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Metas XI.

Varšavą rusai sunaikino. Kaizeris duosiąs Lenkijai karalių. Mintauja paimta.
Apie Varšavą siaučia dar baisi kova, bet miestą rusai išdraskė. Kurliandijoj vokiečiai paėmė Mintaują ir uždėjo 50,000 rublių 
bausmės ant Vindavos. Apie Rygą Aa paupiu eina mūšiai. Prie Bausko rusai apgalėti. Nuo Panevėžio rusai nuvaryti jau iki 
Troškūnų, apie 40 varstų i rytus. Petrograde atsidarė durna. Caras liepe pašaukti 19 metų amžiaus jaunikaičius karen. 
Rugpiučio 1 d. sukako metai, kaip Vokietija pradėjo su Rusija karę. Nuo to laiko vokiečiai su austrais paėmė nelaisvėn 3,034,202 

caro kareivių, 8,000 kanuolių ir 3,000 kulkasvaidžių.

Mūšiai Lietuvoje
30,000 Vokiečių raitelių joja Vilniaus link.

Visas Lenkijos musių žin
geidumas dabar susikoncen
travo į milžinišką 30,000 
raitelių žygį, kurį vokiečiai 
daro Vilniaus link su tikslu 
atkirsti rusų spėkoms kelią, 
kurios taip narsiai kovojo 
apie Narvvo upę. Kaizerio 
raiteliams sulaikyti rusai 
pasiuntė i Vilnių daug savo 
kareivių. Taigi apie Vilnių 
dabar turės būt didelė ko
va. Jei rusai vokiečių ka
valerijos neatmuš, ji užims 
geležinkelį ir Varšavos ar
mijai kelias bus atkirstas, 
nors spėjama, kad daug ru
sų kariumenės iš Varšavos 
jau išvažiavo Į Lietuvos 
Brastą ir Kauną. ,

KAIP STOVI RUSŲ 
FRONTAS LIETU

VOJ.
Rusų frontas dabar pra

sideda Kurliandijoj nuo pat: 
jūrių ir eina į pietus per; 
Mintaują, pro Bauską, pro! 
Pasvalį, per Kupiškį,Viešin- j 
tus, Surdegius, Troškūnus,! 
Taujienus ir atsispiria į I 
Kauną. Nuo čia Nemuno 
paupiu vingiuoja iki Gardi
no. Nuo Gardino jau meta
si į vakarus ir eina pro Oso- 
veco tvirtovę Lenkijon.

APIE PANEVĖŽĮ VOKIE
ČIAI ATMUŠTI.

Apie mušius Panevėžio 
apielinkėj Petrogradas iš
leido 1 rugpiučio šitokį pra
nešimą :

”Ant Panevėžio geležin
kelio, netoli Daršiškių kai
mo, musų kariumenė nuva
rė atgal vokiečių kolumną, 
kuri buvo padarius užpuoli
mą ant rusų pozicijų.

”Butėnų ir Tilmagalos a- 
pielinkėj rusai atmušė vo
kiečių priešakines eiles ir 
paėmė jų kelis šimtus ne
laisvėn. Vokiečių apkasai, 
kurie pateko į musų rankas, 
buvo pilni lavonų.”

MINTAUJA JAU VOKIE
ČIŲ RANKOSE.

Iš Berlyno atėjo trumpas 
pranešimas, kad Mintauja 
jau paimta. Mintauja yra 
vyriausis Kuršo (Kurlian- 
dijos) gubernijos miestas. 
Ten buvo gubernatoriaus 
buveinė ir visa gubernijos 
valdžia. Latviai Mintaują 
vadina Jeelgawa.

Paveikslas parodo Amerikos laivą “Leelanaw,” kurį nuskandino pereitoj sąvaitėj vokiečių submarinas, 
plaukiant iš Archangelsko į Angliją su linais.

Teutonai turi paėmę

VOKIEČIAI SUMUŠĖ RU
SUS APIE BAUSKĄ.
Petrogradas praneša, kad 

apie Bauską, netoli Rygos 
pereitoj pėtnyčioj ir suba- 
toj buvo pašėlusiai smarkus 
musys su vokiečiais. Po 
dviejų dienų kruvino mūšio 
vokiečiai rusus apgalėjo ir 
perėjo ant dešiniojo Aa upės 
kranto Įsikasė ties Jungfer- 
hofo dvaru. Kiek šitam 
mūšyje krito žmonių, Pe
trogradas nesako.

ANT VINDAVOS VOKIE
ČIAI UŽDĖJO 50,000 RUB

LIŲ BAUSMĖS.
Atvažiavę Rygon pabėgė

liai sako, kad užėmę Vinda- 
vą visų pirmiausia vokiečiai 
uždėjo ant gyventojų 50 tū
kstančių rublių bausmės ir 
liepė tuos pinigus jiems ati
dirbti taisant kelius, tiltus 
ir dirbant ant jų ūkių.

Vindava (latviškai Vent- 
spilė) stovi prie Baltijos 
jurų, apie 150 varstų Į 
šiaurvakarius nuo Mintau
jos. Vokiečiai parvežė lat
viams ūkio mašinų ir liepė 
dirbti laukus. Nupiauti ja
vai tuojaus turi būt iškulti 
ir suvežti į paskirtą vokie
čių vietą. Penktą dalį javų 
ūkininkai gali pasilikti sau, 
o kitkas turi eit Vokietijon.

juos atmušėm. Tarpe Pas
valio ir Nemuno mes gulam 
besitraukiantiems 
ant pečių.”

rusams
Varšava sunaikinta.
Matydamas, kad Varšavą 

išgelbėt jau nėra jokios vil
ties, didis kunigaikštis Mi
kalojus Mikolajevičius pa
liepė caro kareiviams tą 
miestą visiškai apiplėšti, o 
ko negalima su savim pasi
imti, tą sunaikinti. Varša- 
vos pustymas prasidėjo jau

I

RUSIJA PAŠAUKĖ 19 
METŲ NAUJOKUS.

Caro paliepimu pereitoj 
sąvaitėj Rusijoj pašaukta 
kariumenėn visi vyrai, gi
musieji 1896 metuose, taigi 
19 metų amžiaus jaunikai- 15’liepos". Kuomet aplinki-
čiai. Sakoma, kad Siberijoj 
bus padaryta generole mo
bilizacija. Rusija tikisi su
daryti šitokiu budu naują 
armiją iš 1,500,000 vyrų ir 
mesti ją ant vokiečių.

PANEVĖŽYS IR KĖDAI
NIAI VOKIEČIŲ RAN

KOSE.
Nors Petrogradas nuola

tos vokiečius Lietuvoje vis 
"atmuša,” bet jie eina savo 
keliu vis pirmyn. Pereitoj 
sąvaitėj jie paėmė jau Pa
nevėžį ir Kėdainius. Dabar, 
kaip matyt iš paties Petro
grado pranešimo, rusų 
frontas nustumtas už Pane
vėžio jau net iki Troškūnų, 
o Troškūnai nuo Panevėžio 
stovi už kokių 40 varstų. 
Tas parodo, kad rusai visai 
negali prieš vokiečius atsi
laikyti.

Iš NAVARĖNŲ VOKIE
ČIAI IŠSIVARĖ DAUG 

VYRŲ.
Iš Navarėnų, Kauno gub., 

Lietuvos laikraščiai prane
ša šitokių žinių:

Atsibastę čionai vokiečiai 
laikėsi labai mandagiai, bet 
ir savotiškai šeimininkavo. 
Pavyzdžiui, jie pranešė vie
tiniam klebonui, kad jis pa
skelbtų per pamokslą apie 
vokiečių žadamą daryti vy
rų mobilizaciją. Ir kuomet 
po pamaldų žmonės ėjo iš 
bažnyčios, tai prie durų sto
vėjo vokiečiai ir tinkamuo
sius jaunus vyrus nusivedė 
į kokią ten daržinę "ant pie
tų.” Paskui išsiuntė Vokie
tijon.

VOKIEČIAI GULA RU
SAMS ANT PEČIŲ.

Berlynas sako: ”Rusai bu
vo padarę ant mus užpuoli
mą iš Mintaujos, bet mes

VISI VYRAI TUR TRAUK 
TIS SU RUSŲ ARMIJA.
Liublino gubernijos gu

bernatorius išleido Įsakymą, 
kad jeigu rusų armija turė
tų iš tenai pasitraukti, tai 
visi vyrai, tos gubernijos 
gyventojai, turi traukties 
sykiu su rusų armija.

niai Varšavos fortai laikė 
ir vis dar tebelaiko gulan
čias iš šiaurės, vakarų ir 
pietų teutonų spėkas, tuo 
tarpu didžioji rusų armija 
pradėjo kraustyties iš Var
šavos į rytus; rusai dieną 
ir naktį gabeno iš miesto vi
sus tavorus, mašinas ir 
žmones. Tokiu budu išbug- 
dyta Rusijos gilumon 700 
tūkstančių Varšavos gyven
tojų ir visas brangenybes. 
Fabrikai išmesta dinamitu į 
padanges, išardyta vandens 
įtaisos ir sunaikinta ugna- 
gesių stotis. Telefonai, te
legrafas ir gatvekariai taip
gi sunaikinta. Po tiltais ant 
Vislos padėta minos; aplin
kiniai kaimai sulyginta su 
žeme; javai sudeginti. Liu
blino, Siedleco ir Varšavos 
gubernijų gyventojai varo
mi Rusijos gilumon. žo
džiu, besitraukianti iš Len
kijos caro armija palieka 
tik griuvėsius ir krūvas pe
lenų.

Rusai, matyt, nutarė 
griebties tos pačios takti
kos, kaip 1812 metais, kuo
met Napoleono armija Įsi
veržė Maskolijon. Tuomet 
rusai besitraukdami prieš 

degino ir naikino, nepalik- 
,darni priešui nė maisto nė 
pastogės. Nors francuzai

PAĖMIMAS LIUBLINO 
VOKIEČIAMS KAŠTA
VO 70,000 KAREIVIŲ.
Pereitoj sąvaitėj pietų 

Lenkijoj vokiečiams paga- 
liaus pasisekė po dviejų są- 
vaičių per baisią kovą paim
ti Liubliną. Bet dabar pa
sirodo, kad tas paėmimas 
nepigiai jiems atsiėjo, nes 
70,000 vokiečių buvo užmuš
ta, sužeista ir paimta ne
laisvėn. Rusai traukdamie
si atgal kovoja su negirdėtu 
narsumu. Kiekvieną pėdą 
žemės vokiečiai turi imti 
per baisią kovą. Generolas 
Mackensen pakol pasistūmė 
su 350,000 kareiviu 10 .vara- francuzus taip-pat viską 
tų, neteko 35»000 kareivių, -•-----” ----- ”1-
Pasitraukdauri iš Liublino 
rusai viskų sunaikino. '

tuomet nuėjo iki Maskvos, 
bet visgi galų-gale rusai 
juos nuveikė. Tokia vilti
mi, matyt, rusai ir dabar 
save ramina. Štai durną a- 
tidarant pereitą nedėldienį 
karės ministeris susirinku
siems durnos atstovam pa
sakė: "Kaip anuomet mes 
buvom atidavę Maskvą, taip 
šiandien galim atiduoti 
Varšavą, kad užtikrinus sau 
galutiną pergalę.” Tas rei
škia, kad kuo giliau vokie
čiai įneis, tuo lengviau ru
sams bus juos sumušti.

Vokiečiai paskandino
Amerikos laivą.

Pereitoj sąvaitėj šiaurės 
juroj vokiečių submarinas 
paskandino Amerikos laivą 
"Leelanaw,” kuris plaukė 
iš Archangelsko į Angliją 
su linais. Laivo darbinin
kai išsigelbėjo visi ir susėdę 
į valtis atplaukė į Škotijos 
uostą Aberdeen. Nuskan
dinto laivo kapitonas apie 
šitą nuotikį pasakoja taip: 
"Mes plaukėm iš Archangel
sko į Belfastą su linais. Ne- 
dėlioj po pietų aš pamačiau 
šiaurėj du garlaiviu ir tuo
jaus pasigirdo šūvis. Mes 

1 buvom tuomet 65 mylias į 
šiaurvakarius nuo Kirwal- 
l’o. Ir tuojaus aš pamačiau 

; prie vieno tų laivų submari- 
! na plaukiant. Netrukus 
vienas jų paskendo. Sub- 

1 marinas šovė kitą sykį ir 
; pradėjo vyties paskui mus. 
Aš pasukau savo laivą kiton 
pusėn ir nutariau bėgti. 
Bet submarinas greitai pra
dėjo artinties ir šaudyt. 
Vienas šovinys tik per biskį 
nedalėkė prie musų laivo.

tuomet aš sustojau. Vokie
čiai davė signalą, kad mes 
nusiųstume jiems parodyt 
savo laivo dokumentus. Mes 
nusiuntėm. Vokiečiai per
žiurėjo popieras ir liepė 
mums apleisti. Mes susėdo
me į valtis. Submarinas šo
vė į ’Leelanaw’ 5 kartus, 
bet laivas vis neskendo, nes 
šūviai pataikė augščiau 
vandens. Tuomet vokiečiai 
paleido torpedą, kuri patai
kė Į vidurį laivo ir jis tuoj 
ėmė skęsti.

Po tam musų jurininkus 
submarinas paėmė ant savo 
borto, o valtis prisirišo už
pakalyje. Kadangi ’Lela- 
naw’ vis dar laikėsi ant van
dens, tai vokiečiai jį da šo
vė. Laivas užsidegė ir vo
kiečiai tolei laukė, pakol jis 
visiškai pasinėrė. Tuomet 
jie mus nuvežė už 8 mylių 
prie Orkney salų, kur liepė 
susėsti mums Į savo valtis ir 
irtis prie salos. Susėdus 
mums Į valtis, vokiečių sub
marinas pasinėrė ir išnyko 
iš musų akių. Vokiečiai ap
siėjo su mumis labai manda- 
giai.”

VOKIEČIAI PRITERŠĖ 
RUSŲ CERKVĖJ.

"Lietuvos Žinios" rašo:
"Vieno pulko komandie- 

ras pranešė Kauno pravos
lavų dvasiškijos vyresniem- 
siems, kad Padubisio mies
telio netoli Šiaulių vokiečiai 
iškoneveikė pravoslavų baž
nyčią.

"Ant altoriaus užtikta 
bulkų ir kitokio valgio liku
čių. Bažnyčioje stovėję ar
kliai ir visur primėtyta 
šiaudų, šv. paveikslai su
gadinti”

Įjau 3,034,202 rusą.
Beto jie turi paimtų 8,000 
kanuolių ir 3,000 kulka

svaidžių.
Sukakus metams karės, 

Vokietijos karės ministeri- 
rija parūpino atskaitą pa
imtų karės nelaisvėn karei
vių ir ginklų. Iš šitos at
skaitos pasirodo, kad į me^- 
tus laiko vokiečiai su adlsV 
rais paėmė vien tik rusų 
3,034,202 belaisvių. Šituos 
belaisvius raportas dalija 
šiaip:

Galicijoj paimta išviso 
1,695,412 rusų. Iš to skai
čiaus 636,543 rusai dabar 
laikomi Austrijoj, o kiti Vo
kietijoj, kur naudojami kai
po darbininkai.

Rusijoj teutonai paėmė 
išviso 8,790 caro oficierių ir 
1,330,000 kareivių. Iš to 
skaičiaus 3,190 oficierių ir 
610,000 kareivių dabar ran
dasi Austrijoj, o kiti Vokie
tijoj.

Iki pusei birželio Vokieti
jon nusiųsta 5,843 paimtų 
kanuolių ir 1556 kulkasvai
džių. Bet nevisi paimti gin
klai buvo nusiųsti. Daug 
atimtų iš rusų kanuolių ir 
kulkasvaidžių vokiečiai pa
siliko ant karės lauko ir 
vartoja juos prieš rusus. 
Nors tikrų skaitlinių nėra, 
bet spėjama, kad išviso per 
metus laiko rusams bus 
atimta apie 8,000 kanuolių 
ir apie 3,000 kulkasvaidžių.

Kita telegrama iš Berlyno 
dabar sako, kad per Liepos 
mėnesį austro-vengrai pa
ėmė nelaisvėn 527 rusų ofi
cierių, 126,311 kareivių, 16 
kanuolių ir 202 kulkasvai
džių. Vokiečių gi kariume
nė į tą patį laiką tarp Pili- 
cos upės ir Baltijos jūrių 
paėmusi 95,023 rusų, 41 ka- 
nuolę, tų tarpe keliatą sun
kių, 4 minoms svaidyt ho- 
vicerus ir 230 kulkasvai
džių. Į pietus nuo Pilicos 
upės vokiečiai paėmė per 
liepos mėnesį 303 rusų ofi
cierių, 7,571 kareivių, 10 
kanuolių ir 126 kulkasvai
džių.

Taigi per vieną liepos mė
nesį išviso paimta 229,735 
rusų, 67 kanuolės ir 558 kul- 
kasvaidžiai.

f
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VALGIS Už 1 FENIGĄ.
Londono ”Morning Post” 

korespondentas iš Berno 
(Šveicarijoj) telegrafuoja, 
kad vokiečiai išrado valgį, 
kuris parsiduoda po 1 feni- 
gą ir gali užganėdint ge- 
riausį apetitą. Esąs tai mi
šinys, padarytas iš kukurū
zų, miltų, džiovintų daržo
vių, džiovintos mėsos ir ma
karonų ; prie to visko pridė
ta mėsos ekstrakto dėl ge
resnio skonio.
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Peržvalga.
KAPITALISTŲ NORAS 

PELNO PRAŽUDĖ 
CHICAGOJ 1,329

Paremtas ant pelno kapi
talistiškas surėdymas vėl 
turi būt apkaltintas už bai
sią žmogžudystę. Dėl pelno 
šaudomi darbininkai Ba
yonnėj, dėl pelno šimtai dar
bininkų žūva kasyklose ir 
dėl pelno Chicagoj pasken-l 
do 1,329 darbininkų važiuo
jant ant pikniko.

Kaip praneša "Naujie
nos," tai ir pats piknikas 
buvo rengiamas dėl pelno. 
Jį buvo surengus savo dar
bininkams Western Electric 
Co.

"Tokius piknikus ta kom
panija rengia kasmet,” sako 
”N.” "ir jais gana pagarsėjo.

"Į tą pikniką darbininkus 
veža kompanija ne savo lėšo
mis. Darbininkai turi pirk- 
ties tikietus ir mokėti už juos 
po 75 c. Tuos tikietus parda
vinėja formanai. Užtai 25 
nuoš. pinigų nuo parduotų 
tikietų skiriama bosų, forma- 
nų ir ofiso darbininkų ’Havv- 
thorne’ kliubui.

”Jei kuris darbininkų ne
nori pirkti tikieto ir neva
žiuoja i kompanijos pikniką, 
būna pavaromas iš darbo. 
Todėl darbininkai bijodami 
nustoti darbo važiuoja Į tą 
pikniką.

"Beto patįs darbininkai tu
ri pirkties lazdeles, kepurai
tes ir uniformas parodai Mi
chigan City.

"Tokis piknikas kasmet i 
darbininkams apsieina po 
$10,000.

"Šįmet irgi buvo tas pats. 
Daugelis darbininkų nenorė
jo pirkti tikietų ir važiuoti i 
pikniką, bet foremanai pri
sispyrę vertė pirkties tikie
tus. grasindami prašalinimu 
iš darbo. Kiti darbininkai j 
skolinosi pinigus, bet pirko' 
tikietus.

"tVestem Electric Co. pati I 
priverstinai stūmė savo dar
bininkus i mirties nasrus, nes 
ji samdydama tą laivą gerai 
žinojo, kad jis yra netikęs, 
kad juo plaukti yra pavojin
ga, bet kompanija to nepaisė 
ir samdė ’Eastland’ laivą.' 
Tą laivą savo ekskursijomis 
jie samdė per kelis metus ir! 
žinojo apie to laivo 'saugu
mą.’ Bet ką jiems rupi dar
bininkų gyvastis.

"Pažymėtina, kad nė vie
nas iš didžiųjų Westem Elec
tric Co. bosų nežuvo ant lai
vo. — Jie žinojo, kad tuo lai
vu plaukti yra pavojinga, to
dėl juo nevažiavo, bet išva
žiavo Į Michigan City trauki
niu.”

Bet negana to, kad laivas 
buvo pavojingas, ant jo su
kimšta da daugiau žmonių, 
negu jis galėjo vežti. Vis 
tai, žinoma, daryta dėl di
desnio pelno. Architektas 
TVood, kuris 1913 metais tą 
laivą taisė, liudija, kad jo 
viršus buvo persunkus ir! 
todėl labai pavojingas, nes 1 
laivas tuomet labai greitai 
gali apvirsti. Bet nežiūrint 
visa to, "Eastland" garsiai 
buvo skelbiamas kaipo di- 
džiausis ir "saugiausis” lai
vas ekskursijoms. Ir 1,329 ■ 
žmonių žuvo.

Taigi pelnas, pelnas ir 
pelnas yra tos katastrofos 
priežastimi. Jeigu laivai 
prigulėtų visuomenei, taip 
kaip reikalauja socijalistai, 
tie 1,329 žmonės šiandien 
nebūtų žuvę.

Dabar valdžia daro tyri
nėjimus. Vadinas, kada ar
klys jau pavogtas, tai nori
ma užrakinti tvartas. Bet 
kas iš to, jeigu valstijos pro
kuroras Hoyne dabar ir pa
sodins ką-nors kalėjiman?

Apie pusantro tūkstančio 
gyvasčių dėl nesuvaldomo 
kapitalistų godumo jau žu
vo. Kurgi toji valdžia pir
ma buvo? Pirma ji to ne
matė. Nors ir matė, tai 
nieko nesakė, kad neužken
kus kompanijos bizniui. 
Nes vyriausis kapitalistų 
valdžios įstatymas — tai 
kuodaugiausia turėti pelno. 
Šitoj beprotiškoj medžio
klėj ant pelno žmonių gy
vastis, o ypač darbo žmonių, 
nieko nereiškia. Jeigu tai

butų buvus turčių ekskursi
ja. ar jus manot, kad jų bu
tų ant to laivo tiek prikimš
ta? Nekuomet! Bet dar
bininkų prigrūdo kaip sil
kių. Jeigu tas laivas ir ne
būtų tuojaus prie kranto 
paskendęs, tai visgi koks iš 
tokios ekskursijos smagu
mas, kur žmonės taip ankš
tai sukimšta?

Ir šitoks kriminališkas 
kapitalistų šeimininkavi
mas neišvengiamu budu ve
da prie kitos katastrofos. 
"Nevv England Socialist” 
sako:

"Yra da kitas laivas, kuris 
neužilgo turės apvirsti augš- 
tvn kojomis. Jis jau teka ir 
jo viršus perdaug jau sun
kus. Jis jau krypsta ant vie
no šono. Bet kada šis lai
vas apvirs, tai ne darbinin
kų klesos žmonės prigers. 
Ne! Nes šituo laivu yra ka
pitalizmas. supuvęs, nudėvė
tas ir nebereikalingas laivas, 
kuris jau atgyveno savo am
žių ir egzistuoja da tik dėlto, 
kad rodžius nesuvaldomo go
dumo baisybes, kurių Chica- 
gos katastrofa yra tiktai vie
na iš daugelio.’
Toliau? "Nevv England 

Socialist" kreipiasi į darbi
ninkus:

"Darbininkai! Pagalvoki
te. ar jus taip kimštumėtės 
ant to laivo, jeigu visi laivai 
jums prigulėtų

"Darbininkai! Pagalvoki
te. jeigu jus kontroliuotu- 
mėt garlaivius, ar jus leistu
mėt tokiais laivais vežti sa
vo žmonas ir vaikus ant mir
ties. ?

"Darbininke! O kaip su 
geležinkelių nelaimėmis ? 
Kaip su kasyklų ekspliozijo- 
mis? Jeigu visuomenei pri
gulėtų darbo Įrankiai ir su
sinėsimo keliai, visų tų ne
laimių nebūtų, kurios atsitin
ka šiandien, nes visuomenei 
visųpirmiausia rūpėtų apsau
got savo gyvastį.

"Todėl, kad širve apsaugo
jus, darbininkai turi paimti 
visuos tuos daiktus Į savo 
rankas. Vienintelis gi būdas 
prie to prieiti — tai stoti i 
socijalistų eiles ir balsuoti už 
socijalizmo vėliavos nešėjus."

AR TIK NE KUNIGŲ TAI 
DARBAS?

"Laisvė.” grįždama dar 
sykį prie kunigo Žebrio nu
žudymo, sako:

"Kokia tai nematoma ran
ka vis dar kėsinasi Įvelti ši- 
tan baisun darban nekuriuos 
socijalistus. Nors teismas 
jau senai pasibaigė, nors Ber
nardas Montvydas nuteistas, 
tečiaus nekuriuose Connecti- 
cut angliškuose laikraščiuose 
dar ir dabar telpa bjauriau
sių prasimanymų. žinoma, 
tas viskas bus ištirta ir savo 
laiku iškelta aikštėn.

"Jau nekartą rašėm 'Lai
svėje,’ kad kokia tai tamsi 
spėka norėjo ir nori suversti 

ant socijalistų. 
Įsitėmyti šiuos

i

visą bėdą 
Meldžiame 
faktus.

"Kaip tik 
kun. žebrvs 
tuojaus norėta mesti visą bė
dą ant New Britano socijalis
tų. Detektyvas Malinauskas 
sakęs visus socijalistus sua
reštuosiąs. Tuoj buvo pa
leista paskalos, kad New 
Britaine gyvuoja I.WAV.. 
nors jokios panašios organi
zacijos tame mieste nėra. 
Vėliaus paleista paskalas, 
kad tVaterbury esąs centras 
lietuviškų anarchistų. De- 
tektivai landžiojo po stubas 
žymesnių socijalistų. Mes 
tą žinome gerai ir turime 
faktu. Tuo pat laiku tapo 
sufabrikuota bjaurus išmis- 
lai ant Bagočiaus. Kaip ma
tot. užmušėjų jieškota ne 
ten, kur jie galėjo būti, bet 
ten. kur jų nebuvo ir nėra. 
Detektivas Malinauskas pa
sakęs teisme, jog jisai buvo 
net Worcestery ir taip-pat 
lankęsis socijalistų mitinge.

