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Pirmutine žinia 
iš Lietuvos.

(Nuo musų Korespondento )

Caras žada autonomiją.
. Nors laiškų iš Lietuvos 
y'Keleivi j” tilpo jau daug, bet 
vis tai buvo laiškai rašyti 
pašaliniems žmonėms ir tan
kiai rašyti tokių žmonių, ku
rie nemoka gerai orijentuo- 
tis ir nemoka perstatyt tik
rojo dalykų stovio; rašoma 
tik apie tai, kas paliečia ra
šytojo ypatą, o svarbiausi 

j dalykai praleidžiama.
Bet šiuomi kartu mes ga

lim pranešti "Keleivio” skai
tytojams tikrų žinių apie 
Lietuvą, šiomis dienomis 

mes gavom iš Lietuvos laiš
ką, kuris nušviečia Lietuvos 
žmonių ūpą ir padėjimą. 
Mums rašo gabus korespon

dentas ir žinomas Amerikos 
7socijalistams veikėjas. Jis 
prieš pat karę išvažiavo Lie
tuvon. Bet kadangi jis ma
no Lietuvoj pasilikti, tai jo 
vardo neskelbsim. Štai jo 
laiškas
Draugai:—

Ilgai jums nieko nepara
šiau. Pabriešiu nors dabar 
Šį-tą. Apie karę reikėtų 
pirmiausia ką-nors pasaky
ti. Žinoma, apie tai, kaip 
ta didžioji karė kasdien vy
ksta, pasakot jums butų be 
reikalo. Haerstas ir kiti 
daugiau žinių jums suteikia, 
«?egu mes Lietuvoj būdami 
'galim sužinoti. Aš pasaky
siu tik kokiame upe da
bar Lietuva ir kokias per
mainas įvykdė, bei gali įvyk- 
dinti toji, gal didžiausia is
torijoj žmonių skerdynė.

Kaip visa Rusija, taip ir 
Lietuva — nuliudusi. Mat, 
daugelį jaunų ir senesnių 

vyrų palydėjo į karę (visus 
atsarginius ir penkių metų 
ratninkus). Reikia tikėti, 

daug iš jų jau paaukavo gy
vastį karės dievui, palikda
mi našles su vaikais, nors 
^įuo karės viriausybės da ir 
jėra oficijališko pranešimo. 
Tai viena. Antra — milijo
nai turto, kurį ryja karės 
dievas, atsiliepia ant šalies 
gyventojų labai sunkiai. 
Tas jau ir dabar žymiai pra
dedama atjausti — pabran
go visi daiktai, kuriuos tik 
reikia pirkti. Ant visko pa
kelta akčyžė. Trečias da
lykas — tai karės šmėkla 
laiko žmones nuolatinėj bai
mėj. Ypač tuos, kurie ar
čiau linijos. Taigi Žemai
čius. O melagiams — tai ro
jus! Kvailoms boboms ir pa
našios rųšies vyrams — ko 
liežuviai nenupiyšta betau
zijant visudidžiausias nesą-

Lietuviai palaiko Rusijos 
’pusę; Vokietijai priešingi, 
į Daug liuosnorių eina Į karę. 

• I Valdžia labai bijojo—ir bijo 
. -žmonių sukilimo; dėlto nuo 
pat pradžios įvedė aštrią di
scipliną ir iki šiol ją palaiko. 
Kaipo svarbiausi jausmų su
judintoji alkoholį — griežtai 
uždraudė pardavinėti. Ga
ilaus dabar gubernatoriams 
paliepus ne tik parduoti, bet 
ir pirkti arba gerti griežtai 
uždrausta, 
bausmė, 
peštukus 
aštriau, 
Nors, kaip sakiau, 
bijo sukilimo, bet jos baimė 
šį-syk tuščia. Nė mažiausio 
apsireiškimo to nematyti. 
Tokios mat aplinkybės 
susidėjo. Prie kitokių ap
linkybių gal butų buvę viso, 
nežiūrint aštrios discipli
nos. Disciplina tik daugiau 
butų suerzinusi liaudį.

Caras atsišaukia į visas 
tautas, kad gintų Rusiją nuo 
Germano, kuris, pasak jo, 
visą Europą laikė karės sto
vyje per 40 metų besigink- 
luodamas.

Už gynimą Rusijos caras 
žada tautoms autonomiją, 
laisvę, žmonės tam tiki. 
Laukia karės pabaigos ir 
mano, kad bus galima leng
viau atsikvėpti po ilgų metų 
priespaudos ir kentėjimų. 
Gina Rusiją. Deda išpasku- j 
tinių aukas Roudonajam 
Kryžiui.

Monopolį (nors valdžios 
uždarytą), pačtą, telegrafą 
ir gelžkelį valstiečiai saugo
ja dieną ir naktį. Apskelbi
mus, mobilizacijos ir karės 
reikaluose, valdžia išleidžia 
rusų ir lietuvių kalbomis 
Lietuvoje, o ne vien rusiš
kai.

Pastaruoju laiku cenzūra 
pradėjo peržiūrinėti pirmos 
klesos siuntinius. Laiškus 
gauname visuomet atplėš
tus, su užrašu "Prosmotre- 
no” (peržiūrėta). Taipgi ir 
visus kitus siuntinius.

Dabar tokioj audroj pate
kęs į Lietuvą neturiu nė ko 
pradėti. Taigi esu be užsi
ėmimo kol-kas.

Nuobodu. Čia gyvenimas 
visai apmiręs išrodo. Kas 
pasauly dedasi, ypač ant ka
rės lauko, mažai tegalima 
sužinoti. Rusijoj einantieji 
laikraščiai karės trukdomi: 
kiti suvis sustojo, kiti nere- 
guliariškai eina. Žinios — 
tik Petrapilės telegrafo a- 
genturos...

Gręsia sunki 
Girtuoklėlius ir 
dabar baudžia 

negu Amerikoj, 
valdžia

Uourtesy "Boston Post.”
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Abelnas kares

ATĖMĖ Iš RUSŲ LVOVĄ.
Londone gauta žinia, kad 

po smarkaus mūšio rusai ta
po iš Lvovo išvaryti ir aust
rai užėmė tą miestą iš naujo.

kovoti prieš vokiečius. 
Smarkus mušis šiaurvakari
nėj Francuzijoj tarp Ypres 
ir Dunkirko. Francuzai 
ima viršų prie Berry-au- 
Bac. Pietų Afrikoj sukįla 
būrai prieš anglų valdžią. 
Varšavai gresia apgulimo 
pavojus.

Spalių 14.— Artinanties 
prie Ostendo vokiečiams, 
pradeda bėgti visi gyvento
jai. Francuzai su anglais 
atmuša vokiečių eiles nuo 

• Hazebroucko iki Bailleul-la- 
' Bassee ir užima Upres. Len- 

kiečiams paskutinis Antver-j dienas sulaikyti, užima Bei-■ nuo Varšavo iki Ivangorodo 
po fortas. Didesnė dalis ; gijos miestą Ghentą. Aust-• prasideda abelnas mušis.

‘. .................. “ i iš Kana-
Turki- 

. Rusai traukiasi atgal jos laivai "Goeben” ir ”Bre- 
I Galicijoj ir pietų Lenkijoj, slau” pasirodo Juodoj juroj, 
’ Vokiečiai besivydami rusus • matoma, su tikslu bombar- 
j pasiekia Vislą ir prasideda i duot rusų laivyną tenai.
i mušis po Varšava. | gpalių 15.— šiaurvakari-
i Spalių 13.— Vokiečiai ar-i nėj Francuzijoj vokiečiai 
tinasi prie Ostendo iš šiau-! priversti pasitraukti nuo 
rėš, rytų ir pietų. Belgijos Lys ir tampa nuvaryti atgal 
valdžia ir karaliaus šeimyna j į 
persikelia į Havre, Francu- paima 
ziion, bet pats karalius pa- Prūsuose atsiima 

'silieka su savo kariumene Lycką. Karstas susirėmi-

stovis.
su-

kiečiai uždeda $100,000,000 
mokesčių. Arras apielinkėj 
vokiečiai vėl užpuola fran- 
cuzus, bet juos atmuša. Vo- 

i kiečių orlaivis mėto Pary
žiun bombas: 2 žmonės už
mušti, 40 sužeista. Baltijos 
juroj vokiečiai nuskandino 
rusų skraiduolį "Palladą” 
su 568 kareiviais. Francu
zai nuskandina du Austri
jos torpediniu botu Adrija- 
tike.

KARĖS SĄVAITĖ 
TRAUKOJ.

Pereitoj. t. y. jau vienuo
liktoj karės sąvaitėj dau
giausia buvo veikiama Bel
gijoj ir šiaurinėj Francuzi
joj iš vienos pusės, ir apie ■ 
Przemyslį ir Varsavą iš ki-l
tos. Svarbiausi nuotikiai Spalių 12. — Kavalerijos 
buvo šitokie: į mušis ties Hazebrock, Fran-

Spalio 10.—Pasidavė vo- cuzijoj. Vokiečiai, per dvi 
r - —- - - - ’ •• • •• . • «
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po fortas. Didesnė dalis ; gijos miestą Ghentą. Aust-• prasideda _____
belgų armijos ir tūla dalis | rai susivieniję su vokiečiais j Anglijon pribūva 
garnizono pabėgo, bet anglų ! atmuša rusus nuo Przemys- • dos daug kareivių, 
kariumenė ir daug belgų pe- i lio. Rusai traukiasi atgal jos laivai ”Goeben’ 
rėjo Olandijon ir tapo nu- ’ * * ’ T ---- ---- -J
ginkluoti. Vokiečių pir- 
myneiga sulaikyta ties 
Ghent’u. Smarkus susirė
mimas buvo Francuzijoj, 
Arros apielinkėj. Rytų Prū
suose rusai užėmė Lycką ir 
Margrabewą.

Spalių 11.— Vokiečiai ei
na visomis spėkomis ant 
Ostendo. Art Antverpo vo-

i Lens apskritį. Vokiečiai
i Belgijoj Bruges ir 

• v _ is rusu
• — • I

mas tarp rusų ir austrų Ga
licijoj.

Spalių 16. — Vokiečiai 
užima Ostendą; francuzai 
su anglais pasitraukia at
gal, kad uždengus nuo vo
kiečių Francuzijos uostus 
Dunkirką ir Calais. Fran
cuzai, eidami prie Lille, už
ima Laventie; vokiečiai tuo
met apleidžia Lille. Mušis 
prie Vislos siaučia tarp ru
sų ir vokiečių. Šiaurės ju
roj vokiečių nardomas lai
vas nuskandina didelį anglų 
skraiduolį ”Hawke” su vi
sais žmonėmis; kitas skrai
duolis, ”Theseus,” taipgi bu
vo atakuojamas, bet pabė
go-

Spalių 17.— Anglų laivy
nas nuskandina Olandijos 
pakrašty 4 vokiečių laivus 
torpedams naikinti. Fran
cuzijoj, į pietvakarius nuo 
Lille, anglai po karšto mū
šio su vokiečiais užima Fra- 
melles. Francuzai atmuša 
vokiečius ties Fleurbaix ir 
užėmę tą miestą eina toliau.; 
Rusai sunkiai kovoja prie! 
Varšavos ir Przemyslio, pa
staroj vietoj jie žengia pir
myn.

Spalių 18.— 
traukia ant stipraus francu
zų uosto Dunkirko, kuris
guli netoli Belgijos. Rytų
Francuzijoj vokiečiai daro 
pašėlusiai smarkius užpuo
limus ant St. Die, bet suvie
nyta talkininkų armija at
muša juos su dideliais nuo
stoliais. Susitvarkiusi bel
gų armija atmuša kelis vo
kiečių užpuolimus ant upės 
Yser. Galicijoj rusai eina 
šturmu ant austrų pozicijų 
ir paima jų 1000 kareivių ir 
15 oficierių nelaisvėn. An
glija paskelbia, kad jos nuo
stoliai siekia jau 14,305 žmo
nių.

Spalių 19.— Anglų laivy
nas priėjęs prie Belgijos pa
kraščio atidarė baisią ugnį 
ant vokiečių, kurie atakavo 
suvienytą talkininkų armiją 
tarp Nieuporto ir Dikmun- 
de. Tarp Arros ir Roye vo
kiečiai buvo taipgi keliose 
vietose sumušti. Londone 
gauta žinia, kad Suvienytos 
armijos atėmė iš vokiečių 
Ostendą, skaniausi jų kąsnį 
Belgijoj. Anglijos šarvuo
tis "Triumph” likos suga
dintas prie Tsin-Tau. Japo
nų skraiduolis "Takachiho” 
ten pat užėjo ant minos ir 
žuvo su 284 žmonėmis. Mū
šiai po Varšava ir Przemys- 
liu vis dar tebesiaučia.

LIETUVOJ CHOLERA.
Iš Tauragės, Kauno gub., 

ateina žinių, kad tenai žmo
nės pradėjo mirt jau nuo 
choleros. Kas diena daugy
bė palaidojama. Gyventojai 
esą labai persigandę.

MUŠIŠ PRIE SUVALKŲ.
Reuterio korespondentas 

paduoda smulkių žinių apie 
muši Račkuose, netoli Suval
kų. Vokiečiai buvo vienoj 
upės pusėj, rusai kitoj. Vie
ni kitų nelabai bijojosi, nes 
ant upės visi tiltai buvo sus
progdinti ir išardyti. Bet 
nakties laiku kazokai susė
dę ant arklių perplaukė per 
upę ir visai netikėtai užklu
po ant vokiečių. 3,000 vo
kiečių ir viena baterija tuo
jaus pasidavė. Tarp suim
tųjų buvo daug senų žmonių 
ir jaunų vaikų; apginkluo
ti jie senais ginklais, kai ku
rie šautuvai da nuo 1880 me
tų. Tas parodo, kad kaize
ris pašaukė visas ir paskuti
nes spėkas j karę.

Vokiečiai

ROKŲ KAIMAS SUDE
GINTAS.

Suvalkų gubernijoj Rokų 
kaimas likosi visiškai nu
šluotas nuo žemės veido. Jį 
sudegino patįs maskoliai, 
mat stovėjo jiems ant ke
lio, neparanku buvo šaudy
ti j vokiečius. Pirma sude
ginimo išvarė visus gyvento
jus. _______
VOKIEČIAI TEBĖRA SU

VALKIJOJ.
Vokiečių kariškas depar

tamentas 19 spalio išleido 
Berlyne šitokį pranešimą. 
”Prie Širvintos musų kariu
menė vėl apgalėjo rusus, pa
imdama jų kanuoles ir daug- 
belaisvių. Suvalkų guberni
joj rusai pastaromis dieno
mis nieko neveikė.”

Tas parodo, kad vokiečiai 
iš Suvalkų gubernijos da 
neišvaryti.

PRIE PRZEMYSLIO KRI
TO 40,000 RUSŲ.

Iš Vienos pranešama, kad 
prie Przemyslio, kurį rusai 
buvo apgulę, bet paskui at
mušti, krito užmuštų ir su
žeistų 40,000 caro kareivių.

Rusai sako, kad jie nuo 
Przemyslio da nepasitraukė 
ir nuolatos jj bombarduoja.

VOKIEČIAI VĖL REN
GIASI EIT ANT PA

RYŽIAUS.
Vokiečiai, užėmę veik vi

są Belgiją, dabar vėl rengia
si šaut i Paryžių. Taip spė
jo Londonas. Daugiau vo
kiečiams nėra kas veikti. 
Gavę j pagalbą visas tas spė
kas, kurios buvo išmėtytos 
po Belgiją, vokiečiai dabar 
bandysią prasilaužti per tal
kininkų eiles ir traukti j pie
tus, ant francuzų sostapflės, 
prie kurios 6 sąvaites atgal 
jie buvo visai arti priėję, bet 
jiems pritrukę amunicijos ir

prie kurios 6 sąvaites atgal 
jie buvo visai arti priėję, bet 
jiems pritrukę amuni< * 
turėjo trauktis atgjal.
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PIJUS X DARĖ STEBUK
LUS.

Katalikų magazinas ”The 
Lamp" rugsėjo numery pra
neša įdomų dalyką. Miręs 
popiežius Pijus X buvo ste
bukladarys. ”The Lamp” 
sako:

"Nors Popiežiaus X stebuklai ir 
r.ebuvo taip skaitlingi, kaip ste
buklai pirmutinio bažnyčios vi
karo (suprask šv. Petro), bet vis 
dėlto jo gydymo stebuklų, kuriuos 
jis darydavo būdamas ant Petro 
sosto, yra užtektinai, kad pripa

rnai visuotinojo Seimo sulig 
Lietuvos šelpimo Fondo ir 
rezoliucijos yra priimtini.” 

Socijalistams tie nutari
mai taip-pat priimtini. Pri-j 
imtini jie ir katalikams, ku- ’ 
rie seime dalyvavo ir baisa-' 
vo už juos.

Tai kame gi tas partvviš- 
kumas?
Tegul "V. L.” neina "Drau

go" pėdomis ir savo pasako
mis apie "partyviškumus” 
neklaidina visuomenės.

Courtesy "Bastin Poit." ir yra vidurinis Rusijos rei
kalas. Todėl ir siuntinėjimas 
tokių memorialų kitoms 
valstybėms yra ne Mieto je. 
Nes nė Anglija, nė Amerika 
negali ir neturi teisės dik
tuoti Rusijai, kaip ji turi pa
sielgti su Lietuva. Tas butų 
didžiausiu Įžeidimu Rusijos 
savvstovybės garbės arba 
taip vadinamo valstybės su
vereniteto. To nedarys nė 
Amerika, nė Anglija, nė jo
kia kita šalis. Ir todėl Lie
tuvos autonomijos klausi
mas, kaipo grynai vidurinis 
Rusijos dalykas, negali būt 
svarstomas nė tautų kong
rese, jeigu toksai kongresas 
karei pasibaigus bus. Lie
tuvos klausimas tokiam kon
grese galėtų iškilt tiktai tuo
met, jeigu kitos valstybės 
užsimanytų aprubežiuot 
Rusijos galybę, atskiriant 
nuo jos Lietuvą ir padarant 
iš jos savy stovią valstybę.

Bet gi savystovės Lietu
vos ir patįs tautininkai ne
nori. Ji negalėtų užsilaiky
ti. Iš pirmos dienos ji turė
tų paskęsti i skolas. Žmo
nes reikėtų apkrauti mokes
čiais' ir, vietoj gerovės, musų 
neprigulmingoj Lietuvoj bu
tų amžinas skurdas. Tai 
vienas dalykas. Antras — 
jeigu tarp Vokietijos ir Ru
sijos rubežiai pasiliktų ant 
vietos, tai neprigulminga 
Lietuva tarp tų dviejų val
stybių butų ožio vietoje, ku
riam visuomet tektų pirmu
tinis smūgis. Kitaip sakant, 
Lietuva tarp Rusijos ir Vo
kietijos tuomet butų tuomi, 
kuomi šiandien yra tarp 
Francuzijos ir Vokietijos 
Belgija. Tokios mažos ne
prigulmingos valstybės tarp 
didžiųjų valstybių yra net 
pageidaujamos, nes jos nie
kam nepavojingos, Užpulti 
ant nieko negali, bet jeigu 
ant didelės valstybės užpuo
la priešas, tai tokia maža 
tautelė turi atlaikyti pirmu
tinius smūgius.

z Taigi visai frieprigulmin- 
gos Lietuvos mes negalim 
reikalauti. Mes norim tik 
autonomijos. Bet būdami 
Amerikoj mes negalim Į tai 
kištis. Mes paliekam tatai 
Lietuvos žmonėms. Ko jie 
reikalaus, mes visuomet 
juos remsime morališkai ir 
materijališkai.

Tokios taktikos laikosi ir 
Amerikos lenkai. Jų ”Cen- 
tralny Komitet Obronv Na- 
rodowej” savo atsišaukime 
Į Amerikos lenkus sako:

"Komitet Obrony Narodowej od 
chwili pamiętnego Zjazdu Pittsbur- 
skiego štai na gruncie a znanej 
przez ten zjazd prostej a jasnej dia 
každego Polaka prawdy, že my, wy- 
chodztwo polskie w Ameryce, nie 
mamy najmniejszego prawa do 
wtrącenia się do polityki polskiej 
iv Ojczyznie, lecz przeciwnie ma
my obowiązek bezwzględnego i kar 
r.ego posluszenstwa względem 
Wladzy Narodowej. Ci tylko co 
vri codziennej ivalce z najazdem się 
scierają, co mienie i žycie naražają, 
mają prawo decydowac o tej lub in- 
nej taktyce, o tym lub innym czy- 
nie. Žebracze datki nasze na spra- 
wę narodową, nie dają nam, bez- 
piecznie kryjącym się pod osloną 
gwiazdzistego sztandaru, žadnej 
moralnej podstavy, do decvdowa- 
nia, gdzie mają naši rodacy w Eu- 
ropie walczyc, gdzie i kiedy mają 
swe žycie w ofierze zložyc.”

Lygiai tokia pat pozicija 
ir lietuvių socijalistų. Mes 
daugiau trokštam Lietuvai 
laisvės, negu tautininkai.. 

Mes norim, kad Lietuva bu
tų laisva netik nuo caro jun
go, iš lauko, bet kad ir jos 
viduje butų kuodaugiausia 
laisvės; mes norim, kad Lie
tuvoj darbo žmonės galėtų 
laisvai gyventi. Bet mes 
nerašėm Seime jokių memo- 
rijalų, nes viena: mes neži
nom, kokiose sąlygose Lie
tuva galės atsidurti po ka
rės; antra: mes neturim tei
sės kalbėt Lietuvos gyven
tojų vardu, nes jais nesame.

Mes, kaip rezoliucijoj pa
sakyta, geidžiam, kad Lietu
va kuogreičiausia pasiliuo- 
suotų nuo svetimų despotų 
jungo ir į>r$sižadam remti

kiekvieną Lietuvoj judėji
mą, kuris tik ves ją prie lai
svės ir lygybės.

S. Michelsonas.
Pastabose No. 40 "Kelei

vio” perspausdinta iš "Nau
jienų” korespondencijos iš- 

j trauka apie Bridgeporto lie- 
I tuvių susirinkimą. Mato- 
| mai, korespondentas nusi- 
i lenkė toli nuo teisybės, nes 
tarp kitko parašė, buk aš 
kalbėjau, kad iniciatyva po
litiškojo seimo priklauso S. 
L. R. K. A. centro valdybai, 
o ne p. Živatkauskui ir t. t.

Nors tas ne svarbu, ale 
visgi reikėtų daugiau teisy
bės. Mano išsitarimas buvo, 
kad p. Gabrys pirmiausia 
pradėjo kalbėti apie toki po
litišką lietuvių seimą ir kad 
tas tiesa, tai faktas, nes p. 
Gabrys sakydamas prakal
bą New Haven’e, dar pirm 
pradžios karės, nurodė, kad 
lietuviams reikalinga turėt 
”politišką seimą,” nes kitos 
tautos turi panašius seimus.

Tas, kuris iš publikos 
Bridgeport’o susirinkime 
kalbėjo ir kritikavo (ką?J 
Red.) — taipgi nurodinėjo,| 
kad ne p. Gabrys, bet p. Ži- 
vatkauskas seimo klausimą 
pakėlė. Nematydamas svar
bos tame — diskusijų nekel
siu.

Korespondentas neturėjo 
pykti ant susirinkusių, kaip 
jis sako ”parapijonų”, už 
nubalsavimą siųsti delegatą 
i Chicagą, nes priešingų bu
vo ne daugiaus 13 asmenų.

J. T. Kazlauskas.
Red. prierašas. Nors pa

taisymą dedame, bet iš svei- *■ 
ko pataisos nematome kame 
korespondento yra suklysta. 
Sveikas ir dabar norėtumei, 
jau visuotinam New Yorko 
seimui užsibaigus, įkalbėti, 
kad koks ten Gabrys, kurio 
balsas Amerikos visuomenei 
reiškia — zero, sumanęs sei
mą. Gal būt p. Gabrys da 
Paryžiui, savo "nežinomam 
biure” sėdėdamas jau ame
rikiečiams seimą planavo, 
bet mes iniciatyvą pripažįs
tame tam, kas tą klausimą 
viešai pakėlė, būtent: — p. 
živatkauskui. Vadinas, ko
respondentas pabriežė tek I 
sybę. Tad ko-gi, sveikas,! 
nuo korespondento nori? 1 
Kad susirinkime tedalyvavo, 1 
tik vieni kunigo ”parapijo- 
nai,” tą ir Tamsta pats pri
pažįsti sakydamas, kad prie- I 
šingų klerikaliniam Chica- 
gos seimui tebuvo vos 13 as- I 
menų.

Vokiečiu artileriją Suvalkijoj, kuri šaudo per girią Į Augustavą.

TAUTININKŲ PARTIJA.
Chicagos ”Ka-kas” labai i 

nudžiugo išgirdęs, kad New į 
Yorke padėta pamatas or-i 
ganizuotai tautininkų parti
jai. Jis galvoja:

"Ligšiol tautininkai veik visuo
met sutardavo su katalikais ir. kilus 
kokiam bendram tautos reikalui, 
katalikai ir tautininkai ėjo kartu. 
Atvažiavo kun. Tumas ir kun. Ol
šauskas aukų parinkti 'Saulės' j 
namams — tautininkai prielankiai 
juodu sutiko. Atvažiavo dr. J. 
Basanavičius ir p. M. Yčas su Tau
tos Namų reikalais — tautininkai 
ėjo išvien su katalikais. Atėjo 10- 
metinės spaudos atgavimo sukak- : 
tuvės, paminėjo katalikai su tauti- ! 
r.inkais..."

