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Rusai apgulė Krakovą. Vokiečiai paskandino didžiausi anglų šarvuočių ‘Audacious’
Į 4 dienas Belgijoj krito 100 tūkstančių vokiečių; jie veržiasi prie jūrių krašto. Turkai atmušė rusus Armėnijoj. Rusijos pa 

rubežy vokiečiams taipgi nesiseka. Krakova dega ir tur būt rusai greitai paims.

Abelnas karės VOK,E%™S GUD | 
stovis.

RUSAI APGULĖ KRA- 
KOVĄ.

Pastaruoju laiku rusams 
vėl pradėjo Galicijoj nepa
prastai sektis. Kuomet jų 
viena dalis kariumenės turi 
apgulus iš trijų pusių didelę 
Przemyslio tvirtovę ir nuo
latos ją bombarduoja, kita 
dalis paėmė pereitoj sąvai
tėj Tarnovą, Jaslą, Krosną 
ir, nežiūrint ant daromų jai 
visokių kliūčių, žaibo grei
tumu prisiartino prie Gali
cijos sostinės Krakovo ir 
apgulė tą miestą su tvirto
ve. Londono "Morning 
Post" korespondentas 17 la
pkričio telegrafuoja: "Kra
kovo puolimo laukiama kas 
valanda. Miestas yra ap
gultas, bombarduojamas ir 
dega. Gyventojai bėga di
džiausioj panikoj. Rusų 
spėkos labai greitai nužen
gė pirmyn ir pasiekė Kra- 
kovą daug greičiau, negu 
buvo tikėtasi. Paėmimas 
Krakovo rusams atidarytų 
tiesų ir parankų kelią į 
Slionzką (Silezija) ir leistų 
duoti tenai sunkų smūgį 
vokiečiams."

Krakovo tvirtovę gina 
pačių austrų garizonas. Vo
kiečiai su savo kanuolėmis 
iš tenai pasitraukė prie 
savo tvirtovės Torunio 
(Thorn), kur taipgi laukia
ma rusų užpuolimo.

"Rygos Naujienos" rašo: 
r "Sunku suprasti, kaip vo
kiečiai visokias gudrybes 
vartoja kariaudami. Ant 
kiekvieno žingsnio prikasta 
vilkaduobių, pridirbta dratiĮ 
nių dygliuotų tvorų; nega
na to, miškuose daug pa
pjauta medžių, prie jų ša
kų pririšta bombų, arba ap- i 
donos virvelės, kurios nuo 
mažiausio palytėjimo spro
gstančios. Įbėgus į tokį mi- 
nomis ir bombomis užtaisy-; 
tą mišką, tikras pragaras 
pasidaro: bombos sprogs- į 
ta, medžiai griūva, žemė su 
oru maišosi, galų-gale iš su- j 
griuvusių medžių milžiniš- j 
kas gaisras užsidega, nai-Į 
kindamas viską, kas tik jam j 
pasitaiko. Tokiomis kliūti
mis visa Prūsija yra ištaisy
ta ir panaši į vieną didžiau
sią tvirtovę. Bet musų ka
reiviai tolyn vis daugiau iš-J 
gudrėja."
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Paveikslėlis vokiečių kareivių kurie ilsis pakelij iš Antverpo į Flandriją, kur 
jau penkta są vaite siaučia mušis.

TURKAI ATMUŠĖ RU
SUS.

Pirmutinės

I 4 DIENAS KRITO 
100,000 VOKIEČIŲ.

KRITO 10,000 BELGŲ 
PRIE DIXMUDO.

Vienas korespondentas 
aprašo pereitos sąvaitės 
mūšį prie Dixmude miesto, 
Belgijoj, prie kurio vokie
čiai veržėsi jau ketvirtą są
vaitę. Štai jo žodžiai: ”čia 
daugiausia veikė kulkasvai- 
džiai, nes sunkioms kanuo-

VOKIEČIAI PLĖŠIA LIE
TUVĄ.

Kaip Lietuvos laikraščiai 
praneša, apie Jurbarką, 
Kauno gub., vokiečiai be jo
kios gėdos užpuldinėja ant 
ramių gyventojų ir plėšia 
juos: atima grudus, gyvu
lius, maistą ir kitokius daik
tus.

Ant Tauragės miestelio 
gyventojų tie užpuolikai bu
vo uždėję 18,000 markių mo
kesčių. Ar tuos mokesčius 
gyventojai vokiečiams su
mokėjo, laikraščiai nesako.
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BAISI GYVULIŲ LIGA.
Taip vadinamoji gerklės 

ir kojų gyvulių liga platinas 
su pasibaisėtinu greitumu. 
Šita liga pasirodo Amerikoj 
jau trečiu kartu. Ji yra taip 
baisi, kad kitokio išėjimo 
valdžia neranda, kaip tik 
šaudyt visus gyvulius, kur 
tiktai šita liga pasirodo. Ne
toli Bostono, Hinghame, ant 
Fearingo farmos tarp 70 
gyvulių valdžios inspekto
riai rado 3 karves ta liga 
užsikrėtusias ir iššaudė vi
sus gyvulius. Naikinami 
netik gyvuliai, bet vištos, 
antįs ir kurkęs.

Ant Henry farmos, netoli 
j Amherst, Mass., pereitoj su- 
batoj nušauta 17 karvių, 6 
kiaulės ir 80 vištų. Ivšiso 
Mass. valstijoj surasta jau 
20 vietų, kur gyvuliai užsi
krėtę gerklės ir kojų liga, 

į Daugelije valstijų įvesta jau 
j kvarantina: nevalia išvežti 
■ nė pieno, nė mėsos, nė kiau-

gyvena' šinių. Chicagos stok yar- 
dai taip-pat uždaryti. Val
džia deda visas pastangas, 
kad šitą epidemiją sulaikyt. 
Užmušti gyvuliai tuojaus 
verčiami į duobes, apipila
mi kalkėmis ir užkasami. 
Net muilo neduoda daryt.

Už užmuštus gyvulius 
žmonėms užmoka. Suvieny
tų Valstijų valdžia moka 
pusę, o valstija kitą pu^. 
Išmokėta jau keli milijonai 
dolerių.

1$ AMERIKOS.

VYSKUPAS ANT UG
NIES LAUKO.

Francuzų valdžia leido 
spaudai paskelbti vyskupo 
Lebbedey laišką, rašytą iš 
Arras 31 spalių, kada tas 
miestas buvo be gazo, elek
tros, telegrafo ir telefono. 
Vyskupas rašo: "Vakar bu
vo ketvirtas baisus bombar
davimas musų miesto. Ar
ras dabar perstato tiktai 
kapinyną. Bažnyčios su
naikintos ; gatvės išnyko. 
Likę gyventojai 
skiepuose.

"Vakar vokiečiai bom
bardavo šv. Jono ligonbutį 
jau dešimtu kartu. Ligo
niai nukelta sklepan. Viena 
bomba pervertė vešbutį, 30 
žmonių užmušdama ir 17 
sužeisdama. Bet aš pasi
liksiu ant ugnies linijos iki 
paskutinei valandai. Vive 
la France.”

VOKIETIJA BIJOSI TUR
KIJOS.

Vokietija papirko Turki- 
ii 'baisvn“ j'’5 P»litikierius, kad tie 

i ‘ • įtrauktų savo sau karen 
- prieš Rusiją ir Angliją, bet

po Varsa vos mūšio vokie
čiai bėgo iš Lenkijos po 25 
angliškas mylias į dieną. 
Vokiečių kolumna, kuri bė
go per Kališą, neteko 80,000 
savo kareivių. Iš to skait- 
liaus 20,000 vokiečių buvo 
užmušta.

I
Belgijos pajurėj vokiečių - 

skerdynė eina vis 
Jau penkta savaitė, 1 
juos ten skina nuo sausže- ,
mio ir nuo jūrių, bet jie vis ^?bar *r J)atl Padeda dre- 
nesiliauja veržėsi prie savo ?|.at turkai pradėjo
tikslo, kuriuo yra tuojaus sk.e!bt?. sventkarę, noreda- 
už Belgijos sienos francuzų n? t°kiu budu sukelti Egi- 

x___ xl;pto ir Indijos mahometonus
prieš Angliją. Turkų 
"šventkarė” gi reiškia, kad 
visi mahometonai turi su- 

! kilti prieš visus krikščio- 
i nius. O jeigu turkai pradės 
i skersti krikščionius, tai Jta- 
|
iI

I 
ą [ Pirmutinės rusų eilės, 
Į i kurios buvo Įsiveržusios nuo i 
j i Kaukazo į turkų Armėniją,:

i susirėmė su turkų kariume-i 
| ne ties Kuprukoi ir po kelių 
dienų smarkaus mūšio ture-!

i jo atsitraukti atgal. Rusai 
Įsako, kad turkų buvo daug 
(daugiau ir mušiui prasidė
jus jiems ėjo pagalbon vis' 
nauji ir nauji otomanų pul-' 
kai. Turkai giriasi, kad jie' 
rusus visai sumušę. Prane
šimas iš Konstantinopolio 

įsako: "Praėjusią naktį (12_____
I lapkričio) musų kariumenė. apįe 25 angliškas mylias ;tat 

, vokiečiai tikisi, 
I kad paėmę šitą pakraštį jie 
įgalėtų pasiekti iš didžiųjų 
: savo kanuolių Angliją. 
Kruppo kanuolės, kurios 
esą jau tam tikslui nulietos, 
mušančios per 30 mylių.

I Bet kaip vokiečiai nesisten
gia, o prieiti prie Dunkirko 
ir Calais’o negali. Sakoma, 
kad pereitoj sąvaitėj į ke
turias dienas tenai 
100,000 vokiečių.

miestas Dunkirk, o truputį 
i toliaus — Calais. Kaizeris 
I pasakęs, kad tie du miestai 
i turi būt paimti nepaisant 
jokių nuostolių. Mat ties 
Calais yra siauriausia ju- 

’rių vieta tarp Anglijos ir 
Francuzijos pakraščių —

sumuse rusus ties Vilajetu, • sakoma. 
įsiveržė Rusijon 3 mylias 
nuo rubežiaus link Batumo 
ir prie Kurdalu užėmė rusų 
barakus. Ties Kuprukoi 
rusai taip-pat buvo sumuš
ti. Jų čia paliko 4,000 už
muštų, 4,000 sužeistų ir 500 

lems ’ neparanku”*“ Vokiečiai Į belaisvių. Musų kariumenė 
nedaug telaimėjo, nes jų sučiupo 10,000 rusų karabi- 
judėjimą labai sunkino per-. nų ir labai^daug ^patronų, 
mirkę laukai.

"Abidvi pusi mušėsi van
deny. Buvo tai baisiai sun
ki kova. Žmogus smaugė 
žmogų. Kareiviai pavargę, 
o šlapios ir šaltos drapanos , . 
lipo prie jų kunu ir visiškai Irstąs, 
stabdė judėjimą.* |*’“v

Prie Nieuporto santalki- 
-> pozicijas pėda' ®V LAIMeJIMAI

LICIJOJ.
Austrijos valdžia pirmu 

kartu prisipažįsta, kad jos 
priešas ima viršų. Iš Vie
nos pranešama, kad perei
toj sąvaitėj rusai paėmė Ga
licijoj tris miestus: Tarno
vą, Jaslą ir Krosną.

jų sučiupo 10,000 rusų karabi- 

j Rusai pasitraukė betvarkėj 
i link Kučo. Lauko statu
mas, sykiu su sniegu ir mi
gla, neleido mums apeiti ru
sus aplinkui, todėl jų pasi
traukimas likos ne visai at- 

. Bet mes juos vis- 
j tiek persekiojam."

krito

I

i
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PASKUTINĖ DIENA RU

SIJOJ SVAIGALAMS.
Pereita subata buvo pas

kutinė diena Rusijoj svaiga- 
į lams. Todėl dideliuose mie
stuose, kaip va Peterburge, 

v... ' Maskvoj, Rygoj, Varšavoj,
lija tuojaus eina prieš Tur- Odesoj žmonės apgulė mo- 
kiją ir tuo pačiu žygiu sto- noP°^.lus jau nuo 4-tos vai. 
įa santalkininkų pusėj. Vo- ryto ir pirkosi, kiek tik kas
kietija ir Austrija tuomet ralėjo panešti. Peterburge

GA-ninkai ėmė pozicijas pėdą 
paskui pėdos ir vokiečiams 
tas miestas užimt nepasise
kė. Prie to jie bijojo tur
būt ir anglų laivyno kanuo
lių.

"Vidurinė santalkininkų 
linija, kuri buvo užėmus 
Dixmudą, turėjo pasitrauk
ti, bet vokiečiai visai tą mie
stą užimti vistiek negalėjo, 
nes jo apielinkes laiko san- 
talkininkai.

"Belgų regimentai vieną 
naktį darė ant vokiečių sep
tynis užpuolimus durtuvais.! 
Iš viso čia belgai užmuštų ir. nai cukrus dvigubai pabran- 
sužeistų turėjo apie 10,000. go ir labai sunku gaut.

FRANCUZIJOJ STINGA 
CUKRAUS.

Iš priežasties karės Fran- 
cuzijoj negali gaut iš užsie
nio cukraus, todėl dabar te

go ir labai sunku gaut.

REVOLIUCIJA TURKŲ 
KARIUMENĖJ.

Londone gauta žinių, kad 
Turkijoj tikrai prasideda 
revoliucija. Kįla netik žmo
nės. bet ir kariumenė. Ju
dėjimas eina prieš karės 
ministerį Enver Bey, jau- 
naturkių partijos vadą, ku
ris gavęs iš vokiečių kyši ir 
dėlto pradėjęs karę prieš 
Rusiją. Prie jo palociaus 
pereitoj sąvaitėj sprogo 
bomba, kuri užmušė 5 vo
kiečių oficierius, bet jo pa
ties nesužeidė. Netoli tos 
vietos atrasta laiškas, kur 
buvo pasakyta, kad bomba 
skyriam a "žmogui, kuris 
pardavė vokiečiams Turki
ją-”

Konstantinopolio tvirto- ; 
vėse sukilo kareiviai.

susilauktų naujo priešo.

ANGLIJOS LAIVYNO 
NELAIMĖS.

Milžiniškas Anglijos lai
vynas po valiai vis eina ma
žyn ir mažyn. Ir jeigu ka
rė užsitęstų ilgai, tai nėra 
abejonės, kad vokiečiai jį 
visiškai sunaikintų. Perei
toj sąvaitėj Anglijos laivy
nui vėl suduota didelis smū
gis. Pačiam vidudieny i 
Anglijos uostą, kur stovėjo 
apie 100 kariškų laivų, įsi
vogė nardomas vokiečių lai
vas ir nuskandino anglų 
laivą "Niger." Beto, dabar 
paaiškėjo, kad Airijos pak
rašty žuvo ant minos Angli
jos super-drednautas "Au
dacious,” t. y. vienas di
džiausių Anglijos karlaivių. 
"Audacious" turėjo ant sa
vęs 900 kareivių, 30 kanuo
lių ir 3 tūbas torpedoms 
šaudyt. Jis turėjo 596 pė
das ilgio ir buvo pramintas 
jūrių milžinu.

LENKIJOJ VOKIEČIAI 
NETEKO 80,000 KA

REIVIŲ.

kitas išstovėjo pusę dienos 
eilėje ant sniego ir šalčio, 
pakol gavo nusipirkti pas
kutini kartą monopolkos. 
Žmonės nešėsi degtinę mai
šais, kašėmis ir vežėsi ant 
rogučių. Subatos vakare 
monopoliai užsidarė Rusi
joj syki ant visados. Val
džia panaikino netik papra
stą degtinę, bet ir kitus 
svaiginančius gėrimus.

RUSAI PAĖMĖ 17 VOKIE
ČIŲ HOVICERŲ.

Pereitoj sąvaitėj rusams 
pavyko vėl keliose vietose 
Prūsuose sumušti vokiečius. 
Buvo didelis mušis ties Ka- 
lišu, kur rusai paėmė 12 
sunkių kanuolių, hovicerais 
vadinamų. Prie Soldan jie 
paėmė 5 hovicerus. Rusai 
taipgi atsiėmė iš vokiečių 
Rypiną.

AUSTRALIJA DUODA 
250,000 KAREIVIŲ.

Australija pranešė Angli
jai, kad ji gali duot 250,000 
kareivių talkininkams, jei
gu tik jie yra reikalingi. Sa-

Londono ”Daily News"’ikoma, kad 50,000 australie- 
korespondentas praneša,1 čių jau važiuoja Francuzi- 
kad paskutiniomis dienomis jon.

TOLSTOJAUS ŠEIMYNA 
ANT KARĖS LAUKO.
Visa nabašninko L. Tols

tojaus šeimyna dalyvauja 
karėj. Jo sunai Uja ir Leo 
yra Raudonojo Kryžiaus 
komisijonieriai; antrasis 
buvo jau sužeistas. Myko
las, tretysis sūnūs, yra ar
mijos oficierium ir už savo 
narsumą gavo jau švento 
Stanislovo ordeną.

Tolstojaus duktė Alek
sandra dirba prie sužeistų
jų Baltstogės tvirtovėj. Na
šlė Tolstojienė su kita duk
teria turi įtaisiusios ligoni
nę sužeistiems kareiviams 
savo dvare, Jasnoj Polianoj.

Tolstojaus sūnų vaikai, t. 
y. anūkai, taipgi tarnauja 
armijoj. Vienas yra papra
stu kareiviu, kitas oficie
rium, kuris dabar yra pa
imtas austrų nelaisvėn. Tre
čias yra lieutenantu Balti
jos laivyne.
GENEROLAS VON

KLUCK UŽMUŠTAS.
Kaip telegramos praneša, 

francuzų laikraštis "Paris 
Excelsior" gavęs nuo savo 
korespondento žinią iš ka
rės lauko, kad pagarsėjęs 
vokiečių generolas von 
Kluck, kuris porą mėnesių 
atgal taip smarkiai ėjo ant 
Paryžiaus, paskutiniuose 
mūšiuose su francuzais ta
po sunkiai sužeistas galvon 
ir mirė Namuro ligonbuty. lė skersai turi 14 colių.

WORCESTER, MASS. > 
Vagystės.

Lapkričio 11 d. išvogta J. 
Davidonio drabužių krautu
vė. Paimta 9 poros kurpių,, 
16 žiedų už $70.00, beto ke
purių, marškinių, kaklarai
ščių etc.

Lapkričio 13 d. apvogė 
Konstantą Sabonį, išnešė 
$100.00 ir šalbierką (vestę) 
su švarku. J. D.

KANADOS LENKAI NO
RI VAŽIUOT ANT 

KARĖS.
Kanados visuomenės dar

bų ministeris buvo paskir
tas valdžios patyrinėt žmo
nių ūpą, kaip jie atsineša į 
karę. Ministeris patyrė, 
lenkų, kurie yra tarnavę 
Rusijos kariumenėj ir da
bar jie nori važiuot mušt vo
kiečių. Gali būt, kad Ang
lijos valdžia juos ir paims.

KANALO ARMOTOS MUŠ 
PER 10 MYLIŲ.

Naujos Suvienytų Valsti
jų armotos, kurios bus pa
statytos ant Panamos Ka
nalo kranto per 10 mylių 
galės pramušti 11 colių sto
rio plieną. Bombos iš tų 
armotų šaudomos sveria po 
1,660 svarų. Vamzdžio sky-
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besikoliojus ir 
apie tai, kas 

daug r.esma- 
kuri užtarau-

mus net purvų

sų tautos gyvenimo pulso sutvak- 
sėjimą. Jisai nevažiuodamas pa
darytų mums nemažų nuostolį.'’ 

"Kova" tai Brooklyn’o bo- iiUs**21 
belei atsako šitaip: ___

"Kad daktaras šliupas to gyve
nimo pulsus tankiai paliečia ir jų 
tvaksėjimus jaučia — tai pripažįs
tame, bet kad tam ameriko-tautie- 
tiškam patriotizmui gyvavimą pa
ilgintų — tai jau netikime. Lon
dono laboratorija vargiai sutaisy
sianti vaistus, kurie galėtų Ameri
kos lietuvių tautietiškų patriotiz
mų nuo mirties išgelbėti. Dėlto 
turbut ir 'V. L.’ taip labai graudu, 
kad dr. Šliupas atsisako jį gydyt. 
Tautietiškojo patriotizmo viltis re
gis vien tik asmenyje dr. Šliupo. 
Tai priparodė ir Visuotinasis Sei
mas, kur mūsiškiai tautiečiai des
peracijos apimti tik dr. Šliupo 
skvernų laikėsi. Jau buvo įsitikė
ję. kad nuo tos raudonosios ban
gos — socijalizmo juos dr. šliu
pas išgelbėjo — dabar 'V. L.’ pa
sirodo, kad ir ta paskutinė viltis 
išgęsta. Nelaimingieji satelitai " 

Ir ištikrujų musų ''tautie
čiai" bę d-ro šlipo, tai taip 
kaip "vaiskas” be generolo. 
D-ras šliupas nevažiuja 
Londonan — ir musų "tau
tiečiams” pasidaro didelis 
nuostolis.

Per savo žioplumą "Vieny
bė Lietuvninkų." matyt, ne- 
patėmijo. kad tokiu išsitari
mu ji labai nemandagiai nu
braukia nosį Balučiui, kuris 
turi didelių pretensijų būti 
tautiečių vadu: jeigu jau ne 
generolu, tai bent štabs-ka- 
pitonu. Jis taip pat yra pa
kviestas Yčo "su važia vi- 
man” ir, be abejonės, mano 
galįs daug "nuveikti." Tuo 
tarpu išlenda "bepartyriš- 
kos partijos" organas ir 
praneša: Jei d-ras Šliupas 
Londonan nevažiuos, tai 
mes prapuolę! Vadinas, ar 
Balutis su Gabriu važiuos, 
ar ne, tai visriena — jie nie
ko nereiškia.

Smagus tai komplimen
tas!

guli ir nuo ligų mirę karei
viai.

Imant tik mūšių nuosto- 
__  • užmuštus, sužeistus 

į ir paimtus nelaisvėn — Hi
lai re Belloc sako, kad tokių 
vra nemažiau, kaip 1,250,- 

! 000.

119 KARIŠKŲ LAIVŲ JAU 
NUSKANDINTA ARBA 

SUGADINTA.
Nuo pat karės pradžios i- 

ki 10 d. lapkričio nuskandin
tų arba sugadintų kariškų 
laivų skaitlius siekia jau 
199. Prie to nepriguli nus
kandinti tavoiiniai nė pasa- 
žieriniai laivai.

Reikia vienok pasakyti, 
kad ne visi šitie nuostoliai 
oficijaliai savų valdžių pat
virtinti. Ypač Vokietija ir* 

i Austrija retai kada prisipa
žįsta prie savo nuostolių. Iš 
viso oficijaliai ir neoficija- 
liai nuostolių iki 10 lapkri
čio turėjo:
šalis Garlaiviai

t Vokietija ....................... 49
Anglija ........................... 24 j
Austrija ....................... 23
Rusija ............................16
Francuzija ....................... 2
Japonija ........................... 3
Turkija ........................... 2

Viso 119

GABRYS GRĄS1NA "TĖ
VYNEI" TEISMU.

Nuo to laiko, kaip Gabrys 
pradėjo sėbrauti su kuni
gais ir nieko neįgaliotas 
šaukti Chicagon "visuoti
nus" lietuvių seimus, "Tė
vynė," kaip kunigų "Drau
gas” sako, pradėjo jo nebe
mėgti. Ji kelis kartus pa
darė nelabai prielankių 
Gabriui pastabų. "Draugui’* 
tas labai nepatiko ir jis pra
dėjo Gabrį raminti:

"jeigu tave nepraustaburniai 
šmeižia, tai reiškia, kad tavo pa j 
ties burna švari. Mes manome, | 
kad gerb. Gabrys yra tiek gudrus, I 
jog žino, kad negudrių priešų tai
komi į jį purvai, neprilips prie jo, 
bet sugrįš į pačius purvų mėgė
jus.” 

"Tėvynei" ir jos redakto
riui p. Račkauskui "Drau
gas" pradėjo daryti labai ci
niškų priekaištų.

Ne iškentėjus "Tėvynė” 
43-čiam numery ir pasakė:

" 'Tėvynės' redakcija nesijaučia 
kad nors vienas šmeižiąs p. Gabrį ; 
žodis butų ištartas. Į p. Gabrį 
mes žiūrime, kaipo į visuomenės į 
veikėją, užkuopusį musų viešame 
gyvenime gana augštai. tik... po- 
litikieriaus keliais. Ir čia persergė
tume gerb. 'Draugą,' kad jis veng
tų panašaus styliaus. užtardamas 
p. Gabrį, nes mes jausimės verčia
mais aiškiau kalbėti apie poną Ga
brį, kaipo politikierių, kuopiantį 
augštyn kitų pečiais. Dėl šventos 
paties pono Gabrio ramybės prašo
me 'Draugo' liauties 
vertus mus kalbėti 
gali atgabenti labai 
gumų tam veikėjui, 
damas 'Draugas’
mėgėjais išvadino.” 

Francuziškas Gabrys to
kia "Tėvynės” pastaba labai 
įsižeidė ir paskutiniam 
"Draugo" numery "Tėvy
nės” redaktoriui grasina 
teismu: 
. "Tai yra iš Tamstos pusės be-' 

'gėdiška insinuacija! Aš reikalau- 
.ju, kad Tamsta ją atsaukt u mei se
kančiame 'Tėvynės' numeryje, i 
Priešingai aš busiu priverstas jieš- 

~koti užgana padarymo kitokiais 
keliais. "

Kaip matot, Gabrys da 
neskundžia "Tėvynės”, bet 
reikalauja tik atšaukimo. 0 
jis daro taip dėl to, kad at
siminė, jog "Tėvynė" Susi
vienijimo organas, o Susi
vienijimas esąs labai gera 
organizacija, nes yra sutei
kus jam garbę sykį būti li
teratu prie sutaisymo savo 
konstitucijos; prie to da 
paskutinis Susivienijimo 
seimas paskyręs jo "biurui" 
$50.00. Jeigu ne šitos aplin
kybės. tai — goodnight "Tė
vynei I”

DIDELIS TAUTININKŲ
NUOSTOLIS.

