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Caras nusiuntė Bulgarijai ultimatumą, kad į 24 valandas ji išvarytų visus vokiečių oficierius ir viešai pertrauktų visus santikius 
su Vokietija ir Austrija. Tą reikalavimą parėmė Anglija, Francųzija ir Italija. Bet išėjo 24 valandos, o Bulgarija nieko neat
sakė. Tas reiškia, jog ji eina su Vokietija ir todėl sanjungininkai nutarė tuojau iš visų pusių ją užpulti. Graikija ir Rumunija 
taipgi eina su jais prieš Bulgarija. Taigi prie kares prisideda dar trįs valstybes. Rusija pradeda atsigauti, nes daug vokiečių 

ištraukta Francuzijon, kur sanjungininkai pradėjo smarkiai veikti. Maskvoje kruvini sumišimai.

Maskvoje šaudo žmones
ŽUDO ŽMONES TAIP- 

PAT, KAIP ANT KA
RĖS LAUKO.

Rugsėjo 29 d. iš Petrogra
do atėjo žinia, kad per pa
skutines dvi dienas Maskvo
je buvo dideli sumišimai, ku
riuose daug žmonių buvo 

- --į sužeista ir penki užmušta,
rataknmis ! Maskvos policmeisteris iš- 

« w-: ei°?s - nuėsto gyventojus
zicijas, kurias jiems atėmė atsišaukimą, kad užsilaiky- 
francuzai bėgyje aštuonių '.ramiai^ateityje vengtų 
dienų savo ofensivo. 
čiaus iki šiol visos vokiečių Draudžiama 
kontratakos buvo atremtos 
su didžiausiais jiems nuos
toliais ir francuzai nuėjo 
da toliau pirmyn. - . .. ... ....

Apie tuos vokiečių bandy- R.iause' kilo dėl pasipnesi- 
mus Paryžius sako taip: nimo valdžiai. Teciaus ten

"Vokiečiai ryžosi užberti pat sakoma, kad nauses hu
musų pozicijas šoviniais su Y? ne pontisko pobūdžio, 
nuodingais gazais. Bet jų ^ira Pastaba skamba labai 
baterijos buvo nutildytos keistai. . J1 taip ir sako, 
milžiniška ir destruktive kad t0® riąuses buvo politi- 
francuzų artilerijos pajie- sko pobūdžio.
ga. Vokiečių antpuolis su . i5iaiP ar raiP, caĮ’° 'aidžia 
mieriu atsiimti atimtas iš Jau pnsipazjsta, kad
jų pozicijas Šampanijoj ir an^, Maskvos gatvių pasihe- 
Artua rajone pasibaigė nau-P° z.mo.nį¥ kraujas. Žmonės 
ju jiems smugiu. i pasipriešino valdžiai. Pasi-

"Keturis kartus užpuoli- priesimmas nuveikta gink- 
kai ryžosi atsiimti savo ap-pu- Tas.reiškia. kad Rusijoj 
kasų linijas į šiaurę nuo kai- ■ revoliucija jau prasidėjo, 
no No. 140. __ 2__ ,
bombomis ir ranKinemis i 
granatomis, o paskui siuntė; 
atakomis savo pėstininkus1 
pirmyn, bet jie buvo iškirsti 
kaip šienas, o katrie liko, tie 
bėgo atgal ir slėpėsi savo 
apkasuose.

"Pasibaisėtina batalija 
buvo Mesnil-les-Hurlus 
šiaurėje, kur vokiečiai ata
kavo su negirdėtu pasiryži
mu tūlas pozicijas, kurias 
francuzai buvo atėmę iš jų 
pėtnyčioj. Bet ir čia jie bu
vo priversti bėgti atgal, pa
likę daug užmuštų.”

Francuzijoj siaučia 
baisus mūšiai.

Vokiečiai nori atsiimti savo 
pozicijas, o francuzų ar
tilerija skina juos kaip 

žolę.
Gavę didelių sustiprinimų 

pereitos subatos naktį, vo
kiečiai pradėjo < * 
francuzus kontratakomis, 
norėdami atsiimti savo po-

Jie 2 teiks, vo "
rankinėmis PIRMUTINĖ ŽINIA APIE

BIRŽELIO RIAUŠES 
MASKVOJ.

i Šiomis dienomis Ameri
kos spaudą pasiekė pirmuti
nė korespondencija iš Ma
skvos apie buvusias tenai 
birželio mėnesyje riaušes. 
Iki šiol Rusijos cenzūra ne
norėjo išleisti jokių smulk-s 
menų apie tas riaušes.

Riaušės tvėrė nuo 9 iki 12 
birželio.Praslinko nuo to lai
ko jau trįs mėnesiai, bet 
pergyventų tuomet įspūdžių 
žmonės užmiršti vis dar ne
gali. Turtu ir sveikata per 
tas riaušes nukentėjo 392 
žmonės ir buvo 61 padegi
mas. Tarp nukentėjusių 
buvo 113 Vokietijos ir Aus
trijos valdinių, 189 rusu su 
svetimtautiškomis pavardė
mis ir neutralių bei jungti
nių valstybių valdinių. Ru
sų su rusiškomis pavardė
mis nukentėjo 90. Turto iš 
viso sunaikinta už 38,506,- 
623 rublius, iško apie 6,000,- 
000 rublių išpuola ant Vo
kietijos ir Austrijos valdi
nių. Beto da yra 122 nu
kentėjusių firmų ir 59 na
mai, kurių nuostoliai tebėra 
da neapskaitliuoti.

Paskalai apie šitas riau
šes ėjo jau senai. Tuomet 
buvo sakoma, kad riaušės 
kilo prieš vokiečius. Bet ši
ta korespondencija dabar 
sako, kad "tikrąją riaušių 
priežasti sunku butų pasa
kyti.” Vadinas, riaušės bu
vo ne prieš vokiečius.

EKSPLIOZIJA SUDRAS
KĖ ITALU LAIVĄ.

Italijoj, Brindisi uoste, 
kur stovi kariškas italų lai
vynas. pereitoj savaitėj iš
tiko didelė nelaimė. Iš neži
nomos niekam priežasties 
ant šarvuočio "Benedetto 
Brin”ištiko ekspliozija ir i 
7 minutas milžiniškas lai
vas nuėjo jūrių dugnan, nu
sinešdamas su savim vice- 
admirolą Rubin de Cerviną 
ir 342 kareiviu su oficie- 
riais. Tik tie išsigelbėjo, 
kurie buvo ant viršaus ir 
spėjo sušokti i jūres.

KIRTO AMERIKOS KON
SULATĄ.

Amerikos pasiuntinys 
praneša iš Štutgarto, Vo
kietijos, kad sąjungininkų 
orlaiviams tą miestą bom
barduojant. bombos skevel
dra pataikė i jo rūmą, bet 
nieko nesužeidė.

m ‘ taip apgailėtinų sumišimų, 
i ir susirinki

mus laikyti.
Policmeisterio atsišauki

mas teisina policiją, buk ji 
čia buvusi visai "nekalta.”

Bulgarijcs caras Ferdinandas (su žmona), kuris neišmintinga savo politika įklampino 
savo šalį į labai pavojingą jai karę. Apačioje Bulgarijos kareiviai, kurių esą mobilizuo- 

. ta 300,000 prieš Serbiją. Kaip galit iš to paveikslėlio matyt, bulgarų kariumenė labai 
j panaši į rusų kariumenę, tik ji geriau išlavinta ir dabar ją vadovauja vokiečių oficieriai.

Kas paimta Kaune.
"Berliner Tageblatto” ko

respondentas praneša dar 
apie Kauno užėmimą, jog 
tarp atimtųjų kanuolių bu
vę visai naujų francuzų ka
nuolių iš fabrikos Schnei- 
der-Creuzot. Neapsakomai 
didžios daugybės šautuvų. 

■ visokios rūšies aprėdalų. 
j tarp jų daug iš Japonijos at
gabentų, įvairios municijos, 

.šaujamų mašinų ir t.t. ne
galima dar apskaitliuoti. 
Maisto dalykų, konservų, 
arbatos, cukraus, miltų taip 
daug rado, jog galima tuomi 
visą armiją ilgus mėnesius 
aprūpinti. Beto rado didį 
sandėlį naujų automobilių 

Į ir 70,000 kvortų benzino. 
Korespondentas dar rašo, 

i jog vokiečių nuostoliai ne
gyvais ir sužeistais žinoma 
ne maži, bet sulyginus su 
milžiniškais rusų nuosto
liais jie buvę visai nežymus.

KIEK RUSŲ PAIMTA 
NELAISVĖN.

Ženevos (Šveicarijoj) lai
kraštis "La Suisse” sakosi 
surinkęs žinias ir suskaitęs, 
kad nuo 1 gegužės iki 15 
rugsėjo vokiečiai su aust
rais paėmė nelaisvėn 2.571,- 
750 rusų. Beto teutonai pa
ėmę į tą patį laiką 6,000 ka- 
nuolių ir 4,000 kulkasvai- 
džių.

Laikraštis sako, kad ši
ltas skaitlines jisai surinko 
iš oficijalių Berlino ir Vie
nos pranešimų. Iki 1 gegu
žės gi vokiečiai su austrais 
turėjo paėmę 1,395.000 rusų. 
Taigi išviso paimtų nelais- 
svėn rusų bus jau arti 4 mi
lijonų.
NORI ŠAUKTI J 917 ME

TŲ NAUJOKUS.
Francuzijos parliatnentas 

dabar svarsto klausimą, 
kaip padidinus armiją. No
rima pašaukti 400,000 jau
nikaičių po 18 ir 19 metų 
amžiaus, kuriems ramybės 
metu butų reikėję stoti 1917 
metuose. Ateinančių 1916 
metų naujokai senai jau pa
šaukti ir išlavinti: ši rude
ni jie jau stos karės laukan. 

anglai"neteko dvie
jų GENEROLŲ.

Paskutiniuose mūšiuose 
Francuzijoj krito du anglų 
generolu: Capper ir Thesi- 
ger.

VOKIETIJA ŠAUKIA 1916 
NAUJOKUS.

Gruodžio mėnesyje Vo
kietijoj bus pašaukti kariu- 
menėn visi naujokai, ku
riems ramybės laiku reikėtų 
stoti sekantį rudenį. Tai 
visgi netaip da blogai Vo
kietijai su kareiviais. Ru
sija ir Francųzija rengiasi 
šaukti jau 1917 metų naujo- 

I
! Sc* v< x 
Skus.

VOKIEČIAI TIESIA LIE
TUVOJ DAUGIAU GE

LEŽINKELIŲ.
Lietuvos laikraščiai pra

neša. kad nuo Lauksargių 
per Jurbarką ir Kelmę vo
kiečiai tiesia geležinkelį iki 
Šiaulių. Iki Kelmės geležin
kelis esąs jau gatavas.

DŪMA KALTA Už REVO
LIUCIJĄ.

Taip galvoja dabar Rusi
jos juodašimčiai. Patrioti- 
škai-juodašimitiška rusų 
spauda dabar atakuoja du
rną kaip įmanydama ir rei
kalauja, kad caras neleistų 
jai daugiau susirinkti (da
bar durna caro paliepimu 
uždaryta). Anot juodašim
čių, durna kurstanti revoliu
ciją ir duodanti drąsos vi
sokiems ”kramolninkams” 
kelti prieš valdžią maištus.

MASKVOS BULGARAI 
NEKLAUSO PAŠAU

KIMO.
Rusijoj gyvena daug bul

garų. Išleidus dabar Bul
garijai Įsakymą, kad visi 
Bulgarijos atsarginiai grįž
tų namo į kariumenę, Mas
kvos bulgarai mušė savo ca
rui Ferdinandui telegramą, 
kad jie neis brolžudingon 
karėn prieš Serbiją.

Mat, serbai ir bulgarai, 
tai to paties kraujo slavai.

Lietuviai turėjo slaptą 
susirinkimą Vilniuje.

NUTARTA VOKIEČIUS 
PASITIKTI PRIELAN

KIAI.
Yčo kompanijai Durnoj iš

reikšta nepasitikėjimas.
"Dabartis" praneša, kad 

einąs Berlyne vokiečių laik
raštis "Natienal Zeitung” 
išspausdino savo korespon
dento pranešimą, užvardin
tą: "Rusijos lietuviai ir ka
rės situacija.” Šitą prane
šimą "Dabartis" paduoda 
taip:

”Vilniuje pirm kelių die
nų buvo slaptas lietuvių po
litikų susirinkimas, kur ap
tarta kaip lietuviai turėtų 
atsinešti į dabartinę karo 

Į situaciją. Susirinkusieji nu
tarė, nepraleisti šito mo
mento neišsirupinus kiek 

j galint tautai naudos iš da- 
' bartinės politiškos situaci- 
! jos. Nesą abejonės, jog vo
kiečiai, kurie jau dabar di
džiausią Lietuvos dalį užė
mė, visą Lietuvą užimsią. 

i Lietuviai turį tatai omenyje 
turėti. Susirinkusieji suta
rė, Lietuvos gyventojus kiek 
galint supažindinti su da
bartinės situacijos svarbu
mu. Pirm visako reikia 
tuomi rupinties, kad Lietu
viai Rusų agentų kiršini- 
mams pasipriešintų ir Vo
kiečių kareivius visoje Lie
tuvoje maloniai sutiktų. Su
sirinkime paskaityta at
spausti atsišaukimai, ku
riuos dalis po visą Lietuvą. 
Šituose atsišaukimuose 
žmonės prašomi, nebėgti 
nuo vokiečių, bet likti žemė
je ir turtą ir dagą išgelbėti 
nuo rusų sunaikinimo. Su
sirinkimas ištarė Lietuvių 
atstovams Valstybės durno
je didžiausi nepasitenkini
mą, kad jie neužtarė Lietu- 

j vių tautiškuosius reikalus 
I durnoje. Susirinkimas dar 
nutarė, daugiau lietuvių su
šaukti didin susirinkiman, 
kaip veik karės situacija 
dar labiau paaiškės. Susi
rinkimas dar pažymėjo, jog 
Rusų valdžia, karės atsiti
kimų spaudžiama, pasta
ruoju laiku Lietuviams la
bai meilinga pasirodžiusi, 
bet neiviens nėr tai nesiduo- 
siąs mulkinties, nes ypač 
lietuviai gana patyrę, kaip 
ilgai rusų meilingumas tve
ria.”

KAUNO VIRŠININKU 
PASKIRTAS KOESLI- 

NO BURMISTRAS.
"Dabartis” praneša, kad 

Kauno miesto viršininku 
(majoru) vokiečiai paskyrė 
d-rą Pusch. buvusį Koeslino 
miesto burmistrą. Jis turė
siąs suorganizuoti ir vesti 
civilį miesto valdymą.

Balkanuose artinasi 
baisi audra.

Sąjungininkai grąsina Bul
garijai, o teutonai — 

Rumunijai.
Sąjungininkai nusiuntė 

Bulgarijai reikalavimą, kad 
ji tuojaus paleistų mobili
zuotą savo kariumenę, tuo- 
tarpu gi Austrija su Vokie
tija nusiuntė Rumunijai rei
kalavimą, kad ši leistų per 
savo žemę vežti turkams 
amunicijos ir siųsti pagalbą 
į Dardanelius.

Graikija tuotarpu mobili
zuoja savo spėkas ir eina 
prieš vokiečius, jeigu šitie 
bandytų siųsti per Balkanus 
turkams pagalbą. Grai
kams į pagalbą pribuvo jau 
į Solonikus daug francuzų. 
Bulgarijos caras Ferdinan
das, sakoma, dabar jau pa
matęs pragaištingą savo 
žingsnį, per kurį jis gali 
netekti savo sosto, o jo žmo
nės—tėvynės, nes Anglija, 
Francųzija ir Rusija esą 
pasirvžusios dabar jau už
baigti Balkanų klausimą sy
kį ant visados. Sakoma, 
kad Bulgarijos caras, rau
damas nuo galvos plaukus, 
pasakęs, jog dabar jis esąs 
aklas žmogus, paleistas su 
degančia darvokšne tarp 
kūgių šieno ir kur-nors tu
rėsiąs pagimdyti gaisrą.

Tuo pačiu laiku, kaip Ru
munija gavo teutonų ulti
matumą, reikalautjantį ati
daryti jų armijai kelią, vo
kiečių kariumenė bandėper- 
sikelti per Dunojų ir įsiver
žti Serbijon, bet serbų arti
lerija, valdoma anglų arti
leristų, sutrupino vokiečių 
taisomus tiltus ir atrėmė a- 
taką.

PRIE VILNIAUS PAIMTA
21.908 RUSŲ.

Pasirodo, kad apsupti 
prie Vilniaus rusai ne visi 
ištruko. Dabar Berlynas 
praneša, kad kunigaikščio 
Leopoldo armija paėmė te
nai 70 rusų oficierių, 21,908 
kareivius, 3 kanuoles, 70 
kulkasvaidžių ir daug kito
kių daiktų, kurių vertė te
bėra da neapkainuota.

FRANCUZIJOJ ŽUVO 
120,000 VOKIEČIŲ.

Francuzų karės vyriausy
bė oficijaliai praneša, kad 
vokiečių nuostoliai per pas
tara ii sąjungininkų ofensi- 
vą Francuzijoj apskaitomi 
į 120,000 žmonių. Vien tik 
nelaisvėn paimta 23,000 vo
kiečių. Beto, vokiečiams 
atimta keli desėtkai kanuo
lių, apie pusantro šimto kul
kasvaidžių ir išmušta juos 
iš labai svarbių pozicijų. 
Sakoma, kad kaizeris užtai 
pavaręs du savo generolu.
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Peržvalga.
tLIETUVIŲ NUOMONĖS 

AMERIKIEČIŲ SPAU- 
DOJE.

Kaip buvom jau rašę. 
"Literary Digest.” vienas 
rimčiausių ir plačiausia 
skaitomų amerikiečių ma
gazinų. kreipėsi į visus atei
vių laikraščius.kad šie pasa
kytų jam savo žmonių nuo
mones apie dabartinę karę 
— katrai pusei jie daugiau 
užjaučia. Iš visų lietuvių 
laikraščių į šitą anketą aiš
kiai atsakė tiktai "Keleivis.” 
“Laisvoji Mintis" ir "Lietu
va.” Kiti arba visai nieko 
neatsakė, arba, kaip "V. L..” 
pasiteisino, kad nenori sto
ti nė vienų nė kitų pusėj.

"Keleivio" atsakymas "Li
terary Digest" magazine 
skamba taip:

"Konservatyvis elementą* 
— klerikalai ir tautininkai — 
užjaučia Rusijai, kadangi ru
sų tauta, kurios kultūra že
mesnė už lietuvių, yra men
kesni priešai... Progresyvis 
elementas — socialistai ir ra
dikalai ir Prūsų lietuviai — 
stovi Vokietijos pusėje, nes 
Rusija visuomet buvo pir- 
mynžangos ir laisvės prispau
dėją... Jeigu kova butų tik
tai tarp Vokietijos ir Rusijos, 
tai lietuvių tautos užuojauta 
aiškiai kryptų prie vokiečių, 
bet kadangi Francija, Angli
ja ir Italija yra Rusijos pu
sėj. tat daugelis musų žmo
nių bijosi, kad teutonų perga
lė reikštų pasaulinį jų užvie- 
špatavimą. ir to dėlei savo 
užuojautą jie teikia talkinin
kams.”

Buvusios "Laisvosios Min
ties" redaktorius sako, kad 
jeigu lietuviai butų privers
ti padaryti pasirinkimą 
tarp Rusijos ir Vokietijos, 
tai sunku pasakyti, ar jie 
pasirinktų kūjį ar priekalą, 
nes —

"Lietuviai per amžius ken
tėjo vokiečių priespaudą. — 
Aš privalau tik jums primin
ti senprusių likimą ir lietuviu

' ’ _ rytų Prūsuose.
Jie. tečiaus. nemažiau nuken
tėjo ir nuo Rusijos. Pavyz
džiui. nuo 1864 m. iki 1904 m. 
jiems buvo uždrausta spaus
dinti net maldaknygės savo 
kalba.”
"Lietuva" šitaip atsako: 

"Iš dviejų blogų propozici
jų. žmogus visai neutrališkai 
pasirenka tą. kuri yra ma
žiau bloga. Todėl lietuviai, 
kaipo čielybė. visu savo sva
rumu stoja Rusijos ir jos tal
kininkų pusėj. Lietuva yra 
padalinta tarp Vokietijos ir 
Rusijos ir abidvi jos padarė 
kiek tik galėjo, kad sunaikin
ti šitą anais laikais galingą, 
bet dabar beveik užmirštą 
tautą. Vokietija atliko dar
bą geriaus. ir gražiu kultūri
nių budu jai beveik pasisekė 
ištrinti lietuvius Prūsų Lietu
voj. Tiesa taipgi, kad Rusi
jos ranka linkui musų nebuvo 
tėviška ir švelni — ir pri
spaudimų buvo daug ir sun
kių. Nežiūrint vienok to. męs 
stovime Rusijos pusėj todėl, 
kad musų tautinė ateitis ža- 
da būti šviesesnė, jeigu galu
tinai išloštų talkininkai ir Ru
sija.”
"Amerikos Lietuva" ap

gailestauja. kad į šitą anke
tą taip mažai musų laikraš
čių atsiliepė. Ji sako:

"Jeigu visi butų atsakę, lie
tuvių presą butų bent skait- 
lingiau. stipriau reprezentuo
ta. negu dabar. Nors savo ke
liu lietuvių laikraščiu nuomo- i 
nėms 
tos.”

industrijos siulus. Visui 
griuvėsiai.

"Jie galvoja. Penki milijo
nai žmonių užmuštų. De
šimts milijonų paliegusių. 
Pačios ir dukteris išniekin
tos. Vaikai išskersti. Kūdi
kiai badu marinami. Šimtai 
miestų išdeginta. Tūkstan
čiai ūkių išgriauta. Liepsnos 
sunaikino turtų už trisde
šimts bilijonų dolerių.

"Jie tariasi. Jie negali pa
kelti tokio didelio vargo. Jie 
negalės pakelti tokio skurdo, 
žmonės labiau kovoja tam. 
kad nepaskendus, negu tam. 
kad iškilus.

"Jie eina pas prakilniuosius 
ir turčius. Jie prašo duonos. 
Jiems paduoda akmenį. 
Kur-gi rasi pasaulio histori- 
ioje. kad Privilegija pasiau
kotu visuomenės labui?

"Jie kreipiasi į valdžią. 
Valdžia klauso. Bet ką-gi 
valdžia gali padaryt? Ji jau 
išleido net ir tai. kas buvo 
gyvenimui laikoma. Ji išlei
do net tai. ką turės sutaupyt, 
net trečioji ir ketvirtoji žmo-. 
niu karta.

"Ir štai atsitinka epochos 
dalykai. Išpradžių murmėji
mas. paskui trukšmas. toliau 
griausmas ir. pagaliaus. — 
Revoliucija, rami arba kruvi
na. Ir visi autokratai, ir visi 
aristokratai turi pasitraukti 
šalyn. nesą ateina sukilusi 
liaudis."

vokietinimą

KAPITALISTAI APKAI- 
NAVO SAVO SĄŽINĘ.
Dabar mes jau žinosim, 

kiek yra verta kapitalistų 
sąžinė — pusę nuošimčio.

Tiek ją apkainavo patįs 
New Yorko Wall streeto 
bankieriai.

Ir tai atsitiko visai išnety- 
čių.

Taikos ir žmoniškumo ša
lininkai atsišaukė i Wall 
streeto aukso karalius, kad 
jie neskolintų sąjunginin
kams pinigų, nes tie pinigai 
pailgins karę ir pralies dau
giau žmonių kraujo Euro
poj.

Ir i tą atsišaukimą Wall 
streeto piniguočiai tuojaus 
atsiliepė. Jie pasakė sąjun
gininkų komisijai, kad jie- 
priešingi šitai karei, priešin
gi žmonių žudymui ir jie ne
nori daryt daugiau da ne
laimingų našlių, motinų ir 
vaikų vien tik dėl penkių 
nuošimčių, katruos jiems 
sąjungininkų komisija siū
lo už paskolą.

Bet jie sutinka visą tai 
padaryti už penkis ir pusę 
nuošimčių.

Jie viešai užreiškė, kad 
jie nenori būt atsakomybėj 
už sudegintus namus, su
griautus miestus, nenori iš
sižadėti sąžinės ir žmoniš
kumo vien dėl penkių nuo
šimčių.

Bet jie mielai padarys ta
tai už 5 ir pusę nuošimčių.

Vadinas, jų sąžinę ir žmo
niškumą galima nupirkti 
už pusę nuošimčio.

Už pusę nuošimčio jie ap
siima duoti pinigų žmonių 
žudymui kiek tik reikia.

įsidėk, darbininke, giliai i 
galvą, kiek verta kapitalis
tų sąžinė ir žmoniškumas.

ginklų išdirbimą ir, supran- fonų ir net vaikų vežimėliu dir-Į 
tama, sumažinti tuomi žmo
nių žudymą, tai tas pats p.

I Wilsonas išvijo Dumbą iš 
"negeisti-

Reikia ir mums uragano, 
btuvių kurios dabar taipgi dir- y valstijoj pakilo bai- 
ba visokias kares prietaisas. r i \

"Darbininkai gauna tokius! sus uraganas (audra), pa- 
konvertus su algom, kad jie pra- ( griebė V alasCO mieste 16 
dėjo streikuoti reikalaudami metų mergaitę ir nunešė į 
trumpesnių darbo valandų, kad port Arthur’ą, UŽ 60 mylių, 
turėtų daugiau laiko pinigams Qt Rad panašUS uraganas 

iškiltų kada tarpe musų lie
tuvių ir pagavęs nekurius 
tautiškus ir klerikališkus

MOTERIS ir SOCIJALIZ- kaktuviu, visa lietuviu dar- 
MAS” TUOJ BUS GA

TAVA.
"Kovoj” skaitome: 

"Knyga 'Moteris ir 
lizmas’ jau turime atspausdi
nę veik visą. Turime dar 
spausdinti apie 100 puslapių. 
Už popierą jau užmokėta 
$100. Reikės mokėti dar apie 
$300.