"Iš to aiškiai matosi, kad 
kokia tai nematoma ranka 
norėjo mesti juodą dėmę ant 
socijalistų. Bet tas nepavy
ko. Užmušėjai patįs save iš
sidavė ir pasirodė, kad jie 
nieko bendro neturi su soci- 
jalistais. Tada atkasta dan
tis ir išmislyta istorija apie 
raudonrankių organizaciją.” 
Dabar ta nematomoji juo

da spėka, kaip rodos, bando 
net ir "faktus" fabrikuoti 
prirodymui, kad tokia orga
nizacija gyvuoja. Štai, sa
koma, kad B. Montvidas 
gauna kalėjime laiškų nuo... 
raudonrankių draugijos.

tapo nužudytas, 
ir jo gaspadinė,

"Dalykas tikrai vertas ban
dymo. Reikalas be galo svar
bus.

"Lietuvos šelpimo Fondui 
reikėtų tuo rimtai užsiimti.” 
Šitam sumanymui pilnai 

pritaria "Laisvė" ir "Kelei
vis.” Ir mes girdėjom, kad 
šito sumanymo įkunijimu 
Lietuvos Šelpimo Fondas 
jau rūpinasi. Yra jau ir 
žmogus, kuris tą darbą gali 
tinkamai atlikti.

"Lietuvos" lapelis vieną to
kį laišką perspausdino. Štai 
kaip jis skamba:

"Tai yra paskutinis prane
šimas tau, tu......... (čia. ma
tyt, keiksmas. RecL). Męs tu
rime gatavas kulkas tau už 
tai, ką tu pasakoji. Męs ne- 
sibijome nieko, jeigu mes bu
sime suareštuoti. Tu dau
giaus negyvensi.

(Paširašo) Raudonoji Ran
ka.”
Klausimas kįla, ar čia ne

bus tik kunigų darbas? Nuo 
pat pradžios ta juodoji ar
mija neriasi iš kailio, kad 
Žebrio užmušiman kaip- 
nors įvėlus socijalistus. Nuo 
pat pradžios ji jau pradėjo j 
staugti, kad Kiaulėnas irB.' 
Montvidas yra socijalistai. j 
Bet kada tiedu vyru pasiro- j 
dė esą tikrais katalikais, tai I 
tuomet sugalvota "raudon-! 
rankių partija" ir jos virsi-' 
n inkais paskirta socijalistų | 
veikėjai — lygiai tie, kurių į 
kunigai daugiausia neap
kenčia.

Bet kaip prirodyt, kad to
kia partija yra? Kiaulėnas 
apie ją nieko nepasakė, nes' 
tuomet ji da nebuvo išrasta. 
Juodašimčiai ją sugalvojo' 
tik per B. Montvido bylą,! 
kada Kiaulėnas buvo jau ’ 
pakartas. Montvidas gi tei-: 
sme pasakė kad apie "rau- Jtaj medegOS 
aonrankių draugiją jis ne- 
ra net ir girdėjęs. Tai kaip- S.L.A. istorijai,
gi tuomet prirodyt. kad to-: 
kia partija yra? Reikia pa-; 
rašyti dabar B. Montvvdui I g 
į kalėjimą grasinantį laišką ” 
ir pasirašyt: ” 
Ranka." 
lengva, 
dymas,” kad tokia draugi
ja "yra.” Ji rašinėja laiš
kus.

Mes įtariam šitam nešva
riam darbe juodąją armiją 
dėlto, kad ji aiškiai parodė 
nesuvaldomą savo norą Įvel
ti šitan skandalan kokiu 
nors budu socijalistų vardą.

I
Į Mirė R. Bytautas.

JUBILĖJINIS "KOVOS" 
NUMERIS.

"Kova” praneša išleisian
ti 16-kos puslapių jubilėjinį 
numeri 10-metinėms savo 
gyvenimo sukatuvėms pa
minėti. Tame numeryje til- 
psią žymesnių Sąjungos vei
kėjų paveikslai, trumpa is
torija ir daug kitokių daly
kų.

KĄ REIŠKIA "VYČIAI?"
"Kovos" "faktiškų patė- 

mijimų" rašytojas C. Vi- 
dens sako, kad žodis "vytis" 
paeina nuo žodžio vyti, va
ryti. Todėl susiorganizavę

"Lietuvos Žinios" prane
ša, kad Šveicarijoje mirė 
širdies liga Romanas By
tautas, vienas kilčiausių lie
tuvių inteligentų, kurio mir
tis musų visuomenei yra di
deliu ir skaudum smugiu.

Bytautas du metu atgal 
buvo baigęs Maskvos uni
versitete filosofijos skyrių 
ir lavinosi apie metus laiko 
Berlyno universitete. Buvo 
tai kultūringas, turtingos 
dvasios žmogus, pilnas vil
ties ir optimizmo, ir tvirtai 
tikėjo i geresnę žmonijos a- 
teiti.

Velionis buvo tautininku. 
Bet ne tokiu, kokiais yra 
musų Amerikos bekulturiai 
tautininkai. Jis buvo tokiu 
tautininku, kuris savo tauti
škumą giliai filosofiškai pa
matavo.

"Kaipo plačių pažiūrų 
mąstytojas ir gilios etikinės 
kultūros žmogus, negalėjo 
nebūti ir didis demokratas. 
Jo simpatijos visuomet kry
pdavo demokratinių masių

! išvyti iš visur pasturlakai ir i pUsėn ir jis su pasididžiavi-
pasivadinę "vyčiais.

Areštuotas Baley buvo 
priverstas prieš savo norą 
pasirašyti po raštu, kuris 
buvo parašytas darbinin
kams ant skriaudos. Su 
tuo raštu šerifas įsiveržė 
streikierių susirinkimam 
Tenai jisai iškėlė didelę 
žvaigždėtą vėliavą ir pasa
kė, kad už tos vėliavos stovi 
"didžiausios” ant žemės 
tautos galybė, o toji galybė 
dabar randasi jo rankose. 
"Aš dabar jus neprašau, bet 
liepiu" grižti į darbą, pasa
kė tas Bayonnės caras strei
kuojantiems darbininkams.

Akyvazdoj 1,000 ginkluo
tų razbaininkų ir šitokių 
šerifo grąsinimu, darbinin
kai nutarė grįžti į darbą ant 
senų išlygų, o Rockefelleris 
pasakė apsvarstysiąs jų rei
kalavimus.

Per tą streiką Bayonnėj 
buvo uždrausta pardavinėti 
ir socijalistų dienraštis 
”New York Call," kuris gi
nė darbininkų pusę. Turėjo 
bėgti iš miesto ir to laikraš
čio agentas, nes išgirdo, kad 
policija jo įieško ir nori a- 
reštuoti. Tuo tarpu purvi
ni kapitalistų lapai, kurie 
be jokios gėdos rašė ant 
darbininkų biauriausį melą, 
netik nebuvo draudžiami, 
bet leido net ekstra laidas.

Šitas liūdnas ir podraug 
baisus atsitikimas turi būt 
didele pamoka darbinin
kams. Jis parodo, kaip be- 
sąžiniškai, kaip brutališkai 
su darbininkais apsieinama, 
kada valdžia yra kapitalistų 
rankose.

Šiandien tas atsitiko Ba
yonnėj, rytoj tas pats bus 
Brookiyne, Chicagoj, Scran- 
tone ir visur, kur tik dar
bininkai pareikalaus dau
giau algos.

Kad taip nebūtų, darbi
ninkai turi imties pilietiš
kas popieras ir laike rinki
mų balsuoti už socijalistus. 
Tik socijalistų valdžia dar
bininkų nešaudys.

mu ir džiaugsmu jautės so- 
cijalizmo šalininku"— taip 
charakterizuoja velionį "L. 
Žinių" bendradarbis P. Kli
mas.

Bytautas buvo vienas ini
ciatorių ir įsteigėjų moks
leivių laikraščio "Aušrinė.”

Metu, kada, rodos, visa 
viltis buvo palaidota po juo
duoju šydu — velionis Ro
manas vienas pirmųjų jau
nuomenės tarpe ryžosi ko
voti išnaujo ir naujoj dir
voj. Dar 1908 m. plates
niam jaunuomenės suvažia
vime velionis paduoda platų 
programą — Lietuvos inte
ligentijai formuoti iš vi

jo stipria dvasine

Buvo laikas, kad SLA. or
ganas "Tėvynė” talpino 
"stebuklingų" daktarų skel- 

Raudonoji I bimus. Pradėjus žmonėms 
iprjeg tokius skelbimus vis 
tankiau ir tankiau protes- 

į tuoti, SLA. suvažiavimas, 
'rodos Worcesteryje, nutarė, 
tokių skelbimų "Tėvynėj" 

, nebetalpinti.
Truputį vėliau ponas Juo- 

kubynas parašė "Trynėj" 
■šitokį paaiškinimą: Nors

daktarų "Tėvynėj” 
nebeskelbti, tečiaus noroms-! 
nenoroms vieno tokių dak-|

Tą padaryt labai 
Ir štai vra "priro- _ * _ X

?* ??

UŽIMTAI LIETUVAI 
REIKALINGA PA

GALBA.
Kas dabar rūpinasi užka

riautos Lietuvos gyvento
jais? Ar jie turi ko valgyt, 
ar palikti likimo malonei 
miršta badu?

Yra tai klausimai, kuriais 
vis daugiau ir daugiau pra
dedama rupinties lietuvių 
socijalistų rateliuose ir 
spaudoje. Pereitam "Kelei
vio" numeryje buvo rašyta, 
kad vokiečiai pasiekė jau 
Pasvalio-Panevėžio apielin- 
kę ir perkirto Panevėžio- 
Dvinsko geležinkelį. Jų pla
nuose, matyt, yra eiti toj 
linkmėj dar toliau, kad at
kirtus Kauną nuo Petrogra
do. "Naujienos" dabar ra-
so:

"Kuo dauginus vokiečiai 
užima Lietuvos žemių, tuo 
dauginus lietuvių lieka po 
jų valdžia. O tas reiškia, kad 
tuo dauginus ir vis dauginus 
nukentėjusių nuo karės lie
tuvių negali būti aprūpinta 
iš Vilniaus, kur veikia Įvai
rios draugijos nukentėjusiem 
dėl karės šelpti, ir kur Ame
rikos lietuviai siunčia savo 
pinigus."
Kad pagelbėjus užkariau

tos Lietuvos gyventojams, 
"Naujienos" duoda šitokį 
patarimą:

"Amerikos lietuviai gali 
pasiųsti Vokietijon savo at
stovą. kurs galėtų suorgani
zuoti pašalpos teikimą vokie
čių užimtose Lietuvos vietose. 
Lenkai turi jau tai padarę 
senai, ir Lenkijos vokiečių 
užimtose vietose pašalpos rei
kalas yra neblogai aprūpin
tas. Galima butų ir Lietuvai 
taip pasirūpinti."
"Naujienos” neabejoja, 

kad —
"ir atstovas pasiųsti yra 

nelengvas dalykas. Susiras 
galybė kliučiu. kurias reiks 
pergalėti, kad galėjus savo 
atstovą iš Amerikos pasiųsti. 
Bus dar daugiaus gal kliūčių 
pačiam atstovui, kada jis 
nuvažiuos Vokietijon. Te- 
čiaus mums neišrodo. kad vi
sos kliutįs, kurias galima Įsi
vaizdinti, butų nepergalia
mos. O jeigu ir galėtu būti 
jos nepergaliamomis, tai bent 
reikėtų pabandyti jas perga
lėti.

I

seimas nutarė stebuklingu dam. .
donorą™ paspirtimi susikūrė to nau- oaugiau jo darbo židinys — "Aušri- 

nenoroms vieno tokių dak-]^: Vienas žymesniųjų jo 
įtarų skelbimą tupėsime dėtii\^kįdų ^atspausdintų Aus- 
:dar ištisus metus, nes .-™* .1 1
įtiek laiko yra padarytas 
į kontraktas. Kontraktas pa- F •• ■.
i darnias da prieš seimą ir -

ant į rinėje" yra: "Etikinis idea-

tikra jaunuomenės filosofi
ja,” kuriame plačiai išdėstė

Skaitytoju pastabos
t V1CXX V LC4O VXCX MX XVC CV11a1Q XX sz -» • •
jeigu dabar mes to daktaro ?.aTv° Pazval?as > genimą.

! , , .. Mannnnmon^ nPQirni7rna<skelbimą išmestume, jis ap
skųstų "Tėvynę” 
žymą kontrakto.
galvokite, kas 
dabar daryti.

Ir susivienijimo vyrai ėmė 
galvot. Galvojo, galvojo ir 
nutarė: ves, reikia talpint;

' ’‘ ' J į—nie-

už sulau- 
Vyrai. pa- 

Tėvynei

kontraktas padarytas 
ko nepadarysi.

Ir "stebuklingo" daktaro 
skelbimas "Tėvynėj” ėjo da 
ištisus metus po to, kaip sei
mo buvo nutarta tokių da
lykų laikraštin daugiau ne- 
dėt.

Ir niekam tuomet neatėjo 
galvon, kad tame galėtų bū
ti kokia apgavystė. O ap
gavystė, kaip dabar pasiro
do, buvo didelė, šiomis die
nomis "Keleivio" redakcijo
je buvo atsilankęs minėto 
daktaro klinikos vedėjas ir 
pasakė, kad tas kontraktas 
buvo padarytas jau po to, 

į kaip Susivienijimo seimas 
Ibuvo nutaręs tokių skelbi- 
I mų daugiau negarsinti, 
į Girdi, $50 tuolaikiniam 
I "Tėvynės” vedėjui pakišom 
,— padarė. Data ant kon- 
I trakto nukėlėm mėnesiu at- 
!gal ir "Tėvynė” buvo musų 
rankoj.

Taigi dabar, kuomet Susi
vienijimas spausdina savo 
istoriją, ir kuomet toj isto
rijoj smulkiai aprašomi bū
ti ir nebūti socijalistų prieš 
Susivienijimą nusidėjimai, 
mes patartume paminėti ir 
šitą faktą.

I

i Jaunuomenės pesimizmas 
'ir amoralizmas rodo tautos 
išsigimimą: tai yra senatvė 
jaunystėj, mirtis pačiam gi
mime," rašė velionis Roma
nas savo veikale.

Velionis paėjo iš lietuvių 
bajorų šeimynos; gimė Dra- 
bukščių dvarely j, Varnių pa- 
rap. Pakirto begailestin- 
goji mirtis pačiame jiegų 
stiprume, vos 29 metams 
amžiaus sukakus.

!

Dieve tu mano, kas tik toj 
Amerikoj ir neprisisavina 
teisėjo vardą! Žiūrėkit, 
"Tėvynės” No. 24 p. Stri
maitis jau skirsto socijalis
tus, kurie jų geri, kurie — 
ne. Ir jam rodos, kad jo 
nuomonei priduoda kas nors 
svarbą.

♦ ♦ ♦

Kelis syk klausiau kunigo 
Struckaus, už ką vyskupas 
atėmė kun. Kaupui mišias? 
Jis atsisakė paaiškint. Da
bar klausiu visų kunigų: 
Už ką vyskupas atėmė kun. 
Kaupui mišias? Jei nepa
aiškins, mes manysim, jog 
paskalai apie mergaites pa
rapijinėj mokykloj yra tei
singi.

* * *
Vienas entuzijastiškas ka

pitalizmo paremėjas rašo: 
"Aš visai nesimpatizuoju to
kiam žmogui, kuris dirbo 
per dvidešimts metų ir 
šiandien skundžiasi neturįs 
iš ko gyventi. Jeigu jis bu
tų taupinęs savo pinigus, jis 
galėtų šiandien turėti kelia- 
tą namų ir galėtų gyvent iš 
randos.” Tas bėdinas kvai
lys, matyt, negali to supras
ti, kad jeigu kiekvienas dar
bininkas turėtų po keliatą 
namų, tai nebūtų kam tų na
mų ir išnomuot.

♦ ♦ ♦

Aš patėmijau, kad papra
sti vokiečių gatviniai lapai, 
"Deutscher Kurier” ir "Ber- 
liner Tageszeitung," spau-

:sdinami tu ' "ferfliuchtų” 
| kalboj ir iškreveizotomis 
; raidėmis, tuojaus po antgal
iais dedasi musų lietuviš- 

! kąjį žirgvaikį apie pusantro 
colio didumo, kaipo savo 
herbą, šitokios desakraci- 
jos lietuviai juk negali tole
ruoti. Musų "tautos tary
ba,” "bepartyviškoji parti
ja" ir specijalistas Gabrys 
turėtų atkreipt į tai atidą.

* ♦ ♦

So. Bostone pasigirdo bai
sios "Vėžio” jeremijados. 
Prie to galima patėmyt aša
ras ir stjgniaužtas kumštis. 
Šito apsireiškimo priežasti
mi yra faktas, kad kun. Ke
mėšis atsisakė pirkti nabaš- 
ninku atsiduodantį labsterį, 
o rengiasi leisti naują tinklą 
žuvelėms gaudyt. Todėl vė
žys dabar blaškosi, kaip žu
vis ant ledo, bando gnybti 
Kemešį, katalikus ir gata
vas jau apreikšti, kad net ir 
Dievo nėra. Visai subedie- 
vėjo. Kodėl ?

♦ ♦ ♦

Georgia valstijos legisla- 
tura išleido vieną įstatymą, 
kuris draudžia girtiems le- 
gislaturos nariams lanky- 
ties į kapitalę, o antrą, drau
džiantį moterims joti apsi
žergus arklį. Ot, kad dar 
Kongresas išleistu įstatymą 
draudžiantį knygvagiams, 
mergvaikiams ir chroniš
kiems alkoholikams laikraš
čius redaguot, tai iš syk ga
lima butų pasakyt, kurie 
tautiečių ir klerikalų laikra
ščiai pasiliktų be redakto
rių. d

Kada į Ameriką atvažia
vo kalėdot kun. Olšauckas ir 
Tumas, jiems buvo apmokė
tos visos lėšos, pirmos kle- 
sos kelionė ir po 12 rublių 
dienai už "darbą.” Atva
žiavus Gustaičiui su Gabriu, 
taipgi buvo apmokami visi 
iškaščiai ir po 12 rublių die
nai, ar jie dirbo ką, ar ne. 
Važinėjant Basanavičiui ir 
Yčui, pirmasis gavo po 14 
rub. dienai, o antrasis po 10 
rub. Jei aš klystu, lai ge
riau žinanti pataiso mane. 
Butų geistina žinot, po kiek 
bus mokama į dieną St. Šim
kui iš badaujančių prasčio
kėlių aukų?

# # #

Kalbant apie Montvidą ir 
Kiaulėną, ar nebūtų gerai 
apskelbt kontestą, kodėl 
"Ka-kas,” "Dr-gas” ir "ž- 
dė" bei tautiški laikraščiai 
nieko nesako apie katalikus, 
parapijonus ir S.L.R.K.A. 
didvyrius: Riktoraitį iš Wa- 
terburio ir Anskaitį iš Eas- 
tono, bei tūkstančius kitų 
žmogžudžių? Į kontesto 
komisiją nominuoju p.p. 
Branduką, Balutį ir Sirvy
dą.

j* ■

Z'
I

Apie pora sąvaičių atgal 
Bayonnėj, N. J., sustreika
vo Rockefellerio aliejaus 
8.000 darbininkų.

Jie niekam nieko blogo 
nepadarė, tik pareikalavo 
daugiau algos, nes, duoną ir 
mėsą kapitalistams pa
branginus, jie nebegalėjo už 
tą pačią mokestį išmaitinti 
savo šeimynų.

Vietoj išklausyti tų žmo
nių reikalavimų, iš NewYor- 
ko tuojaus likos pasiųsta į 
Bayonnę 1,000 ginkluotų 
razbaininkų, kurie tuojaus 
tris streikuojančius darbi
ninkus nušovė ir apie 150 
sužeidė.

Ir kaip jus manot, ką ant 
to pasakė valdžia? Ogi nie
ko.

Ji netik nesuėmė žmogžu
džių, bet da padėjo jiems, 
šerifas Kinkead su pagalba 
tų žmogžudžių privertė dar
bininkus grįžti į darbą. Pir
mučiausia jis areštavo strei
ko vadą Jeremiah Baley ir 
apkaltino jį už viską. Are
štuotas darbininkų vadas li
kos sur-ilstas ir apiplėštas, 
ištraukta iš kišeniaus $100, 
kurie buvo surinkti alkanų 
darbininkų pašalpai.

♦ * *

Tautininkai ir klerikalai 
girias, kad per šliupo, Rač
kausko ir Šimkaus prakal
bas Chicagoj iš 400 parapi- 
jonų ir laisvamanių surink
ta net $50.00. Bet kada pra
eitą rudenį, prieš visuotiną 
Seimą per Bagočiaus pra
kalbas Rumforde, Me., 200 
klausytojų sudėjo ant Lie
tuvos aukuro $155.00, tai tų 
tautininkų organai atsisa
kė ir korespondenciją apie 
tai patalpint.

• « *

Norwoode kunigužis Pin- 
gree išvažiavo su astuonio
mis jaunomis mergaitėmis 
maudyties. Viena jų apsi
kabino kunigą ir abudu nu
skendo. Nelaimė! Gaila! 
Bet kurių plynių kunigui su 
šešiolikinėmis maudyties? 
Ar jam su vyrais nebūt pa
doriau buvę išvažiuot?...

Fritzas.

♦ ♦ *

"Tėvynės" korespondentas 
iš So. Bostono praneša, kad 
kun. T. Žilinskas viešai 
prieš publiką pasakė, kad 
L. Pruseika esąs juodrankių 
pirmininkas. Man visgi iš
rodo keista iš nepaprastos 
tų draugų kantrybės. Argi 
jau negalima butų tokius 
šmeižikus paimti už šventos 
apykaklės ir pasodinti ant 
kriminališko suolo?!

♦ ♦ ♦

Kada gorilos užpuola 
šlapio (sloniaus), jos varto
ja pagalius. Kada tautinin
kai su klerikalais užpuola 
socijalistus, jie vartoja pik
tus liežuvius. Taigi tarp tų 
užpuolikų yra da šioks-toks 
skirtumas.

■’t

ant
Kapitalizmo sistemą tu

rim dabar. Kapitalizmas, 
reiškia skurdas ir nedatek- 
lius darbininkams. Ar ne
būtų išmintingiau įvykdinti 
tokią sistemą, kuri prižada 
ir užtikrina darbininkams 
geresnį būvį? Tai socijaliz- 
mo sistema!
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E. J. Duben.

kurie varo agitaciją išsijuo- seks išvyti 
sę: vieni tvirtina, lcad šitoj dies protų.

STOUGHTON, MASS. 
Tikrai katalikiškai.

Pora sąvaičių atgal tūlas

monologą:
yy

dienas sąvaitėj.
K. Elinskas.

IBIBIVIS

KORESPONDENCIJOS
worceste£ mass.

Po visuomenės dirvą pasi
žvalgius.

Worcesteryj šiuom tarpu 
judėjimas kaip ir apmiręs; 
ypač pirmeivių pusėje. Ko
dėl? Juk dabar Worceste- 
ryj inteligentų yra. Dviejų 
laikraščių personalas, kele
tas studentų ir dar vienas 
kitas šviesesnis asmuo.

Bet., pažiūrėkime ką jie 
veikia visuomenės labui, ar 
atsilanko nors vienas vie- 
šuosna susirinkimuosna, ar 
pamokina darbininkus, kaip 
veikti? Ogi, jei teisybės ne- 

- slėpsiu, nerastum jų ir die
nos laike su žiburiu. (Ko
respondentas čia kalba apie 
laikraščių redaktorius, ad
ministracijos narius ir mo-į 
ksleivius, prikišdamas jiems. 
neveiklumą. Iš laikrašti
ninkų, mums rodosi, musų 
visuomenė perdaug jau rei
kalauja. Reikia žinoti, kad 
laikraštininkai ir taip jau 
dirba visuomenei su i'

paranku, kiti — kad kitoj, Į 
ir tokiu budu darbas stovi I 
ant vietos, nors suvienytos 
draugijos darbuojasi kelinti 
metai.

Worcesterio darbininkai 
turi galop permanyti daly
kus ir iš visų tų, kurie dar
bininkų palaikomi gyvena, 
pareikalauti atskaitos. Vi
sus inteligentus pakviesti 
prie darbo visuomenės vei
kime; biznieriai privalo pri
sidėti, jei ne veikimu, tai 
nors medegiškai prie šelpi- 

!mo Lietuvos. Smuklinė po- 
jlitika metas vyti lauk iš 
draugijų, o patiems laiky- 
ties tvirčiau vienybės ir 

i solidariškumo. Worcseterio 
j lietuviai didžiumoje yra su
sipratę gana augštam laip- 

' snyje, taigi snausti nepriva
lome. Turime dirbti ir dir
bti, o darbo daug ir dirva 

, plati. Azijietis.

dirba visuomenei su plunks-j kunigo brolis V. pavogė apie 
na, o protiškai dirbančiam i30 stulpų ; nekurius iš miš- 
žmogui po keliolika valandų ■ ko, nekurius iš kiemo. Ka- 
per dien, ne dievai žino kiek(da savininkas Antanas Po- 
ir energijos lieka pašali- |Ceričia susekė ir pareikala- 
niam veikimui. Moksleivių ;vo atlyginimo, tai V. norėjo 
gi vasaros metu atostogos; nusivest jį pas kunigą, kad 
jiems taip-oat reikia po mo- prisiektų, jog tai tikrai Po- 
kslo metų atsikvėpti ir su- ceričiaus stulpai. Supran- 

Red.). tama, Poceričius nematė jo- 
T J visuomenės! kio reikalo vaikščioti pas

stiprėti energijoj. L__ , ... .
Pažiurėjus į visuomenės ■ kio reikalo vaikščioti . pas 
veikėjus, tai net gaila. Jau- i kunigą, bet nuėjo policijom 
ni vyrukai, kiti da nesenai!Ir kada policija pradėjo dėt 
iš Lietuvos, neapsipažinę su ■ kunigo broliui ant rankų 
šios šalies kalba, iš dirbtu- j pančius, tada jis prisipažino 
vės tiesiai bėga susirinki- 
man: vieną vakarą vienos, 
kitą kitos draugijos, socija
listų ar susivienijimo kuo
pos, T. M. D. kuopos arba 
Šelpimo Fondo. Visur tie 
patįs, visur i 
spragos, klaidos, politiško

' paėmęs 32 stulpus ir užmo
kėjo už juos suvirš $8.00. 
Jau ne pirmą kartą tas to
kią "nekaltybę" papildo. 
Apie 3 savaites pirmiau po
licija atrado pas tą "gerą 

pastebiama: kataliką" svetimus triušius 
----- (kralikus). Kito kaimyno

susipratimo stoka; užsikar- vėl stebuklingai pateko mal- 
ščiavimų, ginčų ir visokių ’ _ * 1 ’ .
nesusipratimų. Bet dau-įl-—------ r-

giau negalima nei reikalauti I nuskriaustasis 
nuo prastų darbininkų; da>’’ 
ir taip verti pagyrimo, nes 
jeigu ne tie prasti darbinin
kai, tai Worcesteryj lietu
vių veikimo nebūtų nei gir
dėti. Musų inteligentams 
ne galvoj niekas; jų darbas, 
tai "sukritikuoti" viską.

