę ir 
gauti plaukiantį atgal vo
čių povandeninį laivą. Ka
da žinia paduota ”Deutsch- 
lando” kapitonui Koenig, 
šis garsiai nusijuokė ir pa
sakė: "Kaip jus amerikie
čiai sakot — ’we should 
worrypakol sąjunginin
kai neperžengs Amerikos 
neutraliteto rubežiaus (tas 
rubežius guli 3 mylių atstu
me nuo Amerikos sausže- 
mio) pa tol mes (vokiečiai) 
jų bauginimo nebijome.”

Vokiečių submarinas liko
si valdiškos komisijos ap
žiūrėtas ir išegzaminuotas, 
ar kartais jis nėra apgink
luotas. Bet atrasta viską kai 
reikia.

Submarino ingula, suside
danti iš civilių žmonių, net 
ir kap. Koenig niekad ka- 
riumenėj netarnavo — turė
jo savo apsigynimui tik 4 
revolverius. Laiką smagiai 
praleido. Turėjo gramofo
ną su amerikoniškais ir vo
kiškais rekordais. Kap. Ko
enig apie tai pasakodamas 
juokdamasis pasakė: ”vien 
tik ’Long way to Tipperra- 
rv’ neturėjom.” Submarine 
yra knygynas su 40-Čiu vei
kalų Shakespearo, Dicken- 
so, Verno ir daugelio ki
tų. Taigi, sako, jūrės gel
mėse jiems nebuvo nuobodu.

Submarino ingula naudo
josi savo kelionėj dėl apsi
saugojimo nelaimės tik 
dviems instrumentais: mi
krofonu, kuris tam-tikrais 
balsais praneša apie prisi
artinimą kito laivo, ir ma
tavimo prietaisa. Mikrofo
nas pradeda savo verpeliais 
skambinti kaip tik atsiran
da ant vandens laivas 6 mv- 

ilių atstume. Toji prietaisa 
'lengvai leidžia išvengti susi
dūrimo su priešininko lai
vais. Prietaisa matavimui 
parodo, kaip giliai submari
nas po vandeniu plaukia. 

I Koenig nei nesitikėjo, 
kad tiek garbės įgys, kiek 

i jis ingijo savo atvykimu A- 
 merikon. Bostono majoras 
rika galėsianti nesibijoti jo- Curley, kuris atvyko Balti- 
’ * * * , morėn į draugijos ”Elks” liekana.

Apsigynimo klausimas.
Užbaigęs kariumenės pa

didinimo klausimą, Dėdė 
Šamas dabar rūpinasi padi
dinimu laivyno. Kadangi 
laivynas yra pirmutinė ša
lies apginimo linija, tai ant 
jo daug daugiau dedama 
svarbos, negu ant kariume
nės. Laivyno bilius atstovu 
bute jau užgirtas ir dabar jį 
svarsto tam tikra senato ko
misija.

Laivyno žinovai dabar nu
rodo, kad tame biliuje pa
daryta didelė klaida, t. y. 
iš reikalaujamų laivų pro- 
gramo visai išleisti dred- 
nautai, sunkiausi mūšio lai
vai. Šitas išleidimas tečiaus 
yra pateisinama tuo, kad iš 
dabartinės Europos karės 
pasirodė, jog didžiųjų laivų 
gadynė jau pasibaigė ant 
visados ir kad jų vietoj 
svarbiausią rolę jūrių mū
šiuose ateityje loš jau sub
marinai ir lengvieji skrai
duoliai. Šitokia nuomone 
rėmėsi biliaus autoriai.

Bet tuo tarpu Šiaurės ju
roj tarp Anglijos įr Vokieti
jos laivynų įvyko didelis 
mušys ir jei ne Anglijos 
drednautai, vokiečiai butų 
anglus sumušę. Pasirodė, 
kad visgi sprendžiamas žo
dis jūrių mūšiuose priguli 
ne submarinams, bet dred- 
nautams.

Ačiū šitai lekcijai laivyno 
dalykų žinovai dabar pata
ria svarstomąjį bilių per
dirbti ir vietoj submarinų 
statyti daugiau drednautų. 
Ekspertas Reuterdahl sako, 
šalia skraiduolių ir subma
rinų Suvienytos Valstijos 
turėtų įsitaisyti 48 drednau- 
tus ir 172 minininku. Tik 
su tokia jūrių galybe Ame-

I

su-

suvažiavimą, iškėlė kap. Ko
enig pagerbimui puotą.Var- 
de draugijos prisegė prie 
Koenigo krutinės aukso, 
žemčiūgu papuoštą, ”Elkų” 
emblemą, padarydamas jį 
draugijos garbės nariu.

North German Lloyd 
agentūra jau gavo $50,000 
nuo ypatų, kurios nori sub- 
marinu ”Deutschland” ke
liaut į Vokietiją.

Vienas turtingas vokietys 
iš New Yorko įteikė $10,000 
čekį dovanų submarino ka
pitonui ir darbininkams.

Submarinas ”Deutsch- 
land” jau išplaukė atgal Vo
kietijon. Nakčia pasinau
dojus nukrypimu Į šalį ap
šviečiančio uostą švyturio 
reflekto, submarinas neti
kėtai dingo nuo jūrės pavir
šiaus. Kokioj pakraipoj nu
plaukė, tai tas pasilieka ne- 
žinėje, nes kapitonas Koe
nig, kuris prieš išplauksiant 
praleido visą dieną ant sub
marino studijuodamas Che- 
sapeak užtakos dugno pa
viršių, nedavė jokio sakinio, 
iš kurio galima butų daryt 
išvedimus kaslink linkmės, 
kokioj submarinas nuplau
kė.

Tečiaus Anglijos laivynas 
rūpestingai dabojo kiekvie
ną submarino pasijudinimą 
per savo žvalgus. Laivynas 
laukia ant pilnų jūrių ir ti
kisi ”Deutschlandą” suim- 
siaąs ar paskandysiąs.

Vokiečiai pirkly bos sub- 
marinų turi pabudavoję jau 
net 29. Kiekvienas jų lė- 
šuoja po 500,000 dolerių. 
Net kelių jų laukiama Ame
rikos uostuose.

Apart submarinų vokie
čiai pribudavojo taipgi nau
jų pirklybai vesti Zeppelinų. 
Kap. Koenig išplaukdamas 
iš Amerikos pasakė, kad at- 
skrvdimas milžiniško vokie
čių orlaivio nustebins Ame
riką da daugiau, negu at
plaukimas povandeninio lai
vo ”Deutschland.”

Ištikro keisti žmonės tie 
voikečiai. ” Uždaryk jiems 
duris jie išeis per augštinį.” 
Jeigu ir orlaiviui taip kelio
nė pasiseks per Atlantiką 
kaip submarinui, tai Angli
jos laivyno galybė pasiliktų 
niekniekiu, ir kariški laivy
nai pasiliktų tik praeities

DARBININKŲ ALGOS 
NEPAKILO.

Jungtinių Vastijų Darbo 
Departamentas šiomis die
nomis paskelbė savo statisti
ką, kuri skaitlinėmis paro
do, kad nors perėjo streikų 
banga ir visur darbinikams 
pakelta algos, pasirodo, kad 
tas pakėlimas algų neišlygi
na pragyvenimo kainos pa
kilimo. Statistika parodo, 
kad nuo 1907 iki 1915 metų 
pragyvenimo kainos laips
niškai kilo, kuomet darbi
ninkų algų kilimas svyravo. 
1915 metais pragyvenimo 
kainos, kartais net žemyn 
nupuolė, tai algų kilimas pa
sivijo ir stojo lygsvaroj su 
pragyvenimo lėšomis. 1916 
metai tečiaus vėl atgabeno 
pragyvenimo kainų kilimą. 
Streikais išreikalautų algos 
pakėlimų greit netik kad ne
užteks, bet paliks algas že
mesniame laipsnyje negu 
1907 metais, sulyginus su 
pragyvenimo brangumu.

Vienintelis būdas tam blo
gumui prašalint yra tik pa
naikinimas privatinės dar
bo įrankių nuosavybės.

ATLYGINIMAS VALDIŠ
KŲ DARBŲ DARBI

NINKAMS.
Jungtinių Valstijų kon

grese atstovas McGillicudy- 
Kerna įnešė bilių, reikalau
damas, kad butų priimtas 
įstatymas, pripažįstantis 
valdiškų darbų darbinin
kams atlyginimą už sužei
dimus bei gyvastį. Bilius 
tapo priimtas 286 prieš 3 
balsais.

Įstatymas atlyginimą nu
stato pagal darbininko gau
namą algą, t. y. negal perei
ti dviejų trečdalių algos, ar
ba 66 dolerių į mėnesį.

Jei darbinikas žūva, tai 
likusi jo našlė gauna 35 nuo
šimtį jos vyro buvusios al
gos ir 10 nuošimtį ant kiek
vieno likusių našlaičiais vai
kų.

PABRANGS VISI LAIK
RAŠČIAI.

Komercijos sekretorius 
Washingtone pranašauja, 
kad dėl laikraštinės mede
gos pabrangimo turės pa
brangti visi laikraščiai. Ji3 
sako, kad neužilgo Ameri
koj nebus nė vieno laikraš
čio po 1 centą. Skelbimai 
laikraščiuose taipgi turėsią 
pabrangti.
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ISO poficnun negalėjo & 
paimti juodveidžio

I 
ŠEŠIS ŽMONES UŽMUŠĖ,

TRIS SUŽEIDĖ.
Juodveidis pasiuto nuo di

delio tikėjimo.
Pasiutęs nuo didelio tikė

jimo juodveidis sujudino pe-1 
reitoj sąvaitėj visą Chica-' • 1 i •---  I 

I
I
Ii

vaikus (the remnant of 
Adonic seed).

”Viešpats padarė mane 
išganytoju visų afrikiečių 
Amerikoj ir dabar aš visus, 
kurie tik yra verti, siųsiu 
pas Dangiškąjį savo Tėvą, 
didijį Dievą Sutvertoją. 
Viešpats Dievas suteikė 
man galę teisti gyvus ir mi
rusius.

”Aš turiu numirti šitoj 
šalyje, kad galėčiau nuneš
ti Visagaliui Dievui savo ra
portą apie Suvienytų Vals
tijų žemę.”

Šitas laiškas ir parodo, 
kad juodveidis išėjo iš pro-

gos miestą. Pusantro šim
to policmanų, apsiginklavu
sių revolveriais ir šautu
vais, apsupo jo namą ir ke
lias valandas šaudė iš lauko, 
kuomet juodveidis,Mclntyre 
vardu, užsidaręs su savo 
pačia viduje šaudė per lan- 
gą iš vidaus.S^.karė. Tris syk Po^i^^hTiaikK 
ja dėjo po namu dinamitą, i _____
tris syk buvo ekspliozija, 
bet juodveidis nenusigando; 
ir nesiliovė šaudęs. Visa tai 
dėjosi ant West Side, po Nr. 
320 N. Irving avė., tirščiau
sioj to distrikto vietoj. Ne
galėdama kitaip pasiutėlio 
paimti, policija rengėsi jau 
padegti namą gazolinu. Tuo 
tarpu vienam detektivui pa
sisekė Įsilaužti į namą per 
užpakalines duris, kuomet 
juodveidis stovėjo prie lan
go su karabinu ir šaudė Į 
policiją lauke. Detektivas 
šovė iš užpakalio ir užmušė 
ji. Juodveidžio pati taipgi 
likos nušauta.

Kada kova pasibaigė, šeši 
žmnoės gulėjo nušauti, tų 
tarpe vienas policmanas, ir 
tris pašauti.

Pradžia tos tragedijos 
buvo tokia. Anksti rytą 
juodveidis išėjo su šautuvu 
į savo kiemą ir pradėjo šau
dyt į kaimynų namus. Kas 
tik pasirodė, į tą Mclntyre 
paleido šūvį. Visų pirmiau
sia likos nušauta Jozefina 
Overmeyerienė, kuri išėjo 
ant piazos su mažu kūdikiu 
ant rankų. Visoj apielinkėj 
pakilo triukšmas ir praneš
ta policijai. Tuo tarpu išė
jo ant kiemo Henry Knox 
su savo žmona. Abudu kri
to. Knox likos užmuštas 
ant vietos, o jo pati sužeis
ta. Pusė bloko toliaus prie 
savo durų pasirodė juod
veidis Mathevvs, ir tam ku- 
lipka pervėrė galvą. Pribu
vo tuo tarpu policija. Senas 
policistas Dean žengė sta- 
čiačiai prie Mclntyre’o na
mų durų. Mclntyre šovė ir 
ant vietos jį patiesė. Kiti 
du policmanai prišoko pa
imti iš po šūvių jo kūną ir 
abudu krito mirtinai sužeis
ti. Tuomet policmanai išsi
slapstė už stulpų, kerčių ar 
kur kas galėjo ir pašaukė iš 
netolimos akmenų skaldiny- 
čios žmogų su dinamitu. 
Trįs šmotai dinamito įmes
ta per duris ir dinamitas 
ekspliodavo, tečiaus juod
veidžio matomai nekliudė, 
nes jis vis nesiliovė šaudęs Į 
policiją, kuri iš savo pusės 
taipgi nesigailėjo patronų. 
Apgulto namo durįs ir lan
gai likos suvarstyti kulipko- 
mis kaip sietas, bet išeiti į 
aikštę niekas nedrįso. Pa
galios stipri policijos ugnis 
privertė juodveidį nuo lan
go atsitraukti ir žmogus su 
dinamitu prišliaužė pasie
niais prie Mclntyre namo 
kertės. Padėjo dinamito po 
siena ir išsprogdino—vieną 
sykį, kitą ir trečią. Namas 
susiubavo ir aptrupėjo, bet 
juodveidis šaudyt vis nesi
liovė. Tuomet detektivas 
Hughes įsigavo per duris ir 
nušovė jį su pačia. Moteris 
turėjo ant savęs juostą su 
patronais. Ji tapo peršau
ta per galvą. Ant stalo ša
lia juodveidžio gulėjo auto
matiškas revolveris.

Juodveidžio kambaryje 
policija rado šitokio turinio 
paliktą laišką:

"Visagalis Dievas sutvėrė 
mane visų tautų pranašu, o 
taipgi ir mano žmoną, Hat- farmos į daržinę ir užmušė 
tie Mclntyre. Žinokite visi,, 8 arklius, 3 žmones. Kitus 
kad Viešpats atsiuntė mane 3 žmones sužeidė.

I

ir liko žmogžudžiu nuo 
didelio tikėjimo. Taip sako

NELAIMĖ.
Ludlow, Mass.—

23 nakčia smarkiai bėgantis 
! pasažierinis karas geležin
keliu tarp Ludlow ir Spring- 
field visa spėka trenkė į 
darbinį karą ir nelaimėje 
vienas pasažierių likosi už
muštas, o 10 sužeisti, iš ku
rių du, rodos, turės mirti. 
Užmuštas tur-but yra fran- 
euzas, kurio vardas nežino
mas. Sužeistieji yra: La- 

,dislovas Vadzila, 25 metų iš 
Ludlovv, mirtinai; Joseph 
Dias iš Holyoke, mirtinai; 

| lengviau sužeisti: Stanislo- 
vas Swidiak, iš Holyoke; 
Andrius Badvkula iš Čhico- 
pee Falls; Sfdab. Augustin- 
ko, iš Holyoke, W. White, iš 
Chicopee Falls ir keturi ne
žinomų pavardžių asmens.

