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RUSAI IŠSIVEŽĖ CHOPI

Paimta 14 tvirtovių, vienas

tvirtovių, 2,300 kanuolių įritės.
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Taip rašo Škotijos "Rank 
pelnis.”

nuoi

Šis paveikslas viršuje parodo Serbijos sostinę Bielgradą ir tiltą per Dunojaus upę, 
serbų lauko artileriją, šiuomi laiku visi karės žinovai spėja, kad se-

ir Zalit kviečia ”

ų per Dauguvą. Lietuvoje, tarp Nerio ir Szventupes, Ukmergės paviete, taipgi 
__________ ,_______,____________ žų. Vokiečiai paėmė Varėna ir spiečiasi apie Merkynę. Caras tikisi vokiečius da 
sumušti. Londonas spėja, kad Austrija dabar eis Turkijai j pagalbą. Caras pats vadovaus savo kariumene. 
_____________________________________________ ;—2---------- -------------------——-------- -------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- .

TARP NERIO IR ŠVEN 
TUPĖS EINA DIDELI

TVIRTOVĖ PUOLĖ, BET 
GARNIZONAS PABĖGO. 
Vokiečiai paėmė tik 3,00 be

laisvių ir kelias kanuo- 
les.

I PETROGRADĄ NEPRII
MA PABĖGĖLIŲ.

Rusų laikraščiai praneša, 
kad Į Petragradą jau nebe
priima pabėgėlių. Siunčia 
juos j Mogiliovo gub. Kar
tais jų traukiniai stovi po 18 
valandų. Laiko juos toli 
nuo stoties ir žmonės neval
gę turį būt. Kitaip priima, 
pabėgėlius turtinguosius,z 
kitaip beturčius.

Dauguvos paupiu eina baisi kova; ties Fridrįchštatu ir Lenevada vokiečiai pervarė rusus kiton upes pusėn ir paėmė tiltus 
rusai deda visas pajiegas, kad neleidus voki 
siaučia didelis mušis; kol kas, rusai čia ima y

PASKANDINO 4 TURKŲ 
TRANSPORTUS.

Praėjusioj sąvaitėj Tur
kijos pakraščiuose anglų 
submarinai paskandino 4 
turkų transportus su karei
viais. Visi turkai žuvo.

VOKIEČIAI SPIEČIASI 
APIE MERKYNĘ.

Petrogradas sako, kad 3 
rugsėjo rusai patyrė, jog a- 
pie Merkynę, Vilniaus gu
bernijoj, spiečiasi didelės 
vokiečių spėkos.

Petrogradas praneša, kad 
netoli Vilniaus vokiečiai pa
ėmė Varėnos miesteli. Vo
kiečių spėkos esą labai dide
lės ir labai smarkiai veikia.

.reivių. Musiuose nuo z 
Wjžės apie 1,100,000 buvo 
yįta nelaisvėn, o apie 
\V0 užmušta bei sužeis- 
wop kad iš pirmutinių 

’įe kareivių nieko neli- 
^\vietą užėmė kiti. Di- 

fc rusų spėkos, kurios bu- 
uošiamos Turkijon, buvo 
stos Galicijon ir Len- 

Tvirtovių garnizonai 
gi išimti ir pastatyti 
M austrų-vokiečių spė- 
Bet visa tai nieko ne- 

,ejo. Rusai likos išvary- 
iš Galicijos. Lenkijos, Rugsėjo 3 d. abiem Vil

niaus pusėm rusai ėjo ant 
vokiečių atakomis. Vokie
čiai užpuolimą atrėmė ir 800 
rusų paėmė nelaisvėn.

“KELEIVIS”

DARBO ŽMONIŲ LAIKRAŠTIS 
Leidžia J. G. Gegužis & Co.

SPAUDŽIA VOKIEČIUS 
NUO PANEDĖLIO..

Petrogradas praneša: — 
"Praėjus} ketvergą, 26 rug
piučio, Dvinsko ir Panevė
žio geležinkelio šiaurėje 
mes spaudėm vokiečius vi
su frontu nuo L__ ______
Skapiškio.”

Gardino tvirtovė, kaip 
jau buvo tikėtasi, puolė 3 
rugsėjo. Bet garnizonas, 
kaip rodos, bus laiku pabė
gęs, nes vokiečiai sakosi pa
ėmę tiktai 3,000 belaisvių, 
kelias sunkias kanuoles ir 
18 kulkasvaidžių. Rusai, 
matyt, persitikrino, kad ge
riau pabėgti ir išsivežti vi
sas kanuoles, negu laukti, 
pakol vokiečiai tvirtovę ap
sups ir viską paims. Taigi 
taip dalykams stovint, tvir
tovės jau neturi jokios Ver

nų menesių vaisiai.
Vien tik rugpiučio mėne

syje Lietuvoj ir Lenkijoj vo
kiečiai su austrais paėmė 
daugiau kaip 2,000 rusų 
oficierių, 269,839 kareivių, 
2,300 kanuolių ir 560 kulka
svaidžių.

Su Kaunu vokiečiams te
ko 20,000 rusų belaisvių h 
827 kanuoles. Novogeor- 
gievsko tvirtovėj vokiečiai 
paėmė apie 90,000 belaisvių, 
tų tarpe 15 generolų ir dau
giau kaip 1000 oficierių, o 
taipgi 1,200 kanuolių, 150 
kulkasvaidžių ir daugybę 
kitokių daiktų.

Ir šitos skaitlinės dar nė
ra visai pilnos, sako Berly
nas, nes Novogeorgievsko 
tvirtovėj kanuoles ir kulka- 
svaidžiai tebėra da ne visai 
suskaityti, o Kaune paimti 
kulkasvaidžiai da nė nepra
dėti skaityti.

Paimtas tvirtovėse mais
tas, amunicija, avižos ir ki
li tam panašus daiktai ir 
negali būt pilnai apkainuoti, 
nes daug tų daiktų vokiečiai 
jau sunaudojo.

Petrogradas 4 rugsėjo 
praneša, kad Lietuvoj, tarp 
Nerio (Vilijos) ir Šventu
pės dabar eina dideli mū
šiai. Rusai čionai laiko vo
kiečius, kurie veržiasi prie 
Vilniaus.

Nors jau kelios sąvaitės 
praslinko, kaip pasažierinis 
garlaivis "Arabic” paskan
dinta, tečiaus paskandinęs 
jį submarinas iki šiol da Vo
kietijon nesugrjžo. Anglų 
spaudoj buvo pasirodžius 
žinia, kad tą pačią dieną ir 
toj pačioj vietoj, kur žuvo 
"Arabic.” buvo paskandin-

Chopin (ištark: šopen) — 
tai garsaus pianisto ir kom
pozitoriaus vardas. Jis bu
vo gimęs Lenkijoj, netoli 
Varšavos; jo tėvas buvo 
francuzas, o motina lenkė. 
Nors jis paskui gyveno Pa
ryžiuje ir jautėsi esąs dau
giau francuzu, negu lenku, 
bet lenkai skaitė jį savo tau
tiečiu ir didžiai jį brangino. 
Jam numirus, jo širdis buvo 
įbalzamuota, įdėta brangion 
skrynion ir nuo 1849 metų 
laikoma Varšavos Švento 
Kryžiaus bažnyčioje. Rusai 
apleisdami Varšavą dabar 
Chopino širdį išsivežė net 
į Maskvą.

Lietuviams rasit išrodys 
keista, kad laikoma atskira 
nuo žmogaus širdis. Bet 
tai nėra naujiena. Anglų 
rašytojo Shelley širdis taip
gi buvo aptaisyta skrynioj. 
Kada mirė Škotijos karalius 
Robert Bruce 1329 metuose, 
jo širdis taip-pat buvo iš
imta ir užbalzamuota.

"Keturiolika tvirtovių, tų 
tarpe keturios didelės ir 
naujos mados, dabar randa
si jau vokiečių ir austrų 
rankose. Tai nepilnų ketu- - - - * n

Amerikos pasiuntinys 
praneša iš Teherano (Persi
joj), kad Urumijos mieste 
(taipgi Persijoj) per 5 mė
nesius turkų viešpatavimo 
1,000 krikščionių tenai buvo 
išskersta, o 4,000 mirė 
ligų. Pirma tą miestą turė
jo užėmę rusai. Krikščio
nių tuomet buvo apie 32,000. 

pakeist dalgį ir plūgą... Bro- Bet prasidėjus karei su 
liai! Ar ne geriau į mūšį šo- Turkija, turkai įsiveržė 

merdėti beklajo- Persijon ir rusai turėjo pa
sitraukti. Rusai apleido 
Urumiją 2 sausio. Turkai 
viešpatavo tenai 5 mėnesius. 
Paskui rusai vėl juos išvijo. 
Į tą laiką krikščionių beliko 
tik 6,500 ir tie visi apiplėšti. 
Kiti išbėgiojo, išmirė nuo li
gų arba žuvo skerdynėse.

UKMERGĖS PAVIETE 
RUSAMS SEKASI.

Petrogradas sako, kad 
Ukmergės paviete tarp Ne
rio ir Šventupės rusams se
kasi. Jie artinasi visai prie 
Ukmergės miesto, o toliau 
turi savo rankose Švenčio
nis, Dukštus ir kitus mieste
lius. Rugsėjo 1 vakare ne
toli Švenčionių rusų raite
liai durtuvais išvijo vokie
čius ir užėmė du sodžių. Ei
dami Nerio paupiu rusai 
atėmė iš vokiečių vieną ka- 
nuolę ir kelias skrynias a- 
municijos.

PAĖMĖ 800 RUSŲ PRIE 
VILNIAUS.

Pereitoj pėtnyčioj, 3 rug
sėjo, Latvijoj vokiečiai štur
mu paėmė Fridrichštatą, 
kur rusai atkakliai priešino
si kelias dienas. Fridrich- 
štatas stovi prie Dauguvos, 
apie 60 varstų nuo Rygos. 
Kartu su tuo miestu vokie
čiai paėmė 57 rusų oficie- 
rius, 5325 kareivius ir pen
kis kulkasvaidžius. Beto 
daug rusų buvo užmušta ir 
daug žuvo Dauguvoj.

Didžiausis mušys ant Ru
sijos žemės dabar eina Lat
vijoj, kur vokiečiai nori per
sikelti per Dauguvą, o ru
sai narsiai jiems priešinasi. 
Pereitos sąvaitės pabaigoje 
vokiečiai paėmė Fridrich
štatą ir Lenevadą, kurie 
stovi ant kairiojo Dauguvos 
kranto, ir rusai buvo perva
ryti kiton pusėn. Bet kol- 
kas vokiečiai ant dešiniojo 
Dauguvos kranto persikelt 
negalėjo. Jeigu jie persi
kels, rusai turės apleisti Ry
gą be mūšio, nes kitaip vo
kiečiai juos tenai apsups.

JAI Į PAGALBĄ.
Londone gauta žinių, kad 

vyriausis Austrijos kariu- 
menės vadas arkikunigaikš- 
tis Fridrikas atsisveikino 
Lietuvos Braste su vokiečių 
feldmaršalu Mackensenu, 
nes tų dviejų karvedžių ar
mijos nuo šiol jau persisky- 
ria. Londonas spėja, kad 
Austrijos armija dabar 
traukia į pietus ir eis per 
Serbiją turkams į pagalbą, 
tuo tarpu gi vokiečiai Rusi
joj apsikas ir toliaus jau ne
beis, bet laikysis tiktai to, 
ką ligšiol yra užkariavę.

“KELEIVIS” 
LITHUANIAN WEEKLY 

Published by J. G. Gegužis & Co.
Every Wednesday in Boston, Mass.

RYGA PAIMTA.
Iš Stokholmo (Švedijoj) 

pranešama, kad praėjusį pa- 
nedėlį Petrograde kilo dide
lė panika, nes pasklydo ži
nia, kad Ryga jau puolė ir 
vokiečiai dabar žengia ant 
Petrogrado. Bet minėtą ži
nią nė Berlynas, nė Petro
gradas nepatvirtino.

ŽMONĖS NEIMA POPIE
RINIŲ PINIGŲ.

"Rankpelnis" rašo:
Jų nenori imti ypatingai 

tose vietose, kurios laukia 
vokiečių ateisiant. Vilniuj 
grasina pabaudomis iki 3-jų 
tūkstančių rublių tiems, ku
rie nepriims popierų arba 
slėps auksą ir sidabrą. Ban
kai nuo ryto iki vakaro ap
siausti žmonių.

RIJOS SALĄ.
Pereitoj sąvaitėj francu

zų laivynas užėmė Sirijos 
pakraštyje salą Ruad ir iš
kėlė tenai Francuzijos vėlia- 

vuricciub vi- vą. Sala turi 3,000 gyven- 
Panedėlio iki'tojų, kurie užsiima jūreivy

ste.

Repttsentss over 4,000 Lithuanians 
i Si tie City of Boston, 50,000 iu 
, Kew England and about 500,000 
| in the United Statės.
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VOKIEČIAI PAĖMĖ 
DRICHŠTATĄ.

tas ir vienas vokiečių sub
marinas. Paskui buvo sa
koma, kad anglai pagavo tą 
submariną tam tikruose tin
kluose, kuriuose žuvę išviso 
jau aipe 50 submarinų. Vo
kietijos laivyno vyriausybė 
taipgi mano, kad tas subma
rinas, kuris paskandino 
"Arabicą," bus jau žuvęs.

Durnos atstovu Goldman 
Latvijos 

sūnūs” organizuot latvių 
šaulių batalionus. Jie val
džios leisti. Oficieriai vien

Lucko tvirtovė taipgi puo
lė. Ją paėmė austrai 1 rug
sėjo. Luckas stovi netoli 
Galicijos rubežiaus ir suda
ro su Dubnos ir Rovnos 
tvirtovėmis fortifikuotą 
trikampį Austrijos pasieni- 
je. Ir toj linkmėj paskutinė
mis dienomis austrai darė 
kuodidžiausius žygius prieš 
rusus. Jų tikslu buvo paimti 
Lucką ir tokiu budu atkirs
ti rusų armiją, kuri traukia
si per Pripeto pelkes, nuo 
tų 300,000 rusų, kurie iki 
šiol vis dar laikėsi rytų Ga
licijoj. Ir ištikrujų šitai ru
sų armijai Galicijoj dabar 
gręsia didelis pavojus.

Luckas yra Volyniaus gu
bernijoj, apie 60 angliškų 
mylių nuo Bugo upės. Jis 
stovi ant didelio geležinkelio 
kuris eina iš pietų Rusijos 
į Lietuvos Brastą. Gyven
tojų Lucko mieste skaitoma 
apie 25,000. Luckas yra 
jau dešimta rusų tvirtovė, 
patekusi į austrų-vokiečių 
rankas nuo Varšavos puo
limo.

Paėmusi Lucką, austrų 
armija ketina eti ant Kije
vo ir Odesos.

latviai busią. "Latviai! — 
šaukia jie:— Karo lauke 
turite jus nukalti tautos li
kimą ir garbę... Laikas 
jums kovai su neprieteliu 
pakeist dalgį ir plūgą, j J* • • A ' • •
kti, negu
jant po svetimą kraštą... Su 
savo vėliava į mūšį stoti— 
tą teisę latviai įgiję savo pa
triotizmu, savo tikrumu ca
rui ir Matuškai-Rusijai...” 
Taip šaukia latvių buržua
zijos reikalų ginėjai, bet pa
tįs nesiskubina eit į tuos ba
talionus. Panašiai gal su
šuks greitai ir ponai Yčai, 
Gabriai, Olšauskiai ir musų 
Draugutis. Dabar kaip tik 
gera proga savo karingumą 
parodyt, tautos vardą ”iš- 
aukštin."

o apačioje
kantis didelis austrų-vokiečių žygis bus bandomas prieš Serbiją. Serbijos pasieny
je esą jau sutraukta 350,000 teutonų armija. Šiomis dienomis austrai vėl bom
bardavo Bielgradą. Serbai,kurie yra pasirengę į mūšį bile minuta ir Vengrijos 
pasienyje turi sutraukę daug spėkų, atsakydami austrams, pradėjo bombarduoti iš 
toli šaujamų batarėjų per Dunojaus ir Savo upes du Vengrijos miestu: Semliną 
ir Panskovą. Ant to austrųkanuolės prieš Bielgradą tuojaus nutilo. Sakoma, kad 
austrai, bombarduodami Bielgradą, norėjo įbauginti gyventojus ir podraug patirti, 
katroj vietoj yra sustatytos •soĮonire^ hqjos sousopip

Karės žinovai mano, kadteutonai ant syk pradės prieš Serbiją dvi kompani
ja: Austrijos armija bandyspaimti Bielgradą, kuomet kita milžiniška teutonų armi
ja žengs iš Vengrijos, nuo Orsovos miesto, per Serbijos šiaurryčius į Bulgariją, o 
iš tenai į Turkiją, kad paliuosavus spaudimą ant Konstantinopolio.
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KAS BUTŲ, JEI UŽPUL
TA ŠALIS NESIGIN- 

TŲ?
Visi sutinka, jog karė yra 

prakeikimas. Bet kaip tik 
karė prasideda, ypač apsi
gynimo karė (o kiekviena 
karė, sykį ji prasidėjo, yra 
apsigynimo karė), didžiu
ma iš musų nemato kitokio 
išėjimo, kaip tik eit ir muš
tis. Bet kaip butų, jei už
pulta šalis atsisakytų gin
ties?

Iš patyrimo mes žinom, 
kad jeigu užpultas asmuo 
užpuolimui nesipriešina, 
nors fiziškai ir materijališ- 
kai jis ir nukentėtų, moralė 
jo pergalė yra visuomet už
tikrinta. Kas butų, jeigu 
tuo principu vadovaudamosi 
valstybė pabandytų užpuo
limui nesipriešint ?

Atsakymą į šitą klausimą 
duoda "Atlantic Monthly" 
magazine Anglijos rašyto
jas Bertrand Russell. Jo 
nuomone, pirma žmonės 
įves tarptautinę policiją, ne
gu jie pradės užpuolimams 
nesipriešinti, tečiaus ir 
šiandien valstybė nesiprie
šindama nedaugiau nuken
tėtų, kaip priešindamosi.

Daleiskime, jis sako, kad 
Anglija paskelbia, jog už
puolikams ji nestatys jokio 
pasipriešinimo. Daleiskime, 
kad Vokietijos valdžia tuo-, 
jaus ir pašoko prie tos pro
gos. Visų pirmiausia, už
puolimas negalėtų surasti 
švaraus preteksto savo 
biauriam veidui pridengti 
ir susitiktų didelį pasiprie
šinimą pačioj Vokietijoj.' 
Prieš toki užpuolimą užpro
testuotų milijonai pažan
giųjų vokiečių. Jeigu jiems! 
ir nepasisektų užpuolimą 
sulaikyti, tai visgi nedaug 
butų užpuolikams garbės už 
užkariavimą ramių žmonių. 
Kareiviams butų didelis nu
žeminimas už laužimąsi į 
atviras duris.

Daleiskime. kad Anglijos 
karalius likos išvarytas, 
parliamentas išvaikytas, o 
pastatyta prūsų valdinin
kai. Anglų mažesni valdi
ninkai atsisakvtų veikti su 
jais. Nėra abejonės, kad 
pagązdinimui butų sušaudy
ta nemaža žymesnių anglų; 
bet šiandien šitie senyvi žy
mus žmonės karštai ragina 
kitus eiti karėn. aiškiai tuo
mi parodydami, kad jie pa
tįs jau niekam netinka. Tai
gi tuomet ir jie turėtų pro
gą numirti už savo tėvynę. 
Bet- šiaip ar taip, o visus 
iššaudyt net ir vokiečiai ne
galėtų, nes tas padarytų jų 
laimėjimą be naudos. Tai
gi, šiaip ar taip, o užmuštų 
tuomet negalėtų būti tiek 
daug, kiek šiandien.

Jei vokiečiai įvestų mo
kyklose savo kalbą, anglai 
tėvai neleistų savo vaikų, 
bet mokintų juos namie. 
Šaukiami Į vokiečių kariu
menę anglų vyrai neklausy
tų. Žinoma, vokiečiai galė
tų ne vieną užtai sušaudyt. 
Bet ar šiandien mažai jau 
nušauta?

Jei vokiečiai pabandytų 
vesti savo naudai Anglijos 
fabrikas ar geležinkelius, 
tuojaus visoj šalyje sustotų 
kiekvienas ratas.

Bet daleiskime, kad vo
kiečiai uždeda ant Anglijos 
gyventojų mokesčius. Da
leiskime, kad mokesčius pri
sieina mokėti. Išmintingas 
žmogus, užpultas plėšiko ir 
prispirtas prie sienos gra
sinimu "pinigai arba mir
tis,” visuomet atiduos savo 
laikrodėlį. Jis žino, kad lai
krodėlį gali gaut kitą, bet 
kitos gyvasties jis negaus. 
Jeigu jis galėtų plėšiką net 
ir peršauti, tai ir tuomet 
šviesaus proto žmogus grei
čiau sutiks atiduoti savo lai
krodėlį, negu susitepti žmo
gaus krauju savo rankas.

