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Petrograde prasidėjo revoliucija; durna uždaryta, o socijalistai atstovai visi areštuoti; dūmos rūmas ir gelžkelio stotis 
apstatytos kazokais. Lietuvoje rusams baisiai nesiseka, bet Galicijoj ir Volyniuje jiems pavyko paimti net 40,000 austrų. Vo

kiečių orlaiviai veik kas diena pradėjo lankyti Angliją ir metyti tenai bombas.

,viai ir mėto bombas. Tris jų 
■ rusai nušovė žemėn. Val
džios įstaigos visos jau iš
vežta ir vežama fabrikų ma
šinos. Tūkstančiai vyrų 

į taipgi išvažiavo. Palieka 
I tik visai seni ir moteris. Vy
rų rusai nepalieka, nes vo
kiečiai juos paskui išsivaro 
Vokietijon. Po pietų mies
te pritruko jau cukraus ir 
kitų valgomųjų daiktų. Tuo
jau viskas neišpasakytai pa
brango. Laikraščiai visi su
stojo ėję.

Rugsėjo 18 rusai smarkiai 
atakuojami pradeda greitai 
traukties toliau.

Pereitoj nedėlioj, 19 rug
sėjo, vokiečiai paėmė jau ir 
Lietuvos sostinę — Vilnių. 
Paėmę Vilnių, vokiečiai di
deliu ratu pradėjo sukti į 
šiaurę, norėdami apsupti tą 
rusų armijos dalį, kuri mu
šėsi geležinke ių trikampyje 
tarp Vilniaus. Lydos ir Vi
leikos. Kiek toj vietoj ru
sų yra, tikrai nežinia, bet 
manoma, kad jų bus tenai 
apie 500,000 ir visi jie beveik 
jau apsupti. Net Londonas 
netiki, kad jiems pasisektų 
iš šitų kilpų ištrukti. Jeigu 
vokiečiai visus šituos rusus 
suimtų, tai Rusijai butų di
džiausis smūgis.

Vilnių vokiečiai pradėjo 
ištikrujų imti savaitė atgal. 
Rugsėjo 12 d. jie pradėjo 
užpuolimą iš šiaurės tarp 
Nerio ir Dauguvos, paimda
mi 5.000 belaisvių. 1 kanuo- 
lę, 17 vežimų amunicijos, 13 
kulkasvaidžių ir daug ba
gažo. Geležinkelis į Lydą 
buvo bombarduojamas visą 
naktį.

Rugsėjo 13 vokiečiai pa
ėmė geležinkeli, kuris eina 
iš Vilniaus į Dinaburgą ir 
Petrogradą, ir ties Švenčio
nimis "perkirto jį. Vokiečių ; imta irisams paskutinė tvir 
spaudžiami rusai pasitrau
kė iš tenai iki Pabradžio.

Rugsėjo 14 vokiečių ata
kos ėjo vis smarkyn.

Rugsėjo 15 rusai traukia
si vis atgal. Vilniuje dide
lis sumišimas; žmonės bėga 
tūkstančiais. Rusai viską 
plėšia ir veža laukan. Vo
kiečiai artinas ir mieste gir
dėt jau baisus kanuolių bau
bimas.

Rugsėjo 16 Vilniaus šiaur
vakariuose vokiečiai persi
kėlė ant kairio Nerio (Vili- 
ies) kranto ir pradėjo suk
ti apie Vilnių ratą, kad at
kirtus rusams kelią. Mies
to pietuose. Varėnos (Ora- 
nų) apielinkėj kitas vokie
čių sparnas bando persikel
ti per Versovką. Ties Eis
montų sodžium rusai persi
kėlusius vokiečius užpuola 
ir suvaro juos į upę.

Rugsėjo 17 
verda mirtina kova. Rusai j 
laikosi iš paskutinių pajiė- 
gų. Vokiečiai atkerta gele-Į 
žinkeli nuo Vilniaus į Vilei- 
ką. Nuo Maišiogalos vokie- Petrogrado sako," kad
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Photo by American Press Association.
Paveikslėlis parodo Lietuvos grįčią. kur pasirodė šiltinė. Vokiečiai apie tai sužinoję
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Rugsėjo 19 vokiečių ka- tuojaus užraše ant sienos “Typhus” (šiltinė) ir pastate prie namo kareivį ant sargybos.
riumenė užima Vilnių.

Vilniaus miesto galva vo
kiečiai paskyrė Tilžės bur7 
mistrą (majorą) PohTĮ.

Dabar Vilniaus šiaurėje 
apsupti 500,000 rusų turi 
prasilaužti per vokiečių ge
ležini ratą, arba pasiduoti 
visi nelaisvėn.

Grįčion nieko neįleidžiama ir nieko neišleidčiama kitur išeiti, kad neišnešiotų ligos.

- RUSAI PAĖMĖ 40,000 austrų. Vokiečiai jau trupina

DABAR SEKA DINA- 
BURGAS.

Dabar vokiečiams reikia 
paimti dar Dinaburgą 
(Dvinską). tai bus jau at-

Austrams tik tenai seka
si, kur jiems padeda vokie
čiai. Bet kaip tik prisiei
na kur austrams mušties 
vieniems, jiems visuomet 
išperia kailį. Jie trissyk 
buvo įsiveržę Serbijon, ir 
kiekvieną sykį serbai juos 
supliekė. Kuomet jie vieni 
kariavo su rusais pereitą 
rudenį, rusai juos taipgi ant 
kiekvieno žingsnio mušė: 
atėmė iš jų Lvovą, atėmė 

i Przemyslį. užėmė Galiciją, 
: Bukoviną ir perėję per Kar
patus buvo jau pradėję be- 
siveržti Vengrijon. Ir jei

tovė Lietuvoj. Ir nėra abe
jonės, kad jis bus paimtas.' 
Vokiečiai dabar tenai jau 
traukia savo didžiules ar- j 
motas. Apie Rokiški, Ka-' 
majus, Dusėtus ir Dun-ocu-.^ . ,.
eina atkaklus mūšiai, o tie trams- '■ Pagalhą. šiandien 
miesteliai nuo Dvinsko vi
sai netoli.

! dė eiti prieš rusus kontra- 
takomis, bet rusų ugnis juos 

i sulaikė. Rusai čia paėmė 
140 austrų oficierių. 7.500 

! kareivių, 7 kanuoles, tų tar- 
ipe vieną sunkaus kalibro, 
4 vežimus šovinių, 26 kulka
svaidžius ir daug kitokio

: grobio.
Galicijoj rusai varo aus

trus nuo Sereto upės visu 
frontu atgal. Didelis mu
šis tenai ištiko apie Juzefov- 
kos kaimą, į vakarus nuo 
Tornopolio, bet ir čia rusai 
sumušė austras ir paėmė 
2,700 belaisvių su 35 oficie-

Petrograde Revoliucija
Dūma apstatyta kazokais.

Visi social-demokratai ir 
darbiečiai atstovai areš

tuoti.
i Kaip telegramos praneša, 
Petrograde jau prasidėjo 
revoliucija. Durna uždary
ta ir apstatyta kazokais. 
Durnos socialdemokratų va
das Čeidze ir 17 jo draugų 
areštuoti. Geležinkelio sto
tis ir kitos viešos Įstaigos 
užimtos kariumenės. Lau
kiama didelių demonstraci
jų-

Visa to priežastimi esąs 
susitvėrimas durnoj pirmei
vių didžiumos. Kaip tik 
pirmeiviai paėmė durnoj 
viršų, tuojaus tarp ministe
rių kabineto ir durnos pasi- 

, rodė griežtas nuomonių 
(skirtumas. Šiomis dienomis 
Į gi pirmeiviškoji durnos di
džiuma paręjkalavo šitokių 
reformų karės metu:

1. Autonomija Lenkijai; 
visos tris jos dalis turi būt 
suvienytos su vienu parlia- 
mentu ir bendrais karės, lai
vyno ir užsienio ministe- 
riais.

2. Žydams pilnos pilietiš
kos teisės ir panaikinimas 
uždraudimo gyventi jiems 
Rusijos vidury’je.

3. Paliuosavimas visų po
litikos ir tikybos prasikaltė
lių.

4. Pilnos teisės darbinin
kams tverti unijas ir kito
kias organizacijas.

5. Paskyrimas tam tikro 
ministerio amunicijos paga
minimo reikalams vesti.

6. Liberalė ir toleruojanti 
politika linkui Suomijos.

7. Pilnas atlyginimas už 
' žemės ir pirklvbos nuosto

lius, ypač už atimtą savastį
, Rusijoj gyvenantiems vo

kiečiams.
Karei gi pasibaigus reika

laujama įvedimo sekančių 
reformų:

1. Sutvėrimas naujo įsta- 
tymdavybės kūno, renkamo 
visuotinu vyrų balsavimu.

2. Autonomija Lietuvai, 
Siberijai ir Kaukazui.

3. Reforma mokyklose, 
autonomija universitetams 
ir įsteigimas svietiškųjų ele
mentarinių mokyklų.

4. Reforma bažnyčios ir 
panaikinimas dvasiškos val
džios galybės.

5. Panaikinimas "zemst
vų” statuto, įvesto 1890 me
tais. ir reforma miestų ad
ministracijos, prie kurios 
šiandien stambus namų sa
vininkai turi perdaug didelę 
galybę.

6. Panaikinimas guberna
toriams tų privilegijų, ku
rios dabar jiems suteikia 
ant vietos daugiau galybės, 
negu vidaus dalykų ministe- 
riui. <

8. Uždėti ant ministenų 
atsakomybę už jų darbus.

9. Laisvė spaudos, žodžio 
ir susirinkimų—žodžiu, pri
pažinimas visų teisių, kurias 
prižadėjo caro manifestas 
17 spalių, 1905 metais, kada 
prasidėjo pirmoji revoliuci
ja.

10. Reforma žemdirbys
tės.

11. Kaip galima didžiausis 
kėlimas pramonijos.

Paskelbus durnai šitokį 
■ programą, ministerių pir
mininkas Goremykinas pra
nešė. jog tie reikalavimai 
yra "ne laiku’’ ir apie juos 
negali būt jokių diskusijų. 
Durnos didžiuma tuomet pa
reikalavo. kad Goremykinas 
butų prašalintas iš vietos. 
Tuo tarpu atėjo prisakymas 
uždaryti durną iki lapkričio 
vidurio. Pasidarė triukš
mas. Darbiečiai ir radika
lai pradėjo šaukti ministe
rių adresu: "Rusijos parda- 
vikai!" "Tai piktadarys
tė!" ir t.t.

Goremykinas išvažiavo 
pasikalbėt su caru karės 
laukan ir durnos uždarymą 
caras užtvirtino. Po tam 
premjeras Goremykinas tu
rėjo konferenciją su kariš
kais ir civiliškais valdinin
kais Petrograde ir Maskvo
je, kur buvo tartasi apie 
malšinimą galimų demons
tracijų. Ore jaučiama jau 
revoliucija.

Už ką areštuoti durnos so- 
cijal-demokratai, telegra
mose nepasakyta.

Dvinsko fortus.
Leidžiant "Keleivį" spau-( 

don atėjo iš Petrogrado ži-l 
nia, kad vokiečiai jau trupi
na Dvinsko (Dinaburgo) 
fortus. Nežiūrint atkaklaus 
rusų priešinimosi, Hinden- 
burgui pasisekė privežti 
prie Dvinsko pagarsėjusias 
42-centimetrines kanuoles 
ir prasidėjo baisus bombar
davimas.

Faktas, kad vokiečiai da
ro ant Dvinsko tokį pašėlu
sį antpuolį, verčia manyti, 
jog kaizeris mano žengti 
ant Petrogrado, nes Dvins- 
kas vra variausiais vartais t •/

i caro sostinę. Jis stovi ant 
Dauguvos upės ir yra kaip 
ir slenksčiu, kurio neper- 

negalima pasiekti 
Sakoma, kad 

šitą antpuolį ant Dvinsko 
vadovauja pats kaizeris.

Vokiečių orlaiviai laksto 
virš tvirtovės, mėto į rusų 
batarėjas bombas ir nurodi- 

inėja savo artileristam, kur 
šaudyt.

Prieš atėjimą vokiečių, 
rusų valdžia liepė visiems 
vyrams išvažiuot Rusijos 
gilumon. Pats Petrogradas 
prisipažįsta, kad Dvinsko 
padėjimas labai sunkus. 
Nors jis yra drūčiausia 

(tvirtovė ant Dauguvos, te
čiaus kitoms tvirtovėms jau 
puolus ir perkirtus vokie- 

Pie 131 Praneša £jams visus geležinkelius, 
Platesnių žinių i)vinskui ginties labai sun

ku.

riukStnc vokiečiai nebūtų atėję aus- riais ir 4 kulkasvaidžiais. 
tr-amc i no<rolh«i čionrliorĮ

£ i rusai butų rasit jau Vienoj, rugsėjo musų
i Kad austrai nemoka ka- .^augiau, kaip 40,000 ;
riauti, tai parodo ir pasku-;^eaisn^i. sa^° Petrogra- 

Šiandien Įdo praneša

MŪŠIAI APIE 
zuota, o tečiaus kur tik jie JAKOBŠTATĄ. 'vadovauja n 

'susiremia SU vienais aust-' Knrliandiini anip .Taknb- “ 1

"Nuo 30 rugpiučio iki 12
i kariumenė

sako Petrogra- 
VOKIEČIAI PAĖMĖ PIN- tiniai atsitikimai Šiandien: pranešimas.

SKO MIESTĄ.
Pereitoj sąvaitėj, 16 rug-

. sėjo, vokiečių karvedžio von 
Makenzeno armija paėmė 
Baltgudijoj miestą Pinską, 
kuris guli apie 100 angliškų 
mylių į rytus nuo Lietuvos 
Brasto tvirtovės. Mūšiuose 
apie Pinską vokiečiai paėmė 
6 rusų oficierius, 774 karei- 

fvius ir 3 kulkasvaidžius. Vi
sas toj apielinkėj plotas 

. tarp Pripeto ir Jasioldos 
'randasi jau vokiečių ranko- 

apie Vilnių: se.

VILNIAUS ARMIJA 
PABĖGO.

Vėliausios telegramos • >
1S 

ką. Ano Jlaisiogaios vokie-■ Petrogrado sako, kad rusų 
čiai eina ant Vilniaus dide- armijai, kuri gynė Vilnių. - - - - . - ------ - - nlėmis atakomis dieną ir na- pasisekė laimingai pabėgti, 
ktį. Varėnos pietryčiuose Po smarkaus mūšio 300,000 

(rusų perbrido per Nerio u- 
pę ir tokiuo budu ištruko iš 
taisomų jiems vokiečių kil
pų. Londonas spėja, kad 
tai bus ta pati rusų armija, 
kuria vokiečiai sakėsi apsu
pę Vilniaus geležinkelių 
trikampyje. Tečiaus pakol 
aiškesnių žinių apie rusų 

j pasitraukimą nebus, patol 
apie jų likimą reikia labai 
abejoti.

ktį.
rusai vėl atremia vokiečius 
ties Eismontų sodžium. Dai- 
žiškių pietuose vokiečiai 
šturmu paima Rodziunų 
kaimą. Lietuvos sostinės li
nkimas svyruoja. Nuo ka
nuolių griovimo langai mie- 
iste dreba dieną ir naktį be 
dokios pertraukos, žmonės 
didžiausioj baimėj negali nė 
užmigti. Virš miesto nuo
gtos laksto vokiečių orlai-

' susiremia su vienais aust- 
! rais, pastaruosius vis Te
veikia. Volyniaus guberni
joj ir Galicijos pakraštyje 
paskutinėmis dienomis ru
sai taip išpėrė austrams kai
lį, kad geriau ir nereikia. 
Rugsėjo 15 Petrogradas 
praneša, kad Deražno apie- 
iinkėj rusai persikėlė per 
Gorino upę ir eidami pir
myn paėmė nelaisvėn visą 
austrų batalijoną. Toj pa
čioj apielinkėj, ties Klevnu, 
austrai buvo pradėję už- i 
puolimą, bet rusai jį atrėmė 
ir tuomet patįs priešininką 
užpuolė. Šitam susirėmime 
rusai paėmė 1.300 belaisvių.

Rugsėjo 13 Višnevicų a- 
pielinkėj austrai taipgi ėjo 
ant rusų atakomis. Rusai 
juos atmušė su dideliais

|

Į Kurliandijoj, apie Jakob- 
nH‘ i štato miestą jau kelinta die

na kaip siaučia atkaklus 
mūšiai. Vokiečiai čia nori 

j persikelti per Dauguvą, o 
rusai energiškai jiems prie
šinasi. Bet vokiečiai visur 
ima viršų ir keliose vietose 

i jau suvarė rusus Dauguvon.

VIDŽIAI VOKIEČIŲ 
RANKOSE.

Rugsėjo 17 d. vokiečiai 
paėmė Vidžių miesteli, apie 
70 varstų i pietus nuo 
Dvinsko. Apie tai praneša £į‘ 
Berlynas, 
nėra.

i

I

PADAUGUVIU VOKIE
ČIAMS SEKASI.

Berlynas sako, kad Dau-
nuostoliais ir besivydami iš-, gyvos paupiu, kur paskuti- 
vijo juos js Postokos kaimo. į nėmis dienomis mūšiai buvo 
Paimtų nelaisvėn ;
skaičius siekė 2,000, tų tarpe pasidėjo batalija.

austrų ;kaip jr apsistoję, dabar vėl 
. Vokie

čiai ima viršų. Keliose vie
tose nuo kairiojo upės kran
to rusai jau išmušti. Jei 
vokiečiai persikels per Dau-

20 oficierių.
Norėdami sulaikyti rusų 

užpuolomajį žygi, 15 rugsė
jo Gontovo ir Dykoveco kai
mų apielinkėje austrai ban- ’ guvą, Ryga turės pulti.

ORLAIVIAI UŽMUŠĖ 75 
ŽMONES.

Londonas gavęs iš Vokie
tijos žinių, kad sąjunginin
kų orlaivių užpuolimas ant 
vokiečių miesto Saarbruec- 
ken, Pareinio Prūsijoj, pri
darė vokiečiams daug nuos
tolių. Kariškoji stotis likostunu. IIUL icnvji c

suardyta ir užmušta 75 I 7. Panaikinimas valstybės
4žmonės, veik visi kareiviai, tarybos galybės.

RUSIJA UŽSISAKĖ BOM
BŲ Už §52,000.000.

Rusija davė milžinišką 
karės užsakymą Kanados 
karų ir plieno liejimo kom
panijai. Užsakyta 3,000,000 
šrapnelių ir sprogstančiu jų 
medegų už §52,000.000. Kon
traktas reikalauja šitos 
amunicijos pristatymo iki 
sekančio balandžio mėnesio. 
Kanadiškė kompanija dalį 
šito darbo pavesianti Ame
rikos fabrikams.

ZEPPELINAI UŽMUŠĖ
20 ŽMONIŲ.

Rugsėjo 8 naktį Anglijon 
atsilankė vokiečių zeppeli- 
nai ir mėtydami i miestus 
bombas 20 žmonių užmušė, 
o 86 sužeidė. Tarp Užmuš
tų buvo 12 vyrų, 2 moteris 
ir 6 vaikai. Keliolika bom
bų numesta ir Londonan.

I SĄVAITE ANGLIJA NE
TEKO 10 LAIVŲ-

Anglijos oficijalis prane
šimas sako, kad per pirmu
tine rugsėjo savaitę vokie
čiai paskandino 10 Anglijos 
laivų, 4 žvejvbos, o 6 pirkly- 
bos.
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Peržvalga. apverktinos” (kunigams),

DRAUGAS" APIE PARA-Į 
PIJŲ STREIKĄ.

Lietuviškųjų kunigų go-t 
durnas ant turto ir noras j 
valdyti tikinčius žmones už 
nosies priėjo prie tokio laip
snio, kad parapijose pradė
jo kilti streikai. Ypač Chi
cagos miestas tuo žvilgsniu 
yra pasižymėjęs. Tenai bu
vo net tokių atsitikimų, kad 
susirinkus parapijonams 
prieš kunigo norą, kunigas 
atsivesdavo policiją ir baž
nyčioj skaldydavo žino- ' 
nėms galvas. Bet prievar-! 
ta visuomet gimdo pasiprie
šinimą. Nors, tam kartui 
kunigai ir išvaikydavo pa
rapijonų susirinkimu: 
tuomi sukeldavo prie 
da didesnę jų neapykantą.

Žmonės negalėdami neap
kenčiamų išnaudotojų nusi
kratyti, ėjo su skundais pas 
vyskupą, prašė, kad duotų 
jiems kitą kunigą. Bet. 
anot tos patarlės, varnas 
varnui nekirs akin. Vysku
pas pavadino žmonių skun
dus ”kitchen talk.” tai 
tokiomis 
kios tinka tiktai 
virtuvėse kalbėt, 
siško viršininko

bet 
save

__  ___ , __ yra 
nesąmonėmis, ko- 

moterims 
Mat. dva-
nuomone 

moteris, tai toks kvailas su-. 
tvėrimas, kad į jos virtuvės 
kalbą tokiam ponui per že
ma butų ir atidą atkreipti. 

Žmonės matydami, kad 
teisybės jie negali niekur 
surasti, pradėjo streikuoti. 
Apie parapijonų streikus' 
daugiausia rašė "Naujie
nos" ir "Keleivis." tuo 
tarpu gi kunigų organas j 
"Draugas” tylėjo ir tylėjo, 
tartum jis nebūtų apie tai 
nė girdėjęs, arba ne jo tai 
butų reikalas. Jis mat ne
žinojo, ką sakyt. Parašyt 
taip, kaip viskas yra, reikš
tų apkaltint kunigus. Ku
nigų organui gi tas padary
ti neparanku. Apkaltint 
para pi jonus, kurie teisingai 
už savo teises kovoja. 
"Draugas,” matyt, nedrįso, 
arba gal jo sąžinė neleido, 
taip padaryt. Ir todėl jis 
tylėjo.

Bet galų-gale "Draugas” 
Įgijo drąsos ir prašuko apie 
parapijų streikus. Paskuti
niam savo numeryje jis pa
švenčia tam tikslui visą pu
slapį. Tuos žmones, kurie 
nenori duoties kunigams už 
nosies vadžioti. "Draugas” 
stengiasi pastatyti taip že
mai, kaip tik jis gali. Tai 
esą paklydę, tamsus, neišsi
lavinę ir pikto noro triukš
madariai. kurie ir patįs ne
žiną ko jie norį.

"Draugo" nuomone kelti 
prieš kunigą streiką arba 
reikalauti jo prašalinimo, 
tai didžiausis prasižengimas 
prieš dorą, tikėjimą ir patį 
Dievą — žodžiu: "smertei
nas griekas.”

Štai kokie tie žmonės "at- 
vožni:”

"...visu smarkumu užsipuo-. 
lė ant kunigų-klebonų. nuo jų 
nueita ant ’gaspadinių.’ pra
dėta vaginti kunigus, kaltin
ti už Įvairias 'betvarkes.’ 
Taip pasinešėję komitetai ir j 
visi j u pasekėjai nebežinojo 
kur apsistoti — su moterėlių . 
pagalba atvirai pliauškė nie- į 
kus. ant kunigų blevyzgojo. į 
leido neintikėtinas paskalas. 
Keisčiausia, kad toms paska
loms tikėjo ne vien ’kumutės,’ 
bet tie patys ’mandrieji ko
mitetai,’ ir visas jų pritarėjų 
būrys. Jie taip i savo tuos 
plepalus intikėjo. kad net bu
vo su jais nukeliavę pas vys
kupą gauti ’rodos.’ Stebėjo
si po to vyskupas iš tokio lie
tuvių paikumo ir vėliau jų 
visas kalbas pavadino ’kit- 
chen talk’ — šnekos, kokias 
kūmutės virtuvėse vartoja.

"Lietuviu paprastiems žmo
nėms kalbėk neintikėtiniau- 
sius ir nebūtus dalykus (pa
vyzdžiui. kad ir apie velnią! 
”Kel." Red.) o visuomet at
siras tokių, kurie intikės. 
Atsirado, kurie ir toms šne
koms intikėio. Kilo jų tarpe 
neužsiganėdinimas...” 
Ir pasekmės buvo "labai

nes —
"...kunigams 

kotą ar. kaip 
tie užvardino, 
sprendė parapijon neprigulė
ti. nieko jai nemokėti, neiti 
bažnyčion, dagi neiti išpažin
ties. kol tas ir tas parapijose 
nebus permainyta.” 
Taip nusprendė ne pačios 

tik parapijos, bet ir šiaip 
draugijos. Mat tų streikų 
vadovai, kad ir "tamsus, 
paklydę” žmonės, tečiaus 
matyt, kad draugijose turi 
įtekmę ir. pavarius jiems 
draugijose agitaciją.—

"...jie pervarė tiesiog keis
tu keisčiausiu nutarimų: na
riams užginti prie parapijos 
prigulėti, neiti i bažnyčią, nei
ti velykinės išpažinties, ne
kalbant jau apie tankesnę iš
pažinti. ir abelnai neatlikinė
ti jokių pareigu, kurias už
deda katalikų tikėjimas. Ku- 
rie-gi nariai norės atlikti sa
vo. kaipo kataliko priedermes, 
tiems uždėti bausmę, žino
ma. nevisi tokių ’prikazų’ no
rėjo klausyti. Tokie tai su
silaukė bausmių, iš draugijos 
prašalinimo.” 
Bet to da negana!

"Nueita dar toliau: grieb- Į 
tąsi bauginimų. Taip biznie-' 
riams. prie parapijos prigu-Į 
lintiems. o tuo labiau ją palai-' 
kantiems. nutarta skelbti boi-1 
kotą, jei jis kur užsistos už ' 
parapiją. Mėgina koją inkel- 
ti net ir i laikraščius. Taip, 
kada anuomet ‘Katalikas’ po 
tikrųjų šv. Jurgio parap. su
sirinkimo prasitarė apie vy- 
kinimą parap. tvarką, nė žo
džio apie ’streikierius’ nepri
simindamas. ’streiikeriai’ iš
kilmingai padarė demonstra
ciją prie? jo leidėją: girdi, 
jei tu toliau leisi savam laik
rašty panašiai rašyti, mes 
(suprask ’streikieriai’) netik 
‘Kataliko’ neskaitysime, bet 
ir depozitus iš banko ištrauk
sime.”
"Kataliko" leidėjas per

sigandęs. kad jam nepaga
dintų biznio, tuojaus pava
rė vieną redaktorių.

