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Rusai atmušė vokiečius nuo Rygos. Kauną vokiečiai bombarduoja be paliovos
Szvedija ginkluojasi prieš Rusiją, ji nori atsiimti Finliandiją. Rusai bijosi, kad vokiečiai nepaimtų Petrogrado. Sąjungininkai 
sustiprintomis spėkomis pradėjo laužties per Dardanelius, norėdami atidaryti kelią per Konstantinopoli i Rusiją ir duoti jai pagal
bą. Kas diena laukiama prisidėjimo Balkanų prie sąjungininkų. Francuzai apskaito, kad išviso jau 8,290,000 žmonių užmušta, 

6,478,000 sužeista ir 2,630,000 paimta nelaisvėn.

Mūšiai Lietuvoje
Baisus Kauno 
bombardavimas.
Visos žinios sako, kad vo

kiečiai da nė vienos tvirto
vės taip smarkiai nėra bom
bardavę, kaip Kauną. Ties 
Kaunu esą sutrauktos viso
kio kalibro vokiečių kanuo- 
lės, pradedant nuo kulka- 
svaidžių ir baigiant milžini
škais 16-coliniais hovice- 
rais, prieš kuriuos da neat
silaikė nė viena tvirtovė šio
je karėje. Ir iš visų tų ka- 
nuolių vokiečiai pila į Kau
no fortus ugnimi ir plienu, 
kaip prakiuręs debesis lie
tumi. Po priedanga tos pra
gariškos ugnies vokiečių 
pėstininkai nuolatos metasi 
ant tvirtovės tirštai suglau
stais pulkais atakomis. Pats 
Petrogradas prisipažįsta, 
kad vokiečių atakos dau
giau panašios į kokią baisią 
audrą su perkūnijomis, ku
ri ant savo kelio viską šluo
ja ir naikina, negu į žmo
nių darbą. Ir tai tokios pa
šėlusios atakos eina dieną ir 
naktį. Petrogradas sako: 
„Užpuolimą priešininkas 
pradėjo ant musų pozicijų 
Piplių kaimo, kuris stovi 
ant kairiojo Nemuno kran
to, 9 varstai nuo Kauno. A- 
pie vidurnaktį pradėjo šau
dyt iš apgulos artilerijos, 
vartodamas 16-kos colių ar- 
motas. Jo ugnies audra 
tvėrė apie porą valandų. 
Musų artilerija atsakinėjo 
energiškai. Apie 3 vai. ry
to tirštai suglaustos kolum-

go atėjo musų rezervos ir 
didvyriškomis jų pastangom 
mis vokiečiai buvo atremti 
su dideliais nuostoliais.

„Priešininkas pasilaikė 
tik Piplių kaimą su musų 
apkasais, už ką jis užmokė
jo baisiais nuostoliais.

„Panedėlio naktį vokiečiai 
atnaujino atkaklų savo už
puolimą ant Kauno ir ata
kavo musų pozicijas visą Į

— -J “ I— ---- ■ ---------- -— j
-panedėlio dieną ir utarnin- 

ką. Kauno garizonas savo 
kontratakomis veik visiškai 
sunaikino 3 vokiečių bata
lionus. Mes paėmėm 100 
vokiečių ir kelis kulkasvai- 
džius.”

Berlynas praneša 14 eug- 
piučio, kad ties Kaunu vo
kiečiai paėmė fortifikuotą 
rusų mišką ir 350 belaisvių. 
Rugpiučio 16 iš Berlyno 
pranešama, kad rusai buvo 
padarę iš Kauno tvirtovės 
užpuolimą praėjusį nedėl
dienį, bet vokiečių ugnis su
varė juos atgal tvirtovėn, 
tik jau ne visus, nes daug 
rusų krito ir 1000 vokiečiai 
paėmė nelaisvėn. Vokiečiai 
priėjo da arčiau prie tvir
tovės. PanedėlĮ, 16 rugpiu
čio, vokiečiai atakuodami 
Kauno apielinkes paėmė da 
1730 rusų, tų tarpe ir 7 ofi- 
cierius.

Reutero korespondentas 
iš Petrogrado praneša, kaa 
rusai jau ruošiasi Kauną 
apleisti. Fabrikai esą griau- 
jami, mašinos naikinamos, 
maistas ir amunicija iš tvir
tovės vežama laukan. Val
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Pboto by American Prese AesociatMn.

Didis kunigaikštis Mikalo
jus Mikolajevičius, vyriausis 
rusų kariumenės vadas.

Kaizerio sūnūs skiriamas: Lietuvos karalium
I

Nuo Rygos rusai 
vokiečius atmušė.

Petrogradas praneša, kad 
pereitą panedėlį po smar
kaus mūšio durtuvais rusai 
atmušė vokiečius nuo Rygos 
ir nuvarė juos keliolika var
stų atgal, nežiūrint kad vo
kiečių antpuoli rėmė stipri 
jų artilerijos ugnis. Po dide- 
lnpsusirėmimų tą pačią na-j 
ktį ir sekančią dieną, sako! 
Petrogradas, musų kariu- j 
menės spaudžiami, vokiečiai ■ 
pradėjo traukties atgal Šen- 
bergo, Dvinsko, Panevėžio 
ir Ukmergės apielinkėse.

Ryga stovi apie 10 varstų 
nuo Baltijos jūrių. Per vi- ■ link, 
durį miesto teka Daugavos; 
upė. Gyventojų yra apie 
680,000. Kaipo uostas, Ry
ga užima sekančią vietą po 
Petrogrado. Kaipo išdirby- 
stės centras, Ryga ar nevir
šys tik ir Petrogradą. Žy
mesni fabrikai yra šie: Bal
tijos vagonų fabrikas, „Fe
nikso” vagonų fabrikas, 
„Uniono” elektros fabrikas, 
Richard Pole mašinų fabri
kas ir „Provodniko” gumi-

PRIE KUPIŠKIO RUSAI
SUMUŠTI.

Berlynas praneša, 
prie Kupiškio, Kauno gu
bernijoj, rusai likos skau
džiai vokiečių sumušti. Vo
kiečiai užėmė Kupiškio mie
stelį ir nuvijo rusus Į šiau- 
ryčius. Keturi rusų oficie- 
riai ir 2,850 kareivių 
ko vokiečių nelaisvėn.

kad

pate-

JAUi RUSAI TRAUKIASI 
IR NUO NEMUNO.

i Vėliausios žinios sako, 
kad ir nuo Nemuno rusai 
traukiasi rišu savo frontu, 
palikdami sustiprintas sa
vo pozicijas vokiečiams. Vo
kiečiai ris eina Vilniaus

IR IšRUSAI BĖGA JAU 
DVINSKO.

Valdžia su savo įstaigomis 
iš Dvinsko jau pabėgo. Da
bar kraustosi gyventojai. 
Kasdiena laukiama tvirto

vės apgulimo (Dvinske yra 
stipri tvirtovė). Generolas 
Ruzsky atvažiavo apžiūrėti 
tvirtovę.

ŽMONĖMS ĮSAKYTA
NAIKINTI JAVUS IR UZIllU^LCl JclU

TURTĄ.
„Lietuvos Žiniose” ran

dam įdėtą iš Meškučių šito
kią žinią:

„Paskelbta žmonėms f 
išpildyta įsakymai naikinti 
javus ir turtą užeinant prie
šininkui, taip-pat traukties 
tolyn jaunesniems žmonėms. 
Įsakymai paskelbti ligi 
Bausko-Rozalino-Kedainių 

sienos.”

LENKIJOJ VOKIEČIAMS 
DABAR RUGEPIUTĖ.
„Overseas” žinių agentū

ra praneša, kad rusų pra
nešimas, buk Lenkijoj su
naikinta visi javai ir vokie
čiams likę tik tušti laukai, 
buvo perdėtas. Tiesa, rusų 
valdžia buvo įsakiusi ūki
ninkams sunaikinti javus, 
bet žmonės to Įsakymo ne
paklausė ir liko didžiausi 
laukai nunokusių rugių ir 
kviečių, kuriuos dabar vo
kiečiai piauna, kulia ir grū
dus siunčia Vokietijon.

„Vilenskij Viestnik” savo nių daiktų fabrikas. Pasta-: 
3682 numeryje įdėjo šitokiąj rajam dirba keli tūkstančiai j 
žinutę: „Atvykusieji iš lietuvių (išviso Rygoj vra'

nos vokiečių pradėjo eiti Išžios Įstaigos esą jau išga- 
atakomis ant musų pozici- 
jų- J 
riumenės 
sprogdinimais pakastų mi
nų ir sukoncentruota musų 
artilerijos ugnimi priešinin
kas buvo atremtas visu 
frontu. Nusilpninti vokie
čiai, kuriems pridaryta bai-

__ ;___ ______ ' . bentos. Matyt nujaučiama, 
Bet šauniomis musų ka- kad tvirtovė negalės ilgai 

kontratakomis, laikyties.
VOKIEČIAI NUTIESĖ 
JAU DU NAUJU GE
LEŽINKELIU UŽIM

TOJ LIETUVOJ.
„Lietuvos Žinios” rašo:

5,290,000.
„Keleivyje” buvo jau pas

kelbta, kiek kuri šalis nete- 
ir j ko žmonių per pereitus me

tus karės. Bet tai buvo vo
kiečių apyskaita, todėl te
nai vokiečių nustoliai buvo 
visai nedideli. Dabar-gi ii 
francuzų karės ministerija 
išleido karės nuostolių apys
kaitą. Štai kokias skaidi
nes paduoda francuzai:

Francuzijos — užmušta 
460,000; sužeista 660,000; 
nelaisvėn paimta 180,000. 
Išviso Francuzija neteko 
1,300,000 žmonių.

Anglijos — užmušta 181,- 
000; sužeista 200,000; nelai
svėn paimta 90,000. Išviso 
Anglija neteko 471,000.

Belgijos — užmušta 49,- 
000; sužeista 49,000; nelais
vėn paimta 15,000. Išviso 
Belgija neteko jau 113,000 
vyrų.

Rusijos — užmušta 1,250,- 
000; sužeista 1,680,000; 
laisvėn paimta 850,000. 
viso Rusija neteko jau 
780,000 vyrų.

Vokietijos — užmušta

ne- 
Iš- 
3-ŠVEDAI RUOŠIASI 

PRIEŠ RUSIJĄ.
Anglijos spauda labai 

nuogąstauja, kad Švedija 
gali paskelbti Rusijai karę. 
Paėmus vokiečiams Varša
vą, švedai taip Įsidrąsinę, 
kad staiga pradėjo kalbėti 
apie atsiėmimą iš caro Fin- 
liandijos ir visoj Švedijoj 
paskelbta kariumenės mo
bilizacija. Anglija sulaikė 
ir laivus su anglimis, kurie 
turėjo išplaukti Švedijon.

I DAMBIšKĖS MORO DVA
RAS SUDEGINTAS.

Iš Viekšnių pranešama, 
kad Daubiškės Moro dvaras 
vokiečių sudegintas. Ties

1," 
630,000; sužeista 1,880,000; 
paimta nelaisvėn 490,000. Iš
viso vokiečiai neteko jau 4,- 
000,000 žmonių.

Austrijos — užmušta 1,- 
610,000; sužeista 1,865,000; 
nelaisvėn paimta 910,000. 
Išviso Austrija neteko 
4,385,000 žmonių.

Turkijos — užmušta 110,- 
000; sužeista 144,000; ne
laisvėn paimta 95,000. Išviso 
Turkija neteko jau 349,000 
žmonių.

Sykiu išviso užmušta 5,- 
290,000; sužeista 6,478,000; 
nelaisvėn paimta 2,630,000.

Šitie nuostoliai suskaityti 
tik iki 1 birželio. Po tam 
jau vėl buvo didelių mūšių. 
Taip Arraso mūšyje vokie
čiai neteko apie 100,000 vy
rų ir apie 80,000 francuzai. 
Dideli mūšiai Galicijoj ir 

I Lenkijoj, kur krito keli šim
tai tūkstančių užmuštų ir 
sužeistų, čionai taipgi ne- 
priskaityti. Nėra čionai 
ir austrų-italų nuostolių. Jei 
tą viską pridėjus, paduotos 

i čionai skaitlinės tu ė'ų bn- 
iti dar didesnės, nors ir da
bar jau žmogaus protas at
sisako joms tikėti, nors ir 
dabar jau užmušta, kad ga
lima butų apgyvendint to
kią šalį, kaip visa Švedija.

apie 40,000 lietuvių). Išvi
so Rygoj yra suviršum 600

Kauno gub. lietuviai pabė
gėliai pasakoja, kad vokie
čiai išsijuosę platina užim
tųjų vietų lietuvių tarpe 
knygeles lietuvių kalba, ku
riose skelbia, buk Vokietija 
esanti nutarusi suvienyti 
abi Lietuvos dali — Didžią
ją (rusų) ir Mažają (prū
sų) — ir sudaryti iš juo- 
dviejų jfepriklausomą vals
tybę.

„Vokiečių išsvajotu su
manymu naujai karalystei 
turėsianti priklausyti ir 
Baltijos krašto dalis—Lat
vija

„Nauja karalystė—rašo
ma juokingoje brošiūrėlėje, 
— bus tvarkoma suvienyto 
latinų (latvių?)-lietuvių sei
mo, renkamo sulyg triklesi- 
nės prūsų sistemos.

„Nesamos valstybės ka
ralium jau paskirtas jaune
snysis Viliaus sūnūs Joaky- 
mas, kurio paveikslas išs- 
spausdinta ant knygelės ap- 

rei- daru. Brošiūra išleista 
Berlyne. Naujai apreikšta
sis karalius jau buvo bepra
dedąs triumfalę kelionę po 
savo ’busimają žemę,’ bet 
nelaukiamas rusų kariume
nės prisiartinimas privertęs 
jį greitai pasitraukti į už
sienį.”

f 
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šių nuostolių, buvo nugrūsti „Pabėgėliai iš Suvalkų gub. 
atgal į apielinkes griovius,; pasakoja, kad vokiečiai už- 
kur jie, matyt, pradėjo ruo-rimtoje tos gubernijos daly- 
šti naują antpuolį. Ije nutiesę du nauju geležin-

„Nedėlioj (8 rugpiučio) a- keliu: iš Vištyčio Marijam- 
pie pusiaudienį priešininko įP^ės linkui ir nuo Naumie- 
ugnis pradėjo stiprėti su ne-' sčio per Šakius Kauno, lin- 
paprastu įtempimu. Bet ši- kui. Abu. tuodu geležinke-; 
ta baisi ir naikinamoji aud- Jiu yra ta komu karės 
ra nesukrėtė musų kariu- ’ 
menės, kuri tvirtai išlaikė 
besipilančią ant jos šovinių 
krušą. Musų artilerija šau
niai rėmė musų spėkas.

„Šita pašėlusioji kanona
da tvėrė visą nedėldienio, 
dieną be jokios pertraukos.! 
Pradėjus temti, priešininko 
koliumnos, kurios visą laiką 
buvo kuopinamos ties musų 
frontu, vėl išėjo atakomis 
ant musų pozicijų. Atakos 
tvėrė dvi valand; ir prieši
ninkui pasakė užimti dalį 
musų apkasų, kurie buvo iš- x ___ r JL___
šluoti jo ugnimi. Bet neužil- davime vokiečiams.

’kalams. Be to. vokiečiai 
taisą suardytą Virbaliaus— 
Kauno geležinkelį.”

RUSAI TYRINĖS AMUNI
CIJOS STOKOS PRIE

ŽASTĮ.
Londone gauta žinių, kad 

Petrograde likos išrinkta 
komisija, kuri tyrinės prie
žastį, kodėl karės ministeri
ja neparupino savo armijai 
užtektinai amunicijos. Ka
rės minist^ris Suchomlino- 
vas rezignavo nuo vietos. 
Kaip rodos, jį kaltina parsi-

I
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fabnkų. Is mokslo Įstaigų juo vokiefių kariumenė kė-
pirmą vietą užima Politech
nika, kurią lanko apie 3,000 
studentų. Yra du dideli va- 
gzalat Iš bažnyčių žymiau
sia yra rusų katedra, pasta
tyta da 13-tam šimtmetyj, 
ir vokiečių šv. Petro kircha, j 
su augščiausiu bokštu pa
saulyje. Lietuviai turi 4; 
dideles bažnyčias. Viešpa-' 
taujanti kalba prieš karę 
buvo vokiečių, bet dabar ru- ■ 
sų valdžia uždraudė vokiš- į 
kiškai kalbėt. Nuo jūrių; 
Rygą saugoja tvirtovė Ust- 
Dvinsk, kuri stovi abiem 
Dauguvos pusėm.

lės per Ventą.

BESISKUBINDAMI RU
SAI PALIKO VARŠAVOJ 
DAUG GERŲ DAIKTŲ. ?

i
Vokiečiai sakosi, kad ru

sai paliko jiems Varšavoj 
daug gerų daiktų. -Buvę bi- 
jotasi, kad bėgdami rusai 
neuždegtų visos Varšavos,

RUSAI SUMUŠĖ TUR
KUS.

viovo Kaukaze, apie Eufrato
kap tai jie padarė 1812 me-! upę, paskutinėmis dienomis

CA-

tais su Maskva, kada jiems;butą smarkių mūšių rusų 
! reikėjo bėgti nuo francuzų. i su turkais. Petrogradas 
Tečiaus jie netik nesunaiki- i sako, kad po kelių dienų ko- 
no miesto, bet paliko čie- vos turkai buvo visiškai su- 
Ivbėį dirbant gazo ir elekt- pliekti. Rusai paėmę 300 
ros įtaisas. Vien tik Pra- [ belaisvių, tų tarpe 8 oficie- 
goįe, Varšavos priemiesty- irius, didelę kupranugarių 

padvadą. bandą gyvulių, te
legrafo stotį, daugybę mai
sto, amunicijos ir ginklų.

goję, Varšavos priemiesty
je, jie dinamitu išdraskė 
vandens pristatymo Įtaisas. 
Paskutinėj valandoj rusai 
taip skubiai bėgo, kad daug 

Į savo pienų neturėjo laiko nė 
I išpildyti. Čielas parkas au- 

Jtomobilių ir karietų, ku- 
irias jie buvo surinkę išve

dimui, paliko vokiečiams.

VOKIEČIAI TAIKO Į 
RO SOSTINĘ.

Vokiečiai dabar didelė
mis spėkomis pradėjo verž- 
ties Rusijos gilumon. Pasi
daliję Į kelias armijas jie' 
atakuoja veik visas tvirto-1 
ves ant Petrogrado geležin
kelio: Kauną, Dvinską, Vil
nių, Baltstogę ir Lietuvos 
Brastą. Karės žinovai Lon
done mato šituose vokiečių 
žygiuose planą eiti ant Pet
rogrado. „Novoje Vremia” j Austrijos parliamente išlei- 
kalba apie tai labai nusi- do manifestą, reikalaujantį 
gandus. Tuo tarpu ”Rieč„. suorganizavimo lenkų ka- 
perspėja Petrogrado gyven- ralvstės su sostine Varsa 
tojus, kad ant miesto gali voj. Tečiaus jie nenori ab- 
pasirodvt vokiečių orlaiviai.! soliutiškos neprigulmvbės. 
Gali būt, kad prie Petrogra- Jie, kaipo Austrijos valdžios 
do vartų neužilgo pasirodys pataikūnai, reikalauja, kad 
ir vokiečių raiteliai, sako nauja lenkų karalystė Įnei- t.-,.___ -i_-_ • 'L., tt__ i____ _____
sti. Ir šitokias žinias jau i sąjungon, t. y. kad ji butų 
praleidžia ir cenzūra. surišta su Austro-Vengrija.

LENKAI REIKALAUJA 
SAVO KARALYSTĖS

Lenkų tautininkų frakcija

PRIE NAREVO KRITO 
65,000 VOKIEČIŲ.

Ženevoj, Šveicarijoj, gau
ta iš Insbruko, Austrijoj, ži
nių, kad mūšiuose pre Nare
vo upės, Lenkijoj, krito už
muštų ir sužeistų 65,000 vo
kiečių. Bet vokiečiai 
tiek rusus nuveikė.

vis

KONSTANTINOPOLIN
MĖTO BOMBAS.

Anglų ir francuzų orlai
viai praėjusį nedėldienį nu
lėkė ties Konstantinopoliu 
ir metė turkų sostinėn kelio-1 „Rieč,” bet nereikia nusigą- tų Hapsburgo monarchijos 
liką bombų, pridarydami ei-• T- ------ -— -------- - i-j v„x..
bes nuostolių.

LIEPOJUJE VOKIEČIAI
STATO TVIRTOVĘ.
Vokiečių Baltijos jūrių 

laivynas pasirinko sau Lie-! 
pojų kaipo nuolatinę sto
vyklą. Todėl atvažiavo iširiatiko juroj italų nardomo- 
Vokietijos inžinieriai ir ji laivė naskandinę austrų 
pradėjo Liepojuie statyti i nardomaią laivę. Paskan- 
tvirtovę, po kurios prie-;dintas submarinas buvo vi- 
danga laivynas galės turėti sai naujas ir žuvo su visais 
sau gana saugią prieglaudą, žmonėmis.

ITALAI SUNAIKINO AU
STRŲ SUBMARINĄ.

Roma praneša ir Viena 
prie to prisipažįsta, kad Ad-

I



KELEIVI8

NAUJA LIETUVOS ŠEL
PIMO DRAUGIJA ŠAU

KIASI J AMERIKOS 
LIETUVIUS.

Keliūtas savaičių atgal 
"Keleivije" buvom jau rašę, 
kad Lietuvoje susitvėrė pir
meiviška draugija nukentė
jusiems dėl karės gyvento
jams šelpti, šiomis gi die
nomis "Keleivio” redakcija 
gavo iš tos draugijos laišką, 
atsišaukimą ir jos įstatus. 
Talpiname kitoj vietoj šitą 
atsišaukimą ir įstatus išti
sai. Skaitytojas galės iš jų 
suprasti Lietuvos nelaimės 
baisumą ir kokiu budu ši 
draugija mano nelaimingie
siems musų broliams gel
bėt.

Savo laiške į redakciją 
draugijos sekretorius rašo 
taip:

“Gegužės 22 d. Vilniuje ?- 
vyko nauja ‘Lietuvių Draugi
ja Agronomijos ir Teisių Pa
galbai teikti Nukentėjusiems 
dėl Karo Gyventojams.’

“Draugija, pasistačiusi di
delį uždavinį atitaisyti karo 
sugriautąjį LIETUVOS ūkį. 
.įieško tam savo darbui pla
čiausios visuomenės, ypač gi 
užjūrio brolių, užuojautos ir 
pagalbos. Tuo tikslu siunčia
me šį musų atsišaukimą pas
kelbti Amerikos lietuvių vi
suomenei.

"Naujoji Draugija nėra 
veikiančiųjų jau Lietuvoje 
šelpimo draugijų konkurente, 
nes jos tikslas ne tiek labda
rybė. kiek sutvarkymas visų 
gyvųjų Lietuvos pajiegų mtb 
su krašto ukiui atgaivinti.

"Savo darbe Draugija pir- 
mių-pirmiausia remsis var
gingaisiais Lietuvos sluogs- 
niais. jo pamatan dedama 
šelpimosi principo dėsnį." 
Draugijos valdybon įnei- 

na šie žymus pažangiosios 
Lietuvos visuomenės veikė
jai: advokatas J. Vileišis, 
pirmininkas; inžinierius St. 
Kairys, jo pavaduotojas; 
agronomas J. Kriščiūnas, 
sekret.; advokatas Pel. Bu- 
gailiškis, iždininkas. Beto 
da valdybon įneina du sve
timtaučiu : durnos atstovas 
B. Friedmanas ir valstybės 
tarybos narys Al. Meištavi- 
čius (lenkas).

Revizijos komisiją suda
ro: advokatas Andrius Bu
lota. EI. Kairienė, Em. Venc- 
lavičienė ir grafas V. Zubo
vas (tėvas.)

Tarp draugijos narių 
randam šitokių visuomenės 
veikėjų, kaip M. Biržiška, 
"Lietuvos Žinių” ir "Lietu
vos Ūkininko” Bendrovės 
vedėja F. Bortkevičienė. ad
vokatas A. Janulaitis, du
rnos atstovas M. Januškevi
čius. d-ras Domaševičius, in
žinierius A. Skriokus, agro- 
nęypas V, Ruokis, advoka
tas Šleževičius ir kiti.

Taigi galų-gale susilau
kėm tikrai pažangios drau
gijos, kuri neeikvos surink
tų pinigų "Saulės” mokyk
loms šelpti ir "rekolekci
joms laikyti, kaip tai iki šiol i 
darė klerikalų valdomoji 
”Lietuvių Draugija Nuken
tėjusiems dėl Karės Šelpti.” 

Naujai draugijai Lietuvos 
Šelpimo Fondas išsiuntė jau 
6,000 rublių.

kaizeriui karę.
"Rugsėjo 8 — Netoli Ber

lyno rusai paėmė Kališą.
"Rugsėjo 18 — Anglai su

trupino Hamburgo tvirtovę. 
Pasidavė visas garizonas, o 
kartu ir pats Bremeno kuni
gaikštis.

"Rugsėjo 28 — Rusai paė
mė Suvalkų miestą, tik ke
lios mylios nuo Berlyno.”

Nepaprastas geografijos 
'žinojimas.”»» *

I

STEBĖTINAS GEOGRA
FIJOS "ŽINOJIMAS.”
Mes stebimės iš Amerikos 

anglų laikraščių, kurie ne
žino. kad Kaunas yra Lietu
vos miestas, kurie Šiaulius 
randa Kurliandijoj, Vinda- 
vą Lenkijoj ir t.t. Bet tas 
da pusė bėdos. Pietų Ame
rikoj esama da didesnių ži
novų. štai kaip rašo Boli
vijos mieste Diario leidžia
mas laikraštis "Totoro," ku
rį cituoja Bostono "Evening 
Transcript:"

“Rugpiučio 5 — Serbai
bombardavo Austrijos Veng
rijos sostinę Cratzą.

"Rugpiučio 29 — Rusai pa
ėmė Karpatuose Tanenberga.

"Rugsėjo 2 — Hanovero 
karalius atsimetė nuo Vokie
tijos imperijos ir apskelbė
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Komiteto pirmininku yra 
Philip Snovvden, M. P., o 
raštininku — G. Tchitche- 
rine. Adresas toks: 12 Oak- 
ley Sq., London, N. W.

Pinigus ir laiškus reikia 
siųsti raštininko vardu.

LONDONE SUSITVĖRĖ 
KOMITETAS POLITI

KOS KANKINIAMS 
ŠELPTI.

Tokį komitetą įsteigė gy
vuojančios Londone rusų, 
žydų, latvių ir lietuvių soci
jalistų bei revoliucijonierių 
grupės. Šiomis dienomis ši
tas komitetas išleido šitokį 
atsišaukimą:

"Mėnesis po mėnesio tęsia
si nematyta žmonijos istori
joj kruvinoji skerdynė. Į ją 
ir tiktai į ją nukreiptos visų 
akys: ji ir tiktai ji pripildė 
visų jausmus ir mintis.
“Didelio kovos įtempimo, vi

sų jos baisybių ir kančių me
tu. besirūpinant nesuskaito-: 

momis jos aukomis, visiškai 
likos užmiršti kitos kovos did- • - našakp kad dabar iis
vyriai ir aukos — kovos dėl j Jau* b1 pa>ahe. Ąaci aaoar jis 
geresnės žmonijos ateities.

. KAS SUVALGĖ UŽ
DRAUSTĄ OBUOLĮ.

Žydų pranašas Maižius 
į arba Mozė savo pasakose a- 
pie sutvėrimą pasaulio sa-' 
ko, kad pirma žmonės buvo ‘ 
labai laimingi, nesirgdavo, i 
nemirdavo, tik vaikščiodavo ‘ 
sau nuogi po rojų ir nė kiek 
nesisarmatydavo vieni kitų; 
jie galėdavo valgyt kas tik 
jiems patinka, tik nuo vieno 
medžio Dievas uždraudė ra- 

! gauti obuolius. Bet kur tau 
į žmonės iškęs. Ėmė ir per- 
' žengė Dievo Įsakymą — pa
ragavo uždrausto vaisiaus. 
Tuojaus atsidarė jiems a- 
kįs ir. pamatę kad jie yra 
nuogi, pradėjo vienas kito 

į sarmatyties, dengties figų 
lapais, slapstyties už medžių 
ir t.t. Dievas užpyko, išvi
jo Adomą su Jievą iš ro-

ir visi jo vaikai turės pelnyt 
° "Po senovės kankinami ka-jsau duoną ''prakaite veido 
torgoj ir trėmime (poseleni- į savo” ir. prie tO da, turės 
joje) nepakeliamose kūno numirt.
ir dvasios kančiose tukstan- . * „ ...
čiai ir tūkstančiai geriausių Ant SltOS Z\ dellO MaiZiaus 
Rusijos piliečių, kurie visas pasakos paremtas visas niu- 
savo spėkas atidavė kovai įsų tikėjimo rūmas. Bažny- 
dėl jos laisvės, dėl geresnės j £įos "mokslas” ir šiandien 
visuomenės ir politikos tvar- į tvįrtina kad žmogus tikrai 
kos, dėl įsrovimo pačiu sak- i . . . .= ,
nų. iš kurių auga panašus! taip sutvertas, kaip pasakv- 
apsireiškimai. kaip dabarti- į ta toj pasakoj. Kunigai 
nis karas. Ir jų skaičius ka-'vadina ta pasaką net "šven- 
ro metu da padidėjo, jų pade-: traščiu" 'arba "Dievo žo- 
jimas pasidarė da baisesnis. I dži » Kas tos pasakos ne_ 

Rusijai šitas ’liuosuojamas’: PriPazl^a’
karas, o tik naują begalinį re-1 vadina bedieviu. 0 senovėj, 
akcijos siautimą. Pavergto- į kuomet bažnyčia turėjo da 
sios tautos da labiau perse-' galvbe, tai tokius jie ant lau- 
kiojamos. žydus ganubija " *- -
karo ’pogromų’ ir masinių 
užmušimų vėsula; iš daugelio . . -.
gubernijų juos varo laukan.; apie tą nelaimingą 
Šėlsta karo metas ir karo cen
zūra.
sai 
organizacijos į palėpes šuva-į - -
rytos. Unijų veikėjus tei-i

gi Valstybės Dūmos narius —j gijos Į 
nugrūdo sukaustytus į Sibirą ; dienomis 
amžinam trėmimui.

"Kuomet visam krašte to
kia tvarka viešpatauja, kuo
met visi užimti 1

žo degindavo.
Bet dabar pasirodo, kad 

rojaus 
obuolį yra da ir kita pasaka, 

Darbininkų spauda vi- Į įr tai daug senesnė, negu p. 
išnaikinta. Darbininkų | Maižiaus. štai d-ras Ste- 

Unijų'Veikėjus “iSį™..kuris yra Osfordo uni- 
šia i katorga ir trėmimą. Dar-i versitete, Anglijoj, a^irolo- 

—■ ‘ ■ i gijos profesorium, šiomis
21____ ls išvertė senovės
plytelių-rankraštį, kuris yra 
atrastas Asirijoj ir buvo lai

tiktai ’ karu' komas Pennsylyanijos jani- 
kuomet spaudon nebepakliu- versiteto muziejuje, ir iš to 
va apie katorgos baisybes nė. rankraščio U”’ 
tiek žinių, kaip seniau pak- j 
liudavo. kuomet dargi kairie
ji Durnos atstovai nebegali 
pakelti savo balso katorgi
niams ginti, — tokiu metu 
kalėjimų budeliai jaučiasi vi
siškai palaidomis rankomis. 
Pasityčiojimai, mušimai iri 
kankinimai, kurie savo laiku 
buvo pasmerkti viso civilizuo
tojo pasaulio akyse, dabar pa- - 
sidarė da baisesni. 
sirado naujos progos: 
na aiškus patriotizmo 
čio išreiškimas.

“Šlykštus maistas, nuolati
nis neprivalgymas ir to re- į 
zultatas (vaisius) — nepap- į 
rastai didelis mirtingumo pro- kad šis rankraštis (ant ply

tų) buvo parašytas tarp 5,- 
000 ir 6,000 metų atgal, kuo
met Maižius nebuvo da nė 
gimęs. ___

Taigi kas suvalgė uždrau
stą obuolį, dabar nežinia. 
Jeigu Nojus, tai krikščionių 
bažnyčia turi reformuoti vi
są savo "mokslą.” Gal Gab
rys apsiimtų tą "džiabą” at
likti?

j e gegužės 21 d. Lietuvių agro
nomijos ir teisininkų draugija 
rems kiekvieną tokią pastangą: 
padės gauti leidimą bendrovei į- 
kurti. pateiks prityrusių žmonių 
krautuvei vesti, stengsis leng
vinti prekių statymą, siuntinės 
instruktorių sankrovoms sut
varkyti ar joms nustatyti ir t.t. 

Jau dabar daugelyje vietų u- 
_. kininkai nebeteko sėklų, vėliau

kiekvienos draugo gal bus netekę arklių, gyvulių. 
Taigi ūkio padargų, didesnių prietaisų 

savo laukams ir savo ukiui sut
varkyti. Kas sau bedirbdami, 
mes gal parkrisime tiek sunku
mo bekeldami, bet šimtais 
sitelkę lengviau ir pigiau 
sim. kas mums reikali.iga.

metais tiesa buvo su I rajono 
LSS. maršrutu VVaterburyj. 
Kaipo mokyklos draugas jis 
apsistojo ir išbuvo 3—4 die
nas pas mane. Draugas Pru
seika tąsyk aplankė apielin- 
kės miestelius su prakalbo
mis.