Pereitam "Keleivio" nu
mery buvo plačiai rašyta a- 
pie tą slaptingą "lietuvių 
centrą," kuris Yčo ypatoje 
šaukia lietuvių suvažiavimą 
Londonan ir pats skyriasi į 
tą suvažiavimą delegatus A- 
merikos lietuviams atsto
vauti. Buvo taipgi rašyta, 
kad d-ras Šliupas, kuriam 
Yčas mandatą taip-pat su
teikia, tam suvažiavimui vi
sai nepritaria, sako, jis "nė- be galo svarbu. Gal būt tuo 
ra šioje valandoje reikalin- tikslu galima butų dar ir au
gąs." kų surinkti "informacijos

Musų nuomonė, šitam at- biurui.
vejije d-ras Šliupas pasakė Jau kad nesiseka, tai nesi- 
išmintingai. Tasai Yčo "tau- seka.
tiškas” suvažiavimas, tai ,
toks pat burbulas, kaip Gab- SKIEČIŲ L OSTOLIAI 
rio "informacijos biuras." į ESĄ 1,780,000.
Ir važiuot iš Amerikos tan Pagarsėjęs kariškų dalykų 
"suvažiariman" butų lygiai žinovas, Hilai re Belloc, rašo 
tokia pat kvailystė, kaip anglų magazine "Land and 
skirti iš S.L.A. iždo Gabrio Water,” pašvenstam karės 
"biurui” $50.00. reikalams, kad vokiečių

Bet kitaip galvoja "Vie- nuostoliai iki 5 lapkričio šie- 
nybė Lietuvninkų." Pers- kė jau mažų-mažiausia 1,- 
kaičius "Laisvąją Mintį" ji 780,000 žmonių. Jis sakosi 
persigandus sušuko: "Dak- priėjęs prie tokių skaitlinių 
taras Šliupas žada nevažiuo- grynai moksliškais aproka- 
ti..." Yčo susivažiavimam rimais.
Ir jai —

"labai butų gaila, jei 
butų teisinga. Mes iš musų 
nesnių veikėjų, labiau pažįstančių 
musų gyvenimą, mažai turime. Gi 
Dr. Šliupas yra kaip tik tokiu vei
kėju, kuris pažįsta kiekvieną mu-

KAD NESISEKA, TAI NE
SISEKA.•

"Vienybė Lietuvininkų" 
paskutiniam savo numery 
eimanuoja, kad šaukiaman 
Yčo suvažiariman turbut nė 
Gabrys negalės važiuoti. Ji 
girdėjusi, kad —

"nei Dr. Šliupas nei p. Balutis 
nenorį važiuoti, o kun. Žilinsko 
kardinolas neleidžiąs < matyt nori 
pridrausti. kad lietuvių kunigai po- 
litikon nesikištų). Todėl pasilieka 
Londonan važiuoti tik vienas p. 
Gabrys, — kuris, žinoma, negali 
amerikiečių reprezentuoti.”

Bet toliaus ji girdėjusi, 
kad —

"ir p. Gabrys baidąsis važiuoti, 
nes neturi pasporto, o Anglijoje be 
pasporto dabar negalima pasirody
ti.

"Kokia tai nelemtis musų politi
koje!”

Na jau kas-kas, bet kad 
"informacijų biuro” direk
torius ir tarptautiškų tiesų 
žinovas Gabrys, kuris sykį 
net su Anglijos užsienio mi- 
nisteriu yra kalbėjęs, negali 
Londonan be pasporto va
žiuoti. tai visai prasti pyra
gai.

Jeigu p. Yčas atvažiavęs 
Londonan ir atlikęs "tautiš
ką suvažiavimą,’’ tai visgi 
be "informacijos biuro” di
rektoriaus p. Gabrio nebus ' 
kam paimformuoti apie tai Į 
platųjį pasauli. 0 tautai tas j

SIŪLO SOCIJALISTAMS 
ŽALIĄ VĖLIAVĄ

Kadangi Massachusetts ■ 
Įstatymais uždrausta nešio
ti parodose raudoną vėliavą, 
tai advokatas Thomas G. 
Connolly, žymus tarp Mass. 
socijalistų veikėjas, pataria 

' priimti socijalistams žalią 
! vėliavą. Žalia vėliava — tai; 
Airijos revoliucijonierių vė
liava. Už žalios vėliavos ne- 

j šiojimą Anglijos valdžia 
kardavo vyrus ir moteris.

Connolly sako:
"Kada Mass. legislatura išleido j 

įstatymų prieš raudoną vėliavą, aš ■ 
patariau socijalistams priimti bal-1 
tą papartį su parašu: 'Šita vėliava 
yra raudona.' Bet tas išrodytų 
žmonėms juokinga; jie sakytų, kad 
mes nepažįstam spalvos. Žalia 
vėliava yra kur-kas geresnė. Mes 
tuomet įgytume ir airių revoliuci
jonierių simpatiją."

Ar socijalistai tą propozi
ciją priims, kolkas da sunku 
numanyti.

HARVARDO UNIVERSI
TETAS PERMAINĖ SAVO 

VĖLIAVĄ.
Harvardo universitetas 

Įsitaisė sau baltą vėliavą su 
raudona raide "H.” Iki šiol 
Harvardo universiteto vė
liava buvo riša raudona, bet 
kapitalistų bernai išleido į- 
statymą draudžianti socija- 
listams nešti parodose rau
doną vėliavą ir neapsižiurė- 
jo, kad tuo pačiu Įstatymu 
uždraudė ir Harvardui ro
dyt savo vėliavą. Dabar jau 
norima tą kvailą Įstatymą 
atšaukti ar bent pataisyt jį 
taip, kad Harvardo raudo
nos vėliavos jisai neliestų.

"informacijos

L.S.S. SUVAŽIAVIMAS 
NUKELTA TOLIAU.

Veikiamasis Lietuvių So- 
cijalstų Sąjungos komitetas 
nutarė nukelti Sąjungos su
važiavimą nuo 26-29 lapkri
čio iki 26-29 gruodžio, kad 
kuopos turėtų daugiau lai
ko prie suvažiavimo prisi
rengti.

Taigi Sąjungos suvažiavi
mas dabar bus tarp 26 ir 29 
gruodžio: Philadelphijoj.

— Jau visos kariaujančios 
valstijos sumobilizavo savo 
kariumenę. Kaip ilgai tu
rės tęstis karė?

— Kol susipratę Europos 
darbininkai nesumobilizuos 
savo pulkų prieš carus, kai
zerius ir karalius!

.. Ita žinia
se-

Jis sako:
’’Aš žinau, kad šitokia skaitlinė 

išrodo baisiai didelė, bet truput} 
pasidarbavus butų galima, rasit, 
da didesnę išvesti. Aš stengiausi 
kaip galima mažiau skaityt.” 
Prie šitos skaitlinės pri-

Socijalistai visi yra dide
li patrijotai. Jie taip myli 
savo tėvynę, kad net nenori 
matyt rankose kelių išnau
dotojų. Jie nori, kad tėvy
nė butų visų.

suplauks mažiau aukų. 
Taigi ne socijalistams jus

. .. tuomi užkenksit, ne Grigai- _______,____,________
Tautiečiai, jus esat idijo-1 čiui, ne Bagočiui, ne Michel-. vieną kuopą ir draugiją, nu- 

! šonui arba Pruseikai, kurie rodydami didį reikalą Lįe- 
matyt užmigti jums ramiai tuvos šelpimo ir tikimės, kad 

“................... _ _ > atneš
vaisius. Rinkite aukas vi
sur, rinkite jas mitinguose, 
skirkite iš draugijų ir iš 
kuopų iždų, rengiate tam 

' tikslui teatrus, rinkite au
kų prie kiekvienos progos. 
Organizuokite savo miestuo
se aukų rinkimo komitetus. 
Lai neliks lietuvio, kuris ne
išpildytų savo priedermės 

‘ šioje valandoje.
Aukos bus siunčiamos 

Lietuvon ant rankų bepar- 
tyviškos Lietuvos Mokslo 
Draugijos Vilniuje.

Kasieriai L. Š. Fondo yra 
kiekvienas po kaucija $10,- 
000. Aukos, kaip sakėme,' 
eis vien sušelpimui nuken
tėjusių nuo karės. Taigi, 

is cen
tas bus sunaudotas tiktai

Nebūkit idijotai. Mes atsišaukiame i kiek
vieną lietuvį ir lietuvę, į 
kiekvieną šeimyną, į kiek-

tai.
Sakysit, šmeižimas?
Palaukit, broliai! .‘"j 

paklausiu, ar jus atsimenat, 
kaip Amerikon buvo atva
žiavę Basanavičius su Yču 

tautos namui ku, tuo didesnę skriaudą jus 
'įmuje? . . . T padarysit ' 1

Tai buto visai nesenai. Jų Įjetuvos gvventoj'ams. 
pėdos da neišnyko. As ti- — - ■■ -
kiuos, kad jus gerai tatai 
atsimenat.

Jus taip-pat turit atsimin
ti, kokį triukšmą jus buvot 
pakėlę, kada socijalistai pa
sakė: "Męs neduosime Yčui 
aukų, jo rankos nešvarios. 
Męs nusiųsime tas aukas 
stačiai Mokslo D-jai. bet Y- 
čui neduosim?”

Ar jus atsimenat — klau
siu — tą skandalą, kokį pa
kėlė tuomet jūsų laikraš- 
ciai ?

Jei jūsų atmintis taip 
trumpa, jeigu jus visa tai 
užmiršot, tai paimkite bent 
vieną savo laikraščių iš to 
laiko, o pamatysit, kiek ten 
- . i • w , vii UV1 VV11U11V10

protestų prirašyta valkijos, žemaičių ir Prūsų 
pnes socijalistus. Kunigai Lietuvos padangė nušvito 

i ir zaknstijonai figūruoja; nuo ai Ki a?ako d 
greta Šliupo (su visa seimy- Sieroji žer^lė permirko nuo 
na), Sirvydo, Balučio ir ki- žmonįų ašarų £ kraujo. Vi_ 
tų. Jus psi Yjonu balsu ga Lietuva dejuoja po nepa- 
tuomet reket. __ ^.ocijalistai keliama karės našta. Musu 

kartai!
duot ^cui aukų. Kas jiems d^j0 savo geiežinę letena 

“!?* LCOv™? S ant musų šalies žmonių. ‘ 
Ten, kur dar nesenai buvo 

sodžiai, viensėdijos ir mies- 
I teliai — dabar viskas pavir-

Aš jus neduoda. Jus užkenksit tik musų paraginimas

Katalikų kunigijos pro
testas prieš Meksikos 

valdžia.
alkaniems Lietuvos vaikams 
ir našlėms.

Kuo mažiau suplauks au-

padarysit nelaimingiems

i

i

i

Tautiečiai, jus esat idijo
tai!

Negeistinas.

Atsišaukimas Į Amen 
kos Lietuvių Vi

suomenę.
Broliai ir Seseris!

Visasvietinės karės aud
ra, kuri siaučia šiandien vi-1____  __________
sos Europos platybėje, pa- kiekvienas paaukuota 
lietė savo kruvina rykšte ir L ;... .  ....._..... ..... ...
musų tėvų šalį — Lietuvą. *am tikslui, kuriam bus ski- 
Nuo Nemuno ir Šešupės 
krantų skrenda pas mus šir
dį perveriantis gandas. Su-

Katalikų kunigijai Mek
sikoj liko perkaršta ir kuni
gai iš ten bėga būriais. Dau
gybė kunigų atkeliavo į Me
ksikos miestą Vera Cruz ir 
tarpininkaujant Suvienytų 
Valstijų kunigijai pareika
lavo prezidentą Wilsoną, 
kad Suv. Vai. valdžia atsiim
tų iš Meksikos kunigus, ži
noma už dyka. Bet pasirodė 
kad tie kunigužiai nėra Suv. 

J Vai. piliečiai ir Su. Vai. val
džia negali jų reikalavimo 
išpildyti, nes butų peržengi
mas konstitucijos tiesų.-Va- 
dinas, jų prašymas nuėjo 
niekais.

Keletas sąvaičių atgal į 
Chicago, III. pribuvo iš Me
ksikos būrys vienuolių ir 

• skundiesi ant savo vargų. 
Kunigai ir vienuolės esą vi
sai pažeminti, juos metą į 
kalėjimus ir veją iš Meksi
kos. žodžiu .— kunigijai 

■ Meksikoj nebelieka vietos. 
Už jų šunybes, kokias jie da
rė revoliucijonieriams da
bar atmokama.

Patvrusi Suv. Vai. kuni- 
gija apie nelaimes savo sėb
rų, Meksikos kunigų, atsi
šaukė Į prez. Wilsoną, kad 
užsistotų ir priverstų Mek
sikos konstitucijonalistus 
švelniau elgties su kunigais.

Pasitikiant žodžiais vie
nos pusės, t. y. katalikų ku
nigijos, išrodo, buk Meksi
kos konstitucijonalistų val
džia ištiesų butų nedora. 
Bet, kaip buvo rašyta "Chi
cago Exeminer” dienrašty, 
ir kituose laikraščiuose, kad 
prie užėmimo Vera Cruz 
miesto, R. K. kunigai įsili
pę į bažnyčių bokštus šaudė 
į Suv. Vai. kareivius ir gal 
nevieną sužeidė ir gyvastį 
atėmė pakolei patėmyta iš 
kur tie šūviai ateina. Patė- 
myjus tapo padaryta krata 
bažnyčioj, kame atrado dau
gybę ginklų, amunicijos ir 
keletą kunigų, kurius pas
tatę prie sienos sušaudė. 
Taipgi tilpo straipsniai laik
raščiuose, kad kunigai or
ganizavo kariumenę neku
rtose Meksikos valstijose 
dėl Huertos ir prikalbinėjo 
žmones kariauti prieš kon
stitucijonalistus. Spalių 27, 
tilpo straipsniai nekuriuose 
laikraščiuose, kad Romos 
kunigai pakėlę revoliuciją 
prieš dabartinę valdžią ir 
vedą kariumenę Jelisco val
stijoj. Tuo budu, jeigu ir 
baudė konstitucijonalistai 
kunigus, tai jie verti baus- - 
mės už savo prasikaltimus 
ir beabejonės, kad "sugrie- 
šijo,” tai nėra ko bijoties ir 
"pakutos".

Kaip jiems negėda šauk- 
ties prie Suv. Valst. užtary
mo, vos keli mėnesiai atgal 
Veroj Cruz šaudė į Suv. Vai. 
kareivius, o šiandien šaukia
si pagalbos nuo jų. Kol bota
gas su kuriuomi plakė tam
sius žmonelius buvo jų ran
kose, tai viskas buvo gerai, 
bet kuomet šiandien tas bo
tagas pakliuvo kitiems ir 
pradėjo mokinti juos pačius 
to paties šokio kurio jie žmo
nes mokino per kiek šimtme
čių, tai jau bėda kunigams 
ir jie šaukiasi pagalbos į 
Suv. Valstijas, bet vargiai 
ką gali gelbėti ir pats Wilso- 
nas, nes tie dalykai yra na
miniai ir nedaro jokios 
skriaudos kitai salei, o kas 
parsižengė dabartinei Mek
sikos valdžiai tą turi ir nu
bausti, juk Suv. Vai. musų 
kunigai taipgi jau atsižymė
jo nevienoj vietoj surengda
mi riaušias prieš laisvus kal
bėtojus, nežiūrėdami to, kad 
konstitucija pavelyja ir nė
ra valia uždrausti, jie laikas 
nuo laiko stengiasi kek ga
lėdami, kad tiktai užimtų 
vėtąs prielankus jiems val
dininkai.

riamas.
Dabar vyrai ir moterįs į 

bą!
Lietuvos Šelpimo 

Komitetas:
Prezidentas,

Kazimieras Gugis,
Vice-Prezidentas,

S. Mankus,
1- mas susinešimų sekret., 

M. M. Račiutė-Herman.
2- ras susinešimų sekret,

J. Neviackas,
1- mas Finansų sekretorius, 

Tadas L. Dundulis,
2- ras Finansų sekretorius.

J. Stasiulevičius.
Iždininkai:

K. Šidlauskas.
Tarnas Paukšys,

Kasos Globėjai:
M. česna,
J. G. Gegužis, 
Jonas J. Gerdauskas.
N. B. Stempos, kvitos, 

paliudijimai ir atsišaukimai 
dėl aukų angliškoje kalboje 
bus gaunami nuo L. Š. F. Iž
dininko.
Stempos bus duodamos au
kaujantiems mažą sumą pi
nigų. Aukaujantiems pen
kis dolerius ir daugiau, a- 
part išdavimo per aukų rin
kikus tam tikros L. Š. F. pa
gamintos kvitos, dar per L. 
Š. Fondo Iždininką bus pri
siunčiama tam tikslui pa
gamintas paliudijimas.

Siunčiant pinigus Lietu
vos Šelpimo Fondui, money

Fondo

i

c Socijalistai ben- dvynės kūną plėšo-drasko 
Socijalistai nenori žiaurųs siaub’n^ kurie už. 

i — • w • a »
galvoj, kokios ^.CO rankos, mnsll žmnnhi. 
juk tie pinigai ne lcui, bet 
tautos namui.”

Tautiečiai, ar jus jau už
miršot, kaip jus taip šau- jp-juvėsiais, pelenais. Gy- 

_ veniniai ir laukai nuterioti, 
O ką jus darot šiandien. gėrybė sunaikinta ir nelai- 

mingieji musų broliai ir se
seris stoja patįs vieni, me
keno neremiami, prieš vi
suotino skurdo, bado ir li
gų pavojų! Geriausi vyrai, 
žiedai musų tautos, paimti 
kariumenėn ir Lietuvos 
grinčiose teliko žili seneliai, 
moterįs ir vaikai.

Kas išties jiems pagalbos 
ranką, kuomet karės ir vi
suotinos suirutės laike už
gęsta paskutinis vilties ži
burys? Tie, kurie šią karę 
sukėlė, tie kurie apsirinko 
Lietuvos laukus savo kariš
kų žygių vieta — nenušluo- 

, stys ašarų vaitojančioms na
šlėms ir našlaičiams.

Amerikos lietuvių visuo
menė, kuri visuomet atsi
liepdavo kiekvienan tėvv-

Visuotinas lietuvių suva
žiavimas išrinko Lietuvos 
Šelpimo komitetą iš 12 vy
rų, o jus pradėjot jį boiko
tuos Jus netik neaukaujat, 
bet ir žmonėms skelbiat, 
kad tuo komitetu "negalima 
pasitikėt,” nes jame yra so
cijalistų.

Taigi aš jus dabar pak
lausiu : Ar ne visriena, iš ko
kių žmonių tas komitetas 
susideda? Juk pinigai ren
kami ir aukaujami ne soci
jalistams, bet išdegintai 
Lietuvai.

Ir vėla, kada socijalistai 
kokiam nors tautiškam dar
bui nepritaria, tai jus, tau
tiečiai, šaukiat visa gerkle, 
kad ir danguje girdėtų, jog 
musų socijalistai tokie biau- liepdavo kiekvienan tėvv- 
rųs. tokie niekšai, kad išsi-1 nėS šauksman — negalėjo 

i žada savo tautos, išsižada palikti kurčia, kuomet jos 
ir niekina viską, kas tik pagelba taip reikalinga, ir order’iai ir čekiai turi būt

i

I

žmogui yra miela ir brangu, nepasiliko. Antras Visuoti- išrašyti ant vardo "Lithua- 
Bet kada šiandien socijalis- nas Amerikos Lietuvių Sei- nian National Relief Fund" 
tai parodė, jog jie ištikimi mas, atsibuvęs Brooklvne,'ir prisiųsti L. Š. Fondo Ko- 
tėvynei vaikai, kada jų dau- y. 1, 2, ir 3 d. spalio, kar- miteto Finansų Sekretoriui 
giau atvažiavo Seiman Lie- štai svarstė apie tai, kaip T. L. Dunduliui, Box 511, 
tuvos padėjimui apsvarstyt, šelpti Lietuvą. Seimas, Ame- Westville, III. Pastarasis 
tai jus vėl šaukiat, kad soči- rikos lietuvių vardu, pasiža- įtrauks į knygas ir pasiųs 
jalistai užgriebė viską į sa- dėjo dėti visas pajiegas, kad iždminkui dėl padėjimo ban- 
vo rankas, kad jie partizan- pagelbėti Lietuvos žmo- kon viršminėtu vardu, 
tai, kad jie šiokie, kad jie to- nėms. Seimas prisižadėjo1 
kie ir da kitokie. remti ir laisvės judėjimą

Tautiečiai, kogi jus dabar Lietuvoj’e , kad musų šalis 
iš socijalistų norit? Jeigu liktų laisva nuo prispaudė
jau taip ištikrujų butų, kaip jų jungo ir Lietuvos darbo 
jus sakot, kad socijalistai žmonės galėtų atsikvėpti 

užgriebė Į savo rankas Lie- laisvo gyvenimo sąlygose.
Seimas nutarė organizuo-

L. š. Fondo Susinėsimų 
Sekretorius,

M. M. Račiutė-Herman.

J 
t

tuvos Šelpimo Fondą, tai
kokia gi čia nelaimė? Jeigu ti Lietuvos Šelpimo Fondą, 
jums, tautiečiai, rupi Lie- kurin butų siunčiamos au-> 

tuvos nelaimė, tai jus turit 
džiaugties iš to, kad socija
listai taip karštai ir ener
giškai šoko tą Lietuvą gel
bėt.

Dabar gi jus šmeižiat, 
juos.

Jus šmeižiat juos, kada jie 
nepadeda jums, ir jus šmei
žiat juos, kam jie padeda 
jums.

Taigi * pasakykit, broliai 
tautiečiai, jeigu jus ne idi-'lykai. Jam rūpės tik tie- 
jotai, tai kaip pavadinti jus r*“1---------------- —
kitaip?

Jus visokiais budais da
bar stengiatės kenkti Lietu
vos Šelpimo Fondui. Pasa
kykit gi Sirvydai, Balučiai 
ir kiti žemos doros vyrai, ką 
jus manot tuomi atsiekti?

Pasekmė šlykštaus jūsų 
darbo gali būt tik tai viena dėl

Džiaugsmo pilnybei
I ----------
; Nereikia ašarų graudžių , 
į Nereikia tylių žodžių, — 
į Lai juokas skamba
! Svaiginančiu džiaugsmu, 
Linksmybe šviesia,

kos iš visos plačios Ameri
kos, kur tik randasi mūsiš
kių lietuvių.

Amerikcs lietuviai! Dar 
nebuvo musų gyvenime va- 11 ^usmas audrų, vėjužėlių — 

i landos, kada musų pagalba Aušros zara- žydriuoju debesė- 
;butų buvusi taip reikalinga, liu!
i turime įtempti visas spėkas Nereikia ašarų graudžių,
t

I
I

ir turime išnaudoti visas 
progas, kad aukos L. Š. F. 
plauktų kuodaugiausiai. L. 
Š. F. nerūpės politikes da-

stoginis sušelpimas nuken- 
į tėjusių nuo karės lietuvių, 
j kurių bus šimtai tūkstančių. 
Nesigailėkime gausiausių 
aukų, nes jos bus tuo kąsniu 
'duonos, kuris nuvarys ba
dą nuo durų. Atėjo valan
da. kada mes privalome pa-l 
rodyti duosnumą 
'1 kraujuose

— Lietuvos Šelpimo Fondan sios motinos.

Nereikia bailių žodžių, — 
Noriu, pavasario džiaugsmu 
Aš džiaugties,— 
Laisve kvėpuot!
Ant didžio aukuro žmonijos, 
Mintį, gyvatą, triūsą, paaukot.
Nors širdį žeidžia 
Viesulai ir vėjai, — 
Stiprybės dvasioj 
Noriu aš gyvuot, 
Dainužę linksmą pint, — dai

nuot 
sūnaus Ir pasišvenst laisvai idėjai.

papludu-1
4. XI. 14. Vardumas. A. Booben.

/
A
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KORESPONDENCIJOS
CHICAGO, ILL. 

Town of Lake.
Įvykus tarpe Ameri

kos lietuvių keliems sei
mams, tapo įsteigti keli fon
dai dėlei šelpimo lietuvių 
nukentėjusių nuo karės. L. 
T. Tėvynės Mylėtojų Drau
gija No. 1, laikytame mėne
siniame susirinkime pakėlė 
klausimą, kuris fondas yra 
reikalingas remti. Daugu- 
ma»balsų nutarta vardan ke
turių šimtų narių išnešti se
kančią rezoliuciją:

L. T. Tėvynės Myl. Dr-ja 
No. 1, Town of Lake, Chica
go, III., laikė mėnesinį susi
rinkimą, lapkričio 1 d., A. J. 
Beržinskio svetainėj, 4600 
So. Paulina st.

I. Mes, susidedantie iš lai
svų ir pirmeiviškų tėvynai
nių, karštai užjaučiame vai
tojančiai musų Lietuvai ir 
pritariame Lietuvos Šelpi
mo Fondui, kuris tapo įstei-' 
gtas Visuotino Amerikos ■ 
Lietuvių Antrojo Seimo de
legatų suvažiavime, Brook- 
lvn, N. Y.

II. L. T. Tėvynės Mylėto-' 
jų Draugija No. 1, nepri-' 
pažįsta nė kokių atskalų-, 
niškų seimų, bei jųjų įsteig
tų fondų.

III. T. M. D. No. 1 nutarė 
laukti pakolei Chicagos Lie
tuvių Draugijų Sąjunga su
tvers tam tikrą komisiją 
rinkimui aukų; taipgi virš- 
minėta draugija yra pasiry
žusi aukauti pagal savo iš
gales nukentėjusiems nuo I 
karės.

L. T. Tėvynės Mylėtojų 
Draugijos No. 1 vardu, 
rinktoji komisija:

I M. šilkaitis,
II A. B. Liutkus,
III J. Šimbelis.

KODĖL Aš NEGALĖJAU 
APSIGYVENTI S. BOS

TONE?

Atvažiavau iš Lietuvos 
tiesiai į So. Boston’ą, Mass. 
Miestas, teisybė, nemažas ir 
lietuvių jame randasi gana 
daug, sakoma, 7-8 tūkstan
čiai. Yra susitvėrusių įvai
rių pakraipų draugijų. Čia 
išleidinėjamas ir laikraštis 
"Keleivis”, su kuriuo aš da 
Lietuvoj būdama jau buvau 
gerai apsipažinusi ir man la
bai buvo žingeidu čia apsi
gyventi, kadangi, maniau^

1S-

Detroit,Mich.— L.S.S. 116 publikos buvo nedaug. Ne- mentai taip daro, bet tam'Detroit, Mich.— L.S.S. 116 publikos buvo nedaug. Ne- mentai taip daro, bet tam Chicago, III.
kp. parengė prakalbas. Kai- mažai tame kaltas ir vietos panašiai elgiasi ir nekurie kitę nuo 
bėjo V. Ambrozaitis, M. kunigas, nes kuopos narys iš musų socijalistų, kas yra | garsinasi laikraščiuose 
Mockus ir D. J. Kasparka.' p. V. J-kis norėjo išdalinti labai negražu. Todėl, kat- firma
bėjo V. Ambrozaitis,

Apsisaugo- VVashington, D. C.— Lie- 
apgavikų, kurie tuvių yra 4 šeimynos ir 20 

t po pavienių vyrų ir 1 mergina.
i "Paul Gatch Amb- Gyvena visi gražiai, dirba 

rew," buk už 3 dešimtukus prie siuvėjų, viešbučiuose, 
prisiunčią miltų padarymui dailydžių dirbtuvėse 
18 galionų alaus. Aš nusiun
čiau 3 dešimtukus ir vėliau 
net du laišku siunčiau, bet 
jokių miltų nė atsakymo ne
gavau. S. Karalius.

V. Ambrozaitis, nors sakėsi prie bažnyčios plakatus, bet 
jo tema busianti "koks skir
tumas tarp laisvamanių ir 
socijalistų,” bet šokinėjo nuo 
žemės ant Marso ir vėl atgal, 
jis prikalbėjo daug, net savo 
biznį nuo pagrindų garsint 
mėgino, bet nieko naudingo 
nepasakė. Pagirtina tai jo 
drąsumas, jis rėžia kas tik mat kunigo rengiamas ba- 
mintin spėjo ateiti, nors bu- liūs ir jis (kunigas) visiems 
tų ir pati nesąmonė. ” ‘ ‘

Vėliau kalbėjo M. Mockus

kunigas užgynė, sakyda
mas: ”Man nereikia čia ko
kių tautiečių, socijalistų bei 
kitokių, aš nenoriu anų ma
tyti prie Dievo namų.”