Tai matot, kokie baisus 
kunigams pasidaro katafi- j 
kai. kuomet jie pradeda jie- < 

. škoti teisybės. Jie tiktai 
tuomet geri ir išmintingi1 
žmonės, kuomet skutami iki' 
gyvo kaulo tyli ir bučiuoja: 
kunigui rankon.

apskelbė boi- 
vaidus kelian- 
streiką. Nu-

Kitas Saratovo laikraštis 
(vardas i .
duoda tūlo kaimiečio Skida- 
novo šitokį apie Hindenbur- 
go dvarą papasakojimą:

"Pati to dvaro savininkė, 
ponia Hindenburgienė, nuo- 
latai gyvendavo užrubežyj ir 
tik vasaros laiku užvažiuoda
vo į dvarą. Jos vyras, von 
Hindenburgas. atvažiuodavo 
dar rečiau. Paskutiniu sykiu 
Skidanovas matė jį 1902 — 
1903 metuose. Hindenburgas 
rusiškai visai nemokėjo kal
bėt ir su kaimiečiais kalbėda
vosi per tulką (vertiką). Tuo
met jis galėjo turėt apie ko
kią 50 metu. Kaimiečiai su
tikdavo jį. kaipo stambu žem
valdį.— su duona ir druska 
(Rusijoj sutikimas su duo
na ir druska reiškia išreiški
mą didžiausios pagarbos ir 
viešingumo).

"1905 metais laike kaimie
čiu subruzdimo daug nuken
tėjo ir Hindenburgienės dva
ras. Bet jai. kaipo svetimos 
šalies pavaldinei. Rusijos val
džia užmokėjo diktą sumą pi
nigu.”

FRANCUZAI VADINA
ne paduotas^ pa-| MUS "ŽMOGĖDOMIS."

Mūsiškiai klerikalai, o su 
jais ir kaikurie tautininkai, 
pamatę Gabrio išleistą kokį 
nors lapelį ar brošiūrėlę apie 
lietuvius francuzų kalba, 
nebežino kaip iš to džiaugs
mo šūkauti. Kiekvieną 
dį atkartoja 
čiuose ir net

MOKIN A, KAIP APSIGIN
TI NUO KEIKIMO.

"Lietuvos” redaktorius 
pasigyrė 33-čiam savo laik
raščio numeryje, buk jis 
kalbėjęsis su augštai stovin
čiais (ar ant stogo?) ameri
kiečiais kunigais ir tie jį pa
mokinę. kaip uždaryti lie
tuviškiems kunigams bur
nas. kada jie pradeda pa
moksluose plūsti nekaltus 
žmones ir draugijas. Gir
di —

ar 
už-

francuzams lietuvių tau 
tą!... Turbut da negana au 
kų jam sudėta.

HINDENBURGAS BUVO 
STAMBUS RUSIJOS 

DVARPONIS.
"Amerikos Lietuvoj" skai

tom šitokį dalyką:
"Ar jus tikėtumėte, jeigu 

jums kas pasakytų, kad su
lyginamai dar nelabai senai 
vokišką generolą Hindenbur- 
gą. kuris taip sumušė rusus, 
rusų mužikai sutikdavo ’su 
duona ir druska.’ kaipo savo 
viešpatį? Ar jus tikėtumėte, 
kad tas pats von Hindenbur- 
gis turėjo milžiniškus plotus 
žemės Rusijoj? Išrodo juo
kinga. ar ne? O vienok tas 
yra teisybė. Hindenburgiui 
iki labai nesenai dar priklausė 
Rusijoj daugiaus negu 13.0001 
žemės’desiatinų’ (apie 19.500 
margų).”
šitokia žinia tilpusi rusų; 

laikraštyje "Saratovskij Li-! 
įstok." Ar "Amerikos Lie- 
, tuva" ima ją tiesiog iš rusų! 
Į laikraščio, 
j nepasako, 
i vos," šitas 
rašo taip:

"Saratovo gubernatorius j 
užklausė Saratovo pavieto 
valdybos, ar ištikrujų Sara-; 
tovo paviete buvo dvaras, 
priklausantis vokiečių feld- j 
maršalui Hindenburgui. Vai- į 
dyba atsakė, kad sulyg jos j 
knygų iki 1906 metų prūsų 
pavaldinė. Sofija Georgievna 
von Benkendorf-Hindenburg 
(po tėvu grafiutė Muenster), 
turėjo žemės sekančiai: So- 
kuro bažnytkaimyj — 9,217 
dešimtinių, o kaime Michailo- 
vka, Vsevolodčinsko valsčiu
je. — 4.588 dešimtinių; išvi
so 13,805 dešimtines.

"Sulyg pranešimo Saratovo 
rejentalio archyvo nuo lap
kričio 13 d. 1906 m. (No. 
15.620) jo knygose pažymėta, 
kad pas ponią Hinderburgie- 
nę viršpaminėtose vietose 
buvo 13,693 dešimtinių. Abu
du šitie dvarai, sulyg rejen- 
talių aktų, padarytų lapkričio 
mėnesyj 1906 metu, pilnai 
parduoti Valstiečių Ūkio ban
kui už 1 milijoną 90 tūkstan
čių ir 600 rubliu. Bankas da
bar turi dar 2.290 dešimtinių, 
o likusioji žemė tapo išpar
duota įvairiems žmonėms."

ar iš kitur, to ji 
Anot "A. Lietu- 
rusų laikraštis

m.

"...Jeigu sakykla yra nau
dojama kenkimui grynai pa- 
šelpinėms organizacijoms, tai 
tegu paliestieji kreipiasi į 
taip pasielgiančio kunigo dio-> 
cezijos vyskupą, pranešdami 
vietą, dieną, valandą ir turinį 
tokios agitacijos prieš pašel- 
pinę organizaciją.” 
Bet "Tėvynė" abejoja 

dvasiškoji vyresnybė
draustų musų paleistabur- 
niams kunigėliams varyti 
tokią agitaciją, nes —

” ‘Varnas varnui nekirs į 
aki.’ kaip žmonės sako. Ant- 
ra-gi — kunigai mokės ir sa
vo vyresnybei nupiešti musu 
SLA. taip, kad jų agitacija 
liktu išteisinta. Geriausias 
dalykas, tai. su pagalba Ap- 
draudos Departamentų, pa
traukti toki kunigą teisman 
už skelbimą boikoto.”
"Dilgėlės” šitai "Tėvy

nės" nuomonei pritaria, te
čiaus tuo pačiu laiku jos jai 
prikiša:

” Tėvynė’ patarė ‘Laisvei’ 
su "Vienybe Liet.' taikytis per 
trečiųjų teismą. Bet pati sau 
to nevelija!”
Ir reikia pripažinti, 

(tas taipgi teisybė.
kad

BULOTA KETINA ATVA
ŽIUOT AMERIKON.

Šiomis dienomis gauta nuo 
A. Bulotos telegramą iš Pe- 1 
trogrado, 'kad jisai apsiima 
atvažiuot Amerikon su ži
noma lietuvių rašytoja Že
maite aukų rinkti, jeigu bus 
užtikrintas kelionės lėšų pa
dengimas.

Lietuvos Šelpimo Fondo 
komitetas ši klausimą da
bar svarsto. Iš savo pusės 
mes patartume p. Bulotą 
pakviesti kuogreičiausia 
(laiko jisai turi tik iki naujų 
metų). Nes p. Šimkų kleri- 
kalai pasiėmė savo monopo- 
lijon ir taip paslėpė, kad ir 
su žiburiu jo sujieškot ne
galima. (Žiūrėk vietines ži
nias šiame numeryje.) Tuo 
tarpu gi dabar artinasi su
sirinkimų ir prakalbų met- 
laikis, pats geriausis laikas 
aukoms rinkti, o pažangioji 
Amerikos lietuvių visuome
nė neturi savo žmogaus tai 
progai išnaudoti. Musų nuo
mone. p. Bulota yra tinka- 
miausis tam tikslui žmogus. 
Nuo to laiko, kada jis buvo 
durnos atstovu, jo vardas 
taip pagarsėjo, kad nerasit 
Amerikoj lietuvio, kuris ne
norėtų išgirsti jo kalbos ar 

’ pamatyti jo asmenį. Todėl 
mes neabejojam, kad jis tu
rėtų tokį pasisekimą, kokio 

• neturėjo da nė vienas Lietu- 
’ vos atstovas, o tuomi labiau, 
; kad dabar ateina 

miausis laikas.
tinka-

žo- 
savo laikraš- 
a prilaižydami 

pasakoja, kad tai toks svar
bus tautai daiktas, toks 
svarbus, kad svarbesnio jau 
negal būt. Nes visi francu
zai, visas civilizuotas pasau
lis dabar žinos, kas yra lie
tuvių tauta, kaip ji galinga 
buvo senovėj, kokių narsių 
kunigaikščių turėjo, kaip 
augštai ji kultūroj stovėjo 
ir t.t. ir t.t. Ir vis tai ačiū 
ponui Gabriui ir jo garsia
jam "informacijos biurui." 
Todėl, girdi, reikia jį šelpti. 
Ir taip tokiems niekams ne
senai buvo paskirta $50 iš 
SLA. iždo, o dabar klerika
lai sukišo $2.000 iš visuome
nės sudėtų aukų alkaniems 
Lietuvos vaikams šelpti. 
Kada socijalistų spauda nu
rodė, jog tai yra nedovano
tinas visuomenės centų eik
vojimas, jog "biuras" jokios 
naudos lietuviams neatneša, 
tai klerikalai su tautinin
kais išvadino socijalistus 
šmeižikais, ypatiškais p. 
Gabrio priešais ir t.t.

Bet kad socijalistai sakė 
ir sako apie Gabrio "nuo
pelnus” teisybę, tai šiandien 
mes galime parodyti faktą 
— faktą, kuris aiškiai paro
do, kad risi tie Gabrio raštai 
ir visas jo "biuro" darbas 
neišaiškino francuzams se
novės lietuvių kultūros ir di
dybės, nes šiandien rimčiau- 
sis francuzų žurnalas, pa
švęstas vien mokslui, doku
mentams ir literatūrai, bū
tent "La Revue de Hollan- 
de," kaip sako "Current Hi- 
story,” lietuvius vadina 
"laukiniais" ir net "žmogė- 
domis.” Kas tam netiki, te
gul nusiperka rugsėjo nu
merį "Current History” 
(Vol. II. No. 6) ir perskaito 
ant 1130 puslapio straipsnį 
"The French Magazines."

Straipsnis kalba apie at
gijimą francuzų literatūros, 
kuri žadanti patraukti visą 
pasaulį, kaip tai buvo jau 
18-tam šimtmetyje. Kaipo 
pirmutinį to atgimimo apsi
reiškimą tenai nurodoma 
pradėjusį dabar eiti kartu 
Haagoj ir Paryžiuje mėne
sinį francuzų kalba žurnalą 
"La Revue de Hollande” 
(Olandijos peržvalga). Ši
tas žurnalas esąs pašvęstas 
vien 
dailės 
kams. 
kauja 
zų rašytojai ir mokslo vy
rai. Ir šitokiam laikraštyje 
lietuviai vadinami "lauki
niais" ir "žmogėdomis.”

Taip kalba M. de Vacher. 
turis perkratinėja vokiečių 
Tlozofijas ir susitvėrimą 
vokiečių valstybės. Kalbė
damas apie Prūsiją, jis nu
rodo. kad jis visuomet buvo 
valdoma geležine valdžios i 
ranka. Nors tenai yra ir i 
stiprus socijalizmo judėji
mas. tečiaus asmuo prieš Į 
valstybę tenai neturi jokių 
teisių. O viso to priežasti-. 
mi de Vacher aiškina tuomi, j 
kad iki pat 12-to šimtme- i 
čio —

"Prūsijoj vis dar gyveno 
lietuviu rasės laukinės gentįs. 
stabus garbinusieji žmogėdos. 
gyvenusieji iš medžioklės ir 
žvejybos.”
Tokiais lietuviai piešiami 

iš 12-to šimtmečio. Tečiaus, 
šito rašytojo nuomone, ne
daug jie persimainė ir da
bar, nes nežiūrint to, kad 
"susivienijo dvi galybi, svie
tiška ir dvasiška, kad per
mainius ių papročius, te- 

i čiaus ne dvasią.” Vadinas, 
dvasioj lietuviai kaip buvo 

, "laukiniai," taip ir tebėra.
Tai, kaip Gabrio "infor

macijos biuras” išgarsino

ŠIMKUS UŽGINČIJA ŽE
MAITĖS PRANEŠIMĄ.
Nesenai "Naujienose” til

po antras Žemaitės laiškas, 
kuriuo ji apkaltina Lietuvos 
klerikalų valdomąją šelpi
mo draugiją aukų eikvoji
me ir neteisingam jų išdali
nime. Žemaitė rašė, kad 
kunigai reikalauja, kad pa
bėgėliai rytais ir vakarais 
poteriautų, brcstvas dėvėtų 
ir t.t. Kas tai disciplinai 
priešingas, kunigai tam ne
duoda pašalpos. Plačiau a- 
pie šitą Žemaitės laišką bu
vo rašyta "Keleivio” No. 36. 
Bet dabar p. Šimkus, šitaip 
kaltinamos draugijos atsto
vas, Žemaitės pranešimą to
se pat "Naujienose" užgin
čija.

Jisai sako:
"...nei vienas iš Lietuvių 

Draugijos komiteto narių jo
kios algos negauna. Algas 
gauna tiktai užžiurėtojai 
prieglaudų (nuo 10 iki 20 
rublių mėnesiui), raštvedžiai, 
buhalteriai (nuo 30 iki 70 
rublių mėn.); taippat siuvėjai 
rūbų, batsiuviai ir tie. ką 
dirba pabėgėliams. Komite
to nariai, jeigu važiuoja kur 
su nukentėjusių dėl karės 
reikalais, kelionės išlaidas 
padengia, žinoma, iš Draugi
jos kasos. Taip-pat ir inga- 
liotiniams kaip Rusijoj, taip 
ir Amerikoj kelionės ir pra
gyvenimo išlaidos atlygina- 

Bet kitaip juk ir būti
negali. Juk ir p. Bulota, že
maitės globėjas, kada važinė
jo po Suvalkiją ištirti nuo 
karės nukentėjusias vietas, 
už pusantros savaitės paėmė 
100 rublių. Galų-gale ir pa
ti žemaitė kol buvo pabėgė
lių vaikų prieglaudos užžiu- 
rėtoja ėmė kas mėnesis po 50 
rublių algos.”
Taip rašydamas, p. Šim

kus įsikarščiuoja ir vieton 
argumentų pradeda niekinti 
p. Žemaitę ypatiškai; jos 
laišką vadina "niekuo o nie
kuo nepamtuotais pliauška
lais," už kuriuos jisai apkal
tina jos "70 metų amželį." 
Girdi:

"Nenorėdamas manyti, kad 
Žemaitė visą tai parašė blo
gos valios raginama, aš kaltę 
metu ant jos 70 metų amže
lio. kurs ją. matyt, jau įvei
kė. bet redaktorių-inteligen- 
tų. dedančių savo plačiai skai
tomo laikraščio skiltvsna 
pliauškalus niekuo o niekuo 
nepamatuotus, lyg kokias ak- 
sijomas. jokiu budu suprasti 
negaliu.”
šitie ypatiškumai labai 

sumažina p. Šimkaus užgin- 
čijimo vertę.

CARAS PALIUOSAVO 
100,000 POLITIŠKŲJŲ 

KALINIŲ.
Kaip praneša telegramos, 

italų laikraštis ”Gazetta dėl 
Popolo" gavusi iš Petrogra
do žinią, buk Rusijos caras 
liepęs paliuosuoti visus poli
tiškus kalinius. Ši amnesti
ja paliečianti daugiau, kaip 
100,000 žmonių.

Butų tai linksma žinia, 
jeigu tai butų teisybė. Te- 
čiaus ne carui čia reikėtų 
pasakyti už tai ačiū. Jeigu 
jisai liepė tuos kalinius pa
leisti, tai jis liepė ne iš ge
ro savo noro, bet baimės pri
verstas. Tas jau lyg ir liu
dytų. kad Rusijoj darosi 
kas nors nepaprasto. Kelios 
dienos pirm to telegramos 
sakė, kad durnoj pirmeiviai 
paėmė viršų. Matyt, Rusi
joj pradeda atgyt revoliuci
jos dvasia.

! 
l

mos.

mokslo. literatūros, 
ir dokumentų daly- 

Jame sądarbinin- 
visi žymesni francu-

ATEIVIŲ NUOMONĖS 
ANGLŲ SPAUDOJE.
Kaip jau buvom šitose 

skiltįse anuokart rašę, "Li- 
terary Digest,” vienas rim
čiausių ir plačiausia skaito
mų amerikiečių magazinų. 

• kreipėsi laišku į "Keleivio" 
redakciją, kad ši parašytų, 
kaip lietuviai žiuri į dabar
tinę karę ir katrai kariau
jančių pusių jie daugiau už
jaučia. Mes šitą prašymą 
su mielu noru išpildėm.

Dabar "Literary Digest" 
redakcija mums praneša, 
kad ji prašė panašių infor
macijų iš rusinu, lietuvių, 
finų. 4enkų. čekų slovakų, 
slavėnų, kroatų, serbų, si- 
riečių ir armėnų žymesnių 
laikraščių. Atsakymų ga
vusi labai daug ir visų šitų 
ateivių nuomonės tilpsian- 
čios 25 rugsėjo "Literary 
Digest” numeryje.

”Tai bus pirmas kartas,” 
sako "L. D.” redakcija, "ka
da visų prispaustųjų tautų 
atstovai šioje šalyje visi sy
kiu išreikš savo ir savo vien
taučių nuomone apie dabar
tinę karę. Negalėdamos ai
škiai išsireikšti namieje, tos 
i’mažos tautelės’ čionai turi 
progą be jokios baimės pa
sisakyti pasauliui savo vil
tis ir abejones, ir dabar jų 
atstovai tatai pasakė."

Taigi jei kas iš musų skai
tytojų tuomi įdomautų, tai 
patartume įgyti 25 rugsėjo 
"Literarxr Digest" numerį.

Skaitytoji! pastabos.
Svetimtaučių ir mūsiškiai 

parsidavėliai.
John Svvinton. buvęs 

”New York Sun" ir "Tri
būne” redaktorius, viename 
laikraštininkų susirinkime, 
New Yorke, pasakė:

"Aš gaunu $150.00 sąvai
tėj už tai, kad neišreiškiu 
savo teisingos opinijos laik
raščiuose."

Reiškia, parsiduoda save 
kapitalistams už $150.00 są
vaitėj. Rodos tai žemas pa
sielgimas — veidmainystė. 
Bet tai bus visai menknie
kis, jeigu mes pažvelgsime į 
lietuvių tautiškų ir klerika- 
liškų laikraščių redaktorius, 
kurie parsidavė bankie- 
riams ir Romos agentams, 
gaudami nedidesni užmoke- 
snį už "leiberį”-angliakasį.

♦ * ♦

Nesupranta socijalizmo.
Trustų advokatas, Samu

elis Untermeyer, pasakė: 
"Socijalistai neturi atsakan
čio plano šalies valdymui. 
Jie klaidžioja ūkanose.” 
Bet, kada drg. 
debatuose tą ponelį sukirto, 
tad jam pasirodė, jog visa 
Karnegijaus salė ūkanose. 
Pasirodė, kad tasai kapita
listų Samuelis apie socijali- 
zmą neturėjo mažiausio su
pratimo. Kas pažįsta soci
jalizmo mokslą, tas'jo nie
kad nekritikuos.

Pas lietuvius panašių 
"Samueliu” irgi netrūksta. 
Musų "dvasiški piemenis," 
kurių protelis nuo lėbavimo 
taip jau siauras, apie socija- 
lizmą neturi mažiausios 
nuovokos, vienok nepersto ja 
melavę savo mulkinyčiose.

♦ ♦ #

Prieš kelis metus kardi
nolas Gibbons pasakė: "Mo
terų rietą namie užkrosnyj. 
>et ne politikon kišties." Ir 
"razumėlis" gi to "dvasiško
jo tėvo!” Nežino nei to, 
kad mažai yra tokių mote
rų, kurios turėtų savo na
mus.

♦ ♦ ♦

Kas didvyrį pagimdė?
Negalima moterims duoti 

lygių teisių politikoj, nes 
jos per silpnos ir "dalikat- 
nos,” sako kun. Dr. Parker. 
O kas-gi pagimdė tokį did
vyrį kaip Parker? — turėtų 
paklausti jį moteris.

♦ ♦ ♦

Draugija kovai prieš 
"vyčius.”

Wilkes-Barre ir Scranton, 
Pa., apylinkėj tveriasi nau
ja draugija, kurios tikslas 
busiąs kovoti prieš "vyčius.” 

Nesuprantu, kaip bus ga
lima kovoti prieš tuos "vy
čius,” jeigu tie nieko nevei
kia, o vien bačkas tuština. 
Jeigu ir pasirodo tasai "vai- 
skas,” tai apsiginklavęs 
bonkoms ir akmenimis, to
dėl geriau jau tų karžygių 
visai nerušioti.

Burdingonas.

unanose.
M. Hiląuit

Musų "filologų” išmintis.
Tūli lietuvių kalbotyriai 

("filologai”) submarinus 
jau pakrikštijo lietuviškai: 
"povandeninės valtįs.”

Ir kam?
Ag "submarine” yra tarp- 

tautiškas žodis, paimtas iš 
lotinų kalbos, kaip ir daugu
ma kitų moderniškų žodžių. 
Kodėl gi jau lietuviams tas 
negali būt geru?♦ ♦ ♦
Amerika — žmogžudystės 

dirbtuvė.
Iš šios karės kas pasipel

nys tas, bet Amerikos kapi
talistams, tai tikra šiena- 
piutė. Už tai jie visą Ame
riką ir pavertė į žmogžudys
tės dirbtuvę. Bet, kas jiems 
"kovojančių” darbininku 
gyvastis, jei jie nors po 10c. 
ant kiekvienos gali uždirbt?

! * * * 
Darbininkų krauju išaukš

tintieji.
Von Hindenburg! Von 

Mackensen I Princas Leo- 
pold! Generolas French! 
Generalissimus Nikolai Ni- 
kolajevič! Karžygiai! Stra
tegai! Pergalėtojai! Didvy
riai!— už tai, kad laike su
sirėmimų kur nors kelis de- 
sėtkus mylių užpakaly lini
jos, puikiam ir saugiam rū
me atsisėdę šampaną geria. 
O mužikai savo krutinės už 

juos ant ugnies stato?

Patrijotų gudrumėlis.
Amerikonai patriotai sa

vo laikraščiuose rėkia: "Ra
mybės laike, rengkimės 
prie karės!” Tas reiškia, 
kad "jeigu tu skuti darbi
ninkus, prirengk juos, kad 
jie apgint tave nuo sveti
mų skutikų.”♦ ♦ *

Karės kūdikiai.
Kariaujančiuose kraštuo

se gimsta labai daug taip va
dinamų karės kūdikių 
(mergvaikių, kurių tėvai y- 
ra kapitalistiškų armijų 
didvyriai, suvadžiojusie 
mergaites). Skaitytojai tan
kiai klausia: "kas tai tie 
"karės kūdikiai.” Nagi — 
kanuolėms maistas, taip 
kaip ir daugumas musų dar
bininkų !

♦ ♦ ♦

Išnaudojimo pavyzdis.
Gaunam sekančius tele- 

gramus: "Bayonne, Sept 6. 
Standard Oil Co. sutiko nu
sileist darbininkams ir su
teikė 8 valandų darbo die
ną. Tas kompanijai apsieis 
apie $10.000.00 ant dienos.” 

New York. Sept. 7. Stan
dard Oil Co. pakėlė kainą 
ant gasolino iki 20c. už ga
lioną. Iš to įplaukos kom
panijos pasididino ant 
$25.000.00 ant dienos.”

Well, kas, kas. bet kompa
nija tur-but neverkia, kad 
darbininkai ja išnaudoja.

♦ ♦ ♦

Jei caras tą padarytų.
Caras nusiuntė savo dėdę 

Nikolai Nikolajevičių ant 
Kaukazo. Jei jis dabar ga
lėtų kaip nors nusiųst Hin- 
denburgą į Irkutską, o Mac- 
keseną į Petro-Pavlovsko 
tvirtovę, tad, gal-but, Rusi
joj ir saulutė užtekėtų.

♦ ♦ »

Aukso vertė.
Mačiau kaip New Yorkan 

atvežė $50,000,000 auksu. 
Paprasti maišiukai, pilni 
kieto metalo. Kad žmogus 
juos kur nors tyruose (pus- 
tynėje) rastumei, o duonos 
ir vandens neturėtum, to 
aukso nė nerušiotum. Kam 
jis tikęs? O kiek tai žmog
žudysčių, melo ir veidmai
nystės dėl jo ant svieto!♦ ♦ . *

Reųuiem aetemam^
Tad jau reiškia varpai už 

dūšią "Laisvosios Minties” 
ir iš jos išsivysčiusios ”Pa- 
žvalgos” praskambėjo. Po
nas Rimka matyt su ligo
niais ilgai nesičiupinėja. 
Kada jis atliks savo užduo* 
tis So. Bostone, tuoj pu šer
menų mes duosime jam ant
rašą į Brooklyną, paskui j 
Worcesterį, etc. Fritzas.

1
2

•>



KORESPONDENCIJOJ

nu.

ROCHESTER, N. Y. 
Iškriko, kaip Grigo bitės.
Nuo to syk, kaip organi

zatorius Sirvydas nusikirto 
sau galvą, vietos T. M. D. 
kuopa baigia iškrikti. Ka
daise turėjo apie 200 narių, 
dabargi visai mažas skai
čius beliko.

Buvo manoma surengti 
vaidinimą, bet viskas jau, 
matyt, nuėjo šuniui ant vuo- 
degos.

Rūgs. 2 nariai susirinko 
repeticijon ir užsibaigė tuo
mi, kad aktoriai numetę kny 
gutes apleido svetainę. Dar 
to negana. Matydami or
ganizatorių kertant galvą, 
du tautiečiu, A. M. ir A. J. 
nepavykus tam jų darbui, 
išeidami iš salės viens kitam 
galvas apsidaužė.

Mat lieja kraują už tėvy
nę ! P. R. Lai—nas.

M. HAMMOND, IND.
D. L. K. Vytauto Draugi

ja rugsėjo 6 d. turėjo dide
lį apvaikščiojimą ir prakal
bas (ką ji apvaikščiojo? 
Red.). Be vietinių dalyvavo 
iš E. Chicago, Ind. dvi drau
gui: T.M.D. ir L. A. U Kliu- 
bas.

Po maršavimo gatvėmis 
prasidėjo salėje prakalbos. 
Pirmas išėjo kalbėti K. J. 
Vinoka ("Ka-ko” reporte
ris), bet kai nekalbėto jas, 
tai nėra ko nei kritikuoti. 
Tik patartina: jeigu nori 
kalbėtojo vardą nešioti — 
turi lavinties.

Antras kalbėjo M. X. Mo
ckus apie lietuvių senovę. 
Jo kalba, kaip paprastai, už- 
interesavo klausytojus.

Trečias kalbėjo K. Jamon- 
tas, iš Chicagos, apie skai
tymą gerų knygų ir laikraš
čių.

Prakalbos publikai pada
rė labai didelį įspūdį.

Meištų Tamošėlis.

CAMBRIDGE, MASS. 
Ot, tai tau ir biznis!