Liepos

MILICIJA STREIKUI 
SLOPINTI.

Streikuojant vario kasyk
lų darbininkams Illinois val
stijoje Hardin pavieto šeri
fas McGinnis pareikalavo iš 
gubernatoriaus E. Dunne 
prisiuntimo milicijos į Ro- 
siclare apielinkę, kad nelei
dus streikieriams kelti mai
što. Šerifas savo telegra
moj tvirtina, kad su kiek
viena valanda laukiama 
streikierių didelio maišto. 
(Turbut provokatoriai ne
snaudžia, kad tąjį maištą 
sukėlus). Šerifas da sako, 
kad "streikieriai padarė su
tartį pasikėsinti ant gyvas
ties ir privatinės nuosavy
bės.” jšerifo pagelbinin- 
kus iau šaudė ''nežinomi 
piktadariai,” vieną šerifo 
oagelbininką ir tris pilie
čius našovė. Gatvėmis vaik
štinėja 200 ginkluotų strei
kierių.

Taip aiškina šerifas Mc 
Ginnis, nurodydamas reika
lingumą prisiųsti valstijinę 
miliciją streikui slopinti.

Gubernatorius Dunne tuo
jau išsiuntė gen. adjut. asis
tentą Shaur ir kalnakasys- 
tės biuro valstijinio sky
riaus sekretorių James 
Morrisą į Golcondą, kad iš
tyrus dalykų stovį, ir jei tie 
patvirtins, kad milicija yra 
reikalinga, pasiųs ją.

Vėlesnės žinios jau pra
neša, kad streikieriai ramiai 
užsilaiko.

Rosiclare yra tai maža 
kalnakasių sodyba Hardin 
paviete, turi 700 gyventojų. 
Visame tame paviete nėra 
gelžkelio, darbininkai čia 
gyvena tikroj vergijoj. Dar
bininkų tamsumas liepė 
jiems ikišiol nuolankiai ken
tėti, bet jų padėjimas likosi 
ir jiems jau nepakenčiamu 
ir jie sustreikavo. Kasyklų 
savininkai tuojaus pasiuntė 
darban šerifus ir provoka
torius, visai neiįstabu, kad 
kilo ginklinis susirėmimas.

PERKŪNAS UŽMUŠĖ 3 
ŽMONES IR 8 ARKLIUS.

Kansas valstijoj, netoli 
Clay Center miestelio, per
kūnas trenkė ant Hansono

ANARCHISTAI ARDO 
PARODAS.

Užmušė 6 ir sužeidė 25 
y patas.

San Franciskoj pereitą su- 
batą patriotai surengė pa
rodą už "preparedness.” 
Anarchistų grupė išsiunti
nėjo į kelių laikraščių reda
kcijas savo pranešimą, kad 
jie išpildydami minių apgy
nimo priedermę surengs 
baisų atsitikimą. Savo per
sergėjime pasakė, kad per- 
sergsti todėl, kad parodoje 
priversti dalyvauti ir išmin
tingi žmonės, kad neprara
dus pas valdančiają klesą 
malonės ir darbo. Tame 
persergėjime pasakė: "Pa
tarkite tiems, kurie šaukia 
karės, kad jie parodoje su
sispiestų tiršton masėn ir 
tegu tuomi jie priparodo, 
kad jie turi drąsos žūti.”

Į tai tečiaus nedaug at
kreipta atydos. Paroda su
siformavo kertėje Stewart 
ir Market gatvių ir rengėsi 
pradėt maršuot, kaip trenkė 
baisus trenksmas, sudrebėjo 
žemė ir mūrai, žmonės su
siubavo ir krito, ugnis, du
rnai ir bombos skeveldros 
pasklydo aplink, visa scena 
buvo taip baisi ir tragiška, 
kad sunku ir apsakyti. Dau
gybė kraujais aptekusių 
žmonių pradėjo bėgiot min
džiodami kitus parpuolu
sius. Sumišimui aprimus 
surinkta nuo gatvės 6 už
muštųjų ir 25 sužeistųjų 
žmonių. Tarp tų daug mo
terų ir vaikų, kurie susirin
ko šaligatviuose žiūrėt pa
rodos.

Bomba buvo sutaisyta 
kaipo pragariška mašina, 
palikta gatvėj valyzoje. Kas 
valyzą paliko ant šaligatvio 
prie saliuno durų, nieks ne
žino. Bomba sprogo pagal 
užtaisyto laikrodžio tam-ti- 
krą atsakantį laiką. Ji bu
vo pripildyta vinimis, kurios 
bombai sprogus su neišpasa
kytu smarkumu pasipylė į 
visas puses, žeisdamos bei 
užmušdamos visus ką patai
kė.

Tuojaus po atsitikimo ne
toli nuo tos vieos policija 
areštavo tūlą suomą Joseph- 
soną, kuris pradėjo karštą 
prakalbą sakyti, girdamas 
anarchistus ir pasakęs, kad 
”toks atsitikimas tai nie
kis.” Tečiaus tyrinėjimas 
neparodo, kad areštuotasai 
turėjo ką-nors bendra su 
bombos padėjimu.

Liepos 23 dieną visa San 
Francisco policija tik ir bu
vo užimta jieškojimu pėd- 
sakio, kad suradus tuos 
anarchistus, kurie pagami- ' 
no baisų atsitikimą, bet pa
stangos susekti kaltininkus ' 
pasilieka be pasekmių.

kuoaštriausiai piktadarystę P*j«*kau švogeno Stanislovo žeb-
. _ . -ii vi rausko ir sesers Antaninos, gyvenoi1 - -pasmerkė, vien tik katalikų 

laikraščiai gina but-buvusį 
! žmogžudį. Todėl manoma, 
kad tas piktadaris buvo nu
samdytas katalikų dvasiški- 

i jos. Kokiuo tikslu tas švie- 
1 sus vyras buvo užpultas, ne- 
: žinia.

PARSIDUODA 90 akrų ieaM 
' Karma. 30 akrų dirbamos, kita 
, miškai ir ganyklos. Farma prie di
delio ežero. Triobos geros, dviejų 
šeimynų gyvenimui naujas namas, 10 
centų kelionės iš VVorcesterio. Nau
dokitės, nes tai gyvenimo šaltinis, o 
parsiduoda tik uz 3,600 dolerių.

JONAS BUROKAS, (30) 
,1214 Millbury st.. Horcester, Mass.

Pajieškau draugo Klemenco Para- 
žinsko, Kauno gub., Šaulių pav., Skais
girio par.. Alsių sodžiaus. Pirmiau gy
veno Brockton. Mass. Meldžiu atsišauk
ti busiu labai dėkingas.

JOS. URBAN. 32
224 Broadway. So. Boston, Mass.

Mahanoy City, Pa., jie Kauno gub., 
Janapuolio parap., Kuledagių sodos. 
Meldžiu atsišaukti, nes yra svarbus 
reikalas. (32)

Besė Poškaitė.
1141 6th st., So. Boston, Mass.

Pajieškau Onos jr Magdalenos Ma- 
• saičiutės, pirmiau gyveno kur apie 
, Pittsburg, Pa. Vilkaviškio valsčiaus, 
' Gižų kaimo, Suvalkų gub. ir Jurgio 
I Lukšio, Lankeliškių kaimo. Kas ži
no apie juos malonėkit pranešti.

Kazimieras Sarpalis, (31) 
363 Millbury st., Warcester, Mass

Pajieškau draugo Juozapo Saka
lausko, Kauno gub., Šiaulių pav., Šau
kėnų parapijos, Slabados dvaro. Mel
džiu, kas jį žino pranešti, o bus at
lyginu, arba jis pats teiksis atsi
ašukti.

J. Dambrauskas, 
1859 Wabansia avė., Chicago, III.

Pajieškau giminių ir pažįsUmų, aš 
esu 
čių 
tė.
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Pajieškau švogerio Motiejaus Bal
kaus; gyveno New Haven, Conn. Jo 
paties ar žinančiųjų jį meldžiu atsi
šaukti.

H. P. Pratkonis,
1527 E. 33rd st., Cleveland, Ohio.

I

Kauno gub., Telšių pav., Kontau- 
parapijos, Felikso Venckaus duk- 
Meldžiu visų atsišaukti.

B. Venckaitė, (32)
Delmar avė., Detroit. Mich

Pajieškau Jono Morkūno, Jokūbo 
Matonio ir Adelės Žukauskiutės, visi 
Vilniaus gub., Trakų pav., Darsūniš
kiu parap., gyveno apie Bostonų.

Petras Matonis,
5001 Northcote avė.. E. Chicago, Ind.

ATSKAITA
LIETUVOS ŠELPIMO FONDO 

FINANSŲ SEKRETORIAUS 
nuo Birželio 1, 1916, iki Liepos 1 1916.

Birželio 1, 1916 balansas $7,348.53
Per "Naujienas:” L.Š.F.K. Rose- 

land, Chicago, III. $76.76, nuo Jau
nų Lietuvių Amerikos Pasilinksmi
nimo Kliubo baliaus $22.75; krik
štynose pas Jonaičius, Chicago 
$5.00; vestuvėse Čapo su Sadauskai
te, Racine, Wis. $7.60; viso 112.11

Per L. Š. Š. K. skyrių Baltimore, 
Md. nuo Bulotos ir Žemaitės pra
kalbų $70.65; įžanga ant prakalbų 
$20.90; nuo Darb. Sus. Pas. Dr-jos 
susirinkimo $17.53; surinkta pra
kalbose $5.94; pas Skeberdžius kri
kštynose $3.00; čekį prisiuntė 118.00

Per "Naujienas.” nuo Rockford, 
III. Jaunimo išvažiavimo $18.80; 
nuo LSS. 160 kuopas, Dės Moines, 
Iowa. vakaro, pikniko rr t.t. $5.00, 

i viso ................................................ 23.80
Per "Laisvę” nuo Vargdienio 

draugystės komisijos, Berisso Ar
gentina $33.00 ir nuo K. Petronai- 
čio Brooklyn, N. Y. $1.00. viso 34.00

Per J. S. Vaškevičių Pittston, Pa. 
nuo prakalbų 9 d. balandžio .... 6.30 j

L.Š.F. skyriaus, Gir- | Pajieškau savo draugų ir pažįsta- 
ardvUie Pa. uz štampas .... 10.00 J AŠ esu Suvalkų Naumies-

Per J hutas nuo vestuvių A. Am- čio Plokščių valsčiau, Mišiurkės
brazo su p-le G. Suknute, Throop,I Pennsylvania.............. ........ 5.65 j Kaim°- Jonas Lideka,

W. Zilaitį. iš Norwood o. t p 0 BOX 363> St clair pa 
į Mass............................................. 124.0')

Per "Keleivį” nuo pikniko D. L.
I K. Vytauto dr-stės, Herrin, III. 3.30

Per "Keleivį” D.L.K. Vytauto 
lrs-tės nuo baliaus, Tacoma. Wash- 
ington...........................................  10.00

Per aukų rinkėjus J. Rimkų ir P. 
Kepalą nuo Racine, Wis. lietuv. 20.75

Per "Tėvynę” surinkta Teatra
liško Ratelio, Vandergrift, Pa. 12.00

Per J. I. Alexis nuo M. Bartkaus 
sunaus krikštynų, Pittsburgh, 3.75

Per aukų rinkėjus J. Sosnauską 
ir J. A. Kaminskas nuo Bingham- 
ton, N. Y. lietuvių...................... 13.18

SLA. 155 kuopa, Benld III. auka
vo (prisiuntė K. Guževičienė) 25.00

Per P. A. Yeškinskas iš Worces- 
ter, Mass. (nepažymėta kaip su
rinkta) ........................................ 191.97

Per Vietos LŠF. K.: nuo SLA.
57 kuopos šeimyniškų pietų $54.64, 
nuo Worcester Lit. Beno koncerto 
$29.50; nuo teatro $11.05, iš iždo 
$4.81, viso iš Worcester, Mass. 100.00

Per J. Miškinį nuo vestuvių J. 
Medžiaus su A. Griniūte, Racine, 
Wisconsin ..................................... 4.10

Vietos LŠF. komitetas už Štam
pas Girardville, Pa...................... 10.00

Per A. Šukienę nuo Wilkes-Barre 
Liet. Moterų Pagelbinės Unijos va
karo parengto LŠF. naudai, Wilkes- 
Barre, Pa........................................ 2.25

Per "Keleivį” Kontrimas nuo nuo 
krikštynų pas V. Petriką, So. Bos
ton, Mass........................................ 6.00

Per A. Ikomą nuo vestuvių J. Rim
šos su p-le K. Guligauskiute, Camb
ridge, Mass................................... 17.00

Per pp. Žemaitės, Bulotienės ir 
Bulotos prakalbas sekantis: Eas- 
ton. Pa. surengta Laisvės Dr-tės 
ir LSS. 42 kuop. $65.61 ir Liet. Mo
terų Progresiv. Susiv. 14 kuopos 
$3.60, Chicago, III.; Liet. Dr-jų Są
jungą $267.00, Chicago, III.; Aido 
Choro $117.69, viso.................. 453.90

Viso per Birželio mėnesį įplau
kė LŠ. Fondan .................. $1,30 7.06

Aš Feliksas Kiburys, Kauno gub., 
Šiaulių pavieto, Triškių miestelio la
bai norėčiau susižinoti su mano kai
mynais ir draugais. Todėl meldžiu 
draugų arba draugių rašyti man šiuo 
adresu:

Feliksas Kiburys,
, 43 Hastings st., Cambridge, Mass.

Pajieškau sunaus Kazimiero Pikio- 
to, paeina iš Kauno gub., Telšių pav., 
Sados miestelio, apie 20 m. amžiaus, 
meldžiu atsišaukti, nes yra svarbus 
reikalas. (32)

Fran. Pikiotas,
11 Lincoln st., Brighton, Mass.

Pajieškau savo brolio Juozo Gu
dausko, apie 25 metų amžiaus, gyve
no Newark, N. J. Vlado Saunoros. ---------„v, . . _ Vit 

mel- 
(30)

r.o Newark, N. J. 1____
gyveno Chicagoj ir dėdės Petro 
kausko. . Jų pačių ar žinančiųjų 
ūžiu atsišaukti.

Elzbieta Gudauskaitė,
Litowskaja Ženskaja gimnazija, 

Nikolajewskaja ulica No. 13, 
Gorod Tambov. RUSSIA.

Pajieškau Antano Antanaučiaus, 
Kauno gub., Panevėžio pav., Mal
dučių valse., Pusalato Vaikunų sodos.

Anelės Cencaičios, Pumpėnų 
valsčiaus, Talačkonių kaimo, Konst. 
bamulaicios, Smilgių valsčiaus. Mel
džiu atsišaukti, yra svarbus reikalas. 

nr Kaziunė Butkaitė, (30)
a4 Hashmgton st., Cambridge, Mass

Pajieškau draugo Albino Pociaus, 
iš Salantų miesto, Kauno gub., taip
gi Jono Vaitkaus, Žeimių sodos, Sa
lantų parap. Turiu svarbų reikalą.

F. G rečius, (31)
BOX 598, Sag Harbor, N.Y.

Viso su balansu .............. $8 655.59
Išlaidos.

