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Vokiečių bandymas vėl užpult ant Varšavos, nenusiseke; rusai juos sulaikė ir pradeda skersti. Vokiečių laivynas bombarduoja 
Liepojų, užmušta daug žmonių, miestas dega. Rusų laivynas subombardavo Turkijos miestą Chopą. Vokiečiai veržias į Kauno g.

Abelnas kares 
stovis.

Lapkričio 18.— Suvienytų 
. Valstijų valdžia pareikala- 
vo per savo pasiuntinį Kon- 

! stantinopoly iš turkų val
džios pasiaiškinimo, kodėl 
Smyrnos uoste turkai šau
dė i Suv. Valstijų jurinin- 

' kus. Belgijoj, netoli Bix- 
schoote, francuzų zuavai 
paima svarbią vokiečių po- 
—Francuzijoj, Verdu

no apygardoj, vokiečiai iš
sprogdino ir užėmė francu
zų poziciją ties Chauvon- 
court. Lenkijoj prasidėjo 

! didelis mušis rusų su vokie-
- čiais tarp Vislos. ir Vartos 

upių, o taipgi ir apie Lodzių.
- - Apie Krakovą rusų veiki-
- -‘ mas sulaikytas. Vokiečių 

! laivynas bombarduoja Lie-

KARĖS SĄVAITĖ SU
TRAUKOJ.

Dabar yra keturi karės 
laukai. Vienas vakarų Eu
ropoj, kuris traukiasi 300 
mylių per Belgiją ir Fran- 
cuziją. Kitas didelis mūšio 
laukas traukiasi nuo Balti
jos juros ligi Vengrijos sie
nai, kur ant 250 mylių lini
jos mušasi 3,000,000 i— 
prieš 2,000,000 su viršum 
vokiečių ir austrų. Trečias 
mūšio laukas yra Serbijoj, 
o ketvirtas Turkijoj.

Pereitoj sąvaitėj rusams pojų. Rusų laivynas užde
ga turkų miestą Trebizon- 
dą. ♦ 

Lapkričio 19.— Ant Juo-| 
dujų jūrių Įvyko mušis tarp: 
rusų eskadros ir turkų lai-1 
vų; rusai sudaužė vokiškąjį gfado 
turkų skraiduolį 
ną.” Beto, rusų laivynas 

x w v«xxxxxxxxxxWx subombardavo turkų Arme- 
pervaro visus vokiečius ant nD°J miestą Chopą, 20 
dešiniojo Yser upės kranto.! varstlĮ 1 P*?*?? nu» Batu- 
Francuzijoj vokiečiai paima 
francuzų pozicijas ties Ar-J 
geime. S<

vėl nenusisekė „kelionė į 
Berlyną”. Vokiečiai išmu-. 
šė juos iš Prūsijos ir nuvarė! 
apie 60 mylių atgal į Lenki-! 
ją. Visos sąvaitės nuotikiai 
iš eilės eina šitaip:
Lapkričio 15.— Anglių ka

riumenė paėmė turkų for
tą prie Bab-el-Mandel per- 
takos. Belgijoj talkininkai

Į

Vokiečiu kareiviai daro apsikasimus.

Pboto by American Press Association.

Iš kares lauko.
MUŠIS PO GOLDAPE.
Apie šitą mūšį iš Petro- 

________ ' i pranešama šitaip:
”Goebe- Rusijos kariumenė puikiai 

pažymėjo savo gabumą ir 
drąsą, paimdama rytų Prū
suose Goldapę, apie 30 my
lių į pietus nuo Gumbinės. 
Stiprios pirmutinės rusų ei
lės, po aštuonių dienų nepa
liaujančio mūšio ties Baka- 
laževu, prisiplakė prie Gol- 

___ __________ i nuskandi-. dapės ir užklupo čionai vo- 
no austrų povandeninį lai- kiečius visai netikėtai. Ru- 
vą. Vokiečiai praneša, kad sai buvo jau tik už 2 mylių 
prie Liepojaus jie nuskandi- nuo Goldapes, kaip juos pa- 
no keliatą laivų ir tokiu bu- tėmijo vokiečių orlaivis ir 
du iš dalies tą nuostą užtvė- pranešė saviskiems. _ Tuo- 
rė.

mo. Lenkijoj tarp Vislos ir 
! Vartos eina baisus mušis 

ir vokiečių.serbai atmuša aus- rusU
tfu užpuolimą. Turkai ati- Francuzų skraiduolis Wal- 

•y ----- ------ .į miestą deck-Rousseau piiRkanm-
r —*—----
vą.

|
j
i

ma iš rusų persų 
Rusai sumuša turkus po 
dviejų dienų mūšio ant Kau
kazo. Galicijoj rusai apgu
la Krakovą. Audra su snie
gu sustabdo mušius Belgi
joj.

Lapkričio 16.— Biaurųs 
orai Belgijoj visiškai per
traukia veikimą apie Yser 
kanalą. Rusai bombarciuo- nusjžudė du vokiečių gene- 
ja Galicijos sostinę Krako- r0]u — von Predow ir 

Bromel. Dolmatijos 
krašty žuvo ant minos Au
strijos laivas ”Metkowitch.

Lapkričio 21

Tuo
met užbaubė vokiečių arti
lerija. Rusų eilės ėjo tarp

Lapkričio 20.— Rusai ap- kalnuoto miško ir didžiojo 
galėjo vokiečius prie Čens- kelio, kurių abudu buvo už-

II
takavos, iš tos priežasties imti vokiečiu.

Keturios rusų kanuolės 
v on nušlavė kelią, o už 15 minu- 
pa* tų tarp vokiečių puolė kazo- 

kai. kurie užmušė ir sužeidė 
j anie 200 vokiečių. Tuo pa-

vą; miestas pradeda degti ir 
gyventojai bėga. Francuzi
jos pasieny, ties Bixschoote, 
talkininkai vėl paskandino 
čielą vokiečių regimentą. 
Anglijos parliamentas vien
balsiai paskyria dar $1,125,- 
000,000 karės reikalams ir 
Įgalioja valdžią samdyt dar riją kanuoliu. 
1,000,000 kareivių (Angli- kiečiai slenka abiem Vislos 
joj kareiviai samdomi, taip 
kaip Amerikoj).

Lapkričio 17.— Apie Yp-j 
res kanalą, Belgijoj, vokie
čiai smarkiai atakuoja an-‘ 
glus. Paryžius praneša, 
kad rytuose ir šiaurėje tai-! 
kininkams pasisekė Įgyti ; 
daugiau lauko. Franeuzai 
atmuša vokiečius į šiaurę 
nuo Šen Mielio, paliuosuo- 
dami tokiti budu spaudimą 
ant Verduno. Smymos uo
ste turkai šaudo iš tvirtovės 
Į Suv. Valstijų jurininkus, 
kurie norėjo išlipti tenai iš 
Amerikos kariško laivo 
„Tennessee.” Lenkijoj, ant 
Vartos upės prasideda dide-„kiečių nardomąjį laivą ”U 
lis mušis tarp rusų ir vo- 18.’’ Anglai Įsiveržia Tur- 
kiečių. Rytų Prūsijoj ’ ‘ ‘ _ _
kiečiai traukiasi prieš rusus’suose rusai paėmė gumbinę 
plačiu frontu. ir 12,000 vokiečių nelaisvėn.kol nepriėjo prie vokiečių‘

i

I

pozicijos už 300 jardų. Tuo-; AUSTRAI SUMUŠĖ SER- 
met jie leidosi skersai per _________ BUS.
vokiečių apkasus, badyda- Berlynas praneša, kad pa- 
mi priešą savo ilgomis jie- skutimuose mūšiuose su au- 
timis, .kapodami kardais ir strais serbai likos sumušti, 
mindžiodami arkliais. Ko- i Austrai paėmė 42 serbų ka
va buvo baisi. Ir už pusės! nuoles ir 31 kulkasvaidį. Da- 
valandos vokiečiai pradėjo į bar serbai koncentruoja 3

I I

, bėgti, bet netikėtai juos pa- 
: si tiko musų artilerijos ug- 
i nis ir dragūnai.

Vokiečiai tokiu budu čia 
likos sumušti ir Goldapė pa
imta.
VOKIEČIŲ NOUSTOLIAI 

1,750,000 ŽMONIŲ.
Londono „Evening News” 

gavo iš Kopenhageno šito
kią žinią: „Berlyno praneši
mas sako, kad militariškuo- 
se rateliuose visos Vokieti- 

ijos nuostoliai apskaitoma 
• apie 1,250,000 užmuštų ir su
žeistų. Prie šito nepriskai
tyta sergantieji kareiviai ir 
oficieriai, kurių esą 500,000. 
Taigi išviso vokiečių nuosto
liai, skaitant užmuštus, ser
gančius ir paimtus nelais-j 
vėn, siekia 1 milijoną ir 750 
tūkstančių.” Ir gali būt, kad

Lapkričio 21.— Lenkijoj čiu laiku dragūnai pasileido, šita skaitlinė nė kiek ne per- 
rusai sumušė vokiečius prie zovada su artilerija aplink dėta, nes pati valdžia paskel- 
Lodziaus, paimdami kelis kalną vokiečiams iš užpaka- bė jau 580,000 užmuštų ka-

Iio ir iš šono, kad atkirtus 
jiems kelią.

Kalnas buvo drūčiai lai
komas vokiečių infanteri- 

Francuzijoj vokiečiai atmu-fjos, kuri buvo tenai gerai

šimtus belaisviu ir bate
Iš pietų vo

pakraščiais link Varšavos.

ša pašėlusį francuzų ant
puoli ties Servonu. Kitur 
franeuzai atmušė vokiečių 
a takus.

Lapkričio 22.— Didis mu
šis tarp rusų r vokiečių Len
kijoj vis dar tebesiaučia. 
Belgijoj vokiečiai pradeda 
išnaujo bombarduot Ypres. 

. Baltijos juroj rusai stato 
minas. Turkų kariumenė 
pasiekia Suezo kanalą.

Lapkričio 23.— Lenkijoj 
rusai ima viršų ant vokie
čių. Anglai paskandina vo-

smailių virbalu, taip, kad 
priešas krisdamas pasismei
gia. Taip čionai buvo apsi- 
drutinę vokiečiai.

Bet tas nieko negelbėjo. 
Kazokai lipo ant kalno prieš 
vokiečių ugnį visomis ketu
riomis, vesdamiesi su savim 

vv-. jlo. a ui-j arklius ir nuolatos šaudyda
vo- į kijon 60 mylių. Rytų Pru- Į mi Į vokiečių pozicijas. Ka- 

:' zokai nesėdo ant arklių, pa-

reivių ir oficierių pavar
džių.

X*-

ANGLŲ LAIVYNO NUOS
TOLIAI — 6188.

Anglijos laivyno ministe
rijos narys ChurchilI buvo 
užklaustas pereitoj sąvaitėj 
parliamente, kiek Anglijos 
laivyne žuvo jau žmonių. Jis

Įsikasus. Užpuolimas iš 
fronto todėl nebuvo gali
mas, tečiaus rusai jį atliko. 
Miške buvo Įtaisyti spigliuo- 
tos vielos velniatinkliai ir 
prikasta vilkaduobių, kurios davė šitokį paaiškinimą : iki 
taip paslėptos, kad sunku šiai (18 lapkričio) dienai ofi- 
jas ir pažinti. Šitose gi duo_ cierių užmušta 222, sužeista 
bėse ant dugno pristatyta■ 37 ir vieno trūksta. Karei- 

1_JjVių užmušta 3455, sužeista 
428, trūksta vieno. Prie to 
skaitliaus da nepriskaityta 
skraiduolio ”Good Hope” 
žmonės, kurį vokiečiai nus- 

į kandino pietų Amerikos pa
krašty. Pridėjus tuos, už
muštų iš viso bus 4532, su
žeistų 650 ir 1006 trūksta; 
vadinas, iš viso Anglijos lai
vynas iki 18 lapkričio nete
ko 6188 žmonių.

divizijas fortifikuotose po
zicijose Į pietus nuo Belgra
do.
FRANCUZIJOJ IR BELGI
JOJ MŪŠIAI NESILIAU

JA.
Mūšio linija traukiasi per 

300 angliškų mylių. Ji prasi
deda Belgijoj prie pat Šiau
rės juros kranto ir traukia
si kelias dešimts mylių 
Francuzijos pasieniu; pas
kui ineina Francuzijon ir ei
na Aisne ir Meuse upių 
pakraščiais, per kalnus i-. 
girias, iki Šveicarijos sienai. į 
Ant šitos linijos nuolatos 
tai vienoj, tai kitoj vietoj iš
tinka karštų susirėmimų, o 
kartais kova užverda su ne- 

I girdėtu narsumu ir ant vi
sos linijos.

Praėjusioj sąvaitėj mušis 
ėjo 5 dienas ant šiaurinio 
Aisne upės kranto ties Tra- 
cy-Le-Val kaimu, kuris bu
vo francuzų rankose. Per 
penkias dienas vokiečiai 
bombordavo čia franeuzus. 
Galų-gale generolas Jofre 
prisiuntė franeuzams Į pa
galbą stiprų skyrių Afrikos 
turkosų. Kada atėjo naktis, 
franeuzai užsimovė durtu
vus ant karabinų ir leidosi 
ant vokiečių. Užvirė baisi 
kova, kurioj turkosai mušė
si, kaip demonai. Daugelis 
jų metė karabinus ant že
mės, o išsitraukę savo pei
lius ėmė savotišku budu ko
vot. Ir visi vokiečiai šitoj 
vietoj likos išskersti.

Prie Meuse upės francuzų 
sunki artilerija pradėjo 
smarkiai bombarduoti ir sa
koma, vokiečiams labai sun
ku atsilankyti.

Belgijos pajurėj francuzų 
ir anglų laivynai nuolat 
bombarduoja vokiečių pozi
cijas, kurias tik jie užima.

Į

J VALANDĄ NELIKO 
3,000 VOKIEČIŲ.

Sužeistas po Ypres anglų 
kareivis pasakoja, kaip Į va
landą laiko* krito 3,000 vo
kiečių tenai.

„Kova prie Ypres buvo 
baisi savo narsumu,’’ jisai 
sako. „Mes mušėmės per 40 
valandų be jokios pertrau
kos, vartodami visus gink
lus — infanteriją ir artileri
ją

„Nedėlios rytą regimen- 
tas iš 3,000 vokiečių ant 
mus užpuolė. Prisileidus 
juos už 300 jardų musų arti
lerija atidarė baisią ugnį, 
kuri kirto vokiečius, kaip 
žolę. Jie metėsi atgal, bet 
paskui susitaisę vėl sugrį
žo. Šį sykį jie priėjo už 100 
jardų, bet vėl turėjo bėgti, 
ir vėl susitaisė.

„Palikusi vos trečioji da
lis vėl pradėjo mus atakuot. 
Musų oficieriai liepė nešau
dyk kad priešas prieitų da 
arčiau. Kada vokiečiai bu
vo tik per 20 jardų, pasigir
do Įsakymas: ’Duokit!’ Mes 
davėm — ir vokiečių regi- 
mentas išnyko. Į nepilną

' šui laivus atiduot, visus juos 
i nuskandino. Vokiečių la
kūnas išlėkė su savo maši- 

; na iš tvirtovės kaip žvirb- 
I lys.

RUSAI PAĖMĖ GUMBI- 
NĘ.

Praėjusį panedėlį rytų 
: Prūsuose po didelio mūšio 
! rusai paėmė Gumbinę ir 12 
tūkstančių vokiečių karei
vių. Miestelis likosi visiš
kai subombarduotas.

VOKIEČIAI BOMBAR
DUOJA LIEPOJŲ, O 
RUSAI — TREBI- 

ZONDĄ.
Iš Petrogrado oficijaliai 

pranešama, kad 18 lapkričio 
Baltijos juroj pasirodė vo
kiečių eskadra, susidedanti 
iš 2 skraiduolių, 10 torpedi- 
ninkų ir keliolikos kitokių 
laivų. Visi šie laivai prisi
artino už 10 mylių prie 
Liepojaus ir pradėjo šaudyt. 
Ant viso Liepojaus miesto 
pradėjo kristi bombos. Dau
gely vietų miestas pradėjo 
degti. Gyventojai labai per
sigando: vieni bėgo už mies
to, kiti slėpėsi sklepuosna.

valandą buvo sunaikinta 3^^^ pasidarč baisus su- 
tukstanciai vokiečių. --------Imišimas. Į priešą pradėta
IŠKOLEKTUOS VISKĄ Iš 

KAIZERIO.
Šiomis dienomis Anglijos 

parliamentas turėjo posėdį; 
vien tik karės reikalams 
svarstyt. Ministerių pirmi
ninkas Asųuith pareikalavo 

įj i karei dar $1,125,000,000 pi- 
r i nigų ir 1,000,000 naujų ka- 

! reivių, ant ko parliamentas 
I..........................
I

1 šaudyt iš tvirtovės kanolių, 
bet rusų tvirtovės kanuolės 
taip toli neneša. Paskui vo
kiečiai sau nuplaukė.

Tą pačią dieną rusų lai
vynas Juodoj juroj prisiar
tino prie turkų miesto Tre- 
bizondo ir paleido porą šim
tų šūvių į jį. Daug namų 
pradėjo degti. Turkų laivy- 
no nesimatė.

vienbalsiai sutiko. Premje- Lapkričio 24 d. vokiečių 
ras aiškino, kad dabar vai- Kivynas vėl pradėjo bom- 
džiai baisiai daug pinigų barduot Liepojų.
reikia. Dabar Anglija turi RUSAI VĖLSUMUŠĖ VO- 
po ginklu 1,200,000 karei-į KIEČIUS LENKIJOJ, 
viu; kare kasdiena lesuoja; ,------------ ..... Pirmutinės rusų eilės, ku

rios buvo nuėjusios į Pru
sus jau iki Soldau, pereitoj 
sąvaitėj buvo vokiečių at
muštos ir nuvarytos Lenki
jon atgal. Vokiečiai gavę 
sustiprinimų pradėjo spau
sti rusų linijos vidurį, tikė
damiesi prasimušti ir vėl 

'užpulti ant Varšavos. Ru
sai pradėjo traukties atgal, 
bet paskui atsispyrė ir vo
kiečius sulaikė. Į šiaurę 
nuo Lodziaus vokiečiai likos 

i visai sumušti. Rusai paėmė 
VOKIEČIAI NUSKANDI- jų čielą bateriją kanuoliu ir 

NO 8 SAVO LAIVUS. ..................................
Tsing-Tau uoste vokiečiai 

turėjo 8 savo laivus. Nuo 
to laiko, kaip japonai tą 
uostą užblokavo, tik vienas 
vokiečių laivas išspruko, bet 
ir tą japonai pasiviję paskui 
sušaudė. Kiti pasiliko uos
te. Bet kada japonai dabar 
Tsing-Tau paėmė, jie nera
do nė vieno vokiečių laivo,—___
tenai. Pasirodė, jog vokie- • 6 pėdas pločio, 6 pėdas gilu
čiai, nenorėdami savo prie- mo ir 4 mylias ilgio.

I

f

arti $5,000,000, o valdžia su
manė da paskolinti Belgijai 
$5,000,000 ir Serbijai 4 mi
lijonus dol. be jokių palukų, 
pakol karė pasibaigs. Airių 
nacijonalistas Timothv Įne
šė, kad Belgijai ir Serbijai 
tie pinigai kuogreičiausia 
butų išmokėti. Darbo par
tijos atstovas John Hodge 
Įnešimą parėmė, su patari
mu: „Paskui mes viską iš- 
kolektuosime iš Vokietijos 
kaizerio.’’ I 

I

j kelis šimtus belaisvių. Ki- 
* tose vietose mušis dar siau
čia, bet vokiečiai jau trau
kiasi atgal.

i
> 40,000 AUSTRŲ VIENOJ 

GRABĖJ.
Vienas Galicijos kunigas 

tvirtina, kad rusai prie Lvo
vo palaidojo vienoj grabėj 
40,000 austrų. Grabe buvusi



NORS SYKJ PRISIPAŽI
NO.

Klerikalų spauda baisiai 
pyksta, kada pasakysi, jog 
katalikai yra 
musų visuomenės 
tas ir daugiausia 
liauja. "Draugas” 

jau karščiavosi ir 
kam socijalistai ’ 
katalikus girtuokliais. Bet 
paskutiniam savo numery 
jis pats prisipažįsta, kad ka
talikai be svaiginančių gėri
mų negali apsieiti. Jis sako: 

’’Cnieagoje šv. Kryžiaus parapi
joje šiomis dienomis atsitiko tai, 
ko duok Dieve, kad nebeatsitiktų 
nei vienoje musų parapijoje. Pa
rapija surengė naujai statomos ba
žnyčios naudai t. v. fėrus su viso
kiais svaiginamais gėrimais. Fe- 
rai surengti Elijos svetainėje (ne
toli nuo bažnyčios). Vakarais, su
sirinkus parapijonims, beveik vi
są laiką griežia muzika; šokiai 
t amerikoniški) eina vienas po ki
to, svetainėje gi ir gretimuose kam
bariuose staleliai apsėsti girtau
jančių ir šūkaujančių žmonių. Tam
si saliuno dvasia išlindo iš savo 
priprasto urvo ir visu savo nešva
rumu ir sunkumu užsirioglino ant 
tos vietos, kuri buvo pašvęsta pa
rapijos autoritetu ir jos reikalais.’’

Bravo "Draugas.” kad 
nors sykį pasakė teisybę.

Toliaus "Draugas” išpasa- 
koja ir tai. kad katalikų ir 
bažnyčios reikalai yra taip 
su saliunais surišti, kad jų 
negalima jau ir pertraukų, 
nes jei saliunininkas — 

^pasirodys gyvai reikalin 
prie naujos bažnyčios statymo 
tuomet ir klebonui norom nenorom 
prisieina su jo norais skaityties. 
Nesutiksi su jo reikalavimais, tai 
turėsi parapijoje nesutikimus, er
gelius, o gal ir bažnyčios statymas 
bus apleistas. Tad ir nusileidžia
ma..."

Matai, prie ko "Draugas" 
■priėjo: net Kristaus įpėdi
nių nusileidžiama prieš sa- 
liunininko dolerį. Dėl to do
lerio šv. Kryžiaus parapi
ja ir feruose įtaisė girtuok
liavimo orgiją. Ar gi tas da 
neparodo, kaip žemai stovi 
pas katalikus dora ?

Klerikalai visuomet mėg
sta kalbėti, kad be tikėjimo 
negali būt doros. Tuomi jie 
nori pasakyt, kad pas soci- 
jalistus, kuriuos jie visuo
met skaito bedieviais, taipgi 
negali būt doros.

Kad toks tvirtinimas ne
turi jokio pamato, tai aiš
kiai parodo dabar pats 
"Draugas.” Katalikai visi ti
ki ir visi beveik girtuokliau
ja. Nors jie tveria blaivinin
kų ratelius ir kartais net pa
smerkia alkoholį, bet apsi- 
grįžę girtuokliauja. Štai, 
kaip "Draugas” pats sako. 
Federacijos kongresas šį
met Chic-agoj "ištarė savo 
žodį pasmerkiantį girtąsias 
parapijų pramogas.” o te- 
čiaus šv. Kryžiaus parapija, 
"kuri buvo viena iš pirmuti
nių, įstojusių šiemet į Fede
raciją.” paskui surengė to
kią girtą pramogą, kad 
net "Draugui" baisu pasida
rė.

Tai taip pas tikinčius žmo
nes išrodo "dora.”

Dabar pažiūrėkime į soci- 
jalistus. Blaivybės ratelių 
jie visai neorganizuoja. Jų 
kongresai pasmerkiančių al
koholį rezoliucijų visai ne
rašo. Ir, kaip kunigai sako, 
socijalistai į Dievą visai ne
tiki. Taigi pas juos turėtų 
būt daugiausia nedorybės. 
Bet ne. Baliai ir pikninkai 
pas juos paprastai be svai
galų. Prieš saliuninką soci
jalistai nesilenkia, kaip tai 
klebonui tankiai prisieina. 
Net vestuvėse socijalistai 
apsieina be degtinės. Dar 
niekas negirdėjo, kad soci
jalistai pasigėrę kur susi
muštų. Tuo tarpu pas kata
likus tai paprastas dalykas. 
Kaip matot, dora pas soci- 
jalistus stovi kur kas aug
ščiau.

Kodėl? 
Todėl, kad socijalistai su

sideda iš daugiausia apsi-

tamsiausis 
elemen- 

girtuok- 
ne syki 

šokinėjo,• V • šmeižia

a:

tai

or- 
tei- 

Per-

švietusių darbininkų. Jus 
nerasite socijalisto, kuris ne
skaitytų kokio nors laikraš
čio. Tuo tarpu pusė katali
kų visai nemoka skaityt.

Taigi tvirtinąs, kad ku
nigų abazas sudaro tamsiau
si elementą musų visuome
nėj, yra neteisingas.
PEIKIA TĖVYNĖS” BAI

LUMĄ.
"Laisvė" nupeikia "Tėvy

nės" nusižeminimą prieš 
Gabrio begėdiškus grasini
mus.

štai ką "Laisvė” apie 
rašo:

"Pastaruoju laiku S. L. A. 
panas. 'Tėvynė,’ pasakė kelis 
sybės žodžius apie p. Gabrį,
daug jau dūrė į akis to komedijan- 
to šlamatavimas nuo partijos prie 
partijos... Perdaug jau metėsi j 
akis, kad Gabrys, užkuopęs augštyn 
tautininkų pečiais, apleido savo 
globėjus ir zovada nudrožė prie 
juodųjų.

■' Trvynė’ tuomet ir nusigrįžo 
nuo p. Gabrio, kų. tiesų pasakius, 
ji ir turėjo padaryti, kaipo organas 
pirmeiviškos organizacijos.

"Bet štai. Gabrys 'Tėvynei' pa- 
grųsino, pagrasino nuduotu drąsu
mu. Jam. mat, kinkos dreba, kad 
daugiau nebegaus iš S. L. A. aukų. 
Jisai mato, kad jo įtekmė S. L. A. 
narių miniose sutirpo, kaip per
nykščių metų sniegas. Ir jisai sto
ja prokuroro pozon, grasindamas 
'Tėvynės' redaktoriui K. Vidiko li
kimu. tai yra. pavarymu iš darbo 
prie S. L. A. organo.