Pas mus buvo atsiradęs 
tautiškai-katalikiškas "sa
liunas,” bet nelaboji polici
ja musų viengenčių! visą 
bizni sugadino.

Rugpiučio 22 d. visą sa- 
liuno įtalpą išvežė nuova
dom 13 skrynių ir 5 bačkas 
alaus ir kelis gorčius degti
nės, o poną smuklininką nu
baudė užsimokėti $50.00. 
Advokatas lėšavo taip-pat 
apie $40.00.

Ot, tai tau ir biznis!
J. Vieversis.

MONTELLO, MASS. 
"Nekaltų" panelių ir "Ka

ziuku" gešeftas. N ebe- 
reikia išpažinties.

Vietos katalikai ligi au
sų išsižioję šaukia, kad — 
socijalistai negarbina Dievo 
ir neturį doros, o pas katali
kus garbė Dievui ir dora žy
dinti, kaip lelija. Todėl čia 
pažymėsiu apie tai. 5 rug
sėjo pas karštą kataliką stu- 
boje 4 "nekaltos panelės" ir 
2 "Kaziukai," rudį betrauk
dami, pradėjo meilintis prie 
"nekaltųjų." Šios norėjo 
pamatyti "kaziukų” slapta' 
sias vietas. Na, ir prasidė
jo "gešeftiška” kova: "ne
kaltosios” ką norėjo, tą ir 
pamatė. "Kaziukai” neno
rėdami pasiduoti, vieną "ne
kaltąją" sužeidė, bet šios sa
vo tikslą atsiekusios, lotiniš- 
kai užgiedojo: "Gloria patri, 
et filio, et Spirito Sancto." 
Mat kunigužiai pasakoja, 
kad Dievas yra kožnoj vie
toj ir reikia jį garbinti. O 
"nekaltosios" į tokias pasa
kas tiki ir net "gešeftauda- 
mos" jį garbina. Ką, ar ne
puiki garbė Dievui ir ar ne- 
prakilni krikščioniška do
ra?!!!

♦ ♦ ♦
N. P. P. S. draugija (mo

terų) yra suvaržyta fanati
zmo retežiais: kiekviena na
rė turi atlikti ausinę išpa
žintį. Dabar pasirodė, kad 
50 narių neatliko ausinės; 
mat ir jos suprato, kad išto 
nėra naudos draugijai nei 
sau. .Tad draugija nežino, 
ką daryti, ar jas prašalinti 
iš draugijos, ar iš konstitu
cijos išmesti ausinę išpažin
tį. Aš patariu išbraukti iš 
konstitucijos priverstiną 
išpažintį ir suteikti narėms 
ypatos laisvę. Tas yra kil
ta ir gražu.

♦ ♦ ♦
Keisti sutvėrimai, musų 

čionykščiai "vyčiai," ypač 
merginos: užsikabinę "kar
dus” ir kitokius barškulius, 
vaikščioja gatvėmis. Iš ša
lies žiūrint, išrodo, jog tų 
merginų galvose apsireiškė 
nedateklius. 6 rugsėjo "vy
čių" 2 vežimai nubarškėjo Į 
Worcester, Mass.; montel- 
liečiai, juokdamies, sako: 
"vyčiai” pradėjo kvailiuoti 
ir nuvažiavo pas "Šakės” 
kunigą Bimbą, kad pašven
tintu."

BUENOS AIRES, 
ARGENTINA.

Lietuvių vakaras.
Naujai susitvėrusi drau

gija "Susivienijimas Lietu
vių Argentinoje" surengė 
liepos 10 d. vakarą su vaidi
nimais, prakalbomis ir dek
lamacijomis.
Vakaras surengta erdvioje 

salėje "Concordia" ant Rin- 
con gatvės.

Sulošta 5-kių aktų drama 
"Agotėlės pabėgimas" ir 
vienaveiksmė komedija 
"Kazabuckis.”

Vaidinimą reikia pripa
žinti nusisekusių; aktoriai 
lošė gyvai ir publika užsiga
nėdino.

Tik vaidinimo metu salė
je buvo per prasta tvarka, 
nes tvarkdariai užsižiūrėjo 
i vaidinimą ir užmiršo pub
liką tvarkyti.

Atidarius vakarą, draugi
jos pirmininkas P. Rusenąs 
pasakė prakalbą, sveikinda
mas publiką ir paaiškinda
mas apie S.L.A. draugiją.

Toliau sekė deklamacijos
ir vaidinimai.

Prakalbas sakė P. J. Mai- 
noris, P. A. ir P. F. Stalio- 
raičiai ir P. M. Adomonis; 
skaitė paskaitą.

Vakaras užsibaigė skra
jojančia krasa, prie pilno' 
orchestro. Buvo renkamos lę, kuris nirštą taip apkram- 
aukos nukentėjusių nuo tė, kad vėliau daktaras tu- 
karės lietuvių sušelpimui.

Svečias.

RAYMOND, WASH.
Kūmutės pasivaišino. Vie

toj į akį — pataikė į 
gerklę.

Musų lietuviai svetimtau
čių akyse stovi žemiau, ne
gu visų kitų tautų ateiviai. 
Lietuvių nemoralybė ir ne
kultūringi darbai labai juos 

I žemina. Kur tik nepasi- 
kiausyk, vis išgirsi lietuvius 
baudžiant už peštynes, gir- 

, tavimą ir t.t.
Juk tai ištikrujų į ką pa

našu, kada žmogus užsimir
šta kur jis sėdi ir ką daro.

SPRINGFIELD, ILL. 
' Lietuviai, ar Sodomos ir Go

moros gyventojai?
Kaipo laikraščių agentui 

teko apsilankyti po No. 1612 
Sangimor avė. Radau 4-ris 
vyrus; visi buvo girti su pa
raudusiomis akimis, it įpy
kusių bulių. Vienas sėdėjo 
ant grir.dų atsišliejęs prie 
sienos, kad neparvirstų, ki
tas vis stengėsi išeiti, bet 
man įėjus susilaikė.

Pasakiau "gerą vakarą," 
bet man nei vienas nieko ne
atsakė.

Persistačiau laikraščių 
agentu ir ėmiau rokuoti, 
kokius turiu laikraščius. 
Paminėjus "Keleivio" var
dą, sužiuro į mane ir pradė
jo, sako: "Musų mieste yra 
vienas senyvas žmogus, vi
siems žinomas, kaipo šven
tas Benediktas, tai yra ge- 
riausis katalikas apylinkėj, • 
ale laikraščio jokio neskai- į 
to. Girdi, mes žinome laik
raščius, ką jie gero padaro. 
Mums jų nereikia ir mes to
kių ponų nenorime matyt.

Mėginau juos įtikrinti, 
kad laikraštis yra musų kel
rodžiu prie geresnės atei
ties, bet kas gali apsvaigu-I 

.................... — - - Į

Kartais juokas, kartais ir 
labai negražu, kokių apsi
reiškimų tarp jaunimo atsi
tinka. Nesenai pradėta pa- 
tėmyti tarp Chicagos lietu
vių ir lietuvaičių tokius ne
gražius apsireiškimus, kaip 
štai minėtam baliuje.

Vienam krašte svetainės, 
netoli durų, sustoję keletas 
vaikinų ir dvi merginos. Iš 
karto stumdėsi, kaip ir kiti, 
bet vėliau pradėjo graiby- 
ties už slaptų vietų. Polici- 
stas, pamatęs, vienai mergi
nai paliepė išsinešti laukan 
(geras policistas, kad nea
reštavo). Toliau tesianties 
baliui, minėti "sportai” pra
dėjo savotiškai šokti "tan
go." Tuomet ir vėl policis
tas, paėmęs už apykaklės, 
nuvedė "sportus” prie iška- 

| bos, ant kurios buvo para- 
Išas: "No tango." Mergina

I

YOUNGSTOWN, OHIO.
Teko būti Prgs. Kliube, 

kur mačiau daug keistumo. 
Led įžengiau koją per duris, 
kaip mane pasitiko su bon- 
ka alaus. Pamaniau išsyk: 
ar čia taip retai svečiai ap
silanko, ar jie labai mylisi 
tarpe savęs, nes visiems bu
vo bonkos dalinamos, ir 
šaukiama buvo: "gerkit vi
si. Aš pundinu!”

Neišbaigiau pirmos bon
kos, kaip vėl pasigirdo kitas 
balsas: "duokit, aš pundi- 

" Su išbaigimu, pirmo
sios — patyriau, kad klaidą 
turėjau pamanydamas, kad 
vaišina — myli. Mat čia 
butą laimėjimo. Vienas lei
do siutą. Kitas — išlaimė- 
jo. Tad ir buvo tokios di
delės magaryčios.

Begerdams šaltą alutį iš 
antros bonkos, girdžiu kam
putyj šnabžda: "kodėl jis 
neišlaimės, kad jie žinojosi: 
vienas išlaimėjo $20, kitas 
- $30."

Buvau bepradedąs teisti 
tuos lioterninkus, kaip štai 
prilenda žmogus su glėbiu 
knvgų ir sako: "Drauge, Į . „ . ... - ... .
matosi esi svetys, ar nema- į S.1US alkoholikus pertikrinti, 
lonėsit pirkti nuo manęs Į A11!- mano galvos pasipylė, 
darbininkiškos 1* 
ros.?..." Kad pradėjo gvrti, - i, - . . , .
rokuot, privadžio. nurodi- Vz.fund-vk-. tal bus Kera ap- ,k« atsiskyrusią sėdint, 
nėt ir siūlyt, viską turėjau: ... - .
užmiršti: apie tas bonkas ir Samiau per duris, 
apie laimėjimus. I .J

Ėmiau ir i
knyguti: "Žmonių Skerdy
kla” ir ”Ateities surėdy
mas." Bet, maniau, jų ne
skaitysiu, o tik sakau, par
vešiu "burdingieriui" nau
jam. Bevažiuojant karu 
užsimaniau pažiūrėt Į 
”Žmonių Skerd.” paveikslą; 
bežiūrėdamas atverčiau la
pą. Žiurau, prisimerkda
mas, kad nebūt griekas 
skaityt. Skaitau Skyrių I: 
Mobilizacija. Karė! Karė! 
Nei nemačiau, kaip perskai
čiau visą; turbut velnias pa
dėjo skaityt, maniau. Su
grįžęs namo — antru syk 
perskaičiau moterei. Gi pa
reina naujas burdingierius. 
Turėjau ir jam perskaityt. 
Perskaitęs, žiuriu, tas pra

keiktas "Keleivis" stovi už
pakalyj. Manau, ar aš be
protis buvau, kur mano akis 
buvo nematyti kieno "dru- 
kavota” ta knyga. Na, jau 
kad prapuolęs, tai prapuo
lęs. Reikia skaityt ir an
trą knygutę. Bet šią pra
dėdamas jau persižegnojau, 
nes suradau, kad "Kovos" 
spaustuvės buvo. Sakau ir 
tu, boba, sudėk kryžių. Ir 
tu... kaip tavo vardas... Pet
ras? Ir tu sudėk kryžių. 
Sakau, jau čia busim risi 
pražuvę.

Burdingierius sako: "ne
drebėk, skaityk greičiau.” 
Sakau, jau, tur-but, tave ne
labasis ragina, kad taip no
ri.

Na ir pradėjau. Skaitau, 
žiuriu, laukiu su nerimasčia. 
kada aš prieisiu prie to la
po, kur bus nurodoma: kaip 
piaut kunigus, griaut baž- 
nvčias, netikėt į Dievą. Per
skaitau visą, gi nieko pana
šaus nėra, kaip musų "sto
rulis" pasakoja. (Mat tokį 
prabaščiu turime) . Boba 
sako: "Matau jau, kaip tave 
velnias užponavojo. kad net 
žodžius kitus sudėjo į kny
gą." Na. sakau, tu skaityk, 
buvus "škulėj" ir geriaus 
skaitai už mane. Be to 
šventesnė..."

Ir ji perskaitė, bet kaip 
nėra tų bedieviškų žodžių, 
taip nėra. Ir Petras per
skaitė. vis nėra. Potam, bo
ba sako: "O gal kunigas 
meluoja.” Aš dar skaityt 
sykį. Nagi, surandu, kad 
socijalistai teisybe sako, kad 
socijalizmas įwks, ir jis 
vienas teišgelbės darbo 
žmones.

Ir su 5ia koro''Tv>ndenciia 
siunčiu $1.50 už "Keleivi.”

Youngstowno svečias.

• ’ pabėgus atsisėdo. Publika 
i juokėsi pilna burna.

Patartina doriems lietu
viams tokius "sportus" pa- 

! siųst už durų, ar visai neįsi- 
leist į svetainę.

Apuokas.

BROCKTON, MASS. 
šeimyniško gyvenimo už

dangą pakėlus.
Sykį eidamas gatve pas- 

literatu-' Riksmai. Jei. sako, nori su tebėjau mažą lietuvaitę vie- 
mumis susieiti į pažintį — na nuo kitų žaidžiančių vai- 
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svietą, o jeigu ne — neškis klausiau, kodėl viena taip 

liūdnai sėdi? — atsakė, kad 
Išėjęs, pasiteiravau sve- ir mama namie viena sė- 

verkianti. Paklau- 
atsakė

nusipirkau dvi timtauči«- kur..da lietuvių dinti ir
_ . i rrm’nno o Lr r\ CTOTT Lmgyvena, ar nežinot. Sako, siau, ko ji verkia? — 

ar ir tu lietuvis. Mielai at- nežinanti. Sakau, eikim pa
sakiau, kad taip. Jie šypso- žiūrėti, ko tavo mama ver
si, žiūrėdami į mane; klau- kia?
šia, gal aš iš New Yorko, ar
iš kitur kur. Ir ėmė man čian augštin, kur įėjęs stu- 
pasakoti apie vietos lietu- j bon radau jauną moterį su 
vius tokias istorijas, kurių mažu kūdikiu ant rankų 
klausant mano ir kepurė I graudžiai ....................

į ant galvos paraudonavo. Bandžiau prakalbinti, bet 
I Sako, pasiskaityk vakarvkš- kaipo nepažįstamam nedrį- 
tį laikrašti, o pamatysi, kaip so pasakoties. Išėjęs pati- 
lietuviai čia gyvena: gir-Įkau daugiau lietuvių mote- 
tuoklybė, paleistuvystė, mu-Į rų, kurios man išpasakojo, 
štynės, vagystės, tai kasdie- kad toji verkianti moteris 
niriai tarpe lietuvių apsirei- esanti nelaimingesnė ir už 
škimai. i tas moteris, kurios liekasi

Toki žmonės patįs nieko našlėmis arba, kurias vyrai 
neskaito: skaitančiuosius apleidžia,
pravardžiuoja šliuptarniais, 
bedieviais, cicilikais ir kito
kiais urandais.

Ištisos šeimynos gyvena 
didžiausiame morališkame 
nupuolime. Ateitis žiuri i 
iuos ir verkia. Auga vai
kai, mato tėvų darbus ir 
persiima jais, nuodija savo 
jaunutes sielas ištvirkimo 
nuodais.

Nenoromis veržiasi min
tis galvon, klausont apie to
kius lietuvių darbus: lietu
viai ,ar Sodomos ir Gomoros 
g\-ventojai jie yra?

Kada jie susipras? Kas 
atves juos ant doros ir ap- 
švietos kelio?! Jei bent lai
kas nuplaus nuo jų dvasišką 
supuvimą...

Apšvietos Platintojas.

Mergaitė'mane užvedė tre-

i
I

beverkiančią.

Rugpiučio 29 d. J. V—čius 
kėlė krikštynas. įkaušusios 
kūmutės ėmė "švęstu van
deniu” (alumi) laistyties. 
Galop viena viešnia buvo 
pavaišinta stikline į kaktą. 
Ant rytojaus buvo byla. 
Laimėjusi bylą viešnia iš 
džiaugsmo vėl įtaisė pokylį. 
Kada prisitraukė rudžio, 
užsėtrijo galvoje žaizdos, 
sutino visa galva ir dabar 
pavojingai serga.

Nesenai vėl vienoje smuk
lių susikivirčiję lietuviai no
rėjo amerikoniškai "pasi- 
faituoti,” padaryti viens ki
tam juodas akis, bet vieton 
į akį, pataikė vienas jų pir
štu į savo priešininko gerk-

rėjo nupiauti.
P. Keliauninkas-

CHICAGO, ILL. 
Nepavykęs balius. Nemo- 

ralistų darbas.
Nedėlioj, 12 rugsėjo M. 

Meldažio svetainėje buvo 
parengtas Chicagos Lietu
vių Dr-jos Savitarpinės Pa
šalpos balius. Balius nepa
vyko; nebus nieko uždarbio. 
Publikos mažai teatsilankė; 
priežastis: šiltas oras. Biz
nis ėjo neblogai vien ant 
"Ice Cream.” Žinoma, bu
vo tokių, kurie darė gerą bi
znį alumi ir degtine (nes tų 
gėrimų netruko). Buvo to
kių, kad nė ant kojų nepa
stovėjo.

Lakiojanti krasa negalėjo 
nieko uždirbt, nes niekas ne
pirko atviručių; priežastis 
tame, kad per brangios bu
vo: nes kiekvienas gerai ži
no, kad prasta atvirutė — 
toli gražu — neprekiuoja 
penkių centų. (Kiti parda
vinėja jas 2—3 už 5c.)

Rožių biznis ir-gi silpnai 
ėjo. Nors tos nebuvo bran
desnės, kaip kitų draugijų 
baliuose.

f

Pavardė josios 
yra L—nė. Nelaimingoms

i našlėms miestas suteikia pa
šalpą. į jas atkreipia domą 

l ir apylinkės gyventojai, 
, L—nė-gi turi jauną, gražų 
ir sveiką vyrą, kuris ir už
dirba gerai, bet viską pra
švilpia : samdosi automobi
lius, važinėjasi i visokius 
byčius” su kitoms mote

rimis ir vaikščioja iš smuk
lės į smuklę.

L—nė yra padori, jauna, 
laisva ir mylinti namus mo
teris; jos vyrą tankiai ten
ka matyti prakalbose ir 
progresyvių draugijų susi
rinkimuose, reiškia, žmogus 
ne aklas ir, rodos, nereikė
tų mokinti per laikraščius.

Bet ar tik viena L—nė y- 
ra toki nelaiminga? Jei bu
tų galima plačiau praskleis
ti šeimyniško gyvenimo už
dangą, baisių, sujudinančių 
scenų mes pamatytume!

Alkoholis yra vienu di
džiausių šeimyniško gyveni
mo ardytojų.

Susipratęs.

>y

KENOSHA, WIS.
T.M.D. kuopa baigia irti.

Rugsėjo 5 d. buvo bertai- 
ninis T.M.D. 119 kp. susi
rinkimas. Nariai buvo kvie
sti atvirutėmis, bet susirin
ko vos 4 nariai. Dagi pats 
pirmininkas neatėjo.

Kas kaltas?
Niekas kitas, kaip niekam 

neverti raštai, kokius pasta
ruoju laiku pradėjo T.M.D. 
išleidinėti.

Pirmeiviai jau pradeda 
darbuoties su įkūrimu L.D. 
L. Dr-jos kuopos. Jeigu tik 
kuopa susitvers, tai T.M.D. 
119 kp. galima pasakyti "in 
memorium.” Darbininkai 
tikisi iš L.D.L. Dr-jos gere
snių raštų gauti.

Kaz. Braževičius.

Mergaitė.

BRIDGE\VATER, MASS. 
Ir mes pradedam atsibusti.

Nedėlioj, 8 d. rugpiučio 
LSSA. 129 kp. turėjo pra
kalbas. Kalbėjo M. Akelai
tis iš Nonvoodo, Mass. Ai
škiai nurodė visą kapitalis
tų šunybę ir kaip jie per sa
vo gudrumą darbininkus iš
naudoja. Išaiškino reika
lingumą darbininkams pri
gulėti prie socijalistų parti
jos.

Visi susirinkusieji užga
nėdinti. 15 d. rugpiučio bu
vo "Spindulio” choro išva
žiavimas Į tyrą orą. Pasi- 
Inksminimas labai buvo 
smagus. Minėtasai choras 
vadovaujant p. S. Turskui 
uždainavo keliatą dainų; 
tarpe dainų kalbėjo J. Bo- 
lionis apie reikalingumą 
choro. Paskui kalbėjo cho
ro mokytojas p. St. Turskis, 
ragindamas draugus prisi
dėti prie virš minėto choro. 
Toliaus sakė eiles šios ypa- 
tos: E. Klimuntskienė, J. 
Užusėnaitė ir R. Barnaitė. 
Viskas išėjo gerai.

Turiu pasakyti, kad, me
tai atgal, šiame miesčiuke 
jokio veikimo nebuvo, tary
tum, visi ko tai miegojo. 
Dabar jau pradeda atbusti 
iš sunkaus miego. Štai ką 
minėtasai choras jau nuvei
kė 8 mėnesių bėgyje: išmo
ko keliatą dainų ir nutarė 
mokintis veikalą "Saliamo
no Sapnas." Atvėsus orui 
ir čia parodys jaunimas sa
vo darbo vaisius.

Kazys Burė.

NEWARK, N. J. 
Pseudo-katalikai.

Aš sakyčiau, kad tūkstan
ti sykių geriau yra būti lais
vu nuo prietarų ir bažny
čios, negu skelbtis esant ka
taliku ir minioti katalikybės 
Įstatus.

Yra mūsiškių katalikų, 
kurie rėkia ir keikia bedie
vius, sakosi galvą už tikybą 
paguldytų, o žiūrėkite, skai
tytojau. kaip jie tvirtais sa
vo tikybos pilioriais pasiro
do.

Newarke gyvena be šliu- 
bo Simonas V—kas, pravos
lavas, su tūla evangelike. 
Gimus kūdikiui, minėta po- 
rutė užprašė J. ir O. V—bic- 
kus, dievobaimingus katali
kus i kumus, kurie nunešę 
kūdiki pas popą pakrikštijo, 
o parėję namo džiaugėsi, 
kad popas davęs da "vožne- 
snį" krikštą, negu katalikų 
kunigas.

Man tasai krikštas nea
peina, bet aš pasakyčiau 
musų katalikams: kam tad 
šūkauti ant laisvamanių ir 
pravardžiuoti juos bedie
viais, jeigu tie savo kūdi
kius krikštija sulyg savo 
proto ir sąžinės balso ir ne
neša pažangos priešams po 
kelis dolerius?!

N0RW00D, MASS. 
Gėdos tie žmonės neturi.
Rugsėjo 5 d. vietos visuo

menė plakatais buvo kvie
čiama į diskusijas. Viena 
temų buvo: "Ar vietos lietu
viai katalikai pasistatys sau 
bažnyčią." Didžiuma kata
likų, žinoma, įsitikinę, kad 
pasistatys, nors ir dantis 
ant virdės prisieitų pa
džiauti ir skilvius sudžio
vinti.

Antra tema buvo: "Ar 
kunigai eina Kristaus pė
domis.” Šitą temą disku- 
suojant katalikai kėlė bai- 
siausį triukšmą. Didžiuma 
diskusantų išsireiškė, kad 
šiandieninė kunigija senai 
pametė Kristaus pėdas: al
torius pavertė į rinkas ir 
pardavinėja už pinigus Kri
staus kūną.

Sulyg katalikų "razumė- 
lio," tokie argumentai išro
dė per daug stiprus; negalė
dami jų sugriauti, jie šau
kė, žviegė, trypė kojomis. 
Diskusijose buvo svečių ir 
iš kitų kolionijų, kurie be 
abejo, tokiais katalikų gat
viniais pasielgimais pasipik
tino.

Spindulis iš Ridikų.

n

A. K.

BIG BASS LAKE, MICH. 
Nusiskandino vargdienė.
Rugsėjo 9 d., anksti ryt- 

metyj, prisigirdė ežere lie
tuvė Spingienė. Nelaimin
goji klaidžiojo po krumus 
nakčia ir jau nesyki buvo 
besitaikanti sau gyvybę at
imti. Minėtą dieną atėjo 
prie F. Lasausko ežero ir 
Įšoko Į vandenį. Pamatęs 
P. Lasauskas skęstančios 
moteriškės galvą, išpradžių 
manė .kad tai koks paukštis 
ir jau buvo besitaikąs iš ka
rabino šauti, bet pasisukus 
žmogiškam veidui, karabi
nas išpuolė iš rankų. La
sauskas puolėsi gelbėti, šau
kdamas: "Laikykis, susied- 
ka, aš tave išgelbėsiu!" Bet 
skęstanti atsakė, kad aš to 
ir noriu, kad mane skęstant 
matytų. Dar buvo sugrie
bęs už drabužių, bet drabu
žiai atplyšo ir nelaimingoji 
nugremzdo dugnan.

Išėmus iš vandens jau ne
begalėjo atsupti.

Šaužudystės priežastis — 
biednystė, kuri velionę pri
vedė veik prie pamišimo 
proto. Likos vyras su dide
le mažų vaikučių šeimyna.

Ag. J. B.

MINDEN, W. VA. 
Kuopa garsi kalbėtojais.
Vietinė LSS. 218 kuopa 

gali pasigirti veikėjais, o 
jeigu atsiranda veikėjų, tad 
reikia tikėties, kad ateityje 
ir veiklumą kuopa parodys.

Rugsėjo 15 d. kuopa su
rengė viešas prakalbas. 
Kalbėjo 4 kalbėtojai; visi 
vietinės kuopos nariai: J. 
Valaitis, J. Andrijauskas, 
J. Seiman ir J. Gumauskas. 
Pirmininkavo K. Karpavi
čius..

Visų jų prakalbų neper- 
kratinėsiu, nes užimtų daug 
vietos, tik pažymėsiu, kad 
kalbėtojai stengėsi išaiškin
ti opiausius musų dienų dar
bininkiškus klausimus: nu
rodinėjo apie musų darbo 
vaisius ir kas jais naudoja
si, gvildeno ekonomijos 
klausimą, paminėjo 10-ties 
metų Rusijos revoliucijos 
sukaktuves ir nupiešė da
bartinės karės baisybes.

Po prakalbų buvo dekla
macijų. kurias atliko šie 
draugai: B. Bartkus, 0 Kar- 
navičienė, K. Mažeika, J. 
Selmonas ir J. Andrijaus
kas.

VVILKES-BARRE, PA.
7 d. rugsėjo atsidarė U. 

M. W. of A. trijų distriktų 
konvencija. Suvažiavo 478 
delegatai. Svarbių nutari
mų da nebuvo, tik iš pirmsė- 
džio raporto paaiškėjo, kad 
organizacija turi 77,978 na
rius.

918 Lokalo delegatas,
F. Levinskas.

LAVVRENCE, MASS.
Lietuvos Sūnų Draugija 

Darbininkų dienoje (Labor 
Day) turėjo socijalistų kem
pėje pikniką. Žmonių pri
sirinko apie 400 asmenų.

Tai buvo vienas iš geriau
sia nusisekusių šią vasarą 
piknikų. Publika buvo juo- 
mi patenkinta. Žaista įvai
rus žaislai, dainavo "Liau
dies" choras ir t.t.

