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Vokiečiai paėmė Lietuvos Brastą, Balstogę ir Alytą; dabar ateina Vilniaus
Gardino ir Dvinsko eilė. Rusija šaukia 2,000,000 naujokų

Apie Rygą eina baisus mūšiai; rusai stipriai laikosi Bausko ir Szenbergo apielinkeje. Lietuvoj vokiečiai jau prie pat Vilniaus. 
Gardinas apgultas ir už kelių dienų bus paimtas. Vokiečiai prasimušė jau per Augustavo girias ir nuvarė rusus nuo Nemuno. 

Caro armija dabar trauksis iki Minsko. Rusų orlaiviai bombarduoja Konstantinopolį.

-LIETUVOS BRASTAS 
PUOLĖ.

Didelė Rusų tvirtove, pasidavė Vokiečių ordoms.
Netekę Lietuvos Brasto ru

si * “jo apleisti ir 
LaivsvvgeS tvirtovę.

Lietuvos Brasto tvirtovė, 
raktas į antrąją po Varša- 
vai rusų apsaugos liniją, li
kos šturmu paimta iš 25 į 26 
rugpiučio naktį. Berlyno 
pranešimas sako: ”Vokiečių 

. M[r austro-vengrų kariumenė 
iš vakarų ir šiaurvakarių 
fortus paėmė šturmu 25 
rugpiučio. Naktį, į 26 rug
piučio, teutonų spėkoms pa
sisekė įsiveržti 4 tvirtovės 
vidurį. Rusai tuomet tvir
tovę atidavė.”

. Puolus Lietuvos Brastui, 
| rusai turi išsižadėti ir kitų 

tvirtovių šitoj apsigynimo 
linijoj. Baltstogę jie jau 
apleido. Nedidelė drutvietė 
Alytoj taipgi likos apleista 
ir vokiečių užimta.

Antroji rusų apsigynimo 
linija ėjo nuo Lietuvos Bra
sto per Baltstogę Gardiną, 
Alytą, Kauną, Dvinską ir 
iki Baltijos. Rusai tikėjosi, 
kad šitoj linijoj atsistoję 
galės vokiečių antpuolį ne
tik sulaikyti, bet galės dar 
patįs iš čia priešą užpulti ir 
sumušti. Bet išėjo kas kita. 
Rusai neturėjo laiko šitoj li
nijoj nė atsispirti. Iš čielos 
eilės tvirtovių, rusų ranko
se dabar tepasiliko tik Dvin
skas ir Gardinas. Bet šitos 
neilgai laikysis. Gardiną 
rusai jau apleidžia. Jie taip 
dabar įbauginti, kad jokioj 
tvirtovėj nepasitiki apsi
ginti: kaip tik vokiečiai ar
tyn. rusai tuoj bėgt.

Lietuvos Brastas buvo 
skaitoma stipriausia tvirto
vė Rusijoj. Ji stovi ant de
šiniojo Bugo upės kranto, 
kur įteka Muchovec. Be 
upių, čia sueina geležinke
liai iš Vilniaus ir Petrogra
do, iš Prūsų, Odesos, Kije
vo, Varšavos ir Maskvos. 
Taigi Lietuvos Brastas, kai- 
do tvirtovė geležinkelių cen
tras, yra labai paranki ka
rės tikslams vieta ir tuo 
žvilgsniu turi neapkainuo- 
jamą vertę, nes iš jo galima 
siuntinėti į visas nusės ka- 
riumenę. Vokiečiams jis 
yra tuo naudingesnis, kad 
jis vra surištas geležinkeliu 
stačiai su Prūsais.

Dabar rusai traukiasi net 
iki Minsko. Tai bus jau tre
čia ir paskutinė rusų apsi
gynimo linija.

Paskui jau lieka atviras 
kelias į Maskvą, nors, kaip 
rodos, pirma vokiečiai ims 
Petrogradą, o paskui Mas
kvą.

Rasai šaukia da du 
milijonu kareivių. 

Šiomis dienomis Rusijoj 
paskelbta da viena mobili
zacija. Šaukiama 2,000,000 
vyrų prie ginklo. Šiuom 
kartu jau nedaroma jokių 
išėmimų, nėra jokių ”lgotų,” 
turi stoti visi, net ir užsie
nio mokslus lankantieji stu
dentai. Rusija nori tokiu 
budu pastatyti naują armi
ją ir, iki pavasario ją pamo
kinus, užpulti vokiečius su 
naujomis spėkomis. Visa 
Rusija esanti įsitikinus, kad 
Vokietija bus sutriuškinta. 
Nors vokiečiai turi geras 
mašinas ir labai gerai orga
nizuotą armiją, bet jie ne
turi tiek daug žmonių,-kiek 
Rusija, ir todėl Rusija turė
sianti paimt viršų, kada vo
kiečiams pritruks kareivių.

APIE RYGĄ IR KAUNĄ 
SIAUČIA DIDELI 

MŪŠIAI.
Vokiečiai būtinai nori pa

imt Rygą, o rusai deda visas 
savo pajiegas, kad šį miestą 
apgynus. Rugpiučio 28

MOftSTER COAST DEFEffSE MORTHR. flftO C«W

Tai 12-colių Amerikos kanuolės, kurios stovi Fort Totten tvirtovėj. Ši tvirtovė 
saugoja nuo jūrių New Yorko miestą. Per trejatą pastarųjų metų jos nebuvo vartoja
mos, nes prieš šaudymą iš jų protestavo Long Island salos gyventojai, bet pradėjus 
Amerikai kalbėti apie karę, šiomis dienomis vėl pradėta šitas kanuolės bandyti. Iššauta

Berlynas praneša, kad apie jg šūvių, kurie lėšavo valdžiai $1,400,00. Bešaudant iš tŲ kanuoliŲ Long Island 
^ii^Kaun^gut^mijos rv- gyventojams įsakoma nuimti nuo sienų paveikslai ir atidaryti visus langus, nes kitaip 
faiAca Jnhor airio rnn_ lŠbira VISI Stiklai.tuose dabar eina dideli mū
šiai. Pereitoj sąvaitėj vo-kSiai tenai ^mF 2.4K AP“ »IDEL? 
rusų belaisvių, 4 kanuolės PERGALĘ RUSAI
ir 3 kulkasvaidžius. Petro
gradas pripažįsta, kad vo
kiečiai čia labai smarkiai 
atakuoja rusus.

BALTSTOGĖS TVIRTO
VĖ SUNAIKINTA.

Petrogradas sako, kad 
vokiečių pranešimas, buk 
Baltstogės tvirtovė buvo 
paimta šturmu, esąs netei
singas. Sulyg iškalno pa
daryto plano, rusai sunaiki
nę visus tvirtovės fortus ir 
tuomet pasitraukę. Kada 
vokiečiai prie Baltstogės

SAPNAVO.
Pereitoj sąvaitėj rusai 

i pasigyrė pasauliui didele 
įjūrių pergale. Petrogradas 
i pusiau oficijaliai sakė, kad 
Rygos įtakoj rusai paskan
dino 11 vokiečių kariškų lai
vų, tų tarpe drednoutą 
”Moltkę” ir du ar tris skrai
duolius.

Berlynas dabar sako, kad 
šita ”didelė pergalė” ru
sams turbut prisisapnavo. 
Nes ištikrujų nė "Moltke,” 
nė joks kitas didesnis kari
škas vokiečių laivas nėra

FRANCUZŲ ORLAIVIAI 
BOMBARDUOJA VO
KIEČIŲ FABRIKAS.

Rugpiučio 25 d. 62 fran
cuzų orlaiviu nulėkė Parei- 
no Prūsijon ir metė į vokie- 

LiMxwtz.iv i čių fabriką 150 bombų. Ši 
ir 'iki Trakų. fabriką stovi Dillingeno au-

— - arlonis; vokiečiai tenai dir
ba savo artilerijai bombas ir 
šarvus. Tai buvo da pirmas 
užpuolimas, kur dalyvavo 
taip daug orlaivių. Kiek 
tas padarė vokiečiams nuo
stolių, kol kas nesužinota.

atėję, rusų kanumenė buvo paskandintas. Vokiečiai sa- 
jau pasitraukus. ko, jje patįs paskandinę Ry-

Jeigu taip, tai da blogiau, g0S įtakoj keliatą senų laivų 
nes tas parodo, kad rusai! kad užtvėrus rusų laivynui

ko, jie patįs paskandinę Ry-

jau ištolo nuo vokiečių bė
ga.

išėjimą. Ir tie seni laivai 
buvo atimti nesenai iš rusų.
✓
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ALYTOS TVIRTOVĖ 
PAIMTA.

Pereitą ketvergą, 26 rug
piučio, rusai buvo skaudžiai 
sumušti į pietvakarius nuo 
Kauno ir apleido Alytos ^nXF19 
tvirtnvp kurio tnnianc iri. SKanainO preKimų laivų

DIDELĖ SUBMARINU 
SĄVAITĖ.

Londonas praneša, kad 
vieną sąvaitę iki 25 rugpiu
čio vokiečių submarinai pa-

i

tvirtovę, kurią tuojaus už
ėmė vokiečiai. ir 3 žvejų valtis. Buvo tai 

viena iš pasekmingiausių 
sąvaičių vokiečių submari- 
nams šitoj karėj.

Keturiolika garlaivių bu
vo paleista jūrių dugnan 19 

Vokiečiai praneša, kad ir 20 rugpiučio. Didžiausis 
Augustavo rytuose jie jau iš tu buvo ”Arabic.” Iš to 
prasimušė per visą girių skaičiaus 10 laivų prigulėjo 
plotą ir eina dabar toliau į anglams, keturi neutralėms 
rytus. i šalims.

VOKIEČIAI PRASIMUŠĖ 
PER AUGUSTAVO 

GIRIAS.

DABAR VILNIAUS
IR GARDINO EILE.

Kaunas, Alyta, Baltstogė, 
Lietuvos Brastas, Osoviecas 
ir Kovelis jau vokiečių ran
kose. Visos šešios šitos 
tvirtovės buvo paimtos po 
Varšavos paėmimo. Dabar 
eilė Vilniui, Gardinui ir 
Dvinskui. Gardinas jau ap
suptas ir kuomet šita žinia 
pasieks skaitytoją, gal būt 
bus jau paimtas. Taip pat 
ir su Vilnium: vokiečiai 
mušasi jau Trakuose ir Pa- 
brastoj, tik kelios mylios 
nuo Vilniaus. Lietuvos sos
tinė gali būt paimta bile va
landa. Dvinskas (Dinabur- 
gas) taipgi neilgai tesilai
kys.

>1

Vokiečiai jau 
prie Vilniaus.

Petrogradas praneša, kad 
pereitą pėtnyčią ir subatą 
buvo didelis mušys nuo Pa-j 
brastos (Podbrodzie), per 
Glinžiškius L 
Tas reiškia, kad vokiečiai Jį"
jau prie pat Vilniaus, nes ~ 
tie miesteliai visai netoli 
nuo Lietuvos sostinės. Tarp 
Nemuno ir Nerio (Vilijos), 
prie kurio stovi Vilnius, da
bar eina didelė kova rusų 
su vokiečiais.
PRIE ALYTOS PAĖMĖ 

1,600 RUSŲ.
Pereitoj nedėlioj, 29 rug

piučio, ties Alyta vokiečiai 
persikėlė per Nemuną ir su
sirėmę su rusai paėmė 1,600, 
belaisvių ir 6 kanuolės.

NUVIJO RUSUS NUO 
NEMUNO.

Iki šiol rusai vis dar lai
kėsi prie Nemuno tarp Sei
nų ir Merkynės, bet 25 rug
piučio vokiečiai ir nuo čia 
juos nuvarė.

t

VOKIEČIAI PALIUOSA- 
VO VARšAVOS SOCIJA- 

LISTUS Iš KALĖJI
MŲ.

Užėmus vokiečiams Var- 
šavą, tapo paliuosuoti iš ka

lėjimų visi rusų laikomi ka
liniai, kurių tarpe buvo 
40 socijalistų ir revoliu- 
cijonierių. Rusai, mat, ne
suspėjo pasitraukdami visų 
kalinių laiku su savim išga
benti į Rusijos kalėjimus.

•

i

PAĖMĖ IR KOVELIO 
TVIRTOVĘ.

Kovelio miestas ir tvirto
vė taipgi rusams atimta. 
Šita tvirtovė stovėjo toj pa
čioj linijoj, kaip Gardinas, 
Baltstogė ir Lietuvos Bras
tas, tik daugiau į pietus. Ją 
paėmė austrai, pereitoj 
vaitėj.

są-

I

RUSAI MĖTO BOMBAS Į 
KONSTANTINOPOLĮ.
Dabar tik atėjo žinia, kad 

pereitoj sąvaitėj, 23 rugpiu- 
čio, keliatas rusų orlaivių 
nulėkė ties Konstantinopo
liu ir pradėjo mėtyt turkų 
sostinėn bombas. Tarp mie
sto gyventojų pasidarė di
delis sumišimas. Žinia sa
ko, kad 41 žmonių buvo už
mušta bei sužeista. Aukų 
surašąs paduoda 30 turkų, 
8 graikus ir 3 armėnus. Ta 
pati žinia sako, kad Darda
nčiuose francuzų orlaivis 
metė bombą į turkų trans
portą, kuris stovėjo su ka
reiviais. Bomba pataikė į 
patį vidurį ir suardytas lai
vas tuojaus paskendo.

GALŲ-GALE ANGLIJA 
GATAVA.

Anglijos amunicijos ir 
ginklų ministeris David 
Lloyd George sako, kad ga- 
lų-gale Anglija dabar jau 
gatava į karę. Iki šiol mat 
ji tik rengėsi. Jai daug ko 
truko. Dabar gi visos fab- 
rikos, kurios tik gali dirbti 
ginklus, amuniciją ir eks- 
plioduojančias medegas, y- 
ra paimtos į valdžios ran
kas ir dirba vien tiktai ka
rei reikalingus daiktus. Vi
sos geležies fabrikos, visi 
mechanikai, visi darbinin
kai — viskas pakinkyta į 
karės vežimą.

RUSAI BESITRAUKDA
MI VISKĄ DEGINA.

Iš Vienos pranešama, kad 
pereitoj sąvaitėj rusai likos 
sumušti ir prie upės Zlotą 
Lipa, vakarų Galicijoj, kur 
iki šiol jie vis dar laikėsi.

LIPSKAS PAIMTAS 
ŠTURMU.

Lipsko miestas jau vokie
čių rankose. Pereitoj nedė- 
lioj generolo Hindenburgo 
armijos pietinis sparnas pa- į Nuo Zlotą Lipa upės rusai 
ėmė jį šturmu. Rusų gar- . u L
nizonas pasidavė nelaisvėn, besitraukdami degina visus 
Lipskas stovi prie Bobro u- 
pės, apie 30 varstų nuo Gar
dino tvirtovės, kuri dabar 
jau yra pusiau apsupta.

traukiasi per 124 mylias ir

! kaimus ir sodybas. Besivy- 
! darni nuo Zlotą Lipa rusus,
1 austrai paėmė apie 10,000 
' belaisvių.

• |il < —
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Franeuzai ramina 
Rusus.

Francuzijos prezidentas, 
karės ministeris ir genero
las Joffre (ištark: Žofr) 
nusiuntė vyriausiam rusų 
kariumenės vadui d. kuni
gaikščiui Mikalojui šitokią 
telegramą:

”Musų mintįs atkreiptos į 
šaunią jūsų armiją, kuri sa
vo žygiais pastaruoju laiku 
užsitarnauja viso pasaulio 
pasitikėjimą. Turėdami di
džiausią viltį į galutiną jū
sų armijos pergalę, mel
džiam priimti iš musų pa
sveikinimą ir širdingiausius 
linkėjimus, o podraug ir už
tikrinimą, kad šiandien dau
giau negu kada nors musų 
armijos skaito sau už garbę 
veikti išvieno su jūsų akly
be ir šauniais jūsų karei-

• • Mviais.
Didis kunigaikštis Mika

lojus atsakė franeuzams ši
tokia telegrama:

”Už išreikštą rusų armi
jai prielankumą tariam šir
dingą ačiū. Artimi ryšiai 
ir sutikimas tarpe sąjungi
ninkų armijų vadovų yra 
tikriausis ženklas, kad, su 
Dievo pagalba, mes priei
sim prie garbingos perga
lės.”

Tik sunku suprasti, ko
kiu budu rusai gali perga- 
lėt, kuomet vokiečiai baigia 
imt visas jų tvirtoves, ka
reivius ir ginklus.

KAIP FRANCUZAI PA
SKANDINO VOKIEČIŲ 

LAIVĄ.
Rugpiučio 23 d. francuzų 

minininkas paskandino Bel
gijos pakraštyje vokiečių 
kontraminininką. Dabar gi 
atėjo smulkesnių žinių, kaip 
tai atsitiko. Vokiečių lai
vas buvo daug stipresnis, 
sako žinios, todėl franeuzai 
pareikalavo sau bevieliu te
legrafų pagalbos. Tečiaus 
francuzų minininkas nelau
kė, pakol pribus jam pagal
ba, bet užpuolė priešą vie
nas. Visų pirmiausia jis 
šovė vokiečių laivą iš ka
nuolių ir pataikė. Vokiečių 
kontraminininkas sunkiai 
pažeistas leidosi bėgti Os- 
tendo link. Franeuzai be
sivydami paleido torpedą, 
kuri taipgi pataikė į tikslą 
ir vokiečių laivą paskandi
no. Iš Ostendo vokiečiai 
pradėjo šaudyt į franeuzus 
iš sausžemio batarėjų, bet 
tuomi jie tik neleido francu- 
zams išgelbėti skęstančio 
vokiečių laivo žmones. Ka
da franeuzams pribuvo į pa
galbą kitas minininkas, jis 
tik pamatė jau kaip vokiečių 
laivas skendo.

Visi žmonės su vokiečių 
laivu žuvo.
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1 galėjo pasiekti. Bet kada■ PF/VžllPžl Bagočius nuvažiavo į Broo-
1 vi (1 v UI U* klyną, tai "V. L.” apskundė 

jį už tą pačią žinutę kaipo 
"Keleivio” agentą, nors Ba
gočius "Keleivio” agentu 
niekad nebuvo ir nėra.

Vadinas: jeigu aš savo 
kaimynui užvažiuosiu per 
ausį, tai gerai; bet jeigu 
kaimynas užvažiuos man at
gal, tai jau blogai.

SAVOTIŠKAS PROTAS.
Nelabai senai "Vienybė 

Lietuvninkų” aštriai kriti
kavo išdavimą slapyvar
džių. Neatsimenam tikrai 
katram jos numeryje tai 
buvo, neatsimenam ir kas 
keno slapyvardį tuomet bu
vo išdavęs, bet atsimenam 
gerai, kad ji labai tuomi 
piktinosi, šianden-gi "Vie
nybė Lietuvninkų" pati jau 
išduoda slapyvardžius. Taip 
va paskutiniame savo nume
ryje ji rašo:

”Kaip žinoma, ’Laisvė’ re
daguoja p. Leonas Pruseika. 
kuris dėlei tūlų siekių užsi
dengęs yra su ličyna-kauke ir 
yra specialistu smalavimo. 
jo tikras vardas yra Albertas 
Vabalas, paeinąs iš Daugelai- 
čių kaimo, Virbalio parapijos. 
Delko jis vadinasi Pruseika. 
o ne Vabalu, niekados nepa
aiškėjo.” 
Taigi "Vienybė Lietuv

ninkų" išdavė Pruseikos 
slapyvardį ir dabar turėtų 
užtai pati parašyti sau pa
peikimą.

Įdomi jos ir logika. Ji sa
ko, kad Pruseika nekuomet 
nėra jai paaiškinęs, kodėl 
jis vadinasi Pruseika. Ką 
gi tuomet reikštų žmogaus j 
slapyvardis, jeigu jis riešai 
paskelbtų, kodėl jį vartoja? 
Daleiskime, revoliucijos me
tu žmogus kovojo už Lietu
vos laisvę. Valdžia revoliu
ciją nuslopino ir pradėjo re- 
voliucijonierius persekioti. 
Daug revoliucijonierių pa
bėgo į užsienį ir slapstosi po 
kitokiais vardais. Sulyg 
”V. Lietuvninkų" logikos 
toks žmogus būtinai turėtų 
padaryti apskelbimą: "Aš, 
kurio tikras vardas yra toks 
ir toks, dabar vartoju tokį 
ir tokį slapyvardį, nes taip 
ir taip esu prasižengęs rusų 
valdžiai ir nenoriu, kad jos 
šnipai mane žinotų. Mano 
adresas toks ir toks."

Ką-gi tuomet reikštų jo' 
slapyvardis?

Pavardes žmonės 
ir kitokiais tikslais, 
nė dalis rašytojų vartoja ris 
slapyvardžius. Kitų slapy
vardžiai per ilgą vartojimą 
virsta stačiai pavardėmis. 
Pavyzdžiu gali būt kad ir 
Šernas, Gabrys, Brandukas, 
Antonovas ir daug kitų. 
Vis tai prasimanytos pavar
dės—slapyvardžiai. Kodėl
gi "Vienybė Lietuvninkų” 
nepareikalauja iš jų paaiš
kinimo. dėlko jie tokiais sla
pyvardžiais vadinasi ? Paga- 
liaus, kodėl pats p. Širvy- 
das niekad nepaaiškina, dėl
ko jis vadinasi Sirvydu, 
kitas jo brolis — Bernotu? 
Kodėl jis nepasako, ką reiš
kia jojo "ličyna-kaukė?"

Toliaus "Vienybė Lietuv
ninkų” rašo:

”Mes jau ’V. L.’ 30 num.
pastatėm klausimą skundė
jams — 'Laisvei.’ Pruseikai- 
Vabalui ir Neviackui už ką 
jie ’V. L.’ apskundė? Mes pa
kartojome žinią atsiradusią 
iš Kiaulėno-Montvido bylos, 
žinią išėjusią iš Connecticut’o 
valstijos teismo, kurią tai ži
nią pagarsino daugelis angli
škų, lenkiškų ir lietuviškų lai
kraščių. Jeigu toji žinia bu
vo neteisinga, tad įvardy
tiems, kaipo doriems, pride
rėjo tuojaus per visus, patal
pinusius tą žinią laikraščius 
užginčyti tą žinią-paskalą 
esant be pamato, neteisingą, 
be prirodymų.”
Matai, kaip lengva kitus 

mokyti. Bet kodėl "V. L."kaipgi yra bendras tautos: 
pati taip nedaro? Andai reikalas. Kova su girtuok- 
musų korespondentas para- lyste irgi esąs bendras visai! 
šė, kad "V. L.” eis ant lici-į tautai reikalas.
tacijos. Panaši žinia tilpo į "Naujienos” labai teisin-i 
"Laisvėje" ir "Kovoje.” gai jai atsako, kad taip visai 
Taigi ”V. L.,” kaipo "rim- nėra: |
tam” laikraščiui, reikėjo tą! 
žinią tuojaus per tuos pa
čius laikraščius užginčyti. 
Bet ji to nepadarė. Ji pra
dėjo grasinti teismu. Jeigu 
ji nepatraukė "Keleivio” 1 
teisman, tai tik dėlto, kad 
per trumpos buvo rankos — klyste: juo daugiau žmonės 
iš Brooklyno į Bostoną ne- geria, tuo geriau musų sa-

maino
Didės-

'liuninkams. Taigi saliunin- 
kai negali kovot su girtuok
lyste ir todėl ta kova negali 
būt bendru tautos reikalu.

Vadinas, tokio reikalo, 
: kuriame galėtų sutikti visi 
lietuviai, visai nėra.

čiausio intelektuališko išsi

MATO BLOGĄ TIK PAS 
KITUS.

"Draugas" rašo apie lie
tuvių ydas. Pas mus daug 
kalbama apie veikmą, nuo
lat šūkaujama "pabuski
me,” "sukruskime,” bet — 

”...vis kaž-ko trūksta, ne
labai viskas sutampa, klijuo- 
jasi. Visur pilna rietenų, 
smulkios neapykantos, pavy
do, negražaus konkuravimo. 
Išjudinti liaudį prie veikimo 
pasiseka, bet indiegti jos sie
lon tikros prakilnybės vargu 
pajiegiama. Bežadinant liau
dį, visų pirma stumiama, da- 
leiskim, kad ir prie taip vadi
namo Tautiško’ veikimo, tuo \ 
pačiu tarpu užmirštant žmo
nėse skleisti idėjas artesnio 
savęs pažinimo, savęs tobuli
nimo. Taip sakant, iš vidaus 
žmonės auklėti nesistengia
ma. mažai rūpinamasi pripil
dyti ju sielas prakilnybės 
dvasia, indiegimu jų širdvsna 
meilės, gražių pasiryžimų. 
Užmiršta tapo. pavadinsiu 
gražiausia iš visų kultūrų, 
sielos kultūra. Ir stebėtis po 
to viso nereikia, kad pas lie
tuvius, bent Amerikoje, ne
viskas slydžiai eina.” 
O taip esą dėlto, kad — 

”Taip šūkaujantieji, būda
mi mažos kultūros žmonėmis, 
neretai turėdami žemą sielą, 
prakilnybės liaudies tarpan 
neineša.”
Kas-gi tie "mažos kultū

ros" žmonės yra? O kas-gi 
daugiau, jei ne socijalistai! 
Girdi:

’Tmkime socijalistus. jų vi
sus tariamuosius vadus, jų 
ištisą spaudą. Kiek ten maža 
sielos, prakilnybės, o kiek 
daug šukavimo apie darbinin
kus. jų raginimo prie susi
pratimo, kvietimo dėtis prie 
socijalistų. Ir gerai įsidėmė
kime. kad prie socijalizmo pa
traukimui statoma pirmon 
vieton ne jo gražumas, pra
kilnumas — jei toks socijali- 
zme randasi, bet visųpirma 
auklėjama kitų neapykanta. 
Musų ir kitų tautų socijalis
tai savo propagandos pama- 
tan deda neapykantą.” 
Na, o kaipgi su kunigų 

Ar keikimas 
e —s nedėldienis socijalistų 

. \as pri- jr jy spaudos neplatina ne
visai netei-į apykantos? Ar siundymas 
ū susideda katalikų prieš laisvamanius 

\ y prie neapykantos neprigu-

ciausio inieiekiuaiiško išsi- A • • •
vystymo” politikieriai, kaip OdlUI S1UD81 IT 
tai yra su T. M. D. Beto, ši;
draugija neleis tokių "vei
kalų,” kaip Gabrio vadovė
liai arba Strazdo-Strazdelio 
eilės.

Draugija turės kuopas po 
visą Ameriką. Keturios 
kuopos su 60 narių esą jau 
susitvėrusios.

Draugija da neturi smul
kiai apdirbtų įstatymų, bet

provokatoriai!
Pagarsėjęs šnipas M. yra 

pavojingas lietuviams ir lie
tuviai privalo skubiai apsi- 
saugot nuo tokių biaurių 
provokatorių, kurie nori 
įvelti žymiausius lietuvius 
veikėjus į tokią baisią pur
vynę. Aš čionai, anaiptol,

sufabrikuos provokacijos 
užkenkti priešingai srovei, 
kas vėlesniu laiku išsipildė.