Biznierių lietuvių pas 
mus irgi netrūksta: yra dvi 
smukli (saliunai), kelios 
drabužių krautuvės, čevery- 
kų ir Lt. Tie irgi nieko ne- j 
prisideda prie visuomenės. I 
Matai "negalima” — bizniui 
kenkia. Iš tų, žinoma, nė
ra ko nė tikėties, paprastai 
biznieriai visur šalinasi nuo 
veikimo, bet mūsiškiai iri 
pinigiškai neprisideda. Pas 
juos obalsis gyvuoja "savas 
pas savajį," vienok kada 
"savajam" reikia pagelbėti, 
tai musų biznierius nemato.

Pereitą pavasarį buvo su
rengti f erai L. Š. Fondo, tę-Į 
sėsi per 3 vakarus ir kad' 
nors vienas biznieris butų] 
ką nors pirkęs! didžiuma į 
visai nei neatsilankė, o ku-j 
rie ir atsilankė, tai taip ab-1 
straktiškai žiurėjo, kad nei 
penktuko nepraleisti, mat, 
bijo Jakaičio agentų. 
’ Apylinkės lietuviai i 
tai stebisi, kodėl taip skait-pinti fanatikai neturi doros 
linga lietuviais Worcesterio ir nesusivaldo patįs, lai juos 
kolonija neturi savo salės? suvaldo policistų buožės. 
Ir ištiesų, lietuvių Worces-i štai pas mus apsilankęs 
teryj priskaitoma iki 8 tuk- į M. X. Mockus sakė per 4 
stančių; nepažįstančiam, vakarus prakalbas įvairiose 
vietinio judėjimo ir sątikių i temose, kritikuodamas Bi- 
tarpe politiškų srovių, sun-jbliją ir griaudamas praga- 
ku butų į šį klausimą atsa-'rą.
kyti. Vienok permačius da-| Liepos 19 d. kalbėtojui 
lykų stovį, viską galima ma- kalbant apie pragarą tren- 
............... * Įkė "katalikiškas perkūnas," 

t. y. įsirito salėn per langą 
plyta, tik laimė, kad pataikė 
stulpan ir nieko nesužeidė.

Gėda kunigų auklėti
niams, kad jie tik tiek man- 

, dagumo ir doros teturi! Pa- 
Itartina visoms lietuvių ko
lonijoms pasikviesti M. X. 
Mockų už kalbėtoją. Gal 
nors trečdalį prietarų pasi
seks išvyti iš tamsios liau

kos į jo skiepą, kur taipgi 
prisipažino prie kaltės ir 

i jam užtai 
dovanojo. Yra da ir daugiau 
kas pasakyt, bet pakaks. 
Nebūtų nieko įdomaus, 
kad taip butų pasielgęs kas 
nors kitas, bet dabar taip 
elgias žmogus geras, kuni
go brolis ir didelis katali
kas. Jo brolis metais ar 
kiek atgal labai barė bedie- 

• vius ir socijalistus, kad tie 
yra vagis, paleistuviai ir t.t. 
Pats V. apsikabinėjęs viso

kiais šventaisiais ir labai 
| "dievo bijąs" žmogus ir 
kaip galima tikėt, kad Die
vas galėtų pastumt savo 
tarną prie tokių darbų. Gal 
mus kunigai malonėtų 
mums, bedieviams, tai išai
škint. A. Pocevičia.

SO. OMAHA, NEBR. 
"Katalikiška perkūnija" 

Mockaus prakalbose.
Kaip matyt iš korespon

dentų pranešimų, tai vienur, 
tai kitur, sakant M.X. Moc
kui prakalbas, fanatikai 
bando sukelti triukšmą iri 
net sumušti kalbėtoją. Rei
kėtų prakalbų rengėjams 
būti atsargiems ir rengiant 
prakalbas visad pasiprašyti 
dėl atsargumo policistą, jei 

nere- katalikų bažnyčios apkvai- 1 *1. • 1 • i • A i • 1 • i • 1

tyti aiškiose spalvose.
Tūli gali pasakyti, kad aš 

/' silpnus argumentus varto
ju. Bet kad tas realiame 
gyvenime apsireiškia, tai 
faktas.

Worcesteryj randasi dvi 
smukli vienoj dalyj miesto, 
kitos kitoj, apgyvento] lie
tuviais. Smuklininkai turi 
draugijose savo agentus,

dalyj miesto statyti salę ne- Anykštietis.

LEW1STON, ME.
J. Kapickas nusižudė.

Liepos 21 d., 6 vai. vaka.- 
re, savo kambaryje nusišovė 
J. Kapickas, 30 metų am
žiaus. Velionis buvo neve
dęs, Amerikoj išgyveno 8 
metus; prigulėjo prie LSS. 
105 kp. ir D.L.K.G. draugi
jos.

Saužudybės priežastis ne
žinoma. Spėjama, bene bus 
tik greičiausia girtuoklybės 
auka, nes velionis vedė labai 
neblaivų gyvenimą.

Liepos 18 d. buvo LSS. 105 
kp. susirinkimas. Velionis 
pranešė per draugus, kad 
jis iš kuopos išstojąs. Išsi
ėmė iš banko visus pinigus, 
kurių buvo tik $75.00, ir per 
3 dienas gėrė tautiečių smu
klėse ; beto buvo nusisamdęs 
lietuvį automobilistą, kuris 
velionį vežiojo nuo smuklės 
iki smuklės, kol praleido vi
sus pinigus ir galop grįžęs 
savo kambarin nusišovė.

D.L.K.G. dr-ja palaidojo 
velionį ant laisvų kapinių.

Liepos 23 d. mirė ligonbu- 
tyje A. Kručas, 27 metų am
žiaus, buvo nevedęs, išgyve
no Amerikoj 6 metus; nepri
gulėjo nei prie jokios orga
nizacijos, nes daktaro buvo 
pripažintas nesveiku, todėl 
draugijos jo savo tarpan ne
priėmė.

Reikia pažymėti, kad ir 
A. K. tokiu pat keliu ėjo, gy
vendamas, kaip ir J. Kapic
kas: mylėjo girtuokliauti ir 
automobiliais važinėties, o 
mirus reikėjo rinkti pinigų 
aidotuvėms. Velionis Kru

čas, rodos, buvo laisvų pa
žiūrų, bet prieš mirtį mote
rėlės įkalbėjo, kad kunigas 
paskutinį syki kopas pašme- 
ruotų. Būrys girtų katali
kų giedojo prie karsto per 
dieną ir naktį, melsdami 
"dūšiai” dangaus.

Matome prie ko veda gir- 
tuoklybė: vieniems neša 
mirtį, ligas, kitiems skurdą, 
trečius laiko tamsybėje, to
dėl liaukime visai vartoję 
alkoholį, draugai, o pašvęs
kime tuos pinigus ir laiką 
apšvietai. Busime milijoną 
sykių laimingesni.

Gediminas.
ROCKFORD, ILL.

Sugrįžus man atgal į Ro-' 
ckfordą, teko susidurti su 
keletą draugų; jie man pa
pasakojo apie draugijų sto
vį. Du metu atgal buvo tik 
kelios draugijos, šiandien 
randasi du syk tiek draugi
jų ir visos gyvuoja neblo
giausia. Kaip draugijos, 
taip ir kuopos veikia gana 
pasekmingai, tik dabar kar
ščiams užėjus judėjimas, iki 
oras atvės, apsistojo.

Darbai ir čia silpnai sto
ri. Dviejų metų bėgyje ap
keliavau daugelį miestų. Ką 
išgirsi, ką ne į naują mies
tą atkeliavęs, o badarbių de
javimą sutinki visur.

Senai jau laikas, draugai, 
prašalinti visas priežastis 
gimdančias bedarbę ir kri- 
zius. Ar ne gerai butų vi
siems pagalvojus apie soci- 
jalizmą ?

V. Senas Kareivis.

kas ir juos padarys civili
zuotais žmonėmis. ,

Buvo padaryta rinkliava;] 
rajono naudai suaukauta i 
$o.9o.

Leista išlaimėjimui kele
tas "Keleivio" spaudos kny
gų ir V. Kudirkos raštai;

PALMER, MASS. 
Streikas.

Darbininkai, nevažiuoki
te šin miestan darbo jieško- 
ti, nes numušus mokestį su
streikavo drataunės darbi
ninkai. Kaip streikas pasi
baigs ir kas laimės — pra
nešiu vėliau. R. M.

EASTON, PA.
Liepos 25 d. buvo prakal

bos surengtos L P. Draugi
jos "Laisvė." Kalbėjo V. K. 
Račkauskas dviejose temo
se; aiškino vertę pašalpinių 
draugijų ir agitavo už S. L. 
A Antroje temoje aiškino 
dabartinę Europos karę, 
piešė karės baisenybes ir 
Lietuvos vargus.

Aukų lėšų padengimui su
rinkta $3.00. Šiaip viskas 
nusisekė gerai. F. M.

CHICAGO, ILL. 
Kaip kas linksminasi.

Užtenka patekus publikos 
tarpan pažvelgti į jos apsi
ėjimą, kad pasakyti kokio 
išsilavinimo ir dvasiško pa
kilumo publika yra susirin
kusi, o pažįstant musų sro-' knygas išlaimėjo vienas 
ves, galima tatai patekus bi- draugas iš Minersville, Pa. 
le pramogon pasakyti ir ko- Darbai apylinkėse labai 
kių pažvalgų žmonės ten prastai eina; dirbama po 3 
yra susirinkę.

Štai nesenai (liepos 18d.) 
buvo surengta pora išvažia- 
mų į Jefferson miškus, 
"Jaunimo Ratelio” ir "Mo
terų Apšvietos Draugijos.” 
Aš ten nebuvau, bet, kaip 
pasakoja draugai, buvo ga
na pavyzdingi ir malonus 
susirinkimėliai, be svaigalų, 
be trukšmo ir nepadorių 
šnekų. Viskas atlikta drau
giškai, apsiėjimas jaunimo 
mandagus, inteligentiškas.

Bet štai ir keletas kitokių 
išvažiavimų, į kurius ir man 
pačiam teko užklysti. Pate
kau į Leafy Grove, Į Švento 
Petro draugijos pikniką ir 
ve ką aš ten pamačiau: žmo
nės pailsę, nuvargę nuo try- į 
pimo "tango,” kiti susėdę 
apie stalus, prisistatę po ke
lis tuzinus alaus, sukaitę, 
suplukę, ragina vieni kitus 
gerti.

Einu kiek toliau ir randu 
dar vieną stalą apsėdę sep
tynios ypatos, po stalu skry
nia alaus, ant stalo bonka 
degtinės, o tuščių bonkų — 
vežimas I Pasigailėjau aš 
tų žmonių. Apsvaigusiomis 
galvomis, tauškia liežuvio 
nebeapversdami, labiausia 
moteris ir merginos.

Pasipiktinęs tokiu tautiš- 
kai-katalikišku vaišingumu, 
drožiau tolyn į girią. Ugi 
randu vėl panašų būrelį. 
Tai draugiškas išvažiavi
mas. Priėjau artyn. Žmo
nės tie patįs, taip pat pasirė
dę, kalba lietuviškai, bet el
giasi, toli gražu, netaip, 
kaip gerai išauklėto žmo
gaus tiesos reikalauja, šly
kštu tokie savo tautiečiai ir 
sutikti. Jie elgiasi žemiau 
kritikos: vieni vilko alaus 
skrynias (reikia pasakyt, 
kad gėrė tik dvidešimts 
du; buvo-gi išviso septynios 
skrynios alaus, skrynia vai
sių vandens ir 4 buteliai 
degtinės), kiti gėrė, dar ki
ti merginas glamžė, arba 
vilko balsu staugė. Tūli el
gėsi taip, kad gėda laikraš
tyj ir minėt.

Kaip sau norite, o tokie 
pasilinksminimai ant tyro 
oro naudos neatneša; jie tik 
žemina ty žmonių vaidą, 
kurie taip elgiasi. Tokie 
pasielgimai yra amžinai pa- 
smerktini. Turime jų vi
siškai atsižadėti.

Apuokas.

BROOKLYN, N. Y. 
Prakalbos gatvėje.

Liepos 23 d. ant Roebling 
gatvės buvo prakalbos, ku
rias parengė LSS. 19 kuopa. 
Kalbėjo drgg. L. Pruseika 
ir J. Šukys. Kalbėjo nuose
kliai ir ant klausimų aiškiai 
atsakinėjo. Tik industria- 
listai, kaip katė su pūsle, 

i blaškos ir patįs nežino ko 
i nori, štai vienas jų klausia: 
"Iško susideda politikė?" 
Vargšas, nors nori vadintis 
"vadovu," bet nežino iško 

■"susideda politikė.”
25 d. liepos New Yorko 

j Lietuvių Politikos Kliubas 
buvo parengęs išvažiavimą 
i Maple Grove Parką. Į šį 
išvažiavimą susirinko apie 
800 žmonių. Nuo 10 vai. ry
to publika linksminos žaliu- 
mynuose, o apie 5 vai. prasi
dėjo programas. Pirmiau
sia, kaip ir paprastai, "Ai
do" choras padainavo porą 
dainelių. Toliaus sekė pra
kalbos; kalbėjo drgg. J. Ne- 
viackas, J. Šukys, J. Šaltys 
ir L. Pruseika. Visi kalbė
jo trumpai, bet gerai.

Tarpe kalbų buvo mono
logų ir deklamacijų. S. Vai
cekauskas sulošė monologą 
"Kaip laimėti merginą." 
Džian Bamba su savo "spy- 
čium" gana gerai prijuokino 
publiką. Gabi deklamator- 
ka B. Petrauskiutė puikiai 
padeklamavo. Ant galo už
baigė "Aido" choras, sudai
nuodamas dvi daineli.

Bedalis Vaclovas.

WEST LYNN, MASS.
Liepos 27 atsibuvo Jau

nuomenės choro susirinki
mas su tikslu: dainuot, ar 
ne? Dainuot jaunuomenė 
nori, bet negalima, nes t... 
dvi merginos (seseris Žvin- 
giliutės). Pas mus, "ačiū 
dievui,” merginų yra, bet 
kitos nesupranta choro 

svarbos. Metai atgal, mu
sų choro dainomis gėrėjosi 
aplinkiniai miestai ir vieti
niai lietuviai, nes buvo ke- 
liatas merginų. Vienok 
nors dainuot negalima, bet 
draugiškumas tarpe jau
nuomenės stiprus. Nutarta 
6 rugpiučio parengt puikų 
pasilinksminimą.

Nežinau, kodėl W. Lyn- 
nas tokis nelaimingas. Kada 
po Amerikos lietuvių kolo
nijas pasitaiko kokis marš
rutas, tai W. Lvnnas vis lie
ka aplenktas. Nesenai po 
Amerikos miestus lankėsi 
A. Račiūnas su krutančiais 
paveikslais, — mumis ap
lenkė. Atvažiavo kun. Tu
mas su Alšaucku, — Lynną 
aplenkė. Buvo Amerikoj 
Basanavičius, Yčas, Gabrys, 
Gustaitis — irgi Lynną ap
lenkė. Dabar mačiau S. 
Šimkaus maršrutą, ir tas 
bus So. Bostone, Brightone, 
Cambridge, o tą nelaimingą 
Lynną mano aplenkt. Iš 
vienos pusės, tas atrodo ge
rai, nes lieka vietinių lietu
vių kišeniai ”neklynyti,” bet 
iš kitos pusės, tai visgi šį-tą 
naujo išgirsti norėtųsi.

Kad nors ”dzievas duotų 
skrušeinių” kun. Mockui, 
kad kada lankysis po Mass. 
valstiją, kad neaplenktų. ir 
Lynno. Lipčius.

SHENANDOAH, PA. 
Vasarinės ekskursijos.
Retai pasirodo žinių laik

raščiuose iš musų miestelio. 
Taigi šį-tą pabriežšiu.

Liepos 18 d. V LSS rajo
nas rengė išvažiavimą Į E. 
Mahanoy Junction, dalyva
vo ir apylinkių kuopų drau
gai. Buvo surengta gražus 
programas, bet išvažiavi
mas nenusisekė taip gerai, 
kaip birželio 13 d. Užėjęs 
lietus per pirmąjį išvažiavi
mą viską suardė, tad dau
guma draugų į šį susivažia
vimą nebeatsilankė, nors 
buvo ir labai malonus oras. 
Buvo atsilankę drgg. T. J. 
Kučinskas, J. B. Smelsto- 
rius ir studentas Volp, ku
rie pasakė gana įspūdingas 
prakalbas. Merginos pa
deklamavo gražiai eilių.

Tarpe dailiai besilinksmi
nančios mandagios publi
kos, atsirado vienok ir ke
letas nemoralistų, kurie ne- 
cenzuriškais žodžiais keikė 
kalbėtojus ir ko tik nesukė
lė triukšmo. Bačkučių my
lėtojų taipgi nestokavo. Gė
da į tokius atsilikėlius žiū
rėti, bet yra vilties, kad lai-

; BAYONNE, N. J.
Argi jie ne kapitalistų 

bernai?
Liepos 25 d. lenkų kuni

gas’iškeikė per pamokslą 
] streikierius ir pradėjo va

ryt į darbą. Bet tarp strei- 
!akuojančių avelių butą ir o- 
. žiu, kurie pasipiktinę, kad 

kunigas taip begėdiškai už- 
tarauja kapitalistų reikalus, 
pradėjo sakyti, kad "tėve
lio" šventą nosį pastorinsią, 
idant nekištų jos kur nerei- 

i kia.
! Kunigas, pabūgęs, parbėgo 
klebonijon ir užtelefonavo 
policijai. Atpiškėjo apie 40 

: policistų ir apstojo kleboni
ją saugoti.

Nesenai merginos strel- 
i kavo; tas pats kunigužis iš- 
i keikė merginas už streika- 
vimą, o paskui nuvedė dirb- 
tuvėn, kryžių rankose iškė- 

! lęs. Bet su vyrais jam tas 
■žandariškas darbas šį kart 
i nebenusisekė.
! Ar-gi tas da nėra faktu, 
i kad kunigai yra kapitalistų 
bernais?

ji. S. PITTSBURGH, PA.
Šiomis dienomis čia apsi- 

i lankė drg. D. Klinga, iš Gar- 
|dner, Mass. Jis važinėja 
i dabar po Pennsylvanijos 
, valstiją su prakalbomis. 
; Prakalbas rengia įvairios 
: draugijos, bet daugiausia 
LSS. kuopos. LSS. 55 kp. 
taipgi buvo surengusi drg. 
Klingai prakalbas. Kalbėjo 
apie karę ir šiandieninę sis- 

• temą. Žmonių klausėsi apie 
170.

Priminsiu lietuviams, kad 
LSS. 55 kp. susirinkimai at
sibuna kas pirmą nedėldienį 
kiekvieno mėnesio, A.P.L.A. 
salėje, 1241 Reedsdale st, 
N. S.

GRAND RAPIDS, MICH.
Liepos 25 d. vietinis L.Š. 

F. Komitetas surengė vai
dinimą. Lošta Žemaitės ko- 
medijėlė "Valsčiaus sūdąs.” 
Po lošimui buvo prakalbos. 
Kalbėjo apie karę "Pasau
lio" redaktorius. P. Kau- 
šius. Tarpuose buvo viso
kių pamarginimų: dainų, 
deklamacijų, o ypač pasižy
mėjo P. Varnas, sudainuo
damas solo ir S. Naudžius, 
sulošdamas 
"Kaip mudu pabėgom. 
Griežė Lietuvių Benas ir 
dainavo T.M. Draugijos 58 
kuopos choras.

Publikos buvo nedaugiau- 
sia, kadangi tą pačią dieną 
surengė šv. Jurgio Draugi
ja pikniką. Matyt, buvo tai
koma, kad užkenkus L.Š.F. 
vakarui, nes girdėjos agita
cija, kad žmonės neitų "be- 
dieviškan susirinkimam" • 

Vienok pirmeiviškesnė 
publika atsilankė ir L.Š.F. 
liko $16.65 pelno.

Gi "Jurgiukai" su savo 
pikniku visai išvažiavo į 
pelkes. Išvažiavus girion 
prisivežė net kelis vežimus 
alaus ir nusišnapsavę su
kėlė peštynes. Vieną nekal
tą žmogelį sumušė taip, kad 
ir šiandien pažinti negali
ma.

Argi tai gražu! Lietuvos 
šelpimo darbą trukdote, o 
patįs vieton aukauti sušelpi- 
mui nelaimingų šeimynų, 
prageriate savo prakaitu 
pelnytą skatiką ir dar su- 
keliate kruvinas muštynes!

A. B. Žilėnas.

ir socijalistus atakuoja).
Bet jie tame apsiriko. 

Daktaras visiškai mažai so
cijalistus kliudė ir tai labai 
nevykusiai, kad net tiems 

> katalikams buvo 
nei šis, nei tas, nes juos pa
čius (katalikus) puikiai pa
vaišino, nors perstatydami 
daktarą gyrė, kaipo kokį 
mažą kūdikį, kad net publi
ka gėdinosi, jau nekalbant 
apie daktarą. Vienok jis 
nepaisė jokių pagyrų, savo 
rėžė ir gana! Nuo pras
čiausio kunigo iki pačiam 
popiežiui, visus lygiai pas
merkė. Ir pasakė, kad reli- 

jgija atgyveno savo dienas 
ir bažnyčios grius, nes jos 
neturi pamato. Daktarui 
taip kalbant, rengėjai pra
kalbų, o ypatingai perstaty
to jas (kuris perstatydamas 
visus pereitus kalbėtojus, 
kokis tik aplankė Rocfor- 
diečius, išvadino išgamo-) 
mis), nukorę nosį, kaip al
kūnę, mat niekad nemanu 
kad daktaras taip kalbės.

Taigi, rodos, ar nebus tik 
paskutinis šitas jųjų pasikė
sinimas ant pirmeivių, nes 
jau medegą išbaigė, žodžiu 
sakant, kur jie tik pasisuka 
su savo juoda agitacija 
prieš apšvietą, visuomet su
klumpa, o su daktaro pra
kalba visiškai save sumušė.

Štai dar vienas dalykas jų 
nepasekmingos kovos. Bro
liai Pūkeliai, kurie turi sa
vo spaustuvukę, pastaruoju 
laiku padėjo visas savo pas
tangas ir išleido neva juo
kų laikraštuką "Rimbą,” 
geriaus pritiktų "Gurbas,” 
nes jame tilpo tik tas, kas 
jau jiems nebuvo daleistina, 
atsiprašant, nė pačioj "Vie
nybėj Lietuvninkų” talpin
ti. Pūkeliai nesugyvenda
mi santaikoj su vietos lie
tuviais, o ypatingai su so- 
cijalistais, mat, pastarieji 
kartais bando ir "jankius” 
pamokinti, kaip reikia gy
venti ir neskriausti žmonių, 
atkeršydami išleido tą 
"Gurbą," arba kaip jie vadi
na "Rimbą." Jųjų manyta 
išleidžiant pabombarduoti 
savo priešus, bet kada išėjo 
iš spaudos, pasirodė ne kitų 
plakimas, bet save visiškai 
ant juoko pastatė. Kokis 
"Rimbo" išleidėjas ir redak
torius, tokis jo ir turinys. 
Beja, redaktorium, rodos, 
yra P. Deltuva. Šitas žmo
gelis jau bus koki penki me
tai, kaip studijuoja "V. L.” 
Minėtame "Rimbe" pasiro
dė, kaip jis augštai pakilęs, 
beskaitydamas tokius laik
raščius.

Pranas Ilgunėlis.

ROCFORD, ILL.
Klerikalų "juokdariai" ir jų 

nepasisekimai.
Rodos niekur taip lietu

viai neprogresuoja, kaip 
musų miestelyj, ypatingai 
pastaruoju laiku, kuomet 
turėjome M. X. Mockų, ku
ris savo gražioj ir aiškioj 
kalboj nupiešė religijos sla
ptybes. Vėliaus katalikai 
su atžagareiviškais tauti
ninkais, rizikuodami, parsi
kvietė d-rą Joną Šliupą, ma
nydami, kad nors su dakta
ro pagalba pasiseks savo 
priešams smūgį užduoti. 

. (Mat, jie yra matę laikraš- 
Baltas Balandėlis, čiuose, kad daktaras kartais

MINERSVILLE, PA. 
Rinkimams besiartinant.
Birželio mėnesyj Pottsvil- 

lės teisme išduota 280_piiie- 
tiškų popierų; iš tų apie 150 
išduota lietuviams. Vien 
Minersville lietuviai išsiėmė 
apie 50 pilietiškų popierų’. <

Artinasi pavieto viršinin
kų rinkimai; rugpiučio mė
nesyj bus nominacija, todėl 
svarbu, kad mes lietuviai 
neatiduotume savo balsų už 
bile purvinus politikierius, 
stengkimės balsuoti už są
žiningus žmones, ne tokius, 
kurių paveikslai kabo ant 
sienų smuklėse ir už kurius 
smuklininkai agituoja išsi
juosę, todėl kad tie dau
giausia magaryčių "užfun- 
dija." Mes jau gerai esame 
persitikrinę, kas yra repu- 
blikonai ir demokratai, to
dėl balsuokime už socijalis
tus.

Neklausykim smuklinin
kų ir kunigų agitacijos, ku
rie agituoja už kapitalistų 
bernus, vieni iš tamsumo, 
kiti dėl biznio tai daro.