Toks Anglijos užkariavi- laikraščiai paminėjo ją tik aukaukit klerikalų fondui/ 
as gali būt baisus tik vai- keliais žodžiais. Jiems tas'nes kiekvienas jūsų centas 
inčiai Anglijos luomai, nesvarbu, nes ten ne apie stiprina juodosios armijos 
arbininkų ir beturčių kla- jų reikalus kalbama. Dar- galybę T Ir tie žodžiai iš-

mas gali būt baisus tik val
dančiai Anglijos 
Darbininkų ir beturčių kla
sė nuo to vienok nieko ne
nukentėtų. Russell aiškina 
taip:

"Didžiausia suma pinigų, 
kokią tik vokiečiai galėtų iš 
Anglijos savo naudai ištrauk
ti. galėtų būti pilna nuoma 
už žemę ir gamtos turtų šal
tinius. ]"■ ' 
jos ūkininkai už naudojimąsi 
žeme turėtų mokėti Vokieti-j 
jos valdžiai nuomą. Bet šian- i 
dien Anglijos ūkininkai pri
versti tokią pat nuomą mokė
ti tituluotai ar privilegijuotai 
Anglijos aristokratijai, arba 
stambiems žemvaldžiams, ku
riuos Anglijos liaudis jau ir 
pati senai rengiasi nuversti.” i

. Beto, kaip Russell sako, ' . .
vokiečiai vargiai galėtų iš- yodė, andai, kaip Lietuvos 

I spausti iš Anglijos daugiau 
mokesčių savo naudai, negu 
Anglija dabar išspaudžia 
pati iš savęs ginklams ir 
nuolatiniam laivyno didini
mui. nekalbant jau apie 
tuos tūkstančius jaunų vy
rų, kurie šiandien krinta 
ant karės lauko.

Nesipriešinimas Anglijai 
lėšuotų milijonus. Bet ša
lies apgynimas lėšuoja taip- 
pat milijonus. Šiandien An
glija išleidžia karės reika
lams kas diena po $15,000,- 
000. O kur nuostoliai dėl 
prekybos sustojimo, kur žu
vę laivai ir žmonės?

Viską smulkiai apskait- 
liavus, apsigynimas pasiro
dys kur-kas žmonėms pra
gaištingesnis, negu nesi
priešinimas.

Žinoma, sako Russell, vi-■ 
skas priguli nuo to, dėlko 
žmonės nesipriešina (jeigu 
taip butų):

"Jeigu jie nesipriešintų. Į 
mokėtų užpuolikams mokes
čius arba mirtų iš jų rankų 
vien 1

r bininkų gi spauda Amerikoj 
labai silpna, negalės tokį 
milžinišką raportą perspau
sdinti.

Taigi nors raporto su
trauka jau išsiuntinėta ir, 
nėra abejonės, bus išsiunti- 

Kitaip sakant. Angli- nėtas pilnas raportas (jis 
nnH> „7 na.iArnma.si neįšspausdintas), Vie-

nok šalis jo nepamatys.

"BEDIEVIAI” PAŠALPOS 
LIETUVOJ NEGAUNA.
"Naujienos” išspausdino 

kitą žinomos Lietuvos rašy
tojos Žemaitės laišką. Pir
mutiniam savo laiške ji nu-

galybę!” Ir tie žodžiai iš
sipildė.

"Naujienos” teisingai pa
stebi, kad dabar —

"Kada Lietuva išbris iš 
kruvinųjų karės pelkių, tai 
jai reikės vilkti ant savo pe
čių ne tiktai sunkią karės bė
dų naštą, bet ir kietą įsivy
ravusios kunigijos jungą. 
Klausimas da: katra tų dvie
jų blogybių yra aršesnė?” 
Ir nuo to jungo Lietuvai 

jau nelengva bus pasiliuo- 
suoti. Ji galės sutrupinti ir 
išluoti iš Lietuvos tiktai 
naujos revoliucijos banga.

duoda visuomenei visą isto
riją, paliečiančią Hearsto 
susirišimą su Leo Frank 
nulinčiavimu. Šitas pasa
kojimas užima vieną iš gel
toniausių ir pikčiausių gel
tonojo žurnalizmo istorijos 
puslapių. Nejauku daros 
pamislijus, kaip žmonės 
brenda purvan, kad tik pa
sipelnius ir pagarsėjus. Pa
sakojimo teisingumą užtik
rina A. B. Mac Donald, ku
ris buvo parsiųstas į Atlan
ta. Georgia, kad patirti 
priežastį, kurios dėlei te
nykščiai žmonės tapo pašė
lusiai sukiršinti prieš Fran
ką. Jį pasiuntė ten minėtas 
laikraštis. Ir jis (Mac Do
nald), viską ištyręs to vis
ko kaltininku perstatė 
Hearstą, kuris Bostone kai- nepasiekiamos

meryje skaitom korespon
denciją iš So. Bostono: 

"...reikalavimas sveiko dva^ 
sios peno nei kiek nemažėjo, 
bet didinosi ir augo. Katali
kai vis labiau pradėjo susi
prasti ir reikalas katalikiško 
iaikraščio vis labiau aiškėjo.” 
Vadinas: Amerikos lietu

viai iki šiol katalikiškų lai
kraščių neturėjo. Rymo 
Katalikų Susivienijimo lei
džiamas "Draugas,” kuni
gų "Pažanga," kun. Milu
ko "žvaigždė," kun. Sauru- 
saičio "Šviesa" ir pagaliaus 
zakristijono Tananevičiaus 
"Katalikas,” tai vis ne-ka- 
talikiški laikraščiai. O ne
labai senai da tas pats kun. 
Žilinskas nuolatos per pa
mokslus agitavo už tuos lai
kraščius, o ypač už "Drau
gą," nes tai esąs geriausis 
katalikui laikraštis, nes jį 

i leidžianti didžiausia katali
kų organizacija.

Šitaip mulkinti tamsius 
žmones, ir tai da kataliky- 

i bės skraiste prisidengus, 
reikia turėti ypatingą sąži
nę.

i

į

MEILE.
Nėra pasaulyj didesi® 

meilės, kaip žemės prie žn® 
gaus. Musų prigimtoji mH 
tina—-drėgnoji žemelė, ka® 
ji mus myli!

Yra moterų didžiai mji 
linčių savo kūdikius ir — lai 
biausia — nenusisekusius.1 

Kitos myli savo vyrus in 
— labiausia girtuoklius ir 
grubijonus; palaiko jų gy
vąją sielą ir tankiai priver
čia pasigailėti jų ašarų.

Abelnai, moterįs — pri
gimtos altruistės, mielašir- 
dingosios seseris: jos tveria 
meilės karaliją ant žemės.

Gi pati Žemė teikia joms 
; Kantrybės 

pavyzdį ir pataikumą mei
lei: plėšo ją įvairiais geleži
niais įrankiais, drapsto pur
vais, suverčia visas liekanas 
ir apverčia visokiomis šiuk
šlėmis. Žemė visa tai iš
kenčia ir pakelia ir už visą 
tą žiaurumą ir panieką lin-

I t

I

DAR APIE KLERIKA
LUS.

Visi jau žino, kas yra kle
rikalai. Musų spaudoj jau 
nesykį aiškiai buvo priro
dyta, kad tais klerikalais 
yra kunigų partija, kad jos 
organu yra "Draugas,” o 

, o šiojo lekajum — "Katali- 
• kas." Bet "Draugas" vis 
spardosi ir ginčija, kad jis 
ne klerikalas.

Šitoks užsigynimas savo 
tikrojo vardo nepatiko jafl 
net "Vienybei 
kų,” kuri f 
"Draugui" pritaria, 
kaip ji paskutiniam 
numeryje prabilo:

"Klerikalas litera 
reiškia kunigų partijos narys 
(clero). Klerikalas, tai pase
kėjas tos partijos, kuri sten
giasi. kad dvasiškija arba ku
nigijos kasta ingytų valdžią 
valstybėje. Arba apskritai 
sakant, viską ir visur vado
vautų dvasiškija.

"Mus gi klerikalai, ypatin
gai susispietusieji apie ’Drau. 
gą’ ką tik nedaro, kokių prie
monių ne griebiasi, kad tik 
ingauti valdžią, bet mes tos 
valdžios dar neturime, tai vi
sa kova susideda tik už vado-

• vavimą. Kam sutverta vy- 
čiu organizacija — tai busia- 
moji - klerikalų kariuomenė. 
Kam organizuojama klerika- 
liškon organizacijon darbi
ninkai — tai ingavimui liau-; 
dij pamato ant kurio butų ga
lima pastatyti savo valdžią. 
Kam norima monopolizuoti 
kad ir p. Šimkų, nuo ko nu-i 
kenčia aukų rinkimas, kas 
aiškiai nekatalikiška-nekrik- 
ščioniška. — Tai visuomenėje 
išdirbimas geresnės opinijos. 

"Ir po to viso 'Draugas’ 
drista sakyti, kad jis nekleri- 
kalas. o tik katalikas. Jei 
jau jis taip atkakliai tvirtina, 
kad žemė nėra žemė, medis 
medžiu, o klerikalas klerika
lu. tai mes turime manyti, 
kad musu klerikalai nori pri
sidengti katalikybės skraiste, 
kas suprantama neišeis kata
likybei ant naudos.” 
Vienam pastarųjų savo 

“ numerių "Draugas” da syki
poteriautu, | užsigina Jderikalo vardo,

T" .ir 
Kas prie tos pat progos išnieki- 

priešingas tai disciplinai, ga-; na sociialistus ir laisvama- 
■" - . Ke- nius. Todėl "V. L." savo

lems atsakė stačiai, kad — .biciuoliu nurodo, kad jau 
- - - - - ir tas pats jo užsiginimas

klerikalai užgriebė į savo> 
rankas Lietuvių Draugiją 
Nukentėjusiems dėl Karės 
Šelpti, c dabar ji rašo, kaip 
toji klerikalų valdoma drau
gija darbuojasi. Klerikalų 
šeimininkavimą verta visuo
menei žinoti, todėl paduo-, 
dam čionai keliatą ištrau
kų:

"Lietuvių komitetą (Drau-j 
giją. Red.) nukentėjusiems • 
nuo karės šelpti, atplėšę į1 
savo nagus (kaip jau žinote), 
ištempė suvisu ant savo kur- I 
palio. Pradėjo po senovės į 
kauniškiai veikti: labai pla- į 
čiai išsiplėtė ir labai augštai ‘ 
iškilo. Mat Lietuvių Komite- ; 
te gubernatorius garbės na- i 
riu. rusų vyskupas taipgi 
garbės nariu... Tokius su-! 
lūs priešakyje pastačius, į 
galima mandravoti! Visi to- : 
kie didikai, duoda pašalpas, i 
patarimus — bepigu veikti, ’ 
po savam: per geras protek- | 
cijas pinigų kiek reikiant. Iš j 
kunigaikštienės Tatjanos ko
miteto gauna 25 tūkstančius 
į mėnesį; o kiek iš pašalinių 
aukų, to niekas nežino.” 
Bet nemanykit, kad tie

i

i

Lietuvnin- 
šiaip visame 
’ ' Štai

savo

literon

bėjo už Franką (kada Sla- 
ton mirties bausmę pakeitė 
amžinu kalėjimu), o Atlan
toj savo leidžiamajame lai

kraštyj "Atlanta Georgian” 
apkvailino publiką su tau
riausiomis melagystėmis a- 
pie Franko kaltumą taip, 
kad minia buvo gatava nu- kui jos atsimoka žmogui ge- 
linčiuoti netik Franką, bet ru. Labu geros, mylinčios 
ir jo apgynėjus.” motinos; man kartais išro-

Toliaus seka visa istorija, do, kad ją iki ašarų priveda 
bet, man rodos, neapsimoka ' kiekvienas dasilytėjimas ir 

Į ji pakartoti. Užtenka trum-! dalinimosi 
Ipai pasakyti, kad toki lai
kraščiai, kaip Hearsto, di
džiausią paramą duoda 
tiems, kurie neša Hearstui 
pelną. Kaip Hearstas ga
tavas, kad ir pragaran eiti, 
by tik pasipelnius, vadinas, į 
su dūšia ir kunu atsiduot do
leriui, taip ir jo laikraščiai. 
Todėl toki laikraščiai dar
bininkų klesai naudos negali 
atnešti, priešingai — blėdį. 
Jie savo veidmainiškais edi- 
torialais sudemoralizuoja 
darbininkus ir sulaiko juos 
nuo pažangos. Ir darbo 
žmonių, perkančių tokius 
laikraščius, centai prisideda 
prie palaikymo dabartinės 
kapitalistiškos systemos. 
Vadinas, patįs darbininkai 
leidžia savo centus, kad dar 

i ilgiau palaikius ant savo 
sprando kapitalistų jungą, 

j Darbininkai, mums rei
kia sveikos pamokos, o ne 
! perkoštos per geltonojo žur
nalizmo sietą. Tokią pa
moką mes galime apturėti iš 
socijalistiškų laikraščių, ku
rie tik ir ekzistuoja tam, 
kad suteikus tikras žinias 
ir sveiką pamoką darbinin
kų klesai. Ir todėl darbi
ninkai privalo remti savo 
žumalizmą, tai yra socija- 

: listiškają laikraštiją, 
j Broliai, mokinkimės ir 
pratinkimės simpatizuoti 
savo draugams, o ne prie
šams. Duokime morališką 
paramą tiems, kurie yra tei
singumo idealų reiškėjais, o 
ne tiems, kurie klampoja 
veidmainybių pelkėse.

Margeris.

RANKPELNIS" TRAU
KIAMAS TEISMAN.
"Rankpelnis” praneša, 

kad kun. Norbutas, "Išeivių 
Draugo" leidėjas ir redak
torius, traukia jį teisman. 
Už ką? "Rankpelnis” savo 
skaitytojams aiškina taip: 

”Jųs atmenate incidentą J. 
Žiugždos su kun. Norbuta. 
Šiugžda buvo apskelbtas 'Iš
eivių Draugo’ No. 7 š. m., 
kad jis buk po kiek sykių 
keikdavęs Dievą ir bažnyčią, 
ir tik tada atsiversdavęs, 
šaukdavęsis Dievą ir kunigą, 
kaip koją nulauždavę. Šiug
žda pareikalavo iš kun. Nor- 
buto prirodymų tam: už tei
singą prirodymą skyrė 10 
svarų. Bet kun. Norbutas 
nieko Į tai neatsakė. Todėl 
Šiugžda ’R-nio’ No. 16 pava
dino jį melagium ir šmeiži
ku.”
Už tą kun. Norbutas ir 

kabinėjasi prie "Rankpel- i 
"R—nis” yra- Škoti-

I i su ja visuo-ko 
žmogaus darbininko.

O, mylimoji — džiaugkis!
— žemė.

Džiaugkis, 
mums gausybes ir gardu
mynus!...

Džiaugkis, 
mums teikiamomis žydin- ( 
čiomis gėlėmis!

Džiaugkis, teikiančioji I 
mums kvepiančiuosius aro- j 
matus. O, išaugštintoji —j 
džiaugkis! e ,

Džiaugkis skanumo vai- ; 
siais mus vaišindama!

Ištvirkusiam, nelabam 
žmogui tatai pasirodys juo
kinga. Jis vis brenda ir 
grimsta nedorų geismų be
dugnėn. Jo slaptybių 
kas nežino... Jis gyve™ 
Kaino gudrybėmis.

Bet Žemė tą viską regi® 
žino.

Žemė — tavo motina 
atidžiai veda savo 
elgimosi suskaitą.

Vargas miestui ir 
tai šaliai, kurioje 
reikštų gyvenimas 
nių teisingųjų”.... 

j Tuomet rūstybei, k^ 
ir nuožmumui nėra ry® - 

i Nejaugi žmogus ujH 
likimą Sodomo ir GoM~~j 
Gerkueanumo, Pompe® 
Stabi jos, Kašo-Miči®
salų šv. Martininko, ■ 
mos, visos Kalabrijo® 
daugybės kitų vietų, ■ - 
lėmis kančiomis apmo® 
siu Žemei pritrukusiai 
trybės...

Ji baudė žiauriai. Jos ka
tastrofos stebuklingos.

Vis tai stebuklingosios 
pasaulio pabaigos, kurias 
Biblija grūmodama prana
šauja ir baugina žmoniją už 
įpuolimą nuodėmėsna.

Bet mes dar gyvename, 
reiškia, yra dar šventų žmo
nių ant žemės!

Tiktai dėlei jų mus Žemė 
dar gailisi.

Ji mus taip myli!...

teikiančioji

didžiuokies

i

arba mirtų iš iu ranku . . . .
...... tik dėto, kad jie bijosi P1?1®“ fe”??1 “““fe* į 
kariauti, tai suprantamas da- Hll. _ _ . .

. kad tuomet jokios gar--patįs veikėjai už "darbą,” į 
jiems negalėtų būti. —

"šelpimas labai platus ir 
augštas. o labiausiai — gar
sus. Kanceliarija plačiausia 
su daugybe darbininkų; visų J 
algos didžiausios, už kiekvie
ną žingsnį ar piršto pamoji-' 
mą brangiai apmokama." 
Tuo tarpu gi —

"čia ant vietos (Suprask: 
Vilniuje. Red.) pabėgėliai, 
padegėliai — gauna pašalpą 
tik seniai, vaikai ir bobelės, 
kurios negali darbo dirbti. O 
tos pašalpos pusę ar bent da
lį jie atiduoda atgal ant Die
vo garbės — mišių, ekzekvi-! 
ju... Kurie gali uždarbiauti, I 
nieko negauna: tvirtesni vy- j 
rai ir moters, kas negavęs' 
darbo, nors badu dvėsk.” 
Bet klausykit toliau:

"įtaisytos prieglaudos gim- 
nazijų mokiniams ir moki-! 
nėms. kur prižiuroma. kad' 
rytais, vakarais p_______ _ . _ v
šventadieniais mišių neapleis- kaip sv. Petras Jėzaus, 
tu. brostvas dėvėtų... — 
i ’ _
Ii sau patvoryje sėdėti. Ke
lioms gimnazistėms pabėgę-! T* ................................... i
bedievės negaus pašalnos." 
Žemaitė pasako mums ir ai_š£iai_ įudDa esant jį kleri- 

kaip Lietuvos juodvarniai , ’ 
aiškina žmonėms dabarti
nės karės priežastį:

"Kunigai per pamokslus: 
griauna, šaukia, jog tai ’Die-' 
vo rykštė’ leista už musų nu-, 
sidėjimus — bedievystę, nie-; 
kinimą. nepildymą prisaky- j 
mu bažnyčios šventos, blogu i 
raštų leidimą .—■ 
mą... Na. jie savo naudai ir 
darbuojasi išsijuosę.” 
Šitas Žemaitės laiškas ai- įtlKras KieriKaias: i

LIETUVIAI NETURI KA
TALIKIŠKO LAIKRAŠ

ČIO.
Šitokia pasaka jau ke

lintas mėnuo beveik kas ne- 
dėldienis kartojama So. Bo
stone per pamokslus. Ji 
skelbiama tamsiems lietu
viams vietoj Dievo žodžio. 
Ji prasidėjo beveik nuo to 
laiko, kaip kun. Kemėšis ap
leido "Draugą” ir atvažia
vęs So. Bostonan pradėjo 
organizuoti savo laikraštį. 

Lie- Nuo to laiko ir pradėta ka-

lyka: 
bės __
Tuomet jau verčiau eiti ka- j 
rėn ir mirti kovoj. Bet jei
gu j ie mokėtu mokesčius ar
ba mirtų su tuo įsitikinimu, 
kad vien tik šitokiu budu 
pasaulis gali būt išmokintas 
kiltesnės drąsos, negu mili- • 
tariškoji; jeigu jie mirtų ar ; 
mokėtų mokesčius tuo tikslu. ’ 
kad paliuosavus pasaulį nuo 
karių, gyvu pavyzdžiu paro
dydami. jog geriau yra nu
mirti pačiam, negu nužudyti. 
kitą, tai tuomet bailiais jų 
jau negalima vadinti. Mokė- ; 
ti mokesčius arba numirti! 
dėl tokios idėjos butų daug •. 
didesnė garbė, negu numirti 
karės lauke. Jie galėtų su; 
pasididžiavimu tuomet sa-; 
kyti: 'Milijonai nesipriešini
mui. bet nė cento žmogžudvs- Į 
tei!’ ”
Bet kodėl tad nė viena 

• šalis nepadaro tokio garbin
go žingsnio ? klausia p. i 
Russell ir pats atsako:

"Todėl, kad visi bijosi. Į 
žmonės velija sau geriau eiti į 
būriais i kare ir žūti tenai 
tūkstančiais, negu stoti po 
vieną ir mirti už prakilnų ' 
principą.”

j
I
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AR BUS PASKELBTAS 
RAPORTAS.