Už išmainymą privatiškų čekių .40 
T. L. Dunduliui, L.Š.F. Fin Sekr. 

už technišką darbą už Gegužės mė
nesį ................................................ 10.00

pp. A. Bulotai ir Žemaitei kelio
nė į Ameriką, butas, pragyvenimas 

j ir kitokios smulkios išlaidos .. 422.25 
Viso per Birželio mėnesį išmokė- 

j ta ............................................ $432.65
Liepos 1, 1916, lieka pas. LŠF.

■ Iždininką K. Šidlauską .... $8,222.94 
. . .v. , Iki Liepos 1, 1916, įplaukė į L.Apskričio prokuroras 1S- š. Fondą pinigų .............. $21, 597.71

Pajieškau brolio Antano Drunos, 
9 metai kaip Amerikoj, gyveno Chi- 
cagoje, iš Kauno gub., Telšių 
Barštiečių miestelio.

Annie Drunas, 
BOX 112, Mineville,

pav., 
(31)

N. Y.

Pajieškau dėdės Zigmo Aleknos, 
gyvena bene Philadelphijoj. Jo pa
ties ar apie jį žinančiųjų meldžiu 
atsišaukti. (31)

Antanas Baltrušaitis, 
BOX 145, Scarbro, W. Va.

leido savo persergėjimą vi
siems kariško prisirengimo 
šalininkams ir jų priešams, 
kad liautųsi agitavę už ar 
prieš karę. Mat bijamasi 
riaušių.

NORĖJO UŽMUŠTI SO
CIALISTŲ ARGENTI

NOS ATSTOVĄ.
Vienas ”Keleivio” skai

tytojas prisiuntė mums iš 
Argentinos socialistų laik
raštį ”La Vanguardia,” kur 
plačiai aprašoma, kaip "9 
birželio nežinomas piktada- 
ris norėjo užmušti d-rą Jua- 
ną B.Justo (ištark: Chusto) 
Jis yra ”La Vanguardios” 
redaktorius ir mylimas vi
soj republikoj socialistų at
stovas parliamente. Birže
lio 9-tą dieną jisai ėjo su da
ktaru Enriųue Dickmann’u

AUKOS
LIETUVOS ŠELPIMUI.

CLEVELAND, OHIO.
Vestuvėse drg. Albino Žiūko su 

p-le Anele Zekonaite 16 d. liepos su
rinkta aukų LŠF. $12.65.

Aukavo: Alb. Žiūkas ir A. Žiukie- 
nė $5.00; Vitol. Petrauskas, Ona 
Vanagutė, J. K. Burokas, Pov. Dau- 
derys, V. Stunguris, P. Žiūkas — po 
1 dolerį; Dom. Stančikiutė, Pov. 
Kurkulis, P. Burokienė po 50c. J. 
Balis 25c. Viso $12.75. Persiunti
mo lėšos 10c. Lieka $12.65.

J. K. Burokas,
Pinigai perduoti L.Š.F. kasieriui K. 

Šidlauskui. J. G. Gegužis.

Pajieškau pusbrolio Domininko ir 
pusseserių Uršulės ir Onos Liutkevi
čių, Suvalkų gub., Vilkaviškio pav. 
Gižų valse.. Kiršų kaimo. 

Juozas Taukevičius, 
144 Cardoni avė., Detroit, Mich.

Pajieškau draugo Juozo Mailos, 
Suvalkų gub., Naumiesčio pav., Ži
nių kaimo. Gyveno Sydney Minės N. 
S. Canada. Taipgi Frano Bataičio, 
gyveno Scotlande. (31)

Kazimieras Pališkis, 
BOX 33, Sidney Minės, N. S.

Canada.

Pajieškau savo sunaus Juozo Ber- 
notavičiaus, Vilniaus gub., jau bus 
19 metų kaip Amerikoj, gyveno 
Scranton, Pa. Meldžiu tavęs sūneli 

į atrašyti, ar žinančiųjų apie jį man 
I pranešti.

Alena Bernotavičienė,
i 8003 Simon avė.,

N. E. Cleveland, Ohio.

(30)

•>

Pajieškojimai
Pajieškau sesers Juzės Antašaičiu- 

tės ir pusbrolių Jono ir Leono Navic
kų, Kauno gub., Šiaulių pav., Lūkės 
parap., gyveno Philadelphijoj. 

Viktorija Antašaičiutė, (30) 
1246 Indiana avė., Toledo, Ohio.

Pajieškau draugo Frano Rusecko, 
gyveno Nakomis, III., paskui, rodos 

m - . -p, A. Rockford, III. Jo paties ar kas apieTucumano gatve Buenos Ai- k žino meldžiu atsišaukti, 
res mieste, kaip staiga iš už' j. Karasauskas,
kertes iššoko piktadaris ir ----------------------------------------
paleidęs į jį du Šuviu pabė- Pajieškau savo pusbrolių Jono Ja * r? „ t x x • nuleviciaus ir Aleksandro Petrucomo,gO- U-raS JUStO tuoj SU- Suvalkų gub., jų pačių ar kas juos 
griuvo, bet paskui pasirodė, ; žino meldžiu atsišaukti. (32)
kad jis sužeistas tik j šlaunį į ,52 su“ « -
ir žaizda nepavojinga. --------------- (

Žinia^apie «t» 4UOI,
aplėkė žaibo greitumu ir SU-, riu labai svarbų reikalą ir meldžiu džiu atsiašukti. a 
kėlė žmonėse dideli įnirti-'atsišaukt* aTr kas Juos >žino Pranešti-’ nešti jų antrašą, 
mą. Veik visa sakes spauda Lutic, okia. box i64,

Pajieškau Jurgio Rapalavičiaus, 
Kauno gub., Raseinių pav., Yuškai- 
čių sodžiaus, gyveno Nanticoke, Pa. 
Turiu svarbų reikalą ir meldžiu at
sišaukti.

Jokūbas Lomsargis,
1208 Lakeside avė., Cleveland, Ohio.

Pajieškau draugo Kosto Bilasko, 
Kauno gub., Panevėžio pav., Linku
vos miestelio, pirma gyveno Phila
delphijoj. Meldžiu atsišaukti.

Alekas Ogintas,
15 Dorrance st., Box 3, 

Worcester, Mass.

Pajieškau draugo Kazimiero Sa- 
; vieko Nomininkų sodžiaus, Gruzdžių 
parap., Kauno gub., prieš 3 metus, 
gyveno Pittsburge, paskiau Chicagoj. 

Jurgis Godliauskas,
2124 Forbes st., Pittsburgh, Pa.

Pajieškau savo pusseserių: Mag- 
dalenos. Onos ir Marijonos Baraus- 

So. Boston, Mass. • ųučių, Suvalkų gub.. Mariampolės pa- 
----- i vieto. Veiverių valse., Žilinskų kai- 
— , mo, gyveno Shenandoah, Pa., kur jų 
Tu- ' brolį Juozą mainose užmušė. Mel- 

i. ar kas jas žino pra- 
(31) 

Skučas.
Stanhope, N. J.

PRANEŠIMAS.
Pranešu visiems lietuviams, kad 

mano buvusioji moteris Marta Duo- 
donienė, 32 metų, kreivų akių, švie
saus veido — prasišalino nuo manęs, 
pasiimdama dukterį Elziutę 4 metų ir 
Onytę 2-jų ir pusės metų ir sūnų 
Juozuką 5 menesių, taipgi išsivežė su 
savim mano 500 dolerių ir vyrą Mai- 
kę Morkūną. Kas man pirmas apie 
juos praneš, gaus $10 dovanų.

Morkūnas gali pasilaikyti sau tą 
neištikimą moterį, bet man gaila pa
likti kūdikius tokios motinos ranko
se, todėl prašau man pranešti.

John Duodones, (32)
443 Leonard st., N. W.

Grand Rapids, Mich.

PARSIDUODA Du Restoranai ir 
Seda Fontain labai pigiai. Vieta 
lenkų, rusų ir lietuvių apgyventa, 
prie didžiojo trakto, kur suvažiuoja 
žmonės iš viso Bostono ir apielinkės. 
Pro čia praeina per dieną apie 2,000 

I žmonių. J sąvaitę pelno pasidaro 
$200.00. Pasinaudokite. (30)

V. MARCINKOVSKI,
18 Parmerton st., Bostoa, Maaa. 

(Tarp Salėm ir Hanover sts.)

REIKALĄ VIMAI.

APSIVEDIMAL
Pajieškau apsivedimui merginos, 

nuo 17 iki 25 metų amžiaus. Aš esu 
25 metų pasiturintis vaikinas ir ne
vartoju svaigalų. Merginos, norin
čios apsivest iki ateinančios žiemos, 
malonės atsišaukti, prisiųsdamos sa
vo paveikslus.

J. Smith,
1007 7th st., Rockford, UI.

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės, nuo 25 iki 35 metų am
žiaus. Aš esu 32 metų, turiu farmą 
VVisconsino valstijoj. Geistina butų, 
kad atsišauktų iš Chicagos, kad ga
lima butų ypatiškai susieiti. Sutin
kančios imti civilišką šliubą teiksis 
atsišaukt tuojaus, prisiųsdamos savo 
paveikslus.

A. J. Draugelis,
135 E. 115th st., Chicago, III.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nuo 19 iki 24 metų amžiaus, aš esu 
24 metų, turiu gerą amatą. Plates
nes žinias suteiksiu per laišką. Su 
pirmu laišku meldžiu paveikslo.

K. Paereliksis, (30)
904 Park st., Kenosha, Wis.

REIKALINGAS KR1AUČIUS. 
mokantis gerai darbą prie siuvimo 
naujų rūbų ir taisymo bei prosijimo 
senų. Geram vyrui gera mokestis ir 
darbas ant visados.

A. VILČINKIS,
22 R. R. Avė., Bridgeport. Conn.

REIKALINGA GASPADINĖ. No
rėčiau, kad turėtų tėvą arba Motiną, 
as esu 37 metų amžiaus, turiu farmą 

i ir gerą darbą. Malonėkite atsišauktu 
Wm. Sakalauskas, (31) 

Raymondville, Mo.
Į CHICAGO. ILL.

DIDELIS PIKNIKAS!
parengtas

Draugystės Palaimintos Lietuvos 
I N'EDĖLIOJ LIEPOS-JULY 30, 1916 

Blinstrupo Darže (Leafy Grove), 
Willow Springs, III.

Pradžia 9 vai. ryte. įžanga 25c. porai. 
Nuoširdžiai kviečiame kuoskaitlin* 

giausiai atsilankyti ant musų Pikni
ko, nes bus puikiausias piknikas ir 
užtikriname, jog busite užganėdintu 

P. S. Važiuokit iš visų dalių mies
to iki Archer Avė. ir Archer Cicero 
iki City Limits, paskui Joliet k arai a 
iki Leafv Grove. Komitetas.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nuo 18 iki 25 metų amžiaus, laisvų 
pažiūrų ir kiek apsipažinusios su 
mokslu. Aš vaikinas 24 metų, lais
vų pažiūrų, turiu gerą darbą. Gei
stina apsimainyt paveikslais. (31) 

F. Staponis.
2309 Russell st„ Detroit, Mich.

Pajieškau apsivedimui merginos,
20 iki 22 metų amžiaus, aš esu 24 
metų nei rūkantis, nei geriantis, 
skaistau gymio. Su pirmu laišku at
sišaukiančios malonės prisiųst pa
veikslą.

Joseph Laukis,
21 Rose st., New Haven, Conn.

Mokinkis Amato! '
REIKALINGI VYRAI. Ar uždirbi 

gerai? Jei ne, mokykis siut čevery- 
kus. Mes išmokiname vyrus ir mo
teriškės amato per vieną iki šešių 
sąvaičių laiko. Sekančias darbo rųšia 
išmokiname už sekančią užmokestį:

’Tnition Cutting” už $25.00; ”Up- 
per Stitching” už $5.00, $10.00 ir 
$15.00; "Vamping Course” už $25.00; 
"McKay stitching” už $35.00; "Hand 
lasting and Pulling” už $15.00; 
”Edge Trimming” už $25.00; ”Edge 
Setting” už $20.00. (31>

Lynn Shoemaking School,
702 Washington st., Lynn, Masa.

Pajieškau apsivedimui lietuvaitės, 
nuo 17 iki 21 metų amžiaus. Aš esu 
21 metų, turiu gerą darbą, moku 
amatą, uždirbu nuo 20 iki 30 dol. į 
sąvaitę. Mergina turi būt blaiva, 
mylinti gražų gyvenimą. Rašykit, o 
kiekvienai duosiu atsakymą. (31) 

P. D. Motejunas.
251 W. 21st str., New York, N. Y.

Pajieškau apsivedimui dailios lie
tuvaitės nuo 16 iki 21 metų amžiaus, 
aš esu 21 metų. Merginos rašykite, 
aš kožnai atsiųsiu savo paveikslą. 

William Jonaitis,
BOX 427, Melrose Park, III. t

PARDAVIMAI.
PARSIDUODA čeverykų Krautu

vė (Shoe Store). Biznis gerai iš-1 
dirbtas. Pardavimo priežastis savi
ninko liga. Kreipkitės pas: (31)

J. A. ŽĖKAS,
463 N. 9th st., Philadelphia, Pa.

Mokinkis sint Czebatis
IR UŽDIRBK AUGŠTAS ALGAS. 

Mes išmokiname minėtą amatą nuo 
pradžios iki galui. Kreipkitės ypatiš
kai arba rašykite. (32)

GOODYEAR SHOE SCHOOL,
146 Court st.. Brockton, Man.

Aš Alena Kostovska, pasira- 
dau visai publikai akyse.

Kas nori turėti puikią bekernę, pa
sinaudokite gera proga. Mano be- 
kernė bus ant neaprubežiuoto laiko 
uždaryta, tai kas turi palinkimą prie 
to biznio ir pats yra kepėju, tam čia 
biznis eina kaip niekur kitur. Juo
dai ir pusbalčiai duonai yra 200 ėmė
jų. abelnai galima turėti 400—500 
ėmėjų (kostumerių). Biznis gerai 
išdirbtas, parduodu už labai pigiai, 
nes išvažiuoju į kitur. Naudokitės 
ir kreipkitės platesnių žinių. (32) 

V. STELMOKAS,
62 Knox st» Lewiston, Me.

PLYMOUTH. PA.
Lietuvių Tautiškų Kapinių Korpo

racija turi 50 lotų žemės pardavimui. 
Lotai 45x25 pėdas didumo, kaina 25 
dol. už lotą. Žemė priguli prie Lark- 
sville Borough ir ten statys didelę 
Public School mokyklą. Iš čia arti 
į darbus. D. and H. Co. kasyklų bro
keris čia-pat, taipgi arti šilkų fabri
ką. Žemė gvarantuojama, nes nėra 
po apačia kasyklų. Kreipkitės in- 
maciju Das:

JURGIS MACAVIčIA,
136 E. Main st_ Plymouth, Pa.

PARSIDUODA GERI FORNTČIAI. 
Gyvenimas čionai labai patogus, už
darbiai čia labai geri, vieta labai lin
ksma, tuoj už lango gražus ežeras, 
įgalima laikyt karvę ir daug višt’i. 
Forničiai parsiduoda pigiai, nes savi
ninkas važiuoja kitan nrvestan. (31) 

JURGIS KUBELIS,
BOX 128, Harrisville. N. H.