Bet Štai atėjo visuotinas; 
! lietuvių suvažiavimas ir... 
tautininkai nuėjo su socija- 

, listais. Katalikai atskilo, i 
Rodėsi, kad tie geri sątikiai 
tarp tautininkų ir katalikų 
tapo jau užbaigti. Bet "Ka- 

j kas" išgirdo keno ten prasi- 
! manymą, buk tautininkai 
! su socijalistais negalėjo šu- 
j sitaikyr. ir buk dėlto tai su- 
i tvėrė savo partiją, ir jis nu- j 
; džiugo. Jis jau laižosi prie 
tos partijos ir sako, kad— 

i naujai besitverianti partija 
stoti žymiu faktorium Ame- 
lietuvių gyvenime. Reikia 
kad ji artimai laikysis kata- . 
ir svarbesniuose reikaluose 
išvien."

I

žinti. jog Viešpaties ranka, kuri i 
veikė per apaštalą Petrą, taip pat i 
veikė ir per Pijų X."

Vieną tokių "stebuklų”; 
tasai kunigų organas apipa- 
sakoja šitaip. Buvo vienas l 
senas neregys vyskupas 
(kur jis buvo ir kaip jis va
dinasi. nepasakyta). Pijus; 
X. sėdėdamas ant šventos , 
savo kėdės, pūstelėjo tam j 
vyskupui į akis, ir vyskupas 
tuojaus praregėjo.

”The American Citizen,” 
laisvamanių organas, pa
šiepdamas tą pasaką sako, 
kad mirusis "šventas tėvas" 
yra da ir daugiau stebuklų 
padaręs. Pavyzdžiui, jis 
"šventablyvu" savo pirštu 
pasuko atgal rodyklę ant 
katalikų progreso laikro
džio, ir toji rodyklė pradėjo 
eiti atbulon pusėn.

Bet mums rodos, kad Pi
jus X galėjo da vieną ste
buklą padaryt. Kuomet jis 
gydė kitus, jam reikėjo iš
gydyt ir save. Dabar-gi 
pats apsirgęs visuomet šau
kėsi daktarų pagalbos. Tas 
jau sumuša visą jo stebuklų 
galybę. Tas parodo, kad jis 
pats į savo stebuklus neti
kėjo. * 3

bė. Vadinas, Amerika ka
rės visai nenori.

Koks tai geras išradimas 
ta malda. Kad ir nešva
riausi darytum bizni, bet 
pridenk jį malda — busi ne
kaltas. kaip avinėlis.

ANGLU SOCIJALISTŲ 
PARTIJOS VIENI

JASI.
Iki šiol Amerikoj buvo dvi 

anglų socijalistų partijos, 
žinomos kaipo Socialist Pan
ty ir Socialist Labor Panty.

Dabar, kaip praneša Ma- 
ssachusetts valstijos Socia
list Party’jos organas ”The 
Leader.” šitos dvi partijos 
nori vienyties. ,

Susivienijimo mintis kilo 
Minnesotos valstijoj. Abi
dvi partijos tenai balsų di
džiuma pripažino, kad rei
kia vienytis. Tas dalykas 
dabar paduotas šalies orga
nizacijai ir jeigu bus užtek
tinai paremtas, bus paleis-, 
tas visuotinam partijos nu- 
balsavimui.

Šita n.
<ralūs 
rikos 
spėti, 
likų 
veiks

Stebėtinas tų katalikų a-; 
petitas. Jie patįs su kitais 
darbuotis nenori, bet jie no
ri. kad kiti prie jų taikytųsi.

A. BARANAUSKAS SU
AREŠTUOTAS.

"Laisvė" sako gavusi iš 
neabejotinų šaltinių žinių, 
kad žinomas amerikiečiams 
socijal-demokratų partijos 
veikėjas, drg. A. Baranau- 
kas. kuris prieš pat karę 
išvažiavo Europon, dabar 
Austrijoj yra areštuotas.

Polemika 
ir Kritika

SEIMAS BUVO PARTY- 
VIŠKAS.

Taip pasakė dantis sukan
dus "Vienybė Lietuvninkų."

Ir nespėjo Visuotinojo A- 
merikos Lietuvių Suvažia
vimo delegatai išsiskyrstyt, 
o tas laikraštis išliejo jau 
visą viedrą tulžies ant soci
jalistų, tame suvažiavime 
dalyvavusių.

Vadina 
vninkų” parodė savo 
partyviškumą.”

'Vienybė Lietu-j
”be-

-k «. *.
Jai nepatiko, kad suvažia

vime buvo daugiau socijalis
tų. negu tautiečių. Tą, tur
būt. ji ir vadina partyvišku- 
mu. Nes kitokio "partyviš- 
kumo” suvažiavime nesima
tė. Teisingai pastebi ir 
"'Laisvė,” kad —

"Seimas veik vienbalsiai priėmė 
rezoliucijas, apie karę ir Lietuvos 
laisvės judėjimo rėmimą. Veik 
vienbalsiai. Reiškia, už rezoliuci
jas balsavo netik socijaistai, bet 
veik visi tautininkai su katalikais. 
Jeigu tos rezoliucijos butų buvu- j 
sos socijalistiškos, aišku, už jas 
ne socijalistai 
Seimas įsteigė 
fondą, aiškiai bepartyvį, 
partvve kasieryste. Pinigai bus 
siunčiami Mokslo Draugijai (argi 
jau ji būt socijalistiška?) Čia vėl 
aiškiausias bepartyvumas.” 

Suvažiavimui pasibaigus, 
tautininkai turėjo savo su
sirinkimą, kur nebuvo nė 
vieno socijalisto, ir, kaip sa
ko "Tėvynė,” tas susirinki
mas pripažino, "kad nutari-

aišku, už
nebūtų balsavę. 

Lietuvos šelpimo 
su be

Į

I

MALDA IR BIZNIS.
Apie tai. kad kvaila yra 

amerikiečiams melstis ir 
prašyt Dievo, kad jis sulai
kytų karę, kuomet patįs ka
riaujantieji meldžiasi ir 
prašo to paties Dievo, kad 
jis jiems padėtų kariaut, bu
vom plačiai jau rašę perei
tam ''Keleivio” numery, čia 
mes norim pastebėti, kad 
tokią pat nuomonę išreiškia 
ir anglų socijalistų dienraš
tis "Mihvaukee Leader.” Jis 
aiškiai nurodo, kuomet tam
sios amerikiečių minios p. 
Wilsono ir kunigų paragin
tos meldėsi, kad Dievas su
stabdytų karę, tuo pačiu 
tarpu Amerikos kapitalis- 

' tai. prie kurių klesos priguli 
ir p. Wilsonas su kunigais, 
darė gražų biznį iš tos karės 
ir. be abejonės, prašė Dievo, 

i kad toji karė da ilgiau pra- 
Į sitęstų.

Tarp kitko "Mihvaukee 
Leader" sako:I

"Kuomet skaitlingos minios mel
dėsi, kad Įvyktų ramybė, tuo pačiu 
laiku Amerikos kanuolių ir parako 

; dirbtuvės dirbo dieną ir naktį, kad 
aprūpinus kariaujančias šalis žu- I 
dymo Įrankiais. Automobilių kom- 
panijos skubinosi pildyt užsakymus 
šarvuotų vežimų. Ginklų kompani 
jos varė visu greitumu sunkiasia: 
kanuoles Į uostus, o iš tenai Eu 
ropon. Spigliuotos vielos fabrikai 
taip-pat gauna daug užsakymų.” 

žodžiu sakant, dabartinė 
karė Amerikos kapitalis
tam — tai aukso laikai. 
Džiaugiasi iš jos kapita
listai. džiaugiasi ir jų bosas 
p. Wilsonas. Jis dabar turi 
progos pasigirti, kad tai 
ačiū jo demokratiškai politi
kai Amerikoj prasideda ge
ri laikai (žinoma, tik kapi- 
talistms).

Bet kad paslėpus prieš pa
saulį Amerikos kapitalistų 
džiaugsmą iš dabartinės 
skerdynės, jų bosas p. Wil- 
sonas nesigėdijo paklupdyti 
milijonus tamsių darbinin
kų. O iš tolo žiūrint taip ir 
išrodo:

Visa Amerika suklaupus 
meldžiasi, kad įvyktų ramy-

,s

fapie Lietuvos neprigulmy- pradėsime čia apie tai svar- 
bę socijalistas, sutinka ir ti- styti, tarp mus būtinai 
krieji Lietuvos tautininkai, rėš iškilt ginčai, praleisime 

Pasakymas gi, kad socija- daug laiko ir vistiek nesusi- 
listas Michelsonas buvo taikvsim. T_2T . JLL„ 2L 

' priešingas Lietuvos autono- tai tą darbą išvien, kur visi 
mijai, yra niekas daugiau.! galim susitaikyt. Tokiu 
kaip tik "Vienybė Lietuv-. darbu yra Lietuvos šelpi- 
ninkų” arba "Kataliko” pra- mas. Politiškus dalykus pa- 

’simanymas. V \ /
jalistai. taip ir Michelsonas veikė 

[Stovėjo už I _
Lietuvos liuosybę. Tas kuo- j 
aiškiausia vra pasakvta ir 
rezoliucijoj kuri i»jo « PO į tonomij u 
socijalistų plunksnos ir ku- .„,rt .-x
rią visuotinas Seimas vien
balsiai priėmė, štai kaip ji 
skamba:

Rezoliucija.
Į 1. Visuotinas Amerikos 
; Seimas pripažįsta.

a) kad kiekviena tauta turi teisę 
spręsti apie savo likimą;

b) kad atskiros tautos turi būti su- > 
jungtos su viena kita lygiomis teisė-

, mis. o ne pavergimo ryšiais; 
į c) kad tikrai broliški santikiai tarpe ! 
1 tautų įvyks tiktai tuomet, kuomet į 
; laisvės, lygybės ir broliškumo idealai 
; užviešpataus kiekvienos tautos vidų-1
1
I

Seimą, vi- 2. Lietuvai, kaipo pavergtai šaliai.

tu-

Todėl veikim tik-

LIETUVOS AUTONOMI
JOS DĖLEI.

"Tėvynėj" (No. 41) tilpo 
"autonomistų" delegatų su- 

i sirinkimo aprašymas. Tarp 
kitko tenai sakoma:

"Pabaigus Visuotinaj
sa Seimo dalis, kuri prijautė auto- me; 
nomijos ir politiškosios agitacijos j 
klausimui, ir kuri suprato, kad jos . 
Įnešimai, reikalavimai bei rezoliu- ' 
liucijos sulig politiškųjų Lietuvos ' 

j klausimų buvo Seime ignoruota.— ■ 
susirinko Draugelio salėje apsvar- i 

| stymui minėtųjų klausimų... Susi
rinkimas išsireiškė, kad nutarimai ■ 
visuotinojo Seimo sulig Lietuvos j 
Šelpimo Fondo ir rezoliucijos yra 
priimtini. Čia gi bus kalbama apie : 
autonomiją ir kitus politiškuosius 

.mus."

!

Kaip visi soči-Tikime partijoms. Kaip jos 
" I toje dirvoje, tegul 

kuoplačiausią taip ir veikia.
Bet jei mes visi sutinka

me. kad Lietuvai reikia au
tai ar negalėtu- 

I me gi mes išvien ir veikti, 
kad tą autonomiją atsiekus?

Ne. Štai, daleiskime, tau
rininkai tiki, kad jie gali 
; tą autonomiją išgauti diplo
matišku keliu. Jie nutarė 
tuo tikslu surašyti savo rei
kalavimus (memorijalo for
moje) ir išsiuntinėti juos: 
vieną Suvienytam Valsti
jom, kurios loš didelę rolę 
busiančiame tautų kongre
se (iš kur jiems tas žino
ma?). kitą Rusijos durnai, j 
trečią Anglijai, kuri sakosi: 
ginanti mažas tautas nuo' 
prispaudimo, ir t. t.

Socijalistai po tokiais me-, 
marijalais dėti savo parašo 

. negali. Į popierinę kovą jie 
netiki. Jeigu tokiais, reika
lavimais butų galima pa- 
liuosuoti prispaustąsias tau
tas. tai pavergtų visai ir ne
būtų. Didžiosios valstybės 
į tokius reikalavimus ati
dos niekados neatkrei
pia. Kam tad jos vestų už
griebimo kares, jei parašius 
kam nors memorijalą jos tu-; 
retų užkariautoms tautoms, 
vėl grąžinti laisvę?

Prispausti žmonės nesykį 
jau yra reikalavę sau lais-į 
vės, bet niekad jos negavo. 
Francuzai turėjo pralieti 
upes kraujo, kol iškovojo 
sau laisvę. Portugalijos ir 
Kynų žmonės taipgi daug 
kraujo ir gyvasčių turėjo 
paaukauti, pakol nusikratė 
despotizmą.

Rusijos prispaustos tau
tos 1905 metais irgi reikala
vo sau laisvės. Lietuva rei
kalavo autonomijos su sei
mu Vilniuje. Ir tam reika
lavimui tuomet, galima sa
kyt, buvo daug daugiau šan
sų, negu dabar, nes iš vie
nos pusės valdžia buvo su
mušta karėje su japonais, o 
iš kitos pusės prieš ją buvo 
sukilę savi žmones. Bet ar ji 
išpildė Lietuvos ir kitų pa
vergtų tautų reikalavimą? 
Visi žino, kad ne. Kaip tad 
galima svajoti, kad šita val
džia dabar bus jau kitokia ir 
gavus iš svetimos šalies nuo 
būrio žmonių kokį ten po
piergalį, "memorijalu” pa
vadintą, ims ir duos Lietu
vai autonomiją?!

Mes, kaipo kitos šalies gy
ventojai ir piliečiai, neturim 
net ir teisės kištis į viduri
nius Rusijos reikalus. O 
Lietuvos autonomija kaip

lietuvių

ai. kaipo pavergtai šaliai, 
geidžiame, kad ji nusikratytų 

svetimųjų despotų jungą ir kad ji Įsi
taisytų tvarką, kurioje visi gyvento
jai. laisvi ir lygus piliečiai, galėtų 
be kliūčių žengti kultūros ir progre- ’ 
so keliu.

3. Mes prižadame visomis jiegomis 
remti morališkai ir materiališkai 
Kiekvieną Lietuvos judėjimą, kuris 
veda ją prie laisvės, gerovės ir švie- 
SOS

iii

Manau, kad čia jau paaiš
kinimų nereikia. Kas turi 
da nors kiek sveiko proto, 
tas supras, ką 2 ir 3 šitos re
zoliucijos skirsneliai reiš
kia.

Kodėl tad tūla Seimo da
lis buvo atskirai susirinkus,

i klau:

Perskaičius šitokį dalyką 
kai-kam gali pasirodyt, kad 
visuotinas seimas buvo prie
šingas Lietuvos autonomi
jai, jeigu toji Seimo dalis, t. 
■y. tautininkai, kurie autono- lis i -- - - - y
mijai. prijautė, turėjo šauk- kad apkalbėjus Lietuvos au 
ti visai atskirą susirinkimą tonomijos klausimą? 
tam klausimui apkalbėt.

Kadangi visuotinam Sei 
me, kaip ”V. L.” jau nusi 
skundė, vadovavo socijalis- tiškam Lietuvos 
jai, tai kiekvienas gali ma
nyt, kad jie ir buvo tais au
tonomijos priešais. ''Kata
likas,” pasiremdamas netei
singais ''Vienybės Lietuv
ninkų.” pranešimais, jau 
taip ir sako, kad socijalistas 
Michelsonas Seime pasakęs, 
kad jis esąs priešingas Lie
tuvos autonomijai arba ne- 
prigulmvbei.

Tuo tarpu gi buvo visai 
kitaip. Tiesa, Michelsonas 
savo kalboje išreiškė savo 
ypatišką nuomone, kad visai 
neprigulmingos Lietuvos 
negalima reikalauti, ypač 
dabar, kuomet po tokios ka
tastrofos Lietuva išeis su
naikinta ir išpustyta, nes ji 
jokiu budu negalėtų užsilai
kyti. Su tuo sutiko ir Lie
tuvos Demokratų Partijos 
atstovas p. Rimka (žiūrėk 
"Tėvynės” No. 41, pirmą pu
slapį). Jis pasakė, kad ir 
demokratų partija yra to
kios nuomonės. Taigi pasi
rodo, kad su tuo, ką pasakė tininkai sau.

I
I
I

<ą •

Todėl, kad pakol visuoti
nam Seime sutvarkyta Lie
tuvos šelpimo Fondas, poli- 

’ T'___ L2_____ > klausimui
svarstyt jau nebeliko laiko. 
Seimas priėmė tik rezoliuci
ją. pasižadėdamas remti 

įmoralškai ir materijališkai 
kiekvieną Lietuvos judėji
mą, kuris veda ją prie lais- 

, vės ir gerovės. Viena Sei- 
!mo dalis, t. v. tautininkai 
; norėjo da apkalbėti ir tai, 
kokiais keliais prie tos lais- 

' vės galima butų greičiau 
prieiti. Su tuo tikslu jie ir 
susirinko po Seimo atskiroj 
vietoj.

Socijalistai šitam tauti
ninkų susirinkime jau neda
lyvavo, nes jie gerai žinojo, 

. kad šitame klausime jau ne- 
: bus galima susitaikyt. Jie 
• ir Seime kuoaiškiausia tatai 
; pažymėjo, nurodydami, jog 
: mes visi čia trokštam kuo
daugiausia Lietuvai laisvės 
ir šitame klausime mes visi 
sutinkam, bet ne vienu ke
liu mes prie tos laisvos Lie
tuvos einam. Socijalistai 
turi sau kelią apsirinkę, tau-

» Todėl kada

I

KORESPONDENCIJOS
E. CHICAGO, IND.

Musų miestely Įvesta nau
ja mada. Pas tūlą smukli
ninką J. S—čių susirenka 
lietuvių ir pasistatę po stik« 
lą alaus pradeda dainuoti’ 
taip, kad net gatvės skamba. 
Svetimtaučiai tyčiojasi, net 
ir lenkai ir tie vadina lietu
vius ”glupe litvini.” Bet iš- 
tiesų, i ką-gi tai panašu? 
Suėję ir proto nepragėrę, 
taip negi darytų, bet degti
nė padaro iš žmogaus gyvu
lį. Nedėliomis musų žmonės 
apsikabinę rožančiais baž
nyčiose glėbiais Dievą gau
do, o parėję iš bažnyčios pa
sigėrę žmoniškumo nustoja. 
Apšvieta tokiems negalvoj. 
Labai negražu! /

Meištų Tamošėlisl

PHILADELPHIA, PA.
Spalio 4 d. Majestic sve

tainėj pramonininkai pa
rengė prakalbas, kuriose 
Grikštas ėmė sakyti, užbai
gęs prakalbą, buk jam lie
tuviai inteligentai rašinėją 
anonimiškus laiškus ir įtarė 
buk tų laiškų autorium esąs 
drg. Smelstorius. Gali
mas daiktas, jog drg. Smel
storius patrauks G. teisman 
už viešą ir neteisingą įtari
mą. Apie jo prakalbas nė
ra nė ko rašyti, jis kalbėda-i 
mas rugius su kopūstais su
maišo. Kampinis.



KELEIVIS S
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BROOKLYN, N. Y. 
Kunigų darbai ir jų varžy

tinės.
Pas mus tiek priviso dva

siškų "piemenų,” jog mažė
jant kas met avių skaičiui, 
tie dvasiški piemenėliai pra
dėjo tarp savęs kelti varžy
tines, vaidus ir kone pešty
nes.

Brooklyne iki šiol buvo 4 
kunigai, o dabar atsikraustė 
da ir penktas — kun. S. Kri
ščiūnas. Tasai kol kas netu
ri parapijos ir tebėra bied- 
nas: netur gaspadinės. tuo 
tarpu kiti turi net po 2, jau
nas, dailias, nutukusias. Bet 
jis nenusimena. Nusamdė 
tuščią krautuvę, padarė al
torių ir Dievo namai gatavi, 
o žmoneliai neblogiau neša 
pinigus, kaip kitiems, mat 
jis pigiau už kitus atlieka 
visas apeigas, kas nori baž
nyčion eit pinigų nereikia 
mokėt, nes Jurgis su liet
sargiu nestovi prie durų ir 
dešimtukų nenila sau į liet
sargį. kaip kad kitose bažny- 
nvčiose galima nužiūrėti. 
Atvežus ir kūdikį krikštvt 
kun. Krikščiūnas neklausia 
tėvų arba kurnu, ar tie pri
guli prie parapijos ir ar at
buvę velvkinę, ar ne. Išpa
žinties klauso iis taipgi už- 
dyką. neima $5—10. per tai 
žmonės su visais reikalais 
nradėio daugiausia prie jo 
kreipties, už tai kiti kunigai 
supykę sumanė iam atkeršy
ti. Kunigai: P—kus, K— 
dis ir Mi—kas. visi tris su
sitarę apskundė kun. Krik
ščiūną teisman. Už liudi
ninkę jie nusamdė tūlą žy
dę, kuri teisme pradėjo sa
kyti, buk kun. Kriščiūnas 
jai giminė ir kunigą ji naži- 
stanti da iš Lietuvos. Tada 
kun. Kr—nas išsiėmė krik
što metrikus ir žydė maty
dama. kad už melagingą liu
dijimą bus nubausta 
bėgo iš teismo salės. Teisė
jai perskaitę metrikus ir po
pierius norėjo moterį suare- 
štuot, bet jos jau nebuvo. 
Taip ta syki kun. Krikščiū
nas ir laimėjo.

Vėliau kunigai sumanė 
kitą šposą. Pasamdė advo
katą ir vėl padavė Krikščiū
ną teisman. Bet šį sykį, 
kaipo liudininkes pastatė 
savo davatkas ir primokino 
sakyti, kad kun. Krikščiū
nas. buk vaikščiojąs palei 
stubas ir per prievartą vi- 
lioias nuo bobelių pinigus.

Vieną vakarą grįždamas 
per Shames str. nuo darbo 
ir susitinku kun. P—kų. 
"Gerą vakarą, kunige, kur-į

GERMANI V 3 GREAT FLOATtNG DOCK AT TSINGTAU

GERMAN ARTILLERY 
AT T3INGTAU.

Šitas paveikslas parodo 
Tsin-Tau uostą, kuris gina 
Kynuose vokiečių provinciją 
Kiau-Čau. Šita provincija 
yra viena iš svarbiausių Vo
kietijos posesijų ant Pacifi- 
ko pakraščių. Jos plotas už
ima 200 keturkampių mylių; 
gyventojų turi 170.000. Di- 
džiausis toj provincijoj uos
tas yra Tsin-Tau, kuris da
bar yra drūčiai fortifikuo-" 
tas. Vokietija padėjo kelio
lika milijon. sterlingų įtaisy
mui čia pirmaeilės tvirtovės. 
Ant paveikslėlio galima ma-

SPRING VTLLEY, ILL. 
Laisvamaniai įsisteigė sau 

kapines.
Spring Valley’o ir aplin

kinių miestelių laisvų pažiū
rų lietuviai sudėję pinigų 
nusipirko žemės įsteigimui 
laisvų lietuviškų kapinių. 
Už žemę užmokėta $750.00. 
Dar yra kiek skolos, bet ti
kimės išsimokėsime. Prie 
pirkimo laisvų kapinių mus 
privertė katalikai su savo 
kunigais. Mat, katalikai nu
sipirko žemės, įsteigė kapi
nes, užrašė airių vyskupui 
ir kampe paskyrė vietą dėl 
netikinčių į Dievą bedie
vių. Mirus bedieviui reikia 

i maldauti kunigo, kad pri
imtų į tą kamputį palaidot. 
Laidojant susirenka ir kata
likų, o ypatingai moterys, 
davatkos, jos kunigo su
gundytos, išmokytos ir pa
leidę savo nešvarias burnas, 
bjauriojo visaip mirusį ir jį 
laidojančius bedievius ir 
da tankiai kunigas sako: 

; "Be manęs niekur nedingsi
te, jeigu gyvi pas mane nei- 

I site, tai mirę ateisite." Tai
gi dabar bus galima ir be 
kunigo ir jo davatkų apsi
eit.

Čionai apie du metu kara
liavo kun. A. D. Gero jis 
nieko nepadarė žmonėms. 
Per pamokslus keikė socija
listus — bedievius, pirmei
viškus laikraščius ir kny
gas. Pridirbęs parapijai, 
kaip girdėt, daugiau $6000 
skolos išsidangino Westvi- 
lėn, III. O čionai tuom tar
pu būna kunigas Gugis, ši
sai didelis juokdaris, jis * su 
nieku nesutinka: barasi su 
jaunasis ir senasis. Kun. D. 
tai nors su moterimis 
puikiai sugyvendavo, o kun. 
Gugis ir moterų nemyli — 
barasi ir ant jų.

Darbai Spring Valley 
šiuom kartu eina neblogai, 
bet pribuvusiems sunku 
darbas gauti.

šilakojo kvietkas.

gi bekeliauji ?" — paklau— 
sfefT. "Tu nežinai — sako, 
— kad rytoj kun. Kriščiūno 
teismas; einu liudininku jie- 
škoti."

Manau sau, tai bra ir 
"dvasiški tėveliaiI” Ant ry
tojaus išgirdau, kad kun. 
Kriščiūnas suareštuotas. 
Steponas Briedis užstatė 
$1500.00, tai liko paliuosuo- 
tas. Nesenai buvo teismas, 
bet liko atidėtas tolesniam 
laikui.