Liucipierius.

Rusija dabar turbut persi
tikrino, kad būti tokia dide
le valstybe yra labai nepa
rankus dalykas: ir kareivių 
reikia daug rubežiams gintį 
ir geležinkelių reikia labai 
flgy.



ELEIVIS

Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

— Sveikas gyvas, Maike!
— Da krutu. O kaip tau, 

tėve?
— Prastai, vaike.
— Na, ar ne iš vyčių ar

mijos prašalino tave?

į vyčių kapitoną Žvirblį, apie 
j kurį socijalistai andai rašė 
i korespondencijas, buk jam 
i ant prakalbų pirminjinkau- 
ijant kelinės nusmuko. Tenai 
!mes dasižinojom, kad koks

— Vaike, tu iš manęs ne- tai falšivas kunigas Mockus
sijuok. sakys pamokslą apie musų

— Kas čia per juokas, tė- lieturiškąyaiską. 
ve, juk tu pats žinai, kad 
Chicagoj nesenai buvo vy- 1 
Čių suvažiavimas, kuris ■ 
mainė visus savo generolus, 
taigi galėjo ir tave paleisti, 
nes jau perdaug susilenkęs 
esi ir čebatais tuojaus už no
sies kabinsi.

— Šarap, ba gausi per 
marmuzą.

— Na tik pasižiūrėk, tė
ve, į save, kaip tu išrodai. 
Net į vyčių suvažiavimą ne
galėjai nuvykti.

— Šiur, kad buvau nuvy
kęs. Kaip be generolo ga
lėtų atsibut lietuviško vais
ko seimas?

— Na, tai pasakyk, tėve, 
ką tas jūsų seimas nutarė?

— Aš negaliu visų nutari
mų pasakyti, nes turėjau su 
"Kataliko” gazietos bosu pa
simatyti, tai iš seimo buvau 
prasišalinęs.

— O aš tau pasakysiu, tė
ve, kad tavo ”vaiskui” pra
stai klojasi. Iš jūsų centra- 
linio raštininko pranešimų 
•paaiškėjo, kad tavo ’vaisko” 
'keli korpusai suspenduoti. 
.'Suspenduotas net feldfebe
lis Kaupas.

— Apie tailtu nesirūpink, 
Maike, ba tai ne tavo biz
nis. Ot, aš tau pasakysiu, 
koks buvo atsitikimas bū
nant man Chicagoj.

— Nagi?
— Pasibaigus seimui, ma

ne, vaike, kaipo generolą, 
pasikvietė į Melrose Parką.

— Kas pasikvietė?
— Ar gi tu, vaike, nežinai, 

kad musų vaisko visur jau! 
priviso? Taigi ir mane pa
sikvietė 22-ros rotos kapito
no pagelbininkas.

— Na, ir kas tenai buvo?
— Tenai užėjom su tavo- 

riščiais pas vieną tautietį, 
kuris tuojaus mums užfun- 
dijo.

— O už ką jis jums fun- 
dijo?

— Kaipgi nefundys? Jo 
salėj vyčiai daro maniebrus. 
Kaip tik pamatė mane su 
šoble ir kryžium, tuojaus ir 
pažino, kad aš lietuviško 
vaisko generolas. Ir 
gal rokundą, kaipo 
generolui, jis turėjo man da 
daugiau užfundyt, ale ma
tyt skupus bestija.

— Ar tai viskas?
— Džesti minut, Maike! 

Išsigėrę mes nuėjom pas

— Kodėl tu, tėve, vadini
i jį ”falšivu” kunigu?

— Ba jo kalnierius neat
suktas į užpakalį.

— Na ir kas buvo toliau?
— Mes, vaike, da daugiau 

išsigėrėm ir nutarėm 
mobilizuot savo vaiską 
paimt netikrą kunigą Į 
laisvę.

— Ir paėmėt?
— Palauk, Maike, tu______, _____ 7 ty

lėk, kada aš kalbu. Aš. kai
po generolas, tuojaus liepiau 
sušaukt visą vaiską ant 
sbornojo punkto, kuri paz- 
nočijom vieno tautiečio sa
liune. Ir tuojaus vyčiai su
sirinko. Padarėm maneb- 
rą, pasimuštravojom, paskui 
ant drąsos gerai išsigėrėm, 

i paėmėm šv. amunicijos da 
į kišenius ir numaršavome 
tiesiog į salę, kur tas neda- 
verka kunigas sakė 
musų vaiską pamokslą.

— Tai ką-gi jis ten 
bėjo?

— Vaike, man nerūpėjo jo 
kalba, ba ir taip pypkė iš 
dantų išpuolė, kaip apma- 
čiau, kad salėj daugiau so- 
cijalistų. negu mano vaisko. 
O tas kunigas stovi, bra, ir 
visiems skaito musų konsti-Į 
tuciją.

— Na. tai kas čia blogo?
— Vaike, tas žmogus mu

sų vaiską šmeižia.
— Nejaugi jūsų konstitu

cija tokia neišmintinga?
— Musų konstitucija ol- 

rait, vaike, ale kada bedie
viai ją skaito ir juokiasi, tai 
tas baisiai užgauna va- 
jauną musų stoną.

— Jeigu ji nekvailai pa
rašyta .tai niekas iš jos nesi
juoks. Bet jeigu žmonės iš 
jos juokiasi ,tai turbut iš- 
tikrujų tenai yra juokingų 
dalykų prirašyta. Ir dėlto 
jums, tėve, nereikėtų pykti, 
bet pasimokyti ir pataisyti 
savo klaidas. Juk taip tik 
žmonės ir tobulinasi. Jeigu 
žmogui niekas jo klaidų ne
nurodytų, niekas iš jo nepa
sijuoktų, tai jis ir eitų klai
dingu keliu visą gyvenimą. 
Taip gali būt, tėve, ir su ju- 

pą-1 sų konstitucija.
vyčių j — Noser, Maike, tu šito 

biznio nesupranti. Musų 
konstitucija negali būt klai
dinga, ba ji cenzūros per
žiūrėta ir mes nenorim, kad 
socijalistai žinotų, kas te
nai yra parašyta. *

apie

— Aš tau pasakysiu, tėve, 
i kad socijalistai apie tai ir 
nesirūpina. Jie turi svar- 

’ besnių reikalų.
—Ale mes. vaike, neno

rim. kad toks Mockus, su 
prastu kalnierium. vadintų
si kunigu. Užtaigi pasiun
čiau savo adjutantą su žvai
gždė. kad nukeltų tą masoną 
nuo steičiaus.

— Ką tu nori tuomi pasa
kyti. tėve? Ar kad jis su
muštų kalbėtoją?

— Gal butume ir pataisę 
tą Šliuptarnį, ale du socijali
stai tuojaus pagriebė mano 
adjutantą už apykaklės ir 
išmetė laukan.

— Čia vėl jums gera pa
moka. tėve. Nuėjus į susi
rinkimą reikia užsilaikyti 
gražiai. Kitaip pasirodysi 
asilu ir žmonės turės išvesti 
tave laukan.

— Nosar, Maike. Socija- 
listų mitinge reikia liarmas 
kelti. Ir mes vistiek butu
me tuos cicilikus tenai su
mušę. ale bėda, kad Melrose 
Parke 22-ros rotos vaiskas 
negana išmokytas. Kaip tik 
feldfebelis F. Va-kas užtriu- 
bijo ant vajaunos triubos, 
tai salėj pasidarė sumišimas 
ir musų vaiskas, vietoj pa
daryti užpuolimą ir šturmu 
paimti steičių. subėgo prie 
durų, o paskui ir visai pasi
traukė iš savo pozicijų, taip 
kaip ruskiai iš Pšemislio. 
Aš pasilikęs vienas be vais
ko ir bijodamas ,kad socija
listai nepaimtų nelaisvėn, 
smukau per šonines duris. 
Ale lygiai toj vietoj, kur tu
rėjo būt duris, tų nedaverkų 
padėta langas. O salė buvo 
ant antro flaito. Da pane
lė švenčiausia taip davė, kad 
apačioj murninkai buvo pri
sitaisę didelę skrynią skys
to molio. Tai kaip dėjau, 
vaike, stačia galva Į tą molį, 
kaip Į sviestą, 
molis, bučiau 
ant smert.

— Tas labai „ 
Gali būt. kad molio skrynioj 
išsimaudęs tu nors ant se
natvės Įgysi daugiaus pro
to. Mažu suprasi, kad daug 
geriau perskaityt gerą kny
gą ir šio-to pasimokyt, negu 
organizuoti "vyčių vaiską,” 
kuris tik žmones juokina ir 
savo ”manievrais” lietuvių 
vardą žemina.

— Eik jau eik. vaike, su 
tuo savo skaitymu!... Matau, 
kad nori mane iš kelio išves
ti — gud bai!

•Jei ne tas 
užsimušęs

gerai, tėve.

Ar žinot kad—
Amerika tapo atrasta 1439 

metuose.

Konvertai pirmą kartą pa. 
sirodė 1839 m.

Teleskopai išrasta 1590 m,

Bačka 
svarų.

Bačka
200 svarų.

ryžių sveria 600

kiaulienos sveria

Vidutiniškai žmogus gyve
na 31 metus.

Pirmutine plienine plunk 
sna pasirodė 1830 m.

Pirmutinis laikrodėlis 
vo padarytas 1476 m.

bu-

Pirmutinis geležinis laivas 
buvo pastatytas 1830 m.

Auksas tapo atrasta 
fornijoje 1848 m.

Pirmutinis degtukas 
padarytas 1829 m.

Cali-

buvo

turiFinliandijoj moteris 
lygias su vyrais balsavimo 
teises.

Berlyne. Vokietijoje, yra 
apie 83,000 netekėjusių mo
terų.

Didžioje Britanijoje viena 
iš aštuonių moterų vra naš
lė.

NAKTIS.
(FRAGMENTAS)

Gražios, vai gražios žemės naktelės'
Miega paukšteliai medžių šakelės...
Tyku ir romu. Vien tik lakštelės
Plaukia per orą skardžios dainelės.
Nešlama medžiai, girios, gojaliai, 
Miega nutilę miško žvėreliai.
Tyku ir romu. Vien apušelės
Purto iš baimės, im’ šiurpulėlis.
Viskas sumigę, saldžio miegelio,
Kas tiktai gyvas, gul pasilsėlio.
Tyku ir romu. Vien tik upeliuos
Pliuškena, šniokščia sraujos čiurkšlelės.
Tvlu. Nelinksta dirvos žolelė;

•r '

Perlais ją beria skalsi raselė.
Tyku ir romu. Vien tik žvaigždelės
Spindulius aukso siunčia žemelei.

V. Rekašius.

ktame atsitikime žmogus' PABĖGO "BANKIERIUS” 
gaudo dvasią-kvapą, širdis SU $16,000.
nereguliariai plaka; jis St Mo.— Ant n.
nuolatos žiovauja, alpsta, j Ofallon gatvių tūlas 

— lenkas Povilas Kalucki’s tu
rėjo įsitaisęs agentūrą. Bu
vo tai gudrus žmogus, kuris 
įvairiais budais mokėdavo 
prisivilioti sau kostumerius. 
Daugybė lietuvių, ypač su
lenkėjusių. kurie mėgdavo, 
kad juos .pavadina ”pan,” 
buvo įsitikėję Kaluckiui ir 
dėdavo jo ”kišeninėn ban- 
kon” pinigus. Šiomis die
nomis Kaluckis staiga din
go, palikęs visą savo biznį, 
išsiveždamas. kaip apskait- 
liuojama, apie $16,000 žmo
nių sudėtų pinigų.

Ar-gi ir toliau dar rasis 
kvailių, kurie nuolat priva
tiniams bankams nunešant 
žmonių pinigus, pasitikės 
visokiems apgavikams?

Ur-gur.

Iš ko jis paeina? [taip nuvargęs, jog sunku
Tinrinvs ir nieko nevei- ant koj’ų nestovėti, kuomet v J u! J'Ji ’^są skauda,” tai ženkli-

nuvaro DarhŠrnnlA kad na’ Prie-mkstinių gilių nuvaigęs. uai ostuoiib, Kao . vrQ iahfl; ąnpikvo- 
ir tikrai butų nuvargęs, da-jg™ -xra Jau laDai sueikx0 
žnai nejaučia nuovargio bei r1-,.
nuilsimo. Tinginio nuovar- žinome, jog yra žmonių, 
gio priežastis — tai nieko kuriems nuodingi žalčiai ir 
neveikimas. Nes, nieko ne-(P’vates .neuzkenkia. Girde- 
veikiant, kraujas silpna: J0I?le aPle gj'ąciy užkalbę- 
vaikščioja ir užsilieka kūno .Gamtminkai-moksh-
audiniuose visokį nuodai. nlPkai l3'?1.1.0?3 Phk°- 
Tinginio nuovargis vadina- T"
ma autointoksikacija (savęs 
apsinuodijimas).
ne. 7 ’

Gamtininkai-moksli-

- - ~--i v A vates, kurių įgilimas pa- 
............. ’ Kai^gU Prastiems žmonėms padaro 

Mes patįs žinome, kaip mirtį. .Tai gal tikrai jie ži- 
blogai jaučiamės, kokį su- ao maldų —
smukimą ir kartais net s.na^zdėjimų, kad tie
kvaitimą turime, kada visą j mjrtmai nuodingi šliaužtai 
dieną lovoje ištysome. būda-' meko Jiems negali padarot. 
mi sveiki. Bet atidėsime ša- į a.į, n?- Tie. za.C11^ ^ara-
lin tinginio nuoalsį. Gvil- j kai z*no stai mokshs- 
densime nuoalsį, kaip jisi*3 faktą. < 
pasirodo pas žmones dir-! ^ydinguosius 
bančius ši bei ta.

Žmogaus kūnas turi daug laikvti maišyčius.
i visokios išvaizdos pushukių■ netekę, jie nepajiegia žmo- 
I bei maišelių, gaminančių Į mirtinai įgilti. Panašiai 
į tam tikrus syvus. Tie mai-' ‘ -
i šeliai-pusliukės vadinama 
gilės (angliškai glands). Gi-

syvus, 
rei

Vai ne. Tie ”žalčių kara-

I

ką faktą. Jie tiek įeirzina 
o ’ j šliaužius, 

kad šliaužia! išspjauja-ištu- 
ština visus savo nuodams 

Nuodu

I

gauna nuolatinį suglebimą, 
nemigę; jo išžiūra parodo 
nusidėvėjimą, nusikankini- 
mą ir t.t. Tie ženklai gali 
paeiti nuo per daug darbo, 
fiziško ar protiško, nuo per 
daug žaidimo, rūpesčio ir 
nuo nuolatinio minties įtem
pimo.

Kaip buvo galima matyti 
iš to, kas aukščiau pasaky
ta, nuilsimas bei nuovargis 
daugiausiai įvyksta dėka 
tam, kad prie-inkstinės gilės 
atsisako tinkamai atlikti 
savo užduotis. Kol josios 
normaliai veikia, tol žmo
gus jaučiasi veiklus, gudrus, 
palankus darban. Jeigu jis 
pavargsta, tai greit ir atsi
griebia. kuomet tos gilės 
veikliai išdirba drutinan- 
čius ir blaivinančius syvus. 
Bet kada jos nuolat esti per 
daug darbų apsunkinamos, 
perdaug išnaudojamos, tai 
josios menkėja ir gali net 
sunykti. Tada žmogų už-
puola nemigė, alpimas ir 
daugybė kitų negalėjimų ir 
pabėgimų.

UŽMUŠĖ GIRIOJE JAU
NĄ LIETUVĮ.

Seattle, Wash. 
medžius girioje atsitiko ne
laimė. Puldamas medis su- 

Į trynė galvą M. Sliesorai- 
ciui. Nelaimingasai mirė 
ant vietos. Buvo tai laisvas 
vaikinas, mylėjo apšvietą ir

Kertant

!$ AMERIKOS.
C. Videns.
— - - - = skaitė visokius laikraščius.

Paėjo iš Suvalkų gub., Vil
kaviškio pav. Palaidotas 
21 d. liepos ant Lowell’io ka
pinių. M. B.

i
I

BEKERIS NUŽUDYTAS.
31 liepos New Yorko I GĖRIMAS IŠVARĖ JLOS 

Sin-Sing kalėjime likos nu-! Iš ŠIO S\ IETO. 
žudytas elektriškoj kėdėj j Lovvell, Mass.— Pereitoj 
buvęs New Yorko policijos sąvaitėj čia mirė nuo gėri- 
lieutenantas Charles Beke- mo du lenku: Juozas Grzy- 
ris. Kada jo kūną atvežė bala ir Apolionija Miazga, 
jo žmonai, moteris apsiver-! o F. Lorkevičius su savo 
kė, sakydama: ”Poor Char-: žmona sunkiai serga. Visi 
lie. poor Charlie I” j jie buvo susirinkę pas Grzy-

Prie jo grabo pati prikalė balą ir ištraukė kvortą ko
kio tai gėrimo, maišyto su 
cukrum ir pomarančių lu- 
pinomis. Daktarai spėja, 
kad tai buvo medžio alkoho
lis.

sidabrinę lentelę su užrašu: 
”Charles Becker, murdered 
Julv 31, 1915, by governor 
Whitman.” Policija tą už
rašą nuplėšė.esti ir su žmogumi. Per di

delis ir per ilgas, ar tai pro
to ar tai fiziškas, darbas iš
semia visus prie-inkstinių 
gilių syvus ir palieka kūno 
audinius sutižusius, susmu
kusius.

Bandymais prirodyta, 
kad gyvūnų audiniai, kol 
tie audiniai gyvi, parodo 
nuoalsio ženklus.

Tikrasis nuoalsis.
Antras nualsio laipsnis 

'vadinama tikrasis nuoalsis. 
. Sekmasis pavyzdis šiek-tiek 
paaiškins apie šitą nuoalsį. 
Atpjaujama varlei koja per 
šlaunį, bet paliekama iš ku- 

. no išimtas ir nuo kojos ne
nupjautas klubiniai-šlauni- 
nis (sciatiškasis) nervas- 

. dirksnis. Dabar jeigu lei- 
: sime elektros sriovę tuo dir- 
ksniu, tai kojos raumuo iš
pradžių tai trauksis, tai vėl 

itiesis, paskui apsilpnės, tai 
j vėl labai smarkiai pradės 
veikti: ant galo, sustos, ir 
jau jokis dirginiavimas, jo- 
kis atsitikimas elektros 
sriovę nesugrąžins tam rau
menim prasto veiklumo. 
Nes raumuo apmirė.

Tečiaus galima raumuo 
i atgaivinti. Duokite raume
nim kelis lašus labai silp
nai užsudyto vandens arba 
augščiau minėtų prie-inks- 

; tinių gilių syvų, — ir rau
muo atgys! Mat, tuodu 

įskįstimu nuplauna išmatų 
medžiagas ir suteikia rau
menim naujo maisto. Pa- 

! leiskite dabar tuo dirksniu 
elektros sriovę, ir kaip iš- 
naujo pradės raumuo veik- 

!ti, traukytis ir išsitiesinėti, 
i po elektros sukrėtimo inta
kai

Nepaprastas nuoalsis.
Trečiasis nuoalsio laipsnis 

'esti tada, kada išsisemia ir 
■ nuilsta prie-inkstinių gilių 
syvai; kada išsieikvoja vi- 

Į sas raumenyse normaliai 
1 esantis cukrus, ir kada neiš
gali perdegti (apsiaksiduo- 

netikrojo . ti) esančios žmogaus siste- 
Į moję atmatos, pasidariusios

lės išdirba įvairius 
kurie šiuo ar tuo budu 
kalingi žmogaus kunui.

Pirmiausias nuoalsis 
nuovargio ženklas yra 
snudimo jausmas. Tas jau
smas atsiranda, kada tam 
tikros gilės sumažina savo 
veikimą arba nustoja vei
kusios, taip kad kraujas ne
gauna tų, jam reikalingų, 
syvų.

Nuo kurių gi gilių neveik
lumo pirmiausia jaučiame 
nuovargį? Į šitą klausimą 
tik nesenai atsakė Harvar
do universiteto profesorius 
W. B. Cammon. Jis atrado, 
kad arti inkstų maž-daug iš 
•viršaus randasi tokios pus- 
lytės-gilės, kurios išdirba 
syvus, kurie prašalina snau- 
dimą. Tai yra budėjimo sy
vai.

Per dieną žmogaus orga
nizmas apsidėvi, atsiranda 
jame išmatinių medžiagos; 

i jis apsunkėja, tos gilės pa- 
tyžta, praranda buklumą ir 
veiklumą. Apima žmogų 
snaudulys, jaučiasi sudribi
mas. Nakties pasilsys at
jaunina, atgaivina tas prie- 

I inkstines pusleles-giles. Ir 
vėl josios ima išdirbinėti 
gairinančius syvus ir ska
tinti žmogų prie veiklumo.

Netikrasis nuoalsis.
Nuoalsis turi tris laips

nius. Pirmojo laipsnio nuo- 
alsio ženklai: sunku atidą 
sukoncentruoti į kokį vie
ną daiktą; protas esti atbu
kęs. Šitie ženklai nurodo, 
kad sakomosios gilės neiš
duoda kiek reikia savo sy
vų, kad kraujas pasigenda 
tų syvų.

Randasi noras žiovauti, 
nesinori nieko veikti. Šitas 
susunkėjimo jausmas pa-\ 
prastai galima prašalinti 
tokiais budais, kaip muzika, 
darbo permaina, pasimank-; 
štinimas. koks-nors malonu-i 
mas, šokiai ir t.t.

Toki tai yra i____
nuovargio apsireiškimai.

Kuomet žmogus jaučiasi dėlei darbo.

t

bei 
ap-

KRUVINA REVOLIUCI
JA ANT HAYTI.

Ant Hayti salos, netoli 
Amerikos, vėl kilo revoliu
cija. Tūlas d-ras Rosal, bu
vęs jau dusyk iš savo tėvy
nės ištremtas, nori sugriau
ti dabartinio prezidento ge- 
ner. Guilaume valdžią. Di
džiausių sumišimų buvo vy
riausiu republikos mieste 
Port-au-Prince. Šiomis die
nomis to miesto general-gu- 
bernatoriaus Įsakymu su
šaudyta 159 revoliucijonie- 
riai ir buvęs prezidentas, 
gen. Orestes Zamor. Užtai 
paskui revoliucijonieriai iš
vilko general-gubernatorių 
ant gatvės, ir jį pati taipgi 
sušaudė.

Prie Port-Au-Prince at
plaukė kariškas Amerikos 
laivas ir jurininkai išlipę 
pradėjo tvarką daryt. Re
voliucijonieriai užpuolė ant 
jurininkų ir prasidėjo šau
dymas. Du jurininku tapo 
užmušti. Dabar pribuvo ir 
Francuzijos kariškas lai
vas, kad apsaugojus svetim
taučius.

SUNKIAI NUBAUDĖ 
SKRYBĖLIŲ DARBI

NINKUS.
Kapitalistų teismai užda

vė mirtiną smūgį skrybel- 
ninkų unijai Danbyrvje, 
Conn. Unija turi užmokėti 
D. K. Loewe & Son skrybė
lių kompanijai $260,000. 
Kadangi unija tiek pinigų 
neturi, tai valdžia ima jos 
narius. Užgriebia darbi
ninkų namelius ir sutaupy
tus bankuose centus, kad 
užmokėjus kompanijos mi
lijonieriaus $260,000. Dar
bininkų šeimynos net ver
kia.

Byla traukėsi 12 metų. 
Kompanija skundė uniją už 
boikotą. Ir kapitalistų teis
mai, pradedant nuo žemiau
sio ir baigiant augščiausiu 
šalies Supreme Court’u, sto
jo kompanijos pusėj.

Pennsvlvanijoj užmušta 
28,000 gyvulių.

Harrisburg, Pa.— 
gerklės ir kojų ligų Penn- 
sylvanijos valstijoj buvo už
mušta šį pavasarį 15,000 
galvijų ir 13,000 kiaulių. 
Tas viskas apkainuota ant 
$1.350,000, kurių pusę už
moka valstija, o pusę fede- 
ralė valdžia.

ŽUVIS PAGAVO ŽUVI
NINKĄ.

Sheboygan, Wis.— Perei
toj nedėlioj Mihvaukee mie
sto elevatorių inspektorius 
Truttschell pagavo ant vel
kamos meškerės žuvį, bet 
žuvis buvo taip didelė, kad 
Truttscell norėjo pirma ją 
prikamuoti ant meškerės, o 
paskui traukti į valtį. Bet 
žuvis staiga patraukė į vie
ną šoną, valtis apvirto ir 
žuvininkas prigėrė.

Dėl

PABĖGO BANKIERIUS.
Englewood, N. J.— Iš čia 

pabėgo Citizen’s National 
Banko kasininkas Abrao
mas Cornelius. Jis buvo ve
dęs žmogus ir turėjo šeimy
ną, tečiaus kartu su juo 
prapuolė graži ir jauna ste- 
nografistė, ir 311,000 pinigų 
iš bankos kasos.

Meksikoj badas; žmonės 
valgo lapus ir pastipu

sius arklius.
Washingtonan atėjo iš 

Meksikos šauksmas pagal
bos. Meksikoj dabar bai
sus badas, žmonės valgo 
medžių lapus ir pastipusius 
arklius ir mulus. Bet ir to 
nėra užtektinai. Daug mo
terų su vaikais miršta iš ba
do.

ANGLIJA NETEKO JAU 
12,642 OFICIERIŲ.

Nuo karės pradžios iki 6 
liepos Anglija neteko iš viso 
12,642 oficierių. Iš to skai
čiaus 3.865 užmušta, 7,662 
sužeista, o 1,115 prapuolė 
be jokios žinios.



Vokiečiai sudegino 
daugiau kaip 100 

gyvu Rusu.
"Novoje Vremia” laikraš

čio korespondentas rašo, 
kaip Galicijoj vokiečiai su 
degino virš šimto sergančių 
rusų ir podraug visus gydy
tojus, kurie prie jų buvo. 
Jis sako:

"Mes atsivežėm su savim 
iš Karpatų kalnų daug li
gonių ir sutalpinom juos lai
kinai jėzuitų mokykloj Chy- 
pave. Tas miestelis tuo
jaus pateko i vokiečių ran
kas. Vokiečiai paėmė musų 
ligonius su visais daktarais 
ir prižurėtojais, išvežė juos 
Į medini baraką laukuose, 
uždarė duris, langus ir pa
laisto triobą parafinu užde
gė ją. Ir taip sudegė dau
giau kaip 100 gyvų žmonių.