L. S. D. turi visuomenėj 
įtekmę, nes jon priklauso 
pažangus ir laisvi nariai.

Mažoji Varguolė.

sius su-

V. K.

LIMA, OHIO. 
Nubaudė mušeikas.

Jonas B—tis. Kazys M— 
kus ir Juozas Bar- 
mušė rugpiučio 28 Joną Pet
kų. Mušeikos buvo Įkaušę; 
visi tris teisme tapo nubaus
ti po kelis dolerius. Palei
sti iš teismo vėl buvo už
puolę tūlą vyrą ir vėl pate
ko belangėm

Rygos Ponaitis.'
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Pasikalbėjimas
Į Maikio su Tėvu

— Taip drąsiai, tėve, ne
tvirtink. Man rodos, kad už 
tave nė viena nebalsuotų.

— Maike, tu taip prastai 
apie mane nemislyk. Man 
nereikėtų nė kendžių;
kad tik mirktelčiau. tai mer
gos ir mano.

— Gal būt, kad kokia pa- 
: senusi kunigo gaspadinė ir 
atiduotų tau savo bal-

Alau, Maike.’
— Kaip sveika
— Maike. aš galvojau a- 

pie bobų reikalavimus riša 
savaitę ir kuo daugiau aš 
mislinu, tuo tas klausimas 
darosi kvailesniu.

— Kodėl?
— Na, tik tu pamislyk, 

vaike: jos nori būt lygios su 
vyrais. Kaip šiandien boba L______ __  _  ~
gali su manim . susilygint, i sa šiaip moteris ir mer- 
kad ji visai kitaip jau su- *
tverta?

— Tėve, tu klaidingai šitą 
.•klausimą sau aiškini. Mote- 
trįs visai to nereikalauja, ko 
negalima. Jos nesako: 
J’Mes norim, kad mums aug
tų ūsai ir barzda.” Jos ži
no, kad tai negalimas ir. pa
galios, nereikalingas joms 
daiktas. Bet jos reikalauja 
tokių ęat teisių, kokiomis 
naudojasi vyrai visuomenės 
•gyvenime.

— Aš žinau, vaike, kad 
jos nori turėt tą. ką vyrai 
turi, ale jos negali tą gauti.

— Kad jau ne vienoj vie
toj ir gavo. Rodos, ar ne 
šešiolika tik valstijų jau 
pripažino moterims balsavi
mo teises.

— Bet aš nesuprantu, vai
ke, kam bobai reikalingas 
balsavimas. Aš vyras, ir tai 
nebalsuoju.

— Tas parodo, tėve, kad 
iš tavęs menkas žmogus. 
Yra ir daugiau tokių vyrų, 
kaip tu, tėve. Tokie žmonės 
yra, labai pavojingi draugi
jai. Jie nematydami balsa
vime jokios svarbos tankiai 
parduoda savo baisa už stik
lą alaus arba už cigarą.

— Tai kas čia tame blogo, 
vaike? Aš tau pasakysiu.; 
kad tas butų didelis kvailys, 
kas galėdamas už savo bal
są ka nors gauti, atiduotų' 
ji uždvką. Amerika, vaike.; 
yrabiznio kontras ir čia iš į 
visko reikia daryti bizni. 
Jei man kas fundytų. aš bal
suočiau kas diena, ale kai 
niekas neužfundija. tai ir 
per rinkimus nebalsuoju.

— Tu, tėve, nesupranti, 
kiek tame blogo. Kada lai
ke rinkimų tokie vyrai kaip 
tu parduoda savo balsus už 
stiklą alaus, tai i valdžią ga
li Įsiskverbti labai pavojingi 
žmonės. Tas, tėve, ir paro
do, kad moterims būtinai 
reikalingos balsavimo tei
sės. Moteries balso bile koks 
sukčius už alaus stiklą ne
nupirks.

— O aš tau pasakysiu, 
vaike, kad tu da per jaunas 
apie moteris kalbėt. Tu jų 
da nepažĮsti. Nupirk mer
goms kendžių, tai jos visos 
■už tave balsuos.

as

ginos už tave nebalsuotų. 
Aš žinau, kad moterims 
daugiau rupi gyvenimas, 
negu vyrams ir todėl už bi
le kokį žmogų jos nebalsuo
tų. Pagalios juk pati teisy
bė reikalauja, kad moterįs 
turėtų lygias teises su vy
rais: jos sykiu gyvena, sy
kiu dirba dirbtuvėse, jos ly
giai baudžiamos už Įstaty
mų peržengimą, o balso jos 
neturi. Argi tai teisinga? 
Jeigu moteris turi pildyt įs
tatymus, tai tų įstatymų lei
dime ji turi turėt ir balsą. 
Pagalios, moteris yra visų 
musų motina, ji auklėja

■ draugiją, tai kaipgi jai toj 
draugijoj neturėti jokio bal
so? Jeigu draugija šian
dien ima moteries sūnų į 
kareivius, tai jo motinai tu
rėtų būt duotas balsas, kad 
nutari, ar reikalinga toji 
karė, kurioj jos vaikas turi 
būt nušautas? Šiandien gi 
to nėra. Šiandien draugija 
verčia moterį auginti vai
kus. neduodama jai jokios ’ 
paramos, o kada tie vaikai j 
suauga, juos paima karėn.' 
nužudo ir motina negali tam 
pasipriešint. Kaip matai. į 
tėve, moteris šiandien labai ■ 
paniekinta ir nuskriausta.! 
Todėl socijalistai ir reika
lauja moterims lygių teisių 
su vyrais. Ar tu gali būt 

(tam priešingas, tėve?
— Aš, vaike, tam neprie- i 

šingas, tik man rodos, kad 
moterįs negali padaryt to, 
ką vyras, ba kaip 
šventas sako, "kur 
plaukas, ten trumpas 
mas.”

— Vis tai tamsių 
prasimanyta moteriškės pa
žeminimui, tėve, bet taip nė
ra. Mokslas prirodė. kad 
moteries protas nė kiek nė 
"trumpesnis" už vyro. O 
jei prisižiūrėsime į kasdieni
nį musų gvenimą, tai pasi
rodys, kad vyras da žemiau 
stovi už moterį. Kur tu ma
tei, tėve, kad moteris stovė
tų prie baro su raudonomis 
nosimis iki vidurnakčio? O 
pas vyrus tai paprastas da
lykas. Kur tu matei, tėve, 
kad moteris rūkytų pypkę, 
arba kramtytų tabaką? O 
pas vyrus tai paprastas da-

t

i

i

raštas 
ilgas 
razu-

vyru

' lvkas. Kas rugštu, kartu, — Todėl, kad ją pažemi- 
tai vyramsgardu. Tas pa- \ minus. Bet tai pasakymas 
rodo, kad jų skonis, jų jau-: labai neprotingas, nes jeigu 
smai daug šiurkštesni, negu moteris butų ne žmogus, tai 

/a vyras, gimęs iš moteries, į
taipgi negalėtų būti žmogu
mi.

— Olrait, Maike. aš pasa
kysiu apie tai zakristijonui, 
o tu dabar gali sau eiti savo 

1 keliais.
i

vyrų. O šiurkštumas reiš
kia netobulumą, tėve. Ir 
šituo žvilgsniu moteris sto- 
|vi kur kas augščiau už vy
rą.

— Tai kodėl, vaike, žmo
nės sako, kad ožka ne gyvu
lys, o boba ne žmogus?

Kaip Amerika išvijo 
Austrijos ambasadorių.• •

tikius su Austro-Vengrija 
ir toliaus.

Dumba savo daiktus krau
nasi jau j skrynias.

v
Šmeižia kitus dėl

s avo pelno

Pagal Res'ą.

Patriotizmas ir Socializmas.
PATRIOTIZMAS IR TARPTAUTINEIMAS.

(Tąsa). 
VI.

Socijalistams, be paminė
tų priekaištų, patriotai dar 
užmeta šitokį išmislą: soci
jalistai negali būt patrio
tais. nes pripažįsta tarptau- 
tiškumą (internacionaliz
mą).

Dvasiškija, kurios akįs 
yra apdengtos nepermato
ma religijinių prietarų pie
ne ir kuri gauna įsakymus 
iš Rymo, — bankieriai, ku
rie šlaistosi po viso pasaulio 
biržas ir rinkas ir laikosi 
obalsio: ten tėvynė, kur mo
ka didesni nuošimti — fab
rikantai, kurie užlaiko mi
nias svetimžemių darbinin
kų. nes tie pigiau dirba už

į‘'savuosius” — aristokratai, 
kurie trankosi po užsienio 
Karlsbadus. Rymus ir Pary
žius. linksmiai prašvilpda
mi tėvynės pinigus — visi ir 
tam panašus sutvėrimai šū
kauja ant socijalistų už 
tarptautiškumą.

Žvilgterėkim. ant ko re
miasi tarptautiškumas ir 
kuomi jis gali kenkti patrio
tizmui ?

Socialistiškasai tarptau
tiškumas remiasi tuo, kad 
pripažįsta visoms tautoms 
teises prie laisvės ir lygybės, 

i Socijalizmas pasmerkia vie
nos tautos priespaudą ir 
viešpatavimą ant kitos, pa
smerkia ištautinimo politi
ką ir stengiasi sutverti to
kias sąlygas, prie kurių 
kiekviena tauta galėtų Ruo
šai tverti savo kultūrą ir sa- 
vystoviai valdyties.

Tokios pastangos, žinoma, 
gali nepatikti įdiržėiusiam, 
išsigimusiam patriotizmui, 
kuris vadinasi nacionalizmu 
ir laikosi sutrūnijusiu, atgy
venusių senovės tradicijų. 
Nacionalistai 
savo tautą 
kaip matome 
išvadžiojimų, 
taujančios klesos 
yra); tik jos teisės prie val
dymo ir tvarkymo šalies rei
kalų turi jų akyse reikšmę. 
Tas vadinasi "tautiniu ego
izmu." Sątikiuose su kito
mis tautomis nesilaiko ma
žiausių teisybės ir padoru
mo rubežių ir bendrų visuo
menės užduočių. Dar jeigu 
eina reikalas su stipresne 
viešpataujančia tauta tai — 
sulyg nacionalistų evangeli
jos — reikia su ja skaity- 
ties. jai nusileisti. Bet są
tikiuose su mažesnėmis ir 
silpnesnėmis tautomis, na
cionalistai peržengia visus 
padorumo ir gėdos rube- 
žius. Kas iš skaitančių lai
kraščius nežino lenkų šovi
nistų užsipuldinėjimo ant 
lietuvių dėlei viešpatavimo 
Vilniaus gubernijos bažny
čiose, kur jau nesykį buvo 
surengta kruvinos riaušės. 
Lietuviai nacionalistai, jei
gu jie butų kiek stipresni, 
jie tą pati išdarinėtų su gu
dais (baltarusiais), ką Vil
niaus lenkai išdarinėja su 
lietuviais.

Suprantama, k.td su to
kia tautine politika socijali- 
stiškasai proletariatas ne
gali turėt nieko bendro. 
Toki politika yra naudinga 
tik liaudies temdintojams. 
kurie stengiasi užslopinti 
prabundančią liaudyje kle- 
sų kovos sąmonę, didindami

i

pripažįsta tik 
(tikrybėje-gi, 
iš pirmesnių 

tiktai viešpa- 
tokiomis

Isavo valdžią slėgimu kitų 
tautų.

Darbininkų klesa kiekvie
nos šalies energingai gina 
savo tautos laisvę ir teises, 
bet sykiu gerbia ir remia 
laisve ir teises visu kitu tau-- K K
tų. "Nedaryk artimuo to, 
kas tau nemiela" — šis kri
kščioniškas moralybės obal- 

; sis turi būti žinomas vi
soms tautoms jų tautiniuose 
sątikiuose. Tuo tarpu na
cionalistai vadovaujasi mo
ralybe ano juodveidžio, ku
ris ant misijonieriaus klau
simo: kas yra nedora? at
sakė: "nedora yra, kada 
kaimynas paglemžia mano 
pačią,” gi ant užklausimo: 
kas yra dora? atkirto: ” 
ra yra, kada ; ” 
paglemžiu pačią, 
nacionalistų politika veda, 
sulyg vieno vokiečių poeto 
išsitarimo: ”von Humanitat 
durch Nationalitat zur 
Bestialitat” (nuo žmonišku
mo per tautybę prie žvėriš
kumo). Tuo tarpu tautinė 
socializmo politika iš tau
tybės žengia prie laisvės ir 
visapusiško liaudies vysti- 
mosi, ir, nuo žvėriškumo 
prie žmoniškumo.

Socializmo tarptautišku
mas remiasi ne vien užtikri- 

’ nimu kiekvienam žmogui 
’ laisvės ir teisių, sulyginimu 

tautų, bet ir jųjų vienybe. 
'' Socializmas rūpinasi praša- 

linimu karių ir brutalės tau
tų kovos ekonominėj ir po
litiškoj srityj. Socializmas 
nenori panaikinti tautų 
skirtingumą (kaip kad jam 
primeta nesuprantantie da
lykų ar piktos valios žmo
nės), nenori tverti kokios 
tai betautinės valstybės ant j 
viso žemės kamuolio — ne. 
socializmas siekia prie to, 
kad tautos ne keltų kruvinų, 
brolžudiškų skerdynių, bet 
venytųsi atsiekimui visuo
meninių ir kultūrinių tiks
lų. Kelias atsiekimui šio 
tikslo yra tarptautinis pro- 

-Ietariato solidarumas. Pro
letariatas, kovodamas už ge
resni savo šalies ateiti, žino 
gerai, kad kovoj su kapitali
zmu reikalingas yra solida
rumas proletariato visų ša
lių, kad dirbančiosios liau
dies reikalai visose šalyse 
yra vienoki, be skirtumo ti
kybos ir tautybės. Tas aiš
kiai yra išreikšta "Komuni
stų Manifeste:” 
kai visų šalių, 
tės!"

Buvo laikai, kada ir at
skiras žmogus buvo kitam 
tokiam pat savo draugžmo- 
giui priešu. Buvo laika,i 
kada kiekviena tauta skai
tė save "išrinktąją,” kitas- 
gi vadino "barbarais,” ”už- 
juriniais velniais,” "bau
bais” ir t.t. Tai buvo primi- 
tyvis, dar nesušvelnintas 
patriotizmas, kuris šiandien 
apsireiškia nacionalizmo 
pastacijoj. Tokis šiandie- 

įninis patriotizmas, tai griu- 
įvančio kapitalizmo kova už 
būvį, militarizmo ir kitokio 
liaudies slogučio ramstis pa- 

i laikymui jų egzistencijos.
Tam laukiniam patrioti

zmui jau pastoja kelią ci
vilizuotas, toli užmatantis 
darbininkų klesos patriotiz
mas su jo laisvės, lygybės 
ir broliško tautų susivieniji
mo obalsiu.

Kodėl “Laisvoji Mintis" mirė?
Nabašninkė "Laisvoji 

Mintis” (prieš mirti per
krikštyta Į "Pažvalgą”) 
turėjusi vos 50 metinių už
simokėjusių prenumerato
rių. D-ras J. Šliupas, pa
vesdamas laikrašti p. Z. Vit
kauskui, Įpasakojęs, kad 
”Laisv. Mintis” turinti 800 
prenumeratorių. Z. Vit
kauskas tam patikėjęs. Vė
liau išsiaiškinę, kad užsi
mokėjusių prenumeratorių 
vos menkutė saujalė tėra, 
kitiems visiems skaityto
jams "L. M.” buvusi siunti
nėjama bargan net nuo 1912 
—13 metų.

Sakoma, kad jei p. Vit
kauskas butų žinojęs visą 
dalykų stovi — nebūtų apsi
ėmęs "L. Mintį” palaidoti.

Tokių žinių man suteikė 
vienas buvusių "J. L.” ir 
"Pažvalgos” B-vės šėrinin- 
kų.

Tautininkai dabar turi sa
vęs paklausti, kodėl jų sro
vės laikraštis, "L. M.,” netu
rėjo pasisekimo?

Ne dėlko kito, kaip tik 
todėl, kad buvo paversta Į 
pažangiausių ir veikliausių 
žmonių — socijalistų šmei
žimo (kol buvo p. Šliupo 
rankose) Įranki... Katali
kiškoji liaudis yra tamsi, 
veik didžiumoje neskaitan
ti jokių raštų, o jei kurie 
katalikų ir bando skaityti, 
tad "L. M.” kaipo prieštiky- 
binio laikraščio bauginosi 
imti i savo rankas, o socija
listai, kurie daugiausia laik
raščių tik ir palaiko, juk 
negalėjo simpatizuoti savo 
endekams, tad aišku kodėl 
”L. M.” turėjo sustoti ant 
visados skelbusi liaudžiai 
minties laisvę.

Bet kur buvo tautininkai, 
kad neparėmė savo idėjos 
laikraščio?

Aš manau, kad iš tų 50 
prenumeratorių apie pusė 
buvo socijalistų. Vadinas, 
nedaugiau, kaip 25 tautinin
kai skaitė "Laisvąją Minti.” 
Kasžin, gal tai ir- visi, ag jų 
vargu daugiau Amerikoj ir 
yra?...

"Laisv. Minties” ("Pa
žvalgos) mirtis — tai musų

Pereitam ”Keleivio" nu
meryje buvom jau rašę, kad 
Amerikos vokiečiai buvo pa
darę suokalbį surengti čia 
didelį streiką, sustabdyti vi
sus geležinkelius ir laivus, 
taip kad nebūtų galima jo
kiu budu išvežti iš Ameri
kos nė ginklų, nė amunici
jos sąjungininkams. Prie 
to suokalbio prigulėjo ir 
Austrijos ambasadorius, 
d-ras Konstantinas Dumba.
Jisai parašė apie tą suma
nymą savo valdžiai, kad už
tvirtintų. Tečiau jis nega
lėjo to siųsti telegrafu, nes 
tas tuojaus išeitų aikštėn. 
Krasa toki dalyką siųsti ir
gi neatsargu. Todėl Dumba 
jį pasiuntę per amerikietį 
Archibaldą. kuris važiavo 
tuomet Europon ir kaipo 
Suvienytų Valstijų pilietis 
galėjo pereiti su slaptais au
strų planais per austrų-vo- 
kiečių priešų eiles.

Šituose Dumbos planuose 
į buvo noras sudemoralizuoti 
, visą Amerikos pramoniją. 
Tam tikslui atsiekti jis reko
mendavo išvesti Austro- 
Vengrijos ateivius į streiką. 

,0 Austro-Vengrijos ateivių 
Amerikoj yra labai daug: 
risi Galicijos lenkai, rusinai, 

čekai, kroatai, : 
i — tai ris : 

Austro-Vengrijos valdiniai, 
šimtai tūkstančių jų dirba 
kasyklose, ant geležinkelių 
ir geležies išdirbystėj. Atė
mus tiek rankų nuo darbo, 
šalies industrija neišvengia
mu budu liktų sūdemorali- 
zuota. Austro-Vengrijos 
ambasadorius puikiai tatai 
žinojo ir jam rodėsi, kad ši
tas jo planas puikiai nusi
seks, jis tik norėjo da išgir
sti, ką ant to pasakys jojo 
valdžia Vienoje.

Tečiaus aplinkybės taip 
susidėjo, kad šitas planas iš
ėjo aikštėn. Dumbos laiško 
nuorašas pateko Washing- 
tonan ir Suvienytų Valstijų 
valdžia tuomi baisiai pasi
piktino. Ypač Washingto- 
nas Įsižeidė, kad šitiems sa
vo planams Dumba pavarto-1 
jo įrankiu Suvienytų Valsti-j 
jų pilieti Archibaldą. Ir pri
spirtas prie sienos Dumba > 

I prie visko prisipažino.
Washingtonas tuomet mu

šė Vienon 1 
atšauktų savo ambasadorių, 
kaipo nepageidaujamą čio
nai žmogų. Pasiųstoji Vie- 
non telegrama skamba taip:

"P-as Konstantinas Dum- I )
ba. Austro-Vengrijos amba

sadorius Washingtone. pri
sipažino siūlęs savo valdžiai 
planą kurstymui streikų A- 
merikos dirbtuvėse, kuriose

i 
do-' 

as kaimynui ■ slovakai, čekai, 
.. Tautinė į vengrai (ungarai)

i

Darbinin- 
vienyki-

n

Vardunas.

i

i

na» tuomet m u- tautininkams, kurie šmeižia 
telegramą kad socijalistus _ gera lekcija.

i Jei norite, kad jūsų laikraš
čiai nesusilauktų "L. Min
ties” likimo—liaukitės šmei-

Šitą lekciją labiausia turi 
Įsidomėti "Vien. Liet.” ir 
"Ateitis/ kurios daugiausia 
purvų ant pažangiųjų žmo
nių pagamina. Vardunas.

Būdamas "Gabijos” nariu 
nuo pat jos susitvėrimo 
stengiausi pildyt tos draugi
jos pareigas kuogeriausia ir 
lavintis dainose ir scenoje. 
Nepaisant to, kad "Gabijos” 
narių tarpe yra gana "stor
žievių," aš simpatizavau jai 
vien gerbdamas p. M. Pet
rauską, kuris negeisdamas 
sau pelno stengėsi kiek gali
ma pralavinti apsnudusius 
So. Bostono tautiečius dai
lės srityje. Bet pastaruoju 
laiku tūli "Gabijos” nariai 
pradėjo taip negražiai elg- 
ties ir p. Petrausko ypata 
prisidengę šmeižti ne savo 
sroves žmonės, kad švares
niam žmogui tenai pasidarė 
jau labai nejauku. Tik pa
sižiūrėkite i "Ateities” nu- 
meruose 36 ir 37, kaip tenai 
tūlas J. Kerdiejus ir S. E. V. 
lieja visą savo tulžį ant "Ke
leivio” redaktorių užtai, 
kad viena Gabijietė parašė 
"Keleivio” No. 35, kaip "Ga
bijos” nariai, nuėję svetim
taučių repeticijon, padarė 
lietuviams gėdą ir buvo iš
vadinti "polakais.“

Už šitą Gabijietės žinutę 
J. Kerdiejus išvadina "Ke
leivio” redaktorius "plunk
snos razbaininkais,” "bandi
tais" ir kitais nešvariais žo
džiais, kokių nevartos nė 
vienas kiek mandagumą pa
žįstantis žmogus.

Tečiaus besiplusdamas ta
sai Kerdiejus ir pats 
prisipažįsta, 
"gabijiečiams" 
peticijon, airiai 
vo" ir pasakė: 
polakai čia bus, tai mes iš
eisime.” Nors aš pats tose 
repeticijose nebuvau ir ne
mačiau, kaip ten musų gabi- 
jiečiai elgėsi, bet mačiau ir 
girdėjau, kaip po tam atsiti
kimui nedėlioj Spot Ponde 
suėjo keli gabijiečiai ir ba
rėsi tarpe savęs; vienas sa
ko: "kad jus nebutut pradė
ję šokt tango, tai airišiai ne
būtų pavadinę mus pola- 
kais...” Tie vėl atsako, kad 
tas ir tas (vardo neminėsiu) 
uždainavo: "It’s a long wav 
to Tiperrary," tai užtai airi
šiai ir supykę. Taigi jau iš 
pačių gabijiečių išsitarimų 
galima suprast, kaip "man
dagiai” jie ten elgėsi.

Ir vėla p. J. Kerdiejus me
luoja, sakydamas, kad "Ga
bijoj” susispietę visi "pra
kilnus” žmonės. Na, jau 
jeigu mes vadinsime prakil
niais žmonėmis tokius, kurie 
ant gatvės susitikę žmogų 
šoka su peiliu ir grasina nu- 
durt (tą vieno gabijiečio 
darbelį aš pats iš šalies ma
čiau), arba kurie ateina į 
repeticijas taip degtinės pri
sitraukę, jog pats p. Pe
trauskas gražumu pradėjo 
prašyt, kad negertų eidami 
dainuoti, arba vėl užpuldi
nėja norėdami sumušti lai
kraščių recenzentus, tai ko
kie jau gali būt tie "nepra
eini?"

Toliau p. J. K—jus sako 
kad gabijiečiai visi "notas” 
pažįsta. Kaipgi žmogus ga
li notas pažint, jeigu jisai 
skaityt visai nemoka? O 
"Gabija” tokių turi. Kada 
buvo dalinamos rolės, tai 
buvo tokių, kurie pasakė: 
"aš neišmoksiu rolės, nes nė 
litaros nepažįstu.” Kažin, 
da ir p. J. Kerdiejus ar tik 
pažįsta notas? žinoma, aš 
čia nemanau pažeminti tuos, 
kurie skaityt nemoka, arba 
notų nepažįsta, bet tik paro
dau, kaip yra melagingai 
augštinami žmonės.

S. E. V "Ateities" 37 nu
meryje jau mėgino priro
dyt/ kad "socijalistų orga
nas netaip priešingas ’Gabi-

tenai 
kad, nuėjus 
minėton re- 
"sustreika- 
"jeigu šitie

k Famokinimasjaspadinėms.
užmojo apie tai iš nuorašoj GĖRIMAS Iš DUONOS.

Paimk du svaru juodos 
ruginės duonos, sulaužyk i 
—. .................„* su-
j džiovink pečiuje, kad tru
puti net padegtų.

Sudėk šitą duoną Į koki 
nors ceberi arba dideli puo
dą ir užpilk šešiais gorčiais 
verdančio vandens; paskui 
Įdėk dar supiaustęs plonais 
griežinėliais vieną citriną 
(lemoną), tik išimk iš jos 
grudus.

Kaip šitas skystimas at
vės, bet bus dar drungnas, 
praskiesk juomi dvi unciji 
mielių ir supilk juos Į rūgš
ti. Dabar palauk 24 valan
das, laikydamas rūgštį šilu
moj ir tankiai ją maišyda
mas. Kada pradės putot 
ir duona išplauks viršun, 
perkošk skystimą per aude
klą, Įpilk du svaru cukraus, 
o kuomet ištirps, supilk gė
rimą Į bonkas, gerai jas už- 
korkuok naujomis korko-

i < 
Suvienytų Valstijų valdžia• • • • • V V
SI

įto laiško, kurį Austro-Veng
rijos ambasadorius siuntė 
savo valdžiai. Laiškanešiu nedMeIjus šmotelius ir 
buvo Amerikos pilietis, Ar-i 
chibald vardu, kuris keliavo 
su Amerikos pasportu. Am- j 
basadorius prisipažino, kad I 
Archibaldą jis naudojo 
cijalėms žinioms nešti 
jo jo valdžiai.

"Pasiremiant p. Dumbos 
prisipažinimu ir jo mieriu 
suardyti Suvienytų Valstijų 
žmonių industriją ir truk
dyti pramonę, o taipgi pasi
remiant jo prisipažinimu 
prieš diplomatišką manda
gumą panaudojant Ameri
kos pilietį, apsaugotą Ame
rikos pasportu, kaipo slaptą 
oficijalių žinių nešėją per 
Austro-Vengrijos priešinin
kų rubežius, Suvienytų Val
stijų valdžia praneša Aust
ro-Vengrijos valdžiai, kad 
Suvienytos Valstijos d-ro 
Dumbos daugiau nebeprii
ma Austro-Vengrijos amba
sadorių.”