"Naujienose“’ skaitom ši
tokią pastabą:

’Tndomu žinoti, ar Suv. 
Valstijų kongresas paskelbs 
industrialinių santykių ko
misijos raportą?

"Raportas suteikia baisy
bę žinių apie darbininkų pa
dėjimą šioje šalyje. Bet dėl
to, kad jisai teisingai nušvie
čia dalykus, tai Jisai yra la
bai nemalonus kapitalistams.

"Raporto paskelbimo, ži
noma, reikalaus socialistų at
stovas kongrese Meyer Lon- 
don. Jeigu-gi jo reikalavi
mas bus atmestas, tai nieko 
nepaliks daugiau, kaip pasi
imti tą darbą ant savęs So
cialistų Partijai. ,

"Toks svarbus dokumentas 
negali palikti archivuose.” 
Bet klausimas, kokiu bu

du Suv. Valstijų kongresas 
gali tą raportą paskelbti? 
Juk savo’ organų kongresas 
neturi. Tas priguli nuo pri
vatinės kapitalistų spaudos, 
ar ji skelbs jį ar ne.

Raporto sutrauka yra 
iau išsiuntinėta laikraš
čiams. Ji užima daugiau 
kaip 130 spausdintų pusla
pių. Tečiaus kapitalistų

I
I

Tečiaus kapitalistų

Daugiausia jų pasiima

nio." ”R—nis:
jos-liet, socijalistų organas. 
Adresas: "Rankpelnis,” 6 
Main st., Bellshill, Scotland.

Apie Hearsto
žumalizmą

žmoi

n<

I
I

kalu. nes —
"Ten pasakyta: 'Kas kita 

arba žmogus be sąžinės — 
reiškia: jokis laisvamanis ne
turi sąžinės. TaiD koliotis 
jokis geras katalikas neiš
drįs. tą daro tik klerikalai 
nužeminimui savo politiškųjų 
priešų.”

. , ... Kažin, kada '“Draugas”
Pilietiškos drąsos, 

l kad prisipažinus, jog jis yra 
“ tikras klerikalas?!

dalykų stovį t tvit.tttpt ka.
dabarties Lietuvoje. Jis pa
rodo, kad dabar tenai bai
siai įsigalėjo juodoji spėka 
— klerikalizmas. Ir ta pa
vojinga Lietuvos žmonėms 
spėka išaugo iš Lietuvos 
nelaimės, užgriebdama į sa
vo rankas šelpimo darbą. 
Taigi musų žodis išsipildė. 
Amerikos lietuvių socijalis- 
tiškoji spauda iš pat pra
džios išreiškė Lietuvių 
Draugijai Nukentėjusiems 
Šelpti nepasitikėjimą, kaip 
tik pasigirdo, kad Lie- i,uv w i<uhv h pnucia n.<»- 
tuvos kunigai užgriebė tą talikams kalti į galvas, kad 
draugiją į savo jėzuitiškas lietuviai neturi katalikiško 
rankas. Ypač "Keleivis” laikraščio. Netik pamoks- 
daug apie tai rasė. Šitose luose kunigai taip kalba, bet 
skiltįse visuomenė buvo, ir laikraščiuose rašo. Štai 
nuolatos perspėjama: "Ne- paskutiniam "Draugo” nu-

I

Prie geltonosios spaudos 
bene tik aršiausiąją vietą 
užima Hearsto leidžiami lai
kraščiai. Jau žinome, kad 
iš geltonojo žurnalizmo na
gų neišsprunka nei vienas 
teisybės žodis pilname savo 
švarume. Visad jis tampa 
suterštu. Žinoma, melagys
tė ir veidmainystė, graži 
kombinacija, — nėr ką ir 
besakyti daugiau! Tečiaus 
nei vienas laikraštis, pri
klausantis prie geltonosios 
spaudos, taip vaizdžiai ne
pasirodo morališkai nusmu
kusiu. kaip kad Hearsto lai
kraščiai.

Hearsto dienraščiai ban
do įtikti visiems ir visada. 
Vadinas, nori tarnauti ir 
ponams ir darbininkams. 
Rasi, tik todėl šitie laikraš
čiai vienam savo numeryje, 
ypač editorialuose, agituoja 
už darbininkus, o kitame — 
jau už kapitalistus.

Tečiaus pikčiausia Hears
to laikraščių yda yra šita. 
Jie visada su didžiausiu pa
mėgimu rašo apie viso
kius skandalus. Gi asmenis, 
įveltus į tuos skandalus, vei
kiausiai, pasmerkia. Žino
ma, kad patraukus visuome
nės užuojautą ir įgavus dau
giau skaitytojų. Vienok, 
jei tik tie asmenįs, ar šio
kiu ar kitokiu budu, tampa 
išteisintais, tad Hearsto lai
kraščiai savo editorialuose 
tikrina visuomenei, buk jie 
daugiau prisidėjo prie ištei
sinimo.

Pagaliaus konstantuosiu 
čia vieną labai nešvarų fa
ktą.

"The New England Socia- 
list" sako: 

laikraščio

Klerikalbemiams nesiseka.

Bėda 
Senas ’Kansas City Stanikams! 

reporteris pa-

1

Hyde Parko klerikalai 
surengė prakalbas, kad iš
plūsti socijalistus ir gauti 
šėrininkų arba nors prenu
meratorių savo rengiamam 
kapuciniškam "Darbinin
kui.” Bet iš tų trijų užma
nymų vos vienas tenusise- 
kė, ir tai nepilnai, t. y. iš-Į 
plūsti socijalistus, nes juki 
klerikalų kalbėtojai tai ge-; 
riausi šmeižimo amate eks
pertai, tatai socijalistus 
šiaip-taip išplūsti jiems pa
sisekė, bet šėrų ir prenume
ratorių savo "D." negavo 
nei užkeikto cento, o "Ke
leivio” socijalistai per jų 
prakalbas užrašė net apie 
pusę tuzino.

Tai mat, kas pasėjo, o kas 
vaisius surinko. Klerikalai 
surengė prakalbas, o socija
listai pasinaudojo. Negana 
to, kada klerikalai pasišau
kė svetainėn policiją išva
ryti socijalistus, tai polici
ja _bemaž jų pačių neišvarė, 

musų špitolnin-

Raulukas.

s Skriskite Dainos...
Skriskite dainos 

Iš skausmo nupintos, 
Skambėkite švelniosios 

Lyrų balsais;
Kilkite dausosna 

Džiaugsmo apimtos,
Banguokite, plaukite 

Meilės garsais.
Neškite ilgstančiai 

Dvasiai ramybę,
Teikite liaudžiai 

Kovoj ištvermės;
Kelkit iš snaudulio 

Miegančius brolius
Ir kvieskit į kovą 

Su burtais nakties.
Jūsų galingi 

Akordai laisvieji
Iš prietarų tvano 

žmoniją vaduos;
Išgirdę jų aidą 

Vergai skriaudžiamieji ' *
Visi bendrą himną 

Kovos uždainuos.
Vardinas.

30. vm. 15.
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nuo bankruto.
Bet kas juos tokiais pada

rė? — kunigas! nes jis 
kas šventą dieną ir prastą 
vakarą kala ir kala į galvą 
kaip reikia gyventi, ne
susidėk su bedieviais, ir 
dirbti, nes aiškiai pasakė: 
„darbas yra atgaila už grie- 
kus, ar savus, ar tėvų, ir 
mes turim darbo nebijoti, 
bet dirbti, nes visi dirba, tik 
cicilikai nori sumažinti dar
bo ir vesti žmones prie iš
tvirkimo.”

Bet, negana to, ką pats 
keikias, dar pasikvietė kokį 
ten vyčių redaktorių iš 
Worcesterio, Al. Račkų. Tas 
vargo bernelis jau antras 
mėnuo kaip vargsta kunigų 
labui. Turi šnipinėti po 
žmones, rašyti į „Draugą” 
nebūtus daiktus, Marijonai 
padėti grindis išmazgoti,

i
Į
i
I

ATHOL, MASS. 
Fanatizmas neturi nei akių, 

nei širdies, nei žmogiš
kų jausmų.

Pas mus žmonės gyvena 
susimaišę, įvairių pažvalgų, 
kaip tai: klerikalai, laisva
maniai, socijalistai. Lais
vamaniai ir socijalistai ne
turi kuo pasigirti, kas vie
tos gyventojus nustebintų. 
Kitaip yra su klerikalais- 
katalikais. Jiems netinka 
nei vardas klerikalo, bet ak
lo fanatiko ir kAitančio 
žmogaus be žmoniškų jaus
mų, t. y. gyvos stovylos var
das jiems tinka. O pas mus 
tų stovylų yra gana daug, 
kur meldžias, kryžiavojas 
bažnyčiose, laikraščių skai
tytojus veja iš namų. O 
kad ne, tai patįs bėga tarsi 
nuo baisios epidemijos.

Už savo tą fanatišką ver
gavimą yra gerbiami kuni
go, giriami bažnyčioje, per 
tai jie nemato nė savo tau
riausių darbų, kurius atlie
ka vardan Dievo, jie nema
to per savo aklumą, kaip 
-'aties Dievo prisakymus 
minioja.

Štai keletas pavyzdžių: 
kelios moterėlės, kurios bi- 
• v • * i __• x v y vių cii im i<x ctu*jo sviesos , Šv. Onos draugi- barškėjo keUatS naujų sen- 
jos nares, 3 d. rugpiučio nu-; g Worcester, Mass.,
ėjo malkų vogti i DiamondJr K*£fordj Conn. Viena 
Mateli Co. Sargą pamaciu- j jr ”veik(s” 15 d rugp. 
Šios bego skersai gelezmke-.į išbė ; beveik 
lio ir raną trūkis parmušė vos kostiuBme» ublikai 
ant žemes, lauždamas 3^,^ bet 
sonkauliūs ir nuplaudamas,juoką — spruko atgal. Pu- 

?.r blikai buvo gražių ”fonių.” mirė Greenfield o ligonbu- &
tyj.

Mat, socijalistus keikia, 
kad jie nori žmonių būvį 
pagerinti, ir sako, „Dievo 
nebijo.” 7 -------------
kė: „sekmas nevogk, 
vargšai nesusipranta, kad 
kapitalizmo tvarka priver
čia Dievo prisakymus su
minti.

sjmis dienomis apsivedė 
tuli č—uskai, tikrų bro- 
lių tikai ir buvo ne bile ko
ki Audiniai katalikai, bet 
eidai kas sąvaitė išpažin
ties • norėjo dar imti kokį

i

Ii „tėvelių” čeverykus „nušai- 
nyti.” Sykiu ir „Vyčius” 
reikia mokinti civilizacijos.

Rugpiučio 15 d. lošė kokį 
ten „farsą,” tai vyčiai ir pa
tį generolą Račkų svaidei 
obuoliais ant pagrindų. Rei- 

jškia, lavinas į generolą cie- 
jliuoti obuoliais, o į bedievį, 
žinoma, pataikys ir su ak
meniu.

Į vyčių armiją dabar at-

yra 
soci-

savo

Parapijonas.

LA PORTE, IND.
Skaitant lietuvių laikraš- 

Juk Dievas paša- čius, o ypač „Keleivį,” mato- --- — RzU- -Z_r__•____ •bet si iš visur žinių apie lietu
vių gyvenimą ir jų elgimo
si, iš musų-gi miesto tik į 
metus sykį pamatai kokią

MONTELLO, MASS. 
Apie kunigų politiką turi 

būt kalbama. Kunigas 
šmeižia pirmeivius. 

Ex-socijalistai „avinų aba
ze.”

Tūli neįsigilinę Į dalyką 
sako, kad Montello kores
pondentai rašydami apie 
kuniginių veikimą tik išgar
sina juos. Aš su tuo išvedi
mu nesutinku ir turiu pasa
kyti: „Ne tas yra žinantis, 
kuris pamatęs ylą iš maišo 
išlindusią pasakys, kad yla, 
o tas žinantis, kuris esančią 
maiše ylą pasakys, kad tai 
yla ir ji išlįs iš maišo.” Taip
gi korespondentai žino, jog 
kuniginių klerikalų veiki
mas yra blėdingas drbinin- 
kams, o jų prakalbos 
rengiamos šmeižimui 
jalistų ir jų spaudos.

Nemažai randasi be
pažvalgų žmonių, kurie iš
girdę kunigužių skelbia
mus apie socijalistus iš
mistas palaiko juos už tei
sybę. Ot, čia koresponden
tų jau ir yra pareiga teisy
bės faktais nurodyti kleri
kalų klaidas ir begėdiškas 
melagystes žmonių akyse.

Aš pats tankiai pabriežiu 
apie vietos dūšių ganytojus, 
kaip jie organizuoja Į aba
zą tamsiąją liaudį; aviny- 
čioj (bažnyčioj) iškolioja 
socijalistus „piemenims” 
ir t.t, o paklusnius avinus 
išgiria, rengia „prakalbas;” 
aiškiau sakant, pliovones.

Paminėsiu jų „prakalbas” 
ir 13 liepos. Pavyzdin, kun. 
Jakaitis sakė: „’Keleivis* 
daro girtuoklius!” Kur-gi 
gėda, taip kalbėti publikoj? 
"Keleivis” visuomet kovoja 
prieš girtuoklybę: jame til- 
psta nuolat straipsnių prieš 
girtuoklybę; knygutę išlei
do „Alkoholis ir Kūdikiai,” 
kurioj gana aiškiai nurodo 
blėdingumą girtuoklystės. 
„Kel.” red. S. Michelsonas 
Montelloj keliatą kartų kal-

žinutę ir tą, dažniausia, me- bėjo apie blogas girtybės 
lagingą.

Lietuvių čia
pasekmes. 0 kunigai drįs-

' dėl, kad jo brolis S. B. (irgi ir kiti jiems panašus, ku-1 BRIGHTON, MASS.
l------- x-j--------------------v;- _špaltose vien tik

melus, šmeižimus ir judošiš- 
1 kas provokacijas skleidžia 
tarpe lietuviškos visuome
nės. Vietoje savo tautie
čius pamokinti ką nors ap- 
šviestesnio, prakilnesnio, jie 
piškina apie pramanytas 
"raudonrankių” draugijas 
insinuacijas. Prieš tokius 
laikraščius išnešta papeiki
mo rezoliucija.

6. Po 6 mėnesių nutarta 
vėla laikyti vietinių draugi
jų konvencija. Viršininkais 
draugijų ir Knygyno ant 
sekančių 6 mėnesių išrink
ta : pirm. — Jonas Raulinai- 
tis, sekr. — St. Janaraus
kas, kasierium — Al. Misiu- 
kevičia.

V. Černiauskas.

ex-socijalistas) žada mokin- rie savo 
tis kuniginio amato.

H. Š. prašė kuopą, kad su- i 
laikytų „Kovą,” nes pati, 
kaip tik pamato socijalistiš- 
ką laikraštį, tuoj Įgaunant 
pykčio ligą . H. Š. dabar 
apleido kuopą.

K. U., 2 metu atgal ėmė 
civilišką šliubą, o dabar kri
kštijo vaiką pas kuniguži.

Sykį užklausiau juos, ko
dėl taip žemai nupuolė? At
sakė, buk pačios to reika
lauja ir netobulų ypatų rei
kalavimai reikią išpildyti. 
Ne, vyručiai, netobulos ypa- 
tos reika tobulinti, jas pa
mokinti, o ne pildyti jų rei
kalavimus.

Yra ir daugiau ex-socija- 
listų; tūli varo agitaciją 
prieš socijalizmą. Well... 
"broliai,” laimingos kelio
nės Į avinų abazą. Bet atsi
minkit, kad mindžiojat tą 
brangią idėją — socijaliz
mą, kuris kiekvienam dar
bininkui nušluostis kruvi
nas ašaras ir paliuosuos iš 
sunkiai varžančių retežių!

P. A. Vizbaras.
I

SPRINGFIELD, ILL. 
Lietuviškų Draugijų Kon

vencija.
Rugpiučio 15 d. Įvyko vie

tos lietuvių draugijų kon-

_____ ____ gyvena ke- besąžiniškai meldo-i 
lėtas šeimynų ir keliolika p • Todėl, montelliečiai, lai-!
pavienių ypatų. Nėra kam 
ši būreli lietuvių suorgani
zuoti. Sutverus kokių kuo-

tena; „nekaltybės" šliubą, | pelę ar draugiją vis tik ga- 
bet knigas nedavė, tai ėmė lėtume ir mes drauge n/'T.c. __~___________________ - ■ •_____nors ėtnyčios dienoje, kai
po atiinimą Kristaus ”mu- 
kos.”

Na, r jie mato per savo 
aklą inatizmą, kad min
džioja Jievo prisakymus? 
Juk Divas prisakė: „de
šimtas egeisk moteries ar
timo tao.” Ar sesuo pir
mos katos nėra artimas?

O štaiir vėl katalikiško 
fanatiko žiedas, kuris pra
žydo 19 L rugpiučio, Dia- 
mond Mich Co. dirbtuvėj. 
Tenai di-bo R. K. ir P. D. 
abu švogriu, blaivininku, 
parapijom. Dirbo nuo die
nų už molestį $1.50 už 10 
vai. darbo. R. K. taip plėš
davo tame darbe, kad ir 
vardą turėjo „katalikiško 
mulo.” Bet ?.D. buvo silpne
snis, 4r negilėjo taip dirbti, 
tai R. K. ^pamokino:” da
vė į galvą su lentgaliu 2 
apie 30 ilįnL P. D. kri- 
colių storio, 4-rių pločio ir 
to ant žemes: pašaukus gy
dytoją pasisekė atgaivinti, 
bet šnekėti nešneka, guli

_ ! su 
pažangiąja visuomene pro
gresuoti.

Dabar-gi, nesant kiltesnio 
jaunimo dvasiai veiksmo, 
veikiama šiaip: sudeda vai
kinai subatvakryje po 50c., 
nuperka bačkutę alaus, pri- 
perka degtinės ir geria, kol 
apsvaigsta; neretai ir muš
tynių iškįla. Taip nesenai 
vieną iš kitur atvykusį vai
kiną sumušė gatvėje supuo
lę devyni peštukai ir paskui 
gyrėsi: „Jei butų, esą, neat
siprašęs, butume da dau
giau mušę.”

Labai negražu jaunimui 
taip žemai elgties!

Darbai pas mus visai silp
nai stovi, vos dešimtas nuo
šimtis žmonių dirba.

M. Kečabob.

LOWELL, MASS.
Atsigulė ant kūdikio 

užtroškino.
Tūloj katalikų šeimynoj 

moterė pagimdė kūdikį, ku
ris svėrė 14 svarų; kūdikis

ir

dar livoj. R. K. kompani- buvo sveikas ir stiprus, 
jos superintendentas Ricej Tėvai tuojaus iškėlė krik- 
išvijo iš dirbtuvės, neduoda- j gtynas, kuriose susirinkę gi
rnas nei žodžio pratarti, tik! mjnės gėrė ir ūžė, kol visi 
iškeikdamas už tokį gyvu
lišką darbą. Policistai pra
dėjo jieškoti R. K.; sako, 
stovįs po kaucija, kol D. su
gis, ar mirs.

Bet kas tas R. K. bu
vo? Gi žvaigždė Atholio 
katalikų, parapijos kolek
torius, vyčių generolas, Šv. 
Kazimiero Karai. Piln. Blai
vininkų pirmininkas, na
rys kunigo sutvertosios 
draugijos švento „Frankio” 
ir 2-jų „Draugų” skaityto
jas, nes išgirdęs, kad katali
kų spauda žiopčioja, užsira-

minės gėrė ir ūžė, kol visi 
i apsvaigo. Kūdikio motina 
taip-pat buvo nugirdyta ir 

i to pasekmės štai kokios: iš
ėjus svečiams, motina pasi
guldė kūdikį prie savęs ir 
užmigo. Būdama neblai
viam padėjime nejuto, kaip 
atsigulė ant kūdikio, kurį 
ir užtroškino — užspaudė.

Atsilankęs rytmetyj kai
mynas rado visą šeimyną 
miegančią. Priėjęs prie mo
tinos pamatė kūdikį po mo
tinos krutinę — kūdikis jau 
buvo miręs.

V. Blažonis.

kas jau suprasti, kas tai per 
paukščiai, tie tamsybės apa
štalai...

Vietos dūšių ganytojas 29 
gegužės paskelbė „Brockton 
Times” šitokį dalyką: 
„kurie lietuviai priklauso į 
parapiją, tai tie gražiai gy
vena, o kurie ne, tie girtuo
kliauja, pešasi” ir t.t.