Lietuvių visuomenė vien
balsiai turėtų sušukti: "ša
lin šnipai ir provokatoriai 
iš musų tarpo! mes nenori
me, kad musų tautos garbę 
juodintų ir mindžiotų visoki 
šiukšlės ir kunigų papirk
tieji chuliganai!”

Trakimas.
BENDRŲ REIKALŲ 

TAUTA NETURI.
"Naujienos” andai pasta

tė klausimą tiems žmonėms, 
kurie nuolatos kalba apie 
bendrus musų tautos reika
lus, kame tie "bendri lietu
vių tautos reikalai" yra?

Pirmutinė pasikėlė su at
sakymu "Amerikos Lietu
va.” Ji aiškina taip:

"Šeimyna — tai tauta; sū
nus, dukteris, vaikai — tai 
lietuviai, tos šeimynos nariai. 
Ne visi jie vienodi ir turi ne
vienodus asmeniškus reika
lus. Bet visi jie turi vieną 
didžiausi reikalą — visos šei
mynos gerovę, visos lietuvių 
tautos gerovę, kad visi lietu
viai — nežiūrint kokio ’stono’ 
ar ’remeslo’ jie butų, — lai
mingai gyventų po savo loc- 
nu stogu, kad lietuvių tauta 
neiškriktų, kaip Grigo bitės, 
kad neprisieitų svetimiems 
bernauti.”

I Tai esąs vienas svarbus, 
I bendras tautos reikalas. Bet 
"Naujienos" nemato čia jo
kio bendrumo. Jos klausia: 

”Ką tai reiškia, pavyz- Į 
džiui, kad lietuviai 'gyventų 
po savo locnu stogu?’ Jeigu 
tai turi reikšti, kad kiekvie
nas lietuvis privalo įsitaisyti 
savo locnus namus, tai joks 
žmogus tokio dalyko nepripa
žins ’visos tautos reikalu;’ 
nes namai yra privatinio (as
meniško) vartojimo dalykas, 
ir kaipo į tokį, į jį nieku bu
du negali kišties visuomenė. 
Vienam žmogui gali geriau 
patikti gyvent po savo ’locnu’ Į 
stogu, o kitam — samdyties 
butą svetimuose namuose, ar
ba pirkties namus susidėjus 
išvien su keletu kitų žmonių. 
Agituoti už tai, kad kiekvie
nas lietuvis turėtų savo ’loc- Į 
na’ butą, yra nauda tiktai na
mų ir lotų savininkams ir i 

į ’real estate’ agentams.” 
Pasakymas, kad tauta 

yra panaši šeimynai, taipgi! pamokslais? 
neprirodo, kad tauta turi kas 
bendrus reikalus. ™ 
lyginimas yra 1 ‘ 
singas. Šeimyna t______
iš vieno luomo žmonių ir su
rišta vienodais reikalais, jį? 

i tuo tarpu tauta susideda iš 
■įvairių sluogsnių. kurių rei-i 
i kalai diametrališkai 1 
šingi. Sulyginkit, daleiski- . __ ........
me, Rockefellerio reikalus i bedami apie 
su jo darbininkų reikalais! 1 1 ’ '
arba: sulyginkit streikierių 
reikalus su milicijos parei
gomis! 0 vienok Rockefe- 

0 dleris, jo darbininkai ir mili- 
? • cija priguli prie vienos tau- 
5- tos. Taigi tauta ir šeimyna

— tai didelis skirtumas. 
Toliaus "A. Lietuva" 

rodo Į laisvę. Girdi:
"Visi lietuviai trokšta tau- kur-nors mušti katalikus, 

tos liuosybės. Ta mintis tu- varvįį juos savo namu, 
tik liuosybė suteikia didžiau- deginti jų knygas ir laikras-

patsai konstitucijos pama- i nebandau apginti pavienių 
tas busiąs toks: ypatų, kurias provokatorius

"Draugijon gali prigulėti D’ėlė į Krakaus-Montvido 
visi, išėmus tuos, kurie yra procedūrą laike teismo, bet 
priešais organizuoto į Socija- man rupi visos lietuvių tau- 
listų Partiją darbininkų ju-^tos garbė, kurią provokato- 
dėjimo. Reiškia, prie naujos 1 rjus pastatė svetimtaučių 

ba i tfe I akyse. banditais,, sutverda-

To 
metė 
visos 

Amerikos lietuvių visuome-

žmonės, kurie nors dar ir mas niekam nežinomą 
nepridera į S. P., bet šimpa- donrankių" draugiją, 
tizuoja jai, o tokių šimpa- šnipo provokacija 
tizatorių čia, Amerikoj, tarpe: juodžiausia dėme ant 
lietuvių mes turime 1 30,000. Į - -- -
Lai ir jie prisideda prie to5 _ 
didelio darbo. Bet tiems ele- ra
mentams, kurie eina prieš; žmogžudžiai mirdami at- 
soc judėjimą — nėra vietos j liko išpažintis ir užsigynė 
kin? J^’rSai "ii^ir1^ ! nežiną jokios raudonrankiu kius, vargiai jie ir patįs kis I J
savo nosį ten. kur jų niekas organizacijos ,tad aišku ir 
neprašo ir nelaukia. aklam, kad tai tik šnipo

"Draugija leis knygas iš į darbas, kuriam tą biaurią 
įvairių mokslų šakų ir iš dai- melagyste, nėra mažiau- 

stos abejonės, padėjo sufa
brikuoti musų kunigai.

Mes, lietuviai, turime ap
ginti savo tautą, nedaleisti, 
kad svetimtaučių akyse lik
tume banditais.

Musų kunigai dar skelbia
si tautos užtarytojais, ar 
galėjo kas biauriau apšmei
žti lietuvių vardą, kaip kad 
šnipas ir besąžiniškieji mu
sų kunigai?!

Aš dar gerai pamenu tą 
laiką, kada tas žmogus ap
leido mokyklą jos neužbai
gęs ir pas tūlą "drugštorni- 
ką” plovė spitunus. Vėliaus 
gavo progą prisišlieti prie 
policijos ir likti šnipu. Man,

liosios literatūros sryties, 
bet svarbiausią atydą at
kreips į leidimą knygų, gvil
denančių darbininkų klausi
mą, (Į darbininkų klausimą 
mes žiūrime socijalistų aki
mis).

”Draugijos viršininkai bus 
renkami referendumu; už
tvirtinimas įstatymų taip-pat 
eis per referendumą'. Metinė 
mokestis 75 centai. Įstojimo 
nėra.”
Liglaikinį komitetą suda

ro drgg. Pruseika (pirmi- 
, J. Benesevičiutė 

ir J. Dainius

I

ninkas), J. 
(raštininkė) 
(iždininkas).

Ištiesų, tokios draugijos 
mums labai reikėjo. Jai 
yra didelė dirva pas mus jr L,ilViJW 
ji turės daug darbo. Tik gyvenant Connectucut val- 
mums rodosi, kad mokestis stijoj, teko susipažinti su 
truputį per didelė ir vardas tuo provokatorium. Jisai 
per sunkus ir nelabai atsa- man gyrėsi esąs valdišku 
1 Reikėtų pavadinti perkalbėtojum (tlumočiu).

Knygų Leidimo 1 Man pačiam teko būti Conn.

Bausmė už nosies šnypšti- 
mą.

Turbut niekur tiek nesą
monių negalima rasti, kaip 
lietuviškų draugijų konsti
tucijose. Vietoj paimt at
sakančią konstituciją ir pri
taikyt ją sulyg vietinių rei
kalų, kiekvienas "aš” rašo 
savotišką, pilną absurdų, 
be jokio senso. Štai pavyz
džiai : vienos katalikiškos 
draugijos konstitucijoj 
skaitau net septyniose vie
tose patėmijimą, jog jei ka
tras narys neatliks išpažin
ties, bus išbrauktas. Tūlos 
laisvos draugijos konstitu
cijos vienas paragrafas štai 
kaip skamba: "Jei draugas 
draugystės susirinkime be 

j nosinaitės nosį su pirštais 
' šnvpš, papuola po bausme 
25c." Vis tai yra ženklai 
nepaprasto pasitikėjimo sa
vo "mokslu.”

Skaitytoją pastabos.
Tautininkai norėjo nulin- 

čiuot kalbėtoją.
Visiems gerai žinoma, 

kak tautininkai turi tūlo 
gyvūno paprotį: kaikuriuo- 
se dalykuose pamėgdžioja 
kitus. Iki šiol socijalistų 
kalbėtojus užpuldavo ir su- 
mušdavo vien tik katalikai; 
nigerius ir žydus linčiuoda
vo tamsus fanatikai. Bet 
dabar jau ir musų tautinin
kai pradėjo sekti katalikų- 
fanatikų pėdomis. Štai ką 
rašo "Ateities” No. 33 iš 
Gardner, Mass., Reporteris5 
apie šeštoko prakalbas soci
jalistų kuopos piknike: "Sa-! 
koma, kad tūli buvę pasi
rengę kalbėtoją sumušti, 
jeigu jis nebūtų nubėgęs į 
krumus ir pasikavojęs.” 
Sumušti norėjo užtai, kad 
kalbėtojas "išniekino" tau
tininkus Sirvydą ir Balutį. 
Toliau Rep. rašo: "Kuomet 
šeštoko nebesurado, tai 
nors tą akmenį, ant kurio 
šeštokas kalbėdamas stovė
jo, išvertė. Versdami tą ak
menį rėkė: ’reikia tą rau- 
donrankį sumušk Kur jis 
yra?’”

Ir ką galima pasakyt apie 
tokius žmones-žvėris? Taip 
įsiuto, kad net didelį akme
nį iš žemės išlupo!... Kažin, 
ar "Ateities" redaktorius, 
talpindamas tokią žinią, 
manė kalbėtoją išniekinti? 
(Čia tautininkai kompromi
tuojami, ne kalbėtojas. Rd.) 
Turbut neturi kuom geres
niu užpildyti savo laikraš
tuką, nes kitaip pats save 
taip neplaktu.

Ex-tautininkas.

Veidmainių visur netrūksta
Kalbant apie tautiečių ir 

klerikalų prieplakas ir veid- 
1 mainius, kurie už kelis do
lerius ant sąvaitės savo 

j principų išsižada, nereik už
miršt, kad ir pas socijalistus 
dar tokių yra. Paimkim 
nors ir musų Chicagą: tu-# 
rim skaitlingus burius dari/ 
ščių socijalistų, bet negali
ma pasakyti, kad jų tarpe 
nebūtų keliato minkštų pse- 
udo-inteligentėlių, pas ku
riuos veidmainiavimas yra 
premiją suteikianti dailė, 
laižymos prieš šovinistus 
tautiečius yra pelningas ir 
garbingas daiktas, o rašinė
jimas pas kunigus metrikų 
yra daug svarbesnis darbas, 
negu rengimas minių į kovą 
už geresnį rytojų.

Reikalinga nuodugni ope
racija.

Visi žmonės mato, jog pa
sauly neviskas gerai ir kad 
dalykų stovį galima būt pa
gerint. Bet daugelis nema
to to, kad reformomis drau
gijos ydų nepataisysime, 
kad kapitalistų ir geriausi 
prižadai tik gali laikinai 
draugijos nesveikumą ap
malšint, o ne išgydyt, taip 
kaip chloroformą arba ethe- 
ras duodamas skausmo su
mažinimui negal išgydyt li
gos. Idant draugija būt 
sveika, reikia nuodugnios 
operacijos, o tą atliks tik 
socijalizmas.
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Draugija. Mokesties _ gi. valstijoj "tlumočium” ir aš 
TIUI^:ro<^uS’ užj-fkti^. 50c. tą "džiabą” žinau. "Tlumo- 

“1‘ 1-1'čius" neprivalo vienas
ir tyrinėti dalykus, 
kad minimas šnipas 
ro, jis turi kitam išversti tik 
kaltinamojo žodžius į anglų 
kalbą. Aš absoliutiškai ne
tikiu, kad žmogus neužbai
gęs pradinės mokyklos ga
lėtų teisingai išversti į ang-

Lengviau butų darbininkui 
prisirašyt, daugiau gautu
me narių ir daugiau butų 
naudos.

eiti 
kaip 

da-
Kapitalistų aritmetika.
Garlaivis ”Eastland,” ku

ris Chicagos upėj apvirto 
ir nuskandino apie 1200 
žmonių, talpino 1200 pasa
žierių.

Bet atsirado vienas, ku
ris pasažierių skaitlių padi
dino iki 2500.

Perdidelis perviršis pasa
žierių apvertė laivą ant šo
no ir 12 šimtų žmonių pri
gėrė.

Nuo 500 perviršiaus pasa
žierių po 75c. (tiek prekiavo 
tikietas) kompanijai pasi
daro $375 pelno.

Kiek pinigų kompanija 
padaro už vieną prigirdytą 
žmogų? — Tik ŽP/į cento... 
Iš "The Racine Dailv Call.” 

P. S.

VOKIEčIAI DUODA 
ROOSEVELTUI $250.

Už ką?
Ogi kad važiuotų vokie- _ ... -

čių mušti. Ir tai ne pasaka, kalbą, laike kriminalisko 
bet teisybė. Mat, Roosevel- kada advokatai šu
tas labai karščiuojasi, kad klaidinimui liudininkų 11 
Amerika turėtų apskelbti j skundikų^ pradeda vartoti 
Vokietijai karę. Todėl Mil- ’^ugstus žodžius.. Is antros 
vvaukees vokiečiai sudėjo; pusės, tai t ra vienpusiskas 
$250 ir parašė Rooseveltui ;™ogus, aklas fanatikas, to- 
laišką pasityčiojimui: "Va- teisme jis ir stengėsi su- 
žiuok ir sumušk vokiečius. • provokacijų glebi
jei toks ’smart’ esi. Ir tikę-\ pnesmgasias sroves, 
tą nuperkam!" O kaip nu- Dabar klausimas, kas da- 
važiuos ir pradės vokiečius p'^1. su tokiais elementais,

80,000

I

partijos?”
Fritzas.

mušti, Milkvaukees vokie
čiai prižada Rooseveltui da 
ir algų mokėt.

Tai pataikė!

Caras ketino Konstanti
nopolį perkrikštyt į Caro- 
gradą. bet kaip rodos, tai 
vokiečiai greičiau perkrikš
tys Petrogradą į Kaizerbur-

nūs.” Anglijos valdžia iš
krėtė ofisus Neprigulmin- 
gos Darbininkų Partijos, ir 
uždarė socijalistų laikras-

"Kunigija, sakysime, gyve
na juo geriau, juo žmonės 
tamsesni; žmonių apšvieti
mui kįlant, kunigų biznis ei
na blogyn, todėl jie ir pas 
lietuvius visaip, kaip tik gali,
priešinasi apšvietai.” i
Taip-pat yra ir su girtuo-

čia aiškiai parodo kokią tai me mes rastume nemažiau raut.
paslaptį, tur-but, buvo ke- Francnziios ir Anglijos re- tautiečiai atsisakys nuo tos 
no-nors prisakyta neišduo- voliucijonierių, kaip ir Ru- 9”
ti jokių žinių, pakol jie ne- rijos.

nu-

7

Kunigų organas mato blo
gą pas kitus, bet nemato 

P^ę- daug didesnio blogo pas sa
ve. Bukime teisingi. Kal- 

’ ; svetimas ydas 
neslėpkime ir savųjų. Kad 
pas socijalistus yra neapy
kantos, mes to visai nesle
piam. Musų spaudoj ne sy
ki buvo jau apie tai kalbėta. 
Tečiaus pas katalikus, ypač 
pas kunigus, tos neapykan
tos šimtas kartų daugiau. 
Da niekas negirdėjo, kad so
cijalistas kalbėtojas ragin-

šią gerove ir laim° kiebv »->->i. Č1US, O kunigų pamoksluose 
tautai. Tai yra vienas bend- tas vra paprasta tema. Da 
ras reikalas, kurs runi vi- ; nįekas negirdėjo, kad soči- 

nežlunnt jaustai butų kur nors su- 
„XT .. „ . • ■ ■ musę kataliką, o kunigų su-

1?W’OS tels,ngal ?a- kurstyti katalikai sSmušė 
ste .’... ...... i jau ne vieną socijalistą. Tik

Toks reikalas, kaip laisve, atsiminkit Detroito kruviną 
vra pas žmones, bet kad Jis 7 ,.. j. • • 1 ti
rūpėtų visiems lietuviams, tai tragediją, atsiminkit H OO- 
melas. Pas lietuvius randasi > ssick Falls, O parausite 1S 
pakaktinai žmonių, kurie da-1 gėdos 
ro ką tik gali, kad sutruk- 
džius laisvės plėtojimąsi.” 
"Amerikos Lietuva" ma- Į 

no, kad žmonių švietimas

Kanada stato da 
kareivių; Rusija stato 2 mi
lijonu. Vienas laikraštis 
tatai paminėjęs klausia: iš 
kur juos ir ima? Bet dides
nis klausimas: kur juos vi
sus deda?

LIETUVIŲ DARBININ
KŲ LITERATŪROS 

DRAUGIJA.
Tokiu vardu Brooklyne 

užsimezgė pradžia naujai 
draugijai knygoms leisti. 
"Laisvės” 68-tam numeryje 
drg. Pruseika jau rašo ir 

.kokia toji draugija maž
daug bus. Ji turės užimti 
mirusio "Darbo” vietą. Jos 
tikslu bus leisti darbininkiš
ko turinio knygas. Ji bus 
panaši į Tėvynės Mylėtojų 
Draugiją, tik su tuo skirtu
mu, kad ji bus pastatyta ant 
demokratiškesnių pamatų, 
ją valdys nariai, o ne ”aukš- gą.

"Kaip rodos, tai Georgi- 
jos valstija nė kiek nesusi- 
gėdo dėl nulinčiavimo Fran
ko,” sako Baltimorės ”Ame- 
rican.” O didžiausia Geor- 
gijai gėda ir yra dėlto, kad 
ji nesigėdi.

Kaunas jau vokiečių ran
kose ir tas pats bus su Vil
nium. Kažin kur prapuolė 
Gabrys? Juk laikas butų 
jau aukas rinkti Lietuvai 
iš vokiečių pavojaus gelbėt!

kurie daro didžiausią gėdą 
musų tautai? Aš tikiuosi, 
kad suseks siūlas kamuolį. 
Laike "Laisvės” su ”V. L.” 
bylos bus perkratoma visi 
Krako ir Montvido bylų re
kordai ir turės išeiti aikš
tėn tos visos biauriausios 
provokacijos.

Pereitą pavasarį, kada 
apleidęs mokyklą aplankiau 
vakacijos metu New Bri
tam, Conn., praleisti liuosą 
laiką su draugais, prisika
bino du detektivai ir pradė
jo mane egzaminuoti. Ge-

Jei Francuzija ir Anglija 
turėtų Sibirą.

Tie, kurie nori, kad Rusi
ja išlaimėtų vien dėlto, kad 
su ja drauge kariauja radi- 
kališkoji Francuzija ir libe
rališkoji Anglija, malonės 
patėmyt štai ką: Francuzi
joj socijalistai persekioja
mi, o pabėgėliai revoliucijo-~ ~ ----------- 7 X W

rai, kad ant laimės turėjau' nieriai po nevalia grudomi 
mokyklos paliudyjimą, kur į "Svetimtautiškus Legijo- 
parodyta net ir dienos mano ;s_
lankymosi mokykloj, tik tuo 
budu buvau paliuosuotas. 
Bet ką-gi tas reiškia, kad aš 
buvau pas tą žmogų ofise čius "The Labor Leader” ir

"Socialist Review.” Sunai
kino tūkstančius tų laikraš
čių kopijų ir šimtus tūks
tančių darbininkiško turi
nio knygelių.

Toks tai žmoniškumas

pirmiau, negu šnipai prie 
manęs prisikabino. Paklau
siau, ar jis man neduotų in
formacijų kas link tu žmog
žudžiu. Krakaus ir Montvi
do. Jis man atsakė šitaip: 
"aš aplink juos daug žinau, Rusijos sėbrų. Kad jiems 
bet tau pasakyti negaliu.” Sibiras butų prieinamas, ja-

Nėra skirtumo.
Atsiminus Colorados, 

Lawrenco ir West Virgini
jos žiaurumus; matant kaip 
Įsiutusios tikinčiųjų minios 
pasigauna žydeli (Leo 
Franką) ir nežinodami apie 
jo kaltumą ar nekaltumą 
užmetamą prasižengime, 
pakaria ant sausos šakos; 
žinant, kaip darbininkų va
das Lawson yra nuteistas 
dėlto, kad policijantas nušo
vė kelis žmones, — mes ne
bematome jokio skirtumo 
tarpe carizmo ir Amerikos 
"laisvės.”

Kada karė pasibaigs?
Daugelis klausia redakci

jų, ką jos mano, kada pasi
baigs karė. Well, Rumuni
ja Suvienytose Valstijose 
ką tik užsisakė 500,000,000 
patronų, kuriuos, tur-but, 
darys tik biržely, 1916. Re- 
mianties tuo faktu, skaity
tojai patįs gali išrokuot, ka
da karė pasibaigs.

Ar ilgai skaitysis su ”lie- 
žuvninkais?”

"Liežuvninkė" pyksta, ko
dėl Rimka iš "Jaunosios 
Lietuvos” neprisideda prie 
jos Bepartyviškosios Parti
jos. Matyt, kad Rimka yra 
džentelmonas, nes su knyg- 
vagiais, su adresų vagimis, 
su nešvariais liežuvninkais 
ir šmeižikais nenori sėb- 

Kada kiti švaresni



KORESPONDENCIJOS LONDONAS, ANGLIJA. 
Lietuvių klebono politika. 
Kunigas nepripažįsta mo

kslo. Laisvamanį nori 
atversti kataliku.

J. Vasaičiui atvykus iš 
Amerikos į Londoną, kun. 
Matulaitis atsiuntė jam ši
tokį laišką: „Malonasai!

„Aš neesu priešingas ap- 
švietai. Aš myliu sueiti ap
sišvietusius žmones ir su 
jais pasikalbėti, praleisti 
laiką linksmai. Aš jau pa
senau. Man nusibodo val
kiotis po Londono lietuvių 
stubas ir kolektuoti pinigus 
dėl parapijos. Atsilankykit 

| kada pas mane.”
j Kada Vasaitis nuvažiavo 
• pas kunigą Matulaitį prašy
ti kliubo svetainės (kliubas 
priguli parapijai, o Ma
tulaitis parapijos galva), 

__-v- Matulaitis atsisakė duot sa- 
buvo tinkamo vadovo; ant- Į PrakaJby j° parapijo- 
ra — nesavo ribose mėgin- nanl. nereikią. Jie gyveną 
davo veikti.________________gražiai, taip kaip vieno tėvo

Pastaruoju laiku, padidė-; X1a^a?l pena šeimyna. Esą, 
ius lietuviu skaičiui Dribu- kas 1S prakalbų: pnsi- jus lietuvių sKamiui, primi "šakiu” „Keleiviu”vus iš kitų kohomių energi- SKanę bdKių, ių,
škų vyrukų, kilo sumany- į nežinot ko jum reikia., jus 
mas suorganizuoti dailės esa?e'Šliupo išperėti, 
draugiją. Kas ir pavyko. • „ Toliau besikalbant, sako: 
Liepos 19 d. tapo sutverta 
Dailės Mylėtojų Draugija. 
Šios draugijos tikslu yra: 
auklėti ir tobulinti tarpe 
lietuvių dailę: scenoje, mu
zikoje, dainose ir abelną 
meną. Įstatymuose turi už- 
sibriežus, kad draugijai bu- 
jojant pilnoj jos esybėj bus 
galima įsteigti seminariju- 
mą, norintiems lavinties gi
lesniame pažinime dramos, 
literatūros mokslo, gimnas
tikos ir t.t. Bet, kol-kas, 
veiksime ant tiek, ant kiek 
aplinkybės leis. Šį prakilnų 
darbą turėtume kiekvienas 
atjausti, prisidėti prie jo ir 
išvien veikti. Tie dailiai 
skambanti žodžiai ir pasiža
dėjimai, neatneš pageidau
jamus vaisius, jei mumyse 
nebus pasišventimo ir vie
nybės !

Šios draugijos nariais ga
li būti ypatos be skirtumo 
amžiaus, lyties, tikėjimo ir 
politiškų pažvalgų. Valdy
ba išrinkta: J. Danta — or
ganizatorius, F. A. Račkau
skas — nutarimų rašt., p-lė 
M. Leskenčiutė — fin. rašt., 
p-lė L. Dantaitė — iždinin
kė. T. Matuzas — režisie
rius. Susirinkimai bus lai
komi kas pirmas nedėldie- 
nis kožno mėnesio po No. 
1085 Joes Campovv, kampas 
Frederick. Jei kas nori pla
čiau sužinoti galima kreip
tis pas nutarimų raštinin
ką: 809 Roosevelt avė.,

♦ ♦ aj:

Detroitiečiai, kad išven
gus skaldymosi į kelias ša
kas rinkime aukų nukentė
jusiems nuo karės, buvo 
įsteigę vietinį fondą. Da
bar surinktas aukas pasiun
tė per Mokslo Draugiją, Vil
niun.

Keletas pažangesnių vy
rukų sumanė surengti per
statymą „Penktas Prisaky
mas;” 5 d. rugsėjo, Aurora 
salėj. Likusį pelną skiria
ma sušelpimui politiškų 
prasikaltėlių.

D. M. D. Narys.

DETROIT, MICH.
Dailės Mylėtojų Daugija.
Detroitiečiai turi kelioli

ka draugijų. Nors veiki
mas jų ir neprasčiausis, bet 
žvilgterėjus atidžiau į to 
veikimo galę bei pasekmes, 
matosi didelis trukumas — 
draugijos, kuri galėtų užsi
imti auklėjimu dailės lietu
vių tarpe.

Deja, esančios draugijos 
tankiai mėgindavo šią spra
gą dapildyti, rengdamos 
šiokius-tokius vaidinimus ir 
kitokias pramogas. Bet tas 
daugiausia buvo daroma iš 
bizniško atžvilgio, negu 
pakėlimui dailės.

Kartą buvo sutvertas la
vinimosi dailėj ratelis. Bet 
ratelis vos pradėjo ristis, 
turėjo sustoti; viena — ne-

f
i

I
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GARDNER, MASS.
Moterų pašalpinė draugi

ja „Birutė” surengė 22 d. 
rugp. prakalbas. Kalbėjo 
drg. T. Kučinskas apie mo
terų draugijas, jų vargus ir 
jų gerovę. Patarė veikti sy
kių su vyrais visuomenės la
bui.

Prakalba, matyt, publikai 
patiko, nes visi labai ramiai 
užsilaikė, bet triukšmo ir 
„kritikų,” nes viską teisin
gai kalbėjo.

Prakalbų klausėsi viso tik 
120 ypatų. Priežastis: bu
vusi šeštoko prakalba, ku- 
riaja jis supykino publiką. 
Aukų padengimui lėšų su
rinkta $5.44.

Po prakalbų buvo dekla
macijų. P. S. Remeikis.