"Mums rodosi, k^d 'Tėvynei' bu
vo puikiausia proga vesti kova su 
minėta asaba... Pagaliaus, Gabrys 
išdrįso net pavartoti prieš p. V. 
Račkauską tokį kovos būdą, kuris 
tinka tik kokiam rusiškam kance- 
liaristui. Toj valandoj, kada Gab
rys jau pradeda kišti savo nosį į 
tokius dalykus — koks redaktorius . 
tinkamas, o koks ne prie Tėvynės’ 
— reikėtų tokiam ponui be jokių 
ceremonijų nosį nušluostyt, sykį 
ant visados išprašant iš pirmeiviš
kų organizacijų.

"Vienok. 'Tėv.’ redaktoriui neuž
teko drąsos apginti ir 'Tėvynės'i 
poziciją ir savo locną garbę. Žen
gęs žingsni pirmyn, jisai tuojaus 
padarė du žingsniu atgal, kaip 
tik Gabrys grasinančiai prabilo.’’ 

Nusilenkimas prieš Gab
rio grasinimus, sako "Lai
sve." yra nusilenkimas prieš 
visą juodąją armiją, kuri 
užsimanė vadovauti Ameri
kos lietuviais. Toks nusilei
dimas esąs didžiai blėdingas 
Susivienijimui, kaipo pir
meiviškai lietuvių organiza
cijai.

Na. taip jau didžiai blė
dingas gal ir nėra. Visa juo
doji armija musų visuome
nės gyvenime nedaug tesve
ria. o ką jau kalbėt apie Ga
brį, kuris tik vakar iš laivo 
išlipo. Negerai tiktai 
kad toksai "Tėvynės”

tas, 
nusi

lenkimas duoda tam vyru
kui perdaug apie save many
ti. "Tėvynė" turėjo nušluos
tyt jam nosį taip, kad jis 
daugiau nedrįstų jos riesti 
augštyn.

BENDRO DARBO 
ARDYTOJAI.

Liūdna ir skaudu, kad ar
domas bendras Lietuvos 
šelpimo darbas; tečiaus ta
sai ardymas turi ir gerąją 

' savo pusę. Visuomenė bent 
pamatys, kas yra jos vieny
bės ardytoju, kas dėl siauros 
savo partijinės tendencijos 
nesidrovi griauti bendrąjį 
musų darbą net tokioj va
landoj, kada ugnis ir kardas 
naikina musų tėvų šalį, ka
da tūkstančiai Lietuvos gy
ventojų, netekę namų ir 
mantos, alkani laukia kuo- 

j greičiausios pagalbos.
Pirma niekas netikėtų, 

| kad tokį niekingą griovimo 
, darbą galėtų varyti taip va- į 
; dinami musų "tautiečiai,” i 
j kurie vsuomet mums kalbė- 
' jo, kad Lietuvos reikalai yra 
[arčiausia jiems prie širdies.

Bet dabar išlindo via iš 
i maišo. Kuomet visuomenė 
sušaukė New Yorkan šuva-, 
žiavimą ir per savo delega
tus išrinko Lietuvos Šelpimo 
Komitetą, kad jis rinktų au-! 
kas ir šelptų Lietuvos gy- ■

Į
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Lietuvių kunigų
davo kasdieną už degtinę, lirfllvmA
dabar išleidžia kitiems gy- HvKuiyUC LlvlUVUJv

do, kad socijalistai neįgvtų v • • i n •
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visuotina Naivybė.
Uždaryti visi monopoliai ir 

gertuvės.
Spalių 14 diena — tai žy

miausia diena bus Rusijos 
istorijoj. Nes tą dieną Ru
sijoj įvyko didelis stebuklas.

Spalių 14 d. buvo subata. 
Tai buvo paskutinė diena 
svaigalams. Todėl dideliuo
se miestuose žmonės pradė
jo rinkties prie monopolių 
jau nuo 4 valandos ryto. A- 
pie vidudienį ties monopo
liais stovėjo jau tokios mi- 

inios, kad per kelis blokus 
gatvės buvo kimšte prikim

štos. Kiekvienas veržėsi vis 
’ \ , kiekvienas norėjo
I paskutinį sykį nusipirkti 
numylėtos monopolkos. Kiti 
drapanas pardavė, o pirko
si degtinės. Ir nešėsi žmonės 
bonkas glėbiais, nešėsi mai
šais ir vežėsi ant rogučių.

i Tokios scenos dėjosi Pet
rograde, Maskvoje, Rygoje, 
Odesoje, Kijeve ir kituose 
didesniuose miestuose.

Atėjus paskirtai valandai 
vakare visų monopolių ir 
gertuvių duris užsidarė. Už
sidarė ir daugiau jau nebe- 
atsidaro.

Atėjo panedėlis, 16 d. Spa
lių. ir visoj Rusijoj, kaip ji 
ilga ir plati, niekas nega
lėjo gaut nusipirkti jau nė 
lašo degtinės, nė lašo konja
ko arba kitokio gėrimo. 
Tai buvo pirmutinė diena 
visuotinos blaivybės. Apie 
150.000.000 gyventojų no- 
roms-nenoroms, su viena 
diena likosi blaivininkais. 
Šalis, kuri užima šeštą dalį 
rišo žemės kamuolio saus- 
žemio.; šalis, kuri kas metai 
išgerdavo už SI.000.000,000 
degtinės, su viena diena nu
stojo gerus. Tai atsitiki
mas, kuriam žmogaus pro
tas nenori net tikėti.

Stebėtinos pasekmės.
Ir nuo tos dienos visur, 

kaip tik monopoliai uždary
ta, pasirodė stebėtinos pa
sekmės. Girtuoklystė Rusi
joj išnyko. Rusijos kaimie- 

! čiai dabar išrodo visai kito
kie žmonės. Turgaus dieno
mis ir per kitokias sueigas 
jie netik švariau pasirėdo, 
bet ir veidai jų kur-kas 
šviesiau ir linksmiau išrodo. 
Nėra barnių, nėra ir bylinė
jimosi. Ligos taip-pat žy
miai sumažėjo.

Šitą stebuklą Rusijoj pa- 
I darė, galima sakyt, vienas 
žmogus, Mykolas Dimitro- 
vič Čeliševas, kaimietis iš 
gimimo, buvęs namų teplio
rius, paskui Samaros miesto 
galva, o dabar milijonierius 
ir dūmos atstovas.
Blaivybė įvyko ačiū karei.

Čeliševas senai jau buvo 
degtinės priešas ir senai 
prieš ją kovojo. Dabar gi 
prie to prisidėjo ir aplinky
bės. Dabar jis kaip durnos at
stovas, turėjo progos prieiti 
prie paties caro ir išdėstyt 
jam, kiek degtinė neša Ru
sijai blogo. Jis jam įpasako
jo, kad degtinė sukėlė juri
ninkų maištus Sveaborge, 
Kronštadte ir Sevastopoly
je; kiti kariumenės maištai 

i taipgi per degtinę kilę. Ca
ras persigando. Jis tuojaus 
sušaukė ministerius ir pa-> 
sakė, kad reikia panaikinti 
netik degtinę, bet ir kitus 
svaiginančius gėrimus.

Iš pradžios tam priešino
si finansų minesteris, kuris 
klausė, iš kur tuomet paim
ti tuos $500,000,000, kuriuos 
dabar atneša degtinė.

Bet tas nieko negelbėjo. 
Caro brolis, kuris dabar yra 
vyriausiu kariumenės vadu, 
atsiminęs, kiek dėl degtinės 
rusai turėjo pralaimėti ka
rėj su japonais, tuojaus lie
pė uždaryti monopolius Lie
tuvoj, Latvijoj ir Lenkijoj.

Valdžia pamatė, kad pa
sekmės yra labai geros. 
Žmonės užsilaiko ramiai, 
bankuose

mės. Ir kuomet socijalistai 
pradėjo naikinamai Lietu
vai rinkti aukas, "tautie
čiai" pradeda jau atvirai a- 
gituoti, kad visuomenės at
stovų išrinktasai Lietuvos 
šelpimo Komitetas turi būt 
išardytas, štai vienas tų be
gėdžių rašo paskutiniam 
"Tėvynės" numery, kad jei
gu jiems, "tautiečiams,” ne
pavyko suskaldyti Visuoti
nąjį Suvažiavimą ir ten pat 
įsteigti du fondu, tai jis pa
taria. kad nors dabar bend
rąjį Lietuvos Šelpimo Fon
dą reikėtų suardyti.

"Lietuva" taip pat gieda:
"Su bendro veikimo idėja turi

me atsisveikinti, nors tas mums ir I 
labai skaudu butu. Vardan aukų i artyn, 
rinkimo pasekmingumo, vardan su
naikintos Lietuvos gelbėjimo rei
kalinga visiems veikti atskyrai.” 

Vardan 
vos reikia 
Ar reikia 
džių ? I

Liūdna ir skaudu, kad lie
tuvių tarpe yra tokių išga
mų, bet gerai nors tiek, kad 
tie išgamos dabar išlindo ai
kštėn. Visuomenė dabar ga
lės aiškiai pamatyti, kuomi 
yra musų "tautiečiai" ir, 
jeigu ji bus tiek susipratusi, 
išspirs juos iš savo tarpo.

Mes tikimės, kad musų 
"tautiečiai" pasidarys 
tuomi "hara-kiri.”
LIETUVIAI TAUTININ
KAI KARIAUJA PRIEŠ 

LIETUVĄ.
"Rygos Naujienose” ran
dama įdomių žinių iš karės 
lauko Lietuvoje. Paduodant 
čia kažkurias ištraukas:

"Kiek nukentėjo visa Suvalkų 
gubernija, apie tai smulkiai aps
kaityti, kol-kas visai negalima. Ke- 
liatas bažnyčių visai sugriauta, ke
liolika gerokai tik (bokštai) nu
griauta. Bažnyčių bokštus dau
giausiai patįs rusai nugriovinėjo, 
kad vokiečiai įsilipę negalėtų žval
gytis arba bevielius telegrafus in- 
taisyti. Vokiečiai užėmę kokią 
nors vietą ramiems gyventojams 
nieko nedarydavo, tik imdavo jų 
turtus, gyvulius, o už mažiausi pa
sipriešinimą grasindavo sušaudyti 
visus aplinkinių gyventojų vyrus 
nuo 14 ligi 60 metų. Sušaudydavo, 
tik intariamus šnipinėjime ir su
gautus bevagiant užmuštųjų ka
reivių daiktus. Kaikur vokiečiai 
uždėjo kontribucijas: didesniems 
miestams po 5.000 rub., mažes
niems po 500 rub. Daugiausiai 
nukentėjo Paprūsės gyventojai: jų 
ėmė maistą, javus, galvijus, arklius 
ir t. t. ant vietos vartojo ir gabeno
si sau į Prūsiją. Kaikuriose vie
tose patįs vokiečiai išsikūlė savo 
mašinas atsivežę javus ir nusika
sė bulves. Kuomet vietiniai gy
ventojai su ašaromis prašydavo 
bent maistui palikti, vokiečiai at
sakydavo: 'Eikite pažiūrėti, ką 
jūsų kareivija padarė Prūsuose! 
Mes su jums ir taip daug švelniau 
elgiamės!’ Vartotojų draugijų ir 
'Žagrės’ krautuvės tapo visai iš
plėštos.’’

Toliaus "Rygos Naujie
nos” sako, kad—

"Tarp kareivių, užėmusių Su
valkiją. buvo daug mokančių lie
tuviškai, lenkiškai, o net ir rusiš
kai. Kai-kurie buvo net įžymes
nieji Prusų-Lietuvos veikėjai — 
atstovas Steputaitis, "Birutės’ ir 
’Sukurio’ redaktorius Vanagaitis, 
'Savaitraščio’ redaktorius Stiklio- 
rius ir kiti.”

Amerikos lietuviai turbut 
atsimena, kad p. Vanagai
tis nelabai senai da važinė
josi po Ameriką rinkdamas 
aukas lietuvystei gaivinti, o 
šiandien tasai tautininkas, 
kaip ir keli kiti, eina su plė
šikais. kurie plėšia musų tė
vų šalį ir gyventojams gra
sina mirtimi!

Tautininkai, ką jus dabar 
pasakysite?

gelbėjimo Lietu- 
ardvti vienybė Iš

didesnių begė-

sau

CARAS STATYS KATA
LIKAMS BAŽNYČIAS.
Pereitoj subatoj Ivango- 

rodan, netoli Varšavos, buvo 
atvažiavęs caras ir apžiurė
jo sunaikintą vokiečių apie- 
linkę. Jis prižadėjo pasirū
pint pinigų pastatymui ka
talikams naujų bažnyčių, 
kur vokiečiai senas su- 

mi musų "tautiečiai” prade- griovė. Caras taip-pat ža- 
, jo nerties iš kailio, kam čiaudėjo pasirūpint pinigų ir 
prie to didelio darbo prsidė-1 nukentėjusiems . Lenkijos 
jo socijalistai. Jie persigan- gyventojams šelpti.

: Kas ir šelptų Lietuvos gy- • 
i ventojus, tai tie taip vadina-, _ •_ ___ _ i* *• m,__ jt <

i

i

į

Tuos 30,000,000 rublių, ku
riuos pirma žmonės išmokė-

Į veninio raikalams.
Pilna ir visuotina blaivybė.

Nuo to laiko laikraštija 
pradėjo didelę kovą prieš 
visus svaigalus. Pradėta 
reikalaut, kad svaiginamieji 
gėralai butų uždrausti ir 
pirmaeiliuose viešbučiuose 
ir restoranuose. Pradėta a- 
gituot ir siųsti peticijas val
džiai, kad svaiginamųjų gė
ralų net ir išdirbystė butų 
uždrausta Rusijoj.

Ir ačiū šitam spaudimui 
valdžia liepė svaiginamus 
gėralus visiškai Rusijoj pa
naikint.

Tas uždraudimas apima 
ne pačią tik Rusiją, bet ir 
užkariautus jos kraštus, tai. 
gi ir Lietuvą.

nigas P. dar įdavė motinai 
gerų saldainių, kad parneš
tų dukteriai. Motina parė
jus namo papasakojo viską 
dukterei ir indavė saldaines,

Delei uždraudimo rau 
donosios vėliavos.

Atsišaukimas į visas Mass. 
lietuvių draugijas.

Gal jau visiems Massa- 
/chusetts valstijos lietuviams 

yra žinoma, kad musų legi- 
i slatura pravedė naują įsta
tymą prieš raudoną vėliavą. 

•Tas padaryta 2 d. gegužės
1913 m. Lapkričio gi 2 d.
1914 m. Mass. vvriausis tei- 

tsmas galutinai tą įstatymą 
: užtvirtino ir dabar kas jį 
i peržengs, tas bus baudžia- 
imas. Tas statutas draudžia 
vartoti ir musų tautišką vė
liavą. kurios spalva yra 
taip-pat raudona. Statutas

; skamba:
"Fra draudžiama vartoti 

raudonas vėliavas gatvinėse 
parodose, nepaisant to, kad 
butų ir koks baltas parašas 

| ant vėliavos, kaip tai vardas 
draugijos, instaigos, ar tau
tos. Nėra paisoma ir to, 
kad ir kitokios baltos žy- 

■ mės butų — bile vėliava vi- 
' sa bus raudona — yra už
ginta pagal Mass. vai. įsta
tymą vartoti gatvinėse pa
rodose."

Taigi pagal šį neišmintin
gą įstatymą ir musų tautiš
ka vėliava yra uždrausta 
vartoti gatvinėse parodose. 
Bet pasiremdami Suv. Val
stijų konstitucija, kuri 
leidžia visoms tautoms var
toti savo vėliavą šalia S. V. 
vėliavos, mes irgi, kaipo 
tauta, privalome reikalauti 
sau tos pat teisės, kokios y- 
ra suteikta kitoms tautoms 
— vartoti savo tautos vėlia
vą. Taigi privalom protes
tuoti prieš tokį Mass. V. le- 
gislaturos padirbtą įstaty
mą, kuris tą teisę mums ati
ma.

Mes gyvenantieji Mass. 
valstijoj lietuviai, privalom 
protestuoti, šaukdami vie
šus susirinkimus, be skirtu
mo musų politiškų arba ti
kybinių pažiūrų. Protestus 
siųskime reprezentantų bu
tui (house of representati- 
ves), reikalaudami to įsta
tymo atšaukimo.

Visos draugijos ir kuopos 
visokių susivienijimų veiki
me išvien prieš tą statutą ir 
turime pasiskubinti, nes 
dabar laikas, kadangi prieš 
tą protestuoja ir Harvardo 
universitetas, ir daugybė vi
sokių kitų tautų draugijų. 
Taigi ir mes kartu prie jų 
prisidėkime ir parodykime 
tiems Įstatymų darytojams, 
kad jie turbut jau neturi ką 
veikti, jeigu prie raudonos i 
spalvos prikibo.

Varde Brocktono Ukėsų 
kliubo:

M. D .Tuinila, 
John Ustupas, 
J. Rindzevich.

SERBAMS PRADEDA 
NESISEKT.

Kaip Austrija skelbia, 
serbams pradeda jau nesi- 
sekt. Jų kariumenė trau
kiasi prieš austrus Serbijos 
gilumon. Austrija turinti 

indėliai pakilo. 93,000 karės belaisvių.

!

>
■ damas tikinčiu 1 
maniau šį atsitikimą užtylė
ti. Bet nuolatiniai kunigų 
užsipuldinėjimai ant laisve- 

! snės dvasios žmonių, o ypa
tingai pastaruoji i*”’ku, ka
da iškilo ši baisioji karė Eu- 

' ropoję, jie be paliovos tikri
na tamsiems žmonėms, buk 
šios karės priežastis — tai 
privisimas perdaug bedievių 
pasaulije: Dievas dabar be
dievius baudžia, o sykiu tu
ri nukentėti ir tikinti žmo
nės, tai aš esu privers
tas čionai iškelt i aikštę vie
ną "incidentą,” kad parody
ti tikintiems, kad jeigu jau _______ c ________
Dievas surengė šią karę dėl i žinias.”
bedievių, tai ar nebus tiktai Taigi, brangus skaityto- 
tais bedieviais patįs kuni- jau> šitas atsitikimas, kaip 

i augščiau minėjau, yra gal 
tik vienas iš tūkstančio, ku
risai išėjo aikštėn, ir tai dar 
nevisai aikštėn, nes tik man 
būnant artimoje giminystė- 

' je su tos merginos tėvais, 
j pasisekė nuodugniai viską 
■ sužinoti. Kiti net ir kaimy
nystėj gyvendami ne viską

Atvažiavęs į šią šalį ir bu- kurias duktė nė nepažiurė- 
—-- ĄLL-Ąj kataliku, jus, trenkė su piktumu ant

žemės.
Potam, neužilgo mergai

tė E. R. tapo išvežta į Var- 
šavą. Ar ją ištaisė Varsavo- 
je, ar ne — neteko sužinoti, 
nes aš greitu laiku išvažia
vau į Ameriką. Kunigas P. 
greitu laiku tapo iš Vilka
viškio iškeltas į Kalvariją, 
kur tarp davatkų buvo uo
liausiu tvėrėju "gyvojo ro
žančiaus,” "Žiburėlio” dr- 
jų, o per savo pamokslus la
bai keikdavo žmones, kurie 
skaito geresnius Lietuvos 
laikraščius, kaip va: "Lietu- 

j vos Ūkininką.” "Lietuvos

1

gai.
„ Lietuvoje, Suvalkų gub., 

Vilkaviškio parapijoj, kle
bonaujant kun. dzekonui D. 
buvo tokis atsitikimas (Ži
noma, tai iš tūkstančio vie
nas, kurisai išėjo aikštėn). 
Pas dzekoną D. gyveno jo 
sesers mergaitė E. R. iš Bol-

1
supių kaimo, Keturvalakių dar žino. Mat merginos tė- 
parapijos. Tą mergaitę dze- vams yra užginta kunigų 
konas pasiėmė pas save už po amžinojo pragaro baus- 
augintinę, būnant jai dar 
tik kokios 10 metų amžiaus. 
Jis ją leido į miesto mokyk
lą ir išmokino rankų darbo.

Ir taip visą laiką mergai
tė gyveno klebonijoj po glo
ba savo dėdės kunigo. Čia 
turiu pažymėti, kad sukakus 
mergaitei 14—15 metų, ka
da tik parvažiuodavo pas tė
vus, visuomet girdavosi, kad 
kunigėliai ją labai myli. Pa
galiaus pereitais metais, t.y. 
1913 m., ta visa kunigėlių 
"meilė" jau išėjo į aikštę.

Toj pačioj Vilkaviškio pa
rapijoj prie to paties dzeko- 
no D., gyveno kunigai: P. 
ir S. Abudu tiedu kunigai tą 
mergaitę mylėjo ir abudu ja 
naudojosi per gana ilgą lai
ką. Bet tarp kunigo P. ir 
S. iškilo nesutikimas, ka
dangi abudu norėjo turėti 
prie tos merginos pirmeny
bę.

Vieną kartą atėjo kunigas, 
S. Į merginos kambarį, bet- 
merginos kambary nerado.!
Nujausdamas, kad mergina naujaį įrengtam Liaudies 
randasi kunigo P. kambarį-| name vietinė socijalistų 
je, kunigas S. nubėgo grei-1 kuopa surengė paskaitą, 
tai pas dzekoną ir pasakė, i skaitė drg. P. Kurkulis te- 
kad jo augintine randasi ku-j moje. "Sicijalizmas, kunigi- 
nigo P. kambaryje. Ta žinia j ja ir lajSvamanvbė.” 
dzekona kaip perkūnas tren. Paskaitaj aiškinama kas 
ke. bet truputi apsimalsinęs,; vra socijalizmas, kaip jis 
jis povahai priėjo prie ku!’ 
nigo. P. kambario durų 
staiga jas atidarė... Dievu-Į 
lėliau tu mano, 
randa sėdinčią ant kelių ku
nigo P. glėbyje. Dzekonas 
užsidegęs piktumu daugiau 
ant savo giminaitės, negu 
ant kunigo, tuojaus išvijo 
ją iš klebonijos.

Mergina parvažiavus pas 
tėvus ir jausdama, kad jau 
neužilgo pastosianti moti
na, išpasakojo viską savo 
motinai. Nespėjo tėvai aša
ras apšluostyt iš gailesčio 
ir nusiminimo, kaip iš Ke
turvalakių klebonijos atėjo 
pranešimas, kad merginos 
motiną kuogreičiausia nori 
matyti Keturvalakių klebo
nas. Nuėjus motinai į klebo
niją, tuoj klebonas nusive
da ją į privatinį kambarį, 
kur randa sėdint ir atvažia- 

j vusį kaltininką kunigą P.
Abudu dvasiškiai pradėjo 

prašyt motinos, kad ji jokiu 
į budu neišduotų kunigo P. 
; žmonėms, kaipo savo duk- 
| terš suvedžiotojo, paaiškin- 
[ darni, kad tai ne jo vieno 
(darbas, o drauge ir kunigo 
; S. Už išdavimą jį žmonėms 
ipagrąsino, kad jie (tėvai) 
j niekur o niekur negalėtų 
gauti išrišimo per išpažintį, 
nors išpažinties eitų pas pa
tį šventą tėvą. O jų dukterį 
jie prižadėjo išvežti į Var-

me apie tą kalbėti, todėl jie 
ir tyli. Taigi, jeigu jau, kaip 
kunigai žmonėms skelbia, 
Dievas užleido šią karę ant 
žmonių už bedievių griekus, 
tai pamąstyk mielas skaity
tojau, ar nebus tiktai patįs 
kunigai tais didžiausiais 
bedieviais ir griešninkais, 
už kurių griekus žmonija 
dabar kenčia šią karę.

Jonas Gavėnas, 
AVorcester, Mass.

Nuo Redakcijos: Straips- 
. nelio autorius paduoda visų 
i paminėtų čia kunigų pilnas 
pavardes, bet mes dėjome 
tik po vieną raidę, tikėda- 

i miesi, kad taip bus geriau.

■(

į

NORWOOD, MASS. 
Velniai ir ponas Licipierius 

neteks sau vetos. Katali
kų nė vienos dūšios 

nėra danguj.
Norwoode nėra katalikų.
Lapkričio 15 d. pirmą syk

I turės Įvykti ir jog vienintė- 
ir lis darbininkų tikslas turė

tų būti — siekimas prie so- 
merginą ; cjja]įzmo įkūnijimo Aiški- 

į no plačiai kodėl kunigija 1 
i priešinga mokslui, o sykiu 
ir socijalizmui. Mokslui ji 
priešinga todėl, kad katali
kų religija, kurios pamatu 
yra žydo Maižiešiaus para
šytos pasakos — Biblija, ne
gali sutikti su naujojo mok
slo taisyklėmis. Naujaga- 
dinis mokslas Bibliją sumu
ša Į skeveldras, o atmetus 
Bibliją eina velniop visas 
katalikų tikėjimas. Socija
lizmui gi kunigija priešin
ga viena jau ir dėlto, kad 1 
socijalizmas, kaipo visasvie- B 
tinis pasaulio darbininkų ju- \B 
dėjimas, sutinkantis su mo- B| 
ksio teorijomis ir progresu, 
yra pavojingas katalikų re
ligijai. Mokslas sumuša vi
sas besąmoningas religijos 
dogmas, socijalizmas-gi vi
same taikinasi su mokslu. 
Vadinas, socijalizmui įvy
kus religijos prietarai turė
tų išnykti, nes visi žmonės 
apsišviestų. Išnykus religi
jos prietarams turėtų atsi
sakyti nuo savo humbukiš- 
ko biznio ir visa kunigija. 
Per tai kunigai kuolabiau- 
sia ir šmeižia mokslą, soči- ■
jalizmą ir jų išpažintojus. B

Pasiremiant mokslininkų ■
nuomonėmis, paskaitoj’e bu- ■

šavą ir tenais išgydyti. Ku- vo darodinėjama pasaulio
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susitvėrimas, žmogaus išsi-j 
vystymas iš žemesnių gyvu- j 
nų ir sykiu nurodoma, kaip 
kvailai apie tai aiškina Bib
lija. Prelegentas sako: 
"Žmogus yra niekas kitas, 
kaip gyvulis pasiekęs augs-Į 
čausį išsivystymo ir civili
zacijos laipsnį ir jeigu žmo
gus, anot kunigų teorijos, 
turi dūšią, tai ją turi turėti 
ir visi kiti gyvuliai.”