Ir kam taip juodinti pro- 
gresyviškesnius lietuvius, 
svetimtaučių spaudoj? Ir 
da su parapijonų atliktais 
juodais darbeliais. Toks pa
žeminimas pirmeiviškų as
menų yra negražus, nes ne
teisingas. Kad daugiau gir
tuokliauja parapijoms, tai 
va faktas: J. R. už alaus 
pardavinėjimą teismas nu
baudė užsimokėti $75.00; 
bažnyčios sargas P. R. už 
girtavimą ir peštynes sėdė
jo cypėje; P. S. — „kaziu- 
kas,” girtas per langą iš
krito; taip vadinamas didy
sis parapijonų „Džiovas” 
kortom lošiant, užkluptas 
policijos, iššoko per langą 
ir sunkiai susižeidė. Jie vi
si yra tikri katalikai. Pri
rinkčiau ir daugiau faktų, 
tik gaila laikraštyje vietos.

Tai matote, kaip šmeižia 
kunigai apsišvietusius žmo
nes.

Jų plauko žmonės atliki
nėja žeminančius lietuvių 
vardą darbus, o kunigai drį
sta meluoti viešai svetim
taučių spaudoj, kad tą daro 
pirmeiviai!Kaipgi tad nera
šyti ir nekalbėti apie tokią 
kunigų politiką! Mat, tok
sai pirmeivių šmeižimas, 
avinų abazą didina. Netik 
tamsunėliai spiečias Į jį, bet 
ir vadinami „laisvamaniai” 
ir šiaudiniai socijalistai.

Štai vietos socijalistų kuo
pos narys, buvęs da ir ly
deris A B., o dabar ex-soci- 
jalistas, savo 5 metų vaiką

; vencija. Dalyvavo šios drau
gijos: „Lietuvių Vienybės 

: Dr-ja,” „Lietuvių Progre- 
| syviškas Kliubas„Lietu
vių Ukėsų Kliubas;” „LSS. 
29 kuopa, „Lietuvių Ukėsų 
Dr-ja” ir „Lietuvos Simų 
dr-ja.” Tvarkos vedėju bu- 

įvo Kaz. Airišiunas, sekre
toriai: V. černauskas ir St. 
Janarauskas. Prasidėjus se
sijoms, pirmiausia buvo iš
duotas raportas draugijų 
užlaikomo Viešojo Knygy
no komiteto sekretoriaus S. 
Janarausko ir kasieriaus J. 

, Zvingilo.
Iš komiteto raportų patir- 

i ta, kad V. Knygynas randa- 
jsi geram stovyje. Draugi
jos savo Knygyną užlaiko 
į ir tvarko bendromis lėšo- 
įmis.

Knygyną prižiūri kiek
viena draugija iš eilės po 1 
mėnesį laiko, potam kita ir 
tt

Sutaisyti Knygynui įsta
tus, išrinkta komitetas iš 3 
ypatų: V. černausko, St 
Janarausko ir S. Rusaičio.

Sekanti nutarimai buvo 
šie: 1. bendromis draugijų 
jėgomis surengti paminėji
mą 10 metų Rusijos revo
liucijos. Apvaikščiojant re
voliucijos sukaktuves, pa
kviesti iš kitur gerą kalbė
toją.

2 Nutarta pakviesti kal
bėtoju M. Mockų ant visos 
sąvaitės.

3. Nutarta visoms draugi
joms prisilaikyti tvarkos 
rengime vakarų, kad neuž
kenkti vieni kitiems.

4. Nutarta visoms draugi
joms tartis kaip panaikinti 
įsigyvenusią madą pirkti 
nuo bosų darbus ir „fundy- 
ti” jiems.

Tūli draugai išsireiškė, 
kad už geresnį darbą, jau 
reikią mokėti po $50 ir dau
giau. Esama jau net tokių 
žmonių, kad prileidžia su- 
niekšėjusius mainų bosus 
prie savo moterų. Vyras 
sau išeina su katiluku neva 
alaus parsinešti, o moterei 
liepia boso gyvuliškus jaus
mus užganėdinti už žadamą 
geresnį darbą. Ištiesų, tai 
yra daugiau, negu biauru. 
Susipratę darbininkai apie 
tai kalbasi: Kas bus toliau. 
Argi ir vėl sugrįžš tamsus 
vergijos laikai. Į tokius ne
paprastus dalykus reikėtų 
ir kitų miestų draugijoms 
atkreipti atidą ir stengtis 
bendrai veikti, kad panai
kinti šitą biaurų paprotį.

5. Apkalbėta lietuviški lai
kraščiai. Nupeikta tautiš- 
kai-klerikališki: „Vien. Lie
tuvninkų,” „Ka-kas,” ”Dr-

I

krikštijo bažnyčioj. Tai to- gas,” lapelis ”Am. Lietuva”

WEST LYNN, MASS.
Rugpiučio 29, Lietuvių 

Knygynas surengė prakal
bas. Kalbėjo M. Dusevičius! 
iš Worcester, Mass. Kalbė-! 
jo dvejuose atvejuose, te
mose: „Europos žmonių
skerdynė” ir „20 šimtmečio 
progresas.”

Publikos prisirinko pažy
mėtinai mažai. O gal dėl
to, kad toje pačioje svetai
nėje atsibuvo ir vestuvės, 
tą pačią dieną. Prie Lietuv. 
Knygyno prisirašė keletas 
naujų narių. Atsilankiusie
ji išsinešė gerų įspūdžių.

Lipčius.

KULPMONT, PA.
Nors Kulpmonte abelnai 

gyventojų priskaitoma virš 
penkių tūkstančių, bet fa- 
brikos, kur moterįs 
merginos butų galėję 
ti, iki šiol jokios čion 
vo. Visos merginos 
nančios, taip sakant, 
stoviai 
rytas ir vakaras važinėti Į 
Shamokin bei Mt. Carmel, 
Pa., dirbtuves ir ten uždar
biauti.

Nepoilgo ir vietos mergi
nos susilauks savo mieste 
moterų darbo. J. H. & C. 
K. Eagle ką tik dabar pada
rė sutartį su kontraktoriu, 
kuris statys čia fabriką — 
"Šilk Mills.”

Triksas.

arba 
dirb- 
nebu- 
gyve- 
savy- 

iki šiol turėjo kas

Viešas atsiprašymas.
Šiuomi viešai atsiprašau 

Juozo Matuzo, jo žmonos ir 
Jono Treinavičiaus už pa
leistus mano ant jų šmeiži- 

1 mus.
Šmeižimai kilo iš priežas

ties, kad savo 7 metų am
žiaus sūnų turėjau krikšty
ti antru sykiu dėlei padary
tos anglų katalikų kunigo iš 
Allston, Mass., klaidos.

Priėjus reikalui išsiimti 
metriką iš viršminėtos baž
nyčios mano sunui, kunigai 
nesurado inrašyta į metri
kų knygas, tai ir suverčiau 
visą bėdą ant kūmų: Juozo 
Matuzo, jo moteries ir per- 
šnekėtojo Jono Treinavi
čiaus, (nes jie visi yra lai
svų pažiūrų), buk jie išne
šę mano sūnų krikštyti, pa
nešioję gatvėmis, parnešę 
pasakė, jog apkrikštijo var
du „Vjdautas”; o tokią šne
ktą paleidus radau ir prita
rėjų, kurie padavė rodą kri
kštyti išnaujo, ką ir pada
riau toj pačioje bažnyčioj 
antru kartu pakrikštydama 
vaiką vardu „Justinas;” kū
mais buvo Dom. Mieškaus- 
kis su savo motere.

Pirmieji kūmai liko tuo
mi labai įžeisti ir apleisti 
neteisingomis kalbomis — 
neužtylėjo, bet surado ku
nigą McNamara, kuris tą 
vaiką buvo krikštijęs pirmą 
kartą ir kunigas atsiprašęs 
kurną už padarytą jo klai
dą, išdavė paliudijimą ar
ba metriką pirmojo krikšto 
vardo „Vytautas” ir pasakė, 
jog pirmasis krikštas pasi
lieka ant visados, ir panai
kino metriką antrojo krikš
to. Už tas šmeižiančias kal
bas, kurios buvo mano pa
leistos ant pirmųjų kūmų, 
įvykus bažnyčios klaidai, 
dabar ir atsiprašau minėtas 
ypatas, kurių garbė tapo 
įžeista, idant teiktųsi man 
atleisti.

Vytauto motina, 
Ona Blandukaitė.

Kas mums rašoma.
______

Rockford, III.— 15 rug
piučio civiliškai apsivedė 
drg. P. čekaitis su p-le M. 
Stuigiute. Tai retas musų 
kolionijoj atsitikimas. Iki 
šiol musų laisvieji susižie
duodavo vien pas Romos 
agentus.

Nesenai bažnytinį šliubą 
ėmė vienas socijalistas, bu
vęs savo laiku dagi Socialist 
Party’jos organizatorium. 
Nekurie Rockfordo socijali
stai tuomi pasipiktino ir net 
karšti ginčai buvo iškilę. 
Radosi tokių, kurie mėgino 
išteisinti imančius bažny
čioje šliubą laisvamanius.

Mano-gi nuomone, šel- 
piantie bažnytinį trustą lai
svamaniai užsitarnauja nuo 
pažangiųjų darbininkų pa
smerkimą. Toki žmonės 
nesupranta savo idėjos.

Pr. Ilgunėlis.

PAPEIKIMO REZOLIU
CIJOS.

Tautiškiems šmeižikams.
„Laisvės” draugų, L. Pru- 

seikos ir J. Neviacko šmei
žikus iš ”Vien. Lietuvnin
kų” ir ”Ka-ko” abazų pa
smerkė jau didesnė dalis 
progresyviškosios darbinin
kų visuomenės.

Štai prieš mus guli visas 
glėbis protestų ir papeikimo 
rezoliucijų „Vienybei Lie
tuvninkų” ir Co. iš Spring
field, III., kur pasirašęs Lie
tuviškų Draugijų Konven
cijos komitetas: Kazys Ai- 
rišiunas (pirm.), V. Čemau- 
skas ir Stasys Janarauskas 
(sekretoriai) išneša papei
kimo rezoliuciją sekančių 
draugijų vardu: Lietuvos 
Sūnų ir Lietuvių Ukėsų Dr- 
jų, Lietuvių Ukėsų Kliubo, 
Lietuvių Progresyviško 
Kliubo, Liet. Dr-jos „Vieny
bė” ir LSS. 29 kp.

Iš Jersey City prisiuntė 
papeikimo rezoliuciją D. L. 
K. Algirdo Dr-ja (pasirašo 
St. Yankauskas, J. B. Pa- 
serpskis ir P. Vosylius).

LSS. 26 kp. iš Westville, 
III. (pasirašo: K. Kačiušis, 
J. Zaveckas ir Pr. Jočionis) 
ir kiti.

Šitie faktai parodo, kad 
visuomenė moka atskirti 
pelus nuo grudų ir nors gu
driausia sutaisytomis insi
nuacijomis progreso priešai 
neįstengia apšmeižti kovo
jančius už laisvės ir broly
bės idealus veikėjus ir savo 
juodais išmislais tik patįs 
save kompromituoja, kol 
jiems visuomenė netekai 
kantrybės nesušuks trauk- 
ties iš kelio.

MINERSVILLE, PA. 
„Blaivininkai.”

Nesenai Įvykusian Blaivi
ninkų seiman pribuvo apie 
12 kunigų, keli zakristijo
nai ir apie tiek gaspadinių. 
Svarbiausis nutarimas yra: 
laikytis nuo girtybės, kad 
niekas nematytų; nematant, 
esą, galima ir Įkaušti, taip 
panašiai kaip kad kunigai 
daro: jų klebonijų skiepai 
užversti gėrimais, bet jų 
niekas girtų nemato.

Tą pačią dieną blaivinin
kų suvažiavime vietos kuni
gui kaštavo „blaivininkų” 
vaišės $200.00. 0 susirinkę 
buvo vos 12 vyrų ir apie 
tiek moterų. Aišku, kad 
tai šampanas srovėmis gau
siai liejosi.

O buvo suvažiavę tarties 
apie blaivybę!

Liucipieris.

W. Pullman, UI.— Šv. Pe
tro ir Povylo parapijinėj 
svetainėj rugpiučio 16 cL 
Įvyko mobilizacija naujokų 
Į "lietuvišką vaiską.” Susi
rinkę „glaunieji” „vyčių** 
generolai drožė busiantiems 
„karžygiams” spyčius. Vie
nas jų kalbėjo apie Francu- 
zijos revoliuciją, Vokietijos 
krikščionybę ir „Vyčius,** 
kitas apie reikalą „vyčiams** 
mokinties nuo socijalistų, o 
trečias — Dievas jį žino, a- 
pie ką jis kalbėjo. Šis pas
tarasis pasižymėjo kinkų 
drebėjimu. Skundėsi ir ai
manavo, kad socijalistai ge
rai organizuoti, moka savo 
literatūrą platinti, klerika- 
liškų-gi laikraščių niekas 
nenorįs skaityti ir jie visai 
smunka nuo koto. Juk tei
sybę pasakė, ar-gi ne? Bu
vo ir užsipuldinėjimų ant 
socijalistiškos spaudos; bo
to, žinoma, klerikališki 
”spykeriai„ niekur neapsi
eina.

Man gaila tų jaunuolių, 
kurie pateko į ”vyčių” lage
rius prietarų sukurin.

Akyva, kaip ši "mobiliza
cija" užbaigta: kunigas už
lipęs ant pagrindų paliepė 
visiems "vyčiams” persižeg
noti ir uždavė poterius, bet- 
užką tie poteriai, nepasakė. 
Tūli „vyčiai” dabar meldžia
si už savo generolų sveika
tą

v*

Vytis.

HARTFORD, CONN.
Čia atsibastė, rugpiučio 

22 d., žinomas jau "Kelei
vio” skaitytojams keikūnas, 
klierikas J. Juškaitis iš Bro- 
cktono sakyti "vyčiams” 
prakalbų. Prakalbas sakė 
dviese, su kitu klieriku J. 
Petraičiu. Nuo bado, maro 
ugnies ir karės ir nuo to
kių nesubrendėlių prakalbų 
— išgelbėk mus Viešpatie. 
Keikėsi, plūdosi, sapaliojo 
visokias nesąmones ir, ga
lop, pasirodė visai publikai 
nežinėliu. Juškaitis, pasi
rodo, nežino nė kur koki lie
tuvių laikraščiai išeina. 
„Laisvė” sakė išeinanti Chi- 
cagoje!

Ir da, sako, lauk tu, žmo- 
gel, kad toki ubagai dvasios 
nedemoralizuotų minių.

J. K.

i

Gerbiamieji „Keleivio” 
skaitytojai! Platinkit „Ke
leivį,** kaipo darbininkų lai-
knžt|.

Ansonia, Conn.— Pabai
goje liepos LSS 186 kp. su
rengė gatvėje prakalbas. 
Kalbėjo drg. J. Jukelis iš 
New Yorko net 3-jose te
mose.

Antros prakalbos gatvėje 
buvo surengtos 21 rugpiu
čio. Kalbėjo drg. Staliorai- 
tis iš Wallingford, Conn., 
temoje: "Socijalizmas ir
kuomi jis yra.”

Rugpiučio 8 d. buvo su
rengtas I-mo rajono pikni
kas. Piknikan suvažiavo 
skaitlingas būrelis sąjun- 
giečių iš visos apylinkės. 
Drgg. Žilinskas ir Staliorai- 
tis pasakė po prakalbą. Dai
navo net keli chorai; gaila 
tik, kad piknikui kiek už
kenkė lietus.

Rugpiučio 15 buvo tarp- 
tautiškas visų tautų socija
listų piknikas, kuriam žmo
nės labai simpatizavo.

Čia ekzistuoja keletas 
draugijų, bet jų pasirodo 
vis permaža. Girdėti, nori
ma sutvert laisvamanių kuo 
pa. Užmanymas yra pagir
tinas, nes laisvų žmonių 
daugybė yra, kurie be savo 
organizacijos šliejasi prie 
parapijos. Laisvų kapinių 
čia taip-pat trūksta; mirus 
laisvamaniui prisieina mal
dauti airių „jagamaščių,” 
kad už pinigus malonę da
rytų.

Darbai, kaip Ansonijoj, 
taip ir apylinkėse eina ne
blogai. Ir naujiems pavyk
sta kartais darbo surasti.

J. Bieliauskas.
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Mokslas ir išradimai.
sakom, kad jis buvo pirmu
tiniu žmogumi, mes turim 
pripažint, kad jis gyveno

.gadvnės žmogų, kuris jau
PRIRODYMAS, KAD ŽMOGUS YRA IŠSIVYSTĘS Išarėsi šiokius- tokius jran- 

Iš ŽEMESNIŲ GYVŪNŲ. ikius iš akmens. Tečiaus jo

Pirmutinis žmogus buvo F
visas apžėlęs plaukais, kurie e Ant b v 1711A C ID 
apsaugodavo jį nuo šalčio, MH/lALwrulu IK 
nes drabužių jis da neturė-i DATDIAT1
jo. Jį apvilkdavo tuomet 1A1K1U11
gamta naturališkais kaili- ____

P.gąl Res’f. ig.t0 į. 2^ draugijai užlaikymą, tai yra
1 darbininkus ir jų triūso vai- 
! sius, o ne numirėlius, kurie 
[nereikalauja jokių pagarbų, 
bet ramaus ir amžino atsil- 
sio. Tečiaus, turbut, patrio
tai, kaip buvo, taip ir šian
dien tebėra per dideliame 
apjakime, kad pažinti iš
mintį ir žmoniškumą.

Margeris.

vandalu.ant žemės jau prieš akmens Į

’ L_________
niais, kokius matom pas ki
tus gyvūnus, kurie drabužių 
nenešioja. Plaukai pas žmo
gų pradėjo nykti tiktai tuo
met, kada jis pradėjo- dėvėti 
užmuštų gyvūnų kailiais. 
Kailį jis dėvėjo visai žalią 
ir visuomet išvirkščią, plau
kais į ridų. Tokis kailis 

Į laike šalčio jam priduodavo 
daug šilumos, bet neįdirb
tas greit suluždavo ir ant 

■vasaros jis visuomet jį nu
mesdavo.

Sprendžiant iš jo žando 
sunkumo ir stokos judėjimo, 
jis negalėjo da ir kalbėti.

ir; Kaip matot, mokslas ne- 
a-daro aklų spėjimų, bet re

mia savo nuomonę faktais, 
kurių niekas užginčvt nega
li. žinoma, klerikalams tas 
nepatinka; tas mat sumuša 
jų biblijinę pasaką apie su
tvėrimą žmogaus "sulyg 
Dievo paveikslo.”

Vashingtono, S. V. Kapito- 
liaus išpustinimas 101 m. 

atgal.
"Plėšimai ir 

miestų Europoj 
karės primena 
čiams, ypač washingtoniš- j “ 
kiams, kad ir jų kapitolius 
101 metas atgal buvo pana
šia pašėlusio vandalizmo au
ka. Tai ne buvo pasididžia
vimo verta diena nei Angli
jai, nei Amerikai, kada 5000 
Britanijos užpuolikų išgrio
vė Washingtoną. Preziden
tas Madison, su savo pačia 
ir kabinetu, turėjo bėgti už-

V.

TAUTINĖ VIENYBĖ 
KLESŲ KOVA.

(Tąsa).
— "Tautinė vienybė,” kur 

pas jus tautinė vienybė?!— 
šaukia buržuaziniai patrio
tai. — Jūsų klesų kova 
griauja, naikina tautinę 
vienybę!

Bet tie ponai nepajiegia 
suprasti, kad klesų kova tai 
ne socialistų išmislas. Kle
sų kova yra apraiška klesi- 
nės visuomenės tvarkos ir . _
visai nepriklauso nuo to, ar miestin ir pasislėpti., Bran- 
ji kam patinka, ar ne. So
cialistai klesų kovos 
gimdo, 

i nizuoja, 
mintingą ir tikslingą po
būdį. Todėl, kaip jau kal
bėjome, klesinėj visuomenėj 
negali būti tautinės vieny
bės. Ten, kur iškįla nuolati
niai ginčai dėlei klesinių rei
kalų, liaudis turi būt krik
doma klesinės kovos. Atei
tyje, kada išnyks pasidaliji
mas į klesas, sustos ir visuo
menės sluogsnių kova dėlei

j rankose buvo išsidirbęs jau į 
Tas jau tam tikras gabumas, kurio Įf žmogaus žandas.__ ,___

padaro didelį skirtumą. Be-:jo kaimynai-žvėrįs negalėjo 
to. šis žandas visai neturi [ turėti. Tą patvirtina jau 
apačioje smailaus išsikiši- vien tik tas faktas, kad jis 
mo, kas pas žmogų padaro;galėjo. apsiginti nuo daug 
smakrą. Todėl šis pirmuti- j didesnių ir stipresnių žvė- 
nis žmogus stovi dideliu žin- rių. Neturėdamas aštrių 
gsniu arčiau prie gyvulių, Į dantų ir drąskančių nagų, 

j negu prie dabartinio žmo- jis buvo priverstas imti į 
gaus.