"Nors ta knyga, mainymo 
Sąjungos darbininkų dėlei, 
kaštuos apie $800. bet kuomet 
ją išleisime, musų turtas pa
augs (rokuojant knygą už 
pusę kainos) ant $2350. Rei
škia. Sąjunga nepuola finan
siškai. bet auga ir augs." 
ši knyga sykį jau buvo 

gatava, bet pridaryta tiek 
klaidų, kad reikėjo statyt 
išnaujo. Reikia tikėtis, kad 
trečią syk statyt jau nerei
kės.

Sočia-

PROTO SANDĖLYJE 
NEGERAI.

"Dilgėlėse” skaitom iš 
Brooklyno korespondenci
ja:

"Daktaras F. Matulaitis 
atvažiavo iš So. Bostono ir 
apsigyveno čia. Brooklyne. 
po No. 229 Bedford avė. Tai 
jau turbut. brukliniečiai lie
tuviai bus sveikesni, nes turi 
daugiau lieutviškų daktarų. 
O jau tas Bostonas — tai bai
su. kad visai nesusibostintų 
su sveikata... Tiesa, ten nė
ra tokių tautiečių, kaip pas 
mus. kuriems darosi blogai 
proto sandėlyje.”
Ištikrujų gi d-ras Matu

laitis kaip gyveno Bostone, 
taip ir tebegyvena. Taigi 
matyt, kad ir koresponden
to proto sandėlyje neviskas 
all-right.

LIETUVIŲ DRAUGIJA 
JAU NEBEGALI LIE

TUVOS ŽMONIŲ 
ŠELPTI.

D-ras Gaigalaitis. Prūsų 
lietuvių atstovas Prūsų sei
me. praneša Amerikos lie
tuviams. kad Prūsuose jau 
susitvėrė komitetas nuken
tėjusiems nuo karės Lietu
vos žmonėms šelpti, nes Lie
tuva jau vokiečių rankose, 
o vokiečių valdžia —

"...kol kas nedaleis rusiš
kiems lietuviams vieniems 
savo pagalbos skyrius steig
ti. taipgi ir susirašyti — su
sinešti su Amerikos lietu
viais. šelpimas galės Įvykti 
tiktai su pagalba prūsiškųjų 
lietuvių ir jų komiteto.” 
Todėl d-ras 

pataria:
"Apgarsinkite

gei amerikiečiai

Gaigalaitis

I

bininkiškoji spauda sutiko, 
kad reikia. Ypač "Kova” 
karštai tam pritarė. Bet, 
kaip rodos, tuomi viskas ir Amerikos, kaipo 
-- ną" žmogų.

Nejaugi tad p. Wilsonas 
veidmainiavo, kuomet jisai 
kvietė visus Amerikos žmo
nes melsties, kad Dievas su
stabdytų karę? Nejaugi jis 
darė tatai būdamas visai 
kitokios nuomonės?

Nors negalima suprasti, 
kaip toks inteligentiškas 
žmogus, kaip prezidentas 
Wilsonas, galėtų tikėti į to
kią kvailystę, kad karę gali
ma sustabdyti maldomis, te
čiaus labai gali būt, kad ji
sai karės pabaigos tikrai 
norėjo. Bet jeigu taip, tai 
kam jis išvijo Dumbą? Tam 
buvo svarbios priežastis. Iš .. - „ „ .,------ t -----------
pat pradžios Europos ' karė Xa» dabar francuzai ir ang-
sunkiai atsiliepė i Amerikos; ir :.nt laL atsikąsdami savo dantis
pirklybą. 1------- “
kurios darydavo biznį su 
Europa, turėjo tuojaus už
sidaryti. Daug fabrikų, ku
rios turėjo iš Europos užsa
kymų, karei kilus tuojaus 
gavo pranešimą, kad tuos 
užsakymus sulaikytų, žo
džiu — stambus Amerikos 
biznis daug nukentėjo. Tai 
buvo svarbi priežastis, dėl 
kurios stambus Amerikos 
biznieriai šitai karei buvo 
iš pradžios labai priešingi ir 
gali būt. kad dėl tos pat 
priežasties buvo surengtos 
ir tos pamaldos; nors pa
maldų sumanytojas ir ju 
narėmėjai gerai žinojo, kad 
Dievas karės nesustabdys,

pasibaigė. Laikas butų pra
dėt jau rengti apvaikščioji- 
mą, o Sąjungos komitetai 
tyli. Turbut nėra kas pa
darytų Įnešimą.
■ -

Biznis iš žmonių 
skerdimo.

Iš Europos karės lobsta vi
so pasaulio kapitalistai. Mes 
skaitom laikraščiuose, kad 
Vokietijos Kruppo kanuolių 
fabrikos dirba dieną ir nak
tį. Dieną ir naktį 60,000 
žmonių to$e fabrikose dir
ba žmonių žudymo mašinas. 
Kuo ilgiau trauksis žmonių 
skerdynė, tuo daugiau 
Kruppo firmai pelno. Jei 
francuzai su anglais atima 
vokiečiams keliasdešimts 
kanuolių, Kruppas tuojaus 
gauna naują užsakymą.

Taip-pat yra su Francu
zijos ginklų fabrikantais, 
taip-pat yra Anglijoj. Rusi
joj. Austro-Vengrijoj, Itali
joj ir kitur.

Ir taip yra ne vien tik Eu
ropoj. Mes skaitom, kad 
Japonijoj ginklų ir amuni
cijos fabrikos taipgi eina 
dieną ir naktį. Rusija nu
perka viską, kiek tik japo
nai gali jai tos medegos pri
statyti.. Vadinas, Japoni
jos fabrikantai irgi lobsta 
iš šitos žmonių skerdynės.

Bet didžiausi bizni is tos jįe norėjo tuo budu pa- 
l.Aivinos maudynės daro rodvt. kad' visa Amerika

ROCKEFELLERIS DIDE
LIS "LABDARYS."

Kapitalistų spauda šūkau
ja iš džiaugsmo, kad tarp p. 
Rockefellerio ir alkanų jo 
vergų įvyko jau sątaika ir 
darbininkai tą savo "labda
rį” ant rankų nešioja. Mat 

suteikta pusėtinai Vie- tas lupikas nuvažiavo Colo- 
radon pažiūrėti savo kasyk- 

----------- lų ir kartu su darbininkais 
BUS PO KAREI? Takiai dirbęs" net... 12 

,--- . „ , minutų.
Independento, ku- Negana to, Rockefelleris 

nuėjęs darbininkų pareng- 
ton vakaruškon ir su anglia-

tuojaus. jo- 
lietuviai, no

rėdami saviškiems pagelbėti, 
neprivalo surinktųjų pinigų i 
Rusiją siųsti, bet Į Prūsiją. 
Pagalba lietuviams galima 
suteikti tiktai virš minėtu ke
liu ir budu.”
Jisai klausia amerikiečių: 

”0 gal jus. amerikiečiai, 
savo aukas vis dar p. Šimkui 
duosite? Bet kur jis tas au
kas siųs? Gal i Petrogradą 
ar Maskvą? O gal jus norite 
su lietuvių aukomis rusus su
šelpti? Kauno. Suvalkų ir 
Vilniaus gubernijų lietuviai 
gali būti sušelpiami vien per 
prūsiškųjų lietuvių tarpinin- 

Jųs neprivalote siųsti 
personališkai mano 

aš to visai nenoriu.

KAIP
Anot inuepenaenio, Ku

rį cituoja "Tėvynė,” po ka
rės gali taip būt:

"Didžioji Karė jau užsibai- kasiu žmonomis’ šokęs.’’ 
Suprantama, kad Rocke- 

felleris darė tai ne iš meilės 
Or- prie darbininkų, bet su tam 

\ aldonai sto-; tikrais išrokavimais — no- 
it cnvo riimii ■ _ • • i • a. • i i • • ireio igvti tuomi darbininku 

’IIU. &CUKU U/.Id 1H11UVO ; <■ * i ZN 1 T a

ių, ploja delnais, šaukia: j prielankumą. , O kapitalistų

ckefelleris — tai aniuolas.

gė. Taikos sutartįs iau pa-; 
rašytos. Nuvargę ir pražilę 
veteranai grįžta namo.

"Vėliavos plevėsuoja.
kestra griežia. T'
vi be kepurių ant savo rumu 
balkonų, žemai ūžia minios1 
Žmonių, pivia užmoto, šaunia, ir---------------- - j------------------t
’Garbė Tėvynei! Te gyvuoja spauda jau bubnija, kad Ro- 
Karalius!’ * __

"Trukšmas ir šaudymai ap-įRet kada t0 "aniuolo” pini- 
nusamdyti rązbainin- 

mylimuosius. Kiekvienuose' kai šaudė į angliakasių sė- 
namuose gedulės. Jie visi vėl tras, tai tuomet tie laikraš- 
bando sumegsti pertrukusius čiai tylėjo.

t 
i

praleisti. Rūkydami storus ci
garus. jie į darbą ir iš darbo va
žiuoja automobiliuose.”

Šitas paskutinis Pasaky-■ g ^olus ir Don-Kišotus 
mas jau net perdaug perde-: nllsine3lu kur> nor3 my. 
as Darbininkai mat jau lių ant juHų 0 abejį. 

tiek uždirba, kad j atlieka-, užviešpataut ramybė 
mą nuo darbo laiką ne?aĮl niusų liaudies tarpe. Tada 
pmigų išleisti. Bet tame x - tjkrai turėtume laiko ir pro- 
ra tikslas. Skelbdami šito- dirbti kultūros darbą, 
kias žinias, kapitalistai nori ‘ « « *
pritraukti kuodaugiausia Gyvatė užantyje... 
darbininkų iš toliau. .. . ... . ,

Bet klausykit toliau: : Rusija jau kelis syk buvo
"I kelias savaites Bridgepor- Prie Konstantinopolio var

tas bus didžiausis ginklų ir a- tų. bet užsistojus t rancuzi- 
municijos centras pasaulyje, jai ir Anglijai už Turkiją, 
Jo kanuolių baubimas girdėsis rusai grįžo nieko nepešę.

--•r - -V-...............- Dardaneliuose ir ant"S’uįSo '?>• atj^sdami savo dantis
Didelės firmos, sąjungininkų laivų... 1 Dardanehų uolas gali su-

’ ' ' "Kitoj pusėj kelio ties dirbtu- šukt su vienu iš mus tautie-
vės vartais pastatyta šešių lubų čių: 
kazarmė, kur bus privatinė Re- užantvje! 
mingtono kompanijos armija ir 
saugos fabriką nuo bombų pade-; --------

"Užsiauginom gyvatę
♦ ♦ ♦

Hotojyuji?Vr^^k^U^^ 40’000 at,y».ini.1I10 už v-vro
Red.). Dirbtuvė aptverta angš-l mirti.
ta spygliuotų vielų tvora ir ap- Tūla Kansas valstijos mo
juotas sargas. " S ‘ teriškė skundžia geležinke-

"Naujoj ir senoj Remingtono kompanija, kad gaut at- 
dirbtuvėse dirbs 1
ninku. Sakoma.
ninkai turi padarę su Remingto- 
no kompanija 6 kontraktus, ku-• 
rių išpildymui reikės 7-nių me
tų. Tuojaus puolus Varšavai 
Rusija užsakė 2.000.000.000 pa
tronų ir 13,000.000 šrapnelių.”

Šita ištrauka aiškiai pa
rodo, koki dideli biznį kapi
talistai daro iš žmonių žu
dymo.

kystę. 
pinigų 
vardu;
Aš jau esu kalbėjęs su Lietu
vos civiliškuoju viršininku, 
kuris mielai apsiėmė gelbėti 
šelpimo darbą. Suprantama, 
tas turi būti daroma po val
džios priežiūra ir žinia. Til
žėje mes esame veik sutverę 
komitetą iš penkių ypatų. Aš 
vienas tojo darbo negaliu ap
siimti. kadangi jis yra perdi- 
delis ir neapimamas. Tečiaus 
aš apsiėmiau drauge dirbti 
prie pirkimo ir prie išdalini
mo— Dabar nėra galima vel
tui leisti laikas; šaltas ruduo 
jau atėjo, o žmonės neturi 
drapanų, druskos, žiburio ir 
daugelio kitų reikmenų.” 
Taigi pasirodo, kad Lie

tuvos šelpimo draugijos vei
kti jau nebegali. Vadinas, 
joms ir aukų nebegalima 
siųsti. Renkamos dabar au
kos turėtų pasilikti ameri
kiečių fonduose, pakol 
paaiškės situacija.

kruvinos 
turbut Amerika. Amerikos 
kapitalistai negali atsi
džiaugti tais bilijoniniais 
ginklų užsakymais, kokių jie 
gauna iš kariaujančių vals
tybių. Tiesa, jie labai krik
ščioniški žmonės. Šitą ka
rę jie labai apgailestauja. 
Jie užsako net tam tikras 
pamaldas ir meldžiasi, kad 
Dievas sustabdytų karę.

Tečiaus ginklų ir amuni- ka pradeda žiūrėti į karę vi- 
ciojs užsakymai yra gerai 
apmokami. Todėl po pa
maldų tie krikščioniški biz
nieriai eina į savo dirbtuves 
ir vėl dirba tai karei gink
lus, gerai žinodami, kad 
tais ginklais bus žudomi 
vaikų tėvai, moterų vyrai 
ir motinų sūnus.

Tas ir aklam turėtų paro
dyt, kad ekonominis.determi 
nizmas. kuriuo pasiremda
mi socialistai aiškina kiek
vieną gyvenimo apsireiški
mą. ir kurio taip nepripažįs
ta kunigai, yra tikriausiu 
nustatytoju žmonių pažiū
rų ir jų supratimo apie do
rą. Dievobaimingi Ameri
kos biznieriai kalba apie 
žmoniškumą, persekioja I. 
W.W. už parašymą ant vė
liavos "Nė Dievo, nė Pono,” 
tečiaus kada suskamba do
leris, tai tie dievobaimingi 
krikščionis užmiršta Dievo 
prisakymą "neužmušk” ir 
"mylėk artimą savo," o grie
bia tą dolerį. Ant tokių 
krikščioniškos doros obalsių 
tuomet tik nusispiaut, 
iš jų nėra jokio pelno.

Kad nekalbėjus tuščiais 
žodžiais, eisime prie faktų. 
Visi atsimena, kaip prezi
dento Wilsono sumanymu 
buvo įtaisytas andai pamal
dų nedėldienis, kada visoj 
Amerikoj buvo laikomos ba
žnyčiose pamaldos, kad Die- 

I vas sustabdytų karę. Ir vi- 
1 si atsimena, kaip tuomet ka-

priešinga” žmonių žudv- 
mui. Bet štai šitas žmonių 
žudymas taip išsiplėtojo, 
kad kariaujančios valstvbės 
nebesuspėja daryt žudymo 
Įrankių. Pradėjo gauti už
sakymų Amerikos fabrikai. 
Karės užsakymai labai ge
rai apmokami ir kas diena 
ju ateina vis daugiau ir dau
giau. Tr štai ta pati Ameri-

Į

I 
ne-Į

O KAIP SU REVOLIUCI
JOS SUKAKTUVĖMIS?
"Keleiviui" užsiminus, ar 

nevertėtų šį rudenį pareng-1 Austrijos 
ti 10-metinių revoliucijos su-'Dumba n-

• ;r

24,000 darbi- lyginimą, $40,000, už mirtį 
kad sąjungi- savo vyro. Jei ji gaus tą 

sumą, nekurios moteris pra
dės tyčia savo vyrus po ge
ležinkelių tekiniais stumt, 
kad gaut "cash.”

I * * *

Gerai, lai susitaiko!
"Tėvynė” pataria, kad 

' ?*T ’ —J) “ M!’* ? — 9, •Laisve ir v įenyoe susi
taikintų. nes, girdi, kaštuos 
abiem po kokį S700.00, tad 
verčiau lai tie pinigai eina 
nuo karės nukentėjusiems.

Gerai.
Tegul "Vienybė" taikos. 

Už savo ilgą liežuvuką lai 
padeda $700.00 ant Lietuvos 
aukuro, o mes tada įkalbė- 
sim "laisviečiams,” kad jie 
pasiganėdint tų nešvarių 
skandalistų paprastu ausų 
išdaužymu.

♦ ♦ ♦

Žinios praneša, buk Euro
pos valdonai pradeda bron
zines stovylas tirpyt ir da
ryt iš jų kanuoles. Gerai 
skamba. Apvalys ir Lietu
vą nuo visokių korikų ir gal
važudžių paminklų.

Fritzas.
♦ ♦ *

Klierikas Oškaitis — kalbė
tojas.

Susimildami, jus montel- 
Iiečiai. kaip į Dievą tikite 
(jei da tikite), suvaldykite 
tą savo klieriką Oškaitį. 
Nes jeigu jau leidžiate tą 
Dievo sutvėrimą į svietą, 
kaipo kalbėtoją, tai bent jau 
išmokinkite ir kalbėti, nes 
kitaip jis daro jūsų kolioni- 

; jai didelę gėdą.
Lukšių Juozas. ♦ ♦ ♦

Tai kur-gi "Gabijos" moky
kla ir profesoriai?

J. Kerdiejukas, kuris ne
senai pradėjo mokintis prie 
"Ateities" zecervstės, vie
nam to laikraščio numeryje 

: užreiškė, kad "gabijiečiai” 
visi pažįsta gaidas, bet ka
da tūlas "gabijietis” paskel
bė, kad nemokantieji skai
tyt, gaidų negali pažint, tai 
tada tas zecerukas jau sako, 
kad: "nemokančius skaityt 

j’Gabija’ mokina.” Bet kur- 
1 gi yra toji mokykla, ką "Ga
bijos” "negramotnus” na
rius mokina skaityt? Ir kas 
yra profesorium?

♦ ♦ ♦
Ar tik nesibaigia šmeižimų 

laikas ?M.
Pakol p. Rimka dar neuž

ėmė prie "Ateities" pirmo 
redaktoriaus vietos, tai to 
laikraščio zeceris S. E. V. ir 

ge- jo pagelbininkas J. Kerdie- 
nerolai viską pravėpso, bet' jus drožia net po pusę pus- 
patėmvtina, kaip Japonijos lapio šmeižimų socijalis- 
ir Rusijos buržuazija, kuri tams, "apgindami" "Gabiją" 
nesenai viena ant kitos ug- nuo "užpuolikų." Mat jie 
nia spiaudė, taip susibičiu- nėra "šiur," ar p. Rimka vė- 
liavo, kada jų kišeniaus rei- liau įsileis juos laikraštin. 

gramo- kalai yra vienodi. Maikė.

•Ji jau 
žmonių

sai kitomis akimis, 
netik nepriešinga 
žudymui, bet pati padeda 
tuos žmones žudyti, daryda
ma karininkams bombas ir 
šautuvus. Amerikos kapi
talistu spauda dabar net di
džiuojasi, kad "baubimas 
padarytų čia kanuolių gir
dėsis Flanndrijoj. Rusijoj, 
ant Austriios-Italijos rube
žiaus, Dardaneliuose ir ant 
daugelio sąjungininkų lai
vų."

Tik pasiklausvkit. kaip j

I

Skaitytojų pastabos.
Kaizerio kruvinasai biznis.

Kaizeris yra geras biznie
rius. Jis trina iš džiaugsmo 
rankas, kad jam sekasi ap
gaut patrijotus, kurie muša
si iš peties be jokių pasiprie
šinimų.

Pirmiausia kaizeris kėlė 
į padanges patrijotus, pas
kui ir Dievą atsiminė, užtai 
sykį, žiūrėdamas į krūvą la
vonų apsiverkė ir 
"Dieve ,tik aš to 
jau!

Taip, jam butų 
kad pelnas iš Kruppo fabri
ko. i kurį jis turi įdėjęs 2 
milijonu dolerių, butų be jo
kių aukų, bet kad kitaip ne
galima — gerai ir taip, juk 
karė vedama už prekybą. Iš 
anglų reikia atimt jūres dėl 
pirklybos ir atliktas kriukis. 
Kaizeris ima pinigus iš gin-

sušuko
nenore

geriau,

entuzijastiškai skamba ka- k}ų dirbtuvės, kaip už kvie- 
pitalistų spaudos praneši- čius; o garbė — kaip Gab-
mas 23 rugsėjo:

"NAUJOJO PASAULIO ES- 
SAI” STATO PUSANTROS 

MYLIOS AMUNICIJOS 
FABRIKĄ.

Darbininkai ruko storus cigarus 
ir automobiliuose važiuoja 
i darbą; reikalauja trum

pesnio darbo laiko, nes 
neturi kur dėti pini

gu!
"Bridgeport. Conn.. 23 rug

sėjo.— 'Naujojo Pasaulio Es- 
sai!’ Taip šios valstijos žmo

nes nės vadina dabar Bridgeportą. 
Ir jie turi gerą tam pamatą. 
"Bridgeportas rengiasi pradėti 
neužilgo kolosališką karės amu
nicijos darbų orgiją. Dabar ką 
tik pabaigta Remingtono Meta
linių Patronų Kompanijai di
džiausią fabriką, kokią tik pa
saulis yra kada nors matęs. Ji 
yra pusantros mylios ilgio ir 
apie kito mėnesio pabaigą pra
dės jau dirbti.

"Iš tų SI.500,000.000 vertės 
užsakymų, kokius Amerika da-

pitalistu spauda šita Wilso- bar ?avo lš
no.sumanym, karštai rėmė, rt^VS^rbt 
kaip kele sumanytoją į pa-:vė <jirba diena ir naktj karaW.

žmonių jai kanuoles, ir kitokias amuni- 
kad tas cb’as- kurių yra užsakyta už 

$90,000,000. Kaip tik ta pus
antros mylios dirbtuvė bus pa
baigta. tuojaus pradės daryt 
patronus, ant kurių turi $30.- 
000,000 užsakymą.

"Likusieji $160,000,000 užsa
kymai yra padalyti tarp Torpe- 
do & Submarine Co., Automatic 
Machine Co., 
Co., keliolikos 
nu, siuvamųjų

lis. Dabar Remingtono dirbtu- 

danges. Rodėsi, kad visa ta nūs, nedideles laivynui ir armi- 
spauda priešinga 
skerdimui ir nori, 
kuogreičiausia pasibaigtų.

Bet ant rytojaus atėjo iš 
Europos didelis ginklų už-; 
sakymas ir ta pati spauda į 
sušuko su didžiausiu džiau-1 
gsmu, kad Amerikos biznis 
kįla. Kada išsiaiškino, jog 

ambasadorius 
čia sustabdytiDumba nori

/
As?

•K*

»■

riui už biuro Įsteigimą.
♦ ♦ ♦

Vokiečių patriotai ir kito
kį krikščioniški ricieriai — 
žūsta nei kiek ne geriau už 
caro mužikus.

Karė — smagiausis užsiė
mimas valdonams, tai yra 
geriau negu girtuokliui bon- 
ka šnapso arba davatkai ku
nigo skverną pabučiuot.

P. Diaglas.
♦ * ♦

Tikrai maskoliškai pame
lavo.

Rusai gyriasi, kad po Vil
nium jie išmušė net 250,000 
vokiečių. Iš viso ant Vil
niaus ėjo tik 200,000 vokiš
kų kareivių. Reiškia: rusai 
išmušė visus ant Vilniaus 
užpuolusius vokiečius, jiem 
pritruko dar 50,000, kurius 
kur nors paskolinę išmušė, 
ir tada — atidavė Vilnių!

♦ ♦ ♦

Stebėtina bičiuolystė.
Japonija siunčia Rusijai 

savo oficierius ir amuniciją, 
kad padėt sumušt Vokieti
ją. Nereik čia apie tai kal
bėt, kad rusų ”chrabri” į

American Chain 
rašomųjų maši-l 
mašinų, j Maikė.

i /
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LAMRENCE, MASS. 
Draugijos parengė ”Tag- 
day” ir surinko Lietuvos 
sušelpimui $277.45. Lie
tuvių kunigas nedavęs 

nė cento.
Vietos Lietuvių Draugijų 

Komitetas, kuris rūpinasi į 
aukų rinkimu dėl Lietuvos! 
sušelpimo, 18 d. rugsėjo pa
rengė „tag day,” t. y. papra
šė vietos lietuvių moterų ir 
merginų „Birutės” kliubo ir 
„Jaunų lietuvaičių kliubo” 
(čia gimusių), kad jos pe
reitų bei pastovėtų ant di
desnių miesto gatvių ir pa
rinktų aukų. Tam tikslui 
komitetas sutaisė mėlynus 
kaspynus su tam tikrais pa
rašais, skryneles ir korteles 
su parašais, kam ir kokiuo 
tikslu aukos renkama. Ka
dangi subatomis dirbtuvės 
pas mus tedirba iki pįetjj, 
tai merginos galėjo tik išeiti 
jau po pietų, t. y. parėjusios 
iš dirbtuvių.

Sekančios merginos rinko 
nuo 2 iki 8 vai. vakare ir 
surinko:

Marija Buzevičiutė $20.97 
Jadvyga žurauliutė 18.05 
Elena Buzevičiutė .... 7.64 
Juzė Kriviutė ............... 8.33
Ona Buzevičiutė ........... 3.10
Juzė Buzevičiutė...........13.58
Antanina Kaupiniutė 5.60 
Marija Kurgoniutė .... 4.79 
Ona Lekavičiūtė ........... 5.41
Paulina Kurgoniutė .... 5.49 
Jieva Kidoriutė ...... 11.25 
Ona šešeikiutė ........... 11.39
Ona čiurlioniutė ........... 4.96
Ona Tarasevičiūtė .... 9.06 j 
Marija Burbiutė ........... 3.04
Viktė Stankaitienė .... 10.09 
Bronė Levickiutė...........8.77 j
Marija Gaidžiutė .... 17.47,
Kastancija Jasinskiutė 10.24 
Elzbieta Jasinskiutė 12.61 į 
Grasilija Pušiniutė .... 4.33 
Tapilija žukiutė ........... 2.29i
Elzbieta Mulokaitė .... 8.75 
Leokadija Jaurvčia .... 3.04 
Katrė Kulbiutė ........... 8.59
Rožė Žulčaitė ............... 5.14
Paulina Zablackiutė .. 7.00
Elzb. Vilkaitė ............... 5.49
Marija Stravinskiutė . . 4.35 
Emilija Medelinskiutė 2.08 
Marija Kulbiutė ........... 5.68
Ona Baranauskiutė 3.51 
Marta Nedeikienė 8.30
Liudvika čebatoriutė 3.77 
Ona Milienė ............... 10.08
Paulina Karloniutė .... 3.40 
Monika Tarasevičiūtė . . .52

Viso surinko .... $277.45 
Išleista surengimui „Tag 

day,” t. y. skrynutės pini
gams rinkt, korteles, kaspi

nai ir spauda...........$25.75

Gryno pelno liko $251.70.
Šie pinigai padėta bankon 

prie vietos kitų, pirmiaus 
surinktų, pinigų ir kada 
Lietuvių Draugija nukentė
jusiems šelpti paskelbs vei
kimo adresą, pinigus tuoi 
išsiųsime.