Tečiaus savo notos pabai
goje Washingtonas išreiškia

ofi- 
nuo

Imis ir da apraišiok korkas, jai,’ kaip pačiam p. M. Pe- 
kad rūgštis jų neišspirtų, ir trauskui.” t™
pastatyk jas šaltoj vietoj. S. E. V.!
Už trijų dienų bus puikus organas parodo jų atžaga- 

norą turėti draugiškus san- gėrimas. reiviškumą, tai jis šaukia:

Koks gudrus tas 
Kada socijalistų

reiviškumą, tai jis šaukia:



"Žiūrėkit, kaip šmeižia visų 
gerbiamą p. Petrauską!” 
Ne, vyrai, p. Petrausko jus 
čia nemaišykit. P-nas Pe
trauskas yra inteligentiškas 
žmogus ir jus save su juo 
geriau nelyginkit.

Jeigu S. E. V. drįsta ne
teisingai sakyti, kad socija
listai daro įvairias kliūtis 
‘‘Gabijos” draugijai ir pa
čiam p. M. Petrauskui, tai 
aš drįsiu pasakyt teisybę, 
kad J. Kerdiejus ir S. E. V. 
tikrai nerupi ginti "Gabiją” 
ir p. P—ką, kaipo "savo sro
vės” žmogų, bet vien tik sa
vo biznį, nes ”Gabija," tai 
"Ateities” Publishing kom
panijos melžiamoji karvutė, 
kadangi rengiant vakarus 
ar vaidinimus, visus spau
dos darbus pasiima "Atei
tis,” spausdina jų kuodau- 
giausia ir skuta už juos 
"Gabiją*’ kiek tik galima. O 
jei pelno kada būna nedaug 
arba ir visai nelieka, tai ”A- 
teities” Pub. kompanijai tu
ri būt pirmiausia apmokėta, 
gi p. Petrauskas už mokini
mą tegul laukia, pakol "Ga
bija” uždirbs...

Tai šitaip jie gerbia p. M. 
Petrauską’

Taigi aš, matydamas, kaip 
tokie žmonės, savo biznio 
dėlei, pradėjo taip valkioti 
draugijos vardą ir už teisy
bę vadinti kitus "razbainin- 
kais,” šiuomi iš tos draugi
jos išstoju.

Buvęs ”Gabijos” narys,
P. šolomskas.

Aš mielai pritariu P. Šo- 
lomsko virš minėtam rašte
liui ir taip-pat rezignuoju 
iš ”Gabijos,” nes su tokiais 
"mandagiais” vyrais, kaip 
Kerdiejus ir Co. gėda daly
vauti vienoje draugijoj.

R. M. Mizara.

1$ AMERIKOS.
J VIENĄ MĖNESI KARĖ 

DAVĖ $50.000,000.
Užsienio ir naminės pir- 

klybos Washingtono biuras 
išleido 8 rugsėjo pranešimą, 
kad per vieną tik liepos mė
nesį Europos karės davė A- 
merikos biznieriams už a- 
municiją, automobilius, or
laivius, arklius, metalus, 
sprogstančią medegą ir ki
tokius karinius daiktus arti 
$50.000,000.

Washingtono biuras la
bai džiaugiasi, kad biznis 
karės prekėmis puikiai au
ga. Birželio mėnesyje jis 
buvo kur-kas mažesnis. Pa
vyzdžiui, visokių sprogsta
mųjų medegų, kaip antai 
šovinių, patronų ir kitokios 
amunicijos birželio mėnesy
je išsiųsta karės laukan už 
$5,911.929, o liepos mėnesy
je jau už $9,329,303. Arklių 
ir mulų birželio mėnesyje 
išsiųsta už $10.500,000, o lie
pos — už £12.600,000. Bir
želio mėnesyje parduota 62 
orlaiviu už $283,212, o lie
pos mėnesyje — 138 orlai
viai už $880,836. Parako 
per birželį parduota už $3,- 
234,549, o per liepos mėnesį 
— už $4,576,929.

Ir da yra žmoinų, kurie 
nenori socijalistams tikėti, 
kad karė kapitalistams reiš
kia aukso laikus.

PASMAUGĖ TURTINGĄ 
NAŠLĘ.

New Yorke, po No. 4 
East 79th st., likosi pasmau
gta poni J. E. Nichols, tur
tinga našlė. Trįs kaukėmis 
užsidengę razbaininkai įsi
laužė su revolveriais ranko
se į jos namus, surišo du 
tarnu ir užkimšę jiems bur
nas ėmėsi už pačios Nichol- 
sienės. Kada vėliau vienas 
tarnų pasiliuosavo. jo poni 
gulėjo savo kambaryje ant 
lovos pasmaugta. Ji buvo 
jau 60 metų amžiaus ir bu
vo gavusi po vyrui $1,OOC,- 
000, bet pinigų namie nelai
kė, todėl žmogžudžiai be- 
vek nieko ir negavo.

Vokiečių suokalbis 
buvo labai platus.

Kasdiena išeina aikštėn 
vis daugiau vokiečių suokal
bio paslapičų. Kaip dabar 
išsiaiškino, tai Detroito ir 
Clevelando miestai turėjo 
būti projektuojamos vokie
čių kompanijos centrais, 
nes šituose miestuose dirba 
mašinų ir ginklų fabrikose 
daugiau kaip 50,000 austro- 
vengrų, kuriuos Austro- 
Vengrijos ambasadorius 
Dumba tikėjosi išvesti į 
streiką, kad sudemoraliza- 
vus ginklų ir amunicijos iš- 
dirbimą.

Be Dumbos, prie šito suo
kalbio prigulėję dar šie žy
mesni asmenis:

1. D-ras Ėrnst Ludwig, 
Austro-Vengrijos konsulis 
Clevelande.

2. Vice-konsulis Hans Pe
lenei.

3. Wiliam Warm, leidžia
mo Clevelande vengrų dien
raščio "Szabasdag" (Liuo- 
sybė) redaktoriaus padėjė
jas, kuris sumanė visą suo
kalbio planą.

4. Z. Zalay, buvęs "Toledo
Heraldo” redaktorius, kuris 
supažindino Archibaldą su 
Warmo planais. >

5. G. Hosko, "Szabasda- 
go" redaktorius, kuris vie
šai skelbė renkamus streiko 
reikalams pinigus.

6. Matthew J. Cummings, 
airių lyderis, kuris siūlęs 
Longshore gelžkelių unijos 
pirmininkui O’Connorui 
$1,035,000, jei tasai išvestų 
streikan 23,000 geležinkelių 
darbininkų.

7. Sylwester Viereck, pa
triotiško vokiečių laikraščio 
"Vaterland" redaktorius, ir

8. Prof. von Mach iš 
Cambridge, Mass. Abudu 
jie esą gvarantavę, kad ža
dami pinigai už surengimą 
streiko tikrai bus išmokėti.

9. Archibald, Amerikietis 
korespondentas, kuris vežė 
Dumbos planus Austro- 
Vengrijon ir Anglijon buvo 
sugautas.

Taigi pasirodo, kad prie 
šito suokalbio prigulėjo ne 
vien tik vokiečiai su aust
rais. bet ir amerikiečių bu 
vo. būtent Cummings ir Ar
chibald, kurie nuo senai jai 
buvo žinomi, kaipo Vokieti
jos šalininkai. Tiesa. Cum- 
mings ginasi nuo daromų 
;am apkaltinimų, bet Long
shore gelžkeliečių unijos 
pirmininkas O’Connor sako, 
kad Cumming-s tikrai siū
lęs jam $1.035.000 už suren
gimą visuotino streiko. 
"Aš nustebau iš tokio mil
žiniško pasiūlymo," sako 
O'Connor. "Aš turėjau ke- 
liatą konferencijų su Cum- 
mingsu Bostone ir New 
Yorke. Cummings man sa
kė, kad šitas jo planas tai 
esąs planas suvienytų airių 
ir vokiečių draugijų, kurios 
veikia Amerikoj išvieno. 
Aš užsispyriau. kad pirma, 
negu aš pradėsiu ką-nors 
šitam atvejyje veikti, aš no
riu žinoti, iš kur tie pinigai 
bus imami. Cummings at
sakė. kad jis negalįs to pa
sakyti, nepasikalbėjęs pir
ma su kaikuriais žmonėmis 
ir tuomet jis kreipėsi kažin 
kur telefonu. Paskui aš pa
tyriau, kad tas telefono nu
meris, kurį jis šaukė, randa
si ’Vaverlando’ redaktori- 
JOJ."

Tuomet O’Conner visą ši
tą suokalbį atskleidęs dar
bo ministerijos sekretoriui 
W. B. Wilsonui, o tas — pre
zidentui Wilsonui.

AMŽINAS BOIKOTAS 
VOKIEČIŲ PRAMO

NEI.
Visi Austrijos parliamen- 

to nariai pasižadėjo nieka
dos nepirkti Vokietijos pre
kių, tuomi kaip ir paskatin
dami prie amžinojo boikoto 
vokiečių pramonei visą Aus
traliją.

Iš kares lauko ATSKAITA
LIEJU VOS ŠELPIMO FONDO FI

NANSŲ SEKRETORIAUS 
nuo 1 d. rugpjūčio iki 1 d. rugsėjo 

1915 m.
1 d. rugpiučio 1915 balansas 

.................................................. $8844.04 
Per New Britain, Conn., visuome

niško aukų rinkimo komiteto nuo 
vietos draugijų ir lietuvių .. $200.00 

Per L.Š.F’. Komitetą, Grand Ra- 
pids, Mich., nuo parengto teatro ir 
prakalbų tam tikslui .................... 15.00

Per "Tėvynę” nuo S.L.A. suvie
nytų kuopų No. 92, 140, 160, ir 
197 pikniko; pelnas nuo pikniko 37.54 

Per L.Š.F’. komitetą. Cicero, 
nuo vietos lietuvių $20.00.

Per "Keleivį” nuo S. Staknio 
stuvių, Malboro. Mass., .

Per F. Karpsli nuo vestuvių J. 
Braso su K. Pašakarniute, Shirbev, 
Mass....................................................... 12.40

Per "Naujienas” nuo S.L.A. 251
_ kp. vakaro Chicago, IIL, $1.75, nuo 

gauta jau daugiau kaip 50. ||tSS. 125 kp. prakalbų, chicago, 
y .r , . r m $4.00, per J. Balsevičių nuo
Laiškai esą labai biauraus Baltos žvaigždės Kliubas Chicajro, 
turinio: prasideda nuo šly-| $5.00, K. Turauskas, Giradville,
, . r . Pa. 2.*>c., nuo krikštynų pas A. Ge-ksciausio pravardžiavimo ir maičiuną chicago, m. $2.60. nuo 
baigiasi grasinimais mirti- krikštynų pas j. zdanauską, chiea- 

Policija todėl patarė ko-r per p. Latvėną nuo vestuvių A. 
---------- it--------------------------- Damijonaičio su S. Remaičiute, 

Troy, N. Y....................................... 10.55
Per W. Žilaitis Lietuvių Labda

rystės Draugija, Norwood, Mass., 
aukavo ............................................... 10.00

Per "Naujienas” K. Statkus nuo 
lietuvių išvažiavimo Lead, So. Da
kota ....................................................... 5.6b

Per "Keleivį” LSS. 3 kp. surinko 
iš Cleveland. Ohio...........................16.45

Per B. J. Čiapaitė nuo vestuvių 
P. Chekaičio su M. Stulgiute, Rock
ford, III................................................. 5.00

Per "Naujienas” LSS. 22 kp. su
rinko ant prakalbų, Chicago, III. 
$7.95, nuo Sietyno ir Jaunimo Ra
telio išvažiavimo per J. M. Lanke
lį, Chicago, IIL, $6.00. viso .. 13.95 

Nuo LSS. 64 kp. pikniko pareng
to dėl nukentėjusių nuo karės nau
dai Lawrence, Mass..................... 6.30.

SĄJUNGININKAI JIEŠ
KO AMERIKOJ 

$1,000,000,000 PASKOLOS.
Šiomis dienomis Amerikon 

atvažiavo anglų-francuzų 
komisija, kuri nori čionai 
gauti pas Amerikos bankie- 
rius pasiskolinti bilijoną do
lerių ($1,000,000,000) karės 
reikalams. Tie pinigai bus 
išleisti čia pat Amerikoje 
ginklams ir amunicijai. 
Amerikos vokiečiai pradėjo 
rašinėti tai komisijai grąsi- 
nančius laiškus. Laikraš
čiai sako, kad tokių laiškų 

m. J
misijai nevaikščioti New 
Yorko gatvėmis krūvoje ir 
neiti niekur be detektivų. 
Todėl dabar komisijos narį 
daboja detektivai.

Vokiečiai grasina netik 
pačiai sąjungininkų komisi
jai, bet ir tiems bankie- 
riams, kurie ketina duoti 
sąjungininkams pinigų.

ESPERANTO AUTORIUS 
ATSIRADO.

ambasadorius

Zamenhofas,

Vokietijos
Washingtone pranešė, kad 
d-ras L. L.
tarptautinės kalbos Espe
ranto autorius, gyvena Var- 
šavoj su savo žmona gyvas 
ir sveikas. Per paskutinius 
sumišimus jis buvo kaip ir 
prapuolęs ir Amerikos es- 
perantistų draugija buvo 
pradėjus per Bryano admi
nistraciją jo jieškoti.

PERSEKIOJA ŽORESO 
UŽMUŠĖJĄ.

Francuzų socijalistų vado 
Žoreso užmušėjas, kaip ro
dos, bus aštriai nubaustas. 
Šiomis dienomis tirinėjimo 
darbas pabaigta ir žmogžu
dys Raoul Villain likos ati
duotas į augštesnio krimi- 
nališko teismo rankas.

DOVANOS!

i
jį"

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 

kievier.am ’’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........... ....
šeimyniškas lietuvių

...........75c. 
____ _ _ ____ _ 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 socijalis- 

tais. .............................................. 25c
Kodėl aš netikiu į Dievą .... 20c. 
Materijalistiškasis istorijos supra

timas .......................................... 20c
Žmonių Skerdykla .................... 15 c.
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...................10c
Davatkų gadzinkos .................... 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, Mana.

III.

Viso be balanso ..................... $375.39
Su balansu ......................... $9219.43.

IŠLAIDOS.
Už išmainymą privatiškų čekių .97 
Rugsėjo 1 d. 1915 m. lieka pas L. 

Š. F. Ižd. K. Šidlauską $9218. 46 
Stampos.

Pas L.Š.F. Ižd. buvo štampų 17931 
..33 
17898 
10590 

1000 
200n 
2000 

33488, 
$1674.40

Išduota ..................................
Lieka pas L.Š.F. Iždininką 
"Laisvės” redakcijoj randasi 
"Naujienų” 
"Dilgėlių” 
"Kovos”
Viso L.Š.F. štampų randasi 

vertės
Rugsėjo 1 d. 1915 m. turtas Liet, 

šelp. Fondo ............................. $10892.86
Lietuviškų įgaliojimų išduota se

kančiai:
J. Lipčius. F. Pugzlis, Chester, Pa. 

Angliški atsišaukimai:
J. Bakonas 10 atsišaukimų, Ches

ter. Pa.
J. M. Kudlas 10 ats. Timmins, Ont, 

Canada.
Ekstra angliški paliudyjimai.

Marė Eik, Alhambra, Cal.
D. Davė. J. šelvis, P. Rufus, Los 
Angeles, Cal.

P. Seredžius, Raymond, Wash.
L.Š.F. Finansų sekretorius,

Tadas L. Dundulis.
Westville, III.

Paj ieškojimai
Praneškite, kur randasi tuščias Sto

ras apgyventoj lietuviais ir kitokiais 
ateiviais vietoj. Kas panašią vietą 
nurodys ir jei su jo pagalba įeisiu į 
biznį — gaus $3.00 dovanų.

M. F. P.
18 Albert str., Montello, Mass.

Pajieškau savo vyro Juozo Valte
rio, 40 metų senumo, apie 6 pėdų au- 
gščio, balto veido, mėlynos akįs, 
tamsių plaukų, turi du kairiam šone 
aukštutinius aukso dantis, ant kairio 
šono kaklo didelis peiliu perplautas 
ženklas, lieso ūgio; paeina iš Baltašiš 
kių kaimo, Liškevos parap., Suval- 

, kų redvbos, kuris išbėgo su lenke 
mergina gegužės mėn., 1914 m. Jis 
paliko mane su 4 vaikais dideliame 
varge. Kas tikrai apie juos praneš, 
gaus dovanų $10.00. (38)

Morta Valterienė,
59 Oak st, Lawrence, Mass.

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 18 iki 26 m. Aš esu 24 m. am
žiaus. Geistina, kad mergina turėtų 
šiek-tiek pinigų ir man prigelbčtų 
baigt mašinisto amatą. Visas infor
macijas suteiksiu laišku. Rašydamos 
prisiųskite ir savo paveikslėlį.

John Kazlauskas, (38)
227 Fifth str., Elizabeth, N. J.

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 25 iki 28 m. amžiaus, kuri turė
tų nors kiek pinigų. Aš esu 30 m. 
amžiaus. Turiu $2000.00 kapitalo. 
Smulkmenas apie save pranešiu lai
šku. Rašydamos prisiųskit^ savo 
fotografiją.

K. M. Ossevicz. (38)
291 Westminister st, Detroit, Mich.

Pajieškau Jurgio Ramanausko; Su
valkų gub., Pajevoniu par.; pirmiau 
gyveno Kanadoj. Taipgi Jurgio 
Kundrasko; Suvalkų gub., Starapo- 
lės pav., pirmiau gyveno Springfield, 
III. ir Jurgio Vilkučio, Suvalkų gub., 
Vištyčio par. Meldžiu atsišaukti.

P. Mitchell,
B0X 102, South Fork, Pa.

Pajieškau drg. Juozapo Petkevi
čiaus. Pvieji metai atgal išvažiavo 
i Ameriką. Girdėjau gyvenąs New 
Yorke; paeina iš Suvalkų gub.. Nau
miesčio pav., Svetušinų vai s, Ilguvos 
par.. Naujienos sodžiaus. Jis pats 
ar kas kitas malonėkite pranešti.

Casimiro Martinkeviche, 
Calle Nev-Yok escųuina, Marsella 

Almasen ”El Sol”, Berisso,
F. C. S., Rep. Argentina.

Pajieškau Jono Talačkos, 40 metų 
senumo, mažo ūgio, storas, raudono 
veido, plaukai tamsus. Paeina iš Vil
niaus gub.. Trakų pav., Stakliškių pa
rapijos, Jaunionių kaimo. Jis mane 
apleido su 2 mergaitėm 18 gegužės 
š. m. Kas man nranešit apie jį, bu
siu labai dėkinga.

Jieva Tali.čkienė,
50 Elsworth st., Worcester, Mass.

Pajieškau draugo Kazimiero Ba
naičio; Kauno gub., Panevėžio pav., 
Smilgių par., Gikonių kaimo; šeši 
metai kaip iš Lietuvos. Atvažiavo į 
Houston, Texas; taipgi pajieškau dė
dės Jono Dvailio. 30 metų kaip A- 
merikoj; paeina iš Kauno gub., Šadu- 
vos par., Raginėnų kaimo. Jis dabar 
gyvena apie Utah valstiją. Turiu 
svarbų reikall, meldžiu atsišaukti.

Juozapas Aglinskas, 
1616 Madison st., Gary, Ind.

PABĖGO VAIKINAS 
Kazimieras Trigrudzokas

Kas prirodys, kur jis randasi — 
gaus $25.00 dovanų. Buvome sutarę 
apsivesti, išsiėmėm "laisnius,” su
rengėm vestuves ir tada prasišalino

ve- 
... 6.00

į 19 d. spalio, 1914 m. Prasišalino 
. mane nuskriaudęs ir paliko dideliam 
: varge. Jisai paeina iš Kauno gub., 
Zarasų pav., Panemunėlio par., Pužo-

' nų sodžiaus. 24 m. amžiaus, gelsvų 
plaukų, mėlinų akių, nelabai šviesaus 
veido, ant burnos smulkus spuogeliai. 
Kalba vien tik lietuviškai. Meldžiu 
suteikti jo adresą — gausite minėtas 
dovanas.

P. Tamošiunaičiutė,
2 W. Broad str., Burlington, N. J.

i ---------------------------------------------------------
Pajieškau pusbrolių: Kazimiero, 

Stanislovo ir Jono Songailų ir Kaz. 
Pociaus. Visi Kauno gub., Šiaulių 
pav., Kuzos par., Šnikių kaimo. 3 m. 
atgal gyveno So. Bostone. Norėčiau 

Į susirašyti.
Ant. Valinskas,

P. O. Box 223, Granville, III.

Kas atsitiko su Ona Katasauskiu- 
te? 22 metų amžiaus. Gimus ir 
augus Chicagoje. Gyvena prie savo 
motinos po No. 2231 W. 23rd Place, 
Chicago, III. Aš siunčiau jai ap
draustą laišką ir atsakymo negaunu. 
Mažu ją patiko kokia nelaimė, todėl 
artimų jai kaimynų meldžiu suteikti 
apie ją žinią.

A. J. Kalosky, Cabinet Maker, 
St. John’s Hospital, Springfield, III.

Pajieškau dėdės Bartkaus Kazi
miero. Iš Panevėžio miesto, Kauno 
gub. Dvieji metai atgal, girdėjau, 
gyveno Chicagoj. Meldžiu atsišaukti. 

Juozapas Lupeikis,
Goodyear Lb. Co., Camp 7,

Bculder Junction, Wis.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
ne j iur.esr.es 17 metų ir nesenesr.ės 
22 motu. Neišskiriant tikėjimo, my
linčias apšvieta. Aš esu 29 metų, 
turiu ge-s ’nrbą. Jai teki atsirastų 
— m'’ atsmaukti. Geistina,
kad sykiu ir savo paveikslą prisiųstų 
su laišku. Atsakymų duosiu kiekvie
nai. (39)

J. Rudman,
1109 Madison st, Gary. Ind.

Pajieškau Tarno Lukaševičiaus 
(Lukash), taip-pat visi mano pažįs
tami galit su manim susirašyti, aš 
esu Gudupių kaimo. Kalvarijos pav., 
Suvalkų gub, Daukšių par. Kurie 
norėtut susirašyt su manim rašykit 
taip:

p P a r* Ir < o
BOX 31, ’ ’ Taylor Springs, III.

Pajieškau pusseserių: Juzės ir An- 
tosės Janulevičiukių; paeina iš Su
valkų gub, Seinų pav, Leipalingio 
parap.; taipgi ir Agotos Mikulečiu- 
kės, tos pat gub, ir pav, Kapčiavos 
parap. Jų pačių ar ką kitą, meldžiu 
pranešti.

Katrina Valentienė,
157 Broad st, Bango r, Me.

Pajieškau pažįstamo Petro Žilins
ko; Kauno gub, Kulių par. Girdėjau 
gyveno Kensington III. Turiu svarbių 
reikalų. Malonėkite pranešti jo ad
resą.

J. P. Dubroski,
P. O. BOX 270, Painesdale, Mich.

Pajieškau pusbrolio Antano Steč- 
kio. Jono Jakaičiuko ir Jono Grigai
čio; visi trįs Kauno gub, Šiaulių pa
vieto, Pocinelių par, Sirutiškio kai
mo. Meldžiu atsišaukti.

Antanas Stečkvs.
35 Lake avė, S. Manchester, N. H.

Pajieškau brolio Povilo Pliuškio; 
paeina iš Kauno gub, Ukmergės pav, 
Traškunų par, Kučkielių kaimo; 4 
metai kaip Amerikoj. Jei kas jį 
žinot arba jis pats, malonės atsi
šaukti.

Zofija Pliuškaitė.
334 29th str, Brooklyn, N.Y.

Pajieškau pažįstamos Onos Rate- 
liukės. Karvalšiškių kaimo, Svetu- 
šino gmino. Naumiesčio pav, Suval
kų gub. Pirmiau gyveno Bostone. 
Girdėjau rengiasi važiuot į Chicagą. 
Už suteikimą jos adreso busiu dė
kingas.

Bronius Dyšbanis,
390 New Grove st.. Wilkes-Barre, Pa.

Pajieškau Jono Gotauto, Prano Su
daro ir Konstanto Belskio; visi Kau
no gub.; meldžiu atsišaukti.

Augustas Alles,
P. O. BOX 210, Roslyn, Wash.

Pajieškau pusbrolio Krisos Galaz- 
niko ir draugo Jono Pelanos . Abu
du Kauno gub, Panevėžio pav. Bir
žų par, K. Galaznikas Jakubiškių 
kaimo, J. Pelonus Brigiškių kaimo. 
Malonėkit širdingai atsišaukti.

Jonas Galažnikas, 
% Union Land Co, C. 24,

Merrill, Wis.

Pajieškau draugų: Kazimiero Do
bilo, Panevėžio pav, ir Juozo Kalvai
čio, Kauno pav, abu Kauno gub, su 
kuriais persiskyriau Portland, Ore. 
5 metai atgal. .Malonėkit atsišaukti. 

F’. Sakalauskis,
56 N. Tremont st, Kansas City, Kan.

Pajieškau brolio Povilo Nutauto; 
Kauno gub, Šiaulių pavieto, Triškių 
miestelio, kiek laiko atgal gyveno 
Brooklyne. Turiu svarbų reikalą. 
Kas jį žino — malonėkit pranešti, 
arba pats lai atsišaukia:

Julius Nutaut, 
3252 S. Halsted st, Chicago, III,

Norėčiau susirasti padorią ir iš
mintingą merginą apsivedimui, nuo 
20 iki 30 m. amžiaus. Be skirtumo 
tikybos. Meldžiu rašyti ir prisiųsti 
paveikslėlį.

J. Širvyd,
1700 N. Ashland avė, Chicago, III.

LABAI GERA PROGA
Mokytis visus gerus darbus čevery- 

kų dirbtuvėje susitarus su
Goodyear Shoe School,

157 Center st, Brockton, Mass. Mes 
išmokinant stičiuoti, palopyti, ap
dailinti, išpalituruoti ir antgalius 
uždėti. No. 5 aptempimas, išvertimas, 
apdailinimas, žodžiu visoks darbas 
nuo pradėjimo iki nudailinimo. (41)

PARSIDUODA
KRIAUČIŠKA ŠAPA

su visais įrankiais, geroje vietoje, 
biznis puikiai išdirbtas — porą dar
bininkų galima užlaikyt visokiam 
laike. (40)

A. J. KURTINAITIS.
101 S. Wvoming st, Hazleton, Pa.

PARSIDUODA FORNIČIAI
Labai pigiai, nes savininkas turi 

išvažiuot į kitą miestą. Forničiai 
geri, galima matyti visados. (38) 
19 Waverly str, Brighton. Mass.