Tečiaus jo dantis neuž
ginčijamai parodo, kad jis 
buvo jau žmogumi, nes jie 
nė kiek nesiskiria nuo da
bartinio žmogaus dantų. 
Apatiniame jo žande buvo 

116 dantų, todėl galima da- 
Šį leisti, kad tiek pat jų buvo 

ir viršutiniam žande. Ir 
štai gaunam jau galvą su 32 
dantimis. Visi tie dantis 
buvo stiprus ir gerai užlai
kyti, tik du krūminiai buvo 
nulaužti. Tokius dantis ga
lima butų nulaužti grau
žiant tik ką nors kieto. Ir 
beabejonės jie nulužo jam; 
graužiant kietus riešutus. 
Tas jau apšviečia iš dalies! 
jo maistą. Bet jo dantų si
stema taipgi puikiai tinka 
ir mėsiniam maistui, o išmė
tyti aplinkui žvėrių arba gy
vulių kaulai parodo, kad 

labai žema, panaši į gorilos ištikrujų jis ir mėsą varto- 
kaktą. Toliaus mokslinčiai jo. 
pradėjo tyrinėti jo dantis, 
ir tie parodė, kuomi tasai 
žmogus turėjo maitintis.

Tasai žandas buvo iškas
tas 4 mylios į pietus nuo 
Heidelbergo, Vokietijoj, 80 
pėdų žemės gilumoj. Ap
linkui ir ant viršaus to žan- 
do rasta daugybė augmenų 
ir gyvūnų liekanų, kurie gy
veno da pirm ledų gadynės 
Europoj. Tas faktas jau 
aiškiai parodo, kad šis žmo
gus gyveno da prieš ledų ga- linga, kada 
dynę.

Netoli jo buvo tokių gy
vūnų liekanos, kaip išnyku- 
sios veislės milžiniškas liū
tas, pirmutinis šuo, urvinė 
meška, seniausios veislės el- 
nis, primityviškas stumb
ras^ pirmutinis arklys ir ra
ganosis.

Jau vien tik šitos lieka
nos daug kalba apie pirmu
tinio žmogaus gyvenimą. 
Paveizdan. elnio tenai buvi
mas parodo, kad šis žmogus 
gyveno labai žiauriam kli
mate, 
sako.

tarp baisių žvėrių, su 
riais jis turėjo kovoti, 
gyveno tuomet da urve 
turėjo apsisaugoti nuo

Ne vienas jau girdėjo, 
kad žmogus yra išsivystęs 
iš žemesnių gyvūnų, bet 
kaip tatai prirodyti, ne 
kiekvienas gal žino. Taigi 
paduodam čionai keliatą fa
ktų. kurie pertikrins ir at
kakliausi fanatiką, kad iš
tikrujų taip yra.

Otto Schoetensack rado 
nesenai suakmenėjusį žmo
gaus žandą. Nuoseklus ty-1 
rinėjimai parodė, kad tai 
žandas pirmutinio žmogaus. 
Pagal to kaulo konstrukciją 
liko pastatytas ir čielas 
žmogus.

Mokslinčiai svarstė 
žandą iš visų galimų atžvil
gių. Jie apskaitliavo jo 
raumenų spėką, kuri būti
nai buvo reikalinga tokiam 
žandui valdyti; didumą jo 
kaklo ir nugarkaulio, kurie 
turėjo tą žandą palaikyti: 
išžiūrą jo veido, kokis turėjo 
jo raumenims atsakyti sme
genų stovį, kuris prie tokio 
veido galėjo būt atsakantis. 
Tą visą apsvarstę jie išve
dė abelną jo kūno sudėjimą 
ir spėką. Žando sudėjimas 
ir sunkumas aiškiai liudijo, 
kad to žmogaus kakta buvo

I

Kaip matot, mokslas 
suranda, kad tas heidelber- 
ginis žmogus maitinosi mė
sa. riešutais ir, supranta
ma, kitokiais vaisiais.

Heidelberginis arba pir
mutinis musų žmogus nega
lėjo da ir juoktis. Sunkus 
ir ilgas jo žandas ir būdas, 
kokiu jis turėjo būt pririš
tas prie kaklo, patvirtina 
tai. Toks pririšimo būdas 
negali kontroliuot veldinių 
mezginių, kas būtinai reika- 

i žmogus išreiš
kia savo džiaugsmą juoku. 
Taigi vienos svarbios žmo
gaus ypatybės pas ji jau 
nėra — jis nemokėjo juok
tis. Beabejonės jis neturė
jo ir iš ko juoktis, nes di
desnė jo gyvenimo dalis bu
vo kova su draskančiais žvė
rimis. Jis turėjo būt nuola
tinėj baimėj.

Iš jo žando sudėjimo gali
ma vienok spręsti ,kad šis 
žmogus turėjo jau ant tiek 
savo veido mezginius išlavi
nęs. kad galėjo juos kiek 
valdyti ir daryti jau veido 
išreiškimus, gal nedaugiau, 
kaip tik piktumą ir pasiga- 
nėdinimą.

Tokiu budu mes lengvai 
galim pasakyti, kaip pirmu-, 
tinis žmogus išrodė, apie ką 
mes sprendžiam pasire- [
miant jo paties žandu. Jis! 
buvo nepaprastai didelių,
kaulų ir raumeningas nuo 
galvos iki kojų. Vaikščiojo 
jis pasilenkęs, ištiesęs galvą 
i priešakį ir palenktais pa
kinkliais. Jo rankos buvo 
labai ilgos ir stiprios. Kaip 

___ ___ ___------------------------- žando sunkumas liudija, jis 
Aplinkybės, kuriose tasai ^rėjo^ būt Jabai drūčiai su- 

Heidelbergo žmogus 1-----
atrastas, irgi aiškiai kalba, 
kad jis buvo pirmučiausiu 
žmogumi ant žemės. Jis 
gyveno sykiu su išnykusiais 
gyvūnais. Jis stovi daug 
žemiau už taip vadinamą 
neanderthalinį žmogų ir ki
tus, kuriuos mokslas skaito 
taipgi primityviškais. '

Kiti kaulai vėl 
kad jis gvveno 

■ “ - - “kū
jis 
ir

v _____o_„ ___tų
žvėrių, kurie jieškojo tokios 
par prieglaudos, kaip ir jis.

Arklys ir raganosis pri
klauso prie plioceno gady
nės, t. y. tos gadynės, kuri 
prasidėjo tuojau susiforma- 
vus dabartiniam musų že
mės paviršiui. Todėl aps
kaitoma. kad jis gyveno 
daug pirmiau, negu 200,000 
metų atgal.

IR
griovimai 

laike šitos 
amerikie-

“Lasves” priešai 
nesnaudžia.

rankas įrankį. Tuo įrankiu 
buvo kartais sunki šaka, 

[kartais akmuo, kurį į kitą 
akmenį pasigaląsdavo.

Pirmutiniam žmogui pri
sieidavo kovoti ne vien tik 
su žvėrimis, bet kartais i 

[su tokiu pat žmogumi. Pa
vyzdžiui. rastas ties Heidel
bergu žandas turi vienoj 
vietoj didelį krumplį, kas 

(liudija, jog toj vietoj žandas 
buvo perlaužtas, bet sugijęs 
da pirm žmogaus mirties. 

{Kiekvienas gerai supranta, 
kad kaulas be priežasties 

(nelužta, ypač toks stiprus 
žandas, kaip heidelberginio 
žmogaus. Jis galėjo trukti 

Į tik nuo sunkaus smūgio. 
Negalima daleisti, kad žmo
gus gautų tokį smūgį kovo
damas su žvėrimis. Jeigu 
tai butų žvėries darbas, tai 
greičiau butų likę tik ženk
lai. Taigi nėra abejonės, i 
kad tas žandas lūžo kovoj 
su kitu žmogumi. Kaip sa-. 
kėm. perlaužti tokį žandą 
reikėjo labai sunkaus smu-|. 
gio.

Smūgis, matomai, buvo i, 
duotas pagaliu arba akme-H 
niu. Kova galėjo iškilti už|i 
sumedžiotą gyvulį arba 
naują moterį, nes tik už to
kius dalykus daugiausia rei
kėdavo kovoti. Kova ėjo 
iki mirties. Heidelbergo 
žmogus vienok nežuvo šitoj 

(kovoj, kur jam perlaužta 
[žandas, nes tą liudija fak- 
i tas, kad tas žandas jam pas
kui da suaugo. Jis, mato
mai. buvo stipresnis už sa- 

jvo priešą, todėl galima da
leisti, kad toj kovoj žuvo jo 

j priešas.
Svarbiausis pirmutinio 

žmogaus kovos būdas buvo 
; akmenų svaidymas. Paleis- 
; tas iš stiprios jo rankos sun- 
kus akmuo kartais galėjo 

! užmušti netik paukštį, bet 
j stambesnį gyvūną; kartais ( 
(jis gi galėjo jam pagelbėti! 
į apsiginti nuo užpuolikų.' 
[Galėjimas taip mėtyt akme-J 
[nis buvo tuomet vienintelei 
jo ypatybė, ką darė jį aug-{ 
štesniu už gyvulius ir kas. 

[padėjo jam juos apgalėti. į 
i Kovoje su stambesniais i 
i žvėrimis jis vartojo sunkią 
i lazdą, nes arti su priešu su- i 
.'ėjus jos smūgis visuomet ti-Į 
ikresnis ir tankesnis. Žo-; 
džiu, lazda tankiausia buvo' _ 
vartojama apsigynimui nuo pusė yra tame, kad paveiks- 
užpuolikų. Eidamas gi ant lūs galima traukti didžiau- 
medžioklės, žmogus imdavo šioj tamsoje, lietui lijant, ir 
akmenį, žinoma, šiandien prie to da~ peslepus aparatą 
su akmeniu ne ką sumedžio- kur-nors šulnyje arba ka- 
tum, bet nereikia užmiršti, sykio j.
jog pirmutinio žmogaus lai- "The Boston Globė.”
kai, tai ne musų laikai. Tuo- ---------------- -—- -----------------
met girių niekas nenaikino; WEST HANOVER, MASS. 
jos augo, kur tik buvo atsa- šiame mieste yra lietuvių 
kanti dirva. Žvėrių kur kas apie 150 vpatų. Yra susi- 
buvo daugiau ir jie žmo- tvėrusi LSS. 150 kp. ir nors 
gaus nelabai bijojo. Todėl neskaitHnga — tik iš 8 na- 
galima daleisti, kad pirmu- rių, bet veikia kiek gali. Y- 
tinis žmogus greičiau gale- ra surengusi prakalbų, pa- 
jo elnį užmušti akmeniu, skaitų ir šiaip viešų pramo- 
kaip šiandien išėjęs su ge- gų.

Rugpiučio 7 d. kuopa pa- 
Namų pas jį irgi nebuvo, rengė prakalbas F. J. Bago- 

Jis gyveno urve arba uoloj čiui. Kalbėtojas aiškino so- 
kaip ir kiti gyvūnai. Bet cij'alizmo principus ir ko so- 
jis nuo jų skyrėsi jau ir tuo- cij’alistai reikalauja. "So- 
mi, kad mokėdavo pasirink- cijalistai nėra joki sekta, 
ti geresnę uolą ir apsaugoti kuri užsiimtų mokinti mo
ją nuo užpuolikų. Apart to, ralybės, bet yra visasvieti- 
ilgainiui jis išmoko ir ugnį 

pavojaus. Kad jis taip tu- pasidaryti, trindamas vieną 
rėjo gyventi, tai pavyzdžiu medžio šmoteli i kitą. Te- 
mums gali būti ir dabartinė čiaus jis nemokėjo da tą ug- 
gorila. nį palaikyt, kaip tai pradė-

Kokie gi buvo popročiai jo daryt jau vėlesnių laikų 
ir būdas? Kuomi jis skyrėsi žmogus, kuris tam tikslui 
nuo gyvulio? Kada, mes net ir pečių prasimanė.

y

I

t

buvo dėtas krūtinėj.
I Remianties jo žando sun
kumu ir dydžiu, mes drąsiai 
galim spręsti, kad kiti jo 
kaulai taipgi turėjo būt 
proporcijonališko dydžio 
Jeigu taip, tai pasvėrę šį 
žandą mes galim be apsiri
kimo daleisti, kad raume- 

... .................... ............ Te-Ringas tokių kaulų žmogus 
čiaus jTs yra jau tobulesnis turėjo sverti apie 225 sva- riausiu karabinu.
už tą pitekantrophusą, ku- į rus.
ris buvo iškastas ant salosi Jis turėjo turėti labai 
Java. O reikia žinoti, kad greitas kojas. Ginklo pas ji 
tasai pitekantrophus da nebuvo ir jam tankiai prisi- 
nebuvo tikru žmogumi, bet eidavo susigauti gyvą dai- 
■sutvėrimu tarpe žmogaus ir .ktą maistui, 
beždžionės — : 
kuris negalėjo da kalbėti.

Bet grįžkim vėl prie to 
žando. Nuo smakro iki tai 
vietai, kur susijungia su 
galvos kiaušu, jis turi 6’j 
colio ilgio. Tas reiškia, jog 
jis yra vieną ketvirtdalį il
gesnis negu dabartinio

* Kitur jam vėl 
sutvėrimu, prisieidavo bėgti nuo dras

kančių žvėrių arba kitokio 
pavojaus. F

I

BEVIELIU TELEGRAFU 
GALI TRAUKTI 
PAVEIKSLUS.

Tūlas Arthur Butts, 28 
metų amžiaus amerikietis, 
kuris gyvena Brazil mieste- 
lije, Indianos valstijoj, išra
do tokį aparatą, su kurio 
pagalba per kelias mylias 
galima traukti paveikslus. 
•Jis sako, kad jo išradimas 
turės neapkainuojamą ver
tę karės laiku, jeigu Suvie
nytos Valstijos kada-nors 
nors kariautų, nes su tuo 
aparatu galima fotografuo
ti tamsiausią naktį priešo 
kariumenę ir fortus už ke
lių mylių.

To nepaprasto išradimo 
paslapties Butts niekam ne
išduoda, nes jis bijąs, kad 
kas nors nepavogtų jo išra
dimo ir neparduotų jo ki
toms valstybėms.

"Turėdamas šitą apara- 
; tą, kuris yra varomas sausa 
Į šešių kambarių baterija,” 
sako Butts, ”aš atsistojęs 
ant šulinio dugno .arba ka
sykloj galiu nufotografuoti 
per pusantros mylios kiek
vieną dalyką.

"O ypač svarbu yra tas, 
kad tas aparatas kartu už
registruoja ant fotografijos 
ir atstumą fotografuojamo 

'dalvko. Su didesne elekt- 
f */ros pajiega paveikslus gail
imą traukti ir už kelių my- 
ilių.”
■ Kad parodžius savo išra
dimo tikinimą, vieną tamsią, 
lietingą naktį Butts nutrau
kė už pusantros mylios Bra- 
jzil Clav Co; fabriką savo 
miestelyje. Paveikslas išė- 

j jo toks aiškus, kaip kad bu- 
;tų vidurdienyje visai iš ar- 
■ti.

įdomiausia to išradimo

gus rekordai buvo skubiai 
sukrauti vežimuosna, įs

ivežti Virginijon ir Mary- 
landan, ir ten paslėpti.

"1812 m. karė jau buvo 
prasitęsusi porą metų, kada 
60 britiškų karės laivų įsi
gavo į Chesapeake Bay. 
Kamandavo admirolas 
Cookburn ir generolas Ross. 
Ties Bladensburgu buvo 
pavesta Washingtono de- 
fensas. Vienok-gi genero
las Winder, kuris komanda
vo šią silpną spėką, negalė- 

materialių išrokavimų ir jo susitaikyti su savo štabo

ne-
jie ją tik orga- 

priduoda jai iš-

geismo viešpatąuti. Ta
da, tik tada, galės įvykti 
tautoje vienybė.

Deja, buržuaziniai pa
triotai nenori tokios vieny
bės ir bijosi jos pikčiau, ne
gu velnias šventinto van
dens. Nuolat kalba apie 
tautinę vienybę, bet spyriasi 
iš visų pajiegų, kad nesusi
tvertų sąlygos, prie kurių 
toji vienybė įsikūnytų. Nes 
ne dėlei ko kito jie ir yra 
buržuaziniais patriotais!

Tikrybėje viešpataujan
čios klesos su savo politika 
niekad nesistengia prie tau
tinės vienybės, bet rūpinasi 
tik savo interesais, kurius 
triukšmingai reklamuoja, 
kaipo tautinius reikalus. 
Geriausiu to visko paliudiji-

nuomonėmis kas link defen- 
so planų ir, tokiu budu, da 
labiau nusilpnino ją.

"Britanijos kareiviai išė
jo Washingtonan po pietų, 
rugpiučio 24,1814 m., ir tuoj 
pradėjo plėšimo darbą. Ad
mirolas Cookburn gėrėjosi 
naikinimais, lakstydamas 
aplink ant balto arklio. Ne
užbaigtas kapitelius, arse
nalas, Baltasis namas, bara
kai (kazarmės) ir kiti val
stybės namai buvo sudegin
ti.

”Dar prieš vidurnaktį at
ėjūnai atliko naikinimo "dar
bą ir pradėjo apleisti Wa- 
shingtoną. Praeinant kal
ną Vernon, kur ilsisi Jurgis 
Washingtonas, admirolas 
Cookburn liepė visiems

Brooklyno Smulkiųjų 
Groserninkų Sąjunga, į ku
rią priklauso penki šimtai 
iš dviejų tūkstančių esančių 
tame mieste groserninkų 
(valgomųjų daiktų parda
vėjų), anot New Yorko lai
kraščio, paskyrė septynias- 
dešimts penkis inspektorius 
ištyrti, kurios grosernės ne
pildo Nedėldienio įstatų rei
kalaujančių uždaryti gro- 
sernes 10 vai. nedėlios ry
tais. Sąjungos advokatas 
Robert H. Koehler pasakė: 
”Jei bus susekti kaltininkai, 
aš pareikalausiu jų nubau
dimo.” Sąjunga paduos pra
šymą į sekančią legislaturą 
idant butų išleistas įstatas 
apie visišką uždarymą gro- 
sernių Nedėldieniais.

Čia tai yra kitas apsirei
škimas pavojaus, apie kurį 
nesenai kalbėjo New Yorko 
Valstijos Apeliacijų Teismo 
teisėjas Cullen. Juk yra ai
škiai matoma, kad tie gro- 
serninkai nėra susijungę dė- 
ei religiškų pažvalgų, nei-gi 

dėl visuomenės gerovės. Jų 
tikslas — tai nedaleisti ki
tiems traukti pelną iš atida
rytų krautuvių tuo laiku, 
sūrį paskirs sąjungiečiai 
savo krautuvių uždarymui. 
Tiesa, sąjungos groseriai 
;uri teisę uždaryti savo 

' krautuves nedėldieniais, ar 
ir kitokiomis dienomis. Bet 
kokią teisę jie turi versti ki
tus pildyti jų norą? /

; mu yra faktas? kad viešpatį™}?.,kepures ir- atiduoti 
, taupančios klesos niekad 0 patnotisKos atminties gar- 

niekad nėra atsisakę nuoi^;,,. . ,
savo privilegijų, nors to ir Į Sioksai Britanijos ko- 
reikalavo įtekmingiausioji Įpendantų 
visuomenės dalis.

sis, tai parankiausi viešpa-i 
taujančioms klesoms skrais-1 

i te. po kuria slepiasi geismas 
laikyti tautos vadžias savo 
rankose ir noras suturėti 
dirbančią liaudį nuo politiš
ko prabudimo. "Tautinės 
vienybės” obalsis veda sta
čiai prie to, kad viešpatau
jančios klesos nieko nenus
toja savo interesams, bet 
darbo žmonės esti priversti 
aukauti jiems savo intere
sus.

Štai kodėl ir lietuviškieji 
patriotai nuolat kartoja 
"tautinės vienybės” obalsį 
ir daro socialistams nepa
matuotus priekaištus, buk 
jie tautos vienybę ardo. 
Darbo žmonių, visų luomų 
ir tautų, yra vienas bendras 
obalsis: "Darbininkai, vi
sų šalių, vienykitės I” Bet 
vienykitės ne "tautinei vie
nybei,” iš kurios buržuazija 
turėtų sau rojų ant žemės, 
o vienykitės kovai. Kol 
darbo žmonės yra išnaudo
jami, kol šalies turtus valdo 
saujalė tinginių, tol apie 
jokią tautinę vienybę prole
tariato tarpe negali būti 
kalbos. Mums lieka tik ko
va, kova ir kova, nes per 
ją įgysime sau laisvę ir tei
ses.

(Bus daugiau).
Vardintas.