”Aš gi tuomet buvau I ra
jono susinešimų sekretorius 
ir todėl turėjau progą atsilan
kyt ant 
Pruseikos prakalbos, 
šiuo viešai pranešu, kad jisai 
savo prakalbose visai nė 
nepalietė Sibiro-Revoliucijos 
kankinių klausimo; drg. Pru
seika agitavo tik už LSS. ir 
platino literatūrą. Jokių au
kų kankiniams L. Pruseika 
nėrinko, nes I rajono komite
tas neįgaliavo jo tai daryti.

"Naugatucke ir Union Ci
ty. tiesa, aš, kaipo vienas I ra
jono komiteto narių, rinkau 
aukas, bet ne kankiniams, o iių. arklių, ūkio padargų, 
padengimui svetainės nusam- ! 
dymo lėšų.
* “Tokiu budu. paskalas, pa
leistas minėtame ‘Darbininkų 
Balso’ numeryje, buk L. Pru
seika prakaziravęs kanki
niams skirtas aukas, yra me
las, nes ką-gi galėjo prakazi- 
ruoti. jei jokių aukų nerinko 
ir neturėjo.” 
Toliaus drg. Žukauskas 

paaiškina ir kaip tas šmeiži- 
Buvo

t

1 draugijos narių skaičiaus žmo
gus.

Pastaba. Pirmasis Visuotinis 
susirinkimas susidaro iš steigė
jų ir žmonių, kuriuos steigėjai 
pakviečia ir kurie išreiškia no
ro būti draugijos nariais. Tame 
susirinkime išrenkama pirmuti
nė Valdyba ir revizijos komisi- 

■ ja. Patvirtinus įstatus, tasai 
Į susirinkimas šaukiamas nevė- 
įliau, kaip po dviejų sąvaičių.

11. Apie laiką ir visuotinio 
Susirinkimo vietą Valdyba pra
neša tam tikrais pakvietimais 
nariams, suteikusiems Xraldy- 
bai savo adresus, ir paskelbia 
vietiniuose laikraščiuose.

12. Jeigu į Visuotinąjį susi
rinkimą neatvyktų penkta dalis 
visų narių, gyvenančių Vilniuje, 
tai susirinkimas esti neteisėtas, 
bet nevėliaus kaip po sąvaitės 
šaukiamas antras susirinkimas, 
kuris laikomas teisėtu, nežiūrint 
kiek narių bus prisirinkę.

13. Visuotinasai susirinki- 
i mas renka ir papildo draugijos
Valdybą, patikrinti sąskaitoms 
ir kapitalams renka tris drau
gijos narius Revizijos komisi
jai, tris jai kandidatus ir spren
džia apie draugijos įstatymų pa
pildymą ir pakeitimą .apie drau
gijos likvidavimą, patvirtina są
matą ir apyskaitas.

14. Visi Visuotino susirinki
mo ir Valdybos dalykai turi‘būt 
nuspręsti didžiuma dalyvaujan
čių r.arių balsų; balsams lygio
mis pasidalinus — pirmininkau
jančio balsas yra sprendžiamas. 
Valdybos posėdžiai esti teisė
tais, jeigu be pirmininko arba 
jo draugo ir sekretoriaus, daly
vauja nemažiau kaip trečia da
lis Valdybos narių.

15. Draugijos pinigai turi bū
ti sudėti draugijos Vardu Vals
tybės Banke arba kredito įstai
gose pačiai Valdybai pasiren
kant; beto, tie pinigai tegali bū
ti išduodami, turintiems čekį 
arba raštelį su pirmininko arba 
jo draugo arba kasininko para
šais.

16. Visokia korespondencija: 
paprasta, apdrausta, pinigines 
perleidas krasa ir telegrafu, 
siuntiniai
Draugijai arba Valdybai, pai
mama vieno iš jos narių, gavu
sių Valdybos įgaliojimą su pir
mininko arba jo draugo ir sek
retoriaus parašu ir su Draugi
jos antspauda.

17. Draugija turi antspaudą 
su savo vardu.

18. Revizijos Komisija, išrin
kta šių įstatų 10 ir 13 straipsnių 
reikalavimais, visuomet gali ti
krinti kasą, kapitalą, turtą ir 
Draugijos dokumentus, praneš
dama Visuotinam susirinkimui 
ką yra atradusi gero ar negero.

19. Kiekvienoje vietoje, kur 
nuolat gyvena nemažiau kaip 5 
draugijos nariai, gali būti ati
dengtas, sutikus Valdybai, vie
tinis Draugijos skyrius. Savo 
organizacijoje ir visame veikime 
skyrius prisilaiko draugijos įs
tatu ir Valdybos instrukcijų. 
Apie kiekvieno skyriaus atida
rymą Valdyba privalo pranešti 
Vilniaus gubernatoriui.

Pastaba: a) skyriai neturi 
teisės turėti nejudinamojo tur
to, b) skyriaus gaunamieji pini
gai skaitomi draugijos nuosa
vybe. e) taisant susirinkimus, 
literatūros vakarus, vaidinimus, 
viendienines rinkliavas ir t.t. 
skyriai prisilaiko visų esančių 
šiame dalyke teisių.

20. Kiekvienas draugijos sky
rius savo uždaviniams vykinti 
renka iš savo narių skaičiaus 
vietinę Valdybą nemažiau kaip 
iš 3-jų žmonių.

21 . Draugija nustoja veikus, 
neesant reikalingumo jos orga
nizacijose. Visuotinojo susirin
kimo nutarimu.

22. Likusiuosius nuo likvida
cijos draugijos pinigus ir inven
torių, atsilyginus su visais inte
resantais. sušauktas likvidaci
jos Visuotinas Susirinkimas ati
duoda esančioms ūkio draugi
joms arba rateliams savo nuo
žiūra.

Prisiekusis advokatas Jonas 
Vileišis. Agronomas Viktoras 
Ruokis, inžinierius-technologas 
— Steponas Kairys, Inžinierius- 
technologas — Jurgis Curlys, 
Prisiekusis advokatas — Augu
stinas Janulaitis.

jeigu tektų musų veikime bent 
su kuo varžyties, norėtume var
žyties tik darbu sugriautojo 
Lietuvos gyvenimo atgaivini
mui.

Kviesdami visus dėties prie 
musų draugijos ir kurti ant vie
tos jos skyrius, mes ypatingai 
kreipėmės prie musų sodiečių. 
Suvargę broliai, telkimės į ben
drijas kiekvienam platesniam 
darbui nuveikti. Tegul sunki 
nelaimė užaugjs mus dvasiškai 
ir pribrendįs plačiam ir sveikam 
visuomenės gyvenimui. Vieny
bėje galybė.

Draugijos 
galima šiuo 
Georgievskij 
2—62. Tuo 
ma siųsti nario mokesniai ir au
kos.

Lietuvių Draugijos nukentė
jusiems dėl karo gyventojams 
agronomijos ir teisių pagalbai 
teikti Valdyba.

reikalais susižinoti 
adresu: g. Vilno, 
pr. 24. kv. 6, Tel. 
pačiu adresu gali-

su- 
gau- 

Ir 
todėl visur spieskimės į ūkio ra
telius ir per juos viską pirkimės. 
Draugija lengvins tokiu ratelių 
veikimą, stengdamosi jiems do
vanai ar už pigesnę kainą parū
pinti geru sėklų, veislinių gyvu- 

pa
siusti agronomų-ukio žinovų, 

kurie apvažiuodami Lietuvą 
teiks reikalingiems savo patari
mų ir nurodymų, kaip ūkis sut
varkyti. ir kaip suardytieji lau
kai ištaisyti.

Svarbu yra ne tik išvieno pirk- 
ties. bet ir išvieno parduoti savo 
darbo vaisius. Bent kiek gyve
nimui susitvarkius, kils musų 
krašte pieno ūkis, atsiras par
duoti javu, gyvulių, vaisių. Ne- 

i i
nant. bet pačiam jis surasi be 

į perkupčių ir įvairių tarpininku 
pagalbos. Ir todėl telkimės į 
pienininkąvimo ir šiap ūkio pro
duktams pardavinėti bendroves.

Draugija kiekvienai tokiai 
bendrovei patarnaus patarimais, 
kaip ji sutvarkyti ir vesti, nu
rodomais, kas ir kur geriausia 
parduoti, o gal ir galės sušelpti 
daiktais ar pinigais jai besiku- 
riant.

Reikės statyties trobos. Rei
kia tikėties. kad vyriausybė, kur 
tralėdama. duos padegėliams mi
ško. bet dau? bus vietų, kur arti 
miško nebeliks. Gal reikės im
ties nauju statymo būdų iš ce
mento. kalkių, smėlio ir molio; 

i bus reikalinga tiek pačios me
džiagos. tiek prityrusiu žmonių. 
Geriausias būdas tikslingai ir 
pigiai sau trobas pasistatvti — 
tai i bendroves susidėius išvieno 

įpirkti ir gaminti medžiagą, iš
vieno statytojus kviesties.

Draugija pasistengs ištirti, 
kokios trobos sveikatos ir gro
žės žvilksniu musų kraštui butų 
tinkamos ir pigiausios, sutaisy- 
ti pavyzdiniu trobų planus, pa- 

visa^tą rencrti žmonių, kurie praktiškai 

patarti, kaip reikalinga staty- 
į mui medžiaga pasigaminti.

Pigus kreditas visuomet buvo 
ukiui reikalingas ir sunkus gau- 

i ti; vpač sunku yra dabar sko- 
• linties. o dar sunkiaus karui pa- 
! sibaigus. Mes manome. kad 
į geriausia sušelpsime, jei visu 
Lietuvos plotu įsikursime kre
dito bendrovių, 
taupomųjų kasu, 

į kredito draugijų.
jas savo bankais ir išmokinsime 

. tikusiai jas vesti.
Todėl Draugija, kviesdama, 

kur tik galima kurties tokias 
, bendroves, iš savo pusės žada 
parūpinti joms įstatymus ir j u 

I patamavima, gauti pradžiai 
valdžios pašalpos ar paskolos ir 
statyti instruktorių — žinovų 
visai tvarkai užvesti ir užlaiky

ki.
Jeigu ūkininkas ar miestelė

nas. prarazdamas karo ugnyje 
savo turtą, išsineša betgi iš jos 
paprastai bent kelius rublius 
pirmam vargui kąsnio, nes stin
ga darbo. Jiems nuo bado ap
saugoti Draugija, be greitos 
maisto pašalpos, pasistengs įkur
ti darbo biurą, su kurio pagalba 
rupįsis surasti bedarbiams dar
bą, o darbininko reikalaujan
tiems darbo žmogų.

Pagaliaus, Draugija rinks ži
nių, apie nukentėjusias dėl ka
rės vietas, žmones ir įstaigas, 
stengsis gauti iš vyriausybės ir 

: visuomenės pinigų, kad jų rei
kalingus sušelpus; teiks, kiek 
galėdama, savo patarimų teisių 
ir šiaip, ypač teisių dalykuose, 
kurie su kare rišami ir daryda
ma tai, rūpinsis lygiai kiekvie
nam Lietuvos piliečiui padėti be 
skirtumo tikybos ir tauto.

Imdamies minėtojo aukščiau 
darbo, kuris Draugijos įstaty
mais, bus palečiamas ant Suval
kų. Kauno, Vilniaus ir Gardino 
gub., Draugija nebūtų išdrįsusi 

, nė jo pradėti, jei nebūtų tikra, 
rasianti Lietuvos visuomenėje 
savo uždaviniam pritarimą ir 
darbams užuojautą. Būdami 
šalininkai ne tiek pašalpos, kiek 
šelpimosi, pirmieji keliame tik 
mintį apie šelpimosi svarbumą 
mums, prie paties darbo lygiai 
kviečiame visus, kam tik rupi 
musų krašto gerovė, vis tiek kas 
jie butų lenkai, žydai, gudai, ka
talikai ar stačiatikiai.

Taip sau darbą nusistatę ta
riamės nesustosią skersai kelio 
niekam, kas ištikrujų rūpinasi ir

ĮSTATAI
Lietuviu Draugijos nuo karės 
nukentėjusiems gyventojams 

agronomijos ir teisiu 
pagalbai teikti.

Draugija vardu "Lietuvių į1 
A

draugija nukentėjusiems dėl ka- 
------ .------- , ------- -----  rėš gyventojams agronomijos ir 
reikia laukti pirklio namon atei- į teisių pagalbai teikti” turi tiks

lą nukentėję dėl karo ūkiai gai
vinti. Savo siekimui įvykinti 
draugija:

a) Perka arklių ir galvijų, b) 
teikia ūkio irankių, c) rūpina 
sėklos, d) j ieško prieinamo ir 
pigaus kredito nukentėjusiems 
dėl karo, e) rūpinasi, kad pa
šauktųjų karan šeimynų žemė 
butų dirbama, 1) steigia ūkio, 
su vartotojų ir kredito koopera
cijos įstaigų gavusi tam tikrą 
valdžios leidimą, k) steigia vie
tos biurus darbininkų ir darbo 
j ieškančiųjų reikalams tenkinti, 
suteikia agronomijos ir teisių 
pagalbos patarimais vietos žmo
nėms, nukentėjusiems nuo ka
rės.

Savo tikslui pasiekti — Drau
gija siunčia nusimananačių agro
nomu ir šiaip jau žmonių sodžių 
ir miestų ūkio buviui tirti vie
tose nukentėjusiose dėl karės, 
tariasi su ūkio būreliais ir šiaip 
jau žmonėmis ir organizuoja 
vietoje gyventojams savitarpės 
pagalbos visokiais galimais bu
dais.

2. Draugija gyvena Vilniuje. 
Jos veikimo plotas: Vilniaus, 
Kauno, Gardino ir Suvalkų gu
bernijos.

3. Tikraisiais Draugijos na
riais gali būti abiejų lyčių be 
tikėjimo ir tautu skirtumo, tu
rintieji teises 1919 m. kovo 4 
d. įstatų steigti ir stoti į drau
gijas. kuriamas tuo įstatimu pa- 
sigaunant.

4. Tikrieji nariai įstodami į 

draugiją įmoka vieną rublį ir 
nemažiau kaip 25 kap. kas mė
nuo.

5. įstoti į Draugiją nariu ar
ba iš jos išstoti galima tik krei
piantis į Valdvbą. kuri priima 
narius arba išbraukia iš narių 
skaičiaus.

6. Draugijos turtą sudaro: 1) 
tikru narių irašai, p) aukos. 3) 
rinkliavos knygų kvitomis ir 
tam tikrai Draugijos narių tar
pe paskleistais lapais. 4) paja
mos nuo koncertų, lekcijų, pa
skaitų. mokslo pasikalbėjimų, 
ir t.t. keliamu, gavus tam tikrą 
leidimą. 5) Nuo įrengimo rink
liavų. kiekvieną kartą vietos 
valdžios leistu. Visos Draugi
jos paiamos liekasi naudai.

7. Turtų ir visais Draugijos 
dalykais priveizėto j u yra Visuo- 
tinasai susirinkimas ir Valdyba 
esanti Vilniuje ir susidedanti iš 
12 narių, kurie iš savo tarpo 
daugumu balsų išrenka pirmi-; 
ninką. jo drauga. sekretorių ir Į 
kasininką. Be Valdybos nariu, 
renkami keturi kandidatai tam 
pačiam laikui kurie pakeičia iš
stojusius dėl įvairių priežasčių 
Valdybos narius.

8. Valdyba renkama metams. 
Vieton išstojusių dėl įvairių 
priežasčių Valdybos narių. Vi- 
suotinasai susirinkimas reikale 
išrenka naujus.

9. Į Valdybos narių kompeti- 
ciją įeina: 1) draugijos kapita
lu valdymas; 2) rengimas rink
liavų ir aukų su tam tikru leidi
mu: 3) aukų ėmimas; 4) apy
skaitų davimas; 5) visuotino 
susirinkimo šaukimas; rengi
mas paminėtų paragrafe 6-me 
koncertų, lekcijų, paskaitų, mo
kslo pasikalbėjimų;, spektaklių 
ir t.t. viendieniniu rinkliavų tai
symas; 7) draugijos įgaliotinių 
rinkimais ir organizacijoms pri- 
žurėti ir 8) apskritai visų drau
gijos reikalų sulig šių įstatų ve
dimas.

10. Visuotinis susirinkimas 
šaukiamas Valdybos kas trįs 
mėnesiai ir dažniau pareikala
vus vienai penktai visų draugi
jos narių daliai: Visuotinam su
sirinkime pirmininkauja kiek-

Draugas L. Pruseika 1912 sankrovas. Įsikurusioji Vilnių- dirba musų krašto gerovei. Tr vieną kartą tyčia renkamas iš

išėjo maždaug 
Į šitokios prasmės pasaka: 

"Uždraustąjį obuolį rojuje 
suvalgė ne Adomas su Jieva, 
bet Nojus. Dievas jį prakei
kė ir Nojus, vietoj gyventi 
•50.000 metų, kaip visi žmo
nės pirma gyvendavo, turėjo 
mirti būdamas jaunystėj.” 
Sulyg šitos pasakos, pa

saulis buvo sutvertas apie 
Jiems at-Į 487,000 metų atgal. Tvanas 

nega-jjvyko už 432.000 metų po 
kar’* sutvėrimo pasaulio. Nojus 

| obuolį suvalgęs 35,000 metų 
1 prieš Kristąus gimimą.

Daktaras Langdon mano,
centas, —toks visuomet bu-! 
vo katorginiu likimas. O da-.' 
bar dargi Vyriausios kalėji
mų Valdybos Viršininkas ra-. 
miai pripažįsta Durnoj, kad a- 
reštantų maistas da pablogė
jo, nes produktai pabrango.

"Nedaug geresnis ir trem
tinių padėjimas. Išvaryti į 
tolimas šaltojo Sibiro girias, 
be jokios pagalbos iš valdžios 
pusės, nepripratę prie vietos 
darbų ir vietos gyventojų gy
venimo, negalėdami užimt vi
sos eilės profesijų. — jie ir 
pirma nuolat be darbo būda
vo. nuolat kovojo su didžiau
siu neturtu. O dabar da tas 
begalinis produktų brangu
mas. tas viso krašto ūkio su- 
sitrugdymas, ir da konkuren
cija dešimčių tūkstančių ka
ro belaisvių, kuriuos valdžia 
taip-pat Į Sibirą grūda!...” 
Pirma tokius nelaimingus 

šelpdavo įvairios draugijos 
tam tikslui susitvėrusios. 
Dabar-gi karės audros siau
timas tas draugijas išblaškė 
jr nebeliko kas tų nelaimin
gųjų likimu galėtųrupinties. 
Tuo tikslu ir susitvėrė šis 
komitetas. Jis bus žinomas 
kaipo "Londono Komitetas 
Politikos Katorginiams ir 
Tremtiniams Šelpti,” angli
škai — Russian Political 
Prisoners’ and Exiles’ Re- 
lief Committee of London.

t

i

i

mus sufabrikuota.
taip:

"Lankanties tuomet 
gui Pruseikai minėtoj 
linkėj su prakalbomis, aš visą 
savo liuoslaikį praleisdavau 
pasikalbėjimuose su juo. O 
‘Kataliko’ klapčiukas. M. Ba
kas. tuo laiku gyveno kaimy
nystėje. stengėsi užgirsti mu
sų pasišnekėjimus. Bet ne
gana to: vieną nedėldienio 
rytą, mums visiems papusry
čiavus ir besišnekant da prie 
stalo apie visuomeniškus rei
kalus. M. Bakas įsidrąsino 
net vidun įeiti. O po to. kiek 
laiko praslinkus, ‘Katalike’ 
pasirodė M. Bako korespon
dencija .buk L. Pruseika pra- 
kaziravęs aukas.

“Perskaitę tą koresponden
ciją mes tuomet nusijuokėm 
ir manėm, kad tai tik muilo 
burbulas, paleistas augštyn. 
kuris pakilęs ore truks ir nie
ko nesužeidęs išnyks. Be to 
ir vienas 34 kuop. draugų at
šaukė tą juokingą, nors ir 
bjaurų melą, paaiškindamas 
dalyką... Bet štai praslinkus 
trejiems metams, ”D. B.”
bendradarbis išknvsė u...„ -<•>,_ , , . .
Durną ir patalpino ‘Darbiniu- mokėtu statymo darbą atlikti ir 
kų Balse.’ ‘

drau- 
apie-

I

Atsišaukimas į Amen 
kos Lietuvių visuo-

menę.
Dar nematyti karo galo, o jo 

i letena jau užgulė beveik visą 
! musų kraštą, neaplenkdama nei 
Į varguolio grįčios. nei lobininko 
rūmų. Jau pusė Lietuvos guli 

į išgriauta, kita gi — bailiai dai- 
Į rosi ir kasdien laukia nelaimės 
užgriūvant.

Karo laukuose beliko liūdnas 
praeities gyvenimo šešėlis: tro- 

> bos — išgriautos ar sudegintos, 
gurbai (kutys) — be galui jų, 
aruodai —begrudų, laukai ne
sėti. išrausti ar suminti, patys 
gi žmonės — alkani ir nuplyšę, 
visais kraštais išsiblaškę. An- 

i trojoje Lietuvos pusėje, karės 
dar nepaliestoje, žmonės gyvena, 
kaip sustingę, žemė dirbama, 
lyg svetima butų, ūkis sustojęs 
ar irti pradėjęs, miestų ir mies- 

: telių gyvenimas visai apmiręs, o 
Į gyvenimo reikalai darosi kas 
kart vis sunkesni.

Karui pasibaigus, kiekvienas 
grįš savo išgriauto lizdo taisytų 
ir tik tuomet galėsim vaizdžiai 
suprasti, kokia nuostolių bega
lė Lietuvai padaryta ir kiek rei
kės darbo padėti iširusiam gy
venimui sutvarkyti.

Kuo pasiremsim, iš pelenų kel
damies ?
Netik stambiesiems ūkiams, pra- ’

- " • < ...

skolinamu j ų- 
sa vi tarpinio 
padarysime

I

ir kiti, adresuoti

KAIP FABRIKUOJAMA 
ŠMEIŽIMAI.

"Darbininkų Balsas,” ne-__________________
beišmanydamas jau kaip monės ir prekybos įstaigoms ne- 
socijalistus bešmeižti, palei- i lengva bus susitverti, dar sun- 
do paskalą, buk 1912 m. drgJkiau bus P?kilti sodžiaus ir mies- 
T PniJika nraka rirave^ ; to varguoliams, kuriems ir pnes rruseika prakaziravęs karę gyvumo našta labiau ver- 
XX aterburyje surinktus Si- j ^ė pečius, ir kuriuos karė dar la- 
biro kankiniams pinigus. j biau tuo tarpu yra nuslėgus. Bet 

Buvęs tuomet to rajono ko vienas žmogus neįstengia, tai 
sekretorius, drg. J. A. Žu- ta,ka nuveikia. Imkimės tat 
La“kat : S™“ reikalais.į^Tegul!
melą dabar "Naujienose 
rašo:

“Ir vėl provokacija, ir vėl 
keršto sėjimas, noras prigir
dyti priešą vandens šaukšte! 
Visas lizdas provokacijos dir
bėjų. vieta, kame fabrikuoja
ma visokios rūšies dokumen
tai, mums gerai žinoma ir a- 
nie tai bus pranešta kiek vė
liaus. O dabar prie dalyko.

— —

bendra nelaimė suglaudžia mus 
i sutartinas eiles ir išmokina mus 
bendrai pastatyti tai, kas iš
griauta.

Dabar dėl karo aplinkybių dau
guma Lietuvos miestų ir mies
telių liko be krautuvininkų, o 
žmonės be reikalingų prekių. Pa
sistenkime sau patys pasigelbė- 
ti. Visur dėkimės į vartotojų 
draugijas ir taisykimės savo

Bostono ”Globe” skaičiau 
anądien šitokią žinią: 
”West Lincoln villė j, Me., 
pas farmerĮ Wiley višta pa
dėjo kiaušinį ir rengėsi jį 
sulesti. Farmeris kiaušinį 
atėmė. Višta tuomet padė
jo kitą. Farmeris atėmė ir. 
tą. Višta apsidairius, kad 
nėra kiaušinio, ėmė ir padė
jo trečią. Į dvi valandas 3 
kiaušiniai.” Aš pamislinau 
sau: Ot, kad rusai galė
tų taip greitai amuniciją 
daryt, tai vokiečiai nebūtų 
nunešę jiems Varšavą!

Prof. Gnaiba.

f *
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nenorėjo eiti ant estrados, 
; apginti savo parapijos rei
kalus. Sakos, buk neprisi
rengė prie diskusijų.

Šiaip-taip, galop, noroms-

Už pagarsinimus nei re
dakcija, nei administracija 
neatsako. Skaitytojai patįs 
turite save daboti ir jokiems 
daug žadantiems už maža 
pinigų, apgarsinimams neti- nenoroms, eina patsai para- 
kėti ir pinigų nesiųsti ne-į“ ’ ’ ‘ — j
persitikrinus jųjų žadamais 
daiktais. Dažniausia tokie 
skelbimai esti tik pigi apga
vystė ir iš negudrių žmonių

- pinigų viliojimas.

NEVVARK, N. J.
Murzina doros mokytojų 

dora.
Stačiai gėda’ klausyto,

KORESPONDENCIJOS
RUMFORD, ME.
Bedievių viršus.

Musų miestelis randasi 
tarpe nedidelių kalnelių, ap
suptas žaliuojančiais miš
kais; per vidurį miestelio 
srovena platus upelis, su 
puolančiu vandeniu. Links
mas gyvenimas, ypač vasa
ros laiku: kur-tik nepažvelg
si, visur apylinkėse matosi 
žaliumynai. Darbininkui 
nuo sunkaus darbo parėjus 
yra kur gauti tyro oro krū
tinei atgaivinti.

Čionai yra daugiausia iš- 
dirbysčių ir darbai tuo tarpu 
pusėtinai kruta, tiktai iš ki
tur pribuvusiems darbas 
gauti nelabai lengva.

Lietuvių gyvena apie 600- 
700. Šiaip jų gyvenime nie
ko ypatingo nesimatyti. Iš 
laikraščių, kaip matau, pa
reina daugiausia laisvųjų pa
kraipų, kaip tai: „Keleivis,” 
„Laisvė,” keli numeriai „Ko
vos” ir „Šakė.” Žmonės ši
tiems laikraščiams, matyt, 
geriau simpatizuoja; tur
būt, kad kunigužiai juos kei
kia susiriesdami ir išsities- 
dami, net Norwoodo kunigė
lis mažne perplyšo bekeikda
mas, o musų žmonės skaito 
ir gana!

Iš draugijų yra sekančios: 
Lietuvių Ukėsų Kliubas, L. 
S.S. 136 kp. ir dar šį pava
sarį susitvėrė nauja Moterų 
Draugija „Lietuvos Dukte
rų” ir jau neblogiausia gy
vuoja.

Pavasariui auštant, snie
gui tirpstant, musų lietuviai 
buvo pradėję svarstyti, kad 
kaip nors susiorganizuoti į 
vieną krūvą ir pasistatyti 
savo namą. Nes savo namų 
neturėdami turim daužytis 
po visus pakampius.

Tam tikslui buvo sušaukta 
net keli visuomenės mitingai 
ir jau žmonės buvo pradėję 
po truputį tam naudingam 
darbui pritarti. Dabar vis
kas vėl kitaip stojos. Kaip 
sena patarlė sako: „Ilgą jieš- 
mą bedrožiant, šuva kepsnį 
pagavo.”

Taip ir čia išėjo pažanges
niems žmonėms. Besvars
tant, begalvojant apie namo Į 
statymą, kur bus nebuvę ke- j 
Ii senberniai, pantę begerda-' 
mi, susigalvoja, kad reikia 
sutverti parapiją ir pasibu- 
davoti bažnyčią. Pradėjo 
landžioti po stubas, rašinėti 
vardus, kas nori mulkinyčią 
ir mulkintoją savo turėti. 
Darbas niekais nenuėjo. Su
sirado keletas pustagalvių 
bobelių, kurios padavė savo 
ir savo visų vaikų vardus, 
kita prižadėjo ir savo pas
kutinį andaroką paaukauti, 
kad Rumfordan kunigėlį 
parkvietus.

Dabar kaip bus, taip bus, 
o jau parapija susitvėrė. Jau 
žmonės pasidalijo į dvi dali: 
vieni nori Tautiško Namo, o 
kiti Bažnyčios. Bet veikiau
sia, kad nei vieno, nei kito 
panašiai veikiant neturėsi
me.

Rugpjūčio 1 d. A. Gečo rū
pesčiu buvo surengtos dis
kusijos. Tema buvo paduo
ta susirinkusiems patiems 
pasirinkti. Vienas iš pub
likos pareikalavo, kad butų 
apie tos vadinamos senber
nių parapijos reikalingumą 
diskusuojama ir didžiuma 
tam pritarė. Prasidėjo rin
kimai, kurie turi eiti disku- 
suoti. Pasirodė, kad musų 
parapijonai labai bailus: i Įima jų suteikti dar kelis sv-į lais, na, o tuom pačiu žvgiu sto lėšomis, 
traukėsi, it vėžiai į tarbą, ir kius tiek. Vincas Blazonis. kalbėdamas, socijalistus ne-

pijos prezidentas ir prade
da : girdi, ”mes esam katali
kai ir mums parapija yra 
reikalinga, ir dar kartą sa
kau, kad reikalinga. Dau
giau nebeatmenu” ir nužen
gė žemyn nuo estrados.

Paskui užlipa parapijos 
sekretorius, kuris irgi tą 
pat atkartojo. Leidžiant 
per balsus pasirodė, kad be
dieviai laimėjo.

Parapijonai baisiai pyko 
ir šokinėjo, kam bedievių pu
sėj daugiaus balsų buvo. 
Girdi, mes neprisirengėm, 
sako, mes prisirengsime ge
rai ir pasikvietė visus be
dievius, sumalsime juos j 
pipirus.

Kaip girdėt, bedieviai lau
kia su nekantrumu ir gata
vu yra stoti su parapijonais 
diskusoti kada tik bus pa
reikalauti.

Ekstra Parapijonas.

CLEVELAND, OHIO.
Rugpiučio 2 d., Papovi- 

čiaus svetainėj, LSS. 3-čia 
kuopa buvo parengusi pra
kalbas.

Kalbėtoju buvo drg. D. 
Klinga, iš Gardner, Mass., 
kalbėjo keliose temose: pir
miausia apie dabartinį bai
sų Lietuvos padėjimą ir 
žmonių vargus, ir, apie dar- 

‘bininkus, bei jų išnaudoto
jus. Pagaliaus, apie karę ir 

j kitas smulkmenas; labai 
plačiai buvo kalbama.

Noriai pažymiu, kad labai 
teisingai nukalbėjo apie Lie
tuvos dabartinį likimą ir 
apie karės baisenybes. Be-j 
kalbant apie karę labai tei
singai pasakė, išpeikdamas 
dabartinių kariaujančių Eu
ropos valstybių, carus, bei 
karalius. Anot jo: „Nega
lima juos nė vieną iš teisin
ti, už jų tokius kruvinus 
darbus, nes tas viskas atsi
muša į darbininkų klesą.”

Kuomi publika pasiliko 
dideliai užganėdinta. Ne- 
taip, kaip su daugeliu musų 
kalbėtojų yra: vienus išgi- 
ria, o kitus pasmerkia. Kas 
daugelį įpykdo.

Pagaliaus-gi, buvo pade- 
klemuota keletas deklama
cijų. Publikos taip-gi pri
sirinko nemaža — pilna sve
tainė.

Galop, buvo renkamos au
kos nukentėjusiems nuo ka
rės žmonėms Lietuvoje. Au
kų surinkta išviso $16.50.

J. šilkasparnis.

!

LOWELL, MASS.
Kas auklėja paleistuvybę?

Musų dvasiškis liepos 18 
d. šaukė iš sakyklos katali
kams, kad vytų bedievius iš 
savo namų, jei kurie laiko 
ant ”burdo,” 
išvadino ” 
'piemenimis,” 
ir t.t. ir t.t.

Aš klausiu 
vo,” ar gali

TAMAQUA, PA.
Pas mus angliakasiai dir- fortiečiai pateko į nelaisvę,

guzikuotų ponų, keli frank-vadino socijalistais, bet „ei-,
cilikais.” ............ .......................

Kunigai, jus skelbiatės: ba^ pilną laiką^ dagi skuMn- kiti sPėJ° pasprukti. Į nelai-

įsios vadovais, bet jeigu jus, 
iažuot mokinti žmones do
ros ir artimo meilės, vien 
šmeižiate savo artimą ir 
prieš jį sukeliat kitų draug- 

1 žmonių neapykantą, tai 
Jūsų dora yra murzina ir 
prieš eisiant su pamokomis 

i į liaudį, jus pasimokinkite 
[patįs nuo tos pačios skurs- 
i tančios liaudies doros ir 
j meilės artimo.

K. Česnulevičiaus prakal
ba buvo neilga ir turiniu 

j panaši į Jakaičio.

Palangos Juzės draugija, 
už apšmeižimą jos vardo, 
šaukia doros mokytoją kun. 

į J. Dobužinską ant pasiteisi- 
inimo. Jeigu neateis „tėve
lis” pasiteisinti, tai draugi
ja priversta bus kreipties 
teismanĮ • ______

Rugpiučio 4 d. pas mus 
Į siautė smarkus vėjas su lie
tum. Daug medžių šakų 

i nulaužyta ir daug jaunų me
delių išrauta.

Atomas.

kokias šmeižiančias moks
lą ir progresyviškają spau
dą prakalbas pradėjo saky
ti žmonėms tūli musų doros 
mokytojai kunigai.

Rugpiučio 8 d. „vyčiai”; 
surengė prakalbas kun. Ja-| 
kaičiui ir kokiam tai moki-. 
niui K. Česnulevičiui.

Visų kunigų prakalbos : 
vienodos, jų tikslu yra, kad ' 
kuodaugiausia išniekinus 
darbininkų reikalus ginan
čius laikraščius ir apšmei-; 

I žus veikėjus, kurie parodo ' 
svietui kunigų darbus.