PARSIDUOD.n. NAUJAS NAMAS
Su 12 kambarių, elektros šviesa, 

maudynėmis. 2 metu kaip pabuda- 
votas pagal naujos mados. Randos 
neša per mėnesį $30.00. Prie to 2 
lotu žemės apsodintos obelimis ir ki
tokiais vaisiniais medžiais, 2 višti- 
ninkų ir ”bania,” arti gatvekario, — 
parsiduoda už $3.000.00. Platesnių 
žinių dėlei kreipkitės šiuo adresu:

G. AMBROZIUNAS, (38)
48 Belmont avė, Staughton, Mass.

PARSIDUODA FORNIČIAI
Dviem ruimams ir virtuvei, mažai 

vartoti. Parsiduoda pigiai dėl prie
žasties išvažiavimo į kitą miestą. Ga
lima pamatyt nuo 6 iki 10 vakarais.

J. ČERNIS, 
(ant 2rų lubų).

75 B street, So. Boston, Mass.

LIETUVIŲ DRAUGIJOS 
KURIOS TURI 

"KELEIVĮ” Už ORGANĄ

Lietuv. Mokslo Draugyste
Pittsburgh, Pa.

' ' ———   ---------- —“------- -
Draugystė , etuviška-Tautiška 
TĖVYNĖS MYLĖTOJŲ 

Town of Lake, Chicago. III.
įstatai Draugystės pataisyti ir 

priimti ant priešmetinio mitingo, 6 
dieną birželio š. m. yra gatavi at- 
spausti. Dėlto kožnas vienas narys 
būtinai privalo atsilankyti ant sekan
čio milingo, kuris atsibus nedėlioj, 
3-čią dieną Spalio (October), 1915 
12 vai, A. J. Beržynskio svetainėje, 
46 and Paulina gatvių. Nariai turi 
sugrąžinti senas konstitucijas — nau
jas paimti ir elgtis pagal naujus įs- 
tatus. Visi nauji paragrafai yra 
taip-pat pažymėti protokole, kožnas 
narys privalo gerai susipažinti su 
naujai sutaisyta konstitucija. Patar
tina nariams visados stengtis apsi
mokėti laiku mėnesines duokles, ne
laukti suspendavimo, nes pagal nau
jus įstatus suspenduotas narys nu
stoja tiesos pašalpos ir posmertinės.

Su pagarba, raštininkas, (40)
K. A. Čiapas.

LIETUVIŲ LAISVĖS MYLĖTOJŲ 
DRAUGIJA.

Waukegan, III.
Valdybos vardai ir adresai: 

Pirmininkas — St. Rvbelis, 
1415 Jackson str, Waukegan, III. 

Pirm, pagelb.— K. Vaitiekūnas, 
822 8th st, VVaukegan, III. 

Protokolų sekr — A. F. Sabecki, 
802 8th st, Waukegan, III. 

Fin. Sekr. — A. Bitrinskas, 
1330 Sheridan Rd, Waukegan, III. 

Kasierius — A. Kripas,
776 Marion st, AVaukegan, III. 

Kasos globėjai: — A. Malinauskas, 
1343 Victoria st, ir J. K. Dimša, 

812 8th str, AVaukegan, III. 
Knygius — V. Gabrys.

1027 8th st, Waukegan. III. 
Knygiaus pagelb. — K. Ambraziunas. 

1421 Lincoln st, tVaukegan, III. 
Maršalka — P. Norkus.

919 8th str, Waukegan. III. 
Susirinkimai atsibuna paskutini 

nedėldienj kiekvieno mėnesio, pirm- 
vai. po pietų, Lietuvių svetainėje 
1401 ant 9-tos ir Lincoln gatvės 
AVaukegan, III. 
CHICAGO, ILL.

LIETUVOS ŠELPIMO FONDO 
KOMITETAS.

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

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

Susinės. Sekr. 1) M. M. Rice-Herman.
140 E. 19th st, New York, N.Y. 

Susinėsimų Sekr. 2) J. Neviackas,
183 Roebling st, Brooklyn, N.Y. 

Finansų Sekr. 1) T. L. Dundulis,
P. O. Box 511, Westville, III. 

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

Iždininkas K. Šidlauskas,
226 W. Broadway, S. Boston, Mass. 

Kasos Globėjai:'M. čėsna, 56 Market 
st., Brighton, Mass.; J. Gegužis, 28 
Broadway, So. Boston, Mass.; J. Ger- 
dauskas, New Britain, Conn.

Pinigus siunčiant čekiais arba Mo- 
ney Orederiais, reikia išrašyt vardu 
Lithuanian National Relief Fund.

Visus pinigus reikia siųsti vardu 
kasieriaus per Finansų Raštininką, 
T. L. Dundulį, P. O. Box 511, West-

LIET. DARB. BROL. PAA1LP. 
DRAUGYSTĖ, COURTNEY, PA.
Valdyba:

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

į B. Kirstukas — fin. sekretorius, 
1205 Cresty avė., Charleroi, Pa.

V. Gamulis — kasierius.
P. O. Box 400, Courtney, Pa. 

Su visokiais Draugystės reikalaia 
reik kreiptis šiuo adresu:

S. D. R P. Dr-stė.
Box 64............. ...Courtney, Pa.

LIETUVOS SUNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGIJOS,

l)es Moines. lowa.
Valdyba:

Perezidentas — A. Gailius,
717 E. Market st. Dės Moines, Ia. 

Vice-Prez. — S. Kairys,
217 S.E. 9th st. Dės Moines, Iowa. 

Turto Raštin. ir organo užžiurėtojas, 
J. P. Shepetis, 702 E. 5th str.

Dės Moines, Iowa. 
Prot. Rašt — J. P. Šileika,

217 S.E. 9th st. Dės Moines, Ia. 
Kasierius — J. Bindokas,

809 E. Lyon st. Dės Moines, Ia. 
Susirinkimai būna 1:30 vai. po pie- 

i tų, Columbia salėje, 409% E. Locust 
str. Dės Moines, Iowa. Kiekvieną 
antrą nedėldienj mėnesio.

PALAIMINTOS LIETUVOS 
DRAUGYSTĖ,
Chicago, 111.

Valdyba:
i Prezidentas — K. Meškauskas,

663 W. 18th str, Chicago, IIL 
Prez pagelb. — Ed. Čepulis,

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

1916 Canalport avė, Chicago, IIL 
■ Fin. Raštin. — J. Syker,

5507 W. 25th PI, Cicero, III.
! Iždininkas — L. Kasper,

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

1956 Canalport avė, Chicago, IIL 
Susirinkimai būna kiekvieno mėne

sio antrą nedėldienj, 1-mą vai. po 
pietų,G. M. Chernaucko salėje, 1900 
So. Union avė, Chicago, III.

Lietuvių Pašelpinė Draugystė,
"LAISVĖ.” EASTON, PA.

Susirinkimai būna kas pirmą pėt- 
nyčią kiekvieno mėnesio nuo 7:30 va

kare, Anglų Socijalistų ruime, 439 
Northampton str.

Valdyba:
Prezidentas — O. Velioniutė, 

1120 Jackson st, Easton, Pa.

Vice-prez.— A. Meškauskas,
34 So. Locust st, Easton, Pa. 

Prot. raštininkas ir organo užžiurfc- 
tojas — J. Ratinis,

1113 Ferry st, Easton, Pa. 
Fin. raštininkas — F. Vyturis,

139 S. Bank st, Easton, Pa. 
Kasierius — J. M. Jankauskas,

DRAUGYSTĖ ŠV. PETRO No. 1
Town of Lake, Chicago, IIL

Valdyba:
Pirmininkas — B. Mozeika,

4005 S. Artesian avė., Chicago, IIL 
Pirm, pagelb.— Stf. Morkūnas,

2459 W. 46th PI, Chicago, IIL 
Org. užžiur., Prot. rašt. K. A. čiapaa, 

4619 S. Washtenaw avė. Chicago. 
Finansų Rašt. — J. Laucevičia,

4644 So. Paulina st, Chicago, IIL 
Kasierius — K. K. Strzyneckis,

4612 So. Ashland avė., Chicago.
Susirinkimai būna kas trečią ne- 

dėldienį kiekvieno mėnesio 12 vaL 
dieną bažnytinėj svetainėj, Šv. Petro 
neprigulmingos parapijos, 4538 
So. Marshfield avė, Chicago, III.

LIETUVIU PASILINKSMINIMO 
DRAUGIŠKAS KLIUBAS. 

Indiana Harbor, Ind.
Valdyba:

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

Vice-prez.— Pranas Andrijauskis, 
3730 Elm st, Ind. Harbor, Ind. 

Prot rašt— Pranas Rudis, 
room 22. Palace Hotel,

Indiana, Harbor, Indiana. 
Kasierius — Antanas Mikalocz,

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

2207 137th st, Ind. Harbor, Ind. 
Maršalka — Motiejus Drungnas,

3604 Deodar st, Ind. Harbor, Ind.
Susirinkimai atsibuna nedeliomia 

po 15 d. kiekvieno mėnesio, 1-mą va
landą po pietų, Antano Mikalocz sva- 
tainėj, 2112 137th st. Ind. HarborJnd.

TĖVYNĖS MYLĖTOJŲ No.l 
Town of Lake, Chicago, IIL

Tėvynės Mylėtojų Draugystės No.l 
ant Town of Lake, Chicago, III. Su
sirinkimai atsibuna kiekvieną pirm< 
nedėldienj mėnesio 12 vai. dieną 
A. J. Bieržynskio salėje, kampas ir 

Paulina sts.
Valdyba:

Prezidentas — A. J. Bieržinskis,
4600 S. Paulina st, Chicago, I1L 

Vice-prez — A. Kuizinas,
4547 So. Marshfield avė, Chicago^ 

Prot. rašt.— K. A. Čiapas,
4619 S. Washtenaw avė, Chicago, 

Turtų rašt — A. J. Kareiva,
1805 W. 46th st, Chicago, IIL 

Kasierius — K. K. Strzyneckis,
4612 S. Ashland avė, Chicago, HL 

Užžiurėtojas org. K.K. Strzyneckis,
4612 S. Ashland avė, Chicago, IIL 

Visi Tėv. Myl. Dr-stės No. 1 na
riai, kurie dėl kokių nors kliūčių ne

gauna laikraščio, kreipkitės pas 

Draugystės organo prižiūrėtoją, O 

tuojaus laikraštis bus siunčiamas. 
J redakciją rašyt nereikia, nes be 

valdybos paliepimo, laikraščio siųsti 

mes negalim.
"Kel.” Adm.

LIET. NEPRIGULM. KLIUBAS 
Chicago, III. 

Prezidentas — Sal. Vasaitis,
712 K. 17th place, Chicago, III. 

Pirm. Pagelb. — Jonas Gružinsku, 
923 W. 33rd pi, Chicago, IIL 

Prot. rašt. ir organo užžiurėtojas — 
Petras Keniutis,

3238 So. Halsted st, Chicago. 
Finansų rašt — Kaz. Mikolaitis, 

3327 Aubum avė, Chicago, III. 
Kasierius — Kaz. šilas.

3342 So. Halsted st, Chicago.
Susirinkimai atsibuna kas paskuti

nę subatą kiekvieno mėnesio, 7:30 
valandą vakare, "Aušros" svetainė
je, po No. 3149 S. Halsted st Meti
nis susirinkimas pripuola sausio 
liti mėn. Pusmetiniai Liepos mėn. 
nesij. Bertaniniai: Balandžio ir Spa- 

’OOOTJ od sun^ ‘-įji ‘a į {ta

iur.esr.es


6

ma-

Ty-
Ne-

Su-

bedievius išnaikinti.

R. Prkts. v

Akušerka

r

E

! E

resniosios dukters. Besi- 
glamonėjant, užsimanė ger
ti. Jaunikis paprašė mažą
ją mergaitę, kad atneštų 
jam vandens. Mergaitei 
atnešus, padėkavojo ir sa
ko:

Užaugk didelė! Kaip tu 
užaugsi, tai aš su tavim že- 
nysiuos. Ar eisi tu už ma
nęs?

— Pakol aš užaugsiu, tai 
tu jau ”žebravosi” — ramiai 
atsakė mergaitė.

Rokelis.
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SPITOLNINKAS
”Ei. talkon šia. katalikai.
Sudrebės tuoj cicilikai. 
Raudonkakliai, tie masonai.
Kunigijos nevidonai."—
Taip šukavo garsus vyras. 
Klerikalu vadas šėyras. 
Tarnas dolerio nemažas. 
Praskustgalvis pons Kamašas.
Ar bažnyčia, ar tai salė. 
Aukas rinko, fondą kalė.
Kunigai, zakristijonai 
Ir kiti bažnyčios ponai.
Rinko, kiek tik mulkiai dėjo, 
Ant bedieviu purvus liejo. 
Mat varnai tie susitarę 
Nor apskelbti kryžiaus karę.
Kad
Kapitalui patarnauti. 
”Vėžininkus" numarinti. 
Mokslą, progresą išgriauti.
Prisikirpę nuo avelių 
Katalikiškų vilnelių. 
Doleriniu prisiplėšę.
Mulkins žmonės, tie Kemešiai
South Bostone prie kalniuko 
Jie sau lizdą jau susuko.
Kad iš tamsaus darbininko 
Išviliot kaip nors skatiką.
"Špitolninką” praded’ leisti. 
Avinus juo dresiruoti.
Kad plikai bekerpant vilnas 
Neišdrįstų sudejuoti.

Velnių Ponaitis.

Perdaug geras.
Jomarke. čigonas padavęs 

kaimiečiui arklį, giria:
— Tai, panie. turėsi žirgą, 

kaip vėją! Be jokio atilsio
bėga dvyliką mylių!

— Kaip tai. dvyliką my
lių? — Išsigandusiu balsu 
užklausė kaimietis. —Jeigu 
taip, tai aš jo neperku, per 
geras. Kadangi aš gyvena 

I nuo miestelio atstumoj 8 
įmyliu, tai jis. bestija, per 
i toli mane nuvežš.

R. Prkts.

Priežastis nesilankymo 
svečių.

— O žinote, negeistinų 
svečių pas mane dabar visai 
neesti. Kaip būdavo, pasiro
dys koks typas. mano žmo
na, tuojaus. kad pagamins 
valgi, pavaišins porą sykių, 
na. ir nereiks jiems daugiau 
pasirodyt.

— Xa, o mums tai pigiau 
apsiėjo. Mano žmona to
kiuose atsitikimuose sėsda
vo prie suirusio piano ir at

siduodavo visa savo siela 
muzikai.

Pakol

karpas iš anglų laikraščių, 
tada mes busime tikri, kad 
toki incidentai tikrai yra 
atsitikę. Paskelbę žmones 
mušeikomis ir "razbainin- 
kais” mes atsisėstume ant 
kriminalio suolo.

Vargdieniui S. N.— Žirni- 
tė nesvarbi — nedėsime.

J. Vitkui— (Philadelphia, 
Pa.).— Rašydami apie V.L 
Š.F. pasiųstas centro sekre
toriui aukas, turėjote nuro
dyti kada ir kiek aukų pa
siuntėte, kitaip žinia be ver
tės ir mes jos neskelbiame.

Karveliui. — Apie tai jau 
tilpo anksčiau prisiųsta ži
nia.

M. Gaili van Co
Vilkiko geriauaį

Elię, Vyną, Likierius ir 
kitokius gardžius gėrimus 
o taipgi ir geriausio taba

ko Cigarus.
Meldžiame užeiti, o visados rasi 

gražų patarnavimą.

362 2nd st., So. Boston

J. M ATH US 
Geriau»iaa Lietuvio 

SALONAS IR RESTAURACIJA 

Sveiki geriausios rųšies giriniai U 
užkandžiai. Patarnavimas . pri<r 
lankus. Parankiausia uctuviika 
užeiga.

J. MATHUS
342 Broadway, So. Boston, Maaa

Or. B. G. WERNICK
LirrUVIAKAS D-RA8

Gydo visokias vyrų, irotarų tr 
vaikų ligas; net ir chroniškas ligas

Priėmimo valandos: nuo 1 iki 4 
po pietų ir nuo 6 iki 9 vakare.

Telefonas. (37)

259 Hannover st-, Boston, Mas
leisingiausia 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
Broadway S Boston, Man

Galite reikalaut ir per laiškus, 
o mes per ekspresą gyduoles at
siųsim. t -! ‘ Jj

KAS NORITE TURĖTI 
BRUTUS IR DIDE
LIUS PLAUKUS?

ar visai jau 
kuonogrei- 
su pagalba 
sustabdysiu 
atauginsiu 
Pleiskanas 

kokio nors 
štampą už 

(39)

Jei jūsų plaukai slenka 
nuslinko, tai atsišaukite 
čiausiai pas mane, o aš 
man žinomų gyduolių 
slinkimą ir nuplikusius 
į labai trumpą laiką, 
taipgi išgydau. Norint 
atsakymo, reikia prisiųst 

centu
L. J. PAULAUSKAS

(Barzdaskutys)
152 Millburv Street. Dept. 12, 

WORCESTER. MASS.

O

Tel.: 2787-J.j!Tel.: 2787-J.S!

Dr. David W. Rcsen
Kalba Lietuviškai, Lenkiškai, j 

Rusiškai ir Vokiškai.
GYDO VISOKIAS LIGAS.

Valandos:
Nuo 8 iki 10 ryte. N 

2 iki 3 dieną, nuo 
8 vakare.

321 HANOVER STREET. 
BOSTON. MASS.

*
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Pabaigusi kursą VVomans Medical il 
College, Baliimore, Md.

Pasekmingai atlieka savo darbą ', 
prie-gimdymo, taipgi suteikia vi- i į 
sokias rodąs ir pagelbą įvairiose ’ ( 

j Į moterų ligose. j fF. Stropienė H
SO. BOSTON. MASS- ||

PETRAUSKO įdainuotus re
kordus, kurių visuomenė jau nuo se
nai pageidavo, galite gauti pas 
ne. Kaina 75 centai.

2356: Lietuva Tėvynė Musų, 
kiai Nemunėlis teka.
2357: Birutė. Kur banguoja 
munėlis.

2358: Darbininkų Marsalietė. 
kelkime kovą.
Visiems žinomi lietuviški šokiai. 
2360: Nemuno vilnįs, Valcas. Su
diev — Mazurka.
2360: Varpelis — Valcas. Mano 
mielas — Polka.

Jeigu norite gauti kokius kitus 
J rekordus arba šiaip muzikališkus in- 
, strumentus. auksinius daiktus, kny- 
, gas ir visokias laiškam rašymua po- 
į pieras, rašykite pas mane reikalauda
mi pilno kataliogo, kurį prisiųsim 

i dykai.

W. S. Waidelis
112 GRAND ST., BROOKLYN, N.Y.

NAUJAUSIUS IR GERIAUSIUS

galima gaut tik

CHAS. URBONO ir PILVINIO
KRAUTUVĖJE 

Visi musų Gramofonai su

Į(j Telephone: Cambridge 4806-M.,
Rusiškas Daktaras Cambridge

Dr. N.A.GIebow
Mokslą baigęs Berlyno, Vienos iri i 

; kituose geriausiuose Europos j 
universitetuose.

Valandos:
Nuo 10 iki 11 rvte. nuo 5 iki 6 << 

lir .......................................... (
Advokatas ir Notarijušas|

Kazis Krauczunas, |
Veda provas visuose teismuose ij. 

ir atsilanko Į visas valstijas ant*j 
T pakvietimo. Taipgi duoda patari- T 

i mą per laiškus. Į2
403 Lyon Build.,

Seattle. Wash,4
i—

Lietuvis Daktaras

Dr. Ignotas
1210 S. Broad St., Philadelphia, Pa.
Valandos -*

Sena parapijonka ir kuni
gas.

Syki atėjo sena parapi- 
jjonka pas kunigą metrikų 
ir sako:

— Tėveli, ar neišduos 
[man metrikų?...

Kunigas:— Palauk, aš at 
vertęs pažiūrėsiu, gal ir iš 
duosiu.

Parapijonka:— Trupučiu
ką paversk: aš pastovėsiu 
ir atrasi.

Kunigas, atvertęs metrikų 
knygą, klausia parapijon- 
kos: — Kiek jau metų, kaip 
už \-yro?

Parapijonka: — Dvasiš
kas tėveli, treti metai, kaip 
už Roko...

Kunigas, nepermanęs, vėl 
klausia:— Kiek metų, kaip 
ženota?

Parapijonka: — Sakiau 
tėveliuk, treti metai, kaip 
už Roko...

Kunigas, supykęs 
ti metai kai užroko, tai vel- 
nias-gi žino, kiek tau metų.

Skapagirio Juozas.

AGENTO SUGRĮŽIMAS.
Dramatistams pavyzdis.

(Baisi tragedija viename 
akte.)

Uždanga pakila. Žiburys' 
prisuktas. Šalimais kamba
rio matytis sofa, ant kurios 
sėdi graži, jauna moteris: 
prie moteries sėdi gražus 
vaikinas. Jiedu apsikabinę. 
Abudu tyli. Atsidaro duris 
ir ineina vyras: iš visko ma
tylis, jog jis yra keliaujan
tis agentas; jis apsivilkęs 
siūba ir vienoje rankoje tu
ri valizą, o kitoje lietsargi. 
Iš jo elgimosi greitai galima 
atspėti, jog jis yra tos jau- • 
nos moteries vyras. Jis grei
tai nusivelka šiubą. išsitrau
kia revolveri ir mirtiną ty
lumą pertraukia šuviu. Jau
noji moteris krinta negyva. 
Jis šauna antru sykiu. Gra- j 
žus vaikinas taipgi krinta 
negyvas. Tuomet žudyto
jas prisiartina prie savo au
kų, užsideda akinius, atsu
ka žiburi ir pažiūri Į negy
vėlius.

”Dėl augščiausiojo Dievo 
meilės!” jis sušunka: ”aš iė 
jau ne Į savo namus!

(Uždanga išlėto 
džia.)

r.uo 8 iki 9 vakarais. Nedėlio- 
mis nuo 10 iki 12 ryte.
884 MAIN STREET, 

Cambridge. Mass.

Ant 2 i 
akmens
Gelžkelio laik
rodis sriubelių 
užsukamas, vy
riško didumo, 
ant 20 metų au
ksuotas su iš
rašytais dubel- 
tavais viriais. 
Labai teisingai 
eina, skinamas 
važiuojantiems 

reikia visuomet 
žinoti. Gvarantuotas 
Ypatingas pasiulyji-

t '

)

Tre-

ypatingai gežkeliu 
žmonėms, kuriems 
tikras laikas 
ant 20 metų. . _ _
mas. Mes išsiųsime šį laikrodėlį ant 
kiekvieno adreso už $5.75 C. O. D. ir 
persiuntimo kaštus, su teise jums vi
ską peržiūrėt. Jei busi neužganėdin
tas, nemokėk nė cento. Atsiminkite, 
jus užmokėtumėt už tokį pat laikro
dėlį apie $25.00, jei pirktumėt kitur. 
Puikus auksuotas lenciūgėlis ir ka
butis dykai su kiekvienu laikrodėliu.

(40) 
ENCELSIOR WATCH CO.

906 Athenaeum Blg.. CniCAGO, ILL

nusilei

ponui, 
nesavo

turtin

Debesys.
”Kas do rūpestis 

kad taip išrodai lyg 
kailyje?”

”Blogai,” atsakė
gas ponas, vedęs jauną mer
gą. ”Man Į galvą Įėjo gili, 
tamsi abejonė. Mano pati 
stengiasi mane priversti, 
kad aš daugiaus nenešiočiau 
kamašų su guminiais pa
dais.”

(”T. J.”)

ji užaugs, jis jau bus 
elgeta.

Lietuvoj, ypač Vilniaus 
gubernijoj, tiek daug yra 
elgetų, kad vaikai mano, 
kaip tik žmogus pasensta, 
tai jau būtinai turi eiti el
getauti.

Tūlas jaunikis užėjo pas 
vieną ūkininką, kuris turė
jo dvi mergaiti, vieną 18 

< metų, antrą 9 metų. Jauni
kis ėmė meilinties prie vy-

pereitam

jos atsakymai.
Skapagirio Juozui.— Ga

vome visą glėbi raštų. Ačiū. 
Kurie bus galima, sunaudo
sime. Atsakymą Kaštanui 
dėlei slapyvardžių, kuri bu
vote prisiuntė pirmiau — 
netalpinsime. Polemiką dė- 

į lei "Vargdienio” valdybos 
jums daromų priekaištų 
Įdėsime.

A. Marcinkevičiui.— P. J. 
P. padarytą klaidą apie J. 
Meškaičio (Meškėlos) nusi
žudymą atitaisė
numery p. šv. B. D. rašti
ninkas. Kitkas 
mažmožiai.

A. B. Žilėnui.— -Jei "Pa
saulio” redaktorius viešai 
užsigina redaktoriaus var
do, tad ir polemizuoti su juo 
nėra ko.

šventakupriui. — šmeiži-' 
kų. o ypač tokių klierikų ir 
kunigų, mes netikime eti
kos išmokinti, ką tad pagel
bės apie jų keiksmus rašius?

M. Barsukui. — Jei nori-! 
te, kad apie panašias trage
dijas tilptų laikraštyj žinia 
su pilnomis skandalistų pa
vardėmis, visada prisiųskite 
sykiu su korespondencija iš-

visa yra

JUS GALETE IŠAUGITI
PLAUKUS

Pasekmingas, moks
liškas gydymas dykai 
dėl vyru ir moterių.

Ar slinka jums plau
kai?

Ar pražilę jusu plau
kai nuo metu? Ar 
užkrėsti kokias nors ne 
sveikumais ir timpanu 
jie?

Ar randas plaiskotes, 
niežas odos galvos?

Ar plinki. bei pra
dedi plikti?

Ar kenkia kas iš
Prieš gydymą. aukščiau pasakytu li

gų. tai stenkitės apsau- 
guoti jos. Užsakykete Uuostrota kny
gute jusu prigemtą kalba:

-TEISYBE APIE PLAUKUS,”
Parasita europos gar

singo specialisto, kuri
oje randas įvairios ži
nios:

Gražybe plauku.—su
dėjimas plauko ir odos 
gaivos. Priežastis slin
kimo plauku ir žilumas 
—Kaip užlaikyti svei
katą, ir išauginti plau
kus.—Ir kaip tai i pen
ki us savitis turėti gra
žius plaukus.-žili plau
kai.—Barzda—ir dėka- 
vor.es nuo užganėdintu
kliętu. Ketvirtoje savaite.

GYDYMAS DYKAI.
Męs galime perti- 

krenti kiekviena, kad 
gvduoh s UAI.VACURA 
sulaiko slinkimą plau
ku prašalina plaiskotes 
ir augina gražius plau
kus Už 10 centu arba 
krasos markėms prisi
ųstus sykiu su Jusu 
antrašu. Męs išsiuče- 
me kiekvienam doler
ine dėžutė Calvacura—

- N. 1 ir knvgutc 
‘•Teisybt Ape Plau
kus.” Išpiaukete že-

Šeštoje savaite. «ypaurt>i kuponą 
Ir siuskite šlanden.

UNION LA BORĄ TORY, Bos M3, Union. 
N. Y.
UNION LABORATORY.

