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Metas XII.

Amerikos pakraštyje, netoli Bostono, vokiečių submarinai paskandino 9 laivus
Rusų generolas Brusilovas pašėlusiai atakuoja teutonus Galicijos fronte, norėdamas paimti Lvovą. Francuzijoj sąjungininkai 
varo vokiečius vis toliau atgal. Makedonijoj serbai, anglai ir francuzai smarkiai atakuoja bulgarus. Rumunams labai 
nesiseka: austrai su vokiečiais baigia atimti iš jų visas pozicijas ir miestus, kuriuos iš pradžių jie buvo paėmę Transylva- 

nijoj. Juodoj juroj rusų laivynas paskandino 58 buorinius turkų laivus.
KIEK JAPONIJA Iš KA

RĖS PASINAUDOJO.
Mes jau nesyki aiškinom 

savo skaitytojams, kad da-

Nebeleis Petrogradan bvlgabfK-vsiseksVAS 1 

žmonių. Pereitos savaitės pabai-
'* goj bulgarai buvo pradėję

Laikraščiai rašo, kad rusų dideli antpuoli ant serbų, bet 
valdžia sumaniusi nebeileisri tuojaus buvo sulaikyti ir at- 
Petrogradan nė vieno žmo- remti su dideliais " nuosto- 
gaus, kuris neturės nuo sa- liais. 
vo gubernatoriaus tam tik
ro leidimo. Tai esą reika
linga dėlto, kad apsaugojus' 
Petrogrado gyventojus nuo 

, Mat val
džiai rodosi, kad esant Pe-

_ -Ji Kisosi ne oe reikalo. įsi- trogrado durims. atviroms, 
Ke- Rišusi karėn ir eidama prieš tuoj privažiuos visokių, su

turi garlaiviai buvo anglų, Vokietiją, Japonija pigiu valgys viską, o paskui ir 

gų, o trįs da nepatirta ke- kolonijas ir svarbu jos uos- bado pamatyti.
. Zj: „Naujoji. Lietuva” šitą
Japonija susidraugavo valdžios baimę vadina nesą- 

.................... “ * * .Ji rašo:
juk,! '?Argi gali būti didesnė ne- 

jei kas gali ka-nors Japoni- sąmonė? Juk Petrapilis — 
jai padaryti, tai tik Rusija tai visų rusų centras; čia 
ir Anglija, o su jomis dabar augiausias teismas, čia vi- 
susidraugauta. Japonija pa- šokios mokyklos, fabrikos ir 
darė su Rusija sutartį, ku- t. t. . Tūkstančiai žmonių 
ria pabriežiama, kad Rytuo- kasdien čia atvažiuoja viso
se abi valstvbi veiks bend- kiais reikalais ir tukstan- 
rai, kitaip sakant, iš Rusijos čiais išvažiuoja, gal tik vie-

Vokiečių submarinai 
Amerikoje.

Pereitoj subatoj viename bartinėn karėn" valstybės ki
šasi arba nesikiša ne dėl ko
kių nors prakilnių obalsių, 
bet vien dėl bizniškų savo 
išrokavimų. Pavyzdžiu ga
li būt kad ir Japonija. Juk 
ne vienam gali ateiti galvon 
klausimas: "Kokiems ga- . - -----
lams ta Japonija kišosi i da- raisto trukumo, 
barbinę karę?”

Ji kišosi ne be reikalo. Įsi-

Amerikos uostų netikėtai iš
kilo iš po vandens kariškas 
vokiečių submarinas. Jis 
padavė Vokietijos ambasa
doriui Bernštorfui laišką ir 
už poros valandų vėl išnyko.

Ant rytojaus pasklydo ži
nia, kad apie Nantucket švy
turį, nelabai toli nuo Bosto
no, vokiečių submarinai pa
skandino 9 garlaivius.

ANGLAI PAĖMĖ DAUG 
BELAISVIŲ.

Somos fronte anglai vėl 
padarė dideli antpuoli ant 
vokiečių ir sakosi paėmę 
daug belaisvių. Jie taipgi 
paėmė kaimą Le Sars.

vienas olandų, vienas norve- Ltidu užgriebė Vokietijos činovninkams gali prisieit

no.
Amerikoj kilo didžiausis 

sujudimas. Katastrofos vie
ton tuojaus leidosi keliolika 
Amerikos kariškų laivų, bet 
jie rado jau tik paskandintų 
laivų jurininkus i valtis su
sėdusius. Dabar visi laužo 
galvas, kaip vokiečių sub
marinai galėjo taip toli atei
ti ir čia nieko neimdami grį
žti atgal. Manoma, kad ne
toli Amerikos jie turi slaptą 
prieglaudą.

RUMUNAI PERSIKĖLĖ 
PER DUNOJŲ.

Iš Romos pranešama, kad 
feldmaršalas von Mackense- 
nas, kuris vadovauja teuto- 
nų-bulgarų-turkų armiją 
Dobrudžoj, Įsakė pasitraukt 
savo kariumenei iš dviejų 
tvirtovių, Turtukano ir Sili- 
strijos, bijodamas, kad jos 
neapsuptų rumunai, kurie 
persikėlė per Dunojų ir Įsi
veržė Bulgarijon tarpe Tur
tukano ir bulgarų tvirtovės 
Rusčuko.

Sakoma, kad bulgarai už- 
atakavo Įsiveržusius Bulga
rijon rumunus ir netoli Rus
čuko užvirė smarkus mušys. 
Rumunams padėjo iš Duno
jaus kariški rumunų laivai. 
Kaip didelė rumunų armija, 
kuri buvo Įsiveržus Bulgari
jon, tikrai nežinia, bet ang
lai mano, kad ji negalėjo būt 
mažesnė, kaip 20,000 karei
vių.

Tuo pačiu laiku, kuomet 
rumunai užpuolė Bulgariją, 
Dobrudžoj rusai su rumu
nais padarė smarkų užpuo
limą ant jungtinės turkų- 
teutonų-bulgarų. armijos ir 
mušys dabar eina ant žūt 
ar būt.

- - - I

ta su tvirtove Kvnuose. Be 
to, r. ■; ,
su Rusija ir Anglija. Tai la-, mone. 
bai Japonijai svarbu^ Juk,1 ”-A"

RUSAI IMA LVOVĄ.
Iš Berlyno ir Vienos pra

nešama, kad rusų generolas 
Brusilovas daro pašėlusias 
atakas Galicijos fronte, no
rėdamas prasilaužti per teu
tonų sieną ir paimti Lvovą. 
Visas šitas atakas iki šiol 
teutonai vis atmuša.

’-----------------------

ANGLAI SPAUDŽIA BUL
GARUS.

Sulyg Londono žinių, 
Strumos paupiu anglai eina 
vis pirmyn ir sunkiai spau
džia bulgarus. Šiomis die
nomis jie paėmė kelis 
džius, kur bulgarai veik 
nesipriešino.

Vienas francuzų lakūnas i 
buvo nulėkęs 29 rugsėjo Bul
garijon ir metė Sofijon ke-i 
liatą bombų. Tarpe gyven-: 
tojų kilo didelis sumišimas, i 
iv-’ —

VOKIEČIŲ ANTPUOLIS 
PRIE DVINSKO NE

NUSISEKĖ.
Iš Petrogrado pranešama, 

kad Dvinsko pietuose, neto
li Novoaleksandrovsko vo
kiečiai buvo padarę smarkų 
antpuoli ant rusų. Rusai te- 

užpuolikusčiaus pasitiko 
karšta ugnimi iš kanuolių ir 
atmušė juos.
Daugiau i pietus, Lutsko 

apielinkėj pereitoj nėtnyčioį 
ir nedėlioj rusai paėmė 3.000 
belaisvių.

k. ------------------ ---- - --------------------- ----------7 O

pusės Japonija nebeturi pa- nas-kitas čia ilgiau pasilie- 
vojaus. Todėl dabar Japo- ka. Vadinas, visi jie turėtų 
nija galės kreipti visą domą gauti leidimą iš savo guber- 
i Ameriką, tą seną savo prie
šininkę. <_______ 2 _*_
kiuoja viena i antrą dėl Fili
pinų salų. Vienu žodžiu, ir 
tolimųjų rytų valstybė Įsi
maišė tan sukurin dėl savo 
"kailio” reikalų, o ne ael 
serbu, ar belgų išliuosavimo.

- natoriaus. Gerai, jei guber- 
Jos senai skersa- natorius pripažins reikalą 

svarbiu, tada leis, betgi man 
tas reikalas ar kitas gali bū
ti labai svarbus, gubernato
riui pasirodys menkniekis, 
ir. žinoma, neleis važiuoti. 
O ką jau bekalbėti apie tuos, 
kurie važiuoja Petrapiliu 
teisybės jieškoti — pasisku
stų dėl netikusių valdininku, 
gal paties gubernatoriaus el
gimąsi. Kas jiems tada 
duos leidimą?! O apie tai. 
kiek padaugėtų maisto, Įve
dus šitą sumanymą, mes ir 
kalbėti nenorime — tatai ir 

protestą prieš vaikui suprantama.
"Greičiausia, kad ta nesą

monė nebus vvkinima, nes 
ir kai kurie ministeriai 
priešinasi, bet svarbu

VOKIETIJA PROTES
TUOJA PRIEŠ ANGLU 

"KUBILUS.”
Iš Ženevos pranešama, kad 

tenai gauta žinių, jog Vokie
tijos valdžia rengiasi išsiun
tinėti visoms neutralėms 
valstybėms į 
anglų geležinius ' vežimus, 
vadinamus taipgi "kubilais,” 
kuriuos anglai dabar pradė
jo vartoti prieš vokiečius.

n,

LENKIJA GALI DUOT 
1,026,000 KAREIVIŲ.

Esame rašę, kad vokiečiai 
galvoja, kaip čia patraukus 
kariumenėn likusius Lenki
joj vyrus. Tarptautinė tei
sė neleidžia imti kariume
nėn ką tik užimtųjų kraštų 
gyventojų. Laužyti tų tei
sių vokiečiai bijo — kils di
delis triukšmas. Todėl jie 
galvoja — duoti lenkams 
savarankumą. Tada jau ga
lės lenkus kariumenėn imti. 
O tokių vyrų, kuriuos gali
ma butų pašaukti (nuo 17

riki 45 m.), pasak einančio
Ttftttvttt MOKYTO Varšavoje Mysl Polska,LIETUVIŲ įMOK&LO Lenkijoje pasiliko apie 1,-
DRAUGIJA VEIKIA. . -! 026,000 žmonių. Tai butų 

Pasak "Vilniaus Aido ’’ 026,000 žmonių. aTi butų Lietaių MoS Dr-įi neį- vokiečiams paspir-
liovė veikusi ir vokiečiams 
Vilnių užėmus. Svarbiau- 

! sias jos darbas — tai reika- 
į lingu vadovėlių leidimas, 
ilki 1916 m. sausio mėn. 
!Draugija išleidusi: Geogra- 
. fijos pradžią, Lotinų chres-

EKSPLIODAVO KARIŠ
KAS LAIVAS.I

Šiomis dienomis Polos uo
ste sprogo didelis austrų ka
riškas laivas.

_______
SERBAI EINA PIRMYN.

Makedonijoj serbai vary
dami pirm savęs bulgarus 
paėmė Skočiviro kaimą ir 
dviejose vietose persikėlė ! 
per upę Černą.

Žinios iš Lietuvos
ŽMONĖS VALGO VAR

NAS.
Kad Lietuvoje žmonėms 

trūksta maisto, tai galima 
suprasti jau ir iš to, kad 
žmonės valgo varnas ir var
nų kiaušinius. Apie tai rašo 
pačių vokiečių leidžiamas 
"Dabartis.” Ir vokiečių val
džia. matomai, deda ant to 
daug svarbos, nes papras
tiems žmonėms varnas šau-!x - .
dyti visai uždrausta, o kiau-i ^)rnatlj?.'. Skaitymo knjgą, 
šiniai iš varnos lizdo galima RA’ Aritmetikos \ a-
issnmti tiktai su apskričio 
viršininko leidimu, 

j "Dabartis” rašo apie tai 
šitaip:

"Daugelyje kraštų žmo
nės valgo varnas. Varnų 
kiaušiniai tokie pat gardus, 
kaip ir pempių kiaušiniai, ir 
juos valgo visur. Lietuvoje 
begalės varau, todėl i jas da
bar reikia ypatingai atkrei
pti akis. Taigi, pavasariui 
atėjus, o varnoms ėmus dė
ti, reik pradėti imti jų kiau
šiniai iš lizdų, gi vėliau rei- 

.kia imti paaugėję jaunikliai, 
taip jau šaudyti ir senės 
varnos. Bus iš to dvejopos 
-------- ;: žmonės pasigamins 
vaisiaus ir pamažins šių u- 
kiui žalingų paukščių. Var- 
nas-kovus vienok tegali šau
dyti tiktai medžioklės poli
cija ir miškų vyresnybė. Bet 
apskrities viršininkai turi 
teisę leisti ir šiaip žmonėms 
išsiimti kiaušinių. Todėl, 
kurie norėsite gauti leidimą 
išsiimti varnų kiaušinių, 
kreipkitės Į apskrities vir- 
smuiką.

t

so- 
ir

NEG AL RUSAIS 
VADINTI.

"Berliner Local-Anzeiger’, 
praneša, kad Varsa vos ge- 
neral-gubernatorius išleido 
savo paaavadijimą, kad vo
kiečių ir austrų užimtose 
Lenkijos ir Lietuvos terito
rijose oficijaliuose doku
mentuose gyventojai turi 
būti vadinami Lenkijos bei 
Lietuvos piliečiai ir nedalei- 
stina vadint jų rusų paval
diniais.

I

•J

dovėli, Uždaviną ir Algebrą. 
, Iki šios dienos, žinoma, išlei
do daugiau.

■

Šitas vokiečių elgimasis 
aiškiai parodo, kaip prakil
nus iš pažiūros jų tikslai sa- 

tvo pamate nieko prakilnaus 
: neturi — vokiečiams taip 
1 naudinga, todėl tai ir daro. 
Taip yra ir kitur. Todėl juo
kinga ir pikta, kad vis dar 
kalba apie kaž-kokią kovą 
dėl tautų lygybės ir 1.1. Kaip 
vieniems, taip lygiai ir ant
riems rupi tik savo nauda.

t

ŽVEJOTI NEMUNE IR 
NERYJE UŽDRAUSTA.
Kauno vyresnysis burmis

tras paskelbė, kad uždrausta 
; žmonėms žvejoti Nemune ir 
Neryje (Vilijoj). Prasikal
tusius skaudžiai bausią. Vo
kiečių valdžia žvejojimą Ne- 

į mune, nuo Vilkijos iki Veš- 
konių, ir Neryje per visą 
Kauno guberniją pavedė 
tam tikriems-^vėjams.

VISI VYRAI TURI MOKĖ
TI VOKIEČIAMS MO

KESČIUS.
Vokiečių vyriausybės yra 

išleistas Lietuvoje Įsakymas, 
kuriuo kiekvienas vyriškis, 
kuris gali dirbti, nuo 15 iki 
60 metų, privalo mokėti pa
galvi mokesti. Nuo šio mo
kesnio liuosi tik kareiviau
jantieji ir vokiečių valdinin
kai užimtame krašte, taip- 
pat ir kunigai. Nuo 1916 m. 
sausio 1 d. iki gruodžio 31

6 
markės. Kitiems gi metams 
— 8 markės. Mokesni ima 
kas metų ketvirtis, po ket
virti iš anksto: sausio 1 d. ir 
spalių 1 d. Apskrities val
dyba gali uždėti, didesnį pa
galvi mokestį atskiriems as
menims arba luomams; taip- 
pat ir sumažinti, arba visai 
dovanoti Apskričių, mies
tų. valsčių ir sodžių išlaidos 
pridengti, apskrities valdy
ba. sutinkant valdžios virši
ninkui. turi teisę uždėti dar 
mokesnio priedą.

I

KAIP SIŲSTI BELAIS
VIAMS LAIŠKUS.

Liepos 6 d. aš rašiau ka
rės belaisviui Vokietiioi. Su- nouHn? 
chovirskiui, laišką. Tas lai- 
škas, kaip ir visi, užkliuvo 
anglų cenzūroj, iš kurios li
kosi išsiųstas tiktai rugsėjo 
9. Reiškia, anglų cenzūroj 
pragulėjo apie du mėnesiu. 
Neabejoju, kad panašiai at 
sitinka su visais laiškais, ku
rie yra siunčiami Vokietijon 
Todėl užklausiau anglų val
džios, kaip butų galima iš
vengti tokio suvėlinimo nors 
su karės belaisviais susira
šant. Anglų valdžia atsakė, 
jog visus laiškus karės be
laisviams reikia siųsti se
kančiai :

Parašykite laišką, Įdėkite 
jį į konventą ir užrašykite 
belaisvio antrašą Vokietijos 
lagery, bet konvertą paliki
te atdarą ir markės nelipy
kite. Tada tą konvertą su 
laišku Įdėkite Į didesni kon- 
verta ir užadresuokite se- 
K H P 7 •

The Čhief Postai Censor, 
(Prisoners of War Branch), 

Strand House.
Portugal st.. London, W.C.
Taip užadresavus, anglų 

valdžia užtikrina, kad laiš
kai pasieks belaisvius ke
liomis savaitėmis greičiau.

J. F. Bagočius.

210 RUBLIŲ ALGOS Į 
MĖNESĮ.

Pranas Kuzma, buvęs 
anais metais III dūmos ats
tovas ir nušliaužęs nuo pir
meivių klerikalų abazą, da
bar dirba klerikalų Centra- 

; iiniam Komitete — jo Įgalio- 
itinis. Jam mokama iš su
rinktų nukentėjusiems nuo 
karė' auku 210 rublių algos 

, i mėnesi. Pirma jisai turėjo 
, valdžios vietą Sibire ir gau- 
! davo 70 rublių mėnesiui, bet 
•pametė ją, nes, mat. dirbti 
'nelaimingai savo tėvynei, o 
ypač alkaniems jos vaikams, 
darbas daug... pelningesnis.

Vargšai tie pabėgėliai. Iš 
jų nelaimės naudojasi vis - 
kie Kuzmos.

(i. pagalvis mokesnis

jai

Savo protestą Vokietija kad yra tokių Valstybės vy- 
ketinanti remti tuo, kad var- rų,’ kurie panašias nesąmo

nes tveria. Tai juk taip-pat 
daroma su tikslu. Reik ką- 
nors dirbti, kovoti, kad ir 
su maisto nedatekliu. Tik
rųjų priežasčių tie vyrai lie
sti nenori, todėl reik grieb- 
ties ir kitokių priemonių, 
reik nukreipti žmonių akis 
suvis kiton pusėn.”

tojimas tokių "kubilų" yra 
priešingas civilzuotos karės 
būdams.

NORI APSUPTI BAPAU- 
ME.

Paėmę Tipvali ir Combles, 
anglai su francuzais dabar 
nori apsupti vokiečius prie 
Bapaume. kuris yra vyriau-

i

siuoju sąjungininkų ofensy 
vo tikslu Somos fronte. Sa 
koma, kad tas svarbus mie 
stas neužilgo gali būt apsu 
ntas.

i

I

SERBAI PLIEKIA BUL
GARUS.

Paskutinės žinios sako, 
kad Makedonijoj serbai vėl 
pradėjo mušti bulgaras. Jie 
paėmė vieną bulgarų bata- 
rėją kanuolių ir kelias lini
jas apkasu. Bulgarai smar
kiai bombarduojami trau
kiasi atgal.

PASKANDINO TRANS
PORTĄ SU 2.000 KA

REIVIŲ.
Turkijos pakraštyje 

žin keno__ ___ Z___
kandino sajunininku laiva 
“Gailia." * 
francuzų ir serbų kareiviu 
Žuvo 700 vyrų.

ka
submarinas nas

• • kuris vežė 2.000

DEGTINĖS PARDAVINĖ
JIMAS LIETUVOJE.

Degtinę gaminti be leidi
mo yra uždrausta. Gabenti 
iš vokiečių leista yra tiktai 
vyriausios vadovybės ūkio 
komisijai. Ūkio komisijai 
priguli teisė pardavinėti de
gtinė. Pardavinėjimas smu
klėse tuom tarpu uždrausta.

ANGLIJAI REIKIA DAR 
MILIONO KAREIVIŲ.
Londono laikraščio ”Ob- 

server” redaktorius rašo, 
kad Anglijai reikia dar mi- 
Jiono kareivių, jeigu Angli
ja nori laimėti šitą karę.

I

PERKA ĄŽUOLŲ 
GILES.

"Dabartis” rašo, kad Kur
šo i’* Kauno gubern. vokie

čiu vvriausvbės istaieros mo- 
kančios šitokias kainas: 6 
pūdams (ten sveriama ki
logramais) ąžuolų gilių — 
14 markių, 6 pūdams papra- 

' __ 1 _ Y i _ ?_  * ________ /»

JUODAŠIMČIŲ SUVA
ŽIAVIMAS.

Rusijos laikraščiai prane
ša. kad spalių mėnesyje vi
sos Rusijos juodašimčiai da
ro suvažiavimą.

Kitoms organizacijoms
valdžia neleidžia daryti su-istų kaštanų — 10 markių. 6 
važiavimų, bet kas kita juo-į pūdams buko gilių — 45 
dašimčiams. • markių.

VALDŽIA DAVĖ 20.000 
RUBLIU LIETUVIŲ 
PABĖGĖLIAMS Iš 
PETROGRADO IŠ

GABENTI.
Petrapilio Lietuvių Komi

tetas jau gavęs 20 tūkstan
čių rublių avasno tremti
niams iš Petrogrado vežti. 
Komitetas mano vežti vai- 
kus-našlaičius. senius ir ki
tus tremtinius, kurie natįs 
norės. Manoma vežti i N.- . 
Novgorodo ir rusų pietų gu
bernijas. ”N. L.”



LAUKIS VĖL "KRITI
KUOJA" SOČIA- 

LIZMĄ.
Anarchistiškas Laukis vėl 

prašneko "Darbininkų Bal
se” apie socializmą. Jis vėl 
tvirtina, kad socializmą ga
lima sukritikuoti ir bando 
tatai daryti, bet tas jam ne
siseka ir gana.

Kaip visi anarchizmo kva
po pauostę vyrukai, taip ir 
p. Laukis netiki, kad darbi
ninkai gali įgyti sau daug 
palengvinimų eidami politi
kos keliu. Ypač jam nepa
tinka, kad socialistai eina į 
parliamentus. Jis sako:

"Valdančiųjų luomų parla
mentas. tik tam ir yra įsteig
tas, kad silpnesniojo išnaudo
jimu paremtą dabartine tvar
ką palaikius. Beto jis yra 
taip sudarytas, kad jo kito
kiu nepadarysi. Kapitalistai, 
kurių reikalams jis tarnauja, 
turi visokius tuos gerus daik
tus. kurie tarnauja jų reika
lams. arba aiškiaus pasakius, 
kurie padeda jiems darbinin
kus išnaudoti.

"Šitaipos ir šituo tikslu 
tarnauja kapitalistams valdi
ninkai, teismai, įstatymų lei- 
dėjai, bažnyčia, mokykla, sa
kykla. spauda, policija ir ka-, 
riuomenė. Visų šitų žmonių 
ir įstaigų atstovavimas kapi
talistu reikalams taip yra ai- j 
škus kiekvienam, kad jo gali 
nematyti tik tas. kas nenori 
matyti. Visi jie už dabarti
nę tvarką dirba išsijuosę.

”Ir neįstabu. Kiekvienas 
gerų daiktų nori ir juos per
ka tokia kaina, kokia jas gau
na. Lengviausias būdas ši
tiems daiktams įsigyti, tai 
leidžiant save papirkti. Tas 
kuris eina kapitalistų parla- 
mentan kaipo darbininkų at
stovas, savo paties individi- 
niams reikalams mato du ke
liu prieš save: vieną vedantį 
į aštrios kovos ir sunkaus 
vargo gyvenimą, kurio gal ne
mokės teisingai apkainuoti 
tie, dėl kurių tas jų gyveni
mas yra reikalingas; kitą, ve
dantį į perteklių, prisidėjus 
prie kapitalistu, pas kuriuos 
yra galybė ir kurie už patar
navimą gerai apmoka. Ir va 
jis apsirenka antrąjį kelią.

"šitokių pardavysčių dar
bo judėjimo istorijoj pilna. 
Uolus darbininkų vadovas pa
tekęs kapitalistų parlamentan 
užmiršta savo principus ir dir
ba tiems, kurie jam gerai ap
moka. Tas buvo su Briandu 
Francuzijos parlamente; tas 
buvo su visais darbininkų at
stovais Australijos parlamen
te ir tas yra su socialistų at
stovais Su v. Valstijų kongre
se. Po 'draugo’ Bergerio far
sai kongrese 'draugas’ Londo- (

nės, kurios yra sukoncent
ruota virš 40 nuošimčių vie
nose rankose, užmokant 
jiems už tai Suvienytų Val
stijų bondsais, išmokamais į 
40 metų, su 2 nuošimčiais 
palukų. Ir jeigu kongre
se socialistų butų didžiuma, 
šitas sumanymas be jokios 
abejonės butų perėjęs. Tuo
met plieno t rustas butų pa
naikintas ir Mesabos lau
kuose to trusto galvažudžiai 
mainierių nešaudytų ir I.W. 
W. vadovams šiandien mir
ties bausmė tenai negrasin
tų. Bet p. Laukis to nesu
pranta. Jam rodosi, kad 
parliamentas yra kapitalis
tiška įstaiga ir darbininkai 
neprivalo tenai savo atsto
vų siųsti. Bet klausimas, 
argi nedalyvaujant darbi
ninkams šalies įstatymdavy- 
stėse gali jiems būti geriau ? 
Socializmo "kritikas" į tą 
klausimą visai neatsako.

I
i

I

I
MAINO SROVIŲ VIETAS.

Tūlas Uosis "Darbininke" 
skirsto lietuvių srovėms vi
sai naujas vietas. Iki šiol 
buvo priimta skaityt srovių 
vietas šitaip: po kairei so
cialistai, po dešinei katali
kai. o tautininkai vadino sa
ve viduriniais. Uosis socia
listų poziciją palieka ant 
vietos, bet katalikus stato į 
vidurį, o tautininkus į deši
nę. Jis tečiaus pripažįsta, 
kad aiškią partiją turi tiktai 
socialistai. Nei katalikai, nei 
tautininkai politiškų partijų 
neturi. Pas juos nėra nė 
bendro programo. nei prin
cipų šitam klausime. Apie 
tautininkus p. Uosis šitaip 
rašo:

’’į dešinę nuo katalikų stovi 
musų taip vadinamieji 'tauti
ninkai.' Jie susidaro iš žmo
nių liuosujų profesijų (dakta
rų, advokatų ir kitokių), iš 
biznierių, suspėjusių sušilti iš 
darbininkų centų, daugiausia 
gi iš saliuninkų ir bankinin
kų. Socijalėje ir ekonominė
je politikoje jie yra konser- 
vatistai; darbininkų reikalais 
jie nesisieloja, susirūpinę 
daugiausia tik savo bizniu. 
Didžiumą jų nudažė savo 

. dvasia D-ras J. šliupas, kurs 
ir pats yra typiškas atstovas 
musų pradedančios stiprėti 
buržuazijos. D-rą šliupą visi 
žinome. Tad ir musų ’tauti- j 
ninkai,’ šliupą sekdami, ir gy
venime ir spaudoje pajuokia 
kunigus, boikotuoja bažnyčias j 
ir svajoja apie laisvamanišką 
Lietuva.”
Reikia pripažinti, kad ši

tas musų tautininkų apibu-
____ _  _ dinimas gana teisingas, 
nas pradėjo tragikomediją | Apie p. Rimką p. Uosis lošti.”___________________- - -
Tai matot, kaip lengva 

tuos so.cialistus (tik dar ne 
socializmą!) sukritikuoti! i 
Jie parsiduoda kapitalis-' 
tams ir viskas.