Kun. Jakaičio kalba šį syk 
| buvo vien tik tuščias ”vy- i 
čių” išgarbinimas, iš kurios I 
paaiškėjo dar ir šitoksai fa
ktas, kad vyčiai sutverta 
kovai prieš socijalistus, ki
ta dalis kalbos pašvęsta iš
niekinimui laisvos dvasios 

: žmonių ir jų laikraščių. 
Gal kas pasakys, kad kun. ■ 
Jak. ir tiesą kalbėjo, tik as 
noriu apjuodint jį, kaipo 

' skirtingų pažvalgų žmogų, j 
Ne! Jeigu kun. Jakaitis iš— 
drįso pasakyt, kad „Kelei
vis” ir „Laisvė” nieko dau
giau nerašo, kaip tik melus, 
tai jau čia didžiausis nieki- 

I nimas musų spaudos, spau
dos, kuri visad užtaria nu
vargusios liaudies reikalus 
ir kuri nušviečia jos protą,! 
parodydama žmonijai, prie 
ko kunigija ją veda. Žmo
nės katalikai, aš jus meldžiu 
nuoširdžiai, nesivaduokit 
vien tik kunigų pasakom, o 
patįs tyrinėkit už ką kuni
gija niekina darbininkų 
spaudą ir jos skaitytojus, o 
kuomet ištvrsite, patįs pa
matysite, kad vien už tai, 
kad jiem doleris sunkiau iš
gauti iš tų, kurie skaito 
kun. Jakaičio apšmeižtą 
„Laisvę” ir „Keleivį.”

Kodėl kunigija nepas
merkia žmogžudysčių, ku
rios šiandien aptaškė krau
ju Europos žemę? Kodėl 
jie net laimina milijonus 
žmonių, kurie prirengti nu
mirt nuo pekliškos kanuolės 
šūvio, ar nuo aštraus bliz
gančio durtuvo? Todėl jie 
nepasmerkia tų, kurie tas 
kruvinas puotas rengia, kad 
jie yra jų sėbrai. Čia kuni
gai ir katalikai gal pasakys, 
kad „mes stengiamės karę ____
ir visą piktą sustabdyti mal- jiegė surengti 4 prakalbas, 
daudami Viešpatį Dievą.” įg kurių 3-jos pavyko gerai. 
Aš paklausčiau  ̂jų, kurgi jus o vienos tik atnešė didžiau- 

sį smūgį draugams. Kalbė
tojas nepribuvo, iš to 56 kp. 
drg. *) per neištyrimą da
lyko 3-čios kp. LSS. draugus 
negražiai apkaltino. Bet, 
kaip girdėt, viskas įeis vėl Į 
vėžes.

Tečiau ir gerai dar- sv£ pateko ir pats vadas K. 
—x---- — 'Ado-čius, kurį narsiai gynė

saliuninko moteris, bet nie
ko negelbėjo ginimas saliu- 
ninko moteries, priverstina 
buvo paleisti vadą su gauta 
nuo guzikuotų ponų "torpe
da” į pašonę. Pas vadą ra- 

j sta peilis ir geležiniai krum- 
ipliai. Už tokius ginklus 
; ”aniuolai sargai” nubaudė 
$50.00 pabaudos. Pats va
das pasakė, kad ir prisieis 
mokėti minėtą bausmę, bet 

i vis-gi nereikia nusiminti, 
bus bentoniečiams atkeršy
ta ir bus mus viršus, kaip 
kad buvo didys laimėjimas 
14 dieną kovos šių metų; vi- 

vvo si nusijuokė, suplojo ran- 
aalvnc’ koms. Kur-gi tu čia žmogus di V vč« • • i • • > •

"Vyčių” gene-

bams einant angliakasių gy
venimas ne saldžiausis, ka
dangi būdami neorganizuo
ti yra netik skaudžiai išnau
dojami, bet tankiai ir gyvas
timi turi rizikuoti. Nuo 18 
iki 25 liepos sužeidė kasy
klose 5-kis darbininkus.

Liepos 23 d. du angliaka
siu uždegė gazą, vienas jų 
lietuvis labai sunkiai apde- 

' gė; jo gyvastis dideliam pa
vojuje. Po apdegimo sutai
sė geriau vėją ir gazą išgau
do.I

| - Gal daugeliui yra žinoma, 
kad kasykloje naudojama 
elektros spėka vežiojimui 
karų, vielos įtaisytos vos 
truputi augščiau , .. , . , .
Ties vedančia laukan skyle "es«u?ksi,,.r 
yra kalvė, kurioj smailina koms iš tokių V y cių 
angliakasių įrankius. Kal-iro!2.

:viai reikalauja įrankius nu-1 Tai motote> kokl« r 
nešt ir padėt palei rankas, o

CAMBRIDGE, MASS.
Stengiasi kenkti pirmei

viams.
Lietuvos Dukterų ir Sū

nų Drauija ruošėsi išanksto 
surengti Labor Day dienoje 
balių. Svetainė paimta jau 
6 mėnesiai atgal. Apie ba
liaus rengimą plačiai žinojo 
visas Cambridge’ius. Šven
to Juozapo Draugija buvo 
užklausta ar nerengia ji tą 
dieną kokio baliaus; atsakė, 
kad jie kas met rengia Ko
lumbo dienoje.

Bet štai po tūlam laikui 
išgirstame, kad ta pati juo- 
zapinė draugija rengia toje 
pačioje dienoje balių, kurioj 
ir L. D. ir S. Draugija yra 
prisiruošusi rengti. Kaip 
tad tokį katalikiškos drau
gijos darbą pavadinti?

Šv. Juozapo Draugija, ku
rioje susispietę kryžokiškų 
atžagareivių ricieriai, senai 
jau šėlsta prieš laisvas 
draugijas ir trokšta, kad 
tik kaip nors užkenkus jų 
veikimui. Argi mes jau ne- 

• galėtume rengti pramogų

Tai motete, kokių randasi 
tarpe musų viengenčių. Gai-> 

11U0L 11 UaUUL X ailUftO, V , - t •» i • * 1
nešant prisieina eit per ka- !a 1!'.llud.na darosi nazvelgus 
rus, kur vos nesiekia galvų i jokius žmones. _W. Fr<.nk- 

^neapsaugota elektros. toa.,^u/kurit^tų ašvieni kitų nekliudydami? 
a gna' ką nuveikti tautos labui. | į okl?s konkurencijos paro- 

Ypatingai šiuom laiku, kuo- p0 vien musų nekultunngu- 
met priešai terioja musu'm$ Piktus norus kenkti 
brangią Lietuvą. ‘ i progreso žingsniams. .

Jr • V 1CV

SEATTLE, WASH. 
Dvi mirti.

Liepos 21 d. girioje ker
tant Johnson Dean Co. me
džius tapo užmuštas Myko
las Slesoraitis, 35 m. am
žiaus nevedęs vyras. Ve
lionis paėjo iš Kujagalių 
kaimo, Veiverių gmino.

Antra nelaimė atsitiko su 
lietuviu smukliniku Jonu 
Pediku, 47 m. amžiaus. Jį 
peršovė jo paties smuklėj 
ant Pacific avė., Tacoma, 
Wash., liepos 28 d. italas M. 
Veto, kurį paėmė policija į 
vietinį kalėjimą. Pėdikas už 
3 vai. mirė. Tragedijos prie
žastis aiškinama tuomi, buk 
diena prieš tai Pedikas davė 
progą savo smuklėje ap- 
vogt tą italą ant $23.00. Pe
dikas paliko našję pu 8-ta 
vaikų.

Kadangi abu vėlionu pri
gulėjo prie D. L. K. Gedimi
no Dr-jos, nariai dr-jos yra 
kviečiami, sulyg įstatų, ųž- 
simokėt už kožną mirusį na-* 
rį po $1.00 pomirtinės.

A. Kalvaitis, sekr.

22 d. liepos vienas 
kasys nešdamas įrankius 
taisyt pasiekė vielą ir įpuo
lė į tarpą karų mirtinai su- 
sižeizdamas.

Jeigu darbininkai butų

i

' Jelgu uaruimuKai uuių • šiame g.
organizuoti, tokių nelaimių . . . . „ >

brangią Lietuvą.
Yra čia ir dorų žmonių,

neatsitiktų, nes galima bu. į teh je kalbama, 
tų pnversti ponus tvarkiau, _____
apžiūrėti kasyklas ir ap- j 
saugoti pavojingas vietas, i

Visa nelaimė tame, kad j 
tamakviečiams daugiau ru- • 
pi smuklės, negu organiza-i _ . .
cijos reikalai. Nėra tos penėsimame 
sąvaitės, kad nebūtų bau- i laikytame 3 d. 
džiami darbininkai už peš-iwarąfA 
tynęs girtavimo metu. [ 

i unijų susirinkimus susiren
ka vos po 20—30 ypatų, o' 

■smuklėse apstoję barą gie
da išganymo giesmes po 2— dalį?’ 
3 eiles sustoję.

ELIZABETH, N. J.
Priešais juodvarnių, šnipų 
ir tautiečių insinuacijas. 
Lietuvos Sūnų Draugija, 

susirinkime, 
t _ rugpiučio,

7; svarstė klausimą apie kri- 
j minališką apšmeižimą „Lai- 
. svės” draugų, L. Pruseikos 

i ir J. Neviacko.
Mes, kaipo visuomenės 
" , „V. Lietuvninkų pa

skelbtą šnipo paskalą apie 
V. Urzuotas.; ”Raudonrankių” draugiją 
— Iškaitome didžiausiu lietuvių

j WEST FRANKFORT, ILL. tautos vardo ir musų veikė- 
Pas mus vien vaidai, kerštas

ir peštynės.
Nesenai čia buvo tokis at

sitikimas. Vienas vietos 
vaikinas lietuvis B. P. nuo 
senai buvo paskolinęs tūlam 
lietuviui V. Rai.... $13.00 pi
nigų. r‘

YOUNGSTOWN, OHIO.
L.S.S. 56 kp. buvo paren

gus dvejas prakalbas. Rugp. 
1 d., kalbėjo drg. D. Klinga 
iš Gardner, Mass. Puikiai 
nupasakojo apie dabartinį 
Lietuvos padėjimą ir prieža
stys kilimo karių.

Aukų surinkta per D. 
Klingos prakalbas padengi
mui lėšų $3.20.

Rugp. 8 d. kalbėtoju buvo
K. R. Baltrūnas iš Roches- 
ter, N. Y. Kalbėjo, kas tai 
yra socijalistai ir kas soci

jalizmas. Per jo kalbą buvo 
' tokia tvla. kad roths ir šie- 
nos klausės jo kalbos, 

j Youngstowniečiams jo žo
džiai ištarti pasiliks ant vi
sados. Kekvienas buvęs 
prakalbose ir klausęs jo žo
džių, kalbėjo, manė ir jau
tė, kad socijalistų būti, tai 
nėra gėda, ir biauru, kaip 
kad kunigai žmonėms kala. 
Bet tai prakilniausis tikslas. 
Lėšų pusę padengs pats drg. 
K. L. Baltrūnas. Garbė idė
jos darbininkui, kuris netik 
sveikatą aukauja, bet ir fi-__
nansiškai remia socijalizm^. bei/vaikinui“£ P. "prireikė

,mui lėšų $1.30.

jų. kurie įtariami tos drau
gijos viršininkais esą, šmei
žimu ir absoliutiškai netiki
me. kad toki draugija kur 
rastųsi.

n L. Pruseika ir J. Neviac- 
----- - o nn kas vra musų visuomenei 

Lll V • vld.Vv pi“ • • i i i iiUžviešpatavus bedar- ?eral. Pasidarbavę kultūros

Aukų surinkta padengi- kelių centų pinigų ir jis nu- 
U5" * 2n- ! ėjo pas V. R. paskolintos su-

Nors m mažas būrelis tė- mos atsiimti. V. R. įsivadi- 
ra prie 56 kp^ bet_siemet pa- n0 g p j miegamąjį kamba- 

u. __ pasiėmė revolverį ir pri
dėjo vaikinui B. P. prie kru
tinės (stebėtina, kad be jokių 
kivirčų), bet vaikinas, ne
laukdamas ilgai, smogė V. 
R. per ranką ir revolveris 
iškrito. Tuojaus V. R., it 
piktų dvasių apstotas, nut
vėrė nuo stalo britvą ir su 

_ i britva traukė vaikinui per 
Z. Ma ne. kaklą, bet vaikinas ir tai lai- 

—~......................... mėjo: nučiupo už rankos ir
^.P^P^ftyrin^ą.isyadi- atėmė britvą. Įnirtęs vaiki

nas už tokius du pasikėsini
mus ir neatgavimo pinigų, 
nupirko V. R. gerą „prezen- 
tą” — juodus akinius vertės 
tujų 13 dolerių.

Vaikinas B. P. nepavojin
gai gavo įpjauti, nereikėjo 
nei gydytojo. Sakoma, kad 
V. R. buvo gerai įkaušęs. 
Tai gal bus tas pasikėsini
mo darbas rudžio pasekmė-

iš kurių 3-,jos pavyko gerai.

ir apšvietos platinime ir nie
kados nėra užsitarnavę to
kių biaurių šmeižimų, ko
kius drėbė į tų veikėjų vei
dą „Vienybė Lietuvninkų.” 

! Todėl tokius laikraščius 
lietuvių visuomenė turėtų 
griežtai pasmerkti, nes . jie 
daro didžiausią gėdą visai 
lietuvių visuomenei, išmis- 
lydami kokius tai „raudon- 
rankius,” kurių tarpe lietu
vių niekad nėra buvę.
L. S. D. valdyba:

A. Makutėnas, pirm.
J. Sabenskis, sekr.
K. Latvėnas, ižd.

CHRISTOPHER, ILL.
Baisi nelaimė kasykloje.
Liepos 27 d. apie 9-tą vai. 

ryto ekspliodavo kasykloje 
gazas, užmušdamas 9 žmo
nes ir 9 sunkiai sužeidė. 
Ekspliozijos sukurin pate
ko du lietuviu: Jurgis Že
maitis ir Pranas Gramackis, 
abudu suvalkiečiu. Paliko 
varge moteris su šeimyno
mis.

J. Bogdanskis.

maldos galybė?! Jeigu jus 
maldomis viską manote iš
prašyti, kokiu tikslu tad jus, 
kunigai, pajuodę niekinat 
iš sakyklų socijalistus ir jų 
laikraščius? Juk, jeigu jus 
manote malda sustabdyt 
kares ir išmaldaut po mir
ties dangaus karalystę, 
kamgi niekinat jums nepa
tinkamus žmones! Susitar- 
kit vieną puikią dieną viso 
pasaulio katalikai, pasimel
skit prieš savo Dievą, o Jis 
visus bedievius ir „cicilikus” 
sumaišys su žeme.

Čia turite suprast, katali
kai, kad kunigų keiksmai ir 
pliauškimai, jeigu jus jiems 
tikite, atneša jiems tik dau
giau dolerių į kišenių.

Toliaus bekalbėdamas ku
nigas pasakė, kad kuomet 
buvo streikas Lawrence, 
Mass., tai kada reikėję pri
sišaukt socijalistą organi
zatorių, be $5.00 nėjo. Bet 
aš paklausiu jus, katalikiški 
kunigai, kodėl jus nepasiro- 
dėt niekur vadovais streikų, 
jeigu jus toki geri darbinin
kų užtarėjai? Juk jus lai
ko turite! Ir ant galo, jei
gu j'ųs imate nuo vargšų už •. 
pagiedojimą „Veni creator 
spiritus” po $25.00 ir dau- į darbą, traukinys suvažinė- 

■ giau, tai kodėl darbininkui | jo Juozą žagoną, 40 metų i 
kalbėtojui už tą sunkų dar- amžiaus. Velionis buvo ne- .X, A/l O _i - • - j i i*

o socijalistus 
paleistuviais,” 

”apavikais”

no žiopliais, bet gal ir ne jų 
kaltė?

GARDNER, MASS.
Rugpiučio 8 d. LSS. 89 kp. 

turėjo pikniką. Diena buvo 
graži, per tai ir publikos at
silankė nemažai. Tik vaka
rop, pradėjus debesims su 
lietum rodytis, žmonės išbė
giojo namo, per tai kuopai 
pelno mažai liks.

Pikniko programas susi
dėjo: iš prakalbų ir dekla
macijų. K. šeštokas iš Wor- 
cester, Mass., sakė prakalbą 
apie jaunuomenę ir darbi
ninkų reikalus. Daugiausia 
uždavė vėjo katalikams ir 
tautiečiams, iš ko tautiečiai 
likos neužganėdinti ir iški
lo diskusijos, tautiečiai sta
tė tokius argumentus, ku
riuos ir mažas vaikas leng
vai butų galėjęs sukritikuo
ti. Šiaip viskas pavyko pu
sėtinai.

Rugpiučio 29 d. LSS 89

WORCESTER, MASS.
Rugpiučio 2 d. atsiskyrė 

su šiuo pasauliu Jonas Ma
tulaitis. Velionis buvo lais
vų pažiūrų žmogus, vedė do
rą gyvenimą. Skaitė pir
meiviškus laikraščius ir bu
vo nuolatinis „Keleivio” 
skaitytojas.

Paliko našlę su 2 mažais 
vaikučiais. Iš Lietuvos pa
ėjo iš Kregždžių sodžiaus, 
Alvyto par., Suvalkų gub. 
Velionis mirė jaunas, vos 39 
m. Velionio moteris daug 
turėjo nukentėti nuo fanati
kų giminių, kurie sužinoję 
apie mirtį atvažiavo iš So. 
Bostono ir kėlė laidotuvėse 
„jeremijadas.” F. S.

WATERBURY, CONN. 
Priviso vagių. Suvažinėjo 

lietuvį.
Šiais metais musų mieste 

priviso vagių. Keliose vie
tose išnešė drabužius, kitur 
pinigus. Daugiausia va- 
gįs apsilankė pas tamsius 
žmones, mat, pas tokius vis- mis. 
kas atvirai paliekama „ant 
Dievo valios.” 
pinigų, tai laiko kur nors ninkas Lan-kas buvo paren- 
”bakse” sudėję, Į banką bijo gęs balių 
padėt. Apvogti bėga pas 
burtininkes, kurios, buk pa
saką kas pavogė. O kiek iš 
to būva nesmagumų visai 
nekaltiems žmonėms, ant 
kurių tankiai metama nuo
žiūra pagal burtininkų spė
jimo.

Liepos 28 d., ryte einant

”dvasiško tė- 
prirodyt nors 

vieną Lowellio socijalisto 
atliktą blogą darbą? 
taip, tad pabandyk!

Aš-gi galiu parodyti vi
suomenei dešimtis nupuolu
sių doroj mūsiškių katalikų, 
apie kurius kunigužis tyli 
liežuvį prikandęs.

Štai rugpiučio 6 d. mergi
na gimdė 2 kūdikiu, kurios 
mylimuoju yra J. Š—nas, 

; katalikiškos S. J. Širdies 
j draugijos narys. Mergina 
tapo prašalinta iš dirbtuvės 
už tokią kataliko padarytą 
skriaudą.

Bet taip yra jau pasielgęs 
ne vienas J. Š. Tris katali
kiški fanatikai nuskriaudę 
merginas yra jau pirmiau 
išbėgę į kitus miestus. Ar 
dabar, kunige, gana bus fa
ktų apie katalikiškųjų ri- bą neduot $5.00? Prie kit- vedęs, mėgo girtuokliauti, 
cierių moralybę. Jei to bus ko, kun. J. išsireiškė, kam neprigulėjo prie j:L*:;,,______ ______  ___
permaža, tad vėliau bus ga- juos pravardžiuoja klerika- draugijos Palaidotas mie- čius ir prasidėjo kova;

-------? - ____ x _ __ ___ ____

Jei
i

i

ti

Kitas atsitikimas. Nese-
•Jei turi kiek nai vienas Bentono salium-

su šokiais dėl 
naudos savo biznio. Saliu- 
ninkas užsiprašė frankfor- 
tiečių gerų savo kostumie- 
rių (karvedžių), kurie atsi
žymėjo savo narsumu „rai
tuose.”

Greitu laiku padaryta mo
bilizacija narsuolių ir nut
raukė j Bentoną, ausi ginklą-! 
vę su reikalinga amunicija: kuopa kartu su finais soci- 
peiliais, geležiniais krump- jalistais rengia didelį tarp- 
liais ir kitokiais įrankiais, tautišką pikniką. Piknikas 
Nuvažiavę frankfortiečiai žada būti gana įdomus. Pro- 
puolėsi atakuot bentonie- gramas susidės iš visokių 

■r prasidėjo kova; te- žaislų. Taipgi bus prakal- 
čiaus ’mentoniečiams pasise- bos lietuvių ir finų kalbose. 

Juozo Šonus, kė laimėti, ir, su pagalba Kuopos korespondentas.

prie jokios

-7 >

i

Ar žinot kad—
Amerikos moteris už kiek 

laiko bus su 4 kojų pirštais, 
tą pagimdys smailų čevery
kų nešiojimas.

Mississippi ir Missouri 
yra didžiausios upės Suvie
nytose Valstijose.

Vorai turi nuo 6 iki 8 akių.

r >



KELEIVIS

A. A.
i

Ar ši kare paskutine?

!

•buliams ragu, pa-

Bet esant velionio

♦

Vienas Palydovų.

Burdingonas.

v

Rapolas Baltrūnas.

Kaip migla, 
Kaip rukai ryto. 
Skaisčios rasos 
Vis man krito... .

I

Perlai, rasos, 
Skaisčios rasos, 
Mainos tartum 
Aukso varsos,

Siunčiu tad panieką broliams, 
Bet sesutei dar vis ne,
Nes kaip buvau aš mažytis, 
Ji mylėjo labai mane.

C. K. Ratkelis.

NELAISVĖJ.
Jau praėjo daug metelių, 
Kaip nelaisvėj reik kentėt, 
Skundžiaus broliams ir seselei, 
Bet jų balso negirdėt.

gana
Išvežant kūną, 

Pruseika pasakė

ii

Pirmiausiai atsirado gy
vūnai. o tik vėliau atsirado 
žmonės. Gyvūnai yra pir
mesnių is. Galima tatai 
spręsti, jog žmonės išsivys
tė iš gyvūnų. Taip ištikru
jų yra. Taip ir grynasis 
naujos gadynės mokslas į 
pripa rodo.

Ir kasgi tame blogo? Nie- 
!ko. Negali ir būti. Juk iš 
paprastų dalykų galima pa
daryti labai puikius. Ir jie 
nenustos savo vertės, jeigu 
jie padaryti iš ko tai papra
sto. Neatkreipiama domos 
kas jie buvo pirmiau (žalioj 
medegoj), by tik dabar ge
rai.

Nekitaip ir su žmonėmis. 
Mat, nėra svarbu, kuomi jie 
buvo kūdikystės dienose; 
svarbiausia, kuomi jie yra 
šiandien. Kad kūdikiai bu
vo paikučiais, tai žmones, 
kurie iš tų kūdikių išauga 
negalima vadinti paikšais. 
O ne! Ne žmonių čia kairi- v 
bė. Taip motina gamta no
ri — taip turi būti.

Taigi, jeigu žmonės išsi- į 
vystė iš gyvūnų (laukinių) 
ir išaugo iš kud:kių. tai ta
me nieko papiktinančio nė
ra. Bet jeigu žmonės (tūli, 
ne visi) vėl grįžta prie lau
kinių gyvūnų ir virsta į žvė
ris, — tada tai jau biauru. 
Juokinga ir pikta, kada už
augę žmonės pradeda virsti 
į kūdikius, rodos lyg reika
lautų, kad mama paimtų 
juos ant rankų, sūpuotų ir 
dainuotų: čiučia-liulia ma- 
žiutėlį. Ar ne? Bet dar 
juokingiau ir šlykščiau at
rodo, kuomet tūli žmonės 
grįžta ne tik kūdikių dieno- 
sna, bet ir primityvio žmo
gaus, laukinio žvėries sto
viu.

O tokių žmonių mes turi
me. Jie randasi ne pas ne
civilizuotas Afrikos tautas, 
— ne! Jie randasi pas civi
lizuotų lietuvių tautą.

Šie žmonės nėra paprasti 
darbininkai: jie yra net lai
kraščių redaktoriai.

Skaudu, kaipo apie tokius, 
taip kalbėt; skaudu juos 
matyt virstančius lauki
niais; juk.v jie redaktoriai! 
Suprantat,' redaktoriai!!! 
Bet ką daryt, kad teisybė 
taip nurodo. —žmogus iš- 
augština. ar pažemina save j 
savo darbais — pasakė tū
las mokslininkas. Taip ir 
su viršminėtais redaktoriais 
yra. Jie piauna. ką pasėjo. 
Jie išsigimsta, ir kiekvienas 
turi tiesą viešai apie tą pik
tą jų pasiryžimą pasakyti.

.Kas tie žmonės — redak
toriai?
Žebri o 

; audrą

Kas sekate kun. 
nužudymo pakeltą 
- žinote. Žinote ir 

tai, kad užmušėjai buvo tik
rais katalikais; kad valdžia 
sugavo juos ir nuteisė pa
korimui; kad valdžia dau
giau užmušėjų ne j ieško, nes 
jų nėra.
'' O vienok, kaip tik prieš 
akis šitų faktų tūlų laikraš
čių redaktoriai (tautininkai- 
klerikalai) nesidrovi saky
ti: "...vieton Krako ir Mon- 
tvido (šiuodu vyru užmušė 
kun. žebri — Mar.) turėtų 
nueiti ant kartuvių musų 
palaidūnai laikraštininkai, 
nes jie daug pavojingesni 
už Krakų ir Montvidą. Ši
tie du nelaimingi žuvo, bet 
tie liko ir dar toliaus platįs 
musų visuomenėj dorišką 
išgvėrimą...”

Pakartotus žodžius para
šė laikraščio redaktorius. 
Ir tai ne bedieviško laikraš
čio, bet tautiškai-katalikiš- 
ko. Jis omenyje turi Pru- 
seiką, šeštoką ir Neviacką 
— tai žmonės, prie kurių 
valdžia nei rankų nepridėjo 
ir niekas juos kriminalis
tais nepastatė. Betgi šitas 
redaktorius (dar ir kiti jam 
panašus) teisina tikrus 
žmogžudžius, o apkaltina 
visiškai nieko bendro su

Iš kares lauko
i PAGARSĖJĘ] "GOEBEN” 

IR ’BRESLAU” PA
SKANDINTI.

Londonas praneša, kad 
anglų submarinui pasisekė 
prasmukti pro visas turkų 
minas ir įneiti per Bosforą 
Juodon jūron. Bosfore an
glų povandeninis laivas pa
skandino pagarsėjusį turkų 
skraiduolį "Giebeną,” o juo
doj juroj — "Breslau.” A- 
budu skraiduoliai buvo nu
pirkti karei prasidėjus iš 
Vokietijos ir veik tik jiedu 
visą laiką bombardavo Ru
sijos pajūrio miestus. Ru
sų laivynas bijodavosi su 
jais ir susitikti.

Aš laukiu...
Aš laukiu,
Kada rytmečio aušra apgaubs musų žemę, 
Sužibės meilumu šviesi saulė, 
Spinduliais apkaišys nuodėmingąjį svietą 
Ir rasoms krikštolinėms nuplaus vargų dėmę. 
Aš laukiu,
Kada skriaudžiamieji vergai 
Susipras ir vienybėn sueis,
Kada krauju paplukusios žemės vaikai 
Paskutinėn kovon susieis.
Aš laukiu,
Kada smarkiosios vėtros sujus, 
Perkūnais - žaibais trankys žemę, 
Kada kraujo ir ašarų gilus klanai 
Pralieti Karės Dievui išdžius.
Aš laukiu,
Kada Milda skaisčioji 
Vėjuotais sparnais atplavens 
Ir jausmo tyraus kupinoji 
Man meilę širdin atgabens.
Aš laukiu,
Kada mylimoji mergelė jaunutė, 
It deivė stebuklingų vaizdų sukuryj, 
Prisiglaus prie krutinės suvargusios mano 
Ir šnabždės meilės pasaką gilioj užmirštyj. 
Apkabinusi kaklą mažutėmis rankoms, 
Glamonėdama, meiliai bučiuos 
Iš svajonių giliųjų, audringų minčių, 
Aukso dainai nupinti galybės priduos.
Aš laukiu,
Vai laukiu, nes skausmus kenčiu, 
Kada Giltinė, viešnia senai laukiamoji, 
Mano gyvasties išpilda ta paskutinė, 
Ateis paliuosuoti mane nuo kančių.
12. VIII. 15. Vardunas.

tuomi neturinčius žmones, 
šitas tautiško laikraščio re
daktorius trokšta šių ne
kaltų žmonių kraujo, nely
ginant plėšrusis žvėris ir 
apgailestuja kam jie yra___

jliuosi; kam juos nenužudo paguldo ant žemės, bet su- 
už tai, kad du kataliku nušo- prantantis bulius nieko jau 
vė kun. žebri ir jo gaspadi- nedaro, tik palikęs gulintį, 
nę. | nueina į jo kaimenę, pasi-

į pažįsta su jo kaimenės ne- 
kuriomis jam patinkamo- 

Į mis viešniomis, ir su di
džiausiu pasididžiavimu 

: grįžta, baubdamas savo 
i bandon.

Dėlei panašių gaidžiams 
arba buliams interesų, arba 
troškimo garbės vadovau
jančios mažumos, kilo ir 
šiandieninė karė: vien tik 
skirtumas tame, kad gyvu- 
nų kaujasi patįs kaimenės 
vadovai—buliai; karvės-gi, 
jaučiai ir veršiukai į tai tik 
žiuir su atida, kuris perga
lės.

Žmonijos išsivystyme, šio
je civilizacijos gadynėje, va
dovai — buliai geria užsida
rę šampaną, o jų vietoj turi 
žudytis nieko nekalti dar
bininkai, kurie tų karių iš 
tolo nenori. Tad pat oi, pa
kol plačiose liaudies sferose 
neįvyks susipratimas, pakol 
nenulaužys darbininkai va
dovams 
tol bus neišvengiamos žmo
nių skerdynės.

J. V. Vytautas.

Argi tokis redaktorius ir 
jam panašus literatiški pa
liegėliai nevirsta į žvėrį ? 
Sakykit, skaitytojai, ar to
ki žmonės turi sąžinę?!

Margeris.

Daugelis žmonių spėja, 
kad dabartinė baisioji Eu
ropos karė yra paskutinė ir 
jau daugiau karių nebus. 
Atsižvelgiant į prigimtį ir 
remianties patyrimais, pa
matysime visai ką kitą.

Gerai yra žinoma, kad 
žmogus godžiai prisirišęs 
prie turtų; jame veikia iš 
prigimties saumyliškumo 
instinktas ir žmogus trokš
ta garbės, o ypač jos pagei
dauja vadovai.

Paimkime Lietuvos kai
mo jaunimą, o tą patį paste
bėsime ką ir šiandien paste
bime tarpe didžiųjų valsty
bių. Vieno ir kito kaimo 

’ jaunimas retai kada turi 
tarpe savęs gerą sąryšį, 

: nuolat kįla vaidų, peštynių, 
o dėlei ko? Gi todėl, kad 
kaip vienas, taip ir kitas I 
kaimas turi savo vadovus, i 
ir abelnai, tiems vadovams 
už kokius mažmožius ar 
merginas susipykus. susiun- 
do vieni prieš kitus savo ša
lininkus; kįla vaidai ir muš
tynės. panašiai, kaip kad ir 
šioj karėj. Skirtumas tik 
tame, kad ten pliekiasi ir 
vadovai, o antra, ne su to
kiais ginklais; bet pasekmės 
vis tik tame, kurie kurius 
pergalės. Nors sužeistų ir 
užmuštų būva tankiai iš 
abiejų pusių, bet visgi gar
bė tiems, kurie atsilaikė. 
Apgalėtojai, jeigu dar jau
čiasi fiziškai silpni, pasi
kviečia kito kaimo vadovą 
su savo armija talkon; žino
ma, jam gerai užfundyda- 
mi (paveizdan.kaip dabar 
talkininkai Italijai) ir tada 
jau prasideda ablava ant 
pergalėtojų, kuri tęsiasi, 
kaip kada, per porą arba 
keletą metų. Užsibaigia 
tik tada, jei kuris pašalinis 
kaimo vadovas su savo ar
mija priverčia peštukus su
sitaikyt, sakysim, išsigert 
po keletą bonkų degtinės ir 
kad butų taika.

Didesniuos kaimuos gy
venant net sunku iš tokių 
peštukų kilpų išsigelbėt, nes 
sulig vadovo ir tiesos būva.; 
paveizdan. užkvietr kurį va- ■ 
karą į kur nors eit ir turi 
klausyt, nepribusi,— liksi 
nubaustu ir turėsi fundyt. 
Nedalyvausi su jais visai, 
persekioja — dar neretai 
kur sugriebę patamsyje ap
daužo. Tuo budu ir man 
teko patirt panašios karės; 
o už ką-gi ten "kariauja”? 
Gi už tą, kad kaimo vadovas 
nori sau garbę įgyt.

Tėmijant gamtos tvarką, 
mes atrasime garbės jieško- 
tojus ir tarpe gyvūnų. Pa
veizdan, paimkim vištas, 
jos turi savo vadovą gaidį 
ir kada vištų būrys susitin
ka kaimynes, gaidžiai tuoj 
kimba vienas kitam į skiau
teris, norėdami patirti, ku
ris galingesnis, pergalėto
jas tada, it caras ar kaizeris, 
užviešpatauja abudu vištų 
buriu ir visas myli; perga- 
lėtasis-gi slapstosi, kur po 
pamatais.

