
užmušta

i

N .

i

Į

\

užmušta 
sužeista 
sužeista

paimta
1,225,000

rių pusės, nes pakol Rygos 
užlają valdo rusų laivynas, 
vokiečiams butų ir pavojin
ga listi Rygon.

sunkiai
lengviau
nelaisvėn paimta
Sykiu 2,116,000.

Belgijos, Alzacijos ir kitų 
i Vokietijos užgriebtų že- 
■ miu.
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Varšava paimta; Vokiečiai ima Kauną. Vilniaus gyventojams paliepta išsikraustyt
Apsupti ir sunaikinti visą rusų armiją vokiečiams nepasiseke; Varšavą jie paėmė, bet rusų armija turėjo laiko pasitraukti. 

Kaizeris patarė carui taikyties, bet caras patarimą atmete. Dabar vokiečiai smarkiai bambarduoja Kauną. Ukmergės pavietas 
veik visas jau užimtas. Apie Kupiški, Anykščius ir Biržus eina dar mūšiai. Užpuolimas ant Rygos nuo jūrių ir sausžemio at
muštas. Rusai, sako, trauksis iki Uralo, bet nepasiduos. Kaizeris duosiąs Lenkijai vokietį karalių. Anglijos valdžia užsakė 

Amerikoje 900 laivų prieš Vokietijos submarinus.

I Lenkijos karalius. Vilniaus gyventojaiKaip vokiečiai paėmė Varšavą
Rusų kareiviai gynėsi nuo 

vokiečių narsiai.
Varšava jau puolė. Rusai 

laikė miestą uždengę iki 5 
rugpiučio ryto. Nors jie 
neturėjo fortuose didelių 
kanuolių, tečiaus gynė mie
stą su nepaprastu narsumu, 
ką jiems pripažįsta patįs vo
kiečiai. Bet atakos kas kar- 

z tas darėsi vis sunkesnės ir 
sunkesnės. Vokiečiai su
traukė prieš Varšavą di
džiausias savo spėkas ir nuo 
3 rugpiučio pradėjo su pa
šėlusiu smarkumu atakuoti 
tvirtovę dieną ir naktį be 
jokios paįiovos. Rusų spė
kos, kurios buvo paliktos 
tiktai pridengimui miesto ir 

r besitraukiančios savo armi
jos užpakalio, negalėjo 
atsilaikyti ir 5 rugpiučio ry
tą pasitraukė per Vislą, pa
likdami miestą vokiečiams, 
kurį jie tuojaus ir užėmė.

Pasitraukdami rusai su
naikino ant Vislos visus til
tus ir paskui ilgai da kovojo 
apsikasę ant dešiniojo upės 
kranto, neleisdami vokie
čiams persikelti Pragon, ku
ri stovi kitoj Vislos pusėj ir 
padaro Varšavos priemiestį. 
Tuo tarpu didžioji rusų ar
mija galėjo tvarkoje pasi
traukti. Petrogradas sako, 

-. rusai stengėsi nepalikti nie
ko, iško vokiečiai galėtų pa
sinaudoti. Iš bažnyčių bok
štų išimta net varpai, nuo 
altorių nuimta kielikai, nu
plėšta variniai stogai, atlu- 
pinėta nuo durų rankenos. 
Ko negalėta išvežti, tas su
naikinta. Taip kelių milijo
nų verta cukraus fabriką su 
2,000 tonų cukraus likos iš
mesta į padanges. Fabriką 
prigulėjo lenkų advokatui 
E. Kurliukui. Vokiečių or
laiviai visą laiką skraidė 
viršum miesto ir mėtė bom
bas. Daugiau kaip 30 mote
rų ir vaikų buvo užmušta ir 
išbirėjo apie 20.000 langų.

Pereitą panedėlį, 9 rug- 
piučio. vokiečiai persikėlė

...ant dešiniojo Vislos kranto 
ir užėmė priemiestį Praga. 
Vienkart su Varšava vokie
čiai paėmė ir Dęblino (Ivan- 
gorodo) tvirtovę, kuri gynė 
Varšavą iš pietų.

Novogeorgievsko tvirto
vė, kuri gynė Varšavą iš 
šiaurės, tebėra da nepaimta. 
Vokiečiai dabar ją apsupo. 
Novogeorgievskas nėra 
miestas, bet stačiai kariška 
stovykla, su stipriomis gam
tinėmis apsaugomis. Sako
ma, kad ši tvirtovė daug sti
presnė už Varšavą. Ji stovi 
prie Vislos, kur įteka Bū
gas, ir saugoja didelį gele
žinkelį. Pakol ji laikysis, 
patol vokiečiai negalės nau-

doti to geležinkelio, nė Vis- 
los upės garlaiviams. Sako
ma, kad rusai galėjo lengvai 
iš tos tvirtovės pasitraukti 
ir išgelbėti visus kareivius, 
bet jie tyčia pašventė 50,000 
savo kareivių, kad palikus 
vokiečiams kaulą gerklėje.

VARŠAVA KARŠTAI 
SVEIKINA VOKIE

ČIUS.
Vokietijos laikraščiai ra

šo, kad įnėjus vokiečių ar
mijai į Varšavą, gyventojai 
karštai vokiečius sveikino. 
Minios lenkų pasitiko juos 
su duona ir druska kaipo 
paliuosuotojus. Su tokiu 
pat džiaugsmu lenkai pasi
tikę vokiečius Liubline ir 
Dębline (Ivangorode). Te- 
čiaus nesinori tikėti, kad 
lenkai taip širdingai svei
kintų vokiečius. Jeigu svei
kino, tai greičiausia iš bai
mės.

Photo uy American Press Association.

bėga iš miesto.i

Leidžiant "Keleivį” į spau
dą atėjo žinia, kad rusų ka
rės vyriausybė įsakė Vil
niaus valdžiai kuogreičiau- 
sia kraustyties laukan. Vil
niuje pasirodė sumišimas. 
Kas tik gali, tas bėga. Mu- 
zėjus, knygynai ir bankai 
jau išvežta. Kas valanda 
laukiama vokiečių.

DIDELIS JŪRIŲ MUŠYS 
TIES RYGA.

Petrogradas praneša, kad 
pereitą nedėldienį Baltijos 
juroj buvo didelis mušys 
ties Ryga. Milžiniškas vo
kiečių laivynas, susidedąs iš 
9 šarvuočių, 12 skraiduolių, 
ir daugybės kontramininin- 
kų būtinai norėjo prasimuš
ti į Rygos užlają, bet rusų 
laivai jį atmušė. Vienas vo
kiečių skraiduolis ir du mi
nininkai likos sugadinti.

VOKIEčIAI VARŠAVA 
NEUŽGANĖDINTI.

Nors Varšavos paėmimas 
yra didžiausia šioj karėj 
pergalė, tėčiaus vokiečiai 
esą tuomi neužganėdinti. Jie 
tikėjosi daug daugiau, negu 
jiems pavyko. Visų pirma, 
jie labai norėjo Varšavą pa
imti iki 1 rugpiučio, kad do
vanojus ją Vokietijai ant 
metinių karės sukaktuvių. 
Tas jiems nepavyko ir su
kaktuvės turėjo būt ap-! 
vaikščiojamos su dideliu i 
apsivilimu. Bet tai butų da; 
mažmožis. Vokiečiai tikė
josi daug daugiau. Jie ti
kėjosi apsupti Lenkijoj vi
są rusų didžiąją armiją ir 

l sunaikinti ją. Jeigu tas butų Į 
jiems pasisekė, jų pergalė! 
butų galutina. Rusų kariu-! 
menė butų sunaikinta ir vo
kiečiai su austrais galėtų 
savo spėkas iš Rusijos karės 
lauko paliuosuoti ir panau
doti jas prieš francuzus ar
ba italus. Bet ir tas jiems 
nepavyko. Rusų armija iš
taisomų jai kilpų ištruko ir: 
atsistojus kitoj apsiginimo ' 
linijoj vėl grasins vokie-j 
čiams pavojumi. Tokiu bu-: 
du vokiečiai Varšavos paė
mimu nedaug telaimėjo, sa
vo tikslo visai nepasiekė ir 
savo spėkų negali iš Rusi
jos atitraukti.

Saksonijos kronprincas 
Jurgis.

Laikraščiai rašo, kad kuo
met kaizeris įvažiuos Var- 
šavon su pergalės paroda, 
tai visų pirmiausia jis pa
skelbs Lenkijai neprigulmy
bę. Naujos Lenkijos kara
lium busiąs vokietys, Sakso
nijos sosto įpėdinis, kunigai
kštis Jurgis, dar jaunas vai
kinas. Patalpinom čia jo 
ir paveikslą, kad skaityto
jai matytų, kaip jis išrodo.

Vokiečiai 
apgula Kauną * 
430 rusų su 8 kulkasvai- 
džiais paimta nelaisvėn.
Neišpasakytu smarkumu

■ pereitą nedėldienį vokiečiai 
! pradėjo bombarduoti Kau
no fortus. Pats Petrogra
das sako: ”Musų pozicijos 
ištisą dieną buvo pavestos 
nepaprastai karštai prieši
ninko artilerijos ugniai. 
Priešakinės musų pozicijos 
buvo atakuojamos stačiai su 
pašėlusiu narsumu. Bet su
lyg musų štabo pranešimo, 
visi užpuolimai ant Kauno 
iš vakarų pu^ės buvo atmu
šti su labai dideliais nuosto
liais užpuolikams. Musų ar
tilerija energiškai atsakinė
ja į vokiečių ugnį.”

SUNAIKINTOS ŽEMAITI
JOJ BAŽNYČIOS.

”Lietuvos Žinios” prane
ša, kad Žemaitijoj dėl karės 
nukentėjo šios bažnyčios: 
Kurtavėnuose — bažnyčios 
stogas nudegė; Kuršėnuose
— sudegė medinė bažnyčios 
dalis, išliko tik muro pryša- 
kis su varpine; Viekšniuose
— sudegė muro bažnyčia su 
visais bažnyčios triobėsiais; 
taip-pat sudegė su visais 
trobesiais medinė bažnytė
lė (Kuršėnų filija); Mažei
kių medinė bažnyčia ir kle
bonija apdaužytos, bet ne
sudegė; Papilėje muro baž
nyčia tebestovi, tik kiek ap
griauta.
RUSAI BĖGA Iš RYGOS.

Iš Petrogrado oficijaliai 
pranešama, kad iš Rygos iš
kraustyta jau visos valdžios 
Įstaigos. Valdžios bankos 
išvežta net Tulon, i pietus 
nuo Maskvos. Kiti bankai 
taipgi išsikraustė. Mokslo 
institucija iškelta Į Dorpatą 
(Jurjevą), 157 varstų i 
šiaurryčius nuo Rygos. Kas
diena iš Rygos išvažiuoja 
po 10,000 žmonių, kurie pa
likę savo turtą neša savo 
gyvastį nuo besiartinančio 
karės pavojaus.

KAIZERIS PATARIA CA
RUI TAIKYTIES.

Rusų dienraštis ”Viečer- 
neje Vremia” sakosi sužino
jęs, kad, paėmus vokiečiams 
Varšavą, kaizeris per Šve
dijos karalių pasiūlė carui 
taikyties. Išlygas kaizeris 
pastatęs tokias: Rusijai
Galicija, o Vokietijai vaka
rinė dalis Lenkijos su Var- 
šavos gubernija. Caras tą 
pasiūlymą atmetęs ir pasa
kęs, kad apie taikymąsi tik 
tai tuomet bus galima kal
bėti, kaip ant Rusijos žemių 
neliks vokiečių nė kojos.

ūžpuolunas ant
Konstantinopolio.

Anglijos vice-admirolas 
praneša iš Turkijos vande
nų, kad vienas anglų subma- 
rinas nuplaukė prie Kons
tantinopolio ir daug pridarė 
tenai sumišimo. Mudanijos 
prieplaukoj jis paskandino 
didelį turkų garlaivį ir ke
liatą mažesnių botų. Eks- 
pliozija buvo labai smarki. 
Paskui submarinas įnėjo į 
Karabigos uostą ir tenai pa
skandino kitą turkų garlai
vį. Konstantinopolis prane
ša, kad tą pačią dieną Mar- 
moros juroj (kur buvo tas 
submarinas) tapo paskan
dintas vienas turkų kanuoli- 
nis botas. Nuplaukęs prie 
Konstantinopolio anglų sub
marinas pradėjo šaudyt į 
arsenalą ir parako fabrikas. 
Nuo šaudymo tenai ištiko 
didelių ekspliozijų. Ties Ką
rą Burnu submarinas bom
bardavo turkų geležinkelį ir 
išsprogdino tris vagonus 
amunicijos. Tarp Galatos ir 
Stambulo jis išdinamitavo 
svarbų geležinkelio tiltą.

kyt. Taigi Amerikos me
chanikams bus gražaus dar
bo, o kapitalistams da gra
žesnio pelno.

Vienų metų 
karės skaitlinės.

FRANCUZŲ SOCIJALIS
TAI Už SĄJUNGI

NINKUS.
Šiomis dienomis Paryžiu

je buvo franeuzų socijalistų 
suvažiavimas, kuriame da
lyvavo ir visi socijalistai 

! ministeriai. Suvažiavimas 
i priėmė rezoliuciją, kurioj 
sakyta, kad partija remia 
šitoj karėj Francuzijos re- 
publiką ir jos sąjunginin
kus, geidžia paliuosavimo

VOKIEČIŲ ŽYGIS ANT 
RYGOS SULAIKYTAS.
Kaip matyt iš vėliausių ži- 

inių, tai didis vokiečių žygis 
'ant Rygos, bent šiuom tar
pu, likos visiškai sulaikytas. 
Petrogradas sako, kad šio
mis dienomis tarp Daugu
vos, Ekau ir Aa upių buvo 
didelių mušiu ir vokiečiai li
kos išmušti iš pozicijų ir nu
varyti atgal. Rusai atsiėmė 
ir Mintaują. Vokiečiai, ma
tyt, pirma pienuoja dideli 

”Kauno gubernijoj,' užpuolimą ant Rygos iš ju-

VOKIEČIŲ SUBMARINAI 
PASKANDINO JAU 

286 LAIVUS.
Berlynas praneša, kad iki 

25 liepos Vokietijos povan
deniniai laivai paskandino 
išviso 286 laivus. Iš to skai
čiaus 229 laivai buvo Angli
jos, 30 kitų priešingų šalių, 
o 6 neutralių šalių, kurie bu
vo paskandinti iš netyčių.

ANGLAMS PASISEKĖ 
TURKIJOJ.

Anglai giriasi, kad perei
toj sąvaitėj jiems pasisekė 
paimti ant Galipolio pus- 
salio svarbų kalnų briauną, 
kas dabar žymiai pagerino 
visą jų armijos padėjimą 
prie Dardanelių. Šitą kal
ną paimti buvo labai sunku. 
Po viena turkų pozicija ang
lai turėjo pasikasti ir mino
mis ją išsprogdinti. Kitą 
poziciją turėjo paimti dur
tuvais ir tik tuomet jie ga
lėjo pasiekti minėtą kalnų 
briauną.

PETROGRADAS PILNAS 
SUŽEISTŲ.

”Daily Mail” korespon
dentas iš Petrogrado tele
grafuoja: ”Dabar Petrogra
das pilnas sužeistųjų. Ap
skaitoma, kad iki pusei lie
pos mėnesio rusų nuostoliai 
pasiekė jau 3,500,000 žmo
nių.” ~ anglies stotį.

» 
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VOKIEČIAI JAU UŽĖMĖ 
UKMERGĖS PAVIETĄ.
Iš Petrogrado atėjo 10 

rugpiučio šitokia telegra
ma: ’
Ukmergės paviete. į šiaur
ryčius nuo Ukmergės mies
to, buvo karštas su vokie
čiais susirėmimas.” Tas rei
škia. kad vokiečiai jau užė
mė ir Ukmergės pavietą.

PASKANDINO 200 TUR
KŲ LAIVŲ.

Rusų karės vyriausybė 
praneša, kad ant Juodųjų 
jūrių rusų mininkai pas
kandino 200 turkų žėglinių 
laivų su anglimi ir uždegė

RUSIJA NETEKO JAU 
15,000 KULKASV?1- 

DŽIŲ.
Rusų karės vyriausybė 

paskelbė, kad rusai neteko 
jau 15,000 kulkasvaidžiu. 
Didesnė jų dalis patekusi 
vokiečiams bei austrams, 
kiti gi laike musių likos su
daužyti.

MIESTAS BOMBARDUO
TAS 250 DIENŲ.

Francuzijoj yra miestas 
Arras, kuri vokiečiai bom
barduoja jau devintą mėne
si. Iš 35,000 gyventojų liko 
tik 1,000. Nemaža žmonių 
buvo užmušta ir sužeista, 
bet didžiuma jų išsikraustė 
kitur. Likusieji gyvena 
skiepuose, nes namo nė vie
no sveiko jau nėra. Gatvės, 
kuriomis pernai judėjimas 
plaukė kaip vanduo, šįmet 
stovi užverstos griuvėsiais 
ir prižėlusios žolės. Laikas 
nuo laiko ir dabar da vokie
čiai vis paleidžia į tą miestą 
po kelias bombas.

ANGLIJA STATO NAU
JĄ LAIVYNĄ.

Anglija sumanė pastatyt 
didelį naują laivyną prieš 
Vokietijos submarinus. Tas 
laivynas susidės iš nedide
lių, bet greitų laivelių. Jo 
tikslu bus saugot Anglijos 
pakraščius nuo pa vandeni
nių priešo laivų. Nauji lai
vai bus varomi gazolino mo
torais, bus aprūpinti iš prie
šakio ir užpakalio stipriais 
šviesos prožektoriais, turės 
po dvi valtis, bevelio teleg
rafo aparatus ir nedidelies 
kanuoles submarinams šau
dyt. Ant laivo bus nedau
giau, kaip 16 žmonių, to
dėl jei toks laivelis ir žūtų, 
tai nedidelis nuostolis. Ne
labai senai Anglija užsakė 
400 tokių laivų Amerikoj, 
Bavonnes mieste, N. J., ir 
šiomis dienomis 50 jų bus 
jau pabaigta. Dabar New 
Yorko piniguočius Morga

nas gavo iš Anglijos įsaky
mą da 500 tokių laivų užsa-

• Rugpiučio 1 d. sukako ly
giai metai laiko, kaip Vokie
tija paskelbė Rusijai karę 
ir užliepsnavo visa Europa. 

Praslinko metai laiko ir 
štai kokias baisias turime 
skaitlines:

3,500,000 žmonių užmuš
ta ; 8,500,000 sužeista, iš ku
rių jau daug mirė, o kiti pa
siliks amžinais ubagais.

22,000,000 vyrų pašaukta 
ton skerdynėn; 12,000,000 
iš sąjungininkų pusės, o 10,- 
000,000 iš teutonų pusės.

$25,000,000,000 pinigų iš
eikvota karės reikalams.

Už nesuskaitomus bilijo
nus dolerių turtų sunaikin
ta.

Smulkesnių skaitlinių a- 
pie žmonių nuostolius ran
dame Raudonojo Kryžiaus 
raporte. Štai jos:

Vokietijos
482,000 žmonių; sunkiai su
žeista 97,000; lengviai su
žeista 760,000; nelaisvėn pa
imta 233,000. Sykiu 1,572,- 
000 žmonių.

Austrijos — užmušta341,- 
000 žmonių; sunkiai sužeis
ta 83,000; lengviau sužeista 
618.000; nelaisvėn 
183,000. Sykiu 
žmonių.

Francuzijos —
773,000; 
439,000; 
718,000; 
495,000. 
vyrų.
Rusijos—užmušta 773,000 

sunkiai sužeista 482,000 
lengviau sužeista 1,500,000 
nelaisvėn paimta 770,000.*) 
Sykiu 2485,000 žmonių.

Anglijos — užmušta 116,- 
000; sunkiai sužeista 49,000; 
lengviau sužeista 185,000; 
nelaisvėn paimta 83,000. Sy
kiu 433,000 vyrų.

Tokiu budu išpuola po 41, 
300 galvų kiekvienai dienai, 
sąjungininkų 28,000, o teo- 
tonų 13,000.

*) Vokiečių karės minis
terija yra paskelbus, kad 
per metus laiko vokiečiai 
su austrais paėmė nelaisvėn 
3,034,202 rusų.

PASKANDINO KARIŠKĄ 
TURKŲ LAIVĄ.

Praėjusį panedėlį, 9 rug
piučio, sąjungininkų s»bma- 
rinas paleido jūrių dugnan 
turkų šarvuotį, "Kher’r-ed- 
Din Barbarassa” vardu. 
Laivas turėjo 34 kanuoles, 
dvi tūbas torpedoms ir 600 
kareivių ir oficierių.
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l yra tuo stipresnis, juo skau- vienodas, jis skiriasi sulyg 
džiau atjaučiama tautos klesos interesų. Galima sa- 
priespauda. „Laimės namie kyt, kad kiekviena klesa 

turi savo patriotizmą, reiš
kia: savotišką supratimą ir 
atjautimą abelno tautos la
bo.

Viešpataujančių klesų pa
triotizmas yra ankštai su
rištas su jų klesiniais reika
lais. Jie negali sau įsivaiz
dini liaudies be klesų, liau
dies lygiai besinaudojančios 
pramonės, išdirbijos ir gam
tos gėrybėmis, veikiančios 
vienybėje ir solidarume. 
Viešpataujančios klesos ma
loniai apsiima būti „tautos 
(Vadovais,” „vyresniaisiais 
broliais,” ir geradėjais 
„mažesniųjų.” Ką-gi reiš
kia tie visi skambus žo
džiai? Gi tą, kad jie nori 
būti piemenimis, o liaudį 
perstato buriu avinų. Jie 
myli tuos avinus, rūpinasi, 

įjų reikalais, o ir kerpa juos 
• plikai iki pat gyvo kaulo. 
Bet, jei jiems pasakytum: 
ei, ponai, „avinai” išgudrė- 

}jo, nereikia jiems daugiau 
piemenų — kaip jie tuomet 
nusistebėtų ir nusimintų. 
Nes liaudis pas juos verta 
tiek, ant kiek jie stovi jos 
pečių atsirėmę, kaipo „glo
bėjai,” turintie iš tos „glo
bos” ir gerą pelną ir neblo
gą garbę... Kitaip jie tau- 

} tos nesupranta. Ir todėl tie 
žmonės viską, kas tik atsa
ko jų reikalams, vadina tau

rios reikalais.
Darbininkai streikuoja... 

„Gelbėkit! tai tautos pra
monė žųva!” — šaukia bur
žuaziniai patriotai.

— Ne, ponuliai, tai ne tau
tos pramonė žųva, tai tiktai 

} darbininkai nori padidint 
■sau algą iš pelno, plaukian
čio iš jų triūso. Tautai tas 
lyra ant sveikatos, nes kuo 
geriau bus medegiškai paki

busi liaudis, tuo sveikesnė ir 
i kultūringesnė taps tauta, 
įneš tauta susideda iš dir
bančios liaudies.

Dirbančioji liaudis nori 
lygių visiems teisių, trokšta 

(visuotino balsavimo. Vėl 
j klyksmas ir šauksmas iš 
buržuazijos pusės. „Kaip 
tai! kaip tas galima, kad 
proletariatas, mužikai įgy
tų lygias teises! juk tai bai
sus tautai pavojus, kada už
viešpataus tamsioji minia.”

— Ne, ponuliai, tautai nie
ko blogo neatsitiks. Tauta 
tiktai tada laimės, kada jos 
žmonės visi bus daleisti prie 
šalies reikalų tvarkymo, ka
da nebus įstatymais skriau
džiamų ir pažemintų. O jei
gu ištiktų koki skriauda jū
sų privilegijom, tas ant svei
katos — tautai!

Tokių pavyzdžių klesinio 
apakinimo galima butų pri- 

■ vesti daugybė. Privilegi
juota ir viešpataujanti ma
žuma visada nori kalbėti 
tautos vardu, visada skaito 
savo reikalus tautos reika
lais.

Senovėj Lietuvoje už 
„tautą” ėjo tiktai bajorai, 
nes jie prisisavino sau visas 
teises ir privilegijas, vietoj 
rupinties visuomenės reika
lais, vedė sauvališką politi
ką savo luomo naudai. Na, 
ir trumpai sakant, šeiminin
kavo taip gerai, kad visą ša
lį nugramzdino vargų be
dugnėn ir pražudė tėvynę./ 

Šiandien jau vienas luo
mas nebegali taip sauvališ- 
kai veikti, kaip kitkart. Bet 
viešpataujančios klesos ir 
šiandien ant kiekvieno žing
snio turi pretenzijas prie to, 
kad jie esą „tautos stul
pais,” kad jų balsas yra tau 
tos balsas, jų interesai yrr 
tautos interesais.

žodžiu — jų patriotizmas 
jų tautos ir tėvynės meil 
yra jiems kauke, kuriaj 
(prisidengę nuo darbininki 
akių veda gudrią savo luc 
mo reikalų sustiprinimu 
politiką.

(Bus daugiau).
Vardunas.

zacijos. parašė vienam dak
tarui Portlande grasinanti 
laišką, reikalaudamas $2,- 
000.00. Kitu pavyzdžiu gali} 

’ būt parapijonas M. Petriko-1 
nis, kuris be jokių pagelbi- 
ninkų parašė kun. Kudirkai 

į bent 9 grasininčius laiškus 
ir ant galo padėjo bombą. 
Kiaulėnas su B. Montvidu 

į taipgi neprigulėjo prie jo- 
: kios organizacijos, o tečiaus 
į nužudė kunigą Žebri.

Taip-pat ir pas italus to- 
| kie nedori darbai atliekami 
! atskirų žmonių, kurie netu- 
1 ri tarp savęs jokios organi
zacijos. O tečiaus šnipai ir 
gatvinė amerikiečių spauda 
uždėjo ant italų tautos "Juo
dosios Rankos" dėmę. Ita
lų vardas biauriai apšmeiž- 

: ta. Amerikiečiai bijosi tarp 
i savęs italą ir įsileisti. Ame
rikiečių apgt’ventoj vietoj 

i italas šiandien ir kambario 
negaus.