Smarkus butų iš p. Lau- | 
kio kritikas, tik, deja, tru
putį toliau jis ima šitą savo 
pasaką ir sumuša, nurody- ( 
damas atsitikimą, kur kon
gresas pakėlė prieš socialis-; 
tą Londoną protestą ir pa
reikalavo iš jo atšaukti sa
vo kalbą, kurioj jis gynė 
Porto Rico žmonių teises, 
kurias kapitalistai norėjo 
iiems atimti. Šitas susikir- V U
timas Londono su kapitalis- ■ 
tų atstovais jau aiškiai liu
dija, kad jis nebuvo kapita
listų tarnas. Ir p. Laukiui 
reikėtų da žinoti, kad toks: 
atsitikimas su Londonu bu
vo ne vienas. Svarstant 
kongresui "preparednes" 
klausima ir Londonui pakė
lus prieš tai protestą, kapi
talistų atstovai užpuolė jį 
kaip vilkai. Taip-pat buvo 
ir su Bergeriu, kada jisai 
pradėdavo kritikuoti kapi
talistų šeimininkavimą, o 
ginti darbininkų reikalus.! 
Ir šitie incidentai kuoaiš- 
kiausia parodo, kad darbi-' 
ninkai turi turėti kaip gali
ma daugiau savo atstovu 
kongrese, nes vienas-du į 

prieš kelis šimtus nuveikti, 
suprantama, nieko negali. 
Pavyzdžiu., Bergeris buvo 
įnešęs bilių, reikalaujantį ( 
atėmimo it trustų pramo-

i

I

t

nuoti negalėtų.nuoti negalėtų. •
Nesuvaldoma "metodolo- yf, OllUDO fflClSS IŠBlO 

gijos daktaro” neapykanta r J
prieš socialistus stačiai ati- ' 
ma jam lygsvarą ir diskredi
tuoja jį net pačių katalikų 
akyse. So. Bostono katali
kai, perskaitę "Drauge” ši
tokį pranešimą, dabar spjau
dosi ir šneka, kad ištikrujų 
kunigams negali tikėti, nes 
jie be jokios gėdos meluoja 
tau per akis. Mat visi So. 
Bostono katalikai žino, kad

"iškalos” nėra netik 
"Keleivio" namuose, bet nė-

A. Rimka turi nedėkingą už
davinį šokinėti per katalikų 
galvas nuo socialistų prie li
beralų 'tautininkų’ ir atgal. 
Pakol liaudininkams rupi tik
rosios demokratijos reikalai, 
jie sėdi tarp socialistų ir ka
talikų. Kaip tik jiems pa
kvips šliupo dvasia ir laisva
manybė — jie nušoksta pas 
liberalus 'tautininkus.' To
kia ekvilibristika kenkia ir 
patiems liaudininkams, ir er
zina kitas sroves.”
Šitoks atsiliepimas "Darbi

ninke” apie tautininkus šio
je valandoje verčia manyti, žydų 
kad nors tautininkai su Šliu
pu priešakyje ir pradėjo pa- ra jos visam So. Bostone,--- F>--------- -------------- » nes n^ra žydų.

Ir apskritai "Draugo" pri
kaišiojimas "Keleiviui" žy
dų yra begalo žioplas, nes 
Kristus taipgi buvo žydas. 
Maižius, kuris parašė dešim
tį prisakymų, kuriuos kata
likų kunigai skaito paties 
Dievo prisakymais, taipgi 
buvo žydas. Pagalios visas 
"senas įstatymas," ant ku- v. , ,
rio nmo krikščoniu "moks- cia,.vra "!elas ??bar P331": 
las, yra vieni žydų rastai. 
Taigi "metodoligijos dakta
rai.” niekindamas žvdus, pranešimui, L. Š. Fondo ka- 
muša ne "Keleivį,’ ne sociali- sierius p. Šidlauskas parašė 
stus, bet muša pats save, nes įx Washingtoną Raudonojo 
jis skelbia tų žydų mokslą ir 
tuo pačiu laiku kaip įmany
damas stengiasi juos panie
kinti.

taikauti Romos "skapams," 
bet didelės vienybės tarp jų 
ir klerikalų vistiek nebus.

i aikštę.

nesenai buvo gali
nti tautiškuoju so- 
Patrijotas. drąsus

ma par; 
cialistu. 
reformatorius, gana radikalių 
socijališkų pažvalgų, kietas 
laisvamanis, — jisai negalėjo 
pritapti nei prie vienos iš 
esamųjų srovių. Socialis
tams jisai buvo per daug pa- 
trijotiškas, katalikams per 
daug laisvamaniškas, 'tauti
ninkams’ perdaug radikališ- 
kas su savo socialėmis pažiū
romis. Ekonomijos ir soči j a- 
lės politikos klausimuose jisai 
atsitojo tarp kairiojo sparno 
(socialistu) ir tarp vidurio 
(lietuvių katalikų), bet ji vie
nijo su musų dešiniuoju spar
nu su 
dvasia, 
Rimka 
nūs ar 
laisvamanius 
Kada jisai

BIZNIS Iš SUGRIAUTOS
LIETUVOS.

Pereitam "Keleivio 
meryje šitose skiltyse mes 
jau minėjome, kad Brookly- 
ne buvo suvažiavimas dėl 
atstatymo sugriautos Lietu
vos. Nors mes da nežinojo
me, ką tas suvažiavimas nu
tars, bet pasiremdami tuo, 
kokie žmonės jį šaukė, mes 
pasakėme, kad jiems rupi 
ne Lietuvos atstatymas, bet 
pasipelnymas iš jos.

Ir mes nei kiek neapsiri
kome. Kaip praneša "Dar
bininkas," kurio vyriausis 
redaktorius kun. Kemėšis 
tame suvažiavime buvo per- ŠAUKIA LAIKRAŠTIN1N 
sona grata, suvažiavimas 
nutarė, kad —

"pakėlimui ir atstatymui 
Lietuvos yra būtinai reikalin
ga Amerikos lietuviams suor
ganizuoti tam tikrą finansinę 
bendrovę.

"To dalyko įvykdiniinui su
važiavimas išrenka tam tik
rą komitetą.

"Kila klausimai, kokiais pa
matais galės susidaryti Ame
rikos lietuvių bendrovė, koks 
bus jos viršiausias tikslas ir 
ką ji turės veikti.

"šie klausimai diskusuoja- 
mi gana ilgai. Pagaliaus su
tinkama visų ant to. kad A- 
merikos lietuvių sutverta 
bendrovė atsistotų ant biznio 
pamatų: susidėtų iš šėrinin- 
kų, kurie galės turėti nuo vie
no iki tūkstančio šėrų. Ben
drovės tikslas bus koncent
ruoti Amerikos lietuvių kapi
talus ir turėti artimus ryšius 
su Lietuvos žemės prekybos 
ir prarnonijos bankais, kurie 
turės netrukus Lietuvoje su
sitverti. Bendrovės vardas 
bus: Lietuvos Atstatymo
Bendrovė (angliškai Lithua- 
nian Development Corpora- 
tion). Bendrovės pinigais 
bus superkamos Lietuvoje Įsi
steigusių bankų akcijos.” 
Vadinas, padaryta kaip 

tik taip, kaip musų buvo 
spėjama. Sutverta bendro
vę darymui iš sugriautos 
Lietuvos biznio.

1 • nu-

i KŲ SUVAŽIAVIMĄ.
Mes gavome pakvietimą i 

laikraštininkų suvažiavimą, 
kurį Amerikos Lietuvių (tik

The Red Cross is entirely wil- 
| ling to enter into the šame ar- 
rangement with the Lithuanian 

; National Relief Fund.
Replying to your inųuiry, I 

would say that the Red Cross 
has not agreed, and will not 
agree, to implicitly follow the 
instructions of any committee 
as to agencies in Europe which 
will be entrusted with the dist- 
ribution of funds, būt we must

rioms bus pavestas aukų išdali
nimas, bet vis dėlto mums rei
kia žinoti, kad tos įstaigos butų 
pasitikėtinos ir teisingos. Tur
būt nereikia tamstai nei saky
ti, kad Raudonasis Kryžius sa
vo darbuose nežiūri nė tautos, 
nė tikėjimo skirtumo. Jeigu 
mes padarysime sutartį, tai vie- 

■nintelė musų užduotis bus, ir 
(visuomet turi būti, suteikti kuo- 
j didžiausią pagalbą visiems lie- 
i tuviams, kurie tik kenčia nuo 
karės.

Laikydamasis šitokios pozici
jos, Raudonasis Kryžius negali 
sutikti dalyti jokių aukų, kurios 
jam bus pavestos kad nusiuntus 
nurodytoms organizacijoms, 

i Mes galime tiktai patarnauti 
laukų nusiuntimu, neimdami ant 
savęs jokios atsakomybės už 

i jų suvartojimą, atidavus mums 
jas įstaigoms, kurias jus įvar- 
dysit. Jei tamstos norit, kad 
mes paimtume ant savęs dalį 
atsakomybės parenkant tinka
mas įstaigas aukų išdalinimui, 
mes mielai sutinkame apie tai 
su tamstomis pasitarti. Mes no
rim, kad aukos butų dalinamos 
lygiai visiems, nepaisant tikėji
mo. politikos, draugijos nei ki
tokių skirtumų.

Tečiaus visiems 
parankiau, jeigu 
Kryžius patarnautų 
pimo Fondui ir šliupo atstovau
jamam komitetui vien tiktai 
kaipo pinigų nusiuntėjas. Kiek
vienos įstaigos įteiktus mums 
pinigus mes nusiųsime Europon 
tiesiog tiems komitetams, kat
ruos mums nurodys komitetai 
Amerikoje. Tas reikštų, kad už 
aukų išdalinimą Raudonasis 
Kryžius neima ant savęs jokios 
atsakomybės, vien tik pristaty
tų pinigų toms įstaigoms, kat
roms aukų rinkėjai norėtų.

Vieną šito laiško kopiją aš 
siunčiu ir d-rui šliupui. Raudo
nasis Kryžius nedarys šitam rei
kale nei vieno žingsnio, nepra
nešęs apie tai visiems, katrie 
šitam aukų rinkime dalyvauja.

Su tikra pagarba, 
Ernest P. Bicknell, 

Civilės pašalpos 
Generalis Direktorius.

Taigi p. Šliupas pasirodė 
netik viešu melagium, bet ir 
falsifikatorium. Jisai drį
so viešai falsifikuoti faktus, 
tviritndamas, kad Raudono
jo Kryžiaus padavadijimu 
niekas negalės rinkti Lietu
vių Dienoje aukų skyrium 

!nuo Centralinio Komiteto, o 
j jei kas rinks, tas bus trau- 
ikiamas atsakomybėn kaipo 
I apgavikas ir pinigus turės 
(atiduoti Raudonajam Kry- 
i žiui. Dabar gi pasirodo, kad 
'tokių padavadijimu Raudo
nasis Kryžius visai nedarė 

i ir kad aukas gali rinkti visi 
(fondai ir visos organizaci
jos. Pasirodo, kad Šliupo 
atstovaujamam Wilkes-Bar- 
res komitetui Raudonasis 
Kryžius nepripažįsta jokios 
pirmenybės. Lietuvos Šel
pimo Fondas turi tokią pat 

! teisę išnaudoti Lietuvių Die
ną. kaip ir Wilkes-Barres 
komitetas, _ Jį kviečia prie 
to pats Raudonojo Kryžiaus 
direktorius p. Bicknell.

Ponas Šliupe, ką dabar 
tamsta pasakysi ? Kur tam
sta gausi vvarrantą socialis
tams areštuoti, kada jie išeis 
aukų rinkti alkaniems Lie
tuvos žmonėms?

nu-Pereitam "Keleivio 
meryje mes jau rašėm, kaip 
d-ras Šliupas baugina socia
listus policija ir teismu, jei- 
gu Jie drįstų Lietuvių Die- be satisfied on our part t’nat the 
noje rinkti aukas, jisai pa- agencies are reliable and fair.
skelbė "Vienybėj Lietuvnin- 1 need scarcely assure you that 
ku,” kad jis buvo VVashing- *Ve Cf?ss never makes any 
tone pas Raudonąjį Kr\ zių cause of religious or račiai lines. 

patyrė, kad Rauuonas Our sole purpose if \ve enter 
Kryžius būtinai reikalauja, into this arrangement will be, 

pinigai turi būt and must always be, to bring

the Reti Cross never makes any 
discriminations in its work be-

ir "patyrė,"

kad visi pinigai turi būt and must always be, to bringi 
siunčiami Raudonam Krv-1T1^est. P°ssi?le benefit toj * ioli I įrnnnmone u-Ka hnnniicn z\F jall Lithuanians \vno because ofziui, todėl, girdi, aišku, jog the war are in need of assis- 
atskirų linkimų nei sočia-, tance.
listai, nei kas kitas tą dieną į Consistent with this attitude, 
daryti negalės, O jeigu da-|the Red Cross cannot enter into 
rys* tai bus atsakomybėn an agreement with your Society 4.u_4. ...? wįjj distribute any 

i funds which you turn over to us
įtraukti ir P'į^ vis!iekifJnds wh.cn you .um over co us; 
turės, peiduoti raudonajam t0 organizations which your Šo
Kryžiui."

i Mes tuojaus pasakėm, kad

rodo, kad mes neklydom.
Pasirodžius tam Šliupo

Kryžiaus Draugijai laišką 
su užklausimu, ar ištiesų 
Lietuvių Dienoje aukas ga- 

; lės rinkti tiktai tie, kurie tu
rės Wilkes-Barrėje susida
riusio Centralinio Komiteto 
leidimą, kaip tai d-ras Šliu
pas paskelbė lietuvių spau
doje, ir ar ištiesu visi tie, 
kurie bandys tą dieną rink
ti aukas skyrium, bus areš- 

‘ ‘ * traukiami teis
man kaipo apgavikai?

i Į šitokį paklausimą Rau
donojo Kryžiaus direktorius 

tariame p. E. P. Bicknell atsakė, kad 
---• nieko panašaus nebuvo ir 

būti negali. Iš atsakymo

ne visu) Spaudos Draugija tuojami ir 
rengia 18 ir 19 spalių, Broo- 
klyne.

Už pakvietimą f 
ačiū, tečiaus tame suvažia
vime nedalyvausime. 
stovim ant klasių kovos pa-‘pasirodo, kad d-ras Šliupas 
matų,, ko sakomojo suvažia- kalbėjo kaipo visų lietuvių 

. . organizacijų ir fondų iga-
pazista; mes skelbiame ko-. liotinis, ir kad Raudonojo 
vą prieš dabartinį draugijos ■ Kryžiaus Draugija sutiko 
surėdymą, kurį suvažiavi- priimti surinktus pinigus

vimo iniciatoriai visai nepri- 
pažįsta; mes skelbiame ko-( liotinis,

surėdymą, kurį suvažiavi- priimti surinktus pinigus 
mo iniciatoriai pripažįsta tik dėlto, kad Šliupas labai 
.... —. mes reikalaujame to prašė. Ji sutiko tik pa- 
priyatinės nuosavybės pa-Į tarnauti pinigus siunčiant, 
naikinimo, ką suvažiavimo bet dalyt jų Lietuvoj ar kur 
iniciatoriai skaito didžiausiu kitur visai neaosiima. Drau- 
prasižengimu prieš nuosa; j stj gi kokioms* nors draugi- 
vybės šventumą; mes rei- joms ar fondams rinkti Lie- 
kalaujame turtų apibendri- tuvių Dienoje aukas sky- 
7 T. --- -- rium nuo wilkesbariškio

šventu; mes reikalaujame t0 orašė. 
privatinės nuosavybės pa-'tarnauti'

"DRAUGAS" KLAJOJA.
Vienam iš paskutinių 

"Draugo” numerių randame 
šitokių blevyzgų:

”štai 'Keleivio’ leidėjai vos __
tik spėjo pasistatyti So. Bos- keliu ’ 
tone namą ir tuoj šalę 
spaustuvės, ant antrųjų lubų 
atidarė žydų 'iškalą.’

matyt, žydai 
ir už 'drau
stai statant

nimo, kuomet suvažiavimo ........ ...
iniciatoriai tveria bendroves Centralinio Komiteto Rau- 
turtų koncentravimui. 
gi musų tikslai yra aiamet- 
rališkai priešingi ir pakol nė pats d-ras Šliupas, 
nei mes, nei jus tų tikslų ne-. dokumentas: 
išsižadam, veltui butų gai
šinti laikas ir tartis eiti iš

.vieno.
Pagalios, kaipgi mes ga

lim dalyvauti su tais laikraš
tininkais, prie kurių šeimy
nos priguli tokie koktus gai
valai, kaip "Draugas" su 
Makausku priešakyje ir kiti 
jam panašus?

Ne, mums su jumis ne pa-

Tai- donasis Kryžius ir manyti 
j i nemanė. Visa tai prasima- 

Štai

Mr. Kazimer Šidlauskas, 
Treasurer, 226 Broadwav, 
So. Boston, Mass.

Įciety seleets unless it be dis- 
tinctlv understood that \ve are

■ serving merely as forwarding 
iagents, without any responsibi- 
jlity vvhatever for the results 
(after we delivered the funds to 
the agęncies which you nomi- 
nate. If you wish us to share 

.the responsibility of making a 
proper seiection of agencies for 
distribution, we shall be glad to 
confer with you. būt must our- 

' selves be satisfied that the 
agencies will perform their du- 

j ties without prejudice or dis- 
icrimination because of religious, 
:political, sočiai or any other af- 
(liliations.

It may be a’more satisfactorv 
method for all concerned for the 
Red Cross to act simply as a 
forvarding agent for both your 
Society and the Committee rep- 
resented by dr. Šliupas, sendingi 
the money turned over to us by 
each agency direetly to the 
ccmmittees abroad which may 
be nominated by the agencies 
nere. This would mean that' 
the Red Cross would then as- į 
sume no responsibility xvhat- • 
ever for the method or manner 
of distribution by any of the 
committees in Europe, būt 
would simply deliver the funds: 
to those agencies as directed by Į 
the contributing societies on 
this side.

I am sending a copy of this 
letter to Dr. šliupas. The Red 
Cross will not enter into this 
matter in any way whatever 
except with the full knowledge 
of all parties to the movement.

Very truly yours, 
Director GeneraI, 

Civilian Relief.
Kadangi nevisi moka an- 

iiškai, tai paduodam čia 
liuosam vertime laiško turi
nį ir lietuvių kalboj. Jis 
toks:
P-nui Kazimierui Šidlauskui. 
Kasieriui. 226 Broadway, 
So. Boston, Mass.
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butų daug 
Raudonasis 
ir Liet, šel-

Tamstos laišką, rašytą 29 
reito mėnesio dėlei paskelbto lie
tuvių spaudoj d-ro Šliupo pra
nešimo, gavome.

Nereikia nei sakyti, kad tam
stos laiškas labai mus nustebi
no. Mat mes tikrai manėme, 
kad d-ras šliupas buvo įgalio
tas kalbėti vardu visų lietuvių 
draugijų, kurios rūpinasi rinki
mu aukų nukentėjusiems nuo 
karės lietuviams.

Raudonasis Kryžius neapru- 
bežiavo jokioms draugijoms tei
sės rinkti nukentėjusiems nuo 
karės lietuviams pinigų. D-ras 
Šliupas prašė mus vien tiktai ar 
nesutiktume mes priimti su
rinktų Lietuvių Dienoje aukų 
ir išdalyti jų per pasitikėtinas 
įstaigas, kurios užsiima lietuvių 
šelpimu Europoje. Mes sutiko
me tai padaryti, paaiškindami, 
jog pavesti mums pinigai bus 
nusiųsti ir perduoti išdalinimui 
toms draugijoms, kurioms pri
tars ir Raudonasis Kryžius ir 
Centralinis Amerikos Lietuvių 
Komitetas.

Aiškumo delei aš siunčiu tam
stai ir kopiją rašyto d-rui šliu
pui musų laiško, kame visas da- 

i iykas yra perstatytas lygiai 
‘ taip, kaip musų buvo tarta 
(žodžiu. Buvo pasakyta, kad 
surinktos Amerikos lietuvių 

■draugijų aukos bus nusiųstos į 
i Liberty National Banką New 
• Yorke ir kad paskui tas bankas 
perduos pinigus Raudonajam 
Kryžiui padavadyti.

Raudonasis Kryžius norėtų 
taip-pat susitarti ir su Lietuvos 
šelpimo Fondu.

Atsakydamas į tamstos pa
klausimą, aš turiu pasakyti, jog 

(Raudonasis Kryžius nesutiko ir 
(niekados nesutiks klausyti ak
lai kokio nors komiteto nurody
mų sulyg įstaigų Europoje, ku-

Dear Sir:
We are in receipt of your letter 

of the 29th Uit.. with reference 
to the statement recently pu’o- 
lished in the Lithuanian press 
by Dr. John šliupas, of Scran- 
ton, Pa.

i It is needless to statė that 
your letter surprises us very 
much. We had no reason to 

!doubt that Dr. šliupas was au- 
thorized to speak for all the na- 
ticnal Lithuanian societies in- 
terested in the coliections of re- 
lief funds for Lithuanian war

■sufferers.
i The Red Cross did not direct- 
ily or indireetly place any limi- 
tations vhatever upon the right 

: of any agency or society to col- 
lect funds for Lithuanian re- 
lief. Dr. šliupas simply asked 
us if we would be willing to 
accept contributions collected on 
Lithuanian Day and distribute 
them through reliable agencies 
engaged in helping Lithuanians 

iin Europe. We agreed to do 
ithis, stating that the money 
jthus placed in our hands would 
be entrusted for distribution to 
agencies mutually satisfactorv 

, to the Red Cross and the Cent
rai Committee for the Relief of 
the Lithuanian War Sufferers.

For your information I am en- 
closing herevith a copy of our 
letter to Dr. šliupas in which 
the entire matter is sėt fourth 
exactly in accordance with our 

! verbai agreement. It vvas sta- 
Į ted that the money collected by 
the Lithuanian Societies in this 
country would be turned over 
to the Liberty National Bank in 
New York, and that that bank 
would then tum the money to 
the Red Cross for disposition.

Į

KĄ REIŠKIA PAGONIS?
"Naujienose" rašoma:

"Žodis ’pagonis’ kilo iš lo
tyniško 'paganus,' kas reiš
kia sodietis, kaimo gyvento
jas.

"Krikščionybei atsiradus
Rymo valstybėje, kaimiečiai 
ilgiausiai laikėsi senojo tikė
jimo, todėl kaimiečio vardas 
įgijo prasmę krikščionybės 
priešo, stabų garbintojo." 
Šiandien gi kaimiečiai 

drūčiausia laikosi prisirišę 
prie pasenusios krikščiony
bės. Taigi pagonų vardas 
jiems ir vėl tinka.

” 'Keleiviui,’ 
daug artimesni 
gus’ socialistus. 
'Keleivio’ namą tūli So. Bosto
no socialistai džiaugėsi, kad 
galėsią gyventi eiti i ‘raudo
nąjį namą.’ Ir tik spėjo 'Ke
leivio’ 'raudonąjį namą’ pa
statyti, tuoj pilnas primarmė
jo žydų. 'Draugai’ socialistai 
pamatę, kad 'raudonąjį namą’ 
jau žydai užėmė, nuleido savo 
socialistiškas nosis kaip sta
tines. Nebeireikalo žmonės 
seniau kalbėjo, kad 'Keleivis* 
už žydų pinigus leidžiamas. 
Atsiradimas 'Keleivio’ name 
žydų 'iškalos' turbut. atidarys 
akis daugumui lietuvių ir jie 
pamatys, kas per vieni tie so
cialistų šlamštų leidėjai. Mes, kad tose vietose, 
katalikai, turėtume to fakto "doros mokytojų," 
neužmiršti ir ateityje sukrus
ti veikti, kad tie žydų bičiu
liai socialistai daugiau žmo
nių su savo šlamštais nebe-' 
mulkintų.” 
šito pliauškimo kitaip iš

aiškinti negalima, kaip tik 
pamišimu proto pas "Drau
go” redaktorius, nes svei
kai vaidentuvei tokie ne-, 
būti dalykai, kaip "žydų iš-, lė ragus turėtu, tai visą svie- 

dešinės — laisvamanius ’tau- kala Keleivio namuose, tą išbadytų.
tininkus.’ 4) Liaudininkai su niekados ant svieto prisisap- Prof. Gnaiba.

'tautininkais’ šliupo 
laisvamanybė. A. 

turėjo pasirinkti vie- 
kitus: socialistus ar 

'tautininkus.’ 
mėgino taikinti 

vienus ir kitus, jisai neintiko 
nei vieniems, nei kitiems, nes 
per didelio butą tarp vienų ir 
kitų tarpo ir skirtumo; tarp 
vienų ir kitų buvo visas cent
ras lietuvių katalikų su pa
žangiu, naudingu ir demokra
tišku veikimu. Paskutiniais 
laikais A. Rimka aiškiau nu
riedėjo prie dešiniojo sparno, 
prie 'tautininkų.’ Tai tik pa
rodo. kad tam 'liaudininkų’ 
vadui tikrieji liaudies reikalai 
mažiau rūpėjo, negu laisva
manybė, dėl kurios jisai pa- 
gatavas išsižadėti ir savo pla
čių socialių reformų.”
Tokiu budu p. Uosis su

randa tarp lietuvių net ke
turias sroves, būtent:

”1) lietuvių katalikų vidu
rį (centrą)... 2) Iš kairės pu
sės matome socialistus, 3) iš

I

i

I

!

Skatytojų Pastabos.

Ar jus įsitėmijot tą faktą, 
kur nėra 
lietuviai 

visuomet gyvena padoriai ir 
sutikime?

♦ ♦ ♦
"Jei socialistai bandys 

rinkti aukas, tai bus areš
tuoti ir atsakomybėn pa
traukti!" pasakė p. Šliupas.

Aš tą perskaitęs pamisli- 
nau: Taip, taip, jeigu kiau-

Čyru-Vyru sako, kad ka
da "Laisvė," "Kova" ir 
"Naujienos" dėl principų 
ginčijasi, "Keleivis" tyli ir 
pinigus sau dedasi, reiškia 
iš tų ginčų liejasi tyras auk
sas, iš kurio "Keleivis" pi
nigus kala. Man gi rodos, 
kad iš tų ginčų išeina ne au
ksas, bet tatai, kas išėjo ir 
iš tūlų draugų šauksmo: 
"šalin Bergerį!"

♦ * *

Kuniginis "Draugas," nors 
ir begėdiškai meluoja, labai 
piktinasi, kad sale "Kelei
vio" spaustuvės "Keleivis" 

i leido žydams "iškalą" atida
ryti.

Hm, keista! Jeigu ir taip 
tikrai butų, tai man rodos 

("Draugas" turėtų tik pasi- 
: džiaugti, nes tai butų tik pa- 
’ sidauginimas bažnyčių, ku- 
Įriose garbina tą patį žydiš- 
1 ką-krikščionišką Dievą.

Sybilius.



Už pagarsinimus nei redakci-' 
<4, nei administracija neatsako. 
Skaitytojai patįs turite save; 
iaboti ir jokiems daug žadan- 
riemu ii/ ninian unorurcinL

PITTSTON, PA.
Klerikalų-tautininkų susi

rinkimas.

WEST LYNN, MASS. 
Pradedame bruzdėti.

— Manau, kad musų visuo- 
Sumanymas rengties prie menė mano, jog lyniečiai su- 

Lietuvių Dienos vienbalsiai migo ir nieko 'neveikia, kad 
priimtas, f— ’ - & .
tas iš 5 narių. Į komitetą 
įnėjo veiklus ir sumananti 
vyrai, kaip tai: M. Valenti- 
konis, J. Buksis, A. F. Sabe
ckis, J. Jaseliunas ir St. Rv- 
belis. Nutarta, kad komite
tas atsišauktų į visas pro- 
gresy viškas Waukegano
draugijas, kurios ligi šiol 
veikė išvien su L. Š. Fondu.