Sekmadieny apsilankiau 
bažnyčion, kur klebonauja 
kun. K—dis, kad paklausyti 
pamokslo. Įlipęs sakyklon 
tuoj pasigyrė, kad suarešta
vę kun. Kriščiūną ir čia iš
vadino jį visokiais vardais.

Tamsus parapijonai, gir
dėjau, sustoję prie bažnyčios 
šneka: "Tai dievuliau, kas 
dabar bus tiems, kurie bu
vo pas kun. Kr—ną spavied- 
ny..."

Tai ką išdarinėja musų 
dvasiškąja!

CLINTON, IND.
Čia nesiranda kitokių dar

bų, vien tik anglių kasyklo- 
i se. Nekurios dirba kiekvie
na diena, bet daugelis 2 ir 3 
dienas savaitėje. Darbai 
perkami už pinigus arba už 
degtinę.

Lietuviai tamsus ir pas- 
I kendę fanatizme ir girtuok- 
■ lybėj. Labai madoje čia 
ikaziravimas iš pinigų.

Jaunimas taipgi girtuok- 
' liauja. Vaikinai susirenka 
į pas tėvus, kurie turi dukre
lių ir "fundija.”

Da reikia priminti, kad 
šv. Kazio draugija savo su
sirinkime nubalsavo turėti 
susirinkimuose po keliatą 
bačkučių, mat, dėl drąsesnio 
"veikimo."

Jonas Sta—tis.

dysiu, o už dyką aš jums ne- 
ver sakyti."

Pagaliaus, kada jam pa
rodyta streiko komiteto pa
liudymas, jog visi pinigai 
priimti, jis pašoko ir sako: ■ 
"Jeigu kuris sako, kad aš i 
sakiau, jog socijalistai va-! 
gįs, tai tas yra pats vagis.Ą5 nA«ilriaii Vari snriialistai ! Dumblynė, 
vagis.

Ir taip tas socijalistų šmei- į 
negalėdamas savo

tyti ir vokiečių artileriją. 
Tsin-Tau uoste vokiečiai tu
ri įsitaisę plaukiojantį doką, 
kurį parodo apatinė pavei
kslėlio dalis. Prasidėjus 
Europos karei, japonai pa
reikalavo, kad vokiečiai iš 
Kiau-Čau provincijos ir 
Tsin-Tau uosto tuojaus išsi
kraustytų. Vokietija tą rei
kalavimą atmetė ir Japonija 
apskelbė jai karę. Dabar 
šitas uostas yra japonų ap
gultas nuo sausžemio, už
blokuotas nuo jūrių ir bom
barduojamas iš orlaivių. A- 
pie Kalėdas japonai tikisi jį 
paimt.*

BUENOS AIRES, AR
GENTINA.

Ir tolimose kolionijose Įtė
viai kruta.

Rugpiučio 15 d. Lietuvių 
j j draugija "Diegas" surengė 
* į lietuvišką vakarą. Scenoje 

statė 5-kių veiksmų dramą
Aš nesakiau, kad Ralistai

----- - čaičio eiles, tik silpnokai, to-
■ negalėdamas savoje sėdžiantie salėje nega- 

kaltas:šmeižimų paremti, turėjo i Je-!° glr|3e-1- \eliauP. Ki- 
vėl: užsiginti, kad jis niekad ant i trI,ene vykusiai padainavo 

fe ’ - i solo. Krap—ne norėjo taip-
L S. S. 108 kp. komitetas:'8? PaPasak»t. be‘iš«> 

K. Mikulanas, org, isl -ant- scenos - Pasake tlk 
J. Gataveckas, pr. sekr.
J. Čirvinskas, ižd.

virdenTill.
Staigi mirtis.

Spalio 17 d. Antanas

A. Kežis.

NEW HAVEN, CONN. 
Sudegė lietuvio krautuvė.

Spalio 6 d., nakties laike, 
čia sudegė M. Masiulio val
gomų daiktų krautuvė. Gai
sro priežastis neišsiaiškino. 
Nuostoliai siekia apie $500.

skaityt.

CARNEGIE, PA.
Socijalistų šmeižikas atšau

kia savo šmeižimus.
Čia yra tūlas tautietis, P. 

j L., kuris per ilgą laiką šmei
žė socijalistus, bet kada rei
kėjo šmeižimus paremti fak
tais, tai negalėjo. Buvo 
taip. Apie 5 mėnesiai atgal 

į buvo surengtos 108 L. S. S. 
kuopos diskusijos apie karę. 
Ant diskusijų suėjo apie 30 
ypatų, tarpe kurių ir minė
tas P. L. Nors tai karštas 
tautietis, vienok stojo gin
ti klerikalizmą. Jis manė 
kad sumuš socijalistus į dul
kes. Bet išėjo kaip tik at
bulai. Ėmė tie raudonieji ir 
darodė, kad tik socijalizmui 
įvykus išnyks visos skriau
dos ir nelaimės žmonijoj.

Tuomet P. L. pradėjo pa
sakoti, kad jeigu įvyktų so- 
cijalizmas, tai butų daug 
blogiau, negu kaip dabar 
yra. Girdi, koks valdinin
kas užsimanytų kariaut ir 
žmonės jo norą turėtų pil
dyti, — "noser, socijalizmas 
daug blogesnis, kaip kapita
lizmas.” Bet jam buvo pa
aiškinta, kad socijalizmas, 
tai ne kapitalizmas; prie so-

cijalizmo ne žmonės pildys; 
valdininkų norus, bet valdi-i 
ninkai turės klausyti didžiu-! 
mos žmonių balso. Tuomet i 
P. L. neturėdamas ką dau
giau sakyti, ėmė užsipuldi-: 
net ant socijalistų. Girdi, į 
aš vieną žinau, kuris pavo
gęs kuopos pinigus pabėgo. 
Bet ir vėla jam buvo atsaky
ta, kad jeigu koks žmogių-, 
kas pasivadinęs socijalistų 
paėmė pinigus ir pabėgo, tai žikas, 
dėl to da negali būt y^™ 
socijalizmas. Tuomet '»« i 
ėmė pasakoti, buk jis siuntęs socijalistų to nesakė, 
šv. Antano draugijos $10.001 
per "Keleivį" dėl Lawren-; 
ce'o streikierių. bet streikie- i 
riai tų pinigų negavę. Gir-* 
di, aš tikrai žinau, kad strei- 
kieriai negavo.

Kad jis tą vieną sykį butų; 
pasakęs, kad pinigai siųsti į x________________ Da-
per "Keleivį" nenuėjo strei- beika, 36 metų amžiaus, ei- 
kieriams, tai gal butų taip;damas iš kasyklos namo, 
praėję, bet kad jis paskui staiga krito ant kelio ir mi- 
pradė jo tą giesmę'giedot vi-’rė. Turbut turėjo širdies 
sur. kur tiktai proga pasi- mušimą. Jis prigulėjo prie 
taikė, tai L. S. S. 108-ta kuo- angliakasių unijos ir D. L. 
pa nutarė savo susirinkime, i K. Keistučio draugijos. Pa
laikytame 14 rugsėjo, kreip- ėj'o iš Panevėžio pav., ir jo
tis į "Keleivio" administra- kių giminių čia neturėjo, 
ciją su užklausimu, kaip te- ♦ ♦ ♦
nai su tais $10.00 atsitiko ?_ | £ja lietuvių yra nema- 

. Ir štai gauname iš Relei-1 ^as budelis; jie turi savo 
vio ’ administracijos ap-pašelpinę draugiją ir ligo- 
draustame laiške paaiškini-; je gauna $5.00 pašelpos.

Anglių kasyklos yra 2. 
Vienoj kasykloj dirba po 5 
dienas sąvaitėj, kitoj suvis 
darbai sustojo. Santaikos 
tarp lietuvių nėra, nuolat 
kįla visokių vaidų.

Virdeno maineris.
EDINBURGH’AS, ŠKO

TIJOJ.
Iš priežasties karės dar

bai visai silpnai eina. Visoj 
apylinkėj apskelbta karės 
stovis. Gatvės pilnos pri
sikimšę kareiviais. Nakti
mis nevalia vaikščioti gat
vėmis, ypač svetimžemius 
saugo. Daug suareštuoja ir 
už mažiausį nepaklusnumą 
sodina kalėjiman.

Jonas Papiliau*’

mą ir kvitas, kad pinigai bu- i 
vo streiko fondui išmokėti, 
ką liudijo buvusio streiko 
komiteto Kasieriaus para
šas. Tuomet L. S. S. kuopa 
sušaukė 23 rugsėjo ekstra 
susirinkimą A. P. L. A. sve
tainėj, kur buvo peržiūrėta 
"Keleivio" laiškas su visais 
dokumentais, kad tie pini
gai nenuėjo streikieriams. 
Jis sako, "aš turiu laišką 
nuo vieno žmogaus iš So. 
Bostono, kur jis rašo, kad 
streikieriams nuėjo tik $2, 
o $8 nežinia kur dingo.” 
Tuomet męs pareikalavom, 
kad jis parodytų tą laišką 
arba nors pavarde pasakytų 
to žmogaus, bet P. L. atsa
ko: "duokit $50.00, tai paro-

įtiek: žodis | lietuvaites... įmokslo-ir apšvietos, remti 
i ir ant to užsibaigė, matyt, dra,a i ą, o tuo-kart galėsi- 

taukiaus vakarus, si naoego nuo scenos, publi- :r v,aci<aitas Arkai. žinoma, buvo juokų. Pfaka ?as .paskaitas. Ar 
Į±X>hikų k'suprasti daarbb 

itis,” labai publikai patiko. sunkaus
Toliau sekė*veikalai 
labai atsakančiai sulose, 
vadovavo J. Uoselis. Po lo
šimui J. Baltuškas kalbėjo 
apie socijalizma. Paimta iš 

i laikraščių: "Krikščionybė, 
i patriotizmas ir socijaliz- 
i mas," tik vidurije kalbos bu
vo suklydęs, nes atkartojo 
nekurius žodžius kol atsie
kė savo kelia, bet publika li
kos užganėdinta tuom pa
aiškinimu ir išreiškė padė
ką delnų plojimu. Toliau 
drg. J. Uoselis paaiškino 
baisumą karės Europoj ir 
jos nenaudingumą. Poto 
visko sekė šokiai, žaislai ir 
meilės krasa. Publikos at
silankė nedaug, daug sulai
kė oras ir bedarbė.

Argentinoje dauguma 
dirbtuvių dirba tik dvi die
ni sąvaitėj, nekurios ir visai 
sustojo.

Truputį priminsiu kas link 
tvarkos laike lošimo, bet aš 
čia nekaltinsiu tvarkdario, 
o triukšmadari, kuris labiau 
atsižymėjo. Tūlas V. P-kas 
buvo gerai išsitraukęs alko
holio, taippat kėlė triukšmą 
nekurios merginos, bet šį

■ ant kito sykio pasitaisys, aš 
; manau, kad ir p. P-kas pasi
taisys, kaipo susipratęs pa-: 
rapijonas.

Nežinau, ar ilgai dar mie- j 
gos Argentinos lietuviai? | ________
Laikas butų pakelti galvą ir tamsus žmogelis, bet geras 
apsidairyti, juk jau nebe vi-' katalikas. Visą savo gyve- 

kim į svetimtaučius: jie dir- kymuį tečiau mirus kuni
gas D—čius atsisakė jį lai
doti. Priežastis štai kame: 
Velionis apie 2 metu, būda
mas silpnos sveikatos, ne
dirbo ir visą savo turtą pra
gyveno. Kunigas žinoda
mas, jog už palaidojimą ne
gaus apmokėti — atsisakė

MINERSVILLE, PA. 
Katalikai kunigams tik tol 

geri, kol turi pinigų.
Spalio 5 dieną mirė Vla

das Maslauckas. Jis buvo

i

I
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i si tamsoje miega. Pažiurę- nimą pildė bažnyčios prisa- 
į pim i atrofimf oiiAinc • iio 1 1.1...^*
i ba, kiek galėdami rengia va- 
! karus, prakalbas, paskaitas.
O musų Argentinos jauni
mui tas nerupi. Jam rupi 
smuklės, kortomis palošti, 
prostitucijos namai, bet ne 
gero išmokti. Reikia mesti 
senus prietarus, imties už

i prakalbas ir paskaitas su- 
i prasime savo tikslą, jos 
1 daug atneša naudos, net ne- 
; mokančiam skaityti bei ma- 
; žai suprantančiam gyveni- 
imobėgį. Argentiniečiai lie- 
I tuviai, tverkimės į vieną 
draugiją, platinkim apšvie

stą. tarpe musų draugų, pri- 
; kelkim juos iš miego ir 
ižengkim nauju keliu, kuris 
įveda liaudį į laimingesnę a- 
teitį. Muozgas.

jį laidoti katalikų kapinėse. 
Jis tapo palaidotas Spindu
linės draugijos lėšomis ant 
protestoniškų kapinių, kuri 
turi nusipirkusi ten lotus.

Čia katalikams aiškus pa- 
vyzdis, jog jų dvasiškiems 
vadovams nerūpėjo tikėji
mas ir nerupi. Kunigų Die
vas — tai pinigas, o kas pi
nigų neturi — neišganytas.

Senas Singelis.
SO. MANCHESTER, 

CONN.

NASHUA, N.H.
Paskelbė neteisybę.

Nesenai gimė "Amerikos 
Lietuvis”, kuriame N. 1., 
koks tai p. S.L.Z. pasirūpino 
pameluoti. Parašė, buk čio
nai darbai eina gerai, tuo 
tarpu čia bedarbių vaikščio
ja būriai be darbo. Tik vie
na "Nashua Mafg. Co.” dir
ba kiek geriau, kitos-gi vi
sos dirbtuvės dirba po 3 ar 
4 d. sąvaitėj.

Neklaidinkit darbininkų, 
nes kitas patikėjęs už pas
kutinius centus atvažiuos*, ir 
darbo negavęs turės vargą 

sykį vardu neminėsiu, gal kęsti. C J. Grigas.

Spalio 5 d. čia buvo bal
savimas ar panaikinti vie
šąsias smukles ar ir ant to
liau žmones svaiginti alko
holiu. Nubalsuota smukles 
palikti po senovei. Žinoma, 
po senovei ir girtybė srauja 
srove tekės.
Apgailėtina!

Ekstra korespondentas.

ATSIŠAUKIMAS.
"Draugai, "Keleivio" skai

tytojai, atsišaukiu į jus su 
meldimu, bukite tokie geri, 
praneškite, kur darbą leng
vai butų galima gauti? Gei
sčiau išgirsti iš Visconsin, 
Michigan ar Indiana valsti
jų. Mechanikas jokis ne
esu, tiktai paprastas darbi
ninkas. Už pranešimą bu
siu labai dėkingas.

V. Augustas,
P. O. Box 154.

West McHarry, UI.

s. _ ' v
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Žmonių Skerdykla.
Sulyg W. Lamszus’o ”Menschenschlachthaus.”

Parašė Negeistinas.
(Tąsa).

ir ap-Magnezijos bombos užiiepsnavo 
švietė visą musų stovyklą... pasidarė riks
mas ir sumišimas musų stovykloje... Pas
kui orlaiviai nuskrido atgal. Jų magnezi
jos bombos apšvietė musų pozicijas, jie jau 
žino musų spėkas ir žino kur mes stovim. 
Mes turim dabar kuogreičiausia iš čia 
trauktis, nes tuojaus iš priešo artilerijos 
pasipils čionai bombos. Ir mes apleidom 
savo apkasus. Mes ėjom visą naktį ir visą 
sekančią dieną.

Po keturių dienų mes vėl apsistojom. Nes 
užpakalije. ant kito upės kranto, musų re- 
gimentai keliasi šiton pusėn ir mes turim 
jų persikėlimą apsaugot, vis viena kiek tas 
mums ne prekiuotų.

Dabar mes artinamės jau prie paskutinės 
musų rezervos. Mes stovim su špatais ir, 
nors rankos mums labai skauda, vis metam 
daugiau žemių ant apkasų, kuomet prieša
ky ant pilko, prietamsio lauko, matyt, juda 
neaiškios, tamsios žmonių figūros, tartum 
juodi šešėliai. Prieš švintantį dangų gali
ma matyt, kaip jie skubiai kasa žemę, pas
kui ką tai kiša tenai ir vėl užkasa. Tas at
liekama taip greitai ir taip tykiai, kad, ro
dos, žmogus matai prieš save krutomus pa
veikslus. Kada jie pabaigę savo darbą ir 
grįždami atgal ėjo pro mus- jų veidai buvo 
pamėlynavę, o lupos labai sučiauptos. Jie 
atliko daug darbo. Jie pakasė po žeme mi
nas. Jie prikimšo žemę sprogstančių me- 
degų ir jei šiąnakt priešas ateis, mes jam 
atsimokėsime su palūkom už tas dovanas, 
ką jis aną dien barstė ant mus iš padan
gių. Sląstai užtaisyti kaip žiurkėms.

O tenai, da už tų minų, dvi musų kompa
nijų guli pratęstoj tvarkoj. Tarp jų gi ant 
atviro lauko stovi niekuo nepridengta musų 
batarėja. Ji pastatyta tenai tartum tyčia, 
kad priešui į rankas paduot.

Mes gulim ilguose savo apkasuose ir žiū
rim Įsmeigtomis akimis Į kanuolių šešėl- 
vaizdžius. Saulė jau senai nusileidus.

Iš tolo pradeda girdėtis šaudymas iš muš
kietų.

Kažin, ar ilgai tas tęsis?
Mums įsakyta būti prie ginklo.
Naktis vėsi. Mes gulim apsivilkę ploš- 

čiais. Aš žiuriu į mirties lauką — man da
bar viskas be skirtumo, indiferentiška.

Tuo tarpu atvyko musų žvalgas ir pa- 
šnopždom išduoda oficieriui savo raportą.

Mums įsakoma nešaudyt tolei, pakol ne
bus prisakymo, o tuomet šaudyt į orą.

Staiga priešakije, ten, toli, kur dangus 
lyg ir susiduria su žeme, tenai kas tai juda. 
Prieš tamsiai pilką dangų taip ir matyt, 
kad iš žemės lyg ir kokia tvora išdygo. 
Šaudymas iš muškietų kas minuta eina vis 
karštyn ir pasidarė toks tarškėjimas, kad 
net baugu klausytis. Artinas pavojus. Iš 
vienos ir kitos pusės mušis eina visu smar
kumu. Bet priešakyje prikastas minų lau
kas visai tykus, tos dvi musų kompanijos 
taipgi guli savo apkasuose tykiai.

Aš jaučiu, kad aš esu baisiai nuvargęs — 
aš jau nebegaliu ant kojų laikytis — galva 
mano svįra ant šautuvo — akis užsimerkę 
— bet įtempti nervai vis dar jaučia.

Ir štai —
Žemė rūsčiai atsigarsėjo.
Tai musų baterija! Taigi dabar 

musų eilė.
Mes girdim, kaip mūsiškiai tenai

kaip tas šaudymas tai didinas, tai mažinąs, 
tai vėl pereina į pašėlusį ilgą griaustinį. 
Tai skaitlingų Šiaulių atakas... jie dabar tu
ri būt jau vieni nuo kitų visai netoli. O mu
su baterija vis dar baubia ir vilioja priešą 
i užpuolimą.

Nakties tamsoje staiga pasigirsta kariš
ka simfonija — bubnai suskamba ir rūsčiai 
griauja... tas reiškia abelną užpuolimą... 
girdėt jau šauksmai ir trypimas... į padan
ges kįla griausmingas pergalės riksmas... 
tai triumfo balsas iš tūkstančių krūtinių... 
priešas pergalėjo... jie paėmė tenai musų 
bateriją... Cha! cha! jie paėmė "mūsiškius” 
šturmu.

Bet staiga užviešpatavo tyla... kame da
lykas... dabar musų eilė...

ateina

šaudo,

”Į orą! šaudyk tankiai!"
Ir musų karabinai užgriovė! Ir žiūrėkit, 

tenai vėl skamba linksmas balsas... suskam
bėjo signalas į užpuolimą ir vėl vienu kartu 
sušuko tūkstančiai krūtinių... ana kur plau
kia... pasigėrę viena pergale, jie dabar drą
siai eina užpuoliman ant musų eilių... jie bė
ga rėkdami stačiai per minas... žemė dunda 
po jų kojomis, taip kaip po arkliais... tas visi 
reiškia mirtį... aš guliu sustingęs... C„’__ , ””1'
jau turi išsiveržti... mano burna plačiai ati
daryta.. šautuvas mano rankose dreba...

Ir štai—

Žemė atidarė savo nasrus... Žaibai, uži
mąs. braškėjimas, rodos, dangus plyšta pu
siau ir puola liepsnodamas žemyn... Žemė 
sukasi didžiausiam sukury augštyn... Žmo
nės susimaišę su žemėms mirga ore, kaip 
skiedros. Paskui trenksmas, pašėlusi oro 
banga, tvokia mums krūtinėn su tokia jie- 
ga, kad išmėto mus aplinkui, kaip plunks
nas... Oro spaudimas paliuosavo musų kru
tinės ir mes vėl pradėjom kvėpuot. Audra 
perėjo. Iš oro krinta vien tik kibirkštis, 
tartum po fajerverkų.

Bet kas atsitiko ant žemės?
Mes dairomės iš apkasų.
Tikrai atsivėrė raudoni pragaro nasrai.
Tenai kįla toks baisus šauksmas, toks bai

sus vaitojimas, kad mes baimės apimti pra
dedam arčiau glaustis vienas prie kito... ir. 
drebėdami, mes patėmijam dar baisesnį 
dalyką... musų veidai, musų uniforma, ap
taškyta raudonais, šlapiais taškais. Tai 
žmonių kraujas ir ištaškytas po orą kūnas. 
Musų visos drapanos aptaškytos. Ir tarp 
musų kojų kažin kas guli, ko pirma čia vi
sai nebuvo. Patamsiai tas keistas daik
tas lyg baltuoja ant smėlio ir lyg juda... Tai 
nutraukta ranka nukrito iš oro. O štai ir 
daugiau... šmotai kūno guli su skutais uni
formos. Tuomet mes supratom, ką tas vis
kas reiškia. Tai musų minų darbas. Nuo 
baisumo mes apsvaigom.

Toliaus, visur guli išmėtytos rankos, gal
vos. liemenis, kojos... Visas regimentas gu
li sudraskytas.

Nuo žemės kįla debesiai durnų... jie kįla 
ir plaukia per mus augštyn ir augštyn, lyg 
norėdami pranešti dangui, koks baisus 
žmogžudystės darbas ant žemės tapo pa
pildytas... Tai garuoja žmonių žaizdos... 
ant savo liežiuvių mes jaučiam kraujo ir 
kaulų skonį...

Prieš mano akis pasirodo šmėkliškas vai
zdas... Aš matau, kaip ten, lygumoje stovi 
raudona Giltinė. Iš tų debesų išsivysto aiš
kus veidas, didelis, milžiniškas veidas; nūs- Į 
ura ant fleitos ir prasideda simfonija... vei
das taip pučia, kad fleita plyšta... Nejaugi 
toji žmogysta ateina čionai?... taip, ji grei
tai čionai skubinasi... ji užsės mums ant 
sprando... Sustok! sustok! Aaa! milžinas 
griuvo į apkasus, stačiai ant musų ginklų. 
Jis šaukia, vaitoja, spardosi tarp musų šau
tuvų. Jis ištiesia į mus rankas, verkia kaip' 
mažas kūdikis ir prašo pagalbos, bet iš mu
su nė vienas vyras neatsikelia ir ne paduo
da jam rankos. Dabar jis stoja ant kelių. 
Ir štai mes matom: visas jo veidas nudras
kytas... vienos akies nėra... nuo skruostų 
kabo suplėšyti veido raumenis... jis klupi 
ant kelių ir tai sudedamas, tai išskėsdamas 
savo rankas prašo musų pasigailėjimo.

Meę žiūrim į jį persigandę ir suparaližiuo- 
ti. Galų gale musų vyresnis kareivis pake
lia savo šautuvą ir smogia jo kulbe į to žmo
gaus smilkinį... pakšt! Nelaimingas svy
ruoja ir puola augštieninkas kraujais apsi
pylęs...

Tamsa ir vėl svaido reginiais. Jie laksto 
aplinkui, rėkauja, kaip girti... krinta, grių- 

| va ir vėl keliasi... Paskui jie bėga ringiais 
pirmyn, bėga, bėga, pailsta ir krinta. Mes 
visi žiūrim ir aiškiai tatai matom.

Paskui staiga užpakalije pradeda koks 
tai balsas dainuoti... jis traukia ilgai, iškil
mingai "Dabar garbė buk Dievui!” Tai pa
siutimas dainuoja... mes risi dabar arti pa
siutimo... Aš apsidairiau ir matau aplinkui 
žilas galvas ir degančias, persigandusias 
akis... Ir staiga dainuojantis balsas virsta į 
baisų, garsų juoką...

"Cha! cha! cha!"
Juokas pilnas baisumo ir maišosi su mir

štančių vaitojimais. Juokas eina ris gar
syn ir baisyn.

(Toliaus bus).
I JT
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Lietuvą šelpkime, bet ir vietmhį reikalą 
neužmirškime.