Antras vaizdelis man ga
na ryškus, kada aš parke
liaudavau ant vakacijų, ne
kartą teko paliose bandą

ganyti; kur didelių kaimų 
kaimenės ganosi ir visad 
pastebėdavau, kad kiekvie
noj kaimenėj yra viens iš 
drūčiausių bulių vadovas,
susiartinus-gi kaimenėms, 
veik visados drutuoliai (va
dovai) pasitarę eina imty
nių, ir tol kaujasi, pakol 
viens kitą nepergali; ne
kartą viens kitą nualsina.

škint, tad ar stebėtina, kad 
atsiranda visokių Sirvydų, 
Gilių, Gaigalų. Prisižiūrė
jus arčiau, žmogus negali 
iškęsti nepasakęs, jog "Ko
vos’’ redakcijoj kas-žin kam 
ten kaip ir "nevisi namie.”

* * *
Priežodis sako: "Su kvai

liu nesiginčyk.” Aš senai 
stebiuosi, argi jau to priežo- 

' džio niekad neužtėmijo "Ke
leivio," "Laisvės,” "Naujie
nų’’ ir "Kovos” redaktoriai, 
kurie dar vis argumentuoja 

' su bepartyviškos partijos 
organais, "Liežuvninke” ir 
”Ka-ku?

♦ * *

Atlantic City policijan- 
■ tams yra duota miera, su 
j kuria jie turi mieruot besi
maudančių moterų drabu
žius, kad nebūt trumpesni 
kaip įstatymai leidžia. Kaip 
tik tas įstatymas pagarsin
ta, Suvienytose Valstijose 
tuoj atsirado 13,678 kandi
datų į policijantus. Mat 
’ kiekvienam norėjosi mie
ruot. Fritzas.

♦ * ♦

”V. L.” džiaugiasi, kad 
Pruseika su Neviacku tiek 
iš jos laimės, kiek laimėjo 
Bagočius. Jeigu taip, tad 

! lai urnai vienybininkai aprū
pina "brolius” Sirvydą ir 
Ambraziejų šventais sakra
mentais, nes dabar jųjų ka- 
leina eit paskui Paukštį, ku
ris tuoj po teismo nukeliavo 
iš beprotnamio pas Abrao
mą.

Skaitytojų pastabos.
Nesistebėčiau, kad ir Švei

carija būt įtraukta į karę, 
nes dabar jau apsupta iš ri
šu pusių kariaujančių šalių: 
Francuzijos, Italijos, Aust
rijos ir Vokietijos. Bet ji 
gali džiaugties: Vokietijos 
submarinų nėra ko jai bijot. 
Jie ant kalnų neužlipa.

* :?c *

Plautius pasakė: "žmo
gus žmogui yra vilkas.” Jei 
jis butų pažinojęs musų tau
tiečius ir klerikalus, vietoj 
"vilko,” jis tą žodį butų pa
keitęs "kiaulė,” nes jie ne
pavojingi, tik baisiai nešva
rus gyvūnai.* * *

Stebėtina, kad visi, anot 
klerikalų, socijalistų iš kelio 
išvesti žmogžudžiai, yra 
karštais katalikais. Štai 
nors ir policijos lieutenan- 
tas Bekeris, nuteistas my
riop už nužudymą gemble- 
rio (kataržniko) Rosenthal. 
kurs gaudamas vos S1750.00 
algos ant metų, pasidėjo į 

i banką "iš dievo malonės” į 
metų laiką net §107,000, 
prieš pat mirtį buvo aprū
pintas "šventais sakramen
tais" katalikų kunigų Curry1 
ir Cushin, kurie netik grie- 
kus atleido, bet dar ir pas
kutinį patepimą suteikė, j 
Nejaugi ir dabar dar rasis 
žmonių, kurie panorės eit 
į tą dangų, į kurį kunigai 
siunčia visokius Kiaulėmis, 
Macochus ir Beckerius?

* ♦ ♦

Rusijos valdžia vėl sus
tabdė 43 progresyriškesnius 
laikraščius. Ką-gi kita da
rysi! Rusijoj popiera rei
kalinga spausdinimui popie
rinių pinigų.

♦ ♦ ♦

"Keleivis” patėmijo, kad 
"Kova” spausdina tūlą kny
gutę, kuri btrvo atspausdin
ta "Keleivy” ir paskiau at
skiroj knygutėj, ir pridūrė, 
kad toks darbas yra berei
kalingas eikvojimas kaštų, 
nes yra tūkstančiai kitų ra
štų, kurius būt verta turėt, 
vietoj spausdint kas jau at
spausdinta. ”Kovoj” gi re
daktorius ir "draugai" prv 
dėjo it kūdikiai barties, iš- 
metinėt, ir net kokius ten 
protestus tame pamatė. Jei garsino vardą "Kovoj.” Ro
jau socijalistai tarp savęs ki garbė! 
negali padoriai dalykų išai-

♦ ♦ ♦

Tautininkai labai nemyli 
klerikalinių laikraščių plati- 
nimosi. Todėl, kad dabar 
visgi keletas klerikalų skai
to jųjų insinuacijas, vėliaus, 
žinoma, jie skaitys savuo
sius, tautiškų-gi lapelių ne
bus kam skaito, nes apsiš
vietusiam žmogui tų lapelių 
neįsiulysi.

* * *

LSS. V. rajono šimetinė 
valdyba pilnai rinkimais už
ganėdinta. Vienas net po 
korespondencijomis pasira
šinėja: ”Veikiančio Komite
to narys.” Matyt jam tas 
urėdas labai patinka.

♦ ♦ ♦

Gerai turėti gerų draugų. 
Štai kad ir aš pats, buvau a- 
pie porą mėnesių rajono or
ganizatoriaus pagelbininku. 
Gi, žiuriu, širšinas jau ir pa-

Rasos.
Krinta rasos 
Sidabrinės, 
Ant jaunosios 
Man krutinės, 
žvilga perlais 
žemčiuginiais, 
Mirga spinduliais 
Ugniniais...

Vai ne rasos, 
Ne ugninės, 
Krinta, mainos 
žemčiuginės,

Tai iš skausmo 
širdužėlės, 
Iš akių krint’ 
Ašarėlės....

IV. 24. 15.
Merkynės Vaidyla.

Nesakykit...
NESAKYKIT, KAD 
Man sunku, 
Aš juokiuos, 
Bet ne dejuoju, 
Juk aš niekam 
Nesiskundžiu, 
Nors ir verkdamas 
Dainuoju...

Nežinau iš ko 
Džiaugiuosi, 
Ar kad vienas 
Aš be nieko, 
Kaip vienuolys 
Vienuolyne, 
Kad draugai 
Mane palieka.

Nežinau iš ko man 
Linksma, 
Gal, kad meilės 
Nepažįstu,
Ar kad veidas 
Kas dien gelsta, 
Kaip kvietkelis 
Džiustu, vystu...

Nesakykit, kad man 
Vargas, 
Nors baisus šešėlis 
Slenka...
Nesakykit,
Mieli žmonės, 
Kad aš turiu 
Dalį menką...

Merkynės Valdyta.

Rugpiučio 9 d. East Ar- 
lingtone, Vt., mirė Rapolas 
Baltrūnas, 45 metų am
žiaus vyras; paliko moterį, 
apie 18 metų dukterį ir du 
jaunesniu vaiku.

Kadangi velionis buvo pa
sišventęs apšvietos platin
tojas ir nemaža yra nuvei
kęs visuomenės labui, tai 
reikia padaryti nors trum
pą jo gyvenimo peržvalgą.

Velionis gimė Remygalos 
miestelyje, Panevėžio pavie
te, Kauno gub. Pabaigus 
jam Realinę Panevėžio mo
kyklą, kaip daugeliui lietu
vių inteligentų, taip ir Ra
polui Baltrūnui prisiėjo su
sidurt su tomis aplinkybė
mis, kokias sutinka didžiu
ma musų inteligentijos. 
Tėvai norėjo, kad Ra
polas butų kunigu ir varė 
seminarijom jam grieštai 
atsisakius eit seminarijon, 
supykę tėvai išvarė iš na
mų.

Neturėdamas jokios pa
ramos, augštesnių moks
lų lankyt negalėjo ir todėl 
prisišliejo Ramygalos vals
čiaus raštinėj, kurioje išbu
vo iki 1905 m. Revoliucijos 
metu jis prasikalto valdžiai 
ir turėjo prasišalint iš Lie
tuvos. Kokį laiką pasislap- 
stęs, 1907 m. R. Baltrūnas 
atkeliavo Amerikon ir apsi
gyveno Bostone, paskui per
sikėlė į White Plains, N. Y., 
o vėliau į East ArĖngton, 
Vt. Jis čia atrado tinkamą 
savo norui ramią vietelę 
tarpmiškyje, kur ir užbaigė 
savo gyvenimo dienas.

Nors Baltrūnas buvo 
menkos sveikatos ir gana 
jau suvargintas aplinkybių 
vienok visomis jėgomis dir
bo visuomenės labui. Velio
nis buvo nuolatiniu ''Kelei
vio” bendradarbiu. Raši
nėjo ir kituose pirmeiviš
kuose laikraščiuose ir plati
no apšvietą žodžiu. Bet kai
po laisvų pažiūrų žmogus 
susidurdavo su klerikalais. 
Prieš porą metų Baltrūnas 
savo namelyj įsteigė skai
tyklą ir surengė keletą ge
resnių paskaitų, už ką pas 
vietinius fanatikus užsi
traukė "bedievio” vardą, su 
kuriuom jis ir mirė.

Jis buvo labai pamylėjęs 
astronomiją ir diktokas 
pluoštas jo raštų da nepa
siekė spaudos.

Laidotuvėse, be giminių 
ir vietinių, dalyvavo būrelis 
draugų iš kitur: K. Šidlaus
kas, F. J. Bagičius, j. Ge
gužis iš Bostono, ir L. Pru
seika iš Brooklyno.

Laidotuvės buvo 
įdomios, 
drg. L. 
prakalbą kaipo laisvam 
žmogui. PA czzzt ~zlizzi? 
šeimynai tarp dievuotų kai
mynų, po aplinkybių įtekme 
nabašninkas nuvežta baž
nyčion, kur airių katalikų 
kunigas atliko bažnytines 
apeigas. Nuvežus gi ant 
kapinių, drg. F. J. Bagočius 
pasakė prakalbą.

Ir taip velionį nuleista 
duobėn, kur pasibaigia visi 
žmogaus gyvenimo takai, 
visos nelaimės ir vargai.

Ilsėkis, Rapole, ramybėj. 
Tu už mus dabar laiminges
nis.

ANT GALIPOLIO IŠLIPO 
DA 50,000 KAREIVIŲ.
Kuomet vokiečiai veržiasi 

vis gilyn ir gilyn į Rusiją, 
tai sąjungininkai daro di
džiausias pastangas, kad 
prasimušus per Dardane- 
lius ir paėmus Konstantino
polį. Tas netik atsvertų 
Varšavos nuostolį, bet ir 
atidarytų Rusijon kelią, ku
riuo sąjungininkai galėtų 
susisiekti rankomis su Ru
sija ir duoti jai pagalbą, 
ypač ginklais ir amunicija. 
Tuo tikslu ant Galipolio 
pussalio pereitoj sąvaitėj 
sąjungininkai išsodino 50 
tūkstančių naujų kareivių 
ir pradėjo smarkiai turkus 
atakuot.

VOKIEČIŲ ORLAIVIAI 
VĖL UŽPUOLĖ 

ANGLIJĄ.
Pereitoj sąvaitėj vokiečių 

zeppelinai nulėkę per jūres 
vėl padarė užpuolimą ant 
Anglijos miestų. Pirmu už
puolimu mėtydami bombas 
vokiečių lakūnai užmušė 9 
moteris, 4 vaikus ir 1 vyrą; 
sužeidė 7 moteris, 2 vaiku ir 
4 vyrus. Beto kilo daug 
gaisrų. Anglai šaudė į or
laivius iš kanuolių ir sako 
vieną jų sugadinę, kuris pa
skui grįždamas įkritęs į jū
res. Antru užpuolimu vo
kiečiai tik 2 moteri užmušė. 
Didvyriai!

AUSTRAI BOMBARDA
VO BIELGRADĄ.

Praėjusi nedėldienį aust
rai vėl bombardavo Serbi
jos sostinę Bielgradą, bet 
pradėjus serbams bombar
duoti austrų Semliną, aust
rų kanuolės prieš Bielgradą 
nutilo.

MĖTO BOMBAS J SUŽEI
STŲJŲ TRAUKINIUS.
Petrogradas praneša, kad 

pereitoj subatoj vokiečių 
orlaivis nulėkė net Minsko 
gubernijon ir metė tenai ke
lias bombas Į sužeistųjų 
traukini. Du vagonai likos 
suardyti, 3 sužeistieji už
mušti ir keliolika sužeista. 
Dviem valandom anksčiau 
vokiečių orlaivis metė bom
bą į sužeistųjų traukinį 
Lenkijoj. Daug žmonių bu
vo užmušta.

.BOMBARDAVO GELE
ŽINKELIO TUNELĮ.
Berlynas praneša, kad 

ties St Die vokiečių artile
rija bombardavo franeuzų 
geležinkelio tunelį, idant 
atsilyginti tuomi francu- 
zams už bombardavimą 
Fechto paupyje Muenstero.

NETEKIMAS VARŠAVOS, 
TAI DIDELIS NUO

STOLIS.
Vokiečiai sako, kad ne

tekimas Varšavos, tai dide
lis Rusijai nuostolis,nesVar- 
šavoj buvo didžiausios rusų 
amunicijos dirbtuvės, kurio
se dirbo 10,000 žmonių. Iš
vežti pagarsėjusį Varšavos 
knygyną rusams taipgi ne
pavyko, nes vokiečiai grei
čiau atėjo, negu rusų buvo 
tikėtasi.
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Vokiečiai persikėle per 
Narevo upę.

Pereitoj subatoj vokiečių 
armija jau persikėlė per 
Narevo upę, kur nuo Varša
vos puolimo iki šiol rusai 
turėjo juos sulaikę. Tarp 
Narevo ir Bugo upių buvo 
atkakliausis mušys. Jeigu 
rusai nebūtų čia taip ilgai 
prieš vokiečius laikęsi, tai 
vokiečiai butų užėję už akių 
Varšavos armijai ir butų už
kirtu jai pasitraukimo ke
lią. Dabar nors vokiečiai ir 
persikėlė per Narevą, tai 
rusų armijai pavojaus jau 
nėra.

AŠTRUS VOKIEČIŲ ĮSA
KYMAS.

’’Litovskaja Rus" rašo, 
kad kelių Kauno gubernijos 
apskričių gyventojai prane
šu, jog vyriausis vokiečių 
štabas išleidęs skelbimą, ku
riuo vokiečių užimtųjų vie
tų gyventojams esą Įsakoma 
pasilikti savo nuolat gyve- 

I narnose vietose. Apleidusie^ 
; ji savo gyvenamąją vietą, be 
vokiečių karės vyriausybės 
leidimo, busią šaudomi, o jų 
turtas konfiskuojamas. Vo
kiečių kareiviai, kaip rašo 
"Litovskaja Rus," prisiden
gdami tuo Įsakymu, eina 
plėšti tariamųjų prasikaltė
lių turtą.

LAUKIAMA BALKANŲ 
PRISIDĖJIMO.

Balkanų prisidėjimas prie 
sąjungininkų jau kaip ir 
nutartas. Bulgarija nori, 
kad už tą prisidėjimą jai bu
tų atiduota Albanija. Ser
bija da nenori su tuo sutik
ti, nes ji pati nori Albaniją 
pasiimti, bet nėra abejonės, 
kad sutiks. To būtinai rei
kalauja sąjungininkai. Be
to, Serbijos pasienyje, kaip 
sako telegramos, vokiečiai 
isu austrais sutraukė 400,- 
000 kareivių ir mano ją su- 
itriuškinti. Todėl ir pačiai 
Serbijai labai norėtųsi gau

bti Bulgariją talkon. O jei 
tik Bulgarija žengtų, tai su 
ja tuojaus eitų Rumunija ir 
Graikija.
VOKIEČIŲSVAJONĖS.

Anglų laikraštis ”Times/‘ 
sužinojęs iš vieno vokiečių 
oficierio, rašo, kad vyriau- 
sis vokiečių štabas svajojąs 
sumušti rusus, Įsilaužti Ma- 
žojon Rusijon ligi jos vidu- 
Tio, atimti iš Rusijos ir tuo
jau atiduoti Rumunijai Be
sarabiją. kad tokiu budu nu
tildžius Balkanus. Pietuose 
vokiečiai nori nuslinkti ligi 
Odesos, o vakarų šiaurėje 
—užimti Baltijos kraštą. Po 
šio viso darbo, jau palaido
mis rankomis, vokiečiai no
rėtų užpulti per miestą Ka
lė (Calais) Angliją.

Vokiečių sumanymu tam 
mieste turėtų pasidarbuoti 
didžiosios armotos, kurioms 
pavyktų, girdi, išvaryti ang
lų laivus iš Pa-de-Kalė są- 
siauros ir sugriauti Angli
jos pajurės miestą Doverą. 
Doverą sugriovus vokie
čiams esą nesunku jau butų 
išsodinti desantas anglų že
mėn. Desanto vežimui vo
kiečiai išanksto padarysią 

^fengvų iš aliumini jos laive
lių.

VOKIEČIAI PASKANDI
NO SAVO SKRAIDUOLĮ.

Vokiečių skraiduolis ”Me- 
r” paskandino Šiaurės 

uroj nedidelį anglų karišką 
-’vą "Romsey” ir leidosi 

bėgti. Anglų skraiduoliai 
nradėjo užpuoliką vyties, 
latydami, kad neišbėgs, 
)kiečiai susprogdino savo 
avą ir nuėjo ant dugno.

3 DIENAS PASITRAU
KĖ 40 VARSTŲ.

Berlynas oficijaliai pra- 
a, kad nuo 9 iki 12 rug- 
čio rusai pasitraukė Len- 
jj 40 varstų. Tai reikėjo 
eik jau risčia bėgti.

KOVA SU VOKIEČIŲ 
PREKIŲ VEŽIMU 

RUSIJON.
Rusų finansų ministerio 

draugui pirmininkaujant, 
Petrapilyj buvo tariamasi 
apie tai, kokiu budu reikia 
trukdyti vežimą Rusijon že
mės ir pramonės produktų 
iš kariaujančiųjų su Rusija 
valstybių. Pasirodė, kad 
tokių daiktų yra vežama 
Rusijon per neutrales vals
tybes. Ligi šiol tokios įta
riamos prekės buvo apdeda- 
mos didesniu muitu. Bet 
tokia kovos pramonė pasi
rodė persilpna esanti. Ta
ryba nutarė, kad reikia įve
sti griežtesnes priemones 
austrų ir vokiečių veža
miems Rusijon dirbiniams 
sulaikyt.

LOMŽA PAIMTA 
ŠTURMU. ,

Pereitoj sąvaitėj vokiečiai 
šturmu paėmė Lenkijos mie
stą Lomžą. Lomža yra 
gubernijos miestas ir pasta
ruoju laiku buvo stipriai ru
sų fortifikuota. Jis stovi 
prie Narevo upės, apie 100 
varstų Į pietvakarius nuo 
Suvalkų.

VOKIEČIŲ ORLAIVIS 
ANT DVINSKO.

Rugpiučio 11 d. virš Dvin- 
sko pirmu syk pasirodė vo
kiečių orlaivis, kuris laikė
si labai augštai ir fotogra
favo tvirtovės padėjimą, 
apsukęs fortus, vėl nulėkė.

1$ AMERIKOS.
KAPITALISTŲ VALDŽIA 

SIUNTA.
Bridgeporte, Conn., poli

cija areštavo 3 mašinistų 
unijos vyrus už prakalbų 
sakymą "darbininkams. Are
štuotų advokatas teišme pa
klausė, kokią tiesą policija 
turėjo juos areštuoti, kuo
met nėra tokio Įstatymo, ku
ris draustų sakyti susirinki
me ant privatiškos žemės 
prakalbą. Policijos virši
ninkas atsakė, kad jis nebū
tų juos areštavęs, jeigu jie 
butų kalbėję apie tikėjimą, 
bet jie kalbėjo apie darbinin
kų reikalus, o majoras už
draudė kalbėti apie tokius 
dalykus darbininkų susirin
kimuose.

Iš proto eina tie begė
džiai !

NUBAUDĖ STREIKLAU
ŽIUS.

Worcester, Mass.— Tei- 
-ėjas Stobbs nubaudė po ioO 
du streiklaužiu už nešioji
mąsi revolverių. Jiedu bu
vo užpuolę su revolveriais 
streikierių pikietus, kurie 
bandė atkalbėt juodu nuo 
darbo. Čia streikuoja Rice, 
Barton & Fales Machine 
and Iron Co. darbininkai.

PLĖŠIKAS GAVO
$23,500.

Cedar Rapids, Ia. — 
ksti 4 rugpiučio rytą vie

nas vyras jnėjo į Cedar Ra
pids National Banką ir pa
griebęs $23,500 pinigų pa
bėgo.

An-

NELAIMĖ ANT GELE
ŽINKELIO.

Netoli Columbus, Ohio, 
12 rugpiučio prekių trauki
nys susikūlė su pasažieriniu 
traukiniu. Keturi žmonės 
likos užmušti, o 20 sužeista.

UŽDRAUDĖ DARBININ
KŲ SUSIRINKIMUS.

Bridgeporto, Conn., ma
joras uždraudė laikyt gar
vežių dirbtuvės darbinin
kams susirinkimus. Teis
mas tą uždraudimą patvir
tino.
Tai pamoka darbininkams, 

kad kapitalo šunų nerinktų 
valdininkus. Socijalistas 

to nepadarytų.

HOLLAND AMERICA LI
NIJA VISASVIETINĖJ 

PARODOJ.
Holland America Linija, 

lietuviams žinoma kaipo 
Rotterdamo linija, kaip pa
duoda laikraščiai, dalyvavo 
visasvietinėj parodoj San 
Francisco. Ji ištaisė pir
mos klesos ruimus suside
dančius iš sėdėjimo, miega
mojo, maudyklės ir daiktų 
skyriaus, taipgi tris antros 
klesos kambarius, trečios 
klesos valgomąjį kambarį ir 
špižarnę. Visos šios vietos 
buvo tikra kopija nuo laivo 
"Statedam,” naujausio jū
rių milžino, kuris priklauso 
tajai linijai. Viskas sutai
syta taip, kad įnėjęs ten 
žmogus, jauties taip, kaip 
ant tikro laivo. Priegtam 
ji išstatė dar puikius mode
lius laivų "Statedam" ir 
"Rotterdam.” Augščiausi 
teisėjai Panamos-Pacific 
International Exhibition 
suteikė tai kompanijai pir
mą dovaną ir geriausi pa
gyrimą, kokį tik galima 
gauti.

KALĖJIMAS AR BAŽNY
ČIA, TAI VISVIENA.
Laikraščiai praneša, kad 

Stocktone, Cal. tūlas T. 
Wingemeir suardė "sala- 
veišių” armijos pamaldas, 
užką jam teisėjas Tye pas
kyrė šitokią bausmę: vaikš
čiot per metus kas nedėldie- 
nis bažnyčion, arba eit ant 
50 dienų kalėjiman. Iš to iš
eina, kad kalėjimas ir baž
nyčia — tai tas pats.

DIDELIS STREIKAS 
DRATINĖJE.

New Haven, Conn.— 
Mums pranešama, kad 
priežasties 
mų materialių sąlygų kilo 
streikas didelėje vielų (dra- 
tų) dirbimo dirbtuvėje. Dar
bininkai nutarė laikyties 
vienybėje kol streiką lai
mės. Plačiau bus kitame 
numeryje.

nebepakenčia-

DOVANOS!
Per Rugpiutį ir Rugsėjį 

duosim dovanas kiek
vienam, kuris užrašys 

"Keleivį.”
Todėl gerbiami "Keleivio" skaity

tojai ir abelnai pirmeiviai-žmonės 

padėkit mums platint apšvietą 

tarpe lietuvių darbininkų.

Dovanos duosis sekančios:
DUOSIM 50c. VERTĖS KNYGŲ 

kievienam ’’Keleivio” skaitytojui, 
kuris prikalbins vieną naują "Ke
leiviui" prenumeratorių ant metų

DUOSIM $1.00 VERTĖS KNYGŲ 

kiekvienam "Keleivio” skaityto
jui, kuris prikalbins du prenume
ratorių.

DUOSIM $1.50 VERTĖS KNYGŲ 

Kiekvienam "Keleivio" skaityto
jui, kuris prikalbins tris naujus 
skaitytojus "Keleiviui.”
Knygos bus duodamos ir tiems, 
kurie užrašys "Keleivį’’ kam nors 
dovanų.
Knygas galima pasirinkti iš pa
duoto žemiau kataliogo.

ŠITOS KNYGOS SKYRIAMOS 

DOVANOMS.

Sielos Balsai............................................................. 75c.

šeimyniškas lietuvių gyvenimas

Juškevičiaus dainose ..................... 35c

Eilės ir Straipsniai. Dalis knygos 

perspausdinta iš ”KeL” Kalendo

riaus 1913 ............................................................ 25c

Apie Dievą, Velnią, Dangų ir Pra

garą ...................................................................  25c.

Kur musų bočiai gyveno.....................25c

Nihilistai arba užmušimas caro

Aleksandro II ............................................. 25c

Byla Detroit’o katalikų su sodjalis-

tais. ..................................................................................... 25c

Kodėl aš netikiu į Dievą .... 20c. 

Materijalistiškasis istorijos supra

timas ............................................................................. 20c

Žmonių Skerdykla ..................................... 15c.

O. S. S. arba šliubinė iškilmė 15c. 

Dievo žmogus ..................................................... 15c

Anarchizmas ............................................................. 15c

Amžinos dainos..........................................................15c

Socijalizmas ir Religija.....................10c.

Žingsnis prie šviesos ............................. 10c.

Kurgi tas viskas nyksta .... 10c. 

Per skylę ir Panelė švenčiausia Sa

snavoj ............................................................................ 10c

Dėlko žmogui reikia gert Ir val

gyt? ............................................................................. 10c

Amerikoniškos Vestuvės.....................10c

Legališki žmogžudžiai .. 

Davatkų gadzinkos ....

.. 10c 

.. 10c

Knygų reikalaukit sykiu, kaip 

siųsite naują prenumeratą. Taip

gi malonėkit prašyt aiškiai adresą 

to, kuriam reikia nusiųst laikraštį 

ir savo adresą, ant kurio reikia nu

siųst knygas.

Siunčiant prenumeratą visados 

parašykit adresą sekančiai:

"KELEIVIS”

28 Broadway, So. Boston, Mass.

I

KELEIVIS

AUKOS Pajieškau brolio Juozo Regelkio, ‘ > •

LIETUVOS ŠELPIMUI. gyveno Hortshome City Okla. Mel-; 1*3116^1 ITiaS»
džm Re^lk.s j Visi Kulpmont’o ir apie-

1170 e. ii6th str.. chicago, m. j linkės lietuviai norintieji 
pamatyt arba užsirašyt lai
kraštį „Keleivį,” kreipkitės 
prie "Keleivio" agento se
kančiu adresu:
J. D. Taunis Photo Studio, 

161 Chestnut str., 
Kulpmont, Pa.

GRAND RAPIDS. MICH.

Liepos 25 Vietinis L.Š.F. Komite
tas buvo surengęs spektaklį ir pra
kalbas, nuo kurių liko $17.17 pelno.

Buvo aukauta ...................... $5.42
Už tikietus ........................... $13.60

Viso $19.02.
Turėjom išlaidų $2.35. Atėmus 

išlaidas $2.35, lieka pelno $17.17.
Nutarėm pasiųsti L.Š.F. iždan 15 

dolerių, likusius $2.17 pasįiaikėmc 
savo ižde.

Aukautojų vardai:
V. K. Liumas, K. Gillis, J. Bautkus, 

P. Varnas, O. Besaspariutė po 50c.
S. Daukšas, K. Jakimavičius, J. 

Gutauskas, A. Dyčus, V. Karvelis — 
po 25c.

Smulkių aukų surinkta $1.16. Au
kautus

Virš 
miau.

mažiau 25c. neįvardinam. 
Iždininkas Ig. Balis.

Raštininkas A. B. Telyčėnas 
minėtas aukas $15.00 priė- 

T. L. Dundulis.

Pajieškojimai
Pajieškau Juozapo česnavičiaus, 

Suvalkų gub., Vištyčių parapijos, 
metai Amerikoj, pirmiau 
Pittsburgh, Pa. Kas apie 
malonėkit pranešt arba lai 
sišaukia šiuo adresu:

Antanas Lengvinas,
P. O. BOX 59,

3
gyveno 

jį žino 
pats at-

(35)
Gilbertville, Mass.

Pajieškau brolio Vincento Maras- 
kos; Kauno gub, Šiaulių pav, Pa
šušvio par, pirmiau gyveno Angli
joj, Škotijoj. 6 metai kaip Ameri
koj. Kadaise dirbo W. Virginijoj an
glių kasyklose. Meldžiu atsišaukti.

’ K. Maraška, (33)
Sydney Minės Čepe, Briton, N.

Canada.

Pajieškau pusbrolio Juozo Lauri
naičio ir Petronėlės Globiutės; abudu 
Kauno gub. J. Laurinaitis Jurbarko 
parapijos, Malvilio kaimo; Glo- 
biutė Eržvilko par., kaimo Žukaičių. 
Malonėkit širdingai atsišaukt (33) 

Pranas Mockus,
6 Norman str.. Bridgeton, Glasgow 

Scotland.

Pajieškau savo vyro Prano Bart
kaus, kuris mane apleido metai at
gal ir paliko su penkiais kūdikiais 
dideliame varge. Jis yra 33 metų 
amžiaus, 5-kių pėdų ir 8-nių colių 
aukščio, eina biskį sulinkęs, kalba 
ir rašo angliškai, griežia smuiku ir 
dūduoja basu; storos kalbos ir turi 
ant kaktos tarpe blakstienų žymę iš 
sužeidimo, jeigu kur panašus žmo
gus rastųsi, meldžiu man pranešti, 
užką aš busiu labai dėkinga. (34) 

Yzabelė Bartkienė,
919 E. Market st, Dės Moines, Ia.

Pajieškau Petro Gulbino; paeina 
iš Kauno gub, Plungės par, Nauso- 
dų kaimo. Turiu svarbų reikalą, 
malonėkit atsišaukti šiuo antrašu.

Domininkas Blažius,
1700 N. Ashland avė, Chicago. III.

Pajieškau pusbrolių Jono ir Povi
lo Kiršių; Kauno gub., Zarasų pav., 
Daugelio par., Šalnėnų sodžiaus. 
Meldžiu atsišaukti.

Juozas Bračiška,
BOX 433, Minersville, Pa.

Pajieškau Jono Tomley. Pirmiau 
gyveno Classburgh, W. Va. Jį pat;, 
arba kas kitas meldžiu pranešti.

Morta Bucheel,
BOX 114, Bower, W. Va.

Kazlaus- 
par., Ru- 
Chicagoj.

Pajieškau Jono ir Prano 
kų; Kauno gub., Grinkiškio 
žiu kaimo; pirmiau gyveno 
Malonėkit atsišaukti.

Kazys Kablys,
BOX 781, Rockford, III.

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės nuo 20 iki 40 m. am
žiaus. Aš esu 31 m. Jei našlė —; 
turi būt turtinga. Turi sutikti imt 
civilišką šliubą. Su pirmu laišku ma
lonėkite prisiųsti paveikslą.

Laurynas Araram, 
P. O. BOX 631, So. Manchester.

Conn.

JO

Pajieškau draugo Juozo Kepalo; 
Kauno gub., Ukmergės pav., Kama- 

įjų par., Kalvių sodžiaus. Jis pats, 
j ar jį žinantie, meldžiu suteikti 
; adresą.

Antanas Sabalis,
j 404 So. 24th st., Philadelphia, Pa.

Pajieškau pusbrolio Juozo Mečo- 
nio; Kauno gub., Panevėžio pav., 
Rozalino par., Butkalaukiu kaimo. 4 

I metai atgal gyveno Washington, 
; Wis. Meldžiu atsišaukti.

Jurgis Mečonis,
■ 135 Spring str., Muskegan, Mich.

Pajieškau brolio Jono Daugėlos. 
: Du metu gyveno Anglijoj, Škotijoj. 
' Suvalkietis, Naumiesčio pav., Sin- 
j tautų miestelio. Kuris pirmasai 
■praneš man brolio adresą, tam pada- 
• rysiu labai dailią špilką j kaklaraiš- 
i tį su jūsų paveikslu vertės $1.00.

Jurgis Daugėla,
133 R. R. Hill st., Waterbury, Conn.

Pajieškau Juozo Grigaliūno; Kau
no gub., Šančių miestelio. 1907 m. 
rašė iš Maskvos gub., kad išvažiuo
jąs Amerikon.

I kon ir norėčiau 
atsišaukti.

Jonas
BOX 223,

Aš atvykau Ameri- 
susižinoti. Meldžiu
Šmuilis.

Depue, III.

Pajieškau brolio Andriaus Vilčau- 
sko; gyvena Chicagoje. 
amato siuvėjas, dirba, 

^Halsted st. Meldžiu 
: šaukti.

Feliksas Wilson.
102 Koekuk st, Otavia, Kans.

Pajieškau pažįstamos Marės Le- 
ketalis. girdėjau gyvena Newton 

I Uper Falls. Mass. Paeina iš Viežai- 
i čių Gargždų par, Telšių pav. Norė- 
Įčiau, kad ji pati, ar ją žinantie su- 
' teiktų adresą.

Barbora Montrim,
j BOX 38, Canton, Mass.
j Pajieškau draugų, Jaronimo ir 
■ Kostantino Motuzų ir Jono Petručio; 
visi Kauno gub, Kalvarijos miesto.

i Girdėjau gyvena Kanadoj. Meldžiu 
I atsišaukti.