Lapkričio 31 d. buvo pa
rapijos balius, tai žmonių 
atsilankė skaitlingai, nes

rie tokiems gembleriams 
duoda vietą savo namuose 
tuom amatu užsiimti ir ne
perstos taip darę, busim pri
versti tokias vpatas vardais 
ir pavardėm pagarsinti į 
laikraščius.

Šmėkla.

(kito
kių dirbtuvių nė nėra) ir 
vienas tarnauja kariume- 
nėj. Miestas dailus, pato
gus gyvenimui.

D. Pilipauskas.

Gardner, Mass.— Tauti
ninkai, kad neatsilikti nuo 
socijalistų, kurie visad 
uoliai darbuojasi sutvėrė 
T. M. D. pasamdė sve
tainę ir ėmėsi prie darbo. 
Įtaisė šokių ir žaislų mokyk
lą, nedėlios gi vakare, lapk
ričio 1 d. surengė vakarėlį 
su dainomis, deklamacijo
mis ir paskaita. Įžanga bu
vo visiems veltui, tad atsi
lankė daug publikos.

Perskaityta paskaita te
moj : "Senovės žmonės kovo
jo su ginklais, o dabarties 
geriausis ginklas dėl kovos 
yra — balsavimo tiesos”. 
Vėliau buvo kelios deklama
cijos ir monologai, turinys 
jų menkas ir atliktos silpnai, 
bet naujiems deklamuoto- 
jams atleistina.

Buvo įšauktas ant pagrin
dų A. A. N., kuris išanksto 
visiems gvriesi dainuosiąs 
šiame vakare ir išėjęs uždai
navo... angliškai, publika 
stebėjosi. Mat, norėta pa
sirodyt mokančiu angliškai 
dainuot. T. M. D. neturėtų 
visai tokių dainininkų nė 
ant scenos leisti, balsas silp
nas, jei lietuviškai nenori, 
tai kam juokinti žmones 
"angliška” daina, kurios nė 
pats gal nesupranta, publika 
gi tuo labiau.

Nesenai T. M. D. svetainėj 
rado priteršta ant pagrindų 
ir tuojaus buvo užpulta ant 
socijalistų, tai jų, girdi, čia 
darbas iš keršto.

Dabar štai nedėlios vaka
re einant nuo koncerto ma
čiau, kaip lenkų latrai nup
lėšė nuo svetainės laiptų 
barjierus ir laukė kitoj pu
sėj kas iš to atsitiks. Lenkai 
iš neapykantos prieš lietu
vius, spalio 31 d., subadė pei
liu nekaltą ir nieko blogo ne
padariusi Adomą Klimaus- 
kį, tad niekas kitas kaip jie 
ir tą niekšybę padarė. Kam 
tad mesti ant nekaltų socija
listų bėdą, kurie jums tik 
pasekmingiau veikti velyja.

Teisybės mylėtojas.

Lewiston, Me.— Spalių 31 
d., L.S.S. vietinės kuopos 
Teatrališkas Ratelis sulošė 
du veikalu: "Lizdas nami
nio liūto,” drama trijų veik- 

[Smų; antrą "Nesipriešink” 
į vienaveiksmę komediją. Lo- 
' Šimas pasisekė, aktoriai visi 
savo roles atliko gerai. 

| Buvo paskirta tris dovanos 
iš literatūros, aktoriams, 
kurie geriaus atliks savo ro
les ir buvo pavesta pbulikai 
balsuoti. Daugiausia balsų 
gavo J. J-čius lošęs Jokūbo 
rolę — gavo pirmą dovaną 
laikraštį "Keleivį” metams. 

, P. J-tė lošė Elzbietos rolę— 
! gavo antrą dovaną laikraštį 
"Laisvę" pusei metų. O. P-tė 
lošusi Marcijanos rolę gavo 
trečią dovaną 
pusę dolerio.

Permainant dekoracijas 
buvo deklemacijos, dainos 
ir monologai, viskas nusise
kė geriausiai. Publikos buvo 
nemažai ir ramiai užsilaikė, 
visi liko užganėdinti. Norint 
musų priešai katalikai, no
rėdami socijalistams užken
kti, tą vakarą savo svetainę 
davė uždyka A. N. ir tas pa
rengė balių. Bet, vienok, so
cijalistams viskas pavyko 
gerai, apsimokėjo išlaidos ir 
pelno liko, kuris paskirtas 
scenos taisymui.

Scenos Mylėtojas.
/

W. Lynn, Mass.— Lapkri
čio 7 buvo teatras ir balius. 
Jaunuomenės Choras įstatė 
scenoj du veikalu: "Vagis” 
ir "Paliepus Knarkia”. Dra
ma "Vagis", labai gražus 
veikalas. Perstato vagies 
gyvenimą.

Bet, kaip paprašai pas lie
tuvius, aktoriai eina ant sce
nos nemokėdami rolių, atsi
dėdami ant suflėriaus, tai 
ir šis veikalas išėjo silpnai; 
nekurie aktoriai nemokėjo 
rolių iš atminties. Šį veika
lą lošė aktoriai iš Cambrid
ge, Mj&ss. a

"Paliepus Knarkia" juo
kinga komedija išėjo labai 
gerai, geriau nei nereikia. 
Labiausia publiką prijuoki
no ruskas kareivis Dratev- 
ka (Garelis). Kiti aktoriai 
irgi atliko savo roles pagir
tinai. "Paliepus Knarkia” 
lošė aktoriai iš Brighton, 
Mass.

Po teatro, drg. F. Baraus
kas iš Cambridge parodė sa
vo miklumą., visaip išsivar- 
tydamas. Tai dar pirmas 
lietuvis akrobatas tenka ma
tyt, kuris būt taip gerai išla
vinęs savo sąnarius. Publi
ka jį apdovanojo delnų plo
jimu.

Pertraukose dainavo Jau
nuomenės Choras, po vado
vyste mokytojaus B. A. Si- 
monavičius. Publikos bu
vo labai daug. Liks gražaus 
pelno.

Patartina Jaunuomenės 
Chorui ir ant toliaus gražiai 
darbuotis. Lipcius.

W. Lynn, Mass.— L. U. K. 
prakalbose, lapkričio 1 d., 

įkalbėjo F. J. Bagočius ra- 
I gindamas visus veikti Lie
tuvos šelpimo reikale vieny
bėj ir nupeikė Chicagos kle
rikalus su jų Seimu suskal
džiusius vienybę. Po pra
kalbų drg. Bagočiui vado- 

j vaujant išrinkta aukų rinki- 
i mui komitetas iš šešių 
'menų: pirmininku 
įsburtas, raštininku — V. 
: Vasiliauskas, iždininku — 
J. Putrius; rinkikai, kurie 
vaikščiodami po namus 
rinks aukas: S. Zaleskas, J. 

į Nevedomskas, K. Sirbeikas, 
O. Žvingiliutė, M. Krakaus- 
kiutė ir L. Pukinskiutė. Ly- 
niečiai, kur užeis minėtos 
ypatos rinkdamos aukas, ne
atsisakykite aukauti, nes au
kausite savo broliams, bet 
ne kokiems ten nežinomiems 

. Gabrio biurams. Tą vaka
rą šelpimo Fondan surinkta 
aukų $18 su centais.

Aukos nutarta siųsti ižd. 
Į K. Šidlauskui. Aukautojų 
į vardai bus garsinami "Ke- 
jleivy.” Kur garsinti aukas, 
buvo balsuojama, "Keleivis" 

'gavo 45 balsus, "Tėvynė” 8, 
i "Ateitis” 18 balsų. Daug 
, nuo balsavimo kaž kodėl su
silaikė. "Ateitis" nuo vieti
nių žmonių užsipelnė didelę 
------- u- talpinimą 

i šmeižiančių pirmeiviškas 
organizacijas koresponden
cijų. L. U. K. nutarė kreip- i 
ties į "A.” redakciją, kadi 
išduotų ypatą, kuri pasislė
pus po pseudonimu šmeižia ' 
kliubą. Pažiūrėsim ką re-, 
dakcija atsakys, nors ir, 
dabar žmonės žino, kad toji 
ypata yra J. Baltrušaitis.

J. Nevedomskas.

parapijonams prisakė a- 
teit. Nors tas kunigo ren- 
giamasai balius buvo ir 
tvirkinantis, nes daugybė 
buvo įkaušusių ir net mė
ginta sukelti muštynės, te
čiau žmonės į toki balių ei
na, nes, mat, ant Dievo gar- 

Trečiasai kalbėtojas — D. bės, tai ne gaila nė pinigų ir

c. v vvnvi, nauaiisųi, iau • > .. • v i v —
galėsianti pamatyt tą vietą j a.Pie .^a^? ^1S ^rai uz.^roze 
kur mano "Keleivis” užge-‘ | kapitalistams ir kunigams
Ira Į uz jų paiką prasimanymą,

Į buk karė Dievo rykštė ir ka-
Atvažiavau į čia, bet ne-' riauti padedąs patsai Die- 

taip radau, kaip buvau ma-lvas. 
į niusi. Maniau rasti čia lai- j .............
svus žmones, maniau dva- Į Kasparka pakedeno nesenai "durnium” ne gėda palikti, 
sios vergų laisvoj Amerikoj j čia buvusį Gabrį, kuris iš- Da yra svarbu patėmvt 
jau nėra, bet mano klysta, i niekino New Yorko Visuoti- pas mus, apšvietoje mergi- 
Papuoliau į gaują davatkų, - 
tamsių fanatikių, kurios j 
moka tik žmones apšnekėti 
ir poteriaut.

Kartą vienas vaikinas da
vė numerį "Keleivio”. Par
sinešusi namo tik pradėjau 
skaityti akyvą straipsniuką 
apie Velykų šventę ir kuni
gų šlykščius pasielgimus — 
užmatė mano šeimininkė ir, 
ištraukusi įmetė pečium 
Prašiausi, nors straipsniu
ką sakau, duok užbaigti 
skaityt, tada abi žinosim 
kas čia yra blogo, bet kur- 
tau, nedavė, — sudegino. 
Rodos, lyg toji marga po- 
piera butų toki "griešmn- 
kė", kad ją krikščioniškai — 
pragaru bausti.

Tokiose aplinkybėse gy
vendama turėjau šokti su
lyg jų muzikos. Jaučiausi 
skriaudžiama, dvasią slė
gė žmonių tamsybė, bet ką 
darysi reikėjo prie aplinky-

I

i

I

I 
I

I

ną Seimą ir liepė laikytis nos daug augščiau yra pa- 
Chicaginio "Federeišių" sei- kilę už vaikinus; daug mer- 
mėlio. Drg. Kasparka išro- ginų yra, kurios skaito laik- 
de Gabrio puriną politiką, raščius ir šiaip pavyzdin- 
kuris važinėja mulkindamas 
visuomenę ir davinėdamas, 
it caras, įsakymus. Žmonių 
prisirinko apie 250. Aukų 
lėšų padengimui surinkta 
$5.55.

Buvo pakeltas klausimas 
kas link drg. A. Dovidaičio, šia 
kurį nesenai dirbtuvės žvė- ir plaukų nusipešinėjimais. 
riškas užveizda (bosas) už Taip darydami netoli nu- 
pasipriešinimą buvo krūvi- žengsime! Tiek apie mil- 
nai sumušęs ir subėgus ke- waukee’čius.
liems "bospalaikiam” išmes
tas tapo per duris.

Jam stovint silpnai mede- eina: daug žmonių be darbo 
giškai suaukauta $15.00 by- vaikščioja ir surasti negali, 
lai užvesti. Užveizda likosi o kas bus ateityj, kaip žie- 
patrauktas teisman. ma ateis? Vargus bus žmo-

J. Domininkonas, nėms gyvenimas

šiaip pavyzdin- 
giau gyvena, kuomet vaiki
nų daug yra ištautėjusių — 
daugiausiai sulenkėję, nieko 
svarbiesnio neišmano ir iš
manyti nenori. Kurie dar 
lietuviais prisipažįsta, taip- 
pat nieko neveikia: daugiau, 

užsiėmę girtuokliavimu

Darbai, kaip visur ,taip ir 
pas mus Milwaukee, silpnai

as-
P. Li-

knygų už

I

HARTFORD, CONN. 
Katalikų veikėjai.

S. L. R. K. A. kuopa bai
gia pakriki, nes iš katalikų I

KEWANEE, ILL. 
Pamokslas apie blakes.

Lapkričio 1 d. vietinis ku
nigas pasakė nepaprastai 
puikų pamokslą apie... bla
kes. Iki šiol pritrukęs Die
vo žodžių plūsdavo kas 
šventadienį socijolistus, bet, 
matyt ir tas jam įgriso, nes 
nuo socijalistų perėjo prie, _ 
blakių anatomijos. Mat, ra-1 devynios galybės gaiduku 
do švęstame vandenyje keno o-įpcH Vipna <vk tai primesta blakių, korės- į?om visos djUtkos,7^ži- 
pondentas-gi pasmaudoda- noma ir aš> jų pirmininkė, 
mas tuom parašė į Lais- taingi ir organizatorius pas 
vę, kad kas tai syęstą van- bažnytinės svetainės duris, 
denį priteršė, o kunigėliui Turėjom, mat, svarbų reika-

____ ______________ v x ■ j įįlcl p et Ali A L, Ilub JLb Kd.Ld.liKu 

bių taikinties. Bet dar to • yra tokių veikėjų, kurie ne- 
negana. Išrinko jos mane moka nosies nusišluostyt, o 
Bostono zakristijono suor-■ vadovauja draugijoj ir netI______ _ _____ ________  ______ _____ ....................

'ganizuoto "lietuviškojo vai-■ vyčių karžygiais skelbiasi, 
įsko" — vyčių, pirmininke. Nesenai minimos kuopos 
i Sako "vyčiams” reikia die- buvo bertaininis susirinki- 
pobaimingos mergaitės. Ta-į 
: sai "vyčių” organizatorius ■ 
j tankiausia būna girtas. Bu-į 
davo ateina mitingan taip į-' 

I kaušęs, kad, regis, prieta-
■ rais prikimštoj jo galvelėj

išrinkti
Pirminin-

susirin-

mas tuom paraše i "Lais- taipgi ir organizatorius pas

perskaičius tą žinutę buvo 
gera proga socijalistus f“ 
plūsti.

Tasai kunigužis jau įgrĮ- Į vidų ir gana. Gerai, kad da 
so iki gyvam kaului net ir mielaširdingas kunigėlis pa
savo parapijonams. Jis da- sišaukė mus klebonijon ir 
bar bedarbės metu užsimanė 
statyti naują kleboniją, nes, 
mat, 6 kambariuose su gas- 
padine gyvent angšta, tad 
perėjo į samdomą 12 kam
barių butą ir parapija butų 
turėjusi mokėt po $14.00 
mėnesiui. Bet parapijonįs 
subruzdo ir nedavė išsivežti 
rakandų, kurius parapija 
buvo paėmusi ant išmokes- 
čio. Dabar parapijonįs pra
šo vyskupo kito kunigo, o 
kunigas prašo, kad jį iškel
tų. Žmonės pradeda su
prasti, kad juos kunigas 
skriaudžia, o iki šiol vargšai 
nežinojo.

lą apart, — sutvert "vyčių” 
1S* chorą, bet musų generolas 

-organizatorius neįleidžia

Dėdė Šamas.

GARDNER, MASS. 
Kumpis ant altoriaus.

Aną nedėldienį vietinis 
klebonas apskelbė parapijo- 
namš nešti aukas, turbut 
gaspadinės antros prireikė, 
jeigu ne nešią tai bažnyčia 
busianti uždaryta. Ant ry
tojaus nuėjęs į bažnyčią ra
do ant altoriaus kumpį. Vi
sus išklausinėjo, bet kas to
kia auka kleboną apteikė — 
nesurado. Turbut bus iš 
dangaus prisiųstas, nes, I

ten užbaigėm savo mitingą.
Vėliau, turbut, pradėjo 

mane žmonės daugiau pa
žintie. Pradėjo vienas kitas 
ir vaikinas lankyties. Vieni 
kalbino apsivesti, piršosi, 
meilinosi, kiti šiaip draugiš
kai apsilankydavo. Dažino- 
jo mano draugės, kad iš lan
kančių mane vaikinų yra 
skaitančių pirmeiviškus lai
kraščius. Čia jau vėl kilo 
skandalas, nabagės nežino
jo, kad mano dvasią laisva- 
manybės ugnelė jau senai 
šildo, senai su pasigailėjimu 
žiuriu į tokius dvasios ver
gus, proto paliegėlius, kaip 
So. Bostono "vyčiai” ir Ta
mošiaus štabo davatkos. 
Mane ėmė mano draugės 
siundyti, kad aš važiuočiau 
pas savo tėvą į Grand Ra- 
pids, Mich. ir neužilgo aš iš
važiavau.

Dabar tariu aš jums vi
soms davatkoms ir kunigų 
protu gyvenantiems "vy
čiams” — "sudiev”! Dau
giau jau jūsų "vyčių” pirmi- 

z* ____: *

I I

ninke nebusiu, nes čia susi
radau savo pažvalgų žmo
nes, vienodai, laisvai jau-

I

i

Todėl patartina nevažiuo
ti į čia darbų jieškoti, nes neapykantą 
nesurasite. j s— -•—--

Darbininkas.
I

I
IKas mums rašoma.

Gardner, Mass.— Lapkri
čio 8, L. S. S. 89 kuopa su
rengė prakalbas. Prakalbų 
tikslas buvo: išbudint tam
sesnę liaudį iš snaudulio.; 
Kalbėjo drg. S. Michelsonas 
dviejuose atvejuose. Pir-

mas. Norėjome
naują valdybą.
kas pats atsistojęs užklausė
ar rinksim naują pirminin
ką, ar paliksim tą patį. At-.
siliepė 2 vyru ir viena da- m<>s kalbos tema buvo
vatka: "tą’patį, tą patį," ki- rė.” Aiškiais faktely važiuoia kitur duonos
ti norėjo rinkti naują, bet darodyta, kokios pnezasties J duonos
pirmininkas į stalą mušda- dėlei gimsta karės, ir kodėl ’ 9Q v T
mas suriko: "cit! — neturi- “ ” 1 .....
te balso." Nedavus mums -------- _ --- —-
balso, nebemokėjome (dau-: Darodė, kad vien kapitalis- saukti s .----- _ —7
guma narių) bertaininio tai, norėdami užgriebti di- kad bendrai parengt pra- 

- - - dėsnius žemės plotus, šukė- kalbas. Norima kalbeto-
i lė karę, o biedni darbininkai jum pakviesti J. Perkūną, 
turi eiti ir aukauti ten savo nes čia da niekad nekalbėjo.

liepė, kad i susirinkimą kai- gyvybę už tų kapitalistų in- Vienas asmuo išsireiškė (ir . . . . . . • • • . , 1... rot rlo m nirmcivic i Ir o n ita

rė.”

Wallingford, Conn. Dar- 
aIUUS įeina uuvu: ”Ka-^ai sumažėjo: dirbama po 
Aiškiais faktais buvo T. Bedar-,

Spalių 23 d., V. L. Pašel-ši Europos karė įvvko, ir *-r-—,------------ ---------------
kokios jos bus pasekmės.! pine draugija nutarė atsi- 

...............................  1 ~ j visas draugijas,

mokesčio. Musų pirminin- dėsnius žemės plotus, šukė- kalbas, 
kas ir susirinkimus veda sė-: 
dėdamas. Vienas narys pa- į---- -- ------------------------------ —

Norima kalbėto-

bant atsistoti, pirmininkas teresus. Aiškino kelius, ku-, tai dagi pirmeivis), kad jis 
pašokęs sušuko: ”Jųs misli- riais darbininkai eidami ga- prakalbom priešingas, jo- 
nat, kad aš, kaip jus stove-1 lėtų vengti tų baisių karių, kios naudos įs jiį^iį nema- 
siu!” L__  r._L. o - - - ■
veikėjas. Nors, tiesa paša- j Hstų organizacijas.
kius, katalikai visi toki vei- j Antru atveju kalbėjo apie 
kėjai, susipratęs žmogus ku- j tikėjimą, kaip kunigai tam- 
nigų pastumdėliu nebus ir 
vyčių neorganizuos.

Ptcks.

Mat perdaug "didis”; t. y. vienydamiesi į soči ja- tąs. Pirmeiviui taip kalbe- 
.s. Nors, tiesa Dasa-'listų organizacijas. jti yra nuodėmė!

Vytydžei.

Raymond, Wash.— Sušel- 
___  ______ pimui nukentėjusiems Lie- 

šventenvbes ir darydami tuvos gyventojams D. L. K. 
sau iš to gerą "biznį” ir lai- Gedimino draugija surengė 
mingą gyvenimą. Piudyda- į balių, į kurį atsilankė milži
nu tamsesnius žmones ant niškas lietuvių skaičius ir 
apšviestesnių, jie sukelia užsilaikė maloniai, ramiai, 
’_______________________ i it vienos motinos vaikai.

Tarpais buvo deklamaci- Gryno pelno liko $52.00, ku- 
____  r__ 13 A. He bus pasiųsti Lietuvių

Šabaliauskiutė ir D. Ivonai- Šelpimo Fondo iždininkui.
Čia* gyvuoja 3 dr-jos. Dvi tienė. Publikos atsilankė Paminėtina, jog vienas 

bažnytinės ir minėta L.S.A. Į 4 šimtai ir visi buvo užganė- lietuvis, kurio pavardės ne- 
kuopa. Bažnytinės dr-jos dinti kalbėtojo žodžiais. Ir minėsiu, visaip atkalbinėjo 
jei parengia kada balių, tai yra verti pagyrimo lietuviai žmones nuo to baliaus ir to- j 

už taip ramų užsilaikymą, kiu budu vaikščiodamas po 
k. • J 1 J 1 *-i__ -1 ___ x_*1

i sius žmones išnaudoja, par-' 
į duodami jiems visokias 
I.

MILWAUKEE, WIS. ..
Lietuvių veikimas. Bedarbė.1

Lietuvių randasi, kiek -r------------j—
teko sužinoti, didokas bure- liaudyj neapykantą, 
lis, veikimas tečiau tarpe ’
jųjų silpnas, išimant S.L.A. jų. Deklamavo panelė 
177 kp. " ’.....................~ ’

visas jų veikimas. 1 _
Spalių 25 d S.L.A. 177 kp. Iš to pasirodo, kad Gardne-. smukles ir agituodamas tik 

’ * * * rio lietuviai progresuoja. * -------------------’~
Aukų lėšoms padengti su
rinkta $7.95, už ką varde 
kuopos aukautojams tariu 

faciu!

turėjo vakarėlį — teatrą ir 
balių. Sulošta 1 veiksme ko
medija "Nesipriešink.” Va
karas buvo labai margas: 
vaidinimas, deklamacijos, 
skambinimas pianu ir 1.1.

Kalbėtoju buvo kviestas_ _  _ _______..._________
”Ka-ko” vedėjas Stasys Ta-'nori žengti apšvietos linkui, 
nanevičius, bet jo vietoj pri-į Yra čion ir tokių, kurie turi 
buvo ”Ka-ko” redaktorius "susitvėrę” taip vadinamą 

j "Gemblerių kuopąjie dau_ 
”žmo- giaus nieko nenori veikti, 1 ' 4 •! 1 A

I 
i

da labiau išgarsino rengia
mąjį balių.

K. česunas.

Pittsburgh, Pa. — "Biru-
Taipgi turiu pranešti, kad tės” choras lapkričio 4 d. tu

ne visi Gardner’io lietuviai

Pr. Gudas..
Jo kalba temoj:

gaus išsilavinimas didelę ro- tik vakarais ir šventomskaip sakoma: ko reikia, tą kiančius ir savo protu gy ve-^ j*ošja pasaulyj,” buvo ga-; dienoms kaziruoti, o pasek- 
na pamokinanti. Vakaras mės to būna — muštynės.ir Dievas teikia.” pančius.

Gamios Džimis.
I . ___

B. Valaičiutė. nusisekė puikiausia. Tečiau Ne gana ką tamsesni ele-

Scranton, Pa.— Apveiz- 
dos Dievo parapija nupirko 
žemės dėl bažnyčios su dide
liu namu turinčiu 24 kamba- 

, rius; užmokėta $8500,00, mi
nėtam name dabar gyvena 
kun. Mickevičius. Yra įren
gta ir koplyčia kur duodama 
šliubai ir krikštijama. Pava
sary rengiasi statyt nepri- 
gulmingą bažnyčią. Turi ir 
laisvas kapines įsteigę.

Spalių 25 d. kun. Kuras 
įsilipęs pamokslinyčion pei
kdamas socijalistiškus laik
raščius pagarsino ir mane, 
sako, jeigu norite viską ži
noti, tai ateikit pas mane, aš 
užrašysiu "Draugą” ir 
"žvaigždę”, o jei katrie no
rite eretikiškų laikraščių, tai 
eikit pas Petrikį. Ačiū jam 
už tai, nes aš dabar, jam iš
garsinus mane, daug dau
giau pirmeiviškų laikraščių 
užrašau. J. Petrikys.

Vancover, B.C. Canada.— 
Šis miestas turi 200,000 gy
ventojų. Lietuvių yra 15 
šeimynų ir 30 pavienių. Darr 
bai miškuose, ant gelžkelių 
ir mieste prie gatvių grindi
mo. Pastaruoju laiku čia 
baisi bedarbė. Valdžia kvie
čia bedarbius kariumenėn ir 
vėliau karėn su vokiečiais. 
Lietuviai taipgi, kai kurie 
skursta. Draugijų jokių 
nėra. Laikraščių lietuviškų 
pareina 12 ekzempliorių. 
Dauguma lietuvių savo laik
raščius peikia, sako, "kad

rėjo balių, linksminosi dai
navo, bet einant namo pra
dėta svaidyti į viens kitą 
plytomis. Pasekmė: tūlam j 
vaikinui perskelta galva,' 
daktaras turėjo raišioti. I 
Taip elgesi tik laukiniai 
žmonės. (Ar nebuvo tik ba-'engelckai mokėčiau, tai nie- 
liuje svaigalų? Red.). ikad lietuviškų neskaity-

,Ten buvęs, čiau.” Juozo Vaikas.

Mahanoy City, Pa.— An
gliakasių Unijos viršininkas 
Stremba (lietuvis) su sa
vo draugu užpuolę sumušė 
tūlą anglą, kad tasai neturė
jo prisesegęs unijos ženkle
lio. Buvo skubotai sušauk
tas angliakasių susirinki
mas ir norėta streikuoti, nes 
veik trečdalis angliakasių y- 
ra be unijos ženklelių. At
vykę susirinkiman Gegužis 
su Stremba pasakė, kad 
streikuoti negalima, nes su 
tompanija padarytas ant 3 
metu kontraktas ir galėtų 
angliakasiai užsimokėti pa
baudą. Streikas neįvvko.

S. K-kas.

I
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— Alou, vaike!
— Tu šiandien išrodai la

bai linksmas, tėve.
— Jes, vaike, pasiutusiai 

linksmas.
— Gal gavai kur už dyką 

išgert.
— Ne. vaike, man pasise

kė padaryt didelis išradi
mas.

—Na, na. kas tai per iš
radimas?

— Išradau, vaike, stebuk
lingą vaistą nuo gumbo pa
sikėlimo.

— Aš ir maniau, kad tu, 
tėve, tokią kvailystę pasa
ldysi.