Jis pasiremdamas astro
nomija taipgi darodinėjo, 
kad viduryj žemės nėra jo
kio pragaro, nes bus laikas, 
kuomet musų žemė išnyks, 
kaip išnyko ir daugybė dan
giškų kūnų, ji vėl pavirs į) 
gazus bei atomus, kol ilgai-1 
niui iš tų atomų vėl nesusi-, 
darys nauja pasaulinė siste-i 
ma, nes pasaulyj nieko nėra 
amžino, išskyrus medegą ir 
gyvybę. Prelegentas sako: 
"Jei mokslas darodo, kad 
musu žemė su laiku navirs «- A
į mažyčius atomus, vadi
nas, iš jos viduržeminio pra
garo pasiliuosuos ir neteks 
sau vietos visi prakeiktieji, 
velniai ir net patsai ponas 
Licipierius.”

Buvo aiškinama, kaip at-l 
sirado katalikų religijos 
apeigos ir kitos dogmos ir 
perbėgta katalikų bažnyčios 
istorijos pradžia.

"žvaigždžių spindulis ei
na su greitumu 186,300 my
lių į sekundą ir nuo pačios 
artimiausios prie musų že
mės žvaigždės Alfa, spindu
lis ateina tik per 4 su puse 
metų. Yra gi žvaigždžių, 
kurių spindulis tepasiekia 
žemę per 60,000 metų, vie
nok reikia žinoti, kad ir už 
tos žvaigždės da nėra jokio 
dangaus. Biblija sako, kad 
nuo pasaulio pradžios yra 
tik apie 7,000 metų. Tuo 
budu, jei katalikų dūšia ir 
galėtų skristi greitumu 
žvaigždės spindulio, po 186, 
000 mylių į sekundą, tai 
nuo Biblijos pasaulio pra
džios nė viena dūšia da ne
būtų dangaus pasiekusi” — 
sako prelegentas.

Čia visi ėmė juokties. Ka
talikai gi baisiai įsižeidė. 
Pasibaigus paskaitai J. Pe- 
ža pasiprašęs balso užsipuo
lė, sako, prelegentas išsita
rė, kad socijalizmas ne
griauna tikėjimo, tuo tarpu 
gi jis pats savo paskaitoj jį 
griovė iš pat pamatų. Jam 
atsakinėjo drgg. Žiurins- 
kas, J. Pakarklis ir šarga- 
lis. Drg. Kurkulis sako, 
reikia tikėjimą mokėt at
skirti nuo religijos. Pasau
lio sutvėrimas, žmogaus iš
sivystymas, pragaras, dan
gus, nėra tikėjimas, bet re
ligijos dogmos. Religija gi 
nereikia nė griauti, ji senai 
jau mokslo sugriauta. So
cijalistai sekdami mokslą, 
religiją, kaipo prietarus 
temdinančius minių protą, 
griovė ir griaus. Bet ne ti
kėjimą, nes tikėjimo nė ne
galima išgriauti. Žmonės, 
jei ne į šviesesnę ateitį, tai 
visgi į ką nors, ko mokslas 
ir Žinija neišaiškino, tikėjo 
ir tikės.

Akyva pastebėti, drg. Pa
karklis beaiskusuodamas 
privedė katalikus prie to. 
sako, aš žinau, kad iš jūsų 
čia nė vienas netikit į reli
gijos dogmas.
— sako 
vienas, kad čia kur nors 
kampe tupi velniukas. Salė
je kįla juokas. Nė vienas 
katalikas neatsiliepė. Reiš
kia, katalikai nė vienas ne
tiki, tik vardą katalikų ne
teisingai sau savinasi.

Lukšių Juozas. 
DETROIT, MICH.

Gruodžio 6 d. vietinės lai
svamanių ir socijalistų kuo
pos "Aurora" salėj, 1167 
Chene st., rengia debatus. 
Tema: "Ar socijalizmas
priešingas Rymo katalikys
tei, ar ne?" Nuo laisvama
nių debatuose dalyvaus M. 
Mockus, nuo socijalistų drg. 
Kasparka.

J. Domininkonas.

Atsiliepkit 
ar jus tikit bent

SO. FRAMINGHAM, 
žmogžudystė ir trjs saužu- 

dystės.
Liepos 3 d. Stasys Kristo- 

pavičius atėjo pas savo my
limąją Magdę Brach ir pra- 

jšiesi įleisti į vidų. Mergai
tės gyveno dvi viename 
kambaryj ir atsakė, jog jau 
rengiasi eit gulti ir todėl 
neįsilec'ą. Jis ilgai nelauk
damas daužė su koja į duris 
ir paleido šūvį iš revolverio 
augštyn. Persigandę mer
ginos krito ant aslos, tuom 
tarpu jis įnėjęs į vidų pa
leido tris šuvius Brachiutei 

i į krutinę ir mirtinai sužei
dęs pabėgo. Nugabenta li- 

' gonbutin ir pagyvenusi 17 
ivalandų mergaitė pasimirė.

Jis, matydamas, kad iš 
policijos rankų neišsisuks, 
— nusišovė. Priežastis tos 
kruvinos tragedijos yra ta, 
kad ji nenorėjo palikti jo 
moteria. Jis paėjo iš Šiau
lių pavieto, 23 metų am
žiaus, ji Galicijos lenkė 19 
metu amžiaus

Du mėnesiu atgal prisi- 
girdė V. Danilevičiute-Kaš-1 
činskienė. Vyras negalėda
mas jos saužudvstės perneš
ti, neužilgo taipgi nusišovė. 
Ji kaunietė, jis Vilniaus gu- 
bernijos. Buvo vedę vos 10 
mėnesių.

Framinghamietis.

tų — žodžiu — nors kunigas 
deda visas jiegas, kad tik 
Liaudies namui užkenkus, 
bet kaip priežodis sako: 
”Šunio balsas dangun nei
na.” Taip lygiai ir musų 
kunigo Dzievulis nepaklau
sė.

Liaudies namas, tarsi iš 
paties Apveizdos malonės, 
jau užbaigtas ir lapkričio 
26 d. turėsime jo iškilmingą 
atidarymą.

Ta negeistina naujiena 
sudrebino musų "dusių ga
nytojo” kinkas ir jis bijoda
mas, kad jo avelės "nenu- 
škudėtų” pasiklausyti nau
dingų prakalbų, ant tos pa
čios dienos parengė kokias 
ten savo rųšies orgijas. Mat, 
kad jau pirmvneigos iš prv- j 
šako nesulaukia, tai nors iš 
užpakalio pamėginsiąs kib
ti.

Sakvčiau, gėda kunigui 
taip elgties, bet ką tai reiš
kia! Juk kada Dievas žmo
nėms gėdas dalvjo, tuomet 

i kunigo, turbut. nė ant svie
to nebuvo, todėl ir pasiliko 

j begėdžiu. Pranašas.

AKRON, OHIO.
Prasidėjus karei Europoj 

musų vyrukus paėmė "va-Į 
! jaunas ūpas.” Tikroj ka-1 
j rėj dalyvauti negalėdami 
Į sumanė subatvakariais da- 
■ rvti "manevrus ant dumpo.” 
j Bet, trūkstant generolo, iš- 
I manančio apie kariškus rei- 
! kalus, manevrai nelabai se-

I

L. S. S. 64 kp. nariai S. driulevičius savo trumpoj 
Večkys, P. Starzdas ir A. kalboj palipstydamas kuni- 
Jakubavičius išvažiavo Val- 
paraisan mokinties. A. Ja- 
kubavičius išvažiuodamas 
padovanojo kuopos knygy
nui už $13.00 vertės knygų. 
Už tai kuopa jam ištaria di
delį ačiū!

Darbai labai sumažėjo ir 
da kasdien vis darbininkus 
nuo darbo atleidžia.

Teisybės mylėtojas.

DETROIT, MICH.
Nesenai musų kunigas 

per pamokslą bažnyčioj iš- kasi, nes nekurie grįžta na 
vadino savo į 
prasmirdusiais i 

įSako, "net širdį spaudžia, 
kai pamatai parapijoną-ka- 
taliką gulintį kur patvory7 

: su nupjaustytomis nosimis 
ar ausimis. Visus savo pi
nigus prarijai, o man algos 
neužmokat.”

Ištiesų tokiems gaivalams 
į ir negalima pririnkti tin
kamesnio vardo, šeštadie- 

Įnio, ar sekmadienio vakare, 
net baugu praeiti pro tūlas 
lietuviškas grinteles. Ten 
girdisi tokių meliodijų ir 

; matosi tokių vaizdų, kurie 
rodos tik keturkojams gy
vūnams tiktų, bet ne civili
zuotam žmogui.

Liet. Šv. Jurgio parapijo
nų tarpe nepaprastas bruz
dėjimas. Mat visas parapi
jos turtas yra užrašytas vy- 

: skupui ir užrašuose nepažy
mėta kokios tautos yra toji 
bažnyčia ir jos turtas.

Bažnyčia pastatyta 1910 
m. ir tik dabar parapijonai 
pmatė visą dalykų stovį 
anomališkam padėjime. Pa
matę kontrakto klaidą, nu
ėjo pas vyskupą prašyt, kad 
pertaisyti kontraktą ir kad 
vyskupas vienas negalėtų 
valdyti bažnyčios ir kartais 
nepavestų jos airiams ar

parapi jonus; mo su perskeltom galvom ir 
meitėliais. ■ išmuštais antakiais.

Pereitos subatos vakare 
i įvyko susirėmimas su tik
rais priešais — vengrais. 
Bet pastarųjų turėta geres
nės poziciios ir mūsiškiai 
"su garbe” turėjo bėgti nuo 
mūšio lauko — dumpo. Pa
siliko tik narsiausias S., ku
ris pasiryžo, 
paguldvti 
nę.” Bet 
pusgyvis 
isprukt į 
rio butą) ir tuomi išgelbėti 
savo gyvastį.

Geistina, kad kuogrei- 
čiausia čionai pribūtų vyčių 
e-enerolas — Maikio tėvas. 
Suorganizavęs iš vietinių 
vyrukų vyčių ”ordeną” tik
rai pagarsėtų ir pakeltų 
tautos vardą.

Gėda vietiniams lietu
viams kęst savo tarpe to
kius nedorėlius — mušei
kas. Kartus.

I

kad ir galvą 
"už carą ir tėvv- 
prisiėjus riestai, 
led-ne-led sočio 
tvirtovė (d. Side-

LAVVRENCE, MASS. 
Vaidino dvi opereti.
Tautininkai parsikvietė 

iš So. Bostono "Gabijos” na
rius ir M. Petrauskui vado
vaujant vaidino 2 opereti: 
"Adomas ir Jieva” ir "Ma
lūnininkas ir Kaminakrė- 
tis.” Lošėjai ne visi atliko 
gerai savo roles, išskyrus 
kaminakrėti, malūnininką 
ir io tarnaitę.

Vienas mažas incidentas. 
Skelbimuose buvo rašyta, 

vos

ELIZABETH, N. J.
Lapkričio 11 d. čia atsibu

vo konferencija 9 vietinių 
draugijų delegatų: Tėvy
nės Mylėtojų, Lietuvos Sū
nų ir Dukterų, Laisvės, U- 
kėsų kliubo, Demokratų 
kliubo, 147 kp. L. S. S., 5 kp. 
S. L. A. ir 4 kp. Lietuvių 
Moterų Progres. Susivieni
jimo.

Konferencijoje tapo iš
rinktas komitetas rinkimui 
aukų dėl šelpimo Lietuvos 
nukentėjusios nuo karės. 
Komitetan išrinkti šie: pir
mininku — F. Petrašiunas, 
pagelb. — A. Pranckietienė, 
prot. sekr. 
turtų sekr

1 iždininku - 
į tris iždo globėjai: J. Ribin- 
skas, S. Morkis ir B. Boč- 
kiutė. Komitetas pavadin
ta: "Elizabetho Lietuvos 
Šelpimo Komitetas.”

1) Nutarta, kad butų iž
dininkas pastatytas po kau
cija $100.00 ir kad ižde 
neturi rastis daugiau suau- 
kautų pinigų, kaip $100.00. 
Surinkus daugiau tuoj tu
ri būti pasiųsti ”Lietuvos 
Šelpimo Fondo” iždininkui 
per finansų sekretorių.

2) Išrinkti aukų rinkimui 
kolektoriai, kurie turės nuo 
vietinio komiteto paliudyji- 
mus ir rinks aukas: po stu- 
bas, draugijų susirinkimus, 
pasilinksminimo vietose ir 
kitur. Išrinkti rinkėjai šie: 
V. Senkus. J. Burkauskas, 
R. Barauskas, S. Liutkus, 
A. Pranckietėnė ir B. Boč- 
kiutė.

Taipgi nutarta rinkti ki
tais budais:

a) Surengti prakalbas, 
kad išaiškinus žmonėms 
Šelpimo Fondo reikalingu
mą ir naudingumą.

b) Parengti balių.
c) Parengti fėrus.

Nuo visų tų pramogų visas 
pelnas eis "Lietuvos Šelpi
mo Fondui.”

Lietuviai! neatsisakyki
te nuo aukų, kur užeis mi
nėti aukų rinkimai. Au
kaudami Liet. Šelpimo Fon- 
dan nušluostysime ne vienai 
našlei ir našlaičiams ašaras. 
Kaip matote viskas yra su
tvarkyta gvarantuojamai ir 
nežus nei vienas jūsų suau- 
kautas centas. Gabriui ir 
jo biuro palaikymui iš čia 
nebus duota nei sudilusio 
verdingio. atiduota bus al
kaniems Lietuvos žmonėms.

F. Petrašiunas.

i

•X •
— J. Žalionis,
— A. Zailskis, 
M. Spaičis ir

!

gus, tikinčiuosius įžeidė. 
Nekurie net ir svetainę ap
leido, kurie karštai tiki savo 
pincipui, o kurie ir pasiliko, 
tai girdėti buvo išmetinėja
ma, kad ne vietoj buvo An- 
driulevičiaus išsitarimas. 
Andriulevičius rodos už pa
stabą nepyks, o minersvil- 
liečiai taipgi jam dovanos, 
kaipo jaunam kalbėtojui. O 
jis ant toliaus saugosis ir 
bus taktingesniu.

Kaip ten butų nebuvę, bet 
visgi žingsnis pirmyn. Lie
tuvos Šelpimo fondui, atme
tus iškaščius, liko $20.04 au
kų.

Šis vakaras, išdalies, ne
nusisekė dėlto, kad drgg. 
Pietaris ir Andriulevičius 
sutiko viską atlikti už $10., 
bet žmogus, kuris prižadėjo 
atvežti paveikslus, sulaužė 
savo automobilių ir prisiėjo 
skolint kitą. Vietoj $10.00, 
tuo budu, turėjome apmokė
ti $25.00 ir $15.00 skiriamų 
L. š. Fondan žuvo.

Minersvillės publika jeigu į 
netapo užganėdinta šiuomi 
kartu, tai ne iš rengėjų pu
sės. Mes gi tai spragai da- 
pildyti turėsime parengti i 
pramogą kitą, kad pilnai 
užganėdinti publiką ir galė
sim daugiau aukų surinkti.

Į vakarą visų įeigų buvo 
$53.75. Iškaščiai: svetainė 
$5.00, paveikslų atvežimas 
$25.00, įžangos tikietai ir 
apskelbimai $3.75. Viso 
33.71. Į Fondą aukų liko 
$20.04, kurias siunčiu iždi
ninkui K. Šidlauskui.

J. Ramanauskas.

I

I
; šiaip kokiai įstaigai.

Jo didybė vyskupas, nė 
kiek neatkreipė nė atidos į 
jo vergų maldavimus ir ga
lop matydamas, kad tie 
klumpiai" varsto jo kleboni- kad įžanga visai pigi, 
jos duris ir mindžioja "šven- 25c. ‘ Nusipirkę bilietus už 
tas” jo karpetas, pavedė 25c. žmonės atsisėdo į pir

atuos dalvkus savo , ~
tui. r . „_.r____ 7___ z_______ v
turtas siekia į $15,000.00. nė§ yra brangesnės. Žmo- 
Gaila butų jeigu sunkiai už- nės išsiėmė skelbimus paro- 

I dirbti žmonių pinigai žūtų dė, kad įžanga 25c. Prieina ______ r______ o___
Romos trusto — vyskupo D Petrauskas ir aiškiu, žiaurus, rodos, lyg butų pri- 
kišeniuj, bet ką gi ir daryt. kad yra ir aukščiau, o tie tariama kariaujantiems ti- 
Juo skaudžiau tamsuolius buk nesuprasdami klausia, i ronams! Lyjo ir buvo labai

advoka- rnąsias vietas, bet juos iš 
Bažnyčia ir parapijos ten pavarė, sako, šitos sėdy-

MINERSVILLE, PA. 
Lietuvai pagalbon.

Lapkričio 8 d. L. S. S. 15 
kp. parengė vakarą. Rodė
me krutančius paveikslus. 
Vakaro pelnas paskirtas 
Lietuvos šelpimo Fondui.

Vakaras pasirodė gana

nulups, tuo greičiau turės 
jie susiprasti.

Lapkričio 28 d. L. S. S. 
157 kuopa vaidins "Ekspro- 
prijatorių," svetainėje "Au
rora,” 1167 Chene st. Kvie
čiami visi lietuviai atsilan
kyti. Frenkutis.

NORWOOD, MASS.
Kunigo balsas dangun 

neina.
Nors vietos kunigas kas 

nedėldienį iš sakyklos ir.ka. vėliau bilietų pardavė-:žiau ir tinkamiau. Su tuom 
šiaip jau prie^ bile progos,' jai sekantiems žmonėms jau tiek to. Bet antra yda įsi- 
plusta tuos žmones,. kurie nard avinė jo bilietus po 35c. skverbė biski didesnė, kurią 
darbuojasi dėl Liaudies na- ir 50c., nors ir turėio po 25c. reikia nors kiek pataisyti, 
mo pastatymo ir savo avė- Kiti nusipirkę už 75c. bilie-1 Tame yra klaida. Mes šau
les grąsina, kad tik tie prie tą buvo pasodinti prie pat kėm bepartyviškai visus mi- 
L. namo statymo neprisidė- durų. nersvilliečius, o drg. V. An-

"kur aukščiau, mes aukš
čiau nenorim.” Jiems vėl 
aiškinama, kad aukščiau, 
tai reiškia brangiau. Tie iš
siima po lc. ir duoda, dabar, 
sako, bus augščiau. Iš jų 
reikalauta do 50c., bet jie 
nemoka. M. Petrauskas sa
ko, kad Bostone nesą tokiu, 
prešingų žmonių, šie vėl susirinko, kaip nešti pašel- 
atkerta, kad Lawrence žmo-. pą savo broliams nuo karės 
nes ne mulkiai, kiek ant pa- nukentėjusiems. Bet butų 
garsinimų mato, tiek ir mo-! visgi geriau, kad butų gra- 

,1— vėliau bilietų pardavė-: žiau ir tinkamiau. Su tuom

šalta. Bet duosnųs miners- 
villiečiai ant to nepaisė ir 
susirinko gana skaitlingai.

Tik nekurios ydos pasida
rė iš rodytojų pusės. Viena, 
kad paveikslai buvo ga
na prasti, ir neaiškus; bet 
tas mums nesvarbu. Juk 
ne taip jų žiūrėti žmonės

COLLINSVILLE, ILL.
Lapkričio 2 d. iš nakties 

rado lovoj negyvą Fridriką 
Markestą. Priežastis mir
ties — širdies liga. Buvo 63 
metų amžiaus. Paliko var
ge moterį su dviem mergai
tėm.

A f a Markestas buvo vie
nas iš progresyviškiausių 
lietuvių liuteronų Collinsvil- 
lėj. Prieš kelioliką metų ve
lionio pastangomis tapo sut
verta laisva pašelpinė drau
gija vardu "Amerikos Lietu
vių Susivienijimas," kuris ir 
dabartiniu laiku gana pui
kiai gyvuoja. Viršminėtą dr- 
ją velionis kitaip nevadin
davo, kaip tik "mano drau
gystė.”

Lapkričio 4 d. nusišovė 
Pranas Šileris. Saužudys- 
tės priežastis, manoma, bu
vo pinigiški reikalai. Mat, 
velionis buvo senas smukli
ninkas, o kaip, žinoma, da
bartiniu laiku darbai suma
žėjo — tai ir biznis buvo 
"bum.” Velionis Šileris bu
vo vienas pirmesnių lietuvių 
Collinsvillėj; jis čia išgyve
no virš 30 metų. Paliko mo
terį ir užaugusį sūnų; buvo 
vedęs vokietę.

Lapkričio 3 d. valdiški 
rinkimai atsibuvo gana ra
miai. Keliatas ir lietuvių 
darbavosi už republikonų ir 
demokratų kandidatus, ži
noma, už stiklą rudžio. Tiek 
pastebėtina, kad tie musų 
"lietuviški politikieriai" tik 
tiek turi supratimo apie po
litiką, kaip ožys apie astro
nomiją. Nekurie iš jų visai 
"negramotni," mat, ubagai 
dvasioje!

L.S.S. 18 kp. Teatrališkas 
Ratelis mokinasi 4-rių veik
smų komediją — ” 
Kaip girdėt, apie Naujus 
Metus manoma suvaidinti. 
Linkėtina gero pasisekimo.

A. Danevedęs.
Port Washington, L. I.—
Čia L.S.S. 224 kp. nariai 

vaidino Žemaitės komediją 
"Musų Gerasis." Tai pirmas 
dar musų mieste vaidinimas 
lieituvių kalboj. Sulošta vi
dutiniai. Ta patį vakarą kal
bėjo drg. J. Neviackas apie 
Europos karę ir Lietuvos 
vargus.

JERSEY CITY, N. J. 
Ką veikia dievobaimingi 

musų žmoneliai.
Pora metų atgal susitvė

rė čionai dievobaimingų 
žmonių draugija. Iš pra
džios ji augo. Bet dabar ji 
pradeda jau pulti. Daug 
narių patįs atsisakė, o kitus 
pati draugija išmetė už ne
atlikimą velykinės ausinės.

Bet ką ši draugija veikia? 
Pirmutiniu jos tikslu buvo 
— išnaikinti laisvas draugi
jas. Bet tas nepasisekė na
bagams. Toliaus tie dievuo- 
ti vyrukai norėjo apskelbti 
kryžiaus karę socijalistams. 
Nepasisekė ir tas.

Dabar nupirko savo pir
mininkui saliuną ir iš visų 
kampų plaukia tie žmoneliai 
į katalikišką saliuną krikš
čioniško alaus gerti. Pasi
gėrę gi skaldo sau galvas ir 
laužo kaulus. Prieš rinki
mus pasitaikė svečių, tai per 
tas šventes muštynėse vie
nam girtuokliui nulaužė ko
ją ir dabar tas guli ligonbu- 
ty. Kitą rado primuštą vos 
gyvą skiepe. Treti prisigė
rę susimušė už moteris. Ke
tvirti susikruvino vienoj lie
tuviškoj bučernėj.

Visa ta peštukų ir girtuo
klių kompanija 
dievobaimingos 
nariai. Sakau 
mingos,” nes ir susirinkimą 
atidarydami visi turi sulyg 
"konstitucijos” persižegno
ti. Dabar jie rengiasi savo 
bažnyčią šventyt. Kažin, ar 
apsieis ir tenai be muštynių. 
Gerai padarė visos pažan
gesnės draugijos atsisaky- 
damos tame pašventinime 
dalyvauti. Nes dalyvauti 
su tokiais jurgiukais-peštu- 
kais šviesesniam žmogui 
tikrai yra gėda. Jersietis.

Gera republikonų ir demok
ratų valdžia, ji nesigaili dar
bininkams karštų švino ku- 
lipkų. F. Levinskas.

Ansonia, Conn.— L. S. S. 
186 kp. nariai, lapkričio 14 d. 
vaidino dramą "Žmonės.” 
Lošimą galima pavadint ge
riausia pavykusiu iš visų ko
ki čia kada buvo. Sulošta la
bai gerai, o ir patsai veika
las pavyzdingas. Buvo ir de
klamacijų. Gerai išgarsinus 
publikos iš apylinkės mies
telių prisirinko nemažai. Vi
si buvo užganėdinti ir užsi
laikė ramiai.

Žem. Svyruoklis.

— tai vis 
draugijos 
"dievobai-

Kas mums rašoma.

Larence, Mass.— Lapkri- 
j čio 15 d. buvo viešas lietuvių 
i susirinkimas sutvarkymui 
ir išrinkimui aukų rinkimo. 
Kalbėjo d-ras Mikolaitis a- 
pie karę, ir A. Ramanauskas 
ragino rinkt aukas, sykiu 
nupeikė "partijas,” nes jos 
ardančios lietuvių vienybę. 
Tik gaila, kad nepasakė ku
ri "partija” ardo, ar tik ne 
ta prie kurios ir p. Rama
nauskas priguli.

Gruodžio 6 d. L.S.S. 64 
kp. vaidins "Nihilistus” prie 
kurių dabar stropiai rengia
si. Dilgė.

Athol, Mass.— Athol’io 
pirmeiviai nemiega, bet dir
ba. Jie turi sutverę Lietuvių 
Apšvetos Ratelį su 24 ”sti-i 
pinais.” Užstojus žiemai 
nusisamdę didžiulę svetai
nę, kame bus rengiamos 
prakalbos, diskusijos, pas
kaitos ir įvairus susirinki
mai. Taipgi bus įsteigtas 
viešas knygynas ir vakari
nė mokykla, kurioje mokin- 
simės lietuvių kalbos ir ra
šybos, geografijos, istorijos, 
aritmetikos, anglų kalbos ir 
t. t.

Reikia pastebėti su kokiu 
entuziazmu ėmėsi darbo: 20 
ypatų sudėjo $132.95 suren
gimui to visko.

Kazys Vaikinas.

Bridgewater, Mass.— 14 
Lapkričio, L. S. S. 129 kp. 
parsikvietė drg. Bagočių, 
kuris sakė įspūdingas pra
kalbas apie karę ir dabarti
nių skriaudų ir vargų prie
žastis. Pertraukoje buvo de- 
klamacjų. Lietuvos Šelpimo 
Fondan surinkta prakalbo
se $30.70 aukų. (Aukavusių 
vardų negarsiname, kol ne
gauname iš finansų sekre
toriaus bei iždininko prane
šimo, kad aukas yra priė
mę. Red.). J. Toliraiša.