Ėmimas aliejų ir druskų dėl 
tuolaikinio vidurių paliuo- 
savimo ir nuolatinis jų at
kartojimas tik užmaskuoja 
ligą ir leidžia ligoniui laukt,

šiandien musu visuomenė žančių ateivyhę ir pastaruo- kol M įsisaknėja, kad 
• * • - ’-olių' ju laiku mėginimas kovot su Į?u sunku arba negalima

Eu- augštu valgomųjų produ- isgydyt. Vidurių užkietėji-
savo ju laiku mėginimas kovot sususirupinusi savo brolių 

vargais, ištikus baisiai f _ 
ropos karei. Visi galvoja, ktų kainų kilimu. 
“ i rūpinasi, kaip sušelpt 

dabar nukentėjusius nuo karės.
■Suprantama, apie reikalin
gumą šelpti nelaiminguosius 
negali būti nė kalbos. Kiek
vienas žmogus, turintis žmo
giškus jausmus, neatsisakys 
nuo pašelpos sulyg savo iš- _ .
galės, nes tai musų visų tikras reikalaujančias darbo 
šventa pareiga.

Vienok, visuomenė neturi 
užmiršt ir vietinių nelaimin- 

1 gujų! šiandien Suvienytose 
Valstijose yra milijonai be
darbių. Didesnės nelaimės 
nebegali būti, kada tūkstan
čiai bedarbių šeimynų skur
sta ir mažne badą kenčia. 
Artinasi žiema: daugybę 
žmonių patiks šaltis be pas
togės ir be šilto drabužio, be 

, skatiko kišenių j, be paguo
dos ir be jokio suraminančio 

. gyvenime tikslo, šiandien 
viename New Yorke yra 5 
šimtai tūkstančių bedarbių, 
Chicagoj apie šimtą tūks
tančių, Detroite apie 16 tūk
stančių, o kur da kiti dides
ni ir mažesni miestai? Ant 
žiemos, galima tikėties. be
darbių da žymiai pasidau
gins, nes kasdiena atleidžia
ma nuo darbo šimtais. Skur
das bedarbių tarpe baisus, 
baisios jo ir pasekmės. Pa- 
vyzdin: Detroite nėra tos 
dienos, kaip vietos laikraš-, 

' čiai skelbia, kad policija ne- 
■ išgriebtų iš ežero skenduo

lių, kurie sau gyvastį atima 
dėlei skurdo ir sunkaus gy
venimo. O kas bus toliau?

Kaip matome, čia pat po 
musų akių yra tūkstančiai 
nelaimingų ir jiems nema
žiau reikalinga pagalba., 
Bet ar jais kas rūpinasi? Ir 
kokiu budu juos aprūpint ? 
Mes išgirdę, jog tūlose Eu
ropos vietose badas — su
drebame iš baimės. Bet rei
kia žinoti, kad čia pat tarp 
musų kas dien yra alkanų 
ir badaujančių darbininkų 
ne šimtai, bet tūkstančiai.

Tikėties pagalbos nuo tos 
visuomenės, kuri beparty- 

I riškai šiandien rūpinasi Eu
ropos nelaimingaisiais — 
negalima. Anie nelaimin
gieji yra toli už jūrių, ir jų 
sušelpimas nė kiek, mat, ne
užkenks musų gyvenimo 
reikalams. Vietinis-gi šel- 

; pimas yra suvis kas kitas...
Ir tokiuo budu šios šalies i 

nelaimingųjų našta gula ant 
pirmeiviškosios visuomenės. 
Bet kįla klausimas, kaip ■ 
tuos vietinius nelaiminguo
sius gelbėt ? Aukomis nesu-, 
šelpsi, nes tam reikėtų mili
jonų, o milijonus surinkt iš 
darbininkų vargiai būt ga
lima. nes žinome, kad ir dir
bantieji vos skurdžiam gy
venimui teuždirba. Antra, 
rinkti aukų nėra ir reikalo. 
Šios šalies darbininkus ne
laimė ištiko nedėlto, kad 
permažai gerybių yra. bet 
dėlto, kad jų perdaug. Ta ne
laimė. šioje šalyj, greičiau 
galima prašalint, negu ten, 
kur viskas taps į griu
vėsius paversta. Čia tik rei
kia energiškai pajieškot ar
ba tiesiog—pareikalaut dar
bininkams teisybės. Bet 
kaip ir kokiu budu reika
laut? Bedarbių parodomis 
keliaut Washingtonan jau 
išbandyta, ir tie visi bandy
mai daugiau atnešė nelai
mių. negu gero. Kapitalis
tų bernai daužė lazdomis 
galvas, kimšo darbininkus 
į kalėjimus ir ten juos tor- 
turavo. Vadinas, toks rei
kalavimo būdas yra netikis. 

Kažin, ar nebūtų išmintin
ga darbininkams reikalaut 
savo būrio pagerinimo, tuo 
pačiu keliu, kuriuo jau ne
mažai laimėta ir išreikalau
ta, kaip va: sulaikymas ka
ri5 atmetimas įstatų

-A* A

. Tokiu 
keliu jei laimėti ir nepavyk
tų, tai nors niekas nenuken
tėtų. Kapitalistų bernai 
negalėtų daužyt buožėmis 
darbininkų galvų, kimšt 
juos kalėjiman ir kitokias 
niekšybes daryt. Tuo budu, 
ar negerai butų sutaisyt tam

rezoliucijas po kuriomis pa
sirašytų bedarbiai ir siųsti 
jas VVashingtono ponams.

Pirmiausia reiktų kiekvie
name mieste suorganizuoti 
bedarbius, suprantama, vie
ni lietuviai čia nieko nereik
štų. reikėtų visų tautų dar
bininkams jungties ir rei
kalauti darbo. Jei ir nieko 
nelaimėtume, tai juk ir ne
pralaimėtume : vėl-gi gera 
butų proga agitacijai.

I

I

jau sunku arba negalima

pinigų ir valgo perdaug gry
nus, gerus valgius. Musų 
lietuviai irgi perdaug yra 
užsipuolu ant mėsos ir nere
tai veda sunkią karę su 
"pilvo liga." Nuo maisto 
gautoji liga tik atsakančiu 
maistu gali būt prašalinta. 
Pirkimas pilių, aliejų, drus
kų ir magnezijos yra nau
dingas tik aptiekoriaus ki- 
šeniui, o ne ligonio vidu
riams.

ntas yra simptomas tūlų vi
durinių ligų ir jo nereikia 
prašalint, o pagal jį jieškot 
ligos.

Bet ne visada vidurių už
kietėjimas yra simptomu ki
tos ligos. Tankiausia jis 
yra liga pats savimi ir paei
na nuo neatsakančio maiti
nimosi. Tuo tarpu, kaip ne
toli visos kitos ligos paeina BAISUS NUOSTOLIAI, 
nuo prasto maisto, vidurių 
užkietėjimas yra pasekme 
per gero, per gryno maisto. 
Žmogaus žarnos turi tam 
tikrą didumą ir reikalinga 
yra pridėt pusėtinai mede- 
gos, kad jas pripildžius. 
Tie, kas valgo perdaug gry- ■ 
ną maistą, nepripildo žarnų, 
nes kūnas ir iš mažai gauna 
reikalingas sau medegas. 
Grvnas maistas netoli vi-'----------------------------- ----------------------------------- -------------------------- -

Bet kodėl-gi nebūtų gali- sas lieka žarnų sučiulptas ir 
ma tikėties ši-tą laimėti? i išmatų lieka 
Juk tie ponai laike rinkimų 
šaukė: "Tik išrinkite mus, 
o mes jums rojišką gyveni
mą suteiksime!" Jų norą 
mes išpildėm; jie šiandien 

j yra tais — kuomi būt norė-
Už tai mes turim pilną

žymiai pasidau-Į

var-

10.

i visai mažai.
1 Kadangi joms vietos daug, 
j tai žarnos varo jas žemyn 
labai lėtai. Be to, pastaroji 
žarna, vadinamoji rectum, 
į kur visos išmetos susiren
ka, turi ypatybę iščiulpti 
vandeni iš jų. Tokis proce

tiesą reikalaut nuo jų, kad sas eina gana Ilgai, nes toji 
jie savo prižadėjimus pildy-■ žarna yra plati ir gana ilga 
tų. *

Mes nereikalaujame ro
jaus, mes reikalaujame dar
bo. Jie šiandien vaduoties 
nuo nelaimių liepia mal
domis! Argi tai ne skau
di ironija! Maldomis ge- 
rint savo būvį! Pagaliaus, 
tegul jie sau meldžiasi ir ką 
nori daro, mums tas nerupi, 
bet lai jie išpildžia savo pri
žadėjimus. Jeigu jie prisi
žadėjo, vadinas, jie išanks- 
to žinojo, jog galės musų bu
ri pagerinti.

Kitokio kelio nuo bedar
bės ir bado pasiliuosuoti ne
simato, kaip tik reikalau- 

, jant nuo tų ponų, kurie riša, 
prižadėjo, išpildymo savo' 
prižadų. Lai jie mums su
teikia ne rojų, bet darbo!

P. R.

I
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Vidurių Užkietėjimas.

A. Montvidas.

Iš kares lauko.
Berlyno karės ofisas vėl 

pabriežia, kad ši karė neša 
baisius nuostolius kariau
jantiems. Pereitam "Kelei
vio” numerije buvo apskait- 
liuojama užmuštų ir sužeis- 

, tų į pusantro milijono. Kaip 
dabar pasirodo, tai nedaug 
buvo perdėta. Berlyno ka
rės ofisas sako, kad užmuš
tų ir sužeistų iš abiejų pusių 
bus jau nemažiau, kaip 1,- 
260,000 žmonių. Berlyno o- 
fisas šituos nuostolius dali
ja šitaip:

Vokiečiai neteko jau 300,- 
000 vyrų; francuzai ir ang
lai 325,000; serbai ir juod- 
kalniečiai 85,000; rusai 400,- 
000, austrai 125,000.

Ant jūrių didelių mūšių 
da nebuvo, tečiaus nėra tos 
sąvaitės, kad nebūtų keli 
laivai nuskandinti. Užpe- 
reitoj sąvaitėj anglų nardo- 
masai laivas nuskandino vo
kiečių minininką Vokietijos 
pakraštije. Tą pačią dieną 
japonai nuskandino vokiečių 
skraiduolį "Komoraną" ir 
du kanuolių botu. Pereitoj 
sąvaitėj vokiečiai nuskandi
no didelį rusų skraiduolį 
"Palladą" su 560 kareivių, 
o anglai nuskandino 4 vokie
čių laivus. Keliom dienom 
anksčiau francuzai nuskan
dino prie Kataro 3 Austrijos 
laivus.

1,500,000 VOKIEČIŲ PO 
VARŠAVA.

Apie Varšavą dabar eina 
didelis mušis. Vokiečiai 
stengiasi prasilaužti per ru
sų linijas ir užgriebti Var- 

i šavą. Rusai sakosi, kad jų 
padėjimas esąs geras ir vo
kiečių pasisekimui nesą jo
kios vilties. Varšava yra 
apsaugota 15 fortų ir didele 
tvirtove. Mūšiai dėl Varša- 
vos gali trauktis per žiemą. 
Iš Petrogrado telegrafuoja
ma: "Jau trečia diena palei 
Vislą eina didelė kova tarp 
rusų iš vienos pusės, ir vo
kiečių ir austrų iš kitos. 
Mūšio laukas yra labai dide
lis ir mušis galės trauktis 
kelias sąvaitės. Kova verda 
per 80 varstų ant kairiojo 
Vislos kranto.”

"Times" korespondentas 
telegrafuoja, kad vokiečiai 
turi Lenkijoj nemažiau, kaip 
1,500,000 kareivių, neskai
tant austrų, kurių esą apie 
270,000. Visos tos spėkos, 
jeigu reikės, bus pavartotos 
Varsa vos paėmimui.

Taigi pasirodo, kad visi 
Rusijos pasigirimai, buk vo
kiečiai išvaryti iš Lietuvos 

' ir Lenkijos, yra melas. Vo
kiečiai netik neišvaryti, bet 

įeina pirmyn ir rusai visur 
prieš juos traukiasi iš kelio.

ir mažas išmatų susirinki
mas negali būti lengvai iš
metamas, nes žarnos sieno
se esantieji muskulai ir ne
gali taip žymiai susitraukt 
ir nėra jiems reikalo trauk
tis, kol žarna neprisipildo. 
Kadangi jos prisipildymas 
yra lėtas, tad paspėjama iš
imt visas vanduo iš išmetu 
ir jos būdamos sausomis, 
negali lengvai būt išstumtos 
laukan.

Kitas svarbus dalykas 
yra, kad pilvas ir žarnos iš
leidžia tam tikrus syvus ant 
maisto, kad padarius jį tin
kamu. Tie syvai padaro 
maistą skystu. Tuo dau
giau syvų prisieina išleist 
ant prastesnio (su daugeliu 
netinkamų dalių) maisto, 
kad ištarpinus ir suradus jo 
tinkamas dalis.

Iš viršminėto gali būt aiš
ku, kad ne vien gryną mais
tą žmogus turi valgyt, iš 
kurio išmetu beveik nelieka, 
o ir negryną. Mužiko žo
džiais tariant: ne tik grū
dus, o ir pelus turime val
gyt. Tas nereiškia, kad tu
rime valgyt supuvusias mė
sas. nešvarius ir nuodingus 
daiktus, sušalusias bulves ir 
kitką. Negeri maistai vi
suomet yra pavojingi. Mes 
turime valgyt gerus mais
tus. kuriuose ne vien kunui 
reikalingos medegos yra, o 
ir išmetu gerokai užsilieka. 
Valgymas vien tik mėsos, 
kiaušinių, sūrio, sviesto ir 
kitų grynų valgių, gėrimas 
stiprių svaiginančių gėrimų 
beabejonės prives prie vidu
rių užkietėjimo. Vaisiai, 
daržovės ir visokios žolės 
yra geriausiu priedu prie 
mėsos ir kitų valgių. Reikia 
juos valgyt ne tik tiek, kad 
padarius kitus valgius gar- 
desniais, parankesniais nu
ryt, o tiek, kad jų daugiau 
suvalgyt, negu mėsos, kiau
šinių, sūrio ir kitko.

Apart daržovių, vaisių ir 
kitų augmenų, vartojamų 
maistui, reikia gert gana 
vandens. Ypač ryte reikia 
pirma išgert stiklą šalto ar
ba karšto vandens, o tik pa
skui valgyt.

Panašiai elgiantiems nie
kad viduriai neužkietės, kol 
tik neatsitiks kas nenorma- 
liško su žarnom arba kitais 
organais, turinčiais ryšį su 
gromuliarimo kanalu.

Vidurių užkietėjimas pas 
tūlas tautas, valgančias 
daug daržovių ir vaisių, yra 
beveik nežinomas. Turčių 
moterįs nuo šios ligos neat-

I

II
I

Konstipacija arba susilai- 
; kymą žarnose kunui nerei
kalingų medegų paprastai 
žmonės vadina vidurių už-i 

‘kietėjimu, kiti "pritvirtinę.”: 
Šioji liga liko taip tanki, j 
kaip šungrybiai girioj. Ji j 
apsireiškia tankiau pas tur- ■ 
tingus, negu bėdnus. Pas 

: tūlas tautas ji yra retenybe, 
pas kitas paprastu ir netoli 
kasdieniniu dalyku. Mote
ris kur kas labiau su ja gi- 
miniaujasi, negu vyrai. Tu-j 
Ii žmonės taip ir gydosi nuo' 
jos visą amžių visokiom' 
druskom, pilėm, magnezija 
ir kitkuo. Kiti aliejų geria, 
o tūli net muilą valgo. Vi
durių užkietėjimas daro ne
laimingais milijonus žmo
nių. -Jis yra nuodijantis ir 
be laiko sendinantis žmogų 
atsitikimas; nerangumas, 
nerviškumas, gaivos skau
dėjimas ir daugelis kitų 
Į simptomų yra jo pasekmė
mis.

Sveikame žmoguj viduriai 
neturi užkietėt. Jeigu kas 
valgo atsakantį maistą ir 
neina reguliariškai laukan, 
reiškia, kad kas nors blogo 
yra su juo: ar kas auga vi
duryj ir sulaiko išmatų slin
kimą, ar kokie nuodai nu
silpnino žarnų muskulus, ar 
kas kita pasidarė. Tokiame 
atvėjuj reikia skubintis pas 
vidurinių ligų žinovą ir jis 
atras, kas daryt. Jokios 
druskos, aliejai ir pilės ne
pagelbės išsigydyt, o prisi
eis vartot atsakančias prie
mones ne vidurių paliuosa- 
vimui, o priežasties prašali- 
nimui. Tinkanti operacija 
arba vaistai gali išgydyt.

Į

i

CHOLERA ŠLUOJA 
AUSTRIJĄ.

Iš Vienos Romon telegra
fuojama: Cholera Austro- 
Vengrijoj platinas pasibai
sėtinu greitumu. Vakar, 17 
d. spalių, vien tik Kašave ap
sirgo 10,000 žmonių, dau
giausia kareivių tarpe. Pu
sė susirgusių miršta į ke
lias valandas. Rusai išsiža
dėjo Vengrijos užėmimo, 
kad apsaugojus savo kariu
menę nuo choleros. Vienos 
laikraščiai kaltina valdžią, 
kad nesirūpina sanitariškais 

' reikalais. Cholera dabar iš- 
sikrato ir ryja pilės krep- (krėsianti visą armiją ir gy- 
šiais, nes jos turi perdaug ventojus.

r
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VOKIEČIAI TURI 259,000 
BELAISVIŲ.

Vokietijos karės ministe- 
ris paskelbė pranešimą, kad 
iki 1 d. spalių vokiečiai turi 
suėmę 259,300 karės belais
vių, būtent: francuzų 2050 
oficierių ir 123,000 kareivių; i 
rusų 2150 oficierių ir 92,000 
kareivių; belgų 470 oficierių 
ir 30,850 kareivių; anglų 180 
oficierių ir 8,600 kareivių.

Reikia manyti, kad nuo 1 
d. spalių ši skaitlinė da pa
didėjo.

Laiškai iš
Lietuvos.

taip bėga kraujas, da labiau apsivedimui merginos'
f . ® J ’ m xr. r.uo 18 iki 30 m, aš esu 27 m. Mer-1nekaip tada vanduo. 1U, Vin- ginos, kurios mylite ramų gyvenimą 

cuk, pamatytum kiek Lietu- malonėkit atsiliepti kartu prisiųsda-l 
mos ir savo paveikslėli sekančiu ant-

P. O. Box 81, Olmsted Falls, Ohio. i
vos vyrų jau kraują pralie
jo!.. t)aug ir Tavo draugų 
jau guli duobėse suversti. 
Gyvulius da ir tai gražiau 
užkasa, kaip dabar žmones...

Tavo motinėlė Geldotienė.”

ANGLŲ NUOSTOLIAI 
14,305 ŽMONIŲ.

Kariškas anglų ofisas 
Londone oficijališkai prane
ša, kad nuo karės pradžios 
iki spalių 8 d. iš Anglijos ka
riumenės eilių išėjo jau 
14,305 oficierių ir kareivių. 
Prie to skaitliaus priguli už
mušti, sužeisti ir tie, kurie 
prapuolė be žinios.

FRANCUZAI AREŠTUO
JA VOKIEČIUS.

Paryžiuje areštuojami vi
si vokiečiai, kurie pirm ka
rės buvo tenai apsigyvenę ir 
kurių amžius tinka kariu- 
menei. Areštuojami taip
pat austrai ir vengrai. Are
štuoti skaitosi taip, kaip su
imti karėj belaisviai. Juos 
varo prie darbo ir pakol ka
rė nepasibaigs, jų nepaleis. 
Bordeaux mieste francuzų 
valdžia užgriebė šešias vo
kiečių firmas.

MUŠASI PER 360 MYLIŲ.
Anglų, francuzų ir vokie

čių mūšio linija dabar trau
kiasi nuo Belgijos pakraščio 
iki Šveicarijos rubežiaus, 
taigi apie 360 mylių ilgio. 
Karščiausia kova eina ant 
to sparno, kuris rymo ant 
Belgijos pakraščio. Vokie
čiai koncentruoja visas sa
vo jiegas ir kas kartas daro 
vis smarkesnius užpuoli
mus, bet francuzai su ang
lais juos vis atmuša ir atmu
ša.

NUŠOVĖ 24 ŽMONES 
LAIDOTUVĖSE.

Iš Berlyno pranešama, 
kad Santupėnų miestelije 
laidojant numirėlį pradėta 
skambint varpais. Rusų ka
reiviai, kurie stovėjo netoli 
to miestelio, palaikė tą 
skambinimą už ženklą, kad 
užpuola vokiečiai ir, pamatę 
procesiją, pradėjo šaudyt. 
24 žmonės tapo užmušti ir 
arti 100 sužeista.

ir

CARAS ATVAŽIAVO 
LENKIJON.

Iš Ilakių (Telšių pav.) 
Juozui Šemetai į Montello, 
Mass., rašo motina:

"Baisios dienos užstojo.
Vaikščiojam visi it numirę, j 
nežinom patįs kiek begyven- Marė Mikalonienė iš Mik- 
sim. Liepojus dega. Nakti- niškiy k., Kalvarijos pav., 
mis gaisras šviečia iš visų savo vyrui į Menasna, Wis. 
pusių. Girdėti kanuolių sau- rašo (paimame tik ištrauką): 
dymai. Visa Kauno gub. iš- “Viskas dvigubai pabran- 
varyta karėn; gyvuliai, gru- go: duona, druska ir kiti val
dai ir kiloki nauda —- viskas gomieji daiktai. Kareivių 

išgabenama. Mažeikiuose galybės Kalvarijoj ir visas 
tiek privarė gyvulių, jog per geležinkelis apstotas. Jei ru- 
5 viorstus nuo stoties nusta- skis priveiktų prusą, gal bu- 
tyta pilni laukai ir miškai; tų kiek geriau, jei ne, tai su- 
niekas negali nė pereiti, degins ir triobas. Bėgt nie- 
Visus gyvulius loduoja į va- kur nemislinam, gal reiks 
gonus ir veža — nenori pa- badu numirtie...
likti neprieteliui prūsokui. “Kanceliariją išdraskė ir 

Arklių taipgi šimtais varo, mums paliepė desėtninkai iš- 
pilni keliai gyvulių. Sudiev eitie, kur kas nori... Bet kur 
sūneli, galiu sakyti, kad jau eitie ir kur pasidėtie su ši- 
nebesimatvsim. Paliksi be tais mažais vaikeliais?., 
savo motinėlės, kuri tave ________
varge augino, šiandien ji iš kanceliarijos’ raštą, kad 
stovi liedama ašaras ir lau- tuojaus visiems išeitie ir na- 
kdama mirties...” mus uždegtie; liepė ir gy-

; vulius išvaryti.
Iš Panemunio (Suvalkų i < ‘Nežinia, ar čia ciesoriaus 

gub.) Kazei Salciutei rašo į surengta, ar mažu cici- 
Girardville Pa.: ~ _ iistųdarbas?”...

Visais kraštais žmonės Kituose visuose laiškuose 
verkia. Maskolių pilni kai- taipgi tas pats kartojama, 
mai; stovi it siena ir iš zmo- nuo griausmų
mų .viską ima. Laukiama žeme dreba, žmonės apimti
vokiečio užpuolime. Jau ir Aidžiausia baime; vieni bėga 
dabar žmonių daug randasi yįga palikę km- akys ir kojos 
užmušta, šventadieni zmo- veja, kiti išsikasę* duobes ir 

, nes eina bažnyčion, masko- pasislėpę jose laukia bado ir 
1 liai-gi sučiupę varo dirbti 
ant plento; jeigu kuris ne- *****
nori eit dirbt — nušauna. ~ .. , . . . ,

Pas mus liks: ugnis ir že- , n.^
mė. Šiandien rašome laišką, 21X10116 ,^ecia1u J1®
rvtoj nežinom kur busime. V- Pat!S nemažai tame kalti.
v,+„ oVnir-.-a; g; Kuomet socijalistai ir šiaip iG-L apšviestesni žmonės laisvės

laską mes jau busime gavę A’ k ]h- •• •
po kulipką, o jei liksime gy- p^^gf ir
Y, ji prives šalį prie baisių paves, arklius n kitus g.-sekmių, tai musų lietuvis, 
vulius atima. Is kluonų nusįspi0VęS j šalį, sakė: “O 
žmones turi kult javus ir snarglius, cicilikas,
vežt maskolių arkliam šerti, išmano!” Ir dabar, kuomet 

Žmones varo iš kaimų, -į carizmas paskandino nelai- 
tnobas gi degina. Is Rokų J - ••
kaimo gyventojus išvarė ir 
triobas sudegino, nes stovė
jo maskoliams ant kelio — 
neparanku buvo šaudyti...”

Iš Tauragės, Raseinų pa
vieto, duktė rašo Uršulei 
Klaubienei į Plvmouth, Pa.: 

„Vyrą buvo išvarę Kau
nan, o dabar iš ten pristatė 
jau karėn. Aš iš didelio rū
pesčio apmiriau ir dabar tan 
kiai alpstu. Kas diena esa
me prisirengę mirtin, girdi
me kanuolių šaudymą. Su
žeistus nuolat veža; širdis 
niršta žiūrint į sužeistosius. 
Plinkiškių ir Renavos ava- 

įtaisyta ligoninės.Caras, pabuvęs porą die- ruošė įtaisyta ligoninės, 
nų Lietuvos Braste, apžiu- į Nuo rubežių, miestų ir mie- 
rėjęs tenai savo kariumenę ' stelių žmonės išsikraustė ir 
ir aplankęs sužeistus, nuva- gyvena išsikasę girių duo- 
žiavo toliau Lenkijon ir ap- į bėse. Ir aš norėjau krausty- 
sistojo Siedlcuose, į ry- i ties, bet kur eisi su mažais 
tus nuo Varšavos, kurią vaikais: bėda, kaip Dievas 
vokiečiai dabar bombarduo-: duos, taip ir bus.