Toliau besikalbant, sako: 
„Amerikoj nėra nei vieno 
inteligento. Aš ten neži
nau, kam verti tie laikraš
čiai. Kalba sudarkyta lie
tuviška, tai da vienas 
„Draugas” teisingai rašo, 
o šiaip — visi šlamštai.”

Inteligentus tik tris žinąs, 
kurie, pasak jo, tikri inteli
gentai: 1) J. Gabrys, 2) Do
vydaitis, 3) Dr. J. Basana
vičius. Aš da priskaitau ir 
kun. Matulaitį, tegu bus vi
so 4 lietuvių inteligentai. 
Originališkas kunigas tasai 
Matulaitis. Jis nepripažįs
ta jokių teologų, jokių filo
sofų, jokių vyskupų ar po- 
’piežių. „Aš, sako, tikiu į 
i tą, ką Kristus pasakė, pali
nko, ir pildau tą, ką sako 
'šventa katalikų bažnyčia, o 
: kitokių mokslų nepripažįs- 
įtu.” Nepripažįstąs buvimo 
■Adomo su Jieva ir rojaus. 
Žmogus išsivystęs iš papra
stos gyvybės per ilgus am- 

■ žius ir tik tada gavęs dusią, 
'kada liko tokiu žmogum, 
kokiu dabar esam. Peklos, 
čiščiaus, dangaus, Dievo ir 
velnių nėra tokių, kaip yra j 

j vaisdinama paprastiems' 
žmonėms. Karė yra nuo 
Dievo, nes žmonės buvę per
daug išdykę, nenorėję dirb
ti, paleistuvavę, girtuoklia
vę, visokius raštus pradėję 
skaityti; katro pačios buvę 
šaltos kojos, tas pametęs 
savo, o su svetima gyvenęs 
ir t. t.

Socijalistai pradėjo Lon
done rengti prakalbas, dis
kusijas ir t.t. Matulaitis 
mano, ką-gi čia dabar dary
ti su jais? Pradėjo keiks- 

: noti per pamokslą, taip kaip 
jis išmanė, iš visų savo spė
kų. Ir štai da jam atėjo į 
galvą mintis, kad V. Kapsu
kas ilgai maisto čia negau
siąs, girdi: „daug tokių pau
kščių buvo atlėkę į Londo
ną. bet maisto nesuradę ir 
vėl išlėkė, taip bus ir su 
Kapsuku.

Na, o su J. Vasaičiu kas 
daryti? Tą sumanė pada
ryti kataliku. Pradėjo sių
sti knygų. Pirmą atsiuntė 
knygą: „The Old Riddle and 
the Newest Answer;„ an
trą atsiuntė: „The Question 
Box Answers, Replies to 
ųuestions recived on Mis- 
sions to non Catholics, By 
Rev. Berlanad L. Conwav, 
of the paulist fathers. With 
a preface by cardinal Gib- 
bons,” trečią knygelę: „The 
child of Mary and St. Ag
nės’ magazine. The official 
organ of the children of Ma
ry.” Ketvirtą knygutę: Pi
jaus X „The Most feniltue 
of all catholic good works.” 

Na, ar-gi su šitokiom kny
gom negali padaryti laisva- ( 
manį tikinčiu kataliku?

Juokdariai ir gana!
Jonas Nešventas. I

DETROIT, MICH.
Rezoliucija prieš neteisingą 

Lawsono nuteisimą.
Viešame susirinkime rugp.

5 d. 1915 m. Aurora svetai
nėje, 1167 Chene st. sureng
tame L. S. S. 116-tos kuo
pos, su D.L.K. Keistučio 
draugija, kur dalyvavo apie 
300 ypatų, išnešta protesto 
rezoliucija prieš neteisingą 
John R. Lawson’o nuteisi
mą:

Kadangi Suvienytų Vals
tijų prezidento paskirta ko
misija, su chairmanu Frank 
P. Walsh ištyrti Colorado 
valstijoj buvusį angliakasių 
streiką, atrado, kad:

1. a) Streikas buvo veda
mas ramiu budu už būvio 
pagerinimą, b) darbininkų 
padėjimas ten buvo nepake
liamų, c) riaušes ir sker
dynes sukėlė Colorado Fuel
6 Iron Co. (Rockefellerio), 
per jų mušeikas —provoka
torius, kur likos nušautas 
John Nimno.

2. Toji tyrinėjimo komisi
ja rado kriminališkai kaltu, 
dėl buvusių visų riaušių ir 
skerdynių patį Rockefellerį 
ir t.t.

(Kaikurius rezoliucijos 
punktus prisiėjo praleisti 
dėlei vietos stokos. Red.)

6. Prisaikintujų suolas 
(jury) buvo daugumoje Ro
ckefellerio interesus atsto

vaujanti žmonės. Rocke
fellerio kompanijos agentas 
W. W. Wilson, sėdėjo pri
saikintujų suole, kuris ir 
nuteisė mainerių vadą iki 
gyvos galvos kalėjiman. 
Teisėjas Granbv Hillyer bu
vęs tos kompanijos advoka
tu, ir gynė daugiau kompa
nijos interesus, neatsižvelg
damas į teisybę.

Teismas, kuris savo di
džiumoje susidėjo iš Rocke
fellerio interesus atstovau
jančių žmonių, (net su pa
čiu teisėju jų tarpe) negali 
būti teisingas.

Mes vienbalsiai nutarėm 
išreikšti viešą papeikimą už 
neteisingą teismo nuospren
dį. Mes reikalaujame teis
mo atnaujinimo ir nuodug
naus ištyrimo jam užmeta- ' 
mos kaltės.

Nekaltas žmogus neturi i 
žūti!

LEWISTON, ME. 
Ir vėl saužudystė.

Rugpiučio 18 d. nusišovė 
Juozapas Meškaitis. Velio
nis buvo nevedęs, 25 metų 
amžiaus. Amerikoj išgyve- 
no apie 4 metus. Iš kur* pa- 
eina nesužinojau. Genčių tu- 

‘ ri — brolį Bostone ir kelis 
giminaičius Lewistone. Sau- 
žudystės priežastis nežino
ma. Bene bus greičiau sun
kus gyvenimas. Nes buvo 
ligotas žmogus. Daktaras 
patarė saugotis dulkių, ne
dirbti dirbtuvėj, būti ant ty
ro oro, bet dėlei neturto ne
galima buvo išvengti to vis
ko ir prislėgtas sunkaus li
kimo atėmė sau gyvybę. Bet 
reikia pažymėti, kad velio
nis buvo katalikas. Prigulė
jo prie 2-jų draugysčių: Šv. 
Baltramiejaus ir šv. Stanis
lovo ir kė bažnyčią.

ius J. Kapickui, 
ir skystesnio pro

nto vyrai visais pakampiais 
šnibždėjo, kad socijalistai 
žudosi, nes jie nepripažįsta 
dūšios, bet štai ir antras 
saužudžio lavonas. Ką da
bar pasakysite tikintieji į 
dūšią, kada nusižudė Dievą 
mylintis žmogus?

Ne, meldžiamieji, čia ne- 
bedievybė ir tikėjimas kal
tas, bet kaltos gyvenimo są
lygos, kaltas netikęs draugi
jos surėdymas, kuris nu
kankina žmogų be laiko ir 
atima norą gyventi. Nor- 
mališkai gyvenantis žmo
gus nesižudo, o jei žudosi 
tai yra tam tikros priežas
tis.

Rugpiučio 8 d. LSS. 105 
kuopa parengė prakalbas. 
Kalbėjo J. Kučinskas. Kal
bėjo gana vaizdingai. Pir
moje savo kalboje nupiešė 
karių baisenybes, kiek per 
kares išžudyta žmonių ir 
kiek išleista pinigų karėms. 
Nurodė, ką galima butų ge
ro žmonijai padaryti už 
tuos pinigus, išleistus ka
rėms, ir kas tas kares su
rengia.

Antrą syk kalbėjo iš 
Švento Rašto, Biblijos: nu
rodė, kaip tamsus žmonės 
klaidingai tiki melagin
goms žydų pasakoms ir gar
bina žydelį Jėzų. Kalbėjo 

Pirmininkas, J. Danta. tarpais įmaišydamas humo- 
Sekr., M. J. Masys. iro, ir tas nepatiko neku- 

Įriems katalikams, kad pa
juokia tikėjimą.

Rugpiučio 10 d. drg. Ku
činskas kalbėjo L. D. drau- 

i gystei.
| istoriją
j nurodė, kad moteris pir- 
i’mu'ose amžiuose buvo šei
mynos galva. Bet tas neil
gai tęsėsi. Atsirado tikėji
mai, dievai, prietarai, ku
rie pavergė moteris. Kata
likų bažnyčia ilgus amžius 
nepripažino, kad moteris 
turi dūšią. Ji laikė moteris 
ant vienos papėdės su gyvu
liais, atimdama visas tei
ses moterei gyvenime. Baig
damas kalbą, ragino mote
ris šviestis, skaityti ir su
prasti savo gyvenimą.

Drg. Kučinskui užbaigus 
kalbą, pasiprašė balso tūlas 
parapijonas, jis turis klau
simą, bet vietoj klausimo 
pradėjo pats kalbėti apie 
šventas moteris, kurias 
šventomis kalendoriai skel
bia.

FRANKLIN. MASS.
■

. Pas mus kas sykis lietu
vių skaičius didėja. Dau
giausia pribūva iš Bostono 

. ir Cambridge jieškodami 
darbo darbininkai.

i Didžiuma lietuvių dirba 
i pianų dirbtuvėje, ir keletas 
i audinyčiose, kuriose darbas 
eina gerai.

Čia lietuviai beveik visi 
susipratę. Miestelis mažas, 
bet sveikas gyventi; oras la
bai tyras ir smagus. Vasa
rą yra daug vaisių, įvairių 
uogų, grybų, obuolių ir t.t. 
pilni krūmai ir veltui vi
siems, kurie tik turi norą 
naudoties.
Moteris iš mėlynių arba vy
šnių prisidaro daug vyno, 
po kelias bačkas; iš uogų 
kepa pajus, daro konfitūras. 
Viskas pareina dykai. Ku
rios šeimininkės netingi ir 
grybus sunaudoja: prisi
renka po girias ir prisirau- 
gina po kėlės bačkas. Žie
mos laike nuobodžiau, nes 
mažame miestelyje nėra ką 
veikti. Laiką praleidžiame 
susirinkę stubose, prie skai
tymo ir diskusijų.

Šis miestelis stovi 27 my
lios nuo Bostono. Čia gy
venti išrodo kaip Lietuvoj: 
ūkiai, kvietkai, daržovės, 
naminiai gyvuliai ir dažnas 
pasilaiko vištų, žąsų, ančių, 
balandžių ir t.t. Yra ir te
atras krutamujų paveikslų. 
Patsai miestelis nevisai ma
žas; yra įvairių krautuvių, 
didelė geležinkelio stotis, 
daug mokyklų, High Schoo- 
lė ir Dean akademija, į ku
rią suvažiuoja daug iš vi-. 
sur studentų. K. Armonas. skaitą apie dabartinę karę

Trumpai perbėgo 
žmonijos, aiškiai

p. J. p.

ir publikai pripasakojo ši
tokių nonsensų: „Vakar, 
patikau ant gatvės beeinant 
vieną ’cicilistą’ ir padariau 
su juom kritiką, kas link 
dabartinės karės. ’Cicilis- 
tas’ ėmė staiga kritikuoti 
kunigus ir katalikus: kam 
jie, esą, ’bagaslovija’ išei
nančius į karę kareivius.’ 
Aš jam atsakiau tiek, kaipo 
’cicilistui’Mųs kunigai 
dėlto taip daro, kad jie yra 
priversti tai daryti nuo val
džios. O antra, ’bagaslovi- 
vija’ už tai, kad Dievas su
teiktų taiką neprieteliui.”

Žmogau, žmogau, kur-gi 
jau protas ir logika! Juk 
tai supras ir didžiausis tam- 
sunas, kad tai nesąmonės. 
Jeigu šiandien kunigai išei
na su visomis ceremonijo
mis spaviedoja, įgraudina 
išleisdami į karę žmones, 
kad tik laikytųsi kuožvėriš- 
kiausia prieš savo „priešą.” ■ 
Ir kur tu čia randi taikos 
pavyzdį ?! čia yra tik biau- 
riausis pagundymas — pik
tų jausmų įdavimas, įmoki- 
nimas, kaip žmogus žmogų 
greičiau papiautų! Dievas 
suteikti taikos negali, nes 
ne Dievas tą karę surengė. 
O jeigu kunigams rupi tai
ka, tai kodėl jie neprotes
tuoja prieš kares, kada prie 
jų valstybės rengiasi ir gin
kluojasi, taisosi ginklus ir 
mašinas žmonių žudymui?

Reikėtų protauti su gal
va, bet ne su nugara.

J. Šilkasparnis.

TAMAQUA, PA.
Drg. Juozas Venckunas.
Rugpiučio 9 d. patiko an- 

gliakasvkloje nelaimė drg. 
Juozą Venckuną, 26 m ve
dusį vyrą.

Velionis gimimo yra su
valkietis, iš Karkimų kaimo, 
nuo Pilviškių. Amerikon 
atvažiavo 1909 m. 1913 m. 
vedė moterį Marę Balars- 
kiutę, kurią paliko nuliudi-

MONTELLO, MASS. MAHANOY CITY, PA.
Iš kooperacijos gyvavimo.
Labai malonu pranešti vi

suomenei, kad Montelloje 
ant tiek jau susipratę lietu
vių ir lenkų darbininkai, 
jog 1911 m. sugebėjo su
tverti Bendrovę ir įsteigė 

i valgomų daiktų krautuvę, 
ko-operaciją. ši kooperaci
ja susitvėrė iš mažo skait- 
liaus narių ir su maža su
ma pinigų; (iš 300 dol.), bet 
ačiū energiškam triūsui na
rių ir atjautimui susipratu
sių darbininkų, kooperacija 
atsistojo ant gerų pamatų 
ir darbo vaisiai pasirodė ga
na pasekmingi. Per tą lai
ką akcijonierių skaičius pri
augo iki 169, kurie turi pa- 
sipirkę akcijas po $5.00 ir 
daugiau. Čia priguli net 
kelios ir moterįs. Nuo 1911 
m. iki 27 dienai birželio, š. 
m., kason pinigų įplaukė 
$254.79. Viso turto yra 
$3,609.02.

Ši bendrovė ko-operacijos 
reikalus veda panašiai, 
kaip nekurios kitos draugi
jos. Ji renka iš bendrovės 
narių kelis Board of direk
torius, kurie tvarko koope- 

i racijos reikalus. Augant 
kapitalui, pasirodė jog per 
maža vieta ir kitos aplinky
bės privertė kooperaciją 
statyti nuosavį namą. Tas 
sumanymas įvyko praeita
me pavasaryje ir veikiantis 
komitetas jau tam darbuo
jasi rinkdamas pinigus nu
pirkimui loto ir statymui 
namo. Tam tikslui už akci
jas ir kitokiais budais su- 
kolektuota 450 dolerių. Be
to dar paskolino šie drau
gai: J. A. Vaitiekūnas, ka- 
sierius 435 dolerius, koope
racijos gaspadorius $200. 
Iš viso įplaukė koop-jos na
mui $1,085.00. Bet, kartais 
Board of direktoriai esti per 
smarkus ir per neapsižiūrė
jimą padaro klaidų. Štai

Pirklyba Dievu.
Nesenai vietos lietuvių 

katalikų vaikai buvo leidžia
mi prie pirmosios komuni
jos. Motinos prirengę ke
letą desėtkų vaikučių nuve
dė pas „dvasišką tėvelį.*’ 
Dvasiškasai piemuo tik try
nė rankas iš džiaugsmo, su
tikdamas tokį didelį būrį 
jaunų avinėlių ir labai sal
džiai nusišypsojęs, užklau
sė, ar visi vaikučiai turi po 
60 c. už „dievulį” užsimokė
ti. Vaikučiai, kurie turėjo 
pinigų, sušuko: „taip!” bet 
beturčių vaikai, tie nutylėjo.

Kunigas paliepė vaikams 
eiti prie „Dievo stalo” ir pa
dėti ant jo pinigus. Neužil
go ateina ir pats dvasiškis, 
nešdamas rankoje dievus. 
Pervedė akimis per „Dievo 
stalą” ir pamatęs, kad ne vi
si vaikučiai padėjo po 60c., 
mano sau: „jau tie Dievo ne
valgys.” Taip ir buvo. Ku
ris vaikas užsimokėjo 60 c., 
tas gavo „dievulį” suvalgyt, 
neturintie-gi nusipirkti Die
vą pinigų, turėjo apsiverkę 
grįžti namo Dievo neraga
vę.

Kaip sau norite, skaity
tojai, juokas juoku, o visgi 
tokie kunigų pasielgimai 
perstato juos (kunigus) 
žmonių akyse godišiais, ku
riems nerupi nei Dievas, nei 
žmogaus sielos išganymas, 
nei tikyba, o vien doleris, 
doleris ir doleris.

Laikraščiai paduoda fak
tus iš kunigų gyvenimo ir 
darbų, bet tokius faktus 
matydami prieš akis turėtų 
ir akliausi fanatikai protau
ti. V. Ž.

i

me su 3-ju mėnesiu duktere i nesenai, kuomet tapo suras- 
Birute. " Tas lotas 700 dol. vertės, su-

Drg.* J. Venckunas krito derėjo ir įdavė 175 dol. ant 
kapitalizmo auka. Dirbo r.ankos; paskui _ atėjo min- 
troškume, durnuose. Tokia- tin ištirt, ar nėra kartais 
me ore, kur susimaišo žmo-' kas to loto papirkęs. Po išty- 
gaus protas. Velionis ūžė- rimui pasirodė, jog Electric 
jo pats ant savo užtaisyto Co. jau pirmiau buvo nupir- 
šuvio, kuris sudraskė jam i kusi tą patį lotą, kuri pirko 
galvą. j

Nuo 1913 m. velionis pri
gulėjo prie LSS. 103 kp. ir 
kovojo už darbininkų pasi- 
liuosavimą.

Palaidotas tapo laisvai 
Liuteroniškose kapinėse. 
Palydėjo į atsilsio vietą apie 
300 draugų ir pažįstamų, 
atiduodami paskutinį pa
tarnavimą.

Velionis 1913 m. neteko 
savo brolio Jono Venckuno, 
kuri palaidojo savo lėšomis 
(sudegino New Yorko kre-j 
motorijoj). Joną Vencku- 
ną taip-pat prarijo kapitali
zmo siaubūnas.

Lai ilsisi Juozas, nukan
kintas kruvinos godaus ka
pitalizmo šmėklos, jo laisva; 
dvasia ir žmogiški jausmai 
gyvens visada su mumis!

V. Urzuotas.

j kooperacija, dėlei pastaty
mo Elektros stulpų. Krei
pėsi pas savininką, kad su
grąžintų įduotąją sumą pi
nigų, bet savininkas atsisa
kė. Tuomet kreipėsi pas 
drg. F. J. Bagočių su klausi
mu, ką daryt; Bagočius pa
sakė, kad teismo keliu gali
ma pinigus atgaut. Vėliau 
pirmininkas A. L. L. pasigy
rė mitinge, kad gerą darbą 
atlikęs, esą: „nebesirupin- 
kit... nes aš jau kitą lotą nu
pirkau vertės 875 dol.”

Taigi pasirodo, kad Board 
of direktoriai neturi suma
numo. Dar nežinome, kaip 

I išeis toliau su bendrovės na
mu, ar įsteigs, ar ne, nes 

i prie to visko dar stoka ir pi
nigų!

Antrasis loto savininkas, 
nuo kurio buvo suderėjęs 
pirmininkas lotą ir įdavęs 
kelius dolerius rankpinigių, 
nebenorėjo lotą parduot, bet 
F. J. Bagočius uždėjo „atač- 
mentą” ir turėjo susitaikyti.

Tautietis.

S. MANCHESTER, CONN.
Rugpiučio 15 d. Rymo-ka- 

talikai surengė prakalbas. 
Kalbėjo klierikas Vermaus- 
kas. Kalbėjo ragindamas 
darbuoties tautos labui. Pu
siau prakalbų kai-kurie kar
štesni katalikai pradėjo ne- 
šinties lauk iš svetainės; 
jiems nepatiko, kad kalbėto
jas nieko nekalbėjo apie ti
kybą.

Maža, 8 metų mergaitė, 
Salaveičiukiutė iš New Bri
tam, Conn. gražiai ir ga
biai padeklamavo. Rinkta 
padengimui lėšų ir mokslei
vių pagalbai aukos; surink
ta $6.40, t.y. su ”Moksleivio” 
prenumerata ir $1.40 sudėta 
aukų („Moksleivis” yra 
klerikališko jaunimo orga
nas. Red.)

Darbai čia eina vidutiniš
kai. Merginoms nesunku 
darbo gauti, bet vyrams be
veik visai negalima.

Davatkos vaikas..

CLEVELAND, OHIO. 
„Vyčių” generolo išmintis.

Rugpiučio 15 d. Jaitės sa
lėj vietinis „vyčių” garnizo
nas buvo parengęs vakarą 
su dainomis, deklamacijo
mis ir lošimu.

Vaidino triveiksmę dra
mą: „Karės metu.” Loši
mas išėjo silpnai: regis ar
tistams truko susitupėjimo, 
dar nors kokias tris sąvai- 
tes turėjo pasidarbuoti,pirm 
negu rodyties publikai. Ga- 
lų-gale, p. M. A. Ruseckas— 
vyriausis vietinio garnizono Purvėnas (prot rašt.), Ign. 
generolas, laikė savo pa-; Kavaliauskas (iždininkas).

! Ilgaplaukis.

E. ARLINGTON, VT.
Liet. Darb. Lit. D-jos kuopa.

Šiame mietelvj lietuvių 
randasi mažas skaičius, bet 
apšvieta ir susipratimas 
stovi ant vidurinio laipsnio. 
Organizuojamasi į kuopas 
bei ratelius. Reikalinga pa
minėti dabartinį atliktą 
darbą tarpe Arlingtono lie
tuvių.

Laike R. Baltrūno laido
tuvių apsilankęs drg. L. 
Pruseika („Laisvės” red.) _. , . . ..
sutvėrė Lietuvių Darbiniu-1 1910 mi.bus I5,0’1'
kų Literatūros Draugijos ""
3-čią kuopą. Prie kuopos 
prisirašė 9 nariai, ir išsirin
ko valdybą iš šių ypatų: K. 
J. Giedrys (pirmininkas), 
Step. Indriūnas (pirm, pa- 
gelbininku), J. Vigaudas 
(finansų rašt.), M. M.

DĖS MOINES, IOWA.
Lietuviai! Dabar yra ge- 

i ra proga prisirašyti prie 
L. S. ir D. Draugijos. Iki 
12 d. rugsėjo 1915 m. įstoji- 

jmas pirman skyriun $2.00; 
antran $1.00. Nuo 12 d.

imas sulyg amžiaus, kaip 
konstitucija rodo.

Meldžiame visų Dės Moi- 
;nes lietuvių ir lietuvaičių 
I ateiti prisirašyti. Draugi
ja yra laisva. Mitingas bus 
12 d. rugsėjo, 1915 m., Co- 
lumbus salėje, 4091/-> E. Lo- 
cust st., Dės Moines, Iowa.

Sekr. J. P. Shepetis.

ST. LOUIS, MO. 
Darbininkų nelaimės.

Baisi nelaimė patiko 5 d. 
rugpiučio darbininkus, dir
bančius prie namų statymo. 
Kada po pietų 4 darbinin
kai užsilipo ant pastolių 16 
su viršum pėdų augščio, tru
ko virvė ir visi 4 darbinin
kai (du lietuviu ir 2 airiu) 
nukrito žemėn. Vienas airių 
užsimušė ant vietos, antras 
mirė ant rytojaus, o lietuviai 
— Kazys Menčiškas ir Juo
zas Prapuolėnaitis — sun
kiai sužeisti. Prapuolėnai
tis sužeistas mirtinai: nu
laužta ranka ir koja ir visa 
galva sudaužyta, guli ligon- 
butyje be žado.

Nelaimingieji abu suval
kiečiai, abu laisvi žmonės. 
Juozas Prapuolėnaitis ge
rai žinomas vietos lietu
viams, jis buvo Lietuvos Sū
nų ir Dukterų Draugijos 
prezidentu.

V. Liausis.

Holyoke, Mass.— Po 9 die
nų streiko gatvekarių dar
bininkai sugrįžo darban; jų 
reikalavimus svarstys tam 
tikra komisija. Per visą 
streiką šitam mieste ir Am- 
herste nėjo nė vienas karas.
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— O pasakyk, tėve, kodėl liaudies reikalu^ neatboja- 
eina katalikai? Paklausk !ma, arba ir tuo budu, kad' 
kiekvieno kareivio, kuris at
sisveikina su savo žmona,1 
su vaikais ir su ašaromis 
apleidžia namus? Kodėl j
jis eina karėn? Juk karė, dai viešpataujančios klesos, 
tai ne piknikas, ne balius, išplėšiant vietiniams gyven- 
ne vakaruška. Tai praga- tojams žemes ir t.L Tauti-

tokiai šaliai neleidžiama at
sakančiai vystyties ukinin- 
kystės žvilgsniu, pav.: su- 
vartojant jos pramonę nau-

Tauti-
ras, kokį tik žmogaus pro- nė priespauda toliau yra 
tas gali Įsivaizdinti O te- surišta su Įvairiausiomis 
čiaus žmonės eina. Verkia, teisėmis ir paprastai su vi- Į

Noksiąs ir išradimai. Kapitalistų tarpu 
mesta didelė bomba.

šventas Jurgis su panele 
švenčiausia parodys stebuk
lą.

— Koki stebuklą?
— Vainą sustabdys.
— Cha, cha, cha!...
—Vaike, tu nesijuok!

— Kaip nesijuokti, tėve, 
kad tu senas žmogus, o kal- 

; vaikas. Tu 
Kurgi tu

— Tegul bus pagarbintas, 
Maike!

— Gerą dieną, tėve.
— Jes, vaike, Dievas 

vė gražią dieną.
— O kas naujo?
— Maike, aš dar norėčiau 

su tavim pakalbėti apie Vai
ną. Pereitą sykį tu man 
sakei ir prirodinėjai, kad bi kaip mažas 
šita vaina da ne paskutinė, tiki i stebuklus. 
Bet aš, vaike, pypkę ruky-’matei stebuklą? 
damas pradėjau rimtai a-j _ Mes. griešni žmonės, 
pie tai protauti ir mano pro- negalim savo akimis stebuk- 
tas parodo, kad ji bus pas- lu matvt, vaike.
kutinę.

— Tavo protas klysta.
— Palauk, vaike, palauk, 

aš tau prirodvsiu su faktiš
kais patėmijimais, kokiu 
budu šita vaina gali būt pa
skutinė.