Šiuomi Komitetas išreiš
kia dideli ačiū "Birutės” ir 
”Jaunujų Lietuvaičių” kliu- 
bams ir kitų moterų draugi
jų narėms už naudingą pa
sidarbavimą Lietuvos nau
dai.

Lavvrenco Dr-jų Komite
to pirm. J. Marcialis, 
rašt. J. Sekevičius.

♦ * ♦

Musų korespondentas 
Teisybės Mylėtojas paduo
da apie tai truputi platesnių 
žinių. Jis rašo taip:

Aukas* rinko vien tik mer
ginos ir jos vienos stovėjo 
ant gatvių, o kitos ėjo pas 
biznierius, krautuves, advo
katus, daktarus ir kunigus. 
Atsilankė ir pas lietuvių ku- 
nigužį Jasaiti, bet tas neda
vęs nė cento; atidaręs duris 
ir liepęs išeit laukan.

Tas pats komitetas paren
gė ir balių nukentėjusių nuo 
karės lietuvių naudai ir nu
tarė kviesti baliun visas 
draugijas. Vienas komiteto

Musų

pančiakų, vien į pantaplius 
įsimovę. ?T ’*

NEWARKO ŽINIOS.
„ i Gyvenanti po numeriu ... , .

. , Socijalis- Union gatvės Alena *ejęs .moteris _ .
tų kuopa tun daugiau kaip Smulksčiutė (Helen Smith), Mo.terls sako: nėra ko pai-

'tie „kvoderiai” eis: komite- 
i tui, ar nukentėjusiems Lie- 
1 tu vos žmonėms?

50 narių ir dusyk tiek šali
ninkų, taigi tiek žmonių ga
lėtų duot nemaža pelno, nes 
tokiems reikalams socijalis
tai visuomet karštai užjau
čia, bet atsirado mat žmo- 

; nių, kurie be jokio apmąsty
mo drėbė: „mums nereikia 
socijalistų kvoderių!”

Draugai, kada gi bus ga
las tos neapykantos? Argi 
nelaikąs jau susiprasti?

Teisybės Mylėtojas.

MONTELLO, MASS. 
Trejos prakalbos.

Rugsėjo 25 d. buvo T. F. 
klerikališkos prakalbos. 
Kalbėjo p. S. Šimkus apie 
Lietuvos baisų likimą ir ra
gino aukauti nukentėju
siems nuo karės. P-as Šim
kus tulus aiškinimus neaiš
kiai gvildeno; tur-but prisi
laikydamas klerikalų takto. 
Jis sako: „Lietuvą išmynę, 
išdegino ir kažin už ką?”

Čionai reikia nušviesti ti
kroj šviesoj dalyką: ogi už 
tą. kad egzistuoja kapitalis
tiška sistema, išnaudojimas 
žemosios luomos žmonių; 
turčiam nėra gaila vargšų 
kraujo nei ašarų; nes jų su
rėdymas veda prie to.

Da vėl p. Šimkus sakė: 
„Gelbėkim Lietuvą, kad ji 
neišnyktų, o jei išnyks, tai 
kariaujančios šalis džiaug
sis iš to, kad lietuvius išbla
škė!”

Ir čia pastebėsiu: dabar 
tautas valdo buržujų klesa, 
surengdama baisiausias 
žmonių skerdynes, o kuni
gai jų valdžią palaiko: da
bartinėj karėj dalyvauja ke
lios dešimtis tūkstančių ku-

' nigų. Vadinas, naikina tau
tas su kardu, ir ugnia.

Štai 6 birželio vietos kuni- 
I gas išvadino socijalistus 
tautos išgamomis ir t.t. Va 
čia ir pasigaunu kunigus, it 
zuikius už ausų: jus patįs 
iš vargdienių kraujo ir aša
rų suminkėt gniaužtą pur
vų ir su juo svaidote socija
listams į akis! Kur jūsų, 
kunigai, nors krislas sąži
nės? Juk socijalistai iš 
principo priešingi karėms ir 
jie nori, kad kiekvienoj tau
toj žydėtų laisvė, kaip lelija.

Aukų prakalbose surink
ta $188.00. Tarpais, iš „vy
čių” susidedantis, bažnyti
nis choras, dainavo kokį ten 
„kareivišką” „vyčių” him
ną; jo turinys: "Vyčiai gy
vena tautiškoj bažnyčioj ir 
kovoja su kardu, su kardu.” 
Tas tiesa, klerikalai atėmė 
bažnyčią iš tautininku ir su
leido į ją „vyčius,” o tie joje 
visokius „manievrus” išda- [ 
rinėja. Taigi "vyčiai” su
pliekė tautininkus ir jų baž
nyčioj įsitaisė tvirtovę.

* ♦ ♦

Rugsėjo 24 d. suvienyta 
lietuvių ir lenkų kooperaci- 

• ja, surengė prakalbas. Kal
bėtojai buvo net keturi: lie
tuviškai kalbėjo drg. F. J. 
Bagočius apie kooperacijų 
svarbumą. Publiką užga
nėdino.

Rugsėjo 26 d. įvyko LSS. 
17 kp. prakalbos Kalbėjo 
drg. Dusevičius apie darbo
žmonių vargus; antru žygiui 
gvildeno moterų klausimą 
politikoj. Jo kalba klausy
tojam patiko, išskyriant vie
ną dvikojį gyvūną, kuris su
bliovė gyvulišku balsu eida
mas laukan.

Padengimui lėšų aukų su
metė $6.39.

♦ ♦ ♦

Rugsėjo 26 dūšių ganyto- 
___ ________________ jas pasakė, kad tik ypatos 

narfų paklausė, ar kviesim su dviem kojom dūšias turi, 
ir socijalistų kuopą, ant ko 
katalikiškų draugijų dele
gatai pradėjo šaukti: „ne
reikia mums socijalistų kvo
derių!” Taigi tie gudrus 
vyrai turėtų paaiškint, kam

!

jauna lietuvaitė, 
nulėkus orlaiviu i Mis- 
souri valstiją. Ar ne pirma 
tik bus lietuvaitė skrajojusi 
orlaiviu? Minėta mergina

> OGLESBY, ILL.
Nesykį esu pašte- ir vėl fanatikai trokšta soči- j° _ .Serbės,

I
Į

taip darant.

buvo" svetimtaučių, kiekvie-
nam atsitikime. Ne! jus tu
rite pačios savęs paisyti.

Nemeskite lupynų ir šiu
kšlių per langą ant gatvės, 

; žmo- 
tuomet namo savinin-

yra apie 19 metų amžiaus ir nes galite pataikyt 
nepaprastai mikli. Per sa- gui, 
vo miklumą už šokius yra kas turės užsimokėti baus- 
gavus kelis kartus angliš- įmę. 
kuose teatruose praizus.

Atsibuvusiam rugsėjo 9
Nelaikykite srutų ir ne

švarių sąšlavų prie savo stu-
d. Lietuvos Dukterų Drau- įos. vjską surinkę — sude
gtos mitinge kilo^ tarpe mo- kįte j skrynią (baksą) ir pa- 
*_ - . S1 moterų statykite šalygatvyj; gatvių
draugija yra laisva, bet jo- šlavikai tuomet išvežš šiuk- 

ku‘ šles į lauką.

terų barniai.

je priguli ir katalikių, 1 
rios tankiai su laisvesnėm 
sukelia bereikalingus gin
čus. Kaip žinoma, Nevvarke 
kelios laisvos draugijos rū
pinasi naujos svetainės pa
statymu. Minėta Liet. Du
kterų draugija, kaipo lais
vamaniška, irgi prisidėjo 
prie svetainės statymo. Na, 
ir užtai katalikės, tos pa
čios draugijos narės patrau
kė Lietuvos Dukterų drau
giją teisman. Kuomet lais
vamanės išgirdo, kad kata
likės skriaudžia jų Draugi
ją, skundėjom susirinkime 
uždėjo po $5.00 bausmės, 
kas, žinoma, prie vaidų pri
vedė. Pažymėtina ir tas, 
kad Liet. Dukterų Draugi
jos katalikės narės, kėlė di
delę betvarkę, kuomet mi
nėta draugija aukavo $50.00 
į L. Š. F.

Nesenai vienas lietuvis — 
vytis, gyvenąs ant Warwick 
st., išžagino savo pusseserę, 
9-nių metų mergaitę. Poli
cija „vyčio” stropiai jieško 
ir už jo suradimą, girdėjau, 
paskyrusi $100.00.

šv. Petras.

Moterįs, jei jus ritmetyj 
dulkinate drabužius, antklo
des, paklodes — apsižvalgy
kite, kad nuo jūsų drabužių 
dulkės neužkenktų kaimy
nės drapanoms, kurios pa
džiautos džiūsta. Taipgi 
dulkinant drapanas reikia 
žiūrėti, kad nebūtų arti at
viras langas, nes dulkės ga
li sueiti į svetimą kambarį.

Geistina butų, idant mote
rįs, kurios laiko stuboj svai
ginančius gėrimus, kad ne- 
įsileistumėt į ridų būrio pa
daužų. Nes begerdami pri
daro šlykštybių, arba išėjęs 
būrys įkaušusių gatvėn už
kabinėja žmones.

Randasi tokių moterėlių, 
kurios bijos bedievius laiky
ti už įnamius (ant burdo). 
Dėlko-gi, tamstytės, nesibi
jote laikyti girtuoklių, peš
tukų, kodėl-gi juos neišva
rote iš buto lauk?!

Reiškia, apšviestus žmo
nes (nes tamsuolis negali 
būti bedieviu) vejate iš 
buto, o velniukus su vuode- 
gaitėm laikote aniuolų vie
toj.

Moterįs ir vyrai, stubų sa
vininkai, subatomis ir nedė- 
liomis, neduokite savo įna
miams (burdingieriams) 
šaukt ir bliaut stubose, kaip 
žvėrims girioj ir patįs užsi
laikykite mandagiai, nes 
gąsdinate naktyj kaimynus, 
neduodate jiems poilsio, ra
mumo ir juokinat žmones.

Randasi lietuvių ir tokių 
stubų, kurias galima lyginti 
prie turgavietės: dieną ir 
naktį risoki paliegėliai, be 

Į rankų, įvairus maklioriai 
(pedlioriai) ir svaiginančių 
gėrimų pardavinėtojai daro 
po tuos namus sau pragyve
nimą, apmulkindami tam

pias musų moterėles; kar- 
! tais tūlas netgi apvagia.

•---•------- ; yra Rodos galima butų išėjus
42-ros kuopos tuoj stubos nusipirkti rei-

EASTON, PA.
Ex-socijalistas nubaustas 

už nekulturišką apsiė- 
imą.

Ne bereikalo sakoma, kad 
pas tokį žmogų, kuris išsi
žada socijalistų, doros jau i 
nejieškok. Tą parodė ir tū
lo J. G. pasielgimas. Šitas 
vyrukas buvo kadaise soci
jalistų, bet paskui susidėjo 
su klerikalais, prisirašė prie 
lenkiškųjų vyčių ir ėmė so
cijalistus niekinti. Susiti
kęs anądien ant gatvės drgę 
J. Stankuvienė jis sako, hel
io, tu šiokia ir tokia! Gal 
tu jieškai to ir to. tai aš tau 
galiu tą ir tą padaryt. Pa
vadino tokiais biauriais žo
džiais, kokių spaudoj visai 
negalima atkartoti.

Drgė Stankuvienė 
veikli LSS. - 
narė ir padori moteris; ši- kalingų daiktų, tas daug 
tokia šlykščia kalba, su-. mandagiau butų. Prisižiu- 
prantama, ji pasijuto labai (rėkite į svetimtaučius, ar
užgauta ir turėdama liudi
ninkų patraukė neprausta
burni teisman. Už užkabi- 
nėiimą ant gatvės žmonių 
aldermanas Straub nubaudė 
J. G—nių $20.00. (Pridėta 
iš anglų laikraščio iškarpa 
patvirtina tatai. Red.)

Dabar vaikinas labai gai
lisi, bet jau per vėlu.

Ona.

jie taip daro?
Olgirdas.

„Keleivį,” buk tai už įžeidi- 
,” nors jo 

jalistų kraujo. Į vardas niekad nebuvo „Ke- 

Musų kunigijos auklėti- kai su kierikaiais turėjo iš 
niai azuot tobulinties, civili-ij0 įĮaUg džiaugsmo. Teismo 
zuoties, virsta į plesnuosius \ da nebuv0> kaip bus> tai 
žvėris. Kalbu apie Oglesby^į byĮa su Daržinsku galės 

^Une rugs^°,u 16' būt puiki jo "garbės” iliu- 
d., LSS. 12 kuopos prakalbo- Gracija J M B
se kėsinosi sumušti kalbėto- Į" ‘ _______
ją, drg. Klingą .

Prasidėjus prakalboms 
kilo didžiausias triukšmas. 
Fanatikai išanksto prisiren
gė suardyti socijalistų pra
kalbas ir sumušti kalbėtoją. 
Kuopos valdyba, matyda
ma, kad geruoju negalima 
bus gaujos fanatikų nura
minti — pašaukė policiją, 
bet tas mažai ką gelbėjo. 
Tik svetainės savininkui pa
reikalavus padaužos prasi
šalino iš svetainės.

Vėliau fanatikai nupirko 
policijantui alaus (? Red.) 
ir tas visai prasišalino. Li
kusieji padaužos kėlė triuk
šmą, staugdami taip baisiai, 
kad padoresni žmonės ne
galėjo ramiai klausvties. 
Fanatikai buvo taip įsiutę, 
kad nepaisė nei gėdos, nei 
savo vardo pažeminimo. Jei 
dar sykį taip pasielgs — ki
to vaisto jiems nėra, kaip 
visų triukšmadarių vardus 
ir pavardes paskelbti laik
raščiuose, lai visa lietuvių 
tauta pamato savo išgamas.

To da neužteko. Salė bu
vo antrame augštyj. tad fa
natikai pasistatę kopėčias 
drapstė purvais ant kalbė-
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LAVVRENCE, MASS.
Šimkaus prakalbos ir mažas 

incidentas.
Rugsėjo 24 d. kalbėjo Čia 

j p. Šimkus. Žmonių atsilan- 
I kė apie 700. Be prakalbų 
buvo dainų ir muzikos.

Šimkus, kaip visur taip ir 
čia, kalbėjo apie Lietuvos 
vargingą padėjimą. Gavęs 
baliaus apgarsinimą, svie
dė ant pagrindų ir pasakė: 
„Mes nereikalaujam tokių 
aukų! Lietuva paskendus 
ašarose ir kraujuose, o jus 
čia šokate ir linksminatės.” 
Bet paskui, gavęs nuo komi- jos įosu — diktatorių; jisai 
teto pipirų, antru sy k kai- nesiklausė ir nenorėjo klau
pdamas paaiškino, kad ga- sUes savo parapijonų bei jų 
Įima eiti baliun, •— - - - - *
tik nešokti. Aukų surinko 
$165.00. I

Is vienos puses kalbėtojas iki paskutinio mažmožio, 
teisybę pasakė, kad nepado- parapijonįs sulaužė jo 
ru butų šokti ir linksmintis’ įsigalėjusį " — 
šituo laiku, kada musų bro- įak0 jisai 
liai ir seserįs ašarose ir 
kraujuose plusta; bet iš ki
tos pusės, jeigu mes čia vai
kščiosim geduliuose, o pa
galbos nesiųsim. tai visgi 
nieko iš to neišeis. Ten ga- paimt musų teisės? Tai 

urapsce purvais am naiue- foTsuaukmitOS ”ar ^ba- klaUS1J"aS’. kHH.rePla atsa’
tojo, bet nepataikė, nes apa- JOS Įuaukaut0®’ a r . kvt abejojančiai.

huje, ar bažnyčioj, ir kas jas _
aukavo, socijalistai, kata-, VęS ”ant uek džentelmoniš- 
likai ar žydai. Jiems tas fcas,” jeigu jam nebūtų ru- 

Jie tik žiuri, kad pėjęs savo „aš” — po šimts 
į PyP^iy • — kodėl jisai aplei- 
I do Roselandą ir taip „gru- 
bijoniškai” įsiveržė musų 
parapijon? — užbaigia ta
sai parapi jonas.

♦ ♦ ♦

tinės pusės lango negalėjo 
atidarvti.

Prakalbų 
vien jiems 
po prakalbų sugrįžo išnaujo 
salėn visi tie, kuras policis-

suardvti vis- 
nepavyko, tad i

CHICAGO, ILL. 
Nuo West Side padangės.

Westsaidės parapijonų 
streikas prieš savo piemenį 
Ambrozaitį užsibaigė „nė 
šiuo nė tuo” — kaip sako 
vienas parapijonių. Tiesa, 
sako, jisai, Ambrozaitis ”iš- 
runijo,” bet... kas-gi kvietė 
Serafiną, Ambrozaitis bu
vo neaprubežiuotu parapi-

i

žaisti, išrinktų komitetų patari- 
|mo. „Bit po šernu!” — bu
vo jo taisyklė. Jis ją ir pil-

„ožiškumą” — 
Galų-gale jie 

privertė „runyti” savo dū
šių ganytoją.” Jo jau nebė
ra. Bet ar nepakviestasai 
svečias (Serafinas) bus ge
resnis? Ar jisai nenorės 

Tai

Nes, jei
gu kun. Serafinas butų bu-

vasčiai palaikyti.
Rugsėjo 25 d. Liaudiestas buvo išvargęs ir norėjo ehorass tJurėjo iknik 

sumušti kalbėtoją, bet ne- • J .jau vėsus oras, žmonių atsi
lankė mažai. Patartina vai
kinams ir merginoms dėtis 
daugiaus prie šito choro, nes 
jis bepartyviškas.

Teisybės Mylėtojas.

išdrįso nei vienas ta budeli
šką darba pradėti, tik stau
gė laukinių vilku balsais: 
„Duokit pagedusių kiauši
niu !„ ir t.t.

Kuopos valdyba butų kal
bėtoją mokėjusi apginti. [ 
Vienas dalykas: butu kilęs 
salėje kraujo praliejimas.

Dar sykį prisieina atkar
toti liūdnas faktas, ko kuni
gai per 2000 metu išmokino rių 
žmones — neapykantos ir šiek-tiek skatiko, stengiasi 

lankyti mokyklas, ypač tie, 
kurie iš Lietuvos atvažiavę 
pamokinti.

Aš čia pranešiu keliais žo
džiais apie Ohio Northern 
Universitetą. Šioje augšto- 
joj mokykloj-galima mokin
tis su mažu kapitalu. Už 
mokyklą mokama $14.00 už 
metų bertainį. (Metams 
$52.00). Kambaris sąvaitėj 
lėšuoja nuo 50c. iki $1.50; 
valgys $2.00.

Universitete yra įvairių 
mokslo skyrių. Randasi ir 
keliatas lietuvių. Norėda- 

imi daugiau informacijų — 
kreipkitės laišku, kiekvie
nam bus prisiųstas katalio- 
gas.

ADA, OHIO.
Jaunimui j ieškančiam mok

slo.
Dauguma kiltesnių lietu- 

jaunikaičių, sutaupę

žmoniško kraujo truškimo!
Tarne nedorėlių randasi 

ir padorių žmonių, kurie 
mielai prakalbu klausosi: 
Dvi moteris padengimui lė
šų paaukavo $1.35 — viena 
$1.00, kita 35c. — už ką 
joms nuo kuopos priguli šir
dingas ačiū!

Krivis.

Apsimainė parapijoms, kad 
suklaidint parapijonus.
Ar žinot, kad užpereitoj 

nedėlioj Aušros Vartų baž
nyčioj tiek buvo žmonių, 
kad net trįs kunigai dirbo 
išsijuosę? Oi, dirbo tai dir
bo! Vienas mišias laikė, 
antras ant vargonų grajino, 
o trečias rinko pinigus. Kad 
pririnko Ambrozaitis pini
gų : perėjęs per bažnyčią žiu 
ri, kad įmesta vos keli sudilę 
dešimtukai!... Bežiūrėda
mas į tuos kelis dešimtukus, 
atsiminė, kad pasakė para- 
pijonams, jogei bažnyčia tai 
kaip „nikei šio,” — ir su
prato, kad parapijonai nu
nešė dešimtukus į „nikei 
šio,” o Ambrozaičiui nepali
ko nieko. Tad nabagas ir 
turėjo išsimufint iš parapi
jos.

Ar žinot, kad parapijos 
komitetai darbavosi gerai? 
Nes jie vertė Ambrozaitį 
taisyt mokyklą, o Ambro
zaitis prašė, kad parapijo
nai sudėtų pinigų — tuomet 
taisysiąs; o jei parapijonai 
neduosią pinigų, tai jis ne
tik netaisysiąs, bet nepirk- 
siąs nė anglių bažnyčiai ir 
mokyklai šildyti, arba par
duosiąs bažnyčią. Komite
tai atsakė, kad, kada Amb
rozaitis išeis, tai pinigų bus 
kaip šieno visiems reika
lams, jeigu tik kitas kuni
gas atėjęs sutiks išpildyt vi
sus parapijonų reikalari- 

Negalėdamas nugąz-
dint parapijonus, Ambro
zaitis susitarė su Serafinu 
apsimainyti parapijomis, 
kad tokiu budu suklaidinus 
parapijonus. Kaip tarė, 
taip ir padarė. Žiūrėsime, 
kas iš to išeis.

BROCKTON, MASS. 
Louis VVessel. lietuvis, turi 

užsimokėt $119.00.
Tūlas Louis Wessel, lietu

vis, kuris žinomas da kaipo 
John Doe ir Louis Wilson 
(kaip jo tikra pavardė, ne
galėjom sužinot) buvo ap
skųstas Kazimiero Daržin- 
sko (Charles Darssin) už 
paėmimą nuo jo dar 1913 m. 
Marlboro mieste $100.00, 
žadėdamas už tai išmokyti 
Daržinską "edgetrimmerio” 
(čeverykų kraštų apipjaus
tytojo) amato. Tečiaus 
kaip pasirodė teisme, tai 
Wesselis paėmęs pinigus 
tuoj išvažiavo i tolimus va
karus ir tik nesenai tesu-j 
grižo. Apie išmokinimą, 
darbo, anot Daržinsko, jis 
netik nė kalbėt nenorėjo,: 
bet dar tyčiojęsis iš jo, kad 
taip lengvai davėsi prigaut. 
Teisme tečiaus VVessel sakė
si pinigų neėmęs ir negavęs.;

FITCHBURG. MASS.
Rugsėjo 30 d. civiliškai 

apsivedė p. Š. Sadauskas su 
p-le P. Grunckyte. Pami
nėtina, kad minėtu asmeniu 
neprigulėjo nei prie LSS., 
bet-gi parodė, kad yra susi
pratę ir mylintie pažangą 
žmonės.

Laisvės Vaikas.

J. J. Bagdonas.
Ada, Ohio.

MUSKEGAN, MICH.
Lietuvių pastaruoju lai

ku čia žymiai pasidaugino. 
Metai atgal buvo tik 7 šei
mynos, o dabar yra 10 ir a- 
pie 60 pavienių ypatų. Tik 
gaila, kad merginų vos 2—3 
tėra; per tai vaikinams ne- 

j linksma.
Sulyg pažiūrų, lietuviai 

yra, kaip ir paprastai — 
margi: laisvamaniai, tauti
ninkai ir katalikai. Dažnai 
pasitaiko laisvamaniams su
siremti su katalikais, kurie 

TeFsmas rienoFatrado, kad 'pagatari visuomet už tiky- 
įis paėmė ir isakė užmokėti bą kibti laisvamaniui į čiu- 
$100.00 ir $19.00 kaštų. Dar- pryną.
žinsko advokatai užgriebė Sargas prie vartų.
Wesselio Ford automobilių 
(jitnev bus) ir laiko kaipo 
užtikrinimą, kad teismo 
nuspręsta suma bus užmo-

LEVVISTON, ME.
Mano patarimai mote

rims.
Motinos, neleiskite savo 

vaikučių gatvėn, jeigu jie 
neaprėdvti atsakančiai. Ne
retai tenka matyti lietuvių 
vaikus bėgiojant gatvėse be 
kelnaičių. Tas labai negra- 

' žu. Svetimtaučių akyse 
' mes pasirodome laukinės 
kultūros žmonėmis.

Motinos, jus turite dabo
ti, kad jūsų kūdikiai nesivo- 
liotų purvuose, it paršeliai. 
Gatvėse purvai yra sunešti 
iš visų nešvarių vietų, to
dėl vaikus užkrečia visokio- 
mis ligomis. O kartais ju- 

I su vaikus, besimaudančius 
purvuose, gali suvažinėti ir 

, automobilius.
Moterįs, apsižiūrėkite pa

nčios, kad neitumėte krautu- 
Mergaitė. vėn ar į miestą basos, be

- - - - - - - j
o gyvuliai su keturiom ko-! 
jom neturi. Well... sulyg to 
dvasiškio „razumėlio,” tai 

! ir gaidys turi dusią, nes ir į 
1 jis su dviem kojom.

I

i

LSS. VII RAJONO APY
LINKĖS LIETUVIAMS.
Pranešu, kad drgė J. T. 