"Šioksai Britanijos ko-

dino visą sali. Apiplėšimas 
Washingtono sukėlė ameri-

Westerly, R. L— 15 rug-
____ ___ r-o—- - ” 1 automobilius užmu- 

nimu ekonominio darbinin- šė 5 metų Alberto Weselino 
kų gyvenimo ir panaikini-i mergaitę. Automobilistas 
mu žiauriausios vergijos, areštuotas. Motinos turėtų 
kuri darbininkus slegia”— sergėti vaikučius, kad nebė- 
aiškino kalbėtojas._________ įgiotų vieni gatvėse.

nis darbininkų judėjimas, 
kuris rūpinasi vien pageri- piučio

konus prieš anglus. Tokia- 
me užsidegime amerikonai 
pergalėjo anglus."

Šiuos žodžius paėmiau iš 
į ’FVorcester Evening Post," 

rugpiučio 24 d., 1915 m. nu- 
(merio. Jie neišrodo man 
svarbus tuomi, kad gauja 
patriotų apiplėšė miestą, — 
juk tai patriotų tikslas plė
šti, deginti ir naikinti, — 
bet tik tuomi, kad tie patrio
tai buvo ne kokios tai bar
bariškos šalies piliečiais, 
bet labai "drūčiai civilizuo
tos” Anglijos — tos Angli
jos, kuri šiandien net 
džiausiame angliškos kal
bos žodyne nesuranda žo
džių apjuodinimui Vokieti
jos, buk už griovimus mies
tų ir plėšimus. O vienok 
neatsižvelgia į praeitį, 
idant išvysti, ką ji pati yra 
nuveikus vandalizmo srity
je.

Nejauku daros pamislijus 
ir apie amerikonus, kurie 
šiandien, nelyginant ant 
žarijų džiką šokdami, rai- 
žosi ir reikalauja karės su 
Vokietija. O žinoma, prie 
to spiria užuojauta Angli
jai.

Bet kam Anglijai? Ar 
už tai, kad 101 metas atgal 
Anglija išdegino Washing- 
toną, S. V. sostinę?!

Galop, dar reikia pridur
ti, kad neperšvelniai atsilie
pia į darbininko jausmus ir 
tas, kad Anglijos patriotai 
pagerbė Jurgio Wshingto- 
no kapą, o nenorėjo pagerb
ti darbo žmonių prakaitu 
aplaistytus budinkus ir gė
rybes. Juk daug išmintin
giau ir žmoniškiau yra pa- 

Westerly’o lietuvis, gerbti tą, kas duoda visai

di-

t

ne aiškus panaudojinš įs
tatų savo naudai, kitų 
skriaudimui ? Pailsio iena, 
žinoma, yra labai pajidau- 
jamas dalykas, bet j< žmo
nės nenori ilsėties, te kodėl 
jie turi būt verčiami)rie te 
įstatų keliu, tuom ^abiau, 
jei jų užsiėmimas n<enkia 
kitų ramybei, nauda ir ypa- 
tiškai gerovei? Jk vra 
daug neturtingų žmonių, 
kuriems daug prankiau 
pirkti valgius neclryčiais, 
negu laikyti juosant ledo 
nuo subatos.

Tame mes turite da vie
ną priparodymą, jg ir pas 
mus auga ta užruežinė ne
tolerancijos dvaia, sulyg 
kurios įvairios žnonių rų- 
šįs stengiasi privrsti visuo
menę gyventi irdgties su
lyg tų rūšių savotiškų norų 
ir manymų. Kiekvienas nu
sileidimas prieš tokią dva
sią vis labiau stiprina jos 
galę.

"Kentucky valstijos Mo
terų Krikščionškos Blaivy
bės Unijos mėsinis susirin
kimas, įvykęs spalio mėne
syje, mieste Vinchester, iš
nešė rezoliuciją, reikalau
jančią panaikinti tabako 
vartojimą visoji šalyje, re- 
rmanties, kaip paprastai, 
moralybe ir visuomenės ge
rove. To paties vardo mo
terų unija Ohio valstijoje 
taipgi pasipriešino savo 
konvencijoje prieš tabako 
vartojimą visose farmose. 
Šitie faktai, drauge su nuo
lat atsikartojančiais visose 
valstijose reikalavimais su
varžyti vartojimą ir parda- 
vojimą tabako, ir bilius įne
štas į Louisianas legislatu- 
rą paskutinėje sesijoje apie 
visišką uždraudimą tabako 
išdirbimo ir pardavinėjimo 
toje valstijoje, aiškiai paro
do, kad tabakas jau yra se
kantis dalykas drausminin- 
kų užsipuolimams. Jeigu 
tautai, kurios nariais mes 
esame, bus uždrausta rūkyt

I
is *



tai e kas kuomet mums pa
tiks, tai kodėl da neuždraust 
gert kavą, ar arbatą, valgyt 
in są, ar skaityt apysakas 
p rašytas ne sulyg biblijos 
j. cavimų?

Kodėl da neuždraust tau
tai valgy t keptą mėsą ir 

mus? Kodėl nepriverst 
rus vaikščiot viena puse 
tvės, o moteris kita, mo- 
liškumo dėlei? Kodėl ne- 
eist tautinį įstatą, atski- 
mtį moteris nuo vyrų te
mose?
Daug lengviau išleist įsta- 

., negu panaikint jį. Jei 
ūkas gauna įsidėt į roges 
k vieną koją, tai jau įsilipa 
visas. Vienintelis apsigy- 

imo būdas—tai tvirtas pa- 
priešinimas visame tiems, 
urie stengiasi trupinėlis 
o trupinėlio sugriauti mu- 
ų laisvę. Laisvės priešai 
isada prisidengia tai reli- 
.iškais, tai morališkais mo- 
yvais pasikėsindami ant 
nusų laisvės. Todėl tai lai
svės draugai privalo būti 
■virti doroje, idant priešai 
natytų, jog joki dadėčkai 
nėra reikalingi.

Šioje kovoje nereikia už
miršti da ir to. kad tankiai 
žmonės ir su gerais norais 
padaro daug blogo, jei jie 
klaidingai įsitikrinę, jog da
ro gerą visuomenei. Todėl 
reikia nuodugniai ištyrti 
kiekvieną tų geradarių vei
kimą.

L. N. H.

Bloga ateitis.
(Feljetonėlis).

Ramiai žiūrėk blogon a- 
teitin; ką pagelbėsi nors ki
taip žiūrėtum, jeigu ji neiš
vengiama?

Ak! Tiktai toks skaus
mas, toks gailesys apima...

Visiškai kitaip šlamėjo 
miškas, visiškai kitaip čir- 
veno vanduo, kol atsitiko 
tas, kas blogą ateitį padarė 
neišvengiamąja...

Visiškai kitaip švietė sau
lė, visiškai kitaip dirbai, vi
siškai kitaip kvėpavai, jau
tei ir mąstei...

Buvai kitokiu žmogumi, 
kol atsitiko tas, kas blogąją 
ateitį padarė neišvengiamą
ja...

Ką duotumei už tai, kad 
galėtum pabusti, grįžti prie 
minčių apie gyvenimą, ne 
prie minčių apie savo blogą
ją ateitį...

Bloga ateitis, kurią ma
tai. kurią pažįsti, turi savy
je viena: neleidžia mąstyti 
apie ką-nors kitą. Ką duo
tumei už tai, kad pabustum 
ir gyventum taip, kaip se
niau...

Kuo yra tavo praėjusios 
kančios, skausmai, užsivvli- 
mai, prieš tąją valandą, ku
rioj išvydai prieš save būti
numą blogos ateities....

Gyveni it pasmerktas mir
čiai. it ant kankynių neiš
vengiamų. Kiekvienas kąs
nis duonos tavo kartus esti, 
kiekviena valanda tavo gy
venimo — baimė, kiekvie
nas apmąstymas — mirtis...

Baimė ties tavimi, o tau
rė pilna metelių prie lupų 
tavo.

Ak nelaimė, nelaimė, ne
laimė, triguba esti nelaimės 
nuovoka, savo blogos atei
ties žinojimas.

(Iš "’Liet. Žinių).

SU "EASTLANDU” ŽU
VO 812 ŽMONIŲ.

Chicagos miesto korone
rio galutinis raportas paro
do, kad iš viso su "Eastlan- 
du” žuvo 812 žmonių. Iš to 
skaičiaus 451 buvo moterų, 
o 361 vyrų. Iš viso buvo 262 
vedusių, kiti nevedę.

Garlaivis ”Eastland" pa
skendo Chicagos upėj 24 lie
pos. Laivo kompanija, kad 
gavus daugiau pelno, paėmė 
daugiau žmonių, negu jos 
laivas galėjo vežti, ir tas bu
vo nelaimės priežastimi. Iš
viso ant laivo buvo sukimšta 
2,500 žmonių.

IS AMERIKOS. IšMIGAS BALIUS su LAKIOJANčIA KRASA
Rengia Chicagos Lietuviu Savitarpines Paszelpos Draugija 

Nedėlioj, 12 Rugsėjo-Sept., 1915 m.
M. MELDAŽ1O SVETAINĖJE

į 2242 W. 23-rd Pi. ------- Chicago, III.
Pradžia 1 vaL po piety.

(GERBIAMIEJI LITI V1AI IR LIETUVES!
Męs surengėm labai gražų vakarą ir kiekvienas atsilankęs turės proga 

smagiai pasilinksmint, nes šalešokių bus įvairių žaislų, o šokiams
GRIES CHICAGOS LIETUVIŲ BENAS.

Taipgi bus lakiojanti krasa ir bus didelės aštuonios dovanos. Pirmutinė do
vana vertės $1Q 00. Todėl malonėki, kiekvienas atsilankyt į tą balių. Kviečia 

Chicagos L. Dr. S. P. KOMITETAS.

Lietuvis atsižymėjo.
JUKONIS IŠŠOKO Iš 

TRAUKINIO PER 
LANGĄ.

Poliuj a dabar jį gaudo su 
šunimis.

Į Juozas Jukonis, buvęs ki
tąsyk Westville, III., polici
jos viršininkas, šiomis die
nomis buvo areštuotas 0- 
mahoj, Neb.. už suktybes ir 
išsižadėjimą savo žmonos 
su vaikais. Jį areštavo še
rifas Gilmonas ir Westvillės 
krasos viršininkas B. šlikas. 
Pasodino jiedu buvusį poli
cijos viršininką į Wabash 

i traukinį ir veža ji Danvillėn 
į teismą.

Ties Taylorville traukinis 
savo bėgį truputį sulaikė, 
bet vistiek bėgo da apie 30 
mylių į valandą. Jukonis 
pasiprašė savo palydovų, 
kad jį leistų į klazetą. Nie
ko blogo nematydami. Gil
monas su šliku Įleido jį sa- 

ivais reikalais ir laukia, pa
kol jis išeis. Tuo tarpu vie
na moteris, kuri žiurėjo per 
langą, sušuko, kad iš trau
kinio iškrito žmogus. Šli
kas su Gilmonu žiuri į kla
zetą — Jukonio jau nebėra.

Tuojaus sustabdyta trau
kinys, kuris tečiaus buvo 

j jau nubėgęs nuo tos vietos 
apie 3—4 mylias ,ir pradėta 
kalinio jieškoti. Bet nesi
matė jo nė pėdsakų. Tik 
kada traukinis vėl nubėgo. 

; geležinkelio sargas matė, 
kaip iš kornų išlindo žmo
gus ir šlubuodamas nusine

šė.
Kaip Jukonis galėjo iš 

(traukinio iššokti, ypač kad 
jis svėrė 240 svarų, policija 

• negali suprasti. Manoma. 
: kad jis turėjo šokdamas su
sižeisti, bet sunkiai matyt 

į nesusižeidė, nes tą liudija 
faktas, kad iššokęs jis galė- 

! jo da pasilsėti, o paskui pa- 
: bėgti.

Policija atsivežė ton vie- 
j ton tam tikrų šunų ir jieško 
į Jukonio su šunimis.

Apie tą atsitikimą rašo 
į anglų laikraštis, kurio iš- 
; karpą prisiuntė mums vie
nas skaitytojas.

—
"NESURANDA” LINČUO- 

TOJŲ.
Skaitytojai jau žino, kaip 

i Georgijos valstijoj gauja 
fanatikų išvilko iš kalėjimo 
vriam amžiui pasmerktą žy
deli Leo Franką ir nulinčs- 
vo ji. Nuėmus nuo medžio 

(pakarto Franko kūną vie- 
inas fanatikas šoko ant jo 
'veido su kojomis ir didžiau- 
Įsiam pasiutime pradėjo jį 
(trempti. Kiti vėl džiaugėsi 
| ir dėkavo Dievui, kad nors 
i sykį žydą pakorė. Kada pa
imta lavonas į automobilių 
(ir nuvežta kitan miestan, 
‘ būrys fanatikų susėdęs į ke- 
jlis automobilius vijosi no
gėdamas lavoną atimti ir 
sudraskyti. Kas gi čia ne- 

j galėtų matyti piktadarių? 
Ypač valdžia, kuri su savo 
detektivais suseka geriau
sia paslėptas piktadarystes, 
kaip ji galėtų nesusekti ši
to viešo kriminalo kaltinin
kų? O tečiaus ji nesigėdijo 
pasakyti, kad Franką nu- 
linčavo "nežinomi žmonės” 
ir kaltininkų ”negalima su
rasti.” Dusyk buvo sušauk
tas grand jury, neva klau
sinėjo liudininkus, neva ty
rinėjo ir abu syk nusprendė, 
kad ”piktadarių visai nėra.” 
Ot jums ir teisybė!

DARBININKAI TRAUKS 
TEISMAN KAPITA

LISTUS.
Colorados angliakasių u- 

(nija rengiasi traukti teis-’ 
man Rockefellerį, kuris yra 
Colorado Fuel & Iron Co. 
prezidentu: Victor Ameri- 
can Fuel Co. prezidentą Os- 
goodą. Rocky Mountain 
Fuel Co. pirmininką Brow- 
ną ir daug kitų. Visi jie 
yra kaltinami už surengimą > 
Ludlov skerdynės, kur gin
kluoti jų žmogžudžiai iš-Į 
skerdė daug streikierių, jų 
moterų ir vaikų. Darbinin- 

i kus už tą streiką persekioja 
'valdžia. Unijos narys J. R. 
i Lawson likos nuteistas ka
lėjiman iki gyvos galvos 

I prie sunkių darbų. Bet ka- 
: pitalistų razbaininkų val- 
■ džia neima, todėl unija nu
tarė juos traukti atsakomy
bėn. Bet argi kapitalistų 

j teismas juos baus?!

GAUJA MUŠEIKŲ UŽ
PUOLĖ LYNNĄ.

Lynn, Mass.— 1 rugsėjo 
‘ apie 50 mušeikų užpuolė ne- 
Į apkenčiamą sau miestelio 
dalį ir apsiginklavę kuolais 
ir akmenais pradėjo rėkaut 

i ir šumyt. Policmanas 
Humphries. kuris norėjo tą 
gaują išvaikyt, likos užpul
tas ir apkultas. Jis pasiga
vo vieną mušeikų, kad užsi
dengus juomi nuo akmenų 

[ir daugiau jau nepaleido.i 
i Tas likos apdaužytas akme- 
Inais ir paskui da nubaustas 
j $20. Kitų dabar policija 
jieško. Išduota 20 varantų 

[jų areštavimui.—
AMERIKIEČIAI MUŠASI 

SU MEKSIKIEČIAIS.
Texas valstijoj Meksikos 

pasieniu labai neramu. Me
ksikiečiai pradėjo užpuldi
nėti amerikiečius ir buvo 
jau kruvinų susirėmimų. į 
Amerikos kariumenė kelio
lika meksikiečių jau užmu
šė. Sakoma, kad tuos už
puolimus ant amerikiečių 
organizuoja patįs Amerikos 
kapitalistai, kurie nori, kad 
Amerika apskelbtų Meksi
kai karę ir užgriebtų tą šalį.

RIAUŠĖS BRIDGEPORTE
Bridgeporte, Conn., vis 

neramu. Rugsėjo 3 d. prie 
Cranė dirbtuvės, kur jau 
kelios savaitės kaip tęsiasi 
mašinistų streikas. įvyko 
riaušės. Keliatas streiklau
žių norėjo įneiti dirbtuvėm 
kaip streikuojantieji darbi
ninkai užstojo jiems kelią ir 
prasidėjo muštynės. Žmo
nių prisirinko keli šimtą!. 
Prasidėjo didžiausis triukš
mas ir sumišimas. Pasigir
do ir šūviai, nuo kurių te
čiaus niekas nenukentėjo.1 
Pribuvus policija pradėjo j 
mušti žmones lazdomis, i 
Trįs policmanai liko sužeis
ti akmenais. Policija areš
tavo du vyru su slaviškomis 
pavardėmis — Moskovski 
ir Šuzonskį — kuriuodu ji 
kaltina kaipo ”riaušių va
dovus.” Jie abudu streikie-j 
riai.

ANGLIAKASIŲ STREI
KAS ANGLIJOJ PASI

BAIGĖ.
Vali jos angliakasių strei

kas Anglijoj pasibaigė. Val
džiai tarpininkaujant, dar
bininkų atstovai su darbda
viais susitaikė ir streikas 
jau atšaukta. Darbininkų 
reikalavimai išpildyti.

IŠSIUNTĖ SĄJUNGININ
KAMS 400,000 ARKLIŲ.
Pereitoj sąvaitėj iš Su J 

vienytų Valstijų išsiųsta są
jungininkams karės laukan 
425,000 arklių ir mulų. Val
džia sako, kad vienok dide
lės žymės nepadarys, nes iš 
viso šitoj šalyje esą 21,000,- 
000 arklių ir 4,000,000 mulų.

KELEIVIS

KOVA POLICIJOS SU 
PLĖŠIKAIS.

Quincy miestelyje, netoli 
Bostono, 1 rugsėjo naktį 
policija areštavo du plėši
ku, kurie buvo atvažiavę 
automobiliuje, įlindo per 
langą į svetimą garažą ir 
išlaužę geležinę šėpą. Suim
tus plėšikus policija nuvežė 
į Hinghamą ir uždarė juos 
tenai kalėjime. Rugsėjo 3 
tiedu plėšikai sumušė kalėji
me policijos viršininką ir 
pabėgo. Prasidėjo ablava. 
Pabėgusius susekta kukuru- 
zoje ir vieną jų nušovė, ki
tą suėmė. Abudu buvo ame
rikonai. jauni vaikinai.

PER ’ FORDŽIULAJŲ” 
UŽMUŠTA TIK 300 

ŽMONIŲ.
Amerikos draugija su

rinko žinias ir paskelbė, kad 
šįmet apvaikščiojant patrio
tišką amerikiečių šventę 4 
liepos iš rišo užmušta tik 
30 žmonių, o sužeista 1,130.

ETTORAS NUTEISTAS 
KALĖJIMAN.

Waterbury, Conn.— Pa
garsėjęs I.W.W. unijos agi
tatorius J. Ettor čia buvo 
areštuotas ir nuteistas 6 
mėnesiams kalėjiman už tai, 
kad pasisamdęs svetainę sa
kė prakalbą, kuomet polici
ja buvo uždraudus jam sa
kyt prakalbas gatvėje.

Kame tad skirtumas tarp 
Rusijos ir ”laisvos” Ameri
kos?

DOVANOS!
Per Rugpiutį ir Rugsėjį 

duosim dovanas kiek
vienam, kuris užrašys 

"Keleivi”
Todėl gerbiami '"Keleivio” skaity
tojai ir abelnai pirmeiviai-žmonės 

padėkit mums platint apšvietę 
tarpe lietuvių darbininkų.

Dovanos duosis sekančios:
DUOSIM 50c. VERTĖS KNYGŲ

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

DUOSIM S1.00 VERTĖS KNYGŲ 
kiekvienam "Keleivio” skaityto
jui, kuris prikalbins du prenume
ratorių.

DUOSIM SI.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 Baisai................................ 75c.
šeimyniškas lietuvių gyvenimas

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

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

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

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

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

tais. ...................... 2uc 
Kodėl aš netikiu į Dievą .... 20c. 
Materijalistiškasia istorijos supra

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

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

gyt? ...............................    10e
Amerikoniškos Vestuvės..........10c
Legališki žmogžudžiai.............. 10c
Davatkų gadzinkos .................  10c

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

Siunčiant prenumeratą visados 
parašykit adresą sekančiai:

"KELEIVIS”
28 Broli d wa y. So. Boston. Maus.

Paj ieškojimai
Už visokius apgarsinimus, pirki

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

Pajieškau savo vyro Juozo Valte
rio, 40 metų senumo, apie 6 pėdų au
gučio, balto veido, mėlynos akįs, 
tamsių plaukų, turi du kairiam šone 
aukštutinius aukso dantis, ant kairio 
šono kaklo didelis peiliu perplautas 
ženklas, liesa ūgio; paeina iš Baltasis 
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 randą, grajina skripka iš kai
rės rankos. Jeigu kas apie jį žino 
malonėkit pranešti, už ką tariu ačiū.