— To neprirodysi, tėve.
— Maike. tu tylėk, kada 

aš turiu balsą.
— Balsuok, tėve, balsuok.
— Ve koki aš tau pasaky

siu faktą, vaike: Per šitą 
vainą bus labai daug užmu
šta ir sužeista žmonių. Kaip 
jie pareis risi namo, pama
tys, kad jų kaimai sudegin
ti, galvijai išvaryti, jie pra
dės protauti, kasgi tą viską 
padarė. Jie supras, kad tai 
prūso darbas. Jie tada at
simins, kad prusai parėję 
namo rado taip-pat išardy
tus savo namus. Tada jie 
supras, kad vaina niekam 
pažitko neatneša, o iškados 
pridaro visiems. Visi jie 
pamatys, kad vaina yra 
strošnas daiktas. Ir tą visą 
strošnybę pamatę, jie susi- 
buntavos ir ant prizivo dau
giau neis. Ir taip, vaike, 
daugiau vainos nebus.

— Niekus kalbi, tėve. ,------r T—
— Vaike tu mano kalbos mat ir užkims rankove ka- 

taip nepeizuok. Tas užgau
na mano

Atsiranda ji labiausiai' 
nuo persirdirbimo, alkoho
lio vartojimo ir perdaug 
valgymo.: Specialistų tvir
tinama, kad alkoholis yra 
jos didžiausis platintojas. 
Mat, tik apie 90 procentas 
alkoholio yra kūno suvarto
jamas, sudeginamas, 10-tas 
procentas turi išeit per 
plaučius ir inkstus alkoho 
lio pavvdale. Menka jo da- 

kanT- faktas:’kaTdarbi:

FEDERAL KOMISIJA PA
SMERKIA DABARTI

NĘ TVARKĄ IR 
TEISMUS.

Alkoholis ir Inkstai.
Yra keletas inkstų ligų, 

bet tankiausia atsitinkanti 
— tai nephritis, arba inks
tų uždegimas, kitaip vadi
nama Brighto liga. Inkstų 
užduotis vra išvalyt kraują 
nuo urinės rūgšties, dauge-

žemos algos ir beteisė yra 
darbininkų bruzdėjimo 

priežastimi.
„Mes atrandam, kad pa

matinė priežastis darbinin
kų bruzdėjimo yra žema už
mokestis. Arba, kitaip sa-

i o eina. Pasakyk man, tėve, sokios rųšies < beteisėmis, 
kurios prigelbsti viešpatau- lio kitų nuodų ir metaboliz- 
jančiai klesai išnaudoti dar- mo liekanų.
bo žmones. F _ ” “ ‘ ’ ’
tinė priespauda yra ir dėlto 

Kaip’ apšaukia dar k?nk®m.in£a- kad J®™“' 
j znkn namai saliai įbruka abelnas

i, katruos tik for.maf ir visuomeniškai-
Nors tu politiškas institucijas, suvis 

vaiku ture- neatsakančias, netinkamas 
- - . josios reikalavimams ir vy^

stymosi laipsniui. Lietuvių 
liaudis yra gerai patyrusi 
visus tuos tautinės vergijos 
smūgius. Visus tuos liaiu
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darbininkų klesa skaudžiau 
atjaučia, negu kas kitas, ne
gu viešpataujančios klesos. 

j Nes tosios pastarosios 
net ir blogiausiose poli
tiškose ir tautinėse sąlygo
se, slepiasi nuo smūgių už 
pečių savo „privatinių tė
vynių,” kitais žodžiais ta
riant: ačiū savo ekonomi
nėms spėkoms kokias sau 
turi susitvėrę. Darbinin
kas ir valstietis tuo stipriau 
atjaučia tautinę priespaudą, 
nes tas atsiliepia ant viso 
jų ekonominio stovio. Dar
bo žmonėms pasiekti ap
švietą yra kur kas sunkiau, 
negu viešpataujančioms 
klesoms; jeigu da pridursi
me, kad mokykla yra abel- 
na ir tarnauja daugiau bur
žuazijos tikslams, tai ar
šiausia tas atsiliepia ant 
darbininkų ir valstiečių. 
Taip-pat tautinė priespauda 
valdyme, teismuose, kariu-, 
menėje ir Lt. daug sunkiau 
atsiliepia ant dirbančiosios i 
liaudies, negu ant buržuazi
jos ir bajorijos.

Dar ir tas reikia paimti 
domon, kad klesai, kuri yra 
pasistačiusi sau už parei
gą Įvykdinimą didelių sie
kiu — darbo žmonių kle
sai — kiekviena visuomenės 
skriauda, kiekvienas pries
paudos ir vergijos šuolis tu
ri kitokią reikšmę, negu 
viešpataujančiai klesai. 
Proletariatui tautinė prie
spauda, tai S V <XX XZX XXXXMVXt? —■ . . .-------

ant kelio prie visiško pasi-j j0S kraujo apimos pa- 
liuosavimol ' dauginimu ir kitom ypaty-

Proletariatas yra revoliu-1 . pePaprastai ištempia,
cijinė klesa ir — kaipo to- arterijas (gyslas su cystu 
kia — ima karštai Į širdį vi-Į krauju). Kadangi jose yra 
sokias visuomenės skriau- muskuliniai audiniai, tad jų 
das ir prieš jas stengiasi tendencija yra trauktis, ne- 
energingai pasipriešinti. eisti kraujui jas išpusti. Iš 
Kovoje už tautos laisvę ir t? seka didelis kraujo spau-

kodėl ?
— Jes, vaike, aš tau tą iš- Svarbiausios 

Pagaliaus tau- inkstų budavonės—tai ma
žytės triubelės, Į kurias ren
kasi tos visos medegos ir 
per kurias jos bėga, kol su
silieja i vieną triubą, vedan
čią Į pūslę. Tos inkstų triu
belės yra labai plonos ir jos 
turi tam tikrą pamušalą, 
kuris apsaugoja jas nuo di
limo, nuodingumo ir kitko 
Sveikame storij tas pamu
šalas neduoda mum suprast, 
kas inkstuose darosi, bet jo 
užsidegimas pagimdo skau
dėjimą ir perštėjimą. Tekė
jimas per jas (triubeles) 
musų šlapumo tuomet jas 
užgauna, pamušalas supun
ta ir kraujas negali būt at
sakančiai išvalytas, nes sky- 

. lės triubelėse lieka mažos ir 
i skaudžios. Suprantama, 
j tuomet kraujuose užsilieka 
medegos, kurios neturėtų 
užsilikt ir tokiu budu krau
jas yra nečystas. Sužinoji- 
|mui ligos daktaras būtinai 
• turi išegzaminuot ligonio 
kraują, nes kitaip ligos nu
spėjimas ristiek pasilieka 
abejotinas. Nė tankus ėji
mas išleist šlapumą, nė 
skaudėjimas strėnų, nė kiti 
simptomai negali užtikrint 
kad žmogus turi nephritį 
arba inkstų uždegimą. Ir 
kraujo egzaminavimas po 
mikroskopu ir chemiškoj la
boratorijoj turi būt atkar- 

; totas kelis sykius, jei paci
entas tikrai nori žinot, ar 
jis turi nephritį.

Jokių inkstų pilių ir kito
kių vaistų nereikia imt ir 
neatkreipt jokios atidos į 
Įvairiuose kalendoriuose, 
vadovuose Į sveikatą ir laik
raščiuose garsinamus krau
jo valyto jus arba inkstų vai
stus. šlapumo spalva, nors 
ir tamsiausia, nereiškia da, 
kad žmogus turi nephritį.

Aišku, kad jei inkstai ne- 
•pj išvalo kraujo, tos liekanos 

svarbi^ klintis turi užimJi ,^’slose-

virožysiu, ba aš, kaipo ge
nerolas, tokius daiktus ge
rai žinau. K ’y — 

: vainą, tai yra 
nas, kad visi, 
šaukia, turi eiti, 
ir čielą tuziną 
tum, niekas to nežiūri — tu
ri eit ir gana, o jeigu neis 
tai paims tave ir sušaudys. 
Dac oi, vaike.

; — Matai, teve, o tu klau- Į jįes priespaudos smūgius
si, kodėl socijalistai išėjo..................... -
karėn? Jie neišėjo savo no
ru, bet prievarta juos išva
rė. Juk beginklė socijalis
tų partija negali pasiprie
šint ginkluotai valstybės 
spėka. Jeigu nepaklausytų, 
juos iššaudytų. Todėl soci
jalistai ramybės laiku agi
tuoja prieš karę: jie prieši
nas kariumenės didinimui, 
naujų kariškų laivų staty
mui ir abelnai daro viską, 
kad ginklo galybė taip ne
augtų. Jeigu visi darbinin
kai socijalistų klausytų, tai 
karės šiandien ir nebūtų.

— Na, tai šiam kartui už
teks, vaike. Aš turiu eit ant 

(krikštynų, tai tenai papa
sakosiu, ką tu man kalbėjai.

»,

tinos pienu. Tečiaus čia 
kalbu tik apie daktarų duo
damą dožą; kas kita, 
žmogus „stiprinasi” saliune 
arba namie iš stiklo arba 
stikliuko alum arba degtine 
ir geria tiek, kiek į pilvą 
telpa arba kol galva augštyn 
stovi, kad galėtų da įpilt. 
Tuomet nesudegusio alko
holio išmetamas kur kas di
desnis procentas. Alkoholis 
turi ėdančią arba perštinan- 
čią veikmę, čia nevieta man 
kalbėti, kaip jis nusilpnina 
plaučius ir kokios ligos iš 
to seka. Bėgdamas gi per 
inkstų plonas ir jautrias 
triubeles, jis jas ėda, suga
dina ir pagimdo jose karštį. 
Kaip jau minėjau, jų užsi
degimas atima nuo jų galę 
iškošti iš kraujo blėdingas 
medegas ir jos nuodina visą 
kūną ir varo jo tūlas dalis 
iš normališkumo.

Be to, alkoholis ėda pilvo 
sienas ir verčia žmogų pra
ryt kur kas daugiau maisto, 
negu viduriai gali permalti 
ir negu kuinui yra reikalin
ga. Tuo pačiu laiku malimo 
procesą alkoholis nusilpni
na, sulėtina. Viena, paties 
maisto perviršis blogai atsi
liepia ant inkstų; kita, ne
reikalingas kunui maistas 
žarnose pūva, gadinasi ir 
kaip viduriams, taip ir inks
tams yra tikru nuodu. Tuo 
blogiau, kad vidurių nulėtin- 

i tas dirbimas leidžia pūvan
čiam maistui ilgiau pasilikt 
pilve ir žarnose.

Pilvą galima suerzint rau
donaisiais pipirais, garsty
čiom, alkoholiu ir kitkuo. 
Tuomet atsiranda apetitas 
valgyt, bet tai nereiškia, kad 
viduriai galės tą maistą per- 
virint. Prikimšę alkoholio 
atimame pajiegą nuo žarnų 
maistą pervirt ir pasekmė 
bloga.

Nereikia džiaugtis, kad 
saliuninkai ir girtuokliai ge
ria ir neserga. Jei kartais 
jie išvengia kitų ligų, neph
ritis bus jų draugu ankš
čiau ar vėliau, geriau sa
kant, jis greičiausiai jau 
galėjasi juose, ir jie persitik
rins tik paskui, kada bus 
vėlu. A. Montvidas,

Medicinos studentas.

MAŠINA DARBO GAVI
MUI.

Kas galėtų, rodos, tikėti, 
kad butų tokia mašina, ku
ri parūpina žmogui darbą? 
O betgi tokia mašina nese
nai išrasta Los Angeles 
mieste. Žinoma, nėra tai 
mašina, kuri galėtų vaikš
čiot ir jieškot darbo. Prie
šingai, žmogus pats turi 
prie tos mašinos nueiti ir 
įmesti 25c., kad gauti adre
są, kur reikalaujama darbi--- &——*.**«• 
mnko. I Raportas išdėsto visas

Yra tai kaip koks automa- baisenybes Coloradoje ir 
tiškas darbo parupinimui Pnrodo, kad visą anarchiją 
biuras. Ji išrodo kaip didelė surenge kasyklų savininkai 
sena. Visa šita šėpa susi- su Rockefellenu priešakyje, 
deda iš stalčiukų su stikli
niais langeliukais . Ties pa
rašyta, kokio reikalaujama 
darbininko, koks darbas, al
ga ir sąlygos, tik nėra darb
davio adreso ir vardo. Jei 
žmogui aprašytas darbas ir 
sąlygos patinka, jis įmeta 
25c. ir gauna tą kartą, ant 
kurios iš kitos Dusės yra 
parašvtas ir adresas, kur 
h»s darbas galima gauti.

nieko nejaučia, ligonis ma- *mogns nueina su ta kar-

ninkams visokiais priversti- 
• • nais budais, legališkais ir 

nelegališkais, uždrausta 
naudoties visais jų darbo 
vaisiais.”

Šitokį raportą kongresui 
paskelbė pereitoj sąvaitėj 
Frank P. Walsh, pirminin
kas paskirtos Wilsono ko
misijos darbo sąlygoms ty
rinėt.

Raportas aštriai pasmer
kia stambius kapitalus, ku
rie draudžia savo vergams- 
darbininkams organizuoties 
Į unijas ir moka jų šeimynų 
užlaikymui mažas algas, 
kuomet jie patįs, t. y. kapi- 

•talistai gyvena pertekliuose, 
nors nieko nedirba.

Raportas sako, kad šitos 
nepakeliamos darbo sąlygos 
pagimdė visą dabartinį dar- 
bninkų nerimavimą ir pri
vedė jį jau prie tokio laips
nio, kad visos šalies ramybei 
jau gręsia pavojus.

Raportas taipgi pasmer
kia naudojimą milicijos 
streikams laužyti. Šitas bū
das daro didelę skriaudą 
darbininkams, bet ir vals
tybei. Nes darbininkų tar
pe išsidirbo didelė neapy
kanta milicijos linkui ir ši
tai šalies apsaugai valstybė 
jau nebegali gaut kareivių. 
Jis nurodo, kad nuo jūrių 
lig jūrių po visą šalį kapita
listai užlaiko ginkluotas pri
vatines armijas streikams 
malšinti; su pagalba tų gin
klų galvažudžių kapitalistai 
deportuoja darbininkų va
dovus, arba uždaro juos ka
lėjiman, sumuša ir kartais 
net nužudo.

Kapitalistų palaikomoji 
šnipų-detektivų sistema da
ro laike streikų provokaci
jas, šaudo, padėlioja dina
mitą, rašinėja grasinančius 
laiškus, o už tą viską paskui 
kaltina ir baudžia darbi
ninkų organizatorius ir uni
jų viršininkus. Teismai, le- 
gislaturos ir gubernatoriai 
visi tarnauja kapitalistams 
ir persekoja darbininkus.

„Mes atrandam,” sako to- 
liaus raportas, „kad pasku
tiniai darbininkų sujudimai 
vra niekas daugiau, kaip 
tik kova už teisę laisvai gy
venti ir naudoties savo dar
bo vaisiais. Kaip Anglijos 
didžiūnai iškovojo sau ne- 
prigulmybę iš karaliaus Jo
no, kaip Francuzijos amat- 
ninkai prasilaužė per privi
legijuotą luomą, taip šian
dien milijonai sunkiu darbu 
tiesdami kelius, statydami 
namus ir dirbdami prie ma
šinų, reikalauja, kad ir jie 
su savo vaikais galėtų tei
singai naudoties visomis ge
rybėmis, kurios padaro 
smagų ir gražų gyvenimą.”
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„Sunkus tai
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nominiais reikalais vienos
— Na, o pasakyk, vaike, šalies arba tautos su kita, 

kodėl Vokietijos socijalistai arba tokiu budu, kad iš pri- gesnis raštas apie lietuvius 
eina ant vainos, juk jie ge- slėgtosios šalies išspaudžia- anglų kalboje. Pagirtinas 
rai organizuoti? ma dideli mokesčiai, o į darbas. Z. V.

- j 7____ _____ • nuolių skyles! I tokią kvai-
na mano vaiskavą stoną, lyst§, tėve gali tikėti tik 
juk tu žinai, kad aš esu lie- mažas vaikas arba nepilno

no e^ąs sveikas, kaio ridi- ta i nurodytą vietą ir gau-,draust^ kapitalistams už
kas. na darbą. (Tąsa ant 5-to pusi.)
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— Negali matyt, o tikiesi,; 
kad šventas Jurgis tau pa
rodys. Tėve, tik pagalvok,: 
kokią kvailystę tu pasakei, i 
o pats savęs sarmatysies.

— Tai tu, vaike, mislini, 
kad Dievas negali vainos, 
sustabdyt ?

— Žinoma, kad ne!
— Vaike, taip nekalbėk.
— Juk nesenai Wilsono 

sumanymu riša Amerika | 
meldėsi ir prašė Dievo, kad 
jis sustabdytų karę. Tuks-' 
tančiai žmonių susirinkę 
bažnyčiose siuntė savo mal
das Į orą, varpai gaudė ir 
vargonai ūžė — didesnių 
pamaldų jau niekas nesu
rengs, o ar sustojo karė? Ki
tas pamaldas buvo užsakęs 
pats popiežius. Paskirtoj 
dienoj ir valandoj meldėsi 
viso pasaulio katalikai, o 
karė, kaip tyčia, pradėjo da 
smarkiau siausti. Tas juk 
ir aklam turėtų parodyt, 
kad maldos nieko nereiškia. 
Ir ką jos gali reikšti? Kad 
čia vieni suklaupę judins lu
pomis ir šnabždės „Sveika 
Marija,” tai tenai, ant ka
rės lauko, paliaus kanuoles 
baubę. Šventas Jurgis ims

tuviško vaisko generolas.
— Karės, tėve, neišnyks 

pakol neišnyks priežastįs, 
kurios gimdo kares. Tu 
pats kalbi prieš karę, tuo 
pačiu laiku nešioji užsikabi
nęs kreivą kardą ir nebeiš
manai, kaip tuomi didžiuo
tis. Yra ir daugiau tokių 
neišmanėlių. Žiūrėk, iš A- 
merikos kas sąvaitė išva
žiuoja keli tūkstančiai italų 
kariaut. Aš žinau nemaža 
ir lietuvių, kurie išvažiavo 
Rusijon kariaut. Tas paro
do. kad žmonės da labai toli 
prie susiprtimo. Tegul vie- 
nas-kitas ir atsiras susipra
tęs, tai visgi pakol bus to
kių, kurie norės tarnauti 
kariumenėj, tie susipratę 
bus spėka verčiami eit ka
reivi jon.

— O gali būt, vaike, kad

TAUTINĖ DARBININKŲ 
KLESOS POLITIKA.

(Tąsa).
Tautinė proletariato 

litika, kaip jau galima 
vo matyt iš viršminėtų 
vadžiojimų, yra prasta
aiški: ji rūpinasi išvystymu 
tautinių materialių ir dva
sinių jiegų, ant demokratiš- 
kai-visuomeniškų pamatų. 
Proletariatas energingai 
prisideda prie-tautinio vys
tymosi. stengiasi prašalinti 
visas tautines privilegijas, 
t. y. persekiojimą ir temdi- 
r.imą vienos tautos kita — 
iš kitos pusės.

Proletariatas karštai re
mia kultūros vystymosi, tai 
yra apšvietą ir tautų civili
zaciją. Proletariatas trok
šta žinijos, jis nori turėti 
atvirą kelią prie visų dva
sios turtų savo tautai ir vi
sai žmonijai. Socializmo 
reikalavimai yra ankštai 
surišti su kultūros reikala
vimais. Visuomenės judė
jimas ir kultūros vystymosi 
turi bendrus pamatus: kiek
vienas darbininkų klesos 
laimėjimas pakelia kultūrą 
— atbulai 
gelbsti darbininkų judėji
mui, atidarydama jam pla
čią dirvą, priduodama jam 
švelnią, mandagią formą. 
Dirbančioji liaudis turi tuo
met progą džiaugties kul-

neprigulmybę, neprigulmy- Įįimas. \ įenok kraujo dide- 
bė-gi yra tikriausi išraiška hs JPajidimas^ne \nentik ne- 
ir geriausis ___
tautinės laisvės — dirban
čioji liaudis nesibaimija. ne 
diplomatizuoja, ne maldau
ja ir nesigriebia įvairių suk
tybių, kaip viešpataujan
čios klesos, bet drąsiai sto
ja kovon už geresnį savo 
tautos ir visos žmonijos ry
tojų. (Bus daugiau).

Vardunas.

; proto žmogus.
— Tai tu, vaike, sakai, 

kad šitos vainos jau niekas 
nesustabdys?

— Sustos ji pati, kada 
kariaujančios valstybės per 
daug pavargs. Bet pakol 
jos galės dar laikyties, aš, 
tėve, nematau, kas galėtų 
tą karę sustabdyti.

— Na, o jei žmonės, vai
ke, visur susibuntavotų ir 
neitų faituotis?

— Taip, tėve, jeigu žmo
nės visur sukiltų ir atsisa
kytų kariaut, karė tuojaus 
turėtų sustot. Bet toks vi- da iššaukia dar ir kitus ken- 
suotinas sukilimas šiandien ksmingus apsireiškimus. Ji 
negalimas, nes žmonės taip yra visada surišta su eko- 
gerai organizuoti.

užtikrinimas P.hritij atsitinka, todėl šis 
simptomas yra gerai, bet vis 
da abejotinas. Nuolatinis 
nesumažėjantis kraujo 
spaudimas permaino arteri
jų stovį ir jos sukietėja, 
kaip moksliškai sakoma, 
Įvyksta arterijų sklerosis, 
kas yra neišgydoma ir pa
vojinga kiekvienam žmogui, 
nes normališkai tik senatvėj 
jis įvyksta ir kraujo cirku- 

KNYGA APIE LIETUVĄ Įiaci^ padaro nenormališ- 
ANGLŲ KALBOJE. " '" . ...........' “

Dr. J. Šliupas rašo, jog jis 
baigiąs rašyti anglų kalboje 

turos nuopelnais savo šalyje brošiūrą apie lietuvius. Da- 
ir juos remti. Nemažiau ktaras sako: „Sunkus tai 
kaip apie kultūrą proleta- darbas. Bet nors sykį tu- 
riatas turi rupinties laisve rėsime trumpą synopsį Lie- 
ir liaudies teisėmis, nes ir tuvos dejų ir anglų kalboje, 
tuodu dalyku: kultūra ir lai- Tikiu, kad į 10 dienų bus 
svė yra angštai sujungtu jau gatava spaudon.” 
vienas su kitu. Tautos Kuomet knyga bus jau 
priespauda visad atneša parašyta, vieną kopiją pa- 
skriaudą tautos kultūrai, o siųs prof. S. N. Harperui, 
sykiu ir darbininkų reika
lams. Bet tautinė priespau-

kuris, jei reikės, kai-kur gal 
pridės pastabas bei pataisy
mus.

Knyga užims apie 100 
spausdintų puslapių.

Ši dr. J. Šliupo knygelė, 
berods, tai bus pirmas ii-

ka, ir mirtis gali sekti dėl 
' menkų atsitikimų. Arteri
jų sklerosis gali atsirasti 
dėl kitų ligų, bet nephritis 
jį irgi užtikrina. Nors ir- 
jaunas žmogus gali būt 
skaitomas pilnai pasenusiu, 
kada jis gauna arterijų 
sklerosį. Jo kūnas lieka ne
veiklus, nelieka jame ener
gijos, gyvumo, gabumo, nes 
viskas tas paeina nuo atsa
kančio kraujo tekėjimo, o 
jis to neteko.

Nephritis paprastai yra 
chroniška arba užsisenėjusi 
liga, nes ja ligonis pradeda 
jausti tik tada, kada jos 
kursas daro jam nesmagu
mus. Pradžioj tos ligos

Kaino vaistą nuo šitos 
anarchijos, federalė komi
sija pataria kongresui at
imti iš kapitalistų visas že
mes, vandenius, girias ir 
kasyklas, kurias jie yra pa
vogę iš visuomenės; pridėti 
konstitucijos priedą, kuris 
gvarantuotų darbininkams 
laisvę žodžio, laisvę susirin
kimų ir teisę laikyti ir ne- 
šioties ginklus; pridėti prie 
konstitucijos priedą, kuris
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!S AMERIKOS.
Kunigas peršovė 

vyskupą.
SUVARĖ DU ŠUVIU 
PRIE ALTORIAUS.

Winona, Minn.— Rugpiu- 
čio 27 dieną katalikų kun. 
L. M. Lesches peršovė ka
talikų vyskupą P. R. Hef- 
froną. Vyskupas laikė mi
siąs, kaip įnėjo kun. Lesches 
ir paleido į jį vieną šūvį. 
Kulipka įlindo vyskupui į 
šlaunį ir lengvai jį sužeidė. 
Kada vyskupas atsigrįžo, 
kunigas šovė jį kitą sykį ir 
pataikė krūtinėn. Kulipka 
įstrigo vyskupui į plaučius. 
Kunigas tapo areštuotas. 
Sakoma, kad kunigas turė
jo ant vyskupo piktumą už 
paskyrimą jo neturtingon 
parapijom Vyskupas pa
gysiąs.

PARAKO FABRIKĄ IŠ
LĖKĖ Į PADANGES.
Anksti pereitos nedėlios 

rytą Actono miestelyje, ne
toli Bostono, išlėkė į padan
ges American Powder Co. 
parako dirbtuvė. Eksplio- 
zija buvo taip smarki, kad 
Concorde ir Maynarde išbi- 
rėjo keli šimtai langų ir nu
griuvo daug kaminų. Net 
Fitchburge ir Portsmouthe 
buvo jaučiama, kaip sudre
bėjo žemė. Manoma, kad 
eksplioziją surengė Vokieto- 
tijos agentai, nes nuo pat 
karės pradžios ši dirbtuvė 
dirbo sąjungininkams para-

UŽMUŠĖ KUNIGĄ.
Netoli Garry, Ind., atras

ta užmuštas kun. G. Schnei- 
der. Jis buvo nušautas ir 
turėjo užverštą virve kak
lą. Išpradžios buvo mano
ma, kad jį užmušė kas nors 
iš Rusijos šalininkų, nes ku
nigas nuolatos peikdavo są- 
jungininkus, o ypač Rusiją, 
o už vokiečius galvą guldy
davo, bet dabar išsiaiškino, 
kad jį užmušė patįs parapi
jonai.

MAŠINA NUPIOVĖ LIE
TUVIUI KOJĄ.

Philadelphia, Pa. Har-
ką ir kitas^ sprogstančias „son Co. dirbtuvėj, kur iš- 

dirbinėjama visoki aliejai, 
vaistai ir kitoki skystimai, 
27 rugpiučio patiko nelaimė 
lietuvį Juozą Margevičių. 
Mašinos volas nupiovė kairę 
koją. Margevičius yra dar 
jaunas 23 m. vyras, 3 mėne-

medėjas. Iš žmonių nenu
kentėjo niekas, nes eksplio- 
zija ištiko 2 vai. naktį.

K»L»IVI« 5

Paj ieškojimą i
Už visokius apgarsinimus, pirki

mus ir pardavimus, lygiai ir už pa- 
jieškojimus merginų ir t.t. nors ir 
"Keleivio” skaitytojai turi apmokėti.