Baltrušaitienė kalbės po se
kančias LSS. VII rajono 
kuopas: 3 d. spalio Scran- 
tone, Pa., 4 d. spalio — Wil- 
kes-Barre, Pa.; 5 d. spalio— 
Pittsburgh, Pa.: 6 d. spalio 
— Binghampton, N. Y.

Todėl pasistengkite kiek
vienas atsilankyti ir kitus 
paraginkite, ypač musų mo
terįs ir merginos i tai daug 
turėtų atkreipti atidos ir 
atsilankyti. Kac'angi dau
giausia bus kalbama apie 
šeimyninį moterų gyvenimą keta, 
ir jų reikalus.

LSS. VII rajono sekr. I
K. A. Genys, davė pereitą rudenį teisman ir taikos.

Sulyg tūlų žmonių supra
timo, kada kaizeris paims 

\ Petrogradą, Paryžių, ir 
i Londoną, turės atsiklaupt 

Tas pats Wesselis, turbut prieš savo priešus ir prašyt 
keno nors prikurstytas, pa- į dovanojimo, susimvlėjimo, 

' * ” . Vargšas Vilius!

mus.

Chicagoje, 23 d. rugsėjo 
įvyko Įsteigiamasai Lietu
vių Darbininkų Literatūros 
Draugijos kuopos susirinki
mas. Kuopon prisirašė žy
mus skaičius narių. Valdy- 
bon išrinktu J. Parulis, A. 
Meldažis ir P. Zavitas.

(Iš ”N.„)
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varžytinių paremtas 
draugijos surėdymas. Prieš 
šitą gi surėdymą socijalis
tai kaip tik ir kovoja. Ir 
tuo tikslu jie šaukia viso pa- 

į šaulio darbininkus vienv- 
nybėn. Jie nori panaikinti 
dabartinę tvarką, prašalin
ti žmonių išnaudojimą, pa
naikinti karalių sostus ir 
paliuosuoti pavergtas tau
tas. Taigi, kaip matai, tė
ve, socijalistai tautų nenai
kina. bet dagi gina jas nuo 
naikinimo. Kaipgi dabar 
tavo "kritika” išrodo, a?

Tai kur gi ta Dievo 
išmintis?

— Tegul bus pagarbintas, 
vaike...

— Kaip drūtas, tėve! 
Kaip tavo vaiskui einasi? 
naši?

— Kaip einasi mano vais
kui. tai ne tavo biznis, vai
ke. Geriau tu man pasa
kyk. kodėl jus, socijalistai. 
visuomet niekinat savo tau
tą? Kodėl platinat ištvir
kimą?

— šitą klausimą aš tau 
atsakysiu, tėve, irgi klausi
mu: Kodėl jus, tautininkai 
ir katalikai, taip mėgstat 
vogti?

— Ką tu nori tuomi 
kyt, vaike?

— Ar gi tu. tėve, 
pranti. ką aš sakau? 
tu nežinai, kad vienas jūsų 
lyderis, būdamas dar Lietu
voje. išvogė per stogą savo 
kaimynui lašinius ir dėlto 
turėjo bėgti Amerikon?

— Meluoji!
— Kitas jūsų dvasiškas 

vadovas pavogė parapijos 
pinigus, o atvažiavęs čia 
Amerikon mokina žmones 
doros.

— Tas neteisybė.
— Tu pats, tėve, per ška- 

plernos atpuskus pavogei 
Šiauliuose arklį ir vos tik 
paspėiai išnešti savo kaili.

— Sustok, vaike!
— Palauk, tėve, palauk, 

nesikarščiuok. aš turiu da 
daugiau klausimų. Pasa
kyk tu man, už ką tu užmu
šei tą žmogų, su kuriuo ėjai 
kartu ant farmos vištų vog
ti?

— Ar tu pasiutai, Maike. 
ar ką ?!

— Negana to. tu paskui 
nutraukei jam čevervkus ir 
pardavęs už 50c. pragėrei 
tuos pinigus.

— Sustok, pasiutėli, ba aš 
tau galvą nuimsiu!

— Kogi tu pyksti, tėve? Į
— Kaip tu drįsti mane 

taip šmeižti?!
— Tai ne šmeižimas, tėve, 

bet tikra teisybė. Argi tu 
to arklio nepavogei?

— Tylėk, biaurvbe, ba šo- 
ble išsitraukęs kaip šveisiu, 
tai tu nesurasi savo galvos.

— Na, pasakyk, tėve, ar
gi tas neteisybė, kad tu ėjai 
tuomet vištų
—'šarap! 

da tas buvo!
—. Matai, 

tokių dalykų 
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metimą Įžeidei mano ypatos 
garbę. Aš. vaike, kaip gy
vas nesu vištos pavogęs. Tu 
mane pastatei žemiau už 
čigoną.

— Bet kaltinti socijalis- 
tus, kad jie platina ištvirki
mą. yra juk didesnis šmeiži
mas. negu vištų vogimas. 
0 tečiaus tu nepagalvoji, 
kad tuomi tu Įžeidi socijali
stų garbę ir gerą jų vardą, 

i Tu pats žinai, tėve, kad so
cijalistai 
neplatina, 
prieš ji.

— Bet
na tautą.

— Neteisybė ir tas. Tu. 
tėve, neprirodysi. kur soci
jalistai butų niekinę tautą.

— Jes. vaike, aš galiu pri- 
rodyt. Jūsų generolai Ba- 
gočius. Pruseika, Michelso- 
nas ir kiti savo prakalbose 
visuomet šaukia: "Darbi
ninkai viso pasaulio, vieny
kitės!” Tas pats yra užra
šyta ant visų jūsų knygų ir 
gazietų. Vadinas, jus ne
pripažįstat savo tautos. Jus 
norit, kad lietuviai vienytų- 
si su žydais, paliokais ir ki
tokiais musų tautos nevido
nais. Jeigu visi lietuviai 
jus paklausytų. tai garbin
ga musų tauta ir seniausia 
jos kalba tuojaus išnyktų. 
Ar netaip? Matai, vaike, 
kaip aš jūsų socijalizmą su
kritikavau!

— O kur gi tu tokios "kri
tikos” išmokai, tėve?

— Iš kunigo pamokslo.
— Aš taip ir maniau.
— O kas?
— Mane tik juokai ima, 

kad socijalistų priešai nega
li sugalvoti nieko rimtesnio, 
bet atkartoja vis tą senai 
jau nudėvėtą pasaką, kurią 
ir mažas vaikas gali lengvai 
sumušti.

— Maike, juk mano kriti
ka buvo gana rimta.

— Kurgi čia rimtumas, 
tėve? Socijalistai 
kins lietuvių tautą, 
dabar lietuvių tauta 
kinama? 
Lietuva išdra

tai padarė.
arkal

Šiandien 
askvta.

jeigu ne toji 
aip gina mu- 
kunigai. Nai- 
ietuviu tautą 

kare

Kunigai mokina, kad Die
vas pasaulyje viską protin
gai sutvarkęs, tik žmogus 
per savo silpnybę susibi-' 
čuoliavęs su kokiu ten vel
niu, kuris ir pagadinęs Die
vo darbą. Dievas, kaipo 
mielaširdingas, susimylėjęs 
ant žmogaus ir atsiuntęs 
savo sūnų (Kristų), idant 
vėl sutaikinti žmogų su Die
vu.

šioje frazėje ir slepiasi vi
sa kunigų mokslo apgavys
tė. Jeigu Dievas per savo 
tarpininką Kristų susitaikė 
su žmonėmis, tai kodėl jis 
pirmiaus nesusitaikė su vel
niais pragare?

Susimylėti ant žmonių ir 
siųsti jiems savo tarpinin
ką, o palikti ponus velnius 
pragare be mielaširdystės, 
— neparodo teisingo pavyz
džio.

Dargi, sulyg kunigų bib
lijos, pats Dievas siunčia 
velnius pas Jobą, kad tie jo 
turtus sunaikintų, pas Kris
tų — savo sūnų, kad JĮ ak
menimis pūsčioję papenėtų, 
o pas žmones, kad juos gun
dytų prie pikto per vsus 
amžius.

Jeigu Kristus mokino, kad 
Jo Dievas tėvas viską gerai 
sutvėrė, o tik velnias su Jie-Į 
va pagadino Jo darbą, tai 
kila klausimas: Kas mokino 
žvėris ryti viens kitą ir kuo, 
tas Dievas penėjo liutus ir 
plėšriuosius tigrus, kol dar Į 
žmonių visai ant žemės ne-, 
buvo ?

Gal Kristaus vietininkai j 
pasakytų, kad prieš žmo
gaus atsiradimą joks gyvū
nas nežudė viens kito, ir vil
kas nedraskė avies rojuje, 
tik mito dvasia šventa? 
Turbut jie mano su nesan- 
protaujančiais. kad prasi
kaltimas velnio ir Jievos 
taip Įpykdė Dievą, kad Jis 
nuo tos valandos prisakė 
žvėrims ryti viens kitą.

Jei kas taip mano, jis di
džiai klysta. Viskas yra 
taip jau sutvarkyta pačios 
gamtos, kurioje mes mato
me gerą ir blogą, protingu
mą ir beprotystę, gerumą ir 
žiaurumą, rūpesti ir beru- 
pestingumą. Gamtoje yra į 
priemonės, kurios nepasie-, 
kia sau užbriežto tikslo, tik
slai. kurie neįvyksta. Čia 
Dievas visai neturi jokios, 
mielaširdystės ir proto. Ar
gi nėra begalo žiauru, kad 
gyvybė turi maitinties gy
vybe? Sutvėrimas gyvybės 
Įvyksta su tikslu, kad ji ry-j 
tų kitą gyvybę!

štai, klausykite, ką 
pasakęs mokslininkas 
gersollis apie tą Dievo iš
minti :

"Kiekvienas lapas yra 
mūšio lauku, kiekviena gėlė 
yra Golgota. kiekvienas la
šas vandens slepia savyje 
kovą, pergalę ir mirti, 
kiekvieno medžio žieve

gV\ 
an 

Ant ki< 
nor

Seni musų papročiai tan
kiai mumis valdo, ir nekar
tą akyse civilizuotų žmonių 
pastato mumis kūdikiais. 
Vietoj gėdintis nešvarių se
novės papročių, mes tan
kiausia sekdami juos palai
kom sau da ir už garbę. Ko
dėl mes taip darom? Tai 
aišku, kad dėlei apsileidimo 
— neprotavimo duodamės 
netikusiems musų papro
čiams save pavergti, ir jei
gu kas bando nurodyt musų 
papročių blogumą, mes ne- • 
tik nemetam jų i šalį, bet 
dar bandom save teisindami 
primesti kitam kaltę, buk 
ypatos nurodančios musų 
papročių nenaudingumą, no
ri mums laisvę varžyti.

Aš čia darau patėmijimą 
iš straipsnelio "Laisvės prie- metų amžiaus yra jau pra- 

tilpusio smirdę tabako durnais. Pri- 
"Kelei- Įsižiūrėkime, kuomet jauni

kaitis, gražiausis gamtos 
’; pavydalą

jos vyras Įsikandęs žolių 
gniužtą — cigarą Į dantis, 
eina su jaja gatvėn pasivai
kščiot. Dauguma merginų 
ir tą patĮ mano (išskiriant 

i tik protingesnes), kad tai 
prigimta vyro užduotis rū
kyt ar kramtyt tabaką.

Tokis nesupratimas linkui 
naudojimo tabako yra nuo 
seno pas žmones Įaugęs, to
dėl jis net ir gerbiamas. 
Daugybė tėvų pratina savo 
vaikus prie tabako, kuomet 
tie vos pradeda vaikščiot, 
laikydami sau už garbę, kad 
jų kūdikis ruko pypkę; toki 
tėvai yra tikri savo kūdikių 
priešai.

Mes prisižiurėkim gerai, 
ypatingai čion Amerikoje, 
kuomet kūdikiai 13 ar 14

V]lf

Po 
yra 
lau-

šai nesnaudžia.” 
36-tam numeryje 

’ vio." t
Lai autorius to straipsne- žiedas, turintis

lio p. L. N. H. nemano, kad žmogaus, užimančio ant že- 
aš čia užsipuolu ant jo, sa- mės aukščiausią vietą, kaip 
kydama: jis turi būti didelis jis biauriai atrodo, kuomet 
tų senų papročių šalininkas, 
kuomet riešai išdrįsta juos 
apginti. Aš palieku pirmą 
dali to straipsnio, apie Broo- 
klyno valgomų daiktų krau
tuves, ir jų sąjungą, bet ne
galiu praleisti nepatėmijus 
antrą jo dali.

Sulyg autoriaus nurody
mo. Kentucky ir Ohio valsti-

■ Ijose moterų organizacijos 
išnešė rezoliuciją, kurioj rei-

.'kalauna bei priešinasi var- 
; tojimui tabako. Bilius Įne- 
i.štas ir Į Louisianos legis- 
. laturą. priešingas tabako 
'vartojimui.

Norint legislaturoj ir vi-
■ šame šalies valdyme yra šei
mininkais tik ponai tabo- 
kiai. kaipo didžiausi vergai 
tabako, o tam senam nešva
riam ir nuodingam papro
čiui pasipriešina da tik silp
na, nuo amžių vyrų paverg
ta moteris. Vienok ponams 
tabako vergams jau tikras 
rgevalt.” Vyrai, tai tikras, 
esą. laisvės varžymas, sulyg 
autoriaus.

"Jeigu vaikas gauna Įsidė- 
ti Į roges tik vieną koją, tai 

Į jau Įsilipa ir visas. Vienin
telis apsigyvenimo būdas — 
tai tvirtas pasipriešinimas 
visame tiems, kurie stengia
si trupinėlis po trupinėliui 
sugriauti musų laisvę." sako 
autorius. Suprask, skaity
tojau, ką tie žodžiai reiškia. 
Reiškia: Vyrai, Į kovą prieš 
laisvės griovėjus, kuriomis 
vra moteris, kuri drįsta pa
kelti pasipriešinimo balsą 
priešais taip nuožmų vyrų 
paprotį — vartojimą taba
ko. Vyrai, nevelykim kelti 
moterei koją i musų roges, 
nes gali visa Įsilipti, ir atimt 
iš musų džentelmanų vade
les: o tuomet butų "good 
night,” vyrams! "Jeigu tau
tai, kurios nariais mes esam, 

Į bus uždrausta rūkyt taba
kas, tai kodėl neuždraust 
gert kavą ar arbatą (nemi
nint degtinės ir raugalo). 
Kodėl da neuždraust tautai 

i valgyt keptą mėsą ir bly
nus.”

Reiškia, niekas nėra taip 
Į brangu ir naudinga vyrui 
pasaulyj, kaip tabakas; ke- 

Įpta mėsa ar blynai yra nie- 
. Kuomet

tabakas
su 
ir

senas
Tie kurie varto-

kų ypatų šen ar ten — tas 
dar nepadaro didelio skirtu
mo. Užsimokėjusių skaity
tojų tiek gavau, apie kiek 
jis man rašė.

Jei gerb. Dr. šliupas butų 
prasilenkęs su teisybe kas 
link ”L M.” skaitytojų skai
čiaus, jei jis butų pavedęs 
man ”L. M.” vien tik tuo 
tikslu, kad atsikratyti jos 
jei aš bučiau jaučiąsis nu
skriaustu, — bučiau viešai 
parašęs, kaip gerb. Dr. šliu
pas man rašė apie "L. M.” ir 
kokiame stovyje ją gavau.

Tasai arti prie "J. L.” sto
vis žmogus, pasakodamas 
apie "L. M.” praeiti, žymiai 
apsilenkė su teisybe.

"Laisvoji Mintis" nustojo 
ėjusi nedėlto, kad jos niekas 
nerėmė. Ji turėjo žymų 
skaitytojų ir rėmėjų būreli. 
Kasoje buvo ir pinigų jos 
išleidinėjimui. Tatai dėlei 
skaitytojų, rėmėjų ir pini
gų "L. Mintis" galėjo ir to
liau išeidinėti.

Pakirto "L. Minties" gy
venimo dienas ne žmonių 
jai nepritarimas, susivieni
jimas su "Jaunaja Lietuva." 
Priežastis aiški.

Matomai, kai-kurie arti 
prie "J. L." stovi žmonės 
drista be pamato kaltinti 
gerb. Dr. Šliupą ir mane už 
"L. Minties" žuvimą. Lie
tuvių priežodis sako: ne
teisk bereikalingai, jei neno
ri, kad butum teisiamas. 
Juk ir Juda rankas nesiplo- 
vė...

Zig. Vitkauskas.

Milžiniškas rubsrovni 
streikas Chicagoj

prisikimšęs pilną burną ir 
kur eina, ten teršią spjaudy
damas ant šalygatvių, sve
tainėse ir kur jis tik pasisu
ka, ten rodos visas vežimas 
mėšlo važiuoja, su pilnu su
puvimu, dvokimu. Ir tas 
viskas yra palaikoma už do
rą ir net garbę.

Tūli, matomai nesupras 
darni to biauraus vyrų pa
pročio, bando kitiems Įkal
bėti, buk moteris priešinan
čios vartojimui tabako, ban
do vyrų laisvę griauti, kuo
met priešingai: nori vyrą 
paliuosuot iš tabako vergi
jos. Niekas kitas pasaulyj 
taip daug nenukenčia nuo 
tabako smarvės, kaip mote
ris.

Moterį gamta prijungė tuuu
prie vyro ir ji turi su juo! laiką, o geidžiamo mokslo 
gyventi ir gerti tą biaurią igyti negali. Vienas negali 
tabako smarvę, per riša sa- išmokti, nors dėtų ant to vi

sas savo pajiegas. o kitas.

Daugelis turbut nė neži
no, kad yra Įvairių mokini- 
mosi būdų — tinkamų ir 
netinkamų, gerų ir blogų. 
To nežinojimo pasekmės es
ti tokios, kad daugelis varg
sta, džiovina savo smege
nis, eikvoja pinigus ir žudo

vo gyvenimą.
J ■

busti ir paliuosuoti vyrus iš 
tabako vergijos, o tuomi mo
teris atliktų didelę užduoti 
ir padarytų dideli žingsni ci
vilizacijoj.

B. Montvvdaitė-Viznienė.

Delei “Laisvosios
Minties” sustojimo

POLICIJA KAZOKŲ RO
LĖJE ŠAUDO Į DARBI

NINKUS.
Socijalistų aldermanas ren

gia prieš policiją didelį 
protestą.

Pereitoj sąvaitėj, panedė- 
lio vakare, Chicagoj paskel
bta visuotinas rubsiuvių 
streikas. Ant rytojaus 20 
tūkstančių rubsiuvių jau 
metė darbą. Sekančią die
ną dar apie 10,000 darbinin
kų prisidėjo prie streiko.

Trečią dieną jau prasidė
jo susirėmimai su fabrikan
tais ir paklusniąja jų poli
cija. Tuos susirėmimus iš
šaukia pati policija su darb
daviais, kurie griebiasi vi
sokių provokacijų, kad de
zorganizavus ir suteroriza
vus darbininkus. Bet rub- 
siuriai turi užsilaikyti šal
tai ir žiūrėti Į tas provoka
cijas ramiai.
Niekšiškas lenkų kontrak- 

toriaus pasielgimas.
Biauria niekšyste ir bai

siai žiauriu instinktu pasi
žymėjo trečią streiko dieną 
lenkų kontraktorius J. So- 
kolovskis, kuris turi savo 
"šapą” prie Ashland avė. 
Jisai peršovė iš revolverio 
vieną streikuojančiųjų dar
bininkų, kurie stovėjo prie 
jo dirbtuvės ant piketų. 
Kiek iki šiol patirta, šaudy
mui nebuvo mažiausios prie
žasties. Streikieriai ramiai 
tik atkalbinėjo skebus, kad 
dirbti dabar negražu, kada 
visi rubsiuviai nutarė mesti 
darbą.

Piktadaris buvo tuojaus 
areštuotas. Apžiurėjus jo 
revolveri pasirodė, kad jis 
išleido 5 šuvius Į darbinin
kus. Unija dės visas pas
tangas, kad tas provokato
rius atsisėstu kur jam rei
kia.
Policija vaiko ir šaudo dar

bininkus.
Policija pradėjo veikti 

jau rišu smarkumu. Daug 
streikuojančių darbinikų 
jau areštuota ir daug su
mušta. Ji užpuldinėja ant 
piketų ir susirinkimų. Dar
bininkai bandė itaisvti de-

kyties jam sekasi. Gerų in-1 
formacijų šitam klausimeI 
suteikia d-ras Von Ness 

I Dearborn ”Scientific Ame- 
i rican Suplemente.” Visų 
Į pirmiausia, jis mums sako, 
i mokinys turi būt užintere- 
suotas tuomi, ko jisai moki
nasi. "Jeigu jus turėsite ti-! monstraciją. bet policija už- 
krą palinkimą prie to, ko i puolus išvaikė juos. Pama
lus mokinatės, jus mokinsi- čius streikuojančiu būreli ji 

.......................... ' " . tokio lau-
> ir Rusijos 

kazokai daugiau neparodys. 
Pavyzdžiui, vienoj vietoj 

j stovėjo tūlas Morozovas su 
žmona ir turėjo jiedu veži- 

įmėli su kūdikiu. Tuo tar
pu būrys raitų policistų už- 

j puolė ant darbininku Vie- . 
nas policmanas užjojo sta
čiai ant vežimėlio, kuriame 
miegojo mažas kūdikis, ir 
kaustytomis arklio kojomis 

i sutriuškino ji. Tik ačiū mo
tinos pasišventimui, kūdikis 

[likos ištrauktas iš po arklio 
i kojų gyvas.

Pagalios policija pradėjo 
jau ir iš revolverių šaudyt 
darbininkus. Taip prie 
Wood gatvės likos peršau
tas vienas darbininkas iš 
policmano rankos.

Darbdaviai persigandę.
Darbdaviai labai persi

gandę. Prieš streiką jie 
juokėsi. Jie sakė daugiau 
nesustreikuos, kaip keli de- 
sėtkai triukšmadarių. Jie 

! pasakojo, kad darbininkai 
yra viskuo patenkinti ir 
streikuoti visai nenori.Strei- 
ko nori tiktai vadovai, nes 
jie tuomet galį daugiau pa
sipelnyti.

Bet kada tūkstančiai me
tė'darbą, tie ponai pamatė, 
kad čia nejuokai. Jie pra
dėjo šaukties policijos pa
galbos.

Tiesa, jie ir dabar pasa
koja. kad streiko visai "nė
ra.” kad darbą pametė tik
tai keli nenuoramos, kurie

I.
tęs greitai ir lengvai, nes Į gatava ji suėsti, 
tas mokslas suteikia jums kinio žiaurumo 
smagumą.” sako jisai.

Geriausis būdas išvysty
mui užsiinteresavimo yra 

: skaitymas. Skaityti reikia 
daugiausia apie tai. kuo jus 
daugiau Įdomaujate. Kitas 

į geras būdas — reikia nuo
latos apie tai galvoti. Tre
čias būdas — reikia drau
gauti su tokiais žmonėmis, 
kurie tuo pačiu indomauja.

Bet skaitant nereikia per
daug prie knygos prisirišti. 
Skaitant reikia tankiai da-: 
ryti pertraukas. Reikėtų i 
taip įprasti, kad pradėjus 
skaityti žmogus atsiduotų 
knygai riša savo atida, bet 
neilgam laikui. Kas 20 mi- 
nutų reikėtų atskirti ir po- 

- - ra minutų pavaikščiot po
,rr„^?iau kambarį, kad nureguliuotij 

buvo kraujo cirkuliaciją. Tas la-; 
ypą- bai reikalinga ir akių pasil-Į 

siui, kurias vienodas Įtempi
mas labai nuvargina. Nie- 

jkas negali nusėdėt ant vie-Į 
t tos valandą ar pusantros be 
nuostolio savo nervams, j 
Nervai taip nuilsta, kad 
žmogus beskaitydamas ir 
užmiega. Iš tokio skaity
mo, suprantama, jokios nau
dos negali būt. 1

"Keleivio” No. 38 patėmi- 
jau p. Varduno straipsnį, 
kuriame jisai jieško prieža- 
ščių. dėlei kurių mirė "Lai
svoji Mintis.” Aš irgi noriu 
išreikšti keletą minčių kas 
link "Laisvosios Minties” j 
likimo. Malonėkite gerb. i 
"Keleivio" redakcija patai-! 
pinti šį mano straipsnelį jū
sų redaguojamame laikraš
tyje.

P-nas Vardunas tarp kitų' 
žingeidžių dalykų papasa- į 
kojo, buk arti prie "Jauno
sios Lietuvos” stovį žmo-; 
nės pasakojo jam, kad 
gerb. Dr. J. šliupas, paves
damas "L. M.” man, dikčiai 
apsilenkęs su teisybe, kas 
■ink "L. M.” skaitytojų skai
čiaus aplamai, o ypatingai 
— užsimokėjusių. I 
priduria, kad "L. M. 
siuntinėjama toms 
toms, kurios už ją nemokė
jo (neprenumeravo jos) nuo 
1912—1913 m.

Kiekvienas laikraštis tu
ri savo artimų draugi], ben
dradarbių ir platintojų, ku

li ns < ina veltui, tokių 
bendradarbių ir arti jos sto
vinčių 
ir 
toj

kas prieš tabaką, 
akyse civilizacijos 
stovi ant vieno laipsnio 
degtine, ir vra nešvarus i 
nuodingas žmonijai, 
paprotis.
ia tabaką, visai nesupranta 

jų smegenis 
amerikoniš- 
nata naudo- 
ekad negali 

; perstojus 
’us visuo- 
e neramu- 

nažai protau- 
s. nėra prie- 
švariam vy- 
Tankiai skai

to net ir už garbę, kuomet

blogumo j
vra

tabaka 
protaut. nes 

ius ar krame 
jaučia savy;

"T* 1Tūlos, 
Kos mote: 
ros tam i 

t tuos daly-rų papročiui.
A. Stuknys.

vieš
i U1U

ypatų nemaža turėjo 
M.” Nestebėtina ta- 

i toms vpatoms ji bu- 
siuntinėjama veltui, 

nėms, kiek ži- 
. gerb. Dr. šliupas veltui 

laikraščio nesiuntinėjo.
Apie kiek ”L. M.” skaity- 

rojų gerb. Dr. šliupas man 
rašė, tiek jų nuo jo ir priė
miau. Žinoma, pora desėt-

Kutu gražaus "irobelio!”
Graikijos karaliene vra 

kaizerio sesuo. Ot. būt 
graikams bėdos, jei Graiki
jai apskelbus karę vokie
čiams. jų karalienė rezig
nuotų. Ką tada graikai da
rytų?