— Vaike, nesakyk, kad 
tai kvailystė, ba tu da neži
nai, ką aš išradau. Ar tu 
atsimeni, kaip pereitais me
tais atvažiavęs Amerikon 
vokiečių daktaras Frydma- 
nas 
nuo 
liau 
štai 
kę.

pagarsėjo savo vaistais 
džiovos? O kaip vė- 
pasirodė. tai tie jo vai
dą ne kam buvo ir ti- 
Mano gi išradimas yra1 

jau išbandytas ir tikrai pa- 
mačlyvas.

— Nagi pasakyk, tėve, j 
kas tai per išradimas ir 
kaip tu ji išradai.

— Tu atsimeni. vaike,' 
kaip tu pereitą syki man sa
kei, kad aš galiu padaryti 
mokslui didelę naudą?

— Taip, tėve, atsimenu.
— Taigi aš, vaike, parėjęs 

namo pradėjau mislyt apie 
mokslą ir išradimus. Misli- 
jau, mislijau, kaip koks E- 
disonas, negaliu išmislyt nė 
vieno naujo išradimo. Tily- 
ponas, muvinpikčiai. mui
las — viskas jau yra išras
ta. Nuo didelio mislijimo. 
vaike, pradėjo skaudėt man 
pilvą. Pasikėlė, kaip šunies 
galva, ir kad spaudžia, kad 
spaudžia po krutinę, nors 
pasiusk. Tai gumbas, vai
ke. Ant laimės turėjau 
paintę šnapso. Išsigėriau 
syki — nemačija; išsigėriau 
kitą — nemačija. Susirie
tęs nuėjau aptiekon. nusi
pirkau barsuko taukų, už
pyliau šnapsu, pavirinau ir 
kaip užgėriau — kaip ranka 
atėmė ligą. Tuomet supra
tau, kad aš bemislydamas 
padariau dideli išradimą.

— Koki išradimą?
— Taigi vaistą nuo gum- 

bo.
— Tai tą tu vadini išradi

mu, tėve?
— Jes, vaike.
— Tik burna išdžiūvus, o 

o kitaip nusispiaučiau. tėve.
— Palauk, vaike, palauk, 

nespiaudyk. Išradimas ma
no geras, tik reikia jį užpa- 
tentuot.

vaike,

!

Gyvūnu protas.
1

menos nepaprastai pabran
go, darbai gerai nėjo. Galų 
gale darbininkai nustojo ti
kėt i republikonų malones 
ir leidosi ant rizikos: balsa
vo už demokratą VVilsoną. 
nors nepaprastai buvo Įbau
ginti Clevelando laikų bai
siomis bedarbėmis, kada 
žmonės žudėsi ir prašėsi i 
kalėjimus bile tik nuo bado 
išsigelbėjus. Bet tie laikai 
buvo praėję, biski užmiršti 
ir todėl pusiau su baime bal
suota už AA’ilsoną. Mat. de
mokratų lakraščiai ir visa 
jų partija rėkavo, kad kaip 
tik demokratai paims valdy
ti šąli, tuoj viskas atpigs, 
nes bus numušti muitai ir 
privežš iš kitur pigių tavo
rų maistui. Neprotinga pu
blika leidosi ant demokratų 
meškerės ir davė jiems pil
ną galybę. Dabar jie valdo 
visą sali. Jie gali ir turi vi
sas progas daryt tokias per
mainas, kokias tik nori ir 
kokios yra reikalingos svar
bių gyvenimo klausimu iš
rišimui.

Ar atpigo maistas?
Na gi ne. Prie Roosvelto 

cukraus svaras dar buvo 4c. 
Prie Tafto 5c. Prie maisto 
atpigintojo AA’ilsono moka
me po 7 ir 8 centus. Ir taip 
visi maistai ir kitos pragy
venimo reikmenos pabrango 
prie AA’ilsono netoli dvigubai 
arba trigubai, nežiūrint, 
kad trustams muitų sumaži
nimas nekenkia. AVilsono ir 
demokratų abelnai valdžia 
pilnai tarnauja kapitaliz
mui, t. y. tam, kam ji skirta 
buvo tarnaut. Tik neišla
vintų smegenų darbininkai 
prisiskaitę šlamštines kapi
talistų literatūros ir prisi
gėrę alaus, nemoka suprast, 
jog kapitalistai turi dvi par
tijas. kad kvaili darbininkai 
vestų apie jas ginčius ir vie
ną peiktų, o už kitą balsuo
tų. Kaip tik kur gresia pa
vojus kapitalistams (Mil- 
waukee. California ir ki
tur), tuoj tos dvi partiji su
silieja ir dirba išvien.

Dabar darbai sustojo. Bė- 
doja visi ir skelbiama, buk 
karė sustabdė darbus, 
yra dar vienas melas, ku
riam prastų smegenų žmo
nės tiki. Bedarbė nebuvo 
pasibaigus ir nepasibaigs 
niekad prie šios sistemos. 
Laikais ji apsireikšdavo la
bai aštriai. Prie AVilsono 
bedarbė aštrioj formoj pra
sidėjo ne karės laike, nes ka
rė traukiesi tik trejetą mė
nesių. bedarbė bujoja nuo 
pereitų metų lapkričio mė
nesio. Man teko tame lai
ke dirbt vienoj firmoj, kuri 
turėjo porą šimtų agentų 
visose Amerikos dalyse. Jau 
rugsėjo pabaigoj agentai ė- 
mė skųstis, kad daug žmo
nių pradeda neturėt darbo 
ir negalime biznio padaryt. 
Spalių ir lapkričio mėnesy 
jau orderiai sumažėjo ke
liais sykiais ir gaudavom 
pluoštus laiškų, kad dau
giau negalima daryt biznio 
su žmonėmis, nes nedirba ir 
rūpinasi tik apie duonos ką- į 
sni. Bet kam dar man at
kartot faktą, kada risi ži
no, jog nuo pereitų metų ru
dens darbai visur pradėjo 
stot nors apie karę dar nie
kas nekalbėjo. Taigi be
darbė yra demokratų vai
kais, kaip ir republikonų. 
Kapitalistiška sistema be 
bedarbių negali apsieit, nes 
darbininkas negali išpirkti 
už savo algą produktų, ku
riuos jis padaro, ir tų pro
duktų nelieka kam pirkti — 
turi Įvykt bedarbė.

Rodos net ir apykvailys 
galėtų suprast, jog laikas 
nustot balsuot už republiko- 
nus ir demokratus, nes tos 
partijos atstovauja kapita
lizmo reikalus, vienok dar 
turime gana apsvaigusių 
darbininkų, kurie balsuoja 
už jas ir dar kitiems liepia 
balsuot.

nesi padaręs. Amžius tavo 
jau nebeilgas, taigi tu jau 
negali ir tikėtis ką nors pa
daryt. Ir jei tau numirus 

i palaidos tave taip, kaip vi- 
• sus žmones laidoja, tai po 
tavęs nė mažiausio ženklo 
pasaulije neliks. Praeis ke
li metai — ir niekas neži- 

I nos, kad tu buvai kada nors 
ant svieto gyvenęs. Ar 

[ norėtum taip žūti, tėve?
— Ne. vaike!
— Aš žinau, kad tu to 

nori. Taigi dabar, 
gyvas esi. užrašyk man. tė
ve. savo kaulus.

— Ką tu nori tuomi pasa
kyt, vaike?

— štai ką. Aš dabar mo- 
kinuos medicinos. Vadinas.

! aš busiu daktaru. Man rei
kia žinoti žmogaus kaulų 
sudėjimas. Mokykloj mes 
gaunam visokius juodvei- 
džius piaustinėt. Bet man 
tas nelabai patinka. Aš no
rėčiau gaut tave, tėve.

— šarap!... Kaip tu drįsti 
taip apie tėvą kalbėt? Jei 
Dievo nebijočiau, ant vietos 
užmuščiau...

— Nerustauk, tėve. Juk 
tu vis viena turėsi mirti. O 
ar tau bus geriau, jei tave 
užkas čielą duobėn?...

— Sakau šarap! ba 
ir kirsiu per galvą.

— Tėve, nemanyk, 
tavo kaulai bus išmesti 
kšlynan. O ne! Jie bus su
narstyti tvarkoje ir pasta
tyti mano ofise. Ir taip, 
kaip dabar tu prieš mane 
stovi, taip ir paskui stovėsi, 
tik žinoma, be kardo ir pyp
kės jau nerūkysi. Tokiu 
budu. tėve, tu gali atnešti 
mokslui šiek tiek naudos. 
O jeigu tavo kaulai man 
bus nereikalingi, aš juos nu
siųsiu Vilniun i tautiškąjį 
muzėjų.

— Tfu!
— Ko spiaudai, tėve?
— Šalin, nenoriu su ta

vim kalbėt daugiau.
— Na tai žūsi, tėve, kaip 

durnas, ir niekas apie tave 
nežinos

KĄ KUNIGIJA VEIKIA?

tu

ne-
pakol

taip

kad 
siu-

t — Nepyk, tėve, bet man 
, rodos, kad nuo to laiko, kaip 

tu likai 'vyčių generolu, tu
' kasdien <
Pradėjai daryti net vaistu;
kuriais galų-gale gali 
ir dūšią išvaryt.

— Barsuko taukais,
ke. dūšios neišvarysi.
matysi, kaip aš pagarsėsiu, 
kada gausiu patentą ir savo 
mokslišką atidengimą par
duosiu kokiai kompanijai 
už didelius pinigus.

— Tėve, jei tu neisižeis- 
tum, tau duočiau vieną pa
tarimą.

— Gali sakyt ką nori, vai
ke. tu žinai, kad aš niekad 
neisižeidžiu.

— Tai klausyk, tėve: apie 
savo vaistus tu geriau nie
kam nepasakok ir patento 
nereikalauk, nes valdžia ga
li palaikyt tave už beproti 
ir gali uždarvt tokioj vietoj, 
iš kurios tu daugiau nebe
išeisi.

f — Kaip tai, vaike, ar tu 
mislini. kad mano išradimas 
neturi jokios moksliškos į 

Į vertės?
— Jis neturi jokios ver-j 

tės. nes jis nėra joks išradi-; 
mas, tėve.

— Maike, aš nenoriu ti
kėt. Tu matomai pavydi 
man garbės. Juk pereitą 

į sykį tu pats man sakei, kad 
' aš galiu atnešt mokslui 
daug naudos; o šiandien, 
kada aš padariau toki mok- 

į slišką išradimą, tu man sa
kai. kad tai nieko nereiškia, 
ir da nori mane Įgąsdint. 
kad valdžia gali uždarvt 
mane i beprotnami! Kaip 
sau nori, vaike, tu čia jau 
aiškiai mane fulini.

— Taip, tėve, aš tau 
kiau, kad tu gali atnešt šiek | kai taip mažai supranta ir

eini vis paikyn.

savo

Prastos smegenis.
• Nors po ranka tikrų skai-

■ tlinių neturiu ir tikros skai- 
Itlinės yra visgi mažiau ar 
daugiau netikromis, bet už
teks atkreipti atidą Į turčių 
ir darbininkų skaitlių, kad 
pamatyti milžininšką skir- 

j tingumą. Turčių yra taip 
| mažai, kad kitam nėra tekę 
nė matyt jų. Jei norite skai- 

| tyt turčiais visokius saliuni- 
ninkus, aptiekorius, čevery- 
kų šluostytojus ir kitus "mi
lijonierius”, kurie irgi mėg- 

j sta save vadinti turčiais,! 
! visgi ant kiekvieno tokio 
: "turčiaus” išeis po keletą 
dešimtų tikrų proletarų. Ka
dangi tų proletarų yra nepa
prastai "didelis skaitlius, tai 
visgi lengvai galėtų 
išrinkti i Įstatymdavystės ir 
pildomąsias Įstaigas tokius 
žmones, kurie veiktų sulig į 
darbininkų reikalavimų 

sa- Vienok kodėl tai darbinin-

tiek mokslui naudos, tik ne 
savo išradimais.

— Tai kaip?
— Aš tau pasakysiu, tė

ve. Tu jau senas žmogus, 
ilgai negyvensi, taigi laikas 
butų pagalvoti apie mirti.

— Sustok, vaike! Apie 
mano smerti nekalbėk.

— Nebijok, tėve...
— Stap ... Tu vėl nori 

pasakyt, kad man laikas jau 
i pasikarti, a?...

— Visai ne, tėve. Be rei
kalo tu persigandai.

— Tai kam tu apie mano 
smerti kalbi?

— Palauk, tėve, duok man 
užbaigt. Aš norėjau pasa
kyt. kokiu budu tu gali at
nešt mokslui naudos.

— Tai taip ir kalbėk.
— Taigi prie to aš ir ei

nu, tėve, štai tu baigi gy
vent savo amžių, o nieko 
naudingo nė s£u, nė kitiems

j

taip siaurai temato, kad ne
toli visuose atsitikimuose iš
renka savo reikalų priešus.

Paimkime tik trumpą is
toriją nuo Roosvelto laikų. 
1908 m. Įvyko didelė bedar
bė ir traukėsi apie pusantrų 
metų, kol nors biski suma
žėjo. Roosvelto laikai buvo 
pilno republikonų viešpata
vimo laikai. Buvo apsiru- 
bežiuota taip, kad iš sveti
mų šalių tavorų kaip ir ne
galima buvo Įvežt. Repub
likonų partija tuomi gyrėsi 
gvarantųojanti Amerikos 
darbininkams darbą. Jo 
gvarantiją geriausiai paži
nojo tie, kas išbuvo be darbo 
po keletą mėnesių ar metus. 
Dar vis darbininkai buvo a- 
kli ir tikėjo republikonų 
partijos melui. Išrinko jie 
Tafto valdžią. Šio pono lai
kais trustai dar labiau Įsi
galėjo, pragyvenimo reik-

I
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A. Baisus.

I.
Sykį pas mano tėvą veži

me atvežė arpą. Arkliai tuo
jaus metėsi prie mašinos ir 
su dideliu, pasrebiamu indo- 
mumu apžiūrinėjo, uostė ji 
iš visų pusių. Nekurie pri
eidavo prie jo po du sykiu, 
matomai, klausdami — ”kas 
čia tokio yra?” Tiktai vie
na sena kumelka pasiliko 
nuošaliai nuo bendro judėji
mo, lyg ir sakydama savo iš
vaizda: "mes da ne tokių 
stebuklų esame matę.” Pa
sielgimas kitų visų arklių 
buvo, kaip tik toks pat, kaip 
vaikų, kada namo parveža
ma gramofonas ar kitas pa
našus daiktas.

II.
Saulės kaitroj šildiesi ir 

maudiesi smėlynėj poros 
mėnesių viščiukai. Pro juos 
atsargiai šliaužė, dairyda
mosi i visas puses, svetima 
katė. Pasirodymas nema
tyto žvėries iššaukė sensa
ciją tarpe viščiukų. Jie pa
sikėlė, ištiesė kakliukus ir 
su nepaprastu nusistebėji
mu, vienkart ir su baime, 
nusekė paskui katę 4—5 pė
das atstui nuo jos. Katė pa
lindo po rąstais sumestais

jš Kalispeli, Mont., tula gaite, kuri, buk ištekėjusi 
mergaitė M. Rail, 14 metų'r-"— 
amžiaus, buvo atiduota į ku
nigų globojamą įstaigą vadi
namą “House of the She- 
perd.” Policijos agentas pri
kalbėjo jos tėvams, buk toji 
įstaiga esant geriausi ir joj 
geriau galima išmokinti ne
gu pradinėj (public school) 
mokykloj. Tėvai Įtikėjo ir 
nuvežę atidavė mergaitę į tą 
papiktinimų ir tamsos urvą.

Mergaitė iš pat pirmos die
nos susirgo, bet ryto anksti 
buvo prikelta. Valgį davė, tai 
valgiu vadintie negalima. Pa
valgius gavo Įrankius grindų 
plovimui, su prisakymu nuo 
vienuolės, kad greitai tą 
darbą atliktų. Mergaitė bū
dama menka ir serganti, at
sakė vienuolei, kad ji čionai 
yra atsiųta mokinties ir len
gvą darbą dirbti po mokslo 
valandų, ir už mokslą jos 
užmokės “County,” bet vie
nuolė smarkiai atsakė, 
kad turi daryli ką ji 
prisako. Mergaitė atsisakė. 
Tuomet vienuolė pasišaukė 
pagalbininkę, paėmė mergai
tę, užnešė ant viršutinių lu
bų ir uždarė į mažą kamba
rį, kur buvo dvi mažos sky- j 
lutės dėl šviesos ir padriegta :

I

prie tvoros; ir du ^viščiuku keletas šiaųdaralių ant grin- 
palindo paskui ją, bet tuoj ir tenai išlaikė 4 dienas, 
urnai ir vėl sugrįžo, supratę. Ja^ti gi davė du mažu 
kad duonos šmoteliu I dieną iri1
kad patamsyje nieko nepa
matysi.

III.
Aš buvau liudininku 

bėtino sumanumo, kuri 
rodė poros sąvaičių senumo 
viščiukas. Bijau tiktai, ar 
aš galėsiu apsakyt apie tai 
užtektinai aiškiai.

Anksti pavasary, kuomet 
dar agruozdai buvo neiš- 
sprogę, be lapų, perekšlė-ri- 
šta su viščiukais kasinėjo 
šiukšlyne, netoli agruozdų 
kelmo, prie paviečio. Iš ka- 
žinkur atskrido varna. Pe
rekšlė rišta tuojaus balsu 
davė žinią viščiukams apie 
pavojų ir kudekuodama nu
sivedė juos prie namų —Į 
daugiau atsargesnę rietą, 
vienas viščiukas pasiliko 
(jis buvo toliausia nuo mo
tinos) ir atsidūrė labai kė- 
blam padėjime. Bėgti prie 
vištos, reiškė atsiduot rizi
kai, tuo labiau, kad varna 
kaip sykis ant jo atkreipė 
domą ir jau praskrido sritį 
pro ji, bet viščiukas kaž kaip 
išsisukę ir metėsi Į agroz- 
dų kelmą. Nors agruozdai 
buvo be lapų ir viščiukas 
puikiai matė varną, lygiai 
kaip ir varna viščiuką, te
čiau viščiukas aiškiausia 
suprato, jog jis po šiuo di- 
gliuotu susipynusiu šakų 
krumu jaučiasi pilnai nuo 
pavojaus apsaugotu. Gali
ma buvo matyti iš to, kad 
jis iš pradžių "ciksėjo,” šau
kė motiną, vėliau gi nutilo.

Ką gi daro varna ?
Jai reikėjo kaip nors iš- 

baidvt višteli iš jo prieglau
dos. Ji, paskridėjusi spar- 

i no galu, it lazda, smarkiai 
rėžia ir judina krūmą, pati 
gi sėdasi ant paviečio lauk
dama, kada išgąsdintas viš
čiukas išlys iš po agruozdų 
kelmo. Bet deja! Viščiu
kas likosi agruozduose. 
Varna atkartojo savo gud
rybę ir vėl — be pasekmių. 
Krūmas visas iki šaknų ju
dėjo nuo sparno smūgių, 
bet viščiukas iš krūmo nėjo. 
Varna, matydama, kad viš
čiuko nieku budu ne išgąs-. 
dins, atsisėdo ant paviečio 
prie agruozdų, žiūrėdama j 
žemyn Į viščiuką ir, gal būt, j 
keikė jį mintyje, viščiukas Į 

j gi tupėjo agruozduose ir per 
nelabai tankiai susipynusias 
šakas tėmijo varną ir išėjo 
iš ten neanksčiau, kol var

iną netekusi kantrybės ne- 
Į nuskrido tolyn.

J. Kameginskis.

I 
t

Ste
pą-

vandenio. Po to viso mer
gaitė jautėsi pražuvusi ir ne
turinti jau prietelių šioj pa- 
saulėj. Plovė grindis, va
landomis plovė drapanas iš 
miestų atvežtas ir taip diena 
dienon, su kitoms mergaitė
mis, kurių radosi tenai 116 
nuo 16 iki 18 m. Dienos dar
bas po 12-13 vai., valgis tai 
trupiniai nuo kitų stalų; ap
saugos nuo ligos jokios, tik
tai plauk visokias drapanas 
iš ligonbučių ir viskas; trįs 
kunigai užsilaikė reguliariš- 
kai, mergaitė ir kitos dvi, 
turėjo kelti ryte nuo 5-kių, 
aptaisyti kunigo kambarį 
pakoliai jisai dar gulėjo ir 
pagelbėti apsirėdyti, tai yra 
buti_ kambaryj kol kunigas 
neišėjo, vėliau gi eiti drapa-

buvus, toji vienuolė taip pasi
elgė. Nusivedusi Į kapines 
parodė duobę naujai iškastą 
ir pasakė kad tai dėl jos yra, 
mergaitė pamačiusi nualpo 
ir ją nešte parnešė. Mergai
tė sako, kad nė viena iš jų 
tenai nebūtų, kad galėtų 
gryną tiesą parašyti dėl sa
vo tėvų ar giminių, bet 
kad laiškai yra cenzūruoja
mi, tai niekas nežino apie 
vienuolių darbus. Vėliaus 
mergaitės tėvai numanė, 
kad mergaite nėra gerai už
laikoma ir pareikalavo, to 
Romos agentą, policistą, kad 
parvežtų dukterį atgal į na
mus, kada važiuos į tą įstai
gą, bet tas agentas atsisakė 
parvežti išrasdamas priežas
tį, buk serganti džiova ir 
bus atiduota Į katalikišką 
sanatoriją, ir kad tenai bu
sią geriau negu namie. Mo
tina nuėjo pas teisėją reika
laudama mergaitės sugrąži
nimo, bet tas mažai atkreipė 
atydą ir visai atsisakė į tą 
kišties. Tėvai sumisliję pa
siuntė telegramą su apmo
kėjimu kelionės kaštų ir to
kiu budu mergaitė išsiliuo- 
savo iš to urvo. Išvažiuojant 
mergaitei prikalbėta nesaky
ti niekam kas dedasi toj ka
talikų Įstaigoj, nes, sako; 
“Kalispeli yra daugy bė ka
talikų ir kunigas, kuris 
tave saugos, jeigu ką pa- 
kysi tai vėliaus gailėsies.” 
tabar mergaitė gyvena pas 
tėvus daug sveikesnė. Dakta
ras pasakė, kad visa priežastis 
jos menkumo yra persidirbi- 
mas jaunuose metuose, Šitas 
atsitikimas yra pačios mer
gaitės kalba, kalbėta pas 
nuotarą Ezra Slak, Kalispe- 
li, Mont. Ji savo ranka pasi
rašė užtvirtindama savo kal
bą po priesaika.

Musų kunigai vadina tvir
tovėms tokias Įstaigas, ku
rios yra išstatytos pačių 
žmonelių pinigais, bet kas 
jose dedasi, tai mažai kas 
žino, tečiau iš daugybės at
sitikimų pasirodo, kad tai 
yra vergnamis mažų mergai
čių, kurios tenai pakliuvu-

nas plauti. Per visą tą laiką! sios jaunose dienose yra iš- 
kuomet mergaite buvo, prie- naudojamos kunigų naudai.
glaudoj gyveno po 3 4 "mo
teris, dailiai pasirėdžiusios, 
visokių tautų, darbo jos jo
kio nedirbo, o pinigų turėjo 
iki valei. Mergaitėms buvo 
uždrausta kalbėti su tomis 
moterims ir tik netikėtai 
viena pasakiusi mergaitei, 
kad ji esanti iš paleistuvių 
distrikto, _ Spokane, AVash, 
atsiųsta dėl apsaugos, tą sy
kį, žinoma, mergaitė nesup
rato ką tas ženklina, bet vė
liaus jos motina jai išaiški
no. Mergaitei pavelijo laiš
ką rašyti tiktai vieną sykį Į 
mėnesį, ir tas buvo peržiū
rimas vienuolių. Kas joms 
nepatikdavo tą užtepdavo. 
Nuo tėvų laiškai taipgi buvo 
kontroliuojami. Žiemai užė
jus davė visai menkas dra
panas ir mergaitės turėjo 
šalti kentėti. Per kalėdas 
motina prisiuntė saldumynų 

i skrynutę, bet mergaitė tiktai 
givusi kelis saldumynus.

rapanas motina nupirkus 
už S17.00, ir pasiuntusi mer
gaitei, bet ir drapanų mer
gaitė gavo tik ketvirtą dalį 
vertės. O mokslo dalykuo
se tai, sako, mokykla visai 
negalima ta įstaiga vadintie, 
mokina tik dvi valandi: geo
grafijos ir aritmetikos ir vie
ną sykį į mėnesį skaitymo, o 
kitas laikas prabėga prie 
plovimo. Mergaitė išbuvusi 

j per žiemą ant pavasario tiek 
buvo nusilpusi, kad vos ant 
kojų galėjo pastovėti ir per 
tą visą laiką jokių gyduolių 
nedavė, nei daktaras atsilan
kė. “Vieną dieną vienuolė 
išsivedusi į kiemą, ar kapi
nes, užklausė manęs, kur aš 
noriu būti įkasta,”—pasakojo 
mergaitė. Dėlei ko ji labai 
susirupinusi ir kiek naktų 
nemiegojusi. Ir su kita mer-

I

A. Booben.

Kodėl mes balti.
Vokiečių prof. Bergfield’- 

as tvirtina, kad žmonių odos
(skuros) spalva prigulinti 
nuo to, ką jie valgo. Su-
nrantama, ši įtekmė persi
duoda ne su viena žmonijos 
gentkarte: valgis ir gėri
mas, kurie palaiko žmogaus 
gyvybę, pasilieka be permai
nos per daugelį tūkstančių 
metų. Bergfield’o nuomo
ne, senovės žmogus buvo 
juodas. Jo valgiu buvo vai
siai ir daržoves, _ kurie tur
tingi morgancinėmis drus
komis ir gelžia, ir šie mine
ralai tur, ypatybę ir veikmę 
žmogaus kūno odą padaryti 
įuoda. Tyrinėjimai parodė, 
kad juodveidžiai (negrai), 
kurie maitinasi daugiau pie
nu ir mėsa nėra taip labai 
juodi, kaip tie, kurie valgo 
tik vaisius. Indijonai raudo
ną odą turį todėl, kad bėgy
je daugelio metašimčių mai
tindavosi gyvulių mėsa tu
rinčių savyje daug gemoglo- 
bino. Geltona mongolų tau
tos oda aiškinama tuom, 
kad jie paeina nuo rases, gy 
venusios Azijos tyruose 
maitinusios save išimtinai tik 
pienu. Pienas gi, kaip žino
ma, turi savyj chlorą, turin
tį baltinančią veikmę. Bal
toji gi odos spalva, kurią ir- 
mes nešiojame, galop paei
nanti nuo to, kaa musų bo
čiai su maistu vartoda- 
druską. turinčią, kaip žino
ma, chlorinį susijungimą su 
stipriai baltinančiais elemen
tais.

\
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Laiškai iš
Lietuvos.

Iš Mariampolės pavieto 
Juozui Abromavičiui į She- 
nandoah, Pa., rašo:

”Namuose liko vienos mo
teris. Vyrų, kurių nepaėmė 
karėn, tai išvarė į stoikas. 
Moterįs likusios su mažais 
vaikais verkia ir laukia mir
ties.”