Kas mane išgelbėjo nuo varginan
čių ligų ? Salutaras Bitteris. Aš 
per praeitus 4 metus buvau vos tik 
gyva. Aš kentėjau nuo nevirinimo 
pilvo ir dispepsijos. Mažai tegalėda
vau valgyti ir suvalgytas maistas su
teikdavo man daug nesmagumo — at
siliepdavo skilvyj skausmai, rėžimas, 
gurgimas vidurių. Diegliai suimda
vo po krutinę, šonuose ir strėnose. 
Niekus aš negavau pagalbos dėl savo 
sveikatos. Bet kada aš pradėjau rei
kalauti Salutaras Bitteris ir Saluta
ras, Regulaatria, dėl moterų, pradė
jau gerai jausties, gerai valgyti ir 
dirbti, pasidarė smagu viskas. Per 
6 mėnesius aš savo paveikslą nebega
liu pažint ir palikau laiminga naudo
dama Salutaras Bitteria. Kaina $1.00. 
Galima gauti geresniuose saliunuose 
ir aptiekose, o kur negalima gauti, 
kreipkis pas: (?)

SALUTARAS CHEMICAL INST. 
Žolės nuo visokių blogumų. 

1709 S. Halsted SL. Tel. Canal 6417.
P. J. BALTRĖN'AS, Prof. 

Chicago. Iii.
Šitą apgarsinimą turėtų perskai

tyt kiekvienas, išsikirpt ir pasilikt 
sau arba savo draugui.

PARSIDUODA STORAS! Puikus 
fruktų, saldainių, cigarų, cigaretų. , 
tabako, aiskrymo ir sodos storas par
siduoda pigiai. Biznis gerai išdirb ’ 
tas, puikioj tirštai lietuvių apgvven- i 
toj vietoj. Reikalinga įmokėti tik I 
300 dolerių, o likusius išmokėti dali
mis. Priežastis pardavimo ta. kad 
kitame mieste turiu štorą, o vienam 
du valdyti sunku. (30)

P. VAREIKA.
317 W. Broadway. So. Boston. Mass.

. .PARSIDUODA visai naujas pečius. 
Jei kam reikalingas geras pečius, te 
kreiptasi bile laiku šiuo adresu:
253 Gold st., So. Boston, Mass.

PARSIDUODA "DRY GOODS” I 
KRAUTUVE.

Vieta išdirbta ir geroje vietoje ir 
tik viena tokia krautuvė yra tarp 
tūkstančio lietuvių ir kelių šimtų 
amerikonų. Parsiduoda todėl kad sa
vininkas turi biznį kitam mieste. Pla
tesnių žinių klauskite. (30)

ADOLF KVETKOUSKI
P. O. Bos, Poųuonock, Conn.

Atsiųsk 19 centų markėmis, tai 
gausi du pienu, vieną didelį, an
trą mažesnį, kuriuosee parodyta 
visos vietos kur dabar eina vai
nos (karės), karalių ir vadovų 
paveikslai, kas kiek turi karei
vių, kiek laivų, kiek žmonių ir. 
taip toliau. (28)

Adresuok:

Gagel Map Service Co.
1129 BLAKE AVĖ.

Brooklyn. N. Y.
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Tarp studentų.
— Tegu velniai paima tą 

pasaulį!— nusiminęs stu-1 
1 dentas sako savo kolegai.

— Kas atsitiko.
— Kas? paskutinį laik

rodėlį užstatyt turėjau.
— Tai ve! Aš paskutinį 

bruslotą užstačiau, kame 
laikrodėliui butų vieta, o ir 
tai neaimanuoju.

Išsiplepėjo.
— O, jeigu galima butų 

per visą gyvenimą su tams
tyte šokti! — meilingai kar
štai sako įkaitęs kavalierius 
mikliai panelei.

— O kuo tamsta užsiimi?
— Esu šokių mokytojas.
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Riinkoty ir Siūty Dirbtuvė
LIETUVIŠKA DIDŽIAUSIA IR 

GERIAUSIA.

kvorta Whiskey
kvorta Gin__
butelis Brandv 
kvorta Sherry ar Port 
kvortos Ale................

Viską tik už $2.95
Musų Baras: 47 Essex Str.

'{{ Mes dirbame RAIKOTUS ir (< 
$ SIUTUS, Vyriškus, Moteriškus ir (( 
1 ? Vaikams. Dirbame dėl KRAU- įį
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AR NORI, KAD MERGINOS 
MYLĖTŲ?

Jeigu taip, tai nusipirk

Uttuviszkas D-'as M. Zisema* 
J ParBeater St
Boston, X*as«.

Visokias ligas gy 
dau pasekmingia- 
usiai. Ateikit ne
šiok pas mane 1 
trepais | viršų tik 
neiki: i aptieks: 
mano a urvą bal
tos arba telefoną 
suok o aš arėsiu.
Ofiso valandos 
Nuo 9 iki 11 ryte 
nuo 1 iki 2 ir 6 iki
8 vakar*. Telaph. Richmond

LIETUVIŲ DRAUGUOS' LIET. DARBININKU KLIUBAS
KURIOS TURI ------- -

”KELEIVJM UŽ ORGANĄ
LIETUVOS ŠELPIMO FONDO 

KOMITETAS.
Prezidentas — K. Gugis, 

1840 S. Halsted st. Chicago, III.
Vice-prezidentas 2) S. Maukus,

Cor. 12th and Vine stu Phila., Pa. 
Susinės. Sekr. 1) M.M. Rice-Herman.

140 E. 19th st. New York, N. Y. 
Susinėsimų sekr. 2) J. Neviackas,

183 Roebling st, Brooklyn, N.Y. 
Finansų Sekr. 1) T. L. Dundulis

P. O. Box 511, Westville, IIL 
Finansų sekr. 2) J. Stasiulevičius, 

229 N. 6th st., Philadelphia, Pa. 
Iždininkas — K. Šidlauskas.

226 W. Broadway, S. Boston, Mass. 
Kasos Globėjai: M. Cėsna,

56 Market st, Brighton, Mass 
J. Gegužis,

28 Broaduay, So. Boston, Mass. 
J. Gerdauskas,

New Britain, conn.
Pinigus siunčiant čekiais arba Mo- 

ney Orderiais, reikia išrašyt vardu

Piymouth, Pa.
Valdyba:

Prezid. — Krištolas Čekanauskas,
137 Piymouth st., Breslaw, Pa. 

Vice-prez.— Juozas Krikščiūnas,
259 Vine st, Piymouth, Pa. 

Prot. sekr. — Jonas Balita,
215 Villow st, Piymouth, Pa. 

Finan. sekr.— Stasys Antanavičius, 
18 E. Railroad st, Piymouth, Pa. 

Kasierius — Vincas Turauckas, 
575 E. Main st, Larksville, Pa. 

Maršalka — Mikas Raudonis, 
24 Elm st. Piymouth, Pa. 

Organo užžiurėtojas J. Staskevičius, 
Mitingai atsibuna kožną mėnesį 

trečią nedėldienį popiet, antra valan- ■ 
dą, Auusta Stravincko svetainėje, 
40 Ferry st, Piymouth, Pa.

KIEKVIENAM
Už išdalinimą mus apgarsini

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

Atsišaukit pas

International Novelty 
Company,

1154 Lineoln Avė, Utie*. N. Y.

— Tai tamsta neilgai šo- i Litviu*nia"inįla,iona’ Rdief F“1--. . o v įsus pinigus reikia siųsti va
KS1. • — - - - -

Kaipo geras katalikas, nu- 
rioglinau anądien bažny
čion, kad pasimelsti už nuo
dėmes. Bet vietoj suramin
ti savo sielą, inpuoliau des- 
peracijon ir turėjau ilgai 
užtai mėtavoti. Žinau, kad 
jums bus žingeidu, kaip tas 
atsitiko, taigi ir papasako
siu.

Miestelyje L. kunigėlis K. 
sakė šventą pamokslą ir 
tarp kit-ko pasakė, kad šv. 
Petras, kaipo žuvininkas iš 
amato, iš pirmo pasimatymo įvdavoTigas 
su Kristum apleido darbą ir j-a;p - priešinosi medicinai, 
seke paskui jį. Tas nieko, ^urj susta}xj0 ligas. Skai- 
kad seke, bet kunigėlis paša- tvmo 49 puslapiu, kaina 20c. 
ke, kad tas šventasis pame- ‘ r- -
tė pačią ir vaikus, ir ištrau
kė į platųjį svietą. Tatai 
išgirdęs ir supykau ant sa
vo vienavardžio švento Pe
tro. supykau bažnyčioj, kad 
pačią su vaikais pametė. Pa- 
mislinau: 
kas jiems 
kad tėvas išrunijo į platųjį Kuopų Įnešimai 29-tam ir 
svietą? 2-ram Dvimetiniam Seimui.

Kas yra mergina?
Rojus akinis. 
Širdžiai pekla. 
Nuodas mintims, 
Delmonui liga.

. . . - . —------- — vardu
i kasieriaus per Finansų Raštininką

T. L. Dundulį, P. O. Box 511, West- 
I ville, III., kuris po kaucija $i,000.

LIET. DARB. BROL. PAŠELPINt 
DRAUGYSTĖ, COURTNEY,
Valdyba:

D. Lekavičia — pirmininkas,
P. O. Box 138, Courtney, 

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

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

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

Draugystės adresas:
Box 64. Courtney, Pa.

Nauji Raštai.

LIETUVIU LAISVĖS MYLĖTOJU
DRAUGIJA. 

Waukegan, 111.
Valdyba vardai ir adresai: 

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

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

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

Fin. sekr. — J. Buksia,
502 Utica str.. Waukegan, III. 

— A. Kripas,
776 Marion st., Waukegan, III.

Stebuklai ar Medicina. Kasieri-s
Parašė C. A. Herman, išlei- Kasos^b^ - K.’'b^a.' 
do M. M. RaČiutė-Herman, ;
New York, N. Y. Knygutė

_ - - —-

812 Sth st.. \Vaukegan, III.
M. Valentikonis,

1346 S. Park. av. Waukegan, III

919 Sth st, M’aukegan. III.
Susirinkimai atsibuna paskutinį ne

dėldienį kiekvieno mėnesio. 1-mą va
landą po pietų. ”Liberty Hali”' sve
tainėje. 803 Sth and Sheridan Rd., 
Waukegan, III.

išparodo, kaip bažnyčia gy- Maršalka — f. Norkius,
► ‘'stebuklais” ir

LIETUVOS SUNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGIJA,

Dės Moines, Io*a.
Valdyba:

Prezidentas — A. Gailius, 
217 S. E. 9th st. Dės Moines Iowa.

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

Turtų Rašt. ir organo užžiurėtojas— 
J. P. Shepetis, 1935 E. Walnut st., 

Dės Moines. Iowa. 
Prot. Rašt.— XV. Baranauskas,

510 S.E. Ailen st.. Dės Moines, Ia. 
Kasierius — J. P. Shileika,

217 S.E. 9th st.. Dės Moines, Iovva. 
Susirinkimai atsibuna kas antrą 

nedėldienį kiekvieno mėnesio 1:30 po 
pietų K. of P. svetainėje. No. 504— 
506 E. Locust st.. Dės Moines, Iowa.

NORĖDAMI 6ERIAUSI0 TAVORO 
KOKS YRA PADARYTAS 

kreipkitės pas (30

HAMILBURG & COMPANY
7 ESSEX ST., BOSTON.
Specijališkas pasiūlymas 

dėl 4 Liepos-J uly:
$1.00 
$1.00 
$1.00 
. .50 
. .40

kas juos augino, 
žuvelių pagavo, i

Kas iš kur pareina?
Trumpi pasakojimai apie 
kasdieninius žmonių varto
jamus daiktus. Parašė M. 
Šalčius, išleido SLA., New 
York, N. Y. Skaitymo 60 
pusi., kaina 20c.

Seimo Delegatai ir SLA.

2-ram Dvimetiniam Seimui.

I
I

Parėjęs namo ėmiau gal- antgalvis pasako apie 
,jti. kaip jisai galėjo pasi- brosiurėlės tunni. Išleista 
likti šventu tokį darbą atli-; susivienijimo lėšomis, Te
kęs. Kuo daugiau mislijau, vJ’n^s spaustuvėj.
tuo daugiau griešijau ir ne- Katalikų Bažnyčia ir Be
žinau kuo tas butų pasibai- mokratizmas, parašė kun. 
gęs, jeigu nebūtų atėjus į Tarnas Žilinskas, išleido 
galvą gera mintis: skaityt J „Darbininkas.” Šita kny- 

........ .... gutė yra parašyta parapi- 
jonams ir aiškina jiems, kad 
jie negali rinkti nė komite
tų kunigams kontroliuoti, 
nė kunigų sau skirtis. De
mokratizmas reikalauja, 
kad valdžią rinktųsi patįs 
žmonės. Pavyzdžiui, Ame
rikoj taip ir yra. Šalies vir
šininką ir kitus valdininkus 

. Valdžia 
čia eina iš apačios—iš žmo- 

Ha^iš* Šėhmidt — tai II Bet katalikų bažnyčioj
Abraomas, kuris mylimą su- taiP J?e£a“ v Cia
nu Izaoką norėjo papjaut, va^.zia ^lna 1S x’irs.au^- ?o- 
tik tame skirtumas, kad šisT^ezms aa. paskyna. kardi- 
papjovęs nuskandino, o anas:J10^us’ kardinolai valdo vvs- 
butų sudeginęs. Vis tiek j *uPys, vyskupai kunigus, o 
auka, kaip pats Š. prisipa- kunigai, žmones. Tokią 
žino. i tvarką įvedęs pats Kristus.

D Macocha<? — tai II Do- Todėl ParaPDonĮS neturi tei- 
vidas I °Do4das UriįošPu -1™ "
viuao. y j “ 1 liuoti, nei teisti. Taip aiški-davę užmušt dėlto, kad uz-^ tė JoPs tiks.
sigeide jo pačią pasisavint, , _ nad‘* naraoiionus
Sic o-i nat« cavn hm- laS — padaryti parapijvnus
rSA< U vUaG sa • daugiau paklusniais klebo- 11 Macochą, kad pačią jo Jį Kaina 10c 
pamylėt. Kame čia bus nams' ?a 
skirtumas? Tik palaukit,i Gurkliutės .Eilės, 
o tuoj mes galėsim melstis ' Darbininkas, ’ So. Boston, 
prie tų šventųjų, sakydami: Mass. Kaina 10c.
„Šventas šlamai, šventas Kas reikalinga Laisvama- 
Šmitai. šventas Macochai— niam? Yra tai naujos lietu- 
susimilkit ant musų!“

O visi tie, kurie pameta Jieškotojų) draugijos atsi- 
Amerikoj pačias ir vaikus, šaukimas ~
tai jau tikrai seka švento 'donoj brošiūrėlėj. Is.eista 
Petro pėdomis ir anksčiau Detroite.______________ __
ar vėliau bus šventi. Reikė
tų tik surinkti jų vardus ir‘ 
sutaisyt naujųjų šventųjų’ 
litaniją. Tas darbas geriau
sia tiktų ponui Gabriui, nes 
jis yra tokių darbų specia
listas. Tas butų labai svar
bu musų tautai, nes iki šiol 
Ueturtai savo šventųjų da 
visai neturėjo.