KELEIVIS 5

!S AMERIKOS.tingi dirbti, tečiaus tuo pa
čiu tarpu tie 
kad jie Ll__l_ 
kitur, jeigu darbininkai lai
kysis prie savo reikalavimų 
ir negrįžš darban.
Tečiaus nereikia to nusigą

sti, nes tai paprastas gąsdi
nimas. Jie gąsdino taip-pat __  ____________________
streikierius ir anais metais, vo 5,000 darbininkų. Iš vi

so toj dirbtuvėj dirba apie 
į 16,000 žmonių, bet kiti pri
guli prie kitų unijų, kiti vi
sai neorganizuoti ir todėl 
negalėjo visi kartu išeiti, 
bet yra viltis, kad jie taipgi 
mes darbą greitu laiku. Su
streikavę darbininkai turė
jo didelį mitingą, kur kalbė
jo mašinistų unijos vice
prezidentas Kepler ir soci- 
jalistas aldermanas Sim- 
mons. Jie kvietė darbinin
kus užsilaikyti ramiai.

pu tie Donai skelbia, 
iškels savo dirbtuves

DIDELIS STREIKAS 
SCHENECTADYJE.

Schenectady, N. Y.— Pra
ėjusį panedėlį General Elec- 
tric Co. fabrikoj sustreika-

$100,000 streikierių pašal
pai.

Amalgamated Clothing 
Workers Unija įsteigė 
$100,000 fondą streikuojan
čių rubsiuvių pašalpai. 
Kiekvienam bus mokama 
po $5.00 sąvaitei. Pašalpą 
pradės mokėti šioj sąvaitėj. 
Unijos vadovai sako, kad 
jie tikisi ilgo streiko ir jie 
esą gerai prie to prisirengę. 
Darbdaviai pasiryžę streiką 
sulaužyt, bet tas jiems ne
pasiseks. Streikas pradėta 
geru laiku ir jis turi būt 
laimėtas. Darbininkams ne
reikia nusiminti. Kova, ži
noma, bus sunki, bet be ko
vos negali būt pergalės. Už 
darbininkus stoja miesto ta
ryboje socijalistas alderma
nas J. C. Ktnnedv ir Rodri- 
guez. Kennedy jau rengia 
protestą prieš policijos bru- 
tališkumą ir reikalaus iš 
policijos viršininko paaiški
nimo, kokiais tikslais jisai 
laikė pirm streiko konfe
rencijas su streikuojančių 
dirbtuvių savininkais. Jisai 
ketina jo paklausti, kodėl 
jisai tarėsi su saujale kapi
talistų, o nepasitarė su rub
siuvių unija, kuri atstovai 
ja tūkstančius žmonių.

Jei daugiau butų socijalis
tų valdžioje, kapitalistų šu^ 
nįs negalėtų darbininkų 
taip persekiot.

I

PAVAIŠINO "KOSTUME- 
RIUS” NUODAIS.

Philadelphijoj buvo toks 
atsitikimas. Vienoj didelėj 
krautuvėj pradėta demon
struoti nauji vaistai nuo 
nervų. Kad įtikinus žmo
nes, jog vaistai geri ir turi 
gerą skonį, demonstratorius 
davė visiems jų paragauti 
ir pats nuolatos ragavo. Bet 
tuojaus visi pradėjo sirgti. 
Patį demonstratorių taipgi 
reikėjo nuvežti ligonbutin. 
Vėliau išsiaiškino, kad vie
ton vaistų, jisai per klaidą 
buvo paėmęs nuodus.

AUKOS 
LIETUVOS ŠELPIMUI

LEECHBURG. PA.
Aukos surinktos krikštynose 

Praną Juodvalkį, kur svečiai 
linksmindami neužmiršo ir Lietuvos 
nelaimingųjų karės aukų.

Aukavo šios ypatos:
J. Rukštala, K. Pelanis po $1.00.
N. Grabauskas, L. Pietrokas, B. 

Varneckas, J. Petrokas, A. Vaivada, 
po 50c.; L. Soženis 25c.; P. Juodval
kis 20c. " Viso $4.95.

Varde nukentėjusių nuo karės lie
tuvių tariu visiems aukavusiems šir
dingą ačiū. J. Rukštala.

Aukas priėmė LA.F. kasininkas
K. Šidlauskas.

pas 
besi-

Pajieškau draugų Povilo ir Jur
gio Adomonių, Karaliaus ir Povilo 
Kazlausko ir Jono Kačinsko; visi 
Kauno gub., Ukmergės pav., Anykš- 

: ščių vai. Noriu susirašyt, bukit ma- 
I lonųs atsiliepti.

K. Pilkauskas,
1624 Wood str, Philadelphia, Pa.

Pajieškau draugo Juozo Kivilio ir 
Prano Janišausko, paeina iš Kauno 
gub, Šiaulių pav, Meškuičių par, 
girdėjau gyveno Philadelphia, Pa. 
Kas juos žino, ar jų pačių meldžiu 
atsišaukti.

Pranas Jokūbaitis,
827 Bank str, Waterbury. Conn.

I

MAGIC SCHOOL
Ar nori būti magiku? Ar 

dirbti teatruose? Tai mokykis 
£>ją, yra lengva išmokti. Dykai 
ma lekcija ir magijos štuka, tik 
siųskite 25c. už prisiutimo išlaidas. 
Gausite didelį magijos kataliogą ir 
paaiškinimą kiek kainuos mokslas.

Su pirma magijos štuka ir lekci
ja jau galėsi padaryti didelę nuosta
bą (stebuklus) tarp žmonių. Kitos 
moterįs mislys, kad tu turi velnią.

J. STANKUS, (43)
42 Vine st, .. Montello, Mass.

nori 
ma- 
pir- 
pn-

LIET. DARB. BROL. PA5ELP 
DRAUGYSTĖ. COURTNEY, PA.
Valdyba:

Lekavičia — pirmininkas,
P.O. Box 138, Courtney, P*- 

Kirstukas — fin. sekretorius, 
1205 Cresty avė.

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

Su visokiais Draugystės reikalais 
reik kreiptis šiuo adresu:

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

D.

B.
Charleroi, Pa.

BROOKLYNO KRIAUČIAI 
CHICAGOS KRIAU-

ČIAMS.
Brooklyniečiai žada šelpt 

Chicagiečius.
Mes, Brooklyno lietuvių 

rubsiuvių skyriai 54-58 
Amalgamated Clothing 
Workers of America, savo 
nepaprastame susirinkime 
30 d. rugsėjo, sužinoję, kad 
Chicagos rubsiuviai išėjo į 
streiką, vienbalsiai išreiš- 
kiam jums, broliai ir sesers 
savo didžiausią simpatiją 
jūsų kovoje prieš išnaudo
tojus. Mes linkime jums 
kuotvirčiausios energijos ir 
solidariškumo jusu kovoj ir 
pasižadam jus gelbėti vi
suose reikaluose. Mes pil
nai jaučiame, kad strei
kas yra musu streiku, msu j 
laimėjimas yra musu laimė
jimu. Todėl laikykitės vie
nybėj, neįsileiskite savo tar- 
pan provokatorių iš kapita
listų pusės. Kiekvienas ru- 
pinkitės streiku. Kovokit 
visi išvieno, nepaisydami 
tautų skirtumo, nepaisyda
mi religijos ir pažvalgų 
skirtumo. Kovokit prieš 
kapitalą — o męs su jumis.

54-58 skyrių įgalioti:
Prot. Sekr. J. A. Manelis. 

Pirm. Pag. A. Macaitis,
V. D. J. Augunas.

DIDELIS STREIKAS 
. WORCESTERY.JE.

Worcester, Mass.— Ge
ležies dirbtuvėse čia didelis 
subruzdimas. Katrų fabri
kų darbininkai da neišėjo 
į streiką, tai stato reikalavi
mus ir rengiasi streikuot. 
Tris didžiausios mašinų fa- 
brikos jau streikuoja. Vi
sur reikalaujama 8 vai. dar
bo dienos ir dauejau algos. 
Darbininkai tikisi streiką 
laimėti, nes darbo yra labai 
daug, o s kebų kompanijos 
negali gauti, nes tokie strei
kai kila .visuose miestuose. 
Beto, geležinkelio darbinin
kai pranešė, kad jie nevežš 
tos fabrikos tavorų, kur 
dirbs skebai. Tai didelė 
parama streikieriams.

Praė-

MERIDENE SUSTREI
KAVO STIKLO DAR

BININKAI.
Meriden, Conn.—

jusio panedėlio rytą čia su
streikavo 3,000 sidabro ir 
dailiojo stiklo darbininkų iš 
International Silver Co., nes 
kampanija atsisakė išpildyt 
reikalavimus. Darbininkai 
reikalauja 9 vai. darbo die
nos ir daugiau algos. Man- 
ning, Bowman & Co. dirb
tuvės darbininkai taipgi 
metė darbą.

\VESTINGHOUSE STREI
KO NEBUS.

Laikraščiai praneša, kad 
10,000 Westinghouse darbi
ninkų East Pittsburge nu
tarė nestreikuoti. Jie rei
kalavo 8 vai. darbo dienos, 
20 nuošimčių daugiau algos 
ir priėmimo atgal pavaryto 
mašinisto. Kompanija su
tiko nuleisti tik dvi valan
das sąvaiteje (buvo 54 va
landos) ir prižadėjo mokėti 
už karės darbus 6c. ant do
lerio premijos.

STREIKAS HARTFORDO 
GINKLŲ DIRBTUVĖSE.

Pratt

I

$230,000,000 LAIVYNO 
REIKALAMS.

Amerikos patriotai ne
rimsta. Jie agituoja kiek 
įmanydami už didesnį lai
vyną. Ta jų agitacija ne
pasilieka be vaisių. Šią žie
mą administracija reikalau
sianti iš kongreso jau 230 
milijonų dolerių laivyno rei
kalams. Kapitalistų spau
da jau pradeda rėkti, kad 
tai visai "nedidelė suma pi
nigų.” Amerika lengvai ga
linti savo laivyno užlaiky
mui leisti kasmetai po $200,- 
000,000.

Taip, tai "nedidelė suma.” 
Amerika turi nevisai pilną 
100 milijonų gyventojų, 
skaitant vyrus, moteris ir 
kiekvieną kūdikį. Taigi 
kiekvienam darbininkui, jo 
žmonai ir kiekvienam jo kū
dikiui tokio laivyno palaiky
mas kaštuotų daugiau negu 
po $2.00 kas metai, o nauda 
iš to laivyno — kapitalis
tams. Jisai reikalingas sau
got jų bizniui ant jūrių.

Pajieškojimai
Pajieškau pusbrolio Kazimiero Jo- 

varšo; girdėjau gyvena Brooklyn, N. 
Y. Paeina iš Kauno gub., Rietavo 
parap. Jei kas jį žinot, arba jis pats 
malonės atsišaukti. Turiu labai svar
bų reikalą.

Kazys Plaušas,
3504 S. Union avė., Chicago, III.

Pajieškau brolio Prano Adomaičio; 
Kauno g, Raseinių pav, Balkarčių 
sodžiaus. Pirmiaus gyveno Chicago- 
je. Meldžiu atsišaukti, arba kas jį 
žino pranešti. Busiu dėkingas.

------- j Ch. Adomaitis.
i 4404 Hermitage avė, Chicago, III. ' ___________________________________

!

Pajieškau draugų: Juozo Černiaus 
ir Mataušo Černiaus. Abu Kauno 
gub., Zarasų pav., Rokiškio par., Ak
menių sod., girdėjau gyvena Chica- 

■ goj, meldžiu atsišaukti.
B. Baraišis,

31 Hudson avė., Brooklyn, N. Y.

NETIKĖKITE APGARSINIMAMS!
K. J. Intas, kuris (P. O. Box 73, 

Chicago, III.), "Keleivyje” ir kituose 
laikraščiuose skelbiasi, kad jis turi 
netikrų pinigų, visokių knygų ir lie
tuvių merginų adresus, išdarinėja ši
tokius dalykus: pareikalauja prisiųs
ti $1.00, o kada pinigus prisiunti, tad 
netik nieko nesiunčia, bet ir ant laiš
kų nieko neatsako. Aš pats siun
čiau $1.00 ir likau apgautas. Lietu
viai bukite atsargus ir netikėkite jo
kiems skelbimams!

J. A. Webber,
Anyox, B. C. Canada.

Pajieškau Antano Dagelio; jis at
važiavo iš Lietuvos 1908 m. į Gard- 
ner, Mass. Po tam išvažiavo į Noth- 
hampton, Mass., tarpe 1910—11 m. 
gyveno Hartford, Conn., ir New Bri
tain, Conn. Turiu svarbų reikalą. 
Meldžiu atsišaukti.

Mark A Miller,
71 Spring st., Portland, Me.

Pajieškau brolių B. S. Kazlauskų; 
Kauno gub. ir pav, Veliuonos par, 
Pakalniškių kaimo. Turiu svarbų 
reikalą. Labai meldžiu atsišaukti, 

i arba juos žinančių suteikti adresą. 
Pranas G. Kazlauskas,

P. O. Box 97, Westfield, Mass.

Pajieškau pažįstamų savo krašto. 
Aš esu Kauno gub, Ukmergės pav, 
Kavarsko par. Meldžiu tos apylin
kės pažįstamus ir giminaičius atsi- ” . -- II 

I
šaukti laiškais, turiu svarbių reikalų. 

J. A. Webber,
Anyox, B. C. Canada.

Pajieškau apsivedimui merginos 
i arba našlės nuo 28 iki 38 metų be 
skirtumo tautos, kuri mylėtų gyven
ti ant ūkio. Geistina, kad turėtų 
nors kiek pinigų. Tolesnių žinių 
kreipkitės laišku, prisiųsdamos savo 
paveikslėlį.

C. S. Andreas,
Atlanta, Wis.

APSIVOGĖ.
Iš Subatos į nedėlią, pasivadinęs 

save Franke Mikelis, iš Lietuvos buk 
paeinąs Kauno gub, Veliuonos vai, 
Pelutėlių viensėdžio; dirbo Chelsea 
roberinėj. Apie 6 pėdų augščio, vei
das šlakuotas, ties kairiaja akia per
kirsta. Myli melstis ir pėtnyčioj ne
valgo mėsos. Pavogė $87.00 ir laik
rodėlį. Kas tokį žmogų patėmys, ap- 
sisaugokit ir duokit žinią šiuo ad
resu: (41)

Petras Mažeika
43 Louis st, Chelsea, Mass.

Pajieškau pažįstamų draugų. Aš 
esu Kauno gub., Panevėžio pav, Vaš
kų par., Butniunų kaimo. Turiu 
svarbų reikalą. Meldžiu atsišaukti. 

C. Mikalojunas,
P. O. Anyox, B. C. Canada.

Pajieškau švogerio Juozo Mete- 
vičiaus; Kauno gub, Budvečių kai
mo, Žigaičių par. Prieš 3 m. gyveno 
Chicagoj. Meldžiu suteikti jo adre
są, arba jis pats lai atsišaukia.

Jonas Jonušis,
311 Johnson str, Collinsville, III.

LABAI GERA PROGA
Mokytis visus gerus darbus čevery- 

kų dirbtuvėje susitarus su 
Goodvear Shoe School. 

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

Mes 
a>-

Pajieškau kaimynų Gasparo Be- 
rukščio ir Juozo Matonio: Anglinin- 
kų kaimo, Trakų pav., Vilniaus gub., 
apie 20 metų kaip Amerikoj. Drau
gai, kurie pažįsta juos, malonėčiau, 
kad praneštų, arba jie patįs lai at
sišaukia.

Kazimiera Supieniutė, 
220 East Main st., New Britain, Conn.

Pajieškau draugo Juozo Jansana- 
vičiaus. Vilniaus gub., Trakų pav., 
Jėzno vai, Bičiūnų kaimo. Meldžiu 
atsišaukti. Svarbus reikalas.

_ J. Aukščiunas,
1817 Ross avė, Scranton, Pa.

LIETUVOS SUNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGIJOS.

Dės Moines, lova.
Valdyba:

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

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

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. Bindokąs,

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

tų, Columbia salėje, 409 Vį E. Locust 
str.. Dės Moines, Iowa. Kiekvieną 
antrą nedėldienį mėnesio.

PALAIMINTOS LIETUVOS 
DRAUGYSTĖ, 
Chicago, III.

Valdyba:
Prezidentas

663
— K. Meškauskas,
W. 18th str, Chicago, 111. 

Prez pagelb. — Ed. Čepulis,
906 W. 20th PI, Chicago, IU. 

Nutarimų Rašt.— Ant. Tamkevičia,
1916 Canalport avė, Chicago, I1L 

Fin. Raštin. — J. Syker,
5507 W. 25th PI, Cicero, III. 

Iždininkas — L. Kasper,
3131 So. Wentworth avė, Chicago. 

Organo užžiur.— A. Selemonavič,
1956 Canalport avė, Chicago, I1L 

. Susirinkimai būna kiekvieno mėne
sio antrą nedėldienį, 1-mą vai. po 
pietų,* G. M. Chernaucko salėje, 1900 
So. Union avė, Chicago, 111.

Hartford, Conn.
& Whitney Co. mašinų dirb
tuvėj, kuri dabar dirba ka-l 
rėš municijas, pereitoj są
vaitėj sustreikavo 1,000 dar- J 
bininkų. Jie reikalauja 8 j 
valandų darbo dienos be nu-. 
mažinimo mokesties, pus-1 
antros mokesties už viržiai- j 
kį, dvigubos mokesties už i 
šventadienius ir priėmimo 
itgal tų darbininkų, kurie) 
buvo prašalinti už organiza 
-imą unijos.

STREIKAS LOPELLYJE.
Lowell. Mass.— Čia strei

kuoja patronų dirbtuvės1 
darbininkai. Reikalaujama 
pripažinimo unijos ir 25 
nuošimčių daugiau algos. . 
Kompanija su tuo nesutin
ka, bet darbininkai pasiry-! 

įžę laikyties iki galo ir tikisi: 
laimėt. Kompanija turi di
deli užsakymą ant patronų 

’ kariaujančioms valstybėms. I

UŽMUŠĖ 30 MEKSIKIE
ČIŲ.

Tarp Suvienytų Valstijų 
i kariumenės ir meksikiečių 
i Meksikos pasienyje nuola
tos ištinka susirėmimų. 
Vienas tokių susirėmimų 
turėjo vietą pereitoj sąvai- 
tėj ties Progreso miesteliu. 
Kariumenė meksikiečius nu. 
veikė. • Paskui toj apielin
kėj atrasta 30 užmuštų me
ksikiečių. Ir amerikiečiai už 
tai didvyriai I Bet kiek tai 

Į butų triukšmo, jei meksikie
čiai butų užmušę 30 ameri
kiečių? Jie butų laukiniai, 
barbarai, jiems būtinai rei
kėtų apskelbti karę užtai...

UŽGRIUVO KASYKLA 
SU ŽMONĖMIS.

Coaldale,
: nuo čia pereitoj savaitėj už
griuvo Lehigh Coal & Na- 
vigation Co. anglies kasyk
la su 11 darbininkų. Du 
darbininku ant rytojaus iš
gelbėta sveiku, tikimasi ir

1 kitus išimti gvvus.

Pa.— Netoli

PERDAUG BUVO DINA
MITO.

No. Adams, Mass.— Ka
sant čionai naujai mokyk
lai skiepas atsitiko nelaimė. 
Uoloj užtaisyta per didelis 
dinamito šūvis ir kada jis 
šovė, didžiausia krūva že
mių, uolos skeveldrų ir rąs-

STREIKAS GINKLŲ FAB- tų išlėkė Į padanges, o. pas- 
ptkthf kui pasipylė ant viso mieste-

K1KUJ1L. ji0. Vienas žmogus likos
sunkiai sužeistas, suvaryta 
į vidų apie 20 langu ir šiaip 
daug nuostolių pridaryta.

Toledoje, Ohio, prasidėjo 
visuotinas 
dirbtuvėse, kur dirbami ka
rei ginklai. Reikalaujama 
pripažinimo unijos, 8 va
landų darbo dienos ir 40c. 
valandai mokesties.

streikas tose

ŽUVO 149 GYVASČIŲ 
AUDROJ.

Louisianos ir Mississippi 
valstijas pereitoj savaitėj 
aplankė baisi audra, kurioj 
žuvo 149 žmonės ir $100,- 
900.000 vertės turto.

kMERIKA PPOTESTUO- 
.JA PRIEŠ TURKIJĄ*.
Amerikos valdžia nusiun

tė Turkijai protestą dėl ar-; 
menu ske-'dvniu. Turkai! 
tai d ėmė skersti armėnus,: 
kad daugelyje kaimų neliko į 
jau nė vieno gyvo žmogaus.

Pajieškau Juozapo Gailiušio; paei
na iš Kauno gub, Ukmergės pav, 
Galiutiškių viensėdžio, Traškunų par. 

13 metai kaip Amerikoje. Norėčiau 
susižinoti, nes turiu svarbų reikalą. 
Kas jį žino, malonėkit pranešti, už 
ką busiu širdingai dėkingas. 

Vladas Petrulis.
3252 So. Halsted st, Chicago, III.

Pajieškau savo pažįstamų Juozo 
Mikiščiuno ir Uršulės Mikiščiunaitės. 
Mikiščiunas gyvena Cricagoj, U. Mi- 

i kiščiunaitė pusantrų metų atgal gy
veno Baltimore, Md. (872 W. Balti
more st.). Malonėkite atsišaukti, bu- 

: siu dėkingas. Turiu labai svarbų rei
kalą.

Jonas Savickas, _ (42)
4549 So. Harmitage avė. Chicago, III.

PARSIDUODA POOL-RUIMIS.
Parsiduoda geroje vietoj, apgyven

to; lietuvių, lenkų ir rusų. Pool-rui- 
mis stovi dideliame name, yra ketu
ri stalai ir visi nauji. Biznis gerai 
išgarsintas ir yra daugybė kostume- 
rių. įplaukų 10, 13 ir 15 dolerių įei
na per dieną. Pardavimo priežas
tis: savininko silpna sveikata, turi 
nuosavią farmą ir nori gyventi ra
mybėje. Kreipkitės ypatiškai arba 
laišku:

A. S.
9 E. School str, Nashua, N. H.

Pajieškau dėdės Bernardo Mise- 
liuno; Vilniaus gub, Trakų pav, 
Niedzingių par, Sapiežiškių kaimo. 
24 m. kaip Amerikoj ir Vinco Sker- 
niškio, Antosės Juškevičiūtės — visi 
vieno kaimo . Taipgi pajieškau pus
brolių iš Perlojaus: Adolpo, Konstan
tino ir Juozapo Baublių — abudu Va
rėnos vai. Meldžiu visų atsišaukti.

Bronius Paznėkas,
BOX 206. Osceola Mills, Pa.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nuo 19 iki 25 m. amžiaus. Aš esu 
25 m. amžiaus. Turi mylėti dorą gy
venimą. Meldžiame su laišku 
savo paveikslą, visoms duosiu 
kymą.

Jonas Aszagga,
176 Nevrton str, Detroit,

I

siusti 
atsa- 
(40)

Mich.

Pajieškau draugo Kazimiero Gi
ros; keli metai atgal gyveno Keno- 
sha. Wis. Paeina iš Kauno gub, 
Telšių pav. Sėdos par. Meldžiu atsi
šaukti.

Juozas Viniavtas.
302 Marshall st, Rice Lake, Wis.

Pajieškau Mateušo Strižausko; pa
eina iš Suvalkų gub, Vilkaviškio pa
vieto ir valsčiaus. Pustapėdžių kai
mo. Pirmiau gyveno Baltimore. Md. 
Jis pats, ar kurie jijį žin«tų. malonė
kit pranešti sekančiu adresu: 

Motiejus Bradauskas, 
2096 Russell st, Detroit, Mich.

Pajieškau savo vyro Vinco Laba- 
i nausko. Jis mane apleido apie 7 mė- 
: nėšiai atgal ir nežinau kur dabar jis 
randasi. Paliko su mažu kūdikiu di
deliame varge. Jis yra 6 pėdų augš
čio. šviesiai geltonų plaukų, sauso, 
balto veido, kalba lietuviškai, lenkiš
kai. rusiškai ir angliškai. Myli ge
rai išsigerti. Paeina iš Kauno gub, 
nuo Šiaulių. Prašau paties atsišauk
ti . Kas jį žino praneškit, duosiu do
vanų S10.00

Bronė Labanauskienė. 
Station 12, P. O. Box 394,

Lawrence,

(42)

Mass.

Pajieškau pusbrolio. Prano Urbono, 
Kauno gub, Plungės parap. 
šų kaimo 
Bakai tės 
miestelio, 
jie patįs, 
riu labai svarbų reikalą.

Pranas Valanch. 
1001 So. Hess st, Saginavc.

Norvai- 
ir pažįstamos merginos 

Bronislavos iš Plungės
Jei kas juos žino, arba 
malonėkit atsišaukti; tu-

(41) 
Mich.

Pajieškau draugo Petro Ščyglins- 
ko 13 metų kaip Amerikoj, Vilniaus 
gub., Trakų pav., Daugų par., Ilgu- 
čių sodžiaus. Turiu svarbų 
meldžiu atsišaukti. •

Juozapas Urla,
P. O. BOK 392, Temmins,

reikalą..

(41) 
Ont., 
Canada.

Pajieškau inteligentiškos ir pado
rios merginos už sužiedotinę, ne se
nesnės 27 m. amžiaus, pasiturinčios 
arba ir visai neturtingos, bile tik 
butų išmintinga ir gražios išvaizdos. 
Apie save visas žinias smulkmeniš
kai suteiksiu laišku.