Rozalija Vaičaitienė, (36)
1213 Wood st., Philadelphia, Pa.

Pajieškau savo brolių, Vinco ir 
Kazio Ratkevičių; paeina iš Suvalkų 
gub., Kalvarijos pav., Užukalnių kai
mo; 20 metų kaip iš Lietuvos; Se
niau gyveno Shenandoah, Pa. Kas 
žino, prašau praneš šiuo adresu:

J ieva Ratkevičiūtė, (36)
2812 Forbes St., Pittsburgh, Pa.

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
džiu atsišaukti.

Elfina Baruskiute, (36)
E. S. Stowe Farm, Grafton, Mass.

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 reikalą. (37)

Petras Janukonis,
S ta. 12, BOK 394, Lawrence, Mass.

Pajieškau pusseserės Magdės Gul- 
baitės; Kauno gub., Telšių pav., Ša
tų miestelio; girdėjau gyvena Chica
go, III. Meldžiu atsišaukti.

Ona Gužauskaitė, (37)
E. S. Stove Farm, Grafton, Mass.

Pajieškau pusbrolio Antano Sirvydo 
ir Dionizo Sirvydo; abudu Kauno gu
bernijos, tūlas laikas atgal gyveno 
Schenectady, N. Y.. Taip-pat pajie
škau Petro Švilpaucko; kadaise gy
veno Gardner, Mass. Meldžiu atsi
šaukti.

J. Sirvydas,
103 E. Merrimac st, Lowell, Mass.

Pajieškau apsivedimui blaivios 
merginos nuo 35 iki 45 metų amžiaus. 
Aš esu 36 metų, blaivus, — nevarto
ju svaiginančių gėrimų ir nerūkau. 
Mergina turi būti laisva ir mylinti 
socijalizmą ir sutikti imti civilišką 
šliubą. Meldžiu su laišku ir paveik
slėlį prisiųsti. ,

K. T. (37)
1629 Loveland avė., Springfield, III.

Pajieškau Veronikos Saurusevičiu- 
tės ir Vinco Jesaičio; abudu Suvalkų 
gub., Kalvarijos pav., ji Krasnos par., 
o jis Simno, Etesnikėlių kaimo. Mel
džiu atsišaukti.

Pranas Valanch,
1001 Hess str., So. Saginow, Mich.

Pajieškau švogerio Antano Banzi- 
nos, kuris pirmiau gyveno Gardne- 
ryj. Veik pusantrų metų negaunu 
jokios žinios.
Petronėlė Gokmančiutė-Umbrasienė,
194 Maybury Grand avė., 

Detroit, Mich.
■---------------------------------------------------

Pajieškau Zeiveckiutės po vyru 
Levanaitienė, Suvalkų gub., Kalvari
jos pav. Ji pati lai atsišaukia, arba 
kas apie ją žino malonėkite pranešti 
šiuo adresu:

Karolina Stabašauskienė,
63 Reymond st, Luzerne, Pa.

Pajieškau giminių, draugų ir pa
žįstamų. Aš esu iš Suvalkų gub., 
Vilkaviškio pav., Paežerių gmino, 
Obšriutų kaimo. Atsišaukite.

Vincas Vosylius,
523% So. lst str., Rockford, 111.

Pajieškau Juozo Sidaravičiaus; 
Surplių kaimo ir Juozo šopio Klau
sių kaime?, abu Suvalkų gub, Nau
miesčio pav- Kas apie juodu žino 
malonėkit pranešt arba lai pats at
sišaukia šiuo adresu:

Petras Sidaravičus,
151 Hope st, Brooklyn, N. Y.

Pajieškau pusbroli# Jono Vaitkevi
čiaus ir Jurgio MedikiO, pirmiau gy
veno Chicago, III. Kučiūnų kaimo, 
Papilio valasties, Kauno gūb. Jie 
patįs lai atsišaukia arba kas apie 
juos žino, malonėkit pranešt, nes tu
riu labai svarbų reikalą.

Petras Vaitkevičius,
398 2nd str., So. Boston, Mass.

Pajieškau draugo Jono Matilomes, 
Užusienių kaimo; Domininko Tribu- 
lausko, Berklenių dvaro; Petro Var- 
žincko, židžiunų kaimo; Onos Pilė- 
naičios, Mesiunų kaimo, — visi Kau
no gub., Panevėžio pav.. Krinčino pa
rap. Meldžiu atsišaukti.

Petras Stapulionis,
21 Brook str Lawrence, Mass.

Pajieškau brolio Martyno Bortke- 
vičiaus, 7 metai kaip atvažiavo į 
Buenos Aires, Argentinon. Paeina 
iš Vilniaus gub.. Lydos pav., Konia- 
vos vai., iš Dainavos kaimo. Mel
džiu jo paties, arba kas jį žino, pra
nešti.

B. Bortkevičia,
38 Rail Road avė., Bridgeport, Conn.

Pajieškau brolio Zigmo Dekenevi- 
čiaus; Vilniaus gub., Trakų pav., 
Marcinkonių bažnytkiemio. Meldžiu 
atsišaukti.

Kazys Dekenevičius, 
Lomber Co., Indiana Lake,

Roy, Maine.

■ i i ■■

Pajieškau savo vyro Petro Mocke
vičiaus, kuris mane apleido 30 d. bir
želio. Jis yra 5 pėdų ir 6 colių aug- 
ščio. Laibas, truputį sulinkęs, grei
tos ir garsios kalbos; Vilniaus gub., 
Trakų pav., Kronos vai., Vekonių 
kaimo. Paliko mane su maža — 6 
sąvaičių dukrele. Meldžiu, — jei 
kas jį žinotų — suteikite jo adresą: 

Ona Mockevičienė,
40 Hudson avė., Brooklyn, N.Y.

Pajieškau pusbrolio Andriaus Ur
bono, iš Kapčiamiesčio ir draugo 
Martyno Yančiulio, Janėiulių kaimo; 
abudu Suvalkų gub., Seinų pav, Kap
čiamiesčio gmino. 6 metai atgal gy
veno Niagara Falls. N. Y. Jie pa
tįs, ar kas juos žinote, meldžiu pra
nešti. ,

Ip. Kuliackas,
272 7th str., Muskegan, Mich.

Pajieškau pusbrolio Jurgio Nor
kaus, pirmiau gyveno Hioune, III. 
Atsišauk šiuo adresu:

Vincas Norkus,
Taylor Springs, III.

Pajieškau šių ypatų: Juozapo Ažu- 
sienio, Subačiaus par., Žariškių vien
kiemio. Taip-gi pajieškau pusbrolio 
A. Suveizdos, Kupiškio par., ir drau
go Jurgio Katiliončiuno, Palėvenės 
par., Kalnų vienkiemio. Visi Kauno 
gub., Ukmergės pav., malonėkit at
siliepti.

Rapolas Gurklys,
426 Island avė. Rocford, III.

REIKALINGAS
Lietuvis prie saugojimo fabriko ir 

ofisų. Darbas yra geras, čystas ir 
lengvas. Alga maža, bet valgis, guo
lis ir geras darbas yra ant visada. 
Vyras turi būt tarpe 30 ir 40 metų, be 
familijos, blaivus, teisingas, galin
tis padėti 8300 savo pinigų ir prista
tyt gerus paliudysimus kas link ka- 
raktoriaus ir teisingumo. Kompanija 
yra ne lietuviška ir ne žydiška, bet 
lietuvių dirba daug. Gera vieta vy
rui, kuris nor visada ant vienos vie
tos dirbti ir gyventi, ypatingai, ku
ris negali dirbt sunkių darbų fabri- 
kose. Neatsišaukit, jeigu negalit iš
pildyt visų šitų reikalavimų. Galin
tieji užimt tą vietą, kreipkitės laišku 
šiuo adresu: (37)

ALBERT BROWNE»
141—149 Sibley Str, Hammond, Ind.

SUPERIOR. WIS.
Rugpiučio 25 mirė Helena Sabai- 

tienė, paėjo iš Joniškio miestelio, 
Šiaulių pav, Kauno gub. Velionė pa
liko 9 metų sūnų. Gimines meldžiu 
kreiptis pas mane.

Izidorius Sabaitis.
428 Banks avė, Superior, Wis.

PARSIDUODA SALIUNAS,
Geroje vietoje, ant gero kampo. 

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

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

PARSIDUODA STORAS IR NAMAS
Namas 9 kambarių ir Bania (ku- 

tis), viskas parsiduoda pigiai. Sto
ras vertas $2.000, namas 82,800, ra
kandai apie 8200. Biznis eina gerai. 
Savininkas turi kitą biznį, todėl par
duoda Platesnių žinių klauskite pei 
laišką arba ypatiškai. (37)

S. YGLLA,
36 Valley st, Springfield. Vt.

PARSIDUODA PIGIAI
Pečius, Lova ir Kamoda. Gerai 

užlaikyti ir mažai vartoti. Galima 
matyt vakarais nuo 6 iki 9 (37)

JONAS RŪKANTIS,
39 Swallow st, kampas O st,

So. Boston, Mass.

REIKALINGAS APTIEKOJE 
KLERKAS.

turi mokėt lietuviškai ir bent kiek 
angliškai. Atsišaukit šiuo adresu:

BRACKEN PHARMACY,
46 Heath st, Roxbury, Mass.

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. Šidlauską, Aptiekoj,
266 Broadway, So. Boston, Mass.

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 esąs.

Kas nori tokių pinigų, prisiųskite 
81.00, o mes prisiusime visokios rų- 
šies pinigų pažiūrėjimui. Adresas:

K. J. INTAS, (36)
P. O. Box 73, * Chicago, I1L

LIETUVIŲ DRAUGUOS 
KURIOS TURI 

"KELEIVĮ” Už ORGANĄ

Lietuv. Mokslo Draugystė
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. 

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

Susinėsimų Sekr. 2) J. Neviackas, 
183 Roebiing st, Brooklyn, N.Y. 

Finansų Sekr. 1) T. L. Dundulis,
P. O. Bbx 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.; 3. 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 Fnnd.

Visus pinigus reikia siųsti vardu 
kasieriaus per Finansų Raštininką, 
T. L. Dunduli, P. O. Box 511, West- 
ville, III, kuris po kaucijai 81,000.

,5 

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

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

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

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

Su visokiais Draugystės reikalaia 
reik kreiptis šiuo adresu:

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

LIETUVOS SUNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖ,

Dės Moines, Iowa.
Valdyba:

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

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

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

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

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

Susirinkimai būna 1:30 vai. po 
pietų, Columbia salėje, 409% E. Lo- 
cust st, kiekvieną antrą nedėldienj 
mėnesio.

PALAIMINTOS LIETUVOS 
DRAUGYSTĖ,
Chicago, IIL

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, IIL 
Fin. Raštin. — J. Syker,

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

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

1956 Canalport avė, Chicago, HL 
Susirinkimai būna kiekvieno mėne

sio antrą nedėldienj, 1-mą vai. po 
pietų. G. M. Chemaucko salėje, 1900 
So. Union avė, Chicago, III.

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

Susirinkimai būna kas pirmą pėt- 
nyčią 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. Katinis,
1113 Ferry st, Easton, Pa. 

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

Kasierius — J. M. Jankauskas,

DRAUGYSTĖ ŠV. PETRO No. 1
To»n of Lake, Chicago, IIL 

Valdyba:
Pirmininkas — B. Mozeika,

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

2459 W. 46th PI, Chicago, HL 
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, Chicago. 
Susirinkimai būna kas trečią ne- 

dėldienį kiekvieno mėnesio 12 vaL 
dieną bažnytinėj svetainėj, Šv. Petro 
neprigulmingos parapijos, 4538 
So. Marshfield avė, Chicago, UI.

LIETUVIŲ 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 srt.. 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-mą va
landą po pietų, Antano Mikalocz sve
tainėj. 2112 137th st. Ind. Harborjnd.

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

Tėvynės Mylėtojų Draugystės No.l 
ant Town of Lake, Chicago, UI. Su
sirinkimai atsibuna kiekvieną pirmą 
nedėldienj mėnesio 12 vai. dieną 
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, DĮ- 

Kasierius = K. K. Strzyneckis,
4612 S. Ashland avė, Chicago, HL 

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

Visi Tėv. Mvl. Dr-stės No. 1 na
riai, kurie dėl kokių nors kliūčių ne
gauna laikraščio, kreipkitės pa* 
Draugystės organo prižiūrėtoją, • 
tuojaus laikraštis bus siunčiama*. 
Į redakciją rašyt nereikia, nes be 
valdybos paliepimo, laikraščio siųsti 
mes negalim.

”KeL” Adau

LIET. NEPRIGULM. KLIUBAS
Chicago, III.

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

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

Prot rašt. ir organo užžiurėtojas — 
Petras Keniutis.

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

3327 Auburn avė, Chicago, IIL 
Kasierius — Kaz. šilas,

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

nę subatą kiekvieno mėnesio, 7:30 
valandą vakare, "Aušros” svetainė
je, po No. 3149 S. Halsted st Meti
nis susirinkimas pripuola sausio mė- 
nesij. Bertaniniai: Balandžio ir Spa
lių mėn. Pusmetiniai Liepos mėn.
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KAS NORITE TURĖTI
DRUTUS IR DIDE
LIUS PLAUKUS?

kuonogrei- 
su pagalba 

sustabdysiu
atauginsiu
Pleiskanas

kokio nors
štampą už

(39)

Pagal

Jei jūsų plaukai slenka 
nuslinke, tai atsišaukite

2
ai

centu
L. J. PAULAUSKAS

(Barzdaskutys)
152 Millbury Street, Dept. 12,

WORCESTER, MASS.

v —

ii

PILVICKAS.
Buvo garsus klebonėlis, 

Pavardė Pilvickas, 
Turėjo pilvą, kaip kasę, 

Pats buvo nedickas.
Valgė sviestą su piragu 

Po tam gėrė taukus, 
Apkabinęs storą Magdę 

Glostė josios plaukus.
Dieną keikė cicilistus, 

Naktį Magdę barė,
Kad iš Dvasios Šventos eudu 

Stora pasidarė.
Nors Magdutė viską pildė, 

Ką tik jis norėjo, 
Šluostė jo taukuotas lupas 

Bučkių negailėjo,
Bet netiko ji Pilvickiui, 

Kam paliko stora
Ir išvijęs nūnai Magdę 

Gyven’ su Barbora.
Mažoji Varguolė.

Kaip velnias prigavo kuni
gą-

Vienam labai gabiam so
cijalistų šmeižimo amate 
kunigui pristigo pinigų. 
Pristigo ir nežino kur jų 
gauti. Dažinojo kunigo ne
laimę velnias, pasirengė ant 
žut-but prigauti jį.

Nuėjęs pas kunigą ir sa- 
”As žinau, kad tu esi

tų. Velnias nuvedęs savo 
draugus į tankų krūmą su- 
tubdė juos, pakolei jis su 
kunigu ateis atlikti paskir
tą darbą.

Kunigas, nieko blogo ne- 
mislydamas, vien tik pasiti
kėdamas savo gabumu, ėjo 
kur velniai vedė.

— Čia bus gera vieta — 
suniurnėjo velnias.

Raštininkai tuojaus susė
do ir išsiėmę popieras prisi
rengė prie darbo, 
sutarties, raštininkai turė
jo duoti komandą.

Kamanda pasigirdo: — 
viens, du, trįs...”
Davus komandą, lig su 

rankena tapo paleista it ko
ki garo mašina: kunigas net 
prakaitu apsiliejo besisku
bindamas prikeikti daugiau 
žodžių.
Velnias-gi net pašokdamas 

augštyn keikė socijalistus. 
Bet butų kunigo „nesubyti- 
nęs,” jei ne tie keturi vel
niai, kurie tupėjo krūme. 
Jie šokosi savo draugui pa
galbon. Kunigas, besikarš
čiuodamas, visai netėmijo, 
kas dedas aplinkui, velnio- 
gi raštininkai surašė visų 
penkių velnių keiksmo lita
niją-

Kaip jum išrodo toks vel
nio pasielgimas? Teisybė, 
ką žmonės šneka: velniai 
visada velniškai daro. Dar
bo laikas buvo paskirta 40 
minučių; nors kunigas la
bai norėjo, kad butų paskir
ta 40 valandų.

Raštininkui sušukus: 
„Laikas!” velnias ir kunigas 
priėjo prie raštininko žiūrė
ti, kas laimėjo. Kada rašti
ninkai suskaitliavo keiksmo 
žodžius, pasirodo, kad ku
nigas pralaimėjo. Jis ketu
riais žodžiais mažiau sukei
tė už 5 velnius.

Liucipierius, dažinojęs a- 
)ie didelį velnių laimėjimą, 
sakė tris dienas pekloj 
svęsti ir puotauti. Visą lai
tą griežė 12 benų.

Tokiu budu kunigas likos 
apgautu.

musų patėmijimai tilpo; ko- 
respondenciją-gi apie pikni
ką patįs pasakote, kad sena, 
o piknikas nėra juk joks 
svarbus nuotikis.

Argentinos Medžiokliui.- 
Po tokiomis korespondenci
jomis reikia padėti pilną sa
vo pavardę, o ne slapstyties 
po pseudonimu darant ypa
toms užmetinėjimus. Ne

čiausiai pas mane, o aš 
man žinomų gyduolių 
slinkimą ir nuplikusius 
į labai trumpą laiką, 
taipgi išgydau. Norint 
atsakymo, reikia prisiųst

7M0N1Į SKERDYKLA
Indomiatisias aprašymas apie visas

KARES BAISENYBES

1741 W. 4711 StTNt.

ar visai jau

M, Galimu Co
Užlaiko reriaiuį

Eliy, Vyną, Likierius ir 
kitokius gardžius gorimus 

į o taipgi ir geriausio taba
ko Cigarus.

Meldžiame užeiti, o visados rasi 
gražų patarnavimų.

362 2M sL Se. Bostra.

J. MATHUB 
Geriausias Lietuviu 

SALONAS IR RESTAURACIJA 
Sveiki geriausios rųšies girinei it 
užkandžiai. Patarnavimas nts* 
lankus. Parankiausia Uotarilfa 
užeiga.

J. MATHUS
342 Broadway, So. Bustas. Mato

Teisingiausia ir Geriausia

APTIEKA
Sutaisom Receptus su di

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

EDVARO DALY, raviBiBktt 
Broidvaj. S Butu, Mau

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

Or. B. G. WERMIGK 
UETUVUKAS D-RAS

Gydo visokias vyrų, motorą i 
vaiką ligas; net ir chroniška* ag 

Priėmime valandos: nuo 1 Iki 
po pietų ir nuo 6 iki 9 vakar*.

Telefonas. (3
259 Haniravir st , Butu, Mas

ko: ”Aš žinau, kad tu 
labai gabus, bet ir aš dy
kas nenoriu būti, tai štai ką 
padarysime: tau pinigą la
bai reikia, o man jų visada 
ikvaliai; sudėkime po dvy
lika dolerių už rankos ir 
nutarkime kokį nors darbą 
atlikti, jei tu, kunige, ką 
nors greičiau, ar daugiau 
už mane padarysi, — tai tu 
laimėsi, o jei aš geriau pa
darysiu, tai pinigai bus ma
no.

Kunigas sutinka, tik rei
kią surasti darbą. Kunigas 
pagalvojo ir sako: „Jei tu, 
velne, daugiau prikalbinsi 
žmonių prie pikto darbo — 
tavo bus išlošta, o jei aš, — 
mano.

Velnias išgirdęs, ir ran
kas nukratė. Nesutinka.

— Klausyk, kunige, tu di
desnę įtekmę turi prie žmo
nių, ir šiame dalyke aš pra- 
kišiu.

— O kur tu neprakištum?
— užklausė kunigas.

Velnias, pagalvojęs ir sa
ko:

— Aš noriu, kad mes pa- 
siskirtumėm už darbą lenk
tynes kalboje, nes mes visi 
velniai nuo mažens esame 
lavinami kalboje, ir, todėl, 
aš bučiau drąsesniu stoti į 
darbą.

— Tai gal nori eit lenkty- 
nėsna kas daugiau poterių 
sukalbėsime? 
kunigas.

— Mums visiem velniam 
yra uždrausta poteriai kal
bėti ir todėl atsisakau.

— Tai nuo ko tu neatsisa
kytum?

— Na, daleiskime, kuni
gas mylite keikt socijalis
tus, o mums taip-pat tas yra 
pavelyta tūluose atsitiki
muose, ar sutinkate?

— Sutinku — sušuko ku
nigas.

—- Tai darbas jau suras
tas, tarė velnias. — Tik da
bar, kunige, gauk raštinin
ką, kad surašytų kiekvieną 
sukeiktą žodį, o aš eisiu 
surast sau kitą raštininką.

Visi gerai žinote, kad vel
nias buvęs—velniu ir palie
ka.