Aš gi tuo tarpu pasirem
damas kunigėlio K. pamoks
lu aiškinu žmonėms, kaip 
pasiekti dangaus karalystę: 
tik pamesk pačią ir vaikus 
ir trauk kaip šventas Petras • 1.. •• • * JI _ _

voti. kaip jisai galėjo pasi-

LIET. NEPRIGULM. KLIUBAS
Chicago. III.

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

Pirm. Pagelb. — Jonas Gružinskas, 
923 W. 33rd pL Chicago, III.

Prot. rašt. ir organo užžiurėtojas —
Petras Keniutis,

3238 So. Halsted st.. Chicago, IIL 
Finansų rašt.— Ant Staniulis,

3220 So. Wallace st., Chicago, UI. 
Kasierius — Kaz. Šilas,

3342 So. Halsted sL, 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
nesi j. Bertaininiai: Balandžio ir Spa- 
’iu mėn. Pusmetiniai Liepos mėn.

TAUTIŠKAS PAŠELPINIS SUSI
VIENIJIMAS LIETUVIŲ CONN. 

VALSTIJOS.
NAUGATUCK. CONN.

Prezidentas — J. A. Shunskis.
183 Hillsiae avė. Naugatuck, 

Vice-Prezid.— W. Marcinkevičia,
4 Curtis st.. Naugatuck 

Finansų Rašt. — M. Povilaičiutė.
10 Hotchkiss st.. Naugatuck. 

Prot. Rašt. — J. J. Ynamaitis,
168 N. Main st., Naugatuck. 

Kasierius — J. Tankuna..
166 N. Main st., Naugatuck. 

VisL kurie nori platesnių žinių 
apie minėtą Susivienijimą, kreipkitės 
prie valdybos.

r

gerus raštus. Kad išrišus 
klausimą ir nuraminus 

Sąžinę, griebiausi už biblijos 
ir kitų raštų, ir net pasni- 
kaut ėmiau.

Na, ir štai ką išvedžiau: 
senos gadynės šventas Pet
ras, tai musų gadynės Sia
mas, todėl Šlamą pavadinau 
Il-ru Petru, nes rodosi, ir _ -
šis pačią ir vaikus apleido, £Įa 
kad palikti šventuoju.

klebo-

išleido

I” vių laisvamanių („Teisybės

šaukimas ir konstitucija

Redakcijos atsakymai.
Mirčiai.— Kaip socialistai 

važiavo ant pikniko, tai toks 
mažas mažmožėlis, kad Į lai
kraštį rašyt apie tai visai 
neužsimoka.

M. Dagiliui.— Eilės, nors 
jose jausmo netrūksta, rei
kalautų nuodugnaus perra
šymo, o mums trūksta tam 
laiko. Eilėms rašyti, reikia 
pirma pažinti eiliavimo tai
sykles.

Nekaltam Avinėliui. „Ko- 
į platųjį svietą, o dangus tau va tarp vyčių ir blaivininkų 
šiur bus atidarytas. generolų” perdaug ypatiš-

Da Nešventas, kas dalykas. Nedėsime.

t '

Jeigu taip, tai nusipirkite Mosties, 
kurią išdirba Menthoiatum Co. ir visi 
daktarai ir aptiekoriai pripažįsta ge
riausia.

Ištepant moste veidą prieš einant 
.gult per kelis vakarus padaro veidą 
tyru ir skaisčiu. Mostis išima viso
kius spuogus ir dėmes (plėtmus) sau
lės nuedegimus ir lašus. Kaina dė
žutės 50c. ir $1.00. (33)

J. RIMKUS,
' BOK 36, Holbrook, Mass.

PALAIMINTOS LIETUVOS 
DRAUGYSTĖ, 
Chicago, IIL

Valdyba:
Prezidentas — K. Meškauskas,

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

906 W. 20th Pl., Chicago, IIL 
Nutarimų Rašt.— Ant. Tamkevičia, 

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

5507 W. 25th PL, Cicero, IIL 
Iždininkas — L. Kasper,

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

1956 Canalport avė, Chicago, IIL i
Susirinkimai būna kiekvieno mene- ; 

šio antrą nedėldienį, 1-mą vai. po ; 
pietų, G. M. Chernaucko salėje,

1900 So. Union avė, Chicago, m.
- i
DR-0 VINCO KUDIRKOS DR-STĖ, 

STEGER, ILL.
Valdybos adresai:
Pirmininkas — V. Stoškus,

BOK 435. Steger. UI. 
Vice-pirm. — K. Medelinskas,

BOK 381, Steger. III. 
Nutarimų sekert. —

BOK 475,
Finansų Sekr. — F. Schukauskas, 

BOK 148, Steger. III.
Iždininkas — J. Skrandelis, 

BOK 377. Steger, III.
Iždo Globėjai:

J. Vaitkus, Box 374, Steger,
B. Povilauskas, Box 407, Steger, III. 

Maršalka — A. Salaseviče.
BOX 141. Steger, III. 

Knygyno sekr. ir iždin. J. Damidaviče,
BOK 407. Steger. III. 

Knygius — A. Salaseviče,
BOK 141, Steger, III. 

Organo užžiurėtojas — A. Urbonas, 
BOK 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 nepriguiintie- 
ji į Draugystę, bet reikia turėt paliu
dymą nuo pilno nario Dr. V. Kudir
kos Draugystės.

A. Urbonas, 
Steger, III.

DIDŽIO LIET. KUNIG. VYTAUTO 
DRAUGYSTĖ.
St. Charles. III.

Administracija: 
Pirmininkas — R. Griciunas, 

Box 16, St. Charles, III. 
Pirm. Pagelb.— A. Urpolis. 

Box 16, St. Charles, III. 
Prot. rašt.— K. Tamošiūnas, 

69 W. Illinois st., St. Charles, i... ; 
Turto rašt. — W. Eidzugevičia, 

St. Charles, Iii. 
Kasierius — S. Wogulis.

St. Charles, III.

LIETUVIU PASILINKSMINIMO 
DRAUGIŠKAS KLIUBAS,

Indiana Harbor, Ind.
Valdyba:

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

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

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

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

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

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

DENTISTAS

Dr. I. Ganzburg
j Labai gerai at- 
} lieka darbą su-
1 rištą su danti- 
( mis ir jų ligo- 
J mis, už žemes-
> nę kainą, kaip

I
 bent kas kitas Brocktone. Pil

nas užganėdinimas gvarantuoja- 
mas. Mokslas ir patyrimas Ru-

(/ sijoj ir Amerikoj yra geriausiu- 
( liudytoju to. Ateikite patįs per- 

i! sitikrinti.
Kalba rusiškai ir lenkiškai.

64 W. Elm street 
Brockton, Mass.

KREST KENDŽIŲ, 
o ji niekad nepamirš jus. nes 
kendžių gardumas priverčia ją 
jus mylėt. Reikalaukit visur ir 
visados Lovney’s Crest Ken
džių. Jeigu negali gaut kitur, 
tai prisiųsk mums dolerį. ° 
gausi vieną svarą geriausių 
Amerikoj išdirbtų kendžių.

Gerausias agentas Bostone.
ŠIDLAUSKAS
226 BROADWAY,

SOUTH BOSTON, MASS.

Ant 21 
akmens

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

ypatingai gelžkeliu važiuojantiems 1 ;į_ 
žmonėms, kuriems reikia visuomet -j- 
tkras laikas žinoti. Gvarantuotaa T 
ant 20 metų. Ypatingas pasiulyji- X 
mas. Mes išsiųsime šį laikrodėlį ant : 
kiekvieno adreso už $5.75 C. O. D. ir 
persiuntimo kaštus, su teise jums vi
ską peržiūrėt. Jei busi neužganėdin
tas, nemokėk nė cento. Atsiminkit* 
jus užmokėtumėt už tokį pat laikro
dėlį apie $25.00 jei pirktumėt kitur. 
Puikus auksuotas lenciūgėlis ir ka- 

į būtis dykai su kiekvienu laikrodėliu.
(32)

EKCELSIOR WATCH CO.
906 Athenaeum Bldg. CHICAGO, ILL.

ŽMOGAUS ISSIVYSTYMAS
KAIP IR IŠ KUR ATSIRADO ŽMOGUS?

IŠSIVYSTĖ Iš BEŽDŽIONĖS, NEKURIE SAKO, 
BET IŠ KUR ATSIRADO BEŽDŽIONĖ?

Yra tai klausimai, kuriuos aiškiai ir nuosekliai 
išaiškina šita knyga. Joje telpa paveikslai kokiu 
budu toji forma išsivystymo keitėsi iki priėjo prie 
žmogaus.

KAINA 35c.
GRAŽIAIS AUDIMO APDARAIS 50c.

‘ Vaikams. Dirbame dėl KRAU-)/ 
(TUVIŲ, AGENTAMS ir P AVIE- i 

!>( NIAMS iš geriausios materijos ( 
i M ir pigiau negu kita kokia dirbtuvė j 
((į Materijas mes imame iš dide- < 
į!/ lių firmų ir daug ant karto, to- 
<(į dėl mes gaunam kur-kas pigiau (j( 

ir geresnę materiją, todėl galime ■!( 
J ir pigiau padaryt. ,į;
a! Lietuviai, kurie norite tik turėt į;

STIPRIUS IR GERUS RUBUS j 
į! PIGIAI, visados kreipkitės pas 
(11 mus. Tolimesnieji per laišką; o (( 
jį; vietiniai ypatiškai.
1(1 Kriaučiams. Agentams ir Krau- '< 

fl 
(( 

Jravelirs Raincoat Company^ 
(į G. A. Romanas, savininkas, 0 

!13 Harrison Avė., 
kampas Essex St.

BOSTON, MASS.

.(( Kriaučiams. Agentams ir Krau
jo tuvininkams sampelius pa- 

siunčiame dykai.

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 “Dermaiuga”. 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 ęali turėti dar dailesnius!

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

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

LIETUVIŲ ŠEIMYNŲ 
ISTORIJA

PAGAL JUŠKEVIČIAUS DAINAS.
PARAŠĖ Z. ALEKSA.

KNYGA, KURI AIŠKIAI APRAŠO LIETUVIŲ 
PRAEITI NUO ŽILOS SENOVĖS.

Iš jos sužinosi, kada musų pratėviai vogdavo sau 
žmonas, vėliau pirkdavo. Kaip motinos parduodavo 
savo dukteris. Kokios buvo vestuvinės ir laidotuvių 
apeigos ir kaip jos keitėsi.
Tai viena knyga lietuvių kalboje, kuri taip smulkiai 
išgvildena musų praeitį iš užrašų užsilikusių pas 
pačius žmones.

KAINA 35c.
AUDIMO APDARAIS 50c.

Viršminėtos knygos gaunamos “Keleivio” knygyne. 
Siunčiant pinigus adresą užrašyk it taip:

KELEIVIS,” SO. BOSTON, MASS.

■giCLK r ! K L!

KELIAUJANTIS KRIAUČIUS
W Siuvam visokius MOTERIŠKUS ir VYRIŠKUS RUBUS. Taipgi 
!' parduodam tavoms jardais kitiems kostumeriškiems kriaučiams 
į! arba šiaip ypatoms, kurie pareikalauja. Visokį tavorą perkant 
d pas mane galit gaut pigiau.

stijas ir ant pareikalavimo
Aš važinėju po Mass. ir Conn. val- 

pribunu visur. Reikale adresuokit:

P
^imVnnic 48 Millbury str.,. DiniKUnib WORCESTER, MASS.

L n

5

Ar Nori Išmokti Anglu Kalbos?
Anglį) kalba yra lengva išmokti. bet Ha lengvumai 
guli ant to KAS MOKINA. KO MOKINA IR KAIP 
MOKINA. Tam ta ta gali išmokti visa Angį* kalba 
liuosose nuo darbu valandose ssvo namuose, ui mažų 
atlyginimg. Greičiamis. didžiaaiia ir pripažinta až 
geriausią: Amerikoniška Mokykla, pasekmingai mo
kina per pačtą visose dalyse Amerikos ir Kanados, ir 
klesose dienomis ir vakarais. Jei nori greitai išmokti 
Anglą kalbos, tai persitikrink apie masą mokyklą 
pirma negu pradėsi mokslą kur kitur. Čia gali už
baigti GRAMMAR ir HIGH sehooles bursos. Graži 
didelė iliustruota knyga yra siunčiama DTKAI. Rašyk 
platesniu žinią; įdėk kelias markes dėl prtainntims 
knygos. Iškirpk ir priaiąsk karta šitą apgarsinimą. 

American School of Languages 
1741 W. 47th STREET CHICAGO, ILL.



Z. ALEKSA.

Lietuvos šelpimas.
Paveikslėliai.

(Tąsa.)
Pasirodo kelios moteriškės su vaikais. Kitos 

su mažais kūdikiais. Kūdikiai ir vaikai verkia; 
motinos tildo.

V’iena moteriškė (pasakoja kitai, matoma, laiš
ko turinį).— O ką jus dedat tuos pinigus, tai 
mes negaunam nei kapeikos: atiduoda bagočiams, 
o žmonės tai išveja. Sako, kaip paimsiu šluotą! 
Ko jus čia suėjot? Kas jus šaukė. Ir iškoliojo. 
Ir einam apsiverkę namo. Rašau: jus velyk ne- 
dėkit, sau velyk pasilaikykit, ba biedni nieko ne
gauna.

Kita moteris (pasakoja)— žinai, sesele, kiek 
aš turėjau pinigų, tai jau neturiu nei kapeikos. 
Kad ir numirčiau, tai neturėčiau už ką nei pasi- 
kavot, nei ant mišių. O čia viskas taip brangu. 
Ir vis veja toliau. Gal į Sibirą išvarys? Onutė 
nesveika. . Gal tuoj mirs ? Viskas brangu, tai 
nėra ką duot valgyt. Gauni truputį duonos ir tos 
mažai. Mergaitei teks badu mirti. Baisi smer- 
tis nuo bado, daug žmonių miršta nuo bado. Daug 
mačiau...

Dar kita moteris iš būrio. 0 žinot ką mano 
tėvelis kalba. Tėvelis rašė Juozeliui, kad jis ne- 
sidėtų į draugiją. Kad jus leisite į Lietuvą, rašė 
tėvelis, ant pavargėlių, velyk mišias užpirkite, o 
ne į Lietuvą leiskite pinigus; mat čia pavargėiiai 
nematys, tai tik bagočiai pįpniau paims.

Balsas.— Viską bagočiai suima.
Kitas balsas.— Turtuoliui niekados negana.
Trečias balsas.— Ir pas mus tik bagočiai gau

na. Darbininkai gi nieko negauna. Neišduoda 
iš komiteto pinigų darbininkams pašalpos, kaltin
dami juos visus suirutės metu grobus dvarų tur
tą.

Senas bernas.— Musų ponas pareikalavo iš ku
mečių atidirbti 5 savaites, kurias nedirbę dėl ka
rės atsitikimų ir pažadėjo tik tuomet užmokėti al
gą, kaip tą reikalavimą išpildysią.

Apysenis.— Pas mus kumečiai darbo neturi, ir 
gauti negali; stigo šiltų drabužių. Kumečių šei
mynos stačiai iš bado miršta.

Išdžiuvęs vaikinas (tankiai kosi. Veikiausia 
džiova smaugia).— Kad taip mums patiems leis
tų rūpintis savo reikalais. Siųstų iš kitų žemių 
pinigus, o mes dalytum, kam labiausiai reikia.