Lietuviški kunigai, norė
dami apšmeižti socijalistus, 

} prasimanė pasaką apie 
} "raudonarankių” draugiją. 
; Ir anglų gatvinė spauda jau
• rašo ilgiausias "istorijas” 
} apie tą organizaciją. Ir pa- 
| matysit, kad ant lietuvių 
i bus uždėta tokia pat biauri
dėmė, kaip ant italų. Ir tą 
daro juodoji armija, kurią 

(lietuviai užlaiko ir maitina 
1 sunkiai uždirbtais savo cen- 
} tais.

Šalin tokie niekšai iš lietu-
• vių tarpo!

—
’’Vienvbė KAIP DABAR JAUČIASI 

VARŠAVA?
Kaip jaučiasi Varšava 

šioje valandoje, sunku pasa
kyt, bet ji rengėsi prie puo
limo gana šaltai. Taip bent 
galima spręsti iš Varšavos 
faikraščių. štai kaip nese
nai da ramino žmones "Ty- 
godnik Illustrovvany,” vie
nas iš rimčiausių ir Įtekmin- 
giausių laikrašičų netik 
Varšavoj, bet ir visoj Lenki
joj'•

I 
tLIETUVIŲ TAUTOS 

ŠMEIŽIKAI.
Kas jie per vieni? Kur 

jie yra? "Dilgėlės atsako:
* "Dabar jie pasirodo. Tai 

tie, ką karštais tautiečiais va
dinasi. Jie dabar leidžia 
bjauriausius išmislus apie 
lietuvius socijalistus. platina 
■tat angliškuose laikraščiuose. 
Iš dviejų ar keturių kun. že- 
brio užmušėjų daro didelę lie
tuviškų razbaininkų draugiją 
su centru tai New Yorke. tai 
Brooklyne. su kuopomis Bos
tone. Čhicagoj. Philadelphi- 
joj ir t.t. šitie velniatamsiai. 
nors vadinasi tautos mylėto
jais, bet yra bjauriausiais jos 
šmeižikais. Juk ta jų išmis- 
lyta organizacija išrodo tokia 
didelė, o mus tauta gana ma
ža. Taigi kiek jau mus lie
tuvių yra dorų? Visi niekai, 
visa tauta apšmeižta! Tuo 
tarpu nieko taip didelio tari? 
lietuvių nėra. Nėra 'Raudo
nosios rankos.’ Tą viską iš- 
mislijo tik lietuvių šmeižikai, 
pasivadinę tautininkais, soci
jalistų priešais. Jie yra gal 
koki parsidavėliai provokato
riai. Jų reik saugotis.” 
Mums rodosi, kad "Dilgė

lės” čia neteisingai kaltina 
tautininkus. Šitą negudrų 
melą apie „raudonrankius” 
paleido ne tautininkai, bet 
lietuviški kunigai. Jie, o ne
kas kitas, ta kvaila pasaka ' 
sugalvojo, nes jie nuo pat 
pradžios pradėjo maišyt so-1 
cijalistų vardą su kun* žeb- 
rio nužudymu. Tiesa, šitą 
juodą melą su dideliu apeti- i 
tu pakartojo ir }
Lietuvninkų.” Bet ji tai pa- i 
darė tik dėl nesuvaldomo sa-! 
vo noro šmeižti socijalistus. j 
Apsvaigusi šmeižimo mani
ja ji tą melą net padidino, I 
kad tik daugiau apjuodinus 
socijalistus. Už tai ji dabar I 
atsidūrė teisme. Bet šmei-: 
žiku iš „Vienybės Lietuvnin-} 
kų” mes da nevadinsime tau
tininkais. Nors jie ir vadi- 
na save tuo vardu, bet ištik- 
rujų jie tuomi daro tiktai 
gėda tikriems tautininkams. 
Tai yra žmonės be jokios i- 
dejos, be tikslo, iš visur iš
mesti ir buvusių draugų ap
leisti. Jie netautininkai.

Kad šita pasaka apie • 
"„Raudonąją Ranką” šmeižia 
lietuvių tautos vardą, apie 
tai niekas nesiginčys. Nors 
ta pasaka begalo kvaila, bet 
lengvatikė amerikiečių vi
suomenė gali priimti ją už 
teisybę. Juk amerikiečių 
spauda sutvėrė ir „juodran- 
kių organizaciją,” o tečiaus 
jų visuomenė tiki, kad tokia 
organizacija tarp italų tik
rai yra. Tuotarpu yra tai 
tik šnipų ir gatvinės spau
duos išmyslyta pasaka. Jeigu 
tokia organizacija ištikrujų 
butų, tai detektivai senai 
jau butų ją susekę. Iš pože- 

butų ją iškasę. Kada 
geležies darbų unijos virši
ninkai išsprogdino kelis til
tus ir triobas, detektivai su
rankiojo juos iki vieno. Tuo
tarpu "Juodoji Ranka" yra 
tokia milžiniška organizaci
ja, tiek turi daug narių, turi 
savo slaptas mokyklas na
riams lavint, fabrikas bom
boms daryti ir veik kiekvie
nas italas prie jos priguli, o 
tečiaus detektivai negali jos • 
surasti ir gana.

Iš to jau gana aišku, kad 
tokios organizacijos visai 
nėra. Rašinėjimas grąsi- 
nančių laiškų, padėliojimas} 
bombų ir kitokie dalykai, tai 
ne organizacijos, bet atskirų 
žmonių darbas. Jeigu vagis 
vienas gali Įsilaužti į namus, 
jeigu čigonas vienas gali nu
joti arklį, jeigu koks „bepar- 
tyviškas” vyras vienas gali 
nunešti TMD. knygas, tai 
kam-gi „juodrankiui” būti
nai reikėtų organizacijos, 
kad parašius kam-nors gra
sinanti laišką? Žinoma, kad 
nereikia. Tą jau parodė ne 
vienas atsitikimas. Taip va 
nelabai senai „Vienybės Lie
tuvininkų” koresponden
tas, neprigulėdamas prie 
jokios „juodrankių” organi-

I

I

i

da nė karto vienu meilės svie
dimu neapglėbėt to didžio, 
o jusu persigandimas suma
žės.

"Varšavos nelaimė 
laukia.

"...Jeigu neištiks mus 
sunkumas, tuo geriau, 
mums brangi yra 
mylia lenku žemės, ugnies ne
paliesta; bet jeigu tas turi 
mus ištikti, bukime taip pat 
kieto budo, kaip musu kai
mietis.”
Komentarai čia jau nerei

kalingi.

mus

tas 
nes 

kiekviena

RAGINA APVAIKščIOT 
10 METŲ REVOLIUCIJOS 

SUKAKTUVES.
"Keleiviui” užsiminus, ar 

nevertėtų šįmet surengti 10- 
metų revoliucijos sukaktu
vių apvaikščiojimą, atsiliepė 
ir kiti darbininkiški laikraš
čiai. „Laisvė” perspausdi
no „Keleivio” nuomonę, o 

(„Kova” jau karštai ragina 
tokį apvaikščiojimą rengti, 
ir tai rengti greitu laiku:

"Apie atidėliojimą to jubi- 
lėjaus musų Sąjungoj neturi 
būti nei kalbos.

"Negalime taip greitai už
miršti musų žuvusių draugų, 
negalime dovanoti budeliui 
carui už kankinimą dar ir po 
šiai dienai musų draugų ka
torgoje.

"Revoliucijos metu Rusijos 
žemė tapo nuplauta krauju 
kovotojų už liuosybę. Pasiu
tusi reakcija siautė visoj Ru
sijoj ir Lietuvoj. Barbarai- 

i kazokai — palaiminti popų ir 
caro — elgėsi, kaip jiems jų 
supuvusi sąžinė leido. Ne tik 
žudė ir kankino kovotojus už
laisvę, lygybę ir brolybę, bet, 
ir elgėsi su musų seserimis ir 
moterimis kaip norėjo.

"Šiandien ta pati Rusija I 
skęsta durnuose ir kraujuose. 
Musų tėvų per daugelį metų 
subudavoti nameliai, nuplau
ti prakaitu ir ašaromis. — 
liepsnose. Lietuvos žmonės 
išgainioti Į miškus; atskirti 
vyras nuo pačios, vaikai nuo 
motinos miršta badu.

” Kad parodyti Rusijos ti
ronui. jog mes neužmirštame 
savo draugų, jog mes girdime 
tuos žmonių dejavimus, jog 
matome kaltininką to viso 
pikto — kuoiškilmingiausiai 
paminėkime tą dešimtmetini 
revoliucijos jubilėjų." 
Šitą apvaikščiojimą, „Ko

va" sako, turi rengti Ameri- 
ikos Lietuvių Socijalistų Są
junga. Žinoma, kad S. L. R. 
K. A. ir kunigai nerengs. 
Tai susipratusių darbininkų 
reikalas. Tegul sąjunga 
rengia, o darbininkiškoji 
spauda privalo pasirūpint, 
kad tuo apvaikščiojimu už- 

} interesuoti kuoplačiausias 
darbininkų minias.

„Kova” mano dalį jubilėji- 
įnio savo numerio pašvęsti 
' revoliucijos reikalams:

"Jubilėjiniam 'Kovos’ nu-, 
meryj turi būt pabrėžta t 
trumpa revoliucijos historija. 
Turi tilpti žuvusių ir Sibire 
bei katorgoj esančių revoliu- 
cijonierių paveikslai.

” 'Kovos’ jubilėjinis nume
ris turi būti gyva gėlė ant ka
pų žuvusių draugų. Sušuki
me visi vienu balsu:

"šalin visi tironai nuo šios 
žemės kamuolio!

"šalin karės ir kapitalizmo 
tvarka!

"Lai gyvuoja tarptautinė 
proletariato brolybė!”

lius sušluoti į savo krepšį. ’ 
Todėl jie daro viską, kad 
”iškikinus” iš Lietuvos len
kus kunigus. Tuo tikslu jie 
bendromis spėkomis išlei
do francuzų kalboj kny
gą, kad išparodžius svie
tui lenkų kunigų nedorybes. 
Jiems rodėsi, kad ši knyga 
pertikrins viso pasaulio ka
talikų kunigiją ir popiežius 
iškraustys lenkų kunigus iš 
Lietuvos.

Bet popiežiui, matyt, lie
tuviškųjų "tėvelių" mašnos 
nelabai rupi. Už diskredita
vimą lenkų kunigų jisai tos 
knygos autorių numetė nuo 

: pralotystės, kas reiškia di
džiausią gėdą ir nužemni- 

} mą, o jo knygą Įtraukė in- 
deksan, kas reiškia, jog ka
talikams nevalia jos skaityt.

Tai yra didžiausis smūgis 
ne vien tik kunigui Prapuo
leniui, bet taip pat visai lie
tuvių juodvarnijai ir kartu 
jos liekajui Gabriui. Ir jis 
yra tuo skaudesnis, kad jis 
patvirtina tai. ką sako apie 
lietuviškus kunigėlius soci
jalistai 

'kunigai yra didžiausi 
gėdžiai, šmeižikai ir begalo 

(godus ant turto; jei Įmany- 
! tų. jie vienas kitam iš gerk
lės ištrauktu rubli.

Tikintieji žmonės tam vis 
} netikėjo. Bet dabar jau ir 
} tamsiausi musų žmoneliai 
; turės persitikrinti, kad tai 
I teisybė, nes kitaip juk šven
tas tėvas nebūtų taip skau
džiai musų kunigėlių „pra- 
vadyrių” nubaudęs.

—t. y. kad lietuvių 
be-

Aukas galima stačiai sių
sti „Naujienų” redakcijai 
Br. Vargšo vardu. Reikale 
gali patarpininkauti ir "Ke
leivio” redakcija.

IŠRADO NAUJĄ 
RAŠYBĄ.

„Vaidyla” sakosi išradęs 
naują rašybą, tokią rašybą, 
kokios dar niekas nežino. 
Jis rašo:

"Sekantis ’Vaidylos’ nume
ris išeis tokioj rašyboj, ko
kios da nei vienas lietuviškas 
laikraštis nevartoja. Bus ra
šoma taip, kad jokio keblumo 
nebūtų bile kam išmokti tei
singai gramatiškai rašyt. 
Mažu mums pasiseks ir ki
tuose laikraščiuose tokią ra
šybą praplatinti, nes dabar
tinė yra kebli, neparanki ir 
sunki išmokti.”
„Vaidyla” — tai mažutis 

laikraštis, kurį leidžia p. F. 
Rudgalvis Ciceroj, III. Iki 
šiol jis pasirodydavo tik sy
kį į mėnesį, bet dabar, išra
dęs „naują rašybą,” ketina 
eiti kas sąvaitė.

; neradau, nes jos nebuvo tė- 
Įvynėj” — sako tas pats po
etas Mickevičius. Skriau- 

1 das tėvynės atjaučiame 
kiekviename žingsnyje ir 
visada. Ir musų širdyje au
ga skausmas ir liepsnoja 
troškimas paliuosuoti tėvy-

1 nę iš retežių I
Tokiu jausmu yra patrio

tizmas. Ir socialistai gali 
būt priešais tokio patriotiz
mo, gali būt priešais savo 
tautos? ! Kas do paika min
tis ir koki nesąmonė! So- 

! cialistai, kurie su tokiu pa- 
' sišventimu dirba savo šalyj 1 
dėl savo liaudies, kurie šie-' 
kia prie to, kad kuogreičiau-} 

j šia pakiltų apšvieta, kad ne-1 
butų žmonijoje skriaudžia
mųjų. alkanų ir tamsių, kad 
visas pasaulis taptų bendro 
darbo dirva visiems ir bend
ru visiems šaltiniu palaimos 
— kaip gali jie būti tautos 
priešais! Tie, kurie kovoja 
prieš kiekvieną skriaudą, už 
paliuosavimą visų pavergtų
jų tautų, tie, kurie trokšta 
išrauti iš pat padujų šaknis 
priespaudos, tie, kurie kovo
ja prieš privilegijas ir netei
sybes, bet gerbia ir remia vi
sa, kas yra sveika, dora, kas 
išplaukia iš liaudies širdies 
gelmių ir riša liaudies sie
las meile ir solidarumu! Ne! 
Socialistai tik ir yra vienin
teliais žmonėmis, kurie ge
riausia moka nešti tautų ki
limo ir paliuosavimo žibin
tuvą. nes jie kovoja už žmo
nių teises, laisvę ir apšvie- 
tą. Jie nori matyt visas tau
tas laimingomis, be klesinių 
privilegijų, be valstybinių 

| Įstatymų laisvę varžančių, 
be padalinimo Į turčius ir 
alkanus vargšus. Ir myli 
taip-pat tą tautą, kuriai dir
ba, kurią veda į šviesesnę, 
geresnę ateitį. Buržuaziniai 
patriotai moka tik šūkauti 
apie tautos meilę ir tas jų 

i šukavimas yra tuščias, veid- 
} mainingas. Mylėt tautą, my
lėti žmoniją, reiškia steng
sies padaryti ją laiminga. 
Kinų galvočius Konfucijus, 
gyvenęs 551—478 m. prieš 
Kristų, pasakė: „Nei vie
nas negali pasivadinti lai
mingu,kol pasaulyj bus nors 
vienas nelaimingas.” Šian- 
dien-gi pasaulyje yra mili
jonai nelaimingų, skurstan
čių žmonių. Dešimtis pa
vergtų tautų velka vergijos 
jungą negalėdamos dvasiš
kai ir kultūriškai pakilti. 
Kas už jų paliuosavimą ko-

I

lUŽTENKA VIEN TIK 
APSKUNDIMO.

„Dilgėlės,” paminėjusios 
kad „Laisvė" skundžia

(„Vienybę Lietuvninkų” ant 
S100.000 už apšmeižimą, sa
ko:

"Ne tame svarba, ae pini
gais užmokama už purvino 
snukio spjaudalus ant kito 
veido. Jau užtenka to, kad 
tie neva doros 'mokytojai.’ 
neva ’rimtai’ ir 'blaiviai’ rė- 
kavusiejie apie etiką, dabar 
prieš paprastus Įstatymus 
yra traukiami kaipo doros 
ubagai.”FINAI PAAUKAVO SI 00 

SOCIALIST PARTY’JAI.
Fitchburgo finų socijali

stų spaustuvė, kaip praneša 
„American Socialist,” paau
kavo Socialist Party’jai S100 
ateinančių rinkimų agitaci
jai.

Finai turi stipriausią so
cijalistų organizaciją. Retai 
katras finas nepriklauso 
prie partijos. Ačiū tokiai 
savo organizacijai ir vieny
bei, finai visuomet statomi 
pavyzdžiu ir kitoms tau
toms. Finai nestato bažny
čių ir neužlaiko nusipenėju
sių kunigų, kaip tai daro 
tamsus lietuviai ir kitos 
tautos, bet steigia knygy
nus, stato svetaines ir lavi
nasi. Tam pačiam Fitch- 
burge finų yra neką dau
giau, kaip lietuvių, tečiaus 
jie turi tris puikius namus, 
didelę spaustuvės bendrovę, 
kuri leidžia du laikraščiu, 
sąvaitinį ir dienraštį, ir ga
li da aukauti po S100 ameri
kiečiams.

Finų tauta gali būt atsa
kymu visiems socijalistų 
priešams, kurie sako, kad 
socijalizmas veda žmones 

i prie Nupuolimo. Socijaliz- 
l mo idėja finų tautoj dau- 
I giausia yra išsiplatinus ir 
finų tauta, kaipo darbinin
kų klesa, augščiausia stovi 
kultūroje.

I Pagal Res’ą.

Patriotizmas ir
Socializmas.

"...Varšava gali būt apsup- • 
ta'. Varšava gali būt paim
ta ’. Kol kas vis tai yra spė- i 
j imas, ir gali būt klaidingas. I

”Kasgi tai per 'tabu,’ kasi 
gi tai per paminklas yra Var
šava. kad apie jos likimą ru- 
pinties visai kitaip, negu apie} 
visą likusią Lenkiją? Argi 
musu nusiminimas dėl išpus-! 
tymo ir sunaikinimo musų ( 
šalies turi prasidėti tiktai 
nuo Jeruzalimo ir Volios var
tų?

"Kurgi buvo musų nusimi
nimas, kuomet likimas, prieš j 
kuri taip drebam, ištiko Čen
stakavą, Sieradzių. Piotrko-} 
va, Vloclavką, pasiekė net Į 
Lovičą, Skernevicus ir Ravą ?. 
O argi musų žemė, musų bro-: 
lių savastis Lenkijoj jau ir į 
pasibaigia ? Argi mažiau Į 
mus turi apeiti Tamopolio 
apielinkė. Padniestris, Lvo
vas, Przemyslis, Jaroslavas, 
žešovas. Tamovas, Vielička. Į 
Varmija?

”... Nejaugi pažadėtąja že-' 
me turi būt tiktai tie keli me
trai. kurie padaro Varšava? 
Ji yra musų šalies širdis — 
taip, bet kuomet namuose iš
kila gaisras, tai gyvastis pa
skutinio berno yra taip pat 
brangi, kaip ir namu galvos. 
Šalies širdimi yra Varšava. 
bet mums yra lygiai gaila 
kiekvienos sudegintos trio- 
bos,\kiekvienos išmindžiotos 
dirvos, kiekvienos nelaiku nu-, 
kirstos varpos, kaip ir lygių' 
išgrindintu Varšavos gatvių. Į

slapstyties duobėse tukstan- i stę už parašymą knygos 
čiai kaimiečių, tai galim ir; „Lenkų Apaštalavimas Lie- 
mes. Pagalvokit apie tuos. | tuvoj,” ir tą knygą uždrau

dė katalikams skaityt.
Tos knygos išleidimui 

Amerikos lietuvių kunigai 
rinko dar ir aukas. Surink
ta daug pinigų. Gabrys da
vė ją išversti francuzų kal- 
bon ir toj kalboj ją išleido.

Kun. Prapuolenis buvo 
galva visų lietuviškųjų ilga
skvernių. Jie visame sekė 
Prapuolenį, taip kaip lietu
viškieji laisvamaniai d-rą 

} Šliupą. Prapuolenio kny- 
;gos uždaviniu buvo diskre
dituoti lenkų kunigus Lie
tuvoje. Mat tie juodvar
niai nepasidalija žmonių 
skatikais. Mūsiškiems no-

I

Pilni blogų norų arba ne- 
suprantantie dalykų žmonės 
tankiai kartoja išmislus, 
buk socialistai nemyli tau
tos, nesą ir negali būti pa
triotais, atpenč — esą liau
dies ir tautos priešais. Lie
tuvių socialistus musų atža
gareiviai ir iki šiol nesiliau-. 
ja pravadžiavę „tautos išga
momis.” Tokiuose 
luose nėra nei 
krislelio tiesos, 
atbulai: socijalistai 
jų yra geriausiais 
tais, stropiausiais 
reikalų apgynėjais.

I.
KAS YRA PATRIOTIZ

MAS? _ .
Pažiūrėkime pirmiau, kas v?ja’ kovoja uz panaiki- 

yra patriotizmas. mimą skurdo ir įsnaudoji-
Patriotizmas reiškia mei- yy a.r patri0t(u.kiinej(ie-

meles apie tautos ir tėvynės 
meilę ? Ne! Jie negirdi bal- 

' so badu mirštančių darbinin
kų, nemato kada tie plusta 
kraujuose prie dirbtuvių už

išmis- 
mažiausio 

Kaip sykis 
ištikru- 
patrio- 
tautos

SMŪGIS LIETUVIŲ 
JUODVARNIAMS.

"Lietuvos Žinios” prane
ša, kad popiežius atėmė ku- 

"Jeigu gali mirti badu ir ’ nigui Prapuoleniui pralotu-

I
lę tėvynės. meile savo šalies ?raziats "V™?
ir tautos, yra tai didelis pa- .

■ traukimas laikyties „savu - 
!jų.” Tikrasai patriotas — 
i tokis, kuris patriotizmą turi 
darbuoias?edė?eiaimfe>ir 17 pareikalavimą didesnio kas-; 
bo savo HaudFei j” - kaį ni° duonos ir krinta 
Doetas MiekėriŠus vra iš? nais kar0 lauke! Vieni tik 
Saręs - trokšta sXo tau- tn.ea‘®iž™18dai“ »|
tą „pakelt, patobulint, norj jokias kliūtis dirba ir kovo- 
jaja visą pasaulį nustebint F ^^vis^zm .̂

. Tokiu v ra tariamasai pat- jungus jr mvlimas kiekvie- 
notizmas, 1 = < - -
stiprus ir

________ ____ ___  tvirtai Įsmenga liaudies sie- 
Laucevičius) yra kritiškam į Jon. Mylima vra ta šalis, 
padėjime. ” ’________ ’__ 1
d-ras A. Graičiunas, 
Vargšas guli ant mirties 
patalo, o jo moteris ir vai
kučiai yra kuodidžiausiame 
skurde L.

Draugai, musų šventa pa
reiga yra sušelpti bendrų 
idėjų varge ir ligoje esantį 1

SUŠELPKIME SERGANTI 
IR SKURSTANTĮ RA

ŠYTOJĄ.
Žinomas gabus dramų ra

šytojas ir "Veidrodžio” re
daktorius Br. Vargšas (Br.

I
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jausmas labai nas žmogus, kokios jis tau- 
naturahs, kuris tos nebutų, jįe myli netik sa

vo tautą ir liaudį, jie myli 
vxo. v-- —. ' visą žmoniją ir trokšta pa-'

Kaip praneša kurioje išvydome pirmuo- (jarvtį ja laiminga, todėl jie 
yra tikraisiais patriotais.

I IL

su PATRIOTIZMAS IR VIEŠ
PATAUJANČIOS 

KLESOS.
Nėra šiandien visuomenėj

naturalis jausmas išplau- 
širdies gelmių ir 
įsmengąs liaudies 

Bet klesinėj visuo- 
patriotizmas nėra

duobėse tukstan- i stę už parašymą . I 1 4 *. i

pie tai pamiršę, jeigu iki šiol retųsi VISUS lietuvių pinige-

Pagalvokit apie tuos.} 
ką nuo metų didvyriškai ken- j 
čia karės baisenybes; pagal- i 
vokit apie lavonus musų ka-} 
reivių, apie tūkstančius su
vargusių našlių ir našlaičių; 
suveskit į vieną vaizdą mili
joną nepabaigtų kančių; Įsi- 
vaizdinkit sau sunaikintus 
laukus, pajuodusius kaimų 
triobu ir bažnyčių degėsius; 
suskaitykit lenkų lavonus, 
kuriais užsikimšo Rabos, Du- 
naico, Vislos, Sano. Bzuros, 
Pilicos, Nidos ir Ožico upės: 
suspauskit visa tai savo min
tyje, taip kaip tėvas suspau
džia mirštančio kūdikio gal
vą — o ka tuomet akvvaizdoj 
tokios Gehennos reiškia gali
mas Varšavos paėmimas?