Box 138. Union. N. Y.
Siūčiu i dedamas 10 centu dd apwo- 

kejimo kaštu p^rslutimo. meldžiu išsių
st: man tojaus jusu do'ertn* dėžute Cal
vacura N. 1 ir knygute "T-lsybe Apie 
Plaukus.” < Pasiuskete sykiu kuponai su 
Jusu antrašu.)

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 Marsalietė. Bi
rutė. Tykiai Nemunėlis teka. Kur 
banguoja Nemunėlis — įdainuota 
M. Petrausko. Be tų turime gra
žiausių maršų, polkų, valcų ir ki
tokių šokių ir operečių. Rašyda
mi prisiųskit 4c.. o mes prisiųsim 
kataliovą.

MES TURIME GRAMOFONŲ 
NUO $15.00 IKI $100.00 Kurie 
tik norėsit turėt gražią muziką 
savo namuose, visupirmu ateikit 
pasižiūrėt pas mus. Kurie nuo 
Bostono toli gyvenaate ir negali-

9—II A. M. 
3—4 P. M. 
7—8 P. M. 
9—11 A. M.
1—4 P M

CREST KENDŽIŲ
niekad nepamirš jus, nes 

Ižių gardumas priverčia ją 
jus mylėt. Reikalaukit visur ir

VALEIKA

Dr. KOLER

Ei. Vyrai. Visi Pu

YUDEIKC’
užlaiko gerą Restauraciją, 

sokies rūšies
Vyno

Pirmiausia 
vjeta

S 04 Broa5way ir 259’D'Streets 
SO- BOSTON, MASS.

Jis
Alaus. Iieetinėa, 

ir Cigarų.
ir parankiausia 

lietuviams.

LMszkas D-<a$ M. Ziselma
7 Parmenter St

Boston, Mass. 
Visokias ligas gy 
dau pasekmineia- 
usiai. Ateikit tie
siog pas mane 1 
trepais į viršų tik 
neikit i aptieka: 
mano aurye bal
tos arba telefoną 
duok oašatesiu.
Ofiso valandos 
Nuo 9 iki 11 ryte 
nuo 1 iki 2 ir b iki
5 v&Kare. Richni«.,u Ž622-R

Lietuvio
Gydytojas

638 Penn Avė. 
ąV# Pittsburgh. Pa.

Dr Koler garsinasi savo tikra pravarde ir turi 
savo paveikslą šiame laikraštyje Dr Koler yra 
zirnęs ir mokinęsis Varfevoje Dr Koler prakti
kavo visuose Varšavos ligonbučiuose. o paskuti- 
n.ais metais^ prieš išvažiuojant j Ameriką buvo 
ligonbutyje švento Lozoriaus, kur gydo tik pri- 
vatiškas ligas vyrų ir moterų.

SIFILĮ išgydau vartodamas gyduolę 606. dide
li išradimą profesoriaus Ehrlich prieš sifilį Jeigu 
kent* ;šbėrimus ant viso kūno, gedimą burnoje 
arbc gerklėje, slinkimą plaukų, laužymą kaulų, 
ateik, o užsivietrijimas kraujo sustos ir neatsikar- 
tos tavyje. Nelauk, kol visai sublogsi ir kitus 

į užkrėsi savo liga.
Nenaturališkus IŠTEKĖJIMUS visokiais bQ- 

I dais. kaip ir NAKTINIUS ištekė.imus. TRIPERĮ 
i ir kt. isgydau j 10 dienų, o jei ne, tai pinigus 
sugrąžinu.

| NUSILPNĖJIMĄ ir visokias negales paei
nančias iš SA UBAGYSTES prašalinu į t8 dienas 
Ar jautiesi mažum. jog neturi tos pac cs vyriškos 
spčkos. kaip pirmiau’ Jei teip. tai negaluok, 
ba nusilpnėjimą reikia pergalėti, kad vėl galėtum 
būti vyru.

STRIKTURĄ arba susitraukimą slapumo ka 
Dalo isgydau į zr dieną ir tai be skaudėjimo.

HYDROCEL^ arba vandeninę rupturą gydau 
į 20 minutę be operacijos

PC’SLES ir inkstų ligas, nuo kurių randasi 
diegimas kryžiuje ir kirkšmuose. apsunkinimas 
nusišlapinic o 'peršėjimas) ir desėtkai kitu ženklų 
apie kuriuos ligonis žino kaip aprašyt, aš išgydau , 

j savo sistema ant visados.
REUMATIZMĄ spuogus, šunvotes, peraugas 1 

Jakus, niežus, parkus, skrupulus ir visas kitas 
«dos bgas. paeinančias iš nžs:vietrinimo kraujo 
šgydau trm. pam Jaikc ir ligoniui nereik per- 
raukt savo darbo!

OFISO VALANDOS: nuo 9 ryte iU 8:30 vakare 
Pėtničiotr.is iki 5 popiet Nedeliomis iki 3 

popiet Ateikit tuojaus.

Kaina $35.00 ir 12 dainų dykai; at
siųskit $5.00, o mes prisiųsim gra- 
mafoną. _____ _

e ateiti. UŽTIKRINAM, kad pas mus nusipirkę GRAMAFONĄ, visa- N 
dos busit užganėdinti. Viską gva rantuojame. C

CHAS. URBON ir PILVINIS
233 Brosdvvsy, So. Boston, Mass

FOTOGRAFISTAS
Traukiame visokius paveikslus 

giai. Meldžiam visus atsilankyti, 
tikrinam kiekvienam, kad busit musų 
darbu užganėdinti.

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

NORI. KAD MYLĖTŲ 
MERGINA?

sigu nori, tad pasipirk

]1 3 j’ nie
• kendžių

— ;us myleu nciKcausu visur ir 
| risada Lowneys Creet Kendžių. 

UI leigu negali gaut kitur, tai pn- 
| ’ųsk mums doleri, o gausi vie- 

Jj ą svarą geriausių Amerikoj iš- 
fjl iirbtų kendžių.

K. ŠIDLAUSKAS

Btenerališkas agentas Bostonui
226 Broadway.

So. Boston, Mass

ir

Keliaujantis Kriaucius
Siuvant 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 galit gaut pigiau. Aš važinėju po Mass. ir Con. 
valstiją ir ant pareikalavimo pribunu visur.

Reikale adresuokit taip:

P. ŠlMKONIS,
7 Columbia st Holyoke, Mass

DUOKIT PASIŪT MUMS
Užtikrinam. kad Jus eučėdvsite 

pinigu ir turėsite GRAŽIUS RUBUS. 
Mes imam materijų iš gerųjų fir
mų ir primicruojam rūbų pagal žmo
gų, todėl nesudarko žmogaus išvaiz
dos ir būna tvirtesni.

GERUS VYRAMS SIU 
TUS IR OVERKOTUS 
PIGIAUSIAI IR GERAI
Musų firma randasi ir Califomijoj, 

todėl mes greičiau pagaunam viso
kias naujausias formas.

JEIGU NORITE TURĖTI 
GERUS RUBUS PIGIAI, 

TAD ATEIKIT PAS 
MUS.

Taipgi išvalom ir išprosinam vi
sokias Vyrų ir Moterų drapanas.

Tikras Jūsų brolis lietuvis

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

ir 20 AMES ST 
MONTELLO, MASS,
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Iš Panamos Parodos Kalhpin drjr Klinrra I

grįžtant.
Kalbėjo drg. Klinga. Kiek 

man buvo galima suprasti, 
gal pirmiaus ir buvo geras 
kalbėtojas, bet kol Chieago 
pasiekė — neteko balso, o 
kalbėtojas su prastu balsu 
pailsina publiką ir nors ir 
gerų dalykų pasakoja, bet 
toliau sedžianti publika ne
gali girdėt

Da vienas keistas daly
kas. Patekęs Chicagoje šv. 
Petro Parapijos prakalbos- 
na, kur kalbėjo kunigai, bet 
nieko nepasakė, žiuriu, pasi
rodo ant pagrindų klierikas 
J. J. Strazdelis su atbulu 
kalnierium. Jis yra socija- 
listas, LSS. 157 kp. organi
zatorius iš Detroit, Mich., ir 
gerai žinomas bedievis, 
"Keleivio” bendradarbis ir 
poetas.

Stebėtina, kaip tai žmonės 
atsimaino, išsižada savo idė
jų ir patįs prieš save (prieš 
savo įsitikinimus ir idealus) 
stoja kovon, kad ką pirma 
pastatė dabar galėtų iš
griauti.

Po prakalbų užklausiau 
drg. Strazdelio, kiek tau lai
ko ims, kol įšventins kuni
gu? — atsakė — apie tris 
mėnesius.

Aš tikiu, kad toki žinia 
ne vieną laisvamanį nuste
bins.

patapę bepročiais ir jau ne
norėtų gyventi, neužkęstų 
patįs savęs?

Ne! gyventi jie nori, bet 
jie nepakelia sunkaus gyve
nimo jungo/

Reikia tik pamąstyt, o 
kiekvienas suprasime, kad 
žmogus, suprantąs gyveni
mą ir matydamas save nu
skriaustu, nustoja vilties, 
įsivaizdina visų apleistu, pa
niekintu, kas atsiliepia ant 
jo jausmų, žodžiu, tampa 
pesimistu — melancholiku 
ir... žudosi.

Štai įsižiūrėkime į Argen
tinos turčių ir darbininkų 
gyvenimą.

Turčiai gyvena puikiuose 
rūmuose, gražiai išrėdytuo
se; užlaiko tarnų ir tarnai
čių. Rūmai paskendę sod
nų alliejose, gėlių oranže- 
riejos puošia takus. Jie pa
sisavino visas gamtos gro
žybes ir kultūros tverybos 
padarus. Jiems priklauso 
teatrai, vasarnamiai, dailės 
figūros; milžiniški spau- 
džiantie vandenis fontanai 
trykšta dėl jų ir viliote vi
lioja žmogų gyvent ir gy
vent...

Darbininkai... tie gyvena 
susikimšę po kelis supuvu
siuose namuose. Tėvai su 
šeimyna nepajiegia apsigy
venti sveikuose namuose, 
nes dėl jų brangus. Turi 
lindėti iš žabų nupintose, ar 
iš purvų (molio) sukrėstose 
landynėse (casa de ran- 
chos), nameliuose.

Turi dirbti nuo apieaušrio 
iki tamsai sunkiausius lau
kų darbus; kiti dvokiančio
se dirbtuvėse praleidžia sa
vo gyvenimo brangiąsias 
dienas, uždirbdami tiek, kad 
vos išgali gyvybę kūne pa
laikyti. 0 štai užstojo be
darbė, kuri galutinai pribai
gia darbininką ir medegiš- 
kai ir dvasiškai. Iš prakil
nių sielų padaro nemoralis- 
tus, alkoholikus.

Jaunų vaikų būriai eina i 
dirbtuves, ažuot eiti mokyk- 
losna. Jaunų, dailių mer
gaičių milijonai eina į pros
titucijos namus, paminda- 
mos žmogiškumą. Eina, 
sakau, nes nenori mirti ba
du, nenori žudyties...

Mes žinome, kad joki gy- j 
vastis pasaulyje negali be 
maisto pasilaikyti. Darbi
ninkų klesa skursdama me- 
degiškai — skursta ir nyks
ta dvasiškai. Argentinos 
kapitalistų valdžia, nors ir 
žmonių rinkta, bet ji elgiasi 
su darbininkais, kad turčių 
luomui išeitų ant naudos, 
duodama valią žemesnė- 
siems, siaurapročiams poli-! 
cistams elgties su darbinin
kais, kaip jiems tinka.

Nors Argentinos kongre
so National Prasidente de 
la Rep Arg. Dr. V. de La 
Plaza kalba vardu valsty
bės, kad, esą. jisai sotus, vi
sko užtenka, vidaus reikalai 
gerai sutvarkyti. Nors ji
sai sako, teisybę, kad sotus, 
bet tik jis — ne valstybė.

Valstybės didžiuma, dar
bininkai, badauja...

Kad tasai ponas V. de La 
Plaza ateitų bent prie vie
no "frigorifico" vartų, pa
matytų kaip sotus tie žmo
nės — bedarbiai. Ir jei jam 
pačiam užduotų policistas 
buože plikėn, tai tikrai bu
tų labiau neužganėdintas, 
ir už tą, kurį kožna diena 
muša. Nuėjęs į kongresą, 
sušuktų: "ten ir ten yra ne
teisybė! toks ir toks "Salva- 
jas” yra nemoralistas, rei
kia jį nuteisti!..." Bet ka
da darbininkai yra mušami 
kožną dieną, tai p. Plaza su 
visais deputatais nieko ne
sako, išskyrus diplutatus 
Partido Socialistą Argenti
na. Tie "nelabieji" kapita
listų valdžios priešai viso
kių riaušių pridaro nenorė
dami Plazos ir visokių bur- 
žuazų, šovinistų norui.

Argentinoj turto užtenka 
ant 20 tūkstančių žmonių

kalbėti lietuviškai.
Nors ir baisiai nepatogio- 

, se aplinkybėse, visgi apšvie- 
; tos trokštantieji jaunikai-
• čiai mokinosi lenkų semina- 
> rijose ir tūlose žemos vertės

taip vadinamose kolegijose.
■ Kuomet susibankrutijo Ru- 

skino kolegija, 1905 m., ten
• besimokinantieji lietuviai 

pradėjo jieškoti kitos pato
gios ir lietuvių jaunuomenei 
prieinamos mokyklos. Štai 
tais pačiais metais atrado 
Valparaiso universitetą,

Valparaiso mokyklon tuoj 
susispietė keletas dešimčių 
lietuvių, kurie sutvėrė Lite
ratišką Draugiją ir įsteigė 
Valparaiso lietuvių knygy
ną, o po tam mokyklos val
dyba įvedė mokyklon dvi lie
tuvių kalbos kliasi.

Dabar Valparaiso tapo 
Amerikos lietuvių jaunuo
menės apšvietimo punktu. 
Daugiau kaip per dešimts 
metų sėmė čia apšvietimą 
skaitlingas lietuvių būrelis, 
o Draugija, knygynas ir lie
tuvių kalbos kliasi ir nūdien 
tebesilaiko. Nūdien veik 
nėra Suv. Vai. didesnio mie
sto, kur nerastume valpa- 
raisiečių. Vieni jų yra pro
fesionalai daktarai, advoka
tai, aptiekoriai, mokytojai, 
knvgvedžiai ir kt.; kiti yra 
vaizbiai, o dar kiti užima 
garbingas vietas lietuvių ir 
svetimtaučių tarpe. Vis tai 
Valparaiso mokyklos, Lite
ratiškos Draugijos, knygy
no ir lietuvių kalbos pamo
kų nuopelnas.

Imant visa tai domon, ar 
nemalonu mums ex-valpa- 
raisiečiams kartu su dabar
tiniais valparaisiečiais prie 
progos suvažiuoti Valparai- 
san, atnaujinti senobinius 
draugiškumo ryšius, prisi
minti pereitus smagius lai
kus, pasipasakoti vienas ki
tam savo pasisekimus ir 
darbus plačiame gyvenime. 
O labiausia, tai padaryti 
kuodidžiausią ispudį į pa
čios įstaigos vedėjus.

Yra sumanymas suva
žiuoti ex-valparaisiečiams į 
į Valparaiso spalio mėnesio 
pradžioje š. m. ir paminėti 
10-metines Valparaiso atra
dimo sukaktuves. Chicago
je to sumanymo pritarėjų 
atsirado apie 30. Geistina, 
kad atsirastų sutinkančių 
atvažiuoti ton pramogon ir 
iš tolimiausių miestų.

Visi, kurie manote daly
vauti sukaktuvių pokilvje 
Valparaise, malonėkite ne- 
eraišuoiant pranešti apie tai 
šiuo adresu: 3261 So. Hals
ted str., Chieago. III.

Kviečia komitetas:
Dr. St. Sapranas. 
Stef. Čiurlionytė, 
Ona Gaizaitė, 
M. E. žaldokas, 
J. Kaupas, 
Zig. Vitkauskas.

(Kelionės įspūdžiai).
Grįžtant man iš visasvie- 

tinės Panamos-Pacifico Pa
rodos, San Francisco, Cali- 
fornia, teko sustoti po keliu 
veik visuose didesniuose 
miestuose, Kitur apsisto
davau ir viešėjau po 1—2 
sąvaiti.

Tyrinėjau darbininkų pa
dėjimą vakarinėse valstijo
se. Bedarbių daug didesnės 
minios tenai užtinkamos, 
negu rytinėse valstijose. 
Daugiausia bedarbių yra 
Californijoje, kaip va: San 
Francisco, Los Angeles ir 
San Diego miestuose. Ten 
bedarbių yra daugiau negu 
dirbančių. Jų padėjimas y- 
ra apverktinas.

Šitoje skurstančioje Cali- 
fornijos bedarbių minioje 
yra ir keli šimtai musų vien
genčių, kurie gyvena veik 
dangaus prieglobstyj irmai- 
tinasi tyru oru; bastosi jie 
iš miesto į miestą, užsidėję 
savo lovas ant pečių. Daugu
mą gal nustebins šis saki
nys. Sakysite, kaip gali su 
savim žmogus lovą nešio- 
ties? Aš mačiau daugelį 
darbininkų žmonių netik lo
vas nešasi ant pečių, bet ir 
visus reikalingus rakandus 
ir virtuvę (kuknią), su ku
ria verdasi sustoję valgyt.

Teko užklausti senų Cali- 
fornijos gyventojų, kas pa
gimdė šitą bedarbę. Vieni 
sako Europos karė, kiti — 
San Francisco Panamo-Pa- 
cifico Paroda, į kurią susi- 
važiavo tūkstančiai kurpių, 
siuvėjų, dailydžių, muzikan
tų, barzdask 'čių ir kitokių 
amatninkų iš visų Ameri
kos kraštų, tikėdamiesi už
dirbti gerus pinigus. Iš 
priežasties Europos karės ir 
bedarbės Amerikoj, Pana
mos Parodon apsilankė su
vis mažai žmonių ir, tuo bu
du, minėti amatninkai atsi
dūrė bedarbių eilėse.

Pervažiavus Colorado kal
nus. važiuojant per Kansas 
ir Nebraska valstijas ma
čiau puikias lygumas. Ma
tyt šįmet čia butą didelių 
lietų, nes viskas įmirkę, ja
vai ant laukų supuvę ir pri- 
smirdę: kitur vandeniu už- 
tvinę dirvos.

Pribuvus į Chieago, III. 
susiėjau savo seną draugą 
"kun." M. Mockų, sakant 
prakalbas. Užklausiau, kaip 
sekasi. Sakėsi labai gerai. 
Į paskutinius 4-ris mėnesius 
pasakęs daugiau kaip 100 
prakalbų, Chicagoje ir apv- 
linkė«e ir pardavės už S250 
nrieštikybinės literatūros. 
Daugiausia parduodas ku
nigo sunaus Ingersollio vei
kalą "Apie Dievą, Velnią, 
Dangų ir Pragarą." kurį 
šįmet išleido "Keleivis.”

M. Mockus dabar yra ne
pailstančiu kalbėtoju, gali 
kalbėti be perstojimo po 4— 
5 valandas; jo plaučiai išsi
dirbę. balsas "išsičistijęs,” 
biskį persimainęs: pasida
ręs smailesnis. Jo kožnas 
kalbos žodis atsimuša kata
likui į širdį, o tautiečiui net 
i plaučius.

Sakėsi jį išsyk labai per
sekioję kunigai su lietuviš
kais kryžiokais (vyčiais), 
Chicagos organai drabstė 
kalbėtoją purvais, norėdami 
jį morališkai užmušti. Bet 
susipratę lietuviai nuėjo as
meniškai į tų laikraščių re
dakcijas ir pasakė, kad su
stotų šmeižę žmogų, o jei 
nori jam daryti priekaištus, 
tad lai ateina į salę ir nuro
do publikai į akis, bet nepa
sislėpę po slapyvardžiais 
juodina žmogų, tad tie po
nai tuoj nutilo.

Nesykį kunigjos armija 
"vyčiai” mėgino M. Mockų 
sumušti. Policija ir detek- 
tivai turėjo sergėti kiekvie
nas prakalbas. _ ___  ______ H_________, _____ ,

Buvau apsilankęs LSS. vo lietuvystės bei išdrįsdavo dos? Nejaugi jie visi butų tiek, kiek dabar yra. Bet

Baisus žmonių žudymo prietaisai
Prieš austrų kanuolę "Ško

da” šautuvas yra tik 
žaislas.

F. Gražys.

{ buvusius vai* 
paraisiečius.

Pats gyvenimas privertė 
musų vientaučius važiuoti Į 
svetimas šalis ir ten apsigy
venti. Kai-kurie musų vien
taučiai jau daugiau kaip ke
turios dešimtis metų atgal 
pasirinko Suv. Vai. už nau
ją savo tėvynę.

Iš karto lietuviai važia'’'' 
Amerikon vien tik pasipini
gautų. Svarbiausis jų tiks
las buvo uždirbti šiek-tiek 
pinigų ir su jais grįžti Lie
tuvon, idant paskui čia lai
mingiau gyvenus.

Bet ilgainiui iš Lietuvos į 
Ameriką pradėjo važiuoti 
tūkstančiais, o iš Amerikos 
Į Lietuvą grįžo jau tik šim
tai. Atsirado ir kasdieni
niai jų vargai, bėdos-rupes- 
niai.

Nuvažiavus svetimon ša
lin. iš karto nėra lengva pri
sitaikinti prie gyvenimo ap
linkybių, suprasti šalies gy
ventojų dvasią ir perimti jų 
nobudi, charakteri. Ir lie
tuviai. atvažiavę šion šalin, 
'š karto turėjo pergyventi 
daug visokių nesmagumų ir 
nemalonumu. Tuos nemalo
numus turėjo pergyventi ir 
ant savo pečiu panešti toji 
jaunuomenės dalis, kuri, be
sinaudodama šalies laisve ir 
kaikuriais kitais gyvenimo 
parankumais bei patogu
mais, panorėjo įgyti šiek- 
tiek mokslo. Vienok šalie, 
mokyklos būva taip sutvar
kytos, jog suaugusiam ir 
anglų kalbos mažai mokan
čiam ateiviui—jaunuoliui 
buvo negalima stoti į mo
kyklą.

Iš karto Amerikos lietu
vių jaunuoliai, rods. nelan
kė jokių mokyklų. Ilgainiui 
kai-kurie jų pradėjo šlietis 
prie lenkų ir jieškoti mokslo 
jų apšvietos įstaigose, mo
kyklose. Lenkai-gi lietu
vius nekaip sutiko: mokyklų 
valdybos ir profesoriai sten
gėsi, idant jų mokyklose 
esantieji lietuviai kuogrei- 
čiausiai sulenkėtų. Kas ne
pasidavė jų pageidavimams, 
tą jie prievarta ir baudimu 
vertė pildyti jų pageidavi
mus. Vos dešimts—penkio
lika metų atgal belankantie
ji lenkų seminarijas ir kole
gijas kai-kurie lietuvių jau
nikaičiai gavo mušti nuo 
lenkų-profesorių vien už tai, ; 
kad išdrįso savo giminėms ] 
parašyti laišką lietuviškai, 
arba už tai, kad neišsižadė-

Iš Argentinos.
Argentinoj jau artinas 

šiltas, malonus pavasaris; 
gamta pradeda atsigauti; 
Žemesnėse vietos, prie u- 
pių, upelių, vakarais prade
da skambėti įvairiausi pau
kščių balsai, kurie ramina 
žmogų, suteikia energijos ir 
vilties.

Bet iš kitos pusės, pažvel
gus plačiau gyveniman, pa
matai nešvariausias, supu
vusias, nudėvėtas, niekam 
netinkamas šio surėdymo 
sąlygas, kurios da ir šiame 
pavasaryj ketina vieton 
džiaugsmo, suteikti alkio, 
ašarų pietus...

Vietos šalyje tūkstančiai 
šeimynų, gerų žmonių netu
ri darbo; kurie nori dirbti, 
bet neturi ką. Nori valgyt 
nors sausos duonos — netu
ri... šalies laikraščiai visoj 
krokos dalyj, rašo kiek nu
sižudo geriausių, teisin
giausių žmonių, neužsiga
nėdinančių savo gyvenimu.

Dėl ko-gi tie žmonės žu-

zijoj kareiviai tankiai pri- 
, skaitoma prie prapuolusių, 
i kadangi nepasilieka jokių 
pėdsakų prirodymo mirties.

Iš Galicijos mūšių sugrį- 
. žęs į Varšavą chirurgas Les- 

ginčev pasakoja pasibaisėti
nus dalykus apie vartoja
mus šioje karėje žmonių žu
dymo prietaisus. Jisai sa
ko, kad šioje karėje mažieji 
ginklai ir kulipkos nelošia 
jokios rolės.

Šautuvas, sako jis, yra tik 
pėstininkų žaislas, o pėsti
ninkai nekariauja. Kada 
didžiosios kanuolės užbai-j 
gia savo darbą, tik tuosyk j 
pėstininkai įsikrapšto į 
tranšėjas kanuolių laimėtas 
ir užima jas.

Sulig to chirurgo septyni ; 
aštuontadaliai kareivių yra 
sužeidžiama granatomis; 
pusė jų skaitliaus sužeidžia
ma didžiojo kolibro šovinių 
ir tik likusioji dalis sužei-1 
džiama laukų hovizerų ir 
laukų kanuolių.

Rusai labiausia bijo aust
rų hovizerių "Škoda,” kurių 
šovinys sveria 2800 svarų, 
turi 42 centimetrų diametre. 
Tečiaus "Škoda" yra hovi- 
zeriai ir jų šoviniai skiriasi, 
apart diametre, nuo garsių
jų Kruppo 42 centimetrų 
šovinių, vartojamų vokiečių.

"Škoda” hovizerio šovinys 
iškįL keturios ir pusę my
lios ir paskui krinta žemėn. 
Nukritęs ant minkštos že
mės šovinys įlenda 20 pėdų 
į žemę ir tada plyšta.

Pasekmės plyšimo šovinio 
baisios. Viskas žūsta už 150 
vardų nuo plyšimo vietos, 
kiti yra užmušami dar to- 
liaus.

Daugelis žmonių, į ku
riuos nepataiko metalo ske- 
veldros. akmenis ar žemės, 
bun? užmušami, sudrasko
mi a” apakinami vien gaso 

i spaudimu.
Arte’iau esa^Us žmonėm 

i sudraskomi į šmotelius, kar
tais pasilieka tik drabužių 
skudurai.

Iš esančių arti plyšimo 
vietos žmonių nepasilieka 
nieko, net ir drabužiai ir 
tie prapuola, pasilieka vien 
smulkus geležiniai daiktai. 
Gi visai arti plyšimo esantįs

r

i

šiandien žmonės turi mirti šautuvai būna sutarpinami 
iš bado, kada kelios ypatos lyg kad žaibo užgauti.
valdo šalies turtą. Kur tu- • žuvusieji tokioj eksplio- 
rėtų atstovauti visi piliečiai

Skapagirio Juozas.

f

ANGLIJA NETEKO JAU
381,983 ŽMONIŲ.