"Vokiečiai to fakto ir ne
užginčija," sako korespon
dentas. "Aš turiu da kelias 
proklamacijas, kurias pas
kui vokiečių orlaivis metė 
Į musų apkasus. Tose pro
klamacijose vokiečiai atsi
prašo rusus, jog jie buvo pri
versti taip žiauriai pasielg
ti, nes nenorėjo, kad rusųĮ 
ligomis butų užkrėsta vo-l 
kiečių kariumenė. Kartu i 
jie norėję tuomi rusus ir pa
mokinti, kad traukianties 
atgal savo sužeistus ir ligo
nius reikia imti su savim, 
nepalikti juos užpakalyje, 
apsunkinant tuo budu vokie 
čių medikai} personalą. 
Proklamacija išreiškia vil
ti, kad ateityje rusai iš tos 
lekcijos pasimokins."

DOVANOS!
Per Rugpiutį ir Rugsėjį 

duosim dovanas kiek
vienam, kuris užrašys 

"Keleivį.”
Todėl gerbiami "Keleivio” skaity
tojai ir abelnai pirmeiviai-žmonės 

padėkit mums platini apšvietą 
tarpe lietuvių darbininkų.

Dovanos duosis sekančios:
DUOSIM 50c. VERTĖS KNYGŲ 

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

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

DUOSIM $1.50 VERTĖS KNYGŲ 
Kiekvienam "Keleivio” skaityto
jui, kuris prikalbins tris naujus 
skaitytojus "Keleiviui.”
Knygos bus duodamos ir tiems, 
kurie užrašys "Keleivį’’ kam nors 
dovanų.
Knygas galima pasirinkti iš pa
duoto žemiau kataliogo.

25. 4) Aukos surinktos baliuje Dr-
stės D. L. K. Gedimino, gruodžio 26, 

i 1914 $26.00. 5) Aukos surinktos
i nuo svetimtaučių Seattlo gyventojų 
I per Draugystės komitetą $9.60.
1 Viso aukų pasiųsta LŠF. iždan 

$106.90.
Dr-tės sekr. A. Kalvaitis. 

Aukas priėmiau T. L. Dundulis.
LŠF. fin. sekretorius.

Paj ieškojimai
Pajieškau Juozo Guzulaičio (vadi

nasi Vasikaičiu). Pirmiau gyveno 
Glasgove, Škotijoj. Meldžiu atsi
šaukti.

Juozas Bacevičia,
135 So. Wine st, Hazleton, Pa.

Pajieškau brolio Petro Valiulio ir 
draugo Kazio Balčiūno; Kauno gub., 
Pašvitinio par., Dargaičių kaimo. 
Malonėkite atsiliepti.

Kazys Valiulis,
1322 5th avė., Moline, III.

ŠITOS KNYGOS SKYRIAMOS 
DOVANOMS.

Sielos Balsai.................................75c.
šeimyniškas lietuvių gyvenimas 

Juškevičiaus dainose .......... 35c
Eilės ir Straipsniai. Dalis knygos 

perspausdinta iš ”Kel.” Kalendo
riaus 1913 .............................. 25c

Apie Dievą, Velnią, Dangų ir Pra
garą ........................................ 25c.

Kur musų bočiai gyveno.......... 25c
Nihilistai arba užmušimas caro

Aleksandro II ...................... 25c
Byla Detroit'o katalikų su socijalis-

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

timas ...................................... 20c
Žmonių Skerdykla .................. 15c.
O. S. S. arba šliubinė iškilmė 15c. 
Dievo žmogus ............................. 15c
Anarchizmas ................................ 15c
Amžinos dainos.............................15c
Socijalizmas ir Religija.......... 10c.
Žingsnis prie Šviesos ..............  10c.
Kurgi tas viskas nyksta .... 10c. 
Per skylę ir Panelė švenčiausia Sa

snavoj ........................................ 10c
Dėlko žmogui reikia gert ir val

gyt? ......................................... 10c
Amerikoniškos Vestuvės............. 10c
Legališki žmogžudžiai.................10c
Davatkų gadzinkoš~.................... 10c

Pajieškau draugo Povilo Lukoševi
čiaus ir Jono Šimkūno; Kauno gub., 
Panevėžio pav, Lukoševičius Linku
vos par., Šimkūnas Pakruojaus par., 
Daukšiagalių kaimo. Meldžiu atsi
šaukti.

Edvardas Jonaitis,
P. O. BOK 40, Keene, N. H.

Pajieškau dėdės Prano Kirailo; 
Kauno gub.. Panevėžio pav., Žadeikių 
kaimo, 14 metų kaip Amerikoj. Mel
džiu atsišaukti, arba jį žinančių pra
nešti jo adresą.

M. Davidonis,
7 Archer str, Lawrence, Mass.

Pajieškau dėdės Juozo Bruožiaus- 
ko, 25 metai kaip Amerikoj. Iš pra
džios gyveno apie New Yorką; pa
eina iš Vidgirių kaimo, Karklynų 
vals. Taip-pat ir draugų: Petro Pau
liukevičiaus ir Magdalenos Balčiu- 
naičiutės, abudu Paežerių kaimo ir 
valse, visi Vilkaviškio apskričio, Su
valkų gub. M. Balčiunaičiutė, girdė
jau, gyvena New Yorke. Malonės 
atsišaukti, ar kas juos žino, meldžiu 
pranešti, už ką busiu labai dėkingas. 

A. Eidukevičius,
4 Joh» st., Waterbury, Conn.

Pajieškau švogerkos Onos Žilinc- 
kiutės-Aukštakalnienės. 4 m. atgal 
gyveno Roxbury, Mass. Norėčiau la
bai susižinoti; meldžiu ją pažįstan
čius suteikti adresą:

Kazys Kučauskas,
5 N. Leonard st., Waterbury, Conn.

Pajieškau draugo Antano Pašuke- 
vičiaus, kuris prasišalino nuo manęs 
15 d. liepos. Jis nuskriaudė mane

===S=S^^X^----^=--x
apsisaugokite:

Vilimas Botirius rašosi ir sakosi, 
kad jo tėvai ir giminės gyvena Scran ■ 
ton, Pa. Jis atvažiavęs į Springfield, 
III. dirbo pas kriaučius, o paskui pra
dėjo dirbt ant savęs. Jis moka prisi
taikyt prie visokių žmonių; pasidaro 
geru kataliku, laisvamaniu ir socija- 
listu. Mokėdamas gerai meluoti

prasiskolino gaspadinei už penkis mė
nesius, suėmė nuo daugelio lietuvių 
siutus ir kitokius rubus ant pataisy
mo, pardavė ir prasišalino. Kas apie 
tokią ypatą patirsit, malonėkit pra
nešt.

Ignas Čekanauskas,
1629 Loveland avė., Springfield, 11L

Pajieškau giminių: švogerio Juo
zo Klimo, brolio Augusto Vadavo ir 
Jurgio Kanapkio; 12 m. atgal visi 
gyveno Shenandorvj. Jie patįs ar 
kas juos žino, meldžiu atsišaukti.

Konst Kurtinaitienė-Valeriutė, 
Ele Elum, Wash.

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

K. Maraška, (33)
Sydnev Minės Čepe, Briton, N. Y.

Canada.

ELEKTRIŠKOS TVOROS 
YRA NAUJAUSIA KA

RĖS BAISENYBĖ.
Iš Haagos ateina žinių, 

kad Belgijos Holandijos pa
sieniu vokiečiai užtvėrė dra- 
tines tvoras ir užtaisė jas 
stipria elektros sriovę. To
dėl dabar kas rytas Holan
dijos pasienyje randama po 
kelis ir keliolika elektros 
užmuštų Belgijos kaimie
čių. neišskiriant moterų ir 
vaikų, kurie naktimis bėga 
nuo vokiečių Į Holandiją.

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.

AUKOS 
LIETUVOS ŠELPIMUI.

Amžinos Atminties

Draugas Izidor. Lapinskas
J. Klastaitis mums praneša, kad 

22 liepos šių metų tapo užmuštas 
anglių kasyklose, Škotijoj, draugas 
Izidorius Lapinskas, 57 metų am
žiaus. Velionis jau daugelis metų 
kaip iš Lietuvos ir atvažiavęs į Ško
tiją visą laiką gyveno Bellshill’io 
apielinkėj. Nors velionis pats per 
save prasilavino skaityt ir rašyt, 
bet jis gerai suprato visą lietuvių 
tautišką ir politišką judėjimą ir 
visados rėmė kiekvieną pažangesnį 
darbą. Rusijos revoliucijos metu 
jis pagal savo išgalę prisidėjo prie 
rinkimo aukų ir buvo pažangiuoju 
kasininku. Jis buvo vienas iš pir
mųjų lietuvių socijalistų Didžioj 
Britanijoj, o pradėjus tvertis są
jungai, taipgi neatsiliko nuo to 
darbo. Velionis buvo labai ra
maus budo, švelnus ir draugiškas. 
Todėl nors mano laikuose Škotijos 
lietuviai buvo labai tamsus ir di
deliai neapkentė socijalistų, bet 
velionio nekliudydavo, nes kaipo se
nas gyventojas daugeliui buvo pa
daręs gero ir daugelį atitraukęs 
nuo prastų palinkimų. Kaip dau
gelį kitų darbininkų, taip ir a. a. 
Izidorių mirtis patiko peranksti ir 
netikėtai, atimdama iš musų tarpo 
darbštų ir nenuilstantį darbininką.

J. Gegužis.

Darbininke, čia tau yra proga!
Trijų augščių budinkas parsiduoda 

už $3,500.00. {mokėt $500.00, likusie 
j po $25.00 mėnesiui ant išmokesčio.

Proga dėl vedusių, namas 5 kam
barių, toiletas, maudynė, gazo švie
sa. parsiduoda už $2,250, įmokėjus 
$500.00, likusie galima išmokėti po 
$15.00 kas mėnuo. Kreipkitės:

GLEICH
2908 W. 38th PI.. ’ Chicago, III.

PARSIDUODA 
PUIKI BARZDASKUTYKLA

už mažą prekę. Daili vieta, išdirb
tas biznis, apgyventa lenkų ii- kitų 
tautų. Priežastis pardavimo: savi
ninkas nesveikas. Kas norit dasiži- 
not platesnių žinių, rašykit taip:

Anthony Pauliekas.
13 Main st.. Terryviile, Conn.

_
L. D. B. P. DRAUGYSTĖ 

Courtney, Pa.

Valdyba:
D. Lekavičia — pirmininkas,

P.O. Box 138, Courtney, Pa.

B. Kirstukas — fin. sekretorius, 
1205 Cresty avė., Charieroi, Pa.

V. Gamulis — kasierius.
P. 0. Box 400, Courtney, Pa.

Su visokiais Draugystės reikalais 
reik kreiptis šiuo adresu:

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

PARSIDUODA 
BUČERNĖ IR GROCERNĖ,

Arklys su vežimu ir su visais ge
riausiais įtaisymais. Biznis išdirb
tas per daugel metų. Vieta apgyven
ta lietuviais ir lenkais. Prie pat lie
tuvių bažnyčios. Iš priežasties nesu
tikimų tarpe partnerių, parsiduoda 
pigiai ir greitu laiku. (31)

Kaina $575.00.
G. & S. 

West End Market, 
302 5th avė, Moline, III.

LIETUVOS SUNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖ,

Dės Moines, lova.
Valdyba:

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

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

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

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

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

Susirinkimai būna 1:30 vai. po 

pietų, Columbia salėje, 409)4 E. Lo- 

cust st., kiekvieną antrą nedėldienį 
mėnesio.

VOKIETIJOJ PRASIDĖJO 
AGITACIJA PRIEŠ 

KARĘ.
Danijos mieste Kopenha- 

gene gauta iš Berlyno ži
nių. kurias ir karės cenzūra 
praleido, kad socijal-demo- 
kratai paskelbė labai daug 
knygelių prieš karę. Šita 
literatūra rado darbininkų 
tarpe dideli pritarimą , ir 
dabar Vokietijoj prasideda 
prieš karę karšia agitacija, 
prie ko da prisideda ir pra
gyvenimo pabrangimas. Dėl 
šitos agitacijos Vokietijos 
valdžia labai persigandus ir 
ketina visoj šalyje paskelb
ti karės stovį, kad užgniau
žus demonstracijas. Koble- 
neo, Kelno ir štrasburgo 
gubernatoriai liepė konfis
kuoti socijal-demokratų 
platinamas knygeles "Di 
džiumos balsas" ir "Musų 
Tikrieji Priešai."

TRUMPAS PEILIS APKA
SŲ MŪŠIAMS.

Francuzų kareiviai likos 
apginkluoti trumpais pei
liais apkasų mūšiams, nes 
durtuvas, užmautas ant šau
tuvo, apkasuose per ilgas, 
kareivis negalėdavo apsisu
kti.

VOKIEČIAI PASISTATĖ 
DIDELES KONUOLES 

PRIE SOISSONS.
Francuzijoj dabar vokie

čiai bombarduoja Arras ir 
Soissons (ištark: Suason) 
iš sunkių, tolišaujamų ka
nuolių. Ties Soissons jie 
pasistatė didžiausias savo 
patrankas ant lygumos už 
Aisne (ištark: En) upės ir 
stengiasi tą miestą visiškai 
sulyginti su žeme.

SEATTLE, WASH.
Nežiūrint ant mažo skaitliaus ap

sigyvenusių šiam didmiestyj ir jo 
apylinkėse lietuvių, vietinė D. L. K. 
Gedimino Dr-ja pasiryžo rinkti au
kas. sušelpiami nukentėjusių nuo ka
rės lietuvių. Pasisekė surinkti 
$106.90, kuriuos ir pasiuntėm 2 ino- 
ney orderiais finansų sekretoriui T. 
L. Dunduliui, Westville, III. vardu: 
Lithuanian Relief Fund, 226 VV. 
Broadway. So. Boston, Mass. tuo 
sykiu ir 2 lapu su aukavusių var
dais.

Aukos surinktos D. L. K. Gedimi
no baliuje, spalių 10, 1914 m., Seatt- 
ie. IVash.

Aukavo: Jonas Aleksa $2.50, Alex- 
-andra Kalvaitis, $2.00„ Povilas Ala- 
iešką. Juozas Paulukaitis, Helena 
Kalvaičiutė, Ona Kaivaičiutė, Franas 
Sreen, Jurgis Stupuras, Jurgis Ma- 
Mackas. P. Kirbow. Juozas Sitko, 
Viktorija Kraujutaitienė, Kazys Uis 
kis po $1.00 Kazys Glaubarta, vin
tas Tunvla. Tarnas Šliakaitis, Petro?, 
Vincas Misulis Stasys Petriką Z. 
Waskers, B. Lunis. Carol Mitche 
lis. Juozas Sližys. B. AVerblugevičius, 
Adomas Kučinskas, Juozas Kvedaras, 
Antanas Szsapikas, Dominikas_ Sla
vickas, S. Machėnas. A mcas Jūškevi- 
čia. Juozas Matuševičia, Stasys Zag- 
čik, Liet. Advok. K. Kraučiunas, F. 
S. Barkus, Juozas Martinkaitis 
Frančiška Martinkaitienė. Domicelia 
Krizienė. Antanas Savukaitis, Luko
šius Shmitas, Simanas Kraujutaitis, 
Fr. Subotaitis, Augustas Martinkai
tis, J. Citauta. Walter Slitss, Mrs. 
Petkus. Mrs. AValenta. W. Stupuras, 
Ona Ulskienie visi po 50 c. Smulkių 
aukų baliuje surinkta $5.50. Viso 
surinkta $38.65.

Aukos surinktos laike prakalbų su
rengtų vietinės kuopos socijalistų, 
Spalių 25, 1914.

Aukavo: Simanas Ulskis $1.00, Mo
tiejus Baltrušaitis, Vincas Čepaitis, 
Karolis Žukauskas, Tadeušas Ulskis 
po 50c. Smulkių aukų 25c. Viso $3.25

Draugystės D. L. K. Gedimino ba
liaus pelnas $29.40 Aukos ant bal. 
surengtos $38.65. aukos surinktos 
ant socijalistų prakalbų $3.25. Viso 
pinigų tam reikalui randasi $71.30.

Aukos surinktos baliuje Dr-tės D. 
L. K. Gedimino, gruodžio 26. 1914 

Aukavo: Povilas Doveika. F. Lia- 
vonaitis, J. Markūnas. Ona Doveiko, 
Stainis Shepeika, Antanas Szlapikas, 
Juozas Sitko, Juozas Bacevičia. Mag
dalena Žakevičienė po $1.00. K. Am- 
šiutė, Antanina Bulvočiutė. K. Lur- 
kevičiutė. J. Kirkilą, Antanas Stel
mokas, Domininkas Savickas, K. 
Jasmontas, P. Kirlow. K. Krauczunas 
advokatas, Juozas Grigorius, Fran
čiška Grigorienė po 50 c. Jonas Zai- 
do, Frančiškus Tamošiūnas, K. Bul- 
kus, Juozas Paulukaitis. Baltr. Uls
kis, T. Chetvrka, J. Likajus, S. Ma- 
čenas, Zuzana Atkočaitienė, Karolis 
Zukauckas. Viktorija Kraujutaitienė, 
Jurgis Sijonas visi po 25 c. Simanas 
Ulskis 30c. Smulkiu r-ukų surinkta 
$2.00. Už paaukautą ir parduotą 
trejanką $6.20. Viso labo $26.00.

Abelna apyskaita.
_1) Pelnas atlikęs nuo baliaus Dr- 

tės D. L. K. Gedimino spalių 10, 1914 
metų, $29.40. 2) Aukos surinktos
ant to pat baliaus $38.65. 3) Au
kos surinktos ant prakalbų vietinės 
LSS. 182 kuopos spalių 25, 1914 $3.-

ant $74.00 man esant darbe. Aukščio 
jis turi 6 pėdas ir 1 colį. Retai kal
ba ir visai panašiai atrodo, kaip ant 
šio paveikslėlio. Todėl prašau ger
biamos visuomenės, kas patėmys to
kią vpatą, apsisaugoti nuo jos, ir 
man greitai duoti žinią, kur minėto
ji ypata randasi. Už pranešimą vi
siems iš anksto tariu širdingą ačiū.

Vincas Kurtinaitis (32) 
724 W. Centre st, Mahanoy City, Pa.

Pajieškau pusbrolių, Povilo Užku
rėlio, Montvilo dvaro, Traškunų pa- 
rap., Vilkmergės pav.. Jono Narbuto, 
Sodeliškių kaimo. Šilų parap. Pane
vėžio pav., Kauno gub. Meldžiu atsi
šaukti šiuo adresu:

Andrius Strogis,
4 Hazel str., Binghamton, N. Y.

Pajieškau trijų draugų, su kuriais 
sykiu atvažiavau iš Viekšnių į Ame
riką. per Bremeną į New Yorką: Juo
zo Jakščio. Kaz. Križio ir J. Ven
ckaus: Visi Kauno gub. Turiu prie 
jų svarbių reikalų. Meldžiu atsišauk
ti šiuo adresu:

Juozas Rumsus,
3 Brook str., Cambridge. Mass.

Pajieškau pusseserės Magdės Gul- 
biutės; Kauno gub., Telšių pav., Šatų 
miestelio. Girdėjau gyvena III. va- 
stijoj. Meldžiu atsišaukti.

Ona Gužauskaitė,
Grafton, Mass., E. S. Stove Farm.

Pajieškau draugo Stasio Kulboko; 
Suvalkų gub., Vilkaviškio pav., Pae
žerių gmino, Dumčių kaimo. Mel
džiu atsišaukti. Labai norėčiau su
sižinoti.

Matas Jurkšas, 
Minersville, Pa.

Pajieškau Ignaco Kupčio; Kauno 
gub., Telšių pav., Plungės vai., Kar
tinos par., Žutautų sodžiaus.

11 metų kaip Amerikoj. Turiu 
svarbų reikalą.

P. Dodonas.
25 Beandouin st., St. Henri,

Montreal, Canada,

Pajieškau savo tėvo Juliaus Grin
kevičiaus, dėdės Juozapo Kvaracie- 
jaus; abu Suvalkų gub., Seinų pav., 
Leipalingiu vai., kaimo (kokio?) 
Girdėjau pirmiaus gyveno Shenando- 
ah. Pa. Malonėkit patįs atsišaukt, ar 
kas jį žinot, malonėkit pranešti, bu
siu labai dėkinga

Marė Grinkevičiutė,
27 Charles str., Exeter, N. H.

Pajieškau brolių ir pusseserės: 
Antano Dulinskio ir Antosės Dulin- 
skaitės, ir draugų: Mykolo Mikšiuko 
ir Stasio Vaičiuliuko; Kauno gub., 
Šiaulių pav., Šiaulėnų par., Lepiškių 
sodžiaus. Kas juos žinot arba jie 
patįs, malonėkit atsišaukti.

Zigmontas Dulinskis, 
1125 Brandywine st, Philadelphia,Pa.

Pajieškau pusbrolio Petro Jankau
sko; Kauno gub., Ukmergės pav., 
Indrioniškio vai., Žemaitėlių sodž. 
Apie 5 metai kaip Amerikoj. Meldžiu 
atsišaukti.

F. Jankauskas,
BOX 198 Loupurex, Pa.

Pajieškau brolio Juliaus Navasko, 
Petro ir Magdalenos Gabrių; visi pa
eina iš Suvalkų gub., Liudvinavo 
gmino; Navaskas iš Reideriškių kai
mo, Gabriai iš Juniškių kaimo. Vi
sus meldžiu atsišaukti. (31)

Bladas Navaskas,
Hotel Walton, room 7,

Pottsville, Pa.

Pajieškau brolio, Antano Andriu
kaičio; Suvalkų gub., Naumiesčio pa
rap., Kataučiznos dvaro. Kas žino
te jįjį, malonėkit pranešti, arba jis 
pats lai atsišaukia; turiu svarbų rei
kalą. (31)

J. Andriukaitis,
P. O. BOX 601, Miliinocket, Me.

Pajieškau tėvo Justino Morkūno; 
Kauno gub., Panevėžio pav., Pokro- 
jaus vai. 1911 m. išvažiavo iš Ore- 
gon City, Ore. miesto. Meldžiu atsi
šaukti. (32)

Anelė Morkuniukė,
P. O. BOX 274 Oregon City, Ore.

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

Pranas Mockus,
6 Norman str.. Bridgeton, Glasgow 

Scotland.

Pajieškau švogerio Jono Pavalkio, 
5 metai atgal gyveno Anglijoj, žadė
jo važiuoti Amerikon. Meldžiu atsi
šaukti.

Antanas Pempė,
737 Von Hook str., Camden, N. J.

Pajieškau pusbrolio Vinco Tumolio; 
Vilniaus gub., Trakų pav., Kronių 
vai.. Paulanko kaimo. 6 metai kaip 
Amerikoj. Pirmiau gyveno West 
Lynn, Mass. Meldžiu atsišaukti.

Jokūbas Gudomskas,
P. O. BOX 212, Lincoln, N. H.

Pajieškau draugo Prano Žuko; Kau
no gub., Šiaulių pav., Baisogolos par., 
Biliūnų kaimo, 3 metai atgal gyveno 
Cider Point, III. Turiu labai svar
bų reikalą. Meldžiu atsišaukti.

Konstantinas Storas.
1000 Walnut str., St Louis, Mo.

Pajieškau brolio Jurgio Strilos; 
Kauno gub., Šiaulių pav., Radviliškio 
par., Kuru sodž. 11 metų kaip Ame-, 
rikoj. Seniau gyveno Elizabeth, N. J. 
Meldžiu atsišaukti.

Pranas Strilo,
Puerto La Plata. Berriso Almacen 

Calla. Nov York, Rep.
Argentina.

Pajieškau draugo Stanislovo Nor
kaus: Kauno gub., Raseinių pav., 
Eržvilko vai., Bacių kaimo. Apie 7 
metai Amerikoj. Jis pats ar kas jį 
žino malonėkit atsiliepti. (31)

Petras Urbanavičius,
54 Pearl st, Chelsea, Mass.

PAJIEŠKAU DARBO.
Esu laikrodininkas (ziegorių taisy

tojas); turiu gerą praktiką tame 
amate. Galiu taisyti visokios rųšies 
laikrodžius. Taipgi galiu dirbti au
ksinių daiktų krautuvėj ir esu ilgą 
laiką dirbęs tame "biznije.”

Kalbu lietuviškai, latviškai, len
kiškai, rusiškai ir pusėtinai angliš
kai. Platesnių žinių kreipkitės šiuo 
antrašu: (32)

E. Duben,
200 Woodward st., Jersey City, N J.

REIKALINGAS AGENTAS.
pardavot "Rainkotus.” Uždarbis 
nuo $15.00 iki $20.00 sąvaitėj. Tur 
mokėt lietuviškai lenkiškai ir biskį 
angliškai. (32)

Travelers Rain Coat Co.
3 Harrison avė., Boston, Mass.

DĖS MOINES, IOWA.
Gegužės 1 dieną, 1915 m. likos už

muštas nežinomų ypatų Stanislovas 
Dapkus, West Frankford, III. Jis 
buvo nariu L. Ukėsų Dr-jos Dės Moi
nes, Ia. Po jo mirčiai atsišaukė tū
las A. J. Sprindžiūnas, kuris rei
kalauja velionio palikto turto ir sa
kėsi esąs Įgaliotas velionio giminių 
išjieškoti iš visų įstaigų velionio tur
tą ir perduoti jo giminėms.

Taipgi p. Sprindžiūnas prisiuntė 
ir valdišką paliudijimą, jog jis tik
rai yra paskirtas velionio giminių at
stovauti jo turtą. P-nas Sprindžiū
nas pranešė, kad velionis buvęs že- 
notas, bet paėmęs valdišką persisky
rimą jau metai atgal ir persiskyrimo 
aktus turįs p-nas Sprindžiūnas.