"Mąstykit visuomet, be pa
liovos, jeigu iki šiol buvot a-

B, '■ sius saulės spindulius, su j 
kuria esame surišti _sti-j 

įprais atsiminimų raiščiais.} 
Mylimi yra žmonės, r* 
kuriais apsipratome, su} 
kuriais žmogus dalijasi 
netiktai kasdienine duona, 
bet ir dvasios maistu — min-

draugą. Gabių ir talentin-: timis, jausmais ir sielos tro- lygybės, nes visa visuomenė 
gų žmonių mes turime la- (skintais. Mylima netiktai yra padalinta į klesas, t. y. 
bai mažai, o ir tuos pačius' savo šalies gamta, bet — kas j turčius gyvenančius kitų 
gabesniuosius musų veikė-I svarbiausia — savo tėvų triusu ir darbininkus, kurie 
jus veik kasmet skurdas iš- kalba, literatūra, dailė, my- yra išnaudojami ir gyvena Į 

• Įima yra liaudis, su kuria ri- dėl turčių. Tas atsiliepia ir 
ša mus visuomenės darbas, ant patriotizmo. Sakėme

bai mažai, c __ ___ r_____  . _
gabesniuosius musų veikė-I svarbiausia — savo 
jus veik kasmet skurdas iš-j 
plėšia, tai vieną, tai kitą iš 
musų tarpo ir išvaro be lai
ko į kapus. Neretai mes tik 
gailiai raudoti mokame ant 
kapo savo veikėjų; neleiski
me tad skurdui išplėšti

ša mus visuomenės darbas, ant patriotizmo, 
bendri vargai ir bendri jau, kad patriotizmas yra 
džiaugsmai.

Bet jeigu musų tauta yra kiąs iš 
niv mu albumui lopicsvi nelaiminga, jeigu tėvynė į tvirtai 
mums talentą, kol dar ne kenčia nelaisvėje ir rete-j sielon, 
vėlu. žiuose! Tada patriotizmas menėj
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___  __ _ I Yra didžiai "dievobai- i kas link to atsišaukimo, 
dakcija, ne£ administracija mingas” žmogus, keikia ra- tai p. p. A. Poškus, J. Luko- 

štus, kurie neturi kunigiš- ševičius ir A. Akronas nu- 
kos antspaudos, veisia da-i rodinėjo, kad būtinai rei- 
vatkas, laiko ilgiausias pa-, kalinga nors kiek galint 

’ ’ ’ ’ ” * , prisidėti prie tokio svarbaus
Į apšvietos platinimo darbo. 
, Bet, kaip visur, taip ir čia, 
j tuojaus atsirado "sorkių:” 
vienas duoda įnešimą, kad 

j tasai atsišaukimas suvisu 
atmesti be jokių apsvarsty
mų; antras vėl sako: "mes 
ir be jų knygyno mokame 
skaityti." Labai linksma 
girdėt, kad mokate, bet rei
kia atminti tas, kad nemo
kantiems skaityti knygos 
yra nereikalingos. Bet ta
sai jų "mokėjimas" yra la
bai abejotinas: nes jų pa
čių konstitucijoj ant pirmo 
puslapio yra pasakyta, kad: 
remti kiekvieną apšvietą 
platinantį darbą, o jeigu jie 
to nemato, tai tas reiškia, 
kad jie-toki "mokslinčiai,” 
kurie ištikrujų skaityti ne
moka.

Žinomas dalykas, už tą, 
kad neprisidėjote, apkaltin
ti jus niekas negali; bet kad

Už pagarsinimus nei re-

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.

KORESPONDENCIJOS

i maldas, sako prakalbas apie 
■ Dievą; ko pats negali išriš- 
jti, parsikviečia talkon iš ki
ltų miestų "klapčiukus;" lie
pia melsties, platinti šventą 
"vierą” ir pildyti Kristaus 
mokslą. Bet jis pats štai 
kaip jį pildo.: Izidorius Le- 
palotas negalėjo užsimokėti 
kunigo reikalaujamos duok
lės, kunigas nedavė šliubo, 
tuomet tasai paėmė šliubą 
pas advokatą ir gyveno 3 
sąvaitės su civiliu šliubu.

St. Petronis nenorėjo už
simokėti į parapiją, kuni
gas, vardan šventos ’vieros" 
platinimo, nekrikštijo kūdi
kio.

Kaip lietuviai gyvena.
Yra čia keletas žmonių, 

kurie skaito laikraščius ir 
knygas, praleidžia laiką 
dvasiniam tobulinimuisi.Bet 
tie visi yra kunigo keikiami. 
Kiti poterius arbuoja be

MONTELLO, MASS. 
Liaudies namo sukaktuvės.

Moterų veikimas visuo
menėj.

Musų korespondentai kei
sti. Apie parapijonus ir ku
nigų taščius pliauškimus jie 
po pusę špaltos prirašo, iš
garsindami jų veikimą, o 
kada pirmeiviškajai visuo
menei nusiseka kartais ir 
labai svarbus kultūros dar
bas nuveikti, tai musų ko
respondentai nei žodeliu 
laikraščiuose nepamini.

Štai Lietuvių Liaudies

I Į
sulas" vaidino kom. "Va- i 
gis.”’

Birželio 28 d., vakare, bu-' 
i vo imtynės. Ėmėsi K. šim-: 
I konis su A. Dinbinčkiu (?
f "
B-vės nariai.

Liepos 26 d. vestuvėse ta-

ATHOL, MASS. 
"Velnio kiaušiniai."

Kada į šį miestą atvažia
vo kun. Meškauskas, tai, ap
sižiūrėjęs, pasakė: "Čia y- 
ra velnias padėjęs du kiau
šiniu, o tie kiaušiniai yra: 
Lietuvos Sūnų ir Dukterų 
Draugija ir LSS. 114 kuo
pa." Ir nuo to laiko puolėsi 
kunigas tuos kiaušinius 
daužyti. Pirmiausia turėjo 
vargo su L.S. ir D. Dr-ja. 
Negalėdamas vienas drau
gijai užkenkti, pasikvietė 
talkon davatkas, bet ir su 
jų pagalba ne ką tepelnė: 
mat, senos, be dantų, tatai 
negalėjo suvalgyti kunigė
lio teikiamos "strovos." j 
Tuomet jau prasidėjo tik
ras kas šventadienį pirmei
vių iškeikimo darbas. Ėmė 
keikti pirmeivius iš sakyk
los, išvardydamas da-gi var
dais ir pavardėmis. Per iš
pažintį klausinėdavo žmo
nes prie kokių draugijų pri
guli, jeigu pasakydavo pri
guli prie pirmeivių — gąs
dino išrišimo neduosiąs. 
Vaikų nekrikštijo tų narių, 
kurie neatsisako prigulėti ną $10.00, J. Puščių $8.00 — 
prie laisvų draugijų, bet nie- viso sumokėjo b------ ‘
ko negelbėjo, viskas per- $109.00.
niek. _ _ . „ . _ Bet ar pirmas toks atsiti-

Susitvėre Apsvietos Ra- kimas, ar pirmą šimtinę už- 
lmniorsi<s noculrA- ”.Tan ___ i__ o

per9tojimo ir didesnę dalį jųS tiesiog ignoruojat, \— 
liuoso laiko praleidžia baz- priverstas esmi parodyti vi- 
nycioj, o likusie pasiheka suomehei jūsų "gerus'
šiaip dievobaimingais žmo

NEVVARK, N. J. 7 . .
Ir vėl žmogžudystė tarpe P°, areštuotas E. K. M. (iš 

lietuvių.
Koms su a. uinDincKiu (r i Nepasibaigė dar istorija 
Red.); abudu L. L. Namo!su žebr.10 užmušėjais, 
B-vės nariai. Imtynės vaiz-1 nespėjo svetimtaučių ir bė
dino kovą, kaip sunkiai pen- j spauda pranešti apie 
kių metų bėgyje L. L. N. B- h®7
vės nariai turėj’o imties su * . .................. .............
įvairiais priešais. Pergalė- 
tojum buvo K. Šimkonis, pu
blika jam gausiai aplodira- 
vo ir apdovanojo gyvų ge
lių bukietu.

Pelno per visas tris dienas 
_____ _________ namo naudai liko $70.80.

Namo Bendrovė apvaikščio-1 Reikia tarti žodelis apie 
jo 5-kių metų savo gyvavi- moterų darbštumą ir su- 
mo sukaktuves, kuriose da- pratimą visuomeninio dar- 
lyvavo ir keletas vietinių 
korespondentų, bet į laikra
ščius ir iki šiol nei vienas 
neparašė. Rodos, kad tai 
visai paprastas nuotikis. 
Gal butų ir paprastas, bet, 
žiūrint iš kultūrinio atžvil
gio, sukaktuvių apvaikščio- 
jimas turėjo vietos lietuvių 
tarpe gana didelę reikšmę: 
parodė, jog tarpe vietos vi
suomenės dar galimas yra 

tai į solidarumas, sykiu paaiškė
jo, jog musų moterų tarpe 
yra gana kultūringų ypatų, 
kurios gali drąsiai stoti gre
ta apšviestesnių svetimtau-' 
čių moterų.

Kada sumanyta rengti su
kaktuves, L. N. B-vė atsi
šaukė į visas vietos draugi- j 
jas ir pavienius veikėjus,! 
kad visi pašvęstų savo spė- į 
kas. Šv. Roko, lietuvių Pi- ' 
liečiu ir Moterų "Birutės” 
Dr-jos paskyrė iš iždo tam i 
tikslui po $10.00 ir po 2 veik-1 
lesniu nariu sukaktuvėms i 
SUI€?^1 • j- 'gavo. Dabar turi 13 narių,
i i Visa bėda tik tame, kad tar-
kirtą -A 27 n1 28 birželio. vietinių veikėjų nėra nei 
Atėjus 26 d. birželio, mažo- vi€no ka]bėtojo, o iš kitų 
joj svetainėj buvo surengta; miestų neparanku parsi- 
vakanene. Pasirodė pui- kviesti, kadangi šis miestas 
kiai papuošti stalai; pne nuo kįty stovi nuošaliai, 
kiekvieno stalo buvo para- Kuopa dabar> berods> sto_ 
sai. Ant stalų pridėta iv ai- vidutiniai, turi savo kny- 
nų-ivainausių rusiu valgių, galima gauti dykai
Valgiai pagaminti buvo lie- pasiskaitymui knygų, tik

kokios priežasties? Red.), 
teismas nuteisė užsimokėti 
$50.00, advokatas kaštavo 
taip-pat apie $50.00. Tai 
štai kur musų žmonės pini
gus deda.

Į

bo. Montelliečių didžiuma 
netik nebenori klupčioti baž
nyčiose prieš Romos trusto 
altorius ir garbinti svetim
taučių įpirštus mums die- 

i vus, bet tūlos jų mėgina vi
suomenės dirvoj ne mažiau 

i veikti už vyrus. Draugijose 
Įima balsą ir svarsto reika-

I

P. Skardulis.
LA WRENCE? MASS. 

Margumynai.
Pas mus naujienos tokios. 

Liepos 31 d. "Birutės” Kliu- 
bas socijalistų svetainėj 
(Maple Parke) turėjo pik
niką. Publikos buvo labai 
daug privažiavę iš visų ap
linkinių miestelių. Birutie- 
tės visad moka svečius gra
žiai priimti. Jos išpuošė

tuvių tarpe, kaip štai ir vėl 
prisieina laikraščiams mi
nėti pasibaisėtinus lietuvių

. darbus.
' Rugpiučio 1 d., ryto metu, 
1248 Elm gatvės gyventojai 
buvo nugąsdinti šūviais, ku
riuos paleido iš revolverio į 
5 žmones Jurgis Valavičius, 
40 m. amžiaus, kuris, kaip ir 
Norwoodo kruvinos trage
dijos kaltininkas Jurgelevi
čius, buvo chroniškas alko-1 parką visokiomis lempomis, 
holikas ir ilgai vartojo svai- vakare toki iliuminacija at- 
ginančius gėrimus. rodė labai dailiai.

J. Valavičius sužeidė savo * * *
buto šeimininką Antaną Rugpiučio 1 d. tas pats 
Pranaitį, įvarė vieną šūvį "Birutės” Kliubas buvo su- 
į juozmėnį. Pranaitis guli rengęs prakalbas. Kalbėjo 
miesto ligoninėj, gydytojai Į F. J. Bagočius. Labai 

j ir 
. Antras Valavičiaus Į merginų vargingą gyveni- 

ršautas tapo per dešinę mą, dėlei kokių priežsčilj 
■ ..........

his svkiu su vvrais, nekurtos ??ko žaizda nesanti pavo- gražiai nupiešė moterų 
netgi prakalbas bando sa-JB“1.®**- ■ 
kvti. Visa tai rodo, ka 
Montellos lietuvių visuome
nė pilnai pradeda pribręsti. 
Sakoma, ta tauta yra civi
lizuota, kuri turi kuodau- 
giausia apšviestų, kultūrin
gų moterų. Montellietės ga
lėtų pilnai būti pavyzdžiu ir 
kitų kolionijų lietuvėms.

A. Vaitkus.

usę plaučių Jonas Misiuns- moteris yra žeminamos 
is (Muncius). Gydomas neduodama joms lygių 

St. James’ ligoninėj, gydy- sų. 
tojai abejoja apie jo pasvei- * * *
kimą. Sekanti, ant kurių Liepos 31 d. atsitiko 
gyvasties Valavičius kėsino- dėlė tragedija. Lenkų 
si, yra: A. Pranaičio mote- Mykolo svetainėje, kurioje 
ris Veronika, Pranaičių 11 užlaikoma svaiginančių gė- 
metų_ duktė ir Karolis Vidu- rimų ir kurioje renkasi ru-

* . sai, lenkai ir sulenkėję lie-

>” no- 
Aš čia nesakau, kad

i na- 
;" yra 

tiktai 
ant nelaimės visai mažai jų 
ten randasi ir tokiu budu

nis.
nėmis, jie yra parapijos na- minėtos draugijos visi 
riais ir laiką praleidžia mal- nai toki "pirmeiviai ;r‘ 
dose, biauriose kalbose, prie įj- ideališkų vyrukų,
bačkučių tuštinimo.

Tokių darbų vaisiai labai
dažnai pasirodo. Štai rug-į Ratelio atsišaukimas likosi 
piučio 1 d. tapo areštuota:: be pasekmių.
R. Gaidžiunas ir jo moteris 
Paulina, K. Butėnas, K. La
penas ir J. Puščius. Rug- 
piučio 2 d. įvyko teismas ir 
nubaudė šiaip: R. Gaidžiu-1čiams 
ną $60.00, jo moterį $16.00, ■ rateliečiams

Dabar, kaip girdėti, rate- 
liečiai mokinasi didelį vei
kalą "Valkata,” kurį, tur
būt, praėjus vasaros karš- 

i vaidins. Patartina 
. - _ _ _________ > nenusiminti

K. Butėną $15.00, K. Lapė-, dėlto, kad nevisi vra jums 
~ einnn T ’ prielankus, bet nieko nepai-

sumokėjo bausmių • sant žengti dailės ir apšvie-
tos keliu pirmvn.

Savit. Pas. Sk. Narys.

di- 
šv.

telis, kunigas pasakė: "Jau 
velnias padėjo trečią kiauši
nį." Dabar antai susitvėrė 
Lietuvių Piliečių Kliubas, 
tai kunigas 25 d. liepos visą 
pamokslą pašventė prakei
kimui to kliubo ir vėl tarė: 
"Jau velnias padėjo ketvir
tą kiaušinį Atholyj."

Taigi, kaip skaitytojas 
gali matyti, atholiečiai vis 
žengia pirmyn, o kunigo 
balsas neina į dangų.

Kunigas ir parapijonai.
Kol į musų miestą įsipra

šė kunigas, tai buvo toks 
jau geras, nekaltas, kad ža
dėjo net gaspadinės nelai
kyti. Tiesa, visi tuo buvo
me nustebinti. Parapijonai 
užėmė 3 gražius kambarius 
ir pats kunigas eidavo pas 
p. Venciuną valgyti. (Ven.

*‘užlaiko valgy’klą), bet po 
kelių mėnesių, nieko nesi
klausęs, nusisamdę butą su 
daugybe kambarių, susipir- 
ko už keliolika šimtų rakan
dų, parsikvietė didelę Mari
joną, ir jau be parapijonų 
malonės norėjo šiltai gy
venti, o jus mužikai tik pi
nigų neškite.

Parapijonai pradėjo pyk
ti ir kilti prieš kunigą, bet 
"tėvelis," kad sušuks iš sa
kyklos: "Aš galiu $500 iš
leisti per mėnesį jūsų nesi
klausęs,” tie vergai ir nuti
lo.

Prieš Kalėdas kunigužis 
pasisakė išvažiuosiąs ir kad 
žmonės sumestų jam kiek 
aukų, nes po stubas nekalė
dosiąs, 
šimtų, 
pasakė: 
žiuosiu ir eisiu per stubas 
rinkdamas.” Na, ir prasi
dėjo elgetavimas. Dabar 
renka net popiežiui aukas 
ir žada vėl išvažiuoti.

Yra "didelis blaivinin
kas,” bet kada Lietuvių Ap- "prielankiai" link to paties 
švietos Ratelis surengė dis- dalyko atsineša Snvitarpi- 
kusijas prieš balsavimą sa-!nės pašalpos skyrius, gv- 
liunų ir Jonas Kavlaičia su vuojantis po augščiaus mi- 
A. Kaladzinskiu nuėjo pa- nėtos kuopos čarteriu. Ka- 
prašyti, kad praneštų baž- da, raštininkui perskaičius 
nyčioj žmonėms apie disku- į nuo teatrališko Ratelio laiš-

simoka ?
Korespondentas.

I

DES MOINES, I0WA. 
Užmuštas kasykloje.

Gegužės 21 d. liko anglių 
kasykloje sunkiai sužeistas, 
nupuolusio nuo 8 pėdų aug- 
ščio akmens, Jokūbas Rum
šas, kuris pagyvenęs 6 vai. 
mirė.

Velionis buvo 27 m. am
žiaus, laisvų pažiūrų ir ci- 

________ x ______ ^ viliškai vedęs vos 6 mėne- 
savo gyvavimo laiką, daug šiai atgal. Paėjo iš Rasei- 
yra pasidarbavęs dailės ir nių pav., Švėkšnos vai., Už- 
apšvietos srityse. Sutaupi- i laukio kaimo, 
nęs šiek tiek pinigų, nutarė j 
įsteigti viešą 
knygyną, kuriame, turin
tiems norą skaityti, galima 
gauti_įvairaus turinio kny- 
gy- J _

SO. OMAHA, NEBR.
Knygyną steigiant

Beveik jau metai laiko, 
kaip pas mus susitvėrė Te
atrališkas Ratelis, kuris tu
rėdamas nemažai gabių ir 
turinčių norą visuomenei 
veikti narių, per tą trumpą

Lai būna jam lengva že-
Lietuvišką mele! C. Shilling.

Sumesta keletas 
Surinkęs pinigus 
"Dabar dar neva-

WORCESTER, MASS.
Kun. Delionis savo para- 

gų. Būdami tečiaus netur- pijonams parengė pikniką, 
tingi, kreipėsi į visas vieti-. užkviesdamas ir kitus paša- 
nes lietuvių draugijas su 
pranešimu apie tą svarbų 
užmanymą ir sykiu su pra
šymu paremti tą prakilnų 
apšvietos platinimo darbą. 
Lig šiam laikui, kaip girdėti, 
da nei nuo •vienos draugijos 
nei kokio atsakymo negavę; 
bet apie dvi, kaipo man ge
rai žinomas, taipgi gerai ži
nant išreikštos mėnesiniuo
se susirinkimuose jų nuomo
nės link to knygyno, aš čia 
ir noriu biškį pakalbėti.

i S.L.A. 87 kuopa, kaipo pa
vyzdingiausioj] tarpe vie
tos lietuvių visuose prakil- 
nuose ir vertę turinčiuose 
darbuose, taip ir čia, pa
rodė labai malonų prielan
kumą: norėjo paaukauti iš 
kasos, bet paaiškėjus, kad, 
kasoje mažai pinigų randa- į 
si, nutarė surengti kokią 
nors pramogą ir visą likusį 
neiną, paskirti knygynui. į 
Už tai S L. A. 87 kuopa už
sitarnauja garbę nuo lietu
vių visuomenės ir širdingą 
ačiū nuo Teatrališko Rate
lio.

Dabar pažiūrėkime, kaip

I

linius žmones. Publikos at
silankė gana skaitligai. Bet 
alučio tai netruko. Tūli 
taip nusivaišino, kad visi 
kampai buvo pilni... Pikni
ko pelnas eis krvžiaus ant 
lietuviškų kapinių pastaty
mui.

Tikrai gėda tokius pikni
kus rengti ir da kryžiaus 
naudai. Pažangioji visuo
menė turėtų šalinties nuo 
tokių kunigo rengiamų pik
nikų.

Aimanuotojas,

nuo teatraHško Ratelio laiš-

WORCESTER, MASS. 
Įdomiausis programas.

■ Nedėldienyj. liepos 25 d. 
"bačkiniai" katalikai ir visi 
Worcesterio senberniai tu- 
rėjo milžinišką pasilinksmi- 

, nimą-pikniką. Pikniko pro-' 
gramas buvo sekantis: 5 
bačkos alaus ir degtinės po 

i galioną, turėjo pristatyti 
kiekvienas senbernis: vėliau 
įkaušusių vyrukų pliovonės 
keiksmai ir sodomiški pasi
elgimai su moterėlėmis iri 
merginomis.

Senberniai programoje 
atsižymėjo pilnoj to žodžio 

i prasmėj, nes nugabenti tei-j 
sinan ant rytojaus gavo nuo, 
teisėjų atsižymėjimo diplo
mus ir lietuvių tautą dar 
sykį "pagarsino" svetimtau
čių akyse, kaipo... skandalis-

tis, Prūsų lietuvis. h
Šitą baisų darbą Jurgis tuviai, kilo kruvina kova. 

Valavičius atliko būdamas Paleista darban peiliai, bon- 
girtas; jis per kelis pasta- kos; nusipiaustė ausis ir su- 
ruosius mėnesius smarkiai Į siskaldė galvas įkaušę fa- 
gėrė.

Apšaudęs minėtus žmo
nes, Valavičius užtaisė iš- 
naujo revolverį ir įnėjęs 
virtuvėn pats į save paleido 
du šuviu ir už pusės valan
dos mirė.

Šios kruvinos tragedijos 
priežastis tebėra neišrišta: 
vieni sako, kad Valavičius 
iš didelio girtuokliavimo 
prie to priėjęs, kiti sako, tu
rėjęs pirmiau pelningą dar
bą, o dabar senai nedirbęs, 
tai ir daėjęs iki sužvėrėjimo 
laipsnio. Gali būti, kad ne- . 
laimingąjį prie to privedė barbarizmą ir šiandieninę 
alkoholizmas, bet koks pa- politiką. Musų kuopos tik- 
matas esant be darbo, arba slas buvo po prakalbai pa- 
prasigėrus, žmones šaudyti? daryti kolektą tarpe susi- 
Čia, greičiausia, yra su tuo rinkusių, nuo karės nuken- 
surišta koki paslaptis. Nuo tėjusiems Lietuvos žmo- 
nekurių girdėjau, kad tarp nėms, ką priminė baigda- 
nusižudžiusio ir sušaudytų mas kalbėti drg. D. Klinga. 
ypatų ėję varžytinės, taip Bet deja! Męs vis nelaimin- 
sakant, už "Rojaus obuolį:” gi! Tą dieną, kada buvo 
vieni jį skynė, kiti pavydėjo, rengiamos prakalbos, pa- 
Tas ir pagimdęs tą viską, kirto gyvenimo siūlą mirtis 
Aš nuo savęs neturiu tam musų vieno draugų, F. Sa- 
prirodymų. Taip girdėjau muolio, kuris nuo susitveri- 
tik žmones šnekant. mo 15 kuopos buvo ištiki-

* * * mas narys iki mirčiai. O
Kitas atsitikimas irgi liu-1 taipgi prigulėjo ir laisvoj

__ ------------ ------- v - . . . . dnas. A. St—čius, dievo- draugijoj, kur daugiausia
svetainėj, gražiai išpuoštoj,, gi svietelis taip subedievė- į baimingas vyras ir mėgiąs kuopiečių priguli. Dėlto
jaunimas linksmai pasišoko. Į jo?................ : išsigerti, jau kelintą syk pa- turėjom atiduoti jam pas-

meta savo moterį, palikda- kutinę tarnystę, palydėdami 
mas ją su mažom dukrelėm į kapus. Reikia pažymėti,, 
varge. Nebūtų nuostabu, kad tas mus draugas nuo* 
kad taip darytų kunigų kei- kada pakrypo į gerąją pu- 
kiami bedieviai, dabar-gi Į sę, visada buvo ištikimas; 
taip elgiasi šv. 
kareivis.

* ♦ *

Nedėlioj, 1 d.
ant Ferry ir Jackson gat-1 suvėlinom prakalbas 
vių suvažinėjo gatvekaris ant 3 valandų, kaip bn- 
jauną vaikiną, ant dviračio vo paskirta, dėlto ir aukų 
bevažiuojantį. Vaikinas ant mažai buvo galima surinkti, 
vietos buvo užmuštas. kadangi tik išrinktieji liko-

* * * si. Tad surinkta L.Š.F.
Antanas K—rius, senber- $3.80, kuriuos pasiunčiau 

nis ir saliunų "paukštis,” 2 iždininkui.
d. rugpiučio turėjo prasiša- Antram atvejui kalbėjo 
lint nuo policijos už sumu-jdrg. Klinga apie socijaliz- 
šimą Juozapaičio (Paukšte
lio).

DĖS MOINES, IOWA.
LSS. 160 kp. buvo visai 

susilpnėjus, bet kada L. S. 
D. Draugija birželio 6 d. bu
vo pasikvietusi M. X. Moc
kų su prakalbomis, tad ir 
socijalistų kuopa laek atsi-

tuvių moterų sekančiai: p. 
p. Petrauskienės, šulienės ir 
Mirlingienės — lietuviškų 
valgių vakarienė: p. p. Stir- Į 
blienės, Rendzevičienės ir: 
Daržinskienės 
valgių vakarienė; p. p. Mi
neikienės su dukterimis — 
latviškų valgių vakarienė; 
p.p. Vinkšnaitienės, Bražie- 
nės — amerikoniškų valgių 
vakarienė. Tokis musų mo- i 
terų pažangumas darė la- kares irK kam karės
bai malonų įspūdi. Susinn- aįne§a naudą. Antrą vaka- 
kusi publika sėdo pne ispuo- ra kajbėjo temoje: "Kas tiki 
stų stalų ir valgė su pasidi- j Kristų> gaus $1000.00." 
dziavimu lietuvių benui daugy-bės prisirinkusios 
gnezant publikos neatsirado nei vie-

Po vakarienei didžiojoj no tikinčio Kristui. Nejau-

vokiškų

reikia užsistatyti kaucijų, 
kiek ta knyga verta. Kny
gynas atdaras kas vakarą 
(217 E. S. 9th st.) Knygiu- 
mi yra P. Čiapas.