, i—| žmonės jau pradėjo mirti 
cholera. Kas dien daugybę 
veža laidot. Aš taipgi bu
vau išsiuntus savo vaikus 
pas vyro seserį, kad neap-

ja. Caras seka kaizerį 
būna prie kariumenės.

FRANCUZAI LAIDOJA 
VOKIEČIUS.

I

Praėjusioj sąvaitėj iš Pa- sir^ cholera.
ryžiaus atvažiavo Į Roye Geldotienė iš Mockabudžių —- - w__ * rašo
vonams laidot, kurie gulėjo | įyo ’sunui į Wikes-Barre, 
čia ant mūšio lauko jau nuo i pa . 
trijų sąvaičių nelaidoti ir’ 
buvo pradėję baisiai dvokti. 
Ugnagesiai laidojo juos už
sidėję sau ant galvų tam tik
rus šalmus su oxygenu. Lai- 
dotojai sako užkasę 5,000 
vokiečių lavonų.

daug ugnagesių vokiečių la-; kaimo, vikaviškio pa v,

ANGLAI PAĖMĖ 
FROMELLES.

Iš Paryžiaus oficijališkai 
pranešama: Ant fronto pa
staromis dienomis vien tik 
artilerija šaudo. Ant kai
riojo musų sparno mes nuo
lat progresuotam. Į pietva
karius nuo Lalle anglai atė
mė iš vokiečių Fromelles po
ziciją.

“Berašant šį laišką atnešė

mėse, jis da nepraregėjo. 
Nežino musų lietuvis, kad 
šią kruviną skerdynę suren
gė turčiai-kapitalistai ir ka
raliai, vieni trokšdami turto, 
kiti garbės. Jis nuo kunigo, 
kilus karei išgirdo, kad ka
rė, tai “Dievo rykštė,” o 
žmones Dievas baudžia, su- 
prantoma, už bedievybę. Na, 
o kas tais “bedieviais” bus, 
jei ne socijalistai. Bet ši ka
rė atidarys ir tamsuoliu akįs. 
Bado ir skurdo prislėgti žmo
nės, turės apsižvalgyti ir su
rasti tu visu nedoru neteisy
bių tikra j į priešą.

Paj ieškojimai
I

Pajieškau Juozapo Biliaucko, Kau
no gub.. Raseinių pav., Žvirių kaimo; 
girdėjau, kad jau Amerikoj. Jeigu 
jį kas žino, teiksitės pranešti, už ką 
busiu labai dėkingas.

Joe. Apinaitis,
Necanicum, Ore.

Pajieškau partnerio mokančio ge
rai duoną kepti. Aš uždėjau duonos 
kepyklą labai puikioj vietoj, apgyven- 
toj lietuviais ir lenkais ir galima da
ryti puikų biznį, todėl kad čionai 
daugiau tokių biznių nesiranda. Tu- 

! riu naują vežimą, puikų arklį ir vis
ką, kas tik yra reikalinga. Norinti 

i susidėti su manim ir išvieno daryti 
gerą biznį, malonėkit atsišaukti tuo
jaus. (44)

Antanas Varpickas,
! 56 Oak str, Middleboro, Mass.

“Mylimas Vincuk!
Kai žadėjai sugrįžti Lietu

von, tai apsistok. Dabar 
grįžti neveliju, nes pas mus 
vainos. Ant Rusijos ir Prūsų 
rubežiaus šaudo ir męs gra
žiai girdim. Zapasnuosius vi-, 
sus paėmė, kiti tik ką buvo 
parėję iš vaisko ir vėl tuoj 
išvarė.

I ‘•Keleivio” skaitytojus.
Gerbiamieji:— Kurių pre

numerata pasibaigė malonė
kite atnaujinti, nes sulyg 
krasos taisyklių priversti 
busim sulaikyt. Taipgi mel
džiame ir savo draugus pa- 
kalbint užsirašyti ”Keleivį” 
kaipo tikrai darbininkiškų 

Viši prašome
ruskis vokieti apveiktų, tai ;vni„a

būt,. 
..........nai turit priduoti SENĄJĮ 

ir NAUJĄJĮ adresus. To 
nepadarius, permainyt ad
reso negalima.

”KeL” Adminiatradja.
Su pagarba,

lio vargo. Nors jau ir šian
dien visa Lietuva stovi krau
juose. Matai, Vincuk, kai 
ėjai Amerikon per rubežių, 
kaip tuo upeliu vanduo be-' 
go, tai šiandien tuo upeliu j

Pajieškau apsivedimui merginos 
tarp 20 ir 28 metų. Aš turiu 33 me
tus, nereikalauju nė pinigų, nė turtų, 
tiktai noriu, kad butų dora ir švelni, 
kuriai patinka gyventi ant 
kuri nusimano apie farmų 
meldžiu atsišaukti.

Peter Weston,
Baldus, Minn.

farmų ir 
gyvenimų, 

(43)

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 19 iki 23 metų amžiaus. Aš esu 
25 m. Su pirmu laišku malonėkite pri 
siųsti savo fotografijas.

P. V.......... s,
BOX 98, Auburn, III.

Pajieškome brolio ir švogerio Jono 
Senkaus; apie 11 metų kaip nesima
tėm, Girdėjau, kad gyvena Baitimo- 
rėj ar Philadelphijoj, turiu labai 
svarbų reikalą, todėl meldžiu atsi
šaukti. Jeigu kas apie jį žinote, ma
lonėkite pranešti, už ką busiu labai 
dėkingas. Jis yra mažo ūgio, didelių 
akių ir beveik plikas.

Ona Šiubonienė,
66 Elder st., Exeter Bor., Pittston,Pa.

BALTIMORĖS LIETUVIAMS. I METINIS BALIUS.
ANT RANDOS Draugystė Lietuvos Sūnų, Cambridge

Puikiai įtaisyti ir švariai užlaiko- Mass, rengia gražų balių "padėkavo- 
mi kambariai, su maudyklėmis šilto ‘ nės dienoj”, 26 Lapkričio i November) 
ir šalto vandens. Visi kambariai nuo 19Į4, didžiausioj Cambridge svetai- 
gatvės; kampas Paca ir Worner gat- nėj, Cyprus Hali, 49 Prospeet street, 
vių Sąvaitėj $1.00 ir $1.50. (45)

A. E. VILKAUSKAS.
601 S. Paca at, Baltimore. Md.

C. & P. ’Phone: South 1411.

IŠKILMINGAS BALIUS 
su 5 laimėjimais.

Parengta spėkomis draugysčių: 
P.L., L.D, C.P.K, D.S, S.D.T.J.K., 
P.L, L.K, L.K.M, ir S.L.A. 129 kp.

■ dėl naudos Lietuvių Viešo Knygyno. 
Atsibus Subatoje, 24 <L Spalio (Oct.), 
1914. M. Meldažio Svetainėje, 2242— 
44 W. 23rd Place, Chicago, III. “ 
džia 7-tą vai. vakare. Įžanga 
porai.

Kviečiame visus Lietuvius ir 
tuvaites ant to iškilmingo 
kuris yra parengtas dėl naudos mok
slo ir užlaikomo knygyno, o kožnas 
atsilankęs galės linksmai laiką pra
leisti. Pasarga: Kas turi serijų ti- 
kietus į Freiheit Turner Hali, kuri 
yra sudegus, tai tie tikietai bus geri 
į naują vietą. Komitetas.

Cambridge. Mass. Prasidės 1 vai. po 
pietų. Meldžiam gerbiamąją publiką 
atsilankyti, nes bus galima gražiai 
pasilinksmint. Taipgi meldžiam ki
tų draugysčių ant tos dienos nieko 
nerengti.

Su pagarba.

3238 So. Halsted st., Chicago, ŪL 
Finansų rašt. — Pranas Sandarga, 

3251 Normai avė., Chicago, ŪL 
Kasierius — Vincas Puplauskas,

922 — 35th place, Chicago, ŪL
Susirinkimai atsibuna kas paskuti

nę subarą kiekvieno mėnesio, 7:30 
valandą vakare, ” Aušros” svetaiai 
je, po No. 3149 S. Halsted at. Mati
nis susirinkimas pripuola sausio m4- 
nesij. Bertaniniai: Balandžio ir Spa
lių mėn. Pusmetinis Liepos mdn.

Komitetas.

PARSIDUODA NAMAS 
PULRUM1S.

Parduodu namą ant šešių 
mų, kiekvienas gyvenimas

IR

Pra- 
25c.

Lie- 
Baliaus,

gyveni -
_  turi 3 

kambarius ir virtuvę. Namas randos 
atneša $63 į mėnesį. Namas geroj 
vietoj, karas prieina prie pat namo. 
Taipgi parduodu ir Pulrumį, kuris at
neša gerą pelną. Parduodu iš prie
žasties nesveikatos ir važiuosiu Lie
tuvon. Pažiūrėti arba dėl platesnių 
žinių kreipkitės pas___________ (46)

P. ČESNULEVIČIUS,
14 Arthur st.. Montello, Mass.

BROOKLYN, N. Y.
Lietuvių Apšvietos Draugijos mė

nesinis susirinkimas, atsibus 25 d. 
spalio, 2 vai po pietų, Tautiško Namo Paein:irSuS!svetainėie’ ^3 Grand str.

■ - •'* 1 Draugai ir drauges, malonėkite vi-
mo. Kas apie ją žino, meldžiū pri- i ¥ ant šio susirinkimo atsilankyt, nes 
siųsti jos adresą, ar ji pati malonės «au* J'.ra svarb!'i įalų Dabar L. 
atsišaukti. (44) Ą- Padeda darbuotis ir steng-

T „ .. , sis atlikt savo uzduotj, tad pnside-
_ _ _ Juozas Kalinauskas, , draugai su savo spėkomis visi
S. E. Stove Farm, Grafton, Mass. ■ ir darbuokimės dėl labo visuomenės.

' 7 7 , ; „ .. ; Kviečiami yra ir tieji draugai, kurie
Pajieškau brolio Mykolo Pesino,: nor, prigult prie L. A. Draugijos.

Kauno gub, Ukmergės pavieto, Dėl-’ Draugiškai 
tuvos miestelio. Apie 7 metai Ame- ’
rikoj, pirmiaus gyveno Gardner,' 
Mas. Jis pats ar kas jį žino, malonės 
pranešti. PARSIDUODA BARBERNĖ

Juozapas Pešinis, į Senai apgyventoje lietuvių ir lenkų
185 Silver st, So. Boston, Mass. vietoj, parsiduoda labai pigiai iš prie- 

................ (45) 
Chicago, 111.

Phone: Yards 3803.

Pajieškau kaiminkos Petronėlės 
Krušinckiutės; girdėjau šiemet atva
žiavo Amerikon. P 
gub., Sasnavos parap., Novasadų kai- __ TZ___ •_ • _ __ _______ • ! SI

---------------------------------------------------  žasties ligos. 
Pajieškau savo Vyro. Antano Mou- 4538 So. Honore st, 

šio; 4 mėnesiai kaip išvažiavo 
manęs, palikdamas mane su 6 
kais nuo 12 iki 6 m. amžiaus, 
didžiausiame varge; 
notų maloniai prašau 
žinią, busiu labai dėkinga.
27 metų senumo, 
tas, lėtai šneka.

Mrs. Bessie Moussis,
Noko mis, I1L

nuo 
vai- 
Esu 

kas apie jį ži- 
duokite man 

ai vtti..u. Jis yra . ...
>, raudonų veidų, dik- Į, saY° bizrų.

Pajieškau Jono Galiūno; jis bai
gęs mokslą inžinieriaus Iowos vals-• 
tijoj. Meldžiu atsiliepti arba jį ži- j 
nančius pranešti.

Steponas Morkūnas, 
2454 W. 46th Place, Chicago, III.

J. Parulis, rašt.

FARMOS.
Didžiausioj Lietuvių kolionijoj gali

ma pirkt gerų farmų pigiai
Su triobom ir sodais, gyvuliais ir 

visais padarais. Arti miesto ir gele
žinkelių, kur yra visokių išdirbysčių, 
kur lengvai galima gaut darbą. Far
mos yra prie upelių, ežerų ir gerų 
kelių, parsiduoda labai pigiai ir ant 
lengviausių išmokesčių. Prekės nuo 
10 dolerių iki 85 už akrą. Turiu ir 
nedirbtos geros žemės nuo 10 dol. iki 
35 dol. už akrą ir ant lengvų išmoke- 
sčių. Kas perka farmą, tam kelionės 
kaštus apmokam. Dabar geras lai
kas pirkt farmas, o pavasarį pra
dėt gyvent. Atvažiuokit tuojaus, o 
aš apvežiosiu su automobilium per 
daugelį farmų, iš kurių galėsi pasi
rinkti geros žemės prie molio ir juod
žemio, yra ir pieskų. Kas nori va
žiuot, pirkit tikėtą į Peacock, Mich. 
Privažiavus Peacock, aamokėk 10c. 
ir pasakyk, kad išleistų ant kitos sto
ties Little Mar.istee River.. Tai at
važiuosite tiesiog ant mano farmos. 
Rašant laiškus adresuokit taip: (45)

A. ZABELA,
Lake C o., P. O. Bos 1, Peacock, Mich.

DRAUGYSTĖ ŠV. PETRO 1 
T«wn of Lake, Cbieafo. Iū.

Valdyba.
Pirmininkas — S:eponas Moriraaa&

1645 W. 47th st, Chkag% flL 
Pageibininkas — Konstantai IovaliBi 

4600 S. Paulina st, Chieago* UL 
Prot. raštininkas — K-A. ČiagM, 

1736 W. 47th str, Chicago* M 
Finansų raštininkas—P. PiTiroaaa 
4503 S. Hermitage avė, Chicago* 91 
Kasierius — A. Blinstrupis,

4501 Hermitage ave_ Chicago* DL 
Susirinkimai būna kas antro ao> 

dėldienį kiekvieno mėnesio 1 vai. pa 
pietų bažnytinėj svetainėj, tv. Balio 
neprigulmingos parapijos, 48M—4* 
So. Marshfield avė, Chicago, ŪL

TĖVYNĖS MYLĖTOJŲ Ns. t 
Tovn of Lake. Chicago, UL

Tėvynės Mylėtojų DraugyatOa No 1 
ant Town of Lake, Chicago, UL tt* 
sirinkimai atsibuna kiekvieną 
nedėldienį mėnesio 12 vai. dira*, 
J. Bieržynakio Salėj, kampas 44 tl 
Paulina sts.

Valdyba.
Prezidenas A. J. Bieržynskis,

4600 S. Paulina st., Chicago* BL 
Vice- prez — F. A. Misius,

5235 S. Bishoff st, Chicago* DL 
Prot. ras. — K. A. čiapas,

1736 W. 47th st, Chicago, DL 
Turtų rašt. — A. J. Kareiva,

1805 W. 46th st, Chicago* NL 
Kasierius K. K. Strzyneckis,

4612 S. Ashland avė, Chicago, & 
Užžiurėtojas org. Mataušas SilkaMft

3446 S. Emerald avė, Chicago* DL

AR ESI KRIAUČIUS?
Ar moki angliškai, lietuviškai it 

i lenkiškai kalbėt. Jeigu taip, tai eik 
’ '. Kriaučių štoras parsi
duoda geriausioj vietoj, tarp lenkų 
ir lietuvių apgyventa. Savininkas 
turi išvažiuoti. Parduoda pigiai.

Atsišaukit pas štomiką (44)
PETRĄ BARTKEVIČIŲ

877 Cambridge s t., E. Cambridge,
Mass.

PARSIDUODA FORNIČIAI.
Forničiai kaip ir nauji, tik šįmet 

------ —;------ ;-------------------------. j supirkti, parsiduoda gana pigiai, nes 
Pajieškau švogerio Jono Miškinio, j savininkai išvažiuoja kitan miestan. 

25 metų amžiaus, 5 metai kaip Ame-1 Kam reikia gerų forničių, tegul krei- 
rikoj. 4 metai atgal gyveno Kewane,' piasi šiuo adresu: 
III. Kaunietis, Panevėžio pav. Ra- ą Bukantis
mvgalos vai, Stebeikių kaimo. Mel-1377 Broadwav, So. ’Boston, Mass. 
džiu jo paties ar jį žinančių pranešta. į___________ ________________________
« Z- „Ąntanas x _ REIKALINGAS LIETUVIS.9 Green Riage st., Scranton, Pa. ,--------------------------------------------------- . Reinkoat ų pardavėjas. Mokestis

Pajieškau draugo Jakinio Bara-; rūgsta iki $25.00 savaitėj. Malonė- 
nausko. Paeina iš Suvalkų gub., Kai-; kit vietinei kreiptis ypatiškai, arba 
vari jos pav., Rumbonių par., Bakšių: tolimesnieji per laišką, o apturėsit 
■ ■ ~ - nlatesnias informaciias.vari jos pav..
kaimo. Girdėjau gyvena apie Brid- 
geport, Conn. Meldžiu atsišaukti.

August Yermal,
Cor. Centre st & Cottage avė., Hotel, 

Tamaąua, Pa.

platesnias informacijas.
THE RAINCOAT CO.

104 Harrison ave„ Boston, Mass.

Pajieškau pusbrolio Vincento Janu- 
šauskiuko ir pusseserių: Anastazijos 
ir Filimanės, paeina iš Kauno gub., 
Raseinių pav., Teverų par., Žabarių' 
sodžiaus. Jie patįs ar kas juos žino,; 
malonėkite pranešti.

Juozapas Pranckus, 
BOX 2, Roby, Indiana.

ANT PARDAVIMO.
Parsiduoda dviejų augščių namas, 

bizniavas, su maudynėmis. Gasas 
labai pigiai tekaštuoja. Rendos ne
ša $45.00 Ant Wallace str., No. 3220.

Atsišaukit pas: 
CH. ZEKĄ, 

186 N. Lasalle str., R’m 24 Chicago.

Pajieškau draugo Jono Ramono; 
pirmau gyveno Pittston, Pa. Astuo
ni metai kaip Amerikoj; paeina iš 
Kauno gub., Vilkmergės pav., Venrijų 
parap. Meldžiu atsišaukti šiuo adresu 

Kostantas Razumas,
National F. Co., West Hanover, Mass.

PRANEŠU visiems, kad apsisaugo- 
tumėt nuo Kazimiero (Charles) 
Adams, kuris prasišalino nuo manęs 
24 Junio, š. m. Girdėjau, kad žadąs 
vesti, todėl apsisaugokite, kad nepra- 
gaišintumėt savo gyvenimo. Jis yra 
vidutinio ūgio, juodų plaukų, su u- 
sais; paeinąs iš Kauno gub., Lanku- 
vos par.. Panevėžio pav., Dučių so
džiaus. Kas tokį patėmitu, bukit ma
lonus man pranešti. (44)

Ona Adomaitienė,
12 Alen st., Lawrence, Mass.

Pajieškau draugų Alfonso Var
niuko ir Augusto Klimo, paeina iš 
Biržų miestelio, Kauno gub. Mel
džiu atsišaukti.

Petras Ramašauskas,
89 B str., So. Boston, Mas.

Jieškau darbo bučernėj arba gro- 
sernėj. Esu gerai išsilavinęs tame 
darbe ir atsakantis darbininkas. No
rėčiau gauti Chicagos apylinkėse. 
Kam reikalngas toks darbininkas, at
sišaukit. (44)

D. Shukys,
710 Grove st, Rockford, III.

JAUNOJI

LIETUVIŠKA BARZDASKUTYKLA 
Stoughtone. Mass.

Dailiai kerpa plaukus, švariai sku
ta barzdas, parduoda pigiai naujas 
britvas ir išaštrina senas.

K. VALENTINAVIČIUS,
98 Perry avė.. Stoughton, Mass.

GERA NAUJIENA.
Kas atsiųs dėl mus adresus 

pažįstamų, tam siunčiam puikų 
žentą.

EUROPA BOOK CO.
57 Dey str., New York, N. Y.

savo 
pre- 
(46)

REIKALINGOS moters ir mergi
nos dirbt guminius čebatus. Moka
ma alga ir besimokinančioms. Ypa
tingai mokančios dirbt guminius če
batus, čeverykus ir liumberiams. 
Darbas sveikas, švarus ant visados, 
alga gera. Mokėt angliškai nereika
linga, nes mes turim daug lietuvių 
darbininkų. Musų didžiausia ir ge
riausiai įtaisyta faktorė sviete. (?) 

THE B. F. GOODRICH CO.
AKRON, OHIO.

PARSIDUODA RESTAURANTAS
Geroj vietoj ir gerai išdirbtas biz_ 

nis. Lankosi visokių žmonių. 11 
kambarių. Restaurantas aptaisytas 
geru forničium. 
tis — išvažiuoju 
siduoda pigiai.

Adresas:
102 Grand str.,

Pardavimo priežas- 
kitan miestan. Par- 

(43)

Brooklyn, N. Y.
T

Jaunoji * 
Lietuva

Vienintelis savo rūšies 64 puslapių
lliostriotas mėnesinis Lietivių laikraštis.

Jame dedama geriausi moks
liniai straipsniai ir geriausios apysakos.

Kalba gryna, graži ir supran
tama. Jei nori smagiai ir naudingai lai

ką praleisti skaityk Jaunąją Lietuvą.

Kaina metams $3.00; pusė 
metų $1.50; vienas numeris 25l

Užsisakyk tuojau*:

JAUNOJI LIETUVA” 
4611 S. Piiliu St. CMap, III.

H.

DRAUGIJŲ ATIDAI.
Mes išdirbame 

visokias drau
gijoms: Karū
nas, Vėlivas, 
šarpas, Kukar- 
das. Auksinius 

ir kitokius Gu- 
zikučius. Ke
pures, Maršal
koms Parėdus 
ir t. t. Mums

pavestus darbus atliekame 
astakančiai ir pigiai.

gražiai,
- - -_ _ (47)

J. Aleksandravičia & Co.
1421 W. Division St, Chicago, I1L

LIET. PASILINKS.-DRAUGIĖUUI 
KLIUBAS. 

Indiana Harbor, Ind.
Prezidentas — S. J. Barzdys,

2120 — 137th st., Ind. Harbo» lai.
Vice prezid. — Pr. Andrijauskia*

2120 —137th st., Ind. Harbor,
Prot. Rašt. — B. R. Yasulis,
2113—137 st., Indiana Harbor, !■& 

K ierius — Antanas Mikalocz.
2112—137 st, Indiana Harbor, laA 

Turtų rašt— Pranas Budis,
Room 22 Palace Hotel, 

,, . „ Indiana Harbor, IaĖ
Maršalka — Konstantinas Baltinta 
3525 Deodar st., Indiana Harbor, InL

Susirinkimai atsibuna nedŽHonM 
po 15-to kožną mėnesį 1-mą valaaiR 
po pieų, Tony Mikalocz salėje, 
2112 137th st., Indiana Harbor, IbĖ

VESTUVES
(Scenai veikalas Miko Petrausko)
Toj knygoj "Vestuvės” yra dai

nų vyrų, merginų ir mišriems cho
rams; yra arijos įvairių balsų so
listėms ir solistams; yra ir šokių. 
Dabar užsirašant ir prisiunčiant 
ant syk pinigus, kiekviena kny
ga kainuoja 3 doleriai, vėlesniai, 
kuomet jau bus atspausdinta kai
nuos 5 dol. Neužilgo išeis iš spau
dos. Adresuokite:

Mr. M. PETRAUSKAS,
366 Broadway, So. Boston. Misa.

PALAIMINTOS LIETUVOS DB-! 
Chicago, ŪL

Valdyba.
Prezidenas — Ed. Čepulis,

2030 S. Peoria st., Chicago, I 
Prezid. pagelb. — A. Tamkevifl% 

1916 Canalport avė, Chi
Protokolų rašt. — K. Meška 

1616 So. Halsted st.. 
Finansų raštininkas — J. Sykar, 

5047 W. 32 st. Cicero, 
Kasierius — L. Kaspar, 
3131 So. Wentworth av, Chicago^ 
Organizaorisu — A. Tamkevičia, 

1916 Canalport avė, Chicago^

LIETUVIŲ DRAUGIJOS, 
KURIOS TURI 

"KELEIVĮ” Už ORGANĄ
LIETUV. MOKSLO DRAUGYSTE 

Pitsburgh, Pa.

T AUT. LIET. DR-STĖ ŠVTD8OD 
ŽVAIGŽDE No. L 

Town of lakė, Chicago, ŪL
Susirinkimai atsibuna IciakvĮaNI 

antrą nedėldienj mėnesio CipzijaM 
Zotorskio Salėj, 4512 S. Wooa ate.

Valdyba.
Prezidentas — Augustas BarDaa* 

5235 Bishop st, Chicago* BU 
Vice-prez.— Jonas Wasilkewicza, 

4342 Paulina st., ChicagoJĮL 
Organo užžiurėtojas — Protok. nteLIET. NEPRIGULM. KLUBAS. 

Chicago, I1L
Prezidentas — Jonas Vainauskas,

3239 S. Halsted st., Chicago,
Prezid. pagelb.— Jonas šimbelis, _________ , .

3253 S. Halsted st, Chicago, Dl. Turtų^rašt. — And. Giedrintas, 
Prot. rašt. — P. Keniutis, I/"" " ” " _ _

' tininkas Vlad. Szarka,
s, 4508 S. Wood st., Chicago. 1
>, III.1 Kasierius — Kaz. K. Štrzynedd^

4612 S. Ashland avė., Chicag*,
4541 *S. Hermitage avė., Chicaga,

Ar turite nusipirkt grįžtą $a daugeliu gražio patiksit

FOEZIOS,
Jeigu dane, 
tai skubėk!
Vitasi liesose
Vilatlasa

Tįstasirajps sis gariaiMt, 
Atsis, aaJ 3js litliiausis. 
Užjaus skalnų, daiiis siiatą

Pakils mintis netikėta, 
Atgias noras, vilkt, kauti, 
Reik tik kartais pasrajatl.