Pajieškau savo vyro Juozo Valte
rio, 40 metų senumo, apie 6 pėdų au- 
gščio, balto veido, mėlynos akįs, 
tamsių plaukų, turi du kairiam šone 
aukštutinius aukso dantis, ant kairio 
šono kaklo didelis peiliu perplautas 
ženklas, lieso ūgio; paeina iš Baltašiš 
kių kaimo, Liškevos parap, Suval
kų redybos, kuris išbėgo su lenke 
mergina gegužės mėn, 1914 m. Jis 
paliko mane su 4 vaikais dideliame 
varge. Kas tikrai apie juos praneš, 
gaus dovanų $10.00. (38)

Morta Valterienė,
59 Oak st, Lawrence, Mass.

Pajieškau savo vyro Juozapo Vai
čaičio, jis paliko mane varge su 
dviem mažais kūdikiais. Prasišalino 
29 Liepos, 1915 m. Ant dešinio žan
do turi randų, grajina skripka iš kai
rės rankos. Jeigu kas apie jį 
malonėkit pranešti, už kų tariu

Rozalija Vaičaitienė, 
1213 Wood st, Philadelphia,

žino 
ačiū. 
(36) 
Pa.

Pajieškau brolio Vinco Palubincko, PEABODY, MASS. 
Užubradės kaimo, Trakų pav, Vil
niaus gub, apie 6 metai Amerikoj. 
Turiu svarbų reikalų. Jis pats lai 
atsišaukia, arba kas apie jį žino ma
lonėkit pranešt šiuo adresu:

Barnasius Palubinskis,
41 Auston st, ' Norwood, Mass.

Pajieškau pažįstamos Agotos Ruk- 
šniukės; Suvalkų gub, Vilkaviškio 
par.; metai atgal gyveno Waterbury, 
Conn. Meldžiu atsiliepti. Busiu dė
kingas.

Julijonas Mažeika,
BOX 6, Clay County, Widen, W. Va.

Pajieškau švogerio Vinco Laba- 
naucko, Balandžio mėnesyj jis išva
žiavo iš Lawrence, Mass. ir nuo to 
taiko nežinom kur jis gyvena. Kau
no gub., Panevėžio pav. Todėl lai 
jis pats atsišaukia, arba žinantieji jį 
malonėkit pranešt, nes turiu labai 
svarbų reikalų. (37)

Petras Janukonis,
Sta. 12, BOX 394, Lawrence, Mass.

DIDELIS BALIUS!
Šv. Jurgio Draugystė rengia gra

žų balių, Subatoj, 4 Rugsėjo-Septem- 
; ber. Svetainėje po No. 56 Main str, 
Peabody. Prasidės 6:30 vakare. Ba
lius bus labai gražus, kiekvienas at
silankęs galės smagiai pasilinksmint. 
Nepraleiskit neatsilankę.

Su pagarba, kviečia Komitetas.

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

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

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

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

Su visokiais Draugystės reikalai* 
reik kreiptis šiuo adresu:

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

D.

B.

v.

Pa.

Pa.

Pa.

BRIDGEPORTO DARBI
NINKAI KOVOJA.

Bridgeport, Conn.- 
ėjusio j sąvaitėj ant New 

»Haveno geležinkelio čionai 
sustreikavo prekių krovi
kai. Jie reikalauja daugiau 
algos.

Star Shirt Co. marškinių 
dirbtuvės streikuoja 400 
merginų, reikalaudamos 8 
valandų darbo dienos. Kam
panija paskelbė uždaranti 
dirbtuvę neaprubežiuotam 
laikui.

Trijose katilų dirbtuvėse 
1 streikas pasibaigė. Darbi- 
I ninkai iškovojo 50 valandų 
I-darbo sąvaitėj, vietoj 55. 
> E. H. H. Smith Silver Co. 
>pati įvedė 8 valandų darbo 
lldieną.

Pra

SUĖMĖ VOKIEČIŲ ŠNI
PĄ.

Washingtone likos arės-b--—.----- -
tuotas tūlas Gustaw Kopsch šiai kaip vedęs.
(ištark: Kopš). Valdžia: S. Balandėlis,
mano, kad jis yra Vokietijos-----------------------------------
šnipas. Pas jį rado dviejų 
Amerikos tvirtovių ir ka
nuolių fotografijas. Jis yra' AUKOS_!>^Iį^IJ2?„®^.ČAieiu' 
vokietys ir jo tėvai gyvena!
Vokietijoj. Jis bus atiduo
tas Suvienytų Valstijų ap-l 
skričio teismui. Iki teismo 
jį laiko po $5,000 kaucijos.

AUKOS

i Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 18 iki 21 metų amžiaus. Aš esu 
20 metų ir turiu pelningų užsiėmimų. 
Merginos atsišaukdamos su pirmuti
niu laišku prisiųskite paveikslėlį.

John Chingo, 
Trowbridge Piano Co, Franklir..

Mass.

Pajieškau Leokadijos Vizbaraitės; 
Kauno gub., Seredžiaus vai., Motiuš- 
kių kaimo. Ir kūmo Gervazo Pėdro; 
pirmiau gyveno Silver Lanė, Conn. 
Meldžiu atsišaukti.

Augustas Adomaitis,
121 North 5th str., Brooklyn, N. Y.

Pajieškau švogerkos, Petronėlės 
Gedraičiutės ir Prano Neverdausko, 
Kauno gub., Raseinių pav., Eržvilkio 
par., Butkaičių kaimo. Meldžiu 
sišaukti; svarbus reikalas.

Juozas Dirginčius,
16 Read str., Philadelphia,

at-

Pa.

AUDROJ ŽUVO 377 ŽMO
NĖS.

į Surinkta dabar žinios pa
rodo, kad per audrą, kuri 
fuutė dvi sąvaiti atgal Te- 

, \\ valstijoj, žuvo 377 žmo- 
. 275 lavonus jau sura- 
o 102 da neranda.

YOKE MIESTELYJE 
KARŲ STREIKAS.

II Holyoke, Mass.— Perei
toj sąvaitėj čia vėl sustrei
kavo gatvekarių darbinin

kai.
V Vienas gatvekarių strei
kas pasibaigė tik porą są- 
jcaičių atgal.

Kapitalistų tarpan mesta didele bomba.
(Užbaiga nuo 4-to pusi.)

aikyti ginkluotas armijas 
r gabenti iš kitų valstijų 
treiklaužius.
Apie teismus ir įstatų 

ienpusiškumą raportas sa- 
o taip: „Abelnai imant, 
merikos teismai stengiasi 
suomet suvaržyti darbi- 
inkų veikimą ir draudžia 
ems vartoti pasekmin- 
ausį ginklą kovoje su 

bdaviais, būtent: boiko- 
ir pikietus; tuo tarpu iš 

itos pusės darbdaviai gali 
oti prieš darbininkus 

dekvieną ginklą, kokį tik 
~ie randa tinkamu: lokau
tas, juodoji lista, streiklau- 
’žių gabenimas ir net užlai
kymas ginkluotos spėkos.

Komisija rekomenduoja 
maždaug tuos pačius vais
tus, kuriuos randame soci- 
įalistų partijos programoj, 

i Šitas federalės komisijos 
I raportas buvo kaip didžiau- 
1 na bomba, paleista kapita- 

istų tarpan Kadangi šita 
comisija yra paskirta pa- 
ies prezidento Wilsono, tai 
ikraščiai, kad ir gina da- 
irtine tvarką, jos raportą 
įtalpino kaipo svarbų do- 
įmentą .Pasirodžius spau-

MONTELLO, MASS. 
MASKARADOS BALIUS 

bus Darbininkų Dienoj (Labor Day), 
Panedėlij, 6 Rugsėjo (Sept.), 1915; 
pradžia nuo 6 iki 12 vai. nakties. 
Lietuvių Tautiško Namo Salėje, 668 
N. Main st, kampas Vine.

Pranešam Montellos ir apielinkių 
lietuviams, kad Lietuvių Mokslo 
Draugija, Montello, Mass. rengia 
"Maskarados Balių.” Šitame baliu
je bus apsirėdę įvairiausiais apsiren
gimais. Skiriama 15 dovanų už žy
miausius apsirengimus. Pirmutinė 
dovana $8.00 vertės, kitos mažesnės. 
Visi dalyvavusieji bus užganėdinti.

Visokias drapanas galima užsisa
kyti iš anksto pas baliaus komisijų, 
bet kurie neturės drabužių užsisakę, 
tie galės gauti per balių svetainėje, 
įžanga: Vyrams 35c.; Moterims 25c.

Kviečia Komitetas.

LIETUVOS SUNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTE,

Dės Moines, Iowa.
Valdyba:

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

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

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

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

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

Susirinkimai būna 1:30 vai. po 
pietų, Columbia salėje, 409% E. Lo- 
cust st., kiekvienų antrų nedėldieni 
mėnesio.

BAISUS POTVINIS.
Nuo didelių lietų Mera- 

mec upė Missouri valstijoj 
pakilo net 35 pėdas, užlieda- 
ma daug miestų ir farmų. 
Valley Park miestelio gat
vėse vanduo siekė iki 15 pė
dų. Edwardsvillėj, III., ne
toli St Louis’o, vanduo nu
nešė du geležinkelio tiltu. 
Tūkstančiai žmonių pasili
ko be maisto ir pastogės.

Arkansas valstijoj taip- 
pat patvino Raudonoji ir 
Baltoji upės. Vanduo ap
sėmė Little Rock, Hot 
Springs, Pine Bluff, Lewis- 
ville, Newportą, Iron Moun- 
tan, Batesvillę ir kitus mies
telius. Iš užlietų vietų žmo
nes gelbėja garlaiviai.

TĖS SUŠELPIMUI.
Iš Pittsburgh, Pa.

Joseph Sleaks .... r........
Iš Eaton, Colo.

Jurgis Alyta, Marė Alytienė, Ona 
, Bieliunukė, visi po $1.00.
Iš So. Windsor. Conn.

Antanas Pilypas, St. Totorėlis, 
Adomas Totorėlis — po $1.00; Pet
ras Mačiulaitis, Petras Milašauckas 
— po 50c.
Iš Grand Rapids, Mich.

Chas. Urban, $1.25, Antanas Le- 
veckis 25c.; Stanis Baltauckas 10c.; 
Juozas Keveža 25c.
Iš Denver, Colo.

Justinas Girdauckas $2.00; Juozas 
Rainys $2.00; Pijus Bajoras $1.00; 
Jurgis Girdauckas $1.00; Juozas Gir
dauckas $1.00; Jonas Naumaviče 
$1.00; Vincas Bartnykas $1.00; Vin
cas Girdauckas $1.00; Chas. Sabaliau
skas $1.00; J. Martišius 50c.; J. An- 
drejauckas 50c.; P. Vincaitis $1.00;

Aukos nuo giminių.
Motiejus ir Antanina Vekerotai 

paaukavo $10.00, Denver, Colo.
Vincas ir Zuzana Vekerotai $10.00, 

Rockford, III.

si. oo

Viso aukų prisiųsta $42.85. 
Su džiaugsmu turiu pripažinti, 

kad mano balsas greitai tapo išklau- 
?Įr^a.s *r tar’u visiems aukautojams 
širdingų ačiū už gausias aukas. Mel
džiu manęs neapleisti ir toliaus, už 
kų busiu didžiai dėkinga. Su pagarba, 

Petronė Barčaičiutė,
852 Galapago str, Denver, Colo.
j- 

Pajieškau doro ir turtingo vaikino 
apsivedimui. Aš esu 18 m. amžiaus, 
čia gimusi; tėvas suvalkietis. Tu
riu gerų pinigiškų pasogų. Priežas
tis skubėjimo ištekėti tame:— turiu 
užlaikyti senų tėvų. Kurie turit 
ūkę, namų, ar pinigiškai turtingi — 
meldžiu atsišaukti. Geistina iš ap
linkiniu valstijų.

Miss O. Gruzinskiutė, 
2221 Hamburg str, Chicago, m

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 17 iki 20 metų senumo. Laisvų 
minčių, doros ir gražaus apsiėjimo, 
mylinti skaitymų, kuri sutiktų imt. 
laisvų "šliubų.” Plačiaus susirašy- 
kit per laiškų. Meldžiu prisiųsti su 
pirmu laišku ir paveikslėlį.

Volteir Skritski,
BOX 45 , Beckemeyer, III.

Pajieškau merginos arba našlės 
apsivest, nuo 20 iki 28 metų amžiaus. 
Aš esu 25 metų, turiu gerų darbų. 
Plačiau norint susipažint malonėkit 
rašyt laiškų ir pridėkit savo paveiks
lėlį.

Ignacas Kazlauskis, 
3400 Lowe avė, Chicago, III.

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 19 iki 25 metų amžiaus. Turi 
būt luaisvų pažiūrų ir apsipažinusi 
nors kiek su apšvieta, mylinti dorų 
ir sutinkanti imt civiliškų šliubų. Būt 
gerai, kad turėtų kiek pinigų, turiu 
progų atidaryti biznį. Su laišku pri
siųskite paveikslų (35)

J. Bortkevičius,
151 So. Laurel str., Hazleton, Pa.

Pajieškau draugo Antano Papeluc- 
ko. 5 m. atgal sykiu atkeliavova iš 
Lietuvos į Amerikų; Kauno gub., 
Šiaulių pav., Pašvitinio par., Buciu- 
nų sod. Meldžiu ir kitų pašvitinie- 
čių draugų atsišaukti. Aš paeinu iš 
Laitešėnių sod. Meldžiu atsišaukti. 

Juozas Grigaliūnas,
BOX 342, Okmulgeę, Okla.

Pajieškau draugų Domininko Ma
žeikio ir Prano šepiko; abudu Perkū
nų sodos, ir Petro Grikšo Voveriškių 
kaimo. Visi Kauno gub, Raseinių 
Pavieto, Vėžaičių vai. Meldžiu atsi
šaukti.

Feliksas Gedminas,
Big Bay, Mich.

Mar- 
pav., 
Mel-

Pajieškau draugo Vladislovo 
rinkaus; Kauno gub, Šiaulių 
Papilio par, Edegrų kaimo, 
džiu atsišaukti.

Konstantas Murras, 
1023 Winter st, Philadelphia, Pa.

Pajieškau savo brolių Stanislovo 
Balčiūno ir Juozo Balčiūno; Suvalkų 
gub, Višakio Rudos par, Gulioniš- 
kės kaimo. Penki Metai atgal gyve
no Pittsburgh, Pa. Jie patįs, ar kas 
juos žino, malonėkit atsisaukt, turiu 
labai svarbų reikalų.

Antanas Balčiūnas, 
1523 So. 49th avė. Cicero, III.

Pajieškau brolio Jono Mačiulio ir 
pusbrolio Juozo Zamalio, jurbarkie
čio. Jie patįs, ar kas kitas, atsiliep
kite šiuo adresu.

V. A. Mačiulis,
BOX 724, Christopher, III.

NEW BRITAIN, CONN.
DIDELIS TEATRAS.

Tragedija penkiuose veiksmuose, 
8-se atidengimuose "PILĖNŲ KUNI
GAIKŠTIS; stato vietinė "Apšvietos” 
Draugystė, Nedėlioj, 5 d. Rugsėjo 
(September), 1915 Lietuviškoj Sve
tainėj, 354 Park st. Prasidės 
7:30 vai. vakare.

Pertraukose dainuos merginų
ras, sugrieš ant triubos solo ir pa
deklamuos. Lietuviai vietiniai ir 
apielinkės meldžiami atsilankyt. Pa
silinksminimas bus labai gražus.

KOMITETAS.

nuo

cho-

DĖS MOINES, I0WA.
DIDELIS BALIUS.

Rengia Lietuvos Sūnų ir Dukterų 
Draugystė, Subatoj, 4 d. Rugsėjo 
(September), 1915. Prasidės 7 vai. 
vakare, ir trauksis iki 12-tai valan
dai nakties, Columbia salėje, 409% 
E. Locust st, Dės Moines, Iowa. Mel
džiame atsilankyti ant musų baliaus, 
kuris bus labai smagus. Bus maska- 
rada, su visokiais pamarginimais ir 
skrajojanti krasa. Skiriamos bran
gios dovanos; kas apturės daugiaus 
atviručių, gaus 1-mų dovanų; antras 
daugiau gavęs — antrų dovana. Ne
paprastais drabužiais kas bus apsi
rėdęs, gaus pirmų dovanų, antrų — 
po antrojo. Orkestrą bus gera. įžan
ga tik 50c. Komitetas.

PALAIMINTOS LIETUVOS 
DRAUGYSTĖ,
Chicago, III.

Valdyba:
Prezidentas — K. Meškauskas,

663 W. 18th str, Chicago, IIL 
Prez pagelb. — Ed. Čepulis,

906 W. 20th PI, Chicago, IIL 
Nutarimų Rašt.— Ant Tamkevičia, 

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

5507 W. 25th PI, Cicero, IIL 
Iždininkas — L. Kasper,

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

1956 Canalport avė, Chicago, IIL 
Susirinkimai būna kiekvieno mėne

sio antrų nedėldienį, 1-mų vai. po 
pietų, G. M. Chernaucko salėje, 1900 
So. Union avė, Chicago, III.

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

Susirinkimai būna kas pirmų pel
nyčių kiekvieno mėnesio nuo 7:30 va
kare, Anglų Socijalistų ruime, 439 
Northampton str.

Valdyba:
Prezidentas — O. Velioniutė, 

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

34 So. Locust st, Easton, Pa. 
Prot. raštininkas ir organo užžiure- 

tojas — J. Karinis,
1113 Ferry st, Easton, Pa. 

Fin. raštininkas — F. Vyturis,
139 S. Bank st, Easton, Pa. 

Kasierius — J. M. Jankauskas,
PARSIDUODA DU NAMU.

abu namu ant 3 lubų, prekė pigi ir 
prieinama mažai pinigų turinčiam. 
Gražioj vietoj ant 7 gatvės, So. Bos
tone. Norintieji platesnių žinių 
kreipkitės pas (37)

K. Šidlauskų, Aptiekoj,
266 Broadway, So. Boston, Mass.

SPRINGFIELDE SU
STREIKAVO VE

ŽĖJAI.
Springfield, Mass.— Rug- 

niučio 26 čia sustreikavo 
260 vežėjų, reikalaudavi 
laugiau algos. Darbdaviai 
pasisamdė streiklaužius ir 
•noka jiems da daugiau, ne
gu jų darbininkai reikalau- 
ia.

KANADOS VALDININ
KAI APSIVOGĖ.

WinniDego mieste, Kana- 
’oj, susekta didelių vagys
čių. Statydami naują par
lamento rūmą Manitobos 
orovincijai valdininkai pa
ėmė iš valstybės iždo dusyk 
daugiau pinigų, negu tasai 
rūmas lėšavo.

KANADA DUODA DAR 
70,000 KAREIVIŲ.

Kanados premjeras pra
neša, kad Kanada davė An
glijai jau 70,000 kareivių, 
<urie dabar kovoja karės 
auke su vokiečiais, ir da 

80,000 lavina, kurie taip
gi bus neužilgo išsiųsti An
glijai, o iš ten kur reikia.

AMERIKA VOKIETIJAI 
NUSILEIDŽIA.

Amerika buvo labai su- 
udinta, kada vokiečiai pa

skandino anglų garlaivį 
”Arabicą” su kuriuo žuvo 
ir 2 amerikiečiai, bet Vokie
tija paglostė Ameriką, pri
žadėjo „pilnai užganėdint,” 
ir Amerika nusiramino.

SUDEGĖ GENEROLO 
ŠEIMYNA.

San Franciscoj sudegė 
generolo W. Pershingo žmo- 

>je tam raportui, kapitelis-' na ir dvi dukteri gaisre. Iš- 
i pradėjo siusti iš piktu- liko tik 5 metų vaikas. Ge- 
"i. Kunigai taipgi pašoko nerolas Pershing dabar iš- 
ckefelleij ginti. Pasida- siųstas su kariumene Mek- 
didžiausis triukšmas. sikos pasienin.

DOVANOS!
Per Rugpiutį ir Rugsėjį 

duosim dovanas kiek
vienam, kuris užrašys 

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

padėkit mums platint apšvietų 
tarpe lietuvių darbininkų.

Dovanos duosis sekančios:
DUOSIM 50c. VERTĖS KNYGŲ 

kievienam ’’Keleivio” skaitytojui, 
kuris prikalbins vienų naujų ”Ke- 
leiviui” prenumeratorių ant metų

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

JUOSIU $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.

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

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

perspausdinta iš ”KeL" Kalendo
riaus 1913 ............................. 25c

Apie Dievų, Velnių, Dangų ir Pra
garų ...................................... 25c.

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

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

tais. ........................................ 25c
Kodėl aš netikiu j Dievų .... 20c. 
Materijalistiškasis istorijos aupra- 

----  20c 
15c. 
15c.
15c 
15c 
15c 
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

t imas .......................... .........
žmonių Skerdykla .................
O. S. Š. arba Šliubinė iškilmė 
Dievo žmogus .........................
Anarchizmas ............................
Amžinos dainos .......................
Socijalizmas ir Religija..........

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

Siunčiant prenumeratų visados 
parašykit adresų sekančiai:

"KELEIVIS”
28 Broadwa<So. Bonton. Man*

Pajieškau apsivedimui blaivios, su 
gera išvaizda merginos. Aš esu 
25 metų amžiaus. Blaivas ir varto
ju kelias kalbas. Turiu gerų darbų 
ir uždirbu po $20 sųvaitėj. Plates
nių žinių kreipkitės laišku.

J. F. S. (35)
P. O. BOK 750, So. Manchester,

Conn.

Pajieškau Julės Pupočiukės, pusse
serės; Kauno gub, Šiaulių pav, Ra- 

' dvyliškio par, Liaudiškių kaimo. Ir 
i pajieškau draugų ir draugių, su ku- 
■ riais buvome sykiu Tilžėje, Prūsuose. 
! Meldžiu atsiliept, ar kas žino pra- 
i nešt.

Petras Baniulis, (35)
224 Bere st, Brooklyn, N. Y.

Pajieškau savo brolių, Vinco ir 
■ Kazio Ratkevičių; paeina iš Suvalkų 
gub, Kalvarijos pav, Užukalnių kai- 

jmo; 20 metų kaip iš Lietuvos; Se- 
i niau gyvefto Shenandoah, Pa. Kas 
žino, prašau praneš šiuo adresu: 

Jieva Ratkevičiūtė, (36)
2812 Forbes St, Pittsburgh, Pa.

Pajieškau brolio Kazimiero Juškio, 
paeina iš Suvalkų gub, Mariampolės 
pav, Pakuonio par, Kibliškių so- 
dižaus. Pirmiau gyveno Wilmerding 
Pa. Meldžiu atsišaukti.

Juozas Juškis,
P. O. BOX 2, Cedar Point, UI.

Pajieškau kaimynų: Adomo Grigo 
iš Jokubonių, Vanago ir Puodėno iš 
Ringailių, Konstancijos Indrilėnai- 
čios iš Dauzgirių; Kauno gub., Pa
biržės par. Jono ir Povilo Šinkūnų, 
Jurgio ir Jono Patkovckų, Petro In
driūno iš Ripeikių sodž.; Mykolo 
Karvazincko ir Slavincko iš Rimu
lių; Onos Suomelaičios ir Jonionios 
iš Mikalavos; Kauno gub., Biržų par. 
ir Juozapo Vaisiuno iš Kirkilų. Mel
džiu visų atsišaukti.

Martynas Vaisiunas, 
BOX 92, Centralia, III.

Pajieškau Jono Kilmonio, po tėvų 
Bamasio; Vilniaus gub, Trakų Da- 
vieto, Daugų par. kaimo Bukanciškių 
ir Antoninos Kilmoniutės, Daugų 
parapijos, Bukanciškių kaimo.

Juozas Zavadskas,
IBOX 206, Osceolla Mills, Pa.

Pajieškau Juozapo česnavičiaus,
Suvalkų gub. Vištyčių parapijos, 3 

gyveno 
jį žino 
pats at-

metai Amerikoj, pirmiau 
Pittsburgh, Pa. Kas apie 
malonėkit pranešt arba lai 
sišaukia šiuo adresu:

Antanas Lengvinas,
P. O. BOX 59, Gilbertville, Mass.

Pajieškau pusseserės Jievos Der- 
vinukės; Kauno gub, Panevėžio pav, 
Ramygalos vai, Puperšo sodž. (?). 
Taipgi draugės Razalijos Masilinu- 
kės; Ramygalos vai, Kaujalių sodž. 
Ji gyvena Philadelphia, Pa. Mel-

(35)

Ji gyvena Philadelphia, Pa. 
džiu atsišaukti.

Elfina Baruskiutė, 
E. S. Stowe Farm, Grafton,

Paiieškau trijų brolių: Simano, 
Kazimiero ir Antano Joneliunų; Vil
niau gub, Trakų pav., Vosiškių >so- 
džaus. Kas žinotų, arba jie patįs te
gul duoda žinių.

Mykolas Joneliunas, (35) 
B0X 109, South Wintsor, Conn.

(36) 
Mass.

Pajieškau Adomo Miliausko; X il- 
niaus gub, Trakų pav, Varėnos vai, 
Sarkiškių sod. Norėčiau susižinoti. 

Juozas Jonaitis,
7919 Madina avė, N.C. Cleveland, O.

brolio Juozapo Najulio, 
Niles ir draugų: Kaspa- 
Girdėjau vyvenųs Mon- 
Julijono Nutavto, girdė- 
Chicagoj. Taipgi Jono 

Galmino, gyvena Hyde Park, Mass. ir 
Petronėlės Elginskiutės, vadinas Gu- 
reckiutė ar Adomaičiutė, gyvena 
Montello, Mass. Visi Kauno gub., 
Triškių miestelio. Visus meldžiu
atsišaukti.

Charles Naills (Najulis), 
119th Co. C. A. C. Taro point, 

Canal Zone, Panama.

Pajieškau 
vadinas Joe 
ro Gedvilo, 
tello, Mass. 
jau gyveno

Pajieškau pusbrolio Petro Karoso 
ir draugo Jurgio Pruncko; abu Kau
no gub, Panevėžio 
Vaitkunų kaimo, 
liepti.

Anupras
719 Lincoln avė.

pav, Biržų par. 
Malonėkit atsi-

Mačys,
Rockford, III.

Pajieškau brolio Antano Valio, 
Kauno gub., Telšių pav., Kretingos 
parap., gyveno Liepojui. Gyvena 
vakarinėse valstijose. Jis pats lai 
atsišaukia arba kas apie jį žino, ma
lonėkit pranešt, nes turiu labai svar
bų reikalų.

Uršulė Valaitė,
266 Gold st., So. Boston, Mass.

I "KELEIVIO SKAITYTOJUS.
Norėčiau susirašinėti su lietuviais, 

"Keleivio” skaitytojais reikale dar
bo, kuriose vietose darbai gerai eina, 
ypač Wisconsin, ir Indiana valstijų. 
Norėčiau persikelti į didesnius lietu
viais apgyventus miestelius. Todėl 
meldžiu tų "Keleivio” skaitytojų pra
nešti 
labai 
resu:

apie darbų _stovį, už kų busiu 
dėkingas. Praneškite šiuo ad-

BOX 150,
V. Alyta,

Cary Station, III.