Grįždamas iš So. Omahos 
į Chicagą buvo pas mus ir 
vėl apsistojęs M. X. Mockus. 
Socijalistų kuopa 29 ir 31 
liepos surengė jam prakal
bas. Kalbėjo apie karę, kas

sijas, griežtai atsisakė tą j ką, pirmininkas paprašė na- tų ir peštukų tautą, 
padaryti. rių išreikšti savo nuomones ' ” * *rių išreikšti savo nuomones

Birželio 27 d. buvo skiria
ma, kaipo propogandos die
na. Nuo 2 vai. po pietų ė- 
mė rinkties publika iš visų 

, pusių. Užgriežus benui, pa
kilo scenos uždanga ir atsi
dengė estrada, išpuošta mo- 

. t erų gyvomis gėlėmis su pa
rašu angoje: "Sveikinam 
draugai!” "Veikim išvieno 
ir ant toliau!"

i Pirmininkas, atidaręs su
sirinkimą paaiškino jo tiks- 
’a ir perstatė Mokslo Dr-jos 
chorą, kuris sudainavo tau
tinį himną ir "Marsaljietę." 

Toliau buvo vardais iššau
kti visi buvusie 5-kių metų 
pirmininkai su administra
cija ir visų dr-jų prisidėju
sių prie rengimo sukaktu- 

, vių, pirmininkai. Susėdus 
Į visiems ant estrados, prasi
dėjo vaikų draugijėlės "ži

burėlio" maršavimas, benui 
Igriežant. su gyvu gėlių vai
nikais. anmaršavę atėjo pas 
estradą ir klojo vainikus. 
Vėliau nustoję į eilę uždai- 
navo "Sveiki, broliai, dai- 
nininkai." Toliau sekė visų 
pirmininkų prakalbos, ku
riose nurodyta, kokias kliū
tis ir vargus turėjo pakelti 
L L. N. B-vė ir ragino visus 
prigulėti prie L. N. B-vės.

Mockus išbuvo čia visą 
sąvaitę, bet prakalbos su
rengta tik dvejos, nors kal
bėtojas nieko nereikalavo 
nei už kelią, nei už sugaiš
tas dienas. Socijalistų kuo
pos nariai verti papeikti, 
kad mažai teveikia. Ištik- 
rujų, draugai, mums reikia 
daugiau veikti!

Aukų 
!Der abu 
!$7.45.

lėšų padengimui 
vakaru surinkta

Dukterų dėdė.
I

Isiskaldė gaivas įkaušę fa
natikai. Policistai 2 veži
mu nugabeno nuovadon 
girtų lenkų ir dar rado 45 
skrynias alaus, kurias taip
gi su savim paėmė.

Mažoji Varguolė.
MINERSVILLE, PA.

Birželio 27 d. buvo pa
rengtos Marlin Parke L.S.S. 
16 kp. prakalbos. Kalbėto
jo užduočia buvo išaiškinti 
darbininkams Europos ka
rės baisenybėse Kalbėtoju 
buvo drg. D. Klinga ir ga
na plačiai išaiškino karės

dabar-gi sę, visada buvo ištikimas; 
Kazimiero Nedarė permainų apsive- 

dant, laisvai apsivedė, lais
vai ir mirė, be prietarų, 

rugpiučio) Taigi dėl šito atsitikimo 
net

N

NETTLETON, PA.
Darbai silpnai eina. Lie

tuvių yra nemažas būrelis.; 
Visi karšti katalikai. Laik- 

i raščių neskaito. Jiems rupi 
kazirės ir maldos, o kai pa
mato skaitant "Keleivį," tai Nei saužudvs Valavičius, 
tą žmogų pasmerkia taip, nei pabėgėlis St-us, nei peš- 
kad jau nei pypkės tabako {' ’ ’
nesąs vertas.

Kada jus, fanatikai, pa
busite iš snaudulio, nusto
site garbint stabus. Nuei
nate bažnyčion, kur sienos. 
nrJ’abintos stabų paveiks-, 
lais ir žydų dievų stovylo- i 
mis ir prieš juos liejat aša- 
rns! Ne, meldžiamieji, nei 
švriti stabai pagerins žmo- 

I rajos ateitį, bet mokslas ir 
'susipratimas, tad ir turime 

Vokietukas. Po prakalbų L T. K. "Vie- prie jo žengti. A. S.

I
I

f
. tukas K-rius, nei vienas lai
kraščių skaitymų neužsiė
mė. Yra tai žemos doros 
du laisvamaniu, o pastara-, 

i sis A. St. katalikas.
Atomas.

WESTFIELD, MASS.
Girdėti kitur darbai ge- 

rinasi. pas mus-gi atleidžia 
kas dien po keliolika darbi
ninkų.

Slaptų smuklių musų lie
tuviai palaiko po kėlės.

mą ir jo reikalingumą, ra
gindamas prisirašyti prie 
vietinės kuopos. Bet nelai
mė, kad ant pabaigos likosi 
tik vieni kuopiečiai, dėlto 
nebuvo kam rašytis ir kuo
pa nieko nepelnė.

Aukavo šios ypatos: St. 
Luckus 25c.; V. Ramanaus
kas 25c.; J. Čiudinas 25c.; 
M. Jurkša 25c.; A. Morkus 
25c.; J. Ramanauskas 25c.; 
A. Arbošauskas 50c.; A. Ja
nulaitis $1.00. Smulkių au
kų surinkta 80c. Sy’ iu $3.80.

J. Ramanauskas.
Aukas priėmiau.

T. L. Dundulis.

i
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Kodėl aš taip
Pasikalbėjimas 

Maikio su Tėvu

— Tėve, ko tu verki?
— Aš neverkiu, vaike.
— Nesigink, tėve. Aš ma

tau tavo akįse ašaras. Buk 
atviras, tėve: pasakyk, kas 
yra tavo ašarų priežastimi.

— Laikraščiai rašo, kad 
prūsas paėmė Varšavą.

— Neverk, tėve, juk Var
šava ne tavo tėvynė. Varša
vos gyventojai, sakoma, net bombas, 
džiaugiasi, kad vokiečiai žinoma, 
paliuosavo juos iš caro 
tenos.

— Kaip neverkti, 
kad su tuo surišta čiela eilė 
mano nelaimių. Visų pir
ma. aš buvau subečinęs su 
vienu socijalistų iš dešimts 
dolerių, kad Varšavos prū
sas nepaims. Dabar peėmė 
ir prapuola mano dešimtinė.

— Nesigailėk, tėve, tos 
dešimtinės. Tu gavai už ją 
gerą lekciją ir dabar busi 
daug gudresnis. Mokslas, 
tėve, visuomet kaštuoja pi
nigus.

— Aš. vaike, visai nejau
čiu. kad nuo to man butų 
pribuvę kiek-nors gudrumo. 
Ir dabar aš prisiekiau, kad 
daugiau į betus neisiu, 
kol gyvas busiu.

— Matai, tėve, tame 
ir yra pamoka.

— Bet tai ne viskas, 
ke. Sako, kad dabar 
sas eina ant Kauno krepas- 
ties ir nori Vilnių paimti.

— Ir paims, tėve.
— Vaike, taip nesakvk.
—Kodėl?

— Aš esu taipgi subečinęs 
su vienu laisvamaniu iš $10, 
kad Kauno vokiečiai nepa
ims. o už Vilnių esu pastatęs 
20 dolerių.

— Tai kodėl tu taip neiš
mintingai padarei, tėve?

— Taip išėjo, vaike . Jis 
įžeidė katalikiškus mano 
jausmus.

— Kas?
—Tas laisvamanis.

— Kokiu budu?
— Jis sako, kad prūsas 

užims visą Lietuvą ir visus 
kunigus suvarys į Nemuną. 
Mane tas užgavo ir aš jį pa- 
vadinnau durnium. O jis 
žiuri į mane ir juokiasi. 
Mane paėmė piktumas. Sa
kau, tu čia iš manęs nesi
juok, ba aš buvau ant vai
nos su turkais ir žinau rus- 
kio vaisko chrabrastį. Jei 
prūsas ir paimtų kokį mies
tuką. ale kai prieis prie 
Kauno krepasties, tai rus- 
kiai sumuš jį taip, kad 
Hamburgo steiką bus gali
ma daryti, O jeigu jau ko
kia šėtono galybė ir padėtų 
prusai paimti Kauną, tai jis 
jokiu budu nepaims Vil
niaus, kurį saugoja stebuk
lingas panelės švenčiausios

abrozdas. O jis kaip ims 
'juokties! Sako. Kaunas gal 
Į ir galės porą dienų prieš vo
kiečius laikytis. nes tenai 
yra šiokia tokia tvirtovė, o 
Vilnių jie paims be jokio 
sunkumo. Sako, ir stebuk
linga tavo panelė nusiris 
stačia galva žemėn, kaip vo- 
kiečioi pradės leisti savo 

Toks bliuznijimas, 
negalėjo neįžeisti 

le- mano jausmų. Kad paro- 
i džius, kaip jis klysta, aš kir- 

vaike. tau iš laižybų, kad vokiečiai 
nepaims nė Kauno, nė Vil
niaus.

— Labai gerai, tėve. Gal 
būt, kad dabar tu pasimo
kinsi. Nes kitaip tau proto 
negalima įdėti. Anąsyk jau 
aiškiai išparodžiau. kad ste
buklai ir šventųjų paveiks
lai prieš mokslą ir spėką 
nieko nereiškia, o tu vis da 

j nenori tam tikėti.
— Kaipgi tam tikėti, vai

ke? Nejaugi panelė šven- 
įčiausia, kuri tiek stebuklų 
yra parodžius, dabar neap
gintų nuo protestonų užplu
dimo Lietuvos?

— Niekus, tėve, kalbi.
— Kaip tai niekus!
— Kurgi tu panelę šven

čiausią matei? Kur tu ma
tei stebuklus?

— Vaike, nekalbėk taip! 
bedieviškai, ba man darosi | 

i baisu. Da perkūnas gali j 
• trenkti.

— Nebijok, tėve: perkū
nas negali trenkti, nes de
besio nėra. Ar atsakysi jį 
mano klausimą?

— Vaike, ar tu pasiutai.
i ar ką ? Argi tu nematei ste-' 
buklingo panelės švenčiau- 

' sios abrozdo iš Aušros V ar
tų Vilniuje?

— Taip. tėve, tą paveiks
lą aš mačiau, bet aš nema- 

! čiau jame nieko stebuklin
go- 
gaus

Pe

jau

vai- 
pru-

I

ir paprašė Aliukonienės, 
kad duotų jam vakarienės. 

------ -— . Aliukonienė išėjus pašau- 
Bernardo Montvido jau fcė Jurgelevičiaus moterį, 

j kuri sėdėjo lauke ant laip
tų, ir pasakė, kad jos vyras 
prašo vakarienės.

Jurgelevičienė tuojaus už
lipo ant viršaus. Jurgelevi
čius išrodė susijudinęs ir 
verkė. Jurgelevičienė pa
davė jam valgyt ir išeidama 
į savo kambarį pasakė juo
kais: "Neverk, jaunamar-

tanavičių. Nedėlios vakare, tarp kojalių, po pažastimis, D Mnntuirln nohnra ’
7 d. vasario, kalbėjau L. U. po smakruku ir kitur, kur rlUIllViuu JaU llvUCId. i 

•I _ • x « K., V/orcester, Mass. Pa-
llgai tyiCjaUi nedėlyj dirbau pas Paltana-

tik prieina oda prie odos.
Iššutintą reikia taip-pat 

gydyt, kaip ir pučkuotą 
karštį. Niekados nevarto- 
kit muilo ant paraudusios 
odos. Vietoj muilo dėkit so
dos į vandenį.

Reikia labai saugoti, kad 
kūdikis neįsidrėkstų sau o- 
dos. Reikia paimti dvi da
li smulkaus kornų krakmo
lo (corn starch), trečią da
lį borinės rūgšties (boric 
acid) ir viską per retą aude
klą persijojus pabarstyti iš
šutusias vietas. Turbut jau 
nėra reikalo ir aiškinti, kad 
kūdikiui susišlapinus, palu
tes reikia tuojaus nuimti, 
kad kūdikį visuomet reikia 
užlaikyti sausai ir švariai.

Galvos pluta.
Tankiai ant kūdikių gal

velės užsideda pluta ir pasi
daro geltonų šašų. Tuos ša
šus reikia suminkštini, pa
tepant juos ant nakties va
zelinu arba alyva. Išryto gi 
galvutę reikia išmazgoti šil
tu vandeniu su kastilišku 
muilu (angliškai: castile 
soap).

Jeigu pluta 
atkartokit tai pakol galvu- 
kė nusivalys. Atsiminkit, 
kad niekados neluptumėt 
šašų nagais arba šukomis, 
nes mažiausis odos įdrėski
mas gali išplėtot ligą. Tie 
šašai paprastai išnyksta į 
kelias dienas, jeigu juos gy- 
dyti taip, kaip aųgščiau nu
rodyta.

Vidurių užkietėjimas.
Jei kūdikis neina laukan 

kas 24 valandos ar bent ma
žiausia sykį į 36 valandas, 
tai reiškia, kad jis netaip 
užlaikomas, kaip reikėtų. 
Krūtimis maitinami kūdi
kiai paprastai gauna tiktai 
tuomet užkietėjimą, kada 
motinos valgyje yra perma- 
ža liuosuojamojo maisto. 
Tokiam atsitikime, 6 mėne
sių kūdikiui galima kas ry
tas duoti tarpe maitinimų 
valgamajį šaukštą perkoš
tos orančio sulties.

Iš bonkų maitinamiems 
kūdikiams taip-pat galima 
duoti vaisių sulties, o nuo 
keturių mėnesių galima pra
dėt jau duot skystos aviži
nės putrelės.

Bet turbut geriausis bū
das apsaugojimui kūdikio 
nuo užkietėjimo yra — pri
pratinti kūdikį eit laukan 
kasdiena tuo pačiu laiku. 
Pratinimą reikėtų pradėt, 
kuomet kūdikiui sueina 3 
mėnesiai, ir pratint jį tolei, 
pakol tas liks jo papročiu. 
Tas įves kūdikiui nuo pat jo 
gyvenimo pradžios ne vien 
tik paprotį, kuris paskui ga
lės būt pamatu gerai jo 
sveikatai, bet ir motinai pa
darys daug palengvinimo.

(Šis straipsnis parūpin
tas Vaikų Biuro prie Suv. 
Valstijų Darbo Ministeri
jos.)

nebėra ant svieto. Rugpiu- 
čio 6 naktį Connecticut val
stijos kalėjime jį pakorė už 
nužudymą kun. Žebrio ir jo 
gaspadinės.

Eidamas ant kartuvių 
Bernardas išrodė nusigan
dęs, susijudinęs ir karštai 
meldėsi. Kaip "Waterbury 
Republican" rašo, jis kalbė
jo poterius eidamas iš savo 
celės ir po kartuvėmis, iki 
užmovė jam ant galvos juo
dą maišą.

Kada užnėrė jam kilpą, 
jis sušuko: "Not guilty!” 
(nekaltas).

Prieš mirtį jisai dar sykį 
atkartojo, kad kunigo Žeb
rio nužudyme niekas dau
giau nedalvavo, kaip tik jis 
ir P. Kiaulėnas. Pastarasis 
nušovė kunigą ir pasmaugė 
jo gaspadinę. Jievą Gilmo- 
naičiutę, o jis, B. Montvi- 
das, tiktai ištolo žiūrėjęs, 
bet savo rankų prie žmog
žudystės nepridėjęs.

Šnipas Malinauskas buvo 
prasimanęs pasaką apie 
raudonrankių draugiją," 
kuri buk tai surengusi kun. 
žebrio nužudymą. B. Mon- 
tvidas tą pasaką buvo už
ginčijęs jau teisme ir da
bar, eidamas mirtin, vėl 
pasakė, kad tokios orga
nizacijos čia visai nebuvo. 
Apart jo ir Kiaulėno niekas 
daugiau apie kunigo užmu
šimą nežinojo.

Kun. Žebrys, New Britai- 
no lietuvių klebonas, ir jo 
gaspadinė, Jieva Gilmonai- 
čiutė, buvo nužudyti klebo
nijoj 8 vasario, pereitą žie
mą. Kunigas buvo nušau
tas, o gaspadinė pasmaugta. 
Šita žmogžudystė buvo pa- 
pilydta su plėšimo tikslu, 
žmogžudžių ilgai negalėta 
susekti. Tik po kiek laiko 
policija suėmė Wilmingto- 
ne, Dek, P. Kiaulėną ir B. 
Montvidą, kurie norėjo te
nai užstatyti lombarde ke
liatą laikrodėlių. Bandant 
juos suimti, Kiaulėnas vie
ną policmaną nušovė, o tris 
sužeidė. Užklaustas paskui, 
kodėl jisai šaudė, Kiaulėnas 
atsakė manęs, kad policija 
nori juodu areštuoti už ku
nigo Žebrio nužudymą. To
kiu budu ir išsiaiškino, kad 
jiedu atliko New Britaine 
žmogžudystę.

Už nušovimą policmano, 
Kiaulėnas likos pakartas 
Wilmingtone, Dek, o B. 
Montvidas buvo atvežtas į 
Connectucut valstiją ir čia 
nuteistas miriop už dalyva
vimą užmušime kun. žebrio.

vičią. Taigi, keli desėtkai 
žmonių gali liudyt, kur aš 
buvau tada, kada kun. Že- 
brvs buvo nužudytas.

Užbaigdamas turiu pasa
kyti, kad aš niekados nesiti
kėjau, jog klerikalai ir tau
tininkai (nevisi. Red.) ga
lėtų taip nustoti doros, są
žinės ir žmoniškumo. Bet 
jų pačių darbai nutraukė 
nuo jų kaukę ir parodė juos 
svietui, kad jie ištikrujų to
kiais yra.

K. šeštokas.
P. S. Meldžiu laikraščių, 

kurie užtaria mane, šį mano 
pasiteisinimą perspausdinti.

K. š.

draugai klausia 
manęs, kodėl aš taip ilgai 
tylėjau? Kodėl neatsakiau 
į klerikalų ir tautininkų už- 
metinėjimus — tuos užmeti- 
nėjimus, kuriuos klerikalai 
su tautininkais išlaužė iš 
nelaimingos kun. Žebrio 
mirties, kad apjuodinus sau 
nepatinkamus žmones ir 
laikraščius.

Beabejo, tai yra labai 
skaudus nekalto (kokiuo 
šiame atvėjuj aš esu) žmo
gaus Įtarimas. Ir ištikrujų 
daug nesmagumų turė
čiau pakelti, jeigu gryna 
sąžinė nebūtų su manim. 
Bet dabar-gi tik tiek nesma
gu. kad šiandien randasi to
kių žmonių, kurie nesidrovi 
nekaltus įtarti ir svieto a- 
kyse pasmerkti. Tokie šmei
žikai atsistoja į pikčiausių 
žmonių stovainę. Dar dau
giau: jie seka laukinių žvė
rių palinkimus.

Tačiaus argi aš paisyčiau, 
jei keli šmeižikai visai su- 
žvėrėtų? Tuščia jų! Juk 
žvėriškumo simptomai pas 
juos nuo senai apsireiškia. 
0 kaip nesulaikysi upės bė
gimo, taip nesustabdysi 
panašių žmonių iš proto iš
ėjimo. Nuo jų biaurumo 
nekaltus žmones apsaugoti 

■ gali tiktai beprotnamio sie
nos.

Ir aš prieš šituos iš proto 
besikraustančius, doros, są
žinės ir žmoniškumo nusto

jusius žmones nesiteisinu. 
i Jie, mane apšmeiždami. pa
sielgė nežmoniškai; gi su 
į žmoniškumo nustojusiais 
bei sužvėrėjusiais gaivalais 

! aš nenoriu nieko bendro tu
rėti. Pasiteisinu tiktai prieš 
visuomenę, kurią Šitie do
ros nustoję žmonės bando 
suklaidinti.

Mes. apšmeižtieji, esame 
tris: Pruseika, Neviackas ir 
aš. Du pirmieji turi geres
nę progą apsiginti. Jie lei
džia laikraštį, jie turi dau
giau draugų, pagaliaus, ir 
kas svarbiausia, jie turi pi- 

i nigų. Jie gali patraukti 
; šmeižikus teisman. Rods, 
j jie taip ir padarė. Bet aš... 
i aš bėdinas žmogus to pada- 
ryti negaliu. Aš galiu tik
tai pasiteisinti, tiktai teisy- 

į bes žodžiais pasistatyti vi
suomenės opinijoj tokiu, ko- 

i kiu aš esmi, tai yra šiame 
i pasmerkime visiškai 
įkaltu. Ir tie teisybės žo- 
I džiai štai seka: —

1) Klerikalai su tautinin
kais įvėlė mane į žmogžu- 

! džių tarpą ne kaipo šeštoką, 
bet kaino "Šakės" redakto
rių. Jiems šiame atvėjuje 
ne tiek rūpėjo įkąst atskiri 

: asmenis, kaip laikraščiai. 
Jų tikslas buvo: apjuodinti 

į visuomenės akyse pažan
giuosius laikraščius daug 
daugiau, negu tulus asme
nis. Ir todėl jie griebėsi už 
tų asmenų, iš po kurių buk 
plunksnos (sakau "buk," 
nes "Šakės” redaktorium 
niekados nebuvau ir nesmi) 
išeina jiems nepatinkamų 
laikraščių turinys. Tečiaus 
jie labai storai apsiriko įtar
dami mane, kaipo "Šakės" 
redaktorių. — a) Aš nebu
vau ir nesu "šakės” redak
torium; b) su "šake” visai 
nieko bendro neturiu; ir c) 
"šakės" leidėjai mažne visi 
yra mano priešais, o ne 
draugais. Pagalios, rodos, 
geriausia apie tai paliudija 
A. Montvido laiškas, rašy
tas broliui, B. Montvidui. 
Laiške A. M. prisipažįsta 
esąs "Šakės" redaktorium 
ir gaunąs $5.00 į sąvaitę. Ši
tą laišką klerikalų ir tauti
ninkų laikraščiai perspaus
dino.

2) Kiaulėno ir B. Montvi
do, kaip aš gyvas, nesu ma
tęs.

3) Sausio mėnesyj, 1915

Yra paprastas žmo- 
rankomis padarytas 

■ paveikslas ir daugiau nieko. 
Tikėti ,kad toks paveikslas 

‘i gali išgelbėti nuo vokiečių 
užpludimo Lietuvą, reikia 

i turėti galvoje gaiduką.
— Maike. aš bijau šian

dien su tavim kalbėt. Gud 
Ibai!

»

nė

"Laisvė" padavė "Liežuv- 
ninkę" į teismą už "etišką” 
ir "dorišką," bei "beparty
višką” liežuvavimą. Atly
ginimo ant trijų skundų rei
kalauja išviso $100,000.00. 
Uch tra-lia-lia! ir dar sykį 
tra-lia-lia! Jei tuos pinigus 
išloštų, tad netik kad "Lie- 
žuvninkės" neužtektų, bet 
visi jos skaitytojai visą savo 
turtą turėt atiduot, ir tai 
dar $100,000.00 nesudarytų! m., pradėjau dirbti pas Pal

Kaip užlaikyti kūdiki 
vasaros metu.
Įvairus skausmai.

Kūdikis gali būt neramus 
ir išrodyt nesveikas dėl dau
gelio priežaščių. kurių leng
vai galima išvengti. Yra 
jau patirta, kad kūdikiai 
tankiai verkia dėl troškulio. 
Taigi jiems reikia pasiūlyt 
kelis kartus ant dienos van
dens, ypač per vasaros kar
ščius. Kada kūdikis verkia 
nakties laiku, gėrimas labai 
tankiai jį nuramins ir už
migdys.

Kūdikio piktumo priežas
timi kartais gali būt ir er
zinančios drapanaitės. Vil
nonės pančiakaitės, marški
naičiai arba kietai užveržti 
kepuraitės raiščiai gali at
imti ir sveikam kūdikiui 
smagumą ir padaryti jį ser
gančiu; o ypač vasaros lai
ku kūdikiai daug kenčia 
nuo perdaug sunkaus ap- 
rėdymo.

Kūdikį reikia aprėdyti 
kuolengviausiom bovelni- 
nėm drapanaitėm ir laikyti 
jį kaip galima vėsiau.

Pučkuotas karštis.
Viena iš svarbiausių ligų, 

nuo kurių kūdikiai vasaros 
laiku daugiausia kenčia, tai 
pučkuotas karštis. Šita li
ga apsireiškia kaipo smul
kus raudonas išbėrimas, pa
prastai ant kaklelio ir pate
lių, paskui pradeda plėto- 
ties, pasiekia galvelę, ran
kutes ir veidukus. Tas pa
eina nuo peršilimo. Peršili- 
mas gali būti nuo karšto 
oro, o taip pat ir nuo sun
kaus aprėdymo. Toks išbė
rimas su karščiu ateina ir 
su juo išnyksta, bet labai 
niežti ir dėlto kūdikis kar
tais labai verkia. Geriausis 
gydymo būdas nuo tokio iš
bėrimo yra toks: nuimti vi
sas drapanaitės ir mazgoti 
kūdikį švelnia kempine 
(sponge) drungam vande- 
nvje, kuriame pirma reikia 
ištirpinti truputį paprastos 
kepamos sodos (baking so
da). Ant dviejų kvortų 
vandens dedama valgomas 
šaukštas sodos. Nevorto- 
kit jokio muilo ir šluostant 
nebraukite kūdikiui pala 
per odą. bet nuimkit nuo jo 
vandenį lengvai palą pri- 
glaudžiant ir vėl atimant. 
Kada kūnelis bus visas sau
sas, apibarstykit įkaitusias 
vietas tam tikrais milteliais, 
kurie angliškai rašosi "tal- 
cum powder."