KNYGA?
Nes tariatb 

tOThyft 
Tiria iuq UŽSiMlM.

Graži, didele, arti pustrečio šimto 
puslapių, su paveikslais, eilių knyga: f

Ta pati knyga gražiais kietais 
audeklo, auksuotais apdarais: 'P1*

Gaunama

“KELEIVIO” KNYGYNE
28 Broadwav, 8o. Boston, Mass. 

=rib=====



KELEIVIS

HUMORISTIKA Pasitaiko ir aklai vištai rast sitraukė ji nuo vežimo. Tuo
met senis stabdydamas in- 
sibėgusius arklius, sako:

O

■y

~~

V

y j
Iš kasdieninių dainų.

T
Aš nežinau kas daryt, 

bėda man.
Ar vandravot . ar ženytis? 

Ak. bėda man!
Vandravojant kojas skauda, 

bėda man.
Apsivedus strėnas skauda, 

Ak. bėda man!
Jauna pati reik' maitini, 

bėda man.
Maži vaikai reik augint. 

Ak. bėda man!
II.

Pabalnojau žirgužėli, 
linksma man.

Ir nujojau pas mergelę, 
Ak. linksma man!

Ir prisėdau prie šalelės, 
linksma man.

Sukalbėjom po žodeli.
Ak,

Nuvažiavome

>

&

1.

linksma man! 
bažnyčion,

linksma man. 
aukso žiedus, 

Ak. linksma man! 
III.

Pagyvenom vieną metą, 
bėda man.

Sulaukėm vaikų trejetą.
Ak. bėda man! 

Pati serga, mirti žada,
Ak. bėda man!

Nugirdo dainuojant
J. Fisečo.

Ir sumainėm
e-

Ne lova, bet duktė kalta.
Jauniki po pirmai nak

čiai uošvė užklausė: 
kaip ženteli, ar gerai 
naktį pasilsėjot?"

— Ką čia mamyte kalbėt 
apie pasilsi, visą naktį nė a- 
kių nesudėjau.

— O vargeli tu mano, ir 
kas rodos galėjo tame kenk
ti? Visą lovą kuomink- 
ščiausia išklojau, kad tik 
jum butų geriau.

— Ne lova mamyte kalta, 
bet jūsų duktė perdaug iš
dykus — atsakė jaunikis.

j. Fisenka.

"Na
šia-

Ką tas reiškia.
Pasakyk man, ką tas reiš

kia: "Prakaite valgysi duo
ną savo?'’

— Nugi — tol valgysi, kol 
prakaitas pradės piltis ant 
akių. M. V.v.

Ką jis darytu.
Pasakyk, Jonai,jei tu 

rėtum 
tūkstančių dolerių, ką tu da
rytumei ?

— Ką aš daryčiau?... Pa- 
samdyčiau sekretorių, kuris 
atsakinėtų ant tokių 
klausimų.

tu-
kokią penkiolika

kvailu
M. V.

vagi 
nauju

Pigus batai.
Policistas susitikęs 

nešanti su savim du 
batu — užklausė:

— Kur gavai šituos ba
tus?

— Iš kur?... nusipirkau!
— O kiek užmokėjai?
— Kiek?.. Neturėjau lai

ko klausti kainos. M. V.

Ligoninėj.
— Kiek šiandien yra nu

mirusių? — klausia dakta
ras savo asistento.

— Devyni.
— Rodosi, vakar užrašiau 

dešimts receptų.
— Taip, bet dešimtas li

gonis atsisakė gert vaistus.

s

grūdas.
Vienas garsus kalbėtojas f .... , x ..

. bekalbėdamas apie progre- , as sakiau, kam tu jį
są įssireiske: Jeigu ne pro- 

jgresas — mieli klausytojai,
— tai da ir šiandien mes se- 
dėtume medžių šakose.” j

"Na kad nori, tai ir turi, i
Ir paganckom jukom, kiek 
išeidama iš namų ingraudi- 
nau taip nedarytie, neišdy- 

jkautie ir duris dagi virve 
užrišau. ir brūkliu užbruk- 
liavau, o jie visgi savo pada
rė ir gana!... Vai jau ir 
duosiu kailiu namo pargrį
žus." — atsiliepė apykurtė 
moteriškė, mat. jai pasirodė, 
kaa 
ma.

apie jos vaikus kalba-

kibini, tegul kabo, jeigu jam 
taip smagu. Ir ką tau pa
sakys moteris, žiūrėk, gal
va jau i galvą nepanaši!”

Lašakė.

Pas rabiną.
— Atėjome skųst tavo žy

dus, tie tavo pagonis vaikš
čiodami po laukus, visų kry
žių dievukus sudaužė.

Rabinas:— Tai toks jūsų 
ir dievas, kad seniau ir da
bar, žydams apsileidžia.

šiaudinis katalikas.

I

Miestu ir valstija

SKAITYTOJŲ ATIDAI
Mainyd&sii »dre»ą, praneškit redakcijai per atviruij. paūlaikydami 

temiaui nurodytos tormoa. Jeigu kuriem* per atvirutę neparanku pripil- 
dykit tą blanką ir prisiąskit redakcijai. Adraesą mainyami ratvėa vardą pa
rašykit raidė į raidę taip, kaip užrašyta ant tos gatves kampo, tada išveng
si m daug nesmagumų ir patįs gausite visada laikraštį.

PERMAINAU ADRESĄ

Miestu ir vaisi:, a

ssnas adresas:
Pavardė ir vardu

SAUJAS adresas:
Pavardė ir vardu

I
M. Gaili van Co.J. ANDRIUŠIS

Geriausia lie-i 
tuvys

Fotografistas :
Traukiu pa- i 

veikslus gra- į 
žiai ir pigiai i 
nežiūrint skir- i 
tomo oro. Ant i 
kiekvieno tu j 
žino paveikslą ; i

pridedam DOVANŲ vien j didelį. J 
Esant reikalui einam fotografuoti į i 
namus. Paveikslai artistiški! Į

J. ANDRIUŠIS
453 Broadvtay, So Boston. Mass. . Į 

iKLMC :< i. *? K SOJ1 JICiCiOK^ODICt

Utlaikv gerinusį
Elių, Vyną, Likierius ir 
kitokius gardžius gėrimus 
o taipgi ir geriausio taha- 

ko Cigarus.
i 

Meldžiame užeiti o visados rasite 
gražų patarnavimą.

362 2nd st., So. Boston.

Uitavfczkas D-ras M. Zissiman
7 Panaenter St
Boston, Masa. 

Visokias ligas gy 
dau pasekmingia- 
usiai. Ateikit ne
šiok pas mane 1 
trepais į viršų tik 
neikit | aptieka: 
mano durve bal
tos arba telefoną 
duok o aš arėsiu.
Ofiso valandos 
Nuo 9 iki 11 ryte 
nuo 1 iki 2 ir6 iki 
s vakare. Telephone 1967—3 Richmcty
M-ZZ9Z puotutprj auoųdapj. -ajenvA g 
Gyv. 155 Chesrnut str., Chelsea Park

Pasarga: Kiekvienas "Keleivio” skaitytojas gali žinot kada prenumerata 
už laikraštį pasibaigė tėmijant ant adreso raudcro sklypelio, kur gale skai
tytojo pavardės yra numeriai. Ant keno adreso stovi numeriai 42-4, reiškia, 
kad pasibaigia su laikraščio No.42 1914 m. Kurią pavardės gale stovi 35-4, 
tupenumerata i s: baigė su laikr. No.35 ir turi atnaujmt ar paprašyt redak
cijos. kad r.esu.aikytą. Taigi gerbiamieji skaitytojai, atkreipki! atidą ant 

Šitą nurodymą ir matydami savo prenumeratą išsibaigusia tuoj atsiliepkite.
Su pagarba “KELEIVIO” Adm inistraclja.

Or. B. 6. WERNIGK
LIETUVIŠKAS D-RAS

Gydo visokias vyrų, moterų ir 
vaikų ligas; net ir chroniškas liga*.

Priėmimo valandos: nuo 1 iki * 
po pietų ir nuo 6 iki 9 vakare. (13) 

Telefonas,

259 Harncver st-, E ošti p, Msjj

Jomarke.
— Ar turi, tamsta, kiauši

nių. kuriuos galėtumai už- 
, tikrinti, kad nėra juose viš- 
■ čiuko ?...

— O taip, turiu, bet tai v-
M.V. LIETUVIAI

Sumanus.

f

i

i

I''

i

J. Fisenka.

DYKAI! DYKAI! DYKAI!

Išnešiu

1841 S. Halsted St, Chicago, III
--------už “NAUJIENAS”----------

meldžiu ias siųsti šiuo adresu:

Užsirašykite

DAKTARAS”

EXTRA

LEIDES IR VYRAI—KYP KVAIT!

O

I
__

Gerken
Pastaba.

džiu; 
kitę štampą dėl atsakymo.

GRAMAFONAS ANT IšMOKESMO 
10 CENTŲ KASDIENA.

Jeigu apsiimate mokėti po 10c. kas
dien. tai išsiusime Jums ant išmokes- 
čio labai puikų Gramafoną sykiu su 
1<5 rekordais (32 kavai kais) visokių 
dainų, valcų, maršų ir t. t., kuriuos 
patįs išsirinksite. Gerumas musų 
gramafonų gvarantuotas kiekvienam 
rašyta gvaranciia. Išsiųsime naujus 
specijališkus rekordus Lietuviškus, 
Lenkiškus. Rusiškus ir Maža-Rusiš- 
kus. Rašykite tuojaus reikalaudami 
katalogu ir paaiškinimų įdėdami kra- 
sos ženklelį atsakymui: (44)

/

TOOhim -'-Oiilfttittiifairr lėMiŽI

Iš priežasties karės, mes turime labai pigaus tavoro, Įvairių daiktų iš 
subar.krutijusios vokiečių firmos, kuriuos atiduodame veik dykai. 8 at
skirais daiktais gali naudotis vyrai, moteris ir vaikai. štai jie:

1> Retežėlis. 2) Leketukai. 3) Peilis, 4) Fontaininė plunksna, 5) Bri- 
tva. 6) Budininkas laikrodis. 7) Žiedai. 8) 32 kalibrų 7 šūvių revolveris.

•Jeigu nori turėti 14 karato Gold Filled laikrodėlį, gvarantuotą ant 20 
metų, ar kitą kokį viršminėtą daiktą pusdykiai — iškirpk šį apgarsinimą 
ii įdėjęs 25c. stampomis pasiųsk mums, o mes pasiųsime, tamistai reika
laujamą daiktą, o pinigus užmokėsite, kuomet priimsite daiktus. Visus 8 
daiktus gausi už

Atminkit kad karė privertė vokiečius parduot pusdykiai daugybes gerą 
daiktų, 
ant šio

<u

■i
3 
‘S

233 E. 14 ST^ XEW YORK, N. Y.

“HAUJIEMOS”
Šiuomi prisiunčiuS

metus

ii. c ia.il Mvni.c .nuuic, vy Įjck^kkį^ikik^.
laujamą daiktą, o pinigus užmokėsite, kuomet priimsite daiktus.

$7.70 ir 25c. už prisiuntima. Viskas kaštuos $7.95.

Naudokitės proga, kad paskui nesig-ailėtumėt. Rašyk šiandien 
adreso:

NEW YORK WATCH CRED. CO.
Bldg.. 'Vest Broaduay Dep. 111. New York City, N. Y.

Jeigu atsirastų Jūsų mieste agentas pardavinėti musų laikro- 
mes mokėsime nuo 10 iki 25 dol. į savaitę. Rašydami laišką įdė- 

(44|

Atsikirto.
Oficierius į kareivi: Ei,J 

tu. kaip matau tai periėtą iš- ■ 
kaipo kareivis. Į

Į
i ra anties kiaušiniai.

kalbą turi,
Argi tau negėda turinčiam j 
suvirs dvidešimtį metų am-i 
žiaus, kadangi fonografiš- ’ 

■ ka mašina viena diena pada- i 
ryta daug garsiau už tave; 
šneka.

Kareivis: (nuolankiai)
, Atsiprašau jūsų didybės.
Bet turiu pasakyt, kad aš 
ne mašina, o mašina tai ne 
aš.

Kas tai yra. kad tepliorius, 
kurio taip gerai nutepliota 
paveikslai, pasirašo: "Neži
nomas" ?

— Tai reiškia, kad žmo
gus. kuris ką nors puikiai 
artistiškai atlieka, nenori 
duot apie save dažinoti.

Už kiek laiko prapuolė tė
vo du sidabriniu pinigu. Tė
vas klausia, kas paėmė pi
nigus.

— "Nežinomas” — atsakė 
vaikas. M. V.

I

S. P.— Nevisi laisvama- 
; niai priešingi socijalistams. 
; Priešingi tankiausia tik tie, 
; kuriems dabartinė draugi
jos sistema nedaro skriau-: 
dos, ir kurie geresnės tvar
kos visai nenori. Kiti-gi 
priešingi dėlto, kad socija- 
lizmo visai nepripažįsta, o 
kiti ir palįs nežino, kodėl jie 
priešingi.

Raguočiui ir J. Zeloniui.-
i Netalpinsime.

J. Pakarkliui.— Peržiurė- 
| sime ir kiek vėliau gal su
trumpinę atspausdinsime.

J. Kavlaičiai.— Už žinu
tes širdingai ačiū.

Pirma Lietuviu Dienraštį 

“NAUJIENOS” 
Kuris jau eina nuo 5 Rugpjūčio kasdien.

‘NAUJIENOS” praneša naujausias ir teisingiau
sias žinias iš kares lauko ir abelnai iš viso 
pasaulio — kasdien.

“NAUJIENOS” yra darbininkų laikraštis ir jos 
vedamos darbininkų dvasioje.

“NAUJIENOS” talpina darbininkams naudingus 
straipsnius ir žinias.

“NAUJIENOS” leidžiamos daugybes darbininkų, 
žmonių apšvietai ir jų gerovei, o ne pavienios 
ypates ir darymui pašalinio biznio.

Prenumeratos kaina:
Chicagoje—per išnešiotojus 12 c. savaitėje. 

Pačtu siunčiant, Chicagoje metams $6.00; pusei 
metų S3.5O. Kitur, ne Chicagoje, metams $5.00; 
pusei metų $3.00; dviem meD. 51.00. Europoje 
ir Kanadoje met. $7.00. Pavienių num. kaina 2c.

Išpildyk šitą blanką ir pristųsk kartu su pinigais.

Pranešu visiems, kad aš važiuoju 
į kitus miestus palaidot numirėlius ir 
ne kiek brangiau r.erokuoju, kaip kad 
Jums palaidot vietiniai graboriai, 
bet visados paskaitau da pigiau. Taip
gi padarau už pigią kainą pomninkus 
arba kryžius ant kapų ir užlaikau 
karietas ir automobilius visokiems 
reikalams. Kvietkas parduodu ir.pri
statau į vietą pigiau, negu kiti.

S. BARACEVIČIA,
258 Broadway.__ So. Boston, Mass.

Telephone: So. Boston 839-J.

PUIK DOVANA
KNYGA SVEIKATOS bet 
naujausio mokslo ir ką rei
kia daryti apsirgus, taip-pat 
ir kur greit išsigydyti, ly
giai ta knyga

parodo, kaip 
nuo llgra apsi
saugoti.

XNTGOJ DAKTARAS” n«tk 
kaip ir kur nuo visokių liįų Serai 
bet taip-pat labai gražiai. kaip

pamokina 
išsigydyti, 
tikras tėvas pamokina ir kaip nuo visokių li
tų apsisaugoti.

KNYGOJ "KAKTARAS" labai daug ap
rašo apie vyrų ir moterų dorą bei morališką 
lytiškų gyvenimų ir aiškiai, atvirai taip išdėa- 
tiuėja, jog kitose knygose to visko negali at
rasti. Šita knyga kiekvienam užaugusiam 
vyrui ir moterei labai reikalinga turėti, kad 
žinoti kaip ir ką daryti, seniems ir jauniema 
ir kaip laimingai gyventi. Čion viską negali
ma aprašyti, bet tik perskaičius knygų atra
site.

ŠITA KS Y GA iUiustructa puikiais meka- 
1 iškaiš paveiks.ais ir apie žmogaus kūno «e- 
budavojimų su visokiomis paslaptybės;* 
užaugusiems žmonėms tinkama.

YPATINGAI serganti, nusilpnėjo, soklia- 
rę. pasigadinę per jaunystės klaidas ir vargi
nami visokiomis, kaip paprastomis šviežio
mis teip užsisenėjusiomis ligomis, šitoje kny
goje atrasite tikrų rodą.

JEI sergi ant kokios nors ligos, tai pirmiau 
ne kaip kreipsies prie kokio nors gydytojaus, 
arba vartosi liekarstas. reikia perskaityt kny
gų "Dakta-oS*!, nes didelės daugybės žmonių, 
kurie tik perskaitė šitų knygų išsigydė.

TODĖL, kad ta knyga dėl labo visuome
nės išduota, tai kiekvienas jų apturės VISAI 
DOVANAI, kuris tik atsiųs keletu štampų cž 
prisitmtim^-

REIKALAUK DAR ŠIANDIE, iškerpąs! 
šitą apgarsini™^ ir adresuok teip: 

The Philadelphii M. Clinic. 
1117 Walnut st.,

PHILADELPHJA, PA
TEMPKIT VYRAI IR MOTERIS! Kad 

sergi, jautiesi kokį nors nesveikumų ir reik a 
lauji geros, teisingos pagelbos, kad trumpam 
laike galėtum išsigydyt, tai atsišaukie pris 
Profesionališko Daktaro. Ph. M. Klinikos 
lietuviškoj kalboj. Rašyk arba ateik.

OFISO VALANDOS KASDIEN nuolOdt 
ryto iki 4 po pietų. Nedėlioj iki 3, o utars*- 
kč ir pčtnyčioj vakare nuo 6 iki &

EXTRA! 7 NAUDINGI BAIGTAI 
VERT! 25 DOLERI* UŽ

iš 15 die- 
pasirengė 

Kas pano-Tegul sau kabo...
Kartą važiuoja per kaimą 

du prusu. Bevažiuojant 
pro kryžių, jaunesnis kaip 
duos Jezusėiiui per "feisą’’ 
botagu, kad net susiruožėjo 
jo veidelis. Tuo tarpu se
nesnis sako: ”Na kam tu 
kibini tą mukutę? Tegul ji
sai sau kabo, kad patinka.’’

Po kiek laiko pro tą patį 
kryžių, vėla važiuoja tems
tant tie du prusu. Šį kartą 
jaunesnis jau net pasivilgęs 
baloj botagą, sukliopijo Je- 
zusėliui.

Ant nelaimės, botagas ap- 
siviniojo apie kryžių ir nu-

I

j

I

KONCERTINIS 
TOURNEE.

Atikas Petrauskas, 
nos lapkričio, š. m. 
duoti eilę koncertų,
retų parengt koncertą, tegul su 
sižino su AI. Petrausku.

Adresas: 5 Thomas Park. 
SO. BOSTON. MASS.

Ei, Vyrai, risi pas

YUDEIKO!
Jis užlaiko gerą Restauraciją, vi 
aokici rūšies Alane, Degtinės, 

vyno ir Cigarą.

Prie’namiausia ir parankiausia 
vieta lietuviams.

304 Broiduj Ir 259 D struti, 
SO. BOSTON, MASS.

INEblijSK PININGAI Didžiausis pasiulijimas istorijoj. Tai yra nesirdės ’ 
a proga ant svieto. Idant supažindint žmonės su musų geležinkelių laikrodėliai, . 
r kitais tavorais, męs pasiųsim tą elegantišką, puikiai išgraviruotą laikrodėlį I 

vyro arba moters, su akmenuotais* viduriais, už $5.85, ir pridėsim 7*suvių nike- 
iuotą revorverį, baksą Havonos cigarų, peili, retežėlį deviskėla ir puikia špilkutę Į 

DYKRAI. PILNAI GVARANTUOTAS laikrodėlis pats vertas *$15.00, o'kiti tavo- ■ 
rai $10.00 _ Nepirk pigiu daigtų kitur, bet pamatyk musų laikrodėlius pirma. | 
PECIALISKAS PASIŪLYMAS: iškirpk šį apgarsinimą, pristųsk savo vardą ir j 
adresą o męs pasiųsim viską ant pažiūrėjimo ir prabos. *Jei patiks, užmokėk agen- ■ 
tui $5.85 ir kaštus prisiuntimo. Rašvk šiandien. (45)

FISHLEICH& CO.,
951 ATHENAEUM BLDG., CHICAGO, ILL. .

Į

I

AR NORI. KAD MYLĖTŲ 
» MERGINA?

Jeigu nori, tad pasipirk

Jf “Amerikos Lietuvis”
Naujas, bepartyvčs pakraipos, žinių, politikos, mokslo ir dailės 
sąvaitinis laikraštis. Talpina daugybę žinių ir šeip naudingų 

pasiskaitymų. Išeina ketvirtadieniais VV’orcester, Mass.
Kaina metams tik $1.SO, pusei metų 75 centai.

Vieną nummari pažiūrėti sunčiame už dyką. 
RAŠANT MELDŽIAME PADUOTI AIŠKIUS ADRESUS.

M. PALTANAV1CIA,
IS MiUbury Street, WORCESTER, MASS.

DTU'MTIT'IT dabar labai madoj, bet kas iš tų 
rlKNlAAl ez^nk^xs?enai nSra

I

CREST KENDŽIŲ 

o ji niekad nepamirš jus, 
kendžių gardumas priverčia ją 
jus mylėt. Reikalaukit visur ir 
visada Lovneys Crest Kendžių. 
Jeigu negali gaut kitur, tai pri- 
s'ųsk mums dolerį, o gausi vie
ną svarą geriausių Amerikoj iš
dirbtų kendžių.

K. ŠIDLAUSKAS
Generališkas agentas Bostonui

266 Broadway, • | 
So. Boston, Mass.

Dabar tik išėjo iš spaudos to garsaus saliun- 2 l» 
kyperio “spyčiai” ir kitos fonės. , Kas nori į Į«

SZIUK SU NUSIMINIMU!! linkmsai praleisti laiką ir prijuokinti savo 
draugus tegul tuojaus reikalauja knygos:

DŽIAN BAMBOS SPYClAI

I
 Daugiau juokų, negu saliune alaus

Knyga apistori, gražiais viršeliais ir su

Džian Bambos feisu arba veidograpija. 
Joje telpa netik Džian Bambos spyčiai, 
bet ir šiaip daug kitokių juokų

KAINA TIK 25 CENTAI.
Pinigus ga Įima prisiųsti per money orderį arba suvyniot kvoterį į popie- 

rėlj ir įdėti į gromatą. Adresuokite taip:

“KELEIVIS”
28 Broadway, So. Boston, Mass.

ir kitokius Rukus
Duokit pasiūt mums!

Užtikrinam kad Jus sučėdysite 
pinigų ir turėsite gražius rubus. 
Męs imam materiją iš gerųjų fir
mų ir primieruojam rūbą pagal 
žmogų, todėl nesudarko žmogaus 
išveizdos ir būna tvirtesni.
Genis vyrams Siutus Ir Onrkotus 

pigiausiai ir gerai.
Musų firma randasi ir Califor 
nijoj, todėl męs greičiau pagau 
nam visokias naujausias formas.

Jeigu norite turit gorus rubus pi 
gal, tad ateikit pas mus.

Taipgi išvalom ir išprosinam vi 
■okias Vyrų ir Moterų drapanas.

Tikras Jūsų brolis lietuvys

'222 W. Broadway, ir 20 Amas St. 
So. Boston. Mass. Montello, Mass.

TolefonM: 80. Boaton, 31018.