Keliata.— Taip geriausiai butų.
Išdžiuvęs vaikinas.— Bet ponams, ūkininkams 

ir kunigams tas nemalonu. Bagočiams tuomet 
nei skatiko...

Keliata.— Jiems ir nereikia.
Išdžiuvęs vaikinas.— Na, bagočiai ir neduoda 

patiems... (Toliau nueina.)
Apsiskaitęs.— Pas mus, kas turtingesnis, tas 

ir gauna. Krikščių Vilkienė, kurios vienas sūnūs 
paimtas karėn, antras Amerikoj, o dar du — na
mie, žemės turi per 30 dešimtinių, ir pašalpos 
gauna; o Melaišių štikionienė. kurios du sunai pa
imti karėn. vienas Amerikoj, namie — nei vieno, 
žemės teturi 7 dešimtines, pašalpos negauna. 
Vaitkunų Dažinskienė, jos vyras paimtas karėn 
— turi apie 40 dešimtinių žemės, gaudavo pašal
pos. o Geidžiūnų Dažinskas, jos sūnūs paimtas 
karėn. antras namie, bet baltabilietis, vadinasi, 
nesveikas, beveik aklas, jis pats raišas, be rams
čių negali vaikščioti, žemės neturi nei kąsnelio, ir 
visgi negaudavo pašalpos.

Kitas apsiskaitęs.— žmonės nebetekę nei ska
tiko. nei duonos, minta visokiomis atmatomis. 
Rodos, pirmiausiai butų turėjus draugija tuos ba
daujančius žmones šelpti, ir tik, jei kas nuo jų 
butų likę, kitiems dalykams apversti. Bet po
nams komitetnikams daug labiau rūpėjo "Sau
lės” kursai, "žiburio” mergaičių progimnazija, 
negu tie badaujantieji: kursai gavo arti 4,000 ru
blių, progimnazija 5,000. Už 50 suviršum Vilka
viškio gimnazijos mokinių užmokėta 3,000, Mas
kvos studentams duota 1,000... Anie baduoliai 
papratę badaut, o kas gi bus jei storakaklių ūki
ninkų sūnus ir dukters turės universitetą ar pro
gimnaziją pamesti? Kas bus su Olšauskio kur
sais, jei jie pašalpos negaus? Kas bus su kitais 
moksleiviais?... O ką koks tūkstantis, kitas be
turčių badu padvės — tai ne didžiausias daiktas: 
tų plikių užtektinai yra!

Apsiskaitęs.— Teisybę sakai. Išviso mokslei
vių reikalams išleista daugiau 14 tūkstančių, o 
įvairių skyrių šelpimui arti 52 tūkstančių. Be to, 
dar apyskaitoj yra pasakyta: atskirų asmenų 
pašalpoms arti 30 tūkstančių.

Kitas apsiskaitęs.— Indomu butų žinoti, kokius 
tuos atskirus asmenis šelpė. Apyskaita apie tai 
tyli. Matoma, tie pinigai teko bagočiams ir jų sū
neliams ir dukkrelėms...

Kol jie taip kalba, susitinka būrelis moterų ir 
vaikų. Pasirodo policistas ir visi išsiskirsto.

Policistas.— Vėl tie valkatos.
Pasirodo kitas policistas. Visas uždusęs.
Kitas policistas.— Bėgkim,— vokiečiai Vilnių 

ima (abudu policistai greit išeina).
(Gatvė tuščia. Tik toli, toli girdėt šaudymai. 

Pasirodo du nebejauni kaimiečiai. Kiek vėliau 
moteris su vaikais ir senas žydas. Vienas kitam 
išdėsto savo nelaimes.)

Pirmas kaimietis.— Ot, kai pas mus atėjo prū
sų kareiviai, tai visam dvare, kurie turėjo po 
kiek pinigų, tai prusai atėmė ir katrie kumečiai 
turėjo po dvi karvi, tai po vieną atėmė. Viską 
išrubavojo. Ale musų tai viskas prapuolė. Kaip 
pradėjo mušties musų vaiskas su prūsais iš ar
notų, tai sudna diena pasirodė mums visiems.

Sudegino mus dvarą. Ponai išbėgiojo, o musų 
stubos liko vienų skylių, — tai, brolau, mes ką- 
tik badu neišmirėm. Keli išmirė. Kaip aš likau, 

!tai ir pats nežinau. Ir nuogi likom: kas buvo 
ant skuros, tas ir liko.

Kitas kaimietis.— Mirtis jau mums artinasi... 
’ Daug žmonių dabar pradėjo mirt. Iškilo daugelis 
įligų. žmonės miršta labai nesirgę. Mano pati 
ir vaikai išmirė. Sesuo dingo...

Pirmas kaimietis.— žiūrėk, ką ten veža.
Kitas kaimietis.— Sužeistus ar užmuštus...
(Įvažiuoja vežimas prikrautas sužeistų. Su

dėti be jokios tvarkos. Greta eina sanitarai, pil
ni apatijos. Visi tyli ir lydi akimis. Vežimo jau 
nematyt. Už scenos: "Joneli!...”

žydas.— Nelaiminga motina pamatė savo sū
nų. Jis iš musų kaimo. Ji pas Maušių gyvena. 
Vaikščioja, kaip be proto.

Moteris.— Tai Ona Riškienė?...
žydas.— Ji pati... Nu, tai eisime pas mus. Sa

kau tau, iš komiteto nieko negausi. Kol išprašy
si, vaikai numirs. Eime pas darbininkus... Nors 
jie ir patįs badauja, bet savo draugų šeimynų ne- 

' užmiršta.
Moteris.— Sakai, jie lenkai...
žydas.— Lenkai, bet ne ponai. Tavo vyras ku

metis; o jie fabrikos darbininkai. Jau ne vieną 
jie priglobė. Ir tau kąsnelis rasis. Nebus vietos 

: pas Kirkevičių, tai kol kas pas Leizerį pernakvo
si. Ir jis darbininkas. Darbininkas neturi dar
bininko užmiršti... Na kaip?...

Moteris (nedrąsiai).— Nežinau, kaip...
žydas. —Ką čia nežinau, eimia (ima už rankos 

ir vedasi. Išeina).
(Pasirodo du darbininkai.)
Miesto darbininkas.— Mes darbininkai greit 

pamatėm, kad kaip visur, taip ir Lietuvoj, labiau
siai nukentėjo musų tėai ir sesers — darbininkai, 
kaimo bežemiai ir mažažemiai. Jei anų, turtin
gesni jų ir viską sunaikino, tai jų dar giminių li
ko; ir taip jie lengviau galėjo vienur ar kitur pri
eiti, lengviau pašalpos gaut, daugiau kam jie rū
pėjo, o darbininkams, bežemiams ir mažaže
miams iškarto badas į akis pažiurėjo.

Kaimo darbininkas.— Teisybę sakai, drauge. 
Pas mus į Alvito maitinamąjį punktą kreipėsi 90 
bernų, 27 padieniai, 26 be užsiėmimo, 16 kampi
ninkų, 17 amatninkų, 9 ūkininkai ir 9 tarnai. Ir 
kas-gi pasirodė. Pačių ūkininkų žodžiais duonos 
jiems užteksią vienam ir pusei mėnesio. Ir ne
žiūrint į tai jie kreipėsi pašalpos.

Miesto darbininkas.— Matai, matai...
Kaimo darbininkas.— Labai blogas kumečių 

padėjimas: dvarininkai, pas kuriuos jie dirbo, ne
išmoka algos ir ardinarijos.

(Pasirodo kaimietė su mažais vaikais ant ran
kų, kiti seka paskui.)
Kaimietė. Oi, Dievuli, Dievuli, tu mano!... 

nigai pašalpos neduoda, pasilikau be vyro su 
žais vaikais... Badas, šaltis...

Miesto darbininkas.— Iš kur keliauji?
Kaimietė.— Buvau komitete. Neduoda...

ko, tavo vyras buvo pirmas cicilikas...
Miesto darbininkas.— Eime pas mane. Pats 

mažai turiu, bet kaip nors... papenėsiu vaikelius.
(Miesto darbininkas ir kaimietė su vaikais iš

eina. Kaimo darbininkas labai užsimąstęs. Pa
sirodo du studentai.)

Pirmas studentas.— Kiek gavai?
Antras studentas.— šimtą-dvidešimts.
Pirmas stud.— Tu laimingesnis: aš gau tik 109.
Antras stud.— Seniau duodavo po 150 ir dau

giau.
Pirmas stud.— Laimingi.
Antras stud.— Kur dabar drožšim?
Pirmas stud.— Merginų jieškoti. Be merginų 

negalima...
Antras stud.— žinoma, žinoma... (šiek-tiek 

luktelėjęs): žinai ką, kas man į galvą atėjo?... 
; Dabar daug pabėgėlių... Daug jaunų merginų, 
į Reikia kokią nors suvilioti... Alkanos, greit pa- 
jsiduos... Ir mums netaip pavojinga.

Pirmas stud.— Puikiai... (Skubiai išeina. Ga
lą kalbos išklausė kaimo darbininkas.)

Kaimo darbinikas.— Tai, ve kur musų pinigai 
eina! Ir da aš maniau į tą komitetą eiti. Kad jį...

(Pasirodo žydas darbininkas.)
Kaimo darbininkas.— Tamsta darbininkas?
Žydas darb.— Taip, darbininkas.
Kaimo darb.— žinai, drauge, kas man atėjo į 

galvą... Amerikoj daug renka pinigų Lietuvą 
šelpti. Darbininkai daugiausiai aukauja, o pini
gai pakliūva į ponų ir kunigų nagus, na ir tie duo
da saviems. Pas jus, žydus, irgi taip?...

Žydas darbininkas.— Siunčia ri mums pinigų. 
Bet mes jų negaunam. Viskas pakliūva į kupčių, 
krautuvininkų ir įvairių vertelgų nagus. Bet 
mes darbininkai atsisakom eiti pas ponus. Ge
riau jau badauti ,kaip maldauti pas tuos...

Kaimo darbininkas.— Ir aš daugiau neisiu... 
Bet ve ką aš sugalvojau. Lietuvos darbininkams 
surinkti skatikai turi eiti per tų labdarių rankas. 
Už savo gerą dar rankas jiems bučiuok, kad gau
tum, visokių žodžių klausykis! Reikia parašyti 
Amerikos ir kitų vietų darbininkams, kad jie nei 
skatiko neduotų tenai pinigų, ur tie pinigai eina 
per labdarių rankas. Darbininkai turi siusti sa
vo pinigus vien darbininkams, o ne įvairiems 
ponams. Reikia visiems parašyti: ir lietuviams, 
ir žydams, ir lenkams, ir visiems. Tegul visi jie 
išvien rūpinasi vien darbininkais.

žydas darbninkas.— Gerai, draugas, kalbi! Rei
kia ir su kitais pakalbėti, ir visi kartu parašysim. 
Eime pas mane.

Kaimo darbininkas.— Eime. Tik greičiau... 
(išeina).

Naudinga.— kad išsipildytų.
Karės pradžioj Valstybės 

Durnoj (Rusijoj) buvo 12 
socialdemokratų (jų daugu
ma vardu). Iš jų tarpo pen
ketą priklausė prie ” Rusijos 
socialdemokratų darbinin
kų frakcijos” (šiaip frakci
ja ir buvo taja frakcija, ką 
buvo surišta su partija — 
visi jos nariai gyvena Sibire, 
kaipo tremtiniai). Kiti sep
tyni priklauso prie ”social- 
demokratų frakcijos,” tar
naujančios socialdemokratų 
partijos likvidacijos reika
lams. Kraštutinis tarp jų 
buvo p. Mankov, kur į Du
rną pakliuvo stačiai priepuo- 
lamai. Nors pastaroji frak
cija, paslėpusi savo gelmėse 
patriotizmą, ir balsavo prieš 
kreditus ir biudžetus, bet p. 
Mankov nepajiegė balsuoti 
ir jis susilaikė nuo balsavi
mo. Frakcija pripažino, 
kad Mankov sulaužė frakci
jos discipliną, išmetė jį iš sa
vo tarpo. Rinkikai (jis pe
rėjo Irkutsko gub.), ką iš
rinko jį, pareikalavo nuo p. 
Mankovo atsisakyti nuo at
stovavimo V. Durnoj, nes jis 
liko renegatu. Ponas-gi Ple- 
chanovas ir jo "kompanija” 
prijaučia Mankovo pasielgi
mui, ir reikalauja, kad p. 
Mankov vėl butų sugrąžin
tas į frakciją. Kadangi 
frakcija užima sviruojantį 
padėjimą, tai ji gal ir pri
ims. Tai butų labai geisti
nas dalykas. Tuomet dar
bininkai aiškiai pamatytų, 
koki "socialdemokratai” ran 
dasi valstybės Durnoj, ir ko
ki socialdemokratai, V. Du
rnos atstovai, liko išguiti į 
Sibirą. Z-a.

Kū
ma-

Sa-

(Toliaus bus.)

Prie išsinarinimo ir isipjovimtri 
Tuojau įtrink brs Rtobterts 

PAIN-EKPELLER
Nuo 50 metų nesuvadžiojantis ir letuv- 

nikų numylėtas naminis būdas
Tikras tiktai su pažymėta marke 

“ĮKĄRĄ”
25c. ir 50c. bataliukaa Tisoce »ptiekow arb* 

staliai nuo
F. AD. RICHTER « CO.

74-80 Wuhlngtoa Street. New Verk. N. v

| “Keleivio” Skaitytojus.
Gerbiamieji:— kurių pre

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

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

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

"Kel.” Administracija.

M. ANDRIUŠIUTĖ, 
(Andrews) 

MOTERIŠKŲ RŪBŲ SIUVĖJA.

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

SO. BOSTON. MASS.

ka n
Teisingiausia ir Geriausia J

Sutaisom Receptus su di- b 
džiausią atyda, nežiūrint ar iš ?j 
Lietuvos atvežti ar amerikoniški.'' 
Gyduolių galite gauti, kokias tik į i

m v •I: 2787-J.f |
(u '
i;

Kalba Lietuviškai, Lenkiškai, > I’
| *v —J AVUMiO VIA
( J pasaulije vartoja, taipgi visados 
ll
. t

Tai. tuviai
.• •

Rusiškai ir Vokiškai. 
| GYDO VISOKIAS LIGAS.

Valandos:
Nuo 8 iki 10 ryte. Ne 

2 iki 3 dieną, nuo 7 
< 8 vakare.

321 HANOVER STREET, 
BOSTON. MASS.

I

■

I
 Seniausias rusiškai-amerikoniškas 

Gydytojas Bostone 

Dr. B. L. BERNARO 
195 Dorchester st.. So. Boston.

Musų specijališkumas yra pri- 
vatiškos moterų ir vyrų ligos. 

Priėmimo valandos: nuo 1 iki 3 
ir nuo 6 iki 7 vakare. 

Telefonas So. Boston 864.

*--------- , -
Tel. Richmond 311.

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

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

mas užsisenėjusių ligų. 
Visokis patarimas dykai.

Advokatas ir Notarijušas

Kazis Krauczunas,
Veda provas visuose teismuose 

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

Seattle, Wash.

M. GALLIVAN C0
Užlaiko geriausį

ELIŲ, VYNĄ LIKERIUS IR 
KITOKIUS SKANIUS 

GĖRIMŲ.
Taipgi ir geriausio tabako Cigarų 

Meldžiame užeiti, o visados 
rasite gražų patarnavimą.