Šita liga, kaip ir daugelis 
kitų, yra daug lengviau iš
vengiama, negu išgydoma. 
Tankiai maudvkit kūdikį 
vėsiam vandenyje, dėkit ant 
jo labai mažai drapanų (o 
jau vystyt tai ir nebandy
kit), neduokit apsivalgyt ir 
laikykit kaip galima vėses- 
nėj vietoj, o apsaugosite kū
dikį nuo pučkuoto karščio 
ir daugelio kitokių ligų.

Iššutintas.
Riebus kūdikiai daug ken

čia nuo iššutimo, ypač va
saros laiku. Tas apsireiškia 
raudonom plėtmom ant odos

i da nenueina.

Atsiminkit,
i

ti!”
Aliukonis tuo tarpu buvo 

jau pavalgęs ir išėjo ant 
piazos. Neužilgo jis išgirdo 
viduryje du šuviu ir Jurge

levičienės balsą: "Ai, Dieve, 
i Dieve!”

Aliukonis persigandęs šo- 
Įko į vidų.

Jurgelevičius tuo tarpu 
ėjo jau į koridorių ir eida
mas šaudė pirm savęs į 

i grindis. Iššaudęs visas gil- 
izes, užtaisė revolverį išnau- 
jo ir pradėjo šaudyt į žmo
nes, kurie bandė jį sulaiky
ti. Taip Medviežienei, kuri 
grasino žmogžudžiui pa
šauksianti policiją, kulipka 
pramušė andaroką ir išėjo 
tarp kojų. Galų gale V. 
V. Aliukonis prisitaikęs pa
gavo jį už rankos su revol
veriu. Jurgelevičius tuomet 
atsuko revolverį ir šovė į 
Aliukonį, kuris jį laikė jau 
glėbyje. Bet kulipka patai
kė pačiam Jurgelevičiui 
krūtinėn. Aliukonis liepė 
mesti revolverį žemėn. Jur
gelevičius metė. Revolve
ris nusirito nuo balkono net 
ant žemės. Tuomet žmog
žudys atplėšė savo krutinę 
ir parodęs Aliukoniui kru
viną žaizdą paprašė van
dens. Atsigėręs jisai nusi
ramino ir beveik apalpo. 
Tuotarpu pribuvo jau poli
cija ir paėmė jį.

"Keleivije” buvo rašyta, 
kad tos žmogžudystės prie
žastimi buvo šeimyniški ne
sutikimai dėl tikybos daly
kų, nes ji buvo laisva mote
ris, o jisai tikintis žmogus. 
Taip buvo papasakoję "Ke
leivio" korespondentui Jur
gelevičiaus kaimynai. Bet 
p. V. Aliukonis sako, kad 
tas netiesa. Abudu Jurge
levičiai buvę tikintieji žmo
nės. Ji da karštesnė katali
kė buvusi už savo vyrą. Ir 
kas buvo žmogžudystės 
priežastimi, niekas tikrai 
nežino.

IS AMERIKOS.

Dar apie Nomado

Skaitytojų pastabos.
Gal kuri nors S.L.A. kuo

pa ir turės drąsos paklaust 
Pildomosios Tarybos ir po
no administratoriaus Stri
maičio, kas pardavė S. L. A. 
narių adresus "V. Lietuv
ninkų,” kiek gauta už tūk
stantį adresų, ir į kokį fon
dą paaukauti tie pinigai 
(girdėjom, jog už 9000 ad
resų po $5.00 už tūkstantį, 
pasidarė $45.00).

* * *

Kemėšis organizuoja dar 
vieną bepartyvišką partiją, 
kuri "kovos" su "kapitaliz
mu ir socijalizmu.” Kada-gi 
tie Romos prietarų ir tam
sybės platintojai ir jėzuitų 
atstovai pradės kovot su sa
vo tuščios makaulės sutver
tais baubais, velniais, die
vais, vilkalokais, kaukais 
aniolais ir t. p. 0 laikas jau 
butų! 20-tas šimtmetys!

Fritzas.

"Keleivio” 30-tam nume
ryje buvo plačiai rašyta, 
kaip 26 liepos Norwoode, 
netoli Bostono, G. Jurgele
vičius nušovė savo žmoną, 
paskui šovė da keturis žmo
nes, kurie jam ant kelio pa
sitaikė, o pagaliaus ir pats 
persišovė.

Bet šiomis dienomis buvo 
atsilankęs "Keleivio” redak
cijoj p. V. Alukonis, nušau
tos moteriškės pusbrolis, ir 
sako, kad tame aprašyme 
kai-kas buvo pasakyta ne- 
taip. V. Aliukonis gyveno 
su Jurgelevičiais viename 
bute ir todėl visą atsitikimą 
matė savo akimis.

Buvę taip:
Jurgelevičius parvažiavo 

iš Bostono tą panedėlio va
karą apie 20 minutų iki 6 
vai. Buvo jau pusėtinai iš
sigėręs ir parsivežė da pusę 
galiono degtinės su savim. 
V. Alukonis tuo tarpu bai
gė valgyt vakarienę su savo 
šeimyna.

Jurgelevičius nusivilko, 
pripylė stiklą degtinės ir 
pasiuntė V. Aliukoniui. Pa
skui apsivilko kitu švarku

UŽLIETAM MIESTELYJ 
ŽUVO 70 ŽMONIŲ.

Erie miesteli, Pennsylva- 
nijoj, ištiko didelė nelaimė. 
Nuo smarkaus lietaus prū
de pakilo vanduo ir išgrio
vęs užprudymą užliejo mie
steli- Gatvėse, kur žemiau, 
vanduo pasiekė antrų lubų 
langus, žuvo 70 žmonių, o 
nuostoliai sieks kelių milijo
nų dolerių. Vanduo apėmė 
elektros stoti ir miestas ne
teko šviesos.

NUŠOVĖ 3 ŽMONES.
Chicago, III. — Tūlas Ge

orge H. Jonės, automobilių 
garažo užlaikytojas, perei
toj sąvaitėj nušovė čia savo 
žmoną, jos brolį ir seserį, o 
paskui atsisėdęs su kažin- 
kokia mergina į automobi
lių ir grasindamas visiems 
revolveriu nuvažiavo į ga
ražą ir tenai pats persišovė. 
Policija jieško tos merginos.

DIDELI NUOSTOLIAI 
MAINE FARME- 

RIAMS.
Maine valstijos farme- 

riams šie metai bus labai 
nelaimingi. Pavasario šal
čiai, kaip apskaito tos vals
tijos žemdirbystės biuras, 
padarė apie $1,250,000 nuo
stolių sodnams. Dabar-gi 
daugiau kaip už $7,000,000 ■ 
šieno supuvo ant lauko.



KELEIVIS B
iŽEMĖ PRARIJO FAB

RIKĄ.
Catskill, N. Y. - Pereitoj 

sąvaitėj čia žemė prarijo 
Kuickerbrocker Cement Co. 
fabriką. Nelaimė atsitiko 
apie 6 valandą ryto, todėl 
nedaug žuvo žmonių, nes 
per naktį dirbo tik 30 darbi
ninkų. Žmonės staiga pa
juto po kojomis braškėjimą, 
pakilo baisiausis debesis 
dulkių ir bematant visa fa
briką išnyko nuo žemės pa- 
viršio, nusinešdama su sa
vim visus žmones. Sužeisti 
šiaip-taip išlipo ant viršaus, 
o 6 likos užmušti.

Geologai mano, kad ši fa
briką stovėjo ant plono 
sluogsnio molio, po kuriuo 
buvo taip vadinamas "gy
vasis smėlys." Šiomis die-; 
nomis fabrikon privežta 40 [ 
tūkstančių tonų akmenų ce-1 
mentui daryt. Plona molio' 
sluogsnis negalėjo tokio j 
sunkumo atlaikyti ir fabri-; 
ka paskendo į gyvąjį smėlį.

AMERIKA DIDINA LAI
VYNĄ.

Washington. 
ministerija turi jau gatavus 
planus naujiems laivams, 
kuriuos paskutinis kongre
sas yra įgaliojęs ją statyti. 
Tais laivais bus šeši skrai
domieji naikintojai, kokių 
da neturi nė viena šalis.

Laivyno

ŽMOGUS-GYVULYS.
Išžagino 14 mėnesių mer

gaitę.
Springfield, III., 4 rug- 

piučio. — Liudvikas Saviš
kis, Prano Šmidto įnamis, 
jau 45 m. amžiaus vyras, iš
žagino 14 mėnesių mergai
tę, Eleną Šmidt’aitę. Savic
kis yra giliai dievobaimin
gas žmogus, minėtą dieną 
nedirbo; užėjęs Šmidtų mie
gamajam kambarin rado gu 
iinčią lovoj mergaitę ir už
puolęs ėmė draskyti. Išgir
dusi mergaitės riksmą, pri
buvo motina ir tą niekadėją 
rado prie mergaitės. Pa
matęs motiną, Saviškis lei
dosi bėgti žemyn. Motina 
apžiūrėjusi kūdikį rado vi
są kruviną, Tuojaus pa
šaukta daugiau žmonių ir 
duota žinia policijai. Poli- 
cistai Saviškį sugavo, bet 
jis nenorėjo prisipažinti 
prie savo niekšybės, tik žeg
nojosi ir gynėsi, kad esąs 
nekaltas.

Pašaukti daktarai Woods 
ir J. L. Tavlor išegzamina- 
vę kūdikį patvirtino. kad 
mergaitė ištikrujų yra su
žeista.

Dabar tasai žmogus sėdi 
kalėjime ir meldžiasi už sa
vo nuodėmę, kol teismas pa
skirs bausmę.

M. R—dz

I

Atėmus persiuntimo lėšas 12 cen
tų, viso lieka ........................... $10.38.

J. Tolivaiša.
Aukas priėmiau. T. L. Dundulis.

MARLBORO, MASS.
Rugpiučio 1 d. buvo Simono Stak- 

nio su p-le Terese Beržilioniute ves
tuvės. Užprašyta keletas svečių ir 
nors buvo ir svaiginančių gėrimų, 
tečiaus vestuvninkai elgėsi padoriai, 
moterįs visai svaigalų neragavo. 
Juozui Sedauskui paaiškinus svarbu
mą paaukauti kiek nors Lietuvos su- 
šelpimui, svečiai sumetė $6.00 L. Š. 
F. aukų.

Aukavo:
Kazys Tamulis ir Antanas Miški

nis po $1.00.
Simonas Staknis, Teresė Beržilo- 

niutė, Jonas Strazdas, Juozas Se- 
dauskas, Marta Sedauskienė po 50c.

Jonas Vaitulevičia, Marijona Vai- 
tulevičienė, Jonas Bizokas, Emilija 
Bizokienė, Jonas Peleskas ir Mari
jona Peleskienė po 25c.

Viso $6.00. 
Kazys Tamulis.

$6.00 priėmė L.Š.F. Kasininkas, 
K. Šidlauskas.

DOVANOS!

ir genčių: Į Pajieškau brolio Antano Gaspero,
1 pirmiaus gyveno Seattle, Wash, 25 
j metai kaip Amerikoj; Kauno gub, 

gyveno Chisago, III. Į Šiaulių pav, Papilės miestelio. Taip- 
,, r I gj dviejų pusseserių, Marijonos ir

Pajieškau pažįstamų i
Jono Kumbrevičiaus, pusbrolio, ir 
draugės Anelės Gajauekaitės. Tūlas 
laikas atgal i _ ~,
Taipgi pažįstamo J. Martinonies, se- _ ... .. „___
niau gyveno Pittsburgh, Pa., paeina Į Antosės Kasparavičiučių, gyvendavo
iš Kauno gub. Turiu svarbių reika- 

' lų; už atsišaukimą busiu dėkinga.
M. Kapickaitė,

12 Newbury st, Auburn, Me.

I

| 
i
i

Pajieškau 4-rių pusbrolių: Kazi
miero ir Dominiko, Mandeikių sodos, 
Domininko ir Juozapo Sypavičių, 
Matarkų sodos. Visi Smilgių 
Panevėžio pav, Kauno gub. Tūlas 
laikas atgal girdėjau gyveno De 
Kalb, III. Turiu svarbų reikalą, to
dėl kas juos žinote, arba jie patįs, 
duokit žinią sekančiu adresu.

Andrius Sypavičia,
812 Beaver avė. N.S. Pittsburgh, Pa.

par.

Chicago, IH. 
kio.

P.O.

Taipgi ir L. Katars-
Man butų malonu susirašinėt. 

Teddy Gasper,
BOX 106, Belle Plaine,

Minn.

PARSIDUODA SO. BOSTONE
Trijų šeimynų namas 11 kambar- 

rių, gazas, gražus dideli kambariai 
ir didelis kiemas ir gražus reginys 
nuo jūrių, tarpe Thomas Park ir Bul
varo. Visas naujai perdažytas ir at
naujintas; parsiduoda už $1.400 ant 
lengvų išlygų. Kreipkitės į "Kel.” 
Redakciją.

Pajieškau pusbrolių: Kazimiero ir 
Juozo Dūdos; Panemunėlio par, Kau
no gub, pirmiaus gyveno Simpson, 
Pa. Meldžiu atsišaukt.

P. Seinauskas,
7202 Aetna Rd, Cleveland, Ohio.

Pajieškau savo pusbrolių: Antano 
Simonavičiaus ir Antano, Juozo ir 
Franciškaus Juodsnukių; Šiauliškių 
kaimo, Prienų parap, Suvalkų gub. 
Meldžiu atsiliepti.

Antanas Mozūras,
BOX 338, New Philadelphia, Pa.

DARBO FEDERACIJA 
TYRINĖS CHICAGOS 

KATASTROFĄ.
Chicagon atvažiavo Ame

rikos Darbo Federacijos 
pirmininkas Gompersas ir 
pranešė, kad šitos organiza
cijos viršininkai tyrinės lai
vo "Eastlando” nelaimę, ku
rioj žuvo šimtai darbininkų 
važiuojant ant pikniko.

SNIEGAS.
Kuomet nekurtuose mies

tuose pereitoj sąvaitėj žmo
nės mirė nuo karščio, tuo 
tarpu ant Michigan ežero 
labai snigo. Sakoma, kad 
sniego iškrito apie 4 coliai.

Per Rugpiutį ir Rugsėjį 
duosim dovanas kiek
vienam, kuris užrašys 

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

padėkit mums platint apšvietą 
tarpe lietuvių darbininkų.

Dovanos duosis sekančios:
DUOSIM 50c. VERTĖS KNYGŲ 

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.

ŠITOS KNYGOS SKYRIAMOS 
DOVANOMS.

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

Pajieškau draugų: Petro Pėžos 
ir Martino Dūdos; Kauno gub, Peža 
gyveno Lewiston, Me. Jie patįs ar 
kas juos žino meldžiu atsiliepti.

K. Dūda,
Lewiston, Me.BOX 92,

Pajieškau savo pusseserės Magda- 
Suvalkų gub, 

gy- 
jos

Ienos Garkauskiutės; _ _
Gižų par. ir kaimo. 4 m. atgal 
veno Anglijoj, Londone. Meldžiu 
pačios ar ją žinančių pranešti.

M. J. Paul,
127 Hickory str. Peoria, III.

Pajieškau brolio Rapalo Ramanau
sko; pirmiau gyveno Londone. Mel
džiu atsišaukti arba jį žinančių su
teikti jo adresą.

M. Ramanauskas,
BOX 48, Ducktown, Tenn.

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 patemys to
kią ypatą, 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 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, NJf.

Žiūrėkit, kas čia!
Gi paprasčiausis Amerikoj atsiti

kimas: birželio 28 d. pabėgo mano 
žmona Kazimiera Norkyčia-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 myli 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, Bellow Falls, Vt.

i
PARSIDUODA STUDIJA

Geroj vietoj, apgyventa lietuviais 
ir lenkais.
46 Main St, Terrvville, 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.

I

LIET. DAR B. BROL. PAŠELP. 
DRAUGYSTĖ, COURTNEY, PA.
Vaidyba:

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

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

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

Su visokiais Draugystės reikalais 
reik kreiptis šiuo adresu:

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

D.

B.

V.

LIETUVOS SUNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖ,

Dės Moines, Iową.
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, 409Vž E. Lo
cust st, kiekvieną antrą nedėldienj 
mėnesio.

GERAS PIRKINYS
Naujas mūrinis namas, 5 kambarių 

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

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

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

Parduodame visokius laikraščius 
ir priiman visokius pagarsinimus.

B. A. Z1ENIS, (32)
Real Estate and Insurance. 
Grand st, Brooklyn, N. Y.

Tel. Greenpoint 3352.

PALAIMINTOS LIETUVOS 
DRAUGYSTĖ,
Chicago, I1L

Valdyba:
Prezidentas — K. Meškauskas,

663 W. 18th st, Chicago^ HL 
Prez. pagelb. — Ed. Čepulis,

906 W. 20th PI. Chicago, HL 
Nutarimų Rašt. — Ant TamkevHla.

1916 Canalport avė, Chicago, HL 
Fin. Raštin. — J. Syker,

5507 W. 25th PL Cicero, HL 
Iždininkas — L. Kasper,

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

1956 Canalport avė, Chicago, DL 
Susirinkimai būna kiekvieno mfea- 

šio antrą nedėldienį, 1-mą vaL aa 
pietų, Geo. M. Chernaučko salėj, 19w 
So. Union avė, Chicago, I1L
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AMERIKIEČIAI UŽĖMĖ 
HAYTI SOSTINĘ.

Pereitoj sąvaitėj Suvieny
tų Valstijų jurininkai užė
mė ant Hayti salos miestą 
Port-au-Prince ir svarbes
nes visuomenės Įstaigas, kad 
"apsaugojus turtą ir gy
vastį.” Bet prieš užėmimą 
amerikiečiai patįs ėmė šau
dyt Į susirinkusius žmones 
ir vieną jų užmušė. Miesto 
gyventojai baisiai persigan
do. Hayti senato pirminin
kas prisiuntė Washingto- 
non protestą prieš įsiverži
mą amerikiečių ant Hayti 
žemės.

SNIEGAS PENNSYLVA- 
NIJOJ.

Lancester, Pa.— Po di
delės audros, kuri siautė ši
toj apielinkėj 4 rugpiučio, 
užėjo didelis sniegas, kuris 
krito daugiau kaip pusę 
valandos. Su sniego pasi
rodymu oro temperatūra 
nupuolė iki 59 laipsnių.

STREIKAS SUSTABDĖ 
VISUS KARUS.

Pereitos subatos rytą su
streikavo visi gatvekariu 
darbininkai Holvoke ir Am- 
herste miesteliuose, Mass. 
valstijoj. Elektrikos gami
nimo darbininkai taipgi me
tė darbą.

SUVARTOTA 9,998,520,560 
SVARŲ DRUSKOS.
Washingtonas praneša, 

kad pereitais 1914 metais 
Suvienytose Valstijose su
vartota 9,998,520,560 svarų 
druskos, kas padaro be
veik po 100 svarų ant žmo
gaus. Iš to 9,736,911,160 
svarų buvo pagaminta Su
vienytose Valstijose, o 261,- 
609.320 svarų buvo parvež
ta iš kitur.

Cukraus tuo pačiu laiku 
suvartota kur-kas mažiau, 
nes tik po 89 svarus ant 
žmogaus.

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 gadzinkos .................. 10c

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

Siunčiant prenumeratą visados 
parašykit adresą sekančiai:

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

Pajieškau Onos žemančiutės. Jono 
Dobulskio, Marės ir Uršulės Jončiu- 
čių ir Simono Jončio. Plecidos Amb- 
razaitės, Barbės Kuzaitės ir Jono 
Geideikio; visi Kauno gub., Raseinių 
pav., Kliukių ir Derkintų kairo 
Girdiškių ir Šilalės par. Turiu svar
bius reikalus. Meldžiu atsišaukti.

Juozas Geštautas,
R. R. No. 2 BOX 16, Collinsville, III.

Pajieškau tetos Jonienės Jakšavi- 
čienės; Kauno gub, Panevėžio pav, 
Naumiesčio par, Avriliškio kaimo 
Girdėjau gyvena Scrantone. Pa. Mel
džiu atsišaukti arba žinančių suteik
ti jos adresą.

Ona Jakšavičiutė-Hermanienė, 
2641 W. 20th st, Chicago, III.

Pajieškau pažįstamos merginos 
Stanevičaitės Zofijos; iš Kauno gub., 
'leisiu pav., Navarėnų vals, Minai
čių sodžiaus. Malonėkit atsišaukti.

Bronislavas Zaveckis,
P. O. BOX 128, Livingston, III.

Pajieškau brolio Juozapo Railos. 
8 m. kaip Amerikoj. Kauno gub, 
Šiaulių pav, Kuršėnų miestelio. Mel
džiu jį žinančių suteikti jo adresą.

Zigmas Raila.
4431 So. Wood st, Chicago, III.

Pajieškau draugų Jono Juškevi
čiaus ir Petro Svotelio; Suvalkų gub, 
Lankeliškių par. Bajorų kaimo. Ka
daise gyveno Waterbury, Conn. 
Svarbus reikalas. Meldžiu atsišauk
ti.

Jurgis Žukauskas,
P. O. BOX 87, Century, W. Va.

JIEŠKAU DARBO.
Esu duonkepis (bekeris); kepu 

visokios rųšies duoną. Apie 15 me
tų kaip dirbu tą patį darbą, esu 
gerai išsilavinęs. Galiu būti pagel- 
bininku—antrarankiu. Kam reika
lingas toks darbininkas, meldžiu at
siliepti. (33)

M. Ambrazas,
454 Centrai st, Lowell, Mass.

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.

Lietuvių Pašelpinė Draugystė 
LAISVĖ, EASTON, PA.

Susirinkimai būna kas pirmą p*h- 
nyčią kiekvieno mėnesio nuo 7:80 va
kare, Anglų Socijalistų ruimą, 4M 
Northampton str.

VALDYBA.
Prezidentas — O. Velioniute,

1120 Jackson st, Easton, Pa. 
Vice-Prez. — A. Meškauskas,

34 So. Locust str, Easton, Pa. 
Prot raštininkas ir organo užžiu** 

tojas — J. Karinis, 1118 Forry 
Fin. raštininkas — F. Vyturis, 

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

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.

REIKALINGI Lietuviai Darbinin
kai kėdžių faktorėj. Tokie darbi
ninkai turi atsikreipt ypatiškai. (35) 

HALLE COMPANY,
E. Arlington, Vt.

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. Su ši
tuo laikrodėliu negalėsi nei girioj 
paklysti. Gvarantuotas ant 5 m. 
Vertės $2.00 — dykai. Atsiųsk 
mums adresą, šitą apgarsinimą ir 
$1.68, mes tau prisiusime 50 5-centi- 
nių atvirukių (post card), įvairių 
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.

DRAUGYSTĖ SV. PETRO Na. 1 
Towa of Lake, Chicago, HL # 

Valdyba:
Pirm. — B. Mozeika,

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

2459 W. 46th pi, Chicago, DL 
Org. Užžiur, Prot. rast. K. A. Ciapoat 
4619 S. Washtenaw avė. Chicago. 
Finansų Rašt. — J. Laucevi&a,

4644 So. Paulina str Chicago, DL 
Kasierius — K. K. Stryneclds,

4612 S. Ashland avė, ChieaBa, 
Susirinkimai būna kas trečią 

dėldienį kiekvieno mėnesio 11 oaL 
dieną bažnytinėj svetainėj, Ėv. PMaa 
neprigulmingos parapijos, 4NS 4B 
So. Marshfield avė, Chicago, HL

MOKSLININKŲ SUVA
ŽIAVIMAS.

San Franciscoj atsivėrė 
mokslininkų suvažiavimas, 
kuriame dalyvauja šių mo
kslo šakų draugijos: astro
nomijos, "biologijos, entomo- 
logijos, eugenikos, geologi
jos, seismologijos ir bakte
riologijos. Delegatų 
buvo apie 1,500.

pri-

28KARŠTIS UŽMUŠĖ 
ŽMONES.

Rugpiučio mėnuo su to
kiais karščiais, kad žmonės 
pradėjo desėtkais kristi. 
Štai pereitoj sąvaitėj mirę 
nuo karščio žmonės

Philadelphijoj .......
Brooklyne...............
New Yorke ...........
Bostone ...................
Elizabeth, N. J. ...

VOKIEČIAI RUOŠIASI 
PAIMTI AMERIKOS 

VALDŽIĄ Į SAVO 
RANKAS.

Vokiečių patriotiškas lai
kraštis "Vaterland" sako, 
kad ateinančiuose rinki
muose vokiečiai nerems nė 
vieno kandidato, kuris už
jaučia Anglijai. Bet tas 
laikraštis tikisi, kad šitais 
rinkimais bus išrinkta daug 
vokiečių. Jis sako: ”Mes 
nenorime prezidento, kuris 
klausytų Londono įsaky
mų.” Suprantama, kad 
toks prezidentas niekai. Ot, 
jeigu prezidentas klausytų 
Berlyno įsakymų, tai kas 
kita. Patriotiška logika.

Paj ieškojimai
Kazimieras Poškus. _ Montello, 

Mass., atsišaukit į "Keleivio” Redak
ciją. .Jūsų brolis yra Vokietijoj be
laisviu ir prašo perduot Jums nuo jo 
laišką.

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)
Sydney Minės Čepe, Briton, N. Y.

Canada.

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

Anelė Morkuniukė,
P. O. B0X 274 Oregon City, Ore.