Kunigai liepia žmonėms 
maldomis stabdyti 

karę.
Iš Ukmergės pav. Veroni

kai Desniutei rašo i Bosto
ną:

"Kunigai prisakė žmo
nėms sueiti kaimuose bū
riais ir bendromis maldomis 
prašyt Dievą, kad sektųsi 
musų karaliui. Žmonės la
bai meldžiasi.”
žydus caras jau vėl smau

gia.
”žydai labai nori, kad vo- 

kietys užkariautų Lietuvą 
ir nuveiktų Rusiją. Ameri
kos žydai siuntė didelius pi
nigus ir daug mėsos Vokie
tijai, bet kitos valstybės lai
vą suėmė ir vokiečiams pa
šalpa nedaėjo. Sužinojusi 
Rusija dabar baisiai žydus 
prispaudė. Panaikino net 
ir "šabus.” Subatomis visos 
žydų krautuvės atdaros, žy
dai gi nuo Jonavos iki Luo
kės stovi pristatyti ant sar
gybos kone prie kiekvieno 
telegrafo stulpo.”

Užmušti ir sužeisti.
”Beteniškių Sulčių ir Gra- 

pienės brolį užmušė ir Ne- 
marčuką sunkiai sužeidė.” 
(Prisiųstas laiškas nepami
nėtas iš kokios parapijos 
yra atėjęs. Red.).

Iš Rygos į Athol, Mass., J. 
Mikšiui rašo:

"Laiškus veža pro Norve
giją ir Švediją, tad ir jūsų 
laiškas ilgai ėjo, nes juros 
minomis užstatytos ir gar
laiviai turi atsargiai eiti, to
dėl ilgai praverčia.

"Kareivius sumobilizavo 
ir milijonai nieko nekaltų 
žmonių guldo galvas. Moti
nos, pačios, vaikai, verkia 
vieni palikę be duonos, be 
maitintojų. Darbai susto
jo.”
"Vilnį” ir kitus rusų ir lie

tuvių darbininkų laikraš
čius valdžia uždengė.
"Darbininkų laikraščius, 

kaip lietuvių, taip rusų ir 
pirmeiviškas draugijas, ku
rios tik buvo priešingos ka
rei, valdžia uždengė. Ir 
klerikališkiems laikraš
čiam ir tiems užginta rašyt 
teisybę. Karės cenzūra ne
tik laikraščius, bet ir 
kus cenzūruoja.”

laiš-

Iš Indrioniškio, Ukmergės 
pav., M. J. Masys, Detroite, 
Mich., gavo tokią žinią:

"Vakaruškos, dainos, mu
zika — uždrausta. Jeigu 
nutveria policija vakaruo
jant — be jokio atsakymo 3 
mėnesiai kalėjimo, ar vaiki
nui ar merginai, be skirtu
mo. Ant dviračių važinė
ti tipgi griežtai užginta. 
Monopoliai ir traktieriai 

Po sodžius
Monopoliai 
uždarinėti.
miesčiukus ir ant gelžkelių 
stovi sargyba iš tų pačių 
žmonių. Laišką rašyk ne
žymiai, mažir nekonfis
kuos.”

Iš Garlevos Marei Burec- 
kiutei į Chelsea, Mass., ra
šo:

"Mariutė Kaune. Kauno 
klerikų seminarija ir bažny
čia paversta į ligoninę ir 
sužeistieji jau seminarijos 
rumuosna netelpa.

"Visus senesnius žmones 
paėmė į Kauno tvirtovę, 
jaunesni vyrai karėj, o mo
teris vaikščioja būriais rau
dodamos ir rankas laužyda
mos."

Iš Garlevos, Suvalkų gub., 
musų drg. Juozas Degutis, 
gavo šitokią žinią:

"Brangus Juozuk!
Liepos 31 d. išleidau jums 

laišką apreikšdama, kad 
kįlo Lietuvoj karė; vėliau 
rašiau biskį kas link ramu
mo. Rugsėjo 15 d. išvažia
vau į Naujus Švenčionis ir 
ten buvo 3 sąvaites visa mu
sų šeimyna. Spalių 6 d. mes 
su sesyte sugrįžom atgal 
Garlevon pažiūrėti kas da
rosi ir atradom didelę pus- 
tynę. Radau jūsų laišką ra
šytą broliui, kuriame klau
siate kas link karės ir kur 
aš dingusi, kad neberašau.

"Labai maloniai parašy
čiau žinių ir plačiai visa ap
rašyčiau apie karę, tik visa 
nelaimė tame, kad uždraus
ta, jei tik ką randa įrašyta 
apie karę, cenzūra tuoj laiš
ką sunaikina. Parašysiu 
nors trumpai.
Garlevos triobos išdegintos.

"Garlevos bažnyčia sto
vėjo ant mūšio linijos ir ren
giant dėl mūšių piečių liko
si sudeginta. Sudegino taip
gi vargonininko triobas, ku
ris nesenai buvo nusipirkęs. 
Girininikų ir Varkalos dva
rai taipgji sudeginti. Ūki
ninkų triobos sudegintos 
šių: Baltraus Jonavičiaus, 
Andriuškevičiaus, Antano 
Keturakio, Čibi»kos, Sa
vicko, Gaidelio ir Povytės 
kaimelio. Protestonų kirkę 
nugriovė ir kai kurių žydų 
sudegino triobas. žodžiu — 
gana daug žuvo žmonių ge
ro.

"Kai griovė bažnyčią ka
nauninkas net kelis sykius 
buvo apalpęs.

”Aš dabar sugrįžus gyve
nu vėl krautuvėj. Tėvelis su 
sesyte gyvena ant gelžkelio, 
mamytė, brolis ir kiti liko
si Švenčionyse, gyvena va
gonuose, darbo jokio nedir
ba. Iš visu sodžių žmonės 
taipgi buvo išbėgioję į gi
rias ir į tolimesnius sodžius.

"Pakuonio ir Zapiškio 
naujosios bažnyčios, taipgi 
bokštus nugriovė.

"Valgomieji daiktai la
bai pabrango ir tų pačių 
tankiausia negalima gauti; 
kas bus pavasary? — bus 
tikrai badas. Rugius mažai 
kas pasėjo. Bulvės daugu
mos liko nekastos.

"Kad sugrįžtum į tas rie
tas per kurias važiavot — 
nepažintumėt. nemanvtu- 
mėt, kad tai čia Lietuva, nes 
neberastumėt tų gražių vie
tų kokias palikote, 
šyčiau dikčiau žinučių, 
žinau, kad jos toliau 
niaus nedaeitų.

Tavo tikra draugė, 
Agnetė česnavičiutė.”
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Para- 
bet, 
Vii-

Iš Laukuvos, Telšių pav., 
R. Mockui Į Auburn. III., ra- 
so:

"Liepos 18 d. staiga atbė
gęs dešimtininkas nakčia 
prisakė vesti visus arklius į 
Varnius, o atsarginiams pa
liepė važiuoti į Telšius. Vi
si išvažiavo noriai ir tik vė
liau, kai jų nebepaleido ir 
policija ėmė lipdyti prie 
stulpų skelbimus: ”Karė! 
Karė!”, kįlo didžiausis tarp 
žmonių verksmas ir sumiši
mas, nes žmonės pamatė, 
kad jau papuolė į ruskių ca
ro spąstus.”

Iš Telšių pav. rašo J. 
Brenciui į Philadelphia: 

"Neteisybė, kad Liepojus 
sudegintas ir Palanga su
griauta ir kad kariumenė 
daėjo iki Salantų. Viskas 
tebėra sveika, tik girdime 
Kretingos apylinkėj armotų 
šaudymą.”

Iš Svėdasų, Ukmergės 
pav., Kaziui Giedriui, rašo:

"Pas mus jau nebe Kauno 
gub., bet Panevėžio, todėl, 
kad Kaune karė.

"Pas mus dabar persikė
lė Kauno klerikų seminari
ja: 170 klerikų, 10 kunigų, 1 
profesorius ir vyskupas Pr.
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Karevičius gyvena Svėda
suose.

"Javai šiemet buvo labai 
prasti, bulves nereikė nė ka
sti, viskas labai pabrango. 
Žydams nevalia nieko ant 
turgavietės pirkti nė par
duoti. Rugių negalima dau
giau pirkti, kaip 40 svarų.”

AUKOS*
LIETUVOS ŠELPIMUI

TACOMA WASH.
Aukos Liet, šelpimo Fonadan 

Vytauto draugijos narių.
Aukavo: Jurgis Savons $1.00, J. G. 

Bendrick 50 c., Y. Rimietis 50 c., K. 
K. Gabriunas 50c., J. Pažeremskas 
50 centų, S. Ulskis 1 dolerį K. 
Ruzgą 50 c., M. Vensloviutė 50., A. 
Yuozapavičienė 50 c., A. Simanavi
čius 50 c., Y. Grabauskas 50 c., A. 
Atkočaitis 50 c., K. Pagojus $1.00 A. 
Kirius 50c.. D. Gediminas 50c., J. 
Cirtautas 50c. ir kiti po mažiau. Vi
so $12.60. J. G. Bendrick.

Pinigai perduoti iždininkui K. Šid
lauskui 10. XI. 14. ”Kel” Adm-ja.

nuo

MONTELLO, MASS.
Spalių 11 d. F. Stripinio su J. Vai- 

šviliute vestuvėse, Lietuvos šelpimo 
Fondan surinkta $11.50 aukų, kurias 
nutarta pasiųsti iždininkui K. Šid
lauskui per "Keleivio” redakciją. Au
kavo: Jaunavedžiai, J. Kasparas. F. 
Tarvainis, P. Dambrauskas po $1.00, 
J. Stripinis, A. Stripinienė. K. StrR 
pinis, J. Žarkauskas, M. Maksvytis, J. 
Maksvytienė, B. Pocius, M. Pocienė, 
A. Šmaižis, J. Buivydienė, V. Benio- 
šis po 50 c. J. Sakalauskas. A. Saka
lauskienė, L. Boinis, L. Sebetskis po 
25 c.

Pinigai priimti. J. G. Gegužis.

SHIRLEY. MASS. 
LIETUVOS ŠELPIMO FONDUI.
Vestuvių pokylyj rinkta aukų (ke- 

no vestuvėse nepaminėta. Red.), ku
rias mums prisiuntė J. Vasiliauskas. 
Aukavo šie asmenįs:

V. Dainis, K. Kavoliunas, A. Ališ- 
kevičius po $1.00; A. Vitkauskis, A. 
Bobin, J. Vaiciekavičius, J. Jurga 
po 50c.; J. Balacis, F. Kundrotas, J. 
Vasiliauskis, M. Vasiliauskienė, M. 
Andrius, M. Milinavičiutė, M. Bal- 
čiuniutė, P. Jurgienė, M. Gaškevičius, 
F. Karpštys, Z. Jurgaitė, A. Kalazin- 
skas, Z. Kalazinskienė. K. Stapona- 
vičiutė, A.Milkaitė, C. Elcevič, J. Eje- 
leonas, M. Varneckis, J. Vitkauskie
nė, S. Jurga, J. Bobin, M. Vasiliaus- 
kiutė, G. Kundrotas, J. Vaitkevič 
po 25c.; M. Jurgienė 35c.; V. Gai-

DOVANOS!
DUOSIM 50c. VERTĖS KNYGŲ 

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

DUOSIM $1.00 VERTĖS KNYGŲ 
kiekvienam "Keleivio” skaityto
jui, kuris prikalbins du prenume
ratorių.

DUOSIM $1.50 VERTĖS KNYGŲ
Kiekvienam "Keleivio” skaityto
jui, kuris prikalbins tris naujus 
skaitytojus "Keleiviui.”

ŠITOKIOS DOVANOS BUS DUO
DAMOS TIK LIGI NAUJU METU.

Knygos bus duodamos ir tiems, 
kurie užrašys "Keleivį’’ kam nors 
dovanų.
Knygas galima pasirinkti iš pa
duoto žemiau kataliogo.

ŠITOS KNYGOS SKYRIAMOS 
DOVANOMS.

Per skylę ir Panelė švenčiausia Sa
snavoj ..................................... 10c

Dėlko žmogui reikia gert ir val
gyt? ..................................... 10c

šeimyniškas lietuvių gyvenimas 
Juškevičiaus dainose .......... 35c

Dievo žmogus ......................... 15c
Nihilistai arba užmušimas caro

Aleksandro II ...................... 25c
Stabmeldiška Lietuva .............. 10c
Amerikoniškos Vestuvės.......... 10c
Materijalistiškasis istorijos supra

timas ..................................... 20c
Kur musų bočiai gyveno.......... 25c
Žemė ir žmogus........................... 25c
Legališki žmogžudžiai................ 10c
Byla Detroit'o katalikų su socijalis- 

tais. ...................
Amžinos dainos ... 
Anarchizmas ........
Davatkų gadzinkos 
Platesnis aprašymas turinio minė
tų knygų yra katalioge, kuris tel
pa ant paskutinio "KeL" puslapio.

Knygų reikalaukit sykiu, kaip 
siųsite naują prenumeratą. Taip
gi malonėkit prašyt aiškiai adresą 
to. kuriam reikia nusiųst laikraštį 
ir savo adresą, ant kurio reikia nu
siųst knygas.

Siunčiant prenumeratą visados 
parašykit adresą sekančiai:

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

25c 
15c 
15c
10c

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

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

Mainydami adresą būti
nai turit priduoti SENĄJĮ 
ir NAUJĄJĮ adresus. To 
nepadarius, permainyt ad
reso negalima.

Su pagarba,
"KeL” Admiutotradja.

dienė 20c.; J. Euleony 15c.; J. Valko- 
vič, J. Turmon, P. Makatovič, S. Nor-1 
kus po 10c.; J. Pranko 5c.

Išviso surinkta $12.15.
Pinigai perduoti kasininkui K. Šid

lauskui. J. G. Gegužis, i

Pajieškau savo draugių ir draugų' 
paeinančių iš Prastavonių kaimo, Ša- > 
duvos par., Šiaulių pav., Kauno gub. i 
Norintie su manim susirašinėti atsi
šaukite.

Domininkas Pilipauskas
(po patėviu Adomaitis), 

206 E. Capital str., Washington. D. C.Pajieškojimai
Už visokius apgarsinimus, pirki

mus ir pardavimus, lygiai ir už pa- 
jieškojimus merginų ir t.t. nors ir 
"Keleivio” skaitytojai turi apmokėti. 
Skaitytojams vieną kartą per metą 
pajieškom dovanai giminių arba 
draugų. Todėl, malonėkit tėmyt į šį 
pranešmą ir kurie iš skaitytojų reika
laujat daugiau, negalėsim išklau
syt. (:)

Su pagrab Administracija.

Nekoksai besąmonis padavė netei
singą pajieškojimą No. 44 ’’Kel.” 
buk Petronėlė Knukštaitė iš Philli- 
psburg, N. J., pajieško apsivedimui 
vyro. Dabar minėtoji mergina prašo 
tai atsaukt r tegul tame reikale jai 
niekas laiškų nerašo, nes neatsakys.

Pajieškau pusbrolio Juozo Mili- 
nausko; Kauno gubernijos, Šiau
lių pavieto. Gruzdžių miestelio. 
Keturi metai Amerikoj, pirmiau gy
veno Chicagoj, III. Norėčiau susira
šyti. meldžiu atsišaukti:

Antanas Sabaliauskas,
PO BOX 587, Raymond, Wash.

Pajieškau pusbrolio Jono Rakšio; 
Kauno gub., Panevėžio pav., Pasva
lio par.. Raguvių kaimo. Jeigu kas 
žino arba jis nats malonės atsišauk
ti:

Ona Dulkaičia.
3 Janette avenue, Binghamton, N. Y.

Pajieškau giminių: Antano But
kaus ir Petronėlės Butkuvienės. Kau
no gub.. Raseinių pav. 8 metai Ame
rikoj. Jie patįs ar kas juos žino mel
džiu pranešti:

Barbara Dambrauskiutė,
74 Lafayette str., Paterson, N. J.

Pajieškau brolio Tamošiaus Alitos; 
Suvalkų gub., Vilkaviškio Dav.. Bar
tininkų gmino ir kaimo. Meldžiu at
sišaukti:

Juozas Alita,
BOX 472, West Frankford, III.

Pajieškau brolio Kazio Juškevi
čiaus: Suvalkų gub.. Kebliškių kai
mo. Pakonių nar. Pirmiaus gyveno 
Willmerdon. Pa. Meldžiu atsišaukti:

J. Juškevičius,
BOX 123 Cedar Point, III.

Pajieškau savo vyro sesers C’lės 
Kunciutės ( po vyro vardu Čilė Zvi- 
nakevičienė).: Suvalkų gub., Kai va
ri ios pav.. Krakštėnų kaimo. Pir
miau gyveno E. St. Louis, paskui 
girdžiau, kad išvažiavo j Harrisbur- 
g». III. Ji nati ar kas ją žino, malo
nėsit pranešti.

A. Kucienė.
829 Island avė.. Rockford, UI.

Pajieškau pusbrolio Juozano čer- 
Kauno gub.. Sfnrapolės pav. 

Gudeliu gmino, .Tuodb»džio kaimo. 4 
’”®tai kain Amerikoj. Pirmiau gyveno 
VpTvark. N. .T. Dabar girdėjau gyvena 
8cranton’e Turiu svarbu reikalą, ma
lonės atsiliepti: (48)

Juozas Lukaševičius,
3227 Deodar st.. Indiana Harbor, Ind.

Marės Malinauckiu- 
Kas juos žino mel-

Paiiešt-au brolio Antano šeštoko, 
v»>mo ir 

tė«—Palevičionės. 
džiu pranešti.

Jurgis
BOX 78.

šeštokas.
Dorrisville, IIL

Pajieškau d^nis su”’<rT,ri<%s? mer
gintą arba našlės nuo 30 iki 35 metų 
•amžiaus. Aš esu 40 metu. Kurį pri
sius paveikslą duosiu greitą atsaky
mą.

BOX 139,
J. K. E.

Westwood City, Cal.

Pajieškau pusbrolio Antano Dizio 
ir drangų: Juozo Baioriuno ir An
tano Sabalio. Visi tris Kauniečiai. 
Ukmergės pav.. Aluntos —>1. A. Dir- 
žis ir J. Bajoriunas Untkaičiu kaimo. 
Sabalis Trumnonių kaimo.. Girdžiau 
tn-vena Brooklvne. Meldžiu atsišau
kti: turiu svarbų reikalą.

Bronislovas Kairys.
320 N. 15-th str., Philadelphia, Pa.

Pajieškau savo brolio Martyno Ga
vėno; Kauno gub.. Ukmergės nav., 
Kamajų nar.. Nevierių kaimo. Mel
džiu atsišaukti:

S. Gavėnas.
R. F. D. 2 Livonia. N. Y.

Pajieškau brolio Miko Vainausko; 
Vilniaus gub., Trakų pav., Jėzno vai., 

j Nemajūnų pa^., Panemuniu viensė
džio. Amerikon pribuvo 1909 m. Mel
džiu atsišaukti:

A. Vainauskas.
į 3420 Hicherrv str., St. Louis, Mo.

Pajieškau dėdės Jono Miliausko; 
Suvalkų gub., Seinų pav., Leipunų 
gmino, Ricielių kaimo. Apie 13 me
tų Amerikoj.

Pirmiaus gyveno Pennsylvanijos 
valstijoj. Dirbo kasyklose.

Meldžiu jo paties arba jį žinančių 
atsišaukti kuogreičiau, turiu svarbų 
reikalą:

Jonas Petrukonis,
8 Allan str., Lawrence, Mass.

Pajieškau Barboros Normantaitės- 
Kručienės. Gyvena Philadelphijoj. 
Kaunietė, Šiaulių pav., Gevolų sodž. 
Kas ją pažįsta ar ji pati meldžiu pa
rašyti.

Adomas Normantas,
BOX 441, Castle Shaman, Pa.

Pajieškau pusbrolio Antano Šilin- 
sko; Kauno gub., Panevėžio pav., 
Krekenavos parapijos, Skelvonių kai
mo. 2 metu Amerikoj. Turiu svar
bų reikalą. Malonėčiau. kad atsišauk
tų. arba jį žinantie, kad praneštų 
bus labai ačiū:

Jonas Krikščiūnas,
3222 Emerald avė., Chicago, III.

Pajieškau P. Pilėno; Amerikos lie
tuviams jis gerai žinomas. Pardavi
nėja knygas ir užrašinėja laikraš
čius, daugiausia platina "Vien. Liet.’ 
ir "Liet.” Meldžiu Pilėno atsišaukti 
iki 1 d. gruodžio, neatsišaukus pri
verstas busiu plačiau garsint. (48) 

V. žemaitis,
312 Centre str., Mahanoy City, Pa.

Pajieškau brolio Pranciškaus Bus- 
levičiaus, Vilniaus gub., Trakų pav., 
Varėnos par., Baciulionių sodos. Da
bar girdėjau kad gyvena Pittsburgh, 
Pa. Jis pats arba kas jį žino meldžiu 
pranešti; turiu svarbų reikalą. Kas 
pirmutinis man 
gaus $5.00.

Adomas
22 Hastings str.,

praneš jo adresą, 
(48) 

Buslevičia.
Cambridge, Mass.

Pajieškau giminaitės Marės Ste- 
paukevičienės, Vilniaus gub., Trakų 
pav., Jėzno vai. Vyrui mirus ji bu
vo parvažiavus atgal į Lietuvą, bet 
dabar 
rikon. 
nešti:

girdčt vėl ji atvažiavo Ame- 
Todėl kas ją žino malonės pra-

. Simanas Norkūnas,
5 Wernon str., Worcester, Mass

Pajieškau Viktoro Darulio, Pažel- 
vių sodžiaus. Ukmergės pav. 5 metai 
atgal gyveno Mc Kees Rock, Pa. — iš 
ten važiavo Canadon, Vinnipeg, bet 
neperleidus per rubežių pasiliko St. 
Paul ir gyveno 1 metus.

Kas apie jį praneš arba lai jis pats 
atsišauktų busiu dėkingas.

Jonas Valauga,
BOK 2976, AVinnipeg Moru, Canada.

Pajieškau pusseserės Agnieškos 
Rėkiutės; Samylų kaimo, Marjampo- 
lės pav., Panemunio parapijos. 10 me
tų Amerikoj, girdėjau gyvena Bosto
ne. Ji pati arba kas ją žino meldžiu 
pranešti:

1201 Elm str., Terre Haute, Ind.

Pajieškau savo vyro Aleks. Valin- 
skio ir sunaus Alberto, norėčiau su
sižinoti ir kviečiu pas save atvažiuo
ti, jeigu dar gyvas, malonėkite atsi
šaukti ar kas jį žino malonėkit prane
šti už ką busiu labai dėkinga (47) 

Magdelena Valinskienė, 
1317 E. 31 str., Tacoma, Wash.

Jieškau draugų: Jono Vilio, kuns 
1910 m. atvažiavo iš Peterburgo Chi- 
cagon ir Jono Jurkšto, kuris pirmiau 
gyveno New Yorke. Abu kauniečiai, 
Ukmeigės pav., J. Vilis Kamajų par., 
rodos., Kraupių sodžiaus; Jurkštas 
Svėdasų par., Ruzgų sodž. Kas su
teiks jų adresą, išanksto tariu ačiū.

Pranas Manelis, (47)
41 Rouber str., Rochester, N. Y.

Pajieškau draugo Pranciškaus Pe
tružio, kuris paeina iš Rubulių sodos, 
Kauno gub., Telšių pav., Kartinos 
vai. ir parapijos, jis pats ar kas jį 
žino malonės pranešti. (57)

John Grundulis
Winscell Mine, Benton, Wis.

Pajieškau brolio Kazimiero Sinke
vičiaus apie 15 metų kaip Amerikoj, 
pirmiau gyveno Kanadoj; apie 7 me
tai kaip atvažiavo iš Kanados Į Bosto
ną. Dabar 7 metai kaip jokios žinios 
negaunam. Paeina iš Suvalkų gub., 
Naumiesčio pav., Ziplių gmino, Pet- 
kuniškių kaimo. Meldžiu pranešt lai
šku jis pats ar kas kitas už ką busiu 
labai dėkinga. Turiu svarbų reikalą. 

(47)
A. Pečiukaitienė,

510 S. Paca str., Baltimore, Md.

DRAUGU ŽINIAI.
Man apleidus Philadelphiją dauge

lis draugų rašinėja į mano senąją bu
veinę. Todėl laikau už pareigą pra
nešti jeigu kas iš draugų turi ko
kius orgonizacijos reikalus, kreipki
tės šiuo adresu:

J. D. T.tunis,
36 E. 3rd str., Mt Carmel, Pa.

IŠSIRANDAVOJA KAMBARYS 
su šiluma ir visais parankumais taip
gi su valgiu ir be valgio. Pamatyt 

galima kožnu laiku. (50)
M. SUDYMT,

122 F str., So .Boston. Mass.

NELAIMĖ!
Antanui Zuikevičiui važiuojant iš 

Braddock’o į Duųuesne, Pa., ant ka
ro atsitiko nelaimė, pametė daug pi
nigų su partmaniuku. Jeigu iš lie
tuvių kas radot, meldžiu sugrąžinti, 
dovanos $20.00. Antrašas:

ANTANAS ZUIKEVIč
1111 Franklin str„ N. Braddock. Pa.
CHICAGO, ILL.

8-tas METINIS BALIUS 
parengtas Draugystės Palaimintos 
Lietuvos, bus Subatoje. 28 d. Lapkri
čio (November), 1914, PILSEN AU
DITORIUM svetainėje, 1655—57—59 
Blue Island Avė., Chicago, III. Pra
sidės 7:30 vai. vakare. Įžanga 25c. 
porai.

Užprašome visus lietuvius ir lietu
vaites atsilankyti ant minėto Baliaus 
ir linksmai praleisti laiką, nes bus 
paskutinis Balius prieš Adventus ir 
lekiojama krasa su išlaimėjimu Al
bumo $10.00 vertės. (48)

Su godone Komitetas.

FARMOS! FARMOS!
Galima lengvai ingyti su mažu ka

pitalu ir būti neprigulmingu, nebijo
ti bedarbės nė straikų arba koletstvų 
dirbtuvėse ar kasyklose arba ligų 
metuose. Atvažiuoke į Arkansas_, 
čionai laukia tamstos neprigulmybė 
ir malonus ir sveikas gyvenimas mu
su lietuviškoj kolionijoj, katroj jau 
gyvenam keletas lietuvių ir kas kart 
vis atvažiuoja pas mus apsigyventi. 
Žemės eonai yra derlingos dėl visokių 
augalų ir javų, sodnų, fruktų ir augi
nimo gyvulių. Dabar tos žemės yra 
parduodamos pigiai ir ant lengvų iš
mokėjimų. Arti prie gelžkelio ir tur- 
gauna miestų ir gerų mokyklų dėl 
vaikų. Klimatas malonus, vanduo 
čystas ir sveikas. Žiemos visai mažai 
yra,šalčių nėra čionai, augina dvejus 
javus ant metų. Kompanija pabu- 
davoja budinkus ir duoda ant leng
vų išmokėjimų jeigu kas to reika
lauja. Nereikia mokėti taksų nė 
procentų per pirmus dvejus metus.

Rašyk tuojaus, arba atsilankyk y- 
patiškai, o gausi visokias reikalin
gas žinias, mes prisiusime vietinių 
gyventojų adresus, katrie tamstai vi
ską teisingai aprašys apie tuos kraš
tus. (49)

ARKANSAS FARM CO.

J. D. Simanowski Manager
239 Railway Eachange Chicago, IIL

METINIS BALIUS.
Draugystė I.ietuvos Sūnų, Cambridge 
Mass., rengia gražų balių "padėkavo- 
nės dienoj”, 26 Lapkričio (November) 
1914, didžiausioj Cambridge svetai
nėj, Cyprus Hali, 40 Prospect street, 
Cambridge, Mass. Prasidės 1 vai. po 
pietų. Meldžiam gerbiamąją publiką 
atsilankyti, nes bus galima gražiai 
pasilinksmint. Taipgi meldžiam ki
tų draugysčių ant tos dienos nieko 
nerengti. (48)

Su pagarba. Komitetas.