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

HALE COMPANY, 
Arlington, Vt.

CAMBRIDGE, MASS. 
DIDELIS BALIUS.

Rengia Lietuvos Dukterų ir Sūnų 
Draugystė, Panedėlij, 6 dienų Rugsė
jo (September), 1915, Darbininkų 
Svetainėj Cyprus Hali, 40 Prospect 
street, Cambridge, Mass. Balius 
prasidės kaip 2 vai. po pietų ir trau
ksis iki vėlai nakčiai. Visus kviečia 
kuoskaiftlingiausiai atsilankyti šian 
baliun.

L. D. ir S. Draugystė.

E. CAMBRIDGE. MASS.
DIDELIS METINIS BALIUS.

Šv. Juozapo Draugijos bus Pane
dėlij, 6 rugsėjo (Sept.), 1915 (Labor 
Day), Odd Fellows Hali, 515 Tre
mont str. Bostone, Pradžia 1:30 
vai. po pietų.

Gerbiamasis jaunimas ir abelnai 
visi lietuviai, malonėkit atsilankyti į 

-j galėsit sma- 
Užkviečia Prot 

A. J. Valašimas.

balių, nes kiekvienas 
giai pasilinksmint, 
sekr.

PARSIDUODA SALIUNAS.
Geroje vietoje, ant gero Kampo. 

Biznis puikus. Priežastis: turiu kitų 
biznį — automobilių. Adresas:

Adam Daltan,
P. O. Gen. Dėl, Grafton, Mass.

Parsiduoda Saliunas. Tir
štai apgyventoj vietoj lie
tuviais ir lenkais. Pardavi
mo priežastis, savininko sil
pna sveikata, užtai labai pi
giai parduoda. Laisnis už
mokėtas iki 1 gegužės, 1916. 
130 lOth st., N. Chicago, III.

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

Valdyba:
Pirmininkas — B. Mozeika, 

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

2459 W. 46th PI, Chicago, IIL 
Org. užžiur, Prot. rašt K. A. čiapas, 

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

4644 So. Paulina st, Chicago, IIL 
Kasierius — K. K. Strzyneckis,

4612 So. Ashland avė, Chicagou. 
Susirinkimai būna kas trečių ne

dėldienį kiekvieno mėnesio 12 vai. 
dienų bažnytinėj svetainėj, Šv. Petro 
neprigulmingos parapijos, 4538 
So. Marshfield avė, Chicago, III.

BUČERNĖ ir GROSERNĖ
parsiduoda pigiai, biznis 

tarpe lietuvių ir lenkų. Pla
tesnių žinių klauskit laišku 
arba kreipkitės ypatiškai 
šiuo adresu: (35)
35 WiUams st.,

Chelsea, Mass.

LIETUVIU PASILINKSMINIMO 
DRAUGIŠKAS KLIUBAS.

Indiana Harbor, Ind.
Valdyba:

Prezidentas — Pranas Hendersonas,
2112 137th st., Ind. Harbor, Ind. 

Vice-prez.— Pranas Andrijauskis,
3730 Elm st, Ind. Harbor, Ind. 

Prot rašt— Pranas Rudis,
room 22, Palace Hotel,

Indiana, Harbor, Indiana. 
Kasierius — Antanas Mikalocz,

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

2207 137th st, Ind. Harbor, Ind. 
Maršalka — Motiejus Drungilas, 

3604 Deodar st, Ind. Harbor, Ind.
Susirinkimai atsibuna nedėliomis 

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

AR NORI BŪTI TURTINGU?
Pas mane galima gauti netikrų po

pierinių pinigų. Jie taip gerai pa
daryti, kad sunku atskirti nuo tikrų
jų. Tokie pinigai reikalingi teatrus 
lošiant, arba kas nori pasididžiuoti 
turtingu esųs.

Kas nori tokių pinigų, prisiųskite 
$1.00, v mes prisiusime visokios rų
šies pinigų pažiūrėjimui. Adresas:

K. J. INTAS, (36)
P. O. Box 73, Chicago, III.

LIETUVIŲ DRAUGI J O> 
KURIOS TURI 

’KELEIVJ” Už ORGAN »

Lietuv. Mokslo Draugyste 
Pittsburgh, Pa.

LIETUVOS ŠELPIMO FONDO 
KOMITETAS.

Prezidentas — K. Gugis,
1840 S. Halsted st., Chicago, III. 

Vice-prezidentas 2) S. Mankus,
Cor. 12th and Vine sts., Phila., Pa. 

Susineš. Sekr. 1) M. M. Rice-Herman, 
140 E. 19th st., New York, N.Y. 

Susinešimų Sekr. 2) J. Neviackas.
183 Roebling st., Brooklyn, N.Y. 

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

Finansų Sekr. 2) J. Stasiulevičius, 
229 N. 6th st, Philadelphia, Pa. 

Iždininkas K. Šidlauskas,
226 W. Broadway, S. Boston, Mass. 

Kasos Globėjai: M. čėsna, 56 Market 
st, Brighton, Mass.; J. Gegužis, 28 
Broadway, So. Boston, Mass.; J. Ger- 
dauskas, New Britain, Conn.

Pinigus siunčiant čekiais arba Mo- 
ney Orederiais, reikia išrašyt vardu 
Lithuanian National Relief Fund.

Visus pinigus reikia siųsti vardu

TĖVYNĖS MYLĖTOJŲ No.l 
Town of Lake,

Tėvynės Mylėtojų 
ant Town of Lake, 
sirinkimai atsibuna 
nedėldienį mėnesio 
A. J. Bieržynskio salėje, kampas ir 
Paulina sts.

Valdyba:
Prezidentas — A. J. Bieržinskis,

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

4547 So. Marshfield avė., Chicago. 
Prot. rašt.— K. A. čiapas,

4619 S. Washtenaw avė., Chicago. 
Turtų rašt. — A. J. Kareiva.

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

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

4612 S. Ashland avė., Chicago, IŠ. 
Visi Tėv. Myl. Dr-stės No. 1 no

nai. kurie dėl kokių nors kliūčių ne- 
gauna laikraščio, kreipkitės . pa* 
Draugystės organo prižiūrėtojų, • 
tuojaus laikraštis bus siunčiam**. 
J redakcijų rašyt nereikia, nes be 
valdybos paliepimo, laikraščio siųsti 
mes negalim.

Chicago, III.
Draugystės No.1 
Chicago, III. Su
klek vienų pirmų 

12 vai. dienų

"K ei.” Adi

LIET. NEPRIGULM. KLIUBAS 
Chicago, IIL

Prezidentas — Sal. Vasaitis,
712 K. 17th place, Chicago, IIL

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

Prot. rašt. ir organo užžiurėtojas — 
Petras Keniutis.

3238 So. Halsted st, Chicago. 
Finansų rašt. — Kaz. Mikolaitis, 

3327 Aubum avė, Chicago, IIL
Kasierius — Kaz. Šilas,

3342 So. Halsted st, Chicago. 
Susirinkimai atsibuna kas paskuti

nę su batų kiekvieno mėnesio, 7:30 
valandų vakare, "Aušros” svetainė- 

_____ __ _ ____ je, po No. 3149 S. Halsted st. Meti- 
kasieriaus per Finansų Raštininkų, nis susirinkimas pripuola sausio mė- 
T. L. Dundulį, P. O. Box 511, West- nesij. Bertaniniąi: Balandžio ir Sp»- 
ville, III, kuris po kaucija $1,000. lių mėn. Pusmetiniai Liepos mėn.
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UMORISTIKA VAIKINO SVAJONĖS.
Štai, merginos paveikslėlis 

Ak. kokia jinai graži! 
Koks veidelis, liemenėlis! 

Tai radasta, dievaži!
Negaliu atsigėrėti. 

Kaip darželio alyva!
Oi, mokėčiau ją mylėti, 

Jeigu butų ji gyva.
!

v'

GYVANAŠLIO SVAJONĖS.
Štai, tos karvės paveikslėlis:

Brr! Net krato, kaip bjauri! 
štai koks snukis, liežuvėlis —

Tai. jau širšė įkirti
Negaliu atsibjaurėti.

Kaip ricinos alyva! 
Ak! Mokėčiau ją minėti,

Jei ji butų negyva!...

’^Fs 1 II
KAS Už KĄ KARIAUJA?

Rusai nuo senų gadynių 
žūsta: ”za vieru. caria i ote- 
čestvo,” nors ir su "dubina 
(jiešmu) rankoj, bet 
kiasi.

Vokiečiai kariauja 
Kruppo kanuolėmis ir : 
parodyti, kad jų tauta 
visas augščiausia ir kad sil
pnas gudruolis su savo pro-’ 
tu Įveikia ir tvirčiausi silp
naproti.

Anglai kriauja prieš žmo
nių akis už Belgijos laisvę, 
o taikyties tik tada norėtų, 
kada bus visa Vokietija be
laisvė.

Serbai kariauja už latrus, 
kurie užmušė žmogų.

Turkai mušasi iš paprati
mo ir už tai, kad smagią 
ranką turi.

Belgai mušasi užtai, kad I 
jų karalius be tėvynės ir so
sto liko.

Juodkalniečiai mušasi dėl
to, kad visi mušasi.

Italija mušasi iš godumo 
prie svetimo turto. Ji ilgai 
ryjo seilę žiūrėdama i Aus
triją, kaip katė Į lašinius ir 
neiškentus šoko, kad net na
gai sulindo. Bet vargas su 
nagais draskyties. kada 
dantis buki, o Austrijos per
daug aštrus. Dabar, vietoj 
kariaut, tie popiežiaus tau
tiečiai mąsto apie Rusijos 
nelaimes.

San Marino republika ka
riauja užtai, kad turi 2 ka- 
nuoles ir 60 kareivių. Liu
dininkai tvirtina, kad netu
rėtų tų kareivių, negalėtų 
visai kariaut.

Austrai kariauja 
Rusiją iš piktumo, 
Serbijos neįveikia.

Lenkai kovoja užtai, kad 
nežino po kuom geriau gy
vent butų — po rusų kazoko 
negaika. ar po vokišku bi
zūnu. Dabar pasidalino Į 
dvi dali ir stoja vieni ki
tiems cieliumi.

Francuzija kariauja no
rėdama atsiimt Alzaciją ir 
garbę prarastą 40 metų at
gal.

Žydai kariauja vien tik — 
kaip tautiečiai sako, — už 
"parkus,” tai yra už tokią 
idėją. Rusija prašalina žy
dus i Sibiriją, ji sako, kad 
ir savo "parkų” užtektinai 
turi.

Lietuviai mušasi, kad iš
naikint prusus, kad daugiau 
velnias negalėtų pasiversti į 
”vokietuką,” o namus savo 
degina todėl, kad iš Ameri
kos aukų gautų. Amerikie
čiai gi duoda aukas dėlto, 
kad carui nereikėtų lietu
vius šelpti ir kad Į saliuną 
nereikėtų su "pante” taip 
tankiai bėgiot.

P. Deglas.

plie-

su 
nori

už

NUPLYŠĘLIO SVAJONĖS.
Nuolatai meldžiu pas Dievą. 
Kad sutvertu jis man Jievą, 
Margarytą. ar Barborą — 
Ir suvestų mus i porą.
Bet. bet. bet. bet. bet! Sauso. 
Nei, pats Dievas neišklauso!

Ką tada aš dariau?
Jaunas, gražus, kėliau- i 

jantis agentas pasakojo šio-, 
ki atsitikimą:

”Syki keliavau pėsčias per 
farmas i netolimą miesčiu
ką. ir kad ištiko smarkus; 
lietus ir pradėjo pilti, kaip 
iš viedro. Netolimais buvo!

”Eik atnešk man raktą, o! 
aš čia lauksiu,” karščiavosi 
vyras.

”Aš neisiu,” atkirto pati.
Tada vyras pasiėmė re

volveri i vieną ranką, o kir
vi i kitą ranką ir su kirviu 
pradėjo mušti mano duris. 
Muša ir šaukia: ”Ką čia ra
siu, paguldysiu šunio vie
toj!” Aš stoviu ir drebu 
baisiausiai.

Durys sutrupėjo į skevel
dras. Jos vyras stojo prieš 
mane su kirviu ir revolve
riu.

”Ką jus mislinate? Ką aš 
tada dariau?” jis ant galo 
užklausė klausytojų, papa
sakojęs tą baisų savo atsiti
kimą.

Klausytojai vieni sakė: 
”bėgai:” kiti sakė: ”prašei- 
si;” kiti: ”apmirei iš bai
mės,” ir t.t.

”Ne. Aš pabudau,” atsa
kė pasakotojas.

Iš ”T. J.”

matytis namai; todėl prade- sj ki^_

prieš 
kad

z

M. Gaili van Co

Akuserka E

E
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ŽMONIŲ SKERDYKLA

Ko jisai verkia.
— Ko tamista verki?
— Dėl savo pačios...
— Na. butą ko verkti, jei- 

serga. tai tegul miršta: gau-

Indomiausias aprašymas apie visas

KARES BAISENYBES

Užlaiko geriauaį
Elių, Vyną, Likierius ir 
kitokius gardžius gėrimus 

(o taipgi ir geriausio taba
ko Cigarus.

Meldžiame užeiti, o visados rasi 
gražų patarnavimų.

362 2ii it, Si. Bala.

J. MATH CTS 
Geriausias Lietuvū 

SALONAS IR RESTAURACIJA 
Sveiki geriausios rųšies gėrimai ii 
užkandžiai. Patarnavimas prie
lankus. Parankiausia lietuviška 
užeiga.

J. MATHUS
342 Broadway, Se. Bostua, Maaa

Teisingiausia ir Ganaaaia

APTIEKA
Sutaisom Receptus >■ di

džiausi* atyda, nežiuriat *r iš 
Lietuvos atvežti ar amerikoniški. 
Gyduolių galite gauti, kokias tik 
pasaulije vartoja, taipgi visados 
randasi lietuvis aptiekorius.

EDVARD DALY, miiiBkas 
Broadwaj S Butsa, Kast 

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

Dr. B. 6. WERHICK
LUEIUVUKA3 D-BA8

Gydo visokias vyrų, notarų ir 
vaikų ligas; net ir chroniškas ligas

Priėmimo valandos: nuo 1 fld 4 
po pietų ir nuo $ iki 9 vakar*.

Telefonas. (J7)

259 Hannever st, Bsstu, Mis

Visiess.
M. PETRAUSKO įdainuotus re

kordus, kurių visuomene jau nuo se
nai pageidavo, galite gauti pas 
ne. Kaina 75 centai.
E 2356: Lietuva Tėvynė Musų, 

kiai Nemunėlis teka.
2357: Birutė. Kur banguoja 
munėlis.
2358: Darbininkų Marsalietė. 
kelkime kovų.
Visiems žinomi lietuviški šokiai.
2360: Nemuno vilnįs, Valcas. Su
diev — Mazurka.
2360: Varpelis — Valcas. Mano 
mielas — Polka.

Jeigu norite gauti kokius kitus 
rekordus arba šiaip muzikališkus in- 

i strumentus, auksinius daiktus, kny
gas ir visokias laiškam rasymua po- 
pieras, rašykite pas mane reikalauda
mi pilno kataliogo, kurį prisiusimi 
dykai.

W. S. Waidelis
112 GRAND ST.. BROOKLYN, N.¥_

Ty-

Ne-

Su-

Pabaigusi kursų Womans Medical į : 
College, Baltimore, Md.

Pasekmingai atlieka savo darbų j > 
prie gimdymo, taipgi suteikia vi- į j 
sokias rodąs ir pageltą įvairiose 3 5 
moterų ligose. j i

Strepiene
jau ten bėgti, kad nuo lie
taus pasislėpus. Pribėgęs 
prie durų paspaudžiau var
peli. Duris atidarė jauna, 
graži moteriškė ir pasiprašė 
mane vidun. Liepė man nu
sivilkti ”overkoti,” pasidėti 
kepurę ir paprašė sėstis ša
lę jos prie stalo. Sako: 
”mano vyro nėra namie, aš 
esu šiandien tik pati viena 
tai svečią pamylėsiu.” Ir 
tuojaus atnešė bonką vyno, 
du stikleliu, baksą cigarų, 

i pripildė stiklelius ir pradė
jome mudu gerti. Uždegė 
man cigarą, ji užsidegė 

■ tą. abudu rūkome, vyną 
Iriame ir šnekamės.

Tik dzin, dzin, dzin!
I skambino durų varpelis. 
Moteriškė pašoko nusigan
dusi ir sako: "Tai mano vy
ras parėjo! Slėpkis, nes da
bar jau bus blogai! Jis pik
tas, ir gali tave užmušti!” 
”Kur slėptis?!” surikau. Ji 
atidarė drapanų "klozetą.” 

i sako: ”lysk čia.” Aš Įlin
dau, ji čiaukšt ir užrakino 
mane drapanų ''klozete,” o 
vyras vis už durų skambina 
varpeli. Ji atidarė duris; 
Įneina vyras ir žiuri ant 
stalo bonka vyno, du pilni 
stikleliai ir du uždegti ciga
rai rūksta. Vyras klausia: 
”Kas čia buvo, kas čia su ta
vim gėrė?” Pati atsakė: 
”Nieko nebuvo.”

”0 kodėl du stikleliai 
kuo čia gėrei?”

"Gėriau pati viena.” 
”Iš dviejų stiklelių?”
Taip.

"Kas šituos cigarus 
kė?”

”Aš.”
”Tu rūkei ant syk du ei- Q J Jgaru?
Taip. Užsidegiau vieną, 
negardu; tai mėginau 

kitą.”
’■ Meluoji!” Suriko vyras. 

”Turi čia jauniki užslėpus! 
Kur jis?!”

"Niekas nebuvo ir nieko 
nėra, meldžiamasi,” atsakė 
pati.

"Meluoji!” Suriko vyras 
su didžiausiu Įnirtimu. "Čia 
turi ką-nors užslėpusi. Kur 
jis? Parodyk!”

Pati sako: "Jieškok, aš 
nieko neslepiu.”

Ir vyras pradėjo _griozti 
po visus kampus, 
prie mano 
duris 
tos.
durų?!”

"Ant 
kė.

"Eik 
"Eik

pati atsakė. Mat ji manė, 
kaip vyras nueis viršun ra
kto jieškoti, tai ji mane iš
leis ir aš išbėgsiu.

9

g-
m

Pragare dideli šalčiai.
— Vienas nigerių kunigas 

aprašinėjo savo pamoksle i 
apie peklą, jog ten dideli į 
šalčiai ir daugybė sniego/ 
kur prakeiktieji šąla per 
amžių amžius. Kaip suži
nojo apie tai vyskupas, pa
klausė jo, kodėl jisai taip sa
vo parapijonams kalba?

Dėlto, — atsako jisai, — 
kad jeigu aš sakyčiau, kad 
ten šilta ir karšta, tai kai- 
kurie seni nigeriai, ką turi 
reumatizmą, norėtų tuojaus 
j ten įsigauti.

”J. L.”

ki- 
ge-

— Taigi, aš todėl ir ver
kiu, kad ji nemiršta....

KAS NORITE TURĖTI 
DRŪTOS IR DIDE
LIUS PLAUKUS?

Jei jūsų plaukai slenka ar visai jau 
nuslinko, tai atsišaukite kuonogrei- 
čiausiai pas mane, o aš 

i man žinomų gyduolių 
■ slinkimų ir nuplikusius 
j į labai trumpų laikų.
taipgi išgydau. Norint 
atsakymo, reikia prisiusi 

: 9

su pagalba 
sustabdysiu 

atauginsiu 
Pleiskanas 

kokio nors 
štampų už 

centu (39)
L. J. PAULAUSKAS

(Barzdaskutys )
152 Millbury Street. Dept. 12, 

WORCESTER. MASS.

Taupinimo kasa po 
priežiūra Braslaws- 
kio ir Co. priima de
pozitus ir moka 3-čią 
nuošimtį. Išsiunčia 
pinigus pagal že- 
mausj dienos kursų. 
Taipgi padedam pi
nigus Į valdiškas Ru

sijos kasas ir apskaitliuojam nuošim
tį net nuo didesnių sumų, kaip tūks
tančio rublių. Visokias bylas, per
vedimus ir kitokius dokumentus pa
darom. Laivakortės. Galima va
žiuot i Rusiją ir iš ten be jokio pa
vojaus.
Russian-American Bureau

Viršiausis Biuras 160 N. 5th Avė., 
Filijų Biuras: viduryje miesto,

107 W. 12th St., CHICAGO. ILL.
Atviras iki 8 vai. vakere. 
Nedaliomis nuo 9 ki 4 po pietų.

Su

ru-

Farmu p rkejams
Geriausis laikas Farmą pirkt da

bar. Aš žinau daug visokių Farmų. 
didelių ir mažų, su Trioboms. sodais, 
apsėtais laukais ir arti miesto. Že
mė gera prie molio ir juodžemė. 
Farmas galima pirkt ant lengvų iš- 
mokesčių. Perkant per mane nuo 
pačių savininkų, sučėdysit daug pini
gų ir nusipirksit patinkančių, gerų, 
už pigiai ūkę. Norint platsr.ių ži
nių kreipkitės laišku, pridėdami mar
kę. (35)

ANTANAS ZABELA
Bos 1. (Lake Co.), Peacok, Mich.

HAITYKIT SU ATYDA!
Turime daugybę FARMŲ Wiscon- 

sin valstijoj, su naujoms trioboms, 
I žemė išdirbta ir apsėta; galima pirkt 
, su gyvuliais ir visoms mašinoms, 
• taipgi galima imt ant randos arba 
ant pusės. Dabar laikas žemę apžiu- 

: 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
kų įdėdamas už 2c. štampų, o gausi 
nlačius paaiškinimus, musų adresas: 

(1-6)
K. MARCINKEVIČIA,

■ 1324 So. lOth st.. Sheboygan, Wis.

Prieina 
klozeto,” bando 

atidaryti — užrakin- 
”Kur raktas nuo šitų 

suriko vyras, 
viršaus,” pati atsa-

atnešk!” jis suriko, 
ir atsinešk pats.” 

Mat ji manė,

> Šį veikalų parašė pagarsėjęs vokiečių veikėjas ir mokytojas W. 
į • Lamszus, kuris pats toj baisioj skerdykloj dalyvavo. Šioje kny- 
Į > goję aprašoma karė vokiečių su francuzais. Skaitant šitų knygų 
Į i plaukai šiaušiasi ant galvos. Autorius šio veikalo Lamszus yra 3 
;: pagarsėjęs antimilitaristas. Už šio veikalo parašymų jis buvo < 
i > skaudžiai vokiečių valdžios persekiojamas. Lietuviu kalbon tų vei- S 
; kalų išvertė Negeistinas. Knyga atspausta ant gražios popieros 
j; ir papuošta gražiais viršeliais. Kaina tik 15c.

Pinigus galima siųst 15c. susukus tvirtai popieron ųroa po 5c. markėms ?1 
H “KELEIVIS” Į;

28 Broadway, So. Boston, Mass.

2 •

SO. BOSTON. MASS- H 
3*e*ešA»e*e*G*ešeie*eis*eie*ei0*G*ešS4e*e*fs4e*aie«J'

Ant 2 I 
akmens 
Gelžkelio laik
rodis sriubelių I 
užsukamas, vy
riško didumo, 
ant 20 metų au
ksuotas su iš
rašytais dubel- 
tavais viriais. 
Labai teisingai 
eina, skinamas 

važiuojantiems 
žmonėms, kuriems reikia visuomet 

žinoti. Gvarantuotas l 
Ypatingas pasiulyji-

-J

NAUJAUSIUS IR GERIAUSIUS

galima gaut tik

CHAS. URBONO ir PUVINIO
KRAUTUVĖJE 

Visi musų Gramofonai su

ypatingai 
ž------------
tikras laikas 
ant 20 metų. . _ _ _
mas. Mes išsiųsime šį laikrodėlį ant 
kiekvieno adreso už $5.75 C. O. D. ir 
persiuntimo kaštus, su teise jums vi
stų peržiūrėt. Jei busi neužganėdin- į 
tas, nemokėk nė cento. Atsiminkite, i 
jus užmokėtume! už tokį pat laikro
dėlį apie $25.00, jei pirktumėt kitur.; 
Puikus auksuotas lenciūgėlis ir ka
butis dykai su kiekvienu laikrodėliu i 

(34) !
EJCELSIOR WATCH CO.

906 Athenaeum Blg., CHICAGO. ILL

Uetuviszkas D-ras M. Ziselma-
7 Parmenter St
Boston, J'ass 

Visokias ligas gy 
dau pasekmmgia- 
usiai. Ateikit tie
si ok pas mane 1 
trepais į viršų tik 
neikit į aptiekė: 
mano durys bal
tos arb* telefoną 
duok o aš atesiu.
Ofiso valandos 
Nuo 9 iki 11 ryte 
nuo 1 iki 2 ir 6 iki
S vakare. Teieph. Richmond 2622-R

^Advokatas ir Notarijušas|
i Kazis Krauczunas, I
£ V ėda provas visuose teismuose *

ir atsilanko j visas valstijas ant T 
T pakvietimo. Taipgi duoda patari- T 
;;mų per laiškus.

403 Lyon Build.,
Settle, Wash. |

(

Ei. Vyrai, Visi Pa*

YUDEIKO!
užlaiko gerų Restauracijų, rl- 

sok'es rųšies Alaus. Degtinė*. 
Vyno ir Cigarų.

Phrūausia ir parankiausi* 
"eta lietuviams.

304 Broa-<way ir 259 D Streets 
SO BO'TON, MASS.

Ji-
J

i

^5 Dr. KOLER
Lietuvių

Gydytojas*• V «Z

638 Penn Avė. 
Pittsburgh. Pa.

Dr. Koler garsinasi savo tikra pravarde ir turi 
javo paveiksią šiame laikraštyje. Dr. Koler yra 
4:męs ir mokinęsis Variavo j e Dr Koier prakti
kavo visuose Varšavos ligonbučiuose. o paskuti* 
n ais metais prieš išvažiuojant i Ameriką birvo 
.ieonbutyie Švento Lozoriaus, kur gydo tik pri* 
vatiškas ligas vyrų ir moterų.

SIFILJ išsrydau vartodamas gyduolę 606. aide- 
i ii išradimą profesoriaus Ehrbeb priešsifii; Jeigu 
1 kenti -šoėrimus ant viso kūno, gedimą burnoje 
1 arbi gerklėje, slinkimą plaukų, laužymą kaulų. 
' ateik, o užsivietrijimas kraujo «ustoi ir neatsikar

tos tavyje. Nelauk, koi visai su blog si ir kitos 
užkrSsi savo liga.

Nenaturališkus IŠTEKĖJIMUS visokiais ba 
Jais, kaip ir NAKTINIUS ištekčjimus. TRIPERĮ 
ir kt. isgydau j 10 dienų, o jei ne, tai pinigu 
sugrąžina.

NUSILPNĖJIMĄ ir visokias negale* paei
nančias iš SAU^AGYSTES prašalinu j 28 diena- 
Ar jautiesi mažu m. jog neturi tos pačios vy r Sic s 
spėkos, kaip pirmiau' Jei teip. tai negaluok 
ha nusilpnėjimą reikia pergalėti, kad vė. galėtum 
būti vyru.