T. Mickus,
255 Wallace str New Haven, Conn.

Jisai iš 
rodos, ant 

jj patį atsi-

Pajieškau pusseserių Marijonos ir 
Monikos Jesulikių (abidvi už vyrų); 
Kauno gub, Raseinių pav, Viduklės 
par. Jos pačios, ar kas kitas, lai 
suteikia adresą. Prie progos, pajie
škau ir savo pusbrolio Antano Ber- 
zinskio. kadaise laikė smuklę ant 
14-tos ir Canal gatvių, Chicagoj.

Monika Jonušienė,
P. O. BOX 469, Hartshorne, Okla.

Pajieškau savo vyro Klemenso Ge
dučio; Kauno gub., Telšių pav., Ry- 
navos kaimo, kuris pabėgo nuo ma
nęs ketverge, 12 augusto, 1915 m.

I

palikęs mane be cento didžiausiame 
varge su dviem vaikeliais. Jis yra 
33 metų, 5-kių pėdų ir 8 colių augš
čio, juodi plaukai, palei nosį perplau
tas randas. Kreivi dantis. šneka 
lietuviškai ir angliškai. Kas tokį 
vyrą žinotų meldžiu pranešt man.

„ . . (34)
Stanislava Skeliauskaitė-Gedutiene

47 Third st, So. Boston, Mass.

Pajieškau brolio Jono Turulio, gy
veno Detroit, Mich, o dabar nežinau 
kur persikėlė. Kauno gub, Ragavos 
vals, Bredzvalkės kaimo. Turiu 
Svarbų reikalą. Kas apie jį žino 
malonėkit pranešti, arba pats lai at
sišaukia šiuo adresu:

Kaz. Turulis, 
1616 Madison st, Gary, Ind.

Pajieškau trijų brolių: Simano, 
Kazimiero ir Antano Joneliunų; Vil
niau gub., Trakų pav., Vosiškių so- 
džaus. Kas žinotų, arba jie patįs te
gul duoda žinią.

Mykolas Joneliunas, (35) 
B0X 109, South Wintsor, Conn.

Pajieškau apsivedimui blaivios, su 
gera išvaizda merginos. Aš esu 
25 metų amžiaus. Blaivas ir varto
ju kelias kalbas. Turiu gerą darbą 
ir uždirbu po $20 sąvaitėj. Plates
nių žinių kreipkitės laišku.

J. F. S. (35)
P. O. B0X 750, So. Manchester,

Conn.

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 18 iki 21 metų senumo. Mergi
na turi būt laisva ir dora, mokanti 
šios šalies kalbą ir rašymą. Aš es- 
mi 24 metų vaikinas, nerūkau ir 
prie svaiginančių gėrimų neturiu 
pritraukimo. Myliu apšvietą ir dai- 
lą. Rašydamos laišką, įdėkit savo 
paveikslėlį.

L. J. Ur-as,
P. O. BOX 842, West Frankfort, III-

Pajieškau draugų: Alfonso Tamo
šiūno, Juozo Dagio, Igno Montvilo, 
Leono Navicko, Petro Buko, Juozo 
Šukio, Jono Kazlausko, Jono Jonai
čio, Stanislovo Danausko, Jono Var
nos; visi Razalino par, Panevėžio 
pav.

Valentas L. Ciehanauskas, 
95 Corless avė, Lestershire, N. Y.

Pajieškau brolio Kazimiero Juškio; 
Suvalkų 
Pakonių 
Pirmiau 
Meldžiu

BOX 2,

gub, Marijampolės pav, 
par, Kibliškių sodžiaus, 
gyveno Wilmerding, Pa. 

atsišaukti.
D. Juškis,

Cedar Point UI.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
mokančios anglų kalbą, nuo_ 24 iki 
30 m. amžiaus, mylinčios laisvą gy
venimą ir sutinkančios imt civilišką 
šliubą. Platesnių žinių kreipkitės 
laišku. Malonėkit prisiųsti savo pa
veikslėlį.

Gen. Dėl.
K. Adams, 

Binghamton, N. Y.

Pajieškau pusseserių: Marijonos ir 
Elzbietos Bursokutaičių; Suvalkų 
gub., Amalviškių kaimo.

Elena Gudaičiutė,
1547 N. st, Chicago, III.

Pajieškau Juozapo Basche; Kauno 
gub., Raseinių pav., Jurbarko vals.; 
pirmiau gyveno Bostone. Vidutinio 
ūgio, balto veido, plaukai šviesiai 
feltoni. Kalba lietuviškai ir angliš- 

ai; vedęs. Kas jį pastebėtų, mel
džiu skubiai pranešti.

Dominikas Naujokas,
27 School str., Cambridge, Mass.

Pajieškau draugų, Tado Gaspero, 
Stasio Rapeikio, Julijono Šatkaus ir 
Liudvikos Munikevičaitės; visi Kau
no gub., Telšių Pav., Duseikių dvaro. 
Turiu svarbų reikalą. Norėčiau su
sižinoti. Malonėkite atsiliepti.

Leo. Katarskis,
% A. J. Co, Elmira, Mich.

Pajieškau Julės Pupočiukės, pusse
serės; Kauno gub., Šiaulių pav., Ra- 
dvyliškio par, Liaudiškių kaimo. Ir 
pajieškau draugų ir draugių, su ku
riais buvome sykiu Tilžėje, Prosuose. 
Meldžiu atsiliept ar kas žino pra
nešt.

Petras Baniulis, (35)
224 Bere st, Brooklyn, N. Y.

Pajieškau DARBO už Chauffeurį, 
esu lankęs mokyklą ir turiu paliudi- 
, imus, galiu valdyt visokį automobi- 
ių ir galiu pasitaisyt Jeigu toks 

darbininkas butų reikalingas, mel
džiu pranešt man.

St Klastow,
3149 So. Halsted st, Chicago, III.

J1EŠKAU DARBO.
Esu duonkepis (bekeris); kepu 

visokios rųšies duoną. Apie 15 me
tų kaip dirbu tą patį darbą, esu 
gerai išsilavinęs. Galiu būti pagel- 
bininku—antrarankiu. Kam reika
lingas toks darbininkas, meldžiu at
siliepti. (33)

M. Ambrazas,
454 Centrai st., Lowell, Mass.

! LIET. DARB. BROL. PAŠELP. 

DRAUGYSTĖ, COURTNEY, PA. 

Valdyba:
i D. Lekavičia — pirmininkas,

P.O. Box 138, Courtney, Pa. 
B. Kirstukas — fin. sekretorius, 

1205 Cresty avė, Charleroi, Pa. 
V. Gamulis — kasierius.

P. O. Box 400, Courtney, Pa. 
Su visokiais Draugystės reikalais 

reik kreiptis šiuo adresu:
S. D. B. P. Dr-stė,

Box 64........................... ... Courtney, Pa.

REIKALINGI Lietuviai Darbinin
kai kėdžių faktorėj. Tokie darbi
ninkai turi atsikreipt vpatiškai. (35)

HALE COMPANY, 
Arlington, Vt.

i

LIETUVOS SUNŲ IR DUKTERŲ 

DRAUGYSTĖ,

Dės Moines, Iowa.

Valdyba:

Prez. — A. Gailius,
817 E. Market st., Dės Moinea, Ia. 

Vice-prez — S. Keiris,
217 E. 9th st., Dės Moines, Ia. 

Turto sekr.— J. P. Šepetis,
714 E. Walnut st., Dės Moines, Ia. 

Prot. sekr.— J. Kazlauskas,
2900 E. 29 Statė st., Dės Moines Ia. 

Kasierius — J. Bindokas,
218 E. 5th st., Dės Moines, Ia. 

Susirinkimai būna 1:30 vai. po 
pietų, Columbia salėje, 409 l/į E. Lo
cust st, kiekvieną antrą nedėldienį 

mėnesio.

REIKALINGI DARBININKAI po
žeminių dūdų (paipų) dirbtuvėje. 
Nuolatinis darbas. Šviesi, erdvi dir
btuvė. Kreipkitės

SANITARY COMPANY 
of AMERICA. 

Linfield. Pa.

REIKALINGA
Moteris arba mergina prie namų 

darbo. Turės prigelbėti ir prie biz
nio, žuvį pardavinėjant ir tt. Sma
gus gyvenimas ant ežere Kranto. 
Uždarbis neprastas. Valgys ir kam
barys duodamas švarus. Turi būti 
teisinga. Atsišaukit pas

J. A. Navicką,
Calumet Lake, 1 Port Kensington av. 

Chicago, III.

PALAIMINTOS LIETUVO8 
DRAUGYSTĖ,

Chicago, IIL

Valdyba:

Prezidentas — K. Meškauskas,

663 W. 18th st, Ciucago, UL 

Prez. pagelb. — Ed. Čepulis,

906 W. 20th PI. Chicago, HL 

Nutarimų Rašt. — Ant. Tamksričia, 
1916 Canalport avė., Chicago, M. 

Fin. Raštin. — J. Syker,

5507 W. 25th PL Cicsro, HL 

Iždininkas — L. Kasper,

3131 So. Wentworth ava. Chicaga. 

Organo užžiur. — A. Selemonavie,

1956 Canalport avė., Chicago, DL 

Susirinkimai būna kiekvieno nišna 
šio antrą nedėldienį, 1-mą vaL pa 

pietų, Geo. M. Chernaucko salėj, 19*9 

So. Union avė., Chicago. UL

DIDŽIAUSIAS PIKNIKAS

Rengia Liet. Soc. Sąj. VI Rajonas 
Soc. Party Subatoj, 21 Rugpiučio 
(August), 1915, Maple_ Grove Parke, 
(ant Socijalistų kempės) Lawrence, 
Mass. Prasidės 2 vai. po pietų ir> 
trauksis iki vėlai nakčiai.

Pasarga. Iš Lawrence’o ant Pik
niko važiuojant, reikia imti karus ant 
Hampshire ir kampo Essex sts, Elm, 
Lawrence st, kampo Elm įr Short 
sts, su užrašu ”Haverhill” ir išlipti 
ant Maple St, kur po dešinei pusei 
plevėsuos amerikoniška vėliava.

LSS. VI Rajono Komitetas.

PARSIDUODA SO. BOSTONE

Trijų šeimynų namas 11 kambar- 
rių, gazas, gražus dideli kambariai 
ir didelis kiemas ir gražus reginys 
nuo jūrių, tarpe Thomas Park ir Bul
varo. Visas naujai perdažytas ir at
naujintas; parsiduoda už $1,400 ant 
lengvų išlygų. Kreipkitės į ”Kel.” 
Redakciją.

AR NORI BŪTI TURTINGU?

Pas mane galima gauti netikrų po
pierinių pinigų. Jie taip gerai pa
daryti, kad sunku atskirti nuo tikrų
jų. Tokie pinigai reikalingi teatrus 
lošiant, arba kas nori pasididžiuoti 
turtingu esąs.

Kas nori tokių pinigų, prisiųskite 
$1.00, o mes prisiusime visokios rų
šies pinigų pažiūrėjimui. Adresas:

K. J. INTAS, (36)
P. O. Box 73, Chicago, IIL

SKAITYKIT SU ATYDA!
Turime daugybę FARMŲ Wiscon- 

sin valstijoj, su naujoms trioboms, 
žemė išdirbta ir apsėta; galima pirkt 
su gyvuliais ir visoms mašinoms, 
taipgi galima imt ant randos arba 
ant pusės. Dabar laikas žemę apžiū
rėt, nes pati žemė pasirodo kokia 
yra. Jau keliolika lietuvių turi pir
kę nuo musų Farmas ir visi dėkavo- 
ja. Klausk platesnių žinių per laiš
ką įdėdamas už 2c. štampą, o gausi 
plačius paaiškinimus, musų adresas: 

d-6)
K. MARCINKEVIČIA, 

1324 So. lOth st, Shebovgan, Wis.

Tik Pamėginkit!
Kurie dar nesat davę m^n pada

ryt SIUTĄ arba KITOKĮ RŪBĄ, 
duokite padaryt dabar, o pamatysit, 
kad pas mane daryti rūbai kur-kas 
gražiau guli ant žmogaus ir darbas 
daug dailesnis, negu kitų siuvėjų. 
Kaina nepaprastai pigi. Taipgi SU
TAISAU ir SUPROSINU senus. Pa
mėginkite, o pamatysit, kad aš teisy
bę sakau.

A. LIUTKUS,
N. Main Str„ Montello, Mass. 

Liet. Tautiškame Name. (34)
670

LIETUVIŲ DRAUGIJOJ? 
KURIOS TURI 

"KELEIVĮ" Už ORGANU
TĖVYNĖS MYLĖTOJU N" » 

Town of Leke, Chicago. Iii.

Tėvynės Mylėtojų Draugyste* N« 

ant Town of Lake, Chicago. III 

sirinkimai atsibuna kiekvieną jHtb* 
nedėldienį mėnesio 12 vai. dieną, 

J. Bieržynskio salėje, kampas 44 
Paulina sts.

Valdyba:

Prezidentas — A. J. Bieržynskie 

4600 S. Paulina st, Chicago, H 

Vice-prez. — A Kuizinas,

4547 So. Marshfield avė, Chleag* 

Prot rašt — K. A čiapas, 

4619 S. Washtenaw avė. Chicago. 

Turtų rašt — A J. Kareiva,

1805 W. 46th st, Chicago, H! 

Kasierius — K K. Strzyneckia,

4612 S. Ashland avė, Chicago, H> 

Užžiurėtojas org. K. K. StrzynocM, 

4612 So. Ashland avė, Chicago, TĖ 

Visi Tėv. Myl. Dr-stės No. 1 Ba

riai, kurie dėl kokių nors kliūčių ao 

gauna laikraščio, kreipkitės >at 
Draugystės organo prižiūrėtoją, • 

tuojaus laikraštis bus siunčiamas 

I Redakciją rašyt nereikia, nes be 

valdybos paliepimo, laikraščio stąsk 

męs negalim.

"Kel.” ADM.

j 
i

Lietuvių Pašelpinė Draugystė 

LAISVĖ, EASTON, PA.

Susirinkimai būna kas pirmą p*b- 

nyčią kiekvieno mėnesio nuo 7:80 va

kare, Anglų Socijalistų ruimą, 4M 

Northampton str.

VALDYBA.

Prezidentas — O. VelioniutS,

1120 Jackson st, Easton, Pa. 

Vice-Prez. — A. Meškauskas,

34 So. Locnst str, Easton, Pa, 

Prot raštininkas ir organo užžiur** 

tojas — J. Karinis, 1113 Farry at, 

Fin. raštininkas — F. Vyturis, 

139 S. Bank st, Easton, Pa. 

Kasierius — J. M. Jankauskas,

DRAUGYSTĖ ĖV. PETRO Ną. 1

Town of Lake, Chicago, DL 

Valdyba: _________ >1’3

Pirm. — B. Mozeika, " " '

4005 S. Artesian avė., Chicago, UL 
Pirm. Pagelb. — Stf. Morkūnas,

2459 W. 46th pL, Chicago, UL 
Org. Užžiur, Prot. rašt. K. A. čiapa% 

4619 S. Washtenaw avė. Chicago. 

Finansų Rašt. — J. Laucevičia,

4644 So. Paulina str Chicago, HL 

Kasierius — K. K. Strynedds,

4612 S. Ashland avė, Chicaga, 
Susirinkimai būna kas trečią 

dėldienį kiekvieno mėnesio 19 vaL 
dieną bažnytinėj svetainėj, iv. Potoa 
neprigulmingos parapijos, 4588 49 
So. Marshfield avė, Chicago, IIL

Lietuv. Mokslo Draugyste 
Pittsburgh, Pa. 

LIETUVIŲ PASILINKSMINIMO 

DRAUGIŠKAS KLIUBAS. J 
Indiana Harbor, Ind. " 

Valdyba:

Prezidentas — Pranas Hendersoaas, 

2112 137th st, Ind. Harbor. IaM 
Vice-Prez. — Pranas Andrijausku 

3730 Elm st, Ind. Harbor, Ū 

Prot Rašt — Pranas Rudis, 

room 22, Palace HoteL,

Indiana Harbor, IaĖ 
Kasierius — Antanas Mikalocz,

2112 137th st, Ind. Harbor, lad. 
Finansų rašt — St Simonas,

2207 137th st, Ind. Harbor, M. 

Maršalka — Motiejus Drungilas,

3604 Deodar st, Ind. Harbor, Ia< 

Susirinkimai atsibuna nedėliosi* 

po 15 d. kiekvieno mėnesio, 1-mą ▼»■ 

landą po pietų, Antano. Mikolaea sva* 

tainėj, 2112 137th str., Indiana 

bor. Ind. - —r - <

LIETUVVOS ŠELPIMO FONDO 

KOMITETAS.

Prezidentas K. Gugis,

1840 S. Halsted st, Chicago, DL 

Vice-Prezidentas 2) S. Mankos,

Cor. 12th and Vine sts., Phila,Pa. 

Susineš. Sekr. 1) M. M. Rice-Herma% 

140 E. 19th str., New York, N.T. 

Susinešimų Sekr. 2) J. Neviackas,

183 Roebling St, Brooklyn, N.T. 

Finansų Sekr. 1) T. L. Dundulis,

P. O. Box 511, Westvilla, DL 
Finansų Sekr. 2) J. Stasiulevičius, 

1815 E. Moyamensing avė., Phila, P*. 

Iždininkas K. Šidlauskas,

226 W. Broadway, S. Boston, Masu 

Kasos Globėjai: M. čfena, 56 Marka* 

St, Brighton, Mass.; J. Gegužis M 

Broadway, So. Boston, Mass.; J. Gu

dauskas, New Britain, Conn.

Pinigus siunčiant čekiais arba Ma- 
ney Orderiais, reikia išrašyti 7ard* 

Lithuanian National Relief Fu4.

Visus pinigus reikia siųsti var*B 
kasieriaus per Finansų Raštininką, 

Dundulį, P. O. Box 511, Wc*b* 
UI, kuns po kaucija $1,000.

LIET. NEPRIGULM. KLIUBAB 

Chicago, IIL

Prezidentas — Sal. Vasaitis,

712 K. 17th place, Chicago, UL 
Pirm. Pagelb. — Jonas Grufinaka^

923 W. 33rd pi.. Chicago. DL 
Prot Rašt. ir organo užžaurėtojas —« 

Petras Keniutis,

3238 So. HalsUd sti, CMa«K 

Finansų Rašt — Kaz. Mikolaitta,

3327 Auburn avė., Chicago, HL 
Kasierius — Kaz. šilas,

3342 So. Halsted str., CMeac*> 

Susirinkimai atsibuna kas paskuti* 

nę subatą kiekvieno mėnesio, 7:M 

valandą vakare, "Aušrai" svoteta>i 

je, po No. 3149 S. Halsted et Metk 

nis susirinkimas pripuola sausio m>> 

nesij. Bertaininiai: Balandžio ir 

lių mėn. Pusmetinis Liepos mta.
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A 'geru kataliku — tęsė toliau ifUMlJKIollRA ball¥t0?af _ Ar,d.abaF.aiž- Įęa(j tfaug sunkiau įsmo- 
----------- kinti kataliką suprasti jo 

3- vargingą ir apverktiną pa-
dėjimą, negu beždžionę iš- 
mokinti tikėjimo, demokra- 
tizmo ir republikonizmo.

J. A. D.
1

NEMYLĖK POETO.
Atminki, jauna mergele.
Nemylėk niekad poeto,
Jis tavo priesaikos žodžius 
Išmainys saldžiu sonetu.

Ir viską ką paslaptyje
Širdužė tavo dainavo 
Paskelbs jis eilių rinkinyje, 
Kaip ji tavo lupos bučiavo.

Kaip ji mylavai, glamonėjai.
Širdies rodei skaustančias vietas. 
Kokius meilės žodžius kalbėjai. 
Nuo jo sužinos visas svietas.

V.

DYVŲ-DYVAI.
Kada stovi du
(Imkim sau. žydu)
Ir ateina trečias. — 
Draugas jų, ar svečias, 
Taigi lengva bus suprasti, 
Kad tuomet jau tryse esti.

I

p.

Bet padėkim sau.
Aš du nuvesčiau.
Bile kur, ot tyčia,
Nors pas sav, i gričią.
Tada štai kokia naujiena:
Dviem nuėjus, — matom vieną!

Focus-Pocus.

SKELBIMO PASEKMĖS.
„Reikia vaiko!” —apgarsinta. 
Viename lange dirbtuvės
Ir alga buvo paskirta, 
Darbas esąs prie krautuvės.

Vyrai eidami pro sali,
Nieko keisto ten nemato. 
Ir reikalą suprast gali: — 
Moteris kitaip suprato.

Vieną rytą sargas žiuri.
Guli vaikas mažuliukas.
Ant krutinės laišką turi, 
Kuriam’ rašo, kad berniukas;

Tris savaitės nuo gimimo. 
Tėvas jo yr’ mano ponas. 
Pagimdžiau ji ant vežimo.
Krikšto vardas jojo — Jonas.

Focus-Pocus.

Kunigas ir jo tarnas.
Vieną vakarą Jonas, ku

ris tarnavo pas kunigą, pa
rėjo gerokai išsigėręs. Ant 
rytojaus kunigas pašaukė 
Joną pas save ir tarė: ___

— O tu, begėdi, ar tai 
gražu valkiotis ir girtuok
liauti? Žinok, kad girtuok
liams dangaus vartai užda
ryti.

— žinau, kad negerai, — 
tarė Jonas. — bet pats pra- 
baščius juk daugiau išgeri. I

— Ak tu, nepraustasnu- 
ki! Kaip tu drįsti taip kal
bėti?!

— Tamsta stiklą degtinės 
geri prieš piet ir stiklą po 
piet, ar ne? — klausia tar
nas.

— Taip, aš geriu, kad bu
tų lengviau galima maistą 
suvirinti.

— Taipgi stiklą „džinės” 
geri kas vakaras, eidamas 
gulti.

— Na, žinoma, geriu stik
lelį, kad geriau galėčiau 
miegoti.

— Matote, tas jau padaro 
21 stiklą per savaitę ir ko
kius 85 stiklus per mėnesį. 
Man mokate algą kas mė
nuo ir aš tik syki kas mėnuo 
pasigeriu, išgerdamas dau
giausia 3—1 stiklus alaus 
ir kokius 2 stiklus degtinės, 
tai matot, aš kas mėnuo iš
geriu 5—6 stiklus svaigalų, 
o prabaščius net 85 stiklus.

Kuopos Korespondentui 
(Gardneryj) — Toki daly
kai, kaip prašalinimas iš 
kuopos narių — yra grynas 
Sąjungos reikalas, todėl tuo 
reikalu turi būti kalbama 
organe.

A. .Ambrozui. — Apie 
Naujosios Zelandijos tvar
ką galite plačiai sužinoti iš 
brošiūros „Naujoji Zelandi
ja,” knygutę galite gauti 

.Chicagos knygynuose. Nei 
vienoje pasaulio šalyje dar 

i nėra socijalistiškos tvarkos, 
Itad ir Naujosios Zelandijos 
tvarka nėra socijalistiška.

P. P. Zelenkauckiui. —To
kios žinios jokios vertės vi-' 
suomenėj neturi ir mes jų į 
netalpiname.

J. V. Vytautui, 
snelį sunaudojame. Vaizde
lis "Pavyzdingos jungtuvės” 
daugiau panašus į korespon
denciją, negu į apysaką, to
dėl nesunaudosime. Mel
džiame mums rašinėti.

i

Straip

In “Keleivio”
Skaitytojus.
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Ūkiai k v geriauaį

Elių, Vyną, Likierius ir 
kitokius gardžius gėrimusi
o taipgi ir geriausio taba

ko Cigarus.
Meldžiame užeiti, o visados rasi 

gražų patarnavimą.

362 2nd »t., St. Bntm.

di- 
ii

Teisingiausia ir Geriausia

APTIEKA
Sutaisom Receptus su 

džiausią atyda, nežiūrint ar 
Lietuvos atvežti ar amerikoniški.
Gyduolių galite gauti, kokias tik 
pasaulije vartoja, taipgi visados 
randasi lietuvis aptiekorius.

EDVARD DALY, savininkas 
Braadwaj> S Bostan, Mass.

Galite reikalaut ir per laiškus, 
o mes per ekspresą gyduoles at
siųsim.

i

Or. B. G. KERNIUJ
UKTUVUKAS D-MI

Gjdo visokias vyrų, flH 
vaikų ligas; net ir chroniškM

Priėmimo valandos: nuo 
po pietų ir nuo C iki 9 vakarai 

Telefonas.

259 Hannover st , Boston, Ma

as girdėti Lietuvoje
KELEIVIS 7

Moteriškas skaitliavimas.
Jis. — Vaje, ar gi dabar 

aš jus matau ?
Ji. — Taip mane. O ką 

taip nusistebėjot?
Jis. — Jus taip persimai- 

nėt.... Juk dar tik penki me
tai praslinko po musų pasi
matymui !...

Ji:— Jus norite pasakyt, 
kad aš pasenėjau? Nei 
kiek! Vienas metas ateina, 
tai kitas nueina... Argi ga
li nuo to skaitlinės mainv- 
tis?

Gerbiamieji:— Kurių pre
numerata pasibaigė malonė
kite atnaujinti, nes sulyg 
trasos taisyklių priversti 
busim sulaikyt. Taipgi mel
džiame ir savo draugus pa- 
kalbint užsirašyti „Keleivį” 
kaipo tikrai darbininkišką 
laikraštį, kuris prie kiek
vienos progos šventai gina 
darbininkų reikalus.

Mainydami adresą būti
nai turit priduoti SENĄJĮ 
ir NAUJĄJĮ adresus. To 
nepadarius, permainyt ad
reso negalima. Mainant ad
resą geriausiai parašyt at
virutę, nes tas pigiau ir pa
rankiau.

Daugelis skaitytojų mai
nydami adresą arba klaus
dami ko nors parašo • laišką, 
bet neužlipina ir uždeda tik 
už lc. markę. Persergime 
visus, kad tokių laiškų 
niekados nesiųstų, nes Ame
rikoj ar laiškas užlipytas ar
ba neužlipytas, turi būt pri
dėta markė už 2c., kitaip tą 
laišką numeta arba reik už 
jį primokėt adresatui.

Su pagarba,
„Kel.” Administracija.

I
i

Šį veikalą parašė pagarsėjęs vokiečių veikėjas ir mokytojas W. 
Lamszus, kuris pats toj baisioj skerdykloj dalyvavo. šioje kny
goje aprašoma karė vokiečių su francūzais. Skaitant šitą Įmygą 
plaukai šiaušiasi ant galvos. Autorius šio veikalo Lamszus yra 
pagarsėjęs antimilitaristas. Už šio veikalo parašyma jis buvo 
skaudžiai vokiečių valdžios persekiojamas. Lietuviu kalbon tą vei
kalą išvertė Negeistinas. Knyga atspausta ant gražios popieros 
ir papuošta gražiais viršeliais. Kaina tik 15c.

Pinigus galima siųst 15c. susukus tvirtai popieron arba po 5c. markėms

“KELEIVIS”
28 Broadway, So. Boston, Mass.
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LMszkas D-ras M. Ziselm^
7 Parmenter St

• Boston, Yasa.
Visokias ligas gy 
dau pasekmingia- 

. usiai. Ateikit tie- 
siok pas mane 1 
trepais į viršų tik 
neikit į aptieką: 
mano durye bal
tos arba telefoną 
duok o aš atesiu.
Ofiso valandos 
Nuo 9 iki 11 ryte 
nuo 1 iki 2 ir 6 iki
8 vakare. Teleph. Richmond 2622-R

Focus-Pocus.
1
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’ > Pabaigusi kursą W o mana Medieal į j 

College, Baltimore, Md.
; i Pasekmingai atlieka savo darbą ■'

; prie gimdymo, taipgi suteikia vi- i f 
pagelbą įvairiose *'
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sokias rodąs ir 
moterų ligose.F. Stropiene

Dar ir štai kas!
Po sutuoktuvių, jaunoji 

nedrąsiai žiūrėdama savo 
vyrui Į akis, sako:

— Atleisk, Jonuti, aš bu
vau nepasakius tau dar vie
no daikto....

— O ką tokio, širdele?
— Matai, mano dirbtiniai 

dantis....
—Na, tai, ką jau padaryt, 

žinoma, reikia prisipažint, 
aš...

— Bet tas nieko, ale dar 
ir štai kas, už juos tebėra 
nemokėta dantistui.

Focus-Pocus.

Greičiau išmokinsi beždžio
nę, negu fanatiką.

Kalbėtojui beaiškinant a- 
pie socijalizmą, prisiartino 
prie pagrindų diktas, nutu
kęs vyras, iš išvaizdos tuo
jau galima buvo spręsti, kad 
tai smuklininkas ir kaktą 
iškėlęs, su pasididžiavimu, 
sako:

— Aš esu geras katali
kas ir per 20 metų balsavau 
už demokratus ir republiko- 
nus; aš žinau, kad tos par
tijos ekzistuoja, o kur jūsų 
socijalistų partija, kad kas 
metai taip auga? Kodėl so
cijalistų partija nėra taip 
skaitlinga, kaip kitos parti
jos?

Kalbėtojas, ramiai, atsa
ko:

— Jeigu butų galima taip 
greit padaryti socijalistą, 
kaip demokratą, republiko- 
ną ar kataliką, tai socijalis- 
tai senai butų perėję kvailių 
rinkas.

— Jeigu socijalistai vidu
tiniškai suprasdami socija
lizmą gali išaiškinti jo prin-1 
cipus per metus dviem ar 
trim savo draugam, supras
ti žmogiškas teises ir sutei
kti jiems mokslą ir suprati- , 
mą apie darbininkų vertę ir j 
balsuoti už savo kandida
tus, tai aš sakau, kad aš iš
mokinsiu greičiau beždžio
nę į penkes minutas balsuo- j neišrastų jis tokių pančia- 
ti už demokratus ir republi- - kų, kad vaikinai nelįstų, 
konus ir dar padarysiu ją Prof. Gnaiba.

Didelis „rašytojas.”
Žiuriu ant „Draugo” pus

lapio kiurkso užsitūpęs kun. 
Žilinskas. Aš maniau, kad 
jau miręs, ar ką, bet skai
tau biografiją, na-gi, pasiro
do da gyvas. Ir ar jus ži
not ? esama didelio veikėjo 
ir „rašytojo.” Tik kažin ko
dėl nepažymėta kokias kny
gas ir po kokiais slapyvar
džiais tasai „didelis” rašti
ninkas paprašė? Gal būt 7 
So. Bostono socijalistus 

i šmeižiančias korespondenci
jas i „Draugą.”

Lukšių Juozas.

Kad merginų uodai nekę
stų.

Tūlas daktaras iš Atlanta, 
Ga.. pataria merginoms de- 
vėti geltonas pančiakas, tai 
uodai nelisią. Kažin, ar

Prof. Gnaiba.

KAS NORITE TURĖTI 
DRUTUS IR DIDE
LIUS PLAUKUS?

Jei jūsų plaukai slenka ar visai jau 
nuslinko, tai atsišaukite kuonogrei- 
čiausiai pas mane, o aš 
man žinomų gyduolių 
slinkimą ir nuplikusius 
į labai trumpą laiką, 
taipgi išgydau. Norint 
atsakvmo, reikia prisiusi 
2

su pagalba 
sustabdysiu 

atauginsiu 
Pleiskanas 

kokio nors 
staniDa už 

(39)centu

L. J. PAULAUSKAS
(Barzdaskutys)

152 Millbury Street, Dept. 12. 
WORCESTER. MASS.

Farmu p rkejams
Geriausis laikas Farmą pirkt da

bar. Aš žinau daug visokių Farmų. 
didelių ir mažų, su Trioboms. sodais, 
apsėtais laukais ir arti miesto. Že
mė gera prie molio ir juodžemė. 
Farmas galima pirkt ant lengvų iš- 
mokesčių. Perkant per mane nuo 
pačių savininkų, sučėdvsit daug pini
gų ir nusipirksit patinkančią, gerą, 
už pigiai ūkę. Norint platsnių ži
nių kreipkitės laišku, pridėdami mar
kę. (35)

ANTANAS ZABELA
Box 1. (Lake Co.), Peacok, Mich.

I
valsčiuje išrinkta daugiau 
kaip šimtas vyrų. Dalį jų 
paėmė su arkliais, rodos, a- 
bazas turėjo važiuoti. Buvo 
renkami be metų skirtumo, 
pakliuvo net tokių, kurie tu
rėjo po šešias dešimtis metų. 
Aplamai paskutiniu laiku 
daug pasidarė visokių reika
lų. Birželio 19 dieną dar 
kartą parinkta tam darbui 
vėl per šimtą žmonių. Kai- 
kuriose vietose nebeliko nei 
vieno vyro, pasiliko tik vie
nos moterys, kai-kur net ką
snio duonos neturinčios.

Plačiai žmonės kalba, kad 
reikėsią kirsti dar neprib- 
rendusieji rugiai, o vasaro
jus aparti.

(”Liet. Žinios.”)

VOKIETIJA TURI 
4,000,000,000 SVARŲ 

VARIO.
Berlynas praneša: „Išty

rimas parodė, kad Vokietija 
turi pakaktinai medegos il
giausiai karei. Šalia dide
lių sąkrovų švino, kurios 
stovi da nejudintos, Vokie
tijoj yra daugybė švino ri- 
nų ir visokių dūdų, kurias 
galima pakeisti geležinėmis. 
Vario šoviniams daryt taip
gi yra didelės krautuvės. 
Beto, Vokietijoj yra daug 
varinių stogų, iškabų, kati
lų, puodų ir įvairiausių in
dų. Reikalui esant galima 
nuplėšti visą varį nuo stogų, 
nuo sienų, nuimti nuo lenty
nų puodus ir viską paversti 
į kulipkas. Valdžios komi
sija apskaitė, kad tokio va
rio privatiškoj nuosavybėj 
Vokietijoj yra daugiau kaip 
2,000,000 tonų, arba 4,000,- 
000,000 svarų.”