PARSIDUODA FORNIČIAI
3 rūmams, nauji, gerai užlaikyti. 

Parsiduoda pigiai. Gali matyt kožną 
dieną ant antrų lubų. (47)

M. J. P.
190 C street. Šou t h Boston, Mass.

PARSIDUODA FORNIČIAI
• !•».• - * - i iioo w. tau s l i..gera, užlaikyti uz prieinamą kainą. Fin raštininkas-P. Pi' 

Galima pamatyti nuo 6 iki 9 vai. va- 4503 s* Hermitage avė, GL 
kare; sventadiemais nuo ryto iki pie-1 Kasierius _ A. kumpis,
Galima pamatyti nuo 6 iki 9 vai. va

(48)tų. Ant antrų lubų.
A. K.

321 Athens str.. .. So. Boston, Mass.

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

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

(?)

FOTOGRAFISTU ATIDAI.
Parsiduoda fotografiška studija su

vis pigiai. Ši vieta yra apgyventa 
nuo 40 metų įvairių tautų. Daugiau
sia lietuvių, lenkų ir slavokų. Vieta 
yra labai daili ir didelė. Viskas su
taisyta pagal naujausios mados; taip
gi biznis eina labai gerai ir visokių 
įrankių arba mašinėrjų yra įvalias, 
nes pirmiaus laikiau 2 studijas, o da
bar iš tų dviejų padariau vieną. Pa
sigerino gyvenimo sanlygos ir niekad 
nemislyčiau parduot, jeigu nebūtų 
privertus priežastis ligos jau antras 
mėnesis kaip negaliu dirbt, o prižiū
rėt neturiu gerai kam. Tad malonė
sit atsišaukt arba atsilankyt šiuo ad
resu: (48)

A. APONIKAS,
205 E. Centre str. Mahanoy City, Pa.

NEPRALEISKIT PROGOS.
Parsiduoda Bučernė ir Grosernė 

apgyventa lietuvių, lenkų ir austrijo- 
kų, ant Main st ant pat kampo ir 
netoli lietuvių Bažnyčios. Biznis ne
mažas, turiu kelis šimtus kostumerių. 
Parduodu dėlto kad neturiu 
tos.

Adresas:
CH. WALTNER. 

Oglesby,

sveika- 
(47)

Illinois.

REIKALAUJAMA 50,000 VYRŲ IR 
MOTERŲ PIRKĖJU IR AGENTU 

PO VISAS SUV. VALSTIJAS.

Fontaninės plunksnos pargabentos 
iš Austrijos geriausios, kurios pačios 
pritraukia rašalą, kaina 25c. 100 gra
žiausių visokių atviručių su pasveiki
nimais — 60c. Magnesinės sierčikinės 
kurios uždega cigarą be degtuko arba 
reikale pašviečia, kaina 25c. 
suokit:

I. K. MATCHULIS, 
P.O.Box 365. Two Rivers, Wis.

Adri- 
(47)

LIETUVIŲ DRAUGIJOS, 
KURIOS TURI 

’KELEIVJ” Už ORGAN4
LIETUV. MOKSLO DRAUGYSTĖ 

Pitsburgh, Pa.

LIET. NEPRIGULM. KLUBAS.

Chicago, IIL 

Prezidentas — Jonas Vainauskas, 
3239 S. Halsted st, Chicago, IIL 

Prezid. pagelb.— Jonas Šimbelis, 
3253 S. Halsted st, Chicago, DL 

Prot. rašt. — P. Keniutis,

8o. Boston, Mass.

y,

28 Broadwav*

POEZIOS

Ar M nusipirkę graži' su daugelio gružly pinikai

KNYGA?
Jeigu di ne, 
tai skubėki
Visete liiosose 
Valiuosi

T« hi įrangas los geriausias. 
Ateis, kad bosi liadiiaosls, 
Uljaes skalsią, dailįs siiitą

Pakils aistis attikta, 
Atglis liras, vilkt, kovoti, 
Riik tik kartais pasvajoti.
Graži, didelė, arti pustrečio šimto 
puslapių, su paveikslais, eilių knyga: ■ °v

Ta pati knyga gražiais kietais 
audeklo, auksuotais apdarais:

Gaunama

“KELEIVIO” KNYGYNE

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

3251 Normai avė, Chicago, UL 
Kasierius — Vincas Puplauskas,

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

nę subatą kiekvieno mėnesio, 7:W 
valandą vakare, ” Aušros” svetaiai 
je, po No. 3149 S. Halsted st_ Meti
nis susirinkimas pripuola sausio mt- 
nesij. Bertaniniai: Balandžio ir Spa
lių mėn. Pusmetinis Liepos mta.

DRAUGYSTĖ S V. PETRO I 

Tawn of Lake, Chicago, Ui

Valdyba.

Pirmininkas — Steponas Morkui*. 
1645 W. 47th st, Chicaga, UL 

Pagelbininkas — Konstantas IoūUa, 
4600 S. Paulina sL, Chicaga, UL 

Prot raštininkas — K. A. Čiapaa, 
1736 W. 47th str., Chicago, tol 

?. PivarouB 
4503 S. Hermitage avė., Chicaga, Hl

4501 Hermitage ave_ Chicago, DL 
Susirinkimai būna kas antra 

dėldienį kiekvieno mėnesio 1 vaL *a 
pietų bažnytinėj svetainėj, Šv. Palša 
neprigulmingos parapijos, <IM 

So. Marshfield avė., Chicago, ID

TĖVYNĖS MYLĖTOJŲ N*. 2 
Town of Lake, Chicago, IIL 

Tėvynės Mylėtojų Draugystes N* t 
ant Town of Lake, Chicago, HL a*> 
sirinkimai atsibuna kiekvieną 
nedėldienį mėnesio 12 vai. disas, 
J. Bieržynskio Salėj, kampas 41 to 
Paulina sts.

Valdyba.
Prezidenas A. J. Bieržynskis,

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

5235 S. Bishoff st., Chicago, HL 
Prot. raš. — K. A. čiapas,

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

1805 W. 46th st., Chicago, IR 
Kasierius K. K. Strzyneckis,

4612 S. Ashland avė., Chicago, M. 
l’žžiurėtojas org. Mataušas Sillrai**-

3255 S. Halsted st., Chicago, T1I,

LIET. PASIUNKS.-DRAUGUttAH 

KLIUBAS. 

Indiana Harbor, Ind. 

Prezidentas — S. J. Barzdys,
2120 — 137th st, Ind. Harbo* lai, 

Vice prezid. — Pr. Andrijauskia,
2120 —137th st, Ind. Harbor, htf. 

Prot Rašt — B. R. Yasulis, 
2113—137 st, Indiana Harbor, la& 

K lenus — Antanas Mikalojų 
2112—137 st, Indiana Harbor. Ibė 

Turtų rašt— Pranas Budis, 
Room 22 Palace Hotai, 

„ . ,, „ Indiana Harbor, M
Maršalka -r- Konstantinas Baltuto. 

3525 Deodar st., Indiana Harbor, lai

Susirinkimai atsibuna nediHoatl 

po 15-to kožną mėnesį 1-mą valandą 

po pieų, Tony Mikalocz salėjo, 

2112 137th st, Indiana Harbor, 1>A

I ALAIMINT0S LIETUVOS DB-T* 

Chicago, IIL

Valdyba. ’

Prezidenas — Ed. Čepulis,
2030 S. Peoria st, Chicago, HL 

Prezid. pagelb. — A. Tamkevičia, 
1916 Canalport avė, Chicago, DL 

Protokolų rašt. — K. MeškauazaK 
1616 So. Halsted st, Chicagajto 

Finansų raštininkas — J. Sykar, 
5047 W. 32 st, Cicero, DL 

Kasierius — L. Kaspar, 
3131 So. Wentworth av, Chicaga, ■> 
Organizaorisu — A. Tamkevičia, 

1916 Canalport avė, Chicago^ 9-

♦

TAUT. LIET. DR-STĖ ŠVIBSOC 
ŽVAIGŽDĖ No. 1,

Town of lakė, Chicago, HL

Susirinkimai atsibuna kiakvtMO 
antrą nedėldienį mėnesio CiprljaM 
Zotorskio Salėj, 4512 S. Wooa ata.

Valdyba.

Prezidentas — Augustas Barčiau 
5235 Bishop st, Chicago^ SL 

Vice-prez.— Jonas Wasilkewics«, 
4342 Paulina st, Chicago^L 

Organo užžiurėtojas — Protok. eafc 
tininkas Vlad. Szarka, 

4508 S. Wood st, Chicago, DL
Kasierius — Kaz. K. Strzyneckl% 

4612 S. Ashland avė., Chicago DL
Turtų rašt — And. Giedrimaa, 
4541 S. Hermitage ave^ Chicaga,

Nes turintis 
Uil knytt 
Tirti Mif| 
Užsiialia.



fffTMORISTIKA “ Redakcijos atsakymai.
*» v 1 AViUU A AMA yra tag, Į-a(j žmogus buda-

1 ' ' ' mas neturtingu viską ką už-
dirba atiduoda Dievui ant 
garbės, o už tai nuo kunigo 
priima "tinginio, bedievio ir 
ištvirkėlio” vardą ir visą tą 
perneša kantriai.

J. Fisenka.

KUNIGO GASPADINĖS 
DAINA.

Aš klebono gaspadinė, 
Turiu rubliu pilną skrynią, 
Gyvenu aš ”cnatlyvai,” 
Myli mane kunigai —

Begalo ’
Neužmes man pikto niekas, 
Juk su kunigu ne griekas. 
Ak, jis taip švelniai myluoja, 
Karštai spaudžia, pabučiuoja —

Net saldu!
Turiu kumgo klausyti, 
Kaip j L liepia, taip daryti, 
Visgi geriau su klebonu. 
Kaip si. kokiu zakris’jonu —

r urtingas!
Gyvent su juo nenuobodu, 
O, jis toks gražus atrodo: 
Veidai rausvi ir nutukęs, 
Nors jau žilas, susisukęs — 

Man meilus!
Garsus mano klebonėlis,
Tikrai dvasiškas tėvelis: 
Su bedieviais jis kovoja 
Ir bažnyčioj vis koliojas —

Nuolatos!
Nors piktinas katalikai 
Ir pajuokia cicilikai. 
Be šliubo, nevinčevoti. 
O gyvena kaip ženoti —

Taip sako!
Lai jie kalba, kaip išmano, 
Bil’ mylėt klebonas mano! 
Aš gyvent su juo nes’liausiu, 
Dangui šiltą vietą gausiu —.

Po mirties!
Doros4žmones jis mokina, 
Vaikus mano užaugina. 
Nieko dėl manęs negaili. 
Bo ir aš esu jam meili — 

Bučiuoju!
gera katalikė, 
tėveliams tokių reikia, 
mylėtų ir tylėtų

Esu
Nes
Kad
Bedieviams neišplepėtų —

Paslapčių !
Mėgiu tėmyt, kaip kietojas, 
Jis sakykloj atsistojęs
Nors ir niekus jisai sako,
Nors kvailų-kvailiausiai šneka 

Jo klauso!
Velnių Ponaitis.

Eastono "didvyriui
Daug energijos padėjo 
Vesdams alaus paipas Į na

mus, 
Jis už tikslą sau turėjo: 
Svaigint jaunus ir senus. 
Kaip tik kur jaunimas pra- 

ded — 
Veikt, krutėti, susiprast, 
Tuoj "didvyris”, tas veikė

jas,
Tasai garsus išradėjas: 
Aparatų veidrodinių, 
Slaptų paipų aludinių, — 
Ima anuos bombarduot, 
Su liežuviu malt meluot. 
Jis ir laikraščiuos parašo 
Apie vaidus, nelygybes, 
Feliks, Preskis, pasirašo, 
Savo slėpdamas šunybes. 
Bet, vyruti, jei nes’liausi, 
Pats karčių pipirų gausi!

B., M., D., O.

Singel Tšudi ir S. A. — 
Talpiname pirmiau gautą.

Darbininkui (Milwaukee). 
— Atleiskite, visgi žinutę 
trumpiname; rašyti svei
kam sekasi. Meldžiame mu
sų neužmiršti.

Brocktono reporteriui. — 
Žinutė asmeniška, ją patal
pinus minėtam veikėjui pa
darytume nemalonumą, o 
da sakote pavardės netrum-Į 
pint. Kaipgi besijaustų ta
sai asmuo savo grynai as
meniškus dalykus pamatęs 
laikrašty?

J. Domininkonui. — Pir
mą žinutę patalpinome kiek 

.sutrumpinę, iš antros pada- 
' rysime straipsniuką, nes ko
respondencija butų perdaug 
asmeniška, nors gal ir nevi-

Free Poland, the truth 
about Poland and her peo- 
ple. Tai pusmėnesinis žur
nalas, leidžiamas Amierikos 
lenkų tautiškos tarybos sa
vo tautai reklamuoti. Eina 
Chicagoj.

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

žodžiai paimti iš šventojo 
rašto.

Greičiau dangus sugrius, 
juros išdžius, Rockefelleris 
su Morganu nuo savo mili
jonų atsisakys; greičiau 
"Kako” redaktorius Bran- 
dukas blaivininku taps, ku- j 
nigai dolerių iš darbininkų 
nelups ir gaspadinių nebe
laikys; greičiau Gabrys Pa
ryžiun sugrįžš, pirm, negu 
ponas Sirvydas partyvišku 
žmogumi liks.

Vienoje iš lietuviškų redak- sai gerai tie draugai pasiel- 
cijų.

Linotypistas:— Tamsta 
redaktoriau.' Visad, svei
kas, giri Rusiją ir prikalbi- 
nėji palaikyt caro pusę, o 
šiame štai straipsnelyj pa
rašiau kad Rusija — tai bar
bariškiausia šalis, caras gi 
Mikė ‘ ‘
šas pasaulyj...

Redaktorius:— 0 kad ta
ve perkūnai!... Turėjau tą 
žinutę parašyt išsipagirio
jęs!...

DRAUGIJŲ ATIDAI.
Mes išdirbame 

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

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

pavestus darbus atliekamo 
astakančiai ir pigiai.

J. Aleksandravičia & Co.
1421 W. Division St» Chicago, 11L 

I_________________________________

i
I

gražiai,
(47)

i
di- 
iš i

’j

tai didžiausis niek-

gė. tečiau išvardyti negali-: 
ma.

žaibui.— Apie vakarą jau 
patalpinome pirmiau gautą į 
Pranešimą apie darbus de
dame.

“Amerikos Lietuvis”

Nauji Raštai

Japonų apgarsinimai.
Japonų poezijos kalba 

vartojama yra ir jų apgar
sinimuose. Štai pavyzdis 
vieno japoniško apgarsini
mo: "Musų vyniojama po- 
piera tvirta, it dramblio 
(sloniaus) skūra. Musų šil
kinės materijos minkštos ir 
švelnios, it veidas gražuolės 
mergelės, ir gražios, kaip 
vaivorykštė. Supokavimui 
prekių mes skiriame lygiai 

; tiek-pat jausmo ir atidos.' 
kiek jauna moterė — vyrui 
pirmose po sutuoktuvių die
nose. Pristatymas i-__—t 
atliekamas su greitumu ka- Išleista 
nuolių kulipkos.”

i Parapijinėj mokykloj.
Sesuo-mokytoja:— Vogt, 

jeigu tave mato,— yra nuo
dėmė.— Stasiuk ! Ką tu da
rai, jeigu kada pavagi ką 
pas krautuvininką?

Mokinys:— Dumiu, ger
biamoji mokytoja, kad pas
kui mane tik dulkės rūksta I

Aisopo Pasakos. Pagal J. 
Jacobs'o ir V. S. Jones’o re
dakcijų; surinko ir lietuvių 
kalbon išvertė Karolis Vai
ras. Išleido V. K. Račkau
skas. Spausdinta "Tėvy-” 
nės” spaustuvėj, New Yor- 
ke. Yra tai stora knyga, 
346 puslapių, talpinanti sa- 
vije 297 pasakas. Pasakai
tės trumpos ir iliustruotos. 
Kaina S1.25.

Velnio Istorija. Pagal V. 
Fišeri parašė P. Norkus, iš-' 
leido "Vienybė Lietuvnin
kų.” Brooklyne. Knygutė 
turi 60 pusi., kaina 20c.

Moteris, ir jos ekono
minis padėjimas. Parašė 
Klara Žetkin, iš vokiečių 

prekių kalbos vertė Euphrosina.
‘ i Lietuvių Moterų 

Progresyviško Susivieniji
mo lėšomis. Spausdinta 
"Laisvės” spaustuvėj, Broo- 

. klyne. Knygelė turi 62 pus- ' 
lapių, kaina nepažymėta.

Ne savo vėžėj. Violončeli
ninkas Behnka ir Kaukva- 
karis. Tris apysakaitės vie
noj mažutėj knygutėj. "Jau
nosios Lietuvos” leidinėlis. 
Kaina 15c.

Teisingiausia ir Geriausia

APTIEKA
Sutaisom Receptus su 

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

EDVARD DALY, saviuiikas 
13 Broadway S Bosten, Mass 

Galite raikalaut ir per laiškus, 
o męs per ekspresą gyduoles at- I 
siųsim. |

Naujas, beparty vės pakraipos, žinių, politikos, mokslo ir asilės 
savaitinis laikraštis. Talpina daugybę žinių ir šeip naudingų 

pasiskaitymų. Išeina ketvirtadieniais VVorcester, Mass.
Kaina metams tik $1.50, pusei metų 75 centai.

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

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

J. ANDRIUŠIS
Geriausia lie į 
tuvy s

Fotcgrafistas į
Traukiu pa- ; 

veikslus gra- < 
šiai ir pigiai ’ 
nežiūrint skir- S 
tumo oro. Ant < 
kiekvieno tu ? 
žino paveiksiu S 

5 pridedant DOVANĄ' vien} didelį* 
'■ Esant reikalui einam fotografuoti į į 
■Ina mus. Paveikslai artistiški!

J. ANDRIUŠIS
' 453 Broadway. So Boston. Mass. !

w
M. Gallivan Co.

Užlaiko gerinusį
Elių, Vyną, Likierius ir 
kitokius gardžius gėrimus 
o taipgi ir geriausio taba

ko Cigarus.
Meldžiame užeiti o visados rasite 

gražų pat&rnavim}

362 2nd st, So. Bostn.

H:< > IH 
hl

---------------- ,,, — —---- ------- - ą į
ijetuviszkas D-ras M.
1 Parmenter St
Boston, Mass.

j Visokias ligas gy 
dau pasekmingia- 

. usaąi. Ateikit tie- 
siok pas mane 1 
trepais į virš«$ tik 

. aptieks: 
į iuiuu durys bal- 
I tos arba telefoną 
'duok oašatesiu. 
j Ofiso valandos 

Nuo 9 iki 11 ryte 
nuo 1 iki 2 ir 6 iki 
8 vakare. Telephone 1967—3 Richmoiv

4 vakare. Telephone Richmond 2622-R 
Gyv. 155 Chestnut str., Chelsea Park

Dr. B. 6. WERNICK
LIETUVIŠKAS D-RAS

Gydo visokias vyrų, moterų O 
-aikų ligas; net ir chroniškas liga* 

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

Telefonas,

259 Hcrntur st, Fcstm,

1 trepais į
' neikit į 
. mano d

LIETUVIAI

PUIKI DOVANA
KNYGA SVEIKATO8 bei 
naujausio mokslo Ir ką rei
kia daryti apsirgus, taip-pat 
ir kur greit išsigydyti, ly
giai ta knyga

“DAKTARAS”
parodo, kaip 
nuo ligų ap8i< 
saugoti.

Pranešu visiems, kad aš važiuoju 
į kitus miestus palaidot numirėlius ir 
nė kiek brangiau nerokuoju, kaip kad 
Jums palaidot vietiniai graboriai, 

j bet visados paskaitau da pigiau. Taip- 
' gi padarau už pigią kainą pomninkus 
| arba kryžius ant kapų ir užlaikau 
[ karietas ir automobilius visokiems 
! reikalams. Kvietkas parduodu ir pri- 
i statau į vietą pigiau, negu kiti.

S. BARACEVIčIA,
258 Broadway, ... So. Boston, Mass. 

Telephone: So. Boston 839-J.

Miestu ir valstija

Streei.

NORI. KAD MYLĖTŲ 
MERGINA?

Jeigu nori, tad pasipirk

SKAITYTOJŲ ATIDAI •
Mainydami adresą, praneškit redakcijai per atviruij, pasilaikydami 

žemiau* nurodytos formoa. Jeigu kuriems per atvirutę neparanku pripil- 
dykit tąblankjir prisiųskit redakcija:. Adrsesą mainyami gatvės varoj pa 
rašykit raidė į raidg taip, kaip užrašyta ant tos gatvės kamuo, tada išveng- 
tim daug nesmagumų ir patįs gausite visada laikraštį

PERMAINAI ADRESĄ
SBNAS ADRESAS:

Pavardė ir varaas

SAUJAS adresas:
Pavardė ir vardu

Miestas ir valstija

Pasarga: Kiekvienas “Keleivio’’skaityojss rali žinot kada prenutnersts 
už laiktaJtį pasibaigė ūncijant ant adrese ratdenc sk'jje ic, kur ?aie šiai 
tyrojo pavardės yra numeriai. Art kenc adreso stovi numeriai 42-4, reiškia, 
kad pasibaigia su iaikraSčio No.42 1914 n Kurių pavardės gale stovi 35-4, 
tę penumerata išsibaigė su laikr No.35 ir turi atr.aujmt ar paprašyt recak
cijos, kad nesulaikytų. Taigi gerbiamieji skaitytejji, atkretpkit atida ar-’ 
šittj nurodymu ir matydami’ save prerin erats išsila.gusta v<;. atsiliepi ite

Su pagarba “KF1 F1V1O” itin iniatrarija

1 ADaiktų Verti 30 dol. tik užg 
•V Prisiunčiam ant pažiūros Dykai. V

(LE£J5t KNYGOJ “DAKTARAS" Mtfe 
.._i» kaip ir kur nuo visokių ligą gera? 

išsigydyti, bet teip-pat labai gražiai, kai, 
tikras tėvas pamokina ir kaip nuo visokią li
gą apsisaugoti.

KNYGOJ "KAKTARAS" labai daugap. 
ražo apie vyrą ir moterų dorą bei moralią 
lytišką gyvenimą ir aiškiai, atvirai taip iidto 
tinėja. jog kitose knygose to visko negali <t 
rasti. Šita knyga kiekvienam užaugusiam 
vyrui ir moterei labai reikalinga turėti, kad 
žinoti kaip ir ką daryti, seniems ir jauniem* 
ir kaip laimingai gyventi. Čion viską negali
ma aprašyti. bet tik perskaičius knygą atr. 
aite.

ŠITA KNYGA iliiustruota puikiais mok» 
1 iškaiš paveikslais ir apie žmogaus kūne ac 
budavojimą su visokiomis paslaptybėms 
užaugusiems žmonėms tinkama.

YPATINGAI serganti, nusilpnėję, sukim 
rą. pasigadinę per jaunystės klaidas ir vadi
nami visokiomis, kaip paprastomis šviežio
mis teip užsisenėjusiomis ligomis, šitoje kny
goje atrasite tikrą rodą.

JEI sergi ant kokios nors ligos, tai pirmiau- 
ne kaip kreipsies prie kokio nors gydytojana, 
arba vartosi liekarstas, reikia perskaityt kny
gą ’ ‘Daktaras*t, nes didelės daugybės žmonoj 
kurie tik perskaitė šitą knygą, išsigydė.

TODĖL, kad ta knyga dėl labo visuom* 
nžs išduota, tai kiekvienas ją apturės VISAI 
DOVANAI, kuris tik atsiųs keletą štampą u> 
prisius tim^*

REIKALAUK DAR ŠIANDIE, iškerpate: 
iit^ apgarsinimu ir adresuok teip:

The Philadelphia M. Cliuic, 
1117 Walnut st., 

PHILADELPHIA, PA
TEMYKIT VYRAI IR MOTERIS! Kad 

sergi, jautiesi kokį nors nesveikumą ir reik* 
įsu ji geros, teisingos pageltos, kad trumpam 
laike galėtum išsigydyt, tai atsišankie pr» 
Profesionališko Daktaro, Ph. M- Klinikom 
lietuviškoj kalboj. Rašyk arba ateik.

OFISO VALANDOS KASDIEN noo B » 
ryto iki 4 po pietą. Nedėlioj iki 3, o utento 
kn ir pėtayčioj vakare nuo 6 iki 8.

lO^EfS
I

i

K. 15

Užsirašykite
BEBOS

LEIDES IR VYRAI—KYP KVAIT!

SZAUH SU NUSIMINIMU!! si

: ■

t233 E. 14 ST., NEW YORK, N. Y.

NAUJIENOS

Kas tai yra mandagumas.
Sykį lietuvis.anglas ir ai- 

rišis, susiginčijo tarp savęs, 
kas yra mandagumas.

— Mandagumas, tai yra 
tas, kada žmogus su žmo- i 
gum kalbėdamas vengia už
gaunančių žodžių — sako; 

anglas.
— Aš skaitau mandagu

mu tą — sako airišis — kuo
met duodi savo draugui pa- j 
sistiprinti iš butelkos, o pats 
nusikreipi visai į šalį nuduo
damas, kad tu jo nematai ir 
visai nemislini apie ji, nors 
jis ir viską išgertų.

Pirmą Lietuvių Dienraštį 

“NAUJIENOS” 
Kuris jau eina nuo 5 Rugpjūčio kasdien.

'NAUJIENOS'' praneša naujausias ir teisingiau
sias žinias iš karės lauko ir abelnai iš viso 
pasaulio — kasdien.

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

“NAUJIENOS” talpina darbininkams naudingus 
straipsnius ir žinias.

NAUJIENOS” leidžiamos daugybės darbininkų, 
žmonių apšvietai ir jų gerovei, o ne pavienios 
ypatos ir darymui pašalinio biznio.

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

Pačtu siunčiant, Chicagoje metams $6.00; pusei 
metų $3.50. Kitur, ne Chicagoje. metams $5.00; 
pusei metų $3.00; dviem mėn. $1.00. Europoje 
ir Kanadoje met. $7.00. Pavienių num. kaina 2c.

Išpildyt šitą blanką ir pristųsk kartu su pinigais.

Iš priežasties konkurencijos mes numušėm prekę ant auksinių laikrodė
lių ir kitų daiktu, ir ant pareikalavimo mes prisiųsim visą rinklių iš 10 
daiktų: puikiai išrisavotą vyrišką laikrodėlį, su geriausiais Amerikan vidu- 
rias, puikią deviskėlę su leketuku, guzikus į mankietus, špilką Į kakla
raištį, britvą, muilinyčią iš alumino, šepetį, britvai diržą ir 32 kalibro 
revolverį, padatytą iš virinto plieno, pankelevotą. VISI DAIKTAI GVA- 
RANTUOTI Iš GERIAUSIO TAVORO. Visi tie 10 daiktų vertės $30.00 
tik už $5.95.