Meldžiu, rašydamos, prisiųskite ir 
savo paveikslą.

J. A. U. (40)
1932 Oakland avė, Detroit, Mich.

I

Pajieškau savo vyro Antano Pav- 
liuko. kuris pabėgo nuo manęs Augu- 

i sto 8, 1915 m. 23 metų amžiaus. 5 
pėdų ir 8 colių augščio; šviesų plau
kų; paeina iš Kauno gub, Vėkšyjių 
parap, Sovaičių kaimo. Kas apie jį 
žino, praneškite, arba jis pats tegul 

Jeigu greitu laiku ne
būsit jieškomas, su po- 

(41)

atsišaukia. 
atsišauksi t, 
licija.

68 Market
F. Pauliuk, 

str, Brighton, Mass.

Pajieškau draugų: Juozo Brazdžio
nio ir Prano šimbelio. abudu paeina 1 194 Mavbury 
iš Kauno gub, Panevėžio pav, Pom- ' 
penų par. Dirvonų kaimo. Meldžiu

NETIKRA PORA.
Kazimieras Gomanta išvažiavo su 

mano moteria 21 rugsėjo. Jis paei
na iš Kauno gub, nedidelis, apie 5 
pėdų, juodbruvas, plaukai šviesi. Jis 
rašos Charles Gohmaut, sukalba ge
rai angliškai. Moteris paeina iš 
Suvalkų gub, Griškabūdžio parap, 
Butkiškių kaimo, Petronė Balsiutė, 
26 m. amžiaus, juodų plaukų, ant 
viršutinės lupos yra randas. Kas 
tokias vpatas pamatys, malonėkit 
pranešti, nes jie paėmė mano 
daiktus ir 260 dolerių pinigų.

Jos. Brazdaitis, 
avė, Detroit

visus

(40) 
Mich.

i atsišaukti šiuo adresu. 
Juozas šliažas. 

Trowbridge Piano Co, 
Frankiin. Mass.

TRŪKIS SUVAŽINĖJO 
VESTUVININKUS.

Springfield, III.-— Pere 
toj savaitėj čia ant skerske-' 
lio trūkis suvažinėjo vestu- i Naumiesčio pav, 
vininkus. Suvažinėtų žmo-\T ';;/ 
nių pavardės anglu laikraš-kaimo, 
čiai paduoda taip: ’Jonasj™; 
Veranka, užmuštas; Stepas) 
Magas, sužeistas Į galvą, o | 
Petras Parkanskis ir pane
lė M. Malinovska sunkiai su
žeisti. Kaip pavardės liu
dija, jie gali būt lietuviai.

Pajieškau pusseserės Onos Skais- 
giriukės-Aleksienės; Suvalkų gub, 

Marcuku kaimo, 
| Lukšių par. Taipgi pajieškau nus- 
1 brolio Stasio Juozuno iš Tubiškių 

Girdėjau gyvena Chicago, 
Meldžiu atsišaukti. Turiu svar- 

reikalų.
Antosė Gu-tukč, 

E. 14Sth st, Bronx. 
New York City.
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ŽEMĖS DREBĖJIMAS.
Spalių 1 d. San Francis- 

coj ir kituose Californijos: ^ n 
pajūrio miestuose buvo jau- 
čiamas žemės drebėjimas.! 
kuris tvėrė 3 sekundas.

Pajieškau doros merginos apsive- 
Idimui. nuo 18 iki 22 metų amžiaus 
aš esu 24 metų; mergina t :ri būti 

ginančiu 
niestelyj 

y pa tin
sti m t ap
linkybių

t blaivi — nevartojanti sva 
gėrimų ir protinga. Šiame 
beveik visai nėra lietuviu, < 
gai nė vienos lietuvaitės, 
tės nenoriu vesti, todėl a 
prispirtas, turiu jieškoti 
‘r laikraštį. Kuri mergi 

ir linksma gyvenimą 
atsišaukti per laišką.

•Toe. Sh’iažas. 
Trowbridge Piano Co, 

Frankiin. M

ta myli 
mel-

PARSIDUODA 
KRIAUČ1ŠKA ŠAPA 

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

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

ir

J. Mickevičius
Generališkas Agentas

Perku ir parduodu namus, lotus
farmas. Skolinu pinigus ant įvairių 
mortgičių su neperdideliais nuošim
čiais.

Nedirbantiems sujieškau darbus 
visokiose vietose: ant ūkių ir dirbtu
vėse. Taipgi turiu pranešti tautie
čiams, kurie norite išsimokinti gerų 
darbų, tai yra čeverykų dirbtuvėse 
geriausi uždarbiai; dabar laikas mo
kintis. Kadangi ”šiu-šapės” dirba 
dieną ir naktį; daug darbininkų rei
kalauja.

Su visokiais reikalais kreipkitės 
ypatiškai, per laišką, ar telefonu:

J. MICKEVIČIUS. (43) 
146 Ames St, Montello, Mass.

Telefonas: 1562-M.

LIETUVIŲ DRAUGIJOS 
KURIOS TURI 

"KELEIVI” Už ORGANĄ

III.

III.

III.

III.

III.

Reikalingas geras koat- 
makeris; darbas ant visados 

■ir mokestis gera. Atsišau- 
kit greitai ant adreso: 

J. S. Pruselaitis, 
Bank st., Waterburv, 

Conn.

Lietuv. Mokslo Draugystė 
Pittsburgh, Pa.

LIETUVIU LAISVĖS MYLĖTOJŲ 
DRAUGIJA.

Waukegan, III.
Valdybos vardai ir adresai: 

Pirmininkas — St. Rybelis,
1415 Jackson str, Waukegan, 

Pirm, pagelb.— K. Vaitiekūnas.
822 8th st, IVaukegan, 

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

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

Kasierius — A. Kripas,
776 Marion st, VVaukegan.

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

812 8th str, \Vaukegan, III. 
Knygius — V. Gabrys,

1027 8th st, IVaukegan. Iii. 
Knygiaus pagelb. — K. Ambraziunas 

1421 Lincoin st.. V.’au'.egan, IE 
Maršalka — P. Norkų .

919 8th str, Waukegan, 111 
Susirinkimai atsibuna pas' utir-’ 

nedėldienį kiekvieno mėnesio, pirm: 
vai. po pietų, Lietuvių svetainėje, 
1101 ant 9-ros ir Lincoin gatvės 
\Vaukegan, II!
CHICAGO. ILL.

ii

I i-J

Jieškau darbo.
gerai dirbti vyriškus ir mo

kam reikalin- 
darbininkas — meldžiu

Galiu
i teriškus drabužius. 
I gas butu toks
‘ atsišaukti.

Br.
BOX 206,

Poznėčas,
Osceola Mills, Pa.

’.VILKES-RARP.E. PA. 
DIDELIS BALIUS

Rengia Lietuvių Moterų Unija, 
batoj, 16 Spalių (October), 1915 
F. Kavaliausko salėje. • 53 Bank 
Star.ton st. Prasidės 7 vai. vai: 
įžanga: Vyram 

ir Ei 
labai

LIETUVOS ŠELPIMO FONDO 
KOMITETAS.

Prezidentas — K. Gugis. 
1840 S. Halsted s

Vice-nrezidentas 2> S. 
Cor. 12th and Vine s1

Susinės. Sekr. 1) M. M. Riee-IIerman, 
a, New York. N.Y.
2) J. Neviackas, 
st, Brooklyn, N.Y.
T. L. Dundulis,

P. O. Box 511, We<tville, III , . 2) J. ~
h st, 
Šidla

140 E. 19th ■ 
Susinėsimų Sekr.

183 Rocbling 
Finartkų Sekr. 1)

U*

st, Chicago, Iii.
5. Mankus, 

Phila, Pa.

Finansų Sekr.
229 N. 6t 

Iždininkas K.
226 W. JJrca 

Kasos Globėja

■VICiUS,

M
ton, Mass. 

N i ark et
uO,

New J. Ger-

Seser 
, liūs bu 
grajis 

I viški
visi.

an*
gražus n

geri muzikantai ir 
šokiai. Malonėkit

Su pagarba
Komitetas.

i ka«icnaus pe 
T. L. D uodui

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

Susirinkimai būna kas pirmą pėt- 
nyčią kiekvieno mėnesio nuo 7:30 
kare, Anglų Socijalistų ruime, 
Northampton str.

Valdyba:
Prezidentas — O. Velioniutė, 

1120 Jackson st., Easton, 
Vice-prez.— A. Meškauskas,

34 So. Locust st., Easton,

va-
439

Pa.

. Pa. 
Prot. raštininkas ir organo užžiurė

tojas — J. Katinis,
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, I1L 

Valdyba:
Pirmininkas — B. Mozeika,

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

2459 W. 46th PI., Chicago, I1L 
Org. užžiur, Prot. rast. K. A. čiapas, 

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

4644 So. Paulina st, Chicago, I1L 
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, DL

LIETUVIŲ 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. 
— Antanas Mikalocz,Kasierius ----------- --------- .

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 nedėliomi* 

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

TĖVYNĖS MYLĖTOJŲ No.l
Town

Tėvynės 
ant Town 
sirinkimai 
nedėldienį 
A. J. Bicržynskio 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, HL 
Kasierius — K. K. Strzyneckis,

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

4612 S. Ashland avė, Chicago, III.
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. 
I redakciją rašyt nereikia, nes be 
valdybos paliepimo, laikraščio siųsti 
mes negalim.

of Lake.
Mylėtojų 
of Lake, 
atsibuna 
mėnesio

Chicago, I1L
Draugystės No.l 
Chicago, III. Su- 
kiekvieną pirm* 

12 vai. dieną

LIET. NEPRIGULM. KLIUBAS
Chicago, III. 

Prezidentas — Sal. Vasaitis,
721 W. 21st place, Chicago, I1L 

Pirm. Pagelb. — Jonas Gružinskas, 
923 W. 33rd pi, Chicago, UL 

Prot. rašt. ir organo užžiurėtojas — 
Petras Keniutis.

3238 So. Halsted st 
Finansų rast. — F. Sando 

5418 Princetonrz

a! a

III.

3342 So. Halsted 
irinkimai atsibuna

No. S. Hs

mėn. Pusmetiniai
___ ij. Ecrtaniniai: B

O. Bok 511, West- ville, III., kuris po ks

liu
DC5

!gO. 
jas -;uti- 
>, 7:30
,-etainė- 

Meti- 
sio mė- 
r.ėn.
ir Spa- 
,000.
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šių, kuri daug darbo neturi, 
tad kojas gali aptaisyt. O 
kaslink poterių, tai mažiau
sia bėda: o kurs paralius 
verčia kunigą tuos poterius 
kalbėt? Dievas ir taip vis
ką žino: jei Fabijonui dan
guj vietą paskyrė, tad jis 
jau žino kur Fabijonas eis. 
ir jokie kipšukai ji iš ten ne
ištrauks Jei nuskirta ki- 

; tur. tad nesuprantu, kaip 
tas poterių šnabždėjimas 
pagamins danguj vietą.-

Ir pyk tu man dėl niekų!
Fritzas.

'' rm redakcijos ais&iynia-.
PHIZIšKAS SKIRTUMAS 

VYRO IR MOTERIES.
Ai beč jur laif. jus nežino

te koks yra phiziškas skir
tumas tarp vyro ir moteries, 
o tas labai reikalinga žinoti 
kiekvienam vyrui: 
klausykit, o aš 
kyšiu už dyką.

1. Kiekviena moteriškė
myli turėt nors vieną ver
gą * 1

2. Visos moteris, išski
riant tik vieną iš tūkstan
čio. laiko už smertelną grie- 
ką būt ištikima savo vyrui.

3. Kuomet vyras parėjęs 
iš darbo skaudžiai dejuoja, 
moteris liežuviu apgailes
tauja. o mislija apie velnią.

4. Kuomet vyras eidamas 
i darbą paprašo, kad jam 
Įdėtų mėsos pietums, mote 
rė atsako, kad mėsos negali
ma nupirkti, brangi, tuo 
tarpu, kada vyras išeina, tai 
kelių dienų dvokiančią mė
są išmaino ant muilo.

5. Kiekviena moteris sten
giasi nuduot didžiausia ir 
tikriausia meiluže, o pasi
rengus bile kada Įkąsti it 
erkė.

6. Geriau tikėk pagarsė
jusiam melagiui, negu mote
riškei.

7. Greičiaus gausi nuo vel
niuko švensto vandens, ne
gu nuo moteriškės tikrą pa- 
guodonę.

8. Jei moterei paduosi pil
ną valią iš pirmo mėnesio, 
ji paskiau nežinos, kad tu 
esi toks pat žmogus.

9. Jei tau duotų kas pa
žiūrėti per tas gražias mote
rų akis, tu tuoj bėgtum spa- 
vednin. nes nesitikėtum, 
kad tave ilgiau žemė nešios.

10. Užduotis kiekvienos 
moteries — engti savo vyrą 
iki gyvo kaulo, jam nepatė- 
mijant.

Vyrų phiziologiją aš cha
rakterizuoju taip:

1. Kiekvienas vyras laiko 
už garbę būt moterei vergu.

2. Vyras, ko pats gerai da 
nežino, jau pasisako savo 
moterei.

3. Kuomet vyras nuduoda 
neva piktas, širdyje jaučia 
didžiausią meilę.

4. Kuomet vyras su savo 
motere valgo iš vieno bliu- 
do, tai jis visuomet ima blo
gesnę mėsą.

5. Trumpa iš tų visų skir
tumų išvada: kiekvienas vy
ras daugiau guodoja savo 
moterį, negu pats save.

Aš persistatau. kad pats 
p. Dievas nežinojo, jog mo- 
terė bus tokia išdykus, ki
taip, Jis nebūtų ją tvėręs: 
butų užtekę vienų vyrų, nes 
su tomis pakusomis gyvent 
perdaug trobelių.

Z. Ž. Staniulis.

taigi 
jums pasa- ne-1

P.Čereškai ir M. B. \ asi- 
liauskui.— Širdingai ačiū. 
Tilps sekančiame numeryje. 
Meldžiame rašinėti žinutes 
iš jūsų kolionijų lietuvių gy
venimo.

Skapagirio Juozui. — 
"Musų inteligentija”
tinka. Rašant reikia prisi
laikyti vienos temos. Jusų- 
gi straipsnelyj kalbama: a- 

’ pie mokyklas, mokinimosi 
būdą, apie makyklų konfe
renciją, pagalios, apie dar
bininkų išnaudojimą, muzė- 
jus, jų Įtalpą ir t.t.

Ad. Norbutui. — Ačiū. 
Peržiūrėsime ir jei tiks — 
sunaudosime prie pirmos 
progos.

K. Ūsui. — Talpiname 
Chicagos chroniką iš dien
raščių. Draugo korespon
dencija mums perilga. Chi
cagos korespondentai nesu
geba paduoti mums trumpai 
bėgančias žinias, nors nau
jienų Chicagos lietuvių 'vie
šajam gyvenime yra kuoi- 
domiausių.

Apuokui.— “Ar jus žino
te" — sunaudosime, jei bus 
vietos, gal kiek vėliau.

Kunigo familijantui (Ply
mouth, Pa.).— Tilps sekan
čiam numeryje.

A. Judošiukui.— Tokie da
lykai turi būt gvildenami 
teisme. Redakcija, nežino
dama tikros teisybės, negali j 
būti teisėju. Įkriminalinti 
žmones, nors jie ir butų pra
sikaltę. laikraštis neturi tei
sės, kol teismas neišnešė sa
vo nuosprendžio.

P. Diaglui.— Draugo fe
ljetonėli — "Rusija karę lai- 

— sunaudosime. Ačiū.

Milvvaukee. Wis., 14 pusla
pių. 5c.
kaip žmonijos kūdikystėj 
moteris buvo laisva ir šei- 

imynos galva, bet kilant ci
vilizacijai ji likos pavergta 
ir iki šiol buvo vergė. Bet 
moteris pakelė prieš tai pro
testą ir pareikalavo vėl sa
vo teisių. Šitam reikalavi
mui daugiausia priešinosi 
valdančioji luomą ir bažny
čia. kuri neva doros ir mo
ralybės pamatais pasirem
dama aiškina, kad moteriš
kės vieta yra namuose, prie 
vaikų, o ne politikoj ir drau
gijoj : kad tokie reikalavi- 
mai yra bedieviški, priešingi 
moteriškės dorai ir t.t. Bet 
tas nieko negelbsti, moteris 
eina pirmyn ir drąsiai rei
kalauja savo tiesų. Knygu
tė parašyta labai gyvai ir j 
kas gali angliškai skaityt,' 
verta perskaityty.

How to become a natura- 
lized citizen? Sutaisė Frank 
Voigt ir Wellington E. Bar
to, išleido Boyer Brothers, 
Philadelphijoj, Pa. Knyga 
turi 96 pusi., apdaryta, kai
na $1.00. Toj knygoj telpa 
žinios ir nurodymai norin
tiems likti šios šalies pilie
čiu. o taipgi keliatas svar- 

i besnių žinių iš šios šalies is
torijos, apie konstituciją, 
apie valdžią ir t.t. Knyga, 
kaip jau liudija jos antgal- 

ivis, parašyta anglų kalba.

*

Knygutė aiškina. J

I

<

M. Gaili van CoV

ZM0W SKERDYKLA
Indomiausias aprašymas apie visas

KARES BAISENYBES

K E L E I V 1 S

Or. B. 6. WERNICK
LIETUVIŠKAS DAKTARAS
Gydo visokias vyrų, moterų ir 

vaikų ligas; net ir chroniškas ligas
Priėmimo valandos: nuo 1 iki 4 

po pietų ir nuo 6 iki 9 vakare.
Telefonas. (11-6)

259 Hannover st , Boston, Mass.

Akušerka
I

pagelbą įvairiose

6 Loring etr. 
arti E ir 7 st.

*4 MOHbMOMaOlOlOMe^^

Akušerka |
Pabaigusi kursą Womans Medieal ’ t 

College, Baltimore, Md.
Pasekmingai atlieka savo darbą į Į 

prie gimdymo, taipgi suteikia vi- i ■ 
sokias rodąs ir 
moterų ligose.

F. Stropiene
Į SO. BOSTON. MASS- |

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

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

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

Uiltikv geriau«į

Eliy, Vyną, Likierius ir 
i kitokius gardžius gėrimus 
į o taipgi ir geriausio taba

ko Cigarus.
Meldžiame užeiti, o visados rasi 

gražų patarnavimą.

362 2nd st.. So. Boston.

J. MATH CJS 
GeriauHi&H Lietuvio 

SALONAS IK RESTAURACIJA 
Sveiki geriausios rųšies gėrimai ir 
užkandžiai. Patarnavimu prie
lankus. Parankiausia lietuviška 

• užeiga.
J. MATHUS

342 Broadway, So. Boston, Maaa

mes
Lauksime ir daugiau.

Nauji Rastru

Kunigas pavydi kiaulei.
Kunigas Fabijonas pavy

di kiaulei, nes rašo: "Bepigu 
kiaulei: nei burną praust, 
nei 
rių 
tau 
ant 
So.

Teisingiausia ir Geriausia

APTIEKA
Sutaisom Receptus su 

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

EDVARD DALY, savininkas 
Broadway S Boston, Mass 

Galite reikalaut ir per laiškus, 
mes per ekspresą gyduoles at

siųsim. «

Lietuviška Rainkotų
IŠDIRBYSTĖ

į kur kiekvienas galit gaut gerus 
Rainkotus pigiaus, negu kitur. 
Mes padarom sulig naujausios 
mados, kaip tik kas nori.’ Turime 

(i visokių spalvų, kurios galima dė- 
i'j vėt visada, nes išrodo kaip kotas 
į vanduo nepereina. Dirbam vy- 
l rams, moterims ir vaikams, to- 

Iį dėl kuriems tik reikia Rainkoto, 
1 tai ateikit pas mus, o busite už- 
; ganėdinti. I krautuves mes taip- 

.] gi parduodam žemesnėmis kaino
mis ir geriau padarytus, negu 
skladuose perkate. Reikalaujam 
daugiau Agentų, kurie pardavi
nėjant kitokius daiktus, galit 
rinkt užsakymus ir ant Rainkotų. 
Mes prisiusime sampelius ir pa
aiškinimus kaip nuimti mierą ir 
taip toliau. Adresuokit: (42)

So. Boston Raincoat Go.
S. Puta, Savininkas,

344 Broadway, So. Boston, Mass.

Lietuviszkas D-ras M. ZisalmaA
7 Parmenter St

Boston, >'ass.
Visokias ligas gv 
dau pasekmingia- 
usiai. Ateikit tie
sioje pas mane 1 
trepais į viršų tik 
neikit į aptieka: 
mano durys bal
tos arba telefoną 
duok o aš atesiu.
Ofiso valandos 
Nuo 9 iki 11 ryte 
nuo 1 iki 2 ir 6 iki

IS vakare. Teleph. Richmond 2622-B

638 Penn Avė 
Pittsburgh. Pa

Dr. KOLER
Lietuviu

Gydytojas

i

įAdvokatas ir Notarijušasį 
y 
h< >IKazis Krauczunas,

Veda provas visuose teismuose 
ir atsilanko į visas valstijas ant 
pakvietimo. Taipgi duoda patari- i į 
mą per laiškus.
403 Lyon Build., 

£ Seattle, WashJ:
•:*e*giCic<CEm^

NAUJAUSIUS IR GERIAUSIUS

i
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Ei, Vyrai, Visi Pas
YUDEIKOI

užlaiko gerą Restauraciją, vi-

Socijalizmo ir krikščiony
bės Idealai. parašė C. A. 
Herman. išleido M. M. Ra- 
čiutė-Herman. New York. 
N. Y. Knygutė turi 28 pus
lapių. kaina 10c. Knygutė 
pamokinanti ir kiekvienam 
darbininkui reikėtų ją per
skaityt.

Labor in Politics, parašė 
Robert Hunter. išleido So- 
cialist Party. Chicago, III. 
Knyga turi 202 puslapių.

Robert Hunter yra žino
mas kaipo vienas iš gabiau
sių Amerikos socijalistų ra
šytojų. Jo raštai lengvai 
suprantami ir labai gyvi. 
Jis moka ir dalyką aiškint, 
ir skaitytoją nenuvargint. 
Ypač šitoj knygoj jis puikiai 
savo darbą atliko. Per dau
geli metų tarp Amerikos 
unijų ir socijalistų partijos 
buvo didelė spraga. Socija- 
listams, suprantama, tas bu
vo nesmagus dalykas, bet 
kodėl taip buvo, veik nie
kas negalėjo išaiškint. Hun
ter čia nurodo supuvusią 
Gomperso politiką, kuria jis 
klaidino tūkstančius orga-' 
nizuotų darbininkų ir laikė; 
juos ištolo nuo socijalistų 
partijos. Kiekvienam dar- i 
bininkui. kuris tik gali ang
liškai skaityt, patartume ši
tą knygą perskaityt. Ją ga
limą gauti parašius Į: Sočia- .. 
list Party National Office, I 
803 W. Madison st., Chica- p 
go, III. Kaina 25c.

VVoman and Freedoro, pa

Dr Koler garsinasi savo tikra pravarde ir turi 
savo paveik*.ą ė.ame laikraštyje Dr Koler yra 

; z: męs ir mokinęsis Varšavo.e Dr Koler prakti- 
i <avo visuose Varšavos 1 i gon bočiuose. o paskui.* 
i niais metais prieš išvažiuojant j Ameriką buvo 
I igonbutyje švento Lozoriaus, kur gydo tik pr»* 
• v a: iškas ligas vyrų ir moterų.

SIFILĮ išgydau vartodamas gyduolę 606. d:de- 
1 a išradimą profesoriaus Ehrlicb prieš sifilį Jeigu 
Į kenti •šbėrimus ant viso kūno, gedimą bumo * 
į arba gerklėje, slinkimą plaukų, laužymą kau.ų 
t ateik, o užsivietri.imas kraujo sustos ir neatsikar- 
, ;os tavyje Nelauk, kol visai sublogsi ir kitus 

užkrėsi savo liga.
Necatura’.Ukus IŠTEKĖJIMUS visokiais ba 

I dais. ka:p ir NAKTINIUS ištekėjimus. TRIPERI 
■ :r kr ibgydau j xo dienų, o jei ne, tai pinigu 
sngrąžinu.

NUSILPNĖJIMĄ ir visokias negales paei
nančias iš SAUŽAGySTES prašalinu į ss d ienas 
Ar jautiesi mažu m. jog neturi tos pač.os vv r šk - 

i spėkos, kaip pirmiau? Jei teip. tai negaluok 
' ba r. u silpnėjimą reikia pergalėti. kad\e. £«*Iėtotx 
I būti vyru.

STRIKTURĄ arba susitraukimą šlapumo ka 
palo išgydau j 21 dieną ir tai be skaudė m: x

HYDROCELĘ arba vandeninę rup:urą gydau 
•' j 30 minutų be operacijos

PŪSLES ir inkstų ligas, nuo kurių randami 
j diegimas kryžiuje ir kirkšniuose apsunk-:
I nusišlapinimo (peršėjimas- ir desėtka; kitą ž k ą 
I ap:e kuriuos ligonis žino ka.p aprašyt, aš ' ydau 
1 avo sistema ant visados

REUMATIZMĄ, spuogus, šunvotes, perą ;?as 
į lakus, niežus, parkus, skrupulus ir v:>a> k u« 
1 «dos ligas, paeinančias iš užsivietrinimo Krau>o 
! igydau trumpam laike ir ligoniui neįeik per- 
į raukt savo darbo

! OFISO VALANDOS:

?ė:nyčiomis iki 5
popiet.

••

Jis 
solčos rųšies Alaus, Degtinės,

Vyno ir Cigarų.
Pirmiausia ir parankiausia 

vieta lietuviams.

304 Broa^ay ir 259ID:Streets 
SO- BOSTON, MASS.

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

važiuojantiems 
kuriems reikia visuomet 

žinoti. Gvarantuotas 
Ypatingas pasiulvji-

nuo 9 ryte iki 8:30 vakare 
popiet. Nekėliomis iki 3 
Ateikit tuojaus.

p į 
ii

kojas aut, nė pote- 
kalbėt.” Bet aš nema
čia priežasties tokiam 
kiaulės užsipuolimui.