(32)

AUKOS 
LIETUVOS ŠELPIMUI.

Pajieškau draugų: M. Matukino ir 
J. Mučkaičio. Pirma gyveno Keys- 
tone, W. Va, turiu svarbų reikalą. 
Malonėkite atsišaukti.

Wm. Ravinskas,
BOX 121, MiComas, W. Va.

Į Kanados angliakasius!
Meldžiu draugų-angliakasių, dir

bančių B. Columbijoj, Canadoj kasy
klose pranešti laiškeliu apie darbų 
stovį vietos kasyklose. Esu gerai 
susipažinęs su kasyklų darbais. Už 
informacijas busiu nuoširdžiai dė
kingas.

A. Goober,
Necanicum, Oregon.

Pajieškau draugo P. Ydrelos: Kau
no gub, Vilkmergės pav. Obelių 
sodžiaus. Meldžiu atsišaukt

P. Kiaulėnas,
370 Hampshire st, Lawrence, Mass.

Pajieškau savo vyro Prano Bart
kaus, kuris mane apleido metai at
gal ir paliko su penkiais kūdikiais 
dideliame varge. Jis yra 33 metų 
amžiaus, 5-kių pėdų ir 8-nių colių 
aukščio, eina biskį sulinkęs, kalba 
ir rašo angliškai, griežia smuiku ir 
dūduoja basu; storos kalbos ir turi 
ant kaktos tarpe blakstienų žymę iš 
sužeidimo, jeigu kur panašus žmo
gus rastųsi, meldžiu man pranešti, 
užką aš busiu labai dėkinga. (34) 

Yzabelė Bartkienė,
919 E. Market st. Dės Moines, Ia.

15
6
3
2
1

White Plains, N. Y., . .1

Viso 28
Beto dar apie 200 apsirgo. 

Washingtone buvo didžiau- 
sis karštis, nes 94 laipsniai; 
vėsiausia vieta buvo Sioux 
City, Iowa, nes 62 laipsniai.

BRIDGEWATER, MASS.
Aukos L.Š.F. Surinktos per V. Bin

gelį ir J. Antulonį už štampas $7.50
Per P. Budru na už Štampas .50 
Surinkta A. Kasparavičio sunaus 

krikštynose, ne už štampas, ( au
kautojų vardai nepriduoti)

Aukautojų vardai: 
Po 50c.

R. Barenytė, J. Tamulevičius.
Po 25c.

V. Bingelis, A. Andreliunas,
Zablauskas, J. Antulonis, K. f , 
J. Grinkevičia, S. Stačinski, M. Ju- 
dolčik. T. Kuodis, M. Galinskas, J. 
Volungevičia, S. Rudis, S. Lukoševi- 
čia, M. Plokštis, F. Bukaitis, L. J. 
Sacks, S. Uždarinis, J. Višniauskas, 
A.~ Kasparas, A. Ramanauskas, A. 
Uždarine 'cė, J. Baginskiutė.

Smulkių aukų '...................... $1.50
Viso $10.50

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.

Pranas Mockus,
6 Norman str, Bridgeton, Glasgow 

Scotland.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
kuri apsivedus mylėtų lankyti Mo
kyklą. Neturtinga, bet sveikų min
čių. Esu baigęs Gamtos Mokslą Vo
kietijoje. Biznis vertės $26,000. Pa
šaipos laiškai nepriimami. Meldžiu 
siųsti paveikslą su pirmu laišku.

T. L. Jaunočiaus.
36 W. llth Avė, Gary, Ind.

DĖS MOINES, I0WA.
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 įstaipj 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 
žino kokie tie giminės, 
tos, o musų Draugijos 
"Jeigu narys numirtų 
čia jokių giminių, tai

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: 

(1-6)
K. MARCINKEVIČIA, 

1324 So. lOth st, Sheboygan, Wis.'•9

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, negu 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)

Lietuv. Mokslo Draugyste 
Pittsburgh, Pa.

LIETUVIŲ PASILINKSMINIMO 
DRAUGIŠKAS KLIUBA8.

Indiana Harbor, Ind.
Valdyba:

Prezidentas — Pranas Hendoraoaaa* 
2112 137th st, Ind. Harbor, lai. 

Vice-Prez. — Pranas Andrijauskų 
3730 Elm st, Ind. Harbor, 1ŠĖ 

Prot. Rašt. — Pranas Rudis, 
room 22, Palaco Hotel,

Indiana Harbor, Ia& 
Kasierius — Antanas Mikalocz,

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

2207 137th st, Ind. Harbor, lad. 
Maršalka — Motiejų Drungilaa,

3604 Deodar st, Ind. Harbor, lai. 
Susirinkimai atsibuna nedėaoaMn 

po 15 d. kiekvieno mėnesio, 1-mą 
landą po pietų, Antano. Mikolaca i 
tainėj, 2112 137th str, Indiana 1 
bor, Ind.

/

(33)

Pajieškau draugo Jono Marcijono; 
Kauno gub.. Zarasų pav„ Panemunės 
kaimo. Meldžiu atsiliepti.

Dominikas Jurėnas,
222 Talbot str, Burlington, N. J.

$2.50

A.
Zenis,

Pajieškau pusseserės Onos Stra- 
vinskaitės ir pusbrolio Ignaco Stra
vinsko; Kauno gub, Šiaulių pav, 
Papilės vai. ir parapijos, Kinkių kai
mo; penkti metai kaip Amerikoj. 
Pirmiau gyveno Chicago, III. Mel
džiu atsišaukti.

Julijona Putraitė,
177 Chestnut st, Lawrence. Mass.

Pajieškau draugų: Antano Mom- 
kevičiaus iš Gedrimų kaimo, Kazi
miero Gleberto iš Leiknų kaimo, a- 
bu Ilakių par., Kauno gub. Turiu 
svarbų reikalą. Meldžiu atsiliept.

Ild. Stonis,
24 Washbum st., Providence, R. I.

Pajieškau Antano Martinkaus; 
Kazimiero Martinkaus sunaus. Pa
eina iš Kauno gub, Telbių pav, Luo
kės par. Naudžių kaimo. Jo pa
ties meldžiu atsišaukti arba kas jį 
žino pranešti.

A. Martinkus,
BOX 84, Maryville, III.

Pajieškau draugų, Juozo želvio, 
Antano Raminčausko, Cecilijos Ra- 
menčauskaitės ir Kaz. Skirkos. Vis! 
iš Kauno gub., Šiaulių pav, Tryškių 
parap, Juozas Želvis pirma gyveno 
Cambridge, Mas.. o dabar Detroit, 
Mich. Kiti visi gyvena Chicago, III. 
Meldžiu patiems atsišaukti, arba jei 
kas žino pranebti man jųjų antrašą.

Vitalius Ravilas,
208 Washington st, Cambridge,

Mass.

Draugija ne- 
kelintos kar- 

tiesos rašo: 
neturėdamas 

. „ .. 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- 
si rašom:

Specijališkas Komitetas: 
C. Shilling,

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

P. S. Kaslink velionio reikalų 
kreipkitės pas

C. SHILLING,
Box 92, E. D.

LIETUVIŲ DRAUGIJOJ* 
KURIOS TURI 

"KELEIVĮ” Už ORGANĄ
TĖVYNĖS MYLĖTOJŲ N«. 1 
Town of Lake. Chicago. III 

Tėvynės Mylėtojų Draugystės No 
ant Town of Lake. Chicago, 111 •*
sirinkimai atsibuna kiekvieną pins..

--------------

i

(32)

M. Sta..
Dės Moines, Iowa.

nedėldienį mėnesio 12 vai. diena, 
J. Bieržynsldo salėje, kampas 4$ 
Paulina sts.

Valdyba:
Prezidentas — A. J. Bieržynskl* 

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

4547 So. Marshfield avė, Chlear* 
Prot. rašt — K. A. Čiapas.
4619 S. Washtenaw avė. Chicago. 
Turtų rašt — A. J. Kareiva, 

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

4612 S. Ashland avė, Chicago, TL 
Užžiuretojas org. K. K. StrzyneėkL 

4612 So. Ashland avė, Chicago, III 
Visi Tėv. Myl. Dr-stes No. 1 Ba

riai, kurie dėl kokių nors kliūčių ne
gauna laikraščio, kreipkitės pat 
Draugystės organo prižiūrėtoją, < 
tuojaus laikraštis bus siunčiamas 
Į Redakciją rašyt nereikia, noe bt 
valdybos paliepimo, laikraščio stąstf 
męs negalim.

LIETUVVOS ŠELPIMO FONDO 
KOMITETAS.

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

Vice-Prezidentas 2) S. Menkus,
Cor. 12th and Vine sts, Phila,P». 

Susineš. Sekr. 1) M. M. Rice-Herma  ̂
140 E. 19th str, New York, N.T. 

Susinėsimų Sekr. 2) J. Neriackas,
183 Roebling St, Brooklyn, N.T, 

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

Finansų Sekr. 2) J. Stasiulevičius, 
1815 E. Moyamensing avė., Phila, Ba, 
Iždininkas K. Šidlauskas,

226 W. Broadway, S. Boston, Maaa>. 
Kasos Globėjai: M. čėsna, 56 Marka* 
St, Brighton, Mass.; J. Gegužis M 
Broadway, So. Boston, Mass.; J. GlO 
dauskas, New Britain, Conn.

Pinigus siunčiant čekiais arba Me- 
ney Orderiais, reikia išrašyti varte 
Lithuanian National Relief Faa<L

Visus pinigus reikia siųsti vanta 
kasieriaus per Finansų Raštininką* 
T. M. DundulĮ, P. O. Bor 511, Wea*> 
rille, III, kuris po kaucija $1,000.

"Kel." ADU

LIET. NEPRIGULM. KLIUBAB 
Chicago, I1L

Prezidentas — Sal. Vaaaitia,
712 K. 17th place, Chicago, HL 

Pirm. Pagelb. — Jonas Gružinškaa,
923 W. 33rd pi, Chicago. HL 

Prot Rašt. ir organo užžiurėtojaa —* 
Petras Keniutis,

3238 So. Halsted st, Chieacat 
Finansų Rašt — Kaz. Mikolaitia,

3327 Auburn ava., Chicago, HL 
Kasierius — Kaz. šilas,

3342 So. Halsted str, Chieaga* 
Susirinkimai atsibuna kas pastoli 

nę subatą kiekvieno mėnesio, 7:M 
valandą vakare, "Aušros” svataiaš* 
je, po No. 3149 S. Halsted st. MaM» 
nis susirinkimas pripuola sausio mt> 
nesij. Bertaininiai: Balandžio ir Spe* 
lių mėn. Pusmetinis Liepos mėn.
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TTWf ADTO^TIT/ A las! (Pliaukštelėjęs delnu 
LlrllJKlMlKA per plikę) Matot, broliai! UUU1UU111U1 _ lietuvaitė? Ach, tai su-

Pliuškis. *)

puvęs pasaulis! Perkūnas! 
Aš... (Garsiai nusijuokęs) 
Na ir sakyk, brol, gavus to
kią baltą dvasią už pačią! 
Aš. ar žinot ką, aš, broliai, 
padaryčiau?... (Išsitraukęs 
veidrodėlį bando taisyti 
plaukus, bet greitai išmetęs 
veidrodėlį surinka): Aš bu
vau pamiršęs.... Matot, (ro
do pirštu pliką galvą) sesės, 

j lietuvaitės, ku socialistai 
padarė. Aš sakau fiziologi- 
škai, kad socialistai vagis! 
Tautiškai sakant aš visai 
galvos neturiu! Aš sakiau ir 

i sakysiu, kad mano protas 
pagedęs, o plaukus socialis
tai pavogė. Ot, dėl ko aš ir 
vėl palikau tautiečiu. Tau
tiečiai, jei vagia, tai vagia 
mokslą, apšvietą,— T.M.D. 
knygas, o ne nuo kvailos 
galvos plaukus. (Garsiai 
juokias) Tai ku sakot, bro
liai, socialistai? Ar jums 
vis dar neaišku?

Aš jus šaukiu vardan 
švento socializmo ir meilės 
tėvynės, kurie turit dar tiek 
proto, kiek aš, tai pameskit 
socialistus, 
tautiečių! 
broliai ?
perkūno tylit? (Išvydęs ant 
sienos savo šešelį) Ką tu 
p. Zubri Pliki, sakai? Ir tu 
tyli?! Tfu! Ar jau pasiu
tot? Ir pirmininkas tyli? 
(Paėmęs nuo stalelio popie
rinį lietsargį, sukinėdamas 
kalba) Matot, broliai, štai 
ir ant lietsargio (rodo pirš
tu) parašyta: "Vienybė 
Lietuvninkų," bet ar yra ko
kia nors vienybė tarp mus? 
štai, ve, iš kito šono (rodo 
popierinį lietsargį) ambrelo 
parašyta: "Ateitis." bet ar 
ateinat jus nors vienas ma- 

_ 1___ kaip mano
galvoj daros negerai? Sar
mata lietuviams! Matau 
jus visi rup... socialistai. 
(Užsidėjęs ranką ant gal
vos) Tai ko sulaukiau. Vie
ni juokiasi, tyčiojasi, o kiti 
tyli, už mulkį laiko. Dar 
laimė, kad šitos dvi "gazie- 
tos” patalpino mano straip- 

įsnį, tai nors turiu ku pa
skaityt. Metriškai sakant, 
aš turėčiau pasikart.

(Grūmodamas publikai 
kumščia) Ar dar jus ris ty
lit? Ar užspringot? Ko
kio perkūno! (Mostelėja 
ranka, piktai nusispiovęs į 
publiką, užsidengia popieri
niu lietsargiu ir isteriškai 
nusijuokęs išbėga. Už sce- 

: "Tai skati- 
Uždanga nusilei-

(Monologas).
Ant scenos greitai išbėga 

šypsodamas jaunas, bet pli
kas vyrukas. Iš abiejų pu
sių kišeniai prigrūsti laik
raščiais ir du laikraščiu lai
ko rankoje. Ant stalelio 
matosi iš anksto padėtas iš 
laikraščio padirbtas lietsar
gis. Pribėgęs pagrindų kra
štą susilaiko, garsiai nusi
juokia ir pradeda.

(Vartydamas laikraštį): 
Matot, patalpino!... (Gar
siai) Aš... o broliai, kaip aš 
šiandien sujudintas!

(Iš kišeniaus ištraukęs 
pundą laikraščių pliaukšte
lėjęs į plikę ir garsiai juok- 
damas) Aš, broliai, ir į 
laikraščius parašau. (Pub
likai matosi risi laikraščiai, 
tik dviem antgalviais).

Matyt, gerą straipsnį iš
syk talpina visi laikraščiai

Aš... hm... Aš, broliai...
Tfu! kokis perkūnas. (Del
nu vėl užgauna per plikę) 
Ką-gi aš čia norėjau jums, 
broliai, pasakyti. Aa! Aš 
tie rupungalriai (nerviškai 
virpėdamas garsiai nusi-Įno kambarin, 
spiauja) inteligentai... dar
bininkų užtarytojai... Jus 
gal da nežinot, broliai... Aš 
jau žinau... Aš ir-gi jiems 
tikėjau... Aš jums sakysiu, 
tai ne žmonės, bet... Aš 
pats... Aš nežinau nei ką 
turiu sakyti. (Rodydamas 
laikraštį) Aš prašau vardan 
šitos, tfu! (spiauja). Var
dan šventos teisybės persi
skaityt čia, ku aš parašau, 
o tie rup... štai klausykit. 
Aš padariau klaidą... Aš 
dabar matau... Aš... o, aš... 
aš, jus žinot, broliai. Aš jau 
gal pasivėlinau susiprasti, 
nes aš jau jaučiu, aš nusto
jau proto! (Garsiai) Tie 
išgamos sugadino mano pro
tą! (Publikoj kas tai nusi
juokia) Aš, broliai, jau... 
(suspaudęs rankom- galvą 
tyli) O-o-o! broliai. Tfu! 
kokio ten perkūno juokės? 
(piktai į publiką žiūrėda
mas) A! socijalistas? Aš... 
Tai matot, broliai lietuviai, 
koki tautos pardavikai! Aš 
tikrą tiesą pasakysiu, kad 
mano protas pagedęs, o jie 
juokias. Tfu! (Nerviškai 
virpėdamas) Kas čia kal
tas? Aš? Pasakykit, bro
liai. ar ne socijalistai? (Va
landėlę tyli, žvalgos — lau
kia atsakymo). Matot rup... 
tylit! Aš priklausiau prie 
socijalistų net tris savaites 
ir ererai juos pažįstu. Tą 
rraterijališkai jums sakau.

Aš melsčiau jus visų, var
dan švenčiausios teisybės, 
pasiskaityti socialistų laik
raščius, o pamatysit, kokią 
nešvarią kalbą jie vartoja. 
Aš., o tie rup... nežinau, bro
liai. nei ku sakyti. (Publi
koj girdisi moteriškas juo
kas) Kokio ten velnio? j 
Pribėgęs prie pagrindų kra
što susilenkęs žiūro į sėdin
čias moteris. Balsiai nusi
juokęs) O tu, dangaus ange-

darni, rašykite trumpiau ir 
apie kiekvieną dalyką at
skirai. Tokių ilgų korespon
dencijų ir da taip netvarkiai 
surašytų negalime sunau
doti. Korespondencijose 
visada vengkite pamokslų, 
o paduokite vien tikrus ir 
gyvus faktus. . Pavyzdin: 
Jus mėginate aprašinėti 
Buenos Aires lietuvių drau
gijinį gyvenimą, o nuva
žiuojate Europon ir agituo
jate prieš karę, tai jau nėra 
joki korespondencija, kada 
"rugiai su kopūstais” mai
šomi. •

J. Vilkeliui.— Kada drau
go korespondenciją gavom, 
buvo jau sustatyta pirmiau 
prisiųstoji.

Ridikų Spinduliui.— Apie 
tai "Keleivyj” jau gana pla
čiai pranešėme. U- ----- 
visviena dėkingi.

Liucipieriui. — "Artinan
tis. rinkimams” netilps; pa
našią žinutę iš Minersville 
jau patalpinome.

J z žinią į

o grįžkit prie 
Ką jus sakot, 
(Pauža) kokio

nos pasigirsta: 
nos!.. " 
džia)

Pr. Negramotnas.

Kas buvo bačkoj.
Jonas Rudis tapo pašauk

tas teisman ir kaltinamas 
už nelegaffšką traukimą de
gtinės. Jis teisinosi. kad 
bačkoj buvo kitkas, o ne de
gtinė. ir. kad tą patvirtinus, 
pristatė savo liudytoją.

Teisėjas prisiekdino liu
dytoją ir tarė:

■'Esate prisiekę prieš Die
vą, jog kalbėsit teisybę to
dėl aš jus klausiu, kas buvo 
toje bačkoje?’’

"Ant vieno galo bačkos 
buvo parašyta "Jonas Ru
dis,” ant kito galo — "deg
tinė,” bet kuris iš jų buvo 
bačkoje, aš tikrai nežinau."

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 užlipvtas ar
ba neužlipytas, turi būt pri
dėta markė už 2c., kitaip tą 
laišką numeta arba reik už 
jį primokėt adresatui.

Su pagarba.
"Kel." Administracija.

*) Typą ir retorikos tvar
ką bei svetimžodžių pras
mės nežinojimą, šiame mo- 
nologe.skaitvtojas atras gy
vą imituotą kopiją iš tautiš
kų laikraščių bendradarbių.

Tik "gražius” išsitarimus 
apleidžiu (ypač rusiškus), 
nes snaudoj uždrausta.

Ergates (Montello).— Sa
kote, kad jūsų "vyčiai” tą 
nedėldienį buvę "Belmonto 
pelkėse,” tas galėjo būti, bet 

j meldžiamasai, veltui įsižei
džiate, Spot Ponde "maniev- 
rus” darė ne jūsų, bet tūli 
nariai So. Bostono "vyčių."

Pr. Negramotnan. — Mo
nologą talpiname. Busime 
dėkingi, jei ir ant toliau mus 
neužmiršite.

Argentinos Medžiokliui 
■ (Buenos Aires).— Susimil-

Indomiausias aprašymas apie visas

KARES BAISENYBES

ŽMONIŲ SKERDYKLA

I
Šį veikalą parašė pagarsėjęs vokiečių veikėjas ir mokytojas W. , > 

Lamszus, kuris pats toj baisioj skerdykloj dalyvavo. Šioje kny- ’ 
goję aprašoma karė vokiečių su franeuzais. Skaitant šitą Įmygą J | 
plaukai_ šiaušiasi ant galvos. Autorius šio veikalo Lamszus yra Į f 
pagarsėjęs antimilitaristas. Už šio veikalo parašymą jis buvo į j 
skaudžiai vokiečių valdžios persekiojamas. Lietuvių kalbon tą vei- !, 
kalą išvertė Negeistinas. Knyga atspausta ant gražios popieroą į j 
ir papuošta gražiais viršeliais. Kaina tik 15c.

Pinigus galima siųst 15c. susukus tvirtai popieron ąrba po 5c. markėms j' 
“KELEIVIS” I

28 Broadwav, So. Boston, Mass.
Urtnfczkas D-ras M. Ziselms.

7 Parmenter St
Boston, Maaa. 

Viaokias Ilgu gy 
dau pasekmingia- 
usiai. Ateikit tie- 
«iok pas mane 1 
trepais į viršų tik 
neikit į aptieka: 
mano durys bal
tos arba telefoną 
duok o aš atesiu.
Ofiso valandos 
Nuo 9 iki 11 ryte 
nuo 1 iki 2 ir 6 iki
8 vakare. Teleph. Richmona 2622-E 
Gyv. 155 Chestnut st., Chelsea Park

M. Gaili van Co
Užlaikv geriausį

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

ko Cigarus.
Meldžiame užeiti, o visados rasi 

gražų patarnavimą.

3S2 2M lt, Si. BmIh.

Teisingiausia ir Geriausia

APTIEKA
Sutaisom Receptus su 

džiausią atyda, nežiūrint ar 

Lietuvos atvežti ar amerilrnnižlri 

Gyduolių galite gauti, kokias tik 

pasaulije vartoja, taipgi visados 

randasi lietuvis aptiekorius.

EDVARO DALY, savininku 
Broadway S Bosteo, Mass 

Galite reikalaut ir per laiškus, 

o mes per ekspresų gyduoles at

siųsim.

di- 

iš

Or. B. G. WERKICK
LJBTUV1AKAS D-RAS

Gydo visokias vyrų, moterų Ir 

vaikų ligas; net ir chroniškas ligas 

i Priėmimo valandos: nuo 1 iki 4 

i po pietų ir nuo 6 iki 9 vakar*.
Telefonas. (37)

259 Hannonr it, Butm, Misi

Akušerka |L
: i

Pabaigusi kursų Womans Medical i t 
College, Baltimore, Md.

Pasekmingai atlieka savo darbų 

•prie gimdymo, taipgi suteikia vi

sokias rodąs ir 

! moterų ligose.

F. Stropiene
! SO. BOSTON. MASS ’

pagelbą įvairiose

6 Loring str, 

arti E ir 7 et.

J. VALEIKA

Mokiname Angliškai
Visose dalyse Amerikos ir Kanados
Vienintelė mokykla, kurioj kiekvienas srali išmok 
ti Anglišką kalbą, labai trumpame laike, stos mo 
kyklos naujausia ir tobulingriausia metodą. Moki 
name per laiškus, visose šalyse, už laba: mažą at 
lyginimą; re: p jau Liesose dienomis ir vakarais. 
Jeigu nori išmokti greitai Anglų kalba, ateik a: 
rašyk platesnių žinių.
Aserieas Sehool of Laxt£ixs.£es —

FOTOGRAFISTAS
Traukiame visokius paveikslus pigiai. 
Meldžiam visus atsilankyti, užtikrinau- 
kiekvienam kad busit mus darbu užga
nėdinti.

J. Valeika F- Rautatis Co.

i

J

D-RASST. ANORZEJEWSKI
Vienatinis lenkiškas

DANTŲ DAKTARAS.
Užtaisau pasigadinusius dantis ix 

dedu naujus. Laikų gvarantuoju. 

Ištraukiu dantis be jokio skausmo.

238 Harrison avė. Boston.

Ei, Vyrai, Visi Pas

YUDEIKO!
lis užlaiko gerų Restauraciją, vi- 

sokies rųšies Alaus, Degtinės, 

Vyno ir Cigarų.

Pirmiausia ir parankiausia 

vieta lietuviams.

304 BroaJtay ir 259. OlStreets 
SO- BOSTON, MASS.

f. MATHUS
Geriausias Lietuvio

SALONAS IR RESTAURACIJA

Sveiki geriausios rųšies gėrimai ir 

užkandžiai. Patarnavimas prie

lankus. Parankiausia lietuviška 

užeiga.

J. MATHUS
342 Broadway, So. Boston, Mana.

NAUJAUSIUS IR GERIAUSIUS

Gramafonus
galima gaut tik

CHAS. URBONO ir PILVINIO
KRAUTUVĖJE

Visi musų Gramofonai su naujausiais pagerinimais ) 
TURIME VISUS LIETUVIŠKUS 
REKORDUS įdainuotus garsiau- > 
šių dainininkų ir chorų. Tarpe : 
lietuviškų rekordų geriausi yra ( 
šie: Kur bakūžė samanota, kom-~ ( 
pozicija Šimkaus. Lietuva tėvynė Į> 
musų. Darbininkų Marsalietė. Bi- (j 
rutė. Tykiai Nemunėlis teka, Kur S) 
banguoja Nemunėlis — įdainuota !) 
M. Petrausko. Be tų turime gra- g 
žiausių maršų, polkų, valcų ir ki- ) 
tokių šokių ir operečių. Rašykit 1 
mums, o mes prisiusi m kataliogą. ;

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

pasižiūrėt pas mus. Kurie nuo Bostono toli gyvenate ir negalite ateitį į 
UŽTIKRINAME, kad pas mus nusipirkę GRAMAFONĄ, visados busit j 
užganėdinti Viską gvarantuojame. i.- . Ltial.a.3t 1

CHAS. URBON ir PILVINIS
233 Bro&dw&y, So. Boston, Mass

I
l j 250 4th st, S. Boston. Mass

I____________________

IKAS NORITE TURĖTI 
DRUTUS IR DIDE
LIUS PLAUKUS?