362*366 2U st, Se. Butu.

S. Baracevičius
GRABORIUS.

Palaidoju visuose aplinkiniuose 
miestuose.

PATARNAVIMAS GERAS 
IR PIGUS.

Dideli 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, 
a.® pribusiu greičiau, negu vieti
niai graboriai, nes mano automo
bilius stovi visados ant kelio.

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

Telefonas: So. Boston 839-J.

I
! ; randasi lietuvis aptiekorius.
* Galite reikalaut ir per laiškus, -: 

o mes per ekspresą gyduoles at- '' 
siusime. ' '

EDVAR D DALY, Savininkas 
18 Broadvay, So. Boston.

Galite reikalaut ir per laiškus, ? 
o mes per ekspresą gyduoles at- * '• 
siųsim. !
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Visokius Vyrama Drabužine 
Siuvame ant Užsakymo 

Išvalome, sutaisome ir išprusi
name senus.

Vienintėlė Kriaučių kompaniją 
So. Bostone, kur visame duoJa 
gerą ir gražų darbą už prieina- 

Imą kainą.
PASIŪDINK PAS MUS SIUTĄ 
O NEŠIOSI IR D2IAUGSIE8L 
Todėl, kurie norit pasisiudint 
gerą siutą, išvalyt arba suprasit, 

kreipkitės pas mus. 
h. SOUTH BOSTON CUSTOM 
M TAILORING CO.
■ 278 Broadvay, So. Borto*.

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

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

TREJANKA
Susideda ii e? įzainif yydančių šoliif ir iak»v. 
Sutaisyta su degtine arba virintu vandeniu 

yra geriausiu vaistu arba karčiu 
vynu dėl skilvio.

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

pataiso apetitą.
VARTOJIMAS: . Viena pakeli šitų gydančių 

augmenų užmerkti į viena kvorta čysto spiruto 
ir tiek pat vandens, arba išvirti čystame van
denyje ir po 24 valandų gerti po puse stiklelio 
arba mažiau.

VINCAS J. DAUNORA, Aptiekorio 
229 Bedford Ava., Brooklyn, N. Y.

Kampai S'orth «-toa gatvei GM j
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Siutus ir kitokius
Rubus

DUOKIT PASIŪT MUMS
Užtikrinant, kad Jus snčėdysit pinigą ir 

turėsite GRAŽIUS RUBUS. Mea imam 
materiją iš gerųjų firmų ir primieruojam 
rūbą pagal žmogų, todėl nesudarko žmogau 
išvaizdos ir būna tvirtesni.

GERUS VYRAMS SIUTUS IR OVERKO- 
TUS PASIUVAM PIGIAI IR GERAL

TAIPGI IšVALOM IR IŠPROSINAM 
VISOKIAS VYRŲ IR MOTERŲ 

DRAPANAS.
Tikras Jūsų brolis lietuvis

Ant. Januška
1U 222 W. BROADWAY,

Mgh SO. BOSTON, MASS.
CT Telefonas: So. Boston—21013

:micirioCTOioioiaoioioi^^ aoiomoioioiocmcmic^^

50,000 
KNYGŲ

K

VISIŠKAI UŽ 
DYKĄ

Kožnas vyras turi pareikalauti umu 
laiku vienų iš tų Stebuklingų Knygų. 
Vyrai, kurie mana alsivesti, vyrai li
goti, silpni, nerviški ir išnaikinti — 
vyrai negabi pri darbo ir ne galingi 
nauduotis priimnumo gamtos—visi tie 
vyrai turi pareikalauti vienų iš tų 
didžios vertybes medlkališkų knygų. 
Knyga ta pasakys kaip vyrai naikin 
sava gyvastį, kaip jie Įgauna ligas ir 
kaip jiems gali būti sugrąžinta svei
kata, stiprumas ir spėkas trumpu lai
ku ir su mažais kaštais. Jeigu nori 
būti vyras tarp vyrų—stipras, resnas, 
energitiškas vyras, 
ta knyga parodys
kelią.

i .s
Ar Esi Kankinamas

Sifillsų arba Užnuodljlmų Kraujo, 
Triperių, Pulavimų, Nusilpnėjimų Gy
vybės, Užkrečiamais Ligais, Lytiškai 
šlapinamais Organais, Dusulių, Negruo- 
mulavimu Vidurių, Prietvarką, Stoto
mis, Hemoroidais, Reumatizmų, Pilvo, 
Jaknų, Pūsles ir Inkštu Ligomes?

Ar turi skaudėjimus strėnose, sąna
riuose; galvos skaudėjimus; blogų a- 
petitą; surugusi pilvą; atsiraugėjimus; 
ar vemi; ar turi tulžies užpuolimus; 
apdengtą liežuvio; negerą kvapą; tam
sius ratus po akių; ar negali miegoti; 
ar turi negerus sapnus f Ar esi nusilp
nintas ir lengvai sujudintas; ner
viškas, barningas ir aržus; pasargis ir 
visas sunykis iš ryta; nedrąsus ir ša
linis nuo draugystes; nuliudys, priklos 
ir nusiminęs i Musų knyga už dyką 
pasakys jums apie tuos daiktus aiškei 
ir lengvoi kalboi teip, jog galėsite 
suprasti ji ir naudotis jos patarimų ir

pamokinimų. Ji yra krautovč žinios ir talpina tikrai tokius daiktus, katrus kožnas 
vyras, jaunas ir senas, turtingas ir biednas, nevedęs ir vedęs, sergąs ir sveikas, turi 
žinotu Atmink, jog ta knyga yra absoliutiškai už dyką, užmokam pačtą. Ant kon- 
vertos niera paduotas medi'kališkas vardas. Nieks ne gali žinoti kas ten yra, tik jius. 
Paduok sava vardą, pavardę ir adresą aiškei, atkirpk ir siusk tą UŽ Dyką Kuponą.

Dykai 
dėl

Viru
Kelias į Sveikatą, 

Stiprumą ir Energiją.

Siusk Tą Už Dyką Knygos Kuponą Šiandien.
DR. J. RL’SSEL PRICE CO.. L.202 Medisoa A Clinton St... Chicejo. TU.
Oodotinasai:—Aš esu užinteresuotas jūsų Už Dyką Knygos Pasiulynlmui ir norėčiau 

gauti vieną iš tų knygų, umu laiku.
Vardas ir pavarde............................................................................................................................

Adresas................................................................................................................................................•

Miestas Stejtas
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8 KELEIVIS

Debatai A. Bulotos 
su S. Šimkum.

(Tąsa nuo 1-mo puslp.)

Bulota apsidirba su visais.
Bulota prašo nusiramint, 

sakydamas, nė su ponu Ka
ruža, nė su Povilaika deba
tų nelaikau, tik vien su 
Šimkum. Karuža atsisėda.

Bulota pataria parengt 
kitus debatus su Povilaika 
arba su Karuža, jeigu jie 
nori debatuot. Šimkus ir 
Povilaika nusiramina. Ka
ruža taip-pat.

Bulota nepoilgam savo 
kalbą užbaigė.
Šimkus blaškosi be faktų.
Stoja S. Šimkus ir blaško

si i visas puses, išrodo, kaip 
ir pritruko argumentų. Ima 
už laikraščių, skaito straips
nius, norėdamas parodyt 
kas gera—sau, o kas bloga 
— Bulotai. Skaito jis Advo
kato Leono laišką iš laikraš
čio ir nurodo, kokie tenai 
daromi Bulotai užmetimai.

liką nusiraminti. Šimkus 
bando dalyką nukreipti, kad 
nereikėtų skaityt jam nepa
tinkamų atskaitoj dalykų. 
Bulota prieina prie Šimkaus 
ir rodydamas pirštu į knygą 
reikalauja: „Nesibijok, ci
tuok toliau, cituok!”

Ir prisiėjo Šimkui cituot 
apie $17,000.00, kuriuos cen- 
tralinis komitetas išleido 
nupirkimui pleciaus Vilniuj.

Šimkus deklamuoja apie 
„tėvynės meilę.”

Šimkus pasideda knygą ir 
pradeda karštais žodžiais 
daklamuoti apie „tėvynės 
meilę,” pasakoja, kaip jisai 
myli tą tėvynę iš visos savo, 
širdies. Pasakoja, kad nie- . • • i »
kas nesitikėjo, kad karė taip Šimkus baigia kalbą, 
ilgai galės tęstis; taipgi nie-e____ r___,__ ro___ Stoja Bulota ir klausia
kas negalėjo tikėt ir pamis- Šimkaus, ar tamista gali 
lyt, kad vokietys galės ateit man užtikrini, kad minėtas 
Vilniun ir užgriebti nupirk- laiškas nėra kokio Sirvydo 
tų jų plečiu. Prieina ir prie į iškraipytas?
sanatorijos, kuri yra nupir- Šimkus tvirtina, kad laiš
kia Rnsiios enlumoi: aiški- kas teisingas ir pataria Bu

lotai pasiskaityt. Bulota 
nesutinka su Šimkaus nuro
dymais ir aiškina, kad iš- 
kirpęs tą laišką iš laikraš
čio pasiuntęs Leonui, ir ka
da ateis atsakymas nuo Le
ono, tada paskelbsiąs ji lai
kraščiuose.
Šimkus priverstas atsipra

šyti už nemandagią 
kalbą.

Šimkus atsiprašo prieš 
publiką už nemandagius iš
sitarimus savo kalboj, bū
tent, už pavadinimą moterų 
"bobomis.”
Bulota debatus laimėjo ir i 

Šimkus pripažįsta jam 
tiesą.

Pergalė buvo p. Bulotos 
pusėj, nes jis visame rėmėsi 
oficialėmis žiniomis ir fak
tais, kurių p. Šimkus su
griaut negalėjo.

Šimkus negalėdamas pri- 
rodyt, kad Bulota neteisybę 
kalba, buvo priverstas pri
pažinti. kad Bulota kalba 
tiesą. Bet pabaigoj Šimkus 
savo keliu pasakė, kad nie
kuomet nesutiksiąs su Bu
lotos nuomonėmis.

Publika pradėjo nervuo
tis ir kilt prie pasiskirsty
mo. Norėta da kalbėt, bet 
publika buvo jau sukilusi ir 

i nebeklausė.
Geo. J. Laskevičia. 

Nuo Redakcijos.— Šitas 
pranešimas buvo jau susta
tytas. kaip atėjo debatų ap
rašymas ir nuo kito musų 
specialio korespondento,nuo 

■ drg. Pruselaičio. Įdėsime 
ji sekančiam numeryje.

v

kta Rusijos gilumoj; aiški
na jos reikalingumą, kiek 
užlaiko ji ligonių, o ypatin
gai studentų, džiovininkų. 
Išsipasakojęs, p. Šimkus sa
vo kalbą užbaigia.
Bulota muša Šimkų faktais.

P-as A. Bulota atsistoja 
antru kartu kalbėt. Remda
masis tik valdžios patikrin
tais faktais, p. Bulota pa
rodo, kiek bereikalingai cen- 
tralinis komitetas išmetė pi
nigų.

Bulota skaito faktus iš 
knygos. Šimkus pripažįs
ta tai už tiesą su mažais pa- 
tėmijimais. Bulota tęsia to
liau kalbą ir prieina prie 
Žemaitės pranešimų per 
laikraščius apie centralini 
komitetą. Bulota išveda, 
kad šitą klerikalų komitetą 
galima prilygint prie vagių. į 
Iš publikos staiga pakyla 
jaunas vaikinas apie 6 pėdų 
ir 4 colių augščio ir ima rėkt 
nesavu balsu, kad jeigu apie 
vagis kalbama, tai jis išei
siąs lauk.
Policmanas išveda „sanda- 

riečių” pirmininką 
laukan.

Pirmininkas T. Matas at
sistoja. pamoja ranka polic- 
manui ir liepia ilgą milžiną 
išvest laukan. Policistas iš
pildo paliepimą. Vėliaus su
žinota, kad tas pusseptintos 
pėdos vaikinas, tai Water- 
burio „sandariečių” kuopos 
pirmininkas. Gražus pa- 
vyzdis! i *

J Povilaika kelia triukšmą; 
jam taipgi grąsinama 

išmetimu.
Ant karštų „sandariečio” 

pėdų išlenda iš už piano A. 
Povilaika ir ima rėkt visa 
gerkle, buk pirmininkas ne
gerai tvarką vedąs. Aš, gir
di, esmu vaispirmininkas 
Waterbury suvienytų drau
gijų konferencijos ir turiu 
tiesą vest šį susirinkimą.

Pirmininkas Matas atsi
stoja, paaiškina konferenci
jos nutarimus ir pataria 
Povilaikai nusiramint, nes 
kitaip, sako, „busi iš svetai
nės prašalintas.” Po trum
pų atsakymų Povilaika tu
pia vėl už piano.
Šimkus šaukiasi į pagalbą 

Norkų ir Karužą.
Bulota tęsia kalbą toliau. 

Šimkus nerimauja ir siūlo 
Bulotai Norkų, „V. Lietuv
ninkų” redaktorių, tarpi- 
ninkaut. Bulota atsako: 
„Aš debatus turiu su Šim
kum, o ne su Norkum.”

Bulota kalba toliau.
P-as S. Šimkus ir Povilai

ka staiga pašoka ir ima rėk
dami siūlyt Karužą, saky
dami, kad jis galįs dalyką 
paaiškint teisingai, nes da
bar parvažiavęs iš Lietuvos. 
Ponas Karuža stoja ir ban
do kalbėt

pranešimų per

I

AUisonas nuteistas 3 me- Bostono apskričio soc. kuo
lams kalėjimo.

Pereitoj sąvaitėj buvo
Flame” I “ ““

toriaus Allisono byla už pla
tinimą literatūros apie gim
dymų kontroliavimą. Teisė
jas Murray pripažino Alli- 
soną kaltu ir nuteisė jį 3 
metams kalėjiman. Alliso: 
nas apeliavo.

Teismo salė buvo prisi
kimšus žmonių kupinai. Da
ktarai, rašytojai, profeso
riai, advokatai, kunigai ir 
kitokių profesijų žmonės 
susirinko pasiklausyti, kuo
mi pasibaigs šita įdomi by
la. Mat čia turėjo būt išriš
tas klausimas, ar valia pla- 
tint tokią literatūrą, kur ai
škinama, kaip apsisaugoti 
nuo vaikų, ar ne. Nors susi
rinkusioji publika laikė Al
lisono pusę, tečiaus teisėjas 
ir distriet attorney Pelletier 
visą laiką smerkė tą propa
gandą. kuri, anot jų, „prie
šinga netik žmonių, bet ir 
Dievo Įstatymams.” Y’pač 
svarbus supuvusios kapita
listų tvarkos apgynėjams 
"Dievo Įstatymas.” Jų nuo
mone. Dievas reikalauja, 
kad žmonės veistųsi kaip 
kralikai. šiaip gi jokių pro
tingų argumentų jie neturė
jo.

Kitam numeryje plačiau 
apie tai parašysim.