Akron, Ohio.— Čia yra di
džiausios gumai išdirbinėt 
dirbtuvės; darbai šiuo laiku 
einasi pusėtinai, uždarbis vi
dutinis ir dirbama po 8 vai. į 
dieną. Lietuvių yra nemažas 
būrelis, bet apie juos nieko 
negirdėt, nes tamsus. Yra

jšv. Juozapo dr-ja, bet prie 
jos jaunimas nenori dėties, 
nes ten perdaug jau nešva
riai elgiamasi, žmonės la- 

į bai girtuokliauja, per tai tu- 
I no tamsoje. Senas Vergas.

Rochester, N. Y.— Jauni
mas veikia, o ir merginos 
pradeda susiprasti ir stoja 
visuomenės darban. Nese
nai susitvėrė merginų ir mo
terų dr-ja pasivadinusi "Lie
tuvaičių kliubu.” Lapkričio 
7 d. jau ir vakarėlį parengė. 
Sulošta: "Senmergė” ir "Či
gonė,” pertraukose dainuo
ta ir deklamuota. Gerai nu
sisekė duetas A. Balseriui ir 
P. Vaivadienei: "Sunku man 
gyvent,” gražiai sudainavo 
ir ”Aido” choras. Norėta į- 
vykdinti lietuviški šokiai ir 
pažaisti, bet tamsesnieji ai- 
diečiai (o gal "šumnesnie- 
ji”) savo atkaklumu suma
nymą suardė; jie nori šliau
žioti "amerikoniškai,” nors 
patis nenuvokia į kurį galą 
rėplioti.

Dviejų Pranų brolis, j
Shenandoah, Pa.— Spalių 

30 d. republikonai visais ga
tvių pašaliais važinėdami: 
automobiliuose agitavo už 
savo partiją. Musų lietuviai 
angliakasiai, unijistai, Kup- 
stukas, Česna ir kiti, taipgi 
visomis keturiomis agituoja 
'iž darbininku engėjų -repu
blikonų partiją. Ar ne gėda 
agituoti už žmogžudžius! 
Kas darosi šiandien Monta
noj, Coloradoj, West Virgi
nijoj? 1916 m. eisime strei- 
kan .ar jus norite, kad ir pas 

Kuopos raštininkas, mus butų kruvinos žudynės?

komediją — "Vagįs."

.Meriden, Conn.— čia gy
vuoja tris pašelpinės dr-jos. 
Išsiaiškinus, kad per daug 
trijų pašelpinių dr-jų, per 2 
metu stengtasi suvienyt Ge
dimino dr-ja su Kazimierine 
Bet ant galo paaiškėjo, kad 
suvienyt negalima. Dėl to, 
kad Kazimierine nesutinka 
panaikint paragrafą apie 
priverstiną nariams išpažin
tį. Čia ir išsiaiškina, kad ka
talikai negali būti be disci
plinos. Kitaip jie nežinotų 
nei tiek, kad jie yra katali
kais.

Tarpe draugijų sugyveni
mas yra neblogiausias ir vei
kia visos kiek išgali. Trum
poj ateity .bus surengtos 
prakalbos visų dr-jų ir L.S. 
S. kuop. suvienytam jiegom. 
Prakalbų tikslu bus: Lietu
vos šelpimo klausimas.

Vietinis.
Exeter. N. H.— Pas mus 

jau trečias mėnuo bėga 
kaip čeverykų dirbtuvėj 
dirba vos po tris dienas są- 
vaitėj. Suvargę darbininkai 
visaip kalba; vieni sako kal

ėta europinė karė, kiti meta 
kaltę ant demokratiškos val
džios. Bet, matomai, kaip 
vieni, taip ir kiti suvis ne- 
permato tikro dalykų stovio. 
Kol šalies išdirbystė bus pri- 
vatiškose rankose, tol bedar- . 
bė bus neišvengiama.

Šv. Jono draugija laikyta
me lapkr. 7 d. susirinkime 

jšrinko komitetą iš keturių 
ypatų rinkti aukas nuken- 
tėjusiems nuo Europos ka
rės lietuviams, ir paskvrus 
iš kasosi kiek dar tikrai ne
žinia) nusiųsti i Lietuvių be- 
partvviško Seimo įsteigtą 
Šelpimo Fondą. J. Genys.



4 KELEIVIS

Karė stiprina socijalizmo 
įtekinę.

Autonomija ir kazoko IX 
nagaika.

kų rinkimai, kuomet mes, 
piliečiai, balsuotojai, turime 
pilną valią rinkti sau tinka
mus urėdninkus, kurie sto
tų už darbininkų klesos rei
kalus, ką mes tada darome? 
Mes parduodame save ir sa
vo šeimynas už cigarą ir 
bonką alaus kapitalistų ber
nams, savo reikalais rupin- 
ties pavesdami kapitalis
tams.

Kas dedasi musų unijose 
balsavimo mete? Gi ir te
nai tas pats. Ir ten darbi
ninkai save parsiduoda ka
pitalui išrinkdami į unijos 
viršininkus panašius ponus, 
kaip Ammons, kurie padeda! 
statyt kapitalistams kilpas 
ant darbininko kaklo.

Mes, socijalistai, nepaliau
dami šaukiame, neduokite 
savo balso už tuos organi-1 
zuotus kraujo gėrikus, kapi- I 
talistų politikierius, kurie 
jau darbininkų klesai pasi
rodė kokiais yra prieteliais, 
praliedami musų kraują.

Repubiikonai, demokratai 
ir taip vadinami progresis- 
tai, nėra, darbininke, tau 
prieteliais. Jie stovi už da
bartinę netikusią tvarką 
už kapitalizmą. Jie tavo 
šeimyną, vaikus veda į di
desnę vergiją, vietoj suteik
ti tyrą mokslą mokyklose, 
tik aklybę jiems skiepija.

Tos visos tris partijos 
stovi už valdymo sistemą, 
kuri tūkstančius jaunų, vos 
pražydusių mergaičių, ne

galinčių prasimaitinti dėlei 
algų mažumo, priverčia at
siduoti prostitucijai.

Tos visos tris partijos 
stovi už šiandieninio surė- 
dvmo sistema, kuri darbi- 
ninkus suvaro gyventi į 
samdomas ir priterštas trio, 
bas, kurios ir gyvuliams ma^ 
žai butų tinkamos. Ir tas 
atsitinka vien dėlto, kad ga
lėtų keli maži būreliai nie
ko gero nedirbančių dykūnų 
pertekliuje gyventi ir mis
ti prakaitu darbininko, vie
ną dieną be atilsio dirban
čio, kitą-gi dieną dėlei be-. 
darbės kenčiančio alkį.

Jus, darbininkai, turite 
savo partiją, tikrą, išganin-l 
gą — Socijalistų Partiją, 
palaikomą vien darbininkų 
ir jei norite, kad jūsų gyve
nimas pasigerintų, kad jūsų 
šeimynos nekęstų badą — 
palaikykite ją ir dėkitės prie 
jos.

Mes, socijalistai, klausia
me jus, darbininkai, kurie 
per eiles metų būnate suvi
liojami kapitalistų politikie
rių ir esate tokiais pat skur
džiais, kaip ir 20 metų atgal, 
duodami kapitalui plėtoties 
puikią progą, ar tu darbi
ninke, unijiste, nesigėdi 
stovėti lauke, be pastogės ir 
be duonos kąsnio tokiame 
svarbiame momente, kaip iš- 
siliuosavimas iš po kapitali
stiškojo jungo?

Ar tu nesigėdi stovėti 
lauke, tokiame laike, kada 
tu galėtumai būti Kuo
sas, laisvas ir gerėties gyve
nimu sutrumpinant darbo 
valandas ir padarant indus
trijos įstaigas sveikesnėm, 
saugesnėm ir malonesnėm 
jose dirbti?

Ar tu nesigėdi: stovėti 
rankas sudėjęs ir alkanas 
tokiame laike, kuris turėtų 
būti sunaudotas kovai su ka
pitalu : panaikinimui gink
luotos jiegos streikuose, ne- 
datekliaus ir nereikalingos 
baimės? Tau tik reikia pa
norėti, tu gali sutverti ra
mybę ant žemės....

Kodėl tu, unijiste, balsuo
ji už savo išnaudotojus ir 
kraugerių sėbrus? Kodėl 
tu nebalsuoji už tuos, kurie 
nori patobulinti kultūrą, 
praskleisti civilizaciją, pa
gražinti mus miestus, patai
syti pramonę ir suteikti vi
sai dirbančiai visuomenei 
progą džiaugties gyvenimu, 
būti teisingais, gerais žmo
nėmis?

Ar tau negėda nebalsuoti 
už tuos, kurie panaikintų

per trumpos. Vokietys 
greičiausia pats namie badu 

! pastips.
— O ką-gi, tas labai gali

ma — pritarė biliardinis šu- 
leris. Neturės ko ėst — ir 
pastips. Na ir tegul sau 
stimpa... Trauk jį velniai!

— Durniai esat ir gana!
— sustabdė juos storas pir
klys. — Badu vokietys ne
pastips. Maisto pas jį nors 
plyšk. 0 kodėl? Todėl, 
kad jie svetimas žemes plė
šia. Ineis ir plėšia. Api
plėšė Liuksenburgą, api
plėšė Belgiją, visus apiplė
šė. Paskui-gi kaip tie są
rančiai, pasipylė ant Fran- 
cuzijos ir tenai viską ėda 
ir ėda, o nemoka nė kapei
kos. Tai taip, kaip musų 
činovninkai, kad ateina ta
vo restoranan arba smuk- 
lėn — likerius laka viedrais, 
taip kaip mes očiščeną, o 
neužmokės tau nė sulūžusio 
skatiko. Lygiai taip daro 
ir vokiečiai užpuolę ant sve
timų žemių.

— Ot, kokia bedievybė — 
atsiliepė su pavydėjimu se
nas girtuoklis. — Mes čia 
arbatą turim lakti, o jie li
kerius viedrais geria; net 
seilės žmogui bėga besiklau
sant. Kad nors očiščenos 
butų ikvaliai, o dabar ir tos 

. nėra. Kad kaip nors tą 
prakeiktą vokietį sumuštų, 
gal greičiau tuomet atida
rytų monopolius.

— Reikia pakentėt, juk ir 
Kristus kentėjo — kas tai 
paaiškino iš šalies.

Senas girtuoklis apsidai
rė. palingavo galva ir klau
sė:

— Na, o visgi pasakykit, 
vyrai: kas bus vokiečiui už 
jo žvėriškumus? Nejaugi 

i jį paleis nenubaudę? Ne
jaugi jo kareiviai visuomet 
ės svetimą proviziją, gers 
vyną ir leis iš savo aroplanų 
bombas? Nejaugi jam tas 
taip praeis be bausmės?

Po tų žodžių pašoko iš 
kertės koks tai činovninkas, 
kuris visą laiką tylėjo, ir 
sušuko:

— Nekuomet! Argi jus 
neskaitėt laikraščiuose, kad 
Rusija, Anglija. Francuzija 
ir Japonija nutarė ir para
šė protokolą, kad jos visos 
keturios, viena be kitos, 
vokiečiu nesitaikys, bet 
sos ant syk.

— Bet ka tas reiškia? 
teiravosi smuklininkas.

— Tas reiškia vokiečiui 
galą. Syki tarp musų yra 
japonas — vokiečiui galas. 
Jis jam ir padarys hara-ki- 
ri. Paims britvą arba kar
dą — šmaukšt ir išardys 
jam pilvą. O kada išardys, 
pripils tenai akmenų, šiukš
lių ir kitokio brudo. Na, o 
paskui susius jį jaučio gįs- 

’lomis ir pūkšt vidurin eže
ro. Ir maudykis tenai, 
kas su juo bus.

Restorano savininkas pa
žiurėjo ant laikrodžio 
pranešė:

— Na, vyrai, namo. Aš
tunta valanda, reikia užda- 
ryt duris. Karės padėjimas.

Svečiai pažiurėjo viens į 
kitą ir pradėjo keltis nuo 

įsavo vietų.
"Smiech i Satira.”

Atsigrįžau, ant kelio, 
savo arklio gulėjo ma

no .vežėjas. Kazokų oficie
rius važiavo sau tolyn.

Tai taip dabar Lenkijoj 
išrodo *’autonomija.”

. bedarbes, duotų visiems 
• žmonėms darbo, užlaikytų 

sužeistus, aklus, nesveikus 
ir priglaustų senus nepajie- 
giančius dirbti darbinin
kus?

Dėl meilės tų, kurie tau y- 
ra mieli — dėl savo šeimy
nos ir vaikų, sustok palaikęs 
šią nesveiką parazitų tvar
ką, paremtą ant piracijos ir 
karių. Apmąstyk šį socijalis- 
tų, tavo draugų, patarimą 
patsai vienas. Tu negali, 
darbininke, nukankintas 
šio surėdymo neteisybėmis 
ignoruoti socijalistų patari- 

i mus ir jų neprisilaikyti.
Socųalizmas, tai tyras, 

kvėpiantis aromatas, tai 
stebuklingas balzamas, ku
ris išgydys žmonijos dvasios 

į ir kūno žaiždas. Socijaliz- 
: mas augs ir bujos pasekmin
gai tik tada, kai darbininkų 
plačiosios minios supras jo 
svarbumą ir rems savo bal
su.

Darbininke, ar tu atmeni 
praeitį? Atsimink Homes- 
tead! Pamąstyk apie Buffa- 
lo! Atsimink kas dėjosi La- 
timer’e, Couer Alene! Neuž
miršk apie Crotan Dam, 
Chicago, Leadville, Cripple 
Creek, Victor, Telluride ir 
Ludlow! Tai kelios kruvi
nos vietos darbininkų kovos 
su kapitalu praeityj. Ar tu, 
darbininke, da nori, kad ir 
kitose vietose prasilietų ta
vo draugų kraujas, tai bal
suok už demokratus, repub- 
likonus ir progresistus.

Ar tu ir toliau prisidėsi 
prie palaikymo barbarų šai- 
kos, pasivadinusios valdžia, 
kuri baigia čiulpti paskuti
nes sultis iš tavo sudžiuvu- 
sio kūno? Tik tau padedant 
ši eksploatatorių tvarka ga
li ekzistuoti. Už ką tu atei
nančiais rinkimais balsuosi? 
Balsuok pats už save, t. y. už 
socij&lizmą.

Mes turim atsimokėti ka
pitalistams už musų draugų 
nukankinimą Coloradoj ir 

praliejimą darbininkų krau- 
į jo viršpaminėtose vietose. 
Lai apsireiškia musų tarpe 
solidariškumas, vienybė. 
Kiekvienas darbininkas turi 
žinoti, jog dabar, tai geriau- 
sis laikas pagerinti savo bū
vi. Mums nėra ko laukti ir 

i nėra reikalo laukti.
Mes darbininkai čia. Su

vienytos Valstijos yra čia ir 
socijalizmas yra čia, tik sup
raskime. jog ir pasiliuosavi- 
mo laikas čia. Suvienyto
mis pajiegomis balsuokime 
už pasiliuosavimą ir sukriu- 
šinimą netikusios tvarkos— 
balsuokime už socijalizmą.

Gana kentėjome skriau
das ir politiškus suvadžioji- 
mus. Gana kankino mus po
licija. milicija ir gaujos nu
samdytų banditų-razbainin- 
kų skaldė musų galvas laz
domis, šaudė, degino ir kalė- 
jiman kimšo be jokios kal
tės, vien už pareikalavimą 
daugiau duonos ir gal kiek 
saugesnių išlygų prie darbo! 
Ar da negana ilgai mes už
laikėme šią necivilizuotą, 
žvėrišką tvarką, kuri nė gy
vuliams netinka!

Mes, socijalistai, šaukiame 
visų unijų narius organizuo- 
ties, spiesties krūvon ir liau- 
ties skebavus. Per ateinan
čius rinkimus visi solidariai 
atiduokime balsus (Union 
Ballot) už darbininkų kle- 
sos kovotojus.

Kongresą, senatą, legis- 
laturą ir visas vietas, kurios 
stovi pagelboj kapitalis
tams, pripildikime savais 
kovotojais. Vietoj advoka
tų ir taip vadinamų politiš
kų grafterių — siųskime į 
tas įstaigas darbininkus, sa
vo partijos žmones. Visoki 
ponai, kapitalistų padaužos, 
balsavimo mete skelbiasi ge
riausiais musų draugais ir 
sakosi simpatizuoją musų 
organizacijoms, bet tegul 
tik iškįla streikas, tuomet 
jie greit parodo kur jų sim
patija.

Darbininke, unijiste, jei

kad 
len- 

Ameri-

Visiems jau žinoma, 
caro brolis prižadėjo 
kams autonomiją, 
kos lietuviams, ypač tautie
čiams, kurie prašymais tiki
si išgąuti autonomiją Lie
tuvai, neprošalį bus išgirsti, 
ką reiškia iš "geros valios” 
duota lenkams "autonomi
ja." šitus pavyzdžius pa
duoda „Robotnik Polski.”

Lenkijos miesteliuose da
bar tenka matyt neužmirš
tinų regyklų, kartais tragi
komiškų. kartais kruvinų, 
mušančių į smegenis kaip 
kuju.

Kazokija — kuri vėl už
plūdo kaimus ir miestelius- 
elgiasi visur savotiškai. Ra
dome. sėdint man restora
ne, pralėkė būrys raitų ka
zokų. Paskui jų pradėjo 
bėgti žmonės. Vidury ve

ide tris žydus: vienas prisi- 
| dengęs, o du visai vienmar- 
' škiniai. Visi tris pabalę, 
kaip popiera. Minia pasu
ko į miškelį.

— Ką tas reiškia? — pa
klausiau.

— Eina juos karti — at- 
i sakė koks tai praeivis.

— Suvarė žvdus, kad ma- 
tytų jų mirtį.

— Už ką?
Niekas negalėjo to išaiš

kinti. Sakoma, kad jie gel
bėjo vokiečiams. Už kelių 
minutų juos pakorė ir kazo
kų varomi žydai grįžo atgal 
i miestą.

Gatvės kertėj parsiduoda 
vaisiai. Perku svarą gra
šių. Prieina du kazokai. 
Ant pečių karabinai, o prie 
juostos kabo nagaikos. Nie
ko nesakydami pradeda 
kimštis i kišenius grušes. 
O kišeniai kaip maišai. Pri- 
skimšo ir nieko nesakydami 
eina sau.

Pardavėja nedrąsiai atsi
liepia:

— Svaras grašių šešios 
kapeikos...

Vienas kazokų atsigrįž
ta:

— Ką. šešios kapeikos?— 
ir spyria į kašę su grušio- 
mis. Grušios pasipylė ant 
gatvės. Kitą sykį spyria į 
slyvas, tos irgi pasipylė. Ki
tas kazokas prisiartinęs 
traukia nagaika moteriškei 
per pečius, spyrė į jos sta
leli, apvertė viską:

— Še tau šešios kapeikos! 
— ir abudu nuėjo sau.

Vokiečio baisumas.
(Feljetonėlis).

socijalistus? Ką pasakys 
šiandien darbininkams ir a- 
belnai liaudžiai visi tie, ku
rie prikalbinėjo prie palai
kymo senosios tvarkos ir 
despotiškos valdžios, idant 

i apsaugot ''nuosavybę ir šei- 
jmyną” ir neprileist prie pa- 
;dalinimo turtų? Šiandien 
darbininkai žino geriau, ne- 
gu kada nors prieš tai. kad 

{dabartinė tvarka, paremta 
Nesenai, privatine nuosavybe fabri-

Visi šiandieniniai visuo
menės apsireiškimai rodo, 
kad Europos karė, nežiūrint 
į tūlų "šiaudinių” politikie
rių iš užkrosnio tvirtinimą, 
kurie sako, buk karė sumū
kianti visas socijalizmo teo
rijas ir sustabdysianti soci- 
jališkąjį judėjimą, netik sti
prina socijalizrr 
bet prisideda prie sustipri
nimo socijališkojo judėjimo 
visame pasaulyje.
jau karei prasidėjus, i Šve- kų. dirbtuvių ir žemės pri 
dijos parlamentą buvo 
rinkta 87 socijalistai atsto
vai. Čia Amerikoje, kur so
cijalistų veikimas, 
sakyti, yra labiausia apsun
kintas iš priežasties didelio 
tautų mišinio ir dar iš to 
atžvilgio, kad didesnė dalis 
ateivių darbininkų gyvena 
čion laikinai ir yra atvažia
vę ne gyventi, bet pasipini
gauti — nežiūrint į tai. šian
dien matome tarpe darbi
ninkų bruzdėjimą. įdomavi- 
mą soc-ijalistiškuoju judėji
mu. Kad tarpe lietuvių so
cijalizmo įtekmė kas kart 
augo, o dabar karės metu 
da labiau sustiprėjo, tai pa
rodo Visuotinasai Seimas. 
Negan. kad Seiman buvo 
prisiųsta didesnė pusė soci
jalistų delegatų, bet išsky
rus keiatą tautiečių širvy- 
dizmo pasekėjų, kiti visi, da
gi grynai katalikiškųjų dr- 
jų delegatai, laikė socijalis
tų pusę. Iš visų didesniųjų 
miestų, dagi miestelių, ku
rių socijalistų agitacija nie
kad nėra pasiekusi, kur dar
bininkai netgi klausyt apie1 
socijalizmą nenorėjo — da
bar rašoma apie darbininkų 
užsiinteresavimą socijalis- 
lų veikimu ir ką socijalistai 
sako apie šiandieninius gy
venimo prietikius, kuriuos 
dabar pergyvename. Nežiū
rint į sunkius laikus ir be
darbes socijalistiškujų laik
raščių prenumeratorių skai
čius auga. Į socijalistų ren
giamas prakalbas žmonės 
lankosi su dideliu noru, net 
tamsus kunigu Davergtas 
darbininkas atėjęs į prakal
bas, ramiai, krapštydamas 
pakauši, klausosi ką soči ja- 
listas pasakys apie karę, be
darbę ir sunkius laikus.

Kitaip ir būti negali. Visi 
biaurųs melai, kokius prie
šinga socijalistams buržua- 
ziškai-kapitalistiška spauda 
skleidė, kad atbaidyt darbi
ninkus nuo musų judėjimo, 
subirėjo šiandien Į dulkes. 
Kas šiandien isdrįs gązdinti 
tuo. kad socijalistai nori ”iš- 
griaut nuosavybę." jei die
na po dienos telegramos at
neša žinias apie išdegintus 
miestus ir sodžius, apie su
daužytas kanuolių kulipko- 
mis bažnyčias ir mokyklas, 
dirbtuves ir gyvenamuosius 
namus? Kuris gi dabar iš 
klerikališkujų bei tautiškų
jų laikraštukų išdrįs pame
luotu kad socijalistai nori 
„išgriauti šeimynas,” jeigu 
valdžios, kurios iki šiol per
sekiojo ir smaugė socijalis
tus — dabar griauna milijo
nus Europos darbininkų šei
mynų. Kiekviename mušyj•< *> «/ */ 
žųva dabar tūkstančiai vy
rų. sūnų, brolių, ir tėvų ir 
tūkstantis šeimynų liekasi 
visiškai sugriautų — miršta 
iš bado, netekę savo maitin
tojų. Ar ne juokinga šian
dien butų prikaišioti socija- 
listams, kad nori „padalin
ti dvarus,” kada skaitome 
apie skęstančius veik kas 
dien laivus lėšuojančius mi
lijonus dolerių, kada skaito
me apie pašėlusius mokes
čius, kokius uždeda ant mie
stų ir miestelių užkariautų 
priešingos šalies?

Kaipgi beišrodo tie visi 
nuodingi melai skleidžiami 
prostitutiškos spaudos prieš

no itekme

galima

to?

iš- vedė prie karės, privedė prie 
pasibaisėtinų žmonių sker
dynių. naikinimo turto, pus- 
tijimo kultūros ir dailės ir 
griovimo šeimynų. Joki or
ganizacija, joki institucija, 

.joki bažnyčia negali pasi
girt tuo. kad bandė visomis 
pajiegomis sustabdyti šią 
karę. Vieni tik socijalistai 
visose pasaulio šalyse ir vi
suose miestuose šaukė susi
rinkimus. rengė demonstra
cijas. agitavo savo spaudoj 
ir per specijalius spausdi- 
nius, kad tik karė neįvyktų. ] 
Tiesa, kad jie nepasiekė sa
vo tikslo, tiesa, kad karė į- 
vyko ir šiandien nuliūdinti 
atsitikimu socijalistai ka
riauja. Bet darbininkai iš 

; o vieną tik gali padaryti 
švedimą. kad:— reikia su- 
stiprint socijalistų jiegas. 
’dant neprileisti prie to, kad 
vėl galėtų atsikartoti pana- 
u situacija, kuomet vienin
telė organizacija priešinga 
skerdynėms, pasirodė per 
silpna, kad sustabdyti krau
jo praliejimą.

Socijalistai siekia prie to, 
kad tautos nustotų viena ki
tą užpuldinėti ir skersti. 
Serbijoj. Švedijoj. Vokieti
joj ir Francuzijoj socijalis
tai per pastaruosius 10 me
tu nedavė karės gaisrui iš
kilti. Savo tikslą socijalis
tai visad atsieks, kaip tik 
įgaus viršų šalies valdyme, 
šiandien socijalistų visur tė
ra mažuma, valdžia gi yra 
rankose karalių, carų, jun
kerių ir kapitalistų, šie gi 
pastarieji ponai ir surengė 
karę, užvaldė per prievartą 
gelžkelius, garlaivius, tele
grafus, pačtas ir tam pana
šias įstaigas ir išardė socija
listų suvažiavimą, kuris bu
vo šaukiamas į Paryžių.

Karė turės sustiprinti ir 
išauklėti socijalizmą. žmo
nės persitikrino apie kvai
lumą ir pragaištingumą ka
rių ir supras socijalizmo te
orijos išmintį, supras svar
bą ir reikalingumą tautų 
brolybės ir išrišimo kį- 
lančių nesusipratimų diplo
matišku keliu per pačią 
liaudį.

Socijalistai gali būti už
tikrinti. kad ši karė prisidės 
prie sustiprinimo jų įtekmės 
ir išauklėjimo jų eilių. Ne
žiūrint, kuri valstija karę 
laimėtų— darbininkai netik 
Europoj, bet ir Amerikoj 
turės prie socijalizmo spies
ties, kad sutveri tokias są
lygas, prie kurių karės nie
kad negalėtų įvykti.

Vardunas.

■

Į

Šveicarijoj, kuri skaitoma 
rojumi džiovininkams, 12 
nuošimčių mirčių paeina 
nuo džovos.