STRIKTURĄ arba susitraukimą šlapumo ka 
n ai o išgydau j 21 dieną ir tai be skaudėjimo.

H YDROCELĘ arba vandeninę rupturą gydą-, 
į 3p minutų be operacijos.

PCSLES ir inkstų ligas, nuo kurių ramiai 
diegimas kryžiuje ir kirkšniuose. aps ir k . . 
nusišlapinimo (peršėjimas ir desčfkai k tu • >.
apie kuriuos ligonis žino kaip aprašyt, aš šgv Uu 
savo sistema ant visados

REUMATIZMĄ, spuogus, šunvotes peiaiivai 
Jakus, niežus, parkus, skrupulus ir visas kita- 
>dos ligas, paeinančias iš užsivietrinimo kraujo 
Šgydau trumpam laike ir ligoniui nereik per- 
rankt savo darbo

OFISO VALANDOS:
Pėtnyčiomis iki 5 

popietI

)

>

Lietuvis Daktaras

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

9-11 A. M.
2—4 P. M.
7-8 P. M. 
9—11 A. M.
1—4 P. M

Telepboaa? Dickinson

Valandos -

Nedeliomis. Į

J. VALEIKA

at-

naujausiais pagerinimais
TURIME VISUS LIETUVIŠKUS 
REKORDUS įdainuotus garsiau
sių dainininkų ir chorų. Tarpe 
lietuviškų rekordų geriausi yra 
šie: Kur bakūžė samanota, kom-_ 
pozicija Šimkaus. Lietuva tėvynė 
musų. Darbininkų Marsalietė, Bi
rutė, Tykiai Nemunėlis teka, Kur 
banguoja Nemunėlis — įdainuota 
M. Petrausko. Be tų turime gra
žiausių maršų, polkų, valcų ir ki
tokių šokių ir operečių. Rašyda-_x.... ..... mi prisiųskit 4c.. o mes pnsiųsim į , 
kataliovų. -

MES TURIME GRAMOFONŲ «<, 
NUO $15.0© IKI $100.00 Kurie >)> 
tik norėsit turėt gražių muzikų Jį 
save namuose, visupirmu ateikit J 
pasižiūrėt pas mus- Kurie nuo 
Bostono toli gyvenaate ir negali- U

Kaina $35.89 ir 12 dainų dykai;
siųskit $5.00, o mes prisiusi m gra- 
mafonų.

te ateiti. UŽTIKRINAM. kad pas mus nusipirkę GRAMAFONĄ, visa
dos busit užganėdintu Viską gva rantuojame.

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

FOTOG RALISTAS
Traukiame visokius paveikslus 

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

J. Valeika F- Ectl-na lis Co,
250 Ith st., S. Bo&ton, Mass

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

I

X •

i 
»
>

Taipgi iškalom ir išproainam 
šokiau Vyrų ir Moterų drapanas.

Tikras Jūsų brolis lietuvis

ar NORI. KAD MYLtTŲ 
MERGINA?

Jeigu nori, tad pasipirk

CREST KENDŽIŲ
o ji niekad nepamirš jus, nes 
kendžių gardumas priverčia jų 
:us mylėt. Reikalaukit visur ir 
visada Lowneys Crest Kendžių. 
Jeigu negali gaut kitur, tai pn- 

’ųsk mums dolerį, o gausi vio 
I nų svarų geriausių Amerikoj iš
dirbtu kendžin.

K. ŠIDLAUSKAS
Generališkas agentas Bostonui

226 Broadway.
So. Boston. Mm*,

Keliaujantis Kriaučius
Siuvam visokius MOTERIŠKUS ir VYRIŠKUS RUBUS. Taip

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

Reikale adresuokit taip:

P. SI M KONIS,
7 (Joiumbia st., Holyoke, Mass

Siutus ir kitokius Kubus
DUOKIT PASIŪT MUMS

Užtikrinam. kad Jus sučėdyaite 
pinigų ir turėsite GRAŽIUS KUBUS 
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
Musų firma randasi ir Californijoj, 

todėl mes greičiau pagaunam viso
kias naujausias formas.

JEIGU NORITE TURĖTI 
GERUS KUBUS PIGIAI, 

TAD ATEIKIT PAS 
MUS.

222 W. BROADWAY 
SO. BOSTON, MASS.
Telefonas; So. Boston, 21*13.

ir 20 AMES ST„ 
MONTELLO, Mj



m<į, uego visų pametę 1 - tu e5j pri
Rusiją, nes laikraščiai buvo; t ti d
nilni nacomnninmi canconi- . L . .

Kurių pre-

*■

••<

Dykai
dėl

XOCOXt3*
;iXKXO3CE

Kelias į Sveikatą, 
Stiprumą ir Energiją.

To 
ad- 
ad- 
at-

Kaina tik 75 centai.
$1.00.

river- 
st tu 

neesi priverstas norėti ir pa
laikyti jįjį.

O-RASST. ANORZEJEW$KI
Vienatinis lenkiškas

DANTŲ DAKTARAS.
Užtaisau pasigadinusius dantis b 

dedu naujus. Laiką gvarantuoju. 

Ištraukiu dantis be jokio skausmo.

238 Harrison avė. Boston.

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

J. J. Webber
(Iš Appeal to Reason).

Kapitalistai myli “šalį* 
taip labai, kad nori matyti 
darbininkus einant į karę ap
ginti jąją.

Siusk Ta Už Dyką Knygos Kuponą Šiandien.
DR. J. RUSSEL PRICE CO., L. 202, 208 N. Fiftb Are., Chieajo.
Godotinasai:—Aš esu užinteresuotas jusi; Už Dyką Knygos Pasfalynbnul ir norėčiau

gauti vieną iš tą knygą, umu laiku.

Vardas ir pavarde

Adresas.

Miestas.

Mokiname Angliškai
Visose dalyse Amerikos ir K—
Vieninteli mokykla, kurioj kiekvienas cali iJmok 
ti Anglišką kalbą, labai trumpame laike, šios mo 
kyklos naujausia ir tobulingiausia metodą. Moki 
name per laiškus, visose šalyse, už labai mažą at 
lyginimą; teipjau dienomis ir vakarais.

Raudonos Kibirkštis.

I

f

i praleis.

i
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liu, rusai suėmę nugabeno 
Vilniun, todėl, kad su pai-

Pagailėkit geri žmonės!... 
Nieks negirdi... Neatsako.. 
Nedaug noriu jus malonės, 
Tik parodykt man taką!

Kur tik aš, ir jis ten seka, 
Kaip šešėlis nepalieka 
Ir abu taip minam taką 
Visą amžj, visą vieką...

Aš ne jo surast norėjau, 
Ne! Aš laimės tik jieškojau, 
Jos tiktai aš klausinėjau, 
Vargo dideliai bijojau...

Tiktai vargo sunkią naštą, 
Jis tik manę pamylėjo, 
Nei-gi galo, nei-gi krašto, 
Niaugi kas jį užavėjo?...

Bet negelbsti nieko baimė, 
Veltui noras išsvajotas... 
Neradau... Tai kurgi laimė? 
Argi likau suviliotas !

Pasakykit, kur ją rasti, 
Išklausvkit mano šauksmo! 
Ar negalite suprasti, 
Ar jus esate be jausmo?

Kares belaisvio laiškas.

liepta 
gilu- 

vago-

SVĖDASAI,
(Ukmergės pav.) 

Giedrys, E. Arlington,

Kur dalužės nejieškojau 
Po pasaulį platų-margą,
Kur nėjau, kur nebuvo jau, — 
Visur radau tiktai vargą...

"Ryg. Garsas."

Kas girdėti Lietuvoje.

Nėra laimes...

Kraujo visai nematyti, 
Dreba gįslos, temsta akįs; 
Jus nenorit išklausyti, 
Jums tik juokas, sakot: 

„Liaukis!
Nedejuok, nors širdį skauda 
Veltui šauksmas, nėra laimės, 
Sustabdyk tu savo raudą

Ir mums vargas čia ant žemės.”

Klausau, tikiu... kurgi dėsiuos, 
Nėra laimės, nėr auksinės, — 
Tai tylėsiu, tai kentėsiu, 
Vargą-brolį apkabinęs...

Merkynės Vaidyla.

- ----------—_ _

Kaip nuo vargo, kur pabėgti, čiškių, drauge su josios bro- 
To tik jūsų reikalauju, 
Nes jau baigia mane slėgti,
Skausmai kankint nepaliauja, kais kareiviais nepanorėjo 

(turėt reikalą. Tūlą krautu- 
štai, kaip baisus ir sudžiūvęs; vininką kareiviai suėmę nu- 
Veidai, tartum mirties kaukė, x
Skaudus menkas mano būvis, 
Viltis audra apsiniaukė...

I

VILNIUS.

JNuo liepos 15 d. Vilniaus 
įgeležinkelio stotyje jau įve-1 

sta tvarka, kurią nustatė 
vyriausiojo Varšavos Vaka
rų armijų fronto vado įsa
kymas: nebeleidžama Vil
niun tų, kurie neturi reika
laujamų leidimų. Tam tik
slui įneinant į 1, 2, ir 3 kle- 
sų kambarius pastatyti žan
darai ir karės sargyba; žan
darui įsakyta reikalauti iš 
visų norinčių įneiti Vilniaus 
stoties rumuosna parodyti 
jų asmens paliudymo doku
mentus; į peroną gi iš sto
ties liuosai įleidžiami žmo
nės, taip ir kituose miestuo
se, išskyrus tik Vilniaus gy
ventojus, turinčius nuo 18 
ligi 50 metų, tiems iš Vil
niaus išvažiuot negalima. 
Čia pat greta padaryta vie
ta išeinantiems iš stoties 
kontroliuoti, kur žandaras 
taip-pat žiuri kas turi lei
dimą įvažiuoti miestan. At
vykusieji be reikiamųjų lei
dimų busią sulaikomi ir, su- 

> stačius protokolą, siunčia- 
mi ten, iš kur atvažiavę.

• Vilniaus gi gyventojai, atei
nantieji Vilniaus stotin gau- 

a ti bagažo, reikiamųjų žinių, 
taip pat lydintieji savo gimi
nes privalo turėti su savim 
pasportus, kitaip bus sulai
komi ir sustatomi protoko
lai nubausti jiems adminis- 
tratyviniu keliu.

Vilniuje, Soltaniškiuose, 
priemiestyje už Vilijos, lie
tuviai įsisteigę vaikams 
prieglaudą tokioje vietoje, 
kad vaikai galėtų vaikščioti 
į ten esančią lietuvių moky- . 
klą.

rio, taipogi: plieną, šviną, 
alavą, cinką, aliuminiją, ni

ekelį, auksą, sidabrą, blėkas, 
šaudomuosius ginklus ir 
patronus. Visi minėti da»k- 

i tai turėjo būti nuduoti iki 14 
I liepos geležinkelio stotin 
Ryga-Kraštas, pridedant 
daiktų sąrašą, savininko pil
ną adresą. Sukrauti, pris
tatyti stotjn ir vežti geležin
keliu turi savininkai savo 
kaštu. Kas geruoju neišveš 
savo tavorų, nuo tų bus val
džios atimama už paskirtą 
mokestį; savininkai gi bus 
išvaromi į tolimus kraštus 
arba teisiami karės teismu. 
Tasai paliepimas paliečia 
savininkus sandelių ir krau
tuvių, kuriose yra sukrauti 
virš minėti metalai bei jų iš
dirbiniai.

Miesto kasa ir kiti pašali
niai bankai dabar esti ap
gulti žmonių nuo anksti ry
to iki vakaro ir laukia gat
vėje. Visi stengiasi išimti 
savo padėtus pinigus. Kai- 
kurie atsineša su savim krė
slus, kad netaip pavargtų 
belaukdami.

Besikeliant iš Rygos fab
rikams išvažiuoja daug dar
bininkų ir tarnautojų. Dy
kų butų kas kart daugiaus. 
Yra namų, kur tėra po vie
ną, antrą butą užimta — ki
ti visi stovi dykai Katalikų 
bažnyčiose, ypatingai Už- 
dauguvy, žymiai sumažėjo 
žmonių šventadieniais. Ne- ■ 
bėra sprusties, kaip seniaus i 
kad būdavo. Nemažai lie
tuvių darbininkų ir darbi- , 
ninkių važiuoja Petrapilėn, 
bet daug pasilieka ant vie
tos.

Antrasis gubernijos kalė
jimas (Kalugos gatvėje) iš
tuštintas: administrativuo- 
sius nusiuntė į centralį ka-

Iki šiol gyvenome ramiai, . i ■ o r> i • 
bet dabar, jau trečia diena, Dldclt SUKI L. S. Fondui, 
kaip sujudome: vieni bėga 
viską palikę, kiti duobes ka- i 
sa ir į jas turtus slepia; ki
ti vėl duobes kasa, kad pa
sislėpus nuo šūvių, o dar ki
ti, jaunesnieji, išvažiavo 
darban į karės lauką. Išva
žiavo tai dar nesenai, tik 
trečia diena, o jau beveik 
visi vyrai išvažiavo: jauni 
ir seni, dideli ir maži, nuo 12 
metų iki 60 metų. Pasilieka 
tik vienos moterįs su vaiku
čiais. Mergaičių taipgi ma
žai beliks, nes visos turtin
gesnės išvažiuoja toliaus, i 
pas gimines ar šiaip pažįs
tamus. Mergaitės pasilie
ka tik beturtės, kurios ne-|' 
gali išvažiuoti be pinigų. Aš

Ponas J. V. Grinius iš 
Philadelphia, Pa., paaukavo 
2,705 egzepliorius knygelės 
"Darbininkai ir jų ateitis." 
Parašyta p. Rčk. Išleista 
paties aukautojo J. V. Gri
niaus. Knygelė gana popu- 
liarišką, aiškiai ir teisingai 
riša darbininkų klausimą ir 
jų ateitį. Susideda iš 43 
pusi., kaina pažymėta ant 
pačios knygelės 12c., bet 
kad daugiau ir greičiau iš- 
pardavus, p. J. V. G. pavėli
no parduoti tik po 5 centus.

Yra tai labai didelė auka 
nuo pavienės ypatos, kokią 
dar ligšiol nėra aplaikęs L. 

_ a___ ___ _  _  __ Š- nuo nieko. Pardavus 
irgi norėjau išvažiuoti į Pe-j minėtą skaitlių knygelių po 
trogradą ar kur kitur, bet 
nebegalėjau, nes kišenė jau 
tuščia, o dabar ir gelžkelių 
bilietai daug brangesni, ne
gu pirmiaus.

"Broliukas Jurgis šian
dien jau išvažiuoja į kariu-___________________
menę (dar tik 18-kos metų, kitos visokios organizaciios
K. G.). Paskutinę jau va
landą beleidžia čia Svėda
suose. Kas toliaus bus, — 
nežinia. Gal nebetiksime 
gyvais iš musų nei vienas, 
nes priešas jau nebetoli, o 
musų kariumenė eina ir ei
na vis atgal. Prijojo dau
gybė oficierių ir, jau pasky
rė tam tikras linijas, ir mu
sų laukus jau rengia dėl ka
rės.

"Norėčiau dar daug ką 
rašyti, bet nėra jau laiko, o 
antra: nežinia, ar bepasieks 
šis laiškas jumis.

"Sudiev, brangus broli, ir, 
gal būt, ant visados.

"Tavo sesuo
Ona Giedrytė.

lop tapo įssiųstas į Sibirą.
"Daugybė lietuvių, išgir

dę apie vokiečių prisiartini
mą, bėgo viską pametę į

sau viską, nes io niekas ne- 
kontroliuoja. Ar dabar aiš
ku, mielas darbininke.

KAUNAS.
Liepos 14 d. pusiau pir

mos pradėjo imti varpus iš( Įėjimą, o kitus į pirmąjį gu- 
:šv. Trejybės bažnyčiose. Be-bernijos kalėjimą (citadelė- 
Jeidžant varpas užkliuvo už ,je). Iš centralio kalėjimo 
-elektros vielų, kurios įkaito; užvakar 200 kalinių išsiųsta 
ir pradėjo linkti žemyn, giliaus į Rusiją, vakar gi 
Nuo didelės šilumos užside-;340 žmonių.

’ —T "1___ L* ‘ 1_______ , ... . .Didesnieji magazinai au
ksinių ir sidabrinių daiktų, 
taipgi laikrodžių ir naminių 
rakandų, kaip va Redecho, 
kraunas savo daiktus ir 
kraustosi Rusijos gilumon. 
Kaskart daugiaus pirmo
sios rųšies magazinų atsi
randa dykų. Kraustosi taip
gi didesnieji apdarų ir ma
dų magazinai. Stotyse ne- 
ipsakoma sprustis. Kalnai 
bagažo ir visokių siuntinių 
ratvti pagal stotis. Daiktų 
vežėjai ir ekspresai nespėja

:gė kertinis vielų stulpas 
prie Paradno pleciaus. Su
bėgo žmonės, ir gaisrinin
kai, bet negalėjo užgesinti, 
kol nebuvo sustabdyta elek
tros stotyje mašinos. Paga
lios policija ėmė vaikyti su
sirinkusią minią. Tuomi ir 
pasibaigė tasai atsitikimas.

VABALNINKAI.
Vabalninkuose birželio 26 

d. tapo nukelti vietinės baž
nyčios varpai ir ligšiol tebe
stovi ant ratų liūdnai lauk- __ __ _____ r_______
darni savo likimo. Didžiau- I vežioti daiktų besikraustan- 
sias varpas sveria 107 pud. J čių svetur valdininkų ir 
13 svarų ir kainuoja apie...........
5,000 rublių; mažiausias — 
cignatura, kurią nukabino 
nuo bažnyčios stogo, sveria 
15 svarų.

Įsakyta visų valdininkų 
šeimynoms išsikraustyti iš 
linijos: Jakobštadt, Rokiš
kis, Svėdasai, upė Šventoji 
ir Bobtai.

Išpildyta pranešimai, kad 
vokiečiams besiartinant bu
tų atiduodami rekvizicijos 
komisijon arkliai, galvijai, 
avįs ir grudai, arba su sa
vim išvežama; o jeigu bus 
nenupjauta, tai viskas su
naikinama, pirm apkaina- 
vus. Paskirta apkainavi- 
mo komisija.

Žmonėms net jauniems 
priverstinai nereikia pasi
traukti.

šiaip jau priverstųjų kitur 
danginties gyventojų.

Žmonių minias dabar ga
lima matyt stovinčias nakti
mis ties policija, kur moka
ma pinigai už rekvizuotus 
gyvulius ir duodami paspir
tai pabėgėliams, taipgi ties 
miesto kasa ir kitais ban
kais, ties gelžkelio stotim, 
gubernatoriaus pilim ir ki
tur.

K
Vt., gavo iš Lietuvos šitokį 
laišką, rašytą 20 birželio, 
1915 m.:

"Brangus Broli!
"Labai ačiū tau už laišką, 

kurį jau senokai aš aplai- 
kiau, vienok atsakymą pa
rašyti vis neprisirengiau — 
mat darbo turime net per
daug. Bet, šiandien, kada 
jau akyse matosi didelis pa
vojus, darbas neberupi. Su
maniau dar parašyti laiške
lį, nors tau ir... gal būt, jau 
paskutinį — todėl sakau pa-

Iš RYGOS.
Rygos fabrikams 

kraustyties Rusijos 
mon. Valdžia duoda 
nūs vežti mašinoms ir žada 
padėti fabrikams įsitaisyti 
naujose vietose. Generolas 
Kurlovas Rygos miestui ir 
Rygos pavietui liepė iki 14 skutinį, nes, gal būt, jau ne- 
liepos išvežti iš visų sande- beteks mums gyventi ant 
lių Rusijos gilumon ma- šios žemės, kadangi jau ir 
žiausiai per 250 varstų to- Svėdasams artinasi gana 1 
lumo visus išdirbinius iš va- baisios valandos.

15c. bus $135.25 Todėl, drau- 
'gai, kam tik yra miela pa- 
' šelpti savo tėvus brolius ir 
i seseris badu mirštančius 
Lietuvoje pasistengkite ko- 
daugiausia parduoti minė
tos knygelės. L. Š. F. sky
riai S.L.A., L.S.S. kuopos ir

reikalaukite tų knygų že
miau paduotu adresu.

Ponas J. V. G. visas mi
nėtas knygas perdavė man 
ir pavedė visą dalyką ant 
mano rankų tvarkyti. Už- 
tad aš, norėdamas kuogrel- 
čiau ir daugiau tų knygų iš
parduoti, meldžiu kuogrei- 
čiausia duoti man užsaky
mus. Prisiųsdami užsaky
mus knygų, kartu meldžiu 
ir pinigus prisiųsti, nes be 
pinigų knygų niekam ne- 
siunčiu.

K. Liutkus,
131 Grand st., 

Brooklyn, N. Y.

Tulas suvalkietis, patekęs 
vokiečių nelaisvėn, prisiun
tė savo pusbroliui J. An- 
driušiui į Pittstoną, Pa., lai
šką, kurio indomesnes vie
tas čia paduodame, kaipo 
faktą charakterizuojantį 
rusų armijos pasielgimus 
Suvalkų gubernijoj:

"Mielas brolau!
"Ši visa apylinkė (Mari

jampolės pav. Red.) ištuš
tinta. Visi žmonės išvaryti 
(kur ? Red.) su galvijais ir 
manta. Ką spėjo žmonės 
pasiimt tiek ir laimėjo. Vė
liau užėjusi rusų kariumenė 
šeimininkavo savotiškai. 
Žmonės visi elgetomis tapo. 
Daugumą rusai areštavo ir 
išsiuntė Kauno tvirtovėn, o 
iš ten Rusijos gilumon.

"Kiek žinau, rusai išpus- 
tijo Vitkiškių, Kampinės, 
Bartininkų ir k. kaimus. 
Valdžios miškų sargas Bag
donavičius tapo areštuotas 
už tai, kad pas jį rusai rado 
3 dviračius. Jis kaipo ga
bus sliesorius buvo paėmęs 
juos pataisyt. Rusai-gi įta
rė, buk Bagdonavičius už
laikęs vokiečių dviratinin
kus (velosipedistus), kurie 
neva išbėgę į girias palikda
mi dviračius. Visai nekal
tas žmogus, nėra abejonės, 
taps sušaudytas.

"Marę Markovič iš Timin-

gabeno pas rotos kamandie- 
rių, nes tasai pareikalavo 
užmokėti už pokiuką taba
ko. Kareiviai įdavė jam ap
nikusį žibintuvą (fonar) ir 
ėmė sakyti, kad sugavę vo
kišką šnipą, kuris su tuo ži
bintuvu rodęs vokiečiams 
signalus apie rusų stovyk
las. Krautuvininkas tapo 
areštuotas ir atiduotas ka
rės teismui.

"Kazlų Rudoje, tūlas be- 
sąžinis kaimynas apskundė 
Augustą Liangę, buk tasai 
pristatydavęs vokiečiams į 
Pilviškius mėsą. Už tą vie
ną neoamatingą apskundi- 
mą Liangė išsėdėjo 6 mėne
sius Kauno tvirtovėje ir ga-

pilni nesąmoningų sensaci
jų apie vokiečių žiaurumus. 
Kada žmonės persitikrino, 
kad vokiečiai blogai nesiel
gia, grįžo atgal į savo na
mus, bet rusai nelaimingus 
pabėgėlius areštavo, kaipo 
šnipus ir kimšo į kalėjimus.

"Nei kiek neskaudėjo šir
dis, jei vokiečių kareiviai 
ką ir imdavo sau, nes rusai 
Prūsų Lietuvoje atsižymėjo 
biauriausiais plėšimais. 
Žmonės (prūsų lietuviai) 
be valdžios pagalbos jau ne-, 
gali gyvent, nes rusai viską 
išpusti jo.

"Mane vokiečiai paėmė 
nelaisvėn įtardami, kaipo 
persirėdžiusį rusų oficierį. 
Vėliau nors ir sužinojo, kad 
vietos gyventojas, bet ne-; 
sant kam patvirtinti —taip 
ir išvežė Vokietijon.

"Rašykite man tankiau, tavo darbą, o jis pasilieka! w. streot : : 
Apie rusus galite rašyti, ką 
tik norite

"Mes gauname kas dien 
lenkų laikraščius iš Pozna- 
niaus. Vokiečiai belais
viams leidžia laikraštį rusų 
kalboje: "Ruskie Izvies-
tie."

"Šį mano laišką meldžiu 
pasiųsti "Kovai," kad išver
tus patalpintų laikraštyje.

"Su pagarba J. R.
"Butovv. 28. VI."

Klausyk, darbininke, tu 
nori žinoti kodėl keli žmonės 
gyvena pertekliuose, kada 
minia kenčia skurdą ir neda- 
teklių. štai ir atsakymas: 
žmonės, kurie išdirba visus 
reikalingus daiktus gyveni
mui, nevaldo tų įrankių ir 
mašinų su kurioms jie tą 
darbą atlieka. Jie yra pa
kinkyti kapitalistų, kurie 
tuos įrankius ir mašinas val
do. Kapitalistai valdo ir! 
kontroliuoja visus produk
tus, kokius darbininkas iš
dirba prie tų mašinų pakin? 
kytas ir tada jis “padalina"

* , . v . *■ «. lyginimą; teipjau menoinis ir vazai*™,tuos produktus.-- tu gali SU- nori įmokti Kreitai Analų kalba, ateik ai
, ~ , . . . , rašyk platesnių žinių.

I prast, darbininke, kas tuo- laerlcu Sdrael «t 
met gauna daugiaus? Jis 
tau duoda menką dalelę už

ąoneiAE)ioiAiC!mcwioK;icmomoini^^

į y Gražiausių Dainų ir Naujausių
EILIŲ KNYGA

!mOKXOjK

In “Keleivio”
Skaitytojus.

Gerbiamieji:- 
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, 
nepadarius, permainyt 
reso negalima. Mainant 
resą geriausiai parašyt 
virutę, nes tas pigiau ir pa
rankiau.

Su pagarba,
"KeL” Administracija.

Gerbiamieji "Keleivio", 
skaitytojai! Platinkit "Ke- į 
leivį," kaipo darbininkų lai-> 
kraštį. j

mam

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

deklamuot ant viešų susirinkimų.
Knygoje trijų rūšių eilės: 

TAUTIŠKOS, ŠEIMYNIŠKOS IR 
DARBININKIŠKOS.

Tai gražiausia ir turtingiausia eilių knyga lietu
vių kalboje. Kiekvienas turėtų papuošti savo 
knygyną minėta knyga.
Ta pati knyga drūtais audimo apdarais

SIELOS BALSAI
PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO 

DARBO VALANDAS.
Kiekvienas nusipirkęs tą knygą pasidžiaugs. 

Pinigus geriausiai siųst "Money Orderiu," popie
rinius galima siųst tiesiog paprastam konverte, 
užrašius aiškiai adresus savo ir "Keleivio" ir 
prilipyt už 2c. markę.

"KELEIVIS," SO. BOSTON, MASS.