Nutarta: jeigu Centrali- 
nis Lietuvių Komitetas iš
pildys socialistų ir visos pro
gresyviškos visuomenės rei
kalavimus, (kad butų lygus 
skaičius narių nuo visų sro
vių Liet. Centr. Komitete, ir 
kad trečdalis surinktų au
kų per Lietuvių Dieną butų 
pasiųstas į Lietuvą toms 
draugijoms, kurias nurodys 
progresvviška visuomenė), 
veikti bendrai su klerikalais, 
o jeigu ne, tai veikti su visa 
progresyviška visuomene.

Pirmas draugijų delegatų 
susirinkimas įvyks spalio 8 
dieną.

susirinkimą, tūli jų atėjo be "nėra balso! eikite laukan, gai. Nurodė progresyviškų 
mandatų. ba policiją pašauksim!” Pir- draugijų judėjimą Chicago-

Šitokia papiktinanti ko- meiviai pareikalauja grąžin- je ir kitur.
dcms už maža pinigu apgarsini-; Spaliu 1 d š m Pittstone medija kunigo lošiama aky- ti mandatus. Atsiėmę man-

netikėti ir pinigų nesiųsti • £ klprikalu-tnutininkn ’vaizdoje musų tautininkų,
nepersitikrinus jųjų žadamais 1^?° -tautininkų I J intelektualais
fikntis. Dažniausia tokie skd- atsiprašant visuomemskas , . e mteiektuaiais
bimai esti tik pigi apgavystė ir susirinkimas. Delegatų nuo ■ aito ir socialistus dažnai 
i negudrių žmonių pinigu vi- įvairių draugijų ir draugijė- neišmanėliais laiko, dabar 

lių buvo po 5 ir po 6 — išvi-
----  '■--------- so pasidarė net 103.

1 & £ Q O R & HC NP'i . Susirinkimą atidarė vie- jntjrumUtNbldUei tos klebonas kun. Kasakai-
tis, ir reikalauja, kad butų 
išrinktas pirmininkas. De
legatai reikalauja, kad pir
ma butų peržvelgti ir pa- 

j skelbti mandatai, Kasakai- 
tis priešinasi, bet verčiamas 
sutinka pirma iššaukt man
datus. Po to seka rinkimas 
pirmininko. Davatkos, ma
tomai iškalno painformuo
tos, šaukia: Kasakaitis, Ka- 
sakaitis! Iš kitos pusės kį
la protestai — švilpimas, 

[triukšmas. Kasakaitis šau
kia: pristoju, pristoju!
, Draugijų tūli atstovai pro-

LEVVISTON, ME. 
Draugijų nutarimas ardo-

ma.
Vietinių lietuvių draugijų 

L. Š. F. išrinktas komitetas 
ikišiol veikė bendrai ir ma
nėme, kad taip bus ir to
liaus. Dėl pradėjimo to dar
bo surengta prakalbos, kad 
paraginus žmones prie gau
sesnio aukavimo nukentėju
siems.

Prakalbos įvyko 14 d. rug
sėjo. Kalbėtojumi buvo pa-. x x - - , , . .
kviestas vietinis kunigas N. | testy°ją. nurodydami, kad 
Pakalnis. Buvo nutarta j kumgai tautiškų laiaras- 
rinkti aukas ir per prakal- nęskatto ir todėl negali 
bus. K. Vilaniškiui paaiš- ,.?'ok.lamI$ susirinkime 
kinus prakalbų tikslą ir iš-1 J’?sallskals- Kunigas be rin- 
reiškus mintį, kad reikėtų kln?° užima pirmminKo yie- 
čia išrinkti ypatas aukoms^ 1.r Poškina sau.pagelbi- 
parinkti. tūlas vytis pribė-: n,!l?ku Kazakevičių. Pasi- 

■ oicVint; skina ir sekretorius. Is pu- 
kad jeigu aukos eis Tautos klikos pasirodo didelis nepa- _ _ . . OI r Art Iri n n
gęs pradėjo jam

Kas ims rašoma.

datus apleidžia susirinki
mą.

Šitokia tai demokratybė 
pas musų tautininkus su jų 
Šliupu priešakyje. Kiek te
ko girdėti Šliupo prakalbų, 
tasai asmuo visur nevos rei
kalauja "demokratybės," bet 
apsaugok mus Dieve nuo to
kios šliupinės demokraty
bės!

Jeigu ikišiol kas-nors pro- 
kia kuodaugiausiai. o kuni- taujančių žmonių manyda-i

jie kai avinai ar kai kunigų 
į vergai sėdi ir tyli. Žiuri į 
j tą pasibiauretiną kunigų 
i darbą ir padeda jiems jį at
likti. Ką-gi visuomenė turi 
pasakyt? Ką pasakys tie 
nukentėjėliai, kurie laukia 
pašalpos ir kurios jiems rei- 
1..M, UO1U2, V A U1 U- — J —- "T — —-r—— —
gai su tautininkais pasiru- v<>, kad musų tautininkai 
pina išardyt, iškrikdint mu-’y^a liaudies apginėjais, tai 
sų spėkas, kad tik kuoma- dabar gauna progą pamaty- 
žiausiai aukų surinkus.

O ironija! kaip liūdna tu
ir skaudi!

Kunigo giminė.

Išrinkta komite- musų spaudoje nesimato jo-
kių žinučių apie jų judėjimą. 
Taipgi manau, kad lyniečiai 
gal džiaugiasi, manydami, 
jog jų negeistiną korespon
dentą ”Žmogų” kur-nors 
vilkai giriose suėdė, ir dau
giau jis nebars už blogus 
darbus. Tiesa, dėl pasilsio-, 
kaip ir kiti, ir aš buvau pa
sirinkęs sau pastogę po la
puotų ąžuolu liuosoms va
landoms praleisti, bet pa
matęs, kad musų Lipčius jau 
atsiliepė "Keleivyje," tai ir 
aš noroms-nenoroms priver
stas buvau sugrįžti savo my- 
liman West Lynnan.

Pasižvalgęs, pašnipinėjęs 
surinkau žinių pluoštelį ir jį 
perduodu "Keleivio" skaity
tojams.

Rugp. 30 d. L. U. Kliubas 
turėjo balių, ir ar žinote?— 
balius buvo be svaiginančių 
gėrimų! Nudžiugau. Bent 
sykį lyniečiai pasirodys ci
vilizuotais, manau sau. Pa- 
šnipinėjus tečiaus suradau, 
kad čia yra kamputis, kur 
apšvietos skystimėlis kai 
kad iš šaltinio vandens sro
vė veržiasi, o prie to "šalti
nio" mušasi būrys žmonių 
kaip prie išganymo! Myliu 
kas prakilnu ir žmoniška, 
bet nekenčiu, kas žema ir 
prasta.

Lietuvių Dienos delei.
Paišiuku rašytais plaka

tais paskelbta visuotinas lie
tuvių susirinkimas, šaukia
mas šv. Juozapo draugijos. 
Girdi, ’’bus ir dvasiškas va
dovas.”

Į minėtą "visuotiną" susi
rinkimą 1 d. spalių susirin
ko nedaug žmonių. Mat tū
lų ma-yta, kad tai tik "drau
gystės mitingas,” o prie to 
kitos draugijos negavo jo
kio pakvietimo. Kun. Kras- 
nickas paaiškino, kad prez. 
Wilsonas paskyrė lietu
viams dieną aukoms rinkti. 
Da kunigui nepabaigus aiš
kint, iš publikos, kurios vis
gi susirinko, lyg Pilypas iš 
kanapių strikt pašoka čio
nykštis čeverykų pardavėjas 
ir rekomenduoja tūlą "bo
bą" i pirmininkus. Kunigas 
patvirtina ir reikalauja pa
skirt vice pirmininką. Iš 
publikos pradedama aiškin
ti, kad čia yra svarbus susi
rinkimas ir reikalinga atsa
kantis žmogus tvarkos vedi
mui. Kunigas griežtai tam 
priešinasi. Tas pats čevery
kų pardavėjas į vice-prezi- 
dentus paduoda sulenkėjusį 
duonkepį, kunigas užtvirti
na. Susirinkusieji pradeda 
nervuotis, nerimauti ir pro
testuoti prieš kunigo elgi
mąsi. Reikalauja balsų — 
neduodama. Kįla triukš
mas. Po smarkių ginčų ga- 
lų-gale kunigas liekasi pri
verstas leist žmonėms spręs
ti ir išrinkti vietos Lietuvos 
Dienos komitetą tokį, koks 
visiems patinka, o ne kaip 
kunigas nori. Išrinkta pirm. 
K. Preitis, kasininku J. Put
nius (jie yra vietos L. Š. F. 
komiteto nariais) ir keliatas 
kitų. Tas davė geriausi at
sakymą "dvasiškam vado
vui,” kad žmonės patįs va
dovaujasi ir nereikalauja iš- 
augšto jiems primetamos 
vadovystės. _

Ką tas išrinktas komitetas 
veiks ir kaip sutvarkys au
kų rinkimą — matysime. 
Geistina, kad sektų Bostoną 
ir atydžiai tėmytu ką veikia 
Bostono pirmeiviai.

žmogus.

Niagara Falls, N. Y. — 
Spalių 1 d. čia buvo bažnyti
nėj svetainėj šv. Jurgio dr- 
jos viešas susirinkimas dėl 
Lietuvių Dienos. Žmonių 
susirinko apie 100 ypatų.

' Kalbėjo New Yorko univer- 
įsiteto studentas A. Marke
vičius.

Per didelį vargą išrinkta 
šiaip-taip komitetas iš 6 as
menų. Bet kolektorių jokiu 
budu negalima buvo tarp lie
tuvių rasti; vieni negali iš
likt iš darbo, kiti randa ki
tokį pasiteisinimą. Bet tie 
patįs žmonės dažnai ne vie
ną dieną išlieka iš darbo dėl 
girtuoklystės, o kada reikia 
savo nelaimingiems broliam 
pagelbėti, tai jau baisu iš 
darbo išlikti.

Laikas ir mums niagarie- 
čiai pradėti bust iš tų nesu- 
siprtimo ir tamsumo miego. 

Lietuvos mylėtojas.

,ti juos pilname jų nuogume. 
Ir tas tautininkų numetimas 
nuo veido kaukės musų pro- 
gresyvei visuomenei gal at
nešti daug naudos, nes pa- 
žinome kas jie yra. šliupas 
reikalauja iš musų darbo, o 
musų darbo vaisiais pasi- 

i naudoti leidžia tik savo ar- 
'timiemsiems Lietuvos pasi- 
liuosavimo priešams — kle
rikalams. Aiškus dalykas, 
kad tiems ponams rupi ne 
teisingas nukentėjusių šel
pimas ir gelbėjimas visų 
musų visuomenės sluogsnių Prakalbos,
nuo bado ir mirties, bet tik Tą pačią dieną rugsėjo 24 

i klerikališkos juodos politi- įvyko prakalbos surengtos 
kos palaikymas, vadinasi, socialistų partijos liet, skv- 

• išnaikinimas visa ko, kas riaus, Liberty salėje, kalbėjo 
i yra pirmeiviško Lietuvoje, drg. P. D. iš Chicagos. Jam 
Štai nrie ko veda laisvama- kalbant apie Lietuvos žmo
nis Šliupas! >nių nelaimes, nenoroms
I Tokios juodos oolitikos klausytojams pradėjo aša- 
I mes progresyvė visuomenė ros birėti. Gerai teko ir ku- 
neremsime. Nenorime, kad nigėliams per kalnierių už 
iš musų suaukautų skatikų jų visokius darbelius, 
vergijos pančius kaltų!

Nes jeigu ne klerikalų- 
tautininkų juoda politika,' 
argi galima butų priešinties 
tokiam teisingam Amerikos Laisvės Mylėtojų Draugija 
pažangiųjų draugijų reika- rengia apvaikščiojimą 10 
iavimui, kad trečia dalis au- metų sukaktuvių šios drau- 
kų butų pasiusta Lietuvon gijos gyvavimo. 
Agronomijos Dr-jai? Juk 
"Lietuvos Draugija nuo ka
rės nukentėjusiems šelpti" 
dabar Maskolijoj ir prie Lie
tuvos gyventojų, esančių po 
vokiečiu valdžia, jinai nepri
eina. Jeigu Agronomijos 
draugija nėra socialistiška, 
vien tautininku-pirmeivių 
draugija, tai kodėl Šliupiniai 
tautininkai nesutinka bent 
trečią dalį surinktų aukų___ _
pavesti jai, kad jas išdalytų ir apšvieta. Ji kovojo ir te- 
nukentėjusiems?

Turiu pridurti, kad musų 
katalikai daug sąžiningesni 
už tautininkus. Jie šiame 
Scrantono draugijų susirin
kime irgi matė kas rupi kle
rikalams (turiu mintyj tik 
tuos, kurie aklai seka kuni
gų politiką ir tik tokie kle
rikalais vadinami) ir tauti
ninkams.

Gėda ir pažeminimas 
jiems! K. P,

SCRANTON, PA. 
Susirinkimas Lietuvių Die

nai aukoms rinkti.
Suv. Valstijų prez. Wilso- 

nui paskelbus savo prokla
maciją delei Lietuvių Die
nos, tuojaus, būtent 6 d. rug
sėjo buvo kelių draugijų su
šauktas bendras susirinki
mas šv. Juozapo bažnyčios 
skiepe. Priparodžius, kad 
daug draugijų nedalyvauja, 
nes nepakviestos, nutarta 
kviest visas draugijas ir 
šaukt antrą bendrą draugi
jų atstovų susirinkimą ant 
26 d. rugsėjo.

Tasai antras bendras 
draugijų susirinkimas įvy
ko. Susirinkimą atidarius 
pirmojo susirinkimo išrink
tam pirmininkui A. Zalec- 

lietuviai susitaikė ir einajkui, sekr. A. Sodeikai pers- 
išvien Lietuvių Dienoj au-i kaitė pirmo susirinkimo 
k u rinkime, ir į vietos Liet, protokolą. Draugijų atsto- 
Dienos komitetą įnėjo po ly- vai priduoda mandatus, kiti • . •• • * _     _ _ Y _ • _ _ _ Y .

sitenkinimas kunigo sauva
le. Sekretorius skaito pro
tokolą iš Liet. Centr. Kom. 
nutarimų.

Lietuvos Sūnų ir Simano 
Daukanto draugijų atsto
vai paduoda sekančio turi
nio rezoliuciją:

"Kadangi didžiausios Lie
tuvių kolonijos, Chicagos

Fondan, galės j’as rinkti, ki
taip jie (vyčiai) neleis au
kų rinkti. Kad išvengus 
triukšmo, aukų nerinkta.

Kalbėtojaus prakalbos ne
matau reikalo čia cituoti, ji 
buvo klerikališka. Ragino 
aukaut vien Tautos fondan, 
išgyrė Centralinį komitetą, 
kun. Alšauską ir Yčą, taipgi 
kunigą Bartušką ir dr. Biel
ski, patardamas visiems ei
ti į jų prakalbas, kurios čia 
įvyks 20 rugsėjo.

Po tokių prakalbų, kada 
ėjome po stubas rinkdami 
aukas nukentėjusiems, tai 
jau tik pasiliuosavusieji iš 
po kunigų skverno aukavo— 
kuniginiai nieko nedavė.

Ikišiol surinktas L.Š. Fon
dan aukas nutarta pasiųsti 
Lietuvon Dr. Basanavičiaus 
vardu, kad jas išdalytų la
biausiai pašalpos reikalau
jantiems.

Klerikalų prakalbos.
Kaip buvo užsakyta 20 d. 

rugsėjo įvyko klerikalų pra
kalbos, atvykus į čia kun. 
Bartuškai su dru Bielskiu.

Kun. Bartuška vardu su
vargusių Lietuves žmonelių 
pasveikino mus, o paskui pa
pasakojo, ką jis matęs va
žinėdamas po Europą. Y- 
nač apgailestavo, kad apie 
20 gražiausių Lietuvos baž
nyčių sunaikinta. Girdi tai 
20-to amžiaus mokslas vis
ką sumaišė į vieną košę, o 
"mes ją turime suvalgvt!”

O kad tai jums, kunigėliai, 
prisieitų valgyt tą košę, ko
kios privirė kapitalizmas, 
kurį jus taip ginate ir die
višku surėdymu pripažįsta
te, tai gal kitokio mokslo 
pradėtumėt žmones mokinti 
ir pagelbėtumėt pavergtai 
susipratusiai žmonijai pa
dėt galą visom tom piktada
rystėms, kokias kapitaliz
mas daro. Jums gaila tik 
tų įstaigų, kurios nemaža 
prisidėjo prie šitos katastro
fos surengimo.

Kaip kun. Bartuška, taip ^_______
ir dr. Bielskis tik apgailės-, ves balso neduoda, 
tavo bažnvčių ir klioštorių, • -
veidmainiškai j 
ant žmonių nelaimės.

Aukų surinkta $169.59. 
Suprantama, siunčiant tuos

Cleveland, Ohio.— Rugsė
jo 27 d. civilišku šliubu čia 
apsivedė drg. J. J. Jakštis su 
p-le Barbora Venotaite.

Drg. J. J. Jakštis yra na
riu L. S. Sąjungos. Soc. Par
tijos, SLA. ir Draugystės 
"Vienybės” Brighton, Mass. 
Iš to jau matytis, kad tai yra 
veiklus musų visuomenės 
narys.

Jaunai porai linkėtina 
kuolaimingiausio gyvenimo.

Frank Ulevich.

Liet. Laisvės Mylėtojų.. 
Draugijos sukaktuvės.

Spalio 22 d. š. m. Lietuviu
• - 1 — . • • •

Worcester, Mass.— Gerb. 
A. Vitkausko suorganizuota 
teatralė kuopa pradeda dar
buotis. Worcesteriečiai su 
nekanturmu laukia pirmojo 
spektaklio. Tikisi, kad pa
čiam artistui režisieriaujant 
bus kitokios pasekmės, negu 
ikišiol būdavo.

Pradėjus nuo Worcesterio 
teatralė kuopa rengiasi ap
važiuoti visas didesnes A- 
merikos lietuvių kolonijas.

Mokinamas! veikalas 
"Mirtos Vainikas." Pirmas 
vaidinimas įvyks 19 spalių 
Inkerman Hali svetainėje 
prie Armory Sq. Antras 
vaidinimas bus bent kiek vė
liaus prieš pat išvažiavimą. 
Pirmiausiai žadama apva- 
žiuot Naująją Angliją, pas
kui keliaut toliaus.

Viską Žinąs.

be mandatų užsirašo savo 
draugijos atstovais. Su 
mandatais nuo progresyvių 
organizacijų po du atstovu 
oribuvo: Nuo Scrantono
Liet. Knygyno; nuo LSS. 2 
kuopos ir nuo L.D.L.D.

Išrinkus susirinkimo ve
dimui valdybą, pirmininkas 
A. Zaleckas paaiškina, kad 
susirinkimas turi išrinkti 
darbininkus aukoms rinkti. 
L. Knygyno atstovas, K. Pu

ls

gų nuo visu trijų srovių at
stovų skaitlių; ir

"Kadangi svečiai iš Lie
tuvos — kun. Žilinskas ir 
M. Yčas užgiria tas draugi
jas bei ypatas, kurių vardu 
Amerikos progresyvė visuo
menė rekomenduoja pasiųst 
trečią dalį surinktų aukų, 
todėl

"Šis Pittstono lietuvių 
draugijų susirinkimas užgi
ria Chicagiečių susitaikymo ■ 
planą, kas gali atnešti kuo--ras prašo, kad pirmininką: 

naudos aukų paaiškintų tikslą šio bendro 
susirinkimo — kaio aukos 

pageidaujame, bus renkamos ir kaip bus 
kad ir Wilkes-Barrių konfe-! siunčiamos Lietuvon. Pir- 
rencijos įsteigtas Liet. Cen-' mininkas pradeda purkštaut 
tralinis Komitetas tą pati, ir rėkti, kad šiame klausime 
padarytų pagal minėtu sve-; niekam balso nėra. Dr. J. 
čių nurodymą ir išpildytų: šliupas, kaipo Am. Centra- 
progresyvės. visuomenės rei-Jinio Kom. narys, atsistojęs 
kalavimą: visų surinktų au- aiškina, kad surinktų aukų 
kųjrečią dalį pasiųsti Agro-‘nieks negali skirstyt, tik 

-----Rauyonas Kryžius atliks au
kų išdalinimo darbą pasita
ręs su Liet. Centr. Komite
tu. Įneša, kad atstovams 
neleisti ilgiau kaip po 3 mi- 

! nutes kalbėti, nors pats Šliu- 
;pas 20 minučių kalba. K. 
Benis prašo balso, pirminin
kas rėkia: "nėra balso!" K. 

i Benis klausia Šliupo, ko
kiom Lietuvoje draugijom 
Raudonasis Kryžius dalys 
aukas? Reikalauja, kad 

[trečia dalis surinktų aukų 
butų pasiųsta Agronomijos 
Draugijai. Pirmininkas dra
skosi, šūkaudamas, "nėra 
balso! sėskis!" Reikia pa
sakyti, kad pirm. A. Zalec
kas esąs nevos "bepartyvis" 
tautininkas. Jo čia pasiel
gimu pradėjo piktintis net 
katalikai. Šliupas vėl dro- 

Jžia pamokslą, kad čia ne- 
mest, atmest. Nereikia nei,reikia jokių dalybų, tik rei- 
.balsavimo, užtenka kokios:................
ten davatkos iš kampo pa- 

pinigus per kuniginį Tautos sakymo "visi," kad tari- 
fondą, 30 nuošimtis, t.y. apie mas liktų nutarimu. Kuni- 
40 dolerių pasiliks kunige- gas perskaito jau gatavai 
liams čia Amerikoj ir ne ma- surašytus komitetan asme- 
žesnis nuošimtis liks kuni- nis. jų yra 12 — visi paties 
gams, šeimininkaujantiems kunigo iš jam patinkamiau- 
Lietuvos draugijoj nukentė- šių žmonių paskirti, 
jusiems šelpti. Kita gi da- Vėl trukšmas. Daug de- 
iis eis bažnyčių statymui ir legatu demonstratyviškai 
kunigų gaspadinių sušalpai, apleidžia svetainę.
bet ne pašalpai nukentėju-; Reikia pridurti, kad so- 
sių nuo karės bėdinų žmo- i cialistiškų organizacijų at- ________________
nių. P. stovai visai nekviesta į šį prašo balso, Zaleckas rėkia: gelius šelpia visai netelsin-

daugiausiai 
rinkimui;

"Taipgi

■ Liet. Lais. 
Mylėtojų Dr-ja yra viena di
džiausių Waukegane drau
gijų. Ji susitvėrė 1906 me
tais. Per tą 10 metų ji yra 
daug nuveikus lietuvių dar
bininkų apšvietos srityje. 
10 metų atgal, tai buvo pir
mas žiburėlis šviesos Wau- 
keganiečių darbininkų gy
venime. Jai rūpėjo ir beru- 
rupi netik sušeipimas savo 
narių ligoje ir numirus, bet

nomijos ir teisių Dr-jai, ir 
Centraliniame Komit. kad 
butu Ivgi visu sroviu atsto
vybė."'

Kunigas perskaito rezo- 
iliuciją. Svetainėje tyla. Jis 
turbut pamato, kad rezoliu
cija gali būt priimta, tai 
greit susigriebia ir užreiš- 
kia:

"Svečiai iš Lietuvos Žilin
skas ir Yčas yra ’grinoriai’ 
ir nieko nesupranta, jie ne
turėjo tiesos taip patarti.; 
’Mes’ jokiu budu negalime 
taip sutikti, kaip svečiai no
ri." Tūlas kunigo klapčiu
kas su raudona nosimi duo
da įnešima, kad rezoliuciją 
atmesti. Reikalaujama bal
so, bet kunigas užsikarščia- 

‘ . Kįla
triukšmas. Davatkos spie- 

raudodami ! pančiais balsais šaukia: at- į

I
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. bekovoja už laisvę. Ji yra 
surengus daug prakalbų, 
turi įsteigus didelį knygyną, 
kuriame randasi įvairių 
knygų, turi pasiskyrus "Ke
leivį” sau už organą. Už tai 
ji turėjo daug priešų iš ku
nigijos tarpo; tos draugijos 
nariai buvo vadinami ark
liais ir kitaip, ir visokiais 

i budais prieš jąją kovojo.
Bet šiandien tos draugijos 

.priešai lenkia galvas kaipo 
prieš nepergalimą. Jai pri
klauso visa pažangioji lietu
vių dalis. Dėl apvaikščioji- 
mo yra užkviesta apie 11 

[ draugijų. Programas susi
dės iš prakalbų, dainų, įvai- 

' rių pamarginimų ir ant ga-

WAUKEGAN, ILL.
Progresyviškos Draugijos 

rengiasi prie Lietuvių 
Dienos.

Rugsėjo 24 d. Lietuvių .....&................ .....
Laisvės Mylėtojų Draugija,' 
savo mėnesiniame susirinki-! Tr „I , t-,me, nutarė rengtis prie! Kalbės drg. P. D. iš Chi- 
"Lietuvių Dienos." Pirmi- ca5?s.ir draugijos pir-
ninkui pakvietus žinančius, ^Įninkąs K. Valentikonis. 
plačiau paaiškinti apie lie- Kadangi daug sios drau- 
tuvių dieną, A. F. Sabeckis'^05 na1^ yra kituose mie- 
nurodė kaip tą dieną tapo stuose, siuomi kviečiame at- 
išgauta nuo Suv. Vaisi, vai- ^lankyti ant taip mums pra
džios, ir apie įvykusią neva sveĮ1/^es’ kaip apvaik-
visų sroviu delegatų konfe-. f 
renciją Wilkes-Barre,..... .............
Kaip klerikalai ir tautinin
kai ignoravo šias progresy-

džios, ir apie įvykusią neva
Po i vių draugijos gyvenimo.

Apvaikščiojimas įvyks 22 
d. spalio Liberty Hali sve-

kia dirbti, o Centr. Komite- i D. L. D., L. M. P. S. 
tas su Raudonu Kryžiumi ' 
paskirstys. Pradeda užsi
pulti socialistus, esą socialis
tai nori trečdalio pinigų ir 
pradeda, lig koks gatvinis 
valkata, koliotis ir vadinti 
"balvonais" visus tuos, ku
rie su jo norais nesutinka. 
Šliupas nepaiso 3 minutų 
kalbėjimo nutarimo, jam" 
kalbėjimo nutarimo ir jo 
nestabdo pirmininkas. So
cialistu kuoDos atstovas

010.0 uivcito.y-. . •_ . , ir 1 _
viškas organizacijas k. t. L. I tameje. 803 Sth st., Wauke- 

t t nr o T nr gan, III.
I ■ ...........

ir L. M. 
S. ir kitas darbininkų uniias 
ir organizacijas, ir kaip kle
rikalai su tautininkais įstei
gė centralinį lietuvių komi
tetą, kuriame paskyrė tik 
dvi vietas socialistams ir 
jiems prijaučiančiai visuo
menei; kaip jie mano su
rinktas per lietuvių dieną 
visas aukas pasiųsti vientik 
Liet draugijai nukentėju
siems šelpti, kurioje šeimi
ninkauja kunigija, ir pabė-

Programas prasidės 3 vai. 
po pietų. A. F. Sabeckis.

Daktaras Šliupas su Lope
ta kasė socialistams duobę, 
bet pataikė iškast ne ant to 
kelio, kuriuomi socialistai ir 
pirmeiviai eina.

Padarytą klaidą atitaisant 
daktarui Šliupui su Lopeta 
butų geriausiai sukritusius 
duobėn savo mylimuosius 
užkasti ir palaidoti.

PITTSBURGIEčIŲ DO
MAI.