Anglijoj krutamu paveik
slų teatrus kas sąvaitę ap- 

I lanko 8,000,000 žmonių. Prie 
tų teatrų dirba 125,000 as
menų.

Dabar 50 žmonių tėplioja 
Eifelio bokštą Paryžiuje. 
Tam bokštui nutepliot išeis 
45,000 svarų malevos, o dar
bas kaštuos $20,000.

Visas žmogaus kraujas 
perena per širdį sykį kas dvi 
minuti.

I

ką

i

i

i

Vienam Petrogrado res
torane sėdėjo noroms-neno
roms blaiva "kompanija” ir 
kalbėjosi apie karę.

— Ot, matot, vyrai, 
mums vokietys užtaisė!
atsiliepė nusiminęs storas 
pirklys, nerviškai glamžy
damas kudlotą savo barz
dą.— Mes palikome be deg
tinės. Rusiškas žmogus — 
be degtinės. Suprantat jus, 
ką tas reiškia ?!

— Kaipgi nesuprasi? — 
atsakė uždarytos smuklės 
apystoris patarnautojas ir 
rėžė kumščia į stalą:

— Kaip to nesuprasti? 
Dabar kapai, ne gyvenimas! 
Pirma, būdavo, gramofonai 
staugia, žmonės klega, alus 
bėga 
kas? 
mas! 
vybė!

upeliais... 0 dabar 
Nuliūdimas, apmiri- 
Vienu žodžiu — blai- ■

— Nenusiminkit, geri 
žmonės, už tai tam barbarui 
kaizeriui bus galas, ir prie 
to da labai greitas. Taip ir 
žinokit ! Mes jam už tai at
silyginsim. Ką-ką, bet už 
uždarymą monopolių mes 
jam nedovanosime. Jau 
kad pilsim, tai piisim! Jam 
tas viskas šonais išeis — 
kalbėjo žilas girtuoklis 
drebančia ožio barzdele, 
jo akis užsidegė kokia 
pragariška liepsna.

Apvedęs vienu žvilgiu bu
vusius savo bonkos san- 
draugius, girtuoklis kreipė
si į šulerį Nikitą, kuris lo
šė ant biliardo:

— O kaip tu, Nikita, ma
nai? Nejaugi už tą viską 
mes paleisime Vilimą gyvą?

— O velniai jį žino — pa
traukė pečiais šuleris. — 
Manau, kad ne!

— Kvailiai esat ir gana— 
įsikišo pirklys su ilga barz
da.— Tas bus visai kitaip. 
Anglai dabar daro didelį ge
ležini narvą (klėtką) Vo
kietijos kaizeriui. Suims jį. 
patupdvs ton klėtkon. api
pils kerosinu ir uždegs. 
Degk, barbare! Belgams 
liežuvius plaustai, mergi
nas gėdini, nosis žmonėms 
ardai, miestus degini — 
degk ir pats!

— Neduos jam taip pada
ryt, nė už ką neduos!

— Kas neduos!
— Saviškiai!
— Jo saviškiai bus 

jau sumušti iki paskutinio. 
Po vokiečio paliks tik šlapia 
vieta. Bet ir ta pati išdžius, 
kaip saulė pasirodys.

— Tuščias pasakas pasa
kojat — sustabdė juos smu
klininkas.— Kam gi jis de
gint? kam jis laistyt kero
sinu? Vokiečių kaizerį Vi
limą galima gyvą rodyt ba
laganuose, po jomarkus ve- 
žiot, už parodymą galimai 
imt po 20 kapeikų. O tu sa- Į 
kai — sudegint! Kam de-j 
gint? Da pinigų galima: 
užsidirbt. O paskui nulupt; 
jam skūrą ir pardavinėt ant 
mašnelių. Išeis tokie kap- 
šiai, kad miela bus pažiūrėt. 
Merginos mokės didelius pi
nigus ir nešios juos nedėldie 
niais baltose savo rankose. 
Ir kokius tai pinigus galima 
bus išrinkti už Vilimo skū
rą — baisus daiktas. Visa 
listokratija pirks.

— žinoma pirks! — pa
tvirtino senas girtuoklis. — 
Ar šiaip ar taip kalbėt, o 
visgi cibulizuotas bestija.

Bet visus juos pertraukė 
uždarytos gėrimų sąkrovos 
savininkas:

— Ne jūsų tai nosiai dar
bas — jis pradėjo. — Vis tai 
kvailystė. Na, eikit gi ir 
paimkit jį, nulupkit jam 
skūrą! Negalit! Rankos Bet kuomet ateina valdinin-

—
Turėjau būtinai išvažiuot 

kaiman. Negalima gaut ve
žimo. Niekas nevažiuoja. 
Vos-ne-vos priprašiau žydą. 
Daviau septynis rublius už 
kelis varstus kelio. Važiuo
jam. Jis turi pasportą, tu
riu ir aš. Jau baigiam ar- 
tinties prie kaimo, staiga iš 
krūmų šaukia:

— Stoi!
Sustojom ant vietos. Pa

sirodo dvi kazokų jietįs. 
Privažiuoja prie mus pat- 
rulės viršininkas:

— Pasportai!
Padavėm. Peržiurėjo ir 

kreipiasi į mane:
— Tamsta lenkas?
— Taip.
— O tu žvdas?
— Taip . '

gandęs vežėjas.
— Lipk nuo vežimo. Ei

si pėsčias!— sako man ka
zokų oficierius.

Pradėjau aiškinti, kad aš 
užmokėjau už vežimą iki 
pat kaimo ir kad pėsčias ne
galėsiu savo skrynios nusi
nešti.

— Lipk žemėn! — sušuko 
aštriai oficierius.

Noroms-nenoroms nuli
pau.

— Dabar eik sau,
— sukomandavo kazokas.

Vos paėjau keliolika 
žingsnių, užpakaly trakšte- 
rėjo du sausi brauningo šu-

atsako nusi

marš!

? to

su 
ir 

tai

su 
vi-

visi

Ot.

ir

i

žodelis unijistams nešio- 
jantiems senosios par

tijos žymes.
Mes kenčiame, dejuojame, 

raudame, kad musų gyveni
mas sunkus, darbo nėra, 
muitai dideli, viskas eina 
brangyn. Nusiskundžiame 
ant šiandieninės netikusios 
tvarkos, keikiame valdžią, 
kad ji negera, nesirūpina 
mums darbo suteikti, šaudo 
streikuojančius darbininkus 
ir palaiko kapitalistų pusę.



KELEIVIS

tis beperstojimo siautė ug
nis po apylinkę.
tu neskebausi rinkimų die
noj, tau nereiks streikuo
ti. Atsimink, kad ant kiek
vieno "boso” yra 10 darbi
ninkų, tas reiškia, kad dar
bininkai vieni savo balsavi
mu gali panaikinti vergiją: 
atidengti kelią mokslan, pa
naikinti kares, pastatyt kož- 
nam žmogui namus ir 
apdengti gražiom drapa
nom visą draugiją ir tuos, 
kurie dabar elgetnamiuose 
uždaryti ir suteikti darbo 
kiekvienam žmogui, žo
džiu — sutverti ant žemės 
šventą ramybę.

K. Paznokas.

ATSKAITA
Lietuvos šelpimo Fondo fi

nansų sekretoriaus, nuo 
16 d. spalių iki 1 d. lap

kričio, 1914.
Įplaukos.

J. J. Jakštis prisiuntė iš
Dantforth, Me........$ 1.00

P. Žukas, kolekta vestu
vėse ...................... 10.25

Cambridge.* Mass. drau
gystės .......................33.36

J. Kavlaičia, kolekta ves
tuvėse ................ 12.90

S. Yasilionis nuo Bingh- 
amptono, N. Y. lietuvių .. 
............................... 3.70

M. Dundulienė, K. Bajo- 
rinienė, F. Jočionis ir W. 
Mažrimas nuo Westville, III. 
lietuvių ................ 26.65

A. Petratis, Chicago, III., 
likę pinigai nuo siuntimo 
delegatų ................... 44.00.

J. G. Gegužis, So. Boston,
Mass...................... 135.58

J. Patašius, Montello,
Mass....................... 4.85

K. J. Vaškys, Waltham,
Mass............................ 16.35

Viso $288.64
Lapkričio 1 balancas ....

.............................. S288.64
L. Š. F. finansų sekreto

rius Tadas Dundulis,
Westville, III.

Aukos, kurios buvo pa
siųstos tiesiog p. Paukščiui, 
ne finansų sekretoriui, nėra 
įtrauktos į knygas ir už pa
našiai siunčiamų pinigų ne- 
sutvarkymą. finansų sekre
torius neatsako, kadangi 
nežino kiek pas p. Paukštį 
randasi pinigu.

Jūsų- dėl visuomenės labo 
Tadas L. Dundulis.

Laiškai iš
Uetuvos.

Iš Stakliškių. Trakų pa v., 
rašo V. Ditkevičiui i So. Bo
stoną:

"Nuvijus vokiečius atgal 
liko kiek ramiau. Musų kra
šte kareiviai virte virė; vi
sur jų buvo pilna. Prie vieš
kelių, o labiausia miesteliuo
se pridarė daugybę nuosto
lių. Šieną ir nekultus javus 
sušėrė arkliam, kitur viskas 
išgriauta; nė tvorų neliko. 
Užeidami kareiviai daugiau
sia prašinėjo valgio; davėm 
už pinigus, kitiems ir dova
nai. ,

"Dabar kas dien girdim 
kanuolių griovimą. Baisus 

gyvenimas; vaikščiojam it 
apmirę. Gali užeit karė, o da 
greičiau badas. Aeroplanai 
ir šiandien skraido padan
gėj." ______

Iš Kabelių kaimo, Gardino 
gub., Simonui Mažeikai į 
Philadelphia, Pa., rašo:

"Brolį Kazimierą paėmė 
karėn, o dabar girdime ,kad 
Prūsų žemėje, mūšy ties An- 
gerburgu, tapo sunkiai su
žeistas. Monika, jo mote
ris su kūdikiu, gavo už du 
mėnesiu 18 rublių ir 5 auk
sinus pinigų (Turbut iš val
džios? Red.).

"Pas mus buvo kruvini, 
baisus mūšiai. Druskinikuo- 
se neliko nieko. Ratnyčią ir 
kitus tan šone sodžius išde
gino. Per dvi dienas ir nak-

"Negalėjau laiško išsiųsti, 
nes pastos buvo išdraskytos. 
Gavus nuo tavęs laišką tą 
dieną negalėjau nė perskai
tyti, nes prasidėjo prie pat 
musų kaimo (Leoniškių) 
mušis. Kai ėmė duoti iš ar- 
motų, tai nežinojome nė kur 
bėgti. Bėgome visi į girią 
kiti giriose pasiliko, o mes 
nuvažiavome į Lekėčius; 
kitą gi naktį išbuvome gi
rioj. Buvo labai baisu; ne- 
bemislijome nė vienas likti 
gy’vi.

"Musų kariumenė buvo 
Noreikuose, o vokiečiai atė
jo nuo Lukšių ir pradėjo 
mušties. Kai ėmė iš kanuo
lių šaudyti, tuojaus pradėjo 
triobos degti. Praščiunų, Sa- 
muolių, Žūklių, Sabaliauskų 
Duolos ir da kai kurių vis
kas išdegė, vienas vaikinas 
taipgi tapo nušautas. Kariu- 
menės ir gyvulių labai daug 
išmušė.

"Nusigandę žmonės lindo 
į duobes, griovius ir leidosi į 
šulinius.”
Iš karės lauko.—

P. Miknaitis iš Newark, 
N. J. mums prisiuntė sekan
tį laišką gautą iš mūšių lau
ko:

"Kaimas žembožica.
6-IX. 24-VIII-14. 

"Drauge!
"Šiandien jau 15 diena 

kaip be perstojimo tęsėsi ko
va. Ne buvo per šį laiką nė 
minutes, kad butų netrinksė 
ję kanuolės. Ūžia pulemetai, 
pyška šautuvai... Kad būtu
me nematę galybės sužeistų, 
o ką jau kalbėti ape kritu
sius kovoj... Kas juos suskai
tys... Kūnų krūvos, pilni lau
kai...

"Parašyk kas pas Tave.
"Su pagarba,

P. Žilinskas."
Iš Maskvos sužeistas ka

reivis. Juozas Gustaitis, ra
šo J. Paludnevičiui i Spring 
Valley, III.:

"Buvau ant karės su vo
kiečiu, armotinės kulipkos 
šukė sužeidė koją ir dabar 
gydausi Maskvos ligonbu- 
tyj. Sužeidė liepos 19 d. įė
jus į Prusus, 50 varstų nuo 
Gumbynės. Mažai terašau, 
nes sako Į svetimas šalis lai
škai neiną."

AUKOS'
"Brooklyn Cooperage Co.” streikie- 

riams šelpti aukavo:
L. S. S. Cambridge, Mass., iš savo 

ždo $3.00 ir narių tarpe surinkta 
4.77. So. Bostono Liet. Dūk. drau- 
rija po globa Mat. švč. iš iždo $10.00 

narių tarpe suaukauta $3.00; Šv. 
Kazimiero R.-K. draugija $15.00; šv. 
'■-o Evangelisto draugija $10.00. 

Saltirr.orės, Md. Lietuvių Preserių 
inija $6.55: pavienės ypatos: P. Ki- 
r’rys, -L Motus, J. Gallivan & Co po 
52. A. Naujokaitis, K. Pocius, J. Ta
mošaitis. J. -J. Danovan, A. Geležinis 
no $1.00. D. Povilaika, Ad. Zenevič, 
C. Casle po 50c. A. Abazorius, R. La- 
taitis, J. Romaškevičius, Kl. Morce- 
viče, J. Balandis, J. Mikalionis. A. S. 
Končius, J. Rokoski. J. Biller po 25c.

Išviso $61.42.
Jonas Pečiulis, finansų rast.

Paj ieškojimai
Pajieškau pusbrolio Juozapo Čer- 

neckio; Kauno gub., Starapolės pav. 
Gudelių gmino, Juodbudžio kaimo. 4 
metai kaip Amerikoj. Pirmiau gyveno 
Newark, N. J. Dabar girdėjau gyvena 
Scranton’e. Turiu svarbu reikalų, ma
lonės atsiliepti: (48)

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

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 28 iki 35 metų amžiaus. Meldžiu 
atsišaukti ir su pirmuoju laišku 
prisiųsti paveikslą.

C. J. K.
General Delivery, Detroit, Mich.

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.

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.

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

John Grundulis

Winscell Mine, Benton, Wis.

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 praneš jo adresą, 
gaus $5.00. (48)

Adomas Buslevičia,
22 Hastings str., Cambridge, Mass.

Pajieškau dėdžių: Igno ir Jurgio 
Juodokų. Abudu Kauno gub., Šiaulių 
pav., Meškuičių par., 23 metai kaip 
Amerikoj. Pirmiaus gyveno Phila
delphia, Pa., paskui persikėlė į Hat- 
letcn, Pa.

Ed. Liumas,
Morton House,, store room,

Grand Rapids, Mich.

Pajieškau pažįstamos merginos Jo
anos Juknaitės. Kauno gub., Rasei
nių pav., Šilalės par., Misučių sodž. 
Gyveno Chicagoj, 2 metai Amerikoj. 
Turiu svarbų reikalą. Ji pati ar kas 
kitas malonėkit atsiliepti.

Antanas Vidmantas, (51) 
115 Wharton str., Philadelphia, Pa.

Pajieškau draugo Kasparo Saka
lausko; Kauno gub., Šiaulių pav., Ra- 
dvyliškio par., Liaudiškių kaimo. Du 
metu kaip iš Lietuvos. Metai atgal 
išvažiavo į miškus dirbti. Malonė
kite atsiliepti.

Vincas Jašmontas,
1822 N. Lincoln str., Chicago, III.

Pajieškau giminių: Juozo, Povilo, 
Antano ir Elzbietos Jiktonių. Jie gy
vena Chicagoj. Kauno gub., Panevė
žio pav., Pabiržės apylinkės, šnikš- 
čių kaimo. Taipgi pajieškau draugų: 
Petro ir Julijono Geidukų ir Jono 
Zakrio, gyvena Chicagoje; visi kau
niečiai, Panevėžio pav., Pabiržės apy
linkės, Kojeliškių kaimo. Meldžiu at
sišaukti ar žinančiu pranešti, už ką 
busiu nuoširdžiai dėkingas:

P. Dzeviačka,
BOX 151, Livingston, III.

Pajieškau keturių sesers sūnų. Jie 
paeina iš Viduklės, Raseinių pav., 
Kauno gub., Sunai Anupro ir Vero
nikos Bukauskių. Girdėjau gyvena 
anglių kasyklose. Jeigu kas žino 
apie juos, arba jie patįs tegul prane
ša. Turiu svarbų reikalą.

Petras Vaitkevičia, 
4514 So. Paulina st, Chicago, III.

' 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- 

į jui, kuris prikalbins du prenume
ratorių.

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

ŠITOKIOS DOVANOS BUS DUO
DAMOS TIK LIGI NAUJŲ METŲ. 

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................................................. 25c
Amžinos dainos.............................. 15c
Anarchizmas ................................ 15c
Davatkų gadzinkos ................... 10c
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 Broadvay. So. Boston. Mass.

I ‘'Keleivio” skaitytojus.
Gerbiamieji:— Kurią 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" Administracija.

Pajieškau brolių Juozo ir Miko Ei- 
dukinų; Suvalkų gub., Kalvarijos pa
vieto Nadnamensko gmino, Medžiukų 
kaimo; gyveno Bayoune, N. J.. Ma
lonės atsiliepti.

Peter Eidukinas,
BOX 402 Minersville, Pa.

Pajieškau Juzės Daukšiutės, girdė
jau apsivedė; paeina iš Suvalkų gub., 
Kalvarijos pav., Jonavos vai., Dilgi
nės kaimo. Jeigu kas ją žino mel
džiu pranešti šiuo adresu:

; Jurgis Bezgela,
80 Gege st., Worcester, Mass.

Pajieškau draugo Aleks. Menkevi- 
čiaus. Kauno gub., Panevėžio pavie
to. Turiu labai svarbų reikalą. Bu
kit geri, atsiliepkite.

Juozas Ragaišis,
277 Broadway, So. Boston, Mass.

Pajieškau pusseserės Onos Mikniu- 
tės, kuri prasišalino nuo musų vasa
rio mėnesyje, 1914 m. neatsilyginus 
už laivakortę; kaip girdėjome yra 
Baltimorėj, Md. Paeina iš Kauno 
gub., Šiaulių pav., Šiaulėnų vai., Dir
vonų kaimo. Jeigu kas žinote, malo
nėkite pranešti.

Povilas šiušąs,
26 Edgeworth str., Worcester, Mass.

Pajieškau švogerkų: Marcelės ir 
Katarinos Rimkunyčių, Kauno gub., 
Barsdžių dvaro, Marijonos Rimku- 
nytės vyras,

Mateušas Milašauskas,
14 Avrery st., Providence, R. I.

Pajieškau draugo Kazimiero Gul
bino; paeina iš Kauno gub., Šiaulių 
pav., Joniškio parap., Linkaičių kai
mo. Girdėjau gyvena Chicagoj. Mel
džiu atsišaukti.

Juozapas Tautvas,
20 Ames st., Montello, Mass.

Pajieškau Miko Kisieliaus. Kauno 
gub., Raseinių pav., šidlavos vai., Pa- 
vigalių sodž. 8 metai Amerikoj, pir
miau gyveno Chicagoj. Meldžiu at
sišaukti.

Martynas Šulą,
4430 So. Honore str., Chicago, III.

Pajieškau brolio Vilimo Skukausko 
ir pusbrolio Jono Palacko. Kauno 
gub., Panevėžio pav., Vabalninku pa- 
rap., Gerdvinių sodž. Meldžiu atsi
šaukt, turiu reikalą.

Stasys Skukauskas,
3442 E. Thopson st., Philadelphia, Pa.

Pajieškau pusbrolių: Jurgio ir
Baltraus Klimavičių ir pusseserės 
Marijonos. Paeina iš Garlevos par., 
Senapilės pav., Suvalkų gub. 11 me
tų Amerikoj. Už atsiliepimą busiu 
labai dėkingas.

J uozas Vačiunas,
46 River str., Rumford Falls, Me.

Pajieškau savo brolio Karaliaus 
Baltrušaičio. Paeina iš Kauno gub.. 
Raseinių pav., Viduklės parap. 25
metai kaip iš Europos: pirmiau gir
dėjau gyveno Chicagoj.

Liudvir.a Norvill,
84 East 23rd str., Bayonne, N. J.

Pajieškau savo pusbrolio Jono
Kubiliaus; Suvalkų gub., Marijampo
lės pav., Gudelių gmino, Garšiškių 
kaimo, Višakio Rudos parap. Pir
miau gyveno Sheboygan, Wis. Pas
kui Detroit, Mich. Kas apie jį žino 
meldžiu pranešti.

Ant Kubilius,
2116 Hamilton avė., Cleveland, Ohio.

Pajieškau pusbrolių: Jono Jocniuno, 
Antano Valinio; Kazimieros Valintai- 
tės ir Veronikos Trainytės. Visi kau
niečiai, Panevėžio pav., parapijos it 
sodžiaus Kupreliškių. Girdėjau gy
vena Philadelphijoj. Meldžiu atsi
šaukti, busiu dėkinga.

Elzbieta Likiutė,
33 Eschange st., Lawrence, Mass.

Pajieškau Prano Maurusio. Paei
na iš Jurbarko, Kauno gub. Pirmiau 
gyveno Chicagoj, Town of Lake. Ru
dų garbiniuotų plaukų. Apsivedė
Chicagoj ir iš ten išvažiavo, rodos, 
į. Laimi, Ohio. Kas jį žinote arba 
jis pats meldžiu atsišaukti.

Julius Balčiūnas,
1809 W. 46th st., Chicago, III.

Pajieškau švogerkos Agotos Čer- 
nevičiutės-Sabaitienės. Pirmiau gy
veno Scranton, Pa., vėliau Iselin, Pa., 
o iš ten persikėlė į Pittsburgh, Pa. 
Turiu svarbų reikalą, meldžiu atsi
šaukti.

Jonas Šimanskis,
1235 Philo str., Scranton, Pa.

Pajieškau -apsivedimui dailios lie
tuvaitės, turi būti ateivė ir mylinti 
prigimtus Lietuvos darbus. Pinigai, 
pasoga, man nereikalingi. Meldžiu 
atsišaukti, kiekvienai suteiksiu platų 
apie save aprašymą. (49)

Antanas Urbanavičius,
BOX 164, Stanhope, N. J.

Pajieškau Juozo Andriušio. Suval
kų gub.. Mariampolės pav., Jurio kai
mo. Pirmiau gyveno Argentinoj.
Malonėkite pranešti.

V. Braslauskis,
441- Crosby str., Grand Rapids, Mich.

Pajieškau savo pačios Marcelės Pe- 
traitienės-Strapėnaitės, kuri pabėgo 
su Antanu Vitausku 1913 m. rugpiu- 
čio mėn. Vitauskis išveizi: tamsių 
plaukų, rūstaus veido; kalba angliš
kai, lietuviškai ir šiek-tiek lenkiškai 
Paeina iš Raseinių pav. Moteris pa
eina iš Ilakių parap., Telšių pav. Iš
veizi, žema, tvirta, šviesaus veido, 
geltonplaukė, mažų žydrių akių; 37 
metų amžiaus. Išsivežė su savim 8 
metų dukterį- Kas tokią porutę su
gaus skiriu $10.00 dovanų:

A. Petraitis, (?)
BOX 178, Minersville, Pa.

Pajieškau kaimynų Zenono, Miko- 
lo ir Agnieškos Yaručių. Jie gyvena 
S. Afrikoj. Pirma gyveno Apie
Transvaal, Jahannesburg ir Cap-
town dabar po revoliucijai gal gyve
na kitur. Adresas:

Antanas Rimkus,
BOX 74, Benld, III.

Pajieškau brolio Antano Šalakos; 
Kauno gub., Ukmergės pav., Svėda
sų parap., Pauriškių sodžiaus, ir Liu
dviko Stuko, taipgi Svėdasų par., 
Denionių sodžiaus. Labai malonėčiau 
susižinoti, arba prašau kam nors pra
nešti apie tai, užką labai busiu dėkin
gas.

Juozapas Salaką,
87 Silver st, So. Boston, Mass.

Pajieškau savo pačios Marės Sliau- 
terienės (po tėvų pavardė Ruzgaitė); 
Kauno gub., Šiaulių pav., Tryškių 
parapijos, kuri prasišalino nuo ma
nęs su tulu Charles Gucevičiu (Lat
vis) išsiveždama 3 mažas mergaites 
— dukteris. Kas tokius patėmytų, 
malonėkit pranešti.

Charles Sliauteris,
3352 So. Morgan st., Chicago, III.

Pajieškau pusbrolių Juozapo ir Va
davo Andriuškevičių. Vilniaus gub., 
Trakų pav., Aleksandravo vals, Alo
vės parap. Turiu svarbų reikalą, 
meldžiu atsišaukti.

Viktoras Dobrovolskis,
483 Main str., New Britain, Conn.

Pajieškau savo draugų: Petro Zau- 
lio ir Antano Abduliškio. Palšių so
džiaus, Mosėdžio par., Telšių pav., 
pirmiau gyveno Montreal, Canada. 
Turiu svarbų reikalą, teiksitės duoti 
žinią:
2113 137th str., Indiana Harbor, Ind.

Pajieškau draugų: Adomo Deiman
to ir Petro Žekasono. Deimantas gy
veno Baltimorėj, Žekasonas gi Raci- 
ne, Wis. Kas apie juos praneš, gaus 
dovaną. Jei jie patįs atsišauks—bus 
ačiū.
19 C street, Detroit, Mich.

Pajieškau draugų: Motiejaus Ar
mino, Antano Anskaičio, Justino Gir- 
dausko ir Juozo Kemperto. Visi Su
valkų gub. Malonėkit atsišaukti.

Augustinas Jurkšaitis,
1227 E. 61st str., Cleveland, Ohio.