NESIŲSKIT PINIGŲ!
Prisiųsk mums šį apgarsinimą ir savo tikrą adresą, o mes tuoj prisių

sim šiuos daiktus per ekspresą dėl pažiūros. Kada apžiurėsit tuos daik
tus ir jei jie patiks, tada užmokėsit agentui Tą mažą sumą $5.95 už daik
tus vertės $30.00, o taipgi užmokėsit ekspreso kaštus. Pasinaudokit pro
ga ir užsisakyt tuoj. (48)

UNION SUPPLY CO.,
407 N. EIGHT ST, DEPT. 40, ST. LOUIS, MO.

1141 S. Halsted St., Chicago, IIL
Šiuomi prisiunčia $------------už "NAUJIENAS’’-----------

metus ir meldžiu jas siųsti fino adresu:

GRAMAFONAS ANT IŠMOKESNIO • 
10 CENTŲ KASDIENA.

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

V A V A D A T dabar labai madoj, bet Kas iš tų 
v arabai ^BiX’enai nsra

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.
P.nigus galima prisiųsti per money orderį arba suvyniot kvoterį į popie- ; t 

relę ir įdėti į gromatą. Adresuokite taip: $i

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

>moMomoiciaoioioK)ieic<oMOK»£*3ieio^ ’

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

K. ŠIDLAUSKAS
Generališkas agentas Bostonui

266 Broadway, 
So. Boston, Mass.

nes

ir kitokius Rubus
Duokit pasiūt mums

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

pigiausiai ir garai. I 
Musų firma randasi ir Califor | 
nijoj, todėl męs greičiau pagau K 
nam visokias naujausias formas. | 

Jeigu norite turit genis ratas pi* ! 
gel, tad ateikit pis mis. | 

Taipgi isvalom ir išprosinam vi- į 
sokias Vyrų ir Motery drapanas. J 

Tikras Jūsų brolis lietuvys

X. Budreclris |
222 W. Broadway, ir 20 Ames St., I 
So. Boston. Mass. Montello, Mass. t

Telefonu: 80, Boston, 91013. lt

j

1

I t 
i
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Delio “Pirmyn” mirė.
Perskaitęs "Keleivio No. 

42 drg. M. Titiškio teisingas 
pastabas, mirusiojo "Pir
myn” leidėjams, užvardytas 
"Ar su "Pirmyn" mirė ir jo 
leidėjai?," kaipo buvusios 
"Pirmyn" bendrovės narys, 
žinodamas, jog bendrovės 
nariai jau nebesusieis pakel
to klausimo apkalbėti, nors 
ir nėra išmirę, pasistengsiu 
paduoti visuomenei, o ypač 

*"P.” abonentams, priežastis, 
kurios nustūmė "P.” į ka
pus. Drg. Titiškio pakelta- 
sai klausimas yra vietoj. 
"P.” bendrovei reikėjo senai 
pasiaiškinti, dabar-gi it ko
kios katostrofos išgązdinti 
bijos, kad nieks nė neužsi
mintų nieko apie "P."

Pradėsiu nuo pat "P." gi
linimo. Reikia visuomenei 
pastebėti, jog buvusioji 
Bendrovė "Pirmyn” susit
vėrė pasiruošusi išleisti lai
kraštį Minnersville, Pa. Tik 
dėlto ir Bendrovę pasisekė 
sutverti, kad radosi norin
čių tarpe vietinių lietuvių 
smarkiau idėjos darbą pava
ryti, laikraščiui-gi išeinant 
buvo manoma, jog užsilai
kys daugiau inteligentiškes
nių žmonių. Bet toliaus rei
kalai nukrypo visai į kitą 
pusę, nes išsiaiškino, kad 
Minersvillėj jokiu budu ne
galės laikraštis užsilaikyti. 
Liko nuspręsta "P.” išleisti 
Baltinorėj, Md. Taipgi bu
vo manyta suorganizuot 
Bendrovę bent iš 20 narių, 
bet suorganizuota tik iš 16 
narių. Čia nurodysiu iš ko
kių profesionalų susidėjo 
buvusioji "P.” Bendrovė: 
angliakasių 8, smuklininkų 
2, mėsos pardavėjas 1, rub- 
siuvys 1, barzdaskutys 1, 
namų statytojas 1, namų ir 
žemės pardavimo agentas 1 
ir "Pirmyn” administrato
rius. Ir, kada tie 16 narių 
sumokėjo po kelias akcijas, 
tad nuspręsta pradėtas dar
bas varyti ir su tiek narių, 
pasitikint, kad gal daugiaus 
nė nereikės. Kada drg. P. 
Grigaitis gauta už redakto
rių, tad visi daugiau energi
jos įgavom. Bet, vos spėjo 
išeiti laikraštis "P.” — 2 na
riu nustojo mokėję Bendro- 
vėn paskirtą mokestį. Ne
užilgo ir vėl 2 atsisakė mo
kėję, o čia pradėtas darbas 
reikia varyt. Nekurie liku
sieji nariai taipgi pradėjo 
neištikėti ir susirinkimuos- 
na retai lankytis, bet visgi 
šiaiD-tain pasisekdavo iško- 
lektuoti mokestis ir nors n*3 
Į laiką visgi buvo lėšos ap
mokamos, kaip štai nuo re
daktoriaus drg. P. Grigaičio 
ir administratoriaus drg. J. 
Jas-čiaus gaunam patarimą, 
kad taikintumės su chica- 
giečiais, nes jie norį "P." 
nupirkti arba naują laikraš
tį įsteigsią ir P. Grigaitis 
jau ketina apleisti "P.” Ga
vę tokias žinias, sušaukiam 
Bendrovės susirinkimą. Bu
vo nuomonių (tarp tų ir ma
no), kad "P." parduoti už 
kokius 600—700 dolerių, 
kad tik pasiliuosuoti nuo 
sunkenybės, bet dauguma 
balsų nutarė pastatyti chi- 
cagiečiams 2 propoziciji: 
1) kad jie sumokėtų akcijom 
tiek, kiek mus sumokėta, ir 
perkėlus "P." į Chicagą va
ryt darbą išvien, 2) jei par
duoti, tai už 1,900 dolerių, 
o jeigu kaip — dar kiek iš
leisti. Kada chicagiečiai 
atsakė, jog jie duodą 300 do
lerių ir tai tik jų akcijom, 
tad "P." Bendrovei pasiro
dė, kad čia tik pasityčioji
mas iš mus reikalavimų ir 
visų narių nutarta laikytis 
nors iki sueis metas ir žiū
rėti, kaip toliaus reikalai 
eis. Redaktoriui-gi atsisa
kius į jo v{etą paimta drg. 
J.B. Smelstorius. Prenume
ratorių tuom tarpu "P.” tu- 
rėjo 1200, ir buvo manyta, 
kad metui suėjus, daugumas

!

!

grįš tų pačių, be to dar nau-' 
jų atsiras, tad ir pridėt gal' 
nedaug reikės. Taipgi su
manyta "P.” dvigubai padi
dinti. Kada laikraštis tapo 
padidintas, išlaidos taipgi 
pasididino 100 dolerių su 
viršum per mėnesį, skaity
tojai gi, netik nesidaugino, 
bet dar žymiai nupuolė nuo 
1200 iki 700. Bendrovė ma
tydama, jog niekas neišeis, 
laiškais susižinoję su Worce- 
ster’io, Mass. draugais ar tie 
nenorėtų "P." turėti savo 
mieste. Bendrovė nusiuntė 
savo atstovą drg. A. Arba- 
čauską pasiteirauti. Atsto
vas parveža linksmą žinią, 
kad Worcesteryj susitvėrė 
Bendrovė iš 25 narių "P.” 
palaikymui. Už trijų sąvai- 
čių Bendrovė siunčia "P.” 
administratorių drg. J. M. 
Jasiulevičių į Worcestery, 
Mass., apžiūrėti spaustuvėj 
vietą ir galutiną sutarti pa
daryti, taipgi tapo įgaliotas 
pranešti apie teisingą "P.” 
padėjimą.

F. J. Bagočius. S. J. Kaziulis. Norint Permai-
iT'Szac’ik Dnine* * savo vardą, reikia pa-I lvSU ■ 3 r arimui, duot prašymą į Probate teismą, 

--------- j ir pagal teismo įsakymus apgar-
K. Braževičia. Ar žmogus tu-1 sint laikrašty. Kada prašymas 

ri pilnas pilietiškas popieras ar 
ne, vietinė valdžia negali suži
noti ir jai tas nerupi. Pilietystė 
nėra valdžios koki priderystė, 
bet specialė piliečio privilegija, 
ir todėl norėdamas naudoties ta 
privilegija, jis turi pats apsis
kelbt. Apsiskelbimo būdas yra 
užsiregistravimas pas ”Elec- 
tion Commissioners” per tam ti
krą laišką prieš rinkimus. Lai
kas kiekvienoj valstijoj yra ki- 
tokis, ir apie tai galima dasiži- 
not nuo policijantų arba miesto 
tarybos name (rotušėj — city 
arba town hall).

Kada tėvas liekas piliečiu, vi- 
' si jo vaikai neturintie pilnai 21 
metų, nors ir vienos dienos te
truktų, lieka piliečiais per jį be 
jokių ekzaminų. Tie, kurie turi 
viršaus 21 metų tur išsiimt po
pieras kaip ir visi.

yra priimtas, tada vėl reikia 
garsint. Kiek ir kaip garsint, 
nurodo teismas. Bet 
kato neapsieisit.

be advo-

Sužinoję naujosios bend
rovės nariai apie sunkų "P.” 
padėjimą, matomai ir atsi
traukė nuo taip sunkaus už
davinio. Bendrovė negalė
jo nieko garsinti, nes patįs 
nežinojom, kaip dalykai su
sidės. Tiktai, kada drg. J. 
M. Jasiulevičius parvažia
vęs pranešė, tik tada pama
tėm, jog nėra kitos išeigos, 
kaip tik — sustabdyti laik
raščio ėjimą.

Tiesa, drg. M. Titiškis sa
ko, buvo paduota drg. J. M. 
Jasiulevičiaus gera propozi
cija atsiteisti su nuskriaus
tais skaitytojais.

Taigi dabar kas link pro-j 
pozicijos. Drg. J. M. Jasiu-1 
levičiui grįžtant iš Worces- 
ter, Mass. ir užvažiavus i 
”Laisvės" redakciją pasitei
rauti, kaip parankiausia bu
tų atsiteisti su "P.” skaity
tojais, teisybė, gavo geras 
išlygas, beveik tik už popie- 
rą būt reikę užmokėti, ir gal i 
butų apsiėmę laisviečiai 
"Laisvę” siuntinėt vietoj j 
"Pirmyn", bet visgi apie 150; 
dolerių Bendrovei butų pri-į 
sieję sumokėti. Nors tik pu
sė minėtos sumos būt reikę 
sumokėti ant syk, o likusią! 
dalį ant toliaus, tad klausi-i 
mas — ar tik ne butų likusi 
nuskriausta "Laisvė"? Juk 
buvo sunku išgauti dėl ei
nančio laikraščio palaikymo 
ėšos iš Bendrovės narių, o 
Turrarinus, aš abejoju, ar 
’w+ kada nors sudėję likusią 
4a!i. Nes ir šiandien dar ne- 
'Tr’e tuno ausis suglaudę, 
’"°d kas neužsimintų apie 
"P." reikalus, kurie ir dabar 
dar galutinai nėra užbaigti.

Ir kaipgi nesibaimyt. Iš
skyrus 2—3 narius daugiau 
pasiturinčius, kiti vos gyve
nimo reikalus šiaip taip su
mezga, nes niekas išsyk ne
žinojo, kad po tiek reikės su
dėti, kitas pasiskolinęs o dė
jo, vienok, viskas nuėjo vel
tui.

Į

Mano nuomone, žlugime 
darbininkiško laikraščio, 

ar tik nebus didžiausia kaltė 
pačių nesusipratusių darbi
ninkų, nes didžioji darbinin
kų dalis visai jokių laikraš
čių neskaito, o kita dalis už
siganėdina tokiais laikraš
čiais, kurie vien tik ir lei
džiami, kad dar labiau suk
laidint, apkvailint, darbinin
kus ir užstoti teisybės kelią, 
kad tik ilgiau negalėtų dar
bininkas pamatyti kuriuo 
keliu eiti jis turi.

Visos buvusios "Pirmyn" 
Bendrovės vardu atsiprašau 
visų ”P.” nuskriaustujų 
skaitytojų ir tikiu, jog teik
sitės atleisti. Iš šito apra
šymo matote, kad Bendrovė 
to nenorėjo, bet susidėjusios 
skaudžios aplinkybės prie 
to privedė.

Buvusios "Pirmyn" Bend
rovės narys, J. čiudinis.

Paskolą 
(mortgačių) ant kilnojamo tur- 

j to Mass. valstijoj reikia užre- 
korduot į 15 dienų nuo dienos 
paskolos davinio. Užregistruot 
reikia tame mieste, klr daiktai' 
arba vertelgystė yra ir tame 
mieste, kuriame jų savininkas 
gyvena, jei jis kitame mieste 

I gyvena. Atmint reikia, kad tie 
j rekordai yra miesto name, o ne 
J pavieto (county) namuose, kur 
; rekorduojas popieriai surišti su 
‘ nekilnojamojo turto klausimais.

K. J. Vaitiekus.

Rendauninkas. Tamista ne
gali sulaikyt rendą dėlto, kad 
namų savininkas pj*ižadėjo įdėt 
naujus trepus ir išpopieriuot 
kambarius, čia yra du atskiru 
kontraktu: pirmas, parandavo- 
jimas namo ir renda už jį, ir tą 
turi išpildyt; antras, prižadas 
pataisyt gyvenimo vietą, ir tą 
savininkas namų turi išpildyt. 
Jei jis neišpildo savo kontrakto, 
gali apskųst teisman ir gaut 
atlyginimą, bet pats sau atlygi
nimą iš raudos negali skirt, nes 
tokių klausimų išrišimui yra 
valstijos teismai, pats žmogus 
neturi tiesos prisisavint sau tei
smo pareigų.

25.000 Ka!±ogu
Užlaikau gramafonus su lietuviš

koms dainoms. Kožnas rekordas kaš
tuoja tik 75c. Jeigu nori mano kata
logo, tai prisiųsk u~ 3c. paėtinę štam
pą, o apturėsi didelį ir puikų katalo
gą, kuriame rasi visokių geriausių 
Armonikų, Skripkų, Triubų ir daugy
bę kitokių Muzikališkų Instrumentų. 
Istoriškų ir maldų knygų, kokių tik 
randasi lietuviškoj kalboj. Reikalau
kite visokio tavoro pas tikrą lietuvį, 
o gausite teisingus tavoruns. Rašy
kite tokį adresą:

Gražių popierų gromatoms rašyti 
su puikiausiais apskaitymais ir dai
nomis, su drukuotais aplink konver- 
tais, tuzinas 25c., penki tuzinai už 
1 dolerį-

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

Akušerka
Pabaigusi kursąMomaos Medical 

College, Baltimere, M4.

< Pasekmingai otlieka savo darbf 
; ; prie gimdy mo, toipgi suteikia vi-
■ : tokias rodąs ir pageibf invairiosc 
i : moterų ligose.

i E Stropiene
į : SO. BOSTON, MASS.
)60l66u6a060<060«060<0<0M0l0KO0K60KM<0l

G. Varnelis. Pirkimo ir par
davimo popierius gali padaryt 
bile. kas, jei moka anglų kalbą, 
nereikia advokato, bet neadvo- 
katas nepažįsta tiesu ir todėl 
paprastai nurašo taip, kad ad
vokatas randa skyles, ir iš to 
pro vos. Jei visi dokumentai 
būt daromi pas advokatus, o ne 
pas bile žmogelį, kad "pigiau/” 
šiandien musų teismuose būt 
ant pusės mažiau įvairių civiliš
kų provų. Geriau užmokėt dau
giau, ir žinot, kad ateity nebus 
nesmagumų ir kaštų.

B. Sadauskas. Tamistos kai
mynas gali ateiti ant jus žemės 
ir susirinkt obolius, kurie nu
krito nuo jo medžio, bet jis ne
turi tiesos daryt iškadų: laužyt 
medžius ar gėles, ar tam pana
šiai. Už tą jus galit jo neleist 
arba apskųst už iškadą.

Skaiudvilietis. Ar jus galit 
atnaujint praloštą bylą ar ne, 
priklauso nuo to, ar pirmam tei
sme jūsų advokatas užprotėsta- 
vo prieš kokius nors liudijimus 
arba teisėjo instrukcijas pri- 
saikintiems, ar ne. Jei ne, ne
galit bylos atnaujint.

S. K. Pūras. Tamsta nenorit 
mokėt daktarui, dėlto, kad jis už 
kokias ”tris dienas viso darbo 
nori gaut $25.00.” Turėsit už
mokėt. Profesijonališko žmo
gaus darbo negalima apskait- 
liuot valandomis, reikia užmo
kėt ir už tą ką jis "žino.”

J. Nestaskis. Už skolą kiek- 
: vienas gali skųst, ir jei kaltinin
kas turi nejudinamą turtą ar
ba pinigų banko j, juos galima 
užgriebt (uždėt attachment), o 

j jei to nėra, po taip vadinamu 
i Dubuąue įstatymu, galima už- 
: griebt algą. Už gyvenimui rei
kalingus daiktus užgriebt gali
ma viską, kas daugiau kaip 10 
dolerių ant syk yra mokama 
(nežiūrint ar alga yra sąvaiti- 
nė, ar mėnesinė, ar kitoki), o 
jei už nereikalingus daiktus — 
daugiau kaip $20.00. Pinigų 
skundikas negauna, juos laiko 
teismas, kol išriša klausimą.

TEISINGAS PASIŪLYMAS 
DRAUGAMS.

apie

laikrodėlio 
Jei norit

kuri

O RAS ST. ANDRZEJEWSKI
Vienatinis lenkiškas

DANTŲ DAKTARAS.
Užtaisu pasigadinusius dantis ir 

įdedu naujus. Darba gvarantuoju. 
Taipgi ištraukiu dantis be skausmo- 

23S Harrison avė. Boston.

i

P. Martinkienė. Dėlto, kad 
turėt pirkimo raštus ant skly
pelio žemės kapinėse, negalit 
ten laidot tiek ypatų, kiek pa
tinka, ar ką patinka. Pavelini- 
mą tam reikalui turit gaut nuo 
kapinių valdybos. Nėra reikalo 
pykt ant kunigo už tai, kad jis 
grasina išmest jūsų mirusio vy
ro kūną iš kapinių dėlto, kad 
jis buvo laisvamanis ir nedavė 
kunigui pinigų. Jis tik atpigi
na savo luomos reikalus, pildo 
katalikų bažnyčios įstatymus ir 
parodo kaip katalikai supranta 
Kristaus įsakymą "mylėsi arti
mą savo.” Vienok bijoties nė
ra ko": jie negyvėlio negal iškast 
be žinios sklypelio savininko ir 
pavelijimo nuo sveikatos tary
bos (Board of Health). Ar 
sveikatos taryba leis iškast ne
gyvėlį dėlto, kad jis nepatinka 
Romos minikui, priklauso kokie 
žmonės toj taryboj yra. Jei ai
riai katalikai, beabejonės, kad 
leis.

Nepirk tokio Laikrodėlio, 
nieko nežinai.

Taip pirkdami vietoj 
nuperkate šmotą blekės. 
turėt gerą laikrodėlį, kad nenušustų
ir gerai rodytų laiką, tai pirk Elgin 
arVValtham, kurių yra geri viduriai 
ir apie kuriuos visas pasaulis žino. 
Musų prekė Elgin ar Waltham Wad- 
swarth Gold Filled gvarantuoti ant 
20 metų, dubeltavų viršelių, moteriš
kas 6 size Elgin 7 akmenų $8.50; 
ant 15 akmenų $10.50, 8 size Elgin, 7 
akmenų $13.50; ant 15 akm. $15.50, 
12 size vyriškas 7 akm. $13.50, ant 
15 akm. $15.50, ant 17 akm. $17.50, 
ant 17 akm. ”adjusted” $18.50, 16 di
dumo tiek pat kaštuoja kaip ir 12 
didumo, 18 size vieną dolerį pigiau. 
Kas norėtų čysto aukso, klauskit lai
šku. Išsirinkit vieną iš čia paminėtų 
ir prisiųkit man su savo teisingu ad
resu, o aš prisiųsiu ant pažiūrėjimo. 
Jei nebus toks, nemokėk nė cento. 
Visiem žinomas tikras lietuvis (51)

G. STASEVIČIUS,
1413 PAGE ST., ALLEGHENY, PA.

JOHN KULBOK CAFE

Sveikas gyvas brolau! Seniai mi
nės, gal jau kur nors į kitą mies-

O ne, da 

vis Ua 

gyvenu, 
senia' 

"-.rašte 

daus ir ne- 

andu JONO 

KULBOKO.

O, brolau, 

7 jau jis persi- 

' kėlė j kitą 

vietą, ana 

ant kampo 

So. 1-moa ir 

Wytho ava 
Dabar jis ten įtaisė visokius paran- 

fumus ir gražius kambarius nakvy

nėms. Vasarą kambariai vėsus, o 

Hemą šilti. Todėl visiems gali pa- 

zart atsilankyti i

JONO KULBOKO CAFE 

291 Wythe avė, Brooklyn, N. Y.

(31-5)

pat 
bet 

tam 

lan-

Ant 21 
akmens

Gelžkelio laito** 

din Šriubeliutek 

sukamas, vyriA 
ko didumo, aa* 
20 metų aukso* 
tas su išrašytai* 

dubeltavais vir
iais. Labai tei
singai eina ski

riamas ypatingai geležinkeliu važio* 

jantiems žmonėms, kuriems reikia vi
suomet tikras laikas žinoti. Gvara* 

tuotas ant 20 metų Ypatingas paai* 

Ujimas. Męs išsiųsime šį laikrodlll 

ant kiekvieno adreso už $5.75 C. O. D. 
ir persiuntimo kaštus, su teise jum* 

viską peržiūrėt. Jei busi neužganė

dintas, nemokėk nė cento. Atsimi* 

kitę, jus užmokėtumet už tokį pa* 
laikrodėlį apie $25.00, jei pirktiniu* 

kitur. Puikus auksuotas lenciugOi* 

ir kabutis dykai su kiekvienu laito* 

diliu.

Excelsior Watch Co.
906 Athenaeum Blg, CHICAGO,

KONCERTINIS 
.TOURNEE.

Mikas Petrauskas, iš 15 die
nos lapkričio, š. m. pasirengi 
duoti eilę koncertų. Kas pano
rėtų parengt koncertą, tegul su- 
sižino su M. Petrausku.

Adresas: 149 W. 117th st. 
NEW YORK, N. Y.

)■

KADA TU GIMEI?

PERFECTION
SMOKELE&S’CQ]L\ meaters

New Yark 
Albany

Ei* Vyrai, visi

YUDEIKO!
Jis atlaiko gerj RestaaracQ% vi

sokios rūšies Alaus, Degtiate, 
Tyauir Cigarą.

Prieinamiausią ir parankiausia 

vieta lietuviams.

304 Brutvay Ir 259 I struti, 
30. BOSTON, MASS.

J. NIA.THTJS 
Geriausias Lietuviu 

SALONAS IR RESTAURACU-. 
Sveiki geriausios rųšios gi 

ir užkandžiai. Patarnavimas 

lankus. Parankiausia lieti 
užeiga.

J. MATHUS 
$44 Broadvay,

Vioniotslis savo rūšies 64 pyslapkį 
lliistriotis ninesinis Uitai! laikraštis.

Jame dedama geriausi moks
liniai straipsniai ir geriausios apysakos.

Kalba gryna, graži ir supran
tama. Jei nori smagiai ir naudingai lai
ką praleisti skaityk Jaunėję Lietuvą.

Kaina metams $3.00; pusė 
metą $1.50; vienas numeris 25^

Užsisakyk tuojaus:

“JAURŪJI LIETUVA” 
4611 S. Paulina St. Chicago, UL

Sveikata Brangiausis Žmogaus Turtas. (

Parsiduoda geležies storuose. Im

kit su trikampiu.

nusinešti seklyčion, 
i

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

Jau nuo keliolikos metą Brooklyne-Neu- York gyvuoja Vienatine Ir tMiliieuela LIETUVIŠKA 
APTIEKA Provizoriaus VINCO J. DAUNOROS. kurio* tiksiu yra apsaugoti tavo vientaučiu* 
nuo visokiu apgaviką ir gydyti juos tikrai geromis ir pasekmingomis gyduolėmis nuo 

visokią ligą ir kūno silpnybią.
LIETUVIŠKA APTIEKA savo ilgą melą prityrimu išrado daugybę specijaliėką gydoolią, 

sutaisytą iš šviežiausią ir geriausią medikamentą ir labai pasekmingai gydančią liga*. 
Tarpe kitą aptiekos sandėlyje sukrautos ir gaunamos sekančio* gyduolės:

Specijališka tikrai lietuviška Trejanka arba Trejos Devynerios 25c 
Taip pat iš Lietuvon pargabento* visokios Lieto vilko* gydrnčio* žolė*, iaknįa ir L L, kokio* 

tik yra žinomo* ir žmonią vartojamos.
Relkalaoklte prisiantiao Katalogo *a mO*ą gyduoilų apraėyaaai*.

Kreipiau tiem. ierus per laiškus arba asmeniškai duodame tikrai sąžiniškus ir teisingu* 
patarimus kiekvienoje ligoje.

Jeigu |um* brangi yra |usg sveikata, tai tuojau* relkalaaklte gyduolių, rašydami arba 
atsilankydami j LIETUVIŠKA APTIEKA

Prisiųsk savo adresą ir kokiam 
mėnesy tu gimęs ir 10c. dėl prisiun- 
timo, o gausi knygelę, kuri pasakys 
tavo visą gyvenimą, kokis tavo ta
lentas, kuom ir kada turi užsiimti, 
su kokia ypata apsivesti, kaip au
ginti kūdikius pagal jų mėnesio pla
netą. Planetos daikte dėl vyrų ir 
moterų. Neužmiršk pažymėti mė
nesį savo gimimo. Adresuok:

A. ŽVINGILAS,
P. O. BOX 3232, BOSTON, MASS.

P atogiausias 
Apsirengimas

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

•

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

STANDARD OIL COMPANY OF NEW YORK 
Buffalo 
Boston

Jaunoji * 
Lietuva

Kraujo Valytojas ........... $1.00
Gyvasties Balsamas........................75c
Nervų Stiprintojas..........50c ir$1.00
Vaistas nuo vidurių .... 50c. ir$1.00 
Nuo kosulio......................25c. ir 50c
Nuo gerklės skaudėjimo 25c. ir 50c 
Skilvinės proškos..........................$1.00
Pitrulkos dėl kepenų.................. 25c
Nuo galvos skaudėjimo ................ 25c
Nuo kojų nuospaudų .... 10c. ir25c 
Nuo dantų gėlimo.......... ................. 10c
Nuo perša:imo ................................ 25c
Plaukų st iprintojas..........25c. ir 50c
•Linimenias arba Expelleris .... 25c 
Anatharynas plovimui....................25c
Nuo kirmėlių................................... 25c

l>cl išvarymo soliterio............$3.00
Dėl lytiškų ligų........ 50c. ir $1.00
Nuo Reumatizmo ... 50c. ir $1.00 
Nuo kojų prakaitavimo............25c
Gydanti mostis...........................50c
Antiseptiškas muilas................ 25c
Antiseptiška mostis...................25c
Nuo dusulio................................50c
Proškos dėl dantų .................... 25c
Nuo kosulio dei vaikų.............25c
Kastorija dėl vaikų .... 10c. ir 25c 
Nuo viduriavimo....................... 25c
Kraujo Stiprintojas.................... 50c
Gumbo Lašai..............50c ir $1.00
Nuo plaukų žilimo......................50c
Blakių Naikintojas.................... 10c
Karpų Naikintojas......................10c

< VINCAS J, DAUNORA
APTIEK ORIUS229 Bedford Avė. Brooklyn, N. Y



KELEIVIS

Svarbus laiškas iš Lietuvos
LIETUVOJ BADAS, LI- {kai, jau rūpinasi Lietuvos

GOS IR AŠAROS.
Yčas su atžagareiviais poli

tikuoja.
žinomas lietuvių rašyto- 

jas-veikėjas rašo "Kelei
viui” iš Petrogrado:

Nors keliais žodžiais pra
nešiu, kas dedas dabar pa
prūsėj Lietuvoj. Man kaip 
tik tenais teko tūlas laikas 
būti. Nuo pirmų karės šū
vių ta Lietuvos dalis menkai 
nukentėjo: mat rusų kariu
menė vokiečius apgalėjo ir 
tuomet Lietuvoj niekur ne
pavyko vokiečiams pereiti 
sieną.