Bostone jis gali vaikš
čiot burną neprauses, mažai 
kas atskirs nuo kitų, nes 
vistiek geležinkelis savo du
rnais visus papuošia. Apie 
kojas. well: apsiauk syki ir 
nešiok, kol batai nuplyš, ar
ba kam ten pačiam auties, rašė Theresa Serber Mal- 
yra puiki, rausvai-baltai nu
sidažiusi ”leidė” pas Tarno- Social-Democratic Pub. Co.,

*

I
1
14 Į

KRAUTUVĖJE
Visi musų Gramofonai su naujausiais pagerinimais I 

TURIME VISUS LIETUVIŠKUS « 
REKORDUS įdainuotus garsiau- U 
šių 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 j 
M. Petrausko. Be tų turime gra- j 
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-

I

J. VALEIKA
į

9—11 A. M.
8— 4 P. M.
7—8 P. M.
9— 11 A. M.
1-4 P. M

Telepbonas, Dickinson 3995 Y.

Lietuvis Daktaras

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

Valandos •

INedegiomis.

FOTOGRAFISTAS
Traukiame visokius paveikslus 

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

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

Kaina $35.00 ir 12 dainų dykai; at
siųskit $5.00, o mes prisiusi m gra- 
mafoną.

te ateiti. UŽTIKRINAM, kad pas mus nusipirkę GRAMAFONĄ, visa
dos busit užganėdinti. Viską gvarantuojame.

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

ypatingai gežkeliu 
žmonėms, k".~-----

I tikras laikas
ant 20 metų. . _ . . _.
mas. Mes išsiųsime šį laikrodėlį ant 

Į kiekvieno adreso už $5.75 C. 0. 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

VAKARAI dabar labai madoj, bet Kas iš tų 
vakarŲ. jeigu tenai nėra 
Džian Bambos?

LEIDES IR VYRAI—KYP KVAIT!
Dabar tik išėjo iš spaudos to garsaus saliun- 
kyperio “spyčiai” ir kitos fonės. Kas nori 
linkmsai praleisti laiką ir prijuokinti savo 
draugus tegul tuojaus reikalauja knygos:

DŽIAN BAMBOS SPYČIAI
Daugiau juokų, negu saliune alaus

Knyga apistori, gražiais viršeliais ir su 
Džian Bambos feisu arba veidograpija. 
Joje telpa netik Džian Bambos spyčiai, 
bet ir šiaip daug kitokių juokų

KAINA TIK 25 CENTAI.
'įnikus salima prisiųsti per money orderį arba suvyniot kvoterj į popie- 

4į rėlj ir įdėti į gromata. Adresuokite taip:]

| “KELEIVIS”
- kiel. išleido (antra laida)'Z Broadway, So. Boston, Mass.

j *

Taipgi išvalom ir išprosinatn vi
sokias Vyrų ir Moterų drapanas.

Tikras Jūsų brolis lietuvis

Užtikrinam. kad Jus sučėdysite 
pinigų ir turėsite GRAŽIUS RUBUS 
Mes imam materiją iš genijų fir
mų ir primieruojam rūbą pagai žmo
gų. todėl nesudarko žmogaus išvaiz
dos ir būna tvirtesni.

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

todėl mes greičiau pagaunam viso
kias naujausias formas.

JEIGU NORITE TURĖTI 
GERUS RUBUS PIGIAI, 

TAD ATEIKIT PAS 
MUS.

CREST KENDŽIŲ
o ji niekad nepamirš jus, nes 
kendžių gardumas priverčia ja 
jus mylėt. Reikalaukit visur ir 
visada Lowneys Crest Kendžių 
Jeigu negali gaut kitur, tai pri
mušk mums aolerį, o gausi vie-N 
•ną svarą geriausių Amerikoj iš Į!

AR .NORI. KAD MYLĖTŲ
MERGINA?

ėaagu non, tad pasipirk

i. ..._______ ,
SI dirbtų kendžių. [i
| K. ŠIDLAUSKAS

I^cnerališkas agentas Bostonui Iii
226 Broadway,

So. Boston, Mass. J

Keliaujantis Knaucius
Siuvam visokius MOTERIŠKUS ir VYRIŠKUS RUBUS. Taip

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

Reikale adresuokit taip:

P. ŠIMKONIS,
7 Columbia st., Holyoke, Mass. I

Siutus ir kitokius Rubus
DUOKIT PASIŪT MUMS

Budreclcis
222 W. BROADWAY
SO. BOSTON, MASS.
Telefonas; So. Boston. 21013.

ir 20 AMES ST., 
MONTELLO, MASS.

s
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Turgenev.

Iš mirusio dailininko užrašų.
(Pabaiga).

XIL
Rūsčiai ir klaikiai veda 

kiekvieną iš mus likimas — 
ir tiktai iš pirmo, mes, užim
ti visokias nuotikiais, vai
dais, patįs savimi — ne jau
čiame jo šiurkščios rankos 
Kol galima prisigaudinėti ir 
ne gėda meluot — galima 
gyvent ir ne gėda vilties. 
Teisybė — nepilna teisybė 
apie tą ir prisiminimo nega
li būt — bet dagi tas maž
možis, kuris mums prieina
mas — uždaro mums tuo
jaus lupas, suriša mums 
rankas, nuveda mus nuo tik
slo.— Tada vienas bepalie
ka žmogui, kad pasilaikyti 
ant kojy ir nesubirėt i dul
kes, neišsipurvint užmirš
ties dumble: ramiai nusi- 
grjžt nuo viso, tarti: gana!
— ir sudėjus ant tuščios
krutinės nereikalingas ran
kas, užlaikyt paskutinę, vie
nintelę jam prieinamą ypa
tybę, ypatybę savo paties 
niekingumo: tą ypatybę,
apie kurią prisimena Paska- 
l’is, kada jis, vadindamas 
žmogy mintyjančia nendre, 
sako, kad jeigu visa visuma 
jį prislėgtu ir sutriuškintu 
—jis, toji nendrė, butu vis
gi virš visumos, todėl, kad 
jis žinotu, jog ji jį slegia — 
o ji to visko nežinotą. Silp
na ypatybė! Liūdnas sura
minimas! Kaip tu nesisten
gtum persiimti juo, įtikėt į 
jį — o tu, kuomi tu nebū
tum, mano suvargęs drauge
— ne atvaizdint tau tų rūs
čiu poeto žodžiu: ”musų gy
venimas — vienas slankio
jantis šešėlis; graudus ak
torius, kuris vaizdinasi ir 
šmėšeliuoja kokią nors va
landą scenoje — o toliau 
dingsta be žinios: pasaka, 
papasakota bepročio, pilna 
garsu ir įšėlimo — ir netu
rinti jokios prasmės*). Aš 
privedžiau eiles iš Mackbe- 
to ir atėjo man mintin tos 
raganos, vaidulai. stebuk
lingi regėjimai... Deja! ne 
vaidulai. ne fantastiškos, 
požeminės jiegos yra bai
sios: ne baisi Gofmanščina, 
kokiame pavydale ji neapsi- 
reikštu... Baisu tas. kad nė
ra nieko baisaus, kad pati 
gyvenimo esmė smulkiai- 
neįdomi — ir elgetiškai 
siaura. Persiėmus taja są
mone, paragavus tujų pely
nu, jokis medus jau neišro- 
dvs saldum — ir dagi toji 
augštoji. toji saldžiausioji 
laimė, meilės palaima, pilno 
susiartinimo, nesugrąžina
mo prielankumo — netgi ir 
ji nustoja viso savo jausmo; 
visa jos ypatybė sunaikina
ma jo paties menkumu. 
Taip: žmogus pamylėjo, už
sidegė, suvirpėjo apie amži
nąją palaimą, apie nemirti
nuosius pasimėgimus — 
žiūrėk: senai-senai jau neli
ko pėdsako paties to kirmi
no, kuris išėdė paskutinius 
likučius jo išdžiuvusio lie
žuvio. Taip vėlai rudenyj, 
šaltą dieną, kada viskas ap
mirę ir pageltusioj žolėj ne
šnabžda gyvastis, pamiškė
je apnuogintos girios — tik 
lai pasirodo iš tarp rūkų ant 
valandėlės saulutė,pažvelgia 
atidžiai į sustingusią žeme
lę — tuojaus iš visur pakils 
mašalai: jie žaidžia karš
tuose jos spinduliuose, rūpi
nasi, veržiasi augštyn, že
myn, mirga vienas prie ki
to... Saulė pasislėpė — ma
šalai krinta silpnu lietum— 
ir jų akymirksnio gyveni
mas užbaigtas.

' XIII.
— Bet ar jau nėra galin

gų apsireiškimu, galingu ra
minančių žodžių: "Liaudis, 
teisė, laisvė, žmonija, dai
lė?" Taip; tie žodžiai gy
vuoja ir daug žmonių gyve
na jais ir dėl jų. Bet visgi 
man matosi, kad jeigu nau-

jai atgimtų Šekspyras, jam 
nebūtų ko atsisakyti nuo sa
vo Hamleto, nuo savo Lyro. 
Jo sklandus žvilgsnis ne 
atidengtų žmonijos buitvj 
nieko naujo: vis tas pats 
margas ir tikrybėje nereik
šmingas vaizdas atsiskleis
tų prieš jį savo sielvartin
game vienodume. Ta pati 
lengvatikystė ir žiaurumas, 
tas pats troškimas kraujo, 
aukso, purvo, tie patįs tušti 
pasimėgimai, tos pačos be
prasmės kančios vardan... 
to paties prietaringo jaus
mo, kurį du tūkstančiu me
tų atgal išjuokė Aristofa- 
nas, tos pačios šiurkščios 
priemonės, kuriomis taip- 
pat lengvai atitenka daug- 
galvis žvėris — liaudies mi
nia, tos pačios valdžios pin
klės, tie patįs vergiški pa
pročiai, toji pat įgimta ne
teisybė — žodžiu, tas pats 
rūpestingas voveries šoki
nėjimas tame pačiame sena
me ,dagi ne panaujintame 
rate... Šekspyras vėl pri
verstų Lyrą atkartot savo 
žiaurų: "nėra kaltų" — kas 
kitais žodžiais reiškia: "nė
ra ir teisingųjų” — ir vėl 
tartų: gana! ir vėl nusigrįž
tų.— Vienas jei bent tiktai: 
gal-but, priešingai paniuru
siam. tragiškam tironui — 
Ričardui — ironiškas di
džiojo poeto genijus pano
rėtų nupiešti kitą, daugiau 
šiandieninį tiraną, kuris 
veik pasirengęs patikėt į sa
vo geradaringumą ir ra
miai puotauja naktimis ar
ba guodžiasi ant perdaug 
pakilių pietų tuo pat laiku, 
kada jo pusiau sukriušintos 
aukos stengiasi paguosti sa
ve nors tuo, kad įsivaizdina 
jį. kaipo Ričardą III-čia, ap
suptą šmėklomis juo pražu
dytų žmonių...

Bet kam?
Kam darodinėt ir dagi pa

renkant ir svarstant žo
džius, ir švelninant šneką— 
kam darodinėt mašalams, 
kad jie ištikrujų mašalai?

XIV.
Bet dailė?... grožė? Taip, 

tai stiprus žodžiai, jie. ar 
tik. nestipresni už kitus, 
virš paminėtus mano žo
džius. Man gali užginčyt 
(ir kiek sykių jau girdėjosi 
tokie užgineijimai!)— kad 
:r pati grožė passivus daly
kas. kad kyniečiui ji persi- 
stato suvis kitaip negu eu
ropiečiui... Bet ne dailės 
sąlygos mane baugina; jos 
nusidėvėjimas: jos apmiri
mas ir sudulėjimas — ot kas 
atima man gaivumą ir viltį. 
Dailė, dabartiniuoju laiko- 
tarniu. gal bus, stipresnė už 
pačią gamtą, todėl kad joje 
nėra nei simfonijos Betho
veno, nei paveikslo Riuisda- 
lio, nei poemos Goethes — ir 
vieni tik atčipę pedantai ir 
besąžiningi liežuvninkai ga
li dar kalbėti apie dailę, kai
po pamėgdžiojimą gamtai; 
bet galų-gale gamta neat
vaizdinama : jai skubėt nėra 
ko ir anksčiau ar vėliau ji 
savo atsiims. Besąmonin- 
ga ir nuolanki įstatams, ji 
nežino dailės, kaip nežino 
laisvės, kaip nežino gero; 
nuo amžių judanti, nuo am
žių praeinanti, ji neapken
čia nieko nemirtino, nieko 
neišmainomo... Žmogus jo
sios kūdikis; bet visa kas 
žmogiška — ne gamtiška — 
jai priešinga, kaip tik dėlto, 
kad stengiamasi būt neiš
mainomu ir nemirtinu. 
Žmogus gamtos kūdikis: 
bet ji bendra motina ir pas 
ją nėra pirmenybės: viskas, 
kas gyvuoja jos prieglobs- 
tyj, atsirado tiktai dėlei ki
tų ir savo laiku turi užleisti 
vietą kitam — ji tveria, 
griaudama, ir jai vistiek: ar 
ji tveria, ar ji naikina — 
kad tik ne sustotų gyvybė, 
bile tik mirtis nenustotu sa-

vo teisių... ir todėl ji taip- 
pat ramiai apdengia pelė
siais dievišką Jupiterio vei- 

j dą, kaip ir paprastą nuogalį 
[ir atiduoda suėsti kandžio
ms brangiausius Sofoklo 
puslapius. Žmonės, tiesa, 
kerštingai prigelbsti jai jos 
griaunančiame darbe; bet 
argi ne ta pati stichijos spė
ka, ar ne gamtos pajiega 

' pratarė barbaro buožėje, 
i beprasmiai daužančio skai
drią Apollono stovvlą, žvė
riškuose šauksmuose, su ku
riais jis svaidė ugnin Apel- 
leso paveikslą? Kur čia 
mums, vargšams žmonėms, 
Vargšams dailininkams su
tikt su taja kurčiai-nebyle, 
aklaiužgimusia spėka, kuri 

I dagi neapvaikščioja save 
I pergalių, bet eina, eina pir- 
I my n, viską prarydama ?
Kaip atsilaikyt prieš tas 
sunkias, šiurkščias, nesusto
jančiai ir nenuoalsiai už- 
tvinstančias bangas, kaip 
įtikėt galop į reikšmę ir 

(ypatybę tų keistų vaizdų, 
kurius mes, tamsoje, ant 
kranto bedugnės, lipiname 
iš miglų ir ant valandėlės?

XV.
Viskas taip... bet vienas 

praeinantis puikus, pasakė 
Šilleris; ir pati gamta, ne
pertraukiamam žaisle savo 
užgimstančių, išnykstančių 
formų, nestinga grožės. 
Ar ne ji gi rūpestingai iš
puošia pačius trumpaam
žius iš visų savo vaikų — 
žiedų lapelius, sparnelius 
drugių — tokiomis puikio
mis varsomis, ar ne ji pri
duoda jiem tokią patrau
kiančią išvaizdą? Grožei 
nereikalinga be perstojimo 
gyvent, kad būt amžina — 
jai užteka vienos valandė
lės. Taip: tas, gal bus, tei
singa — bet tiktai ten kur 
nėra asmens, nėra žmogaus, 
nėra laisvės: pastyręs dru
gio sparnas atgimsta naujai 
ir už tūkstančio metų tuomi 
pačiu sparnu to paties dru
gio; čia rustu ir teisinga... 
bet žmogus neatsikartoja 
kaip drugis ir jo rankų dar
bas, jo dailė, jo l.iuosa tve- 
ryba, vienkart sunaikinta— 
žūsta ant visados... Jam 
vienam lemta "tverti"... bet 
keista ir baugu ištart: mes 
tvėrėjai... Tame musų pir
menybė — ir musų prakeik
smas: kiekvienas iš tujų 
"tvėrėjų” pats per save, tik
rai jis, ne kas kitas, tikrai 
tai aš, tartum sutvertas su 
tikslu, su pasiryžimu: kiek
vienas daugiau ar mažau 
silpnai supranta savo reikš
mę, jaučia, kad jis lyginasi 
su kuo tai augštesniu. am
žinu — ir gyvena, turi gy
vent akymirksnį ir dėl va-- 
landėlės. Sėdėk purve, mie
lasis. taikyk į dangų! — 
garbingiausi iš mus — tai 
tie. kurie giliau už visus ki
tus permano tą pamatinį 
priešingumą: bet tuo budu 
— klausimas — ar turi pra
smę žodžiai: garbingiausis, 
garbingas?

XVI.
Ką bepasakyti apie 

prie kurių, su pilnu 
negalima pritaikint
vardai, dagi toje prasmėje, 
kuri suteikia jiems silpną 
žmogišką liežuvį?

tuos, 
noru, 
šitie

minios" arba atiduoti "kvai
lio teismui” — seno kvailio, 
kuris negali atleist jiems, 
kad jie nusigrįžę nuo senų
jų dievaičių — jauno kvai
lio, kuris reikalauja, kad jie 
tuojaus su juo klauptųsi ant 
kelių, gultų kryžiumi prieš 
naujus, tik-ką atidengtus 
stabus? Ko jie eis vėl į šitą 
besigrūdančią prietarų rin
ką, į šitą iškilmę, kur ir pir
klys, ir pirkėjas lygiai ap
gaudinėja viens kitą, kur vi
sa taip triukšminga, garsu 
— ir visa taip skaudu ir šly-, 
kštu? Kam, ”su išsekintais 
kaulais” vilksis jie išnaujo 
į šitą pasaulį, kur tautos, it 
kaimo vaikai šventadienyj, 
niurkosi purvyne iš už sau
jos riešutų, arba stebisi, iš-1 
sižioję, į nupieštą žalvario 
putomis popiergalyj paveik
slą, į šitą pasaulį, kur ga
jus*) tiktai tas, kas neturi 
teisės gyventi,— ir svaigin
damas save savo paties šau
ksmu, kiekvienas skubinasi į 
prie nežinomo ir nesupran
tamo jam tikslo?

Ne... ne... gana... gana...; 
gana...’

XVII.
The ręst is silence........... ;

Vertė Vardunas. II

draugijas.
Suvienytose Valstijose 

randasi gana daug apšvie- 
tos platinimu užsiimančių 
draugijų; jos užlaiko kny
gynus, prenumeruoja savo 
nariams pirmeiviškus laik
raščius, rengia prakalbas, 
paskaitas ir t.t.

Bet laikas mums aiškiai 
parodė, kad knygyną užlai
kyt, laikraštį prenumeruot. 
visvien yra persiauras ap- 
švietos platinimui kelias. 
Gyvenimas mus verčia jieš- 
kot naujesnių ir platesnių 
apšvietos platinimui šalti
nių. Męs gana gerai žino
me, kad apšvietai įgyti būti
nai reikia skaityti geras mo
ksliškas knygas. Bet ant 
nelaimės, pas mus kaip tik 
tokių moksliškų knygų 
trūksta, o apie jų leidimą 
mažai kas tesirūpina.

Todėl Brooklyno Lietuvių 
Apšvietos Draugija laiky
tame savo pusmetiniam su
sirinkime svarstė ir visapu
siškai apkalbėjo viršminėtą 
klausimą. Po visapusiško 
apkalbėjimo nutarta atsi
saukt į visas lietuviškas pro_ 
gresyviškas draugijas, ku-[ 
rios tik užsiima šiokiu ar to
kiu budu apšvietos platini
mui, kad:

1) Butų galima tokioms 
draugijoms susijungt tam 
tikrais draugiškumo ryšiais 
į vieną didelę progresyvišką 
organizaciją.

2) Susijungus tokioms 
draugijoms į vieną didelį 
pažangos kūną — butų gali
ma išleidinėt grynai moks
liško turinio knygas.

3) Šitan draugijų sąry- 
šin gali įstot vien tik pro- 
gresyviškos draugijos, ku
rios nėra priešingos darbi
ninkų klesiniam susiprati
mui.

L. Apš. Dr-jos Komitetas: 
S. Vaičekauskas, pirm.
A. Petraška, sekr. 
Bronis L. Waycie, ižd.
P. S. Draugijos, kurios 

sutiks įstot į Knygų Leidi
mo Draugiją, dėl platesnių 
žinių lai kreipiasi šiuo ant
rašu:

A. Petraška,
548 Grand st 

Brooklyn, N. Y.
Paaiškinimas.

Šitas atsišaukimas buvo 
parašytas da liepos mėnesy, 
bet tūli komisijos nariai, ne
žinia kokių priežasčių dėlei, 
išlaikė jį daugiau kaip mė
nesį laiko ir išstojo iš ko
misijos. Bet dalyką visgi

nomų tik jai, išlaikė jį apie 
tris sąvaites ir tik tuomet 
jį idėjo, kada Apšvietos 

. Draugijos komisija nutarė 
pareikalauti, kad sugrąžin
tų atsišaukimą atgal. Bet 
neužmiršo ir savo pridėč .ą 
pridurti, buk šitas dalykas 
jau pats per save nupuolęs, 
nes esanti jau susitvėrus li
teratūros draugija kny
goms leisti. Man rodos, kad 
"Laisvė” turėjo žinoti, jog 
Brooklyno Draugijos pada
rė šitą nutarimą pirma, ne
gu susitvėrė Literatūros 
draugija.

Taigi šitas sumanymas 
negali būt nupuolęs, nes jis 
yra pirmutinis. Antras da
lykas, Apšvietos Draugija 
neorganizuoja iš pavienių 
žmonių draugiją, bet pata
ria jau esančioms draugi
joms susivienyti į tam tikrą 
ryšį.

A. Petraška.
P. S. Meldžiu ir kitų laik

raščių perspausdinti šį atsi
šaukimą.

Redakcijos prierašas: Rei
kia pripažinti, kad Brookly
no Apšvietos Draugijos no
ras yra labai gražus, tečiaus 
mums rodos, kad paduoda
mas čionai planas nelabai 
praktiškas, nes visos taip 
vadinamos apšvietos plati
nimo draugijos bei kliubai 
turi da ir kitokių tikslų, ku
riems mokamos ir tam tik
ros mokestis. Užsiimti joms 
knygų leidimu butų perdaug 
darbo ir keblumo. Beto, vi
sų pirmiausia reikėtų išriš
ti nesusipratimą dėlei Darb. 
Lit. Dr-jos atsiradimo. Juk 
kelių draugijų su tuo pačiu 
tikslu negalima tverti, nes 
iš to butų daugiau nuosto
lių, negu naudos. Brookly
no draugai, tarp kurių šitie 
nesusipratimai iškilo, turė
tų kaip nors susitaikyt. To
kį norą išreiškė jau visa lie
tuvių darbininkiškoji spau
da.

! Tek: 2787-jJ(

Dr. David W Rosen
Kalba Lietuviškai, Lenkiškai, 

Rusiškai ir Vokiškai.
GYDO VISOKIAS LIGAS.

Valandos:
Nuo 8 iki 10 ryte. Nuo < 

2 iki 3 dieną, nuo 7 iki 
8 vakare.

321 HANOVER STKEET, 
BOSTON. MASS.

J Telephone: Cambndge 4»U6-.V1.
Rusiškas Daktaras Cambridge

Dr. N. A. (ilebovv
Mokslą baigęs Berlyno, Vienos ii 

' kituose geriausiuose Europos 
universitet uose.

Valandos:
Nuo 10 iki 11 ryte, nuo 5 iki 6 

1 ir nuo 8 iki 'J vakarais. Nedėlio- 
mis nuo 10 iki 12 ryte.
884 M AI N STKEET, 

Cambridge. Mass.

KIRPK PATS SAVO PLAUKUS
=v

i L 1 7.. No more barbersliops formine 
FISHLEIGH CO.

•
Didžiausias šių laikų išradimas. 

Sučėdina laiką, pinigus ir barbeno 
bilas. Y'ra tai daiktas, be kurio ne
gali niekas apsieiti. Paprastas ir 
ir lengvas būdas, gali vartot suaugęs 
arba kūdikis. Kirpk savo plaukus 
dykai. Vartojas taip kaip ir šukos. 
Dėlei apgarsinimo šio išradimo, pre
kė tik $1.25. Prisiųsim kur tik norit. 
PASIL’LIJIMAS DYKAI ant aprube- 
žiuoto laiko tik. Prisiųskit mums 
$1.25. o mes tuoj prisiųsim kaštus ap
mokėję. Arba jei norit męs pasiųsim 
C. O. D. ir jus turėsit tiesą apžiūrė
ti, jei nepatiks, sugrąžinkit mums at
gal. Užsisakykit šiandien. Pasinau- 

”dokite žema kaina. Reikalingi agen- 
• tai. (41)
(Dept. 45) CHICAGO, III.

X t t i r- - tim

|| Gražiausių Dainų ir Naujausiųi

d

i •

i

<TŽ

EILIŲ KNYGA

J
; : >

tosto*

Taupinimo kasa 
po priežiūra Bra- 
slawskio ir Co. 
priima depozitus 
ir moka 3-čią 
nuošimti. Išsiun
čia pinigus pagal 
žemiausi 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. 
Fili jų Biuras: 507 W. 12th St„

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

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

deklamuot ant viešų susirinkimų.
Knvgoje trijų rūšių eilės: 

TAUTIŠKOS, ŠEIMYNIŠKOS IR 
į f DARBININKIŠKOS.
v į Tai gražiausia ir turtingiausia eilių knyga lietu- 
Į į vių kalboje. Kiekvienas turėtų papuošti savo 
O knygyną minėta knyga. Kaina tik 75 centai. 

$1.00.
L knygyną minėta knyga.
£ Ta pati knyga drūtais audimo apdarais

SIELOS BALSAIi

J

-1

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” ir 
prilipyt už 2c. markę.

"KELEIVIS,” SO. BOSTON, MASS.