D. L. K. Gedemino Dr-tės 
mitingas įvyks 29 d. spalio. 
9 vai. ryte, žinomoj svetai
nėj. Visi kviečiami atsilan- 

Sybilius. kyti. J. Petraitis, sekr.

Lead, So. Dakota.— Čia 
darbai eina dienomis ir nak
timis. Dirbama po 8 valan
das. Darbas aukso kasyklo
se. Dirba 2,484 darbininkai. 
Mokestis po 3 dol. į dieną su 
centais. Darbas gana sun
kus. Reikia į dieną prikąst 
po 16, kitur po 20 karų. Į 
karą sutelpa 1 tonas. Jeigu 
viena diena paskirto darbo 
neatliksi, turi dirbt sekančią 
dieną už dienos algą. Jokios 
darbininkų unijos nėra. Iš
naudojimas ir apsiėjimas su 
darbininkais žiaurus.

Gyvenanti čia darbininkai 
turi pragyvenimo daiktus 
pirkti iš tos pačios kompa
nijos krautuvės, tai iš algos 
mažai kas lieka.

Daugiausiai čia yra slavų 
iš Austrijos, antrą vietą uži
ma finai.

Lietuvių yra 8 šeimynos 
ir apie tuzinas pavienių.

Susitvėrė SLA. kuopelė, 
bet dėl savo narių mažo 
skaičiaus nedaug ką gali ji 
veikti. J. Galinskas.

Kunigai su Šliupu prieša
kyje ir su prieplakomis tau
tininkais apsigaubę Raudo
no Kryžiaus skraiste Ameri- 
rikos lietuvių pirmeiviams 
sušuko: "bhu-bhu!" Bet 
šie skraistę nutraukė ir pa
sirodė pasauliui Dr. šliupas 
viešo melagiaus rolėj.* * *

Musu magikui Klero-Tau- 
tučiui "triksas" nenusisekė. 
Paslėptas rankovėj kiauši
nis iškrito ir suteršė leke- 
ruotus kamašus.

Sybilius.
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KELEIVIS

Pasikalbėjimas
Maikio su Tėvu

giją, pinigus ir laiką to-! Žinios iš Kanados 
kiems dalykams, kūne netik 
ką naudos neatneša, bet 
daug blėdies padaro.

Ir tie, kurie tokiu keliu 
praleis savo laiką, yra ap-

ant syk pakelti nuo žemės.
— Kaipgi aš galiu ant syk i 

abidvi kojas pakelti? Juk. 
man reikia ant ko nors sto-, 
vėti.

— Taigi tas ir reiškia, kad 
i žemė laiko tave prie savęs j 
pritraukus.

— Olrait, Maike, jei tu
[toks kvtras, i
!man, ant ko žemė stovi?

•

ant nieko nesilaiko. Ji su-! prakalbas
I kasi apie savo ašį ir taip be- kunigas pasiuntė "Nekalto | 
įsisukdama vienkart kėliau- [prasidėjimo švenčiausios 
ja apie saulę. j panelės” draugystės nares

— Va, va, Maike, papasa- prakalbas suardyti. Taipgi
kok man apie tą ašį, ba aš [ žinoma, kad tų p*asiųstų mo- 
senam krajuje buvau kalvis x--------x—-— —
ir apie tokius dalykus gerai' 
nusimanau.

— Gerai, tėve, aš tau pa-!
■ pasakosiu apie tai, tik ne!
Į šiandien, nes man jau reikia
i eiti mokyklon. Papasako- 
siu kitąsyk.

I

Konskripcijos klausimas —
* • • *• • •___ w

KATALIKAI TEISMO 
PRIPAŽINTI KAL

TAIS.
”Keleivio” skaitytojams

tai pasakyk jau žinoma, kad balandžio: 
an, ant ko žemė stovi? 13 d. š. m. Dayton, Ohio< 
— Ji ant nieko nestovi n* į drg. Ambrozavičiui laikant j 
it nieko nesilaiko. Ji su- prakalbas vietos lietuvių

— Maike, ko tu taip žiuri 
j mane, lyg suvalgyt norė
tum.

— Žiuriu, nes tu svyruoji.
— Tai ne tavo biznis.
— Jau tu girtas, tėve.
— Nausa.
— Nesigink, 

ant tavo nosies 
kaip policmano. 
žu taip gerti?

— Nesibark, 
tais reikia išsigerti. Ir šian
dien va taip pasitaikė: suė
jau blaivininkų susaidės 
prezidentą, jis ir sako: ”ei- 
va sunaikint po koki stiklą 
rudžio.” Na, juk neatsisa
kysi. Konstituciją reikia 
pildyt, reikia blaivybę pla- 
tint svaiginančius gėrimus 
naikinant Ir sakau jam: 
"olrait, eiva.” Na ir išsigė- 
rėm. Ar tai čia koks zbit- 
kas!

— Daug butų geriau, tė
ve, kad už tuos pinigus, ką 
išleidi tokiam "blaivybės 
platinimui,” nusipirktum 
gerą knygą, tai ir pats pasi
mokintum ir kitiems galė
tum ką-nors naudingo iš jos 
papasakot.

— Na jau ne, Maike, to
kių kvailysčių aš nedarysiu. 
Syki tavęs paklausiau ir 
kaip durnas nusipirkau mo
kslą apie kitus svietus. Už
mokėjau, rodos, bene tris 
kvoterius, ale daugiau tu 
manęs jau neapgausi.

— O ar negera buvo kny
ga?

— Gera? Tfu!..
— Nespiaudvk sau 

barzdos, tėve.
— Kaip ne spjaudyt.

nes matau 
— raudona 
Ar tai gra-

vaike, kar-

ant

— Kaip ne spjaudyt, kad 
pikta. Tokių niekų prirašy
ta, kad negali...

— Niekų?
— Žinoma. Paveizdan, 

tenai pasakyta, kad musų 
žemė yra apskrita ir aplin
kui apie ją gyvena žmonės. 
Kurgi tu toki kvaili matei, 
kad galėtų tam tikėti?

— Ar tu žinai, tėve, kad 
tik kvailys gali tam netikėti. 
Ir prie žmonių tu šitokių da
lykų. tėve, nenasakok. nes 
kiekvienas vaikas, kuris lan
kė nors pradinę mokyklą ir 
mokinosi geografijos, tave 
išjuoks.

— Kodėl išjuoks?
— Nes tu jau pasenai ant 

žemės begyvendamas, o da 
nežinai, kad ta žemė yra ap
skrita.

— Ar ir tu, Maike, tiki, 
kad ji apskrita?

— Žinoma.
— Tai ir tu esi kvailys.
— Aš tau galiu ir priro- 

dyt, tėve, kad ji apskrita.
"— N«buk durnas, Maike. 

Kaip tu man gali prirodyt, 
kad žemė yra apskrita, ka-

da aš aiškiai matau, kad ji 
yra plokščia kaip pajus. Jei 
nori, užlipkim ant stogo ir 
aš tau tuojaus parodysiu, 
kad mano teisybė.

— Tau taip rodos, tėve, 
dėlto, kad žemė yra labai di
delė ir tu jos apskritumo ne
gali matyti. Juk ir skruzdė 
užlipus ant didelio arbūzo 
mano, kad to arbūzo pavir
šius yra plokščias. Jai taip 
rodosi dėlto, kad ji mato 
tiktai mažą vietelę apie save. 
Taip yra ir su tavim, tėve: 
kada tu stovi ant žemės, tu 
matai tiktai nedidelį plotą 
apie save. Tas plotas išti
krujų gali būt plokščias, ir 
net įdubęs, taip kaip ir ant 
arbūzo gali būt nedidelių 
duobių. Bet jei tu butum, 
tėve, toks didelis, kad galė
tum ant syk pusę žemės ap
žvelgti, tu pamatytum, kad 
ji ištikrujų yra apskrita.

— Man rodos, kad tu, 
Maike, meluoji. Jeigu aš 
negaliu matyt, kad žemė yra 
apskrita, tai kaipgi tu gali 
matyt? Juk tu daug mažes
nis už mane.

— Aš tą žinau iš knygų, 
tėve.

— Knygos meluoja.
— Aš mokinausi to moky

kloje.
— Kaip tu. Maike, gali to

kių dalykų mokykloj moky
tis? Juk Į mokyklą žemės 
niekas neatneš.

— Tėve, tu tiki, kad yra 
velnias. Aš paklausiu, ar 
kunigas tau parodė kada 
nors toki sutvėrimą bažny
čioj ?

— Nausa.
— Paskui, tu, tėve, tiki,! 

kad yra pragaras. Ar tu ji' 
matei kur nors?

— Nausa.
— Matai, tėve, tu tiki į j 

tokius daiktus, kurių nė tu 
pats neesi matęs, nė kiti ma- [ 
tė, ir net faktų nėra, kad to-' 
kie daiktai galėtų būti. Tuo 
tarpu tu nori, kad žemė bu
tų atnešta mokyklon, idant 
persitikrinus, kad ji yra ap- [ 
skrita. Tai negalimas da
lykas, tėve. Žemės atnešti [ 
mokyklon negalima. Žemę; 
galima tiktai apvažiuoti. Ir 
žmonės ne sykį jau ją apva
žiavo. Tas ir parodo, kad I 
ji apskrita. Yra ir daugiau j 
prirodymų, kad ji apskrita,’ 
bet apie tai aš tau nepasako
siu. nes šiandien neturiu lai
ko.

— Na, gerai, vaike, jeigu 
žemė yra apskrita, tai kadėl 
mes nuo jos nenusiritam?

— Nes ji laiko mus prie 
savęs drūčiai pritraukus.

— Ką tu čia kalbi. Mano 
kojos visai nepritrauktos.

— Na, tai pabandyk jas

Musų skaitytojai atsime
na. kad Vokiečių kancleris 
Bethman Hohveg, kalbėda
mas reichstage balandžio 5 
d., oficijaliai paskelbė, jog 
vokiečiai anaiptol nemaną 
grąžinti rusams tų tautų, 
kurios gyvena nuo Baltijos 
jurų iki Paliesiu pelkių. Ki
tais žodžiais tariant, vokie
čių valdžia jos kanclerio lu
pomis pranešė, norinti "pa- 
liuosuoti” lenkus, lietuvius

i
■ 

[i
1 ir latvius.

"Šveicarijos Latvių Komi- 
[ tetas” griežtai protestuoja 

prieš toki kėsinimąsi užgro
bti latvius. "Latvių socijal- 

i demokratai,— sakoma pro
teste,— prieš tai protestavo 
[ 1915 m. rugsėjo mėn., nors 
tada už užgrobimo planus 
[ agitavo tik reakcijinė vokie
čių spauda, gi dabar tatai 
išgirdome iš kanclerio lupų.”

"Latvių Komiteto” su- 
i pratimu, vokiečių reakcio- 
[ menai nėra širdingi huosuo- 
I tojai. Juk jie patįs smaugia 
[ Poznaniaus lenkus, danus, 
| lotaringiečius. Pagalios, 
■ tuose pačiuose latviuose vo
kiečių baronai visuoemt bu- 

[ vo didžiausi žmonių snaudė- ‘ I • • • • • 1 — •jai, ir. nors jų čia tėra visų 
[gyventojų skaičiaus tik vie- 
[nas nuošimtis, vienok jie tu
pu tokių teisių, kokių turėjo 
ponai baudžiavos metais.

Toliaus sakoma, jog visos 
latvių partijos yra priešin- 

: gos, kad latviai butų priskir
ti vokiečiu valstvbėn. Pro- 

I teste sakoma, kad latviai no
ri liuosybės autonomijos pa- 

: vidale. Į autonominę Latvi- 
Iją turėtų Įeiti Kuršas, Lyv- 
1 žemės dalis ir latvių gyve-j 
[namoji Vitebsko gub. dalis.' 
bet ta autonominė Latvija! 

(neturėtų būti atskirta nuol 
' rusų, nes su šiais latviai su-' 
rišti tampriais ekonominiais [ 

[ryšiais. Todėl, atskyrus La
tvius nuo rusų, pirmieji pa- 

; sijus esą atskirti nuo savo 
ekonominio kamieno. Ly
giai taip-pat pakenktų rusų' 
ukiui plėtoties, jei latviai te
ktų vokiečiams.

Dėl visų minėtų priežas
čių "Šveicarijos Latvių Ko
mitetas" ir yra priešingas, 

. kad latvius priskirti vokie
čių valstvbėn. Vietoje to. 
jis reikalauja laisvos Latvi
jos, kuri butų laisvos Rusi- 
i jos dalis. 1905 m. latviai iš- 
ivien su visa rusų demakra- 
[tija vedė brolišką kovą už tą 
laisvą Rusiją, kuri turi atei
ti. Jie pergyveno visas re
akcijos baisenybes. Ir tada 
kaip tik tie patįs vokiečių 
baronai smaugte smaugė la
tvius. "Ir tik iš tos kovos,— [ 
baigiasi protestas, — bet ne 
iš tos ar kitos valdžios, mes 
laukiame išliuosavimo —lai-, 
svos Latvijos laisvoje Rusi-[ 
joje.” "N. L."

I

terų apie tuzinas pakėlė lai
ke prakalbų svetainėje triu
kšmą ir susirinkimas prisi
ėjo uždaryti. Už tą prakal-' 
bų suardymą ant rytojaus 
buvo suareštuota 9 moteris. 
Teisman prisirinko daug lie
tuvių. Gražys, suardyto su
sirinkimo vedėjas, atvedė 
du advokatu. Kunigas gin-j 
damas moteris teisme išva
dino socialistus anarchis
tais, šalies ir Dievo tvarkos 
: ardytojais. Teisėjas tuo- 
Imet pasakė katalikams pa- 
I mokslą, kad daugiau nekur- 
į stytų paikų moterų ardyti 
i tvarką. Oną Tulauskienę 
ir Lesauškienę už mėtymą 

[kiaušiniais nubaudė 5 dole- 
riais kiekvieną ir teismo lė
šas užmokėti. Gi kitas per
sergėjęs, kad kitusyk ne
klausytų savo piemenio ir 
nedarytų to, ką darė, palei-, 
do nenubaustas.

LSS. kuopa nutarė pa-; 
traukti moteris atsakomy
bėn už padarytus nuosto-' 

Į liūs ir blėdi. Apskundė ci- 
! viliškan teisman. Paimta 
advokatas Jos W. Shorts. j 
Nuo Tulauskienės ir Lesau- 
škienės reikalauta 8500.00 
atlyginimo. Uždėta areštas Į _. w . .
ant Tulauskienės ir Lesaus- turėjo uzsimoket 30 dolerių, 
kienė<= turtu j arba išviso 8113.00. Kadan-

Katalikai"nusigando pa-?' P™^ neturėjo, .tai su
lfate, kad su jais nejuokau- Panciotus įgabeno i patai- 
Ijamž Puolėsi prie salės sa- f05 n£?us-,Pne slunkl£ dar; 
vininko prašvli"kad susitai-! b*. T.k vėliaus kun. G. su 
kvtu už atlyginimą be teis-1 ?aI!™15k,u -slekl" 
mo. Salės‘savininkas suti-li? lk kojenų, tai Baltrusai- 
ko taikyties. Katalikai pra-iclas P^ eida;
dėjo prašyt susitaikyt G. ^Sb. kuopa nutarė 
Yušką ir V. Povilaiti, ku- skųsti Baltrušaičius uz pa
vienis sunaikinta buvo dra- darytą bledi. Mumeipalis 
bužiai. Ir tie kuone sutiko i’-eismas nusprendė. kad Bal- 
taikyties be teismo. Nesu-r^šaiciai turi užmokėt uz 
tiko tik Petronė Mozuraitie-[ sa^s .ian?a *>‘5.00. bet Bal
ne. Taigi po trijų mėnesių r^šaičiai turto neturi, tai 
katalikų darbavimosi muni- uždėta areštas ant jų algos, 

[cipalis teismas ėmėsi už na- -Ledu dirba Maxwell auto- 
-grinėjimo bylos. Teismas 
: pripažino, kad skundžiamo
sios turi užmokėti P. Mozu- 
raitienei 50 dol. ir didelius [ 
teismo iškaščius, o taipgi iri 

[už sugadintus drabužius.
Nuteistosios vėl likos pa

kauktos teisman 1 d. rugsė- 
Į jo pasiaiškinti, kodėl neuž
moka teismo ant jų uždėtą 
[pabaudą. Moteris apkalti- 
Įna kun. G—cių, kad jis jas 
prigundė. kad eitų i socialis-j 
tų prakalbas su kiaušiniais.

Teisėjas atideda teismą 
ant 5 d. rugsėjo ir reikalau-i 
ja. kad butų ir pats kun. G.

Rugsėjos 5 d. teisman atė
jo abi pusės. Teisėjas lie- . 
pia išrinkti vertėjus. Advo-1 
katas Shotrs perstato i ver
tėjus F. Graži, katalikai už
protestuoja. motivuodami, 
kad jis "bedievis." Teisėjas 
paskiria antrą iš katalikų 
pusės, šaukia kun. G.. Jo 
vargoninkas atsako, kad ku
nigas neatėjo, paaiškinda
mas, kad susirgo pilvo liga. 
Klausinėja kaltinančias ku
nigą už sukurstymą jų. Tos 
šiuo kartu užginčija, kad 
kunigas juoms liepė ardyt 
prakalbas. Teisėjas paste
bi. kad pirma (1 rugsėjo) 
jos apkaltino kunigą, o da
bar vėl teisina, vadinas, me
luoja. Teisėjas apreiškė, 
kad jos turi užmokėti baus
mę ir teismo lėšas. Katali
kės vėl ginasi, kad turto ne
turi, kad turtas priguli jų 
vyrams. Ir čia prirodyta 
melas. Advokatas Shorts 
parodė iš Common Pleas tei- ; 
smo rekordą, kad Tulaus-

I kienė turi savo vardu stubą _
j ir lotą prie Ai r gat vės. Tu-j g^ini, nes ne* tik kad ne- 
llauskienė teisinasi, kad ji 
skaityt nemoka ir nežinanti 
ar tai jos ar vyro stuba.

Teisėjas apreiškė, kad jei 
nebus iki paskirto laiko bau
smė ir lėšos užmokėta, tai 
bus parduota kaltininkių 
savastis.

Taip tai užsibaigė pirma 
[socialistų su katalikėmis by
la.

Antras katalikų užpuoli
mas ant socialistų buvo ba

landžio 28 d. Buvo draugi
škas LSS. 245 vakaras salė-' 
j e po n r. 244 Valley st. A- 
pie 9 vai. vak. atėjo broliai' 
Jonas ir Antanas Baltrušai
čiai, pažiurėjo per langą ir 
kirto plyta i langą, 

i Pasileista juos vytis, bei 
piktadariai pabėgo. Anta- 

i nas prispirtas prie upės 
kranto krito vandenin ir iš
plaukė kitan kraštam So
cialistai pranešė policijai, 
bet ta reikalavo varanto. 
Išpirkta varantas ir suareš
tuota Baltrušaičiai. Saliu- 
ninkui J. Šlekiui užstačius 
už juos 500 dolerių kaucijos 
paleista iki teismo.

Baltrušaičiai abudu vy
čių vaisko nariai. Jie manė 

. pastatys visą rotą vyčių tei- 
isman ir melais išsisuks nuo 
■užpelnytos bausmės. Apsi- 
i riko. Socialistų akvokatai 
J. Shorts ir Frank Kriehbiel 
[teisme išrodė katalikų me- 
; lavimus po prisieka. Teis- 
| mas rado kaltais abudu Bal
trušaičiu: Antaną nubaudė 
50 dolerių bausme, o Joną 

[25 doleriais. Teismo lėšų

I

svaiginančių gėrimų už
draudimas — pirmuti
nis civiliškas šliubas.

Iš Torontos mums rašo
ma:

Kiek laiko atgal buvo pra
dėta ir čionais kalbėti apie 
konskripciją arba priversti
ną kareiviavimą, ypač tar
pe ateivių, bet dabar aptilo. 
Tečiaus aš pradėjau gauti 
laiškų iš Montrealo nuo 
draugų, kurie jau nusigan
dę, kad įvesią priverstiną 
kareiviavimą ir sykiu imsią 
ir ateivius. Potam jau pa
sirodė ir laikraščiuose Ka
nados lietuvių aimanavimas, 
ir prašymai patarimų nuo 
redakcijų, kokiu budu nuo 
to pavojaus išsigelbėti. Aš 
tą visą patėmijęs irgi pradė
jau tuomi rūpintis. Bet ka
dangi pas mus, Torontoje, 
nieko nebuvo kalbama, tai 
vėl nusiraminau. Vienok 
apie visa tai papasakojau 
anglams ir paklausiau jų, ar 
gali čionai įvykti konskrip- 
cija. Ir šiai paduodu jų nuo
monę; jie sako: "Konskrip- 
cijos čionai neįves todėl, kad 
tas turėtų eiti per referen
dumą, o per referendumą ei
nant už įvedimą konskripci
jos balsuos tik seniai. Iš 
jaunųjų, katrie buvo karės 
šalininkais, tie jau išėjo 
liuosnoriais. Montreale taip 
daug kalbama apie kons- 

[ kripciją todėl, kad iš Mont- 
. realo ir abelnai iš visos Que- 
beco provincijos mažai ėjo 
liuosnorių. Ėjo mažai todėl, 

• kad tenai daugiausia apgy- 
į venta francuzais, kurie yra 
dabartinei karei priešingi. 

[Taigi valdžia, norėdama,kad 
francuzai daugiaus rašytų- 

jsi į kareivius, gąsdina viso
kiais budais. Torontoje nė
ra nieko panašaus, kadangi 
čia apgyventa anglais, kurie 

j daugiau eina liuosnoriais."
Tai tokia anglų nuomonė. 

Bet išdalies pasirodo vieto
mis ir teisybės, nes aš pats 
patėmijau atvažiavęs į To
ronto, kad čia randasi kelis 
sykius daugiau kareivių, ne
gu Montreale.

Žinoma, visa tai yra pri
vatinių žmonių patėmijimai. 
Bet štai kas oficialiai pas
kelbta anglų spaudoj apie 

[ konskripciją. Laikraštyje 
j "The Torronto World” 2 
, spalių oficialis valdžios pra- 
i nešimas, kad visoj Kanadoj, 
Į išskyrus tik Brit. Kolumbi- 
[jos karės apskritį, jau iš- 
i rinkta šalies tarnystės dire
ktoriai, kurie neužilgo tu
rės savo suvažiavimą (ro
dos. Ottavvoje) ir kartu su 
kariumenės vyriausybe tu
rės apsvarstyti ir nutarti, 
ar naudingiau valstybei bu
tų,. jeigu tinkami kariume- 
nei vyrai pasiliktų prie dar
bo namieje, ar paėmus juos 
i karę. Taigi konskripcijos 
klausimas tik dabar da bus 
svarstomas.

Dabar pasakysiu keliatą 
žodžių apie blaivybę.

Toronto j ir abelnai visoj 
Ontarios provincijoj nuo 26 
rugpiučio tapo užginta visi 
svaiginantis gėrimai. Dau
gelis žmonelių piktai į tai 
atsiliepia ir tikisi, buk par
grįžę kareiviai karei pasi
baigus vėl atidarys svaigi
nančių gėrimų pardavinėji
mą.

Kelios savaitės atgal, To
ronto j apsivedė jauna pora 
ir šliubą ėmė civilišką. Ro
dos, tai pirmas Toronto j at
sitikimas.

Toliaus gal daugiaus atsi
ras tokių porų, nes panaiki
nus svaiginančius gėrimus, 
daugelis žmonių, kurie pir
ma atliekamą laiką persėdė
davo prie bačkutės, dabar 
sunaudos knygų ir laikraš
čių skaitymui, iš ko platina
si susipratimas ir išnyks 
prietarai ir tamsumas.

žemaitukas.

K ,----------------------------- ------------------- ---------------—-----------

gali būti gerais ir supratin
gais draugijos nariais, bet 
stovi žemai ir netinka va- 
dinties būti šeimynos tėvais. 
Mano nuomone jiems turėtų 
būt griežtai uždrausta tver
ti šeimynas, nes toji liga yra 
visų piktybių ir nelaimių 
šaltiniu.

Tai pasekmės netikusio 
.praleidimo liuoso laiko.

Bet ne visi taip laiką lei
džia. Kiti pasilinksminę 
per vasarą, atsilsėję, praleis 
savo žiemos laiką vakarinė-! 
se mokyklose. Pasistengs [ 
sunaudoti kiekvieną valan-' 
dą taip, kad ji butų naudin
ga: pasimokins, prasilavins.

O vienas mokytas atsve
ria šimtą tamsuolių!

Daugumai iš musų lietu
vių jaunuomenės stoka mo
kslo, žinojimo, patyrimo. 
Geriausis būdas tą viską 
įgyti praleidus vasarą atvi
rame ore, pasilinksmini
mais, žiemą pašvęsti apšvie- 
tai.

Nors daugumai ir sunku 
pasirodytų laiką sunaudoti 
apšvietai, bet reikia atminti, 
kad viskas, kas gera yra, 
sunkiai atsiekiama. Bet 
pasekmės už tai geros, ir 
žmogus savo nuveikimu lie
kas užganėdintas. Jaučiasi 
galingu, pergalėjęs sunke
nybes. Sykiu su tuo jis pa
gerina taipgi ir savo mate
riali būvį. Liekasi gerbia
mu ir pripažintas sveiku na
riu visuomenės.

Abelnai tarp lietuvių yra 
daug be jokio pradinio mok
slo, nemokančių, ne tik ang
liškai rašyti arba skaityti, 
bet ir lietuviškai. Dėlto rei
kia lankyti vakarines mies
to mokyklas, kur mokinama 
angliškai už dyką, arba vėl 
sutverti lavinimosi ratelius 
ir savitarpoje pramokti lie- 

i tuviškai. Tas mums yra 
būtinai reikalinga, ypač gy
venant svetimam krašte.

Taipgi tarpe lietuvių per- 
maža yra amatninkų. Pra- 

■ silavinus angliškai, reikia 
lankyti vakarines mokyklas, 
kur už mažą primokėjimą 
mokinama amato. Yra ki
tuose miestuose viešos 
techniškos mokyklos mo
kinama už dyką. Delto-gi 
reikia pasinaudoti tuom žie
mos laiku, nes amatninkas 
ir dirba trumpiau ir leng
viau, ir geriau uždirba už 
paprastą darbininką.

Dar galima ir toliaus ke
liauti. Suprantant angliš
kai ir turint amatą, nereikia 
būti tuomi galutinai paten
kintu. Kelias yra atdaras 
ir tolesniam lavinimuisi. Ži
nojimas ir mokslas blėdies 
nedaro, o naudą vis didina.

Galima toliaus vakarais 
lavintis, kad užbaigus "high 
school" pasinaudojant tomis 
mokyklomis, kur yra įvesta 
mokinimo vakarais sistema; 
kur to nėra, beveik kiek
viename mieste randasi Y. 
M. C. A., kur yra sutaisyta 
viskas atsakančiai už nedi
delę mokestį. Dar kitose 
vietose randasi ir kolegijų 
kursai inžinierysties, teisių, 
dailės ir abelnai viso moks
lo ir tai labai prieinama.

Nors gal ir ilgas laikas 
pasirodytų — dešimts metų, 
nor gal ir sunkiai butų išlai
kyti, kad sunaudoti savo lai
ką dėl to, bet atminkit, kad 
tikintis gyventi daugiau, ne
gu dešimts metų, tai rodos, 
geriau pavargt tą trumpą 
laiką, negu visą amžių.

Bet tai darbas naudingas, 
atnešantis tolesniam gyve
nimui linksmumą, paguodą.

Kokį kelią pasiskirsi, bro
lau, kad sunaudoti savo žie
mos vakarų laiką?

Mano patarimas bus, kad 
lavinimosi

J. D.

mobilių dirbtuvėje ir baus
mę turi atmokėt iš savo al- 
gu.

Taip tai katalikai laimėjo, 
pagal savo dvasiško tėvo 
komandą vesdami kovą su 
socialistais.