F. J. Bagočius.

Tiesu Patarimai.
"Keleivio” skaitytojam. Da

bar į Lietuvą pinigu siųsti ne
patariam, nesiųskit visai. Kra- 
sa eina, ir pinigų saugumą gva- 
rantuoja visos bankos ir kom
panijos. Dąr daugiau, jos nu
mažino pinigų persiuntimo pre
kę ir prašyti prašo agentų, kad 
tik pinigus siųstų. Nepatariam 
siųsti štai dėlko: kiek girdėt iš 
laiškų visos Lietuvos gyventojai 
yra iškraustyti į tolimus Rusi
jos miestus ir todėl dabartiniai 
musų žmonių adresai nežinomi. 
Pinigai gal ir neprapuls, bet iš
siųsti valkiosis ir gal išimt kas 
kitas, o paskui daug nesmagu
mų gali būt kol galima bus at- 
gaut atgal. Bet, kad pagaliaus 
ir atgaus siuntėjas savo pinigus, 
tad nuo jų bus atitraukta dvi
gubi siuntimo kaštai ir agento 
pelnas, taip, kad siuntėjas nu
stos apie $1.00 ant kiekvieno 50 
rublių. Kam tas viskas reika
linga ? Jei "vėžio” manadže- 
riai, žydeliai arba lietuviškų 
bankinių laikraščių redakcijos 
siunčia dabar pinigus Į Lietuvą, 
tad jiems nerupi.tikinčių žmo
nių cento čielybė. bet noras pa
sipelnyti. Tokių apsisaugokit. 
Niekas į Lietuvą pinigų nesiųs
kit kol kas. Į gilumą Rusijos 
galima siųst, bet ne Į parubeži- 
nes gubernijas. Taippat ir su 
laivakortėms. Kai bus galima, 
"Keleivio” agentūra praneš a- 
pie tai visuomenei.

vo raportus. A. Ramanaus
kas, kaipo delegatas nuo vi
sos Lawrence’o lietuvių vi
suomenės, kalbėjo pirmasai. 
Jis nupeikė socijalistus už j 
netaktingumą. Antrasai-gi1 
delegatas nuo L. S. S. 64 kp. 
— M. Bolis pranešdamas 

1 Seimo nutarimus pasakė, 
kad papeikimą užsipelnė ne 
socijalistai, bet tautininkai, 

' nes jieji ne tautiškai užsilai- 
, kė. Trečiasai delegatas nuo 
i “Birutės” kliubo — p-lė K. 
Jasinskiutė drg. Bolio ra- 

i portą patvirtino, tuomet A. j 
Ramanauskas neįstengė nė 

i teisinties, pamatė, kad peik
damas socijalistus Įsišoko.

Vienas iš daugelio.

kelia ir svaigalų suvis ne
vartoja ir tą gražų pavyz
dį reikėtų visiems sekti. 
Kiek mums yra žinoma, 
scrantoniečiai toli gražu nė
ra tokie, kaip čia išgiriama; 
vestuvės be "dėdės” neapsi
eina; paimkim, kadir daly 
miesto vadinamoj Marvine, 
vienas policmonas neapsii- 
ma režisieriauti lietuvių ves
tuvėms, būtinai turi du sto
vėti pas duris, nes retai ka
da ten apsieinama be skan
dalų.

B«rt8M ir ayielinkies Lietuviai, temykit!
“C* A RI Choras, susidedantis iš 120 daili AdI J Uu nininky statys ant scenos operą

h

K. Misiūnas. Jus siuntėt pi
nigus Kovo 26 d., 1914. ir iki 
šiol neturit jokios žinios nė nuo 
jų nė nuo agento. Karė čia nie
ko negalėjo būt kalta, nes pini
gai buvo išsiųsti 4 mėnesius 
prieš karę. Todėl ar agentas 
pinigų nesiuntė, ar adreso ne
parašė gerai, arba jus tėvai bu
vo išmirę. Bet ir tai, i 3 mėne
sius pinigai turėjo sugrįžt. Ge
riausia per bile kokius agentus 
nesiųst. Jei negausit davadų 
arba pinigų nuo agento, prisių- 
skit raščiuką "Keleivio” agentū
rai, ji pinigus su jieškos.

L. B. Jei sesuo mirė Lietuvoj 
ir paliko pinigų, kuriuos išėmė 
kita sesuo davatka, su kunigu, 
ir pusėtinai pinigų praleido "ant 
mišių,” kadangi ji mirdama 
nepaliko testamento, tad pini
gai priklauso jums, gyviesiems 
broliams ir seserei. po lygią dalį, 
atmokėjus laidotuvių iškaščius. 
Jei sesuo davė kunigui "ant mi
šių.” tad ji davė iš savo dalies. 
Jei kunigas, kurs tuos pinigus 
dabar laiko, geruoju neprisiųstų 
jums, tad padarykit "doviemas- 
tį” ištikimai ypatai, kad ji nuo 
to jėzuito pinigus per teismą at
imtų. Turėsit laukt karės pa
sibaigimo, nes dabar komunika
cija suardyta.

ATHOL, MASS. 
Kunigui nesiseka sugriauti 

draugiją.
Jau buvo "Kel.” rašyta a- 

pie vietini kun. M —ką, kaip! 
i jis kėsinosi sugriauti pir- 
' meivišką Lietuvos Sūnų ir 
Dukterų dr-ją ją šmeižda- 

!mas ir išniekindamas. Jam 
i labai netinka, kad minėta: 
■ draugija nėra po jo globa ir; 
I Įstatuose nėra paragrafo 
verčiančio narius išpažintin, 
kaip kad kitose klerikalų 
draugijose yra.

Jis pastaruoju laiku ne
beįmanydamas ką daryt, 

i ėmė šaukti draugijos narius; 
po vieną pas save ir visaip 

į juos gąsdino: nekrikšty
siąs vaikų, nepriimsiąs iš
pažintin, jei prigulėsią prie 
draugijos ir visaip nariams 
grumeno. Yra, žinoma, to- 

į kių, kurie kunigams da te- 
į betiki, tie jo paklausė ir at- 
| ėję mėnesinin susirinkiman, 
Į kunigo suerzinti pakėlė di- 
idžiausiį triukšmą. Jau ke
lintame susirinkime skan
dalų tokių baisių kįla, kad 
prisieina šaukties policiją.

Kunigo bernai draugijai, 
; suprantama, nieko padaryti 
i neįstengė, nes norint drau- 
; gijos Įstatus perkeisti, turi 
būt nubalsuota dviem treč
daliais balsų.

Minėtasai kun. Me—ška 
ir iki šiol nenustoja socija- 
listų ir laisvamanių keikęs.

Nesenai 3 katalikų vaikai 
ir 1 francuzas užsimanė iš
sigerti ir aptikę ant gelžke- 

i lio prekių vagone alaus, nu- 
iėję naktyj pradėjo pasivogę 
i tuštinti. Begirtaujančius 
j vaikėzus užėjęs policistas 
suareštavo ir teismas nutei
sė Į pataisos namus. Mato
te, kaip katalikai savo vai
kus auklėja, tečiau kunigas 
jų nebara, nepamokina, bet 
keikia socijalistus, nuo ku
rių ir jis pats, kaipo nuo ap- 
hiestesnių žmonių, turėtų 
imt pavyzdį.

Merkuras.
I _______________

SCRANTON, PA.

!!Į 
!

WORCESTER, MASS. ji 
Girtą suvažinėjo automobi-iį 

liūs.
Spalio 2 d. einant skersai ■ 

gatve girtam Kaziui Mar- i 
cinkevičiui užvažiavo ant jo 
automobilius, kuriame va
žiavo P. Sheey ir sunkiai su
žeidė: sulaužė ranką, koją ir 
sutrynė galvą. Nuvežtas li
goninėn už 3 vai. mirė. Ve
lionis buvo apsidraudęs sa
vo gyvastį. Paėjo iš Pameš- 
kių, Trakų pavieto.

Kitas atsitikimas, tą pa
čią 10 d. spalių, tik nakties 
laike, buvo ant Ward gat
vės (N.8).

2 vyru miegodami kamba
ryj nepajuto, kaip vagis in- 
lindęs per langą išnešė 
skrynią ir atplėšęs išėmė 
S70.00 ir auksinį žiedą.

V. L. Grigonis.

LEVVISTON, ME. 
Vyčiavo, vyčiavo ir nuvy- 

čiavo...
Spalio 11 d. D. L. K. Gedi

mino dr-jos susirinkiman at
silankė „vyčių” organizato
rius J. V., kuris prie šios 
laisvos draugijos iki šiol pri
gulėjo vien kad gauti susir
gus pašelpą, o buvo pasi
šventęs tik Vlietuviško vais- 
ko” organizavimui- dabar 
susirinkime Įnešė sumany
mą, kad reikią surengt te
atras. Susirinkimas J. V. 
išrinko režisierium, nes jis 
pasisakė daugiau su "vy
čiais” nebesusidėsiąs. Gir
di, tie "vyčiai”: "Vyčiavo, 
vyčiavo ir nuvyčiavo po vel
niais. Pradėjo girtuokliau
ti ir tenuskysta jie alkoho- 
liuj.”

Jeigu nesugrįši vėl prie 
"vyčių," tai pagirtinas, 
drauge, kad apleidai tą gir
tuoklių armiją.

Gediminas.

I

Korespondencijos
TW0 RIVERS, VVIS.

Čia atsilankė koks tai an
glas F. Claud, medicinų a- 
gentas ir išleido apgarsini
mus, kad dykai rengia teat
rą kas vakaras per keturias 
sąvaites, o pertraukose te
atro kalbina pirkti vaistus. 
Nėra to vakaro, kad iš žmo
nių neištrauktų keliato de- 
sėtkų dolerių. Tai tau ir te
atras už dyką. Lietuviai 
apsisaugokite nuo tokių a- 
gentų!

Nors musų miestely ma
žai randas lietuvių, bet 
draugijos nėra jokios, išski
riant L. S. S. 230 kuopą, ku
ri veikia gana smarkiai. Į 
trumpą laiką jau surengė 
trejetą diskusijų ir prakal
bas. Dabar norim sutverti 
pašelpinę draugijėlę — L. S. 
A. kuopą, kad gauti pašelpą 
nelaimėje.

V. Vasiliūnas.

Lietuviai progresuoja.
Musų lietuviai susipratę. 

Pereitame mėųesy apsilan-j 
kiau keliose vestuvėse. Tie-; 
sa, rudžio ir degtinės buvo i 
užtektinai, žmonių taipgi 
buvo daug, bet visi linksmi
nosi gražiai: dainavo, šoko, 
viens kitam nė pusės kerš
tingo žodžio nepasakė.

Gi 3—4 metai kas būda
vo? Be policisto neapsiei
davo. Visada turėjo vestu
vėse stovėt ”dėdė” su lazda, 
it kokis skerdžius prie gyvu
lių. Jam už tai mokėdavo 
$10.00. Ir dabar kartais a- 
teina į vestuves policistas ir 
apie 12 vai. jau vaikinėja na
mo, bijo, kad senuoju pap
ročiu ne kiltų muštynių, bet 
lietuviai jo nereikalauja; 
jie gražiai sau viens kitam 
atsidėkoję ir paspaudę ran
ką išsiskirsto ir eina namo 
be vaidų ir barnių.

Ant. Tuska.

LAWRENCE, MASS.
Spalio 6 d. įvyko visuoti

nas šio miesto lietuvių susi
rinkimas. New Yorko sei
mo delegatai išdėstinėjo sa-

Red. prierašas. Labai ma
lonu girdėti, kad lietuviai 
progresuoja, tečiau jei ves
tuvėse neapsieinama be a- 
laus ir degtinės, tai scranto- 
niečių da negalima pavadint 
susipratusiais. Susipratę 
žmonės jokių puotų, nė po
kylių per vestuves visai ne-

! !
I
k

WASHINGTON sts., BOSTON. jfj

“Užburtas Kunigaikštis”
Ketverge, 22 d. Spalio-Oct, 1914 

“HUB” TEATRE, 
kampas DOVER ir

Lošimu vadovaus kompozitorius M. PETRAUSKAS.

Durys atsidarys nuo 7-niy vakare. 
Lošimas prasidės ant 8-tos valandos.

Pasiskubinki* nusipirkti tikietua išankšto ir užimti geres
nes sėdynes. Tikietu kaina: “Baksuose” §1.50; orchestro, 
po $1.00, 75c., 50c. ir 25c. Tikietus galima gaut pas visus SS 
“Gabijos” narius.

Kviečiame visus be skirtumo pažvalgu, atsilankyt ant 
to puikaus perstatymo. RENGĖJU KOMI l'ETAS.

!WEST LYNN, MASS.
Nedėlioj, spalio 18, Lie

tuvos Ukėsų kliubas buvo 
parengęs diskusijas. Disku
sijos buvo 3-se temose: 1) 
Ar reikalingos karės? 2) 
Kodėl tarpe ženotų porų at
sitinka persiskyrimai? ir 3) 
Ar reikalingi saliunai ir gė
rimai? Pirmas klausimas; 
vienbalsiai nutarta, kad ka- j 
rėš visai yra nereikalingos. 
Antras — liko neišrištas, 
nes nebuvo, kurie tą dalyką 
plačiau butų supratę. Tre
čias klausimas, nudiskusuo-: 
ta, kad saliunai yra nereika- ■ 
lingi. Pasibaigus diskusi- i 
joms sudainuota dvi daini: 
"Sveiki broliai dainininkai" 
ir "Lietuva tėvynė musų." 
Dainavo du susivieniję cho
rai: "Jaunuomenės" ir Šv. 
Juozapo. Kliubas nutarė 
kas nedėldienį rengti disku
sijas su pamarginimais.

Gripiškių Vincas.

BRIDGEWATER, MASS.
L.S.S. 192 kp. buvo suren

gusi Spalio 10 d. balių.
Publikos buvo apie 300. 

Buvo deklamacijų ir daina
vo choras. Buvo skelbta, 
kad kalbėsiąs drg. F. J. Ba
gočius, bet jis neatsilankė, 
nes nebuvo pargrįžęs iš 
New Yorko Seimo. Publi
ka, žinoma, labai apgailėjo. 
Šiaip viskas nusisekė gerai.

Brocktono reporteris.

n
New Yark 
Albany

PERFECTION
MEATERS

D-RAS ST ANDRZEdEWSKl
Vienatinis lenkiškas

DANTŲ DAKTARAS.
U žtaisau pasigadinusius dantis ir 

įdedu naujus. Darbą gvrantuoju. 
Taipgi ištraukiu dantis be skaumo. 238 Harrison avė., Boston.

25,000 Kab±su
Užlaikau gramafonus su lietuvis- į 

koms dainoms. Kožr.as rekordas kas-' 
, tuoja tik 75c. Jeigu nori mano kata-1 
' logo, tai prisiųsk už 3c. pačtinę stam-1 
pą, o apturėsi didelį ir puikų katalo
gą, kuriame rasi visokių geriausių 
Armonikų, Skripkų, Triubų ir daugy
bę kitokių Muzikališkų Instrumentų. 

■ Istoriškų ir maldų knygų, kokių tik 
randasi lietuviškoj kalboj. Reikalau
kite visokio tavoro pas tikrą lietuvį, 
o gausite teisingus tavoruns. Rašy
kite tokį adresą:

Gražių popierų gromatoms rašyti 
su puikiausiais apskaitymais ir dai
nomis, su drukuotais aplink konver- 

i tais, tuzinas 25c., penki tuzinai už 
' 1 dolerį.

W. S. Waidelis
Į 112 GRAND Sl\ BROOKLYN, N. Y.

I

D-RAS MATULAITISI
j išvažiavo ant studijų New Yor
ko Klinikose. Sugrįžš į Bosto
ną už 3 mėnesių. Laikinis ad
resas :
229 Bedford av^ Brooklyn, N. Y.

I
J. MATHUS

Geriausias Lietuvio 

SALONAS IR RESTAURACUJk 

Sveiki geriausios rųšies girta* 
ir užkandžiai. Patarnavimas prto- 
lankus. Parankiausia lietuviai* 

užeiga.
J. MATHUS

$44 Broadway, So. Boston, Xaa*

Akušerka
š f Pabaigusi kursąVVomans Medicel 
■; Cellege, Baltimore. Md.
į 5 Pasekmingai otlieka savo darbj
i • prie gimdymo, toipgi suteikia vi- 
i tokias rodąs ir pageiba invairiose 

motery ligose.

F. Stropiene ‘ XVbt.
SO. BOSTON, MASS.

I

Ant 21 
akmens

Gelžkelio laikro

dis Sriubelių už

sukamas, vyriž- 
ko didumo, ant 

20 metų auksuo
tas su išrašytai* 
dubeltavais vir
iais. Labai tei
singai eina ski

riama* ypatingai geležinkeliu važiuo
jantiems žmonėms, kuriems reikia vi
suomet tikras laikas žinoti. Gvaran

tuotas ant 20 metų Ypatingas pati v 
Ujimas. Męs išsiųsime šį laikrodėlį 
ant kiekvieno adreso už $5.75 C. O. D. 
ir persiuntimo kaštus, su teise jum* 
viską peržiūrėt. Jei busi neužganl- 
dintas, nemokėk nė cento. Atsimia- 
kitę, jus užmokėtumet už tokį pa* 

laikrodėlį apie $25.00, jei pirktam*! 
kitur. Puikus auksuotas lenciūgėli* 
ir kabutis dykai su kiekvienu laikro
dėliu.

Escelsior Watch Co.
906 Athenaeum BĮ g., CHICAGO, ILL.

pat 
bet 

tam 
lan-

“Keleivio” Kalendorius
1914 metams jau atspaustas.

Šių metų kalendorius daug didesnis už 
pernykštį, 128 puslapių.

TURUSTYS:

i
Sveikata Brangiausis Žmogaus Turtas.

Jau nuo keliolikos metų Bro<.k!yne-Xew York gyvuoja Vienatine ir Didžiausia LIETUVIŠKA 
APTIEKA Provizoriaus VINCO J. DALNOROS. kurias riksla yra apsaugoti savo vientaučius 
nuo visokiu apgavikų ir gydyti juos tikrai gerom > ir pasekmingomis gyduolėmis nuo 

visokių ligų ir kūno silpnybių.
LIETUVIŠKA APTIEKA savo ilgų m-tų prityri-riu išrado daugybę speeijališkų gyduolių, 

sutaisytų iš šviežiausių ir goriausių medikamentų ir labai pasekmingai gydančių ligas. 
Tarpe kitų aptiekus sandėlyje sukrautos ir gaunamos sekančios gyduolės:

Kraujo Valytojas ............
Gyvasties Balsam as ___
Nervų Stiprintojas.......
Vaistas nuo vidurių .... 
Nuo kosulio..................
Nuo gerklės skaudėjimo 
Skilvinšs proškos..........
Pisralkos dėl kepenų ... 
Nuo gaivos skaudėjimo 
Nuo kojų nuospaudų ... 
Nuo dairų gėlimo..........
NuopeSa.imo .............
Plaukų stiprintojas........
Linimentas arba Erpelleris 
Anatharvnas plovimui.........
Nuo kirmėlių........................

Specijališka tikrai lietuviška Trejanka arba Trejos Devynerios 25c
Taip pat iš Lietuvos pargabentos visokios Lietuviškos gydančios žolės, iaknįs Ir 1.t., kokios 

tik yra žinomos ir žmonių vartojamos.
Reikalaukite prisiontioM Katalogo so masę gydaoiią apražymia.

Kreipiantiemsiems per laiškus arba asmeniškai duodame tikrai sąžiniškus ir teisingus 
. patarimus kiekvienoje ligoje.

Jeigu jums brangi yra |usg sveikata, tai tuojaus reikalaukite gyduolių, rąžydami arba 
atsilankydami j LIETUVIŠKA APTIEKA

VINCAS J.*DAUNORa|^
APTIEKORILS

229 Bedford Avė. Brooklyn, N. Y,

Tataiagiaasi* Ir Geritvriu

APTIEKA
Sutaiso** Raeaptu* ra 

džiausią atyda, nežiūria* ar ii 
Lietuvos atvežti ar amerikoaižU. 
Gyduolių galite gauti, kokias ttt 
pasaulije vartoja, taipgi vislios 
nrafrucA lietuvis aptiekorius

EDVARD DALY, savininkas 
18 Broadway> S* Boston, Mass. 
Galite reikalaut Hr per lai! 
o^tMĮS. per ekspresu gydulaa

JOHN KULBOK CAFE

Sveikas gyvas brolau! Seniai ma- 
jau kur nors j kitą mies-

O ne, da 
__ • y • vis aa 
gyvenu, 
senia' 
krašte
šaus ir ne- 
andu JONO 
KULBOKO.

O, brolau, 
jau jis persi
kėlė j kitą 
vietą, ana 
ant kampo 
So. 1-mou ir 

Wythe avė. 

Dabar jis ten įtaisė visokius paran- 
fumus ir gražius kambarius nakvy
nėms. Vasarą kambariai vėsus, o 
žiemą šilti. Todėl visiems gali pa
bart atsilankyti į

JONO KULBOKO CAFE

291 Wythe ave^ Brooklyn, N. Y. 

 (21-5)

Patogiausias 
Apsirengimas

Jums reikia gero, šilto 
kambario apsirengimui ■ ir 
nusiskutimui. Perfection 
Smokeless Oil Heater pri- 
šildys kiekvieną kambarį į 
kelias minutas.

Perfection šildytojas yra 
lengvai pernešamas; jį ga
lima nusinešti seklyčion, 
sklepan ir ant viršaus 
kiekvieną kambarį, kur tik 
ekstra šilumos yra reikalin
ga. Jis yra ypač naudingas 
žiemos laiku.

Beto, Perfection yra labai 
ekonomiškas — jis dega tik 
tuomet, kada reikia. Nė ang
lių. nė kurstymo; nė pelenų, nė 
šiukšlių. Gražiai išrodo, leng
vai nuvalyt ir knatas Įdėti. 
Gvarantuojama be dūmų ir be 
smarvės.

Parsiduoda geležies storuose. Im
kit su trikampiu.

STANDARD OIL COMPANY OF NEW YORK 
Buffalo 
Boston

Statistika:
Pasaulio kalbos — Ilgiausios ir didžiausios upės pasaulijs — 
Jūrių didumas — Didžiausios pasauli j e bažnyčios — Mylios įvai
riose šalįee — Didžiausi universitetai Suvienytose Valstijose — 
Suvienytų Valstijų gubernatorių algos ir jų tarnystės laikas — 

Reikšmė valstijų vardų — Ilgiausi pasaulije tiltai.

Straipsniai, eilės ir paveikslai:
Kun. V. Dembskis (paveikslas su trumpa biografija) — Prabilk, 
o Laike (eilės) —' Gyvenimo drama (paveikslas) —' Nelaimės ir 
susižeiaimai —' Kaip užlaikyt burna Jau brėkšta (eilės) 
Prietarai apie mėnulio įtekm j — Duokit man kankles (eilės) 
Moteris ir socijalizmas (paveikslas) —' Žiema ant pievos (eilės) 
Kas tai yra ugnis? Ūžkit, kaukit (eilės) -» Pirmutinis jūrių 
telegrafas s- Užtemki saulute (eilės) — Šis tas iš politiškos eko
nomijos mokslo — Dėdė Šamas ir ateivis (paveikslas) — Nemu
nas (paveikslas) — Teologų mokslas — Kapitalistiško surėdymo 
aukuras (paveikslas) — Legališkoji kapitalistų tvarka (paveik 
slas) — Našlaičio tėvynė (eilės) — Lietuviai stabmeldžiai XVT 
šimtmeti j e — Ilga, plati, tvirta nugara darbininko — Vaizdeli* 
iš streiko (paveikslas) — Čia ir dabar (eilės) — Jėzus Varšuvo
je*— Milicija pasitinka streikierius (paveikslėlis iš streiko) — 
Musų žemė (eilės) — Legenda — Ateiviai jieško darbo (paveik
slėlis) —Poeto laidotuvės (sceniškas vaizdelis) —Kaip atsirado 
raštas? — Juokai.

KAINA 25 c
“Keleivio” skaitytojams nusiųsim tik už 10 c. 
Kas nori tą gražų kalendorių įgyti, teiksis tuoj 
užsisakyti, nes vėliau gali nelikti. Suvyniokit 
dešimtuką į popierą, įdėkit į laišką (registruot 

nereikia) ir užadresuokit: t
Keleivis,” 28 Broadvay, So. Boston, Mass.

......... $1.00

.............. 75c
50c ir $1.00

50c. ir $1.00 
. 25c. ir 50c

25c. ir 50c 
.........$1.00 
........... 25c 
.............. 25c 
. 10c. ir 25c 
............ 10c

...........25c
. 25c. ir 50c

25c
25c
25c

Dei išvarymo soliterio...........$3.00
Dėl lytiškų ligų........50c. ir $1.00
Nuo Reumatizmo ... 50c. ir $1.00 
Nuo kojų prakaitavimo...........25c
Gydanti mostis......................... 50c
Antiseptikas muilas............... 25c
Antiseptika mostis................. 25c
Nuo dusulio..............................50c
Proškos dėl dantų ................... 25e
Nuo kosulio dėl vaikų............25c
Kastorijadėl vaikų ....10c. ir 25c 
Nuo viduriavimo...................... 25c
Kraujo Stiprintojas...................50c
Gumbo Lašai.............50c ir $1.00
Nuo plaukų šilimo.................. 50c
Blakių Naikintojas................... 10c
Karpų Naikintojas.................... 10c



10c

iš

■

Lašiša.
i

pir-
i

261

• •

. F. Severą

Iš
25c

I 
I
I

Legalški žmogžudžiai. Trijų aktų 

tragedija, paimta iš revoliucijos 

laikų ........................................................................................... 10c

Galima gauti kiekvienoje aptiekoje. Reikalaukite Severos 
p-eperatus, o jeigu aptiekorius neišpildytų jūsų 

reikalavimo, užsisakykite tiesiog nuo

3

CEDAR RAP1DS
IOWA'

Šios visos gyduolės ir visokios kitokios,kokios tik reikalaujamos, gau 

aamos Šidlausko aptiekoj. Jeigu kitur negauni nueik pas jį, jis turi.

Tai viena ii didžiausių aptiekę.