Pajieškau apsivedimui doros ir 
blaivios merginos tarp 18 ir 25 metų 
amžiaus. Aš esu 25 m. amžiaus, siu
vėjas; moku gerai savo amatą. Ap
sivedęs žadu tuoj atsidaryti savo dir
btuvę. Turi būt laisvų pažiūrų. Su 
pirmuoju laišku meldžiu prisiųsti sa
vo paveikslą. (

J. Svaizdys,
2016 S. Canalport avė., Chicago, III.

Pajieškau brolio Leono Enčiaus. 
Paeina iš Kauno gub., Šiaulių pav., 
Luokės miestelio. 5 metai kai kaip 
Amerikoj. Pirmiaus gyveno Maha
noy City, Pa. Dirbo mainose. ~ 

Povilas Enčius,
P. O. BOX 23 Rumford, Me.

Pajieškau giminių, draugų ir pažįs
tamų, kurie norėtumėte susirašyti 
laišku. Labai norėčiau žinoti kas iš 
jų kur gyvena. Aš paeinu iš Kauno 
gub., ir pav., Kiedainių vai., iš Tau- 
čiunų. Meldžiu atsišaukti.

Kazimieras Vilkevičia,
P. O. BOX 190 Eureka. Utah.

DARBUS.
Jei neturi darbo, tai rašyk mums, 

o męs pasistengsime surasti jums 
gerą darbą su geru užmokesčiu.

JOHN C. SMITH. (50)
G. D. Sta. "B.” Montreal P. Q.

PARSIDUODA.
Duonkepvkla; biznis per daugel 

metų išdirbtas, vieta apgyventa lie
tuvių ir lenkų. Pardavimo priežas
tis: turiu du bizniu, per tai viena esu 
priverstas parduoti už labai prieina
mą kainą. Atsišaukite greitai.

Kostantas Saltanavičius. (1-5) 
2408 N. 16tn st., Springfield. III.

"NAUJIENOS" Už $4.00 METAMS.
Kas prisius metinę prenumeratą 

$5.00 už "Naujienas," tas gaus dova
nų "Jaunimo Sapnus" metams ver
tės $1.00. Kaip žinot, jog ”J. S.” 
vienas iš geriausiu einančių Ameri
koje lietuvių žurnalų, kadangi jį iš
leidžia Susivienijimas Lietuvių Mok
sleivių Amerikoje.

Pertai patarčiau visuomenei ar
čiaus susipažinti su jais. Kiekvienas 
užsirašydamas "Naujienas” nas ma
ne, gausit ”J. S.” dovanai. Šią dova
na duosiu tik ligi naujų metų. To
dėl skubinkite pasinaudoti šia puikia 
proga. (51)

A. J. RASIMAS.
3317 Auburn Avė.. Chicago. III.

REIKALINGI BATSIUVYSTĖS 
MOKINIAI.

Goodyevv čeverykų siuvimo mokyk
la Brocktone, kur siuvama geri če- 
verykai. išmokina to amato greitai 
ir gerai. (1-5)

GOODYEVV SHOE SCHOOL 
157 Centre st.. Brockton, Mass.

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 
iekiojama krasa su išlaimėjimu Al
bumo SIO.OO 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 
ęystas ir sveikas, žiemos visai mažai 
yra,šalčių nėra čionai, augina dvejus 
javus ant metų. Kompanija pabu- 
davoja budinkns 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. Simanovski Manager

239 Railway Exchange Chicago, I1L

METINIS BALIUS.
Draugystė Lietuvos 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.
ATSIŠAUKIMAS.

Gerbiamieji draugai ir draugės, 
"Keleivio’’ skaitytojai! Būdamas 
prispaustas šios bedarbės laike ir 
negalėdamas gauti darbo sunkiai 
skurstu. Baisi stovi mano akyse ba
do šmėkla. Tikiuosi, kad "Keleivis” 
nepavydės vietos mano atsišaukimui. 
Meldžiu labai draugų ir draugių pra
nešti kur galima butų darbas gauti. 
Atsiųskit man laišką, už kurį jums 
labai busiu dėkingas. Negavus da- 
bo priseis sunkaus bado pamatyti.

C. J. Mesen,
P. O. Freehold, N. J.

CHICAGIEČIŲ ATYDAI.
Dr-stė L. T. Tėvynės Mylėtojų No. 1 

ant Town of Lake.
Priešmetinis susirinkimas bus ne- 

dėlioj, gruodžio 6, 12 vai. dieną, A. 
J. Bieržynskio svetainėje, 46 and 
Paulina gatvių. Pribuvimas draugų 
yra būtinai reikalingas, nes yra daug 
svarbių reikalų apsvarstymui ir nau
jų įvykdinimas. Beto, bus rinkimas 
administracijos 1915 metams. Pagal 
nutarimą kožnas vienas narys priva
lo atsinešti mokesčių knygelę ir pa
likti finansų raštininkui dėl patikri
nimo. Norintiems pristot į šią drau
gystė yra geriausia proga šiame su
sirinkime, nes bus priimama už mažą 
įstojimą, ši Draugija yra didžiausia 
visoj Chicagoj ir turtingiausia. (49) 

Raštininkas K. A. Čiapas, 
1736 W. 47th st., Chicago, III.

PARSIDUODA FORNIČIAI

PARSIDUODA FORNIČIAI
gerai užlaikyti už prieinamą kainą. 
Galima pamatyti nuo 6 iki 9 vai. va
kare; šventadieniais nuo ryto iki pie
tų. Ant antrų lubų. (48)

A. K.
324 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.

FOTOGRAFISTŲ 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 
menesis 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.

LIETUVIŲ DRAUGIJOS, 
KURIOS TURI 

"KELEIVĮ" Už ORGAN4
LIETUV. MOKSLO DRAUGYSTE 

Pitsburgh, Pa.

LIET. NEPRIGULM. KLUBAS.
Chicago, I1L

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

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

Ar tente nusipirkt gražią su Augeliu gražiu parelksli

POEZIOS

Tis tau draugas bus geriausias, 
Ateis, kad bosi liudoiaosis, 
ĮJžjaos skilsią, dailjs srietą

Pakils Ristis Betikėta, 
Atgins ooras, vilkt, kovoti, 
Reik tik kiltais pasvajoti.
Graži, didelė, arti pustrečio šimto 7 E p 
puslapiu, su paveikslais, eilių knyga: ■ dle

Ta pati knyga gražiau kietais 
audeklo, auksuotais apdarais:

Gaunamą 

“KELEIVIO" KNYGYNE
28 Broadwav, 80. Boston* Mass.

Prot. rašt. — P. Keniutis.
3238 So. Halsted st., Chicago, I1L 

Finansų rašt. — PranasSandarga, 
3251 Normai avė., Chicago, III. 

Kasierius — Vincas Puplauskas,
922 — 35th plaee, Chicago, Dl.

Susirinkimai atsibuna kas paskuti
nę subatą kiekvieno mėnesio, 7:30 
valandą vakare, "Aušros” svetainė
je, po No. 3149 S. Halsted st. Meti
nis susirinkimas pripuola sausia mė
nesi j. Bertaininiai: Balandžio ir Spa
lių mėn. Pusmetinis Liepos mėn.

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

Valdyba.
Pirmininkas — Steponas Morkūnas, 

1645 W. 47th st., Chicago, DL 
Pagelbininkas — Konstantas Iovaiša, 

4600 So. Paulina st, Chicago, Dl. 
Prot. raštininkas — K. A. Čiapas, 

1736 W. 47th st., Chicago, DL 
Finansų raštininkas— P. Pivaronas, 
4503 S. Hermitage avė., Chicago, III. 
Kasierius — A. Blinstrupis,

4501 Hermitage avė., Chicago, DL 
Susirinkimai būna kas trečią ne- 

dėldienį kiekvieno mėnesio 1 vai. po 
pietų bažnytinėj svetainėj, Šv. Petro 
neprigulmingos parapijos, 4538—40 
So. Marshfield avė., Chicago, III.

TĖVYNĖS MYLĖTOJŲ No. 1
Town of Lake, Chicago, I1L

Tėvynės Mylėtojų Draugystės No.l 
ant Town of Lake, Chicago, III. su
sirinkimai atsibuna kiekvieną pirm* 
nedėldienį mėnesio 12 vai. dieną, A. 
J. Bieržynskio salėj, kampas 46 ir 
Paulina sts.

Valdyba.
Prezidentas— A. J. Bieržynskis 

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

5235 S. Bishoff st., Chicago, DL 
Prot. rašt. — K. A. Čiapas,

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

1805 W. 46th st., Chicago, DL 
Kasierius — K. K. Strzyneckis,

4612 S. Ashland avė., Chicago, DL 
Užžiurėtojas org. Mataušas šilkaitis, 

3255 S. Halsted st., Chicago,Dl.

LIET. PASILINKS. DRAUGIŠKAS 
KLIUBAS.

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

2120 — 137th st., Ind. Harbor, Ind.
Vice-prez. — Pr. Andrijauskis, 

2120 — 137th st., Ind. Harbor, Ind.
Prot. rašt. — B. R. Yasulis,

2113 137th st., Indiana Harbor, Ind. 
Kasierius — Antanas Mikalocz,

2112 137th st., Ind. Harbor, Ind.
Turtų rašt.— Pranas Budis,

Room 22, Palace Hotel,
Indiana Harbor, Ind. 

Maršalka — Konstantinas Baltunis, 
3525 Deodar st., Indiana Harbor, Ind. 

Susirinkimai atsibuna nedėliomis 
po 15-to kožną mėnesį 1-mą valandą 
po pietų. Tony Mikolacz salėje, 
2112 137th st., Indiana Harbor, Ind.

PALAIMINTOS LIETUVOS DR-T* 
Chicago, III.

Valdyba.
Prezidentas — Ed. Čepulis, 

2030 S. Peoria st., Chicago, DL 
Prezid. pagelb.— A. Tamkevičia, 

1916 Canalport avė., Chicago, Dl.
Protokolu rašt. — K. Meškauskas, 

1616 So. Halsted st., Chicago, Iii*
Finansų rašt. —■ J. Svker,

5047 W. 32nd st., Cicero, DL 
Kasierius — L. Kaspar,
3131 So. Wenworth av., Chicago, DL 
Organizatorius — A. Tamkevičia, 

1916 Canalport avė., Chicago, Dl.

TAUT. LIET. DR-STĖ ŠVIESOS 
ŽVAIGŽDĖ No. 1.

Town of Lake. Chicago, III.
Susirinkimai atsibuna kiekvieną 

antrą nedėldienį mėnesio Ciprijono 
Zotorskio Salėj, 4512 S. Wood st.

Valdyba.
Prezidentas — Augustas Barčius, 

5235 Bishop st., Chicago, DL 
Vice-prez.— Jonas Wasilkevicze, 

4342 Paulina st., Chicago, DL 
Organo užžiurėtojas — Protok raš
tininkas Vlad. Szarka,

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

4612 S. Ashland avė., Chicago, DL 
Turtų rašt. — And. Giedrimas, 
4541 S. Hermitage avė., Chicago, DL

KNYGA?
Nesturintū 
tąją knyf* Tarės smci Užsiialaa.



llfTMADTOTTlf A Pas seganti draugę.t! U IHIlKm I IK A Draugas:— Ar sveikamU V i AVlllU ĮIMTI protas susimaišė? Girdėjau
■ ■ ■ 1 visus trjs savo namus ir vi-

turtą užrašiai bažnyčiai,

miestus ir kaimus ir kaip’ Vagrdienių Gumbui.— Ei- 
žemę, kanuoles ir kareivius lutės nevisai vykusiai suei- 
vagia viens nuo kito.

moteriai gi, vaikams ir lab- Redakcijos atsakymai.

v\

ii « į
Jo mylistai, Garbingam

daringiems tikslams — nė 
skatiko?

Ligonis:— Teisybė, bet 
matote, man taip prisakė 
padaryti kunigas, sakyda
mas, kad dabar karės metu, 
baisiai daug ”dušių” grūda
si dangaus karalystėn ir iš 
jų tik išrinktąsias šv. Pet
ras i dangų teįleidžia, t. y. 
tik tas, kurios gyvendamos 
viską Dievo garbei paskir
davo.

liuotos. Eiliavimas pav.: 
j melų — daugiau, išnyks, gy
vens; tai važiavimas su ne
teptais ratais. Beto, poezi
ja turi būt tyra, nekalta. 
Sveiko eilės pilnos neapy
kantos, o tas grožės santar
vę ardo.

D-RAS MATULAITIS 
išvažiavo ant studijų New Yor- 
ko Klinikose. Sugrįžš j Bosto
ną už 3 mėnesių. Laikinis ad
resas:

I

saliunininkui, šlovingam bu- 
čeriui. garsiam teisėjui, ge-
ografijos ir kitų tinksų ži
novui Mr. Džian Bambai — 

Prašymas.
Susimildamas buk teisėju. 

Pas mus atsitiko nelaimė. 
Ramaldos Skripka su Pil- 

viene, dvi gaspadinės, kaip 
taukinės, Įsinorėjo balionės 
ir nuėję pas bučerj ėmė 
derėties. Bet nelaimė, bu- 
čeris. nespėjo jom 
sykiu duoti vieną 
turėjo nuo dviejų 
piauti. Gaspadinėm 
patiko, dėlto, kad vienai bu
vo kietesnė, o kitai minkšte
snė balione ir jos ėmė čiup- 
rynom mainyties už buče- 
rio balione. Dabar reikia ei
ti ant korto, bet kol kortas 
nusudys, malonėkite, Mr. 
Džian Bamba, pirma apsū
dyti.

Su pagarba, tavo užtik
rintas kostumeris

Šnapsavičius.

abiem 
balione, *• • • *9pisiu 
tas ne-

Džian Bambos atsakymas. 
Jesary’

”Katrą Dievas myli, tam 
ir guzą i kaktą duoda” — 
sako seni žmonės. Boba tai 
jau toks sutvėrimas, kurio 
ir velnias šaukiami pagal
bos. Kad ne kreizi boba, tai 
Džian Bamba ir šiandien ro
juj sėdėdamas bananas val
gytų ir su Dievu galėtų pa
sikalbėti. Jesary! Bet ta 
kreizi Jieva užsispyrė, kad 
jai Adomas užfundytų ba
naną ir už tą menką triksą 
Dievas išmufino abu iš ro
jaus. Ale, kad aš bučiau bu
vęs Adomo vietoj, nebūčiau 
davęs bananos paragauti — 
nosary! Aš jai buč tik pa
čiupinėti davęs ir dac oi!

Boba, kokia kreizi buvo < 
iš pat pradžios, tokia jau • 
ir pasiliks. Ai beč jur laif. 
Rojuj būdama verkė ir plau
kus rovė prašydama Adomą 
bananos, o šandien Skrip- 
kienė su Pilviene kuodais 
maino, kad bučerio balione 
minkšta. -Jesary! Bobos ge
ografija iki šiol nepersimai
nė.

Bai gas, Džian Bambai, 
rojui butų geriau buvę, ne
gu dabar tokiam čėsi, kada 
visi kostumieriai nedirba, 
runyt saliuną. Jei ir toliau 
tas kreizi ruskis su džerma- 
nu nenustos faituotis, tai 
saliunkyperiams bus visai 

bom biznis! Jesary! Jau ir 
dabar skaičiau peiperiuose, 
kad vienas saliunkyperis 
Collinsville, III. paleido sau 
kulipką pilvan, ba biznis slo- 
bnai ėjo. Nebeužtekdavo pa
čiai nei ant dresių.

Bet palaukit, Džian Bam
ba nuvažiavo perdaug toli 
politikėm o bobos laukia,, 
kad jis joms už peštynes pa- 
fiksytų. i ■

Džian Bamba yra teisin
gas teisėjas ir savo kostu- 
merius su gumine paipa ge
riau nusudija už grand džiu. 
ri. Ale, kai dėl bobų, tai 
Džian Bambos paipa yra 
da per minkšta. Jei jau jos 
taip nori Džian Bambos tei
smo, tai tegul ateina pas 
mane į saliuną, aš patraji- 
siu. ba Džian Bambos paipa 
visgi už Adomo bananą ir 
bučerio balione kietesnė. Je
sary! Bet geriausia bobai 
bausmė butų, kad vyras su
vis nelaikytu burdinefierių. • 

Jurs truli Džian Bamba.

Už save agituoja.
Vienas pavožnas tautie

čių susaidės prezidentas, no
rėdamas. kad ji ir ant kitu 
metų išrinktų, viename sa
vo dr-jos pokylyj, šiaip už 
save agitavo:

— Gerbiami ponai, po
nios. panelės, prabaščiai, ga- 

i spadinės ir jus mulkiai dar
bininkai !

—Aš esu šios susaidės 
Mister Chairman ir kolei aš 
busiu Mr. Chairman — rau
donieji balso negaus. Aš esu 
ščyras ir dirbu dėlei labo su
saidės. Aš pasirašau po 
kontraktu, kuris neužgauna 
nė susaidės nė kontrakto- 
riaus. Aš nedaleidžiu nė pla
katų žmonėm dalntie savo 
susaidės svetainėj. Aš tiek 
gero šiai susaidei padariau, 
apvalydamas ją nuo raudo
nųjų.

— Greit bus rinkimas 
naujų susaidės činauninkų. 
reikia išrinkt ščyrus ir spra. 
vedlyvus.

— Aš pats runinu ant Mr. 
Chairman, tad balsuokite 
visi už mane, nes aš esu 
smart vyras, nesisarmatiju 
pats save išsigirti ir pats už 
save agituoti.

N. J. Vabalninkas.

K. Bumbulevičiui.— Vie
nas eilutes sunaudosime, ki
tos netinka.

P. R.— Iš prisiųstųjų ei
lių tilps dvejos.

žydų bernui, Pijokėliui. 
Vienam iš svečių.— Netilps.} 

A. Vaitkui.— AČiu, per-

! džioklės piešinys. Parašė J. 
Ši Wevssenhoff, iš lenku kal- 

~ “ Iš
leido "Vienybė Lietuvnin
kų.” Brooklyne. Knyga tu
ri 310 puslapių, kainuoja $1.

______________________

229 Bedford av., Brooklyn, N. Y.

Nauji Raštai
Jaunieji skrauja!... Me-žiūrėsime.

J. K.— Daina netinka. 
Ridikų Spinduliui.— 

syk iš jūsų miesto turime 3 bos vertė Kazys Puida, 
korespondencijas, per tai ži- ' ‘' 
nutės nebesunaudosime.

Juozui Grigoniui.— Laiš
kas neišskaitomai surašy
tas, patalpinome — gurban.

Uticos senberniui. Ten bu
vusiam ir Vyčių generolui. 
— Apie toki purviną pran
cūzišką chuliganą. kuris at
važiavęs apgaudinėti lietu
vius šmeižia Antrąjį Visuo
tiną Lietuvių Seimą ir soci- 
jalistus ir kenkia Lietuvos 
šelpimo reikalams, gėda bu
tų laikraštin dėti. Juk tai 
paskučiausis lakudra!

Kaziui Vaikinui, Onytei. 
Marcijonai. — Už žinutes 
ačiū, radę vietos patalpinsi
me.

V. Ravinskiui.— Nieko
svarbaus, netalpinsime.

L.SvS. 224 kp. raštininkui. 
— Stingant vietos, žinutę 
trumpiname.

Slapukui.— Tilps kiek vė
liau.

J. B. Pas—kis.— Atsaky
mus ant pirmo, trečio ir ke
tvirto klausimų rasite kny
gose: "Mokslas apie žemę 
ir kitus svietus” ir "Kodėl 
aš netikiu i Dievą.” Nega
lima laikrašty išaiškinti ge
rai to. kas užima dvi 
knygas. Antrasai 
klausimas, apie žydų 
nimosi per 40 metu 
na” ’ “ 
paprasta žydų pasaka.

Negeistinam svečiui. — 
Labai atsiprašome, kad ne
galime talpinti žinutės, nors 
ji ir teisinga, nes Įžeidžia j 

ir visas tas minimas ypatas, o i 
, sykiu ir jaunavedžius labai 

Tiesa, kad ves- 
banditai: tuvių pokyliai, o dagi su

f

d

banai-

tai to-
kurie

storas 
Jūsų 

maiti- 
’man- 

ir Faraono sapnus, yra
Banditai.

Tėveli .kas tai vra 
tai?

— Banditai, vaike, 
kie biaurųs žmonės,
užpuola, skerdžia ir užmuši
nėja nekaltus žmones. Prie 
to plėšia, vagia, degina 
naikina, kas tik pakliūva.

— Aaa! Tai Europoj yra pažemina,
tris tokie baisus I__ L™.,... __ , .
Rusijos caras, Austrijos ka- svaigalais yra labai ir labai

• -r-’l-.-- 1 • • •! A • • ? -i_ • -T -1A_ - --------------- , '

Teisingiausia ir Geriausia

APTIEKA
Sutaisom Receptus su di

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

EDVARD DALY, savininkas 
IR Broadwaf S- Boston, Mass 

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

J. ANDRIUŠIS
Geriausia lie , 
tuvy s

Fotcgrafistas i
Traukiu pa- ! ■ 

veikslus gra- <; 
žiai ir pigiai ;; 
nežiūrim skir- : ■ 
t u m o oro. Ant 15 
kiekvieno tu ; t 
žino paveikslų ■ •

:! pridedate bOVASę vieną didelį.į > 
i Esant reikalui einam fotografuoti į • j 

namus. Paveikslai artistiški!

J. ANDRIUŠIS
453 Broadwaj, So Boston. Mass. j;

M. Gal Ii van C) I
U žiai k v geriausį

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

ko Cigarus.
Meldžiame užeiti o visados raeite- 

gražų patarnavimą

362 2nd st., Se. Boston.

“Amerikos Lietuvis”

M. PALTANAVICIA,
15 Millbury Street, V/ORCESTER, FIASS. |

naujas adkesas: 
Pavardė ir " arda*

Br. B. 6. WERKICK
LIETUVIŠKAS D-RAS

Gydo visokias vyrų, moterųGydo visokias vyrų, moterų b 
/aikų ligas; net ir chroniškas liga*

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

Telefonas,

259 Herr.cver st, Etstfr, IIds

Naujas, bepartyvės pakraipos, žinių, politikos, mokslo ir aailės 
savaitinis laikraštis. Talpina daugybę žinių ir šeip naudingų 

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

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

LIETUVIAI

Pranešu visiems, kad aš važiuoju 
į kitus miestus palaidot numirėlius ir 
nė kiek brangiau r.erokuoju, kaip kad 
■Jums palaidot vietiniai graboriai, 

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

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

Telephone: So. Boston 839-J.

lietHviszkas D-ras M. Ziselm
7 Parmenter St

Boston, Mass. 
Visokias ligas gy 
dau pasekmingia- 
usiai. Ateikit tie- 
siok pas mane 1 
trepais į viršų tik 
neikit į aptieka- 
mano durve bal
tos arba telefoną 
duok oašatesiu.
Ofiso valandos 
Nuo 9 iki 11 ryte 
nuo 1 iki 2 ir6 iki 
8 vakare. Telephone 1967—3 Richmozy

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

PUIKI DOVANA
KNYGA SVEIKATOS be> 
naujausio mokslo ir ką rel< 
kia daryti apsirgtus, taip-pat 
Ir kur greit išsigydyti, ly
giai ta knyga

“DAKTARAS”
parodo, kaip 
nuo ligą apsi
saugoti.

N

S1SAS AI>R£»At:

Pavardė ir varnas.

SKAITYTOJŲ ATIDAI.
Mainydami adresa. ęraneškit redakcijai per atvirutę, pasilaikydami 

žemiau* nurodytos formos Jeizu kuriems per atvirutę neparanku pripil- 
dykit tą blanką ir prisiųskit redakcijai. Ad.rsesą mainyami gatvės vardą pa 
rašykit raidė į raidj taip, kaip užrašyta ant tos gatvės k»ni«, tada išveng- 
sim daug nesmagumų ir patįs gausite visada laikraštį

PERMAINAU ADRESĄ

No.

Miestas ir valstija

Pasarga: Kiekvienas “Keleivio’’ skaity:oj»N gaiš žirct kada prenun:erats 
už laikraštį pasibaigė tėmijant ant adrese ravdcrc sklypelio, kur gale skai
tytojo pavardės yra numeriai. Ant keno adreso stovi numeriai -42-4, re’Škia 
kad pasibaigia su laikraščio No.42 1914 m Kurilą pavardės gale stovi 35-4, 
tupenumerata išsibaigė su laikr. No.35 ir turi attaujint ar paprašyt recak- 
Gijos, kad nesulaikyttj. Taigi gerbiau ieji sk aitytojai, atkreip kit atida am 
šitiį nurodymu ir matydami save preEvneratį išsibaigusia ’ucj ats liepkite

Su pagarba “KELEIVIO” AdD>ii>igtr»<-ija.

lADaiktų Verti 30 dol. tik užg 
*V Prisiunčiam ant pažiūros Dykai. V

i 
B

AR NORI. KAD MYLĖTŲ 
MERGINA?

Jeigu nori, tad pasipirk

Užsirašykite

ralius ir Vokietijos kaizeris, peiktini, bet vis dėlto tiems 
apie kurius tu, tėve, kas žmonėms per daug jau bu- 
dien skaitai, kaip jie degina tų nesmagumų.

LEIDES IR VYRAI—KYP KVAIT!

!

T
I

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 SPYRIAI

Iš priežasties konkurencijos mes numušėm prekę ant auksinių laikrodė
lių ir kitų daiktų, ir ant pareikalavimo mes prisiųsim visą rinklių iš 10 
daiktų: pirkiai išrisavotą vyrišką laikrodėlį, su geriausiais Amerikan vidu- 
rias. puikią deviskėię su leketuku, muzikus į mankietus, špilką į kakla
raišti. britvą, muilinyėią iš alumino, šepetį, britvai diržą ir 32 kalibro 
revolverį, padatvtą iš virinto plieno, pankeievota. VISI DAIKTAI GVA- 
RANTUOTI Iš GERIAUSIO TA VORO. Visi tie 10 daiktų vertės $30.00 
tik už $5.9-5.

NESIŲSKIT PINIGU!
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)

1UNION SUPPLY CO.,
407 N. EIGHT ST., DEPT. 40, ST. LOUIS, MO.

GRAMAFONAS ANT Iš.MOKESNTO 
10 CENTU KASDIEN A.

Jeigu apsiimate mokėti po 10c. kas
dien, tai išsiųsime Jums ant išmokes- 
čio labai puikų Gramafoną sykiu su 
16 rekordais (32 kavalkais) visokių 
dainų, valcų, maršų ir t. t., kuriuos 
patįs išsirinksite. Gerumas musų agramafonų gvarantuotas kiekvienam 

rašyta gvarancija. Išsiųsime naujus 
specijališkus rekordus Lietuviškus, 
Lenkiškus, Rusiškus ir Maža-Rusiš- 
kus. Rašykite tuojaus reikalaudami

i VAIZADAT dabar labai madoj, bet Kas iš tų į 
V A AnAl jei^ jenai nėraDžian Bambos.