Socialistams lėšų buvo 
(už varantus) 12 doleriu. 
Advokatai vedė bylą už pu
sę nuo katalikų išlaimėtų 
pinigų.

Katalikai socialistams už
mokėt turėjo išviso 125 do
lerius, neskaitant teismo lė
šų. Advokatams mokėjo po 
25 dol. už dieną, taip kad iš
mokėjo išviso nemažiau 600 
dolerių.

Gal visa tai pamokins mu
sų fanatikus, kad barbariš
kais savo darbais jie negal 
apgint kunigų bizni.

"Keleivio” reporteris.
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Kaip manai praleisti 
žiemos vakarus.

Praėjo karštas vasaros 
oras. Pasibaigė dienos, ku
rias reikalinga buvo praleist 
ant tyro oro, Pasidžiaugti 
gamtos grožybe ir pasilinks
minti.

Bet kas kits dabar. Laikas 
praleidžiamas kambariuose. 
Deltogi reikia žiūrėti, kad 
praleidus tuos ilgus vakarus, 
naudingai.

žinau gerai, kad daugelis [ 
praleis savo laiką saliunuo- [ 
se, ”pool ruimiuose” ir prie ‘ pasinaudotum 
kazyrų. Eikvos savo ener- keliu.

I

I

I

V
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C PVrniS/nC krikščioniška minia galų- 
i n Ui u H 1 h U v- Šate sutiko vilkt savo aukas 

! toliaus gatvėmis iki teismo 
PERSERGĖJIMAS. ! nan™> kur, Pako,rė ant tele-! 

. T grafo stulpo, kad teisėjai 
Š^uomi perspejam visus L. matytų, jog Amerikos pilie- 
F- skynus Chicagoj ir jos tejsmo moka baust,

apielmkese, kad nesiųstu- _____
mete aukų per Tananevi- « y . 
čiaus banką, nes su ja kaž- rlOCKSl
kas ten pasidarė ir nebeiš- 
moka pinigų. Šiomis dieno
mis Ciceros rinkėjai A. B. 
Liutkus, A. Dragut ir F. A. 
Golubickis atsiuntė per Ta- 
nanevičių L.Š.F. kasieriui 
$150 ir tų pinigų jau negali
ma buvo gaut. Bostono ban
ką Tananevičiaus bankos 
čekį sugrąžino ir už protes- ’blevo!
tą L. Š. Fondas turėjo da uz- - 
mokėti $2.81 lėšų.

L.Š.F. ižd. K. Šidlauskas, 
Globėjas J. Geužis.

«< 
y

Pajieškau savo pažįstamo Frano 
Vargono, Kauno gub., Šiaulių pav., 
Sutkunų kaimo, gyveno Westville, III. 
Turiu jam labai svarbią žinią iš Lie
tuvos. Meldžiu atsišaukti.

K. Galinauski,
17 Lexington st., Waltham, Mass.

KOSTIUMŲ BALIUS.
LSS. 67 kuopos, Brighton, Mass, 

bus Subatoj, 14 Spalių- October, 1911 
RODDY SALĖJE 58 MARKET ST.

Pradžia 7:30 vai. vakare. Todėl 
visos apielinkės lietuviai nepamirš
kit tsilankyti, nes minėtas balius bos 
toks įvairus, kad iki šiol panašaus 
da nebuvo. Galite pasirodyt kuoįvai
riausiai kaip tik kas sumano. Kuris 
bus pasirėdę keistesniai už kitus, ne- 

I žiūrint ar vyras ar moteris, gaus 
brangias dovanas. Atsilankykite kas 

. tik gyvas, nes visas pelnas skiriamas 
įsteigimui Lietuvių Name scenerijos.

KOMITETAS. (40)

Faj ieškojimai Pajieškau apsivedimui
' nuo 18 iki 25 metų amžiaus. Su pir- 
mu laišku meldžiu prisiųst savo pa
veikslą. Platesnes žinias suteiksiu 
per laišką. (40)

Paul Smith,
934 Portland st, Flint, Mich.

AUKOS 
LIETUVOS ŠELPIMUI.

ATSKAITA. 
LIETUVOS ŠELPIMO FONDO 
FINANSŲ SEKRETORIAUS 

nuo Rugpiučio 1 iki Rugsėjo 1, 1916.
Rugp. mėnesio balansas $9,362.14 
Per "Naujienas” ant paminėjimo 

gimimo dienos A. Miklešauskiutės, 
Rockford, 111................................ $6.25

Per vietinį L.Š.F.K. iš Mahanoy 
City, Pa. ..................................... 78.62

Per Joną Stočkų nuo išvažiavimo 
Vienybės Choro Stoughton, Mass. 5.00 

Per "Tėvynę” nuo 97 kp. SLA. 
narių Cle Elum, Wash-............. 4.00
Per 'Tėvynę” nuo SLA. 255 kuo

pos, Lima, Ohio.........................  13.25
Per A. P. Dardenas nuo LSS. 244 

kuopos prakalbų, Akron, Ohio.. 15.90 
Per "Laisvę” nuo pikniko Liet.

T7. . , . v. 1 Dram. Rat. E. Vandergrift, Pa. 11.10Kaip skaitytojams jau zi-j Per "Laisvę” nuo 1 kp. Sus. Liet.
noma, kun. Mockus buvo ap-! K"“4®* • •.•.• • • •,•,.........  ,••••; •_ ® 00
skųstas vyaterburyje uz pa- 204 kP. Kewanee, 111............. 30.03

Mat Con-! Per A. Bulotą nuo Bulotos ir 2e- 
- .. r 1 i**’ • _ „1._:u imaitės prakalbų sekantįs: VelleynCCtiCUt valstijoj yra uzsili- View Park, Inkerman, Pa. $64.65; 
kės nuo 300 metu taip vadi- Grand Rapids, Mich. $3194, Detroit, 
namas ”Blue Law, kuris ,už sve|ių paveiksius $17.00; viso 
draudžia pašiepti arba kri- suaukauta ..................... 331.41

itikuoti Dievą. Pasiremda- An^'o. ue&°šviesosTr’-tė 
Amerikoje surinko $89.86, D. L. K. 
Vytauto Draugystė surinko $53.95; 
LSS. 186 kp. $20.35; per vestuves 
činkS^iR4o‘ vi^er‘° 1F J‘ '^SiOsi Pajieškau tėvo Petro Markūno, pir-

Per 'Naujienas sekantis: Krikš
tynose pas Maciauską, Chicago, 111. 
$3.75; krikštynose pas Laucius, Chi
cago, III. $5.05; krikštynose pas 
Paukštį Indiana Harbor, Ind. $6.50;

klerikalais pasibaigė.
Prisaikinti teisėjai nesusi 

taikė ir kitas nagrinė
jimas bus 3 gruodžio.

1

EKSPLIOZIJA KASYK
LOJ, SUŽEISTI 5 

UETUVIAL
Minersville, Pa.— Anksti_ _____________ ______

4 spalių dytą BuckRunCoal jr viską, ką tik tas ”Blue 
Law” apjuokti arba niekinti - 
draudžia. Kunigams taip 
ii7QiQ‘n'VT*ii^ * Komitetas Raymond, Wash.užsispyrus, policija, supran- S17OO; vestuėse Rimausk0 su Gu- 
tama, turėjo Mockų traukti "

1 atsakomybėn, nors ir labai 
nesiskubindama, duodama 
progos Mockui iš Waterbu- 
rio prasišalinti. Bet Moc
kus norėjo parodyt, kad 
areštavimo jis nebijo ir ne
bėgo. Jis išgyveno Water- 
buryje po prakalbų apie po
rą sąvaičių ir vistiek polici
ja jo neėmė, nors visi žinojo, 
kad varantas yra išduotas 
ir davatkos bėgiodamos 
pliauškia, kad Mockus jau 
suimtas, apkaitintas ir neuž
ilgo bus pakartas.

Galų gale vienas žymes
niųjų Waterburio piliečių 
nueina policijon ir užstato 
už Mockų kauciją. Taip jis 
areštuotas ir nebuvo. Kau
ciją užstačius jam tik pra
nešta, kad ateiti teisman.

Į policijos teismą atlapsė- 
jo keliatas kunigų ir prisive
dė parapijonų, kurie po pri- 
siega liudijo, kaip ”baisiai” 
Mockus piktžodžiavo prieš 
Dievą, nors jie Mockaus 
prakalbose ir būti nebuvo. 
Kunigai labai norėjo, kad 
Mockus butų apkaltintas.. 
Kad patenkinus tą didelį 
dvasiškų ”tėvų” troškimą, 
matomai, policijos teismas 
"davė” Mockui 10 dienų ka
lėjimo, tai yra paskyrė ma-| 
žiausią bausmę, kokią tiki 
=ulyg įstatymų galėjo. 

Tečiaus Mockus ir jo 
draugai su tuo nesutiko ir į 
oadavė apeliaciją į augštes- 
nį teismą.

Ir štai 21 ir 22 rugsėjo bu
vo nagrinėjama kun. Moc
kaus byla apskričio teisme. 
Kunigai čia vėl darė di
džiausias pastangas, kad 
Mockus liktų kaltas. Pasta
tyta jam kaltinti net tris ad- j 
vokatai. Ir visgi po dviejų 
dienų bylos nagrinėjimo ne
galėta prisaikintujų suoli-

Co. kasyklose ištiko penkis 
angliakasius nelaimė. Atė
jus darban taip vadinamas 
kasklų peržiūrėtojas, kuris 
pirma pereina per visas dir
bamas vietas, pranešė darbi
ninkams, kad butų atsargus, 
nes esą daug gazo, arba ir 
visai neiti Į darbą, pakol 
gazas bus prašalintas. Bet 
šitoj kapitalistiškoj sistemoj 
angliakasiai dirba ant kon
traktų ir darbai taip su
tvarkyti, kad žmogus neturi 
laiko ir pagalvoti apie savo 
pavojų, bet rūpinasi, kad 
koki dolerį uždirbus dau
giau savo gyvenimui palai
kyti. Taip buvo ir su šitais 
darbininkais. Norėdami pra
dėt greičiau dirbti, ėmėsi 
patįs varyti gazą laukan su 
vėjadario pagalba. Bet ne- 
apsižiurėjo, kad apsaugos 
lempa taip įkaito, kad eks- 
pliodavo. Gazai šovė M. 
Baužos ir V. Sabaliausko 
darbavietėse ir jiedu likos 
taip baisiai apdeginti, kad 
maža vilties yra jiems pa
sveikti; sudegė ant jų visos 
drapanos ir didžiausiuose 
vaitojimuose likos nugaben
ti ligonbutin.

Lengviau šitoj ekspliozi- 
joj likos sužeisti Juozas Ku- 
’šlikis (sąjungietis), J. An
tanaitis ir Tirva. Juos su
trenkė tiktai oro banga.

J. Ramanauskas.

I 
i

SKAITYTOJŲ ŽINIAI 
» "Keleivio” skaitytojai kada siun- 
[čia pajieškojimą į Redakciją, būtinai 
i turite prisiųsti ir tą juostelę, kuri 
' užlipinta ant laikraščio su jūsų var
du, neprisiuntus juostelės pa j ieško j i- 

i m ai nebus talpinami.
Pajieškojimai merginų, pirkimai, 

I pardavimai ir kitokie pasiskelbimai, 
' nors ir "Keleivio” skaitytojams dy
kai netalpiname. Už tokius pasigar- 
sinimus skaitome po 2c. už žodį 
kiekvieną sykį, arba po 50c. už sykį.

Siunčiant pagarsinimus ir kartu 
i kitokius reikalus į Redakciją visados 
rašykit kiekvieną reikalą ant atski- 

i ros popieros, tad visados gausit grai
besnį patarnavimą.

Mainant adresą būtinai reikia pri- ! r p p \o 3

Aš Prince Stasiulevičienė pajieškau 
savo vyro Chalio Stasiulevičiaus, mel- 

jdžiu tavęs, Chali, sugrįžti. Gali pa
rašyt laišką Vaitulionio adresu: Box 
562, jis man perduos. Noriu 
pasakyt, dėlto jei negrįžai, 
atrašyk.

Prince Stasiulevičienė, 
Crystal Falls,

tau ką 
būtinai 

(42)

Mich.

Pajieškau apsivediumi merginos, 
ne senesnės 30 metų. Aš esmi 26 
metų, turiu gerą darbą ir gerai už
dirbu. Norinčios gražaus gyvenimo 
lai atsišaukia prisiųsdamos savo pa
veikslą.

F. Višniauskas,
44 Hindle str, Detroit Mich.

siųst SENĄ ir NAUJĄ adresą, kitaip 
laikraštį permainyt negalime.

"Keleivio*' Administracija.

Pajieškau Petro Prunckuno, Kauno 
gub, Panevėžio pav, Pušaloto valse, 
Joniškiu parap, Maskolaukio kaimo. 

! Meldžiu atsišaukti.
K. Baltaragis, 

_______ ____ 1. Little Falls, N. Y.

mi tuo įstatymu, katalikų 
■ kunigai įskundė policijai 
(Mockų, buk jis savo prakal
boj išjuokia Dievą, bažnyčią

I

donyte, Rochester, N. Y. . .6.90. 
Lietuviai Powers, Ore, $13.90; Chi- 
cagos Lietuvių Dr-ja Savitarpinės 
Pašalpos $50.00. Vestuvėse Viliuno 
su Makauskaite Rochester, N. Y. 
$2.21; viso .................................  105.31

Per Frank Pasen, auka nuo The 
Bruner VVoolen Co, Girardville, 
Pa. .....................................................5.00

Per vietos L.Š.F. skyrių nuo L.
S.S. 17 kp. $5.00 ir šv. Roko Drau
gystė $50.00, ir smulkių aukų — vi
so ............................................... 100.00

Pelnas nuo baliaus per sekančias 
draugystes: Liet. Raudonos Rožės 
Pašalp. Kliubas, Dr-stė Lietuvos 
Kareivių; Vakarienės žvaigždės pa
šalpos Kliubas; LSS. 138 kp.; Na
mų Savininkų—Improvement Kliu
bas; Lietuvos Mylėtojų Draugyste; 
Vyrų ir Moterų Apšvietos Dr-stė; 
Cicero Liet. Šelp. Fondo Komitetas. 
Cicero, III..................................... 80.00

Pelnas nuo Iliustruotų prakalbų 
po 7-ta Rajoną atliko drg. A. Va- 
linčius ir V. Andriulevičius, Pitts
ton, Pa............................................  8.25

Per O. Valinčius pelnas nuo Ra
čiūno krutamu paveikslų, vakaras 

i surengtas per Lietuvių Viešo Kny- 
I gyno Draugiją Pittston, Pa. .. 5.00

Nuo Lietuvos Sūnų ir Dukterų 
Draugystė pikniko nuo išleistų dai
ktų pusė pelno, Hortford, Conn. 32.50 

I A. P. Daridėnas nuo krikštynų 
pas J. Zablockį, Akron, Ohio. 8.00

Per Newark Pirm. Draugijų Są
ryšio ir auka nuo Liet- Neprigul- 
mingo Kliubo $15.00; viso .... 70.00

Nuo Bulotos, Žemaitės ir Bulotie
nės prakalbų: Chicago, III. Westsi- 
de $63.30; So. Omaha, Neb. $51.10. 
Ten pat už svečių paveiksius $5.00; 
Shebovgan, Wis. $35.10; Indiana 
Harbor. Ind. $41.36; Chicagoje per 
Žemaitės pagerbimui vakarą $24.00; 
nuo to paties vakaro liko pelno $48; 
Kenosha, Wis. $70.00; Ten pat už 
paveikslus $1.50; Racine, Wis. $65.- 
60c.; už paveikslus $2; Chicago, III. 
Roselande nuo prakalbų parengtų 
L. D. K. Vytauto Draugijos No. 2 
$34.12; už paveikslus $13.75;

Viso ..................................  7o2.33

Pajieškau savo vyro Alekso Re- 
menčiaus (Reyman) 20 d. rugsėjo 
jisai pametė mane, palikdamas be jo- 

Aš Jonas Samsanavičius pajieškau j kio cento. Jisai Kauno gub, Velio- 
draugų: Vinco Ditkevičiaus, V. An- nos parap, Bartiškių sodžiaus. 5 pė- 
drulevičiaus ir Jono Germanavičio; išjdų ir 5 colių augščio, 25 metų am- 

• Stakliškių (kiti gi Stakliškių parap.), ' žiaus, pilno dailaus veido. Per pen- 
Trakų pav, Vilniaus gub. Taipgi ir kerius metus gražiai sugyvenom ir 

Į kitų stakliškėnų meldžiu atsišaukti.
Aš esu pabėgęs nuo karės Rusijon. 

Adresuokit taip:
I Gor. Armavir, Kubanskoj obl. 

dom D-ra Kudravceva.
Ivanu Samsanoviču.

RUSSIA.

' ma 4 metų gyveno Westville, III, aš j 
I jo sūnūs sugrįžau iš kariumenės ir , 
norėčiau jį sužinoti, kur randas, todėl :

I kurie jį žinote malonėkit pranešti. | 
Petras Markūnas, (40)

! P. O. BOX 29, Westville, III.
i

Elzbieta Višniauckaitė, Suvalkų gu
bernijos, Mariampolės pav. Meškučių 
kaimo, lai atsišaukia, arba kas apie 
ją žino, meldžiu pranešti, nes turiu 

j labai svarbų reikalą. (40)
Joe Sukaverckis,

; P. O. BOX 308, Haileyville. Okla.

Pajieškau Jono Petraucko, jis gy
veno pirmiau Providence, R. I., Ju
raičių sodos, Šilalės parap., taipgi pa
jieškau mano draugų ir pažįstamų, aš
paeinu iš Kauno gub, Raseinių pav, i laikėm Hartforde grocerštorį. 
Šilalės parap. Girininkų sodos. ' k;i, ——vai.

Antanas Vidmontas, (41)
B0X 93, Štili River, Conn.

I

Pajieškau Prano Januso, gyvena
: Philadelphijoj. Aš pamečiau jo ad- 
į rasą, turiu labai svarbų reikalą, pra
nešti. Malonėkit kas apie jį žino pri- 
auot jo adresą. (40)

K. Januša,
196 7th avė, New Y’ork, N. Y.

Pajieškau A. Sabaliausko, Kauno 
gub, Vilkmergės pav, gyveno Bronz- 
ville, N. Y. Turiu svarbų reikalą ir 
meldžiu atsišaukti. (41)

T. Šeibok,
į 152 Rauber st, Rochester, N. Y.

Pajieškau tėvo Selvestro Beliausko 
ir brolio Petro ir pusseserės Anelės 

Išauličiukės po vyro Kvetkauskienės. 
Jie risi Vilniaus gub, Trakų j>av, 

, Jezno valsčiaus, Slabados kaimo. Tu- 
(riu svarbų reikalą, malonėkit atsi- 
ašukti, arba kas apie juos žino pra
neškite. (40)

Anelė Beliauckaitė, 
2812 Alter st, Philadelphia, Pa.

Pajieškau pusbrolių Jurgio Kamin
sko. Beržinių kaimo. Plutiškių parap, 
ir Pijušo Baltrušaičio, Gulioniškių 
kaimo, Rudos parap, Mariampolės 
pav, Suvaikų gub. Kas apie juos žino 
malonėkit pranešti. (40)

Liudvika Siliauskienė, 
5 Adams st, Holyoke, Mass.

Pajieškau savo vyro, Viktoro Ru- 
biko, kurio ir paveikslą čionai pa
duodu. Kelios sąvaitės atgal jis iš-

Pajieškau apsivedimui merginos, 
. ne senesnės 25 metų, mylinčios šva
rų šeimynišką gyvenimą. Su pirmu 

i laišku prašau prisiųsti savo peveik- 
: slą. Paveikslus grąžinsiu.
P. O. BOX 137, W. Warren, Mass. 

I--------------------------------------
Pajieškau apsivedimui merginos, 

nuo 18 iki 25 metų amžiaus, mokan- 
1 čios skaityt ir rašyt. Aš esu 23 metų 
amžiaus, blaivas. Su pirmu laiš- 

l ku meldžiu prisiųsti savo paveiksią. 
■ Atsakymą duosiu kiekvienai.

O. Ketvirtis,
7013 Whitney avė, Cleveland, O.

DVYLIKA LEKCIJŲ AN
GLIŠKOS KALBOS 

Lengvai ir parankiai sutaisytos, 
kurias išmokus turėsit gerą pradžią 
išmokt KALBĖT Ir RAŠYT ANGLIU
KAI. Jeigu netikit tam išradimui, 
perskaitykit pirmą lekciją ir persi- 
tikrinsit ar teisybė. Prisiąskit 10c, 
o tuojaus gausite lekciją. (41)

MONTELLO CORRESPONDENCE 
SCHOOL,

MONTELLO, MASS.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nuo 18 iki 25 metų amžiaus, geistina, 
kad mokėtų nors kiek anglų kalbos. 
Aš esu 28 metų ir turiu valgomųjų 
daiktų krautuvę. Su atsišaukimu 
meldžiu prisiųst savo paveikslą, kiek
vienai duosiu atsakymą. (41)

A. Ur.
363 Bentville st, Montreal, Canada.

CIGARETŲ KUPONAI 
Išmainomi ant vertingą dovaną.
Mes turime sandėlyje virš 700 skir

tingų daiktų ir priimame visokius 
kuponus. Atsilankykit ir pamatykite 
musų daiktus. Neimkite patįs 
mų premijų, mes esame vietos 
tais visų didžiųjų kompanijų.

BERNSTEIN & SON, 
40 Beach st, Boston,

siulo- 
agen- 

(?)

Per 3
• mėnesius jokių bilų nemokėjęs, su- 
; rinko visus pinigus ir išvažiavo. Te- 
| gu atsišaukia. Kas apie jį praneš, 
į jam pačiam neatsišaukus, gaus 20 
dolerių atlyginimo.

J. Reyman,
101 Sheldon st, Hartford, Conn.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
butų geistina, kad butų Suvalkų gu
bernijos, Garlevos parap, nuo Mau
ručių, kur yra mano tėviškė, čionai 
turiu gerą darbą. Su pirmu laišku 
meldžiu prisiųsti savo paveikslą. 
Kiekvienai suteiksiu atsakymą ir pla
tesnes žinias. (41)

Joseph M. Skučukas, 
BOX 164, Stanhope, N. J.

P.L. HOLLANDER & CO

REIKALAVIMAI

REIKALINGI RANKOMIS MEZGĖ
JAI ir KAROLIUKŲ VARSTY- 

TOJAI.
Atsišaukit pas.

MISS SCOTT, 
Penktos Lubos,

48 PARK SQUARE, BOSTON.

(?>

Pajieškau brolio Antano Kazlausko, 
Kauno gub. ir pav, Stakų parap. 
Raudonio vaisė. Kibartų kaimo, taip- j 
gi pusbrolio Antano Masaičio, Sere- • 
džiaus parap, Pikcunų kaimo. Mel- ' 
ežiu atsišaukti. (41)

Juozapata Kazlauskytė, 
610 Columbia Avė, Baltimore, Md.

Pajieškau Juozo Mikučionies, Su
valkų gub, Seinų pav. Serijų valse, 
Paliūnų kaimo, gyveno Chicagoj. Mel
džiu atsišaukti.

Juozapas Nalivaika,
165 Baker st, Gardner, Mass.

Pajieškau Vinco ir Jono Mikalajūnų 
(Vilnanių) ir Antano ir Pijušo Stač- 
kų, visi Kauno gub., Vilkmergės pav., 
Debeikių parap. Meldžiu atsišaukti. 

Jonas Klebanas,
154 Hope st., Brooklyn, N. Y.

Pajieškau draugių: Teklės Palio- 
niukės ir Agnės Grigaliunėlės, abi 
gyvena bene Chicagoj, paeina iš 
Kauno gub, Panevėžio pav. Upytės 
parap.

V. Kildosaitė.
9 Ames st, Montello, Mass.

REIKALINGAS Duonkepis, pirma- 
rankis, mokantis gerai darbą. Mo
kestis gera. Kreipkitės šiuo adresu: 

S. BAKANOVSKAS, (40) 
Jewett City, Conn.

! --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REIKALINGAS Choro Vedėjas.
Choras gyvuoja antri metai. Moky
tojui pragyvenimui užsiėmimų yra 

| įvairių. Galintis mokyti dainų ir 
; chorą vesti malonės greit susižinoti 
šiuo adresu: (41)

J. T. Jankus.
14 Glenwood avė, Binghamton, N.Y.
------------------------------------------------------------------------------------------ •

PARDAVIMAI
PARSIDUODA Bučernė ir Groser-

1 nė, per 6 metus toje vietoje laikiau 
biznį. Parduodu todėl, kad pasista- 

! čiau savo namą kitam mieste ir tenai 
i persikeliu gyvent Kreipkitės šiuo 
; adresu: (41)

STAN. KERŠIS.
14 AVarren st, East Cambridge, Mass.

Motiejus Kukie parduoda NAUJA 
NAMĄ ir daug žemės, geroj vietoj, 
prie ežero, Jonsons Point, netoli nuo 
Haverhill. Priežastis pardavimo —- 
eina biznin. . Kas nori pasinaudoti 
gera proga, lai pasiskubina. Nuo 
Haverhillio prekiuoja karu 5c. Kreip
kitės po. No:
113 Merrimack st, Haverhill, Mass.

Aš sakau 
nebūkite 
panašus 

iW

Vaikinai, moteris 
ir merginos!

Išbandykite mus 
toaletines preparaci
jas. Geriausi daiktai 
dėl panaikinimo sau- 
lerudž.ių spuogų ir vi
sokių plėmų ant vei
do. Geriausi išdirbi
niai dėl padailinimo išveizdos.

Naudingi pamokinimai kaip užlai
kyti švarią, dailią išveizdą dykai.

Atsišaukite pas

TOILET LABORATORY, 
Cor. Wirren st. & Lincoln m. Utica, N. Y.

((

76 ŽMONĖS SUŽEISTI 
TILTO KATASTRO

FOJ CLEVELAN- 
DE.

Mums prii’.'sta iš "Cleve
land Prese” inkaru?, kerne 
aprašoma didelė katastrofa. 
Įvykusi Clevelande pereito! 
savaitei ant 3-čios gatvės 
tilto. Privažiuojant prie til
to vienas gatvekaris likos 
motormano nebesuvaldo
mas ir bėgdamas visu grei
tumu iššoko iš bėgių, sudau
žė du vežimu, užmušė vieną 
arklį ir atsimušė į plieno ninku įtikinti, kad Mockus 
stulpą. Tuo tarpu užbėgo yra kaltas. Kada reikėjo iš- 
kitas ir ^traškėjo į visą kru- nešti nuosprendis, suolinin- 
vą lauže. Nelaimės padidi- kai nesusitaikė. Mat butą 
nimui įlūžo tiltas ir viskas i jų tarpe fanatikų, kurie no- 
nudardė.io žemyn ant gele- rė.io Mockų apkaltint, bet 
žinkelio. Nelaimės pasekmė-i šviesesniais protais suoli- 
je 2 žmonės likos užmušti, o minkai su tuo nesutiko ir 
76 sužeisti. ! jokio nuosprendžio

---------------- i negalėjo.
SULINČIAVO DU NEG- i Kintus

RU.

Viso per rugpjūčio mėnesį įplau
kė ........................................ $1,851.16

Iš banko nuošimtis iki liepos 1 
dienai 1916 ............................. $120.00

Viso su balansu ...
Išlaidos:

Susinėsimų sekretoriui J. Neyia- 
ckui už įvairias smulkias išlaidas 
pasidarė .................................... $10.80

A. Bulotai ir Žemaitei už pragy
venimą ir kelionės lėšos 
su prakalbomis ........

Už išmainymą privat.