K. MDLAUSKAS
226 BR0ADWAY SO. BOSTON, MASS

Alkoholis ir kūdikiai. Kas yra arba 

tikisi būti kūdikių tėvais, būtinai 

turėtų perskaityti šitą knygutę.- 10c

ir kitos gražios apy- 
n.. rodoma, kaip nė- 
išsitikėję į visokius ;

“Užburti Turtai

Sielos balsai. J. B. Smelstoriaus 
eilės. Knyga didelė su gražiais pa
veikslais, popiem ir spauda graži, 
poezija užimanti............................ 75c
Ta pati knyga gražiais apdar. 1.00

Popas ir velnias. Toje knygutėje 
telpa labai graži apysaka "Adomas” 

kų ir nubudimo

Revoliucijos giesmės. Knyga dide
lio formato, su gaidomis (notomis 
sutaisyta ant 2-jų. 3-jų ir 4-ių bal
sų. Lengvos mokinimui.................35

•Z
it ■

Lytiškos ligos. Labai naudinga kny
ga apsisaugojimui nuo lytiškų ligų. 
Parašė D-ras F. Matulaitis .... 10c

15c ,

______ _____ _________________ I 
ir j ieva” ir kiti dalykai. Pilna juo- ■

| Amžinos dainos. Yra tai geriausių 

Jovaro dainų rinkinys. Ant gražioB 

popieros ir graži spauda ......................15e

Anarchizmas. Pagal Proudono mok

slo parašė d-ras Elzbacher, vertė 

Briedžių Karaliukas ..........................................15e

Davatkų gadzinkos. Padidinta ir pa

derinta 6-ta laida juokingų daine

lių, pašiepiančių davatkas ir Įritu* 

prietarus ..................................................................................10c

Kaip tapti Suvienytų Valstijų pilie

čiu. Aiškiai išguldyti pilietystėe 

įstatymai, su reikalingais klausi

mais ir atsakymais. Ji sutaisyta la

bai suprantamai ir sutraukta tas, ko 

j reikalauja norint gaut pilietystės 

popieras ......................................................................................15<

‘ Kodėl aš netikiu į Dievą ? arba tikė- 

i jimo kritika. Parše Iksas. _ Kny

gutėj tik protingi nurodymai, pa

remti ant faktų. Kiekvienas 

katalikas, valnamanis priv 

perskaityti....................................................................

____________
Reikalaudami knygų kreipinį* 

šitokiu adresu:

••KELEIVIS”

28 BROADWAY. S. BOSTON, MASS.

Vietines Žinios
Cambridge’aus lietuviai 

veikia bendrai.
Pereitą neaėldieni "Insti- 

tut” svetainėj buvo prakal
bos su dainomis ir muzika.

Prakalbas rengė susidė
jusius visos dr-jos. Žmonių 
prisirinko pilna svetainė, 
apie 600 su viršum. Prakal
bos pasakyta lietuvių ir an
glų kalbose. Lietuviškai 
kalbėjo drg. S. Michelsonas. 
dvejuose atvejuose. Jojo 
kalba publika likosi užganė
dinta. Trumpai perbėgo is
toriją Cambridge’aus drau> 
gijų, seniau buvusią santai
ką ir vienybę, jos pairimą 
per nekurĮ laiką ir dabar vėl 
atgijančią. Papeikė smar
kiai nekultūringą lietuvių 
paprotį: 
(torielkų) daužimą ir kitus 
negražius 
jau patįs 
Kvietė visas 
ant toliaus bendrai veikti. 
Angliškai kalbėjo net 5 kal
bėtojai. 1. Mass. valstijos 
senatorius p. Braday. 2. p. 
Gerry vakarinės mokyklos 
vedėjas ir kiti. Visi jie gy
rė lietuvius, ir kvietė būti 
gerais piliečiais, ragino vi
sus, kurie dar nėra piliečiais 
šios šalies, stengtis tapti 
jais, kaip galima greičiaus.

Tarpuose griežė benas D. 
K. Vytauto ir dainavo tris 
chorai: 1. visiems žinomas 
ir pagarsėjęs "Laisvės” cho
ras B. Simonavičiaus veda
mas. "Jaunuomenės” ir "Bi
rutės" iš Brighton. Mass. 
Pastaruoju abu choru veda 
p. Kasparavičius. Pažymė
tina, kad "Birutės" choras 
dar visai nesenai susitveręs, 
dainuoja gi visai neblogai, 
ypač merginos. Gražiai 
dainuoja ir "Jaunuomenės" 
choras.

Abelnai viskas atlikta ge-
•• ' T T •
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Joio

vestuvėse "dišiu"

papročius, kaip 
gerai žinome, 

draugijas ir

MAIŠAS PINIGŲ.
Kas pirk šią farmą greitame lai

ke, uždirbs maišą pinigų, nes bankas 
parduoda šią farmą už skolą (mortgi- 
čių). Farma prekiuoja apie §7,000, 
bet bankas parduoda ją už $4,000. 
Žemė labai gera, molis ir juodžemis. 
Auga viskas labai gerai: cukriniai 
burokai ir t. t. 14 akrų yra užsėta 
dobilais. Vasarą bus dideli pinigai 
už dobilus. Apie 1 akrai jau yra iš
arta ir gatava dėl sėjimo kviečių. 
Kiekvienas laukas yra aptvertas nau
jom dratinėm tvorom. Du geri ke
liai eina pro šalį šios farmos. 4 my
lios nuo miesto, kuriame galima vis
ką parduot. Geri budinkai. Stuba 
biskį senesnė, bet turi 8 kambarius ir 
skiepą. Sodas didelis, žodžiu sakant, 
dvaras. Nusipirkus tą farmą nereiks 
turėti boso ant savo sprando. Taipgi 
nereikės bijot bedarbės ir blogų me
tų. Jei nenori pats dirti. gali ant 
pusės duoti. Užtenka įmokėti tiktai 
$2.000. Pirk farmą ir gyvenk poniš- 
škai, kaip tavo tėvas gyveno. Aš ne
noriu sarmatos, kad bankas parduotų, 
geriau lai žmogui tenka. Aš čionai 
nesakau ko nėra, bet sakau šventa 
teisybę. Atsišaukit greičiau, nes tik 
30 dienų laiko turiu. Atsiliepkt pir
mu laišku arba vpatiškai atvažiuokit 
Praneškit man. kuomet atvažiuosit, j 
o aš patiksiu jus ant stoties. Šioji 
farma randasi garsioj Michigano val
stijoj. kur netoli gyvena lietuviai. Ar
ti prie bažnyčios ir relžkelio. Netoli 
nuo Chicacos tarpe Detroit ir Grand 
^apid«. Visus arti dideli miestai. 
Kas pirks šia farmą, kelionės išlaidas 
dos bus sugrąžintos. Atsiliepkit kuo- 
greičiausiai.

J. A. MILLER.
General Delivery.

Grand Rapids. Mich.

Dievo žmogus. Labai užimantis ir 
naudingas papasakojimas iš dar- 

į bir.inkų gyvenimo ........................ 15c

Pa i-arčio žiedas 
sakos, kuri', -e 
kurie žmones 
burtus ir tt. . .

Per skylę ir Panelė Šv. Sasnavoje. 
Dvi juokingos ir kartu pamokinan
čios apysakos ................................ Ilk.

Musų padėjimas. Vaizdelis iš gyve
nimo. Parašytas pagal naujausius 
atsitikimus........................................... 10c

”0. S. S.” arba Šliubinė iškilmė. Tai 
vieno akto farsas, juokingas ir ge
ras perstatymui .............................. 10c

Nihilistai arba užmušimas caroAlek- 
sandro II. Tragedija trijose veik
mėse. Gražus teatrališkas veikalas 
ir nelabai sunkus perstatymui, 
viso reikalaujamos tik 28 vpatos

ant

KNYGOS
"KELEIVIO" SPAUDOS.

Žmogaus išsivystymas. Kaip ir 
kur atsirado ant žemės žmogus ? 
Išsivystė iš beždžionės nekurie sa
ko. Bet iš kur atsirado beždžionė 
Yra tai klausimai, kuriuos aiškiai 
ir nuosekliai išriša knyga. Kiekvie
nas turėtų jų perskaityti. Ant gra
žios popieros, kalba legva, su dau
geliu paveikslų .............................. 35c

Ta pati apdaryta.......................... 50c

Naujausios ir visokios dainos. įvai
rių autorių, naujų ir senų, rankius 
gražiausių dainų.............................. 50c

Byla Detroit’o Katalikų ra Socijali- 
stais. Knygelėj atspauzdinta visas- 
tardinėjimas kaip vienos taip ir ki
tos pusės, todėl bešališkai parodo 
ant kiek išauklėtas pas mus žiau
rumas. Naudinga perskaityt lygiai 
katalikui kaip ir socijalistui. Su pa
veikslais............ ................................... -^c

Lengvas būdas išmokt angliškai Si 
knyga sutaisyta taip lengviai ir su
prantamai. kad kiekvienas gali iš
mokt greitai kalbėt angliškai, ku
ris tik bent kiek gali lietuviškai 
skaityti. Joje telpa netik atskiri 
žodžiai, bet ištisi sakiniai, pasikal
bėjimai darbo jieškant, važiuojant 
kur nors, nuėjus krautuvėn, pas 
daktarą, pas barzdaskutį, pas siu
vėją ir tt. Su fonetiškų ištarimu ir 
gramatika .........................................25c

Bostono socijalistų paroda pereitam šventadienije
Praėjusioj nedėlioj Bosto

ne buvo didelė socijalistų 
paroda, kurioj dalyvavo iri 
lietuviai. Parodoj ėjo ke-i 
liolika tūkstančių žmonių, 
vyrų ir moterų.

Parodai pasibaigus
Boston Common'o buvo di
delis susirinkimas, kur kal
bėjo socijalistų kandidatas 
Į gubernatorius Samuel C. 
Roberts. iš Springfieldo, ir 
keliatas kitų. Drg. Roberts, 
pradedamas savo kalbą, pa
sakė: "Aš nedalinsiu jums 
cigarų, nefundysiu alaus ir 
nebučiuosiu jūsų vaikų, kaip 
tai daro kitų partijų kandi
datai. Aš atėjau čionai tik 
paaiškint jums socijalizmo 
principus." Toliaus jisai 
nurodė, kad darbininkai vel
tui tikisi susilaukti geresnio 
būvio balsuodami už repub- 
likonus ir demokratus, 
viena ir kita tų partijų 
kapitalistų partijos. O 
kol kapitalistai valdys

I

I

SAMUEL C. ROBERTS.
ilassachusetts socijalistų kandidatas į gubernatorius vyriausis kalbetojis 

dideliam susirinkime, kuris buvo pereitam šventad'eoije.

Delko žmogui reikia gert ir valgyt? 
Parašė D-ras A. G-mus. Naudinga 
knyga kiekvienam ....................... 15c

Kurgi tas viskas nvksta? Pagal K. 
Kautskj parašė Z. Aleksa. Kiek
vienam darbininkui, kuris nori pla
čiau suprasti dabartinį surėdima 
reikėtų tų knygų perskaityti .. 10c

šeimyniškas lietuvių gyvenimas Juš
kevičiaus dainose. Jei nori žinot 
kaip senovėj lietuviai gyveno, tai 
perskaityk šitą knygą. Iš jos dasi- 
žinosi, kada musų pratėviai vogda
vo sau žmonas, paskui pirkdavo, 
motinos parduodavo savo dukteris. 
Dasižinosi, kad vyrai turėdavo dau
gelį pačių, o žmonos po kelis vy
rus. Labai užimanti knyga. Su pa
veikslais ............................................35c

Ta pati apdalyta ......................... 50c

Tabakas ir kaip jis žmonėms ken
kia ir tt...............................................15c

Stabmeldiška Lietuva. Tos knygutės
I turinys šitoks: 1. Giria ir moterų 

vogimas; 2. Lietuvos moterų ir vy
riškių šventės: 3. Lietuviai lieka 
velniais; 4. Paskutiniai lietuvių die
vai ..................................................... 10c

Amerikoniškos Vestuvės. Dviejų ak
tų komedija, pajuokenti amerikie
čių lietuvių vestuves. Juokinga ir 
lengva perstatymui .................... 10c

Kaip senovės žmones persistatydavo 
sau žemę. Labai žingeidus senovės 
filozofų daleidimai apie musų že
mės išveizdą. Su paveikslais. .. 10c

Materijalistiškasis istorijos suprati
mas. Jei nori žinoti, kas gimdo pa
saulyje įvairius nuotikius. tai per
skaityk šitą knygutę. Kalba lengva 
ir labai aiškus išvedimai................. 20c

rai ir publika buvo labai už- kol kapitalistai valdys 
gar.ėdinta — delnų ploji-; darbininkų būvis netik 
mams ir galo nebuvo. Aukų ’-
Lietuvos šelpimo Fondui su
rinkta apie §32.00 su cen
tais.

pagerės, oet jis eis vis sun
kyn ir sunkyn. Jau šiandien 
tūkstančiai žmonių negali į 
gaut darbo ir miršta badu. 
0 kuo toliau, tuo daugiau 
Įvedama mašinų ir tuo dau
giau darbininkų lieka be 
darbo. Tik socijalizmas ap-' 
saugos darbininką nuo ba- ■

' I
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"UŽBURTI TURTAI."
L.S.S. 60 kp.. Subatoj. 24

d. Spalio. Labdaringosios , - , ......
draugijos svetainėje, kam- <?°- nes darbininkai pasi
jas E 'ir Silver stš.. vaidins darys’ tas -’lems PriS'j!e5- 
Įdomią. labai scenišką, tri
veiksmę melodramą * "Už
burti turtai."

Veikale perstatoma chara
kteringi žmonių pobūdžiai, 
kaip kiekvienas gyvas žmo-

gaudo laimę.
gu. tuo tarpu 
kvatojasi ir 

uokias.

kaip kiekvien 
gus pasauly - 
nori būt turtin 
laimė iš jo. tik 
tyčiojasi. Pinigai 
pinigai verkia, pinigai laimę 1“ • 
sulo._ pinigai grabą rodo’.'ka cpera 
Kas is musų nėra girdėjęs *
pasakų apie didelius turtus ,Ui
užkastus žemėse, kaip žemė
se pinigai užkasti degą, bet 
iškasti juos sunku, nes pini
gų katilą apžergus sėdi pik
toji dvasia — 
tie prietarai pamokinančiai 
veikale perstatoma. Be to 
veikalas turi savyj daug 
sveiko humoro ir kiltų min
čių. Jo pamatinė mintis ši: 
Ne turtuose laimė, bet teisy
bėj ir doroj.

Visus Bostono ir apylin
kės lietuvius kviečiame šio 
smagaus veikalo vaidiniman 
atsilankyti. Bilietai ne
brangus.

Po vaidinimui bus linksmi 
šokiai. Socijalistai visus 
maloniai priims. Visiems 
bus jauku bendrai pasigerė
ti musų gyvenimo vaizdais.

Teatralė Komisija.

rgus seai p: 
velnias. Visi

"UŽBURTAS 
KUNIGAIKŠTIS.’’

Šiandien. Spalio 22 d.. Hub 
teatre, kampas Dover ir 
Washington gatvių. Bosto
ne. ‘'Gabijos" draugija va
dovaujant kompozitoriui M. 
Petrauskui statys scenoje 
labai akyvą ir su nepapras- 

gražiai pritaikyta muzi- 
"Užburtas Kuni- 
Vaidinimo pra- 

Tikimėsi, jog 
gerbiamoji publika skaitlin
gai atsilankys šio gražaus 
veikalo pamatyti.

"Gabijos" valdyba.

Anądien buvo po bažnyčia 
Lietuvos Dukterų draugijos 
susirinkimas. Nutarta ren
gti balių. Paskui kilo klau
simas, ar balius turi būt su 
svaigalais, ar be. Ir reikia 
stebėties. kad veik visos die
vobaimingesnės moterėlės 
nori alaus. Kada išsiaiški
no, jog su svaigalais baliai 
yra Įstatymais uždrausti, 
tai tos davatkėlės užsispy
rė. kad nors baliaus darbi
ninkėms butų alaus. Dau
giausia už alų agitavo kuni
go gaspadinė. paskui St— 
kienė. Miz—tienė ir kitos 
blaivininkės. Taip vadina
mos "bedievės" buvo prie
šingos. Kilo baisus liarmas. 
Pradėta vaišintis "kiaulė
mis" ir kitokiais epetitais. 

1 Davatkos su kunigo gaspa- 
dine paėmė viršų ir nutarta 

pramogoj ■ paimti alaus. Baliui pasi
baigus. Lietuvos dukteris

Koncertą ir prakalbas
Rengia L. S. S. 60 kuopa, 

spalio 25 d.. 7:30 v. vakare, 
376 Broadvvay. Tą dieną 
bus Mass. rajono konferen
cija, taigi kviečiame visus 
delegatus šioje 
dalyvauti.

Rengimo komisija, dabar galės išsigerti.

L.S.S. VI. rajono atidai.
VI. rajono XVI. konfe

rencija Įvyks 25 d. Spalio 9 
vai. ryte. Svetainėje St. O- 
mera Hali, 376 Broadvvay, 
So. Boston, Mass.

Vis delagtai dalyvausian
tieji konferencijoj malonėsit 
atsilankyti Į laiką.

L.S.S. Vi. rajono sekr.
B. A. Simonavičius.

G. Miksonienė, gyvenanti 
po No. 21 Elmer st., Camb- 
ridge, norėdama užkurti ug
nį vakarienei išvirt 
pečiun kerosino. 
šoko ir tuojaus 
moteries drapanos, 
ras, kuris skaitė kitam kam
bary laikrašti, atbėgo pa
galbon. pradėjo rankomis 
gesinti liepsną ir abudu la
bai apdegė. Nuvežta ligon- 
butin ji tuoj mirė, o jis sun
kiai serga. •

Pamokinimas: Moteris,
nepilkit pečiun kerosino.

Įpylė 
Liepsna 

užsidegė 
Jos vy-

CAMBRIDGE, MASS. 
Mirė adata susižeidęs.

Juozas Stapulionis, 32 metų 
žiaus, krapštydamas su adata dantis 
įsidūrė smegenis ir užsinuodijus krau
jui g dienas išsirgęs pasimirė. Pa
liko moterį su 17 mėnesių kūdikiu 
vargingam padėjme. Jis dirbo Ame- 
rican Rubber Co. dirbtuvėje. Jo lai
dotuvėms darbininkai sudėjo $15.60 
auku. Aukavo šios vpatos:

P-lė A. M. Saundero $1.00. 
leskas 50c. Po 25c.: Nellie rivuu, 
Nishan H. Chaspha, Beinis, A. Berk- 
man, p-1- E. O. Sullivan, Z. Lukošu- 
naitė, K. Czyžun, V. Jodis, V. Roma- 
ni, Mary Mahoney, W. Doherty, p-lė 
G. McCarth, p-lė K. Sullivan, p-lė A. 
D. Polma ir P. Soler. Po 20c.: L. 
Busler, P. Musakluo, S. Washkin, W. 
Saohnio, M. Pvikaenell, p-lė F. Geny, 
M. Norrcood ir Steven. Po 15c.: 
J. Lima, J. B. Boghosim, E. A. Tully, 
C. Hynn, L. Landwy, C. Blffira, M. 
Evans, H. Berkman. J. Hamlin. Bella, 
S. Davis, Gusyia, A. Chavas, T. Naz- 
ma, M. Modvilley, Janomska. p-lė A. 
Dutre, M. Dutra, M. Silva. S. Celia, 
S. Cutreone, J. Paeiveey, M. Zelinska, 
ir S. H. Runnan.
Po 10c.: M. Buski, Servedouk. Kre- 
chefield. M. Keliynkran, M. A. Baker, 
S. Sokoll, O. B. Martin, W. Werkow- 
ska, M. Bocuna, M. Lauz, M. Pine, M. 
Veenc, Mr. Morus, S. Brounz, O. Ga- 
roynsks, M. Peter, J. Pepour. A. .Jam- 
gochian, G. N. Mraurma. M. Besto- 
lonn, M. Lee, A. Okusewicz, Liggee,
L. Smith. H. A. Deruerjien. K. Gel- 
ghis. A. Jebllu, J. Earfins, D. Baker, j 
•J. Cietrushvic, Zubrzynska S. Szel-. 
szynska, Jeshp. G. McEky, Sowliody, į 
Freink, Chril, V. Marteli'. Stepanion, j
M. Luvey. L. Smith. P. Rudoh, K. 
Aoldisian, Jemia, ir poni Grienbark.

Visiems aukavusiems velionio šei- 
įmynos vardu Širdingas ačiū!

J. M. PeMžius.

| Nepaprastai gražus ir indomus vakaras!
IIr<«
I

L.S.S. 60 kp. nariai, vaidins labai sceni
šką ir įspūdingą triveiksmę melodramą

Subatoj, 24 d. Spalio-Oct., 1914
».......................... .........
(«(((((

Labdaringosios Draugijos svetainėje
Kampas E ir Silver sts., So. Boston.

I
 Veikalas šioj visoj apylinkėj bus vaidinamas
' mą sykį. Jis persta to labai charakteringai žmonių po- 

1 būdžius ir daug turi savyj sveiko juoko, kur tik jis 
« buvo vaidinamas publika virto iš kėdžių. Visi tą vei- 
;■ kalą turite pamatyt. Po teatrui bus linksmi šokiai ir 

JĮ skrajojanti krasa. Bilietai nebrangys.
L. S. S. Teatrale komisija.

Gothard
(Severos Gothardiškas Aliejus)T. Za- 

Flynn,

S

i a8

Kur musų bočiai gyveno. Tai yra ti- 
rinėjimas, kur buvo pirmutine žmo
nių lopšinė. Knyga naudinga ir pa
mokinanti. Parašyta Z. Aleksos, 
kuris daug darbo pašventė tirinėji- 
mams lietuvių praeities ..............25c

Žemė ir žmogus. Labai pamokinan
ti knyga. Iš jos sužinosi, kaip žmo
gus gyveno žiloj senovėj, kaip jis 
kovojo su gamta ir kaip civilizavo- 
si. Kiekvienas turėtų jų perskaity
ti. Su paveikslais..............................25c

M. ANDRIUŠIUTĖ

MOTERIŠKŲ RŪBŲ SIUVĖJA. 
Siuva Visokius Rubus pagal 
naujausias madas. Smagiai, 

Parankiai ir Pigiai.
Ten pat siuvama ir visokius vy

rams Rubus. Darbas visokis gva- 
rantuejamas.
255 W. BROADAVAY, SO. BOSTON.

Ar norit turėt gerus
ČEVERYKUS

Jeigu taip, tad visados pirkit tik pas
URBONĄ ir PILVINĮ

Juodu užlaiko geriausius čeverykus, 
kokie tik yra daromi. Beto, jie turi 
gerų Skrybėlių Kepurių, Marškinių. 
Pančekų. Kalnierių ir kitokių pasi
puošimų. Reinkotų, darbinių kelnių 
ir t. t.

Tavoras geras, kainos žemos
Skalbyklių ir Anglių Agentai.

Urbon ir Pilvinis
Broadway. arti D. Street). 
SO. BOSTON, MASS.

1 i
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Serera’s Medicated Skia Soap 
'Sevėres Gydant.s Odinis Muilas.) 

Vaikams ir suaugusiems.
Kaštuoja 25 centus.

Yra rekomenduojamas, 
kaipo veiklus tepalas be- 

sigydymui nuo

SEVERA’S TAB-LAX
Cukrinis vidurių suliuosuoto- 
jas vaikams ir suaugusiems.

Kaštuoja 10 ir 25 centus.

VIENATINE LIETUVIŠKA

reumatizme, 
strėndieglių, 

“sciatikos,” ne
uralgijos, mėš
lungiškų trau
kimų, tinimo,

kaklo, sąnarių ir raumenų stingumo irpana- 
šių dieglių ir skaudėjimų, kur tepalas pap
rastai vartojamas arba patariamas.
Kaštuoja 25 ir 50 centų. Gaunamas kiekvienoje aptiekoje

K 
E 
i
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Bostone ir visoje Massachusetts valstijoje.

6yMiy plito put kokios tik pasaulyj vartojamos, 
h ypatingai pros sekančios gyduoles:

Nuo Reumatizmo Si-00- Nuo slinkimo plaukų ir pleiskanų 76 c 
Nuo kosulio, grippo ir slogos tl.00. Kraujo Valytojas $1.00.

Nuo saulės nudegimo 50 c .J Bobrc lašai $1.00. Nuo suirimo Nervų |1.0C. 
Vaikų ramintojas 25 c. Pamoda plaukams 20 c.

Nuo viduriavimo suaugusiems 50 c. Nuo viduriavimo mažiems 25 c. 
Gydanti m ošti, nuo pučių 50 c- Nuo prakaitavimo kojų 25 c. 

Mestis ir skysčiai nuo niežų ir parkų $1.00.
Gyduolės dėl pataisymo apetito $1.00. 

Gyduolės dėl sevalninimo vidurių 50 c. 
Gyduolės nuo kosulio ir sunkaus kvėpavimo $1.00 

Gyduolės nuo vištakių (corn's) 15, 20 ir 25 c.
Pilės dėl Kepenų ir Inkstų 75 c. 

Pročkos nuo nerviško galvos skaudėjimo 10 ir 25 c. 
Gumas nuo dantų gėlimo 10 c. Tikra Lietuviška Trejanka 25 e. 

Visokie kvepianti muilai 10, 15 ir 25 c.
Perfumos visokių gėlių 25, 50, 75. $1.00. $2.00 ir daugiau.

Taipgi turiu visokių gyduolių vėliausio išradimo, nuo visokių paslaptingų 
ir kitokių ligą.

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

Receptus sutaisau teisingai, 
nežiūrint, ar jie butu Amerikos ar Europos daktaru. 

Gyduolių galite reikalaut ir per laiškus, o męs 
prisiusime jums expresu.
• Visokiame reikale kreipkitie šituo adresu:

K. ŠIDLAUSKAS ak”ow.‘J
S0. BOSTON, MASS.