Ką pa
sakyti apie paprastuosius, 
antralaipsnius, trečialaips- 
nius — veikėjus — kas jie 
nebūtų — valstybiniai žmo
nės, mokslinčiai, dailininkai 
— ypatingai dailininkai? 
Kuo priversti juos nusipur
tyt savo nebylį tinginį, sa
vo apsiblaususią nerimastį, 
kuo pritraukt juos vėl į ko
vos lauką — jeigu tiktai 
mintis apie tobulybę visos 
žmonijos, visokio veikimo, 
statančio sau daug augštes- 
nį užduotį negu apsirūpini
mas kasdieninės duonos plu
ta, įsmego jiems į galvą! 
Kokiais vainikais džiaugia
si jie — jie, kuriems ir Kau
rai iri 
nežymus? Dėlei ko jie taps Į svei. 
išnaujo pašiepti "šaltosios redakcija, dėl priežasčių ži-

erškėčiai tapo lygiai j sutvarkėm ir padavėm "Lai- 
ųs? Dėlei ko jie taps Į svei.” Tečiaus "Laisvės”

Sveikata

Miestas.

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

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

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

AR TAMISTA KENTI

Prishiskit Šitą Dykai Duodamos Knygos Kuponą Šiandien
DR. J. RUSSF.LL PRICE CO.. L. 501, 208 N. Sth Avė.. Chicago. III., U. S. A.

Brangus Daktarai:—Meldžiu man tuojaus pasiųsti vysai dykai, apmokėta 
pačta, jūsų brangią medikališką knygą.

Vardas ir pavardė

Gatvė ir Noė

DYKAI
ŠITAS BRANGUS
VADAS I SVEIKATA

• «

nuo skaudėjimų strėnose: nuo skaudžių ir skaudančių sąnarių; nuo galvos skau
dėjimo: nuo apetito nustojimo; nuo aprugusio pilvo; nuo atsiriaugėjimo maistu; 
nuo vėmimo; nuo tulžingumo užpoulimų; nuo apdengto liežuvio; nuo blogo kvapo; 
nuo negalėjimo miegoti; nuo blogų sapnų. Ar esi silpnas, lengvai sujudinamas, 
nervingas, piktas bei greitai užgaunamas, nuilsęs ir nusilpnės rytmetyje? Ar 
turite juodus plėtmus apie akis, ambicijos nustojimą gėdinimas) draugijos? Ar 
ėsi nusiminęs, nubudęs ir ar turi širdgėlą? Tie svmptomai nurodo, kad jūsų kūnas 
yra blogose sanlvgose ir kad jums reikalinga medikališka priežiūra ir patarimas.

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

Valstija



SEKUS
RUSAMS PRADEDA

v-

Rusai pradeda jau atsi
gauti. Jie netik sulaikė vo
kiečių pirmyn ėjimą, bet 
daugelyje vietų ima jau mu
šti juos atgal. Apie Dvins- 
ką vokiečiai vis atakuoja, 
bet prieiti artyn negali. A- 
pie Drisvėtų ežerą rusai at
mušė kelis vokiečių užpuoli
mus pereitoj sąvaitėj. Ties 
Naročių ežeru rusų Dragū
nai užpuolė vokiečių kanvo- 
jų, paėmė keliolika vežimų 
ir 70 belaisvių. Į pietus nuo 
to ežero vieną vokiečių 
kompaniją rusai apsupo ir 
visiškai iškirto. Kitoj vie
toj pagavo 100 vokiečių ve
žimų su arkliais ir viską pa
ėmė. Pereitoj nedėlioj apie 
Dvinską vokiečiai paėmė 
vienoj vietoj rusų apkasų, 
bet paskui rusai atkreipė 
savo artilerijos ugnį i tuos 
apkasus ir vokiečiai buvo 
išmušti. Paskui rusai žen
gė toliau ir durtuvais išmu
šė vokiečius iš kaimų Boro- 
vja, Teliaki ir Kozly. Ce- 
remežicos ir Skakovcų apie- 
linkėj, vis apie Dvinską, ru
sai atėmė dar kelis kaimus 
ir paėmė 300 belaisvių, tų 
tarpe 4 oficierius ir 19 arti
leristų su keturiomis kanuo- 
lėmis.

SĄJUNGININKAI EINA 
ANT BULGARIJOS.

Atsisakius Bulgarijai iš
pildyt sąjungininkų reikala
vimus. visi diplomatiški są- 
tikiai tarp jos ir jų truko, o 
vieton diplomatų, pradės 
kalbėti kanuoles. Sąjungi
ninkų kariumenė jau pribu
vo i graikų miestą Soloni- 
kus ir laukia tiktai žodžio, 
kad pradėjus ant Bulgarijos 
užpuolimą. Kitoj vietoj ant 
Bulgarijos traukia graikų 
armija, kuomet rusų laivy
nas plaukia jau bombarduo
ti prie Juodųjų jūrių Bulga
rijos uostą Varną ir išso
dins tenai rusų kariumenę. 
Rumunija rengiasi užpulti 
Bulgariją kitoj vietoj, o Ser
bija da kitoj.

Taigi, kaip išrodo. Bulga
rijos caras Ferdinandas, 
parsiduodamas vokiečiams, 
bus papildęs politišką ir tau
tišką savžudystę.

RUSIJOJ NEIŠPASAKY
TAS VARGAS.

Iš Kopenhageno ateina 
žinių, kad vargas ir brange
nybė Rusijoj nebepakelia
ma, ypač vargingųjų žmo
nių. Kasdieną laikraščiai 
praneša, kad Rusijoj dėl 
brangumo darosi nesutiki
mai ir riaušės. Laikraščiai 
aiškina, buk Rusijoj esą vis
ko užtektinai, o jeigu tačiau 
tūluose kraštuose šio ar to 
trūksta, tai tiktai parodą, 
kad valdžia esanti užmiršu
si savo priedermių. Valdžia 
turėsianti atsakyti už tai. 
Miestelyje Kolpino. netoli 
Petrapilės, valgomi daiktai 
yra taip brangus, kad mo
ters, dėlto supykusios, už
puolė krautuves ir tujų 32 
visai išvartė. Tūkstančiais 
rublių pasidarė nuostolių. 
Malkų Petrapilėj taip maža, 
kad negaunama jų už bran
giausius pinigus.

RUSIJA NORI TAIKY- 
TIES.

Vokietijos valdžia girdė
jusi paskalą, buk Rusija 
rengiasi išreikšti norą tai- 
kvties ir buk caras su mini- 
steriais jau kalbasi apie iš
lygas, kokiomis Rusija ga
lėtų baigt karę. Tečiaus 
oficiialių tam paskalui pa
tvirtinimų nėra. Greičiau
sia bus tai vokiečių prasi
manymas.

Orlaiviai bombarduoja 
Metzą.

Paryžius praneša, kad , 
francuzų oro laivynas nulė
kė Alzacijon ir metė apie 40 ■ 
didelių bombų i Metzą.

Teatras
Didelis Metinis Balius! ‘Tagirenų Gobtuves”

ID. L. Kunigaikščio Vytauto Draugijos So. Boston, Mass.

bus Columbus Day, t. y.

12 dieną Spal'O=0ctober, 1915 
LIETUVIŲ SALEJE,

Kampas E ir Silver Sts , Scuth Boston, Mass.
Prasidės 2-rą valandų po pietų ir trauksis iki vėlai naktį.

S:» m „s vienas iš puikiausiu South Bosto.ie. ties šį balių rengia viena 
iš progresv viJkiaunu ir seniausių draugijų So. Bostone. Į baaų visuomet susi
renka puikiausi* jaunimas, kur;' puikia: ir linksta ai užžavi visus svečius. 
Bus daugybe geriausių užkandžių, saldainių ir gėrimų.

Puikiausi orkestrą grajis lietuviškus ir angliškus šokius, 
l'žprašom visus lietuvius ka:; i- •-outh Bostono, '.s:į. ir i- a: linkinių miestų kuo- 
skaitlingiausiai atsilankyti.

1
1 >ranna 5-se akt iios^ p rstato, Įierse- 
t ktojimj unijotų Rusijoje. Lošime da- 
' lyvauja 30 aktorių.
Tą puikią-didelę dramą perstatys 

j I-. T. R. “Viesulą”

Liet. Taut. Namo Svetainėj.
Main ir kampas Vine st.

Montello. Mass.
! Spalio-October. 1915 m

(COLl’MBCS DAY)

Pradžia nuo 6 \alandos vakare.

i

KOMITETAS.

12

D-RAS B. L BERNARO
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.

KNYGOS
"KELEIVIO” SPAUDOS

M. M. ANDRIUMI Te

DABAR YRA 1,000.000 
ANGLŲ PRANCŪZI

JOJ.
Londonas praneša, kad da

bar Prancūzijoj yra jau a- 
pie 1,000,000 Anglijos ka
reivių ir neužilgo bus nusių
sta da 500.000.

KARIAUJANČIŲ VALS
TYBIŲ SKOLOS.

Sulv? vėliausiu oficialiu 
žinių, kariaujančių valsty
bių skolos šiandien siekia 
$42.530,253.324. Tai yra 
$18.051.999.800 daugiau, ne
gu buvo prieš karę.

SKAITYKIT FU ATYDA!
Turime daugybę FARMV VViscon- 

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. štampų, o gausi 
plačius paaiškinimus, musų adresas: 

(1-6)
K. MARCINKEV1ČIA.

1324 So. lOtb st.. Sheboygan. Wis.
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skaityti ir rašyti už

Išmokinsime jus Angliškai kaJbču. skai
tyti ir rašyti labai trumpame laike už 
šis dolerius t$6• tiktai. Šis mo kslas yra 
labai parankus a'ekvieaam. res mokina
me naujausiu budu per korespondencija 
jūsų namuose be skirtumo kur gyvenate. 
Rašykite platesnių paaiškinimų a: b . pra- 
dėkyte mokinus tuojaus, prisiųsdami pi
nigus:

AMERICAN SCHOOL of LAMUI 3ES 
1741 W. 471 h st. Chicago, Ui.

V

ketines Žinios
Ims Bostoną.

Jei katrą naktį išgirsite 
kanuolių trenksmą ir su
skambės jūsų langai, tai ži
nokit, jog Bostoną užpuolė 
"priešo” laivynas, šitas už
puolimas įvyks šioj sąvaitėj, 
tarp ketvergo ir subatos, 
bet katrą naktį ir kokią va
landą. to niekas nežino, nes 
priešas visuomet užpuola iš 
netyčių.Bostono miestą gins 
septyni fortai, kuriems į pa
galbą pribuvo jau 13 artile
rijos kompanijų iš Portlan- 
do ir Portsmouth’o. Daro
ma didelių prisirengimų, 
kad "priešą” atrėmus.

Tečiaus kada užgriaus 
kanuoles ir pradės kristi 
nuo lentynų jūsų puodai — 
nenusigąskite, nes tai bus 
netikras musys, bet kariški 
bandymai, ir "užpuolimą” 
darys ne vokiečiai, bet patįs 
amerikonai. Jie mat ban
dys, ar galėtų Bostono for
tai apginti nuo tikrojo prie
šo, jei toks norėtų 
nors užpulti.

kada-

Dr-josVietinė Liet. Darb
2 kuopa turėjo 30 d. rugsėjo 
pirmą savo susirinkimą. Su
sirinkimas išnešė rezoliuci
ją pasiųsti centro valdybai 
reikalavimą, kad L.D.L. Dr- 
ja vienytųsi su "Darbu.” 
"Darbo” centralei valdybai 
taip-pat nutarė pasiųsti lai
šką. pažymint priežastis dė
lei kurių tuodvi draugiji tu
ri nieko nelaukdamos susi
vienyti ir veikti bendrai.

Nori užmušt majorą.
Bostono majoras Curlev 

gavo laišką, kur rašoma, 
kad jo gyvastis yra pavoju
je. Senatorius Gorman ir 
da keliatas žymių airių taip
gi esą paskirti mirčiai. Re
to, busią padegta daug airių 
namų. Po laišku pasirašo 
”Portlander.” Niekas iš to 
laiško tiek nesijuokė, kiek 
pats majoras. Bet policija 
mano, kad gal būt ištikrujų 
koks idiotas mano savo gra
sinimus išpildyt.

Rubsiuviai grasina streiku.
Bostono rubsiuviai ruo

šiasi Įteikti savo darbda
viams reikalavimą, kad jie 
pildytų sutartį, kuri buvo 
padaryta dveji metai atgal, 
ir tuojaus pagerintų darbo 
sąlygas, kitaip darbininkai 
apskelbsią streiką.

Susivienijo socijalistų kuo
pos.

Pereito nedėldienio susi
rinkime Bostono LSS. 162 
kuopa susivienijo su So. Bo
stono 60-ta kuopa. Kuopų 
nariai mano, kad bendrai 
veikiant bus daug didesnės 
pasekmės.

So. Bostono draugai ža
da ir susivieniję neapleisti 
Bostono lietuvių. Jei bus 
reikalas ir dirva veikimui, 
bus rengiama Bostone pra
kalbos. koncertai, spektak
liai ir t.t.

Prie 60-tos kuopos viso 
prisidėjo 7 nariai: 5 vyrai ir 
2 merginos (A. ir J. Skirai- 
čiutės).

Malonu pažymėti, kad 
kaip vienos taip ir kitos kuo
pos draugai susivienijimui 
nebuvo priešingi. Tas duo- 

■_da vilties, kad ateityje tarpe 
kuopos narių bus didesnis 
solidarumas ir draugiška 
užuojauta. Tiktai daugiau 
idėjos darbo, mažiau ypatiš- 
kumų, draugai, o musų vei
kimui ims pritarti ir tos 
tamsiosios minios, kurios 
iki šiol žodyj “socijalizmas” 
matė ne savo būvio pageri
nimą. bet ką tai baisaus, 
pražūtingo. A—nas.

Paliko $50.000 darbininkų 
būvio pagerinimui.

Šiomis dienomis Bostone 
mirė Charles Cabot, kuris 
paliko $50,000 darbininkų 
būvio pagerinimui. Darbi
ninkų gyvenimas yra labai 
sunkus ir vargingas, skriau
džia juos darbdaviai, 
skriaudžia teismai, bet nie
kas tų skriaudų neiškelia Į 
aikštę. Cabot paliko 50 tū
kstančių dolerių. ka<j tokius 
dalykus tyrinėti ii skelbti 
spaudoje.

Bet skelbimas darbininkų 
būvio nepagerins. Pakol iš- 
dirbystė bus paremta ant 
pelno, žmonių išnaudojimas 
ir skriaudimas bus neišven
giamas. Tiktai socijalistiš- 
ka tvarka tą viską praša
lins.

Pirmutinis koncertas.
Ateinančiam nedėldienyj, 

spalio 10 d., socijalistų salė
je rengiama pirmasai šiame 
sezone koncertas. LSS. 60 
kp. nariai sulos scenos vei
kalėli, bus dainų, deklamaci
jų. monologų, trumpa pra- 
kalbėlė ir lietuvis akrobatas 
parodys savo miklumą, 
koncertas prasidės 7:30 va- 

I landa vakare.*

Netoli City Point jūrėse 
nusiskandino 54-rių metų 
amžiaus tūla Vorgt. Savžu- 
dystės priežastis — neturė
jo iš ko gyventi. Šauni šita 
kapitalistu tvarka, ar ne?

kl. J1

LIETUVIŠKA SIUVĖJA 
visokias Dresias ir užlaikau 

Darbas gvarant uojamas.
E Street. kampas Broad*ay,
(vienais trepais augštyn), 

SO. BOSTON. MASS.
Kita Šapa:

N. MAIN ST.. MONTELLO, 
H. Stankaus Name.

Primieravimo dienos:
So. Bostone — Utarninkais. 
Montelloj — Pėtnvčiomis.

Siuvu 
gatavas.

324

Aš kvailas.
Taip sako kiti agentai, už tai. kaa 

aš tai pigiai parduodu laikrodžius, 
žiedus, lenciūgus, branzalietus ir ki
tus auksinius daiktus ir ant labai 

| lengvų išmokėjimų. Eidamas pro ša-
I lį, užeik į mano nauja krautuvę, o 
persitikrinsi, jei nepatiks, nereikia 
pirkt.

Taisome laikrodžius, žiedus, bran
zalietus. lenciūgus, labai pigiai, dar
bas .gvarar.tuojamas. Šliubir.ius lai- 

■ snius ir kitus patarnavimus pada
rom dykai.

P. KETVIRTIS JEWLERY CO. 
Kampas Broad»av. 324 E street.

SO. BOSTON.

678

Vienatine Lietuviška 
Valgykla So. Bostone.
Musų Valgykloje-restoracijoj gali

ma gauti skaniausius ir sveikiausius 
valgius angliškai ir lietuviškai su
taisytus. Iš lietuviškų valgių turi
me: blynų, virtinių, lietuviškų sriu- 

I bų ir kitokių gardėsių. Valgantie 
restoracijose lietuviai ateikite persi- 
tikrint ir nusipirkt valgio tikietus, 

l kurius mes parduodam $4.00 vertės 
tiktai už $3.50 ir $3.50 vertės už $3.00

Taipgi laikome cigarų, 
šalto toniko, masės ir tt.

S. REINARD,
204 W. Broadvvay,

So. Boston, Mass.

cigarų, cigaretų,
— — ( 40)

’J »

Lietuviai Kliaučiai(a ))
II ___ __
M So. Bostone, kur visame duoda 
(jį gerą ir gražų darbą už prieina- 

mą kainą.
» PASIŪDINK PAS MUS SIUTĄ 

O NEŠIOSI IR DŽI AUGSI ESI.
į(:) Todėl, kurie norit pasisiudint 
j'? gerą siutą, išvalyt arba suprosįt, 

kreipkitės pas mus.
į; SOUTH BOSTON CISTOM 

TAILORING CO.
; ' 278 Broadway. So. Boston. Mass. įįj i

(jį gerą ir gražų darbą už prieir.a-

LANDŽIAUS
NAUJA APTIEKA

343 Broaduay. 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. LANDŽIUS. Aptiekorius, 

(LYNClf),
343 Broadway. So. Boston. Mass.

j! LIETUVYS FOTOGRAFAS

Visokius Vyrams Drabužius 
Siuvame ant Užsakymo 

Išvalome, sutaisome ir išprosi- 
name senus.

Vienintelė Kriaučių kompanija
A n

Traukiu Paveikslus bile kokiu 
laiku ir visados gerai padarau.

Reikalui esant Kreipkitės 
pas mane.

JONAS A. ANDRUŽIS,
453a Broadway, S. Pcston, Mass.

Skaudėjimai Strėnose
ir šonuose greitai 
prašalinami vartojant

Mr. Stephan Plac- 
ko iš Marietta, N. 
Y., šitaip mums ra
šė:

aa 
Ha 3

D Kr.

evera’s
Gothard Oil.

[Severos Goihsrfiš^s Aliejus]

•s yra rekomenduojamas lokaliam 
vartojimui prie

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

Linimentas ištirto gerumo. 25 ir 59 c.

“Man skaudėjo s‘rė- 
nos ir šonai ilgiau, kaip 
p^r penkis metus. ~ 
džian visokius gydymus 
ir viskas buvo veltui. 
Paskui aš radau Se- 
vera’s aheanac'a ir ra
dau. jog Severa's Go
thard Oil butų geriau
sia išbandyti. Aš ban
džiau tą gyduolę ir 
skaudėjimai išnyko. Aš 
sakau, jog tas taipgi 
gerai dėl skaudėjimų ko
jos*. ir galiu rekomen
duoti tiems, kurie ken
čia lokalius skausmas 
arba gėlimus.”

Bcn

įpjovimai, 
įsisenėjusi skaudėji
mai. spaugai, karbun
kulai arba nudegimai, 
nusiplikinimai, apdė
vimai greitai pagįja, 
kuomet

S
EVERA’S

Healing Ointment 
'Severos Gydanti Mostis] 

vartojama. Kaina 25c.

Severos pro; a racijos visur parduodama, pas visus aptieki- 
ninkus. Žiūrėk, kad butų Severos, neimk kitokių. Jei 
jūsų ąptiekininkas neturi, tai kreipkitės tiesiog pas

V/. F. SEVERĄ CO., - Cedar Rapids, io .Tx
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K. .T. BAGrOČITTS
Real Estate Mortgečiai, Deedai. Titles, Abstraktai 

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

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

Tel. Brockton 1875.

SO. BOSTONE:
Utarninkais ir Subatomis,

28 Broadway.
Tel. So. Boston 935 W.

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

Sielos balsai. J. B. Smelstoriaus 
•ilės. Knyga didelė su gražiais pa
veikslais, popiero 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

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

šeimyniškas lietuvių gyvenimas Juš
kevičiaus dainose. Jei nori žinot 
kaip senovėj lietuviai gyveno, tai 
perskaityk šitų knygų. 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 caroAiek- 
tandro II. Tragedija trijose veik
mėse. Gražus teatrališkas veikalas 
ir nelabai sunkus perstatymui. Iš 
viso reikalaujamos tik 28 ypatos 25c 

tmogaus išsivystymas. Kaip ir iš 
kur atsirado ant žemės žmogus? 
Išsivystė iš beždžionės nekurie sa
ko. Bet iš kur atsirado beždžionė 
Yra tai klausimai, kuriuos aiškiai 
ir nuosekliai išriša knyga. Kiekvie
nas turėtų jų perskaityti. Ant gra
žios popieros, kalba legva, su dau
geliu paveikslų ........................... 35c
Ta pati apdaryta....................... 50c

t
|

Anarchizmas. Pagal Proudoao 
slo paraše d-ras Elzbachor, vattt 
Briedžių Karaliukas ................... Iii

Legalški žmogžudžiai. Trijų okt| 
tragedija, paimta iš rrrohacįjaa 
laikų ..............................................1*

Kur musų bočiai gyveno. Tai yra B- 
rinėjimas, kur buvo pirmutioš 
nių lopšinė. Knyga naudinga ir pa
mokinanti. Parašyta Z. AlskM^ 
kuris daug darbo pašventė tinašjk 
mams lietuvių praeities ..........1h

Džian Baubos Spyčiai ir kitos feoša 
Daugiau juokų negu saliune alaaa. 
Jei nori gardžiai pasijuokt, tad m- 
aipirk tų knygų ..........................Ifc

Alkoholis ir kūdikiai. Kas yra arka 
tikisi būti kūdikių tėvais, badosi 
turėtų perskaityti šitų knygotų. II*

Byla Detroit’o Katalikų su SoajaH- 
stais. Knygelėj atspauzdbita viena 
tardinėjimas kaip vienos taip ir ki
tos pusės, todėl bešališkai parodo 
ant kiek išauklėtas pas mus žiau
rumas. Naudinga perskaityt lygiai 
katalikui kaip ir socijalistui. Su pa
veikslais..............................................Se

Lengvas būdas išmokt angliškai * 
knyga sutaisyta taip lengviai ir m- 
prantamai, kad kiekvienas gali iš
mokt greitai kalbėt angliškai. k» 
ris tik bent kiek gali lietuviški! 
skaityti. Joje telpa netik atskiri 
žodžiai, bet ištisi sakiniai, pasikal
bėjimai darbo jieškant, važiuojant 
kur nors, nuėjus krautuvės, paa 
daktarų, pas barzdaskutį, pas ap
veju ir tt. Su fonetiškų ištariau b 
gramatika ...................................... Ml

Lytiškos ligos. Labai naudinga kay- 
tra ansisaugojimui nuo lytiškų ligų. 
Parašė D-ras F. Matulaitis .... ltt

Amžinos dainos. Yra tai srvrisvds 
Jovaro dainų rinkinys. Ant gražins 
popieros ir graži snauda ..........11*

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

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

”O. S. S.” arba Šliubinė iškilmė. Tai 
vieno akto farsas, juokingas ir ge
tas perstatymui ............................ l®e

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

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

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

Paparčio žiedas ir kitos gražios apy
sakos. kuriose nurodoma, kaip ne
kurie žmones išsitikėję j visokius 
burtus ir tt....................................  15c

Per skylę ir Panelė Šv. Sasnavoje. 
Dvi juokingos ir kartu pamokinan
čios apysakos ............................... 10c

Kodėl aš netikiu į Dievą ? arba tikė
jimo kritika. Parše Iksas, kny
gutėj tik protingi nurodym-L, pa
remti ant faktų. Kiekvienas geras 
\atalikas. valr.amanis privalo ja 
perskaityti........................................ 20.

Taterijalistiškasis istorijos 
mas. Jei nori žinoti, kas gimdo na- 
-aulije įvairius nuotikiu«. tai r»«r- 
ękaityk šita knygutę. Kalba lengvi 
ir labai aiškus išvedimai.............

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

Davatkų gadzinkos. Padidinta ir pa
derinta 6-ta laida juokingų daina 
lių, pašiepiančių davatkas ir kitas 
Prietarus ..................................... 1 *

Naujausios ir visokios dainos. įvai
rių autorių, naujų ir senų, rankios 
gražiausių dainų............................fiOe

Popas ir velnias. Toje knygutėje 
telpa labai graži apysaka "Adomas" 
ir Jieva" ir kiti dalykai. Pilna juo
ku ir nuliudimo ............................ 10e
Reikalaudami knygų krelptUk 

šitokiu adresu:
“KELEIVIS”

28 BROADWAY. S. BOSTON, MASS

;! Telephone: Back Bay 4290

DAKTARAS
---------- - • . m

Fr. Matulaitis lį GYDO VISOKIAS LIGAS.GYDO VISOKIAS LIGAS. 
PRITAIKO AKINIUS.

i o

|

Valandos:
Nuo 1 iki 3 dieną.

Nuo 7 iki 9 vai. vakare.

419 BOYLSTON STR.
Suite 419. 420 ir 421,

Netoli didžiojo miesto knygyno,
BOSTON, MASS.

O-RASST. AN3RZEJEOI
Vienatinis lenkiškas

DANTŲ DAKTARAS.
Užtaisau pasigadinusius dantis it 
dedu naujus. Laiką gvarontuojo. 
Ištraukiu dantis be jokio skausmo.
238 Harrison avė. Boston.

VIENATINĖ LIETUVIŠKA

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 niežu ir parkų $1.00.

Gyduolės dėl pataisymo apetito $1.00.
Gyduolės dėl suvalninimo vidurių 50 e.

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 visokių 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 sugrąžintą 
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. "I

Visokiame reikale kreipkitės šituo adresu:

K. ŠIDIAUSKAS 226 BROADWAY, 
KAMPAS C STR.

SO. BOSTON, MASS