Musų draugija tuomi negali užsi- 
tikėti, nes ji nieko nežino apie per
siskyrimą, gal tas yra netiesa ir po- 
tam' velionio moteris gali jieškoti jo 
turto. Ir taipgi musų Draugija ne
žino kokie tie giminės, kelintos kar
tos, o musų Draugijos tiesos rašo: 
"Jeigu narys numirtų neturėdamas 
čia jokių giminių, tai likusius pos- 
mertinės pinigus tur nusiųsti į Lie
tuvą tėvams, broliams arba seserims, 
jei vedęs — pačiai ir vaikams, o 
tolimesniems nesiųsim.” Tai, reiš
kia, jeigu velionio giminės yra toli
mi, tai mes negalim p-nui Sprin
džiūnui išmokėti tuos pinigus, kurie 
atlieka nuo palaidojimo velionio kū
no.

Užtai mes atsišaukiam per lietu
vių laikraščius, ar ne atsilieps jo mo
teris, jeigu neturi valdiško persisky
rimo, arba pirmos kartos giminės 
Suvienytose Valstijose gyvenantie, 
arba, kad priduotų velionio tėvų ar
ba giminių antrašą iš Lietuvos.

Patvirtinimui šio atsišaukimo pa- 
sirašom: (32)

Specijališkas Komitetas:
C. Shilling,

Dr-jos viršininkai:
A. Gailius — pirmininkas, 
W. Baranauskas — turt. rašt., 
P. Rakiel — protok. raštininkas.

P. S. Kaslink velionio reikalų 
kreipkitės pas

C. SHILLING,
Box 92. E. D. M. Sta„

Dės Moines, lova.

PARSIDUODA STUDIJA
Geroj vietoj, apgyventa lietuviais 

ir lenkais.
46 Main St., Terryviile. Conn.

Biznis eina labai gerai, bet prie
žastis pardavimo, turiu du biznius, 
tai vienas negaliu apsidirbti. Buvom 
užsidėję dviejuose, bet mano partne
ris išvažiavo į Vestus. Platesnių ži
nių krepkitės laišku ant šio adreso:

Joseph Dudonis, (32)
60 Williams Avė, ... Bristol, Conn.

GERAS PIRKINYS
Naujas mūrinis namas, 5 kambarių 

ir maudynė — $1,000. Įmokėt $100; 
paskui po $10 mėnesyj.

Naujas mūrinis, 8 kambariais, dėl 
dviejų šeimynų ir su maudynėms — 
$1.800; įmokėt $500.

Namas 8 šeimynom, 32 ruimai ir 
1 štoras, 28 m. statytas — $5,600.

Parduodame visokius laikraščius 
ir priiman visokius pagarsinimus.

B. A. ZIENIS, (32)
Real Estate and Insurance.

121 Grand st, Brooklyn, N. Y.
Tel. Greenpoint 3352.

PARSIDUODA 
Kriaučiška Dirbtuvė

Labai paranki ir daugelio užeina
ma vieta. Pirkt galima pigiai. Biz
nis išdirbtas gerai. Parsiduoda to
dėl, kad savininkas pereina į dides
nį biznį. Atsikreipkit šiuo adre
su: (32)

120 Jackson str, Lawrence, Mass.

PALAIMINTOS LIETUVO8 

DRAUGYSTĘ 

Chicago, IIL

Valdyba:

Prezidentas — K. Meškauskas,
663 W. 18th st, Chicago, BL 

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

Nutarimų Rašt. — Ant TamkariMa, 
1916 Canalport avė, Chicago, IB. 

Fin. Raštin. — J. Syker,
5507 W. 25th PL Cicaro, IIL 

Iždininkas — L. Kasper,
3131 So. Wentworth ava. Chieaga. 

Organo užžiur. — A. SelemonavK,
1956 Canalport avė., Chicago, IB.

Susirinkimai būna kiekvieno mia*> 

šio antrą nedėldienį, 1-mą vaL ao 

pietų, Geo. M. Chernaucko salėj, ltw 
So. Union avė, Chicago, IIL

Lietuvių Pašelpinė Draugystė

LAISVĖ, EASTON, PA.

Susirinkimai būna kas pirmą pėh- 
nyčią kiekvieno mėnesio nuo 7:80 va
kare, Anglų Socijalistų ruimą, 4SB 
Northampton str.

VALDYBA

Prezidentas — O. Velioniutė,
1120 Jackson st, Easton, Fa. 

Vice-Prez. — A. Meškauskas,
34 So. Locust str, Easton, Pfe 

Prot raštininkas ir organo užžitu** 

tujas — J. Ratinis, 1113 Ferry sk« 
Fin. raštininkas — F. Vyturis, 

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

BROLIAI LIETUVIAI!
Užlaikau Degtinę, Vyną ir Snapsą 

visokios rųšies; geriausio išdirbimo. 
Krepkitės pas mane, aš užtikrinu 
pigią prekę ir greitą patarnavimą. 
Pas mane galima gauti pilna kvorta 
už 80 centų. Fith Avenue pilna 
kvorta pečėtita — 80c. Neužmirš
kit užeit pas

CHAS. RUMBUTIS, (31)
612 E. Washington st,

Springfield, IIL

CHICAGO. ILL. 
PENKTAS IŠKILMINGAS

PIKNIKAS
Parengė Lietuvių Politiškas ir Pa- 

šelpos Kliubas, Neaėlioj, Rugpiučio 
(August) 8 dieną, 1915. J. M. Cher- 
naucko Darže. Lyons, III. Piknikas 
prasidės 9-tą valandą ryte. Įžanga 
25c. porai.

Kviečiame visus lietuvius ir lietu
vaites atsilankyti į tą musų pikniką, 
kur griežš puiki muzika visokius lie
tuviškus šokius iki vėlam laikui nak
ties.

Pasarga: Imkit 22-rus karus iki 
Ogder. Avė. karais iki 48-tos, kur 
gausite Lyons karus, kurie daveš iki 
daržo.

SKAITYKIT SU ATYDA!
Turime daugybę FARMŲ Wiscon- 

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

d-6)
K. MARCINKEVICIA, 

1324 So. lOth st, Sheboygan, Wis.

REIKALINGI vyrai ir vaikai mo
kytis barzdaskutystės naujoj siste
moj. Galima išmokt per 4 iki 6 są- 
vaičių. Nereikės dirbt Kasyklose ar
ba valgyklose bile kur, išsimokinę 
pas mus galėsit dirbt patys sau. Ra- 
šykt arba ypatiškai kreipkitės ži
nių. (32)
NOSSOKOFF’S BARBER SCHOOL 
1202 Penn avė. Pittsburgh, Pa.

LAIKRODĖLIS DYKAI’
Parašyk mums atvirutę ir savo 

tikrą vardą, pavardę ir adresą, o. 
mes prisiusime tau laikrodėlį ge
riausio išdirbimo, užsukamą iš gal
velės, naujausios mados kompasą, 
rodantį į šiaurius ir pietus. ~ 
tuo laikrodėliu negalėsi 
paklysti. 
Vertės $2.00 
mums adresą, 
$1.68, mes tau 
nių atvirukių 
reprodukcijų, už kurias jus mokate 
po 10c. už vieną. Jei netiki — pri- 
siųsk 21 c., mes prisiusime 6 atviru
tes parodymui. Galite siųsti stam- 
pomis arba money orderiu. (32

A. Bertulis,
P. O. Box 230, Sycamore, III.

Tik Pamėginkit!
Kurie dar nesat davę m^n pada

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

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

Liet. Tautiškame Name. (34)

DRAUGYSTĖ SV. PETRO Na. 1 

Town of Lake, Chicago, DL < 

Valdyba:

Pirm. — B. Mozeika,

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

2459 W. 46th pL, Chicago, IB. 
Org. Užžiur, Prot rašt K. A. Ciapa^ 

4619 S. Washtenaw avė. Chicago. 

Finansų Rašt — J. Laucevičia, 

4644 So. Paulina str Chicago^ IB. 
Kasierius — K K. Stryneckis.

4612 S. Ashland avė., Chieagaų

Susirinkimai būna kas trečią ■*> 

dėldienį kiekvieno mėnesio U vai. 
dieną bažnytinėj svetainėj, Sv. Pato* 
neprigulmingos parapijos, 4881 

So. Marshfield avė, Chicago, HL

Lietuv. Mokslo Draugyste
Pittsburgh, Pa.

LIETUVIŲ PASILINKSMINIMO 

DRAUGIŠKAS KLIUBAS.

Indiana Harbor, Ind.

Valdyba: *

Prezidentas — Pranas Hend«raoaaaį 

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

3730 Elm st, Ind. Harbor, IaA. 
Prot Rašt — Pranas Rudis, 

room 22, Palace Hotel,

Indiana Harbor, Ia<. 

Kasierius — Antanas Mikalocz, 

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

2207 137th st, Ind. Harbor, bl. 
Maršalka — Motiejus Drungilaa, 

3604 Deodar st, Ind. Harbor, Ia& 
Susirinkimai atsibuna nedfiioali 

po 15 d. kiekvieno mėnesio, 1-mą va
landą po pietą, Antano. Mikolacs sve
tainėj, 2112 137th str, Indiaaa Ba** 
bor, Ind.

Su ši- 
nei girioj 
ant 5 m. 

Atsiųsk 
ir

Gvarantuotas
— dykai, 
šitą apgarsinimą 
prisiusime 50 5-centi- 
(post card), įvairių

LIETUVIŲ DRAUGIJOJ? 
KURIOS TURI 

"KELEIVĮ” Už ORGANU

žiūrėkit, kas čia!
Gi paprasčiausis Amerikoj atsiti

kimas : birželio 28 d. pabėgo mano 
žmona Kazimiera Norkvčia-Polikova. 
Apskelbiu visuomenei todėl, kad ne
galėtų kitų suklaidint; ji yra 5 pėdų 
augščio; šviesių plaukų, apvalaus 
veido, truputį riesta nosiukė, nešioja 
auskarus, žiedus ir rifyli išsigerti. 
Ji yra tikra lietuvė, bet ištekėjusi už 
lenko Juozo Polikovo. Turi du su- 
nu: Antaną 7 m. ir Bronislovą 4 m. 
Kalba lietuviškai, rusiškai, lenkiškai, 
latviškai, vokiškai ir šiek-tiek angli
škai. Taigi, lietuviai, bukite su to
kia ypata atsargus,

J. Polikov. (32)
21 Center st., Bellov Falls, Vt.

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

Tėvynės Mylėtojų Draugystės No 
ant Town of Lake, Chicago, III. s» 
sirinkimai atsibuna kiekvieną 
nedėldienį mėnesio 12 vai. dieną, .* 
J. Bieržynsldo salėje, kampas « 1
Paulina sts.

Valdyba: 
Prezidentas — A. J. Bieržynskis 

4600 S. Paulina st., Chicago, D 
Vice-prez. — A. Kuizinas,

4547 So. Marshfield avė., Chieag* 
Prot. rašt. — K. A. Čiapas.
4619 S. Washtenaw avė. Chicago.

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

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

Užžiurėtojas org. K. K. Strzyneeki, 
4612 So. Ashland avė., Chicago. TU 
Visi Tėv. Myl. Dr-stės No. 1 aa 

riai, kurie dėl kokių nors kliūčių aa 
gauna laikraščio, ............ "
Draugystės organo 
tuojaus laikraštis

kreipkitės pat 
prižiūrėtoją, • 
bus siunčiamai 

Į Redakciją rašyt nereikia, nei be 
valdybos paliepimo, laikraščio siųst 
męs negalim.

"Kel.” ADM

LIETUVVOS ŠELPIMO FONDO 
KOMITETAS.

Prezidentas K. Gugis,
1840 S. Halsted st, Chicago, Bk 

Vice-Prezidentas 2) S. Maukus,

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

Susinės. Sekr. 1) M. M. Rice-Herma^ 

140 E. 19th str, New York, N.T. 
Susinėsimų Sekr. 2) J. Neviackaa,

183 Roebling St, Brookly^ N.T. 
Finansų Sekr. 1) T. L. Dundulis,

P. O. Box 511, Westvillo, BL 
Finansų Sekr. 2) J. Stasiulevičius, 
1815 E. Moyamensing avė., Phila, Pa. 
Iždininkas K. Šidlauskas,

226 W. Broadway, S. Boston, Ms— 
Kasos Globėjai: M. čėsna, 56 Markai 
St, Brighton, Mass.; J. Gegužis M 

Broadway, So. Boston, Mass.; J. Ge»- 
dauskas, New Britain, Conn.

Pinigus siunčiant čekiais arba 

ney Orderiais, reikia išrašyti varda 

Lithuanian National Relief Faaš.

Visus pinigus reikia siųsti valda 
kasieriaus per Finansų Raštininką, 
T. M. Dunduli, P. O. Box 511, Weab> 
ville, III, kuris po kaucija $1,006.

LIET. NEPRIGULM. KLIUBA«~* 
Chicago, IIL

Prezidentas — Sal. Vasaitis,

712 K. 17th place, Chicago, BL 
Pirm. Pagelb. — Jonas Gružinikaa,

923 W. 33rd pi, Chicago. IB. 
Prot Rašt ir organo užžiurėtojas — 

Petras Keniutis,
3238 So. Halsted st, Chieaga. 

Finansų Rašt — Kaz. Mikolaitis, 
3327 Auburn 5.v«, Chicago, HL 

Kasierius — Kaz. i..as,
3342 So. Halsted str, Chieaga.

Susirinkimai atsibuna kas paskuti
nę subatą kiekvieno mėnesio, 7:16 
valandą vakare, "Aušros” svetstut 
je, po No. 3149 S. Halsted st Meti
nis susirinkimas pripuola sausio ja>» 
nesij. Bertaininiai: Balandžio ir Spa* 
lių mėn. Pusmetinis Liepos mėn.
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D-RAS ST. ANDRZEJEWSKII

pagelbą įvairiose

galima gaut tik

6 Loring gir, 

arti E ir 7 st

Alaus, Degtinės, 

ir Cigarų.

ir parankiausia 

lietuviams.

Vienatinis lenkiškas

DANTŲ DAKTARAS.
Užtaisau pasigadinusius dantis ir 

dedu naujus. Laiką gvarantuoju. 

Ištraukiu dantis be jokio skausmo.

238 Harrison avė. Boston.

Ei, Vyrai, Visi Pas

YUDEIKOI
Jis užlaiko gerą Restauraciją, vi

sokios rųšies

Vyno

Pirmiausia
v.'eta

304 Broa5way ir 259 DZStreets 
SO- BOSTON, MASS.

k

KARIŠKOS TELEGRA
MOS.

(Nuo Žaibo agentūros).
Petrogradas. Projektų 

komisija apie Lenkijos au
tonomiją ir sutvarkymą 
Lenkijos reikalų darbuoja
si išsijuosus ir jau padarė . 
žymų žingsni pirmyn. Svar
besnieji Lenkijos savyval- 
dos punktai jau nustatyti: 
padidinti Lenkijoje skaitli
nę kalėjimų iki 100 nuošim
čių ir skaitlinę kartuvių 
70 nuošimčių.

iki

Siberija. Caras Mikė, 
savo didelės mielaširdy;

, įs- 
stės 

prie žydų tautos, išleido žy
dams naują manifestą, ku
riuo visi Lietuvos ir Lenki
jos žydai tapo Įvesti i palai
mintą Siberijos speigų, tai
gų ir pusnių žemę.

Žemaitija. Vokiečių ir ru
sų kazokai jau trečias mė
nuo kaip čia platina lietu
vių tautą su likusiomis ka- 
rėn išvežtų vyrų moterimis, 
seserimis ir dukterimis. 
Lietuviškieji pariotai ir ku
nigai džiaugkitės! Karė y- 
ra naudinga ir reikalinga, 
taip kaip tilte skylė.

Dangus. —Ponas Dievas 
baisiame ”trobelyj.” Žuvu
sių už tėvynę, kaizeri ir ca
rą vokiškųjų ir rusiškųjų 
patriotų dūšių tiek prisi
kimšo dangun, kad Ponas 
Dievas pristigo jau maisto 
ir visus šventuosius maitina 
rugusiu pienu su raugintais 
agurkais. Francuzai ir vo
kiečiai, kaipo kultūringesni, 
užprotestavo prieš toki Die
vo darbą. Laukiama gene- 
rališkos revoliucijos. Jei 
revoliucija kiltų, tad Die
vas. pasitaręs su Mykolu 
Archaniolu, nutarė visiems 
maištininkams prisegti vuo- 
degas ir ragus ir pavertus 
Į velnius išmesti iš dangaus, 
katalikai, bukite atsargus, 
nes jei taip atsitiktų, tad 
neužilgo vėl velniai 
vaikščioti ant žemės 
dyties žmonėms.

pradė: 
ir ro

Liuci-Pragaras. Ponas 
perius labai geram upe, ka
dangi į pragarą atplaukė 
kritusių karėje karžygių 
dūšių, kaip tik tiek, kiek 
pragaran tilpsta ir visos 
rinktinės: oficierių, gene
rolų, kunigų: vargšų darbi
ninkų dūšios visos danguj.

Šiomis dienomis velniai 
turėjo seimą. Svarbiausi nu
tarimai šie:

1) Kadangi pragaras sau
sakimšai prikimštas gene
rolų ir kunigų dusiomis ir 
jame mužikams vietos nebė
ra, tad nutarta praplatinti 
pragaro sienas.

2) Prirengti kelis tūkstan
čius naujų kubilų su smala Į 
kurius bus sodinama po ka
rei atkeliavusios kunigų, 
popų ir krikščionių dūšios, 
kurie neprotestavo prieš 
karę ir tuomi peržengė Die
vo prisakymą "neužmušk.'’

3) Įtaisyti karštus geleži
nius sostus ir atvirinti ke
liolika bačkų monopolkos su 
trajanka, ant kurių ne
užilgo turės būt pasodinti1

I

Naujoji Filozofija.
Višta nėra paukštis, 
Boba nėra žmogus, 
Niekad, niekad sloniaus 
Nepagimdys žiogas. 
Naktį todėl tamsu. 
Kad saulė nešviečia, 
Katiną paglosčius, 
Jis vuodegą riečia. 
Ožka yra ožkų, 
Veršis yra jaučiu. 
Kaip jojo nešertum,
Pieno jo negausi. 
Margas genys, margas. 
Svietas da margesnis, 
Maža butu dyvų, 
Jei būt protingesnis.

V. P.

Naujas sąvaitinis kalendo
rius.

Nedėlia:— Kun. M. X. Mo
ckaus, mesijošiaus, 
Amerikos f 
prižada išvesti iš pragaro 
nevalios ir kunigų vergijos.

Panedėlis:— Balučio "au
ksaburnio” ir d-ro Rutkaus
ko nepraustaburnio.

Utarninkas: — Gabrio, 
tautos "mučelninko," kuris 
Paryžiuje per 3 mėnesius 
maitinosi silkių Nuodego
mis, kol nuo ”Tautos Fon
do" gavo $2,000.00.

Sereda:— Sirvydo. "be- 
partyviškosios” partijos a- 
paštalo ir T.M.D. knygų pa
trono.
. Ketvergas:— Branduko, 
klerikalų pakliepčiaus ir vi- 
skės naikintojo.

PėtnyČia:— Kun. Fabijo
no Kamašo. visų kirpikų ir 
avinų atstovo.

Subata:— Grikšto. I.W.W. 
unijos sorkininko, kuris jau 
kelintas mėnuo, kaip ant 
Grand stryto, Brooklyne. lo
šia klauno rolę.

Velnių Ponaitis.

kuris
lietuvių liaudį

Na. ir ka

Katalikas i bedievį.
— Kodėl velnias nesijuo

kė. kada Dievas tvėrė Jie- 
vą?

Bedievis 
jam iš to?

Katalikas:— Jeigu ne Jie- 
va, nebūtų privisę visokių 
šliuptarnių. cicilikų, kurie 
griauna musų tikėjimą ir 
bažnyčias, niekina kunigus 
ir šventus daigtus.

Bed.:— Jeigu Jievos ne
būtų buvę, tai ir tu šiandien 
čia su manim nekalbėtum.

Kat.:— Na, tai kas yra 
kaltas?

Bed.:— Garnys...
Jonas Kareivis.

Klerikalų "Draugas” ne
pripažįsta ”Ka-ko” geru ka
taliku ir gana' Kas-gi. esą, 
galės brandukizmą "suka- 
talikinti?”

Šventą teisybę ”Draugas” 
”Katali- 

kataliku, 
neparsi- 
0 rašosi 
svetim-

pasakė. Chicagos 
kas” nėra geru 
nes geri katalikai 
duoda po 2 centu, 
tasai ^'Katalikas” 
ženkliuose, tad aišku, kad 
tai dęl biznio jisai nuduoda 
kataliku esąs.

Žnyblys.
r •£

c •«

Protestonui. Priešais ne

Nauji Raštai
Velnias išradėjas, lengva 

opera, dviejuose aktuose, su 
baletu, parašė P. Bukšnai- 
tis, muziką sukomponavo 
M. Petrauskas, išleido ”Vie
nybė Lietuvninkų.” Dides
nė knygutės dalis parašyta 
eilėmis.

. ! 
eilėmis. Knygutės prasmėj 
tokia: žmonės taip išgudrė-JO 
ja, kad velniai negali jų pa-|| 
traukti i pragarą. Artojų 
velnias visai nebegauna dū
šių. Pragaro viršininkas 
liepia už tai ji nuplakti. Pla
kamas velnias sugalvoja iš
radimą patraukimui žmonių 
i pragarą — jis išmokina 
žmones daryt degtinę. Kny
gutė nedaug vena- Nekal
bant jau apie prietaringą jos 
tendenciją, ji ir literatūros 
žvilgsniu nenusisekus. Tie 

patįs sakiniai atsikartoja po 
keliolika kartų. Nuo pra
džios iki galo — vienas nuo
bodumas. Prie to da reikia 
pasakyti, kad mintis pasko
linta iš Tolstojaus "Pirma
sis Degtindary

KAS NORITE TURĖTI 
DRUTUS IR DIDE
LIUS PLAUKUS?

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

kuonogrei- 
su pagalba, 
sustabdysiu 
atauginsiu 
Pleiskanas 

kokio nors 
štampą už 

centu (39)
L. J. PAULAUSKAS

(Barzdaskutys)
152 Millbury Street, Dept. 12, 

tVORCESTER, MASS.

GERA NAUJIENA VISIEMS.
M. PETRAUSKO Įdainuotus re

kordus. kurių visuomenė jau nuo se
nai pageidavo, galite gauti pas 
r.e. -
E

. Kaina 75 centai.
2356: Lietuva Tėvynė Musų, 
kiai Nemunėlis teka.
2357: Birutė. Kur banguoja 
munėlis.
235S: Darbininkų Marsalietė. 
keikime kovą.
Visiems žinomi lietuviški šokiai.
2360: Nemuno vilnis, Valcas. Su
diev — Mazurka.
2360: Varpelis — Valcas. Mano 
mielas — Polka.

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

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

E

E

E

E

Į

ZMONlg SKERDYKLA
Indomiausias aprašymas apie visas

KARES BAISENYBES

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

Pinigus galima siųst I5c. susukus tvirtai popieron arba po 5c. markėms

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

J. VALEIKA

1741 W. 47th Strsft.

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

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

Užlaiko geri*uaį
Elip, Vyną, Likieriua ir 
kitokius gardžius gėrimus 
o taipgi ir geriausio taba

ko Cigarus.
Meldžiame užeiti, o visados rasi 

gražų patarnavimą.

362 2nd st., Se. Boston.

Dr. B. G. WERHICK
UHTUVUKAS D-RAS

Gydo visokias vyrų, moterų ir 

vaikų ligas; net ir chroniška* liga*

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

Telefonas. (37)

259 Hannover st , Boston, Mass

Teisingiausi* ir Geriausi*

APTIEKA
Sutaisom Receptus su di

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

EDVARD DALY, savininkas
Broadiaf S Boston, Mass.

Galite reikalaut ir per laiškus, 
o mes per ekspresą gyduoles at
siųsim. 1

Akušerka iiH
Pabaigusi kursą Womans Medical į t 

College, Baltimore, Md.

Pasekmingai atlieka savo darbą Į ■ 
prie gimdymo, taipgi suteikia vi- i; 
sokias rodąs ir 
moterų ligose.F. Stropiene
SO. BOSTON, MASS j

J. MATH US 
Geriausias Lietuvio 

SALONAS IR RESTAURACIJA 

Sveiki geriausios rųšies gėrimai ir 

užkandžiai. Patarnavimas prie
lankus. Parankiausia lietuviška 

užeiga.
J. MATHUS

342 Broadvay, So. Boston, Maso,

NAUJAUSIUS IR GERIAUSIUS

KRAUTUVĖJE
Visi musų Gramofonai su naujausiais pagerinimais 

TURIME VISUS LIETUVIŠKUS 
REKORDUS įdainuotus garsiau- j 
šių dainininkų ir chorų. Tarpe > 
lietuviškų rekordų geriausi yra 
šie: Kur bakūžė samanota, kom
pozicija Šimkaus. Lietuva tėvynė 
musų, Darbininkų Marsalietė, Bi
rutė. Tykiai Nemunėlis teka. Kur 
banguoja Nemunėlis — įdainuota 
M. Petrausko. Be tų turime gra
žiausių maršų, polkų, valcų ir ki
tokių šokių ir operečių. Rašykit 
mums, o mes prisiųsim kataliogą.

MES TURIME GRAMOFONŲ 
NUO $15.00 IKI $100.00 Kurie 
tik norėsit turėt gražią muziką 
savo namuose, visupirmu ateikit 

} pasižiūrėt pas mus. Kurie nuo Bostono toli gyvenate ir negalite ateiti, 
{UŽTIKRINAME, kad pas mus nusipirkę GRA3IAFONĄ, visados busit 
.užganėdinti Viską gvarantuojame.

JUS GALETE IŠAUGITI

PLAUKUS
Pasekmingas, moks

liškas gydymas dykai 
dėl vyru ir moterių.

Ar slinka jums plau
kai?

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

Ar randas piaiskotes, 
niežas odos galvos?

Ar plinki, bei pra
dedi plikti?

Ar kenkia kas iš 
Prieš gydymą, aukščiau pasakytu li

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

•TEISYBE APIE PLAUKUS,”
Parašita europos gar

singo specialisto, kuri
oje randas įvairios ži
nios:

Gražybe plauku.—su
dėjimas plauko ir odos 
galvos. Priežastis slin
kimo plauku ir žilumas 
—Kaip užlaikyti svei
katą ir išauginti plau
kus.—Ir kaip tai i pen
ktus savitis turėti gra
žius plaukus.-žili plau
kai.—Barzda.—ir deka- 
v -nes nuo užganėdintu 
kiiętu. Ketvirtoje savaite.