Išmokėta per rugpiučio

Rugsėjo 1. 1916 lieka pas L. Š.
F. iždininką K. Šidlauską $10.890.94

Iki rugsėjo 1, 1916 įplaukė į L.
Š. Fondą ............................. $24.718.41

T. L. Dundulis,
L.Š.F. Finansų Sekretorius.

Rugsėjo 1. 1916 lieka

išnešti
Teisėjas prisai- 

........ šuolininkus tuomet 
! paleido. Gruodžio 3 d. byla

Oklahomos valstijoj. No-!bus nagrinėjama antru kar- 
wata miesto gyventojai iš-i tu.........................
plėšė iš kalėjimo du negru. Teisme mockui buvo liep- 
kurie buvo kalinami už nu-!ta pasakyti prakalbą, kiek 
šovimą šerifo pagelbininko, ’ galima tokią pat, už kurią 
ir prieš teismo namą pakorė jis buvo kaltinamas. ~ Laike

KEWANEE. ILL.
Krikštynose pas P. Valiūną susirin

kusieji svečiai suaukavo nuo kares 
nukentėjusiems $7.20.

Aukavo: Kazys Mekenas, Jurgis 
Aulinskis, Petras Valančunas. J"r. 
Bielskis. Julė Valiuniutė ir Marcelė 
Pašiškevičienė — po 50c.: A. G. 35c.; 
Jurgis Poleikis, Ant Silvestravičius, 
J. Valančiunas. E. Mendelis. Vera Va- 
liunienė. Teklė Pašiškevičienė, Vikt. 
Mekenas, Kaz. Ašauskis, Ant. Drau- 
montas. R. Mekenas. Kaz. Raudonis, 
St. Valiūnas, Jur. Žaltys, Tarnas Pu- 
nis ir Marcelė Mašalauskutė — po 
25c. Sykiu su smulkiomis aukomis 
$7.20.

Pinigai pasiųsta per "Keleivį” L.Š. 
F. kasieriui. Jonas Pašiškevičius.

Pinigai priimti ir perduoti L. Š._F. 
kasieriui. J. G. Gegužis.

mčn. $442.30

važinėjant 
.... $431.46 
čekių .. .10

$11,333.30

Pajieškau švogerio Juozapo Česnu
levičiaus ir Marės ėesnuievičiutės, 
gyveno Chicagoj. Jų pačių ar kas 
juos, žino prašau atsišaukti.

Andrus Adomonis Pekslainis. 
Oliver st, Stamford, Conn.

Pajieškau pusbrolio Karoliaus Art- 
mano, Kauno gub, Vilkmergės pav, 
Deltuvos valse. Tekūnų sodžiaus. 
Taipgi ir kitų pažįstamų meldžiu at
sišaukti.

Martus Artinam
38 6th st, Milwaukee, Wis.

Pajieškau pusseserės Viktorijos Le- 
onavičiukės, Kauno gub, Šiaulių pa
vieto. Žmirklių sodžiaus, prieš 3 me
tus gyveno Pittsburg, Pa. Meldžiu 
atsišaukti.

Chas. Melnis.
1915 lst str, Duluth, Minn.

Pajieškau savo vyro Juozo Kairuk- 
ščio, Suvalkų gub, Mariampolės pav. 
Panemunės kaimo. 37 metų amžiaus, 

Į 5 pėdų ir kelių colių augščio, gelto- 
' nais plaukais, ant kairio smilkinio 
i turi guzą, kairioji ranka su neišgydo- 
■ mu skauduliu (opa), prieš 2 metu jis 
' mane pametė, palikdamas didelaime 

važiavo iš So. Bostono darbo jieško- ■ varge. Prašau jo paties atsišaukti 
ti ir iki šiol neturiu nuo jo josiu ii-' ar kas žino pranešti, už ką busiu la- 
nių. Aš palikau viena su 1 metų ' bai dėkinga.

Agota Kairukštienė, 
Bayonne, N. J.

nių. Aš palikau viena su 1 
kūdikiu ir kenčiu didelį vargą.

Mariona Rubikienė,
41 Gatės st., So. Boston,

(42) 
Mass.

4 E. 21st str.,

I

i Pajieškau draugo Vlado Navicko, 
Suvalkų gub, Kalvarijos pav, Liudvi
navo parap, Raideriškių kaimo. Mel
džiu atsišaukti.

Antanas Stakniunas,
'20 E. \Vashington st, Nanticoke. Pa.I

I

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 rųšis 
išmokiname už sekančią užmokestį:

Tnition Cutting” už $25.00; ”Up- 
per Stitching” už $5.00, $10.00 ir 
815.00; "Vamping Course” už $25.00; 
"McKay stitching” už $35.00; ”Hand 
lasting and Pulling” už $15.00; 
"E-ltre Trimming” už $25.00; ”Edge 
Setting” už $20.00. (43)

(Rašykit angliškai.)
Lynn Shoemaking School, 

AVashington st, Lynn, Mass.702

Lynn, Mass, rugsėjo 6, 1916.
Šiuomi liudiju, kad aš lankiau Lyn- 

no čeverykų mokyklą, 702 Washing- 
ton st, Lynn, Mass, per 14 dienų ir 

, mokinausi dirbti ant McKay siuva
mos mašinos. Tuomet man buvo duo- 

' ta vieta pas čeverykų fabrikantą Be- 
verly, Mass, ir aš dirbtu. Aš galiu 

j teisingai rekomenduoti šitą mokyklą 
visiems, kas tik nori gerai išmokti 
amato. D. Benkus.
6 Swan st, Haverhill, Mass.

Pajieškau Andriaus Kazemeko. 4 
metai kai Amerikoj, gyveno Klibba. 
Ala. Jo paties ar žinančiujų meldžiu 
pranešti.

A. Bagdonas,
363 Bentville st, Montreal.

Canada.

Į

i

AR PRALEIDI PINIGUS 
ant bandymų? Jeigu jus norite 
išbandyt ant jūsų plaukų, tai yra 
daug vaistų, su kuriais galima 
daryt ekspirimentus. Bet jei jus 
norite, tai kas yra patvirtinta 
per kelioliką metų kaipo geras 
vaistas, tai pabandyk DERMA- 
FUGA. Jis sustabdys slinkimą 
plaukų galutinai, sustabdys nie
žėjimą, išgydys pleiskanas ir už
augs plaukai. Jei netiesa, pi
nigus gražinam. Yra tikėtina, 
kad trumpame laike Dermafaga 
viena iš geriausių gyduolių negu 
kokios kitos tos rūšies. Prisiųsk 
10c. stampomis arba sidabrinį 
dešimtuką, mes prisiųsim probą 
ir paaiškinimą jūsų kalboje. Ad
resuok: (40)

ARGIL SPECTALTIES Co.
B0X 37, (Dept. 12)

PHILADELPHIA, PA.

Aš Alena Kostovska, pasiro
dau visai publikai akyse.

Turėk Savo Narna!
Kam mokėt brangias randas namų 

-a’, ir.inkams, kada už tuos pinigus 
nusipirkt savo narna. PF.R PA

DU METU MES PAF 
NAMU LIETUVIAM- 
milijono doleriu vert** 
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be teismo. Už tą patį nusi
kaltimą buvo areštuoti tris 
juodveidžiai, ir visi laukė 
teismo. Minia buvo taip 
įniršus ant negrų, kad neno
rėjo laukti kol teismas nu
teis prasikaltusius, įsiplėšė 
kalėjiman ir du jų išvilko, o 
trečiam paseiskė pabėgti. 
Išvilktuosius norėta pakarti 
ant artimiausio medžio ša
kos. bet kad to medžio butą 
metodistų kapinėse, tai ku
nigui maldaujant kraujo go-

tos prakalbos visi pašaliniai 
žmonės likos iš teismo salės 
prašalinti. ’AVaterbury A- 
merican” reporteris, kuris 
tą prakalbą aprašė, buvo pa
trauktas teisman. Bet apie 
tai parašysiu kitame ''Ke
leivio” numeryje.

Illinois valstijoj, Spring- 
fieldo apielinkėje, ypač Ro- 
siclair švino kasyklų darbi
ninkų streikas nuo kelių sa
vaičių tęsiasi.

ELIZABETH. N. J.
Aukos vedimui kun. Mockaus bylos. 

Surinkta čia aukų kun. Mockaus
I bylai išviso $11.90. 

Aukavo: A. Makotėnas, G.
. Bočkus ir V.
į Majauskas, J. Markūnas, V. Grigoža. 
i S. Liutkus ir A. Kušlis — po 50c.;
i P. Poškus ir P. Morkūnas — po 30c; 
V. Petkevičia, F. Urbonas. M. Urbo
nas, D. Staniulis. J. Rinko. J K Plun- 

igis, B. Bočkiutė. J. Plukas, K. Urbo
nas. J. Matošaitis, S. Bolvočius, S. 
Nasudis, J. Kentrius, D. Krūtis, S. 
Bistrais. J. Vizbar, G. Degutis. V. 
Strupskis — po 25c. Su smulkiomis 
aukomis išviso $11.90.

L.D.L.D. 54 kp. aukų rinkimo kom.:
A. Makotenas. 
P. Markūnas, 
J. K. Plungis. ____

Aukos gauta. J. G. Gegužis. 165 Baker st.

Pajieškau pusbrolio Antano Stim- 
biros. Kauno gub, Vilkmergės pav. 
Kurklių parap, Gudanų sodžiaus. 
Meldžiu atsišaukti.

J. Piščukas,
BOX 397, Painesdale, Mich.

A. D.
Mocelis — po $1.00; B..

1

Pajieškau pusbrolio Petro Dirdos, 
Kauno gub.. Kupiškio parap, Kuošė- 
nų sodos. Turiu svarbų reikalą. 

Antants Janušis.
Sta. D. BOX 94, Montreal, Canada

Pajieškau savo brolio Vincento Ka
minsko ir kitų pažįstamų. Aš esu 
Kauno gub.. Žvengiu parap.. Garai- 
r.ių kaimo. Turiu svarbų reikalą ir 
meldžiu atsišaukti.

J. Shultz,
(Petronėlė Kasinskaitė), 

BOX 29, Thompsonville, Conn.

Pajieškau Onos P.arsaitės. Kauno 
gub, Šiaulių pav.. Papilės valse., Ari- 
žlių kaimo, gyveno Illir.ois valstijoj. 
Meldžiu atsišaukti.

Stasys Jokūbaitis,
820 Bank str VVaterbury, Conn.

Pajieškau Valasės Dragūnaitės, 
Kauno gub., Šiaulių pav., Papilės pa
rap. Koloniškių sodos, turiu svarbų 
reikalą ir meldžiu jos pačios atsi
šaukti ar kas ją žino pranešti.

Antanas Dragūnas, 
Mattowamken, Me.

% Moddens Camp,

APSIVEDIMAI.
Pajieškau Juozo ir Julijono Mete- 

Įlionių, Suvalkų gub, Seinų pav, Sei-

I

rijų valsčiaus, Paliūnų kaimo. Jų 
brolis Jonas iš Maskvos ligonbučio 
per mane šaukiasi prie jų. Meldžiu 
atsišaukti.

Juozapas Nalivaika,
, Gardner, Mass.

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 18 iki 28 metų amžiaus, aš esu 
22 metų, norėčiau, kad turėtų pini- 

Su pirmu laišku meldžiu prisiųst 
’ ‘ (40)

,gų.
' paveikslą.

BOX 299,

Kas mane 
čių ligų ?

i 1.1 <=ngvų

i.i iSTON. M \S> 
dykai. K utini n*.Mu'U patu* imas 

et oriškai.

JOHN A. SMITU & CO. 
čReal Estate Exchange) 

S TRE.MONT ST, Room 323,

VISU ŽINIAI
Jeigu kurie 

laikraštį, tai 
mane. Taipgi 
turinio knygų.

F. GUDINĄS,
83 Kendal st, Detroit. Mich.

norite užsirašyt gerą 
galite atsikreipt pas 
galite gaut geriausio 

(40)

A GERA PROGA!
zAJL Kiekvienas gali išmokti 

barzdaskutystės amato, plau- 
kų rėdymo, manikiurijos ir 
t. t į gana trumpą laiką; 

mažais iškaščiais. Mes mokiname 
moteris ir vyrus. Rašykit informa
cijų. (?)

Nossokofrs Barber School. Šitą apgarsinimą turėtų perskal-
1202 Penn avė, Pittsburgh, Pa tyt kiekvienas, išsikirpt ir pasilikt

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 saliunuosa 
ir aptiekose, o kur negalima gauti, 
kreipkis pas: (?)

SALUTARAS CHEMICAL INST.
Žolės nuo visokių blogumų. 
S. Halsted St, Tel. Ganai 6417.

P. J. BALTRĖNAS. Prof. 
Chicago. IIL
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KVEščINAS 
DŽIAN BAMBAI.

Mr. Džian Bamba!
O dabar tegul bus pagar

bintas Džian Bamba ant 
amžių amžinųjų amen.

Brangus Džianuti, kaip 
esi leidžiu geografijos žino
vas oi triu ir forst klas sa- 
liuno kyperis of Junaitet 
Steic, kur daug visokio kai
no kostumerių per savo ran
kas perleidi ir visų jestrono- 
miją žinai, kaip nuo opsters 
net iki daun-taun, tai ar ne- 
išekspleinytum man kodėl 
kunigo tikros sesers pavar
dė Oną Čerpukę, o jos gi tik
ro brolio pavardė A. Janu
sas? Buk lockavas, Džianu
ti, duok man atsakymą šita
me kveščine, už ką tau bu
siu dėkingas.

Jurs truli
Džio Kugelis.

K E L K I V I S

LIETUVIU LAISVĖS MYLĖTOJI 
DRAUGIJA.

\Vaukegan. 11L 
Valdybos vardai ir adresai: 

Pirm.

III.

III

— Kaz. Vaitekūnas,
822 8th st., Waukegan, III. 

Pirm. pag. — M. Ambraziunas,
803 8th st., Waukegan, Iii 

Prot. sekr. — A. F. Sabecki,
802 8tn st., Waukegan, 

Fin. sekr. — J. Buksia,
502 Utiea str., Waukegan, 

Kasierius — A. Kripas,
776 Marion st., Uuukegan, Ii. 

Kasos globėjai — K. Dimša,
812 8th st., \VauKegan, III.

M. Valentikonis, 
1346 S. Park. av. M’aukegan, II. 

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

Susirinkimai atsibuna paskutinį n« 
dėldienį kiekvieno mėnesio, 1-mą va 
landų po pietų. "Liberty Hali” sve 
rainėje, 803 Sth and Sheridan Ra 
Waukegan, 111.

b
T*
•T

JaLs
xi

Juozas

Pakvietimas
Šiuoini aš Juozas Zupkauskas užkviečiu savo tautiečius

• ir draugus ateiti pamatyti mane, kuomet jums reikės 
; Siuto, Overkoto. Papuošalų ar čeverykų. Aš pats jums 
: visuomet patarnausiu kuoatsakanėiausiai. Aš širdingai 
į dėkavoju Jums už Jūsų parama praeityje, kartu tikėda- 
; mas paramos ir ateityje.

Husų Rudeniniai ir Žieminiai; Naujės 
Rados Siutai ir Overkotai>

: jau dabar gatavi didžiausiam Įvairume materijų ir madų, 
i kuriuos galima pirkti stebėtinai žemomis kainomis. Ne- 
■ laukite iki praeis pusė dėvėjimo sezono, bet ateikite dabar
• ir išsirinkite sau Siutą ar Overkotą, nes dideliam įvai- 
i rūme yra iš ko pasirinkti, ir dėvėkite juos, jų dėvėjimo
: sezone.
: SIUTŲ IR OVERKOTŲ KAINOS NUO $9.75 IKI $30.00 

Mes taipgi užlaikome visą eilę Vyrų Papuošalų,
SKRYBĖLIŲ IR ČEVERYKŲ.

ČEVERYKŲ KAINOS NUO $3.00 IKI $7.00.
: >Mes gvarantuojame, jeigu kuomi nors busite neužganė- 
j dir.ti, tai mes apmainysime arba sugrąžinsime pinigus.

t

H. S. HARRISON CO.

LIET. NEPR1GULM. KLU BAS 
Chicago. 11L 

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

Pirm. Pagelb. — Jonas Gružinska.-. 
923 W. 33rd pi., Chicago,. III. 

Prot. rast, ir organo užžiurėtojas — 
Petras Keniutis,

323S So. Halsted st, Chicago, III 
Finansų rašL— Ant Staniulis,

3220 So. W allace st., Chicago, III 
Kasierius — Kaz. Šilas,

3342 So. Halsted stM Chicago 
Susirinkimai atsibuna kas paskuti

nę subatą kiekvieno mėnesio, 7:3f 
valandą vakare, ”Aušros” svetainė
je, po No. 3001 S. Halsted st. Meti
nis susirinkimas pripuola sausio mė
nesi j. Bertaininiai: Balandžio ir Spa 
‘•u mėn. Pusmetiniai Liepos mėn

Well, mai dyr Džiovai, esi 
smat boi, kad uždavei man 
tokį kveščiną, kuris šiur 
ting nėra yzi atsakyti. Bū
na ir taip, kad J. O. Sirvy
das turi tikrą broli A. Ber
notą, kaip matai du tikri 
broliai, bet visai difrent pa
vardes turi. O kodėl kuni
gas Oną negali vadint savo 
sesere? Ai bečiu laif, jis 
smat boi. Tu žinai, kad jei 
kunigas sakytų, kad jis lai
kosi sau mergą, tai durniai 
jo kostumeriai pradėtų jam 
trobelĮ daryti, sakydami: 
”a, ir tu turi mergą!’’ Kaip 
jis jiems pasako, kad tai jo 
sesuo, tai visi jie būna kvait 
ir viskas olrait. Taigi ir tu 
Džiovai, buk kvait ir ne
klausk tokių fuliš kveščinų. 
bo apie dukaunų asabų biz
nį niekam žinoti nevalia. Tai 
jų biznis, dacol!

Džian Bamba.

g 662-672 WASfflNGTON ST.,
?r;xr n

BOSTON, MASS
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reik merginos bliudams ma
zgoti.

— Ne. Turime kelias ka
tes ir šunį!— atsako patar
nautojas.

i

LIETUVIŲ PASILINKSMINIMO 
DRAUGIŠKAS KLU BAS. 

Indiana Harbor, Ind.
Valdyba:

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

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

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

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

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

po 15 dienai kiekvieno mėnesio, 1-ma 
valanda po pietų. Ant. Mikalocz sve
tainėj. 2112 137th st Ind. Harbor, Ind
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I*1 Rainkoty ir Siūty Dirbtuvė t
) LIETUVIŠKA DIDŽIAUSIA IR <«

GERIAUSIA.
f j Mes dirbame RA1KOTUS ir
! Į SIUTUS, Vyriškus, Moteriškus ir (; 
{(/Vaikams. Dirbame dėl KRAU-į 
{( TUVIŲ, AGENTAMS ir PAVIE- . 

i NIAMS iš geriausios materijos !■'
' ir pigiau negu kita kokia dirbtuvė''' 

>( Materijas mes imame iš dide- ■' 
.?) lių firmų ir daug ant karto, to-!!? 
,! dėl mes gaunajn kur-ka.- pigiau < 

ir geresnę materiją, todėl galime ĮĮ 
U( r padaryt.
’i! Lietuviui, kurie norite tik turėt Į!) 
į« STIPRIUS IR GERUS RUBUS L 
V/PIGIAI, visados kreipkitės pas j), 
;» "l115.- . Tolimesnieji per laišką; o ( 
B vietiniai vpatiškai. (į
;( Kriaučiams, Agentama ir Krau- (( 

J tuvininkams sauipeiiu* pa- 
siunčiame dykai. jj

K
' ir pigiau negu kita kokia dirbtuvė

<( ___ _ :_________ ii i:u_ ,

J lių firmų ir daug ant karto, to- 
dėl mes gaunąpa kur-ka- pigiau {{<

■ r pigiau padaryt.
'..-tuviai, kurie norite Ii

$ L S IR GERUS I44;bl .>)v
... -• visados kreipkitės pas I),
,j rTas.- . Tolimesnieji per laišką; o ( 
B vietiniai vpatiškai. (j

Jravelers Rame et Cc mp?r yį; 
>) G. A. Romanas, savininkas, (ji 

> Harrison Avė..
kampas E.ssex St. rj

BOSTON. MASS. jį!

d

DENTISTASi
iįOr. 1. Ganzburg

. . <1(___
y lieka dai bą
)ĮĮ rištą su d 

g ‘ ‘ ‘ 
!<

(a((į Labui gerai at- 
j su-

•ištą su danti
mis ir jų ligo
mis, už žemes
nę kainų, kaip 
bent sas kitas Brocktone. 
ras užganėdinimas gvarar.tuoja- 
mas. Mokslas ir patyrimas Ru- 
sij-j ir Amerikoj yra genausiu- 
liudytoju to. Ateikite patįs per
sitikrinti.

Kalba rusiškai ir lenkiškai.
64 W. Elnį strect 
Brockton, Mass.

Tel. Richmond 311.

Dr. Wni. A. Green
259 HANOVER STREET, 

BOSTON. MASS.
*4>do visokias moterų ir vyrų ligas
Mano specijališkumas, u»i gydy

mas užsisenėjusių ligų. 
Visokis patarimas dykai.

•3

David W Rosen
Ka!b« Lietuviškai. Lenkiškai. 

Rusiškai ir Vokiškai.
GYDO VISOKIAS LIGAS. 

Valandos:
Nuo 3 iki 10 ryte. No

2 iki 3 dieną, nuo 7
* vakare.

IIANOVER STREET 
BOSTON, MASS.

•2i

•*T
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Seniausius rusiškai-amerikoniškas 
* Gydytojas Bostone

I Dr. B. L. BEDARO 5 i 95 !>orchester st., So. Boston.
Musų spėrijaliskumas yra pri- 

j vatiškos moterų ir vyrų ligos, -y

i

■
s

nuo 1 iki 3 ė

SV
Priėmimo valandos: i 

ir nuo 6 iki 7 vakare.
Telefonas So. Boston 864.
-H-H-r-.-i-h-y -i

-i-ivfrriaeHrHiaci s--.-1
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Ir ji nusigąstų.
Pro vežimą prabėgo čiuk- 

ščiantis automobilius, veži
mo arkliai pasibaidę šokinė
ja ir tampo vežėją. Šaly- 
gatvyj stovinti moteriškė 
žiuri Į arklius ir juokiasi. 
Praeinantis senis užklausia:

— Ar negaliu žinoti, ko 
tamsta juokėsi?

— Ko juokiuosi? Iš kvai
lų arkliu, žinoma.

"— Kaip tai iš arklių?
— Kad baidosi automobi- 

liaus, o ne karietos.
— Aha. Taip. Ar tams

ta nenusigąstum, kad Į tam
stos stubą Įneitų svetimas 
vyras?

— Nagi ko? — žmogaus 
nusigąsti ?

— Na o jei i tamstos stu
bą Įneitų tik kelinės be vy
ro?

— Suprantama, kad išsi- 
gąsčiau.

— Na matai — atsakė se
nis nueidamas sau toliau.

I

Traukinyje.
Įnėjęs traukinin naujas 

pasažieras ir radęs vieną 
sėdynių tuščią, tik snau
džiantis pasažieras ant jos 1 
susidėjęs savo kojas, atsi
liepia į kojų savininką: .

— Ei, tamista, ar galima 
paklaust, kiek svarų bagažo 
su savim vežiesi?
- Kodėl?
— Ligi vieno šimto sva

rų bagažiniame skyriuje ve
ža už dyką. Kam be reika
lo prie savęs laikyti?

— Kur tamista čia matai 
mano bagažą?

— Kaip tik čia ant mano 
sėdvnės — šitas dvi kojas.

Redakcijos atsakomi

f nedėsime.

7YĮ Telefonas. Dickinson 3995 M-

S Dr. Ignotas Stankus, 
^12108. BroadSt. Philadelphia,Pa. 
AJ Nuo 9 iki 11 rito

ofiso valandos .. 2.4 popiet.
.. 7 ., 8 vakaro

NEDELIOMIS - .„ 1.. 4 popiet.

B

LIETUVIŲ DRAUGIJOS 
KURIOS TURI 

"KELEIVĮ” Už ORGANĄ

LIETUVOS ŠELPIMO FONDO 
KOMITETAS.

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

Vice-prezidentas 2) S. Mankus,
Cor. 12th and Vir.e sts.. Phila., Pa 

Susineš. Sekr. 1) M.M. Rice-Herman
140 E. l'Jth 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, VVestville, Iii 

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

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

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

Gegužis, 
28 Broadway, So. Boston, 
Gerdauskas,
New Britain, conn.

Pinigus siunčiant čekiais arba Mo 
nev Orderiais, reikia išrašvt vardo 
Lithuanian Nat>onal Relief Fund.

Visus pinigus reikia siųsti vardu 
kasieriaus per Finansų Raštininką 
L L. Dundulį. P. O. Eox 511. Wes+ 
ville, Ii!., kuris po kaucija $1,000.

Mass

J.

J.

Mas?

Mass

Išaiškino.
Lietuvių mokykloj grama

tikos mokinimos metu, mo
kinys klausia:

— Aš čia turiu sakini — 
asilas išmano, kaip bus, jei 
veiksmažodi pastatyt praė
jusio laiko padėjime.

Mokvtojas: — Kvaily — 
asilas iš-manęs.

Mokinys.— O, taip, taip.
Restorane.

Mergina, jieškanti darbo, 
užeina restoranan, neradus 
savininko klausia vieno vir
tuvės patarnautojų, ar ne-

Balamutui.— Apie ’bala- 
mutišką” kelionę merginų 

Įsu vaikinais iš pikniko ap
rašymo nedėsime. Jaunimas 
'— vis bus jaunimu.

Netikėtam svečiui.— De- 
;lei stokos vietos šiuo kartu 
j jūsų rašinėlio nedėsime.

A. Z. Varguoliui.— Pers
kaitysime ir atsakysime.

Saliuninkų prezidentui.— 
Perdavėm "Džian Bambai.”

Kirkužiui.— Labai lokali- 
škas dalykas

AVaterburio Nota Bene.— 
Socialistišku angių kalba ei
nančių laikraščių Amerikoj 
yra gana daug, jų visų var
dus ir antrašus paduoti čia 
negalime. Oficialis A. Soc. 
Partijos organas yra ”Ame- 
rican Socialist," išeina Chi
cagoj. Didžiausi socialistų 
dienrašččiai yra ”Milwau- 
kee Leader” ir ”New York 
Call.” Apie įvainų socialis- 
tiškų laikraščių adresus 
klauskit S. P. centro ofise.

Vokiečių socialistų di
džiausiu laikraščiu Ameri
koj yra New Yorke išeinan
tis ”Volkszeitung.”

Jonui žekui.— Dėl stokos 
vietos atidėjome jsekantin 
numerin.

J. Blažaičiui.— Patalpin
sime sekančiuose numeriuo- ;
se.
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TAUTIŠKAS PAŠELPINIS SUSI
VIENIJIMAS LIETUVIŲ CONN. 

VALSTIJOS. 
NAUGATUCK, CONN.

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

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

Finansų Rast — M. Povilaičiutė, 
10 Hotchkiss st, Naugatuck.

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

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

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

t

t

LIET. DARBININKŲ K U UBAS 
Plymouth, Pa.

Valdy ba:
Prezid. — Krištofas Čekanauskas,

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

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

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

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

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

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

Mitingai atsibuna kožną mėnesi 
trečią nedėldienį popiet, antra valan
dą, A. austo Stravincko svetainėje, 
JO Ferry st., Plymouth. Pa.

LIET. DARU. BROL. PAŠELPINŠ 
DRAUGYSTĖ, COURTNEY. 
Valdyba:

D. Lekaričia — pirmininkas.
P. O. Bos 138. Courtney, 

A. Poteliunas — finan. sekr.
Box 1-65. Courtnev, Pi 

Mil as Nagutis — Kasierius,
Box 410, Courtney, Pa. 

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

Draugystės adresas:
Box 64. Courtney, Pa.