Amerikiečių domai. t į ; į-į ; ; į C

Gražiausių Dainų ir NaujausiųPer Rusų-Azijos banką 
Lietuvių Mokslo Draugijos 
adresu vasario 3 dieną iš 
Amerikos gauta 250 rub. ir 
balandžio 2 d. — 66 rub ir 

i mano vardu — sausio mėne- 
■ syje gauta 200 rub., balan
džio 4 d.— 10 rub., gegužės 
20 d. ‘ ‘
d- — 
lab išsiųsta per American 
Express Co., New York, 65 
Broadway. Kadangi ligšiol 
nesulaukta laiškų, iš kurių 
galima butų sužinoti, keno 

į ir kam tie pinigai siunčiami, 
tai aš kreipiuosi per laikra
ščius į gerbiamuosius Ame
rikos lietuvius, prašydamas, 

! kad siuntusieji tuos pinigus 
žmonės teiktųsi kuoveikiau 
man pranešti (Vilnius, Ly
dos gatvė, No. 7) keno var
du ir kam juos suvartot?

D-ras J. Basanavičius.
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EILIŲ KNYGAnes sidabro ir vario nedaug 
kas teturėjo. Daug kas at
sisakę mokėti ir priešinęsi, 
kuomet vokiečiai norėję are
štuoti. „Litovskaja Rus’’ 
rašo, kad žmonėms pasiprie
šinus vokiečiai sušaudė apie 
20 žmonių.

Lietuvių belaisvių gy
venimas.

Valdininkas lietuvis p. M. 
D. iš N. (Samaros gub.) 
„Lietuvių Globai” rašo: 
„Tamstų įgaliojimą, kvitų 
knygutę ir laišką gavau. 
Pasigailėtina, kad nėra iš 
ko čia aukų rinkti, nes nėra 
arti gyvenančių lietuvių, o 
rusai nelabai teatskiria Prū
sų lietuvių nuo vokiečių. Sy
kį jau Vokietijos pavaldinys, f tai ir vokietys!...

Samaros gubernijoje yra 
labai daug lietuvių belais
vių. Kelis kaimus, kame ap
gyvendinti lietuviai, aplan
kiau.

Bet kadangi vietos gyven
tojai vis dėlto jų gailisi, tai j 
šiap-taip laikosi. Aukoja ap- šiai, 
darų ir kitaip gelbsti.

Kai-kurie belaisviai sun
kiai serga.

Kai aš juos prakalbinau 
lietuviškai, visi nustebo, nes 
nesitikėjo tolymoje rusų ša
lyje išgirsti savo mylimą 
prigimtą lietuvių kalbą, 

čion papuolęs ir kaip gali
ma esą priprasti nekultū
ringoj šalyj gyventi....

Kai-kurių šeimynų vai
kai visai maža lietuviškai 
bemoką. Jų motinos paaiš- 

,^kino, kad lietuvių kalba vi- 
K sai išstumta, esanti iš moky

klos, Seniau dar mokinda- 
| vę ir lietuvių kalbos, bet pa

skutiniais metais visai be
turiu kalbos pamokas pa
niekinę....

L Belaisvių gy venime dar 
1 tai yra bloga, kad kai-ku- 
I riuose kaimuose jie neturi 
n didesnio atskiro buto, Į] juos nuolat stumdo iš 
m tos į rietą.

Toliau, sužinojęs ką 
I giau, vėl jums parašysiu.

O-RASST. ANORZEOS
Vienatinis lenkiškas

DANTŲ DAKTARAS 
Užtaisau pasigadinusius dantis 
dedu naujus. Laiką gvarantuoj 
Ištraukiu dantis be jokio skausmi 
238 Harrison avė. Bostoi

Ei, Vyrai, Viai Pat

YUDEIKO!
Jis užlaiko gerą Restauradją, vi
sokios rųšies Alaus, Degtinės, 

Vyno ir Cigarų.
Pirmiausia ir parankiausia 

vieta lietuviams.

304 Broa5way ir 259 D Streets 
SO BOSTON, MASS. Ir

f. MATHUS
Geriausias Lietuvio

SALONAS IR RESTAURACIJA
Sveiki geriausios rųšies gėrimai i 
užkandžiai. ]~ 
lankus. Parankiausia lietuviški 
užeiga. |

J. MATHUS
342 Broadway, So. Boston, Maafl
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NAUJAUSIUS IR GERIAUSIUS

Grainafonus
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— 224 r. ir birželio 17
326 rub.78 kap. Vis-
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ŽASLIAI.

(Vilniaus gub.) 
Baisi audra. Birželio 
šiaurės rylus nuo Žaslių 

pakilo baisi audra su kruša, 
kuri daug nelaimių pridarė. 
70 metų seneliai neatmena 
tokios audros. Labiausiai 
nukentėjo Kapčiškės, Pauk
ščiai, Krivanėliai, Samaleva, 
Bertešiunai, Surveliai ir Ru- 

šiuose kaimuose nei 
vienos sveikos vietos neliko 
— viskas išgadinta: javai, 
pievos ir daržai. Vasarojus 
visiškai išmuštas, langai iš
daužyti, 5—6 metų piemenu
kai skaudžiai nukentėjo; be 
to, užmušta daug laukinių 
ir naminių paukščių. Pasi
taisys tiktai bulvės ir anks
tybieji linai. Rugiai arba 
prie žemės priplakti, arba 
taip sulaužyti, kad išrodo, 
kaip aukšta rugiena; pievos 
smėliu ir akmenimis apneš
ta, šienas ištaršytas, nuneš
tas. Vietomis ledai po tris 
dienas gulėjo; audra nesi
liovė ištisą valandą. Kiek 
mažiau nukentėjo Bereikės 
ir Buckunai, nes čia mažiau 
sugadinta rugių; Stabinti- 
škėje ir Valkakiemyje ru
giai tik palenkti. Papartė- 
lių dvare gerokai apgadintas 
vasarojus ir šienas išnešio
ta. Audra palietė ir kitus 
kaimus, bet netaip skau
džiai. Kitose gi vietose tik
tai gražaus lietaus tebūta.

Nukentėjusiuose dėl aud
ros kaimuose didžiausis 
vargas. Kai-kas jau dabar 
duoną pirko, o čia — išti
siems metams turės likt be 
rugių. Kas turi gyvulių, 
parduoda, o kas neturi?....
Vieni dar nejudina sugadin
tų rugių, laukia, bene grudų 
prisirinks, kiti gi jau valo. 
Ankstyba rugiapjūtė....
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VALKININKAI.
(Vilniaus apskričio.)

Visame valsčiuje surinkta 
150 žmonių, kurie paimti ir 
išsiųsti kasimų kastų. Vie
tos žmonės gauna dabar 
darbo prie naujo geležinke
lio taisymo.

Iš kares lauko.

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

deklamuot ant viešų susirinkimų.
Knygoje trijų rūšių eilės: 

TAUTIŠKOS, ŠEIMYNIŠKOS IR 
DARBININKIŠKOS.

gražiausia ir turtingiausia eilių knyga lietu-

jf
$

Tai _
vių kalboje. Kiekvienas turėtų papuošti savo 
knygyną minėta knyga. Kaina tik 75 centai. 
Ta pati knyga drūtais audimo apdarais — $1.00.

SIELOS BALSAI

. <Papeikimo rezoliucija.ŠIUKŠLĖS VIETOJ 
AMUNICIJOS.

Londono „Daily Mail,” ai
škindamas kokiose sąlygose 
rusai turėjo po Varsa va ka
riauti, sako: „Tūkstančiai 
skrynių atėjo rusų frontan 
su įvairiausia amunicija, 
kuri caro kareiviams buvo 
jau labai reikalinga. Bet 
kada pradėta tas skrynias 
atidarinėti, pasirodė ne a- 
municija, bet plytos, atma
tos ir šiaip įvairios šiuk
šlės.’’

„Daily Mail” sako, kad tai 
bus Vokietijos agentų dar
bas, kurių yra pilna Rusija 
ir amunicijos fabrikai. Gali 
būt ir taip. Bet mes atsi
menam, kad lygiai tokia ne
laimė rusams pasitaikė ir 
su japonais kariaujant. Prie 
Leojano atėjo traukinys su 
šrapnelėms, o vagonus ati
darius pasirodė.... akmenis.

>91

Tautiškai-klerikališkų lai
kraščių insinuacijomis, ko
kiomis pastaruoju laiku pa
sižymėjo ’Vien. Lietuvinin
kų,” „Katalikas” ir, išdalies, 
p. Olševskio lapelis „Ameri
kos Lietuva” platindami šni
po Malinausko su juodvar
nių gauja sutaisytą prieš 
laisvuosius veikėjus pro
vokaciją, pasibiaurėjo visa 
pažangioji Amerikos lietu
vių visuomenė.

So. Bostono D. L. K Vy
tauto Dr-ja, kuri turi 300 
su viršum narių, savo susi
rinkime laikytame 1 d. rug- 
piučio, Lietuvių salėje, iš
nešė tiems laikraščiams kar
štą papeikimo rezoliuciją ir 
kuodidžiausią „Laisvės” 
draugams, L. Pruseikai ir J. 
Neviackui užuojautą, ku
rių garbę ir gerą vardą tau- 
tiškai-katalikiški provoka
toriai be jokio pamato kri- 
minališkai apšmeižė.

Minėtu veikėju yra D L. 
K Vytauto Dr-jos nariais, 
kurios musų Dr-ja žino, kai
po dorus ir kiltos dvasios 
vyrus, todėl „V. Lietuvnin
kų” ir Co. šmeižtai nei kiek 
tų veikėjų vardo ne suteps. 
Lai visuomenė žino, kad tie 
laikraščiai yra be mažiau
sios etikos ir galutinai 

smunka nuo doros pamatų. 
Vytauto Dr-jos narių vardu 

N. Jonuška, pirm.
M. A. Balčiūnas, pr. sek. 
VI. Klemka fin. sekr. 
R. Pernickas, ižd.

f PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO

I DARBO VALANDAS.
Kiekvienas nusipirkęs tą knygą pasidžiaugs. p 

Pinigus geriausiai siųst ”Money Orderiu,” popie- į i 
rinius galima siųst tiesiog paprastam konverte, | 
užrašius aiškiai adresus savo ir „Keleivio” ir i: I 
prilipyt už 2c. markę.

„KELEIVIS,” SO. BOSTON, MASS. H

MILIJONAI VYRŲ ARMI
JOSE.

Gautos Washingtone skai
tlinės parodo, kiek kuri ša
lis turi kareivių savo armi
joj. Štai tos skaitlinės:

Vokietija turi, 5,400,000 
vyrų po ginklu; jos talkinin
kė Austro-Vengrija turi 
3,600,000, o Turkija — 
1,000,000. Iš viso Vokieti
jos sąjungininkai turi 10,- 
000,000 kareivių.

Francuzija turi 4,500,- 
000; Rusija — 3,500,000; 
Italija — 2,000,000; Angli
ja — 1,500,000; Serbija — 
400,000; Belgija — 100,000. 
Sykiu Anglijos talkininkai 
turi 12,000,000 vyrų.

Sudėję krūvon abiejų 
grupių armijas, gaunam 
22,000,000 kareivių. Ap
skaitoma. kad pusė tų žmo
nių stovi karės laukuose ar
ba mušasi, o kita pusė sau
goja geležinkelių, rubežių, 
tiltų ir sudaro tvirtovių ga- 
rizonus.

Rusija galėtų pasistatyti 
tris kart didesnę armiją, 
negu ji turi dabar, bet netu
ri kuo jos apginkluoti. Per 
12 karės mėnesių vokiečiai 
su austrais atėmė rusams 
apie 8,000 kanuolių, 3,000 
kulkasvaidžių ir kelis mili
jonus šautuvų. Beto daug 
ginklų laike mūšių lieka su
gadinta.

<
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Mokiname Angliškai
Visose dalyse Amerikos ir Kanados 

Vienintele mokykla, kurioj kiekvienas gali išmok 
ti Anglišką kalbą, labai trumpame laike, šios mo 
nykios naujausia ir tobuli i.giausia metodą. Moki 
name per laiškus, visose šalyse, už labai rr.aža a: 
lyginimą; teipjau klesose d:enom> ir vakarais. 
Jeigu nori išmokti greitai Anglų kalba, ateik a 
rašyk platesnių žinių.
AiaericRJi Schoc-I v?

FOTOGRAFISTAS
Traukiame visokius paveikslus pigiai. 
Meldžiam visus atsilankyti, užtikrinam 
kiekvienam kad busit mus darbu užga
nėdinti.

J. Valeika F. Raulinaitis Co.
250 4th st, S. Boston, Mass

I

i

Ant 21 
akmens 
Gelžkelio laik
rodis sriubelių 
užsukamas, vy
riško didumo, 
ant 20 metų au
ksuotas su iš
rašytais dubel- 
tavais viršais. 
Labai teisingai 
eina, skiriamas 

važiuojantiems 
visuomet 

Gvarantuotas 
I

Lietuvis Daktaras

Dr. Ignotas Stankus
1210 S. Broad St., 
Philadelpbia. Pa.

■r- . j I Nuo & iki 11 rito.v alanaos - 2 ., 4 po pietų
1 8 Vakare,

Nedelioznis Nuo 9 iki 11 rito ir nuo 1 
iki 4 po pietų.

galima gaut tik

CHAS. URBONO ir PILVINIO
KRAUTUVĖJE

Visi musų Gramofonai su naujausiais pagerinimais
TURIME VISUS LIETUVIŠKUS 
REKORDUS įdainuotus garsiau
sių dainininkų ir chorų. Tarpe 
lietuviškų rekordų geriausi yra 
šie: Kur bakūžė samanota. kom-_ 
pozicija Šimkaus. Lietuva tėvynė 
musų. Darbininkų Marsaiietė, Bi
rutė," Tykiai Nemunėlis teka, Kur 
banguoja Nemunėlis — įdainuota 
M. Petrausko. Be tų turime gra^j 
žiausių maršų, polkų, valcų ir ki-l 
tokių šokių ir operečių. Rašykit] 
mums, o mes prisiųstai kataliogą.1 

MES TURIME GRAMOFONŲ] 
NUO $15.00 IKI $100.90 Kuriel 
tik norėsit turėt gražią muziką! 
savo namuose, visupirmu ateikit! 

J pasižiūrėt pas mus. Kurie nuo Bostono toli gyvenate ir negalite ateit! 
(UŽTIKRINAME, kad pas mus nusipirkę GRAMAFONĄ, visados busi! 
(užganėdiodi Viską gvarantuojame. j- ...v, > . i i: .xži

CHAS. URBON ir PILVINIS |
< 233 Broedwsy, S o Boston, Mass, Į

-£M

dėlto 
vie-

dau-

V X V X D X T dab31* labai mad°j, bet teas iš tųVALAKAI ^B^Ks?tenai nėra

ypatingai gežkeliu 
žmonėms, kuriems reikia 
tikras laikas žinoti, 
ant 20 metų. Ypatingas pasiulyji- 
mas. Mes išsiusime šį laikrodėlį ant 
kiekvieno adreso už S5.75 C. O. D. ir 
persiuntimo kaštus, su teise jums vi
ską peržiūrėt. Jei busi neužganėdin
tas, nemokėk nė cento. Atsiminkite, 
jus užmokėtumėt už tokį pat laikro
dėlį apie $25.00, jei pirktumėt kitur. 
Puikus auksuotas lenciūgėlis ir ka
butis dykai su kiekvienu laikrodėliu.

(34)
EXCELSIOR WATCH CO.

906 Athenaeum BIg., CHIC AGO, ILL.

o
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Keliaujantis Kriaučius
Siuvam visokius MOTERIŠKUS ir VYRIŠKUS RUBUS. Taip

gi parduodam tavorus jardais kitiems kostumeriškiems kriau- 
čiams arba šiaip ypatoms, kurie pareikalauja. Visokį tavorą per
kant pas mane giit gaut pigiau. Aš važinėju po Mass. ir Con. 
valstiją ir ant pareikalavimo pribunu visur.

Reikale adr-esuokit taip:

P. SIMKOIM'S,
7 Coiumbia st., Holyoke, Mass.

/5S

Siutus ir kitokius Rubus
"»•

i
į

FIRMOS 'KT PARDAVIMO.
Parsiduoda Dvi Didelės Fanuos 

tarpe South Walpole ir Norwood, 
Mass. Viena turi 40 akrų žemės, 
dirbamos žemės yra 24 akrai, apie 
5 akrai didelio miško ir apie 11 ak
rų pievos; dvi gražios stubos, viena 
tik pernai statyta, didelė banė, tvar
ias ir didelis vištininkas. Parsiduo
da už $6700.00, galima nupirkti ma
žai įnešant.

Antra didelė ir graži Farma 40 
akrų; dirbamos žemės 20 akrų, dide
lis Sodnas su 200 medžių, obelių ir 
grušių, daug pievos ir miško; 6 rū
mų stuba su gražiais iš fronto me- 
džais ir didelė nauja (bane) tvartas 

' Parsiduoda už $6.OOv.

Taipgi turime daugelį didesnių ir 
, mažesnių Farmų, kurias galima pirk- 
, ti labai pigiai. Minėtos Farmos ir 
1 daugvbė įjotu randasi prie didžiau
siu Norwoodo ir Walpole Fabrikų.

. 5-------------------— | Lotai ir Farmos kas metas žymiai
strumentus. auksinius daiktus, knv- pabrangsta, todėl pirkit dabar pakol 
„o = i_;xi---------- x-------------------------- Laiškais arba ypatiškai ;

(33) .

Gera Naujiena 
Visiers.

M. PETRAUSKO įdainuotus re
kordus, kurių visuomenė jau nuo se
nai pageidavo, galite gauti pas 

Kaina 75 centai.
2356: Lietuva Tėvynė Musų.
kiai Nemunėlis teka.
2357: Birutė. Kur banguoja 
munėlis.
2358; Darbininkų Marsaiietė.
kelkime kovą.
Visiems žinomi lietuviški šokiai.

E 2360: Nemuno vilnįs, Valcas. Su
diev — Mazurka.

E 2360: Varpelis — Valcas. Mano 
mielas — Polka.

Jeigu norite gauti kokius kitus 
rekordus arba šiaip muzikali škus in- Į

gas ir visokias laiškam rašymua po- pigesni. Laiškais u. 
pieras, rašykite pas mane reikalauda- kreipkitės šiuo adresu: 
mi pilno kataiiogo, kuri prisiųsim
dykai. A. K. NEVIACKAS,

WQ ‘ Real Estate Agent.
Washington st.. Norwood, 

112 GKAND ST., BROOKLYN, N.Y. Tel.: 389-R.

ma-

HLfr*%-

irt
UI NORI, KAD MYLĖTŲ

MERGINA?
Jeigu nori, tad pasipirk
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CREST KENDŽIU g

o ji niekad nepamirš jus. nes j 
kendžių gardumas priverčia ję“ 
jus mylėt. Reikalaukit visur ii Iii 
'.isada Lowneys Crest Kendžię ffl 
Jeigu negali e-aut kitur ta p- 
s'i^k mums dolerį, c gausi vie Į 
ną svarą geriausių Amerikoj iš EI 
dirbtų kendžių.

K. ŠIDLAUSKAS
Generališkas agentas Bostonui [j

226 Broadway, 
L So. Boston, Mass. J|

’■ i
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DUOi(IT PASIŪT MUMS
Užtikrinam. kad Jus sugėdysite 

pinigų ir turėsite GRAŽIUS RUBUS 
Me- imam materiją iš gerųjų fir
mų ir primieruojam rūbą pagal žmo
gų. todėl nesudarko žmogaus išrau
dos ir būna tvirtesni.

GERUS VYRAMS SIU
TUS IR OVERKOTUS j 
PIGIAUSIAI IR GERAI
Musų firma randasi ir CalifornijojJ 

todėl mes greičiau pagaunam viso-l 
kias naujausias formas. ,
JEIGU NORITE TURĖTI I 
GERUS RUBUS PIGIAI, I 

TAD ATEIKIT PAS J 
MUS.

Taipgi išvalom ir išprosinan <1-1 
sokias Vyrų ir Moterų drapanas.

Tikras Jūsų brolis lietuvis

NUO PADUBISIŲ.
Ko vargas nemoko ir prie 

ko nepratina! Arti pozici
jų, ūkininkų gyvenimui vi- 

į sai suirus, sodiečiai grebiąs! 
šiokių-tokių uždarbių. Dau- 

į giausia dabar ima pyragus 
' kepti. Šaukoto, Šiaulėnų, 

Radviliškio apylinkėse dau
gelis sodiečių parsiveža iš 
Bauskės ar iš Panevėžio 

I*miltų, kepa pyragus ir nų- 
| vežę prie-pat mūšio linijos 

kareiviams pardavinėja.
— Ar daug uždirbat? — 

klausiu vieno tokio pyragi- 
ninko.

— Kaip kada: jei laimin
gai išeina—rublis, kitas lie
ka ir dar kleckų iš tų pačių 
miltų išsiverdame; bet kar
tais atsitinka visą pyragų 
skrynią ir be pinigų parduo
ti.

Ar nebaisiu prie pat ug
nies lįsti? — klausiu toliau.

— Ką-gi padarysi., apsi
pranti... vis šioks-toks dar
bas, rankų sudėjęs nesėdi.

Vargšės moterys karei
viams ir oficieriams skal
binius plauna. Už tai nuo 
kareivių jei ne pinigais, tai 
duonos gauna. Tvirtesni 
darbininkai kartais gauna 
griovių kasti. Vyrams mo
ka 1 r. 50 kap., moterims 1 
rub. dienai. Apskritai Pa
dubysiu ruože daug liuosų, 
be darbo darbininkų yra.

De

GEN. DE WET NUTEIS
TAS 6 METAMS 

KALĖJIMAN.
Generolas Cristian

Wet, kuris buvo pakėlęs pie
tų Afrikoj revoliuciją prieš 
Anglijos valdžią, likos nu
teistas 6 metams kalėj iman 
ir užsimokėti $10,000 pini
gais.

A a —...

Buclreckis
222 W. BR0ADWAY
SO. BOSTON, MASS.
Telefonas; So. Boston, 21013.

ir 20 AMES ST., 
MONTELLO, MASS. f

KALVARIJA.
(Suvalkų gub.)

Pabėgėliai, rašo Kauno 
laikraštis „Litovskaja Rus,” 
pasakoja, kad kai-kurie 
Kalvarijos apskričio ukinin- 

■ kai pradėję bruzdėti dėl mo
kesčių, kuriuos renką vokie
čiai. Mokesčius reikėję mo
kėti gegužės 15 d., bet ne
buvę paskelbta jų didumas. 
Paskutinę dieną sužinota, 

l kad vokiečiai mokesčių im- 
1'1 tiek, kiek imdavo rusai 1 Itai tik sidabru ir variu. 
B»pierinių pinigų jie nepri- 

\ Žmonės susirūpinę,

TIRKŠLIAI.
(Telšių apskričio.)

Balandžio 26 dieną, kaip 
rašo „Aušra,” vokiečiai at
ėję i Krūčių sodžių ir Dau
barių akalicą, kur jieškoję 
riebių kiaulių, žadėdami už 
jas pinigais mokėti. Apsisto
ję Kručiuose nakvoti. Pir
miau vokiečių žvalgų jau bu
vę pranešta, kad žmonės ne
sislapstytų ir butų visi na
mie, nes, pamatę žmogų bė
gant, šausią i jį. Radę tuš
čius namus, išlauždavę du
ris ir visa iškrauliodavę. Per 
savo buvimą vokiečiai ėmę 
iš žmonių arklius arba mai 
nydavę ant savųjų netiku
sių ; be pinigų pirkę ir be pi
nigų parduodavę. Kiaules 
ir karves pjovę, šieną ir avi
žas ėmę šerti savo arkliams, 
o taip-pat ir valgomuosius 
daiktus išsinešdavę. Nemo
kėdami susikalbėti su gy
ventojais, vokiečiai rodyda
vę jiems, ko reikalauja. Už 
kasimų rausimą mokėję po 
1 markę (apie 45 kp.) už 10 
vai. darbo ; kasimus liepę 
kasti naktimis. Gegužės 9 
d. Į Tiršklius atėjusi rusų 
karuomenė, o gegužės 10 d. 
išvarę visus žydus. Nuo ug
nies šį kartą Tirkšliai išlikę 
sveiki.

SUBMARINAS VIJOSI 
LAIVĄ 50 MYLIŲ.

Pereitoj sąvaitėj anglų 
garlaivis ”Estonian,” kuris 
plaukioja tarp Bostono ir 
Liverpoolio, antru kartu 
jau išbėgo nuo vokiečių sub- 
marino. Pirmu kart povan
deninis kaizerio botas buvo 
užpuolęs tą garlaivį apie 
du mėnesiu atgal, bet jam 
pasisekė pabėgti. Dabar 
”Estoniano” kapitonas, bū
damas už kokių 50 mylių 
nuo Liverpoolio, vėl pamatė 
kyšojant iš vandens peris
kopą, kaip ir bonkos gurklį. 
Žinodamas ką tai reiškia ir 
turėdamas jau patyrimo, jis 
liepė duot daugiau garo ir 
leidosi bėgt tolyn. Subma- 
rinas tuomet iškilo ir pradė
jo vyties. Vijosi 50 mylių, 
bet ”Estonian” buvo grei
tesnis ir pabėgo. Ant to 
garlaivio plaukė ir ameriko
nų apie 100.

KANADA NETEKO JAU 
10,680 KAREIVIŲ.

Iš 80,000 kareivių, ku
riuos Kanada nusiuntė 
Francuzijon anglų armijai, 
10,680 vyrų jau nebėra. Iš 
to skaičiaus 1,877 kanadie
čių jau užmušta, 6.738 su
žeista, o 2,065 prapuolė. Ka
nada mokina dabar 60,000 
naujų vyrų ir neužilgo keti
na juos taipgi siųsti.

1
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LEIDES IR VYRAI—KYP KVAIT!

Dabar tik išėjo iš spaudos to garsaus saliun- 
kyperio “spyčiai” ir kitos fonės. Kas nori 
linkmsai praleisti laiką ir prijuokinti savo 
draugus tegul tuo jaus reikalauja knygos:

DŽIAN BAMBOS SPYClAI
Daugiau juokų, negu saliune alaus

į Į Knyga apistori, gražiais viršeliais ir su
i Į Džian Bambos feisu arba veidograpija.

Joje telpa netik Džian Bambos spyčiai,
| bet ir šiaip daug kitokių juokų

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

relę ir įdėti į gromatą. Adresuokite taip:J l

“KELEIVIS”
28 Broadway, So. Boston, Mass.
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ANDRIONIŠKIS,
(Ukmergės apskr.)

Birželio 17 d. buvo su
šaukta Andrioniškio vals
čiaus sueiga. Per sueigą 
buvo renkami vyrai važiuo
ti kur ten į karo darbą (to
kių darbininkų buvo renka
ma ir kituose aplinkiniuose 
valsčiuose). Andrioniškio

ITALIJA DUOS SĄJUNGI
NINKAMS 650,000 

KAREIVIŲ.
Atvažiavęs dabar Ame

rikon italų armijos kapito
nas Victor dėl Franetis sa
ko, kad apleidžiant jam Ita
liją tenai buvo suorganizuo
ta jau 650,000 naujų karei
vių, kurie bus nusiųsti są
jungininkams į pagalbą.

VOKIEČIAI UŽTAISO 
SAVO KANUOLES 

MAŠINOMIS.
Londono ”Daily Mail” ko

respondentas iš Roterdamo 
praneša, kad vokiečiai išra
do tokią prietaisą, kuri už
taiso didžiules kanuoles au
tomatiškai, t. y. be žmo
gaus pagalbos. Šita prietai
są esanti panaši į eskaliato- 
rių arba judomus laiptus, 
kurie neša bombas iš pože
mio viršun ir paduoda ka- 
nuolei. Kanuolė pati atsi
daro ir paėmus bombą vėl 
užsidaro. Žmonės reikalin
gi tik iš pat pradžios, pakol 
jie atranda ir nustato tolį. 
Paskui jie lenda į požemį, 
kur sudėta amunicija. Tuo
met jau kanuolė valdoma su 
pagalba periskopo. Tas ap
saugoja artileristus netik 
nuo priešo kulipkų, bet ir 
nuo baisaus kanuoles trenk
smo, kuris labai pavojingas 
ausims ir nervams.

Kiekvienas darbininkas 
yra elgeta, nes jis turi pra
šyti kapitalistą darbo. Prie 
socijalizmo nebus panašių 
elgetų.

f

50,000 
KNYGŲ 
VISIŠKAI UŽ

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

L

Dykai 
dėl

Viru
Kelias į Sveikatą, 

Stiprumą ir Energiją.

Sifilisų arba Užnuodijimų Kraujo, 
Triperių, Pulavlmų, Nusilpnėjimų Gy
vybės, Užkrečiamais Ligais, Lytiškai 
šlapinamais Organais, Dusulių, Negruo- 
mulavimu Vidurių, Prietvarką, Slogo
mis, Hemoroidais, Reumatizmų, Pilvo, 
Jaknų, Pūsles ir Inkštu Ligomes?

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

1
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pamokinimą. Ji yra krautovė žinios ir talpina tikrai tokius daiktus, katras kožnas 
vyras, jaunas ir senas, turtingas ir biednas, nevedęs ir vedęs, sergąs ir sveikas, turi 
žinoti. Atmink, jog ta knyga yra absoliutiškai už dyką, užmokam pačtą. Ant kon- 
vertos niera paduotas medikališkas vardas. Nieks ne gali žinoti kas ten yra, tik jius. 
Paduok sava vardą, pavardę ir adresą aiškei, atkirpk ir siusk tą Už Dyką Kuponą.

Sinsk Tą Už Dy ką Knygos Kuponą Šiandien.
DR. J. RUSSEL PRICE CO., L. 202, 208 N. Fiftb Are.. Cbicafo.
Godotinasal:—Aš esu nžinteresuotas jūsų Už Dyką Knygos Pasiulynimui ir norėčiau 

gauti vieną iš tu knygų, umu laiku.

Vardas ir pavarde....................................

Adresas..........................................................

Miestas 8tejtas
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A 'geru kataliku — tęsė toliau ifUMlJKIollRA ball¥t0?af _ Ar,d.abaF.aiž- Įęa(j tfaug sunkiau įsmo- 
----------- kinti kataliką suprasti jo 

3- vargingą ir apverktiną pa-
dėjimą, negu beždžionę iš- 
mokinti tikėjimo, demokra- 
tizmo ir republikonizmo.

J. A. D.
1

NEMYLĖK POETO.
Atminki, jauna mergele.
Nemylėk niekad poeto,
Jis tavo priesaikos žodžius 
Išmainys saldžiu sonetu.

Ir viską ką paslaptyje
Širdužė tavo dainavo 
Paskelbs jis eilių rinkinyje, 
Kaip ji tavo lupos bučiavo.

Kaip ji mylavai, glamonėjai.
Širdies rodei skaustančias vietas. 
Kokius meilės žodžius kalbėjai. 
Nuo jo sužinos visas svietas.

V.

DYVŲ-DYVAI.
Kada stovi du
(Imkim sau. žydu)
Ir ateina trečias. — 
Draugas jų, ar svečias, 
Taigi lengva bus suprasti, 
Kad tuomet jau tryse esti.

I

p.

Bet padėkim sau.
Aš du nuvesčiau.
Bile kur, ot tyčia,
Nors pas sav, i gričią.
Tada štai kokia naujiena:
Dviem nuėjus, — matom vieną!

Focus-Pocus.

SKELBIMO PASEKMĖS.
„Reikia vaiko!” —apgarsinta. 
Viename lange dirbtuvės
Ir alga buvo paskirta, 
Darbas esąs prie krautuvės.

Vyrai eidami pro sali,
Nieko keisto ten nemato. 
Ir reikalą suprast gali: — 
Moteris kitaip suprato.

Vieną rytą sargas žiuri.
Guli vaikas mažuliukas.
Ant krutinės laišką turi, 
Kuriam’ rašo, kad berniukas;

Tris savaitės nuo gimimo. 
Tėvas jo yr’ mano ponas. 
Pagimdžiau ji ant vežimo.
Krikšto vardas jojo — Jonas.

Focus-Pocus.

Kunigas ir jo tarnas.
Vieną vakarą Jonas, ku

ris tarnavo pas kunigą, pa
rėjo gerokai išsigėręs. Ant 
rytojaus kunigas pašaukė 
Joną pas save ir tarė: ___

— O tu, begėdi, ar tai 
gražu valkiotis ir girtuok
liauti? Žinok, kad girtuok
liams dangaus vartai užda
ryti.

— žinau, kad negerai, — 
tarė Jonas. — bet pats pra- 
baščius juk daugiau išgeri. I

— Ak tu, nepraustasnu- 
ki! Kaip tu drįsti taip kal
bėti?!

— Tamsta stiklą degtinės 
geri prieš piet ir stiklą po 
piet, ar ne? — klausia tar
nas.

— Taip, aš geriu, kad bu
tų lengviau galima maistą 
suvirinti.

— Taipgi stiklą „džinės” 
geri kas vakaras, eidamas 
gulti.

— Na, žinoma, geriu stik
lelį, kad geriau galėčiau 
miegoti.

— Matote, tas jau padaro 
21 stiklą per savaitę ir ko
kius 85 stiklus per mėnesį. 
Man mokate algą kas mė
nuo ir aš tik syki kas mėnuo 
pasigeriu, išgerdamas dau
giausia 3—1 stiklus alaus 
ir kokius 2 stiklus degtinės, 
tai matot, aš kas mėnuo iš
geriu 5—6 stiklus svaigalų, 
o prabaščius net 85 stiklus.