50,000 
KNYGŲ 
VISIŠKAI UŽ

DYKĄ
Kožnas vyras turi pareikalauti umu 

laiku vienų iš tų Stebuklingų Knygų. 
Vyrai, kurie maaa alsivesti, vyrai li
goti, silpni, nerviški ir išnaikinti — 
vyrai negabi pri darbo ir ne galingi 
nauduetis priimnumo gamtos—visi tie 
vyrai turi pareikalauti vienų iš tų 
didžios vertybes medikališkų knygų. 
Knyga ta pasakys kaip vyrai naikin 
sava gyvastį, kaip jie įgauna ligas ir 
kaip jiems gali būti sugrąžinta svei
kata, stiprumas ir spėkas trumpu lai
ku ir su mažais kaštais. Jeigu nori 
būti vyras tarp vyrų—stiprus, resnas, 
energitiškas vyras, 
ta knyga parodys 
kelia.

Viru
I ii ■ — • —

Ar Esi Kankinamas
Sifilistj arba Užnnodijimtj Kraujo, 

Triperiu, Pulavimų, Nusilpnėjimų Gy
vybės, Užkrečiamais Ligais, Lytiškai 
Šlapinamais Organais, Dusulių, Negruo- 
mulaviniu Vidurių, Prletvarkų, Slogo
mis, Hemoroidais, Reumatizmų, Pilvo, 
Jaknų, Pūsles ir Inkštu Ligomes? • 

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



KELEIVIS

“Z0“’Žinios'
Francuzų skraiduolis da

vė Jafos gubernatoriui ži
nią, kad jis bombarduos ta
me mieste vokiečių brolių 
Wagnerų ginklų fabriką iri 
liepė iškraustyt fabrikos i 
apielinkėj žmones. Išėjus ■ 
paskirtam laikui francuzų dai7uos“7eriF 1,500
laivas nustatė į fabriką sa- ypatų susidedąs choras, 
vo kanuoles ir bematant iš 
fabrikos mūrų paliko tik j į 
griuvėsiai.

Jafa randasi 
prie Vįduržęminią jūrių i’r i kūn“a "Ateitis"”višuom7t‘ke^ 
Suezo kanalo. Subombar- ]ia j padanges. - - ■ 
duota vokiečių fabnka dir- ■ - -- -
bo turkų kariumenei gink
lus ir statė laivus, kuriais 
turkai rengėsi kelties per 
Suezo kanalą Į Anglijos 
giptą.

—
'"Gabija” padarė lietuviams 

gėdą.
So. Bostono Piliečių Drau

gija, kurioje susispietę veik 
vieni airiai, paskelbė aną
dien, kad rugsėjo 1, 2 ir 3 ji 
rengia didelį koncertą, ku-

dantų.” Žinom to "velnio” 
ir pavardę, bet šį sykį nepa- 
duodam. Jeigu jis pradės 
tankiai "vaidintis,” tai pa- 
talpinsim ir paveikslą, tegul 
"Keleivio” skaitytojai pa
mato, kaip išrodo "velnias” 
be ragų.

Du svečiu.

Kaip "Keleivio” skaityto
jams žinoma, So. Bostone! 

_ ... , yra ir lietuvių dainininkų
Turkijoj, draugija "Gabija” vardu,

E-

Vokiečių feldmaršalas fon 
Hindenbergas, kuris dusyk 
sumušė rusus Prūsuose ir 
kurio armija dabar mušasi 
Lietuvoje.

PASKALAS APIE TAIKĄ 
NETEISINGAS.

Pastaruoju laiku buvo pa- 
sklydęs paskalas, kad pa
ėmus vokiečiams Varšavą 
kaizeris pasiūlė carui taiky- 
ties. Buvo sakoma, kad 
kaizeris siūlė Rusijai Gali
ciją ir Dardanelius. o Vo
kietija turėjo gauti užtai 
vakarų Lenkiją ir Egiptą. 
Bet Vokietijos laikraščiai, 
kaip praneša telegramos, 
tą paskalą užginčija; sako, 
kad kaizeris tokio pasiūly
mo carui visai nedaręs. 
Hamburgo "Nachrichten” 
tą paskalą net pajuokia, 
kaipo kvailą. ”Kaip Vokie
tija gali siūlyt Dardanelius 
Rusijai, kuomet jie Vokie
tijai visai nepriguli,” sako 
tasai laikraštis. "Dardane- 
liai yra Turkijos savastis ir 
per penkis paskutinius mė
nesius ji parodė, kad ji mo
ka juos ginti.”

Taigi atsi- 
i rado lietuvių, kurie nuėjo 
pas minėtojo airių choro ve- 

I dčją ir jgyrė jam lietuvių ■ 
i "Gabiją," kad ji turinti to- 
i kių gabių dainininkų, tokių 
j šaunių balsų, kad stačiai 
("scenos žvaigždės,” o ji sa- 
jvo dainomis užžavės jūsų 
i visą pulką. Airių choro ve
dėjas patikėjo ir pakvietė! 
"Gabiją,” kad ateitų ir pa- 

1 rodytų, ką ji gali. Nes ai
rių choras kas vakaras lavi- 

! naši.
Ir štai pereitoj pėtnyČioj 

nuėjom pas airius parodyt 
: savo muzikališką talentą. ’ 
Sustatė mus sykiu su airiais I 
ant pagrindų, "padavė bal-j 
są” ir pradedam dainuot, j 
Mūsiškiai kaip užtrauks! 
"gabijošiškai.” airiai net' 
ausis užsikimšo. Bet išsyk į 
da kentėjo.

Chorvedys sulaiko, aiški
na vieną syki, kitą — vis 
nesiseka. Paduoda gaidas, 
lietuviai pasiima jas atbulai 
ir vėl kaip užtrauks savotiš
kai ! Airiams pritruko kan- 
trvbės ir kaip ims šaukti: 
"polaks!” "polaks!” Kiti 
ėmė rėkti, kad mesti ”pola- 
kus” nuo pagrindų ir varyt 
iš svetainės laukan.

Ir taip musų "Gabija” tu-i 
rėjo apleisti salę, pridariusi 
iki ausu sarmatos ir sau iri I t
visiems So. Bostono lietu-' 
viams.

Šitas musų "Gabijos” išsi
šokimas vertas didelio papei 
kimo. Atsirado keliatas vy
rukų, kurie nė gaidų pažįs
ta, nė valyvai draugijoj mo
ka užsilaikyti, o lenda tarp 
išsilavinusių muzikoje sve
timtaučių ir stato netik sa
ve ant pajuokos, bet ir visą 
lietuviu kolioniją. Airiai 
dabar kalba, kad lietuviai 
vra žemiausio išsivystymo 
žmonėmis.

"Gabija" padarė didelę 
sarmatą lietuviams.

Gabijietė.

Socijalistų vaidinimai atei
nantį sezoną.

šiemet vietos socijalistai 
turi pasibriežę scenos srity
je gana platų veikimo pro
gramą. Vaidinimus ruošia 
abidvi vietini (So. Bostono 
ir Bostono) kuopos.

Bostono LSS. 162 kp. mo
kinasi šiuos veikalus: Pet
liuko dviveiksmę komediją 
"Velnias—ne boba” ir ”Me- 

■ dicinos Daktaras.” kurius 
j vaidins 18 rugsėjo, Lietuvių 
salėje ir Žemkalnio 3 veiks- 
mių dramą "Blinda.” "Blin
da" bus statoma 6 lapkričio, 
taip-pat Labdarių salėje.

Be šių veikalų LSS. 
(kp. žada vaidinti 
belgų darmaturgo Meter- 
linko triveiksmę 
"Monna Vanna” ir 
lenkų dramaturgo Przyby- 
szevskio 4-rių veiksmų dra
ma: "Meilės ir Mirties žais

Jas.
LSS 60 kp. iš savo pusės 

. koncentruoja geriausias 
spėkas ir rengiasi vaidinti 
šiuos didelius veikalus: 3-jų 
veiksmų Byrono tragediją 
"Kainas:” Pijaus Mičiulio 
5-kių veiksmų dramą "Erš- 
kiečių taku:” Puidos trivei
ksmę dramą "Gairės” ir dar 
keletą veikalų.

Teatralės draugijos ir 
kuopos teiksis atkreipti Į 
tai domą, kad nesirengus 
prie tų pačių veikalų vaidi
nimo. K.

162
garsaus

pjesą 
žinomo

Rado banko knygutę.
Alfonsas Gedardas rado 

Spot Fonde A. Petraičio 
bankinę knygutę ir perdavė 
ja "Keleivio” redakcijai. 
Knygutės savininkas gali 
ateiti ”K.” redakcijon ir 
knygutė bus jam atiduota.

D.L.K. Vytauto Draugi
jos nariai kviečiami susirin
kti rugsėjo 5 d., 2 vai. po 
pietų Į Lietuvių salę. Turė
sime apsvarstyti rengiamą 
Kolumbo dienoje balių ir ki
tus reikalus.

N. Jonuška, pirm.

DIDELIS METINIS BALIUS
Susiv. Lietuvių Sv. Kazimiero Draugijos So. Boston, Mass.. bus

6 dieną Rugsejo-Labor Day, 191S m.
Pradžia nuo 2-ros vai. po pietų iki 12 vai. nakti.

LIETUVIU SVETAINĖJE,
kampas E ir Silver gat., -------- South Boston, Mass.
GERBIAMIEJI LIETUVIAI IR LIETUVAITES:—

Jums žinoma, kad minėta draugija parengia puikius balius kssm^iai, ir pa
linksmina visuomet jaunimą. Ir j metus rengia balių kuopuikiausj viri m«»ėtoj 
dienoj. Malonėkit visi be skirtumo atsilankyti, o mes paris engsią s v sus užga
nėdinti. paaga pigi Vyrui su mergiaa 5Oc. Vienai merginai 2» .

Užprašo kVViTETAS.
Važiuojantiems iš kitų miestų imkite “City Point“ karus ir iMip it- ant 

kampo Broadwav, ir E gatvių ir iš ten keli žingsniai lig Lietuvių S-etamė*.

KNYGOS ; Briedžių Karaliukas ..................................lll
"KELEIVIO” SPAUDOS .'Lagaišid žmogžudžiai. Trijų aktų

___________  I tragedija, paimta iš revohodjot

Amerikos "Macochas” arba kaip kn. 

Schmidtas supiaustė merginą Oną 

Aumuller. Knygelėj surinkti visi 

rūmą kurie buvo prirodyti teisme, 

naudinga perskaityt kiekvienam 10c

Sielos balsai. J. B. Smelstoriaus 

silės. 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 ii dar

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

Delko žmogui reikia gert ir valgyt? 

Parašė D-ras A. G-mus. Naudinga

laikų ..................................... lta

Kur musų bočiai gyveno. Tai yiy tL 
rinėjimas, kur buvo pirmutini lata* 
nių lopšinė. Knyga naudinga ir pa
mokinanti. Parašyta Z. Alekso* 
kuris daug darbo pašventė tirinMt 
mams lietuvių praeities ....................Ui

Džian Baubos Spyčiai ir kitos fonta 

Daugiau juokų negu saliune alaos.

Hyde Parke streikas ge
ležinėse 
prastai.
po keliatą žmonių prisideda 
prie streiko, bet vis da di
desnė dalis dirba.

dirbtuvėse eina 
Nors kas diena

Woburne, netoli Bostono, 
sustreikavo W. P. Fox dirb
tuvėj graikai. Jų vietas už
ėmė turkai. Prasidėjo riau
šės. Graikai su turkais 
kasdiena mušasi.

PARSIDUODA PUIKUS 
VARGONAL

; Puikus Vargonai visai mažai naudo- 
i ti, 30 dolerių vertės, parsiduoda tik 
j už 15 dolerių. Kas mylėtumėte pra
mokt grajyt ant vargonų, tai čia ge- 

i riausia proga gauti gerus vargonus 
už mažą pinigą..

A. Gendruolis,
5 Thomas Park. So. Bjston, Mass.

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

Jei nori gardžiai pasijuokt, tad M> 

sipirk tų knygų .......................................................N*
Alkoholis ir kūdikiai. Kas yra arta 
tikisi būti kūdikių tėvais, tatitai 

turėtų perskaityti šitų knygutų. lta

LIETUVYS Fi-TOG1. F*S

ė - ■■ ■■ . gssggggg;

Telephone: Back Bay 4200

DAKTARAS
----  - • J •Fr. Matulaitis

n!
— — • - - — 

GYDO VISOKIAS LIGAS. 
PRITAIKO AKINIUS.

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

i !( 
| 419 BOYLSTON STR. !

I
I

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

BOSTON, MASS.

i Lietuviai Kliaučiai |
l) Visokius Vyrams Drabužius m

Siuvame ant Užsakymo 
»; Išvalome, sutaisome ir išprosi- » 
))) name senus. «
I)> Vienintelė Kriaučių kompanija » 
į) So. Bostone, kur visame duoda U 
;( gerą ir gražų darbą už prieina- 
>S mą kainą. M,

PASIŪDINK PAS MUS SIUTĄ 
) O NEŠIOSI IR DŽIAUGSIESI. į)

Todėl, kurie norit pasisiudint » 
j) gerą siutą, išvalyt arba suprasit, įj 

kreipkitės pas mus.
SOUTH BOSTON CUSTOM 

TAILORING CO. 
iįį 278 Broadway. So. Boston, Mass.

!

Traukiu Paveikslus bile kokiu 
laiku ir visados gerai padarau. 

Reikalui esant Kreipkitės 
pas mane.

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

J
< 

;(
(
J

<
•

i i
'' I

11

<

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

ma gauti skaniausius ir sveikiausius 
valgius angliškai ir lietuviškai su
taisytus. Iš lietuviškų valgių turi
me: blynų, virtinių, lietuviškų sriu
bų ir kitokių gardėsių. Valgantie 
restoracijose lietuviai ateikite persi- 
tikrint ir nusipirkt valgio tikietus, 
kurius mes parduodam $4.00 vertės 
tiktai už $3.50 ir $3.50 vertės už $3.00

Taipgi laikome 
šalto toniko, maxės ir t-t.

S. REINARD, 
204 W. Broadway,

So. Boston, Mass.

Kurgi tas viskas nyksta? Pagal K. 
Kautskį parašė Z. Aleksa. Kiek
vienam darbininkui, kuris nori pla

čiau suprasti dabartinį surėdimų 

reikėtų tų knygų perskaityti .. 10c 

šeimyniškas lietuvių gyvenimas Juš

kevičiaus dainose. Jei nori žinot 

kaip senovėj lietuviai gyveno, tai 

perskaityk šitų knygų. Iš jos dasi- 

žinosi, kada musų protėviai vogda

vo sau žmonas, paskui pirkdavo, 

motinos parduodavo savo dukteris. 

Dasižinosi, kad vyrai turėdavo dau

gelį pačių, o žmonos po kelis vy

rus. Labai užimanti knyga. Su pa

veikslais .................................................................................. 35c

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

Nihilistai arba užmušimas caroAlek- 

tandro II. Tragedija trijose _ veik

mėse. Gražus teatrališkas veikalas 

ir nelabai sunkus perstatymui. Iš 

viso reikalaujamos tik 28 ypatos 25c

žmogaus išsivystymas. Kaip ir iš 

kur atsirado ant žemės žmogus ? 

Išsivystė iš beždžionės nekurie sa

ko. Bet iš kur atsirado beždžionė. 

Yra tai klausimai, kuriuos aiškiai 

ir nuosekliai išriša knyga. Kiekvie

nas turėtų ją perskaityti. Ant gra

žios popieros, kalba legva, su dau

geliu paveikslų ..................................................... 35c

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

Žemė ir žmogus. Labai pamokinan

ti knyga. Iš jos sužinosi, kaip žmo

gus gyveno žiloj senovėj, kaip jis 

kovojo su gamta ir kaip civilizavo- 

si. Kiekvienas turėtų ją perskaity

ti. Su paveikslais............................................... 25c

Byla Detroit’o Katalikų >u SodjaB- 
stais. Knygelėj atspauzdmta visas 
tardinėjimas kaip vienos taip ir ki
tos pusės, todėl bešališkai parodo 
ant kiek išauklėtas pas mus žiau
rumas. Naudinga perskaityt lygiai 
katalikui kaip ir socijalistui. Su pa
veikslais. ..............................................................................M

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 lietuviška! 

skaityti. Joje telpa netik atskiri 
žodžiai, bet ištisi sakiniai, pasikal
bėjimai darbo jieškant, važiuojant 

kur nors, nuėjus krautuvėn, pus 
daktarą, pas barzdaskutį, pas siu
vėją ir tt. Su fonetiškų ištarimu ir 
gramatika ..........................................................................Ml

Davatkų gadzinkos. Padidinta ir pa
derinta 6-ta laida juokingų daine
lių, pašiepiančių davatkas ir kitus 
prietarus ..............................................................................164
Reikalaudami knygų krdpktttt 

šitokiu adresu:

"KELEIVIS”
28 BROADWAY, S. BOSTON, MASS

i

cigarą, cigaretų, 
(40)

PER DIENĄ SUBMARI- 
NAI PASKANDINO 10 

LAIVŲ.
Rugpiučio 20 d. vokiečių 

submarinai paskandino 10 
garlaivių, 7 anglų, 2 nore- 
gų ir 1 ispanų.

Paskandintų laivų vardai: 
Anglu — ”Ben Brachis,” 

”New York City,” "Sama
ra," "Gladiator.” "Restar- 
mel" ir "Baron Erskine.”

N orvegų—"Sverresborg" 
ir "Bross.”

Ispanų — "Peria Castil- 
lo.” Visi žmonės išgelbėti, 
išskyrus ispanų laivą, apie 
kurio žmones iki šiol da nė
ra jokios žinios.

’’Velnias" iškirto štuką.
Pereitoj nedėlioj po No. 

24 Broadway, So. Bostone, 
"velnias” išgąsdino visą lie
tuvių kompaniją, šeiminin
kams apačioje su svečiais 
bešnekučiuojant, staiga nuo 
antrų lubų kaž-kas pradėjo 
mėtyt patalines laiptais že
myn. Pradėjus šeiminin
kams žiūrėti, kas čia daros, 
tuojaus atrasta ir kaltinin
kas. Susigėdęs ir nebežino
damas ką sakyti, tas vyru
kas pradėjo lošti kvailio ro
lę: landžioja visur, gūrinė
ja pasieniais ir jieško, kur 
čia kaltininkas, manyda
mas, jog šeimininkai nesu
pras, kad tuo niekadariu 
yra jisai pats. Kada atida
ryta "klazetas” — ir tenai 
prikišta patalinių. Kalti
ninkas nebežinodams ką sa
kyti, pradėjo pasakot šei
mininkams, kad tai bus 
”velnio” darbas. Šeiminin
kas atsakė: ”Jau matyt, kad 
velnias, nes žmogus taip ne-

t

So. Bostono W. Broadvvay 
! dabar puikiai išrodo, kada 
sudėjo cemento šaligatvius 
ir pastatė 70 dailių bulvari
nių lempų. Ateinančiais 
gi metais visą W. Broadway 
griudins ąžuolo stukiais, 
kas padarys labai dailią ga
tvę.

D-RAS B. L BERNARO
Seniausis Rusiškai-Amerikoniškas 

Daktaras.
GYDO VISOKIAS LIGAS, 

BET YPATINGAI MOTERŲ LIGAS
Ofiso valandos: (41)

Nuo, 1 iki 3 ir nuo 7 iki 8 vakare
195 DORCHESTER ST.,

SO. BOSTON, MASS.

Kaip tapti Suvienytų Valstijų pilie

čiu. Aiškiai išguldyti pilietystės 

įstatymai, su reikalingais klausi

mais ir atsakymais. Ji sutaisyta la
bai suprantama: ir sutraukta tas, ko 

reikalauja norint gaut pilietystės 

popieras .................................................................................. 18«
Revoliucijos giesmės. Knyga dide

lio formato, su gaidomis (notomis 

sutaisyta ant 2-jų, 3-jų ir 4-ių bal

sų. Lengvos mokinimui................................35c

Kaip senovės žmones persistatydavo 

san žemę. Labai žingeidus senovės 
filnzofų daleidimai apie musų že
mės išveizdą. Su paveikslais. .. 1O

—
■ Paparčio žiedas ir kitos gražios apy

sakos. kuriose nurodoma, kaip ne-

; kurie žmones išsitikėję į visokius 

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

Nerašinėkit ant sienų sa
vo vardų ir pavardžių. Už 
rašymą ant muitinyčios sie
nų policija areštavo jau 14 
žmonių.

Bostone pasirodė molari- 
ja. Spėjama, kad ta liga 
žmones užkrečia uodai, ku
rių po didelių lietų ir karš
to oro Bostone labai daug 
priviso.

Roxburyje, po No. 178 
Centre st., nežinia kas pa
plovė Emiliją Russ’ienę. 
Parėjęs panedėlio vakare 
iš darbo jos vyras rado ją 
negyvą. Kitam kambaryje 
ramiai sau miegojo 11 mė
nesių jos kūdikis.

LSS. 60 kp. mėnesinis su
sirinkimas Įvyks 3 rugsėjo, 
7:30 vai vakare.

Į 3 DIENAS PASKANDI
NO 18 LAIVŲ.

Vokiečių submarinai vėl į 
pradėjo smarkiai veikti. Į 
3 dienas pereitoj sąvaitėj jie 
paleido jūrių dugnan 18 lai
vų, tų tarpe 4 buvo neutra-' 
lių šalių.

F. J. BAGa’IUS
Real Estate Mortgečiai. Deedai, Titles, Abstraktai 

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

BROCKTONE:
Paneaėliais ir Pėtnyčiomis.

! Barristers Hali, 45—46,
1 kampas Main ir Belmont Sts.

Tel. Brockton 1875.

V

SO. BOSTONE:
Utaminkais ir Subatomis, 

28 Broadway.
Tel. So. Boston 935 W.

3*

LANDZIAUS
NAUJA APTIEKA

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

Vienatinis geriausis patarnavimas 
sveikatai.

Pašaukiame Jūsų daktarą per 
telefoną dykai.

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

(LYNC11),
343 Broadvay. So. Boston. Mass.

1,000 lietsargių vyriškų ir 
moteriškų Dykai kiekvie
nam, kuris pirks pas mane 
laikrodėli, žiedą, branzalie- 
tą ar lenciūgėlį, duosiu $2.00 
vertės lietsargį dykai. To
kias dovanas duosiu nuo 14 
rugpiučio iki 20 rugsėjo.

Taisome visokius laikro
džius visų šalių, taipgi su- 
taisom branzalietus, žiedus, 
lenciūgus, įdedam visokius 
akmenis ir įgraviruojam 

j vardus labai pigiai. Darbas 
gvarantuojamaš, kas nege
rai, pertaisom dykai. Krau- 

i tuvė atvira iki 10 vai. vaka
re. Įeiga 324 E street.

j P. Ketvirtis Jewlery Co. 
324 E St., So. Boston, Mass.

Per skylę ir Panelė Šv. Sasnavoje. 

Dvi juokingos ir kartu pamokinan

čios apysakos ............................................................. lik

Kodėl aš netikiu į Dievą? arba tikė

jimo kritika. Parše Iksas. Kny

gutėj tik protingi nurodymai, pa

remti ant faktų. Kiekvienas geras 

katalikas, valnamanis privalo ja 

perskaityti.............................................................................. 20<

Materijalistiškaeis istorijos franuH 

man. Jei nori žinoti, kas gimdo oa- 

•aulije įvairius nuotakius, tai ne

skaityk šita knygute- Kalba l.ngv< 
ir labai aiškus išvedimai.......................

tai. tat 1

SU PILVO SKAUDĖJIMU -
Be abejo, nuo senai ieškojai palengvinimo. Nesi
duok suvedžioti. Nedaryk bandymų. Vartok

SEVERA S BALSAM OF LIFE
[SEVEROS GYVASTIES BALS AMAS]

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

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

W F. SEVERĄ CO.,

Kaina 75c.
Skaityk, ką Mrs. 

Martin Pagac iš Mo- 
quah, Wis. mums ne
senai parašė: • ‘ A 4
noriu jums padėko
ti už jusą Severą'? 
Balsam of Life. Aš 
turėjau trukdės; su 
savo pilvu, buvau sil
pna ir neturėjau jo
kio apetito. Suvarto 
jus 1 butelį Severą’s 
Balsam of Life visi 
tie trukdėsiai dingo. 
Meldžiu paskelbti a- 
pie tai laikraščiuose 
dėl naudos tą, kurie 
panašiai kenčia. ’ ’
Preparations 
Severos. Jei 
rašyk tiesiog

Cedar Ripids, lovį

$

S 
į

JUS GALETE IŠAUGO!

PLAUKUS
Pasekmingas, moks- 

f X liškas gydymas dykai 
fa j| dėl vyru ir moterių.

Ar slinka jums plau- 
kai?

Ar pražilę jusu plau-
8 J kai nuo metu? Ar 

užkrėsti kokias nors n» 
sveikumais ir limpanti 
jie

nivža.<
plinki, bei pra- 

dedi plikti?
Ar kenkia kas ii- 

Prieš gydymą, aukščiau pasakytu li
gų. tai stenkitės apsau- 

guoti jos. Užsakykete iluostrota kny
gute jusu prigemtą kalba:

•TEISYBE APIE PLAUKUS,” 
Parašita europos gar- 

singo specialisto, kuri- 
oje randas įvairios ži- tajlL 
nios:

Gražybe plauku.—su- 
dėjimas plauko ir odos 
galvos. Priežastis slin- 
kimo plauku ir žilumas 
—Kaip užlaikyti svei- 

ir išauginti

gra- 
ž:us plaukus.-žili plau- 
kai.—Barzda.—ir dėka- 
vones nuo užganėdintu 
kliętu. Ketvirtoje savaite.

GYDYMAS DYKAL
Męs galeme perti- 

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

šeštoje savaite. atspaustą kuponą
ir siuskete šianden.

UNION LABORATORY, Box 638, Union. 
N. Y.
UNION LABORATORY, 

Box Jas. Union. N. Y.
Siūčiu i dedamas 10 centu dėl apmo

kėjimo kaštu persiutimo. meldžiu išsių
sti man tojaus jusu dolerine dėžutė Cal
vacura N. 1 ir knygute “Teisybe Apie , 
Plaukus.” (Pasiuskete sykiu kuponą sv i 
jusu antrašu.)

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. z
Gyduolės nuo kosulio ir sunkaus kvėpavimo $1.00.

Gyduolės nuo vištakių (corns) 15, 20 ir 25c. 

Pilės dėl Kepenų ir Inkstų 75 c.

Pročkos nuo nerviško galvos skaudėjimo 10 ir 25c. 

Gumas nuo dantų gėlimo 10c. Tikra Lietuviška Trejanka 25c. 

Visokie kvepianti muilai 10, 15 ir 25c 

Perfumos visokių gėlių 25, 50, 75, $1.00, $2.00 ir daugiau. 

Taipgi turiu visokių gyduolių vėliausio išradimo, nuo visokių 

paslaptingų ir kitokių ligų.

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

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

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

Visokiame reikale kreipkitės šituo adresu:

K C IRI 4 I IC K A Q 226 BROADWAY,• OlULALOlVVj kampas c STR.

S0. BOSTON, MASS.