GYDYMAS DYKAL
Męs gal me perti- 

krenti kiekviena, kad 
gyduoles CALVACURA 
sulaiko slinkimą plau
ku prašalina piaiskotes 
ir augina gražius plau
kus Už 10 centu arba 
krasos markėms prisi
ųstus sykiu su Jusu 
antrašu. Męs išsiuče- 
me kiekvienam doler
ine dėžutė Calvacura— 
os N. 1 ir knygute 
“Teisybe Apie Plau
kus.” Išpiaukete že- 

šeštoje savaite. miau atspaustą kuponą 
ir siuskete šianden.

UNION LABORATORY, Bos 538, Union, 
N. Y.
UNION LABORATORY, 

Box .‘38. Union. N. Y.
Slučiu i dedamas 10 centu dėl apmo

kėjimo kaštu persiutimo. meldžiu išsių
sti man tojaus jusu dolerine dėžutė Cal
vacura N. 1 ir knygute "Teisybe Apie 
Plaukus.” tPasiuskete sykiu kuponą su 
jusu antrašu.)

Lletuviszkas O-^as M, Ziselmas,
7 Parmenter Si.
Boston, Mass. 

Visokias ligas gy 
aau pasekmingia- 
usiai. Ateikit tie- 
siok pas mane 1 
trepais į viršų tik 
neikit į aptieka: 
mano durve bal
tos arba telefoną 
duok o aš atesiu.
Ofiso valandos 
Nuo 9 iki 11 ryte 
nuo 1 iki 2 ir 6 iki 
š vakare. Telepnone 1967—2 Richmont
S vakare. Teleph. Richmond 2622-R 
Gyv. 155 Chestnut st., Chelsea Park.

^CHASJFRBON-ir PILVINIS
233 Broadw»y, So. Boston, Mass

Farmų pirkėjams
Geriausis laikas Farmą pirkt da

bar. Aš žinau daug visokių Farmų, 
didelių ir mažų, su Trioboms, sodais, 
apsėtais laukais ir arti miesto, že
mė gera prie molio ir juodžemė. 
Farmas galima pirkt ant lengvų iš- 
mokesčių. Perkant per mane nuo 
pačių savininkų, sučėdysit daug pini
gų ir nusipirksit patinkančią, gerą, 

ž pigiai ūkę. Norint platsnių ži- 
i nių kreipkitės laišku, pridėdami mar- 

(35)
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talpinimą pajieškojimų gau- kę.
; name daugybę išmetinėjan-1 antanas zabela 
' čių laiškų, todėl nei jūsų, nei i60:5 ,Lake Co-^ Pea«ok’ Mich- 
i kitų panašaus turinio raštų j 
netalpiname. Davatkos Vai-!

■ kas tame klausime davė pil- ■ 
nai teisingas pastabas. 
Svarbiame atsitikime, iš to
kių vietų, kur lietuvių nėra, 
pajieškojimus apsivedimui 
galėsime skaitytojams pa
talpinti. Taigi neturėtumė
te įsižeisti, kad jūsų straip
snelis atliko nesunaudotas.

Ten buvusiam. (Amster
dame).— Apie tai ”Keleivy-

I

je” jau tilpo.
J. Lukui.— Dėlei vietos 

stokos nesuspėjome patal
pinti, vėliau žinia jau bus 
pasenusi.

Jaunam Kareiviui.— Po-
—----- ~ --- ........ rą juokelių sunaudojome;
caras su kaizeriu ir vaišina- kituose mažai humoro, tad 
mi monopolka. netalpinsime.

FARMOS ANT PARDAVIMO
Parsiduoda Dvi Didelės Farmos 

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

Antra didelė ir graži Farma 40 
akrų; dirbamos žemės 20 akrų, dide
lis Sodnas su 200 medžių, obelių ir 
grušių, daug pievos ir miško; 6 rū
mų stuba su gražiais iš fronto me- 
džais ir didelė nauja (bane) tvartas > 
Parsiduoda už $6.0ov.

Taipgi turime daugelį didesnių ir 
mažesnių Farmų. kurias galima pirk
ti labai pigiai. Minėtos Farmos ir 
daugybė Lotų randasi prie didžiau
sių Nortvootto ir Walpole Fabrikų. 
Letai ir Farmos kas metas žymiai 
pabrangsta, todėl pirkit dabar pakol 
pigesni. Laiškais arba ypatiškai 
kreipkitės šiuo adresu: (33)

A. K. NEVIACKAS, 
Real Estate Agent. 

1084 Washington at.. Norwood, Mass.
TeL: 389-R.

NORI, KAD MYLĖTŲ 

MERGINA?

Jeigu nori, tad pasipirk

CREST KENDŽIŲ 

niekad nepamirš jus.
kendžių gardumas priverčia ją 

B- jus mylėt. Reikalaukit visur ir 

visada Lovneys Crest Kendžių. 

B Jeigu negali gaut kitur, tai pn-

s ųsk mums dolerį, o gausi vie- 

»ną svarą geriausių Amerikoj iš
dirbtų kendžių.

K. ŠIDLAUSKAS.
Įj] Generališkas agentes Bostonui |

226 Broadway.
So. Boston, Mass

Ant 21 
akmens 
Gelžkelio laik

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

ypatingai gežkeliu važiuojantiems 
i žmonėms, kuriems reikia visuomet 
tikras laikas žinoti. Gvarantuotas 

ant 20 metų. Ypatingas pasiūlysi
mas. Mes išsiųsime šį laikrodėlį ant 

kiekvieno adreso už $5.75 C. O. D. ir 

: persiuntimo kaštus, su teise jums vi

ską peržiūrėt. Jei busi neužganėdin

tas, nemokėk nė cento. Atsiminkite, 

jus užmokėtumėt už tokį pat laikro

dėli apie $25.00, jei pirktumėt kitur. 

Puikus auksuotas lenciūgėlis ir ka
butis dykai ra kiekvienu laikrodėli*.

(30) 
ETCELSIOR WATCH CO.

$06 Atheaaram Blg., CHICAGO, ILL.

Keliaujantis! Kriaučius
Siuvam visokius MOTERIŠKUS ir VYRIŠKUS RUBUS. Taip

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

Reikale adresuokit taip:

P. SIMKONIS,
7 Columbia st., Holyoke, Mass.



i

»

KELEIVIS

Už pagarsinimus nei re* 
dakcija, nei administracija 
neatsako. Skaitytojai patįs 
turite save daboti ir jokiems 
daug žadantiems už maža 
pinigų, apgarsinimams neti
kėti ir pinigų nesiųsti ne* 
persitikrinus jųjų žadamais 
daiktais. Dažniausia tokie 
skelbimai esti tik pigi apga
vystė ir iš negudrių žmonių 
pinigų viliojimas.

"Keleivio” Administracija.

šalin!
Austrijos socijal-demo- 

kratų partijos narys Ignas 
Kačinskas, kuris podraug 
yra ir Austrijos parliamen- 
to narys, šiomis dienomis 
paskelbė švedų laikraštyje 
”Socijaldemokrate” savo 
nuomonę apie Rusijos liki
mą.

Sulyg jo nuomonės, da
bartinė milžiniška karė pra
šalins Rusijos pavojų iš vi
durinės Europos syki ant 
visados ir išstums ją šalin į 
Aziją. Tarp Rusijos ir Vo
kietijos atgimsianti nepri- 
gulminga Lenkija, kuri po
litiškuose ir ekonomiškuose 
dalykuose prisišliesianti
prie Vokietijos.

Tokia neprigulminga
Lenkija busianti geriausiu 
ramybės užtikrinimu tarp 
Rusijos ir Vokietijos atei
tyje.

Kačinskas pranašauja, 
..kad ir kitos mažos tautos, 

dabar Rusijos jungą vel
kančios nuo pat šiaurės iki 
Juodųjų jūrių, po šitos ka
rės bus paliuosuotos. Prie 

* tokių tautų jis priskaito: 
Lenkiją, Lietuvą, Latviją, 
Estoniją (Revelio gub. Rd.) 
ir Suomiją. Visos jos turi 
būt sutvarkytos kaipo lais
vos tarpinės valstybės (bu- 
ferštatai). Rusijos gi pa
reiga esanti viešpatauti vi
durinėj Azijoj ir lavinti te
nai savo tautos žmones, ku
rie šiandien tebėra daugu
moje analfabetai ir pasken
dę misticizme ir fanatiškam 
tikėjime.

Kaipo socijahstas, jis už 
viską daugiausia trokštąs 
paliuosavimo darbininkų 
klesos iš po kapitalizmo jun
go, bet kaipo europietis jis 
iš širdies geidžias matyt Eu
ropą paliuosuotą nuo Rusi
jos meškino.

(Iš vokiečių kalbos.)

Laiškai “Keleiviui.”
I.

Gerb. "Keleivio” Redakcija!
Pastaruoju laiku mano a- 

tyda buvo atkreipta į naujus 
ypatiškus ant manęs užsi
puldinėjimus, kuriais papuo
šė savo lapus žinomoji peri- 
jodiška šmeižikų spauda. 
Tuose šmeižtuose su kokiu 
tai pasimėgimu pranešama 
lietuviams, buk aš padavęs 
prašymus, idant prileistų 
mane prie advokatų kvoti
mų ir buk mano prašymai 
buvo atmesti.

Kad žmonės nebūtų tais 
prasimanymais klaidinami, 
aš noriu pranešti štai ką:

Jokių prašymų, kad pri
leistų mane prie advokatų 
kvotimų, nedaviau, nes to 
man visai nereikia. Aš iš
daviau egzaminus advokatu 
šiose valstijose: Massachu- 
setts, 1 liepos 1913 m., New 
Hampshire. 16 gruodžio, 
1913 m. ir Rhode Island, 26 
kovo, 1915 m.

Todėl jokių egzaminų ar
ba kvotimų man daugiau ne
reikia ir niekad nereikės.

Tūli dorininkai pasisten
gė mane slapta įskųsti teis
mui, kad manęs kaipo "ne
geistino,” neprileistų prie 
Baro. Tardymas atsibuvo, 
bet nuosprendžio dar nėra. 
Kaip jis bus, aš paskelbsiu 
viešai tų skundikų vardus, 
už ką jie skundė ir koks bu
vo teismo nuosprendis.

Šmeižtuose, kurie, matyti,

yra paremti ant "Boston 
Globė” kokio nedakepusio 
reporterio pranešimų, kurs 
matyt teisme visai nebuvo ir 
nedaugiau težinojo ką rašo 
kaip ir lietuviški komenta
toriai, pasakyta, buk mano 
advokatas paėmęs kokius 
dokumentus, ir jie prapuo
lę. Tuo tarpu aš jokio ad
vokato neturėjau, nes pats 
savo reikalus vedu. Doku
mentai buvo teismo paduoti 
p. F. L. Simpson, Bostono 
Universiteto profesoriui, 
mano draugui, kurs įdoma
vo dalykų stoviu ir kaip jis 
tvirtina, sugrąžino juos tei
smo raštininkui. Jei doku
mentai butų kur dingę, tai 
jie butų tik užsimetę teismo 
archyvuose. Tarp doku
mentų nėra nieko, nuo ko 
nebūtų galima gauti kopijų.

Su pagarba,
F. J. Bagočius. 
II.

Išgirdęs ilgaskvernių juod
varnių krankimą prieš "Ke
leivį,” ir aš stojau prie dar
bo, kad padidinus "Kelei
vio” vaiską.

Tegul visos tamsybių ga
lybės sukįla prieš "Keleivį,” 
jos nieko nepadarys. "Ke
leivis” auga, kaip jaunas 
medis, kasdiena didyn. Jis 
neša naujos gadynės žibin
tuvą iškėlęs kuoaugščiausia 
ir mes eisim su juo.

Štai čionai prisiunčiu 
"Keleiviui” 3 naujus skaity
tojus ir pats užsimoku iš- 
kalno, nors mano prenume
rata tebėra da nepasibaigus.

Aš sveikinu "Keleivį,” 
kaipo darbininkų užtarėją 
ir galiu pasakyti, kad lietu
viai darbininkai turi jame 
šiandien geriausi laikraštį 
visoj Amerikoj. Jis mums 
paduoda geriausias ir tei
singiausias žinias. Užtaigi 
visokie vagis ir apgavikai, 
kurie iš žmonių tamsumo 
daro sau gerą biznį, parduo
dami jiems dangų ir kito
kius nebūtus daiktus, "Ke
leivio” labai neapkenčia, nes 
tokiems apgavikams "Kelei
vis” visuomet užpila už 
apykaklės karštų taukų. 
"Keleivis” parodo mums vi
sus juodos armijos darbe
lius. Nė vienas laikraštis 
nekovoja taip drąsiai su 
juodąją armija, kuri sten
giasi palaikyti mus tamsy
bėje ir pragaro baimėje, 
kaip "Keleivis.”

Todėl mes privalom šitą 
laikraštį remti ir platinti 
visokiomis pajiegomis. Aš 
nuo savęs raginu savo drau
gus skaitytojus: pasistaty- 
kime sau už pareigą užra
šyti "Keleiviui” nors po vie
ną naują skaitytoją, o jei 
kuris gali daugiau, tai te
gul užrašo kelis.

Mes neprivalom musų rei
kalus ginantį laikraštį ap
leisti. Jeigu priešai ant jo 
užpuola, sukruskime ir sto
kim jam į pagalbą visi.

S. Dambrauskis. 
Chicago. III.

Iš Fet’o.
Naktį, lauke
Namus apleidęs,
Ilgai aš nejudąs
Stovėjau.
žiurėdam’s, kaip
Mirgčiojo žvaigždės
Lyg kažinko laukiau....
Norėjau...

Mintijau, nei pats 
Nežinau ką; 

Girdėjau kur aidą 
Slaptingą...
Tai vėjas dūko
Po lauką 
Ir pynė lyg 

Dainą jausmingą...

Mėnuo tai raudo, 
Tai balo,
Tai retkarčiais 

Debesiai skleidės... 
Ir nuo to laiko, — 
Begalo 

Paliko man mylimos 
žvaigždės.
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Kas girdėti Lietuvoje.
žemaičių Kalvarija (Tel

šių apskr.) Vokiečių užplū
dimas suardė ir šio kampelio 
gyvenimą. Nors ir netaip 
seniai tas atsitiko, bet visi 
žmonės jau lyg apmirė, vai- 
žmonės jau lyg apmirė, vei- 
laukia karo galo. Vokiečiai 
šeimininkauja kaip nori. 
Nuostabu, kad vokiečių 
tvarkingumas apsireiškia 
visame kame. Jie kai užsi
sėda kokį sodžių, tai ir bai
gia jį iki galo. Sakysim, iš 
mano artimiausio kaimyno 
(jis kito sodžiaus) atėmė ge
ruosius arklius, karves, grū
dus, varo ”į pormankas” — 
vešk juos iki pat Klaipėdos. 
Na, o iš manęs atėmė tik avi
žas. Jaunimo mažai teišė- 
mė, tik Telšiuose buvo įsaky
ta susirinkti vyrams nuo 20 
iki 17 metų (bene iki 47 m.? 
Red.). Juos išvarė Vokieti
jon, išviso apie 90 vyrų. Mū
šių buvo apie Žemalę, Rupei- 
kius, Nigrondą. Apie Plin- 
kšes (dvaras apie 10 varst. 
nuo Sedos) ir Sedą dažnai 
šaudos žvalgai. Kasdien ar- 
motos gaudžia visose pusė
se, kaip koks griaustinis. 
Vokiečiams čia nesiseka. 
Daug jų nuskendo Pašerkš- 
nės prūde (tarp Sedos ir 
Tirkšlių). Per Kalvariją 
veža daug sužeistų ir belai
svių. Vokiečiai sako, kad 
jie čia ir patys pražus ir ar
klius parbaigs. Jeigu vo
kiečiai prabus pas mus dar 
pora sąvaičių, tai mes gali
me pabaigti visą duonelę 
valgyti. Daug yra jau pa
baigusių. Derlius, matoma, 
bus blogas. Lietaus sniegui 
ištirpus nebuvo, dėlto rugių 
beveik visai nėra, vasarojus 
iškaito, o dobilų rodos nebus 
ko pjauti.

Labai bloga, kad negauna
me jokių laikraščių, taigi ir 
nežinome kas kitur dedasi. 
Kankinamės mintimi: kas 
bus toliau. Kievkienas 
stengiasi paslėpti savo tur
tą, geruosius arklius slapsto 
krūmuose. Toks tai musų 
gyvenimas.

Vanago brolis.
Prienai, Mariamp. ap.
Priplaukus čia visokios rū

šies žmonėms, priviso nema
ža plėšikų; ankščiau jų ne
buvo girdėt. Jau daugeliui 
kišenes apkraustė. Kartais 
naktimis valkiojasi nežinia, 
ar tikri kareiviai, ar tik per- 
sirėdę kareiviais ir atiminė
ja iš žmonių pinigus. Nuo 
ginkluotų plėšikų neatsigįsi.

Leipalingė, Seinų ap.
Vargu kame kitur Suval

kų gub. rasi tiek vargo, 
skurdo, kiek Leipalingės a- 
pylinkėse. Čia ne tik ką 
žmonės tamsoje tuno, bet ir 
neišbrendamam purve gyve
na. Grįčios daugiausia ne
grįstos, tamsios ir turbut 
niekuomet nevėdinamos. 
Vietos gyventojai dzūkai 
taip su tuo purvu apsipratę, 
kad, patarus švariau laiky- 
ties, tiesiok užsigauna ir tuo
met su juo nesusikalbėsi. 
Ligšiol čia nelabai platinosi 
užkrečiamosios ligos, išsky
rus vaikų ligas, kuriomis 
veik kiekviename sodžiuj 
jau po keletą vaikų palydėjo. 
Šiaip jau žmonės daugiausia 
serga vidurių ligomis. Maiti
nasi labai menkai, nes po 
dviejų vokiečių karuomenės 
žygių žmonėse maža kas te
liko. Kitais metais laukia
ma bado. Rugiai visai blo
gai išrodo, vasarojų nevisi 
spėjo įsėti. Nors sėklų šiek- 
tiek gavo, tečiau gyvulių ne
turėjo, tai ir laukų negalėjo 
priderančiai apdirbti.

Vokiečių karuomenės žy
giais žmonės labai skundžia
si. Kuomet pirmą kartą vo
kiečiai atėjo, sako, buvę la
bai švelnus ir maža ką nus
kriaudę, bet antrą kartą ap-

Merkynės Vaidyla. silankę jau tikrais priešais.

ŽEME DYKAI

Viską ėmę su savim ką tik 
galėjo. Vietomis žmones 
net ir pusėtinai apmušę, ir 
apie 10 moteriškių išgėdinę. 
Sako daug šunybių pridirbę 
vokiečių kareiviai-katorgi-- 
ninkai, buk jie ir žmones 
mušę ir moteriškes gėdinę. 
Vokiečių kariumenėje buvę 
nemaža lietuvių ir lenkų ka
reivių. Pasak kai-kurių 
žmonių, lietuviai buvo švel
nesni už vokiečius ir net 
vietos gyventojams padėję 
gyvulius paslėpti ir nemaža 
jaunų vyrų išgelbėję nuo 
vokiečių nelaisvės. Mat, iš 
vietos apylinkės vokiečiai 
daug vyrų suėmė ir išvarė 
Vokietijon. Vėliau dalis jų 
pabėgo. Iš kitų gavo laiškų. 
Rašo, kad sveiki, gyvi ir 
dirba net už Berlyno, bet 
laiškuose nenurodyta, ką ir 
kame dirba.

Ypač gėrisi vienu vokie
čių kariumenės kareiviu lie
tuviu, kuris viso sodžiaus 
vyrus ir gyvulius nuo vo
kiečių rekvizicijos apsaugo
jęs, o paskiau pats rusų ka- 
ruomenei nelaisvėn pasida
vęs. Bet, sako, buvę ir to
kių lietuvių, kurie daug ar
šesni buvę už pačius vokie
čius, nors tai buvusi tikra 
teisybė retenybė. Aplamai, 
žmonės vistiek gėrisi savais 
lietuviais kareiviais, nors 
susikalbėti esą buvo galima.

Troškūnai, Ukmergės ap. 
Nors musų miestelis stovi 

kiek nuošaliau nuo karo lau
ko, vienok žmonės patįs 
tarp savęs taip išsigązdino, 
kad iš nebūtų daiktų pasida
ro baisiausius Vaizdus, ku
rie jiems išrodo daug baise
sni negu ištikrujų yra. At
siranda tokių pasakorių, 
kurie moka taip dailiai nu
pasakoti suvis nebutų-ne- 
girdėtų daiktų, vis, žinoma, 
apie tuos nelabuosius vo
kiečius.

Kurie laikraščių neskaito, 
tie įtiki, nes tikrų žinių re
tai kur tenka gauti. O laik
raščių mums kaip tik mažai 
tepareina.

Balandžio pabaigoj, ro
dos, mums nebuvo tokio di
delio pavojaus, bet žmonės, 
tokių kalbų prisiklausę, 
smarkiai buvo sujudę, tik 
laimė dar, kad vėl greit ap
siramino ir ėmėsi rimtesnio 
darbo, būtent butų apkaina- 
vimo ir t.t. Tečiau pirmiau 
buvusio ramumo vis nebėr, 
armotų griausmas girdėti 
visą laiką.

Žydus išsiuntinėti pradė
jus iš artimesnių prie karo 
vietų, daugybė per Troškū
nus važiavo, net ir valgyti 
nebegalėdavo kur gauti. 
3et žmonės, kiek galėdami, 
oasirupino jiems maisto su
teikti. Kaip matyti, žmonės 
visgi užjaučia nuo senai 
drauge gyvenančių kaimy
nų vargus, nors kartais jie 
ir nuskriauzdavo lietuvius. 
Girdėtis, dauguma net ap
gailestauja žydelius. Atė
jus telegramai, kad žydai, 
kurie kokiose vietose yra 
ten gali ir apsistoti, pasiliko 
jų dalis ir pas mus. Bėdi- 
nesnieji, neturėdami kuo 
maitinties, eina per žmones 
kalėdodami.

Javų derliaus pas mus ga
lima bus laukti neblogiau- 
sio, rugių vietomis — visai 
gerų. Vasarojus taip-pat 
gražiai atrodo, dobilai ir 
pievos nelabai žėlė, bet da
bar kiek užlijus gal suaugs.
Įtraukta indeksan kun. Pra

puolenio knyga.
”Gaz. Codz.” rašo, kad ji 

sužinojusi, jog kun. Prapuo
lenio knyga "Polskie apos- 
tolstwo na Litwie” esanti 
įtraukta indeksan, o iš pa
ties kun. Prapuolenio atim
ta pralotystė prie popie
žiaus.

”Liet. Žinios.”

Nežiūrint, kad vietos sto
kos dėlei turėjom sulaikyt 
"Tiesų Skyrių,” gauname 
daugybę užklausimų kas- 
link žemės, kurią Suvienytų 
Valstijų valdžia neva dykai 
duoda. Ant to čia visiems 
klaususiems ir atsakysiu.

Pirmiau duodavo tik 160 
akrų žemės kiekvienam, kas 
norėdavo apsigyvent ir 
dirbt ant jos. Dabar pagal 
naujus "Homestead” įsta
tymus, valdžia duoda 320 
akrų. Dabar valdžia turi a- 
pie 3,500,000 akrų žemės 
Californijoj, New Mexico, 
Colorado ir Washington 
valstijose, kurią ji noriai 
duos, po 320 akrų kiekvie
nam, kas tik norės važiuot 
ten gyvent. Bet ta žemė 
paprastai yra pelkės, bag- 
nos, tyrlaukiai, pustynės, 
akmuo, kalnų viršūnės ir 
alkali plotai. Žemdirbystei 
arba gyvulių auginimui tin
kamų plotų beveik kaip ir 
nėra.

Norint daugiau dasižinot, 
rašykit į "Department of 
Agriculture, Washington, 
D. C.”

F. J. Bagočius.

In “Keleivio”
Skaitytojus.

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

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

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

Su pagarba,
”KeI.” Administracija.
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Papuošta daugeliu spalvuitų puikių paveikslų, 
223 puslap. didžio, apie 150 įvairių eilių, tinkamų 

deklamuot ant viešų susirinkimų.
Knvgoje trijų rusių eilės: 

TAUTIŠKOS, ŠEIMYNIŠKOS IR 
DARBININKIŠKOS.

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

SIELOS BALSAI
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PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO 
DARBO VALANDAS.

Kiekvienas nusipirkęs tą knygą pasidžiaugs. į 
Pinigus geriausiai siųst ”Money Orderiu,” popie- < 
rinius galima siųst tiesiog paprastam konverte, 
užrašius aiškiai adresus savo ir "Keleivio” ir 
prilipyt už 2c. markę.

"KELEIVIS,” SO. BOSTON, MASS.
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U 117 I TJ I T dabar labai madoj, betnas iš tų 
I A A AII Al vakarų, jeigu tenai nėra

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

DŽIAN BAMBOS SPYČIAI
Daugiau juokų, negu saliune alaus į

| Knyga apistori, gražiais viršeliais ir su
| Džian Bambos feisu arba veidograpija.
| Joje telpa netik Džian Bambos spyčiai,
* bet ir šiaip daug kitokių juokų
| KAINA TIK 25 CENTAI.
į Pinigus salima prisiąsti per money orderį arba suvyniot kvoterį į popie- š 

relę ir įdėti į gromatą. Adresuokite taip:]

J “KELEIVIS” j
! 28 Broadway, So. Boston, Mass. j 
aeieiecraioierooicioioicmo^^

Ar Esi Kankinamas

Viru
Kelias į Sveikatą, 

Stiprumą ir Energiją. Į

KNYGŲ
VISIŠKAI UŽ 

DYKĄ
Kožnas vyras turi pareikalauti umu 

laiku vienu iš tu Stebuklingi? Knygų. 
Vyrai, kurie mana alsivesti, vyrai li
goti, silpni, nerviški ir išnaikinti — 
vyrai negabi pri darbo ir ne galingi 
■auduetis priimnumo gamtos—visi tie 
vyrai turi pareikalauti vieną iš tą 
didžios vertybes medikališką knygą. 
Knyga ta pasakys kaip vyrai naikin 
sava gyvastį, kaip jie Įgauna ligas ir 
kaip jiems gali būti sugrąžinta svei
kata, stiprumas ir spėkas trumpu lai
ku ir- su mažais kaštais. Jeigu nori 
būti vyras tarp vyrą—stipras, resnas, 
energitiškas vyras, 
ta knyga parodys 
kelią.

i

Sifilisi? arba Užnuodijimi? Kraujo, 
Triperiu, Pulavimų, Nusilpnėjimu Gy
vybės, Užkrečiamais Ligais, Lytiškai 
šlapinamais Organais, Dusuliu, Negruo- 
mulavimu Vidurių, Prietvarką, Slogo
mis, Hemoroidais, Reumatizmų, Pilvo, 
Jaknų, Pūsles ir Inkštu Ligomes?