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

centu
L. J. PAULAUSKAS

(Barzdaskutys)
152 Miilbury Street, Dept. 12, 

VVORCESTER, MASS.

2

1741 W. 47tb Street.1741 W. 47tb Street. cmca<* tii. iii

su pagalba 
sustabdysiu 

atauginsiu 
Pleiskanas ' 

kokio nors j 
štampą už 

(39) ;

Gera Naujiena 
Visiems.

M. PETRAUSKO Įdainuotus re
kordus, kurių visuomenė jau nuo se
nai pageidavo, galite gauti pas 
ne. Kaina 75 centai.
E 2356: Lietuva Tėvynė Musų, 

kiai Nemunėlis teka.
E 2357: Birutė. Kur banguoja 

munėlis.
E 2358: Darbininkų Marsalietė. 

kelkime 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 muzikališkus in
strumentus, auksinius daiktus, kny
gas ir visokias laiškam rašymua po- 
pieras, rašykite pas mane reikalauda
mi pilno kataliogo, kuri prisiųsim 
dykai. ----

W. S. VVaidelis
112 GRAND ST.. BROOKLYN, N.T.

ma-

Ty-

Ne-

E

E

Ant 21
akmens
Gelžkelio laik-
rodis šriubeliu
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 pasiulyji- 
tnas. Mes išsiųsime šį laikrodėlį ant 

| kiekvieno adreso už $5.75 C. O. D. ir 
I persiuntimo kaštus, su teise jums vi- 
• ską peržiūrėt. Jei busi neužganėdin- 
I tas, nemokėk nė cento. Atsiminkite, 
jus užmokėtumėt už tokį pat laikro
dėlį apie $25.00, jei pirktumėt kitur. 
Puikus auksuotas lenciūgėlis ir ka
butis dykai su kiekvienu laikrodėliu.

(30) 
ENCELSIOR WATCH CO.

906 Athenaeum Blg.. CHICAGO. ILL.

Keliaujantis-Kriaučius
Sinvam visokius MOTERIŠKUS ir VYRIŠKUS RUBUS. Taip

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

Reikale adresuokit taip:

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

<

ir

Taipgi išvalom ir išprosinam vi

sokias Vyrų ir Mot rų drapanas.
Tikras Jusu ,colis lietuvis

Musų firma randasi ir Californijoj, 
todėl mes greičiau pagaunam viso
kias naujausias formas.

JEIGU NORITE TURĖTI 
GERUS RUBUS PIGIAI, 

TAD ATEIKIT PAS 
MUS.

DUOKIT PASIŪT MUMS
Užtikrina m, kad Jus sučėdysite 

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

GERUS VYRAMS SIU
TUS IR OVERKOTUS 
PIGIAUSIAI IR GERAI

AR NORI, KAD MYLtTę 
MERGINA?

Jeigu nori, tad pasipirk

|| o ji niekad nepamirš jus. nes IĮ 
u' kendžių gardumas priverčia ją ei 
S jus mylėt. Reikalaukit visur irljl 
U visada Lowneys C ręst Kendžių. Ij | 
“Jeigu nėr i gaut kitur, tai pri-“ 

Įfij s’ųsk m dolerį, o gausi vie-fflj; 
J ną svari geriausių Amerikoj ; 
S dirbtų kendžių.
J K. ŠIDLAUSKAS

j (ii Gcnerališkaa agentas Bostonui jj] 

I 226 Broadway, ||

r.r*- 'A A J7t y ■
I i i ‘

CREST KENDŽIŲ
o ji niekad nepamirš jus. nes 
kendžių gardumas priverčia ją 
jus mylėt. Reikalaukit visur ir 
visada Lowneys Crest Kendžių..... j 

neg 1 gaut kitur, tai pri-Į" . 
s'ųsk mu?rs dolerį, o gausi vie-ra
dirbtų kendžių.

K. ŠIDLAUSKAS
Generališkas agentas Bostonui 

226 Broadway,
L So. Boston, Mass. J

Siutus ir kitokius Kubus

FARMOS «NT PARDAVIMO.
Parsiduoda Dvi Didelės Farmos 

tarpe South Walpole ir Norwood, 
Mass. Viena turi 40 akrų žemės, 
dirbamos žemės yra 24 akrai, apie 
5 akrai didelio miško ir apie 11 ak
ru 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 medžiu, obelių ir 
gružių, daug pievos ir miško: 6 ra
mų stuba su gražiais iš fronto me- 
džais ir didelė nauja (bane) tvartas 
Parsiduoda už S6.00O.

Taipgi turime daugelį didesnių ir 
mažesnių Farmų, kuri- galima pirk
ti labai pigiai. Minė;-? Farmos ir 
daugybė Lotu randasi prie didžiau
sių Norwoodo ir Walpole Fabrikų, i 
Letai ir Farmos kas metas žymiai i 
pabrangsta, todėl _ pirkit dabar pakol i 
pigesni. Laiškais arba ypatiškai 
Kreipkitės šiuo adresu: (

A. K. NEVIACKAS, 

Real Ėst a te Agent. 

1084 Wa*hington st., Norvrood. Mass.

TeL: 389-R.

I 
a

Farmu pirkėjams
Geriausia laikas Farmų 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 patinkančių, gerų, 
už pigiai ūkę. Norint platsnių ži
nių kreipkitės laišku, pridėdami mar
kę- (35)

ANTANAS ZABELA

Boz 1, (Lake Co.), Peacok, Mich.

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

ir 20 AMES ST, 
MONTELLO, MASS.



KELEIVIS

Kas girdėti Lietuvoje.
Karės gaisrai.

Dainių-poetų ir grožės 
mėgėjų mylima Dubysa pa
tiko ir strategams-karinin- 
kams. Visą mėnesį Duby
sos krantai nenustoja buvę 
mūšio lauku. Mat, kol rusai 
astumė vokiečius nuo Kė
dainių iki Dubysos, praėjo 
dvi sąvaiti. Per tą laiką vo
kiečiai nesnaudė: spygliuo
tų vielų tvoras tvėrė, kasi
mus dirbo, net vietos ūki
ninkų ratus, akėčias ir kitus 
ūkio padargus į Dubysos va
gą vertė, kad rusų karei
viams kėbliaus butų pereiti. 
Gerai parinkta ir prirengta 
pozicija labai padeda vokie
čiams laikvties. Nors kar
tais tai vieni, tai kiti perei
na Dubysą ir kelius varstus 
pasistumia, bet visas Duby
sos frontas maža kol-kas 
tesimaino, tik tokie įlindi- 
mai labai gansdina ramius 
gyventojus ir nuterioja pla
tesni musų krašto ruožą.

Kiek ramiųjų gyventojų 
turto sunaikinta, žinoma, 
dabar net labai apsibendri- 
nus negalima pasakyti. Nė
ra dienos, kad nematytum 
5—6 gaisrų. Atsistojus gi 
aukštesnėje vietoj dažnai 
galima priskaityti virš 10 
gaisrų. Iki gegužės 18 d. 
vien šidlavos parapijoj su
degė virš 20 sodžių ir dvarų. 
Padegėlių skaičius čia siekė 
tuomet virš tukstanties 
žmonių. Taip, nukentėju
sių parapijų vien tik padu- 
bysiais galima skaityti ko
kią 15. Kadangi mūšiai čia 
nemaž nesilpnėja, tai jokia 
įsakmi registracija ir statis
tika tuo tarpu nėra galima. 
Tad pažymiu čia tik bendrą 
Įspūdi.

Daug yra suvargusių ir 
be duonos kąsnio, nors ug
nelė dar jų trobų ir nepalie
tė. Pakeliais, kur ėjo, ypač 
kur stovėjo kariumenės, 
tvorų nebėra, daržai lyg 
kelvietė sutrypti, dažnai ir 
laukai arklių išminti, kasi
mais išvedžioti.

Jei bendros idėjos mus 
trauktų ir vestų.

(Jovaras).

Moksleiviu tarpe.
Nelaukiamoji karo audra 

suginė į Vilnių apsčiai mok
sleivių iš įvairių Lietuvos 
vietų. Ir čionai jie laukia, 
nelyginant vištos pastogėj, 
kolei praeis lietus su kruša. 
Nepasakysiu, kad Vilniuj 
apsigyvenusieji moksleiviai 
rankas sudėję laukia išauš
tant giedresnio rytojaus. 
Ne. Jie šį-tą daro, taikina- 
si prie dabartinio karės mo
mento ir nori stoti visuome
nei talkon šiame labai svar
biame ir daug pajėgų reika
laujančiame darbe. Noriu 
tik tiek pasakyti, kad tas 
moksleivių veikimas yra, že
maitiškai tariant, "majed- 
nus (įvairus) ba veina ga-) 
la.” Moksleivijos tarpe be
są visokių partijų-partijė- 
lių, nuomonių-nuomonėlių. 
Ir jie nesusitaikina tarp sa- i 
vęs, vienas prieš kitą "šerį 
stato." Arba, nieko nekal-j 
bedami, daug mano, o ką 
sumojo — kitiems neduoda 
žinoti. Atsiranda ir "pani- 
bernų," kurie save skaito 
"išpraustais," ir, kitiems ne
pasiaiškinę, sako, kad ne
verta esą su tokiais "neap- 
sitrynusiais” susidėti. O ki
ti laukia pavyzdžių, veiks
mo iš vietos, kaipo Lietuvos 
centro, moksleivių, nes ma
noma, kad jie tiesiog kalnus 
nuverčia. Bet tie vietiniai 
taip-pat nepasirodo; ar jie 
nenori susidėti su "provin
cijos žiurkėmis," o gal ir 
jie tik "apsitrynimo pusbliu- 
dį" tėra išdažę?

Ir taip, moksleivių veiki
mas margas, sumišęs... Spė
kų betgi moksleivių tarpe 
apsčiai. Reikia tik jos su
rišti vienu bendru ryšiu —

”0 pajėgos musų ir kal
nus perkastų,

Iš Petrogrado lietuvių stu
dentų gyvenimo.

Petrogrado augštąsias 
mokyklas pabaigė šie lietu
viai :

Technologijos institutą 
(mechanikos skyrių) Julijo
nas Graurogkas. Kelių ins
titutą — Steponas Aukšti- 

jkalnis. Universitetą: Pra- 
inas Penkaitis (juristas), 
Vaclovas Marma (matema
tikas), Krikščiūnas (mate- 
mat.). Karo mokyklą pa
baigė stud. Joniunas ir pra
porščiku išvažiavo į Irkuts
ką. Stud. Vyšniauskas, šau
kiamas karuomenėn, stoja 
artilerijos mokyklon. Iš pa
šauktųjų į karę anksčiau 
stud. Sruoga gydomas Pe
trogrado ligoninėje, Jurgis 
Byla su peršautais plaučiais 
guli Čerkasų ligoninėje. 
Taippat tebegydomas nese
nai baigusis Jonas Dūda.

Griškabūdis, Suvalkų gub. 
Šioji apylinkė jau bent ke
lintą kartą patenka vokie
čių rankosna. Dabar ten 
vėl vokiečiai šeimininkauja. 
Vienas pabėgėlis, išgyvenęs 
vokiečių tarpe 2 sąvaiti, pa
sakoja apie šį kampelį: Mie
stelyje visur netvarka, lan
gai išdaužyti, darželiai iš
laužyti. Daugiau kaip pusė 
namų sudeginta. Sudegė 
vaistinė, mokykla, varpiny- 
čia. Bažnyčia apdraskyta. 
Laukuose javai išmindžioti, 
tvoros išlaužytos.

Gyventojai labai susirū
pinę, kaip toliau begyventi 
ir kaip atsikelti iš griuvėsių, 
o dar nežinia, ką atneš ry
tojus.

Papilė, Šiaulių apskr. Bu
tą gražaus miestelio. Gele
žinkelio ir Ventos tarpe iš
siplėtė jis daugiau negu per 
verstą, žmonių buvo iki 
3000. Kaip tik išvarė vokie
čius į aną Ventos pusę, grį
žau į savo numylėtąją tėviš
kę. Dar tebesišaudė, dar 
sprogo šrapnelės, aš gi sku
binau pažiūrėti tėviškės, 
gal, kaip ir seniau, žmone- 
liai po dienos darbų, vakare 
susėdę šnekučiuoja, ilsisi.

Liko aštuoni verstai. 
Staiga didžiausi ugnis pa
kilo. Vežinas pratarė: Pa
pilė dega. Rodos kas nu
truko manyje. Skubinu, 
’enkiu. Liko du verstu. To
liau nebeleidžia. O čia prieš 
mane durnų debesys. Pra
šau leisti; rodau leidimą. 
Atsako — ne, ir aš privers
tas nusiraminti. Laukiu ry
tojaus. Kaip tik prašvito, 
išėjau. Dabar jau niekas 
nebekliudė. Jau tiktai pu
sė varsto ir negaliu atsižino- 
ti: nejaugi Papilė? Išrody- 
tų lyg kitas miestas, "fabri- 
čnas,” prisimena Kaukazo 
Balachanai (šalyp Baku). 
Vieni kaminai teriogso. Su
skaudo mano širdis, nesusi
laikiau neverkęs. Buvo — 
o kas liko. Stovi sušaudyta 
bažnyčia, ir ta lyg mažesnė 
liko, o gretimai, visur, ap
linkui kaminai ir tik kami
nai. Ir pučia vėjas, ir nešio
ja į visas šalis žmogaus pra
kaituotą darbą. Tuščia. 
Mano žinksniai garsus, it 
pritaria tolimam armotų 
dundėjimui.

Tą pačią dieną pradėjau 
skaitliuoti, kiek sudegė na
mų. Suskaičiau — 263 gy
venamuosius namus, o šiaip 
trobesių tai ir suskaityti ne
galėjau. Liko apie 60 na
mų. Tarp ko kita sudegė 
Vartotojų Draugijos krau
tuvė. Sunaikinta prekių už 
10,000 rub. Kai-kuriuose iš 
jų tebegyvena žmonės, ken
čia ir baimę, ir badą, bet ne
važiuoja laukan. Sako, 
kaip sudegs, pasiimsiu lazde-

Į lę ir eisiu; o dabar, kaip gi 
aš paliksiu savo numylėtąją 
vietą, kur kiekivenas auga
las, kiekvienas medelis ma
no rankų darbas. Tegul šau- 
ja — Dievo valia.

Buvo Papilėje daug žy
dų; juos išvežė į Rusijos gi
lumą. Mūsiškių gi daugu
ma pasitraukę į tolimesnius 
nuo pozicijų miestelius. Ap
linkiniai sodžiai pvz. Burbi- 
škiai, Gamėnai, Pagamė, 
Rekčiai, Rimšiai, Gribiškiai 
ir daug kitų visai sudegė. 
Tiktai Rimšiunuose liko du 
gyvenimu: Jono Griciaus ir 
Joniškio.

Pastaruoju laiku, kaip 
girdėjau, vokiečiai gan 
žiauriai elgiasi, atima visa, 
kas tinka maistui: duoną, 
mėsą. Arkliai, karvės, avi
žos atimtos jau seniau. Šie
nauti šiais metais žmonėms 
nereikėjo, Rugiapiutės tai
pogi nesusilauks: dabar jau 
viską pjauja.

Sunku yra aprašyti tos 
visos sunkenybės, kurios 
reikia pakelti musų žemai
čiams.

Leipalingė, Seinų ap. Gai
sras sunaikino 75 gyvena-) 
masias trobas ir 250 šiaip 
trobesių. Per 500 žmonių 
liko be pastogės. Sudegė 
krautuvės, kluonai, ūkio pa
dargai. Žmonės liko be mai
sto, o gyvuliai be pašaro.

Iš Anykščių, Troškūnų, 
Utenos ir kitų Kauno gub. 
vietų, iš kurių žydai ligi šiol 
dar nebuvo kraustomi, da
bar įsakyta išsikraustyti 
tiems žydams, kurie yra iš
kraustyti iš kitų K. g. vietų, 
bet apsistojo čionai.
Viekšniai. Miestelis ant 

Ventos kranto; Birželio 13 
d. prasidėjo armotų dundė
jimas ir į miestelį, pasipylė 
baisus geležiniai puodai su 
geležiniais žirniais. Vokie
čiams rūpėjo sudaužyti baž
nyčia. Bet stiprus seni mu
rai, tarytum, tik nusikvato
davo. Jau daug pridarė 
jiems žaizdų, bet jie nenu
silenkia. Galų gale vokie
čiai pradėjo šaudyti degan
čiomis bombomis: pakilo 
baisi ugnis ir, kaip sako, su
degė bažnyčia ir apie 100 
namų palei upės krantus.

Kas tik valdė kojomis, ri
si bėgo iš miestelio. Per 300 
šeimynų sustojo Antanavos 
dvare, kiti išsisklaistę po 
sodžius. Kol buvo ramu, 
Viekšniai darbavosi. Buvo 
įsteigta arbatinė pabėgė
liams, buvo duodama ir 
šiaip pašalpos. Dabar vis
kas išnyko. Atsirado daug 
vargstančių, neturinčių pa
stogės. Turtingesni išva
žiavo į Mintaują, į Rygą, bė
dinieji gi atsidavė Dievo 
"apiekai."

Pabėgėliai. Dvinske yra 
apie 1,200 pabėgėlių, jų tar
pe apie 600 kauniečių, 500 
suvalkiečių ir apie 100 žmo
nių iš Kuršo ir Lenkijos. 
Visi pabėgėliai gauna: su
augusieji 15 kap. dienai iš 
D. K. Tatjanos komiteto ir 
be to gauna nuo miesto bu
tą. Bet pabėgėlius žada 
gabenti iš čia į Rusiją. Pe
trogrado lenkų komitetas 
rengiasi įtaisyti valgyklas, 
arbatines ir t. t.

Javų derlius.
Pagal mokestų inspekto

rių pranešimų ligi birž. 1 d. 
žieminių javų derlius buvo 
visai blogas Vilniaus ir Tra
kų apskr. (Viln. gub.). Va
sarojus gi dėl sausumo iš
džiuvęs Ašmenos, Trakų, 
Vileikos apskr. (Viln. gub), 
Ukmergės apskr. (Kauno 
gub.) ir Vilkaviškio ap. (Su
valkų g.).

Šiauliai Kauno g., Šelpi
mo reikalu daugiausia čia 
yra pasidarbavęs Rusijos 
Mokytojų skrajojamasai 
būrys. Jo visi veikėjai — 
inteligentai. Jo pagalba — 
arčiausia karo ugnies. Jis 
išdavėnėjo čia valgio apie 
mėnesį laiko.

Unglininkai, Biržų valse. 
Paskutiniu laiku vietos 
žmonės labai suskubo dary-

I

i
ti turtų surašymo ir apkai- tyčia padarytuose cilind

ruose labai suspaustas. Ka
reivis pasiima cilinderį ant 
pečių ir priėjęs prie vielų 
tvoros atsuka kranelį. Su
spausta rūgštis pradeda 
švirkšti plačia sruoga ir su
ėstos vielos bežiūrint pra
deda trukti ir krinta ant 
žemės.

navimo aktus.
Javai labai pabrangę. Ru

gių purui mokama kuone po 
6 rublius, darbininkų gi 
kaip tyčia niekas nereika
lauja. Todėl bežeminiai ir 
mažažemiai atsidūrė labai 
blogame padėjime.

(Iš "Liet. Žinių.")
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Iš karės lauko.
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SPYGLIUOTOS VIELOS 
APSAUGOJA VOKIE

ČIŲ POZICIJAS.
Varšava.— Spygliuotų 

vielų tvoros, kulkasvaidžiai 
ir puiki geležinkelių komu
nikacija— tai trįs svarbiau
sieji dalykai, kurie lošia žy
miausią rolę bėgyje trijų 
paskutinių mėnesių vokie
čių veikimo Lenkijoj. Ačiū 
nesulyginamai viršenybei 
šituose trijuose dalykuose, 
vokiečiai galėjo išlaikyti 
kelių šimtų mylių ilgio 
frontą, ant kurio daug skai- 
tlingesni rusai nuolatos da
rė pašėlusias atakas, norė
dami išmušti priešininką iš 
užimtų rietu.

Kad vokiečiams butų rei
kėję apginti savo pozicijas

BLIZGANTIS STRATEGI
JOS PAVYZDIS.

Kariškas Londono "Ti- 
imes" korespondentas sako, 
kad dabartinis didis vokie
čių žygis prieš Rusiją, kurį 
sumanė vokiečių štabo vir
šininkas gen. Erich von 
Falkenhayn, yra blizgan- 
čiausis strategijos pavyzdis, 

j kokį tik šita karė buvo iki 
šiol pagaminusi.

Kuomet gegužės mėnesy
je Falkenhayn įsakė vokie
čių generolams išvyti rusus 
iš Galicijos, tai jam netiek 
rūpėjo atsiimti Galiciją, 
kiek užeiti Lenkijai iš pietų 
ir pastatyti vokiečių armi
jas tokioj pozicijoj, kad bu- „ _ _
tų galima išvystyti užpuoli- tarp Bzuros ir Ravkos upių 
mą ant rusų centro ir jų 
šiaurės armijų. Tiktai tuo 
tikslu ir pradėjo vokiečiai 
su austrais mušti rusus iš 
Karpatų, o paskui ir iš visos 
Galicijos.

Ir šitas pirmutinis milži
niškas manevras vokiečiams 
puikiai nusisekė. Į tris są- 
vaites rusų spėkos likos iš
grūstos iš Galicijos trimgal- 
va ;Przemyslio tvirtovė iš jų 
atimta, Lvovas atimta ir 
prie to da sunaikinta apie 
300,000 Rusijos kareivių. 
Tuo pačiu laiku šiaurėje vo
kiečių spėkos pradėjo verž- 
ties Baltijos pajūriu Lietu
von ir Kurliandijon. Rusai 
ir sapnuoti nesapnavo, kad 
taip eidami vokiečiai turėtų 
savo tikslu apsupti visą Len
kiją ir uždaryki plieno ratu 
visą didžiąją rusų armiją. 
Petrogradas juokėsi iš vo
kiečių įsiveržimo Žemaiti
jon ir Kurliandijon, sakyda
mas, kad šitas vokiečių ar
mijos dalis rusai čia bile ka
da gali atkirsti nuo didžio
sios jų armijos ir paimti jas 
nelaisvėn. Bet dabar pasi
rodė, kad įsiveržę čionai vo
kiečių pulkai yra didžiausis 
rusams pavojus. Dabar 
30,000 vokiečių raitelių nu- 
piškėjo jau už Kauno ir ban
do perkirsti geležinkelį, ku
ris jungia Varšavą su Pe
trogradu. Tarp Drinsko 
ir Panevėžio kelias jau per
kirstas.

Tuotarpu gen. Mackense
no armija užėjusi iš pietų 
užėmė jau Liubliną ir per
kirto geležinkelį, jungiantį 

i Varšavą su Ivangorodo 
tvirtove ir Maskva. Dabar 

j rusai rūpinasi, kad bent sa- 
vo armiją kaip-nors išgel- 

. bėjus, kurią vokiečiai taip 
gudriai įvedė į sląstus. Apie 
Varšavos apginimą jau ne
gali būt nė kalbos.

Jeigu vokiečiams pasiseks 
suimti visą rusų armiją su 
visomis karės įtaisomis, tai 
bus jau netik po Rusijai, bet 
ir po visų sąjungininkų.

i

VOKIEČIAI SKYSTIMU 
NAIKINA VIELŲ 

TVORAS.
Iš Francuzijos praneša

ma, kad dabar vokiečiai te
nai pradėjo vartoti kokį-tai 
skystimą vielų tvoroms nai
kinti. Tokiomis tvoromis 
paprastai aptveriama apka
sai, kad apsisaugojus nak
ties laiku nuo netikėto prie
šininko užpuolimo. Norė
damas užpulti, priešininkas 
turėdavo tas vielas (jos bū
na visuomet spygliuotos) 
nukapoti. Bet tai sunkus 
darbas ir daug laiko reikė
davo. Išrastas vokiečių sky
stimas suėdąs vielas kur kas 
greičiau, negu jas galima 
nukapoti žirklėms.

Tasai skystimas esąs tam

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

deklamuot ant viešų susirinkimų.
Knvgoje trijų rūšių eilės: 

TAUTIŠKOS, ŠEIMYNIŠKOS IR 
DARBININKIŠKOS.

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

SIELOS BALSAI

lietu
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paprastu budu, jiems butų 
reikėję mažiausia 8-nių kor
pusų kariumenės (400,000 
kareivių). Bet ačiū spyg
liuotų vielų tvoroms, ačiū 
daugybei kulkasvaidžių ir 
puikiai sistemai kariumenės 
kilnojime, vokiečiai išlaikė 
šitas pozicijas nuo pat ru
dens su nedidele saujale ka
reivių.

Bzuros-Ravkos frontas 
turėjo 60 varstų ilgio. Visu 
šituo frontu tęsėsi, tartum 
kokie voratinkliai, 4 mylių 
pločio spygliuotos vielos re
zginiai. Jei kur palikta 
spraga, tai ties ta vieta su
statyta daugybė kulkasvai
džių, kurie gali nušluoti di- 
džiausį antpuolį. Kad pra- 
silaužus per šitokį velnia- 
tinklį, priešininkas turi pa
aukauti kelis šimtus tūks
tančių kareivių.