Kuopos Korespondentui 
(Gardneryj) — Toki daly
kai, kaip prašalinimas iš 
kuopos narių — yra grynas 
Sąjungos reikalas, todėl tuo 
reikalu turi būti kalbama 
organe.

A. .Ambrozui. — Apie 
Naujosios Zelandijos tvar
ką galite plačiai sužinoti iš 
brošiūros „Naujoji Zelandi
ja,” knygutę galite gauti 

.Chicagos knygynuose. Nei 
vienoje pasaulio šalyje dar 

i nėra socijalistiškos tvarkos, 
Itad ir Naujosios Zelandijos 
tvarka nėra socijalistiška.

P. P. Zelenkauckiui. —To
kios žinios jokios vertės vi-' 
suomenėj neturi ir mes jų į 
netalpiname.

J. V. Vytautui, 
snelį sunaudojame. Vaizde
lis "Pavyzdingos jungtuvės” 
daugiau panašus į korespon
denciją, negu į apysaką, to
dėl nesunaudosime. Mel
džiame mums rašinėti.

i

Straip

In “Keleivio”
Skaitytojus.
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Ūkiai k v geriauaį

Elių, Vyną, Likierius ir 
kitokius gardžius gėrimusi
o taipgi ir geriausio taba

ko Cigarus.
Meldžiame užeiti, o visados rasi 

gražų patarnavimą.

362 2nd »t., St. Bntm.

di- 
ii

Teisingiausia ir Geriausia

APTIEKA
Sutaisom Receptus su 

džiausią atyda, nežiūrint ar 
Lietuvos atvežti ar amerikoniški.
Gyduolių galite gauti, kokias tik 
pasaulije vartoja, taipgi visados 
randasi lietuvis aptiekorius.

EDVARD DALY, savininkas 
Braadwaj> S Bostan, Mass.

Galite reikalaut ir per laiškus, 
o mes per ekspresą gyduoles at
siųsim.

i

Or. B. G. KERNIUJ
UKTUVUKAS D-MI

Gjdo visokias vyrų, flH 
vaikų ligas; net ir chroniškM

Priėmimo valandos: nuo 
po pietų ir nuo C iki 9 vakarai 

Telefonas.

259 Hannover st , Boston, Ma

as girdėti Lietuvoje
KELEIVIS 7

Moteriškas skaitliavimas.
Jis. — Vaje, ar gi dabar 

aš jus matau ?
Ji. — Taip mane. O ką 

taip nusistebėjot?
Jis. — Jus taip persimai- 

nėt.... Juk dar tik penki me
tai praslinko po musų pasi
matymui !...

Ji:— Jus norite pasakyt, 
kad aš pasenėjau? Nei 
kiek! Vienas metas ateina, 
tai kitas nueina... Argi ga
li nuo to skaitlinės mainv- 
tis?

Gerbiamieji:— Kurių pre
numerata pasibaigė malonė
kite atnaujinti, nes sulyg 
trasos taisyklių priversti 
busim sulaikyt. Taipgi mel
džiame ir savo draugus pa- 
kalbint užsirašyti „Keleivį” 
kaipo tikrai darbininkišką 
laikraštį, kuris prie kiek
vienos progos šventai gina 
darbininkų reikalus.

Mainydami adresą būti
nai turit priduoti SENĄJĮ 
ir NAUJĄJĮ adresus. To 
nepadarius, permainyt ad
reso negalima. Mainant ad
resą geriausiai parašyt at
virutę, nes tas pigiau ir pa
rankiau.

Daugelis skaitytojų mai
nydami adresą arba klaus
dami ko nors parašo • laišką, 
bet neužlipina ir uždeda tik 
už lc. markę. Persergime 
visus, kad tokių laiškų 
niekados nesiųstų, nes Ame
rikoj ar laiškas užlipytas ar
ba neužlipytas, turi būt pri
dėta markė už 2c., kitaip tą 
laišką numeta arba reik už 
jį primokėt adresatui.

Su pagarba,
„Kel.” Administracija.

I
i

Šį veikalą parašė pagarsėjęs vokiečių veikėjas ir mokytojas W. 
Lamszus, kuris pats toj baisioj skerdykloj dalyvavo. šioje kny
goje aprašoma karė vokiečių su francūzais. Skaitant šitą Įmygą 
plaukai šiaušiasi ant galvos. Autorius šio veikalo Lamszus yra 
pagarsėjęs antimilitaristas. Už šio veikalo parašyma jis buvo 
skaudžiai vokiečių valdžios persekiojamas. Lietuviu kalbon tą vei
kalą išvertė Negeistinas. Knyga atspausta ant gražios popieros 
ir papuošta gražiais viršeliais. Kaina tik 15c.

Pinigus galima siųst 15c. susukus tvirtai popieron arba po 5c. markėms

“KELEIVIS”
28 Broadway, So. Boston, Mass.
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LMszkas D-ras M. Ziselm^
7 Parmenter St

• Boston, Yasa.
Visokias ligas gy 
dau pasekmingia- 

. usiai. Ateikit tie- 
siok pas mane 1 
trepais į viršų tik 
neikit į aptieką: 
mano durye bal
tos arba telefoną 
duok o aš atesiu.
Ofiso valandos 
Nuo 9 iki 11 ryte 
nuo 1 iki 2 ir 6 iki
8 vakare. Teleph. Richmond 2622-R

Focus-Pocus.
1

iI Akušerka ii!ri u• į H '
’ > Pabaigusi kursą W o mana Medieal į j 

College, Baltimore, Md.
; i Pasekmingai atlieka savo darbą ■'

; prie gimdymo, taipgi suteikia vi- i f 
pagelbą įvairiose *'

1 i:2 L 
6 Loring str, ;; 
arti E ir 7 st. H

j > SO. BOSTON. MASS i i

I

sokias rodąs ir 
moterų ligose.F. Stropiene

Dar ir štai kas!
Po sutuoktuvių, jaunoji 

nedrąsiai žiūrėdama savo 
vyrui Į akis, sako:

— Atleisk, Jonuti, aš bu
vau nepasakius tau dar vie
no daikto....

— O ką tokio, širdele?
— Matai, mano dirbtiniai 

dantis....
—Na, tai, ką jau padaryt, 

žinoma, reikia prisipažint, 
aš...

— Bet tas nieko, ale dar 
ir štai kas, už juos tebėra 
nemokėta dantistui.

Focus-Pocus.

Greičiau išmokinsi beždžio
nę, negu fanatiką.

Kalbėtojui beaiškinant a- 
pie socijalizmą, prisiartino 
prie pagrindų diktas, nutu
kęs vyras, iš išvaizdos tuo
jau galima buvo spręsti, kad 
tai smuklininkas ir kaktą 
iškėlęs, su pasididžiavimu, 
sako:

— Aš esu geras katali
kas ir per 20 metų balsavau 
už demokratus ir republiko- 
nus; aš žinau, kad tos par
tijos ekzistuoja, o kur jūsų 
socijalistų partija, kad kas 
metai taip auga? Kodėl so
cijalistų partija nėra taip 
skaitlinga, kaip kitos parti
jos?

Kalbėtojas, ramiai, atsa
ko:

— Jeigu butų galima taip 
greit padaryti socijalistą, 
kaip demokratą, republiko- 
ną ar kataliką, tai socijalis- 
tai senai butų perėję kvailių 
rinkas.

— Jeigu socijalistai vidu
tiniškai suprasdami socija
lizmą gali išaiškinti jo prin-1 
cipus per metus dviem ar 
trim savo draugam, supras
ti žmogiškas teises ir sutei
kti jiems mokslą ir suprati- , 
mą apie darbininkų vertę ir j 
balsuoti už savo kandida
tus, tai aš sakau, kad aš iš
mokinsiu greičiau beždžio
nę į penkes minutas balsuo- j neišrastų jis tokių pančia- 
ti už demokratus ir republi- - kų, kad vaikinai nelįstų, 
konus ir dar padarysiu ją Prof. Gnaiba.

Didelis „rašytojas.”
Žiuriu ant „Draugo” pus

lapio kiurkso užsitūpęs kun. 
Žilinskas. Aš maniau, kad 
jau miręs, ar ką, bet skai
tau biografiją, na-gi, pasiro
do da gyvas. Ir ar jus ži
not ? esama didelio veikėjo 
ir „rašytojo.” Tik kažin ko
dėl nepažymėta kokias kny
gas ir po kokiais slapyvar
džiais tasai „didelis” rašti
ninkas paprašė? Gal būt 7 
So. Bostono socijalistus 

i šmeižiančias korespondenci
jas i „Draugą.”

Lukšių Juozas.

Kad merginų uodai nekę
stų.

Tūlas daktaras iš Atlanta, 
Ga.. pataria merginoms de- 
vėti geltonas pančiakas, tai 
uodai nelisią. Kažin, ar

Prof. Gnaiba.

KAS NORITE TURĖTI 
DRUTUS IR DIDE
LIUS PLAUKUS?

Jei jūsų plaukai slenka ar visai jau 
nuslinko, tai atsišaukite kuonogrei- 
čiausiai pas mane, o aš 
man žinomų gyduolių 
slinkimą ir nuplikusius 
į labai trumpą laiką, 
taipgi išgydau. Norint 
atsakvmo, reikia prisiusi 
2

su pagalba 
sustabdysiu 

atauginsiu 
Pleiskanas 

kokio nors 
staniDa už 

(39)centu

L. J. PAULAUSKAS
(Barzdaskutys)

152 Millbury Street, Dept. 12. 
WORCESTER. MASS.

Farmu p rkejams
Geriausis laikas Farmą pirkt da

bar. Aš žinau daug visokių Farmų. 
didelių ir mažų, su Trioboms. sodais, 
apsėtais laukais ir arti miesto. Že
mė gera prie molio ir juodžemė. 
Farmas galima pirkt ant lengvų iš- 
mokesčių. Perkant per mane nuo 
pačių savininkų, sučėdvsit daug pini
gų ir nusipirksit patinkančią, gerą, 
už pigiai ūkę. Norint platsnių ži
nių kreipkitės laišku, pridėdami mar
kę. (35)

ANTANAS ZABELA
Box 1. (Lake Co.), Peacok, Mich.

I
valsčiuje išrinkta daugiau 
kaip šimtas vyrų. Dalį jų 
paėmė su arkliais, rodos, a- 
bazas turėjo važiuoti. Buvo 
renkami be metų skirtumo, 
pakliuvo net tokių, kurie tu
rėjo po šešias dešimtis metų. 
Aplamai paskutiniu laiku 
daug pasidarė visokių reika
lų. Birželio 19 dieną dar 
kartą parinkta tam darbui 
vėl per šimtą žmonių. Kai- 
kuriose vietose nebeliko nei 
vieno vyro, pasiliko tik vie
nos moterys, kai-kur net ką
snio duonos neturinčios.

Plačiai žmonės kalba, kad 
reikėsią kirsti dar neprib- 
rendusieji rugiai, o vasaro
jus aparti.

(”Liet. Žinios.”)

VOKIETIJA TURI 
4,000,000,000 SVARŲ 

VARIO.
Berlynas praneša: „Išty

rimas parodė, kad Vokietija 
turi pakaktinai medegos il
giausiai karei. Šalia dide
lių sąkrovų švino, kurios 
stovi da nejudintos, Vokie
tijoj yra daugybė švino ri- 
nų ir visokių dūdų, kurias 
galima pakeisti geležinėmis. 
Vario šoviniams daryt taip
gi yra didelės krautuvės. 
Beto, Vokietijoj yra daug 
varinių stogų, iškabų, kati
lų, puodų ir įvairiausių in
dų. Reikalui esant galima 
nuplėšti visą varį nuo stogų, 
nuo sienų, nuimti nuo lenty
nų puodus ir viską paversti 
į kulipkas. Valdžios komi
sija apskaitė, kad tokio va
rio privatiškoj nuosavybėj 
Vokietijoj yra daugiau kaip 
2,000,000 tonų, arba 4,000,- 
000,000 svarų.”

Amerikiečių domai. t į ; į-į ; ; į C

Gražiausių Dainų ir NaujausiųPer Rusų-Azijos banką 
Lietuvių Mokslo Draugijos 
adresu vasario 3 dieną iš 
Amerikos gauta 250 rub. ir 
balandžio 2 d. — 66 rub ir 

i mano vardu — sausio mėne- 
■ syje gauta 200 rub., balan
džio 4 d.— 10 rub., gegužės 
20 d. ‘ ‘
d- — 
lab išsiųsta per American 
Express Co., New York, 65 
Broadway. Kadangi ligšiol 
nesulaukta laiškų, iš kurių 
galima butų sužinoti, keno 

į ir kam tie pinigai siunčiami, 
tai aš kreipiuosi per laikra
ščius į gerbiamuosius Ame
rikos lietuvius, prašydamas, 

! kad siuntusieji tuos pinigus 
žmonės teiktųsi kuoveikiau 
man pranešti (Vilnius, Ly
dos gatvė, No. 7) keno var
du ir kam juos suvartot?

D-ras J. Basanavičius.

i
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EILIŲ KNYGAnes sidabro ir vario nedaug 
kas teturėjo. Daug kas at
sisakę mokėti ir priešinęsi, 
kuomet vokiečiai norėję are
štuoti. „Litovskaja Rus’’ 
rašo, kad žmonėms pasiprie
šinus vokiečiai sušaudė apie 
20 žmonių.

Lietuvių belaisvių gy
venimas.

Valdininkas lietuvis p. M. 
D. iš N. (Samaros gub.) 
„Lietuvių Globai” rašo: 
„Tamstų įgaliojimą, kvitų 
knygutę ir laišką gavau. 
Pasigailėtina, kad nėra iš 
ko čia aukų rinkti, nes nėra 
arti gyvenančių lietuvių, o 
rusai nelabai teatskiria Prū
sų lietuvių nuo vokiečių. Sy
kį jau Vokietijos pavaldinys, f tai ir vokietys!...

Samaros gubernijoje yra 
labai daug lietuvių belais
vių. Kelis kaimus, kame ap
gyvendinti lietuviai, aplan
kiau.

Bet kadangi vietos gyven
tojai vis dėlto jų gailisi, tai j 
šiap-taip laikosi. Aukoja ap- šiai, 
darų ir kitaip gelbsti.

Kai-kurie belaisviai sun
kiai serga.

Kai aš juos prakalbinau 
lietuviškai, visi nustebo, nes 
nesitikėjo tolymoje rusų ša
lyje išgirsti savo mylimą 
prigimtą lietuvių kalbą, 

čion papuolęs ir kaip gali
ma esą priprasti nekultū
ringoj šalyj gyventi....

Kai-kurių šeimynų vai
kai visai maža lietuviškai 
bemoką. Jų motinos paaiš- 

,^kino, kad lietuvių kalba vi- 
K sai išstumta, esanti iš moky

klos, Seniau dar mokinda- 
| vę ir lietuvių kalbos, bet pa

skutiniais metais visai be
turiu kalbos pamokas pa
niekinę....

L Belaisvių gy venime dar 
1 tai yra bloga, kad kai-ku- 
I riuose kaimuose jie neturi 
n didesnio atskiro buto, Į] juos nuolat stumdo iš 
m tos į rietą.

Toliau, sužinojęs ką 
I giau, vėl jums parašysiu.

O-RASST. ANORZEOS
Vienatinis lenkiškas

DANTŲ DAKTARAS 
Užtaisau pasigadinusius dantis 
dedu naujus. Laiką gvarantuoj 
Ištraukiu dantis be jokio skausmi 
238 Harrison avė. Bostoi

Ei, Vyrai, Viai Pat

YUDEIKO!
Jis užlaiko gerą Restauradją, vi
sokios rųšies Alaus, Degtinės, 

Vyno ir Cigarų.
Pirmiausia ir parankiausia 

vieta lietuviams.

304 Broa5way ir 259 D Streets 
SO BOSTON, MASS. Ir

f. MATHUS
Geriausias Lietuvio

SALONAS IR RESTAURACIJA
Sveiki geriausios rųšies gėrimai i 
užkandžiai. ]~ 
lankus. Parankiausia lietuviški 
užeiga. |

J. MATHUS
342 Broadway, So. Boston, Maafl

I 
f
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NAUJAUSIUS IR GERIAUSIUS

Grainafonus

:•

— 224 r. ir birželio 17
326 rub.78 kap. Vis-
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ŽASLIAI.

(Vilniaus gub.) 
Baisi audra. Birželio 
šiaurės rylus nuo Žaslių 

pakilo baisi audra su kruša, 
kuri daug nelaimių pridarė. 
70 metų seneliai neatmena 
tokios audros. Labiausiai 
nukentėjo Kapčiškės, Pauk
ščiai, Krivanėliai, Samaleva, 
Bertešiunai, Surveliai ir Ru- 

šiuose kaimuose nei 
vienos sveikos vietos neliko 
— viskas išgadinta: javai, 
pievos ir daržai. Vasarojus 
visiškai išmuštas, langai iš
daužyti, 5—6 metų piemenu
kai skaudžiai nukentėjo; be 
to, užmušta daug laukinių 
ir naminių paukščių. Pasi
taisys tiktai bulvės ir anks
tybieji linai. Rugiai arba 
prie žemės priplakti, arba 
taip sulaužyti, kad išrodo, 
kaip aukšta rugiena; pievos 
smėliu ir akmenimis apneš
ta, šienas ištaršytas, nuneš
tas. Vietomis ledai po tris 
dienas gulėjo; audra nesi
liovė ištisą valandą. Kiek 
mažiau nukentėjo Bereikės 
ir Buckunai, nes čia mažiau 
sugadinta rugių; Stabinti- 
škėje ir Valkakiemyje ru
giai tik palenkti. Papartė- 
lių dvare gerokai apgadintas 
vasarojus ir šienas išnešio
ta. Audra palietė ir kitus 
kaimus, bet netaip skau
džiai. Kitose gi vietose tik
tai gražaus lietaus tebūta.

Nukentėjusiuose dėl aud
ros kaimuose didžiausis 
vargas. Kai-kas jau dabar 
duoną pirko, o čia — išti
siems metams turės likt be 
rugių. Kas turi gyvulių, 
parduoda, o kas neturi?....
Vieni dar nejudina sugadin
tų rugių, laukia, bene grudų 
prisirinks, kiti gi jau valo. 
Ankstyba rugiapjūtė....
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VALKININKAI.
(Vilniaus apskričio.)

Visame valsčiuje surinkta 
150 žmonių, kurie paimti ir 
išsiųsti kasimų kastų. Vie
tos žmonės gauna dabar 
darbo prie naujo geležinke
lio taisymo.

Iš kares lauko.

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

deklamuot ant viešų susirinkimų.
Knygoje trijų rūšių eilės: 

TAUTIŠKOS, ŠEIMYNIŠKOS IR 
DARBININKIŠKOS.

gražiausia ir turtingiausia eilių knyga lietu-

jf
$

Tai _
vių kalboje. Kiekvienas turėtų papuošti savo 
knygyną minėta knyga. Kaina tik 75 centai. 
Ta pati knyga drūtais audimo apdarais — $1.00.

SIELOS BALSAI

. <Papeikimo rezoliucija.ŠIUKŠLĖS VIETOJ 
AMUNICIJOS.

Londono „Daily Mail,” ai
škindamas kokiose sąlygose 
rusai turėjo po Varsa va ka
riauti, sako: „Tūkstančiai 
skrynių atėjo rusų frontan 
su įvairiausia amunicija, 
kuri caro kareiviams buvo 
jau labai reikalinga. Bet 
kada pradėta tas skrynias 
atidarinėti, pasirodė ne a- 
municija, bet plytos, atma
tos ir šiaip įvairios šiuk
šlės.’’

„Daily Mail” sako, kad tai 
bus Vokietijos agentų dar
bas, kurių yra pilna Rusija 
ir amunicijos fabrikai. Gali 
būt ir taip. Bet mes atsi
menam, kad lygiai tokia ne
laimė rusams pasitaikė ir 
su japonais kariaujant. Prie 
Leojano atėjo traukinys su 
šrapnelėms, o vagonus ati
darius pasirodė.... akmenis.

>91

Tautiškai-klerikališkų lai
kraščių insinuacijomis, ko
kiomis pastaruoju laiku pa
sižymėjo ’Vien. Lietuvinin
kų,” „Katalikas” ir, išdalies, 
p. Olševskio lapelis „Ameri
kos Lietuva” platindami šni
po Malinausko su juodvar
nių gauja sutaisytą prieš 
laisvuosius veikėjus pro
vokaciją, pasibiaurėjo visa 
pažangioji Amerikos lietu
vių visuomenė.

So. Bostono D. L. K Vy
tauto Dr-ja, kuri turi 300 
su viršum narių, savo susi
rinkime laikytame 1 d. rug- 
piučio, Lietuvių salėje, iš
nešė tiems laikraščiams kar
štą papeikimo rezoliuciją ir 
kuodidžiausią „Laisvės” 
draugams, L. Pruseikai ir J. 
Neviackui užuojautą, ku
rių garbę ir gerą vardą tau- 
tiškai-katalikiški provoka
toriai be jokio pamato kri- 
minališkai apšmeižė.

Minėtu veikėju yra D L. 
K Vytauto Dr-jos nariais, 
kurios musų Dr-ja žino, kai
po dorus ir kiltos dvasios 
vyrus, todėl „V. Lietuvnin
kų” ir Co. šmeižtai nei kiek 
tų veikėjų vardo ne suteps. 
Lai visuomenė žino, kad tie 
laikraščiai yra be mažiau
sios etikos ir galutinai 

smunka nuo doros pamatų. 
Vytauto Dr-jos narių vardu 

N. Jonuška, pirm.
M. A. Balčiūnas, pr. sek. 
VI. Klemka fin. sekr. 
R. Pernickas, ižd.

f PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO

I DARBO VALANDAS.
Kiekvienas nusipirkęs tą knygą pasidžiaugs. p 

Pinigus geriausiai siųst ”Money Orderiu,” popie- į i 
rinius galima siųst tiesiog paprastam konverte, | 
užrašius aiškiai adresus savo ir „Keleivio” ir i: I 
prilipyt už 2c. markę.

„KELEIVIS,” SO. BOSTON, MASS. H

MILIJONAI VYRŲ ARMI
JOSE.

Gautos Washingtone skai
tlinės parodo, kiek kuri ša
lis turi kareivių savo armi
joj. Štai tos skaitlinės:

Vokietija turi, 5,400,000 
vyrų po ginklu; jos talkinin
kė Austro-Vengrija turi 
3,600,000, o Turkija — 
1,000,000. Iš viso Vokieti
jos sąjungininkai turi 10,- 
000,000 kareivių.

Francuzija turi 4,500,- 
000; Rusija — 3,500,000; 
Italija — 2,000,000; Angli
ja — 1,500,000; Serbija — 
400,000; Belgija — 100,000. 
Sykiu Anglijos talkininkai 
turi 12,000,000 vyrų.

Sudėję krūvon abiejų 
grupių armijas, gaunam 
22,000,000 kareivių. Ap
skaitoma. kad pusė tų žmo
nių stovi karės laukuose ar
ba mušasi, o kita pusė sau
goja geležinkelių, rubežių, 
tiltų ir sudaro tvirtovių ga- 
rizonus.

Rusija galėtų pasistatyti 
tris kart didesnę armiją, 
negu ji turi dabar, bet netu
ri kuo jos apginkluoti. Per 
12 karės mėnesių vokiečiai 
su austrais atėmė rusams 
apie 8,000 kanuolių, 3,000 
kulkasvaidžių ir kelis mili
jonus šautuvų. Beto daug 
ginklų laike mūšių lieka su
gadinta.

<
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Mokiname Angliškai
Visose dalyse Amerikos ir Kanados 

Vienintele mokykla, kurioj kiekvienas gali išmok 
ti Anglišką kalbą, labai trumpame laike, šios mo 
nykios naujausia ir tobuli i.giausia metodą. Moki 
name per laiškus, visose šalyse, už labai rr.aža a: 
lyginimą; teipjau klesose d:enom> ir vakarais. 
Jeigu nori išmokti greitai Anglų kalba, ateik a 
rašyk platesnių žinių.
AiaericRJi Schoc-I v?

FOTOGRAFISTAS
Traukiame visokius paveikslus pigiai. 
Meldžiam visus atsilankyti, užtikrinam 
kiekvienam kad busit mus darbu užga
nėdinti.

J. Valeika F. Raulinaitis Co.
250 4th st, S. Boston, Mass

I

i

Ant 21 
akmens 
Gelžkelio laik
rodis sriubelių 
užsukamas, vy
riško didumo, 
ant 20 metų au
ksuotas su iš
rašytais dubel- 
tavais viršais. 
Labai teisingai 
eina, skiriamas 

važiuojantiems 
visuomet 

Gvarantuotas 
I

Lietuvis Daktaras

Dr. Ignotas Stankus
1210 S. Broad St., 
Philadelpbia. Pa.

■r- . j I Nuo & iki 11 rito.v alanaos - 2 ., 4 po pietų
1 8 Vakare,

Nedelioznis Nuo 9 iki 11 rito ir nuo 1 
iki 4 po pietų.

galima gaut tik

CHAS. URBONO ir PILVINIO
KRAUTUVĖJE

Visi musų Gramofonai su naujausiais pagerinimais
TURIME VISUS LIETUVIŠKUS 
REKORDUS įdainuotus garsiau
sių dainininkų ir chorų. Tarpe 
lietuviškų rekordų geriausi yra 
šie: Kur bakūžė samanota. kom-_ 
pozicija Šimkaus. Lietuva tėvynė 
musų. Darbininkų Marsaiietė, Bi
rutė," Tykiai Nemunėlis teka, Kur 
banguoja Nemunėlis — įdainuota 
M. Petrausko. Be tų turime gra^j 
žiausių maršų, polkų, valcų ir ki-l 
tokių šokių ir operečių. Rašykit] 
mums, o mes prisiųstai kataliogą.1 

MES TURIME GRAMOFONŲ] 
NUO $15.00 IKI $100.90 Kuriel 
tik norėsit turėt gražią muziką! 
savo namuose, visupirmu ateikit! 

J pasižiūrėt pas mus. Kurie nuo Bostono toli gyvenate ir negalite ateit! 
(UŽTIKRINAME, kad pas mus nusipirkę GRAMAFONĄ, visados busi! 
(užganėdiodi Viską gvarantuojame. j- ...v, > . i i: .xži

CHAS. URBON ir PILVINIS |
< 233 Broedwsy, S o Boston, Mass, Į

-£M

dėlto 
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dau-

V X V X D X T dab31* labai mad°j, bet teas iš tųVALAKAI ^B^Ks?tenai nėra

ypatingai gežkeliu 
žmonėms, kuriems reikia 
tikras laikas žinoti, 
ant 20 metų. Ypatingas pasiulyji- 
mas. Mes išsiusime šį laikrodėlį ant 
kiekvieno adreso už S5.75 C. O. D. ir 
persiuntimo kaštus, su teise jums vi
ską peržiūrėt. Jei busi neužganėdin
tas, nemokėk nė cento. Atsiminkite, 
jus užmokėtumėt už tokį pat laikro
dėlį apie $25.00, jei pirktumėt kitur. 
Puikus auksuotas lenciūgėlis ir ka
butis dykai su kiekvienu laikrodėliu.

(34)
EXCELSIOR WATCH CO.

906 Athenaeum BIg., CHIC AGO, ILL.
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Keliaujantis Kriaučius
Siuvam visokius MOTERIŠKUS ir VYRIŠKUS RUBUS. Taip

gi parduodam tavorus jardais kitiems kostumeriškiems kriau- 
čiams arba šiaip ypatoms, kurie pareikalauja. Visokį tavorą per
kant pas mane giit gaut pigiau. Aš važinėju po Mass. ir Con. 
valstiją ir ant pareikalavimo pribunu visur.

Reikale adr-esuokit taip:

P. SIMKOIM'S,
7 Coiumbia st., Holyoke, Mass.

/5S

Siutus ir kitokius Rubus
"»•

i
į

FIRMOS 'KT PARDAVIMO.
Parsiduoda Dvi Didelės Fanuos 

tarpe South Walpole ir Norwood, 
Mass. Viena turi 40 akrų žemės, 
dirbamos žemės yra 24 akrai, apie 
5 akrai didelio miško ir apie 11 ak
rų pievos; dvi gražios stubos, viena 
tik pernai statyta, didelė banė, tvar
ias ir didelis vištininkas. Parsiduo
da už $6700.00, galima nupirkti ma
žai įnešant.

Antra didelė ir graži Farma 40 
akrų; dirbamos žemės 20 akrų, dide
lis Sodnas su 200 medžių, obelių ir 
grušių, daug pievos ir miško; 6 rū
mų stuba su gražiais iš fronto me- 
džais ir didelė nauja (bane) tvartas 

' Parsiduoda už $6.OOv.

Taipgi turime daugelį didesnių ir 
, mažesnių Farmų, kurias galima pirk- 
, ti labai pigiai. Minėtos Farmos ir 
1 daugvbė įjotu randasi prie didžiau
siu Norwoodo ir Walpole Fabrikų.

. 5-------------------— | Lotai ir Farmos kas metas žymiai
strumentus. auksinius daiktus, knv- pabrangsta, todėl pirkit dabar pakol 
„o = i_;xi---------- x-------------------------- Laiškais arba ypatiškai ;

(33) .

Gera Naujiena 
Visiers.

M. PETRAUSKO įdainuotus re
kordus, kurių visuomenė jau nuo se
nai pageidavo, galite gauti pas 

Kaina 75 centai.
2356: Lietuva Tėvynė Musų.
kiai Nemunėlis teka.
2357: Birutė. Kur banguoja 
munėlis.
2358; Darbininkų Marsaiietė.
kelkime kovą.
Visiems žinomi lietuviški šokiai.

E 2360: Nemuno vilnįs, Valcas. Su
diev — Mazurka.

E 2360: Varpelis — Valcas. Mano 
mielas — Polka.

Jeigu norite gauti kokius kitus 
rekordus arba šiaip muzikali škus in- Į

gas ir visokias laiškam rašymua po- pigesni. Laiškais u. 
pieras, rašykite pas mane reikalauda- kreipkitės šiuo adresu: 
mi pilno kataiiogo, kuri prisiųsim
dykai. A. K. NEVIACKAS,

WQ ‘ Real Estate Agent.
Washington st.. Norwood, 

112 GKAND ST., BROOKLYN, N.Y. Tel.: 389-R.

ma-
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MERGINA?
Jeigu nori, tad pasipirk
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CREST KENDŽIU g

o ji niekad nepamirš jus. nes j 
kendžių gardumas priverčia ję“ 
jus mylėt. Reikalaukit visur ii Iii 
'.isada Lowneys Crest Kendžię ffl 
Jeigu negali e-aut kitur ta p- 
s'i^k mums dolerį, c gausi vie Į 
ną svarą geriausių Amerikoj iš EI 
dirbtų kendžių.

K. ŠIDLAUSKAS
Generališkas agentas Bostonui [j

226 Broadway, 
L So. Boston, Mass. J|

’■ i
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DUOi(IT PASIŪT MUMS
Užtikrinam. kad Jus sugėdysite 

pinigų ir turėsite GRAŽIUS RUBUS 
Me- imam materiją iš gerųjų fir
mų ir primieruojam rūbą pagal žmo
gų. todėl nesudarko žmogaus išrau
dos ir būna tvirtesni.

GERUS VYRAMS SIU
TUS IR OVERKOTUS j 
PIGIAUSIAI IR GERAI
Musų firma randasi ir CalifornijojJ 

todėl mes greičiau pagaunam viso-l 
kias naujausias formas. ,
JEIGU NORITE TURĖTI I 
GERUS RUBUS PIGIAI, I 

TAD ATEIKIT PAS J 
MUS.

Taipgi išvalom ir išprosinan <1-1 
sokias Vyrų ir Moterų drapanas.

Tikras Jūsų brolis lietuvis

NUO PADUBISIŲ.
Ko vargas nemoko ir prie 

ko nepratina! Arti pozici
jų, ūkininkų gyvenimui vi- 

į sai suirus, sodiečiai grebiąs! 
šiokių-tokių uždarbių. Dau- 

į giausia dabar ima pyragus 
' kepti. Šaukoto, Šiaulėnų, 

Radviliškio apylinkėse dau
gelis sodiečių parsiveža iš 
Bauskės ar iš Panevėžio 

I*miltų, kepa pyragus ir nų- 
| vežę prie-pat mūšio linijos 

kareiviams pardavinėja.
— Ar daug uždirbat? — 

klausiu vieno tokio pyragi- 
ninko.

— Kaip kada: jei laimin
gai išeina—rublis, kitas lie
ka ir dar kleckų iš tų pačių 
miltų išsiverdame; bet kar
tais atsitinka visą pyragų 
skrynią ir be pinigų parduo
ti.

Ar nebaisiu prie pat ug
nies lįsti? — klausiu toliau.

— Ką-gi padarysi., apsi
pranti... vis šioks-toks dar
bas, rankų sudėjęs nesėdi.

Vargšės moterys karei
viams ir oficieriams skal
binius plauna. Už tai nuo 
kareivių jei ne pinigais, tai 
duonos gauna. Tvirtesni 
darbininkai kartais gauna 
griovių kasti. Vyrams mo
ka 1 r. 50 kap., moterims 1 
rub. dienai. Apskritai Pa
dubysiu ruože daug liuosų, 
be darbo darbininkų yra.

De

GEN. DE WET NUTEIS
TAS 6 METAMS 

KALĖJIMAN.
Generolas Cristian

Wet, kuris buvo pakėlęs pie
tų Afrikoj revoliuciją prieš 
Anglijos valdžią, likos nu
teistas 6 metams kalėj iman 
ir užsimokėti $10,000 pini
gais.

A a —...

Buclreckis
222 W. BR0ADWAY
SO. BOSTON, MASS.
Telefonas; So. Boston, 21013.

ir 20 AMES ST., 
MONTELLO, MASS. f

KALVARIJA.
(Suvalkų gub.)