Bet dabar, pasitraukus 
rusams prieš vokiečius ir 
užleidus jiems Suvalkų gu
berniją. tasai kraštas į ty
rus pavirto. Nuo vokiečių 
veik visi gyventojai bėgo, 
kaip nuo kokių baisiausių 
barbarų. Mat patrijotiški 
rusų laikraščiai buvo palei
dę paskalą, kad vokiečiai la
bai nuožmus žmonės, tai ir 
nenuostabu, kad niekas ne
norėjo pakliūti jų naguos- 
na.

Suvalkų gubernijoj pali
ko bemažko tik vieni senu
kai. o visi kiti, metę namus, 
leidosi toliau.

Sunku apsakrti, kas tuo
met darėsi! Riksmas, šauks
mas, ašaros, neišpasakytas 
žmonių vaitojimas. Štai jau 
trečia sąvaitė kaip esu už 
kelių šimtų mylių nuo karės 
lauko, o ligi šiai dienai mano 
akyse vis girdėti vaitojimas, 
šūviai ir nė kaip negaliu nu
sikratyti regėto vaizdo. Ir 
dabar da mano akyse stovi 
iš paprūsės pabėgusi ir pro
to netekusi moteriškė. Gir
džiu jos nežmonišką šauks
mą: "Sūnūs! Sūnūs! Kur 
mano sūnūs? Ugnis! Ug
nis ! visur ugnis! Aaaa!...) 
gelbėkit!...”

Žmonės man papasakojo, > 
kad jos du sunu paėmė ka
rėm o jinai vos spėjo iš liep
sna apimtų namų išbėgti. 
Mat ties Vilkaviškiu ir Mar- 
jampole buvo didelių mūšių. 
Žmonės nuo Naumiesčio 
tvirtina, kad Naumiestį vo
kiečiai visai sudegino.

Sunku sau įsivaizdinti 
pabėgusių nuo karės žmo
nių likimą. Jų dienas lydi 
tik badas ir ligos.

Tiesa, dabar vokietys vėl 
jau vejamas iš Suvalkų gu
bernijos. Bet ką ras pabė
gėliai iš savo namų sugrį
žę? Ne vienas vietoj savo 
namų išvys tik pelenų krū
vą.

Reikalinga jiems pagalba 
ir greita pagalba, nes žie
ma ateina, kur žmonės gy
vens? Sunku ir įsivaizdin
ti, kaip jie pradės gyventi, 
už ko stversis! Juk dauge
lis nė rugių nespėjo atsėti, 
o jei kurie ir atsėjo, tai ka
riumenė išmindžiojo. Atė
jus pavasariui žmonės visai 
negalės iš laukų naudotis, 
nes gyvuliai atimti. Kur. 
perėjo vokiečiai, tenai neli-j 
ko nė vieno gyvulio.

Spėju, kad Amerikos lie-: 
tuviai jau rūpinas savo) 
brolių likimu. Rusai sa
viems jau renka aukas. Tik 
reikėtų žiūrėt, kad tas dar
bas butų gerai organizuo
tas ir siunčiami Lietuvon j 
pinigai aštriai kontroliuoja-’ 
mi. nes esant tokiai suiru-l 
tei ne vienas gali pasikesint 
sau kišenius prisikimšti.

Girdėti, kad iš Lietuvos 
Yčas vėl žada važiuoti Ame
rikon aukų rinkti. Sako 
rinksiąs nukentėjusiems 
Lietuvos gyventojams. Ži
noma, tai butų geras daly
kas, tik Yčui nelabai tegali
ma užsitikėt, nes kaip jau 
girdėti, jis sykiu žada rink-’ 
ti aukas ir savo politikos sė- ’ 
brų "Aurelio” tikslams. Mat ■ 
jo kompanja. kurion ineina 
žinomi tautininkai-klerika-1 skubiai sušaukė susirinki- 
lai ir kuniginiai reakcionin- mą, sutvėrė uniją ir nutarė

"autonomija,” tik žinoma, 
ne iš to galo pradėjo, iš ku
rio reiktų tasai darbas ves
ti ; todėl iš kalno galima jau 
pasakyti, kad jų žingsniai 

■šitame atvejyje liks bergž
di. Lietuvos kairysis spar
nas su Martyno Yčo kom
panija nieko bendro neturi, 
kaip ir niekad nieko bendro 
su tais gešeftininkais netu-j 
rėjo.

Tiek šiuom tarpu jums ir 
terašau.

Likit sveiki ir neužmirš
kit Lietuvos darbo žmonių, 
nuo karės nukentėjusių.

Ištieskit savo duosnią 
ranką ir stokit pagalbon.

J. B—dis

nepasiduot Bartel Tile Shoe 
kompanijai, kol nepakels 
mokesties ir nepripažins li
nijos.

Išgirdę apie tai bosai pa
matė. kad nieko neveiks, tu
rėjo pakelt mokesti ir pripa
žino uniją. Lapkričio 4 po 
2 sąvaičių streiko darbinin
kai sugrįžo darban. Tai yra 
lietuviu darbštumas.

K. V.

Lapkričio 22 d. D. L. K. 
Keistučio dr-ja rengia pra
kalbas, kurios įvyks 2 vai. 
po pietų, 730 Washington 
str., Bostone. Kalbės garsus 
kalbėtojai, griežš benas ir 
dainuos "Laisvės” choras. 
Įstojimas draugijon bus pu
se sumažintas. Komitetas.

15 lapkričio Lietuvių sa
lėj buvo "Gabijos“’ koncer-

Draugai, neapleiskim mok
sleivio!

Draugai, kurie prigulėjot 
j prie Moksleivių Paskolos 
Ratelio, neužmirškit, kad J. 
Beširdis, kuris lanko psicho

logijos institutą, vien tik 
nuo jūsų priguli. Dėl musų 
M. P. Ratelio neveiklu- 

I mo pereitais metais tas mo
ksleivis turėjo pertraukti 
mokslo metą, nes negavo 
paskolos.

0 štai, ką jis dabar rašo: 
"Gerbiamoji ’Keleivio’ 

Redakcija! šaukiuos prie 
■ jūsų, nes nežinau, kur kitur 
kreipties. Bukit taip geri, 

!sužinokit ir praneškit man. 
ar galima tikėtis paskolos iš 
M. P. Ratelio, ar ne?

"Dabar mano padėjimas 
be galo sunkus. Uždarbiai 
sumažėjo, o pragyvenimas Į 
pabrango. Tiesiog bado) 
šmėkla grasina.

"Tėvai ir pirma negalėjo 
sušelpt, o dabar, kada nete
ko namų, tai jau nėra nė 
kalbos.”

i

Visokios Žinios.
Fitchburg, Mass.— Spa

lių 24 d. buvo surengtas va
karėlis (Kas jį rengė? 
Red.), kuris labai pavyko. 
Pelno liks apie $25.00

Ant rytojaus, 25 spalių. 
įL.S.S. 134 kp. surengė pra
kalbas. Kalbėjo drg. St. Mi- 
chelsonas, "Keleivio” redak- 

j torius, dvejuose atvejuose. 
Labai plačiai ir nuosekliai 
aiškino darbininkų padėji
mą, kalbėjo taipgi apie karę 
ir sunkų Lietuvos padėjimą.

Prie kuopos prisirašė 7 
nariai: 2 merginos ir 5 vai
kinai.

1 •

Bedievis.
Struthers, Ohio.— Lietu

vių yra 6 šeimynos ir apie 3 
‘ syk tiek pavienių. Jie tarp 
j savęs pravardžiuojasi it ma
ži vaikai: "Tu dzūkas, tu ka
lakutas!’’ Nors smuklių nė
ra, bet svaigalų ivalias gau
nama. Nors vietos dirbtu
vės dirba po 2-3 d. sąvaitėj, 
bet žmonės girtauti nesiliau
na. M. Pipiras.

Rochester. N. Y.— Darbai 
šiuo laiku labai sumažėjo. 
Niekas tegul Į čia nevažiuo
ja darbo jieškoti. Kai pradės 
geriau dirbti pranešiu per 
laikrašti. Žaibas.

New Baden, III.— Lapkri
čio 6 d. vietinėse kasyklose 
likosi užmuštas tūlas sve
timtautis, kuri gręžiant an
glyje skylę pagavo parako 
šūvis. P. Dzidolikas/

I

v 
---- !•Vietines Žinios

Laimėjo Chelsea streiką.
Spalių 21 d. sustreikavo 

Čeverykų dirbtuvė, kurioj 
dirba daugiausia lietuvių. 
Darbininkai streiko metu 
nevaikščiojo po smukles, bet

Byla Detroit’o Katalikų su Socijali- 
stais. Knygelėj atspauzdinta visas 
tardinėjimas kaip vienos taip ir ki

tos pusės, todėl bešališkai parodo 
ant kiek išauklėtas pas mus žiau
rumas. Naudinga perskaityt lygiai 

katalikui kaip ir socijalistui. Su pa

veikslais............................................25c

Lengvas būdas išmokt angliškai Ai 
knyga sutaisyta taip lengviai ir su

prantamai, kad kiekvienas gali iš

mokt greitai kalbėt angliškai, ku

ris tik bent kiek gali lietuviškai 
skaityti. Joje telpa netik atskiri 
žodžiai, bet ištisi sakiniai, pasikal
bėjimai darbo jieškant, važiuojant 
kur nors, nuėjus krautuvėn, pas 

daktarą, pas barzdaskutį, pas siu
vėją ir tt Su fonetiškų ištarimu ir 

gramatika ................................... 25a

Sielos balsai. J. B. Smelstoriaus 
eiles. Knyga didelė su gražiais pa- 

i veikslais, popiera ir spauda graži, ----- ................................................  75c 
Ta pati knyga gražiais apdar. 1.00

-

Dievo žmogus. Labai užimantis ir 
naudingas papasakojimas iš dar

bininkų gyvenimo ...................... 15c

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

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

I ir Jieva” ir kiti dalykai. Pilna juo- 
I kų ir nuliudimo .........................  10c

—
| Per skyle ir Panelė Šv. Sasnavoje. 

Dvi juokingos ir kartu pamokinan- 
i čios apysakos ............................. Ilk
i --------------
I Musu padėjimas. Vaizdelis iš gyve- 

•: nimo. Parašytas pagal naujausius 
atsitikimus........................................ 10c

— , ... . j -—-~.Parsiduoda pigiai geriau- poezija Užimanti 
šioj ydetoj ir gerai einantis j ~ :

' biznis Grosernė, Bučernė, 
2 Restoracijos ir Automobi
lius. Biznis eina gerai ir 

, nėra išduodama pirkėjams 
'ant knygučių. Tur būt par
duotas į trumpą laiką, to
dėl skubinkit paklaust. Biz
nis vedamas So. Bostone. 
Platesnių žinių klauskit

i "Keleivio” Redakcijoj.

NORVVOOD, MASS. 
Atidarymas Liaudies 

namo.
Norxvoodo Labdaringoji j 

draugija jau pastatė Liau-Į 
' ‘ ” i 26

d. (Thanksgiving day) ren-j
tas Labd. Draugijos naudai. ^ies namą. Lapkričio 
Manoma, kad nuo minėto H davri
koncerto liks pelno apie $50. 
Tūlas biznierius, kuris pir
mininkavo vakaro tvarkoj, 
nė per pusę lupų neišsireiš- 
kė padėką p. M. Petrauskui 
ir draugijai už pasidarbavi
mą. bet už tad nepamiršo 
begėdiškai pasireklamuot 

■ pats už save, kad jį rinktų’ 
i Labdarystės pirmininku. 
Nėra ka sakvt, švarus musu 
tautiečiai!

0 gal Labdarystės Drau
gijos nariai taip ir supran-! 

: ta. kad tokie vyrai kaip tik j 
ir tinka tokiai vietai? Pa-' 
matysim!

Pirmutinis L. D. narys. ’
Drg. šūkio prakalbos.

Lietuvos Dukterų ir Sūnų' 
draugija ant lapkričio 22 d.) 
užkvietė drg. J. Šukį, kuris) 
Lietuvių svetainėj. 2 vai. po į 
pietų sakys prakalbas. Drg. 
J. Šukys So. Bostonan atsi
lanko pirmą sykį, todėl vi
siems indomu yra paklausy
ti jo turiningos prakalbos. 
Dainuos ““Birutės” kanklių 
choras ir bus papigintas įs
tojimas L. D. ir S. draugi
jon.

Tą pačią dieną 7 vai. vak. | 
L. S. ir D. draugijos prakal
bose kalbės drg. J. Šukys 
ir taipgi bus papigintas Įsto
jimas draugijon, Hyde Par
ke. 1203 W. River str., Li- 
berty Hali.

Komitetas,

"IŠGAMA.”
L. S. S. 60 kp. nariai su

batoj, lapkričio 21 d., Lietu
vių Labdarių svetainėj, 
kampas E ir Silver sts., vai
dins indomią dviveiksmę 
dramą "Išgama.” Po vai
dinimui bus monologų, dai
nų. deklamacijų. Džian 
Bambos peštynės ir persi
skyrimas su Reide. Tikima
si turėti ir prakalbų, nes 
atvažiuoja drg. J. Šukys sa
kyti prakalbas 22 lapkričio, 
tad manome jis ir šiame 
vakare neatsisakys ši-tą 
mums papasakoti.

Pabaigoje bus šokiai.
L. S. S. 60 kuopa.

PRANEŠIMAS.
Pranešame bostoniečiams 

ir apylinkės lietuviams, kad 
F. C." Žilinskas rengia visą 
eilę milžiniškų koncertų.

Pirmasai koncertas įvyks 
So. Bostone, Lietuvių sve
tainėj, lapkričio 29 d. š. m. 
Antras koncertas rengiama 
Worceštery, Mass., Father 
Mathew svetainėj, gruodžio 
5 d. Trečias, gruodžio 12 d. 
Lynne, 
Ketvirtas, 
Montelio, 
svetainėj, 
džio 26 d.. Lawrence, Mass., 
Lexington svetainėj. Šie ne
paprasti indomųs koncertai 
bus dar pirmu kartu suren
gti lietuviams.

Bus dainuojama Vinco A. 
Jankausko lietuviškai vers
tas iš anglų kalbos ”Eliland” 
veikalas. Be to bus dainuo
jama ir kitos svetimtautiš- 
kos tautiškos operetės. ”Eli- 
land” dainose bus apdainuo
jama vienuolių (zokoninkų) 
gyvenimas nuo kiek šimt
mečių atgal.

Rengdami šiuos nepapra
stus koncertus nesitikime, 
kad mums broliai lietuviai 
užkenktų rengdami tose 
dienose pasilinksminimo 
vakarus.

Rengėjų vardu: (47-48)

i

Lietuvių svetainėj, 
gruodžio 19 d., 
Mass., Lietuvių 
Penktas, gruo-

Lenki škai-liet uviškas
RESTAURANAS 

giama iškilmingas Liaudies atsidar« p° No- 204 w- Broadoy 
namo atidarymas su prakal-1 
bomiS ir balium. Kalbės; si; taisomi europišku budu. Kraja- 
drgg.: Pruseika, Bagočius ■vos. zup*s ir _baršči^*-. Kepamai iš 
ir Michelsonas. Dainuos ■ tarnautoja lietuvė. Meldžiame ateiti 
”Aido” choras ir griežš fi- 'ir persitikrinti. (49)
nu benas. Po prakalbų or-i 
chestrai griežiant linksmas i KNYGOS

"KELEIVIO” SPAUDOSTikimėsi jog gerbia
moji publika atsilankys i
Šia prakilnia iŠkilme.paremS jDelko žmogui reikia gert ir valgyt 
Liaudies namą ir pasisems knyga kiekvienam ......................... 15c
sau dvasiškos naudos.

t?
I Parašė D-ras A. G-mus. Naudinga
i knyga kiekvienam ...
i Kurgi tas viskas nyksta ? Pagal K. 

Kautskį parašė Z. Aleksa. Kiek-

čiau suprasti dabartinį surėdimą 
reikėtų tą knygą perskaityti .. 10c

Lt r TA paraše n. Aiessa. mes-
. Ldu. 1J. JVOiniieL<ib. j vienam darbininkui, kuris nori pla-

i

P. S. Liaudies namai pa
statyti ant James str., prie 
Balch school. Prakalbų pra- šeimyniškas lietuvių gyvenimas Juš- 
džia 1 vai. po pietų, baliaus ’.....
pradžia 6 vai. vakare.

Tel. So. Boston 953 R.
SO. BOSTON HARDAVARE CO.
Užlaiko ir parduoda visokių 

NAMŲ STATYMO ĮRANKIUS. Į
Mechanikų įrankius. Farbų, Alie- j

jų, Palituros, Langams Stiklų ir t.t. ' 
(50)

379 Broadway, So. Boston.

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

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

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

So Bostono Lietuviu Ukėsy Draugijos, bus

26 Lapkričio-November, 1914 m.
Pad5kavonės Dienoje.

Prasidės 2 vai. po pietų ir trauksis iki vėlumai nakties,

LIETUVIŲ SALEJE
KAMPAS E ir SILVER STS., SO. BOSTON, MASS. 
GERBIAMIEJI LIETUVIAI IR LIETUVAITĖS:

Kas mylit talius kas norit linksmai laiką praleist, tad kaip seni taip ir jauni 
visi iš vieno pasilinksminti: atsilankyk., ar.t parengto baliaus nes jau paskutinis 

' balius rudens laiko. Grieš puiki orchestra Bus gardžią valgią ir geri- 
j mą. įžanga: Vyrams 50c-, moterims 25 centai.

Kviečia visus KOMITETAS.

Šimtus kartų Europoje, bet tik pirmą kartą Brooklyne!
LIETUVIŲ APSZVIET0S DRAUGIJA 

stato ant scenos gražiausia ir juokingiausia komedija 

“CONSILIUM FACŪLTATIS”
Šita komedija dar yra n auja tarpe lietuvių ir nežinoma, netik ką Brook’yno 

visuomemei, bet ir abelnai visos Amerikos.

Taigi Brooklvniečtai turi ge ą prašą ir garbę 
lamstyti šią komediją, kuri bus sulošta

Lapkričio-November 1914 m.
t. y. Padėkavonės Dienoje

Tautiško Namo Svetainėje,
101-103 Grand st., Brooklyn, N. Y.

Pradžia 2 vai. po pietų.
PO TEATRUI BUS ŠOKIAI LIG 12 VALANDOS NAKTIES.

Prie puikios muzikos p. D. K. VENCKAUS
Inžanga ypatai tik - - 25 centai.

Maloniai kviečia vardu L. A. Draugijos KOMITFTAS

26

I

Reomatiškieji Skausmai
ap yra tai įkyri liga. Jeigu 

jus vargina panašus skaus
mai, vartokite

Severa’s

” Severos Gothar diskas Alie
jus greitai ir pasekmingai vei
kia. Aš turėjau kojose reuma- 
tiškus skausmus ir negalėjau 
vaikščioti, bet po kelių patepi
mų su Severos Gothardiškuoju 
Aliejum jaučiuosiu visiškai svei
kas. Visuomet laikysiu tatai sa
vo namuose. Mano du sunai 
gyrė jįjį, kaipo gera tepalą nik- 
sterėjimuose ir išsėsukimuose 
iš priežasties sunkaus darbo. 
Minėta gyduolę rekomenduoja
me visiems, kurie kenčia reu
matizmu. arba nuo niksterėjimų 
ir išsisukimų.’*

M. CzagaTa,
R. 1, Box 6, St, Louis, Mich.”

Gothard Oi!(Severos 
Gothard iškas
Aliejus.)

o apturėsite greitą palengvinimą. Jįjį nurodome nuo 
neutaraligiškų skausmų, mėšlungiškų traukimų, niksterė- 
jimų ir nuo užsigavimo. Jo veikmė yra geriaus išaiškin
ta viršiuje patapusiame laiške, kurį nesenai apturėjome. 
Nuo dieglių ir skaudėjimų vartokite Severos Gothardiš- 
kąji Aliejų. Kaštuoja 25 ir 50 centus.

VAIKAMS IR SUAUGUSIEMS

SEVERA’S TAB-LAX 
(Severos Tab-Lax).

Cukrinis vidurių suliuosuo- 
tojas.

Kaštuoja 10 ir 25 centus.

GERAS MUILAS

Šnera'* Medicafed Skin Soap 
(Severos Gydantis, Odinis Muilas).

Puikiausia maudymui.
Kaštuoja 25 centus.

Amžinos dainos. Yra tai geriausią 

Jovaro dainų rinkinys. Ant gražio* 

popieros ir graži spauda .......... 16c

Aptiekoje reikalaukite Severos Gyduolių ir neimkite jokių užvaduotų. Jeigu 
aptiek orius negalėtų išpildyti jūsų reikalavimo, tai parsitraukite tiesiog nuo Q*E 

W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, Iowa. S
iyTIč-i .y z Čn jv z -y z r y z iy z r -< .v

V. A. Jankauskas. 226 BROADWAY

Šios visos gyduolės ir visokios kitokios,kokios tik reikalaujamos, gau
damos Šidlausko aptiekoj. Jeigu kitur negauni nueik pas jį, jis turi.

Tai viena iš didžiausių aptiekų.

K. ŠIDLAUSKAS
-> SO. BOSTON, MASS. I

"O. S. S.” arba Sliubinė iškilmė. Tai 
vieno akto farsas, juokingas ir ge
ras perstatymui .........................  10c

Nihilistai arba užmušimas caroAlek- 
sandro IT.
mėse.
ir nelabai sunkus perstatymui, 
viso reikalaujamos tik 28 ypatos

Anarchizmas. Pagal Proudono mok
slo parašė d-ras Elzbacher, verti 
Briedžių Kacaliukas .................  16c

Javatkų gadzinkos. Padidinta ir pa
derinta 6-ta laida juokingų daine
lių, pašiepiančių davatkas ir kitus 
prietarus ..................................... 10<t

Tragedija trijose veik- 
Gražus teatrališkas veikalas 

Iš 
25c

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

Naujausios ir visokios dainos. Irai- I 
niu autorių, naują ir senų. Tankius 
gražiausių dainų........................... 50c

i 
] 
I

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

Stabmeldiška Lietuva. Tos knygutės 
tiirinvs šitoks; 1. Giria ir moterų 
v^o-imas; 2. Lietuvos moterų ir vy
riškiu šventės: 8. Lietuviai lieka 
velniais: 4. Paskutiniai lietuvių die
vai ..................................................  10c

Amerikoniškos Vestuvės. Dvieju ak
tu komediia. pajuokenti amerikie
čiu lietuviu vestuves. Juokinga ir 
lengva perstatymui ......................10c

Kaip senovės žmones nersistatvdavo 
sau žeme. T.abai žingeidus senovės 
■filosofu daleidimai apie musų že
mės išveizda. Su paveikslais. .. 10c

Materijalistiškasis istorijos sunrati- 
.Tei nori žinoti. Vas erimdo na- 

sanliie įvairius nuotikius. tai per- 
sl-aitvk šita knvsrute. Kalba lengrva 
ir labai aiškus išvedimai................ 20c

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

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

Legalškj žmogžudžiai. Trijų aktų 
tragedija, paimta iš* revoliucijos 
laikų ............................................ 10c

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

Džian Baubos Spyčiai ir kitos fonės. 
Daugiau juokų negu saliune alaus. 
Jei nori gardžiai pasijuokt, tad nu
sipirk tą knygą ......................... 25c

i

Alkoholis ir kūdikiai. Kas yra arba 
tikisi būti kūdikių tėvais, būtinai 
turėtų perskaityti šitą knygute— 10c

Kaip tapti Suvienytą Valstiją pilie
čiu. Aiškiai išguldyti pilietystės 

įstatymai, su reikalingais klausi

mais ir atsakymais. Ji sutaisyta la

bai suprantamai ir sutraukta tas, ko 
reikalauja norint gaut pilietystės 
popieras ......................................  15e

Kodėl aš netikiu į Dievą? arba tikė
jimo kritika. Parše Iksas. Kny
gutėj tik protingi nurodymai, pa

remti ant faktą. Kiekvienas geras 

katalikas, valnamanis privalo ją 
perskaityti..................................... 20e

Reikalaudami knygą kreipldtfo 

dtokiu adresu:
"KELEIVIS”

28 BROADNVAY. S. BOSTON, MASS.

M. ANDRIUŠIUTĖ

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

Parankiai ir Pigiai.
Dabar persikėliau į naują vietą ir 

siuvu tik vien moterims rubus, todėl 
visame yra parankiau ir smagiau už
eit. Naujas adresas:
217a D St_ So. Boston. Mass.

Ant kampo 4th st.

Ar norit turėt gerus
ČEVERYKUS

Jeigu taip, tad visados pirkit tik pas 
URBONĄ ir PILVINĮ

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

Ta voras geras, kainos žemos 
Skalbyklių ir Anglių Agentai.

Urbon ir Pilvinis
261 Broadway, arti D. Street).

SO. BOSTON, MASS.

VIENATINE LIETUVIŠKA

APTIEKA
Bostone ir visoje Massachusetts valstijoje. 

Gyduolių Plito gaut kokios tik pasaulyj vartojamos, 
ko ypatingai geros sekančios gyduoles:

Nuo Reumatizmo Si-00. Nuo slinkimo plaukų ir pleiskanų 75 c 
Nuo kosulio, grippo ir slogos >1.00. Kraujo Valytojas fl.00.

Nuo saulės nudegimo 50 c.J Bobro lašai Sl-00. Nuo suirimo Nervų Sl-00. 
Vaikų ramintojas 25 c. Pamoda plaukams 20 c.

Nuo viduriavimo suaugusiems 50 c. Nuo viduriavimo mažiems 25 e. 
Gydanti mostis nuo pučką 50 c- Nuo prakaitavimo kojų 25 o. 

Mostis ir skysčiai nuo niežų ir parkų Sl-00.
Gyduolės dėl pataisymo apetito Sl-00.

Gyduolės dėl suvalninimo vidurių 50 c.
Gyduolės nuo kosulio ir sunkaus kvėpavimo Sl-00

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

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

Viso k ie kvepianti muilai 10, 15 ir 25 c.
Perfumoe visokių gėlių 25, 50, 75, Sl-00, 62.00 ir daugiau.

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

Jeigu norite gaut tikrus vaistus kurie sugrąžintu 
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 męs 
prisiusime jums expresu.

Visokiame reikale kreipkitės šituo adresą:

K. ŠIDLAUSKAS
S0. BOSTON. MASS.