DR-0 VINCO KUDIRKOS DR-STĖ. 
STEGER. ILL.

Valdybos adresai:
Pirminint-as — V. Stoškus, 

BOX 435. Steger, III. 
Vice-pirm. — K. Medelinskas. 

B0X 381, Steger, III.
, Nutarimų sekert. — A. Urbonas, 

B0X 475, Steger, III.
Finansų Sekr. — F. Schukauska", 

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

BOX 377, Steger, III.
Iždo Globėjai:

J. Vaitkus. Bok 374. Steger, Iii.
B. Povilauskas, Box 407. Steger, 1'1. 

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

Knygyno sekr. ir iždin. J. Damidaviče.!
BOX 407. Steger, III.

■ Knygius — A. Salaseviče,
BOX 141, Steger, III. 

Organo užžiurėtojas — A. Urbonas, 
BOX 475, Steger, III.

Susirinkimai būna pirmą nedėldie
nį kiekvieno mėnesio, 1 vai. po pietų 

. pas p. A. Salasevičin. Knygos taip
gi sudėtos pas p. A. Šalasevičių, kny- 

‘ gas gali gaut skaityt Y neprigulintie- 
ji į Draugystę, bet reikia turėt paliu
dymą nuo pilno nario Dr. V. Kudir- 

; kos Draugystės.

L. S. ir D. DRAUGYSTĖS 
Dės Moincs. Iowa.

Vaidyba: 
Prezidentas — P. Dagilis, 

1822 E. Elm st., Dės Moines, la.
Vice-prez. — V. Kasakaitis, 

1311 E. 25th st., Dės Moines, Iowa.
Turtu Rast, ir organo užžiurėtojas: 

J. P. Shepetis, 1935 E. Walnut st.,
Dės Moines, Iowa. 

Prot. Rast. — V. Baranauskas,
510 S.E. Allen st.,

Dės Moines, Iowa. 
Kasierius — J. P. Shilaika, 

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

dėldienį kiekveno mėnesio 1:30 vai.
• j po pietų, K. of P. svetainėje, po No. 

j 504-506 E. Locust st., Dės Moines, 
Iowa.

DIDŽIO LIET. KUNIG. VYTAUTO 
DRAUGYSTĖ,

St. Charles. III.
Pirnvninkas — R. Griciunas,

579 W. 6th st., St. Charles, 111. 
Pirm. Pagelb. — A. Urpolis,

58 2nd st., St. Charles, III. 
Turtų rast. — W. Eidrugerič, 

121 Ben st.. Geneva, III. 
Kasierius — S. Vogulis,

47 W. 7th st, St Charles, III.
D. L. K. Vytauto Draugystės mi- 

' tingai laikomi paskutinį nedėldienį 
(kiekvieno mėnesio. Metiniai susirin- 
>kimai būna Spalių mėn., pusmetiniai 
Balandžio mėnesyje.

K

Tuojau apsaugoja nuo ligų ir gydo 
Tikras tiktai su pažymėta marke 

“ĮKĄRĄ”
ISc. ir 50e. tutel:ck»« visos* sptickvse *rbs 

atačlal nuo
F. AD. KICHTPR & CO.

4-80 Wnbu.ifton Street. N»w York. N. V

į LIETUVĖ KRIAUČKA
Ona Čepulionis

Siuvu visokias moteriškas
DRAPANAS

Vasarines ir žiemines, pagal 
naujausias madas ir už priei

namą kainą.
Visokį darbą gvarantuojn 

Už gerumą ir gražumą mano 
darbo gvarantuoja mano 

pažįstami.
ONA ČEPULIONIS,

252 4th St.,

M. GALLIVAN C0
Užlaiko geriausi

EL1Ų, VYNĄ LIKERIUS IR 
KITOKIUS SKANIUS 

GĖRIMŲ.
Taipgi ir geriausio tabako Cigarų 

Meldžiame užeiti, o visados 
rasite gražų patarnavimą 

365-366 Sc. Best. B.

b. Baracevicrus
GRABORIUS.

Palaidoju visuose aplinkiniuose 
miestuose.

PATARNAVIMAS GERAS 
IR PIGUS.

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, 
aš pribusiu greičiau, negu vieti
niai graboriai, nes mano automo
bilius stori visados ant kelio.

S. Baracevičius
25S Broadway. So. Boston, Mass. 

Telefonas: So. Boston 839-J.

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

MES NUSIUNČIAME VISUR:
ARĖS BELAISVIAMS Į VOKIETIJĄ;

UŽIMTOSE VOKIEČIŲ VIETOSE LIETUVOJE, 
jeigu turite dabartinį jų adresą;

PEBĖGĖLIAMS į RUSIJĄ, 
kurių turite adresus;

SUJIEŠKOME TUOS, KURIE PASILIKO LIETUVOJE ARBA 
PABĖGO Į RUSIJĄ.

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

padarome atsakančiai.

F. J. BAGOČIT7S
253 BR0ADWAY, SOUTH BOSTON, MASS

\ 1

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.

LIETUVIŲ ŠEIMYNŲ 
ISTORIJA

PAGAL JUŠKEVIČIAUS DAINAS. 
PARAŠĖ Z. ALEKSA.

KNYGA, KURI AIŠKIAI APRAŠO LIETUVIŲ 
PRAEITĮ 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 užrašykit taip:

KELEIVIS.” SO. BOSTON, MASS

Materijalistiškas
Istorijos
Supratimas

TRUMPI IR AIŠKUS STRAIPSNELIAI 
PROLETARlšKOSIOS FILOZOFIJOS.

TAI VIENINTĖLĖ LIETUVIU KALEOJE KNYGA, 
KURIOJE TRUMPAI, BET AIŠKIAI NURODOMA 

KAS GIMDO PASAULYJE VISOKIUS 
BAISIUS NUOTIKIUS.

KNYGA PADALINTA I AŠTUONIS SKYRIUS.

SKYRIUS 
SKYRIUS 
SKYRIUS 
SKYRIUS 
SKYRIUS 
SKYRIUS 
SKYRIUS

I. Įvairus Istorijos supratimai.
II. Materijaiiškasis Istorijos supratimas.
III. Išvedimų patvirtinimai.
IV. Pirmoji Kryžeivių Karė. 

Antroji Kryžeivių Karė.v.
VI. Trečioji ir sekančios kryžeivių karės.
VII. Kryžeivių karės su Krikščioniais ir 

Stabmeldžiais.
KARIŲ PRIEŽASTIS.

SKYRIUS VIII. Materijaiiškasis Istorijos Suprati
mas ir Darbininkų Klesos Išsiliuosavimas.

TĄ KNYGĄ TURĖTŲ PERSKAITYT KIEKVIE
NAS PROTAUJANTIS ŽMOGUS, kuris nori pla

čiau ir aiškiau suprasti pažangų draugijinį surėdymų
KAINA KNYGOS 20c.

Gaunama "Keleivio” Knygyne. Rašant laiškų arba 
siunčiant pinigus, adresuokit taip:

"KELEIVIS.” SO. BOSTON, MASS.
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KARES NUOTAKOS.
VIENO AKTO DRAMA.

x parašė
MARION CRAIG WENTWORTH.

Sulietuvino
J. B. SMELSTOR1US.

dabar aš savo akimis matau. Išplėšei Ami- 
lę tiesiog iš mano rankų. Esi ta moteris, 
kuri sukurstė kitas merginas atsisakyti nuo 
ištekėjimo, ir to negalėsi dabar užsigint.

JEDVYGA.— Užsigint? Aš pasidi
džiuoju tuomi!

HOFMANAS.— Tai tavo vieta kalėjime. 
Ar žinai koks galas tavęs laukia?

JEDVYGA.—
(Jsižiurėjusi į ką tai tolimo.)

Taip, žinau, jeigu Pranas nesugrižš. Ži
nau ; bet pirma —

(Suplodama rankomis.)
— turiu padaryti pranešimą ciesoriui.
HOFMANAS.—

(Piktai, paniekinančiai.)
Busi sušaudyta kaipo išdavikė.
JEDVYGA.—

(Smagiai nusijuokdama.!
Sušaudyta? O ne, ponas Jonai, tu niekad 

į mane nešausi.
HOFMANAS.— Kodėl ne?
JEDVYGA.— Ar privalau, tau, mulki 

pasakyti? Esmi moteris: galinti vaisinti; 
galinti palaikyti pasaulio gyvybę, kuomet 
jus žudotės. Ir daugiau negu tai: esmi mo
teris, galinti duot jums kareivius busiančiai 
armijai, kurios reikalaus valstybė. Ar ne
matai mano vertybės?

(Garsiai juokdamasi.)
O ne I jus niekados negalite manęs su

šaudyt !
MOTINA.— Taigi, taigi, nesujudink, jos 

tamista.
(Sudribus ant uslano ir įremdama galvą del- 
nuosna.)

O viešpatie! Norėčiau, kad jus mane su- 
šaudytumėt, jeigu nesugrąžinsite man ma
no Franą. Aš nemanau leist ateit pasaulin 
mano sunui dėl tokių kruvinų darbų, ką jus 
kare vadinate.

HOFMANAS.— Aš einu tiesiog kvatie- 
ron su pranešimu.

(Pradeda eiti, bet susitinka su įneinančiu 
Arnu. Vaikinas da jaunutis, skaistus šviesia
plaukis, apie 20 metu amžiaus.)

ARNAS.—
(Hofmanas.)

Įsakyta jūsų pulkui tuojaus išeiti. 
HOFMANAS.— Tuojaus, dabar?
ARNAS.— Tuojaus. Jūsų reikalauja. 

Man liepė apie tai pasakyti.
HOFMANAS—

(Militariškoj pozoj pažengia link durų, pas
kui atsikreipia Jedvygos linkui.)

Man da lieka laiko, kad apie tave prane
šus.

(Išeina.)
MINĖ.—

(Prieidama prie Arno.)
Ar Henrio pulkas išeina taipgi?
ARNAS.— Kokio Henrio?
MINĖ.— Henrio Bergo.
ARNAS.— Ne. Rytoj išeis.

(Minė baimės apimta puolasi prie durų. Jed
vyga užstojus jai kelią.)

JEDVYGA.— Na ką, Minyte, ko taip 
greit bėgi? Juk tavo Henirs da iki ryt ne
išeina.

(Smailiai žiūrėdama į ją.)
Ar pajiegsi kovoti, Minyte, kada ateis tau 

sunkios dienos? Jeigu duodi valstybei ka
reivi ar ne malonu butų tau žinoti, kad nai
kini žmoniją?

MINĖ—
(Purtindamasi.)

O, aš tavęs bijau! -
JEDVYGA.— Norėjai pasakyt: bijai tei

sybės. Matai ją dabar visoj jos baisybėj. 
Biedna, Minytė.

(Maloniai apkabina Minės liemenį.)
Tik neprivalai manęs bijoti. O ne. Ne

gerovė su manim tik ta, kad aš nenoriu 
daugiau karės. Mano Franas karės lauke. 
Mintis apie ji, kad jis gali ten žūti, sukelia 
manyje baisiausią sielvartą. Jeigu tu, Mi
nyte, myli savo vyrą taip kaip aš myliu sa- 

. vo, tu gali suprasti, ką aš pergyvenu. Ge
rai, dabar jau eik sau, o ryt pasakyk sudie 
savo vienos dienos vyrui.

(Minė apimta didžiausio neramumo išbėga. 
Arnas, kuris tylomis su motina šnekėjos, da
bar garsiai užreiškia.)

ARNAS.— Taip, mama, nedaug man lai
ko teliko.

(Motina pagriebia jį savo glėbin ir drūčiai 
prisispaudžia prie savęs.)

JEDVYGA.— Arnai! Ar ir tu eisi?
ARNAS.— Taip, aš taipgi išeinu. Pa

šauk man, mama, tą mažutę.

MOTINA.—
(Prieina prie durų vedančių į miegamąjį kam
barį ir pašaukia Amilę.)

Amile, eikš! Arną pašaukė karėn!
(Amilė išeina. Abu kits kitam liūdnai pasi
žiūri. Motina pradeda tylėdama rengti Ar
nui klumšelius. Amilė nubėgus paima iš spin
telės popieriaus ir paišiuką ir deda klumše- 
lin.)

ARNAS.— Tik kelios minutės man teliko.
JEDVYGA.— Arnai, miels vaikinėli, argi 

— argi tu turi eiti? Juk tu taip jaunutis.
ARNAS.— Esmi vyras kaip ir kiti. Ne

užmiršk to, Jedvyga. Laikykis ir padėk 
man būti drąsiam.

(Abudu atsisėda — viens vienoj, kits kitoj 
pusėj stalo.)

JEDVYGA—
(Giliai užsimąsčius žiūrėdama į priekį.)

Taip, čia nieko nepadarysi. Gal pamaty
si mano Franą tenai. Tu šiandien taip tik
rai išrodai, kaip kad jis tuomet, kada aš ji 
pirmu kartu sutikau miške laike fabrikos 
darbininkų gegužinės. Rodos, kad tai jau 
senai buvo. Pasakyk jam, kaip laiminga 
jis mane darė ir kaip aš ji mylėjau. Jis ne
tikėjo i karę ir smerkė ją daugiau, negu aš 
šiandien, bet jis likos priverstas eit int ją. 
Kaip jis persigąs sutikęs savo draugus prie

dų pusėj. Atmeni tuodu vyru iš užsienio? 
Jie dirbo vienoj fabrikoj su Franu per visą 
šią žiemą. Kilus karei, juos pašaukta na
mo, kad stotų i savo pulkus. Oh, Franas 
neišturės, jis niekad pagal įsakymą nevers 
savo durtuvo int jų krutinę.

(Pašokus priima tokią išvaizdą lig kad maty
tų žudymos paveikslą.)

Oh, tai perdaug baisu! Ir delko, už ką?
ARNAS.— Tai musų pareiga. Mes pri

klausom tėvynei. Aš noriai atiduodu savo 
gyvastį už musų šalį.

JEDVYGA.— O aš nariai atiduosiu savo 
už taiką.

ARNAS.— Na, bet man laikas eiti. Likk 
sveika, Jedvvga.

JEDVYGA—
(Valdydama savo susijudinimą.)

Sudie, miels vaikine.
(Karštai bučiuoja.)

AMILĖ.— Aš gal taipgi atkeliausiu pas 
i jumis.

(Abu širdingai atsisveikina.)
MOTINA—

(Laikosi tvirtai ir ramiai, matomai negalinti 
ištart žodžio. Prispaudžia sunaus galvą prie 
savo krutinės ir valandą taip laiko pakėlusi 
akis augštyn.)

Kovok narsiai, mano sunau.
ARNAS.— Taip, motin.

(Išplėšia save iš motinos glėbio. Senutės vei
das nublanksta, lupos sudreba ir ji sudeda 
rankas, rodos melsdamosi. Jedvyga paima ją 
savo glėbin, kad paturėjus nuo suklupimo.)

JEDVYGA.— Tai yra karė, kad šitaip 
■ draskius musų širdis. Amile, padaryk, ma- 
: mai arbatos.

(Amilė išpildo paliepimą.)
MOTINA.— Jau man gerai. Turiu neuž

miršti — o jus dukrelės privalote man pa
gelbėt dėl tėvynės pareigas išpildyt.

JEDVYGA—
(Parklupus ant kelių ir lig pasikorus ranko
mis už kėdės atlošo.)

Stebiuosi, stebiuosi! O motin, aš nesu 
I taip kantri kaip jus. Aš negaliu išturėt 
Turėt brangųjį mazgutį, matyt jį išaugsiu 
į vyrus ir po to netekti jo šitokiu budu! Aš 

; verčiau nenoriu matyt savo kūdikio veido. 
, MOTINA.— Neilgai mums lemta jais 
džiaugtis. Dėkoju Dievui ir už tai, ką esu 
turėjus.

JEDVYGA.— Tai turbut aš esu labai ne
dora.

MOTINA.— Ar jus, dukrelės, jau snau
džiat?

JEDVYGA.— Ne. Aš mąstau apie Fra
ną ; jis gal dabar guli pats vienas ant karės 
lauko tarpe žmonių lavonų, ir ten nėra kam 
jam pagelbėti, o aš čia bespėkė vien trokštu 
apglėbti jį ir padėt jo galvą ant savo kruti
nės.

(įkniaubia savo veidą į sėdinčios šalia senu
tės prieglobstį ir graudžiai pravirksta.)

MOTINA.— Nusiramink, Jedvyga. Tu
rėkis. Privalom rūpintis, kad Frano kūdi
kis sveikas gimtų.

JEDVYGA.— Jei Franas sugrįžš — taip; 
i jei ne — tai—

(Smarkiai pasikelia tarsi norėdama išbėgti 
lauk iš stubos.)

AMILĖ.— Ar negersi arbatos, Jedvyga? 
(Jedvyga atidaro duris, bet duryse susiduria 
su storu sunkiai šniokščiančiu kareivio uni
formoj vyru, kapitonu Hertzu. Jis vos pasi
krutina, bet išdidžiai išpūtęs krutinę.)

HERTZ.—
(Sulaikydamas Jedvygą.)

Lukterk, valandėlę. Tu esi ta jauna mo
teris, kurią noriu matyti. Tu negali nuo 

i manęs šitaip išsprukti.
(Toliaus bus.)

Shenandoahrio‘Lietuvos 
Atgaivintoju’ komedija.

”Keleivio” skaitytojams 
jau yra žinoma, kad St. Šim
kus Shenandoryj "sutvė
rė” "Lietuvos Atgaivintojų 
Draugiją.” Tos tai Šimkaus 
draugijos susirinkimas įvy
ko 24 d. rugsėjo. Tur-but 
tai vienas svarbiausių tos 
draugijos gyvenime susirin
kimų, todėl manau jį atvai
zdinti taip kaip tikrai jis iš
rodė.

Jau 8 vai. vakaro, bet vis 
nesulaukiama sekretoriaus. 
Suėjusieji nariai ir pašali
niai pasiskirstę į būrelius 
tarp savęs šnekasi. Yra čia 
ir socialistų. Tuo tarpu at
eina ir sekretorius. Prezi
dentas, nesikeldamas nuo 
vietos, atidaro susirinkimo 
posėdį. Skaitomas protoko
las. Prezidentas klausia: 
”Ar geras?” Visi tyli. Vie
nas pastebi: "Butų geras, 
tik reikėtų, kad butų pasa
kyta kokios draugystės.” 

. "Olrait, aš prirašysiu: — 
Draugijos Atgaivinimo Lie
tuvos,” — atsako sekreto
rius. Prezidentas: "Dabar 
užsimokėkit mėnesinę sko
lą." Nieks nesijudina, nieks 
neatsiliepia. Prezidentas 
liepia sekretoriui iššaukt 
vardus. Peršaukia narių 
vardus — nieks nesikelia, 
nieks neatsiliepia. Prezi
dentas: "Tai kodėl nemoka
te, ar kas negerai, sakykit?" 
Nieks nieko nesako, visi ty- 

i Ii. "Užsimokėkit!" Galų-ga- 
. le du tylomis pasikelia ir nu- 
'neša savo mėnesinės mokes- 
ties 50c. Vėl tyla. Prezi
dentas: "Dabar kas ką turit 
pasakyt — pradėkit svars
tyt tautos reikalus..." Visi 
tyli. "Nesibijokit, drįskit, 
pradėkit diskusijas, pasaky
kit, kas-gi čia blogo yra?” 
Nieks nieko nesako. 'Atsi
randa "drąsuolis," kuris nu
eina ir pakužda prezidentui 
į ausį, o tasai susigriebia: 
"A, dabar bus raportai! 
Pirmiausiai tie, kurie buvo
te jieškot naujų narių po 
savo ’vordus’ — kie katras 
turite?" Viens atsiliepia 
negavęs nei vieno, antras 
neturėjęs "čėso” jieškoti, 
l rečias buvo išvažiavęs. 
Pats prezidentas praneša, 
kad jau beveik buvo vieną 
gavęs, tik Bubnys nuo jo jį 
paėmęs, bet girdi vistiek 
"man pusė garbės už tą narį 
priguli.” Juokai visoj sve
tainėj.

Prez.: ”A, kas veikia, tegu 
sau veikia, o mes varykim 
savo darbą." J. V., visiems 
žinomas socialistas, prašo 
balso ir kalba: "Man rodos, 
kad drgo Balčiūno pastabą 
atmesdamas pirmininkas 
daro klaidą. Aš būdamas L. 
Š. F. vietos skyriaus narys, 
žinau, kad L.Š.F. rengiasi 
rinkti aukas Liet. Dienoj ir 
tuo tikslu šaukia konferen
ciją tą pačią dieną, kada jus 
tariat savo susirinkimą lai
kyt. Man rodos, turime su- 
sivienyt, kad daugiau aukų 
surinkus.” Prez.: "Balčiū
nas ne vietoj kalbėjo, o an
tra, ką mes galime žinot, kas 
ką veikia. Jei nori sykiu 
veikti, tegu ateina čia ir vei
kia, bo pas mus didesnė 
draugystė, mes pas juos nei- 

Į sim." J. V. prašo balso, pir
mininkas neduoda, kįla triu
kšmas, reikalaujama duot 
J. V-ui balsą. J. V. pradeda, 
pirmininkas stabdo. St. Ge
gužis ima balsą ir užreiškia, 
kad kas drįs be Centralinio 
komiteto leidimo rinkti au- 
kas, papuls į cipę. (Neilgai 

! tie ponai loš diktatorių ro
lę. Te perskaito šiame "Ke
leivio" numeryj laišką Rau
donojo Kryžiaus draugijos. 
Red.) Prezidentas su sek
retorium (iš džiaugsmo) už
sidega po cigarą, juos pase
ka ir kiti rūkytojai. Netu
rinti cigarų, užsirūko pyp
kes. Moterįs čiaudi ir pra
deda eit lauk. Pats Lietuvos 

i gaivintojų susaidės sutver- 
tojas Šimkus tuo tarpu baž
nyčioje mišparų psalmes 
gieda.

Taip tai veikia tie musų 
juokdariai "Lietuvos gaivin
tojai.” Iš to susirinkimo 
jau aišku, kiek tie žmones 
supranta tautos reikalus. 
Nejaugi mano, kad žmonės 
taip paiki, kad tokiose vai
kiškose ir paikose komedi
jose matytų Lietuvos gaivi
nimo darbą?

Reikia raust, kad tokie 
elementai statosi save Lie
tuvos gaivintojais.

Sufragisčių Brolis.
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Uetuviszkas H. Žiseim*
? Parmente.” St 
Boston, Mass 

7fs?kias itg&s gy 
dau pases-rmuga 
ašiai. Ateikit ne
vok pas mane 1 
krepais 1 viržį ilk 
neikit į aptieką. 
mano durys ba.- 
tos arba telefoną 
duok o aš atesiu 
Ofiso valandos 
Nuo 9 iki 11 ryte 
nuo 1 iki 2 ir Š iki
8 vakare. Teleph. Ricbmond 26Ž1-R

25,000 KATAL1OGU DYKAI
SU LIET AVIŠKOMIS DAINOMIS REKORDAI TIK 65c.

Jeigu neturi mano katalogo, tai prisiųsk už 3c. pačtinę markę, o ta
rėsi didelį ir puikų katalogą, kuriame rasi visokių geriausių ARMONIKŲ 
SKR1PKŲ, HK1UBV, ir daugybe kitokių MUZ1KALUKŲ INSTRU
MENTU. ISTORIŠKŲ IK MALDŲ KNYGV. l“>kių tik randasi lietuviš
koj kalboj. Puikiausias koncertinis Armonikas su 76 ir 102 raktais. 
Kainos labai prieinamos. Naujausia*^ Lietuviškas Sapnininkas, dydžia 
6x6% su 310 paveikslėlių. Kaina 50c. Reikalaukite visokio tavoro pas 
tikrą lietuvį, o gausite teisingus tavorus. Agentams parduodu pigiau. 
Rašykit tokį adresą:

W. s. Waidelis 112 “M™, N. y.

rašykite žemiau padėtu adresu, prisiunčiant 35 
tuojaus apturėsite.

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

Jų tik ir reikalaukite aptiekose, bet jei nerasite, tai
.............................................. ’ ’ * * c, e
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TREJOS DEVYNERIOS 
arba

_______ TREJANKR_______
Susideda ii e? įvairiu gydsr.čiif toli* ir iaJtun.

Sutaisyta su degtine arba virintu vandeniu 
yra geriausiu vaistu arba karčiu 

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

pataiso apetitą.
VARTOJIMAS: Viena pakelį šitų gydančių 

augmenų užmerkei j vieną kvorta ėysto spiruto 
ir tiek pat vandens, arba išvirti čystame van
denyje ir po 24 valandų gerti po pusę stiklelio 
arba mažiau.

VINCAS J. DAUNORA, Aptiekoriu
229 Bcdford Avė., Broolclyn, N. Y.

Kampas North .-tos gatvės.

GERUS VYRAMS SIUTUS IR OVERKO- 
TUS PAS1UVAM PIGIAI IR GERAL

222 W. BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

Telefonas: So. Boston—21013

TAIPGI IŠVALOM IR IŠPROSINAM 
VISOKIAS VYRŲ IR MOTERŲ 

DRAPANAS.
Tikras Jūsų brolis lietuvis

Siutus ir kitokius
Kubus

DUOKIT PASIŪT MUMS
Užtikrinant, kad Jus suėėdyrit pinigą ir 

turėsite GRAŽIUS RUBUS. Mes imam 
materiją iš gerųjų firmą ir prinueruojaa 
rūbą pagal žmogų, todėl nenudarko žmogaus 
išvaizdos ir būna tvirtesni.

Ant. Januška

Vienas pakilęs klausia: 
"Ar musų valdyba susižino- 
jos su Centrališku Komitetu 
kaslink Lietuvių Dienos lei
dimo aukas rinkti?” Prezi
dentas: "Da ne!" Tas pats 
daro įnešimą: "aš įnešu, kad 
musų valdyba susižinotų su 
Centrališku Komitetu." Pre
zidentas: "Gerai.” Kas su
tinkat, kad... — atsikreipia 
prie įnešėjo: — "kaip tu 
mus vadinai?” Gavęs atsa-' 
kymą "valdyba,” preziden
tas tęsia: "Kas sutinkat,! 
kad musų valdyba susižino-: 

i tų su Centrališko komiteto 
i galybe — pakelkit rankas.’’ 
Šuužia garsus juokas. Vie
na moteris da juokui neap- 
rimus keliasi ir klausia: "Aš, 
noriu žinot, ar tie vyrai bu-■ 
vo pas moteris ar ne?" — 
Vėl nesustabdomas juokas. ■ 
Prezidentas pataiso: ar bu-! 
vo pas moterų draugystes; 
komitetą. Kits "darbštus" 
Lietuvos atgaivintojų narys 
atsiliepia: "Aš įnešu, kad 
nedėlioj po šitai nedėliai bu- 
tų kitas mitingas.” V. Bal-1 
čiunas (socialistas) pastabi,1 
kad ”pirm negu nutarsit, • 
kada kitą ’tokį’ susirinkimą 
laikysit, geriau bus susiži-į 
noti, ką veikia L. š. F. vie-j 
tinis skyrius, nes girdisi, . 
kad tą-pat nedėldienį yra; 
šaukiama L. Š. F. rėmėjų 
konferencija.” Pataria pa-j 
siklaust čia pat esančių L.Š. Į 
F. skyriaus komiteto narių.

Sveikata

Pristąskit Šitą Dykai Duodamos Knygos Kuponą Šiandien
DR. J. RUSSELL PRICE CO.. L.501 Madisoa & Clinton St.., Chicago. Dl. ,

Brangus Daktarai:—Meldžia man tuojaus pasiųsti vysal dykai, apmokėt* 
pačta, jūsų brangią medikališką knygą.