Anglija oficijaliai prane
ša, kad nuo karės pradžios 
ji neteko jau 381,983 karei
vių.

Taupinimo kasa 
po priežiūra Bra- 
slawskio ir Co. 
priima depozitus 
ir moka 3-čią 
nuošimtį. Išsiun
čia pinigus pagal 
žemiausį dienos 
kursą. Taipgi pa

dedam pinigus į valdiškas Rusi
jos kasas ir apskaitliuojam nuošim
tį net nuo didesnių sumų, kaip tūks
tančio rublių. Visokias bylas, per
vedimus ir kitokius dokumentus pa
darom. Laivakortės. Galima va
žiuot į Rusiją ir iš ten be jokio pa
vojaus. (45)
Russian-American Bureau

Viršiausis Biuras: 160 N. 5th Avė. 
Filijų Biuras: 507 W. 12th SU

CHICAGO, ILL.
Atviras iki 8 vai. vakare. 
Nedėliomis nuo 9 iki 4 po pietą.

išmok AnAngliškai kalbėti skaityti ir rašyti
Išmokinsime jus Angliškai kalbėti, skai

tyti ir rašyti labai trumpame laike už še
šis dolerius ūktai. Šis mokslas yra 
labai parankus kiekvienam, nes mokina** 
me naujausiu budu per koresjxHidenc.)a 
jūsų namuose be skirtumo kur gyvenate. 
Rašykite platesnių paaiškinimų arba pra- 
dukyte mokintis tuojaus, prisiųsdami pi
nigus:

AMERICAN SCHOOL of LAM6UA6ES

1741 W. 47th st., Chieago, UI.
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SKAITYKIT SU ATYOA!
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:

(1-6)
K. MARC1NKEVIČIA,

1324 So. lOth st., Sheboygan, Wia.

EILIŲ KNYGA
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pamokinimų. Ji yra krautovė žinios ir talpina tikrai tokius daiktus, katrus 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 ai^kei, atkirpk ir siusk tą Už Dyką Kuponą.

•t ’n.vrHlvri'

/:

J Gražiausių Dainų ir Naujausiųg

*
Stejtas

DR. J. RUSSEL PRICE CO., L. 202, 208 N. FHth Are., Chicatfo.
Godotlnasai:—Aš esu užinteresuotas jūsų Už Dyką Knygos Paslulynimul ir norėčiau 

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

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

Miestas

p Papuošta daugeliu spalvintų puikių paveikslų, 
Ė 223 puslap. didžio, apie 150 įvairių eilių, tinkamų 

deklamuot ant viešų susirinkimų.
Knygoje trijų rusių eilės: 

TAUTIŠKOS, ŠEIMYNIŠKOS IR
DARBININKIŠKOS.

p Tai gražiausia ir turtingiausia eilių knyga lietu
mi vių kalboje. Kiekvienas turėtų papuošti savo 
p knygynų minėta knyga. Kaina tik 75 centai. 
I Ta pati knyga drūtais audimo apdarais — $1.00. 

I SIELOS BALSAI
PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO 

DARBO VALANDAS.
Kiekvienas nusipirkęs tą knygą pasidžiaugs. 

Pinigus geriausiai siųst ”Money Orderiu,” popie
rinius galima siųst tiesiog paprastam konverte, 
užrašius aiškiai adresus savo ir "Keleivio 
prilipyt už 2c. markę.

"KELEIVIS,” SO. BOSTON, MASS.

50,000 
KNYGŲ 
VISIŠKAI UŽ

DYKĄ
Kožnas vyras turi pareikalauti umu 

laiku vieni) iš tų Stebuklingų 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 įgau-^ ligas ir 
kaip jiems gali būti sugrąžinta svei
kata, stipruma*- spėkas trumpu lai
ku ir su ma-zais kaštais. Jeigu nori 
utm vyras tarp vyrų—stipras, resnas, 
energitiškas vyras, 
ta knyga parodys 
kelia.

Kelias į Sveikatą, 
Stiprumą ir Energiją,

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

a 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, barningas ir aržus; pasargis ir 
visas sunykis iš ryta; nedrąsus ir ša
linis nuo draugystes; nuliudvs, 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
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Puotos by Am<
Paveikslėlis parodo francuzų ir anglų komisijonierius, kurie dabar rūpinasi Amerikoj 

gauti 1,000,093,000 paskolos karės reikalams. 
Brac-kett, Octave Homberg ir Ernest Mallet.
Pierpont Morgan ir vyriausisAnglijos teisėjas lordas Reading (buvęs Rufus Isaac. žydas)

Jų vardai viršutinėj eilėj: Basil R. 
Apatinėj eilėj: Amerikos piniguočius

KELEIVIS

F. J. BAGOCTUS
Real Estate Mortgečiai, Deedai, Titles. Abstraktai 

Patentai, čarteriai. Kolektavimas ir Siuntimas 
Pinigų. Teismiški Reikalai.

St>. BOSTONE:
l'tarninkais ir Subatomis,

28 Broaduay.
Tel. So. Boston 935 W.

KNYGOS
"KELEIVIO” SPAUDOS

Spektaklis So. Bostone.
LSS. 162 kp. pereitą S’t- 

batvakarį Labdarių salėje 
sulošė du veikalu: vienavei
ksmę Korženevskio komedi
ją: "Medicinos Daktaras" ir 
dviveiksmę Petliuko kome
diją: "Velnias — ne Boba." 

"Medicinos Daktaras” vei- 
kaliukas silpnas, ir kaipo 
"komedija" labai netikusiai 
parašytas. Pati tendencija
— pajuokimas Lietuvos ba
jorų. — visai neindomi A- 
merikos gyventojams, kurie 
su bajorais kasdieniniam 
gyvenime nesusiduria ir tu
rinys sunkiai suprantamas.

Veikiančios vpatos: Vai- 
vadienė (Juzė Skiraičiutė), 
jos sūnūs karolius (Homun- 
culus), jos sesuo Maršalkie- 
nė (Marė Selkiutė), Maršal
ka (P. Brazaitis). Teisėjas 
(Juozas Baliunas) Hipolitas
— maršalkų sūnūs (Titas 
Greviškis). Pulkininkas 
(Rokas Mizara), Ona — jo 
duktė (Aldona Skiraičiutė) 
ir Steponas — tarnas (J. 
Audickas). Geriausiai savo 
roles atliko Brazaitis, Ba
liunas. Audickas, Selkiutė ir 
Miz ara, nors ir visi kiti už
duotis atliko
Kadangi veikalas ne kaip 
pritaikintas scenai, tad įs
pūdį ant žiūrėtojų nekokį 
padarė. Karolius su Ona 
turėjo atlikt roles 
mylėjusių ypatų, bet

^scenos ta meilė buvo artifi-' 
cijalė, šalta. .Vienok trupi
nėliai juokų Teisėjo. Stepo
no, Karoliaus ir Maršalkos 
atitaisė mažesniuosius ne- 
dateklius, taip kad pabaiga 
komedijos buvo gana malo
ni.

"Velnias — ne Boba” — 
veikalas daug gyvesnis, lin
ksmesnis ir indomesnis. Jį 
atliko šios vpatos: Antanas 
Tindžiulis (Rokas Mizara), 
Mykolas Graibus (Homun- 
culusL Juozas Keraitis (J. 
Baliunas), Morta Keraitie- 
nė (Marė Krakauskiutė) ir 
Klumpickienė (Teofilija 
Brazaitienė). Šis veikalas 
buvo atliktas geriau: mat 
labiau pritaikintas scenai. 
Jei Tindžiulis ir Graibus bu
tų truputį savo roles geriau 
mokėję, efektas butų dar 
pasididinęs. Puikiausia už 
visus savo roles atliko Kra
kauskiutė — jai tik scenoj 
ir būt! Savo šablonišką 
"Velnias — ne Boba” rolę 
atliko taip, kad rodos ji ir 
pergyveno tą, ką perstatė.

BROCKTONE:
Panedėliais ir Fėtnyčiomis.
Barristers Hali, 45—46, 
kampas Main ir Belmont Sts.

Tel. Brockton 1875.

kontroliuoja Lietuviu 
Draugijos N ukentėjusiems 
nuo Karės Šelpti atstovą. 
Jisai negali kalbėt su žmo
nėmis nė telefonu, jeigu ku
nigo gaspadinei tie žmonės 
nepatinka.

Kalbėjęs telefonu.

PARSIDUODA PIGIAI
Pečius, Lova ir Kamoda. 

laikyti ir mažai vartoti. Galima 
tyt vakarais nuo 3 iki 9.

JONAS KUKANTIS.
39 Swallow st., kampas O st,

So. Boston, Mass.

Gerai už
r.ia-

M. ANDRIUŠIUTĖ

Amerikos ”Macochas” arba kaip kn. 
Schmidtas supiaustė merginą Oną 
Aumuller. Knygelėj surinkti visi 
rūmą kurie buvo prirodyti teisme, 
naudinga perskaityt kiekvienam 10c

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

Dievo žmogus. Labai užimantis 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

Anarchizmas. Pagal Proudono mok
slo parašė d-ras Elzbachar, vart4 
Briedžių Karaliukas .................... lto

1 Lagalski žmogžudžiai. Trijų aktų 
tragedija, paimta iš revoliucijos 
laikų ............................................. 10o

Kur musų bočiai gyveno. Tai yra ti- 
ri nė j imas, kur buvo pirmutini Žmo
nių lopšinė. Knyga naudinga ir pa
mokinanti. Parašyta Z. Aleksos, 
kuris daug darbo pašventė tirinšji- 
manis lietuvių praeities ............ 24«

Džian Baubus Spyčiai ir kitos fonta. 
Daugiau juokų negu sali u ne alsus. 
Jei nori gardžiai pasijuokt, tad nu
sipirk tą knygą ............................... Mt

Alkoholis ir kūdikiai. Kas yra artN> 
tikisi būti kūdikių tėvais, būtinai 
turėtų perskaityti šitą knygutę— lOe

išskiriant kelis 
sius jaunuolius, 
rimavo, laukdami 
gos ir šokių 
penkios mergaitės,
madiskai, trumpais 
liais apsirengusios, 
tos bėgiojo į moterų kamba
rį. Viena juodai apsirėdžiu
si, su plikom rankutėm, bė
gyje poros valandų perstaty 
mo, patėmijau. net šešis syk 
ten einant. Nors tas trupu
tį ir pykino klausytojus, 
vienok viską krūvon suė
mus. vakarą galima pava
dint gana gerai nusisekusiu.

Pastebėtina, kad skrajo
janti krasa buvo labai gyva. 
Į valandą laiko išparduota 
600 atviručių ir keli šimtai 
gyvų gėlių.

Už atvirutes dovanas lai
mėjo šios vpatos: Lev. Mi- 
leikiutė Dr. V. Kudirkos 
Raštus (gavo 156 atviru
tes), Ona Kubiliutė "Sielos 
Balsus," J. Zdanevičius "ba- 
ksą" cigarų ir R. Mizara 
("Kel." spaustuvės darbi
ninkas* metams "Keleivį." 

Ciprijonas.

čia girnų- siu. — mes vėl padėsime val
ku rie ne- 

užbai-
Keturios ar 

nauja- 
sijonė- 
nuola-

Iš St. Šimkaus prakalbų.
Klausiausi nedėldienio va

kare. pobažnytinėje salėje, 
p. St. Šimkaus prakalbų. 

. Kalba gyvai ir energiškai.
atsakančiai. Apipiešęs Lietuvos var

gus, baigdamas kalbą p. 
Šimkus ilgai ir karštai agi
tavo grįžti visus lietuvius 

, tėvynėn, kad atbudavoti su- 
• griautą Lietuvą. "Ar kuris 
turite pinigų, ar neturite — 

, visi grįžkite - visi ten busite, 
po karei, reikalingi"— skel
bė kalbėtojas.

Stovėdamas užpakalyj 
manęs tūlas apdegusiu 
nuo saulės veidu žmogelis, 
matyt iš "farmų" sugrįžęs į 
miestą, pusbalsiai atsiliepė: 
"Taip, grįžkite, atbudavoki- 
te Lietuvą, kad paskui. vėl 
barbarai išpustytų ir

ĮS1- 
ant

jusI. pačius išsmaugtų.
Skaudus prasčiokėlio

Kada 
važinėjo po Ameriką Dr. 

., jis panašiai 
p. Šimkui šaukė lietuvius 
grįžti tėvynėn. Dauguma 
jo paklausė ir sugrįžo, šian
dien jau tie žmonės brolžu
diškoj skerdynėj paguldė 
savo galvas už tironų 
patavimą.

P-nas Šimkus, kaipo 
rikalų atstovas, padeda 
veikimu ir amerikiečių

i džiai, bet teisingi, 
į važinėjo p * '----- :
■ Basanavičius.

i

f

Be nereikalingu pauzų — kslus 
dėlei rolių nemokėjimo — 
veikalas nusisekė taip, kad 
geriau nuo mėgėjų ir negali-1 
ma reikalaut. Visi aktoriai 
abiejose komedijose buvo 
atsakančiai apsirengę, ge
rai nugrimiruoti ir nudavi- 
mus puikiai pritaikė.

Publikos buvo apie 3 šim
tus ir užsilaikymas puikus,

žo-

vies-

kle- 
savo 
au

komis sustiprėti klerikaliz
mo tvirtovei Lietuvoje (juk 
gerb. rašytoja Žemaitė aiš
kiai apibudino Lietuvos kle
rikalų šelpimo draugijos ti- 

ir politiką, kurios au
toritetui nėra pamato neti
kėti). Nors ponas Stasys 
Šimkus ir sako, kad au
kos bus sunaudotos tei
singai, bet duodami tas au
kas i kunigų rankas mes to
mis aukomis sustiprinsime 
kunigijos galybę ir, jei lais
va dvasia, revoliucios aušrai 
švintant, ims kilti iš griuvė- I

SO. BOSTON. MASS.
LINKSMI sOKIAi:

Rengia I ietuvių Jaunuomenės Ra
telis, bus Pėtnyčioj. 24 d. Rugsėjo 
(Sept.). 1915. Prasidės 7:30 vai. va
kare ir tęsis iki vėlai naktį. Lietu
vių Salėj, kampas E ir Silver gatvių, 
Šiuomi užprašomi atsilankyti visi 
lietuviai ir lietuvaitės iš So. Bosto
no ir apielinkės, nes tai bus puikus 
šokiai. G ra jis geriausia orkestrą 
visokius naujausius šokius.

Visus širdingai užprašo (38)
Komitetas.

džiai kramolą malšinti, kad 
užslopinus laisvės švytruo
jančią liepsnelę ir už kelių 
desėtkų metų sukėlus sker- 
nes. vėl išnaujo nuterioti tė
vynę.

Aukų p. Šimkaus prakal
bose pobažnytinėj salėj su
rinkta $858.00 ir Labdarių 
salėj 8243.00 (Tą dieną buvo 
dvejos p. Šimkaus prakal
bos). Viso Si.101.00.

Homunculus.

Kunigai šaukėsi bedievių 
pagalbos.

Pereitoj subatoj kunigai 
pradėjo spausdint savo lai
kraštį ir susigadino mašina, 
šokinėja vyrai aplinkui, žiū
rinėja. bando vieną šriubą. 
bando kitą — mašina neina 
ir gana. Pasišaukė "Atei
ties” administratorių — 
mašina neklauso, ir to. 
čia subatos vakaras, ant ry
tojaus reikia "darbininkiš
ko” laikraščio. Šaukiasi 
Dievo pagalbos, bet nieko 
negelbsti.

Kunigėliai nusiminė.
Kažin kas ten patarė 

kreipties į "Keleivį.” šauk- 
ties bedievių pagalbos kuni
gams labai nemalonus da
lykas, o tuomi labiau, kad 
tam savo laikraštyje jie tuos 
"bedievius” visaip apkalba. 
Bet ką darysi? Mašina nei
na. Dievas nepadeda — rei
kia šaukties prie "bedievių" 
ir socijalistų.

Bet subatomis po pietų 
"Keleivio” darbininkai ne
dirba. Vėl bėda. Reikia 
jieškot, kur jie gyvena. Vie
ną surado. "Susimildamas, 
gelbėk,” sako, "musų 
na neina.”

”Tai turbut velnias į ku
nigų mašiną įlindo.” i 
"Keleivio" darbininkas.

"Dievai žino... Neina ir 
gana.”

Nuėjęs "Keleivio” darbi
ninkas apžiurėjo, pastatė į 
savo vietas dalis ir mašina 
eina. Mat mašina klauso 
darbininko, bet ne kunigo.

O

masi

sako

Šimkus kontroliuojamas ku
nigo gaspadinės.

Pas vieną žymesnių So. 
Bostono lietuvių atėjo Lie
tuvių šelpimo Draugijos at
stovui p. St. Šimkui laiškų. 
Sužinojęs, kad šiomis dieno
mis p. Šimkus atvyko S. Bo
stonan ir apsistojo pas kun. 
Žilinską, minėtasai lietuvis 
kreipėsi telefonu klebonijom 
kad persitikrinus, ar ištiesi] 
p. Šimkus tenai yra ir kad 
pasakius, jog jam čia yra 
laiškų. Kunigo telefonu at
siliepė jo gaspadinė. Pa
klausta jos, ar galima pasi
kalbėt su p. Šimkum. ”0 
kas nori su juo kalbėti?” pa
siteiravo kunigo gaspadinė. 
Jai paaiškinta. Kunigo ga
spadinė tuomet atšovė: ”Su 
tokiais žmonėmis Šimkus 
negali jokių reikalų turėti!” 
ir uždarė telefoną.

Vadinas, kunigo gaspadi-

D-RAS SI. AHDRZEJEWSKi
Vienatinis lenkiškas

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

238 Harrison avė. Boston.

D RAS B. L. BERNARD
Seniausia 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.

MOTERIŠKU RUBU SIUVĖJA
Siuva Visokius Kubus pagal 

Naujausias Madas. 
Greitai. Gražiai ir Pigiai.

Rudeniui atėjus vasariniai aprėda- 
lai jau nebetinka; todėl merginos ir 
moteris, ateikit pas mane užsisakyti 
aprėdalų, kurie pritiks rudeniui ir 
žiemai. Mano darbu ir kaina busit 
visos užganėdintos.

Siuvu ir vyriškus drabužius.
324 E St.. So. Boston, Mass.
tampus Broadvray, ant 2-rą lubų.

LIETUVYS FOTOGRAFAS

Traukiu Paveikslus bile kokiu 
laiku ir visados gerai padarau.

Reikalui esant Kreipkitės 
pas mane.

hj
JONAS A. ANDRUŽIS, 

453a Brosdway, S. Ecston, Mass
<

Vienatine Lietuviška 
Valgykla So. Bostone.
Musų V-ilgykloje-restoracijoj pali- 

l ma pauti skabiausius ir sveikiausius 
■ valgius angliškai ir lietuviškai su
taisytus. Iš lietuviškų valpių turi- 

j me: blynų, virtinių, lietuviškų sriu- 
i bu ir kitokių gardėsių. Valpantie 
> restoracijose lietuviai ateikite persi- 
’ tikrint ir nusipirkt vaigio tikietus, 
i kurius mes parduodam $4.-'O vertės 
: tiktai už $3.50 ir $3.50 vertės už $3.00

Taipgi laikome cigarų, cigaretę, 
šalto toniko, maxės ir t-t. (40)

S. REINARI).
204 W. Broad way,

So. Boston, Mass.

Kurgi tas viskas nyksta? Pagal K. 
Kautskį 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............................50c

Nihilistai arba užmušimas caroAlek- 
tandro II. Tragedija trijose veik
mėse. Gražus teatrališkas veikalas 
ir nelabai sunkus perstatymui. Iš 
viso reikalaujamos tik 28 vpatos 25c

Žmogaus išsivystymas. Kaip ir iš 
kur atsirado ant žemės žmogus? 
Išsivystė iš beždžionės nekurie sa
ko. Bet iš kur atsirado beždžionė 
1 ra 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 apdaryta........................... 50c

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

Byla Detroit’o Katalikų su Socijall- 
stais. Knygelėj atspauzdi^ita visa* 
tardinėjimas kaip vienos taip ir ki
tę., pusės, todėl bešališkai parodo 
ant kiek išauklėtas pas mus žiau
rumas. Naudinga perskaityt lygiai 
katalikui kaip ir socijalistui. Su pa
veikslais................................................... 2*4

Lengvas būdas išmokt angliškai Al 
knyga sutaisyta taip lengviai ir su
prantamai, kad kiekvienas gali iš 
mokt greitai kalbėt angliškai, ku
ris tik bent kiek gali lietuviškai 
skaityti. Joje telpa netik atskiri 
žodžiai, bet ištisi sakiniai, pasikal
bėjimai darbo jieškant, važiuojant 
kur nors, nuėjus krautuvėn, pas 
daktarų, pas barzdaskutį, pas siu
vėją ir tt. Su fonetiškų ištarimu ir 
gramatika .......................................... 28g

Lytiškos ligos. Labai naudinga kny
ga apsisaugojimui nuo lytiškų ligų 
Parašė D-ras F. Matulaitis__ _ 10*

Amžinos dainos. Yra tai
.Tevaro dainų rinkines. Ant graži''* 
nopieros ir graži soauda .............!■*

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

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

”O. S. S.” arba šliubinė iškilmė. Tai 
vieno akto farsas, juokingas ir gė
las perstatymui ............................... 10c

I

LANDZIAUS
NAUJA APTIEK A

343 Broadway. So. Boston. Mass. 
Tarpe D ir E sts.

Vienatinis geriausis patarnavimas 
sveikatai.

Pašaukiame Jūsų daktarą 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. LANDŽIU.'-. Aotiekorius. 

(LYNC1I h
343 Brondway. So. Bnston. Mass.
------- ------------------------------------------->----------------------

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 persistatvdavo 
sau 
filozofų daleidimai apie musų že
mės išveizdą. Su paveikslais. .. 1<>

Papa-čio žiedas ir kitos gražios apy
sakos. kuriose nurodoma, kaip ne- 
kurie žmones išsitikėję į visokius 
burtus ir tt......................................... 15c

žemę. Labai žingeidus senovė?

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

Popas ir velnias. Toje knygutėje 
telpa labai graži apysaka "Adomas” 
ir Jieva" ir kiti dalykai. Pilna juo
kų ir nuliudimo ............................... 10c

Reikalaudami knygų kreipkite* 
šitokiu adresu:

”KELEI VIS”
’S BROADWAY, S. BOSTON. MASS

Dykai.
1.000 lietsargių vyriškų ir 
moteriškų Dykai, kiekvie
nam, kuris pirks pas mane 
laikrodėlį, žiedą, branzalie- 
tą ar lenciūgėlį, duosiu S2.00 
vertės lietsargį dykai. To
kias dovanas duosiu nuo 14 
rugpiučio iki 20 rugsėjo.

Taisome visokius laikro
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.

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

Kodėl aš netikiu j Dievą? arba tikė
jimo kritika. Parše Iksas. Kny
gutėj tik protingi nurodymai, pa
remti ant faktų. Kiekvienas geros 
katalikas, valr.amanis privalo j* 
perskaityti........................................... 20

Materijalistiškasis istorijos sunroti 
mas. Jei nori žinoti, kas gimdo pa 
•'.-'.ulije įvairius nuotikius. ta? ner- 

aitvk šita knygutę. Kalba lengvi 
’-iSn; -liš'rjs išvedimai.............

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

Davatkų gadzinkos. Padidinta ir pa
derinta 6-ta laida juokingų daine
lių. pašiepiančių davatkas ir kitus 
orietarus ..........................................  >i»

Pajieškau 2-įį Apty.
Pardavinėjimui laikrodžių ir kitų 

auksinių daiktų. Turi mokėt lenkiš
kos ir rusiškos kalbos, taipgi turi tu
rėt kauciją užsistatyt. Atsišaukit 
greit:

P. Ketvirtis Jewelry C o.,
324 E. str., So. Boston, Mass.

Visokius Vyrams Drabužius 
Siuvame ant Užsakymo 

Išvalome, sutaisome ir išprosi- 
name senus.

jj Vienintelė Kriaučių kompanija 
» So. Bostone, kur visame duoda 
ij gera ir gražų darbą už prieina-

U 
)>

mą kainą. |>
PASIŪDINK PAS MUS SIUTĄ R 
O NEŠIOSI IR DŽIAUGSIESI. (Ii 
Todėl, kurie norit pasisiudint L; 
perą siutą, išvalyt arba suprosit, {3 

kreipkitės pas mus.
SOUTH BOSTON CISTOM j 

TAILORING CO.
278 Broad vay. So. Boston, Mass. R

VIENATINĖ LIETUVIŠKA

■ t

Skaudejiraai Strėnose

[Severcs Gotkinfisks Aliejis]

Linimentas ištirto gerumo. 25 ir 50 c.

Gothard Oil.

ir šonuose greitai 
narni vartojant

M r. Stepaan Plac- 
ko iš Marietta, N. 
Y., šitaip mums ra
šė:

Jis yra rekomenduojamas lokaliam 
vartojimui prie

reumatizmo, neuralgijos, išsinarini
mo, pasižeidimo, ištinimo, ištinusių 
gyslų, sustingusių sąnarių ir raume
nų, mėšlungio, skaudėjimo ir gėlimo.

“Man skaudėjo strė
nos ir šonai ilgiau, kaip 
per penkis metus. Ban
džiau visokius gydymus 
ir viskas buvo veltu:. 
Paskui a$ radau Se- 
vera’s almarac’ą ir ra
dau. jos Severa’s Go- 
thnrd Oi! butų geriau
sia išbandyti. Aš ban
džiau rą gyduolę ir 
skaudėjimai išnyko. Aš 
sakau, jog tas taipgi 
gerai de! skaudėjimu ko
jose. ir galiu rekomen
duoti tiems, kurie ken
čia lokalius skausmas 
arba gėlimus.”

Žaizdos,
įsisenėjusi skaudėji
mai. spaugai, karbun
kulai arba nudegimai, 
nusiplikinimai. apdė
vimai greitai pagija, 
kuomet

S
EVERA’S

Hsaling Ointment 
iSeveros Gydanti Mostis 1 

vartojama. Kaina 25c.

Severos preparacijos visur parduodama, pas visus aptieki- 
ninkus. Žiūrėk, kad butų Severos, neimk kitokių. Jei 
jūsų aptiekininkas neturi, tai kreipkitės tiesiog pas

W. F. SEVERĄ CO., - Cedar Rapids, Iowa.
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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. Pamoda 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
Perfumos visokiu gėlių 25. 50, 75, $1.00, $2.00 ir daugiau. 

Taipgi turiu visokių gyduolių vėliausio išradimo, nuo visokių 
paslaptingų ir kitokių 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. ’ 1

Visokiame reikale kreipkitės šituo adresu:

K. ŠIDLAUSKAS

z

-

226 BROADVVAY, 
KAMPAS C STR.

S0. BOSTON, MASS.