««

pų domai.
Kad iškalno geriau prisi-

laikraščio redak- rengus prie apvaikščįojimo
Raudonos Sąvaitės reikia, 
kad viso LSS Vl-to (Mass.) 
rajono kuopos pradėtų tar
ties tarp savęs per tarpinin- 
kystę rajono sekretoriaus. 
Gi Bostono distrikto kuo
pos, kad viską kai reikia su- 
tavrkius 60-ji kuopa paduo
da inicijatyvą, idant paduo
tų informacijas 60-tai kuo
pai org. N. Januškos vardu 
kaslink dienų, kokiomis gali 
turėt pas save prakalbas ir 
kokie kalbėtojai tikimasi 
gauti. N. Januška.

28 Broadwav,
So. Boston, Mass.
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Ei, Vyrai, Visi Paa

YUDEIKO!
Jis užlaiko gerą Restauraciją, 
visokio* rųiie* Alaus, Degtinės 

Vyno ir Cigarą.
Pirmiausia ir parankiausia 

vieta lietuviam*.

304 Br«jway ir 259 0 Struti 
Sa BOSTON, MASS.

Į

H. S. Stone, Oph.D.
Akių

Specijalistas.

10 m. So. Bostone.
399 Broadway, 

SO. BOSTON, MASS.

Vietinės Žinios
Birutės Kanklių Choras 

atbudo.
Birutės Kanklių Choras, 

i kuris buvo apsnūdęs ir buvo 
tikima, kad jau mirė, pasta
ruoju laiku pradėjo rodyti 
savo gyvybės ženklus. Pe
reitą nedėldieni apart senų 
jo narių prisirašė apie du 
tuzinai naujų ir užsimokėjo 
savo mėnesines mokestis. 
Tūli entuzijastiški draugai 
net po dešimtinę suskolino, 
kiti aukavo ir sudėjo ne
menką pinigų sumą, kad ga
lima butų rudeniniam sezo
nui atėjus pradėti lekcijas.

Nutarta kreipties prie 
gerb. M. Petrausko su pa
kvietimu chorą mokinti.

Pereitame „Kel.” nume
ryje mums buvo pranešta, 
kad chorą mokys M. Pet
rauskas, dabar patyrėm, 
kad choras da oficialio pa
kvietimo p. M. Petrauskui 
nepadavė, bet birutninkai ti
kisi, kad gerb. Petrauskas 
neatsisakys ir Birutės Kan
klių Chorą vesti.

Laimingo pasisekimo.

Į
i
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Gražiausių Dainų ir Naujausių 
EILIŲ KNYGA

j

.1

KKXX»»8>

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

deklamuot ant viešų susirinkimų. t
Knygoje trijų rųšių eilės: J;

TAUTIŠKOS, ŠEIMYNIŠKOS IR DARBININKIŠKOS. f
gražiausia ir turtingiausia eilių knyga lietuvių kalboje. * '

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

Ta pati knyga drūtais audimo apdarais — $1.00.

SIELOS BALSAI

lŪMOtOlūMa
aooooooet

“Si Į > 

f /’ Turėk Savo Namą!
H SALONAS IR RESTAURACIJA. Kam mokėt brangias randas namų
;<( Sveiki geriausios rųšies gėrimai savininkams, kada už tuos pinigus j į J 
V ir užkandžiai. Patarnavimas prie-;!! sr^li nusipirkt savo namą. PER PA- iri 

lankus. » SKUTIMUS DU METU MES PAR- H*
ll _ VAMir I 1 VTI’UI 4 M i . ▼

(rž Šv

Tai

i P, Parankiausia Lietuviška užeiga.
J. MATHUS

(C 342 Broadway, So. Boston. Mass. įjį

laeKrKijMCMCiCiCK k Wi€k Kr Lk-»

Iššventinimas namo.
Liepos 23 d. pirmu kartu 

turėjau progą matyti kaip 
musų katalikai atlieka cere
moniją iššventinimo namų.

Pereitą sąvaitę į namus 
po nr. 30 Broadway atsi
kraustė didelė lietuviška- 
katalikiška šeimyna. Ne- 
dėldienio sulaukus, prieš 
atidarysiant švento aliejaus 
bačkų namiškiai suklaupė 
ir užviešpatavo mirtina ty
la. Meldėsi. Maldos užsi
baigė, bet šventimo nepra
dedama. Laukta kol iš baž
nyčios pareis kiti. Jų su
laukus paleista srovės puto
to rojaus skystimėlio, sus
kambo gargždančių balsų 
lyg kad raudos, lyg kad gie
smės. Tarp tų giesmių py
nėsi klegesys, murmėjimai, 
kūdikių verksmas ir visokį i 
garsus ir tylus juokai. Bet! 
štai apie 4 vai. po pietų su
skambo ir griausmingas lie- : 
tuviškas "rupuže!” Sujudo 
sukruto, aptyko, tik pakilu
sio didvyrio balsas išdidžiai 
skambėjo: „Kai matai iš-1 

I josiu trepais žemyn !”...
Priežastis peštynių mat 

buvo moters, kurios tam 
svečiui pasirodė čia labai 
malonios, o tas Įpykino an
trą užvyduoli, kuris ir su
mušė už tai savo broli toki 
pat kaip ir jis pats Rymo 

| kataliką. Šimas.
—

•LSS. 60-ta kuopa nominavo 
centro viršininkus.

Pereitą nedėldieni savo 
susirinkime LSS. 60-ji kuo
pa nominavo Į LSS. centra- 
lines Įstaigas kandidatus, i 
Kandidatais Į centro sekre
torių nominuota J. V. Stik, 
šoną ir W. B. Ambrozevičių j 
iš Detroito. Į pirmo redak
toriaus vietą daugiausia 
balsų gavo V. Kapsukas ir 
Kl. Jurgelionis. Į P. K. na
rius daugiausiai balsų gavo: 
J. Šukys, J. P. Raulinaitis, 
P. Galskis, J. Akelaitis ir N. 
Januška. Į Lit. Kom.—Bal-i 
trušaitis, Karalius ir Pur- 
vis. Į antro redaktoriaus 
vietą daugiausiai balsų ga
vo J. B. Smelstorius ir J. Si
rutis.

LSS. 60-ta kuopa nominavo 
centro viršininkus.

Pereitą nedėldieni savo

^Lietuviai Apsiginkluokite!; į 
J NUSIPIRKITE SAVO NAMUS, p 
4- jums randos išmokės juos ir se- 
T natvei turėsite dailų pragyveni- 
I mą. Apdrauskite (inšiurikite) i i 
+ namus ir rakandus (forničius), ;; 
T kad nelaimei atsitikus galėtu- j Į 
•j. mėtė kitus nusipirkti, apsaugo- - • 

kitę dirbtuves ir darbininkus, ap- <; 
saugokite automobilius, arklius i; 
ir vežimus nuo visokių nelaimių, j • 

Aš virš minėtus darbus atlie- < Į 
ku kuogeriausiai. Turiu patsai i i 
gerą patyrimą gyvendamas čia ;: 
Amerikoje per 30 metų. Esu ti- j > 
krai atsakantis už visokį savo ■ • 
darbą, turiu Šute Broker Insu- 15 
rance License, esmi NoUrv Pub- 
lic, Justice of the Peace, Auc- 
tioneer, ir Agentas.

PARDUODU NAMUS, FAR 
MAS ir LOTUS. Kviečiu visus 
Lietuvius ir Lietuves atsilankvti 
į mano ofisą.

MICHAEL CORAN,
366 Broadway,

South Boston, Mass. į

i

i

DAVĖM 500 NAMŲ LIETUVIAM*, 
apie už pusę milijono dolerių vertės, 
ir jie visi užganėdinti

Dabar mes turime daugybę geni 
namų ir kitų ant lengvų išmokėjimų. 
Tik biskį įmokėk ir turi savo narnų!

Mes parupir.am taipgi pirmų ir 
; antrų paskolų, duodame statymam* 
Į (construction) paskolų ant lengvų ii- 
i lygų ir žemo nuošimčio.

Musų patarimas dykai Kalbame 
lietuviškai.

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

18 TREMONT ST^ Room 323,
BOSTON, MASS.
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Nuo 9 iki 11 rito 
ofiso valandos 2., 4 popiet.

7 „ 8 vakaro 
NEDELIOMIS •• 9.. Brito.. 1., 4 popiet.

Telefonas, Dkkinson 3995 M-

Or. Ignotas Stankus,
SĮ1210 S. Broad St. Philadelphia,Pa.

i

PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO 
DARBO VALANDAS.

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

„KELEIVIS” SO. BOSTON, MASS.

iROmOOlOlOiaOO^^ a WlCM$rKiCI01C ■:
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I D-RIS ST. UDRZEJEWSKI
Vienatinis lenkiškas

DANTŲ DAKTARAS.
Užtaisau pasigadinusius dantis ir 
dedu naujus. Laiką gvarantuoju. 
Ištraukiu dantis be jokio skausmo 

1176 HARRISON AVR. BOSTON.~ - - - -- - ~

i

(

v

Nerviški Žmonės
džiaugsis dažinojus. kad jų sveikata gali 
būti žymiai pagerinta ir, kad jų nervų 
svstema bus pastebėtinai sustiprinta t. y., 
jeigu tokie žmonės vartos

t

Severa’s
~ - - - -r— —

$ Telephone: Back Bay 4204

DAKTARAS
| Fr. Matulaitis

r.vnn vicakiac imasGYDO VISOKIAS LIGAS. 
PRITAIKO AKINIUS.

Valandos:
Nuo 1 iki 3 dieną. 
Nuo 7 iki 9 vai. vakaro.

419 BOYLSTON STR.
Saite 419, 420 ir 421,

Netoli didžiojo miesto knygyno,
BOSTON, MASS.

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

MES NUSIUNCIAME VISUR:
KARĖS BELAISVIAMS I VOKIETIJĄ;

UŽIMTOSE VOKIEČIU VIETOSE LIETUVOJE, 
jeigu turite dabartinį jų adresą;

PEBĖGĖLIAMS į RUSIJĄ, 
kurių turite adresus;

SUJIEŠKOME TUOS. KURIE PASILIKO LIETUVOJE ARBA 
PABĖGO I RUSIJĄ.

LAIVAKORTES į visas pasaulio dalis geriausia gaut pas mus. 
ADVOKATO PATARIMAI ir visokios rūšies dokumentus 

padarome atsakančiai.

F. J. BAGrOČLU S
28 BR0ADWAY, SOUTH BOSTON, MASS.

25,000 KATALIOGU DYKAI

Nervoton
(Severos Nervotoną) nuo pat prasidėjimo 
jų nervų suirutės. Toji gyduolė yra visiš
kai atsakanti ir, vartojant nuo Įvairių 
nervų ligų, ji trumpame laike parodys sa 
vo stiprinimo Įtekmę. Ji suteiks pagei
daujantį palengvinimų nuo

proto slėgimo 
insomnijos bei nemigto 
nervų išsėmimo 
histerijos ir nerviškumo. nonoje $1 oo

Rašykite ir reikalaukite musų eirkuliorių: “Severos Nervotonas’’ 
—kada ir kaip jį vartoti. Siunčiamas dovanai.

*
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SU LIETUVIŠKOMIS DAINOMIS REKORDAI TIK 65c.
Jeigu neturi mano katalogo, tai pnsiųsk už 3c. pačtmę markę, o tu

rėsi didelį ir puikų katalogą, kuriame rasi visokių geriausių ARMONIKĄ 
SKRIPKŲ. HRIUBŲ, ir daugybę kitokių MU7.IKALIŠKŲ INSTRV 
MENTŲ, ISTORIŠKŲ IR MALDŲ KNYGŲ, kokių tik randami lietuviš
koj kalboj. Puikiausias koncertinis Armonikas su <6 ir 102 raktais 
Kainos labai prieinamos. Naujausias Lietuviškas Sapnininkas, dydžiu 
5x6% su 310 paveikslėlių. Kaina 50c. Reikalaukite visokio tavoro pa» 
tikrą lietuvį, o gausite teisingus tavorus. Agentams parduodu pigiau 
Rašykit tokį adresą:

W. s. Waidelis 1,2 n. y

f
(

Nevažiuokit Westfieldan.
Sveikatos Priežiūros val

dyba paskelbė savo perser
gėjimą tėvam, kad su kūdi
kiais nevažiuotų Westfiel- 
dan, kadangi ten siaučia 
vaikų paralyžiaus liga.

Pereitą panedėlį Sveika-, 
tos Priežiūros biuran rapor- $

((
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Severos Preparatai parsid'-oda visur aptiekose. Reikalauk vardą Seve
ros. o tuomi apsisaugosi nuo prigavystės. Negalint gauti Severos Prepara
tų savo apielinkėje, užsisakyk tiesia:, adresuojant:

W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, Iowa.

Geriausiai garsintis „Keleivyje,” nes nėra Amerikoje 

miesto, kur „Keleivio" nebu tų.

Geriausia 
Lietuviška Aptieka

Gyduoles sutaisome 
ir prisiunčiamo 

visokias,

kurios tik pasaulyje 
priimtos ir yra 

vartojamos.

!!•
<«
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Vienintelis tikras

LENKIŠKAS BANKINIS NAMAS
Po vlstijos kontrole

Skolina pinigus ir priima ant procento*
Siunčia pinigus pigiausiu kursu. Parduoda laivakortes.

tuota keturi tos ligos atsi- < 
tikimai. Jį

POLISH INDUSTRIAL ASS’N Ine.
H. H. CHMIELINSKI, Prez.

Vyriausiu ofisas
37 CROSS ST.

BOSTON, MASS.

Filija
226 DERBY ST.

SALEH. MASS.
s?

So. Bostone 
ir apielinkėj

I

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

Ypatingai geros šios gyduolės:
25e
50c
25c
50c
20c
25c

Nuo prakaitavimo kojų .. 
Gydanti mostis nuo pučkų 
Nuo viduriavimo mažiems 
Nuo viduriavimo suaugus. 
Pamoda plaukams...............
Vaikų ramintojas ...............
Nuo suirimo nervų........... 1.00
Bobro lašai ........................ 1.00
Nuo saulės nudegimo .... 50c 
Nuo slinkimo plaukų ir plei

skanų ................................ 75c
Kraujo Valytojas............... 1.00
Nuo kosulio, gripo ir slogos 1.09 
Nuo Reumatizmo ........... $1.00

Tikra Lietuviška Trajanka 35c 
Mostis ir skysčiai nuo niežų 1.00 
Gyduol. pataisymui apetito 1.00 
Gyd. suvalninimui vidurių 50c 
Gyduolės nuo kosulio ir sun

kaus kvėpavimo .......... 1.00
Gydu. nuo "kornų" 15, 20 ir 25c 
Pilės de! Kepenų ir Inkstų 50c 
Proškos nuo nerviško galvos

skaudėjimo .......... 10 ir 25c
Gumas nuo dantų gėlimo .. 10c 
Visokie kvepianti ir medika-

liški muilai .... 10, 15 ir 25c 
Blakėms ir tarakon. nuodų 25c

)
!;

Perfumos visokių gėlių, 25c., 50c.. 75c., $1.00, $2.00 ir daugiau. 
Taipgi turiu visokių gyduolių vėliausio išradimo, nuo visokių 

' paslaptingų ir kitokių ligų.
Jeigu norite gaut tikrus ir gerus vaistus, kreipkitės pas 

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

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

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

Visokiame reikale kreipkitės šiuo adresu:
V

(I

X Šidlauskas
PROVIZORIUS

226 Bmdway, KamuMCgt Se. Boston, Ntss. į
ta s aaiSiFa : :■ =>