Jame aprašoma aiškioje, paprastoje kalboje apie tokias 
ligas, kaip sifilis arba kraujo užnuodijimas, spuogai, odos ligos, 
seni skauduliai, triperis, užkrečiamos ligos, nerviškas silpna- 
mas, nusilpnėjimas, spermoterea, kvaitulys, pūslės, inkstu ir 
ligos lytiškai-šlapimo organu ir kitos ligos, kurios tik kankina

vyrus ir moteris ir pasako, kaip tos ligos gali būti pasekmingai gydomos tamistos 
namuose už labai mažą atlyginimą.

šita dykai duodama knyga jums taip-gi pasakys apie musų pasekmingą gy
dymą tokių ligų, kaip pilvo bei jaknu negalės, tulžingumas, prietvarius, raudonoji 
gysla, reumatizmas, kataras, dusulys ir panašios ligos.

AR TAMISTA KENTI

Vardas Ir pavardė

Gatvė Ir Noė

DYKAI
ŠITAS BRANGUS
VADAS I SVEIKATA

• •

nuo skaudėjimų strėnose; nuo skaudžių ir skaudančių sąnarių; nuo galvos skau
dėjimo; nuo ap"tito pastojimo; nuo aprugusio pilvo; nuo atsiriaugėjimo maistu; 
nuo vėmimo; nu ■ tulžiugumo užpoulimų; nuo apdengto liežuvio; nuo blogo kvapo; 
nuo negalėjimo rdegoti: nuo blogų sapnų. Ar esi silpnas, lengvai sujudinamas, 
nervingas, piktas bei greitai užgaunamas, nuilsęs ir nusilpnęs rytmetyje? Ar 
turite juodus plėtmus apie akis, ambicijos nustojimą gėdinimas; draugijos? *Ar 
ėsi nusiminęs, nuliūdęs ir ar turi širdgėlą ’ Tie symptomai nurodo, kad jūsų kūnas 
yra blogose sanlygoso ir kad. jums reikalinga medikališka priežiūra ir patarimas.

Musu brangi dykai duodama knyga pasakys jums faktus apie tokias ligas, 
negales ir symptomus. Ji pasakys jums apie musų gydymą delėi sugrąžinimo žmo
nių į jų senų laikų sveikatą, spėką ir stiprybę — ir kaip.tapti vyru tarp vyrų. 
Tai yra sandelis žinios ir užturi gerą, sveiką patarimą ir informacijas kurias 
kiekvienas vyras bei moteris turėtų žinoti ir sekti — ypač svarbi tiems, kurie 
ketina apsivesti. Jus dažinosite priežastis savo kentėjimų ir kaip jūsų negalės 
gali būti sumažinamos. Skaitykit šitą brangu vadą į sveikatą ir pasinaudokite 
jo laiku suteiktu patarimu ir nurodymu.

Valstija
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v Ima sutvarkyt auku rinkimą

Vietines Zinios ^’zs
: karštai ragino bostoniečius 
i susitaikyt ir išvien rinkt au
kas, išparodydamas teisin
gumą L. Š. F. ir L. S. S-gos. 
pastatytų Am. Centr. Komi
tetui išlygų. Kaipo argu-l 
mentų jisai išdėstė faktais 
ir skaitlinėmis, kad musų 
katalikų srovė, klerikalų ve
dama, milijonus jau sukrovė 
popiežijai, bet mirštančiai 
Lietuvai neįstengė surinkti 
aukų nei šimto tūkstančių 
dolerių. šitokia skaitlinė 
pagal katalikų srovės skait- 
lingumą palyginamai yra 
da labai mažutė. Nes kleri
kalams augščiausiu idealu 
yra ne žemiškas, bet užgra- 

| binis gyvenimas, ir jie musų 
katalikiškas minias prie to 
utopiško tikslo vesdami, iš
naudoja jas tik Rymo nau
dai. Tautininkai ed, kurie 

į augščiausiu savo idealu sta
to Lietuvos meilę, ir savo 
tuščią garbę ir biznį stato 

i pirmoj vietoj, o Lietuvos 
meilės idealą antroj. Tatai 
priparodo faktas, kad kada 
Yčas su Basanavičium rin
ko aukas Tautos Namui Vil
niuje ir žadėjo auksinėmis 
raidėmis ant sienų išrašyt 
vardus, tai musų tautininkai 
šimtines klojo, gi kada Lie
tuva miršta, tie patįs tauti
ninkai per savo fondą neįs
tengė surinkti daugiau kaip 
12 tūkstančių (biskį dau
giau, nes apie 15 tūkstančių. 
Red.), taip tai parodo jie 

[savo meilę mirštančiai tau- 
; tai. Gi trečia musų srovė, į 
i socialistų vedama, tų, kaip 
. tautininkai pravardžiuoja, 
, priešų ir 1.1., remianti L. Š. 
| Fondą, surinko 25 tukstan- 
įčius dolerių (biskį daugiau, 
i nes apie 530,000. Red.) 
j _ Prakalba padarė didžiau-
• sį jspudi. Prie draugijos 
į prisirašė 53 nauji nariai.

Be to, paskambino pianu 
1 ir sudainavo ”Piemenėliai” 
[ir ”Eina garsas nuo rube- 
žiaus” panelė Turauskiutė. 
Taipgi panelės Ona ir Pru- 
dence Žvingiliutės sukėlė di- 

- i džiausi entuziazmą savo 
| darbininkiškomis revoliuci- 
ionieriškomis dainomis ir 

miteto nariai, sulig reikalo, I muz^a- _______ J- B. S. į
gali įteikti ir kitoms draugi-1 .
*oms užsiimančioms nuo ka- J ^enls Jehova turės ’busy 
rėš nukentėjusių šelpimu.' davs.
Šitie visi pinigai turi būti ^ost?ne daugiau kaip 300 
sunaudoti TIK šelpimui nuo bažnyčių suorganizavo pa
karės nukentėjusių, o ne ki- i galbą pagarsėjusiam ameri- 
-L’1 ------1----------- ‘ koniškam kapucinui-evan-Į

I gelistui Billy Sunday. Tasai 
■ sorkininkas Į čia atvažiuoja 
laikyt savo misijas ir tam 

•tikslui miestas stato jam 
”tabernakulę” (šapą, kur 
bus sakomi pamokslai).

| Įvairiu sektų bažnyčios su
organizavo net 7.000 pamal- 

j dų. kurios bus atliktos laike 
I to kapucino misijų.

Tai bus poterių ir ”glory- 
. alleliujų”!

Dvidešimto šimtmečio 
į krikščioniška žmonija tur- 
i būt visai kraustosi iš galvos, 
j Kiek tai veltui bus paleis- 
|tų pinigų, kiek beprasmio 
marmėjimo ir dūsavimų — 

j o kokia iš to visa nauda?
Žinoma, evangelistams ir

• kapitalistams nauda iš to di- 
del, nes gal desėtkai tuktan- 
čių žmonių bus daugiau ap
kvailinta.

BOSTONO LIETUVIAI 
NUTARĖ DIRBTI LIE
TUVIŲ DIENOJE Iš- 

VIENO.
Lietuvių Dienos reikalai 

Bostone eina gerojon pu
sėn. Praėjusį panedėlį va
kare lietuvių bažnyčios sve
tainėj buvo srovių įgalioti
nių konferencija r nutarta 
dirbti Lietuvių Dienoje iš- 
vieno, o visus surinktus pi
nigus siųsti tiesiog Raudo
najam Kryžiui, su nurody
mu, kad tasai persiųstų juos 
Vilniaus Komiteto nariams, 
kaip antai Biržiškai, Vilei
šiui, Kairiui, Šiauliui ir ki
tiems, kiekvienam po lygią 
pinigų sumą. Konferencija 
atrado, kad taip bus daug 
parankiau, negu skirti su
rinktų aukų trečią dalį Lie
tuvos Šelpimo Fondui. Su 
tuo pilnai sutiko ir Pažan
giųjų Draugijų Komitetas 
ir Bostono Lietuvių Dienos 
Komitetas (katalikų ir tau
tininkų).

Rezoliucija.
Bostono Lietuvių Dienos 

Komitetas su Mass. valsti
jos Pažangiųjų Draugijų Į- 
galiotiniais, spalio 9 dieną, 
1916 m., pobažnytinėje salė
je, tarėsi dėlei vienybės au
kų rinkimui Lietuvių Dieno
je, ir abejiems sutinkant iš
nešta sekanti rezoliucija:

Delei išvengimo nesusi
pratimų ir nesmagumų koki 
gali iškilti Lietuvių Dienoje 
atskiriai srovėms aukas 
renkant, mes Bostono Lietu
vių Dienos Komitetas, pri
tariantis Amerikos Lietuvių 
Centraliam Komitetui,
tinkame visus pinigus, su
rinktus Bostone Lietuvių 
Dienoje, pasiųsti tiesiog A- 
merikos Raudonajam Kry
žiui, Washington, D. C., su 
nurodymu, kad tuos visus 
pinigus pasiųstų Vilniaus, 
Komiteto nariams lygiomis 
dalimis, kurin įeina be kata
likų ir tautininkų ir sociali-' 
stams pasitikėtini atstovai 
k. t. pp. Biržiška, Janulai
tis, Kairys ir kiti. Pasiųs-Į 
tų pinigų dalį Vilniaus Ko-

SU-

tikiems tikslams.
Bostono Lietuvių Dienos 

Komiteto vardu
J. E. Karosas, 
S. E. Vitaitis.

Po konferenciios Bostono «/
Lietuvių Komitetas tuojaus 
parašė Čentraliniam Komi
tetui i Wilkes-Barre ”special 
delivery” laišką prašyda
mas. kad tas duotų telegra
ma atsakymą, ar sutinka su 
šita rezoliucija, ar ne. Lai
ške, rodos, pažymėta, kad 
jeigu Centralis Komitetas 
su tuo nesutiktų, tai Bosto
no katalikai su tautininkais 
jieškos budo nuo atsakomy
bės prieš CentralĮ Komitetą 
pasiliuosuoti, <3 užmegstos 
vienybės nelaužys.

Taigi dabar laukiama, ką 
atsakys Centralinis Komite
tas. Gavus iš jo atsakymą, 
bus sušaukta tuojaus kita 
bostoniečių konferencija.

Mes girdėjome, kad \Vor- 
cesteri'’ lietuviai nutrė taip- 
pat, ?r'p :r Bostono.

Didelis Metinis Balius!
Rengia Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Vytauto Draugystė

KETVERGE, Columbus Dienoje.

12 SPALIO-OCT., 1916,
LIETUVIŲ SALĖJ,

Kamp. E ir Silver gat., So. Boston,
Pradžia nuo 2 vai. po pietų ir trauksis iki 12 nakties.

Visus kviečia KOMITETAS.

DIDELIS BALIUS
Rengia Lietuvių Jaunimo Ratelis, 

naudai Lietuvių Labdarystės 
Draugijos, bus

Subatoj. 21 d. Spalio-October, 1916, 
Prasidės 7:30 vai. vakare, 

LIETUVIŲ SALĖJ,
kamp. E ir Silver sts., So. Boston.

Šiuomi užprašome visus lietuvius 
ir lietuvaite atsilankyti kuoskaitlin- 
giausiai ant šio puikaus baliaus. Gra- 
jis gera orchestra visokius šokius. 
Taipgi savo atsilankymu paremsite 
Lietuvių Labdarystės Draugiją. Taigi 
neužmirškite. Įžanga: porai arba 
vienam vyrui 50 centų. Vienai mote
riai arba merginai 25c. (41)

Visus širdingai užprašo Komitetas.

Telephone: Back Bay 4201) 

DAKTARAS

Fr. Matulaitis
GYDO VISOKIAS LIGAS. 

PRITAIKO AKINIUS.

!! Lietuviai Kliaučiai

Policija užklupo klenisų 
kasėjus.

Apie 60 žmonių, išsipurvi
nę iki kaklo, kasė aną dien 
klemsus ties Orient Heights 
Yacht Club, kur kasti yra 
uždrausta. Žmonės, visi 
visi purvini, leidosi bėgti. 
Kaikurie smuko pro polici
ją. kiti gi metėsi į vandenį ir 
perplaukė kiton pusėn. Po
licija rado prikasta 100 bu
šelių klemsų ir visus sumetė 
atgal į vandenį.

Išvijo pačią ir nusižudė.
Gyvenantis So. Bostone 

po No. 655 7th st. Frank 
Hallovvell išvijo aną naktį 
savo žmoną laukan, o pats 
atsisėdo pentrėn ir apžiojęs 
gazo tūbą paleido gazą. Ka
da jo pati, pergulėjus pas 
kaimynus, atėjo išryto na
mo. jis buvo jau sustingęs.

Mirė nuo rausės Įkandimo.
Margareta Simpson, 9 m. 

amžiaus mergaitė, mirė pe
reitoj sąvaitėj nuo musės 
Įkandimo.
So. Bostone po No. 772 
str. Kelios dienos tam 
gal mergaitė bėgiojo po 
mą. kaip staiga pajuto 

muse.

Bagociaus prakalba.
Pereito nedėldienio, 8 spa

lių. vakare Lietuvių salėj 
buvo D. L. K. Vytauto drau
gijos surengtos prakalbos. 
Publikos prisigrūdo tiek.kad j viršutinės lupos ___s. __
liuoso kampučio svetainėj nubraukė ją ir tuojaus lupa 
neliko._ Kalbėjo F. J. Bago- r. 
čius.

•Jos tėvai gyvena
7th 
at- 
na- 
ant 

Ji

RAUDONOSIOS SAVAI
TĖS MARŠRUTAS 
MASS. VALSTIJOJ.

Drg. J. Neviackas kalbės 
šiose vietose:

Lowell, 29 spalių, 2 vai. 
Lawrence 29 spal. 7 vai. 
Cambridge, 30 spal. 7 vai. 
Heverhill. 31 spalio, 7 vai. 
Nashua, N. H., 1 lapkr. 7 

valandą.
Manchester, N. H., 2 lao., 

7:30 vai.
Exeter, N. H., 3 lapkr., 7 

valandą.
Hyde Park, 4 lapk. 7 vai. 
W. Lynn, 5 lapkr., 2 vai. 
Montelio, 8 lapkr., 7 vai.

Drg. J. V. Stalioraitis kalbės 
šiose vietose:

AVorcester, 29 spalių. 2 vi. 
So. Boston, 29 spalio, 7 vi. 
Gardner, 30 spalio, 7 vai. 
Hudson, 31 spalio, 7 vai. 
Montelio, 1 lapkr., 7 vai. 
Nortvood, 2 lapkr., 7 vai. 
Brighton. 3 lank>- y . vai.
Stougbfn’' _ iapkr., 7 vai. 
Brid6ewater. 5 lapk., 2 vi. 
Cambridge. 5 lapkr., 7 vi. 

Drgė Zuzana Puišiutė skai
tys paskaitas šiose vietose:

Norvood, 29 spalio, 2 vai. 
Brighton, 29 spalio, 7 vai. 
Montelio, 5 lapkr., 2 vai.
Drg. Dusevičia kalbės šio- 
vi etose:

Lav/rence. 1 lakpr., 7 vai. 
Lowell, 2 lapkr.. 7 vai.
Haverhill. 3 lapkr.. 7 vai. 
Taunton, 5 lapkr.. 2 vai.
Jeigu kurios kuopos norė

tų parengti da daugiau va
karu., lai tuojaus kreipiasi 
Į organizatorių.

Taip-pat turiu priminti, 
kad kiekviena Kuopa turi iš
kalno pasirūpint užtektinai 
literatūros tai savaitei. "Ko
va." "Naujoji Gadynė,’* 
"Keleivis,” "Naujienos,” 
”Laisvė,” ”Tiesa” ir kiti so
cialistų raštai turi būt plati
nami.

Kas tik gyvas, visi prie 
darbo!

LSS. VI Rajono organi
zatorius M. M. Plepis,

5 Thomas Park,
So. Boston, Mass.

Vytauto Draugystės Ba
lius bus ketverge, 12 Spalių. 
Lietuvių Salėje, So. Bosto
ne. Kviečiami visi pasilink
sminti. Valdyba.

se

adėjo skaudėt ir tint. Ji 
Daugumas susirinku- buvo nuvesta Į ligonbuti ir 

šiųjų žmonių matomai atėjo. 8 daktarai ją gydė, bet nie
kad išgirdus, ką progresy- ko nepadarė. Kraujas už- 
vės musų visuomenės at. to- sinuolijo ir mergaitė mirė, 
vas ('Bagočius) pasakys apie Manoma, kad musė buvo tu- 
pirmeivių santikius su kito-.pėjus prieš tai ant kokio
mis srovėmis ir kaip mano- nors biauraus daikto.

Balius.
Ši vakarą. 11 spalių, bus 

gražus balius Lietuvos Su- 
šelpimui naudai Teismo Sa- 
Įėję ant Broadvvay, So. Bos
tone.

I Birutės Kanklių Choro re
peticija.

Spalių 20 d., pėtnyčios va
kare įvyks pirma Birutės 
Kanklių Choro repeticija. 
60-tos kuopos svetainėje. 
Nariai privalo atsilankyti, 
kad pradėt mokinties. Kom.

Vakarinė mokykla.
The John A. Andrew Eve- 

ning School mokykla netoli 
kertės Dorchester st. ir Dor- 
chester avė. gatvių likosi 
atidaryta spalių 9 dieną. 
Mokyklos vedėju paskirtas 
Edward J. Carroll. žinomas 
mokytojų susivienijimo na
rys.

” Mokinama: Aritmetikos, 
anglų kalbos, pilietystės tie
sų, geografijos, historijos, 
skaitymo, rašymo, apie val
stybės tvarką, siuvimo mo
teriškų rūbų ir milinerijos 

į (skrybėlių puošimo.)
Specialės klasės pradedau.- 

• tiems anglų kalbos mokin
ties ir norintiems likti šalies 
piliečiais, taipgi suteikiama 
pagalba išėmime pilietiškų 
popierų.

Thomas P. Dooley.

Susirinkimas.
Lietuvos Dukterų ir Sūnų 

Draugystės susirinkimas 
Įvyks 18 d. spalių, seredos 
vakare, Lietuvių salėje. Vi
si nariai privalo atsilankyti 
ir naujų atsivesti.

Komitetas.

Visufciiin Vyrams Drabužiu* 
Siuvame aut Ušbakymo 

Išvalome. Mutaisome ir is*.*ro»: 
'V name aenua.

Vienintėlė Kriaučių komp. 
So. Bostone, kur visame- i 

i eerjj įr gražų darbą už pnams 
mą kainą.
PASIŪDINK PAS MUS SH Ta 
O NEŠIOSI IR DŽIAUGSI! SI 
Todėl, kurie norit paeisiu ’ .

i gera siutą, išvalyt arba 
kreipiatės pas mos

SOUTH BOSTON CUSK'H 
TA1LORING CO.

So. BdNtOD

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

419 BOYLSTON STR.
Saite 419, 420 ir 421.

Netoli didžiojo miesto knyjfyno,
BOSTON, MASS. | I

V

i

«
||| Braadway,

dAnt 21 
akmens

Gelžkelio la>a 
rodis srubeliu 
užsukamas, vv 
i'aSAU iLdUBK. 
rašytais dubei 
tavais viriais 
ant 20 metų au 
ksuota® su iš 
i. ubai un.''f.gu» 
važiuojam tem- 

reikia visumn-' 
G* ura.U uola.

t k'MCIC* »X~4C4

ypa.r.g.u 
žmonėms.
tkras laikas žinou.
ant 29 uu.j. \ patingas pasiūliji~ ~ t ~a: c.wmas. ---------- w
kiekvieno adreso už $5.75 < . O. D. i 
pers 
ską 
tas, 
jus 
dėlj
Pu.
bu. i

g.r Ke 
IO, I uriel.' 
laikas

29 ui..į. Ypatingas pasiuijji 
Mes išsiųsime šį laikrodėlį an'

u.ntimo kaštus, su teise jums yi 
. eržiurėt. Jei busi neužganėdin 
nemokėk nė cento. Atsiminkit, 
uzmokėtumėt uz tokį pat laikru 
apie $25.00 jei pirktumėt kitur 
u-, auksuotas lenciūgėlis ir ka 

j v kai su kiekvienu laikrodėliu
(?) 

ENCELSIOR WATCH CO.
««06 vthenaeum Bldg. CHICAGO, ILL

iu

APTIEK A
Teisingiausia ir Geriausia
Sutai6om Receptus su 

nežiūrint ar 
ar amerikoniški 

gauti, koki 
taipgi visados

i n 

įvadžiausia atvda.
p I.icruvos atvežti
X Gyduolių sralite 

‘-fpasauiije vartoja.
T randasi lietuvis aptiekorius. 

f EDVARO DALY, Savininkas
18 Breadway, So. Boston.

X Galite reikalaut ir per laiškus, 
,4-o mes per ekspresą gydu< at- 
T siusime.

Ar norit būt gražiu?
Jeigu taip, tai nusipirkite Mosties, 

kurią išdirba Mer.tholatum Co. ir visi 
i dak-arai ir aptiekoriai pripažįsta ge- 
' riausia.

Ištepant moste veidą prieš einant 
gult per kei.s vakarus padaro veidą 

| tyru ir skaisčiu. Mostis išima viso- 
ikius spuogus ir dėmes (.piėtmus; sau- , 
■lės nuedegimus ir lašus. Kaina de- | 
ižutės 50c. ir $1.00. (43)

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

J 0-R4S ST. ANDRZEJEW$Klįj 
' •<! k* *i))) Vienatinis lenkiškas «<
'« !. < DANTŲ DAKTARAS. Į

Užtaisau pasigadinusius dantis ir !(< 
į jdedu naujus. Laiką gvarantuoju. M, 
/ Ištraukiu dantis be jokio skausmo >i:

: ; 176 IIARRISON AVĖ.. BOSTON. $
I

t
f

_____ i T
ias tik J

B. S. Stone, Oph.D. |
Akių |

Specijalistas.
į“ 
į 
If
y, »:

10 m. So. Bostone.
399 Broadway, 

SO. BOSTON, MASS

PARSIDUODA Grocernė ir Bučer
nė ant Broadivay. Savininkas serga 
ir liepia parduoti pigiai.

PARSIDUODA "Kendžių,” Tabako, 
ir Grocerne ant C 

Labai pigiai parsiduoda, galima 
išdirbti apie $50 sąvaitėj.

2 Namai ar.t 
parsiduoda

"Aiskrimo. Sodės 
str.

Bax- 
labai

ant

PARSIDUODA 
ter sti, 5 ”familių 
pigiai.

PARSIDUODA Muro Namas
Boston st., Dorchesteryj, dėl trijų xa-
milių. Savininkas išvažiuoja i Cali- 
femiją, liepia -^-duoti už kiek kas 
duos.

PARSIDUODA 4-rių familių na
mas ant Sth str., vertės $3.700. Savi
ninkas liepia parduoti už $2,500.

Su viršminėtais reikalais kreipki
tės pas

R. VASILIAUSKAS,
UJ3 D street. So. Boston, Mass.

IELUVIŠKA

c. J.
Ames st„

SPAUSTUVĖ.
Atlieka įvairius 

darbus spaudos pa
sekmingai. Todėl 
reikale kreipkitės. 
Iš kitų miestų no
rėdami dasižinoti 
apie spaudos pre
kes, klauskite lai
šku, įdėdami atsa
kymui krasos žen
klelį už 2c.

MATUTIS,
Montelio. Mass.

M. ANDRIUŠIUTĖ,
MOTERIŠKŲ RUBV SIINTJA.

I

Visokiems daiktams labai pabrangus, 
tečiaus aš nieko nepabranginau. 

Visokias
DRESES ir KITUS RUBUS 

pasiuvu gerai ir pigiai iš gerų mate
rijų ir darbą gvarantuoju. Reikale 
pasiuvu bile rūbą į 24 valandas. To
dėl persitikrir.kit mano užtikrinimu 
ir norint turėt gerus rubus pigiai,— 
duokit pasiūt man.
324 E street, kampas Broad«ay

SO. BOSTON, MASS.

DYKAI VISIEMS!

Suteikiame geriausius pamokinimus kaip uždirbti daugiau pinigu. Visiems 
atsišaukusiems be skirtumo Ivties. Rašykite tuojaus pas

INTERNATIONAL NOVELTY CO.,
1154 Lineoln Avė., UTICA, N. Y.

ų VAŽIUOK KUR TIK NORI j|VAŽIUOK KUR TIK NORI

P. KETVIRTIS
Atidariau auksų skyrių 

po No. 233 Broadway, So. 
Boston. Urbono ir Pilvinio 
krautuvėj. Parduodu viso
kius auksinius, auksuotus ir 
sidabrinius daiktus, taipgi 
visokius muzikališkus inst
rumentus. Kreipkitės per 
laišką, o aš ar mano agentai 
atvažiuosim pas jus Į namus. 
Parduodam ir ant išmokėji
mo. taisome laikrodžius ir 
kitus daiktus.

Ei, Vyrai, Visi Pas

YUDJUKO!
Jis užlaiko gerą Restauraciją, 
visokios rųšies Alaus, Degtinės 

Vyno ir Cigarų.
Pirmiausia ir parankiausia 

vieta lietuviams.

304 8;><^wcy ir 259 D Strgets 
SO l3cT0N, MASS.

AUTOMOBILIAIS DYKAI!j 
h K     “ ~     »( 
II 
ll 
jĮI 
||

<
■<

Papirkau dar du nauju automobilius su minkštomis sėdynėmis ir su 
”Shock Absorders;” labai gerai veža. Galima važiuoti pažiūrėti 

Farmų, Namų, Lotų Dykai.
Lietuviai seninus tiktai pirko namus prasčiausiose vietose

Bostone, o dabar tiktai pradeda pirkti apie City Point, vėliaus pradės 
pirkti Dorchesteryje ir kitose aplinkinėse geresnėse vietose.

Taigi, kode! negalima ant syk padaryti didesnį žingsnį: pava
žiuoti toliaus ir pažiūrėti NAUJŲ. PIGIŲ ir su daug žemės

NAMŲ FARMŲ IR LOTŲ.
Mes vežam visus dykai su visom šeimynomis Nedėliomis arba Papras
tomis dienomis, tiktai duokite žinią ; musų ofisą patįs, arba per savo jw 
draugus, o mes atvažiuosim prie tainistų durų išvežti ir aprodyti lj< 
gražių naujų namų ir Vištų Farmų arti Bostono.

Antanas Ivaškevičia || 
315 Broadwsy, So. B

<<! Tel. So. Boston 605.

)

South Įn

| J. MATHUS 

Geriausias Lietuvio 
I SALONAS IR RESTAURACIJA i 

Sveiki geriausios rųšies gėrimą: 
!'< ir užkandžiai. Patarnavimas prie- 1 
B lankas. , A|

Parankiausia Lietuviška užeiga. • (■
J. MATHUS

3(342 Broadwav, So. Bostor.. Mass.

i

(:

J

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

’r",1“*. i Antipka!St l!,?“;Lietuviška 2tL|j LlvHCl irapielmkej
Gyduoles sutaisome 

ir prisiunčiame 
visokias,

i kurios tik pasaulyje 
priimtos ir yra

1 vartojamos.

Ypatingai geros šios gyduolės:
t

Nuo prakaitavimo kojų .. 25c 
Gydanti mostis nuo pučkų 50c 
Nuo viduriavimo mažiems 
Nuo viduriavimo suaugus. 
Pamoda plaukams.............
Vaikų ramintojas .............
Nuo suirimo nervų ...........
Bobro lašai .......................
Nuo saulės nudegimo __
Nuo slinkimo plaukų ir plei

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

25c
50c
20c
25c

1.00
1.00
50c

i

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

kaus kvėpavimo .......... 1.03
Gydu. nuo ”kornų” 15. 20 ir 25c 
Pilės dėl Kepenų ir Inkstų 50c 
Proškos nuo nerviško galvos

skaudėjimo .......... 10 ir 25c
Gumas r.uo 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 pristysim 
jums ekspresu.

Visokiame reikale kreipkitės šiuo adresu:

X Šidlauskas
PROVIZORIUS

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

U