Vienintelis galimas būdas 
per tokį tinklą prasimušti 
— tai smarkus bombarda
vimas. Bet toks bombarda
vimas turėtų pilti kulipko- 
mis kaip lietus ir turėtų 
tverti kelias dienas, pakol 
visos vielos butų nukapotos; 
tuo tarpu gi vokiečiai gali 
puikiais savo geležinkeliais 
prisivežti daugiau kareivių, 
arba toliau gali pritaisyti 
daugiau tokių rezginių ir 
už jų vėl pasislėpti.

|| PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO 
DARBO VALANDAS.

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

"KELEIVIS," SO. BOSTON, MASS.

i T7 117 I T) I T dabar labai madoj, bet Kas iš tų 
j V AAAKA1 &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 
draugus tegul tuojaus reikalauja knyg

savo 
draugus tegul tuojaus reikalauja knygos:

DŽIAN BAMBOS SPYČIAI
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Daugiau juokų, negu saliune alaus
Knyga apistori, gražiais viršeliais ir su 
Džian Bambos feisu arba veidograpija. 
Joje telpa netik Džian Bambos spyčiai, 
bet ir šiaip daug kitokių juokų

KAINA TIK 25 CENTAI.
Pinigus galima prisiųsti per money orderį arba suvyniot kvoterį į popie- 

rčlj ir įdėti į gromatj. Adresuokite taip:|

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

50,000 
KNYGŲ 
VISIŠKAI UŽ

DYKĄ
Ar Esi Kankinamas

Kožnas vyras turi pareikalauti umu 
laiku vienų iš tu Stebuklingu Knygų. 
Vyrai, kurie mana alsivesti, vyrai li
goti, silpni, nerviški ir išnaikinti — 
vyrai negabi pri darbo ir ne galingi 
uauduetis priimnumo gamtos—visi tie 
vyrai turi pareikalauti vienu iš tu 
didžios vertybes medikališkų knygų. 
Knyga ta pasakys kaip vyrai naikin 
sava gyvasti, 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—stiprus, resnas, 
energitiškas vyras, 
ta knyga parodys 
kelią.

Sifilisu arba Užnuodijimu Kraujo, 
Triperiu, Pulavimą, Nusilpnėjimą Gy
vybės, Užkrečiamais Ligais, Lytiškai 
šlapinamais Organais, Dusuliu, Negruo- 
mulavimu Viduriu, Prietvarką, Slogo
mis, Hemoroidais, Reumatizmų, Pilvo, 
Jaknu, Pūsles ir Inkštu Ligomes?

* Ar turi skaudėjimus strėnose, sąna
riuose; galvos skaudėjimus; blogą a- 
petitą; surugusi pilvą; atsiraugėjimus; 
ar vemi; ar turi tulžies” užpuolimus; 
apdengtą liežuvio; negerą kvapą; tam
sius ratus po akią; 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? Musą knyga už dyką 
pasakys jums apie tuos daiktus aiškei 
ir lengvoi kalboi teip, jog galėsite 
suprasti ji ir naudotis jos patarimą ir

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

Dykai 
dėl

Viru
Kelias į Sveikatą, 

Stiprumą ir Energiją,

Siusk Tą Už Dy ką Knygos Kuponą Šiandien.
DR. J. RL’SSEL PRICE CO.. L. 202. 208 N. Fifth Avė., Chieafo.
Godotinasai:—Aš esu užinteresuotas jūsų Už Dyką Knygos Pasiulynimui ir norėčiau 

gauti vieną iš tą knygą, umu laiku.

Vardas ir pavarde............................................................................................................................................. ..
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8 KELEIVIS

Kiek pinigų 
suėda karė.

i

V

Vietines Žinios
Bačkutė kaštavo $27.00.
Mums praneša, kad po No. 

360 West Second st. pas p. 
V. buvo aną nedėldienį bač
kutė ir daug svečių, kurie tą 
bačkutę ištuštino. Bačkutę 
ištuštinus, žinoma, neapsiė
jo ir be skandalo. Šeiminin
kas pradėjo vožti svečiams 
ant galvų "spitunus.” Pri
buvo policija ir šeimininką 
areštavo. Paskui buvo teis
mas ir p. V. turėjo užsimo
kėti $27.00 bausmės. O kad 
kas pasakytų "užsirašyk 
laikraštį, tai gautų atsaky
mą: "Nėra pinigų."

Kiek ištikrujų ši karė lė- 
šuoja, tai sunku sužinoti, 
nes kiekviena valstybė savo 
išlaidas slepia kiek galėda
ma, paskelbdama tiktai tą, 
ko paslėpti negalima, kaip 
antai didelės visuomenės 
paskolos. Bet kiek išleista 
naujų pinigų, kiek paskolin
ta pas svetimtaučių kapita
listus ant kontraktų ir kito
kie budai mažai teskelbia
ma. Tečiaus skaitlinės gau
tos iš Wall streeto piniguo
čių ir informacijos iš ištiki
mų šaltinių Washingtone 
parodo, kad ši karė bus jau 
prarijus apie $25,000,000.- 
000.

Štai kiek penkios valsty
bės iki 5 liepos užtraukė vie
šųjų paskolų:

Anglija .. $7,525,000,000 
Francuzija 2,947,400,000. 
Rusija .... 1,565,000.000 i 
Vokietija .. 3,491.000.000; 
Austrija .. 1,210,000,000

Sykiu $16.738.400,000.
Čia da neparodyta, kiek i 

yra pasiskolinusios Japoni
ja, Turkija, Italija, Serbija,' 
Belgija, Juodkalnija ir An-i^ 
glijos kolionijos, kaip xa.!pra(įeda net kunigu: 
Kanada, Australija, Indija | j -- -- -
ir kitOS. ..xcvvv.ac

Paėmus \isomsislaidoms ^uris papi0Vė brolį, ir kun. 
skanlmę b’o.OOO,000,000, Schmidtas, kuris užmušė 
išeina, kad kas diena si ka- sav0 g,aSpa(iinę, taipgi neti- 
re Pariją S^.oOO.OOO pini- kėjo į dužią? KunF žilins_ 

skas teiksis neužmiršti per 
kitą pamokslą tą paaiškinti. 

Išpludęs laikraščius, pra
dėjo aiškint, kad dabar So. 

i Bostone išeis "geras" laik
raštis, kuris rūpinsis darbi
ninkų reikalais, ir ragino, 
kad kiekvienas geras katali
kas eitų prisirašyt prie to 
laikraščio leidimo ir duotų 
$10. Tai tokią dūšią parodė 

į kun. Žilinskas tamsiems lie
tuviams. Toji dūšia — tai 

j doleris. Parapijonas.

SPEKTAKLIS ir ŠOKIAI.
“Gabijos” Vaiku (.holas vaidins I-no veiksmo nauzikališka veikalą, vaikų operetę

•TARNAITE PAMOKĖ.”
Vaidinimas labai interesingas. Scenoj reikia virš 100 v»iku. Ge-a orches

tra. Vadovauja komp. M. 1‘ETRAl'SKAS. l>ainas-solo ir šokius žaislui scenoj, 
išpildo vien ūk vaikai. PO VilDIMMO ŠOKIAI PCBL1KA1.

Minėtas perstatymas ir pasilinksminimas bus Pėtnyčios vakare,

13 Rugpiučio-August, 1915 m.
LIETUVIŲ SALEJE,

Kampas E ir Silver gat., South Boston, Mass.

1< J. BAGrOČIUTS
Real Estate Mortgečiai, Deedai, Titles, Abstraktai 

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

SO. BOSTONE:
Utarninkais ir Subatomis,

28 Broad way.
Tel. So. Boston 935 W.

Ti

J

gų ir 41,300 gyvasčių.

RUSAI TRAUKSIS IKI 
URALO, BET LAIMĖS.

Rusijoj susitvėrė amuni
cijos komitetas, kurio tiks
lu yra organizuoti visą ša
lies išdirbystę karės tiks
lams. Tan komitetan įnei- 
na žymiausi žmonės iš Ru
sijos kraštų. Komiteto pir
mininku yra Aleksandras 
Gučkovas, buvęs durnos pir
mininkas. Komitetas jau 
pradėjo veikti ir praėjusį 
nedėldienį turėjo Petrogra
de savo susirinkimą. Maks- 
vos milijonierius Riabušins- 
kis savo kalboje į komiteto 
narius pasakė: "Jeigu bus 
reikalas, mes trauksimės 
prieš vokiečius net iki Ura
lo kalnų. Mes kariausime 
iki paskutinio žmogaus, bet 
mes laimėsime.”

RUSAI SUNAIKINO JAU 
900 TURKŲ LAIVŲ.

Londone ”3Iorning Post” 
korespondentas iš Petro
grado praneša, kad rusų 
naikinamoji flotilija labai 
rūpestingai kontroliuoja 
Turkijos pakraščius ir nuo 
karės pradžios iki 5 rugpjū
čio sunaikino jau arti 900 
turkų laivų ,tame skaičiuje 

didelius garlaivius, 
gi Petrogradas sako,

kelis
Pats o-------- --------- —__7
kad tie laivai naikinami dėl
to, kad jie veža karines me- 
degas: anglį, žibalą ir 1.1. 
Tečiau rusai labai rūpinasi 
kad kuomažiausia žūtų tur
kų jūreivių. Į turkų laivus 
rusai šaudą tik tuomet, kada 
tie 'aivai nenori sustot. Te
čiaus jei netoli krašto turkai 
šoka i Aires ir bando išplau
kti. nenorėdami pasiduot 
nelaisvėn, rusai jų nešaudo.

PASKANDINO 7 ŽVĖJŲ 
LAIVUS.

’ečiai, matomai, yra 
''e suparaližuoti visą 

žvejybos pramonę,
r- 
ant 
kuri pristato Anglijai daug 
maisto iš jūrių. Pereitoj są
vaitėj tarp Anglijos žvejų 
laivyno vėl netikėtai pasiro
dė du vokiečių submarinai 
ir paskandino Škotijos 
kraštu j? 7 žvejų laivus.

Dardaneliai puls.
Romoj gauta žinia, 

viltis apginti Dardanelius 
pas turkus jau išnyko. Kaip 
sąjungininkai, taip ir turkai 
tikisi, kad ilgiau kaip 2 są- 
vaiti Dardaneliai negali lai- 
kyties.

pa-

kad

Telephone: Back Bay 4200

DAKTARAS

Fr. Matulaitis
GYDO VISOKIAS LIGAS.

PRITAIKO AKINIUS.

I KNYGOS
"KELEIVIO" SPAUDOS

I
| V a landos:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte. >|! 
Nuo 7 iki 9 vai. vakare.

; 419 BOYLSTON STR. j 

Suite 419, 420 ir 421.
v Netoli didžiojo miesto knygyno, fi 

BOSTON, MASS.

Kun. Žilinskas parodė dūšią.
Pereitą nedėldienį kun. 

Žilinskas labai nekulturiš- 
kai plūdo lietuvių laikraš
čius.
pas 
jis atrado 
tai vienas 
sakęs, buk 
dūšios, o 
kunigų turgavietė, 
gas norėjo savo klausytojus 
įtikinti, kad tokios prakal
bos labai ištvirkina žmones 
ir tie nebijodami pragaro 

1 J _ i užmu_
Aš paklausiu tėvelio 

; Žilinsko, ar kun. Macochas,

Didžiausi blogumą 
kai-kurius laikraščius 

tame, kad kada 
redaktorius pa- 

"žmogus neturi 
bažnyčia esanti 

Kuni-

East Bostono darbininkai 
laimėjo kovą.

East Bostone buvo su
streikavę Suffolk Knitting 
Mills mezginių darbininkai 

i — 170 vyrų ir moterų. Strei- 
! kas pasibaigė darbininkų 
pergale. Visi reikalavimai 
išpildyti. Per streiką poli
cija begėdiškai gynė kom- 
panijos reikalus. Ji arešta
vo net kunigą (tik ne kata
likų), kuris stojo darbinin- 

; kų pusėj ir pavedė jų mitin
gams savo bažnyčią. Kuni
gas likos nubaustas už tai 

i $10. Tuo tarpu kompanijos 
! bosas, kuris brutališkai 
j sumušė streikuojančią mer- 
|giną, nubaustas tik $5 ir da 
j padavė apeliaciją.

i

Mašinistų streikas.
Hvde Parke sustreikavo 

mašinistai, reikalaudami 8 
valandų darbo dienos ir da 
kitokių pagerinimų. Kad jų 
reikalavimus parėmus, su
streikavo ir So. Bostono ma
šinistai. Kol kas streikas 
eina ramiai. Kompanijos 
sako, kad streiklaužių jos 
neims. Bet darbininkai 
tam netiki ir kas diena eina 
ant piketų.

Skudurų darbininkai laimė
jo streiką.

Chelsea buvo sustreikavę 
200 skudurų darbininkų. 
Jie reikalavo: 1) trumpes
nių darbo valandų; 2) už
dėt $1 algos sąvaitei. Strei
kas tvėrė tik vieną savaitę 
ir darbininkai laimėjo.

Užmušė žmogų ir nuvažia
vo sau.

Quincyje, ant W. Souan- 
tum st., pereitos pėtnyčios 
vakare automobiliaus likos 
užmuštas William Convvay, 
50 metų amžiaus vyras ir 5 
vaikų tėvas. Niekadėjas 
automobilistas nė nesusto
jo; kaip važiavo taip ir nu
važiavo. Niekas ir automo
biliaus numerio nepacėmijo.

BROCKTONE:
Panedėliais ir Pėtnyčiomis. 
Barristers Hali, 45—16, 
kampas Main ir Belmont Sis. 

Tel. Brockton 1875. >) »>

LIETUVIS FOTOGRAFAS

I

I

Traukiu Paveikslus bile kokiu 
laiku ir visados gerai padarau. 

Reikalui esant Kreipkitės 
pas mane.

JONAS A. ANDRUŽIS,

1
(į Lenkų šelpimo fondas su

rinko jau $49,578.

Jį Lenkų fondo nukentėju- 
; siems dėl karės šelpti išdi- ‘ 

!; ninkas praneša, kad jų fon-! 
į das surinko jau $49,578.05.

LANDZIAUS
NAUJA APTIĘKA

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

Vienatinis geriausis patarnavimas 
sveikatai.

Pašaukiame Jūsų daktarų per 
telefonų 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. 

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

v das surinko jau $49,o78.0o. A DAC D I DDONADA 
i Kada lietuviai tiek surinks? v’ltHO D. L. DLnnAluI 
r_________________________ o . .. ...

g453a Broadway, S. Bcston, Mass.

PRANEšIMAS.
Ateinančią subatą 14 rug

pjūčio atidarome visokių 
auksinių daiktų krautuvę 

į kampas Broadway, įeiga 
324 E street. šalę naujų 
daiktų prie krautuvės bus 
laikrodininkas ir taisysime 
visokius laikrodžius, žiedus 
ir kitokius daiktus, taipgi 
įgraviruojame monogramas 
ir vardus ant visokių auksi
nių, sidabrinių arba kito
kio metalo. Laikrodžių tai
sytojas yra pagarsėjęs lie
tuvis p. Jacevičius, kuris il
gus metus yra dirbęs didelė-

LSS. 60-tos kuopos narys 
paimtas austrų nelais

vėn.
Jurgis Gabaučius, buvęs 

So. Bostono lietuvių socija
listų kuopos narvs, rašo ■ - , .. . ,
•’Keleivio”7edakcijai iš Au- kompanijose ir buvo at-

- - - - -- • I sizymejęs kaipo žymus me-
j chanikas.

Darbas geras, pigus ir 
pilnai gvarantuojamas. Ša
lę laikrodžių, žiedų ir kito
kių auksinių daiktų parduo
sime ir geriausius Gramofo
nus, kurių kaina nesulygi
namai pigesnė kaip kitur.

Kas ateis ir pasipirks ma
no naujoj krautuvėj nuo 14 
rugpiučio iki 20 rugsėjo virš 
$10 vertės kokių nors auksi
nių tavorų, tam duosiu do
vanų $2.00 vertės lietsargi.

P. Ketvirtis Jewelry Co. 
324 E street, So. Boston..

strijos, kad dabar jis tenai 
randasi kaipo karės belais
vis. Mat prieš pat karę jis i 
parvažiavo Lietuvon ir tuo
jaus likos paimtas rusų ka- 
riumenėn. Jis rašo: "Šir
dingai meldžiu parašyti 
man laišką, kas pas tamstas 
dabar girdėti. Pas mus, ne
laisvėje, blogai: mažai duo
da valgyt ir labai rūsčiai 
apsieina su mumis." Adre
sas jo toks: Osterreich, Ba- 
ehmen Bruex, Kriegsgefan- 
genen Lager H. Barak 4, 
No. 142, Gabovvitsch Juri.

Suėmė 4 žmones už vogimą 
iš vagonų tavoro.

Jau metai bus laiko, kaip 
prie North Stationo kažin- 
kas vis išlauždavo prikrau
tus vagonus ir išvogdavo 
tavorus. Geležinkelio kom
panija pasamdė detektivus 
ir pereitoj sąvaitėj tie suė
mė 3 vyrus. Pasirodė, kad 
visi tris yra gelžkelio darbi
ninkai. kurie prie tų vagonų i 
krovimo dirbdavo. Į metus Į 
laiko jie išvogė už 840,000. 
tavorų. Ketvirtas buvo su
imtas žydas, kuris tuos ta-1 
vorus iš jų nupirkdavo. Už' 
čeverykus, kurie parsiduo
da po $5.00 pora, žydas 
jiems mokėdavo po 80c.

Streikas Clarko Kotelyje.
Clarko Hotelyje pereitoj 

sąvaitėj pietų laike atsisakė 
dirbti visi patarnautojai. 
Svečiai turėjo sau patįs tar
nauti, 
tvėrė, 
pavesti dalyką arbitracijo 
komisijai ir stojo vėl dar
ban.

I
Bet streikas neilgai i 
Darbininkai sutiko į 

'S i

Apiplėšė prie namų durų.
Po No. 20 Hemenway st. 

plėšikas užpuolė p. Aliciją 
Stevensienę prie pat durų ir 
atėmęs krepšį pabėgo. Kre
pšyje buvo $200 pinigais ir 
$150 čekiais.

Areštavo 5 councilmanus.
Revere miestelyje, netoli 

Bostono, areštuota 5 miesto 
valdybos nariai (councilma- 
nai) užtai, kad už kyšius 
pardavinėjo senų geležgalių 
perkupčiams laisnius. Pasi
rodo, kad demokratai visur 
vagia.

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

Ta pati knyga gražiais apdar. 1.00
Dievo žmogus. Labai užimantis ir 

naudingas papasakojimas iš dar
bininkų gyvenimo ...................... 15c

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

Stabmeldiška Lietuva. Tos knygutės 
turinys šitoks: 1. Giria ir moterų 

| vogimas; 2. Lietuvos moterų ir vy
riškių šventės; 3. Lietuviai lieka 
velniais; 4. Paskutiniai lietuvių die
vai ................................................ 10c

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

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

Seniausis Rusiškai-Amerikcniškas 
Daktaras.

GYDO VISOKIAS LIGAS, 
BET YPATINGAI MOTERŲ LIGAS

Ofiso valandos: 1,41)
Nuo 1 iki 3 ir nuo 7 iki 8 vakare

195 DORCHESTER ST.,
SO. BOSTON, MASS.

_________
Kurgi tas viskas nyksta ? Pagal K. 

Kautskį parašė 21 Aleksa. Kiek

vienam darbininkui, kuris nori pla
čiau suprasti dabartinį surėdimą 
reikėtų tą knygą perskaityti .. 10c

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

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

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

Kodėl aš netikiu į Dievų? arba tikė

jimo kritika. Parše Iksas. Kny
gutėj tik protingi nurodymai, pa

remti ant faktų. Kiekviena* gera* 

katalikas, vai namams privalo ja 

perskaityti..................................... 20«

Materijalistiškasis istorijos suprati
mas. Jei nori žinoti, kas gimdo pa> 
saulije įvairius nuotikius, tai per
skaityk šitų knygutę. Kalba lengva 
ir labai aiškus išvedimai......................S0«

Kur musų bočiai gyveno. Tai yra ki
rmėjimas, kur buvo pirmutinė įma

nių lopšinė. Knyga naudinga ir pa
mokinanti. Parašyt* Z. Alekso*, 
kuris daug darbo pašventė tirinėji- 
mams lietuvių praeities .....................

Amžinos dainos. Yra tai geriausių 
Jovaro dainų rinkinys. Ant gražio* 
popieros ir graži snauda .....................

Anarchizmas. Pagal Proudono mok

slo parašė d-ras Elzbacher, vartė 

Briedžių Karaliukas .........................................11*

Legalški žmogžudžiai. Trijų aktų 
tragedija, paimta ii revoliucijos 

laikų lOe

Lytiškos ligos. Labai naudinga kny
ga apsisaugojimui nuo lytiškų ligų. 

Parašė D-ras F. Matulaitis .... 10*

M. ANDRIUŠIUTĖ

i

MOTERIŠKŲ RŪBŲ SIUVĖJA 
Siuva Visokius Kubus pagal 
naujausias madas, Smagiai, 

Parankiai ir Pigiai.
_ Jau pavasaris atėjo, kiekviena mer

gina ir moteris, kuri nori turėt gra
žų vasarinį _aprėdalą, lai atsilanko 
pas

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 turėto; ją perskaityti. Ant gra
žios popieros, kalba legva, su dau
geliu paveikslų ......................... 35c
Ta pati apdaryta..................... 50c

Džian Baubos Spyciai ir kitos fonės. 

Daugiau juokų negu saliune alaus.

Jei nori gardžiai pasijuokt, tad nu

sipirk tų knygų .........................  2*s

Alkoholis ir kūdikiai Kas yra arba 

tikisi būti kūdikių tėvais, būtinai
turėtų perskaityti šitų knygutę.- 10a

Byla Detroit’o Katalikų su Socijali- 

stais. Knygelėj atspauzdmta visa* 

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. ....................................... 2MŽemė ir žmogus. Labai pamokinan
ti knyga. Iš jos'sužinosi, kaip žmo
gus gyveno žiloj senovėj, kaip jis 
kovojo su gamta ir kaip civilizavo- 
sL Kiekvienas turėtą ją 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 ...................................... 18c

Revoliucijos giesmės. Knyga dide- Davatkų gadzinkos. Padidinta ir p»- 

lio formato, su gaidomis (notomis „erinta 6-ta laida juokingų daine- 

sutaisyta ant 2-jų, 3-jų ir 4-ių bal- I lių, pašiepiančių davatkas ir kitus
Lengvos mokinimui............... 35c prietarus ........................................18#

Reikalaudami knygų kreipkM* 

šitokiu adresu:
•’KELEIV 18”

Lengvas būdas išmokt angliškai ii 
knyga sutaisyta taip lengviai ir su

prantamai. kad kiekvienas gali iš

mokt greitai kalbėt angliškai, ku

ris tik bent kiek gali lietuviškai 
skaityti. Joje telpa netik atskiri 

j žodžiai, bet ištisi sakiniai, pasikal- 
. bėjimai darbo jieškant, važiuojant 

kur nors, nuėjus krautuvėm pa* 

daktarų, pas barzdaskutį, pas siu
vėjų ir tt. Su fonetiškų ištarimu ir 

gramatika ...................................
Į

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

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

I

1 324

kampas Broadtvay, ant 2-rų lubų.

A SU PILVO SKAUDĖJIMU -
y Be abejo, nuo senai ieškojai palengvinimo. Nesi

duok suvedžioti. Nedaryk bandymu. Vartok

[SEVERCS GYVASTIES BALSAMAS]
ir urnai pajusi jo sveikinančią ir stiprinančią veik
mę. Jisai ypač rekomenduojama gydymui nerviš
kumo, dyspepsijos, nuolatinio sukietėjimo, laikinio 
drugio ir sustingusiu jaknu. Senstantieji. seni ir 
silpni žmonės ras jį labai geru.

i

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

F. SEVERĄ CO.,vv

Kaina 75c.
Skaityk, ką Mrs. 

Martin Fagac iš Mo- 
quaa, Vis. 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 Severą ’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
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LIETUVIAI KRIAUČIAI
SO. BOSTON CUSTOM CLOTHING CO.

|| VISOKIUS MOTERIMS IR VYRAM DRABUŽIUS į 
SIUVAME ANT UŽSAKYMO. į

I Išvalome, sutaisome ir išprosiname senus.
- Vienintelė Kriaučių kompanija So. Bostone, kur visame duoda ge- $ 
> rą ir gražų darba už prieinama kaina. žp

> PASIŪDINK PAS MUS SIUTĄ, O NEŠIOSI SU į 
E PASIGĖRĖJIMU. #
> Mes savo dirbtuvę perkėlėm iš 242 Broadway j naują didesnę ir J.
• gražesnę vieta, todėl nuo dabar musu št as ir dirbtuvė randasi

po No. 278 BROADVVAY, SO. BOSTON, MASS. j 
lt Todėl, kurie norit pasisiudint gerr. siutą, išvalyt arba įprosit, * 
< > kreipkitės pas mus.

SO. BOSTON CUSTOM CLOTHING CO.. | 
| 278 Broadwav, So. Boston, Mass.
žjiomoiaciioioicmoicmois^

•J *

sų.

Kaip senovės žmones persistatydavo 
sau žemę. Labai žingeidus senovės 
filozofų daleidimai apie musų že- I
mės išveizdą. Su paveikslais. .. 10» ! 28 BROADWAY, S. BOSTON, MASS

VIENATINĖ LIETUVIŠKA

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

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

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

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

Gydanti mostis nuo pučkų 50c. Nuo prakaitavimo kojų 25c. 
Mostis ir skysčiai nuo 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.

Visokiame reikale kreipkitės šituo adresu:

K. ŠIDLAUSKAS

■
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!

■
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226 BROADAVAY, 
KAMPAS C STR.

SO. BOSTON, MASS.

$5.00 DYKAI.
Daktaras Doyle siūlo kiekvienam sergančiam žmo
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 b rvu iki 8 po pietų. 
NEDELIOMIS: Nuo 10 ryto iki 2 po pietų.

Telef. Beck Bay 3172

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

I