1341 S. Hals’ed St., Chicags, III.
Šiuomi prisiunčiuS----------- už "NAUJIENAS”

metus ir meldžiu ias siųsti šiuo adresu:

MAUJ EROS

Pirma Lietuviu Dienrašti

“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” 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 biauką ir prisiusi kartu su pinigais.

/ katalogrų ir paaiškinimų įdėdami kra- 
sos ženklelį atsakymui:

Liberty Commercial Co.
E 14 ST.. NEW YORK, N. Y.

I
 Daugiau juokų, negru saliune alaus
Knyga apistori, gražiais viršeliais ir su

Džian Bambos feisu arba veidograpija.
Joje telpa netik Džian Bambos spyčiai, 

t bet ir šiaip daug kitokių juokų
KAINA TIK 25 CENTAI.

T Pinigus galima prisiųsti per money orderį arba suvyniot kvoterį į popie
ti _ relę ir įdėti į gromatą. Adresuokite taip: —
I “KELEIVIS”
| 28 Broadway, So. Boston, Mass. ■

CREST KENDŽIŲ 

o ji niekad nepamirš jus. nes 
■j] 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-j 
ną svarą geriausių Amerikoj iš-| 
dirbtu kendžių.

K. ŠIDLAUSKAS
General iškas agentas Bostonui

266 Broadway,
So. Boston, Mass. .Jį

aNYGOJ "DAKTARAS” n«t£k 
pa—-—a kaip ir kur nuo visokių Ii Ją ftre 
išsigydyti, bet taip-pat labai Jražiai, kaip 
tikras tėvas pamokina ir kaip nuo visokių ii- 
Jų apsisaugoti.

KNYGOJ "KAKTARAS” labai daug «p- 
rašo apie vyrų ir moterų dorų bei mora’jOą. 
lytišką gyvenimą ir aiškiai, atvirai taip išdea 
tinę,a, jog kitose knygose to visko negali at
rasti. Šita knyga kiekvienam užaugusiam vyrui ir moterei labai reikalinga turėti, kad 
žinoti kaip ir ką daryti, seniems ir jauniem 
ir kaip laimingai gyventi. Čion viską negaia 
ma aprašyti, bet tik perskaičius knygą atra
site.

ŠITA KNYGA illiustruota puikiais moa» 
1 iškaiš paveikslais ir apie žmogaus kūno «o- 
budavojimą su visokiomis paslaptybėms 
užaugusiems žmonėms tinkama.

YPATINGAI serganti, nusilpnėję, suklit 
rę, pasigadiną per jaunystės klaidas ir vargi
nami visokiomis, kaip paprastomis šviežio
mis teip ursisenejusiomis ligomis, šitoje kay 
Joje atrasite tikrą rodą.

JEI serji ant kokios nors lijos. tai pirmu;- 
ne kaip kreipsies prie kokio nors gydytojau, 
arba vartosi liekarstas, reikia perskaityt knv 
Ją “Daktaras’!, nes didelės daugybės žmonių, 
kurie tik perskaitė šitą knygą, išsigydė.

TODĖL, kad ta knyga dėl labo risuoni* 
nes išduota, tai kiekvienas ją apturės VISAI 
DOVANAI, kuris tik atsiųs keletą štampą 
prisiuntimą.

REIKALAUK DAR ŠIANDIE, iškerpa#* 
gitą apgarsinimą ir adresuok teip: 

The Philadelphia M. Clinic 
1117 Walnut st.,

PHILADELPHIA, PA
TEMYKIT VTTt.lI IR MOTERIS! Su

sergi, jautiesi kokį nors nesveikumą ir ren • 
Įsoji geros, teisingos pagelbos, kad trumpai.' 
t aik-e galėtum išsigydyt, tai atsišaukie 
Profesionališko Daktaro, Pb. M. Klir.ii-^ 
lietuviškoj kalboj. Rašyk arba ateik.

OFISO VALANDOS KASDIEN nnolJ o 
ryto iki 4 po pietų. Nedėlioj iki 3, o utaraa, 
ke ir pėtnyčicj vakare nuo 6 iki 8.

ir kitokius Rubus
Duokit pasiūt mums

Užtikrinam kad Jus sučėdysite 
pinigu ir turėsite gražius rubus. 
Męs imam materiją iš gerųjų fir
mų ir primieruojam rūbą pagal ■ 
žmogŲ, todėl nesudarko žmogaus 
išveizdos ’r būna tvirtesni.
Gerus tyrams Siutus ir (kerbtus 

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

Jeigu norite turėt gerus rūbus pi
gai, tad ateikit pas raus.

Taipgi išvalom ir išprosinam vi
sokias Vyrų ir Motery drapanas.

Tikras Jūsų brolis lietu vys

Budreckls
222 W. Broadway, ir 20 Ames St., 
So. Boston. Mass. Montello, Mass.

Telefonas: So, Boston, 21013.

I A
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Korespondencijos
I
I

F. J. Bagočius.
qrw n j • • metų, galitTiesu Patanmaii nesikia^

tėvų pavelijimo. Jei ji tur tiek 
metų, galit sau apsivesti nieko “Kiri - kilnos sumuštos - Kiri” Viskas už $5.94

HOLLEY, N. Y. 
Darbininko gyvenimas pas 

ūkininką ir šįmetinis 
derlius.

Šią vasarą teko praleisti 
dirbant pas ūkininką ( far- 
merį). Visi žinome anglus 
ūkininkus, kurie kiek pra
turtėję jau vadina save po
nais, bet juos geriau tiktų 
vadinti čigonais: darbinin
kus jie myli apykvailius, ku
rie noriai dirba sunkius 
darbus ir ilgiausias valan
das, nesidera algos, valgo 
mažai ir tą ką jam po nosi 
pakiša.

Šiemet darbininkams prie 
ūkio darbų mokama buvo 
nuo $25—30 i mėnesį. Dar
bas nuo 7 ryto iki 6 v. vaka
re ant laukų; keltis prisiei
na 5 vai. ryto, gulti galima 
tik 9-10-11 v. vakare. Rūbai 
ir autuvas dideliai plyšta. 
Žiemą darbininką ūkininkas 
gauna visai pigiai, kartais 
dagi visai uždyka.

Javų derlius šiemet geras, 
tik pupelės (binzai) buvo a- 
pypraščiai. Vaisių: obuo
lių, kriaušių, užaugo nepap
rastai daug, bet jiems ir kai
nos suvis žemos: už bačką 
(3 bušeliai—pūdas) jei gau
na S1.00, tai, sako, gerai už
mokėjo. Saldinių obuolių 
bačkai tik 20 c. Kviečių iš- 
pradžių buvo bušeliui $1.30; 
pupelių bušeliui $2.00; bul- t. . --  g-

Grosernikas. Jei jus turit už
traukę paskolą (mortgage) ant 
savo krautuvėlės, ir ta paskola 
yra rekorduota, skolininkai var
giai užgriebs ją (nedės attach- 
ment), nes jie turėtų užmokėt 
pirmąją paskolą, kol patys ką 
nors gaus. O kaštai su tokia 
procedūra surišti yra gana di
deli.

J. Oželis. Jei žmogus yra sko
lingas, o nenor sugrąžint geruo
ju, tad turit pavest reikalą vie
tiniam advokatui, kurs per teis
mą pinigus ir tūlą dalį kaštų 
sujieškos, jei ne kitaip, tad už
griebdamas skolininko algą.

U. Vitkauskienei. Jei vyras 
neužlaiko ir muša, nežiūrint 
kur jus butumet šliubą ėmę ir 
kelintą syk vedę ir neatbojant 

i ant melavimų jo prieš šliubą, 
vienintelis būdas yra paduot jį į 
teismą, kuris jį sudraus, lieps 
mokėt tam tikrą sumą į sąvai- 
tę ir apseit dorai, jei ne, eis į 
kalėjimą. Jus stubos negalite 
parduot be jo parašo, taip kaip 
ir jis negali be jūsų. Jei jus ap- 
leistumėt jį, tai į 3 met. po tam 
galit gaut atsiskyrimą (divorce). 
Kada vienas gauna divorce, tad 
antrasis lieka laisvu per tai. ir 
todėl jums jau nieko nereiktų 
daryt, ir po gavimui ”divorce” į 
6 mėnesius galėtumėt vesti ki
tą vyrą. Jis galės vesti tuoj.

i

J. P. Žilvitis. Už šmeižimą 
labdaringos, lygiai kaip ir kitos 
kokios nors, draugijos, kunigą 
galima patraukt į teismą už 
"slander”. Bet suprantama, ku
nigas teisinsis, kad jis tik kal
bino arba persergėjo savo para- 
pijonus nešelpt pagal jo supra
timą jo tikėjimui kenksmingas 

;organizacijas. Bet ko pykt? Ku
nigų darbas: keikt, plūst ir 
kenkt kiekvienam progresyviam 

Į darbui. Jei jis to nedarys, ji pra
varys iš kunigystės, o kur toks 
vargšas pasidės ?

MUSŲ NUOSTUOLIS, TAI MUSŲ LAIMĖJIMAS. PINIGAI NEREI
KALAUJAMI. MOKAMA DAIKTUS ATSIĖMĘS, JEIGU JIE PATIKS. 
Perdaug turim gerų tavorų. Išduoda m tūkstančius dolerų dovanoms supa- 
žindimui žmonių su musų tavorais. Bet tik per apribuotą laikų mes duosi
me šitų dailiai išrašytą auksuotą laikrodėlį, moterišką arba vyrišką, su 
gerais viduriais ir ant gerų akmenų už $5.95, ir visus skutimosi prietai
sus iš 4 dalykų, o taipgi lenciūgėlis, žiedas, fontaninė plunksna, dėžė Ha
vanos cigarų ir ant 7-nių šūvių nikeliuotą revolverį — DYKAI. PILNAI 
GVARANTUOTA. Kitur tie daiktai parsiduoda po $25.00. SPECIAL1S 
PASIUUJIMAS: Pakol tavorų yra. Atsiųskit šitą apgarsinimą ir savo 
adresą, o mes nusiusime visus 10 daiktų pasižiūrėjimui ir išbandymui. 
Jeigu jie patiks, užmokėsite agentui $5.95 ir ekspreso lėšas. Užsakyk šian
dien, o sutaupysi pinigų. (51)

EXCELSIOR WATCH CO.
DEPT. 990, CHICAGO, ILL.

25,000 Ka^‘?gu
Užlaikau gramafonus su lietuviš

koms dainoms. Kožnas rekordas kaš
tuoja tik 75c. Jeigu nori mano kata
logo, tai prisiųsk u~ 3c. pačtinę 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 ta voro pas tikrą lietuvį, 
o gausite teisingus tavoruns. Rašy
kite tokį adresą:

Gražių popierų gromatoms rašyti 
su puikiausiais apskaitymais ir dai- 

I nomis, su drukuotais aplink konver- 
i tais, tuzinas 25c., penki tuzinai už 
. 1 dolerį.

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

inmocKOoioi^^

I
Akušerka

Pabaigusi korsąMumans Mediea! 
lollege, Baltimore, Md.

Pasekmingai otlieka savo darbą 
prie gimdymo, toipgi suteikia vi
sokias rodąs ir pageibą invairios* 
moterų ligose.

» F. Stropienė
I SO. BOSTON, MASS.

i

K. V. Paveldėjystės teisės 
(rights of inheritance, prava na- 
sliedstva) kiekvienoj valstijoj Į 
yra kitokios, ir rašėjas šio nėra 
apsipažinęs su smulkmenomis 
Pennsylvanijos tiesų tokiuose 
reikaluose.’ Vienok tos tiesos 
beveik visose valstijose mažai 
kuomi vienos nuo kitų skyriasi. 
štai kas yra žinoma: P. ir Mass. 
pa veide jystė yra grupuojama; 
klesomis, štai kaip: mirus ypa- 
tai ir nepalikus testamento, pa- 
veldėjais yra pirma klesa: vy
ras arba moteris ir vaikai; ne- Į Lietuvą. Męs nesiunčiam 
sant tų, — antra klesa: tėvai; 
nesant jų, trečia klesa: broliai 
ir seseris; paskui dėdės ir tetos, 
pusbroliai ir pusseserės, ir t.t. 
Pagal tai išeina, kad jei yra vai
kai, viens ar daugiau, jie gauna 
viską, o kiti nieko; tas pat su 
broliais, etc. Gauna tik klesos, o 
ne visi giminės, artimi arba to
limi. Todėl jūsų klausime mi
rusiojo patėvy s ir brolis tos pa-

Jei valgomų daiktų ko-opera- 
cijos darbininkas neįdėjo pini
gų į kasą, jį teismas, darodžius, 
nubaus už vagystę. Kooperaci
ja gi gal sulaikyt jo kauciją, ir 
paskirt jam iš tų pinigų baus
mę. Jei darbininkas ant tos bau
smės nesutiks jis turės paduot 
ko-operaciją į teismą, kurs pa
sakys ar ko-operacija teisingą 
sumą pasilaikė už jo prasižengi
mą.

Sakot, kad Jurgeliunas iš 
"vėžio”, lyginai ir daugelis žy
delių, siunčia pinigus Į Lietuvą, 
o "Keleivio” agentūra praneš
dama žmonėm, kad nesiųst, 
kenkia šventam darbui šelpti ba
daujančius Lietuvoj. Mes galim 

i siųsti taip, kaip ir kiti agentai. 
Pinigus kompanija priima, kur- 

i sus mums siuntinėja, net atsto
vus siunčia prašydami kad męs 
priiminėtume pinigus siuntimui 

to
dėl, kad nežinom ar Lietuvos 
žmonės gyvena savo kaimuose 
ir miesteliuose kaip pirma, ar- 
ne. Vakar ten buvo, o ryt gal 
vokiečiui spaudžiant turės išsi- 
dangint 
pinigus 
gentas. 
dalykai
siųst pinigų, kad jie neprapul
tų. Taip darydami mes nieko 
neuždirbam .bet apsaugoj am sa
vo žmonių kruviną centą. Kada

I

vių — 30 c; svogūnų b.
c.; kopūstų tonui (2,000 sva
rų) — $5.00. Mėsai: jautie
nai, kiaulienai ir avienai 7 c. 
svarui. Kiaušinių tuzinui 
— 20 c.; sviesto svarui 25 c. | 

Jei ne gyvulių plėga, ku
ria dabar pradėjo gyvuliai i 
sirgti, mėsa turėjo žymiai 
atpigti. Anglų ūkininkavi
mui pašvensti laikraščiai 
kursto ir dabar ūkininkus 
neparduoti gyvulių, bet lau
kti kol pradės pirkti ir ga
benti Europon.

Daug turėčiau ko parašy-1 
ti, bet iš mano nuvargintos 
rankos krinta plunksna, a 
kįs merkiasi ir mintis susi 
vien v jo su sapnais. . . . x_ .

Daug įdomiu atsitikimu C1OS motinos’ bet sun^ Pat*™
kusie po mirčia jo. eina vienin- bus galima siųst be baimės, mes 

1 teliam gyvam broliui. apie tai pranešim "Keleivy. ’
Z. Jus nuėjot ir mėginot pas- . — 

tot i kariumene. ir padavė vis-;
- *■ . \ . I

ką apie save, buvot pasiųsti iš- j 
siimti pirmų popierių. Jau su 
virš metai praėjo, nieks jus ne- ' 
’aukė, ir dabar bijot kad antrus 
•jcpierus nuėjus imt nepaimt į' 
kariumenę. Nebijokit nieko. I 
'us pvisiegos nebuvot priėmę, o 
’*i tam laikui visada galit atsi- 
-kyt stoti. Jei nepašaukė, rei- 

šk’a laukė kad gavęs popierus 
nueitumei pats. Nenuėjai, ant to 
viskas ir pasibaigė. Niekas jū
sų nevers eit kariumenėn.

EXTRA! EXTRA

D-RAS ST. ANORZEJEWSKI
Vienatinis lenkiškas

DANTŲ DAKTARAS.
Užtaisu pasigadinusius dantis ir 

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

238 Harrison avė. Boston.7 NAUDINGI DA1GTA1 CC OC
VERTI 25 DOLERI!' UŽ 00

NESIŲSK PININGŲ! Didžiausis pasiulijimas istorijoj. Tai yra negirdes 
a proga ant svieto. Idant supažindint žmonės su musų geležinkelių laikrodėliai, 
r kitais tavorais, męs pasiųsim tą elegantišką, puikiai išgraviruotą laikrodėlį 

vyro arba moters, su akmenuotais viduriais, už $5.85, ir pridėsim 7 šūvių nike- 
iuota revorverį, baksą Ilavonos cigarų, peilį, retežėlį deviskėlą ir puikią špilkutg 
DYKRAI. PILNAI GVARANTUOTAS laikrodėlis pats vertas‘$15.00, o'kiti tavo- 
rai $10.00., Nepirk pigių daigių kitur, bet pamatyk musų laikrodėlius pirma. 
PECIALISKAS PASIŪLYMAS: iškirpk šį apgarsinimą, prisiųsk savo vardą ir 
adresą o męs pasiųsim viską ant pažiūrėjimo ir prabos. *Jei patiks, užmokėk agen
tui $5.85 ir kaštus prisiuntimo. Rašyk šiandien. (51)

FISHLEICH& CO.,

JOHN KULBOK CAFE
Sveikas gyvas brolau! Seniai ma

tėmės, gal jau kur nors į kitą mies
tą persikėliai?

O ne, da 
vis Lia pat 
gyvenu, bet 
senia’ tam 
'.rašte lan
daus ir ne- 
andu JONO 
KULBOKO.

O, brolau, 
jau jis persi
kėlė į kitą 
vietą, ana 
ant kampo 
So. 1-mos ir 
Wythe avė.

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

JONO KULBOKO CAFE
291 Wythe avė., Brooklyn, N. Y. 

(21-5)

Ant 2 
akmens

Gelžkelio laikro
dis Sriubelių tdL 
sukamas, vyrio
ko didumo, aat 
20 metų auksuo
tas su išrašytais 
dubeltavais vir
iais. Labai tei
singai eina sH-

riamas ypatingai geležinkeliu važiuo
jantiems žmonėms, kuriems reikia vi
suomet tikras laikas žinoti. Gvėras- 
tuotas ant 20 metų Ypatingas pada
lijimas. Męs išsiųsime šį laikrodtij 
ant kiekvieno adreso už $5.75 C. O. D- 
ir persiuntimo kaštus, su teise jums 
viską peržiūrėt. Jei busi neužganė
dintas, nemokėk nė cento. Atsimin
kite, jus užmokėtumet už tokį pat 
laikrodėlį apie $25.00, jei pirktumėt 
kitur. Puikus auksuotas lenciūgėlis 
ir kabutis dykai su kiekvienu laikro
dėliu.

Excelsior Watch Co.
906 Athenaeum Blg„ CHICAGO, ILL

KONCERTINIS 
TOURNEE.

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

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

r .... .... =
Ei, Vyrai, visi pas

YUDEIKO!
Ji* užlaiko gerą Restauraciją, vi
sokio* rūšie* Alaus, Degtinės, 

vyno ir Cigarų.
Prie-Darniausia ir parankiausia 

vieta lietuviam*.

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

CHICAGO, ILL.951 ATHENAEUM BLOG.,

J. MATHUS 

Geriausias Lietuvio 
SALONAS IR RESTAURACUi- 
Sveiki geriausios rųšies gėrlM- 
ir užkandžiai. Patarnavimas 
lankus. Parankiausia lietuvtaas- 
užeiga.

J. MATHUS
344 Broadvay, So. Boston, Ksas

f

į
ii
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patyriau vasaros darbyme- nieko negauna, o visi $600.00 Ii-; 
tės metu iš anglų ūkininkų 
gyvenimo ir pasielgimų. Ga
vęs liuosą valandėlę laiko, 
kada nors pabriešiu apie tai 
„Keleivio” skaitytojams.

Petras Lapienė.
YVE STERN PORT, MD.
"Keleivio” No. 45 tilpo 

korespondencija apie nelai
mingą atsitikimą lietuvio 
smuklei, kame juodukas su
žeidė kelis žmones. Juodu
kas nebuvo girtas, tik jis. 
kaip kiti juodukai liudyja, 

"kokainą” ir

nežinia kur. Kas gaus 
Rusų valdžia arba a- 

Todėl nežinodami kaip 
stovi, mes patariam ne-

—/ ■----------------------------------------------- ' - —

KADA TU GIMEI?

Prisiųsk savo adresą ir kokiam 
mėnesy tu girdęs 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.

Ryto Maudyne Kūdikiu;

Jaunoji‘ 
Lietuva

Vienintelis savo rūšies 64 puslapių
Iliustruotas mėnesinis Lietuvių 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 Jaunąjų Lietuvę.

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

vartodavęs „kokainą 
buvo apsvaigęs nuo jo.

Bet svarbiausia, tai tas, 
kad korespondentas pasira
šęs „Buvęs šermenyse,” ne
gražiai Įžeidė lietuvį smuk
lininką, sakydamas, kad ta 
smuklė praminta „bomų ŠO- į reikalaujant advokatui. Vienok 
kykla.” Smuklininkas yra 
žmogus teisingas ir su jo
kiais „bomais” nesėbrauja. 
(Turbut Tamista pats esate 
smuklininku, kad stengiesi 
jį apginti; visi smuklininkai 
tik ir trokšta, kad kiekvie
nas žmogus butų girtuoklis 
ir savo uždarbį pas juos pa
liktų. Red.). Blogai daro 
korespondentai bereikalo 
teisingus žmones įtardami. 
Jei tas buvo teisybė, tai ko
dėl karespondentas drovėjo
si tikrą pavardę pasirašyti? 
(Todėl, kad bijojo smukli
ninko ir jo sėbrų pikto 
atkeršijimo, kaip tankiai 
taip ir būva. Rd.). Juk tik 
žmonės patįs būdami be do
ros gali kitus neteisingai 
apšmeižti! P. Veisengoff.

"Kel." Skaitytojui. Jei liudi
ninkas neteisingai prisiekia, ir 
jį sugauna bemeluojant, tokį 
liudininką teismas gali nubaust

■» 
baust gali ne tas teismas prieš 
kurj jis melavo, bet visas daly
kas tur eit per prokuroro (dist- 
rick attomey) rankas, kuris už
veda bylą (provą) prieš tokį liu
dininką. Bet kam tenka teis
muose būt, aiškiai mato, kad 
kiekvienoj provoj viena ar kita 
pusė turi meluot, o vienok nieks 
jų nebaudžia Mat sunku daro- 

jdyt, kad meluoja; antra nubau
dimas valstijoj apsieit gana 
brangiai, o pagaliaus kas proku
rorui galvoj, kad kas ten mela
vo. Jis džiaugias turįs gerą dar
bą ir algą ir jo mažiau darbo 
jam, tuo gyvenimas yra leng
vesnis.

TEISINGAS PASIŪLYMAS 
DRAUGAMS.

apie kurj

Užsisakyk tuojaus: 

“JAUNOJI LIETUVA” 
4611 S. Paulina St. Chicago, IIL

Lauk nuo jaučio pieno, — 
pasakė tūlas svetimžemis, 
matydamas, kaip lietuviai 
meldžiasi ir kunigams lie
piant neša bažnyčiai rub- 
ius, kad Dievas sustabdytų 

karę.

Meilės Apsėstam. Tiesos ne
užgina vesti židelkaitę, bile ji 
sutinka eit už jus. Suprantama, 
katalikų kunigas neduos šliubo, 
kol ji ”nepersikrikštis.’ Kitų 
tikėjimų kunigai arba teisėjas 
apie tikėjimą nieko neklaus, o 
jei klaus galit atsakyt, kad tai 
ne jo reikalas. Vienok pagal 
Mass. valstijos tiesas mergaitė 
neturinti 18 metų negal vesti be

Nepirk tokio Laikrodėlio, 
nieko nežinai.

Taip pirkdami vietoj 
nuperkate šmotą blekės. 
turėt gerą laikrodėlį, kad 
ir gerai rodytų laiką, ’ . 
arWa!tham, kurių yra geri viduriai 
ir apie kuriuos visas 
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.

laikrodėlio 
Jei norit 

nenušustų 
tai pirk Elgin
pasaulis žino.

C

DIEVAI ŽINO,” sako senelė, ”ką 
mes darytume, neturėdami šito Per- 
fection bedūmio aliejinio šildytojo.”

„Jei bučiau tokį turėjus, kuomet tu 
buvai mažutė, tu nebūtum taip daug 
sirgus kosuliais ir sluogom.”

Apšildymui šaltų kampų arba at
skirų kambarių ant viršaus, ir abel- 
nai visur, kur tik reikia ekstra šilu
mos, jus turit įsitaisyt

PERFE^TJON$MOKELESSU3JL\ MEATERS
Perfection šildytojas yra lengvas, per

nešamas ir nebrangiai apsieina. Išvalyt 
lengva. Nereikia kurstyt ir nėra pelenųų. 
Gvarantuojama, kad nėra durnų nė smar
vės ir jo mechanizmas negali sugesti.

Parsiduoda visuose geležiniuose Storuo
se. žiūrėk, kad butų su trikampiu.