Pabėgėliai, rašo Kauno 
laikraštis „Litovskaja Rus,” 
pasakoja, kad kai-kurie 
Kalvarijos apskričio ukinin- 

■ kai pradėję bruzdėti dėl mo
kesčių, kuriuos renką vokie
čiai. Mokesčius reikėję mo
kėti gegužės 15 d., bet ne
buvę paskelbta jų didumas. 
Paskutinę dieną sužinota, 

l kad vokiečiai mokesčių im- 
1'1 tiek, kiek imdavo rusai 1 Itai tik sidabru ir variu. 
B»pierinių pinigų jie nepri- 

\ Žmonės susirūpinę,

TIRKŠLIAI.
(Telšių apskričio.)

Balandžio 26 dieną, kaip 
rašo „Aušra,” vokiečiai at
ėję i Krūčių sodžių ir Dau
barių akalicą, kur jieškoję 
riebių kiaulių, žadėdami už 
jas pinigais mokėti. Apsisto
ję Kručiuose nakvoti. Pir
miau vokiečių žvalgų jau bu
vę pranešta, kad žmonės ne
sislapstytų ir butų visi na
mie, nes, pamatę žmogų bė
gant, šausią i jį. Radę tuš
čius namus, išlauždavę du
ris ir visa iškrauliodavę. Per 
savo buvimą vokiečiai ėmę 
iš žmonių arklius arba mai 
nydavę ant savųjų netiku
sių ; be pinigų pirkę ir be pi
nigų parduodavę. Kiaules 
ir karves pjovę, šieną ir avi
žas ėmę šerti savo arkliams, 
o taip-pat ir valgomuosius 
daiktus išsinešdavę. Nemo
kėdami susikalbėti su gy
ventojais, vokiečiai rodyda
vę jiems, ko reikalauja. Už 
kasimų rausimą mokėję po 
1 markę (apie 45 kp.) už 10 
vai. darbo ; kasimus liepę 
kasti naktimis. Gegužės 9 
d. Į Tiršklius atėjusi rusų 
karuomenė, o gegužės 10 d. 
išvarę visus žydus. Nuo ug
nies šį kartą Tirkšliai išlikę 
sveiki.

SUBMARINAS VIJOSI 
LAIVĄ 50 MYLIŲ.

Pereitoj sąvaitėj anglų 
garlaivis ”Estonian,” kuris 
plaukioja tarp Bostono ir 
Liverpoolio, antru kartu 
jau išbėgo nuo vokiečių sub- 
marino. Pirmu kart povan
deninis kaizerio botas buvo 
užpuolęs tą garlaivį apie 
du mėnesiu atgal, bet jam 
pasisekė pabėgti. Dabar 
”Estoniano” kapitonas, bū
damas už kokių 50 mylių 
nuo Liverpoolio, vėl pamatė 
kyšojant iš vandens peris
kopą, kaip ir bonkos gurklį. 
Žinodamas ką tai reiškia ir 
turėdamas jau patyrimo, jis 
liepė duot daugiau garo ir 
leidosi bėgt tolyn. Subma- 
rinas tuomet iškilo ir pradė
jo vyties. Vijosi 50 mylių, 
bet ”Estonian” buvo grei
tesnis ir pabėgo. Ant to 
garlaivio plaukė ir ameriko
nų apie 100.

KANADA NETEKO JAU 
10,680 KAREIVIŲ.

Iš 80,000 kareivių, ku
riuos Kanada nusiuntė 
Francuzijon anglų armijai, 
10,680 vyrų jau nebėra. Iš 
to skaičiaus 1,877 kanadie
čių jau užmušta, 6.738 su
žeista, o 2,065 prapuolė. Ka
nada mokina dabar 60,000 
naujų vyrų ir neužilgo keti
na juos taipgi siųsti.

1
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LEIDES IR VYRAI—KYP KVAIT!

Dabar tik išėjo iš spaudos to garsaus saliun- 
kyperio “spyčiai” ir kitos fonės. Kas nori 
linkmsai praleisti laiką ir prijuokinti savo 
draugus tegul tuo jaus reikalauja knygos:

DŽIAN BAMBOS SPYClAI
Daugiau juokų, negu saliune alaus

į Į Knyga apistori, gražiais viršeliais ir su
i Į Džian Bambos feisu arba veidograpija.

Joje telpa netik Džian Bambos spyčiai,
| bet ir šiaip daug kitokių juokų

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

relę ir įdėti į gromatą. Adresuokite taip:J l

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

acioicoaioiGioioioioioiomoiJic^^
■

ANDRIONIŠKIS,
(Ukmergės apskr.)

Birželio 17 d. buvo su
šaukta Andrioniškio vals
čiaus sueiga. Per sueigą 
buvo renkami vyrai važiuo
ti kur ten į karo darbą (to
kių darbininkų buvo renka
ma ir kituose aplinkiniuose 
valsčiuose). Andrioniškio

ITALIJA DUOS SĄJUNGI
NINKAMS 650,000 

KAREIVIŲ.
Atvažiavęs dabar Ame

rikon italų armijos kapito
nas Victor dėl Franetis sa
ko, kad apleidžiant jam Ita
liją tenai buvo suorganizuo
ta jau 650,000 naujų karei
vių, kurie bus nusiųsti są
jungininkams į pagalbą.

VOKIEČIAI UŽTAISO 
SAVO KANUOLES 

MAŠINOMIS.
Londono ”Daily Mail” ko

respondentas iš Roterdamo 
praneša, kad vokiečiai išra
do tokią prietaisą, kuri už
taiso didžiules kanuoles au
tomatiškai, t. y. be žmo
gaus pagalbos. Šita prietai
są esanti panaši į eskaliato- 
rių arba judomus laiptus, 
kurie neša bombas iš pože
mio viršun ir paduoda ka- 
nuolei. Kanuolė pati atsi
daro ir paėmus bombą vėl 
užsidaro. Žmonės reikalin
gi tik iš pat pradžios, pakol 
jie atranda ir nustato tolį. 
Paskui jie lenda į požemį, 
kur sudėta amunicija. Tuo
met jau kanuolė valdoma su 
pagalba periskopo. Tas ap
saugoja artileristus netik 
nuo priešo kulipkų, bet ir 
nuo baisaus kanuoles trenk
smo, kuris labai pavojingas 
ausims ir nervams.

Kiekvienas darbininkas 
yra elgeta, nes jis turi pra
šyti kapitalistą darbo. Prie 
socijalizmo nebus panašių 
elgetų.

f

50,000 
KNYGŲ 
VISIŠKAI UŽ

DYKĄ
Ar Esi Kankinamas y

■

S s

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

L

Dykai 
dėl

Viru
Kelias į Sveikatą, 

Stiprumą ir Energiją.

Sifilisų arba Užnuodijimų Kraujo, 
Triperių, Pulavlmų, Nusilpnėjimų Gy
vybės, Užkrečiamais Ligais, Lytiškai 
šlapinamais Organais, Dusulių, Negruo- 
mulavimu Vidurių, Prietvarką, Slogo
mis, Hemoroidais, Reumatizmų, Pilvo, 
Jaknų, Pūsles ir Inkštu Ligomes?

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

1
I
■

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

Sinsk Tą Už Dy ką Knygos Kuponą Šiandien.
DR. J. RUSSEL PRICE CO., L. 202, 208 N. Fiftb Are.. Cbicafo.
Godotinasal:—Aš esu nžinteresuotas jūsų Už Dyką Knygos Pasiulynimui ir norėčiau 

gauti vieną iš tu knygų, umu laiku.

Vardas ir pavarde....................................

Adresas..........................................................

Miestas 8tejtas
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Vietinės Žinios
Lietuvių Darbininkų Lite

ratūros Draugija.
Lietuvių Darbininkų Ko

operatyviška Išleistuvė 
”Darbas” jau mirė. Jos vie
ton Brooklyne įsteigta nau
ja knygoms leisti draugija 
vardu: "Lietuvių Darbinin
kų Literatūros Draugija.”

Trumpu laiku, susitvėru
si Brooklyne L.D.L.D. 1-mai 
kuopai, prisirašė prie jos 15 
narių.

Brooklyne yra jau išrink
ta ir laikinė centralė valdy
ba. Valdybos nariais yra: 
pirmininku — L. Pruseika, 
Sekretorių — J. Benesevi- 
čiutė, iždininku — J. Dai
nius. Jie ir rūpinsis drau
gijos organizavimu ir išau
klėjimu. L.D.L. Draugijon I 
galės prigulėti visi, kurie! 
tik pritaria draugijos tiks
lui. Vienok joje neras sau 
vietos darbininkų judėjimo 
ir socijalizmo priešai. Drau
gijos įstatai bus taip sutvar
kyti. kad ji niekad negalės 
nukrypti nuo savo tikslo: 
leisti gerus darbininkiškai- 
socijalitiško turinio raštus. 
Metinis nario mokestis—75 
centai. Įstojimo mokesties 
nėra.

Viešiant drg. L. Pruseikai 
So. Bostone, pereitą pėtny- 
čią įsteigta L.D.L.D. 2-ra 
kuopa iš 22 narių. Kuopos Į liškas.

pirmininkas, laikyd^^®
siems i
mos žandaro taktikos, bal
sus spendavo, ir tik balsavo 
už direktorių tarimus, o kas 
tam priešingas nė neklausė.,

Jeigu susirinkime kas kė-j 
lė betvarkę, tai niekas ki
tas, kaip patsai pirmininkas. 
Užklausus, kokioj formoj 
turėtų būt paduotas skun
das, pirmininkas atsakė K- 
ui: "paduok tokioj, kokia 
tau patinka,"i kada skundas j 
tapo įteiktas, tad nepriėmė, i 
nes toki forma nepatinkan- ! 
ti. Ir susikalbėk žmogus su1' 
patriotiškais demogogais,! 
kad nori.

Senas Narys prikiša, buk j 
aš "Gabiją” sulyginęs su! 
Jurgiais. Vėl begėdiškai | 
pameluota. Tą padariau nei 
aš, bet salės užveizda p. Kli
mas. Jis įnešė, kad netu
rinčioms čarterio dr-joms 
nebūtų duodama salė be 
rankpinigių, kurias jis iš
vadino Jurgiais. Aš-gi pat
virtindamas p. Klimo įneši
mą tik pakartojau jo žo
džius, sakydamas, kad ir 
"Gabijos" Jurgiai tokie pat, 
nes sykį neapmokėjo už sa
lę. (Tai buvo, rodos, 8 lie
pos. Užėjęs lietus sutrukdė 
minėtų p.Klimo Jurgių kon- 

Icertą ir jie neapmokėjo už 
tą vakarą už salę.)

Jonas Skibirdis.

LIETUVYS FOTOGRAFAS

KELEIVIS

Aru”

Valandos:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte.
Nuo 7 iki 9 vai. vakare.

419 BOYLSTON STR.
Suite 419. 420 ir 421.

Netoli didžiojo miesto knygyno,
BOSTON, MASS.

Telephone: Back Bay 4200 
DAKTARAS

Fr. Matulaitis
GYDO VISOKIAS LIGAS. 

PRITAIKO AKINIUS.

KNYGOS
"KELEIVIO” SPAUDOS

I) Traukiu Paveikslus bile kokiu 
i laiku ir visados gerai padarau.

1 Reikalui esant Kreipkitės 
pas mane.

; JONAS A. ANDRUŽIS,
453a Broadway, S. Bcston, Mass.

'S==

draugijos turto, bet apmo
kėtų Valukoniui priklau
sančius $18.00.

Pirmininkas šokosi aiš- 
kinties, kad jokių iškaščių 
draugija Bogušo-Valukonio 
byloj neturės, visas išlaidas 
padengsianti ypata. bet ne 
draugija.

Dabar-gi pasirodo visai 
kas kita.

Birželio 2 d. susirinkime 
sekretorius perskaitė Board 
of direktorių tarimą išmo
kėti $45.00. Nariai, dėlei 
neaiškumo, pareikalavo pa
aiškinti. už ką tie $45.00 rei
kalingi išmokėt. Pirminin
kas atsako, kad advokatui, 
bet jis neturįs apyskaitos 
(bilos). Klausia kasie- 
riaus, pastarasis atsako ir 
jis neturįs "bilos.” nes jos 
pirmininkas jam neprida- 
vęs. Nariai, matydami, 
kad bila nelegališka. o ją 
Board of direktoriai nutarė 
apmokėti, didžiuma balsų 
atmetė Valdybos (Board oi

į direktorių) nutarmą.
Reiškia bila atmesta.
Nariai, persitikrinę, kad 

J draugijos pinigai yra aik- 
■ vojami nelegališkom bilom 
j apmokėti, kurias pats pir- 
imininkas įnešė ir leido nu
otartį Board of direkto
riams, M. Balčiūnas ir Kia- 
das padavė tuojaus skundą, 

j reikalaudami, kad pirmi- 
! ninkas butų nubaustas. 
Į Skundą pirmininkas atmetė, 
sakydamas, kad yra nelega- 

__ _____________ ___ r 12Z__ , nes turįs eiti pirm 
valdybon išrinkta: N. Jonu-!per Board of direktorių nu- 
ška — pirm., P. Kurkulis 
sekr. ir M. Balčiūnas — ižd. Į Tečiaus. didžiuma narių 

Tikimasi draugiją greitumu tuom neužsiganėdino ir 
reikalavo pirmininką nu
bausti. Pirmininkas, maty- 

I damas, kad gali netekti pir- 
Įmininko titulo, sušunka: 
"mitingas uždarytas I” — 

Į ir nubėga nuo pagrindų.
Sulaukus sekančio susis 

rinkimo, tai yra 7 d. liepos, 
minėtasai skundas ir direk
torių protokolas nebuvo su
sirinkime skelbiami. Aš 
ir Kupstys, matydami, jog 
minėtą narių skundą pra
leista tyčia su savotiškais 
išrokavimais, skundą at
kartojome ir padavėme ten 
pat mitinge. Pirmininkas 
skundą ir vėl atmeta, nuro
dydamas, kad tas skundas 
priklauso Board of direkto
riams.

Bet šitą sykį direktoriai 
jau sušaukia ekstra susi
rinkimą, kurin ir mudu su 
Kupsčiu pašaukia paaiškini
mui skundo. Ot. čia jau ir 
prasideda melagystės, ko
kiu nesidrovėjo prirašvti 
"Ateities" No. 32 Senas Na
rys, kad tik kaip nors išlie
jus savo pagiežą ant socija- 
listų. Jis sako, kad mes pa
tįs save susikompromita- 
vom, negalėdami prirodyti 
iš kur mes tą viską dažino- 
iom. Juk čia, rodos, butų 
kvailas dalykas ir klausti, 
iš kur mes tą žinom, jeigu 
tą žino visi nariai, katrie 
tik buvo tame mitinge, kada 
tą ”bilą” atmetė. Nors 
jiems ikvaliai buvo aišku, ir 
matė — keno kepurė dega, 
bet jie visgi skundą atmetė, 
neva kaipo neaiškų dalyką 
aikvojime draugystės turto.

Toliau S. N. rašo, buk,“--.--------- .
mes pridarę liarmo su tuo I ^.iryn^ 
skundu rugpiučio 4 d. susi-! ref. B. ir kiti
rinkime. Čia jis dar dau- reikalai, 
giaus meluoja. Jo pasaky
mas, kad "nekuriems na
riams reikėjo ir balsą atim
ti susirinkime yra absurdas. 
Kodėl, brolau, nesakai tei-

j balsavimą. 
Tečiaus,

laiku išauklėti į stiprią or
ganizaciją, nes simpatizato- 
rių randasi labai daug, o 
centro ir kuopų valdybos 
žada veikti energiškai.

Tveriant So. Bostone 2-rą 
L.D.L.D. kuopą, buvo kele
tas iš draugų socijalistų pu
sės užmetimų, buk toki 
draugija kenksianti LSS., 
bet vėliau ir tie patįs drau
gai pripažino, kad toki 
draugija yra labai reikalin
ga. Kol mes neturėsime 
raštų pamatingiau išaiški
nančių socijalizmo princi
pus, tol neturėsime idėjiškai 
pribrendusių narių Sąjun
goje, negalėsime ir pačios 
Sąjungos išauklėti nariais.

L.D.L.D. kuopos, kaip gir
dėti, greitu laiku bus įsteig
ta: Norvvoode, E. Arlingto- 
ne, Vt., Montello, Mass. irtt

Neužilgo bus laikraščiuo
se plačiau paaiškinta drau
gijos tikslas ir paskelbta 
įstatai.. Sekretorius.

i

30 gubernatorių Bostone.
šįmet, 24—27 rugpiučio, 

Bostone bus aštuntas meti
nis gubernatorių suvažiavi
mas, kuriame pasižadėjo 
dalyvauti 30 gubernatorių. 
Pirmutinį tokį suvažiavimą 
buvo sušaukęs Rooseveltas 
TVashingtonę 1900. Nuo 
to laiko pasidarė kaip ir ko
kia pastovi gubernatorių 
organizacija, kuri šįmet tu
rės jau 8-tą suvažiavimą. 
Tų suvažiavimų tikslu yra 
apsvarstyti bendrai valsti
jų tvarką, šalies apgynimo 
reikalus ir t.t.

Vienatine Lietuviška 
Valgykla So. Bostone.
Musų Valgykloj-restora- 

cijoj galima gauti skaniau
sius ir svekiausius valgius 
angliškai ir lietuviškai su
taisytus. Iš lietuviškų val
gių turime: blynų, virtinių, 
lietuviškų sriubų ir kitokių 
gardėsių. Valgantie resto- 
racijose lietuviai ateikite 
pėrsitikrint ir nusipirkt val- 

i gio tikietus. kurtus mes par
duodam $4.00 vertės tiktai 
už $3.50 ir $3.50 vertės už 
$3.00.

Taipgi laikome cigarų, ci- 
garetų,

i ir t.t.
S.

204 W.

l

LANDZIAUS
NAUJA APTIEKA

343 Broadway, So. Boston, .Mass. 
Tarpe D ir E sts.

Vienatinis geriausis patarnavimas 
sveikatai.

Pašaukiame Jūsų daktarų per 
telefoną dykai.

Sudarome be skirtumo daktarų 
Receptus iš kur jie nebūtų. Kai
nos visados žemiausios. Reika
laujant per laiškus, pasiunčiam 
visur per ekspresą. Visame pa
tarnaujame atsakančiai.
J. C. LANDŽIUS. Aptickjrius, 

(LYNC1I),
343 Broadway. So. Boston. .Mass.

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

Dievo žmogus. Labai užimanti* ir 
naudingas papasakojimas iš dar

bininkų gyvenimo ...................... 15c

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

Stabmeldiška Lietuva. Tos knygutės 
turinys šitoks: 1. Giria ir moterų 
vogimas; 2. Lietuvos moterų ir vy
riškių šventės; 3. Lietuviai lieka 
velniais; 4. Paskutiniai lietuvių die
vai ...............................................  10c

Paparčio žiedas ir kitos gražios apy
sakos, kuriose nurodoma, kaip ne
kurie žmones išsitikėję į visokius 
burtus ir tt....................................

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

Kodėl aš netikiu į Dievą? arba tikė

jimo kritika. Parše Iksas. Kny

gutėj tik protingi nurodymai, pa
remti ant faktų. Kiekvienas geras 

katalikas, valnamanis privalo ją 

perskaityti..................................... 20e

Materijalistiškasis istorijos suprati

mas. Jei nori žinoti, kas gimdo pa- 
naulije įvairius nuotikius, tai per

skaityk šitą knygutę. Kalba langv* 

ir labai aiškus išvedimai........... Ne

D-RAS B. L. BERNARO
Seniausis Rusiškai-Amerikoniškas 

Daktaras.
GYDO VISOKIAS LIGAS, 

BET YPATINGAI .MOTERŲ LIGAS 
Ofiso valandos: (41)

Nuo 1 iki 3 ir nuo 7 iki 8 vakare
195 DORCHESTER ST.,

SO. BOSTON, MASS.

Kurgi tas viskas nyksta? Pagal K. 

Kautskj parašė Z. Aleksa. Kiek

vienam darbininkui, kuris nori pla
čiau suprasti dabartinį surėdimą 
reikėtų tą knygą 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 protėviai 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 apdaryta...................... I

Nihilistai arba užmušimas caroAlek- 
sandro II. Tragedija trijose veik
mėse. Gražus teatrališkas veikalas 
ir nelabai sunkus perstatymui. Iš 
viso reikalaujamos tik 28 ypatus 25c

Žmogaus išsivystymas. _ Kaip ir iš 
kur atsirado ant žemes žmogus ? 
Išsivystė iš beždžionės nekurie sa
ko. Bet iš kur atsirado beždžionė. 
Yra tai klausimai, kuriuos aiškiai 
ir nuosekliai išriša knyga. Kiekvie
nas turėtų ją perskaityti. Ant gra
žios popieros, kalba legva, su dau
geliu paveikslų ......................... 35c
Ta pati apdalyta........................ 50c

Kur musų bočiai gyveno. Tai yra t*- 
rinėjimas, kur buvo pirmutinė žmo
nių lopšinė. Knyga naudinga ir pa
mokinanti. Parašyta Z. Alekso*, 
kuris daug darbo pašventė tirūjčji- 

mams lietuvių praeities ......................Mą

Amžinos dainos. Yra tai geriausią 

Jovaro dainų rinkinys. Ant grašio* 
popieros ir graži snauda .....................II*

Anarchizmas. Pagal Proudono mok
slo parašė d-ras Elzbachar, varti 
Briedžių Karaliukas .....................II*

i Legalški žmogžudžiai. Trijų aktą 
tragedija, paimta iš revoliucijos 
laikų ........................................................................................... 10«

Lytiškos ligos. Labai naudinga kny- 

Ž?" ga apsisaugojimui nuo lytišką ligą. 

&oc Parašė D-ras F. Matulaitis .... lOe—
Džian Baubos Spyčiai ir kitos fonės. 
Daugiau juokų negu saliune alau*. 

Jei nori gardžiai pasijuokt, tad nu

sipirk tą knygą .............................2|«

Alkoholis ir kūdikiai. Kas yra arba 

tikisi būti kūdikių tėvais, būtinai 

turėtų perskaityti šitą knygutę... 18*

I

Drg. L. Pruseika So. Bosto
ne.

Pereitą savaitę So. Bosto
ne viešėjo drg. L. Pruseika. 
"Laisvės” redaktorius. Jisai: 
turėjo savaitę atostogų (va- i 
kacijų), kurią ir praleido! 
tarpe savo senų pažįstamų 
draugų So. Bostone.

Beviešėdams. drg. Prusei
ka rūpinosi ir idėjos darbu. 
Jo pastangomis įsteigta So. 
Bostone ir apylinkėse kele
tas Liet. Darbininkų Lite- j 
raturos Draugijos kuopų.

M. ANDRIUŠIUTĖ

REINARDAS, 
Broadvvay.

So. Boston. Mass.

šalto tonico, maxės

1.000 lietsargių vyriškų ir 
moteriškų Dykai kiekvie
nam, kuris pirks pas mane 
laikrodėlį, žiedą, branzalie- i 

Į tą ar lenciūgėlį, duosiu $2.00 
vertės lietsargį dykai. To-i 

’ kias dovanas duosiu nuo 14i 
rugpiučio iki 20 rugsėjo.

Taisome visokius laikro- į 
džius visų šalių, taipgi su- 
taisom branzalietus, žiedus, 
lenciūgus, įdedam visokius 
akmenis ir įgraviruojam 
vardus labai pigiai. Darbas' 
gvarantuojamas, kas nege
rai, pertaisom dykai. Krau
tuvė atvira iki 10 vai. vaka
re. Įeiga 324 E street.

P. Ketvirtis Jewlery Co. 
324 E St., So. Boston, Mass

MOTERIŠKŲ RŪBŲ SIUVĖJA 

Siuva Visokius Kurni* pagal 

naujausias madas. Smagiai, 
Parankiai ir Pigiau

Jau pavasaris atėjo, kiekviena mer
gina ir moteris, kuri nori turėt grą
žą vasarinį aprėdalą, lai atsilanko 
pas mane. Bus pilnai užganėdinta. 

Siuvu ir vyriškus drabužius.
Naujas antrašas:

t 324 E St., So. Boston, Mass.

! kampas Broadwav, ant 2-rą lubų.

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 ją perskaity
ti. Su paveikslais....................... 25c

Kaip tapti Suvienytų Valstijų pilie
čiu. Aiškiai išguldyti pilietystės 

įstatymai, su reikalingais klausi
mais ir atsakymais. Ji sutaisyta la
bai suprantamai ir sutraukta tas, ko 
reikalauja norint gaut pilietystės 
Dopieras .............   15e

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

Kaip senovės žmones persistatydavo 
sau žeme- Labai žingeidus senovės 
filozofų daleidimai apie musų že
mės išvaizdą. Su paveikslais. .. 10»

Byla Detroit’o Katalikų su Socijali- 

■ stais. Knygelėj atspauzdmta visa* 

i tardinėjimas kaip vienos taip ir ki- 
i tcs pusės, todėl bešališkai parodo 

ant kiek išauklėtas pas mus žiau

rumas. Naudinga perskaityt lygia* 

katali^l kaip ir socijalistui. Su pa

veikslas............................................ 2*d—
Lengvas būdas išmokt angliškai ii 
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 krautuvėm pas 
daktarą, pas barzdaskutį, pas siu

vėją ir tt. Su fonetiškų ištarimu ir 
gramatika .................................... 2B«

I Davatkų gadzinkos. Padidinta ir pa
derinta 6-ta laida juokingų daina- 
lių, pašiepiančių davatkas ir kitus 
prietarus .....................................
Reikalaudami knygų kraipkMs 

šitokiu adresu:
"KELEIVIS”

28 BROADWAY. S. BOSTON, MASS

Didelės riaušės prieplaukoj.
So. Bostono prieplaukoj 

pereitoj nedėlioj buvo dide
lės riaušės. Priežastis to
kia: 1430 italų rezervistų 
važiavo Italijon kariauti 
Keli tūkstančiai jų pažįsta
mų ir giminių atlydėjo iki 
laivo. Italai buvo labai pa
kilusiam upe. Prieplaukoj 
stovi keliatas ir vokiečių lai
vų, kurie karei prasidėjus 
buvo čionai sulaikyti. Ita
lai pradėjo vadinti vokiečių 
jurininkus "kiaulėmis,” o 
vokiečiai pavadino italus 
"makaronais.” Iš to prasi
dėjo muštynės ir didžiausios 
riaušės. Pašaukta policija 
taipgi gavo į kailį. Du po- 
licistu liko sunkiai sužeisti. 
Keliatas italų buvo areštuo
ta.

Nupuolė nuo stogo 5 metų 
mergaitė.

Bostone, po No. 145 En- 
dicott st., nuo penkių lubų 
namo nupuolė 5 metų mer
gaitė, Marija Polo. Galve
lė likos suskaldyta ir sutru
ko viduriai; turbut mirs. 
Motinos neatsargumas.

Rugpiučio 18 d., 7:30 va
kare Lietuvos Dukterų ir 
Sūnų dr-jos bus mėnesinis 
susirinkimas. Yra daug 
naujų reikalų apsvarstymui.

M. M. Plepys, Šekrt.

Rugpiučio 20 d.. 7:30 vai. 
vakare bus LSS. 60 kp. mė
nesinis susirinkimas. Yra 
nominacija Sąjungos vir-

a

SU PILVO SKAUDĖJIMU -
Be abejo, nuo senai ieškojai palengvinimo. Nesi
duok suvedžioti. Nedarvk bandvmu. Vartok

SEVERA S BALSAM OF LIFE 
[SEVEROS GYVASTIES BALS AMAS]

ir ūmai pajusi jo sveikinančią ir stiprinančią veik
mę. Jisai ypač rekomenduojama gydymui nerviš
kumo, dyspepsijos, nuolatinio sukietėjimo, laikinio 
drugio ir sustingusių jaknų. Senstantieji, seni ir 
silpni žmonės ras jį labai geru.

[Severos Gydantis Cditis Railas]

Odos sveikumas daug priguli nuo raui- 
'o gerumo. Mes patariame vartoti

SEVERA’S 
MEDICATED SKIN SOAP

dėl kasdieninio vartojimo, prausian- 
ties. maudanties, galvą trenkant. 

Kaina 25c.

Visi antiekininkai parduoda Severą ’s 
(Severos gyduoles), žiūrėk, kad butų 
savo apylinkėj negalėsi jų gauti, tai

F. SEVERĄ CO.,

t s

K
M

Meluoja nė neparausdami.
Nelemtos atminties inci

dentas L. L. D. pirmininko 
p. J. Tuinilos su Bogušo-Va- 
Iukonio čekiu dar tebesitę
sia. Dalykas tame: trįs 
mėn^riai atgal L. L. D. by
la pi ."laimėjo, Valdyba su 
tuo neužsiganėdino ir nuta
rė paduoti apeliaciją, bet 
visuotiname susirinkime 
kai-kurie nariai pasiprieši
no tokiam valdybos nutari
mui, kad neaikvotų dau
giau bylinėjimosi reikalams

t

sybės, kad visi nariai nega- 150 dolerių.
vo balso, kurie tik norėjo 
skundo klausime kalbėti, vi-

PARSIDUODA.
Trijų šeimynų namas ant 

D str., galima nupirkti už 
‘ Atsišaukite

Keleivio” Agentūroj,
28 Broadway.

•V

PF. J.FAGOOUS-
Real Estate Mortgečiai, Deedai, Titles, Abstraktai 

Patentai, čarteriai, Kolektavimas ir Siuntimas 
Pinigų. Teismiški Reikalai.

BROCKTONE:
Panedėliais ir Pėtnyčiomis. 
Barristers Hali, 45—46, 
kampas Main ir Belmont Sts.

Tel. Brockton 1875.II

SO. BOSTONE:
Utarr.inkais ir Subatomis,

28 Broadway.
Tel. So. Boston 935 W.

Kaina 75c.
Skaityk, ką Mrs. 

Martin Pagac iš Mo- 
quaa, Wis. mums ne
senai parašė: “Aš 
noriu jums padėko
ti už jūsų Severa’s 
Balsam of Life. Aš 
turėjau trukdėsi su 
savo pilvu, buvau sil
pna ir neturėjau jo
kio apetito. Suvarto 
jus 1 buteli Severa’s 
Balsam of Life visi 
tie trukdėsiai dingo. 
Meldžiu paskelbti a- 
pie tai laikraščiuose 
dėl naudos tų, kurie 
panašiai kenčia.’’
Preparations 
Severos. Jei 
rašyk tiesiog

Cedar Rapids, iowa

fe ja
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LIETUVIAI KRIAUČIA1 1
1H 
± SO. BOSTON CUSTOM CLOTHING CO. $
į VISOKIUS MOTERIMS IR VYRAM DRABUŽIUS 
ĮSIUVAME ANT UŽSAKYMO.

Išvalome, sutaisome ir išprosiname senus.

V.enintėlė Kriaučių kompanija So. Bostone, kur visame duoda ge
ra ir gražu darbą už prieinama Jaina.
PASIŪDINK PAS MUS SIUTĄ, O NEŠIOSI SU 

PASIGĖRĖJIMU.
Mes savo dirbtuvę perkėlėm iš 242 B-oadway į naują didesnę ir 

gražesnę vietą, todėl nuo dabar musų storas ir dirbtuvė randasi 
| po No. 278 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

Todėl, kurie nori* pasisiud: t gerą siutą, išvalyt arba suprasit, ■
■ 4 k eipkit's pas mus. ;
į| SO. BOSTON CUSTOM CLOTHING CO..
i | 278 Broadwav, So. Boston, Mass.

>
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226 BROADWAY, 
KAMPAS C STR.

SO. BOSTON, MASS.

VIENATINĖ LIETUVIŠKA

I

(i

BOSTONE IR VISOJE MASS. VALSTIJOJE. 
Gyduolių galite gaut kokios tik pasaulyj vartojamos, 

bet ypatingai geros sekančios gyduolės:
Nuo Reumatizmo $1.00. Nuo slinkimo plaukų ir pleiskanų 75c. 

Nuo kosulio, grippo ir slogos $1.00. Kraujo Valytojas $1.00.
Nuo saulės nudegimo 50c. Bobro lašai $1.00. Nuo suirimo Nervų $1.00. 

Vaikų ramintojas 25c. Pamoja plaukams 20 centų.
Nuo viduriavimo suaugusiems 50c. Nuo viduriavimo mažiems 25c. 

Gydanti mostis nuo pučkų 50c. Nuo prakaitavimo kojų 25c. 
Mostis ir skysčiai nuo niežų ir parkų $1.00.

Gyduolės dėl pataisymo apetito $1.00.
Gyduolės dėl suvalninimo vidurių 50 c.

Gyduolės nuo kosulio ir sunkaus kvėpavimo $1.00.
Gyduolės nuo vištakių (corns) 15, 20 ir 25c. 
Pilės dėl Kepenų ir Inkstų 75 c.

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

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

Taipgi turiu visokių gyduolių vėliausio išradimo, nuo visokią 
paslaptingų ir kitokią ligų.

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

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

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

Visokiame reikale eipkitės šituo adresu:

K. ŠIDLAUSKAS

$5.00 DYKAI
Daktaras Doyle siūlo kiekvienam sergančiam žmo
gui $5.00 X-Ray išegzaminavimą, visviena kokia 
liga jisai nesirgtų, per visus vasaros mėnesius, kas 
panedėlis ir subata. Atsineškit su savim šitą ku

poną. kitaip bus skaitoma paprasta mokestis.
OFISO V AL? NDOS: Nuo 9 ryto iki 8 po pietų. 
NEDELIOMIS: Nuo 10 ryto iki 2 po pietų.

Telef. Beck Bay 3172

C R. D. P. DOYLE,
108 HUNTINGTON AVĖ., BOSTON, MASS.