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

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

4

DR. J. RL'SSEL PRICE CO.. L. 202, 208 N. Fifth Are., Cbic«<o. <
Godotinasai:—Aš esu nžinteresuotas jusą Už Dyką. Knygos Pasiulynincai ir norėčiau 

gauti vieną iš tu knygą, umu laiku.

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

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

Miestas
4-
' ... Stejtas
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KAIZERIO MANIFESTAS Rusijos Dūma 
atsidarė.Rugpiučio 1 d. sukako ly

giai metai, kaip Vokietijai 
pradėjo su savo priešais ka-| 
rę. Iš tos priežasties kaize- grade atsidarė Rusijos du

rna. Ministeriai savo pra
kalbose kvietė durnos atsto- 

.........-............ j— —- i vus paduoti valdžiai ranką
tai nuo to laiko, kaip aš bu- šioje sunkioje valandoje ir 
vau priverstas pašaukti Vo- veikti sutartinai, kad apga

lėjus pavojingą priešą. Mi- 
nisterių pirmininkas Gore- 
mykinas pakartojo, kad 
Lenkijai bus duota autono
mija. Bet dabar visos tau
tos po Rusija turi eiti išvien 
su Rusija. Valdžia esanti 
giliai įsitikinus, kad anks
čiau ar vėliau Rusija laimės, 
o tuomet kanu su Lenkija 
ir kitos mažesnės tautos ne
busią užmirštos. Karės mi- 
nisteris Polivanovas pasa
kė. kad priešas dabar su
koncentravo visas savo spė
kas. kad sulaužius Rusijos 

Bet Rusija esanti 
nepergalima. Jos pajiegų 
šaltiniai da neišsemti. Ru
sijos armija pasitrauksianti 
toliau ir susitvarkius nau
joj linijoj užpulsianti priešą 
su naujomis spėkomis. "Vis
kas gerai, kas užsibaigia 
gerai." jis sakė: "tą parodė 
ir 1812 metai. Gali būt. kad 
šiandien mes atiduosim 
Varšavą. taip kaip tuomet 
buvom atidavę Maskvą, kad 
užtikrinus sau galutiną per
galę.”

ris išleido savo žmonėms ši
tokį manifestą:

"Praslinko jau vieni me-

Pereitoj nedėlioj Petro

kietijos žmones prie ginklo. 
Negirdėtas kraujo pralieji
mas ištiko visą Europą ir 
pasaulį.

"Bet prieš Dievą ir istori
ją mano sąžinė yra gryna. 
Aš tos karės nenorėjau.”

Toliaus kaizeris aiškina, 
kad per paskutinį desėtką 
metų Vokietijos priešai ren
gėsi į karę ir pagaliaus nu
tarė iš visų pusių ją užpul
ti. Vokietija turėjo ginties 
ir griebėsi už ginklo, šitaip 
save pateisinęs, kaizeris sa
ko:

"Šiandien mes su pilna pa- galybę, 
dėka galime apreikšti, jog " 
Dievas buvo su mumis. 
Priešininkų armijos, kurios 
į kelis mėnesius tikėjosi būt 
Berlyne, šiandien po sunkių 
smūgių yra nugrūstos toli į 
rytus ir vakarus. Nesus
kaitomi mūšiai įvairiose 
Europos vietose ir ant jūrių 
parodo, ką gali padaryti vo
kiečių rūstybė ir vokiečnj 
strategija savęs apgynime."

Nurodęs vokiečiu geliži- 
nę ištvermę, pasišventimą, 
kaizeris baigia savo mani
festą šitokiais žodžiais.:

"Tokiu budu mes išeisime 
su garbe iš dabartinės karės 
už Vokietijos laisvę ir tei
ses, nežiūrint kaip ilgai šita 
karė netvertų. Melskime 
Dievo, kad jis laimintų mu
sų ginklus, o su jo pagalba 
mes apgalėsime visus savo 
priešus.”

KAIZERIS DUOS LENKI
JAI NEPRIGULMYBĘ.
Kaizeris dabar laukia ne

toli Varšavos su riša savo 
šeimyna ir trūkis stori jau 
gatavas, kad tuojaus galėtų 
Įvažiuoti Lenkijos sostapi- 
lėn, kaip tik jo armija ją pa
ims. Leidžiami Prūsuose 
lenkų laikraščiai išspausdi
no šiomis dienomis praneši
mą. kad įvažiavęs Varsavon 
kaizeris tuojaus paskelbs 
Lenkijai neprigulmybę ir 
paskirs jai karalių.

Rusai iškorę 
daug Lenkų.

Karei prasidėjus Galici
joj susitvėrė lenkų legijonai 
ir ėjo prieš rusus. Vienas 
tokių lenkų pulkas, pulki
ninko Hallerio vadovauja
mas, per visą žiemą mušėsi 
su rusais Karpatuose. Kita 
lenkų dalis, susidedanti iš 
dviejų pulkų, dviejų eskad
ronų raitelių ir dviejų bata- 
rėjų — iš viso 10,000 vyrų 
— po kelių smarkių mūšių .. .
su caro spėkomis, prisidėjo išsijos Seklus 
prie austrų brigados ir su- p’1?71? ™
darė diviziją, kuriai vado-j įtinai nesutrintas 
vauti paskirta šen. Durskis. yeikia_ daugiau spėkų padėt, 

- - - kad visiškai jį sumusus.
Tuo tarpu tą "šaunioją" 

rusų armiją vokiečiai jau 
baigia imt nelaisvėn.

MA-JUOKINGAS CARO 
NIFESTAS.

Telegramos praneša, kad 
sukakus metams karės ir 
Mikė išleido manifestą. Tik 
tas manifestas esąs begalo 
juokingas ir kvailas. Pa
vyzdžiui, caras sako: "Ne
žiūrint musų kariumenės 
šauksmo, kuris apvainikavo 
F.c-- ir vėliavą

, šviežia garbe, priešas da ga- 
ir todėl

Austrams lenkų gyvastis 
buvo nebrangi, todėl jie tą 
diviziją kiekvienam mūšy
je stūmė pirma. Lenkai to
kiu budu dalyvavo 10 mušiu 
Bukovinoj ir Galicijoj. Au
strų valdžia, tiesa, nesigaili 
lenkams ir pagirimo žodžių. 
Sako, kad lenkai mušasi la
bai narsiai ir prie Kirliba- 
bos sunaikino 71-majį rusų 
pulką. Bet ties Karalowka 
lenkų legijonas sunkiai nu
kentėjo. Keli tūkstančiai 
lenkų čionai krito ir keli 
šimtai pateko rusų nelais
vėn. Visus suimtus lenkus 
ručai pakorė, kam jie būda
mi Rusijos valdiniais 
vojo prieš rusus.

ko-

KONSTANTINOPOLYJE 
SUDEGĖ 3.000 NAMŲ.
Iš Atėnų pranešama, kad 

turkų sostinėj pereitoj są
vaitėj siautė baisus gaisras. 
Ugnis nušlavė 3,000 namų. 
Supleškėjo ir vokiečių ligon- 
butis, pilnas sužeistų karei
vių.

PRANCŪZAMS KARĖ 
LĖšUOJAį §600.000 J 

VALANDĄ.

Iš viso Prancūzija yra pa
skyrus karės įkalami-^jau
Apskritai 

išleidžia 
kas mė- 
000 į va

$3423,000,000. 
imant, Francuzf 
karei §400,000.00^ 
nuo. arba apie §60 
landą.
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RUSIJOS VALDŽIA NU
SILEIDO SOCI.JA- 

LISTAMS.
Rusijos valdžia sutiko, 

kad kariumenės ir laivyno 
komisijose butų atstovauja
mi socijalistai ir darbiečiai 
sulyg jų skaitliaus durnoje. 
Iki šiol socijalistai atstovai 
į tokias komisijas nebuvo 
Įleidžiami.

ANGLIJA NETEKO JAU 
330,995 KAREIVIŲ.

Nuo karės pradžios iki 20 
liepos Anglijos laivyno ir 
armijos nuostoliai pasiekė 
jau 330.995 žmonių. Tą ofi
cialiai paskelbė Anglijos 
premjeras Asąuith.

Laivyno nuostoliai 
kas mažesni, nes tik 
žmonės žuvo. Iš to
čiaus oficierių buvo užmuš
ta 499, sužeista 87, prapuolė 
29: kareivių užmušta 7,430, 
sužeista 787, prapuolė 274.

VOKIEČIŲ SUBMARI- 
NAS PASKANDINO 
PRANCŪZŲ SUB- 

M ARINĄ.
rlynas praneša, kad 26 

liepdę vokiečių submarinas 
Dardanelių 

siauriĄpoj franeuzų subma- 
riotte.”

I

kur 
9106 
skai-

v

riną

J
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Massachusetts valstija turi 
3.500.000 gyventojų.

Nesenai padarytas gyven
tojų surašąs Mass. valstijoj 

, kad dabar musų 
. Į valstija turi apie 3.500,000 paskelto, kad Ūme mūšyje žmonių, arba i4WXK, dau. 

vokieeiai neteko 100,000, gjau> 19 metais bu-
tot apie savo nuostolius me-vo Pafiam Bostone j tuos 
ko nesakei dabar vokiečiai k metus pribuv0 20,000 
praneša, kad ties Arras ir | ventoju. H Smulkesnis 
franeuzų nemaža žuvo, 
apie 74,800. Čia. žinoma, 
priguli užmušti, sužeisti ir 
paimti nelaisvėn. Vokiečiai 
net nurodo ir kiek katro 
francuzai korpuso žuvo: tre
čio korpuso 15,000 vyrų; 
devinto — 6.000: dešimto — 
10.000: septyniolikto —
4,000: dvidešimts trečio — 
11.000: 
6,000; 
3,500.

TIES AKRAS KRITO 
74.800 FRANCUZŲ.

Liepos mėnesio pradžioje 
Francuzijoje. ties Arras.* kv eu buvo smarkus mušvs su vo-i 
kiečiais, r rancuzai tuomet - - -

. urcvvu? -.v,vw gy

„ I ventojų. Smulkesnis ra 
ne& pertas bus paskelbtas kada 

Į nors vėliau.

trečio
48-tos divizijos
55-tos divizijos

AUSTRAI APLEIDŽIA 
GORITZĄ.

Ženevoj, Šveicarijoj, gau
ta žinių, kad austrams Go- 
ritzoj einasi negeriau, kaip 
rusams Varšavoj. Italai 
gula ant tvirtovės iš trijų 
pusių ir stengiasi atkirsti 
visus kelius. Austrai bijo
damiesi. kad italai jų čia 
neapsuptų, pradėjo kraus- 
tyties iš Goritzos laukan, 
pakol da keliai neperkirsti. 
Tuo tarpu aplinkui eina bai
sus mūšiai.

I

I
Pereitais metais buvo areš- 
.. tuota 176.618 žmonių.

šiomis dienomis kalėji- 
i mų komisija paskelbė savo 
raportą, kuris parodo, kad 
pereitais metais Massachu
setts valstijoj buvo areštuo
ta išviso 176.618 žmonių. 
Raportas nepasako, kiek iš 
to skaičiaus buvo vaikų, ka
dangi nėra nustatytos lini
jos. kuri parodytų, iki kiek j 
metų žmogus turi skaitvties 

Į vaiku, o nuo kiek — suaugu- j 
siu žmogumi. Bet raportas 
aiškiai parodo kiek katros 

, lyties buvo areštuota. Ir 
;taip, vyrų buvo suimta 154,- 
: 474. o moterų — 12,144. Te- 
j čiaus iš visų areštuotų tik 
25,820 buvo nuteista kalėji- 

' man. Kaip ant "laisvos” 
Amerikos, tai ir tas gerai.

........................
Telephone: Back Bay 4200 ■

DAKTARAS
Fr. Matulaitis [

GYDO VISOKIAS LIGAS. J 
PRITAIKO AKINIUS.

v
Valandos:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte.
Nuo 7 iki 9 vai. vakare.

419 BOYLSTON STR.
Saite 419, 420 ir 421,

Netoli didžiojo miesto knygyno,

BOSTON, MASS.
ve

LANDŽIAUS
NAUJA APTIEKA

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

Vienatinis geriausis patarnavimas 
sveikatai.

Pašaukiame Jūsų daktarą per 
telefoną dykai.

Sudarome be skirtumo daktarų 
Receptus iš kur jie nebūtų. Kai
nos visados žemiausios. Reika
laujant per laiškus, pasiunčiam 
visur per ekspresą. Visame pa
tarnaujame atsakančiai.
J. C. LANDŽIUS. Aptiekorius, 

(LYNClIi,
343 Broadwav, So. Boston, Mass.

D-RAS B. L. BERNARD
Seniausis Rusiškai-Amerikoniškas 

Daktaras.
GYDO VISOKIAS LIGAS.

BET YPATINGAI MOTERŲ LIGAS
Ofiso valandos: (41)

Nuo 1 iki 3 ir nuo 7 iki S vakare
195 DORCHESTER ST.,

SO. BOSTON, MASS.

M. ANDRIUšIUTe

KNYGOS
"KELEIVIO” SPAUDOS

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

Dievo žmogus. Labai užimantis ir 
naudingas papasakojimas iš dar

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

Delko žmogui reikia gert ir valgyt? 
Parašė D-ras A. G-mus. Naudinga 
knyga kiekvienam ....................... 15c

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

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

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

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

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

ITALIJA TURI 17.000 AU
STRŲ NELAISVĖJ.

Roma praneša, kad Itali
ja turi jau suimtų nelaisvėn 
17,000 Austrijos kareivių, 
tų tarpe 380 oficierių.

V

Vietinės Žinios

Paparčio žiedas ir kitos gražios apy

sakos, kuriose nurodoma, kaip ne
kurie žmones išsitikėję į visokius 
burtus ir tt..................................  15c

1 ■ ■
IPer skylę ir Panelė šv. Sasnavoje. 

Dvi juokingos ir kartu pamokinan
čios apysakos ............................... 10*.

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..............   20®

Materijalistiškasis istorijos suprati

mas. Jei nori žinoti, kas gimdo pa- 

saulije įvairius nuotikius, tai per

skaityk šitą knygutę. Kalba lengva 

ir labai aiškus išvedimai............20b

Kur musų bočiai gyveno. Tai yra ti- 

rinejimas, kur buvo pirmutini žmo

nių lopšinė. Knyga naudinga ir pa

mokinanti. Parašyta Z. Alekso®, 

kuris daug darbo pašventė tirinėji- 

mams lietuvių praeities ............. 21®

Amžinos dainos. Yra tai geriausių 

Jovaro dainų rinkinys. Ant gražios 

popieros ir graži spauda ........... 12®

Anarchizmas. Pagal Proudono mok

slo parašė d-ras Elzbachor, verti 

f Briedžių Karaliukas ......................lt®

Legalški žmogžudžiai. Trijų aktų 

tragedija, paimta iš revoliucijos 
laikų ................................................ 10®

Lytiškos ligos. Labai naudinga kny

ga apsisaugojimui nuo lytiškų ligų. 

Parašė D-ras F. Matulaitis .... 10®

Džian Baubos Spyčiai ir kitos fonės. 
Daugiau juokų negu saliune alaus. 

Jei nori gardžiai pasijuokt, tad au- 

į sipirk tą knygą ....................   21®

• ...
Alkoholis ir kūdikiai. Kas yra arba 

tikisi būti kūdikių tėvais, būtinai 
turėtų perskaityti šitą knygutę.- 10®

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

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

I
Byla Detroit’o Katalikų su Socijali- 

stais. Knygelėj atspauzdmta 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...............................................2®s

LIETUVYS F TSGR’FAS

I

MOTERIŠKŲ RIBŲ SIUVĖJA 
Siuva Visokius Rubuą pagal 
naujausias madas, Smagiai, 

Parankiai ir Pigiai.
Jau pavasaris atėjo, kiekviena mer

gina ir moteris, kuri nori turėt gra
žų vasarini aprėdalą, 
pas

lai atsilanko 
mane. Bus pilnai užganėdinta. 
Siuvu ir vyriškus drabužius.

Naujas antrašas:
E St., So. Boston, Mass.

kampas Broadway, ant 2-rų lubų.

į! Traukiu Paveikslus bile kokiu > 
[Į laiku ir visados gerai padarau, j 
i Reikalui esant Kreipkitės

pas mane. į

JONAS A. ANDRUŽIS, Į 

[453a Broadway, S. Bcston, Mass.’ 
b /

PRANEŠIMAS.
Cambridge'iaus Lietuvos Dukterų 

1 ir Sūnų Draugystė rengia balių ant 
6 d. Rugsėjo (September), 1915 m. 

It Labor Day), Svetainėje Cyprus' 
Hali. 40 Prospect st., Cambridge. Į 
Mass. Todėl apylinkės draugijos ir 1 
kuopos, vengkite ant kiek galėdamos,! 
kad nesurengti daug balių ant tos! 
pačios dienos. Balius prasidės 2-rų ■ 
vai. po pietų ir tęsis iki vėlai nak-1 
čiai. Komitetas, i

Karolina Balčiūnienė nesu
randa savo vyro.

Bostono anglų dienrašty
je "Globė” tilpo tokia žinia: 

"Karolina Bartsunas 
(turbut Balčiūnienė. Red.). 
kuri išvažiavo pereitą ket
vergą (29 liepos) iš Miners- 
rille, Pa., jieškodama savo 
vyro, atvažiavo šiandien 
(31 liepos) į Lavcrence’ą la
bai nusiminus.

"Ji yra lietuvė, kuri ne
moka anglų kalbos, ir iš
važiuodama iš Minersvillės 
turėjo popierėlę, ant kurios 
buvo užrašytas jos vyro ad
resas. Atvažiavus į Bosto
ną. ant stoties ji parodė tą 
popierėlę tūlai moteriškei, 
bet negalėjo suprasti, ką to
ji moteriškė jai aiškino. 
Tuo tarpu per didelį žmonių I 
grudimąsi ji likos su ta mo
teriške perskirta ir nebega
lėjo atsiimti tos popierėlės. 
Vienas policmanas pasodino 
ją ant Lawrence’o trūkio.

"Ant to trūkio pasitaikė 
Mikolas Bolis, kuris taipgi 
važiavo į Latvrence’ą. kur 
jis gyvena. Jis patėmijo 
jos (Balčiūnienės) susijudi
nimą, o tuomi labiau, kad ji 
turėjo su savim 6 mėnesių 
kūdikį. Bolis pažino, 
tai lietuvė ir užkalbino 
Ji išpasakojo jam savo 
laimę ir jis parsivežė ją 
mo, po No. 17 Chestnut

"Tuotarpu policija teirau
jasi, kur galėtų būti jos vy
ras. Poni Bartsunas (Bal
čiūnienė?) tikrai nežino, 
kokiam mieste jos vyras gy
vena.’

Taigi jei kas žino lietuvį 
panašia pavarde (Bartsu
nas ar Balčiūnas), kuris yra 
buvęs Minersvillėj, Pa., ir 
tenai palikęs savo žmoną su 
mažu kūdikiu, tegul jam 
apie tai tuojaus praneša. 
Tegul jis kreipiasi pas M. 
Bolį, 17 Chestnut st., Law- 
rence, Mass. Tenai dabar 
laukia jo moteris.

!

1 kad 
ją- 
ne
na
ši.

I

Italai važiuoja kariaut.
Ateinantį ketvergą iš Bo

stono išeina Italijon laivas 
”Cretic,’ kuriuo išvažiuoja 
apie 700 italų. Iš to skai
čiaus 500 italų važiuoja ka
riaut už savo tėvynę.

) J
324
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SU PILVO SKAUDĖJIMU -
Be abejo, nuo senai ieškojai palengvinimo. Nesi
duok suvedžioti. Nedaryk bandvmų. Vartok

SEVERA S BALSAM OF LIFE
[SEVEROS GYVASTIES BALS AMAS]

ir ūmai pajusi jo sveikinančią ir stiprinančią veik
mę. Jisai ypač rekomenduojama gydymui nerviš
kumo, dyspepsijos, nuolatinio sukietėjimo, laikinio 
drugio ir sustingusią jaknu. Senstantieji. seni ir 
silpni žmonės ras jį labai geru.

Odos sveikumas daug priguli nuo mui- 
’o gerumo. Mes patariame vartoti

SEVERA’S 
MEDICATED SKIN SOAP

[Severos Gydantis Odinis Muilas]

dėl kasdieninio vartojimo, prausian- 
ties, maudanties, gaivą trenkant. 

Kaina 25c.

w

Visi aptiekininkai parduoda Severą’s 
(Severos gyduoles). Žiūrėk, kad butų 
savo apylinkėj negalėsi jų gauti, tai

F. SEVERĄ CO..

Kaina 75c.
Skaityk, ką Mrs. 

Martin Pagae iš Mo- 
qua&, Wis. mums ne
senai parašė: “Aš 
noriu jums padėko
ti už jūsų Severą ’s 
Balsam of Life. Aš 
turėjau trukdėsi su 
savo pilvu, buvau sil
pna ir neturėjau jo
kio apetito. Suvarto 
jus 1 buteli Severo's 
Balsam of Life visi 
tie trukdėsiai dingo. 
Meldžiu paskelbti a- 
pie tai laikraščiuose 
dėl naudos tų, kurie 
panašiai kenčia. ’ ’
Preparations 
Severos. Jei 
rašyk tiesiog

Cedar Rapids, lova ■,

M>a
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LIETUVIAI KRIAUČIAI
SO. BOSTON CUSTO.M CLOTHING CO. S

VISOKIUS MOTERIMS IR VYRAM DRABUŽIUS į 
SIUVAME ANT UŽSAKYMO. |

Išvalome, sutaisome ir išprosiname senus.
Vienintelė Kriaučių kompanija So. Bostone, kur visame duoda ge- Įjį 

ra ir gražų darbų už prieinama kaina. ik

PASIŪDINK PAS MUS SIUTĄ, O NEŠIOSI SU * 
PASIGĖRĖJIMU. |

Mes savo dirbtuvę perkėlėm iš 242 Broadvay į naują didesnę ir J.
4 gražesnę vieta, todėl nuo dabar musų storas ir dirbtuvė randasi 
į po No. 278 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.| 
* Todėl, kurie norit pasisiudint gerą siutą, išvalyt arba suprosit, * 
T kreipkitės pas mus.

SO. BOSTON CUSTOM CLOTHING CO.. 
| 278 Broadway, So. Boston, Mass. |

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

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

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

Kaip senovės žmones persistatydavo 
sau žemę. Labai žingeidus senovės 
filozofų daleidimai apie musų že
mės ’=veizda. Su paveikslais. .. 10*

!

$
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Lengvas būdas išmokt angliškai ii 
knyga sutaisyta taip lengviai ir su- 

Drantamai. 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, pa*, 

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

gramatika .....................................

Davatkų gadzinkos. Padidinta ir pa
derinta 6-ta laida juokingų daine
lių, pašiepiančių davatkas ir kitus 
prietarus .............................  1®$
Reikalaudami knygų kreipkite® 

šitokiu adresu:
"KELEIVIS"

28 BROADVVAY. S. BOSTON, MAS?

VIENATINĖ LIETUVIŠKA
>

l
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BOSTONE IR VISOJE MASS. VALSTIJOJE.
Gyduolių galite gaut kokios tik pasaulyj vartojamos, 

bet ypatingai geros sekančios gyduolės:
Nuo Reumatizmo $1.00. Nuo slinkimo plaukų ir pleiskanų 75c. 

Nuo kosulio, grippo ir slogos $1.00. Kraujo Valytojas $1.00.
Nuo saulės nudegimo 50c. Bobro lašai $1.00. Nuo suirimo Nervų $1.00. 

Vaikų ramintojas 25c. Pamoda plaukams 20 centų.
Nuo viduriavimo suaugusiems 50c. Nuo viduriavimo mažiems 25c. 

Gydanti mostis nuo pučkų 50c. Nuo prakaitavimo kojų 25c. 
Mostis ir skysčiai nuo niežų ir parkų $1.00.

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

Gyduolės nuo kosulio ir sunkaus kvėpavimo $1.00. 
Gyduolės nuo vištakių (corns) 15, 20 ir 25c. 
Pilės dėl Kepenų ir Inkstų 75 c.

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

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

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

Jeigu norite gaut tikrus vaistus, kurie sugrąžintų 
jums sveikatą, kreipkitės pas mane, o aš užtikrinu, 
kad visame bus sąžiniškai patarnauta.

RECEPTUS SUTAISAU TEISINGAI,
nežiūrint, ar jie butų Amerikos ar Europos daktarų

Gyduolių galite reikalaut ir per laiškus, o mes pri
siusime jum ekspresu. J \ |

Visokiame reikale kreipkitės šituo adresu:

K. ŠIDLAUSKAS

Z

226 BROADWAY, 
KAMPAS C STR.

SO. BOSTON, MASS.

■
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$5.00 DYKAI.
Daktaras Doyle siūlo kiekvienam sergančiam žmo- 

įįį gui $5.00 X-Ray išegzaminavimą, visviena kokia 
'! liga jisai nesirgtų, per visus vasaros mėnesius, kas 
. panedėlis ir subata. Atsineškit su savim šitą ku

poną, kitaip bus skaitoma paprasta mokestis.

OFISO VALANDOS: Nuo 9 ryto iki 8 po pietų. 
NEDELIOMIS: Nuo 10 ryto iki 2 po pietų. \ 

L Telef. Beck Bay 3172 į

į DR. D. P. DOYLE,
108 HUNTINGTON AVĖ., BOSTON, MASS.

*