ŠTANDARDOIL-COMPAKY OF’NEW YORK
New York
Albany

Buffalo 
Boston

Sveikata Brangiausis Žmogaus Turtas. .
Jau nuo keliolikos metą Brooklyne-»w York gyvuoja Vienatinė ir Didžiausia LIETUVIŠKA 
APTIEKA Provizoriaus VINCO J. DACINOROS, kurio. tikslu yra apsaugoti savo vientaučius 
nuo visokią apgaviką ir gydyti juos tik ra i geromia ir pasekmingomis gyduolėmis ruo 

visokią ligą ir kūno silpnybių.
LIETUVIŠKA APTIEKA savo ilgą metą prityrimu išrado daugybę specijališkų gyduolių, 

sutaisytą iš šviežiausią ir geriausią medikamentų ir laimi pasekmingai gydančių ligas. 
Tarpe k,tų aplinkos sandėlyje sukrautos ir gaunamos sekančios gyduolės:

Kraujo Valytojas .............................. $1.00
Gyvasties Balsamas............................. 75c
Nervų Stiprintojas................50c irSl.OO
Vaisias nuo vidurių ____ 5oc. ir $1.00
Nuo kosulio............................ 25c. ir 50c
Nuo gerkles skaudėjimo 25c. ir 50c
Skilvinės proškos...................... $100
PigulkOS dėl kepenų...................... 25c
Nuo galvos skaudėjimo ............. 25c
Nuo kojų nuospaudų__ _ 10c. ir 25c
Nuodan’ų įmo...................................10c
Nuo pers imo ..................................... 25c
P aukų stiprintojas............. 25c. ir 50c
Linimemas aroa Espelleris .... 25c 
A-iatharvnas plovimui........................ 25c
Nuo kirmėlių............................................25c

Dėl išvarymo soliterio........S3.00
I)el lytiškų ligų.........50c. ir $1.00
Nuo Reumatizmo... 50c. irSl.OO 
Nuo kojų prakaitavimo.......25c
Gydanti mostis.......................50c
Antisept.iškas muilas............25c
Antiseptiška mostis..............25c
Nuo dusulio............................50c
Proškos dėl dantų ......................25c
Nuo kosulio dėl 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

Specijališka tikrai lietuviška Trejanka arba Trejos Devynerios 25c 
Taip pat. iš Lietuvos pargabentos visokios Lietuviškos gydrnčios žolės, šaknis irt. t., kokios 

tik yra žinomos ir žmonių vartojamos.
Reikalaukite prisiuntimo Katalogo so mūsų gyduolių opražymal.s. 

Krvipiantiemaiems per laiškus artai Maoeniškai duodame tikrai sąžiniškus ir teisingu, 
patarimus kiekvienoje ligoje.

Jeigu jums brangi yra jūsų sveikata, tai tuojaus re'kalauklt* gyduolių, rąžydami arba 
atsilankydami j LIETUVIŠKA APTIEKA

V INCAS~J. "DAUNORĄ^,
_ APT1EKORILS

229 Bedford Avė. Brooklyn, N. Y.
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Iš kares lauko.
RUSAI SUBOMBARDA

VO TURKŲ UOSTĄ.
Iš Kaukazo pranešama, 

kad 19 lapkričio rusų laivy
nas bombardavo prie Juo
dųjų jūrių turkų uostą Cho- 
pą, 20 varstų i pietus nuo 
Batumo. Turkai rengėsi iš 
tenai užpulti ant rusų. Ru
sų laivynas sunaikino jų 
barakus, uždegė muitinyčią, 
pagimdė eksplioziją jų amu
nicijos sankrovoj ir šiaip 
daugelije vietų uždegė mie
stą.

ANGLAI SUARDĖ ZEPE- 
LINŲ DIRBTUVĘ.

Praėjusioj subatoj keli 
anglų lakūnai nuskrido iš 
Francuzijos 250 mylių Vo
kietijon ir subombardavo 
Friedrichshafene zepelinų 
dirbtuvę. Vieną anglų la
kūną vokiečiai nušovė že
mėn, kiti sugrįžo atgal, bet 
jų orlaiviai buvo labai ap
draskyti vokiečių kulipko- 
mis. Iš Berlyno praneša
ma. kad ši panedėli anglų 
lakūnai vėl pasirodė netoli 
Friedrichshafeno ir metė 
bombas i triobas Mauzellv, 
kur zeppelinai laikomi.

KOVA PRIEŠ NETIKU
SIUS KIAUŠINIUS.

Iliinois valstijoj valdžia 
pradėjo aštrią kovą prieš 
netikusius kiaušinius. Mat 
išsiaiškino, kad iš visų apie- 
linkių Chicagon gabenama 
čielomis skryniomis sudužę 
ir supuvę kiaušiniai. Nors 
tokie kiaušiniai reikalingi 
techniškiems tikslams, kaip 
antai odos išdirbimui, te- 
čiaus patirta, kad daugiau
sia tų kiaušinių parduoda
ma kepykloms, kurios su
vartoja juos visokiems "kei- 
kams.”

Gali valdžia daryt ką nori, 
bet pakol išdirbystė bus pa
remta ant pelno, biznieriai 
visuomet maistą klastuos.

Mc-

Į rūmo ir vienybės, bet 
draugai nenuleiskime ran
kų. mes busime pergalėto
jais. Mums visi protaujantie 
žmonės pritaria ir mus stip
rina aukomis, štai vėl sup
laukė $61.42 aukų nuo geros 
valios žmonių suvargusiom 
streikierių šeimynom šelpti, 
už kurias naudojantie aukas 
ištaria širdingą ačiū!

Jonas Pečiulis, fin. rašt.

nėj: 376 Broad\vay. Plačiai vių scenos užsimezgimo. 60 
aiškins apie socijalizmą ir kuopos vaidintojai turėtų tą 
darbininkų reikalus.

NUSKANDINO DU VO
KIEČIŲ LAIVU.

Pereitoj sąvaitėj vokiečių 
laivynas neteko dviejų nar
domųjų laivų. Vieną jų. "U 
18” nuskandino anglai Ško
tijos pakrašty, o kitas, "S 
124,” susidūrė su danų lai
vu ir nuskendo.

IS AMERIKOS.

buvo andai 
Rumforde, 

užmušė lie-

FRANCUZAI UŽSAKĖ 
2,000,000 PORŲ 

ČEVERYKŲ.
Manchester. N. H.

Ehvain Shoe Co. čionai ga
vo užsakymą ant 2.000.000 
porų čeverykų. kurie 15 sau
sio turi būt jau pristatyti 
francuzų valdžiai. Tai yra 
didžiausis užsakymas, koki 
tik šita kompanija buvo ka
da nors gavus. Apie 10,000 
darbininkų turės darbo.
$2,500,000 GYVULIŲ GEL

BĖJIMUI.
Kovoj su taip vadinama 

gerklės ir kojų gyvulių liga, 
kuri dabar siaučia veik po 
visą Ameriką, valdžia išlei
do jau 8750.000.
ros 
visai 
tik 
bus pareikalauta da $2,500,- 
000 gyvulių gelbėjimui.

UŽSAKĖ 27.000 TONŲ 
PLIENO.

Kariaujančios Europos 
valstybės užsakė trijose 
Pitts'burgo firmose 27.000 
tonų plieno, iš kurio daro- 
romos kanuolių bombos.

dideliš~gaFsras.
Galveston, Tex.— Čia su

degė pereitoj sąvaitėj kelio
lika triobų ir tų tarpe dide
lis grudų magazinas. Nuo- 
stolai apskaitoma ant 2 mi
lijonų dolerių.

SUDEGĖ 10 VAIKŲ.
Tampa, Fla.— Marianna 

miestely sudegė mokykla ir
I sykiu žuvo 10 vaikų.
i v

X. A nvA A

Agrikultu-
departmento iždas 
ištuštėjo, todėl kaip 

kongresas susirinks,

Pereitoj pėtnyčioj Bosto
ne padaryta drąsus užpuoli
mas ant didelės ir turtingos 
aptiekos po No. 999 Beacon 
str. Apie 9 vai. vakare ap- 
tiekon inėjo du vyru, vienas 
per vienas duris, kitas per 
kitas, ir tuojaus išsitraukę 
revolverius sušuko: ’’Hands 
up!” (rankas augštyn). Ap
tiekoje tuo laiku buvo du 
klerkai ir perdėtinis Merrill. 
Pastarasis stovėjo prie at
daros geležinės spintos ir 
kada plėšikas atkišo revol
veri, jis pastūmė viena ko
ja spintos duris ir spinta už
sidarė. Plėšikas tuomet šo
vė ir perdėtinis Krito su per
vertais plaučiais. Plėšikas 
užlindo už stalo, išplėšė iš 
registerio $18 ir pamojęs sa
vo sėbrui abudu pabėgo.

Išbėgę ant gatvės klerkai 
pakėlė liarmą. Pranešta 
tuojaus policijai, pradėta 
razbaininkų jieškoti, bet su
rasti nepasisekė.

Dviem valandom vėliau 
du ginkluoti plėšikai užpuo
lė gėrimų krautuvę po No. 
328 Atlantic avė. ir grasin
dami visiems revolveriais 
pagriebė iš registerio $55 ir 
vėl pabėgo.

Policija buvo vėliau suė
mus 3 nužiūrėtus vyrukus, 
bet vėliau juos paleido, nes 
pasirodė, kad tai ne tie, ku
rių jieškoma.

>y

.o,

So. Bostono biznieriai la
bai persigando, kada aną
dien netikėtai pasisuko čio
nai valstijos svarų ir saikų 
komisijonierius su 7-niais 
inspektoriais. Jie ėjo per 
visas krautuves ir konfiska
vo neteisingus svarus, kvor
tas ir kitokius saikus. Ko
misijonierius surašė 200 
krautuvininkų vardų, kurie 
bus šaukiami teisman už ap
gaudinėjimą biednų žmonių. 
Daugiausia klastuoja saikus 
ir svarus vaisių pardavėjai.

Buvo padaryta tokia ”ab- 
. lava” ir ant Harrison avė.

KAIP POLICIJA UŽMU
ŠĖ JUOZĄ ŽILIŲ.

"Keleivi je" 
rašyta, kad 
Me., policija
turi, Juozą Žilių vardu. Da
bar vienas "Keleivio” skai
tytojų praneša ir kaip tas 
atsitiko. Užmuštas Žilius 
gyveno tokioj šeimynoj, kur 
mėgsta gerai išsigert. Tą 
nedėldienio vakarą šeimi
ninkai išsigėrę pakėlė tarp 
savęs vaidus. Atėjo polici
ja ir liepė visiems eit gult. 
Visi sugulė. Bet už valan
dos vėl sukilo ir pradėjo 
dainuot. Policija vėl atėjo
ir šeimininkus areštavo.' 
Areštavo ir Juozą Žilių, ku
ris taipgi buvo išsigėręs;’ 
šerifas surakino jam ran-, 
kas ir vesdamas suriko 
"greičiau eik” ir stūmė. Ži
lius nupuolė laiptais nuo an
trų lubų žemėn ir užsimušė.

Rumfordo lietuviai norė
jo už užmuštąjį užsistot, bet 
ką tu čia su valdžia padaru 
si, ji pati save neapkaltins. 
Šerifas ant teismo primela
vo, buk jam reikėję areštuo
tą Žilių nešte nešt; negalė
damas panešt išleidęs iš 
rankų ir tas užsimušęs. Liu
dininkų visai neklausė, 
šerifas tapo išteisintas.

Ir

JAU TRETI METAI KAIP 
STREIKUOJA.

Apie tris metai atgal Ha- 
rrimano gelžkelio dirbtuvė
se sustreikavo apie 38,000 
darbininkų. Streikas trau
kiasi iki šiol. Kiek dabar 
streikuoja, nežinia. Kapi
talistų spauda praneša, kad 
unijos vadovai nori jau tai
kytis.

Baisi statistika.
Šiomis dienomis Bostone 

buvo kūdikių gelbėjimo 
draugijos suvažiavimas. 
Draugijos direktorius p. 
Bedinger nurodo, kad šian
dien Europos kareivio gy
vastis nėra tokiam pavoju
je, kaip Amerikoj kūdikio 
gyvastis. Daugiausia kū
dikių išnuodija pieno kom
panijos, kurios dėl savo go
dumo ant pinigų net bonkų 
neplauja.

Iš priežasties šito suva
žiavimo Bostono knvgyne 
buvo Įtaisyta net tam tikra 
paroda. Vienas iš Įdomiau
sių dalykų toje parodoje bu
vo Įtaisyta tam tikra elek
triška šviesa, kuri žaibuoja 
kas 10 sekundų. Su kiek
vienu blyksterėjimu miršta 
kūdikis. Tas reiškia, jog Į 
metus laiko užgęsta 3,053,- 
600 kūdikių.

Streikas bačkinėj "Brook-
įlyn Cooperage Co.” vis dar 
neužsibaigia. Kompanija su- 

I krovusi iš darbininkų pra
kaito milijonus yra pasiry
žusi nors ir milijoną dolerių 
nustoti, bet darbininkams 
nenusileisti. Darbininkai gi, 
kurie išėjo streikan nepakel
dami kompanijos jungo, 
baisių kankinimų, stumdy- 
mų, gyvuliško bosų apsieji
mo ir menkos algos, taipgi 
nutarė laikvties iki paskuti
nio ir laikosi.

Nors sunki kova ir reika
lauja iš darbininkų pakant-

ANT SKERSKELIŲ Už 
MUŠTA 13,000 ŽMO

NIŲ.
Turbut niekur 

tiek žmonių, kiek 
kapitalistų biznio 
Praėjusioj sąvaitėj Washin- 
gtone buvo geležinkelių aso
ciacijos komisijonierių su
važiavimas. Iliinois komi- 
sijonieriais Yates'o rapor
tas parodė, kad per tre- 
jis metus ant gelžkelių 
skerskelių užmušta arti 
tūkstančių žmonių.

neišmuša 
Amerikos 
sistemoj.
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Subatoj, lapkričio 21 d., 
atsilankė So. Bostonan drg. 
J. Šukys iš Brooklyno, N. Y. 
Drg. Šukys mano išbūti So. 
Bostone ištisą sąvaitę. Ji 
užkvietė Liet. Dukterų ir Sū
nų dr-ja ir L. S. S. 60 kuopa 
sakyti prakalbas.

Pereitą sekmadieni drg. 
Šukys sakė dvejas prakalbas 
Let. Dukterų ir Sūnų dr-jos 
parengtas So. Bostone, Lie
tuvių svetainėj ir Hyde Par
ke. Mass., o panedėlio vaka
re kalbėjo siuvėjams.

Drg. Šukys Į šią apylinkę 
su prakalbomis apsilankė 
pirmą syki. Jis yra nuosek-; 
lūs kalbėtojas, kiaurai per-; 
matąs darbininkų padėjimą, i 
12 metų išgyvenęs Amerikoj į 
ir dalyvaudamas visuomenės 
gyvenime, jis giliai yra apsi
pažinęs su lietuvių ateivių 
dvasia ir gyvenimo reikalais 
ir kalboj veik kiekvieną sa
kini pamatuoja ir aiškina 
pritirtais iš paties darbinin
kų gyvenimo paimtais pavy
zdžiais, per tai jo kalba yra 
labai pamokinanti.

Bostono L. S. S. 162 kp. 
rengiasi sausio 23 d. 1915 
m. vaidinti veikalą "Dėdė 
atvažiavo.” Vaidins So. Bo
stone, Lietuvių svetainėj. 
Malonėkite kitos dr-jos ta
me laike nerengti pramogų, 
kad išvengus konkurencijos.

K. Rusteika.

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

Amžinos dainos. Yra tai geriausių 
Jovaro dainų rinkinys. Ant gražios 
popieros ir graži snauda ...........15c

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

Ta pati knyga gražiais apdar. 1.00

Dievo žmogus. Labai užimantis ir 
naudingas papasakojimas iš dar- 

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

Paparčio žiedas ir kitos gražios apy- 
; sakos, kuriose nurodoma, kaip ne- 
į kurie žmones išsitikėję į visokius 

burtus ir tt...................................... 15c

Popas ir velnias. Toje knygutėje 
telpa labai graži apysaka "Adomas” 
ir Jieva” ir kiti dalykai. Pilna juo- 

; kų ir nuliudimo .......................... 10c

’Tš^a- Antras koncertas rengiama Per skyle ir Panelė šv. Sasnavoje. 
. I VkT^^^4-!(»«« Pafhpr Dvi juokingos ir kartu pamokinan- 

r j!. čios apysakos .............................. 10c
Mathew svetainėj, gruodžio ------ ——

atsiminti.
Balamutas.

Lapkričio 25 d. drg. J. Šu
kys kalbės L.S.S. 71-mai kp. 
Cambridge. Mass., salėj 7 
Burleigh str. . . ,

Lapkričio gi 26 d. L. S. S. apylinkes lietuviams, kad 
67-tai, 7 vai. vakare, Brigh- U C Žilintas rengia visą 
tnn’p eilę operetiskų koncertų.

’ x _______ Pirmasai koncertas Įvyks
Preiloj subatoj, lapkričio I S®.- Bostone, petuvių sve-

21 d.. L. S. S. 60 kp. sulošė “>lneb lapkočio 29 d. s. m. 
dviveiksmę dramą
ma.” Sulošta gvvai. Vaidin- ^orcestery, Mass.,
tojai VISI lose \aizdingai ir Trečias gruodžio 12 d I Musų padėjimas. Vaizdelis iš gyve- 
tiko savo rolėms. Teciau rei- T t nin?°;. Parašytas pagal naujausius
kia pasakyti, jog veikalas 
pats per save silpnutis ir 60 
kuopos vaidintojams, kurie 
artistiškai sugeba perstatys 
ti tokius veikalus, kaip "Ma
rija Magdalietė,” "Nihilis- 
tai”ir kitus, nevertėjo su to
kiu veikaliuku nė scenoje ro-' 
dyties. 60 kuopa turi milži
niškų artistiškų spėkų ir jie 
galėtų drąsiai mumis džiu
ginti "Norimanto,” "Pilinie- 
čių.” "Blindos,” "Mindau- 
gio,” "Keistučio,” "Ūkanų” 
ir k. didesniais veikalais. Šie 
met gruodžio mėnesy suei
na 25 m. nuo Amerikos lietu-

PRANEŠIMAS.
Pranešame bostoniečiams

Gera proga uždirbti pinigų
_ _ _ -

Parsiduoda pigiai geriau
sioj vietoj ir gerai einantis 
biznis Grosernė, Bučernė, 
2 Restoracijos ir Automobi
lius- Biznis eina gerai ir 
nėra išduodama pirkėjams 
ant knygučių. Tur būt par
duotas i trumpą laiką, to
dėl skubinkit paklaust. Biz
nis vedamas So. Bostone. 
Platesnių žinių klauskit 
"Keleivio” Redakcijoj.

Y t • a • niniv. raraaj pagal naujausius*Lvnne, Lietuvių svetainėj, atsitikimus....................................... ioc
Ketvirtas, gruodžio 19 d.,' s s,, arba SHubinė iškilmė. Tai 
Montello, Mass., Lietuvių vieno akto farsas, juokingas ir ge- 
svetainėj. Penktas, gruo- ras perstatymui .............  ioc
džio 27 d., Lawrence, Mass., Nihilistai arba užmušimas caroAlek- 
Lexington svetainėj. Šie ne
paprasti operetiški koncer
tai bus dar pirmu kartu su
rengti 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 
dienose 
vakarus.

Rengėjų vardu, (47-48)
V. A. Jankauskas.

i

rengdami tose 
pasilinksminimo

KNYGOS
"KELEIVIO” SPAUDOS

Sandro II. Tragedija trijose veik
mėse. Gražus teatrališkas veikalas 
ir nelabai sunkus perstatymui, 
viso reikalaujamos tik 28 ypatos

Žmogaus išsivystymas. Kaip ir

Iš
25c

Anarchizmas. Pagal Proudono mok
slo parašė d-ras Elzbacher, verti 
Briedžių Karaliukas .................... 15e

Davatkų gadzinkos. Padidinta ir pa
derinta 6-ta laida juokingų daine
lių, pašiepiančių davatkas ir kitus 
prietarus ..................................... 10c

Kaip tapti Suvienytų Valstijų pilie
čiu. Aiškiai išguldyti pilietystės 

įstatymai, su reikalingais klausi
mais ir atsakymais. Ji sutaisyta la
bai suprantamai ir sutraukta tas, ko 
reikalauja norint gaut pilietystės 
popieras ............................................15c

Kodėl aš netikiu į Dievą? arba tikė
jimo kritika. Parše Iksas. Kny
gutėj tik protingi nurodymai, pa
remti ant faktų. Kiekvienas gera* 
katalikas, valnamanis privalo ją 
perskaityti....................................... 20e

Reikalaudami knygų kreipkitės

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

Naujausios ir visokios dainos. Įvai- i kitokiu adresu: 
riu autorių, naujų ir senų, rankius , "KELEIVIS”
gražiausių dainų.......................... 50c i 28 BROADAVAY, S. BOSTON. MASS,

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

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

NAMŲ STATYMO ĮRANKIUS.
Mechanikų Įrankius, Farbų, Alie

jų, Palituros, Langams Stiklų ir t.t. 
(50)

379 Broadway, So. Boston.
Lenki škai-lietuviškas

RESTĄURANAS
atsidarė po No. 204 W. Broadway, 

So. Boston, Mass.
Valgiai visuomet švieži ir skaniau

si; taisomi europišku budu. Kraja- 
vos zupės ir barščiai. Kepsniai iš : 
geriausios mėsos. Vieta švari. Pa
tarnautoja lietuvė. Meldžiame ateiti 
ir persitikrinti. (49) ■

Delko žmogui reikia gert ir valgyt?
• Parašė D-ras A. G-mus. Naudinga 
| knyga kiekvienam ...................... 15c
Kurgi tas viskas nyksta? Pagal K.

I Kautskj parašė Z. Aleksa. Kiek
vienam darbininkui, kuris nori pla
čiau suprasti dabartinį surėdimą 
reikėtų tą knygą perskaityti .. 10c

šeimyniškas lietuvių gyvenimas Juš
kevičiaus dainose. Jei nori žinot 

I kaip senovėj lietuviai gyveno, tai 
perskaityk šitą knygą. Iš jos dasi- 

į žinosi, kada musų protėviai vogda
vo sau žmonas, paskui pirkdavo, 
motinos parduodavo savo dukteris. 
Dasižinosi, kad vyrai turėdavo dau
gelį pačių, o žmonos po kelis vy
rus. Labai užimanti knyga. Su pa
veikslais ........................................ 35c
Ta pati apdaryta ...................... 50c

■ ■ ■■

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

t

I

I

Kur musų bočiai gyveno. Tai yra 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 žmogus. Labai pamokinan
ti knyga. Iš jos sužinosi, kaip žmo
gus gyveno žiloj senovėj, kaip jis 
kovojo su gamta ir kaip civilizavo- 
si. Kiekvienas turėtų ją perskaity
ti. Su paveikslais............................25c

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

So Bostono Lietuvių Ukesų Draugijos, bus

26 Lapkričio-November, 1914 m.
PacUkavones Dienoje.

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

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

Kas mylit balius kas norit linksmai laiką praleist, tad kaip s«oi taip ir jauni 
visi iš vieno pasilinksminti: atsilankyk t ar.t parengto baliaus nes jau paskutinis 
balius rudens laiko. Grieš puiki orchestra Bus srardžių valgiiį ir gėri
mų. Įžanga: Vyrams 50c., moterims 25 centai.

Kviečia visus KOMITETAS.

•>

I

Lytiškos ligos. Labai naudinga kny
ga apsisaugojimui nuo lytiškų 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

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

i

yra tai Įkyri Hga. Jeigu 
jus vargina panašus skaus
mai, vartokite

Severa’s

"Severos Gothardiškas Aiie- 
jus greitai ir pasekmingai vei
kia. Aš turėjau kojose reuma- 
tiškus skausmus ir negalėjau 
vaikščioti, bet po kelių patepi
mų su Severos Gothardiškuoj u 
Aliejum jaačiuosiu visiškai svei
kas. Visuomet laikysiu tatai sa
vo namuose. Mano du sunai 
Fyrė jjjj, kaipo gerą tepalą nik- 
sterėjimuose ir išsisukimuose 
iš priežasties sunkaus darbo. 
Minėtą gyduolę rekomenduoja
me visiems, kurie kenčia reu
matizmu. arba nuo niksterėjimų 
ir išsisukimų.”

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

Gothard Oil(Severos
Gothardiškas
Aliejus.)

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

GERAS MUILAS

Serera’t Medicafed Skin Snan 
(Severos Gydantis, Odinis Muilas).

Puikiausis maudymui.
Kaštuoja 25 centus.

Aptiekoje reikalaukite Severos Gyduolių ir neimkite jokių užvaduotų. Jeigu 
apt.ekorius negalėtų išpildyti jūsų reikalavimo, tai parsitraukite tjesjog nuo 

W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, Iowa.

Nedėlioj, lapkričio 29 d. 
drg. J. Šukys sakys prakal
bą L. S. S. 60 kuopai 7 vai. 
vakare, socijalistų svetai- 226

VAIKAMS IR SUAUGUSIEMS

SEVERA’S TAB-LAX 
(Severos Tab-Lax).

Cukrinis vidurių suliuosuo- 
tojas.

Kaštuoja 10 ir 25 centus.
Teii

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

Tai viena iš didžiausių aptiekų.

K. ŠIDLAUSKAS
BROADWAY SO. BOSTON, MASS.

I

Kain senovės žmones persi statydavo 
sau žeme. Labai žingeidus sene vės 
filozofu daleidimai apie musų že
mės išveizda. Su paveikslais. .. 10c

Materijalistiškasis istorijos suprati
mas. Jei nori žinoti, kas gimdo pa
sauli ie įvairius nuotikius. tai per
skaityk šita knvgute. Kalba lengva 
ir labai aiškus išvedimai................20c

Stabmeldiška Lietuva. Tos knygutės 
turinys šitoks: 1. Giria ir moterų 
vogimą*: 2. Lietuvos moterų ir vy
riškiu šventės: 3. Lietuviai lieka 
velniais: 4. Paskutiniai lietuvių die
vai ..................................................  10c

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

M. ANDRIUŠIUTĖ

MOTERIŠKŲ RŪBŲ SIUVĖJA. 
Siuva Visokias Rūbas 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 če ve rykus, 
kokie tik yra daromi. Beto, jie tari 
gerų Skrybėlių Kepurių, Marškinių, 
Pančekų, Kalnierių ir kitokių pasi
puošimų. Reinkotų, darbinių kelnhj 
ir t. t.

Tavoras geras, kainos žemos 
Skalbyklių ir Anglių Agentai.

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

SO. BOSTON, MASS.

VIENATINE LIETUVIŠKA

APTIEKA
Bostone ir visoje Massachusetts valstijoje. 

žyduoliĮĮ galite gaut kokios tik pasaulyj vartojamos, 
te ypatingai geros sekančios gyduoles:

Nno Reumatizmo $1.00. Nuo slinkimo plaukų ir pleiskanų 75 c
Nuo kosulio, grippo ir slogos SI.00. Kraujo Valytojas $1.00.

Nuo ssulSs nudegimo 50c.J Bobro lašai $1.00. Nuo suirimo Nervų $1.00. 
Vaikų ramintojas 25 c. Pamoda plaukams 20 c.

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

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

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

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

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

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

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

Jeigu norite gaut tikrus vaistus kurie sugrąžint^ 
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 adresu:

K. ŠIDLAUSKAS kampas C st.
SO. BOSTON. MASS.
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