Taip buvo ir su tuom vel
niu. Jis nubėgo ne vien tik 
raštininko gauti, bet dar ke
turis talkininkus parsivedė 
ir nesenesnius kaip 25 me- laimę ir jos priežastis jau

Taupinimo kasa po 
priežiūra Braslaws- 
kio ir Co. priima de
pozitus ir moka 3-čią 
nuošimtį. Išsiunčia 
pinigus pagal že- 
mausį dienos kursą. 
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 į Rusiją ir iš ten be jokio pa
vojaus.
Russian-American Bureau

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

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

Šį veikalą parašė pagarsėjęs vokiečių veikėjas ir mokytojas W. 5 
Lamszus, kuris pats toj baisioj skerdykloj dalyvavo. Šioje kny- < 
goję aprašoma karė vokiečių su francuzais. Skaitant šitą knygų S 
plaukai šiaušiasi ant galvos. Autorius šio veikalo Lamszus yra ; 
pagarsėjęs antimilitaristas. Už šio veikalo parašymą jis buvo < 
skaudžiai vokiečių valdžios persekiojamas. Lietuviu kalbon tą vei- i 
kalą išvertė Negeistinas. Knyga atspausta ant gražios popieros j 
ir papuošta gražiais viršeliais. Kaina tik 15c.

Pinigus galima siųst 15c. susukus tvirtai popieron ąrba po 5c. markėms ; j 

“KELEIVIS” H

28 Broadway, So. Boston, Mass.
WIOIOIOIOiClG*9iCi3l®i9i®^^

Akušerka n
' r

Pabaigusi kursą Womans Medical i i 
College, Baltimore, Md.

Pasekmingai atlieka savo darbą , > 
prie gimdymo, taipgi suteikia vi- : 
sokias rodąs ir 
moterų ligose.F. Stropienė
SO. BOSTON, MASS. i: 

iioionacmme^ !ą

6 Loring gtr, 
arti E ir 7 st.

Vite. ’Sg
M. PETRAUSKO įdainuotas i 

kordus, kurių visuomenė jau nuo t 
nai pageidavo, galite gauti pas tt 

. Kaina 75 centai.
2356: Lietuva Tėvynė Musų, 
kiai Nemunėlis teka.

2357: Birutė. Kur banguoja 
munėlis.
2358: Darbininkų Marsalietė. 
kelkime kovą.
Visiems žinomi lietuviški šokiai. 
2360: Nemuno vilnįs, Valcas. S 
diev — Mazurka.
2360: Varpelis — Valcas. Mat 
mielas — Polka.

Jeigu norite gauti kokius kitu 
rekordus arba šiaip muzikaliakus ii 
strumentus, auksinius daiktus, knj 
gas ir visokias laiškam rašymas po 
pieras, rašykite pas mane reikalauoa 
mi pilno kataliogo, kurį prisiusi!! 
dykai.

W. S. Waidelis
112 GRAND ST., BROOKLYN, N.T-- -  - ■ —

užklausė

S. Kazlauskas.

Redakcijos aisatynaL
J. KerdiejuL— Kas buvo 

”Keleivyje„rašyta apie „Ga
biją,” tai viską papasakojo 
vienas „Gabijos” narių. Re
dakcija prie to nieko nė pri
dėjo, nė atėmė. Prie pro
gos pasakysime tamstai į 
ausį: pasimokink tamista 
nors kiek mandagumo, nes 
tokia nekulturiška kalba, 
kokią tamsta vartoji savo 
laiške, taipgi daro gėdą 
”Gabijai,” kurios advokatu 
tamsta nori būti. Tamsta 
sakai, kad „Gabija” savo 
tarpe „idiotų neturi,” o tuo 
tarpu tamstos laiškas yra 
visai idiotiškas.

M. Bijūnėliui.— Neprida- 
vusių savo tikros pavardės 
ir adreso korespondencijų 
netalpiname — tą jau nebe- 
pirmą sykį atkartojame.

P. R. Laisvūnui.— Liote- 
rija yra įstatais draudžia
ma, tad ir laikraštyje apie 
ją skelbti negalime.

V. Slavasinskiui.— Eilių 
sunaudot negalim.

Algirdo Dr-jos Komitetui, 
Jersey City, Liet. Draug. 
Konvencijos K-tui, Spring
field, III. ir LSS. 26 kp.— Iš
tisai rezoliucijų netalpinsi
me, nes užimtų daug vietos; 
užtenka paminėti faktą, 
kad visa pažangioji visuo
menė yra pasipktinusi „V. 
L.” ir Co. insinuacijomis, o 
tas ir yra geriausiu protes
tu prieš tokius laikraščius. 
Kada tie laikraščiai betal- 
pindami šmeižimus neteks 
liaudyje įtekmės, tad ir be 
protestų bus jiems ”requiem 
aeternam...”

Apuokui.— Gavome svei
ko straipsnį ir koresponden
ciją. Straipsnio netalpina
me, nes apie „Estlando” ne-

SKAITYKIT SU ATYDA!
Turime daugybę FARMŲ Wiscon- 

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

(1-6)
K. MARCINKEVIČIA, 

1324 So. lOth st, Sheboygan, Wis.

(
Advokatas ir NotarijušasH

Kuzis Krauczunas, H

Veda provas visuose teismuose ŠE 
ir atsilanko į visas valstijas ant 
pakvietimo. Taipgi duoda patari- <> 
mą per laiškus. š E
403 Lyon Build., 

| Settle, Wash. p

D-RAS ST. ANURZEJEWSKI
Vienatinis lenkiškas

DANTŲ DAKTARAS.
Užtaisau pasigadinusius dantis ii 
dedu naujus. Laikų gvarantuoju. 
Ištraukiu dantis be jokio skausmo.
238 Harrison avė. Boston.

JUS GALETE IŠAUGIH

PLAUKUS
Pasekmingas, moks- 

N liškas gydymas dykai 
_ R dėl vyru ir moterių.

Ar slinka jums piau- 
k&i?

Ar pražilę jusu plau- 
kai nuo metu? Ar 

, užkrėsti kokias nors ne
sveikumais ir limpanti

niežas odos galvos?
Ar plinki, bei pra- 

dedi plikti?
Ar kenkia kas iš 

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

guoti jos. Užsakykete iluostrota kny
gute jusu prigemtą kalba:

“TEISYBE APIE PLAUKUS,’’ 
Parašita europos gar

singo specialisto, kuri
oje randas Įvairios ži
nios:

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

GYDYMAS DYKAI.
Męs galeme perti- 

krenti kiekviena, kad 
gyduoles CALVACURA 
sulaiko slinkimą plau
ku prašalina plaiskotes 
ir augina gražius plau
kus Už 10 centu arba 
k rasos markėms prisi
ųstus sykiu su Jusu 
antrašu. Męs išsiuče- 

e kiekvienam doler
ine dėžutė Calvacura— 
os N. 1 ir knygute 
"Teisybe Apie Plau
kus.” Išplaukėte že- 

Seštoio savaite miau atspaustą kuponą gestoje savaite. Jr sluskete sian<jen.
UNION LABORATORY, Box S88, Union. 
N. Y.
UNION LABORATORY, 

Box M», Union. N. Y.
Siučiu i dedamas 19 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 su 
jusu antrašu.)

X
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NAUJAUSIUS IR GERIAUSIUS

p Gramafoniis

Lietuvis Daktaras

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

Valandos-!
( 7-8 P. M.

ienomis.
Telepbonas,

I.

DUOKIT PASIŪT MUMS

MERGINA?
Jeigu nori, tad pasipilk

Dr. KOLĖR

galima gaut tik

CHAS. URBONU ir PILVINIO
KRAUTUVĖJE

Visi musų Gramofonai su naujausiais pagerinimais 
TURIME VISUS LIETUVIAKU8 
REKORDUS įdainuotus garsiau* 
šių dainininkų ir chorų. Tarpa 
lietuviškų rekordų geriausi yra 
šie: Kur bakūžė samanota, kom
pozicija Šimkaus. Lietuva tėryni , 
musą. Darbininkų Marsalietė, Bi
rutė, Tykiai Nemunėlis teka. Kur Į 
banguoja Nemunėlis — įdainuota j 
M. Petrausko. Be tų turime gra
žiausių maršų, pelkų, valcų ir ki
tokių tokių ir operečių. Rašyda
mi prisiųskit 4c, o mes prisiųsim j 
katakovą.

M16 TURIME GRAMOFONŲ 
NUO 315.00 IKI $100.00 Kurie | 
tik norėsit turėt gražią mušikų J

Kaina $35.04 ir 12 dainų dykai; at- namuose, visupirmu ateikit I
siųskit $5.00, e mes prisiųsim gra- pasižiūrėt pas mus. Kurie nuo | 
mafeną. Bostone toli gyvenaate ir negali- Į

te ateiti, UŽTIKRINAM, kad pas mus nusipirkę GRAMAFONĄ, visa-1 
dos busit užganėdinti. Viską gva rantuojame.

CHAS. URBON ir PILVINIS
233 Bro8dw«y, So. Boston, Mass

AR NORI, KAD MYLRTŲ

ĮoW'XE'fs

Ei, Vyrai, Visi Pas

YUDEIKO!
Jis užlaiko gerų Restauracijų, vi
sokios rųšies Alaus, Degtinės, 

Vyne ir Cigarų.
Pirmiausia ir parankiausia 

vžeta lietuviams.

304 Broa<way ir 259.0Streits 
SO- BOSTON, MASS.

Uitoviszkas D-ras M. Zisste
ZParmenterSt
Boston, ITasa. 

Visokias ligas gy 
dau pasekmingia- 
usiai. Ateikit tie- 
•iok pas mane 1 
trepais į viršų t'k 
neikit į aptieks: 
mano durys bal
tos arba telefoną 
duok o aš atesiu.
Ofiso valandos 
Nuo 9 iki 11 ryte 
nuo 1 iki 2 ir 6 iki 
8 vakare. Teleph. Richmond 2622-R

Lietuvių
Gydytojas

638 Penn Avė. 
Pittsburgh, Pa.

D?. Koler garsioasi savo tikra pravarde ir turi 
avo pavdks.ą šiam • Laikraštyje. Dr Kcler yra 
,'tmęs ir mokinęsis Varšuvoje. Dr Koler prakti
kavo visuose Varšavos ligonbočinosi*. o paskuti 
i ais metais prieš išvažiuoian: i Ameriką 
igonbotyje švento Lozoriaus, kur gydo tik pr- 
at;skas ligas vyrų ir moterų.

SIFILĮ išgydau varto ’ *r,a< gyduolę -‘id- 
» išraun ą profcsoria/s L .• :»cL pri-s •%;.• ib ’e-u 
<ent- šbėrimus ant viso kūno, n? i tną varno 
,rb_ gerklėje, slinkimą plaukų, laužymą k;;tUų 

Ateik, o u*sivi.-trijin?as kraujo austos ir neatsika: 
tos tavyje. Nelauk, kol visai “uble^si ir k;n 
iškrėsi savo liga.

N ratcrališkus IŠTEKSIMUS visokiais b 
.ais, ka>p ir NAKTĮ S JUS iŠtekCjirt uS. TKŠ’E. 
.r kt. išgydau ; 10 dienų, o jei ne, tai pėnic 
sugrąžinu.

NUSILPNĖJIMĄ ir visokia nerale* pa 
nanoius iš SAUžAGySTES prašaKnu : g1' P-:-.*- 
Ar jautiesi mažurn. jog u t ii; to® p ’-v* r ŠL 
spėkos, kaip pirmiav? Jei na
’^a nusilpnėjimą reikia pergalėti, k* i \t raičiau- 
>2ti vyru.

STRTKTURĄ arba susitrauki.uą šlapnui 
lalo išgydau j 21 dieną ir t? be skau-iėjnt.o.

HYDROCEI Ę arba vai.deniuę rcpturą gy-i.
• 30 ni.muj be operacijos

PGSLES ir inkstų Haas. nuc kuriu ra.i-j 
Mėgintas kryžiuje ir kirkšniui? e. apstu % < •» 
>t!4;šlapicHino •'.DrršėiMuas ir <ie<?tkai k»in J . •» 
•pi? kuriuos ligoni? žiro kaip aprašyt, aš ’šej'U 
avo sistema ant visados.

REUMATIZMĄ spuogus, LuvoUs. p.-i<i»iy« 
lakas, niežas, parkus, skiup hus ir visas a ta 
*do« J»gas. paeinančias iš uis-vietnnimo kran*- 
4gvdan trnmpam laike ir ligoniui n-reik per 
raukt savo darbo

)F!SO VALANDOS: nuo 9 ryte iki 8:30 vakare 
-’ėtnĮČiomis iki 5 popiet NrOėlioinis iki c 

popit*.. Ateikit tuc aus.

J. VALEIKA

FOTOGRAFISTAS
Traukiame visokius paveikslus 

giai. Meldžiam visus atsilankyti, uz- 
tikrinam kiekvienam, kad busit musų 
darbu užganėdinti.

J. Valeika F- Raubnaitis Co.
250 4th st„ S. Boston, Mass

H o ji
kenc

r
ČEKŠT KENDŽIŲ

.1 niekad nepamirš jus, nes 
kendžių gardumas priverčia ją 
jus mylėt. Reikalaukit visur ir 
visada Lovneya Crest Kendžių. 
Jeigu negali gaut kitur, tai pn- 
sĮfisk mums dolerį, o gausi vie
ną svarų geriausių Amerikoj iš
dirbtų kendžių.

K. ŠIDLAUSKAS 
Generališkaa agentas Bostonui Hl 

226 Broadway,
So. Boston, Mass.

Keliaujantis Kriaucius
Siuvam visokius MOTERIŠKUS ir VYRIŠKUS RUBUS. Taip

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

Reikale adresuokit taip:

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

Siutus ir kitokius Rubus
Užtikrinam, kad Jus sučėdysita 

pinigu ir turėsite GRAŽIUS RUBUS. 
Mes imam materiją iš gerųjų fir
mų ir primieruojam rūbą pagal žmo
gų, todėl nesudarko žmogaus išvaiz
dos ir būna tvirtesni.

GERUS VYRAMS SIU
TUS IR OVERKOTUS 
PIGIAUSIAI IR GERAI
Musų firma randasi ir Califomijoj, 

todėl mes greičiau pagaunam viso
kias naujausias formas.

JEIGU NORITE TURĖTI 
GERUS RUBUS PIGIAI, 

TAD ATEIKIT PAS 
MUS.

Taipgi išvalom ir išprosinam vi
sokias Vyrų ir Moterų drapanas.

Tikras Jūsų brolis lietuvis

Budreckis
222 W. BRO AD WA Y
SO. BOSTON, MASS.
Telefonas; Sa. Boston. 21013.

ir 20 AMES ST, 
MONTELLO, MASS.

«X



savo

Fritzas. statys ir tu to darbo neteksi,

KKLKITIS

Skaitytoju pastabos. I vokiečių,
nes patįs nori būt tokiais.

Klerikalizmas ir praskust- 
galvija.

Musų kuniginiai laikraš
čiai vis da nesupranta, kas 
yra klerikalizmas. Jų re- 

' daktoriai, patįs būdami kle
rikalais, užsigina klerikalų 
vardo, kaip šv. Petras Kris
taus, nors pirmeivių laikra
ščiai klerikalizmą per ke
lis sykius jiems jau gana 
išaiškino ir dar vis tebeaiš- 
kina.

Aš sakyčiau, kam jau 
taip prakilniais dėsniais 
jiems aiškinti tą klerikaliz
mą, juk musų praskustgal- 
vija vistiek to nesugaudis. 
Ir nestebėtina, kad nesu- 
gaudo, nes tai principališki 
dalykai, kurius jiems už
čiuopti, kadir su šventais 
pirštais, vistiek negalima.

Štai pavyzdžiui, gali pa
sakoti, kad laukinė stirna 
yra su ragais, su nagais, su 
barzda, akimi ir kitais "tin- 

>ksais,” bet jos nematęs žmo-______________ ____
gus visgi negalės įsivaizdin- Į susirinkime, kad ištiesų Su- 
ti, kas tai do gyvulis. Kas siv. adresų jis nepardavė, 
kita, jeigu nesuprantantį bet kas nors pavogė ir ati- 
apie_ stirną privesi prie na- davė "Liežuvninkei." 0 ką 
minės ožkos, tuomet jau ir p. Mikolainis ant to pasakė, 
miške kur pamatęs tokį gy- ag jis SLA. vice-preziden- 
vuliuką jisai pavadins, jeiftas? Puiki ten kompanija: 
jau ne stirna, tai bent ožka. I Sirvydas, Mikolainis, Liut- 

Aš pasakysiu, kad kleri- kauskas. 
kalizmas reiškia tą patį, ką * * *
ir Icunigų išmislytas socija- Kunigas Šilas N. Eberso- 
lizmo pravardžiavimui var- he iš South Bend, Ind., kurs 

pirmiau suvadžiojo 15 metų 
I mergaitę Hazel Macklin, 
paskui, panašiai kunigui 
Schmidtui, nužudė ją ir pas
lėpė skrynioj, už ką buvo pa
galimus areštuotas, o maty
damas, kad neištrūks, kalė
jime pasikorė 16 d. rugp. 
šių metų. "Liežuvninkė,” 
"Ka-kas” ir sėbrai malonė-

Susipratimo keliais. kurį tu dirbi nenoromis, kad 
tik gyvybę palaikius.

Ir taip gyvenimas slenka 
Sulaukei 

nedėlios, ir pasilsėjęs trupu
tį vėl panedėlyje tu turi neš
ti savo spėkas parduoti, ki-j 
taip turėsi mirti badu pat
voryje it pasenęs šuva.

Ir da kas išdrįstų pasaky
ti, kad nėra ant žemės pra
garo, kad mes ne pragare 
šiandien gyvename? Už 
tatai, darbininke, apšviesti 
žmonės ir ginanti tavo rei
kalus spauda kviečia tave 
prie susipratimo. Pakol tu 
busi tamsus, nesuprasi, ar 
nenorėsi suprasti savo sun-i 
kaus padėjimo, patol tu bu-1 
si kapitalizmo automatiška į 
mašina-vergas, kur tave pa
suka ten tu turi suktis ir 
gyvensi smarvėje,' dulkėse, 
skurde — žodžiu pragaro 
juodo dugne.

Tą viską gerai apgalvok, 
darbininke, kas čia yra pa
sakyta, ir tu persitikrinsi, 
kad ištikrujų taip yra sun
ku mums darbo žmonėms 

dėjo laikraštį iš rankų, taip’ gyventi, o juo toliau tuo 
greit jis užmiršo viską. Vėl daugiau darosi sunkiau, 
jam smagu, visu kuo užga
nėdintas, ir jam vėl viskas

neš paųs non dui voKiais. . i. r ___
Štai p. St. Gegužis Pittsto-i Kas iš musų darbininkų diena po dienai.
ne sušuko: "Remkim au- Į nežino ir nejaučia, kaip prie 
tonomijos fondą! Aukau
jam pinigus! Bukim vieny
bėj, o rusai, lenkai, turkai 
ir prusai prieš mus drebės, 
kaip drebėjo seniaus!”

Na, na! už autonomijos 
fondo pinigus nė vienos ka- 
nuolės nenusipirksim ko
kias turi vokiečiai.

Burdingonas.
♦ ♦ ♦

Girdėjom, kad "Liežuv- 
ninkė" neužilgo pakels pro
testą, -kam ją skundžia "lai- 
sviečiai” už šmeižimus. Po 
tuom protestu, beabejonės, 
pasirašys visa garsioji "na- 
čalstva,” kaip ir po anuom 
garsiuoju "protestų-protes- 
tu.” Beja, kas atmena prieš 
ką anas protestas buvo? 
Prieš socijalistus, tą mes ži
nom, bet už ką?

♦ ♦ ♦

A. B. Strimaitis paaiškino 
SLA Pildomosios Tarybos

das "cicilikizmąs.” 0 jeigu
- da rasis tokių, kurie da ir 

šito nesuprastų, tai jau ki
tokio paaiškinimo jiems ne
bėra. Tokiam, kad ir 3 die
nas rodytum stirną, jis vis
tiek nesupras, kas tai per 
žvėris.

Lukšių Juozas.
♦ ♦ ♦

Lietuviai su trim galvom. Įkit patėmyt, jog jį išvedė iš 
"Lietuvos” No. 34 rašoma I ne socijalistiški Įaik- 

SNew Philadelphia, Pa., rascmi.^ bet knkseiomskas 
n yra gera vieta lietu- mokslas- 

vHii daktarui, nes esą lietu
vių galvų net — 1,700. Į Jei ir toliau rusų armijai 

Abelnas-gi skaičius to taip seksis, kaip iki šiol, tad 
miestelio gyventojų vra — neužilgo iš Petrogrado mes 
1,500. ‘ ‘ ~ '

Pasirodo, jog ten esama 
lietuvių turinčių po dvi ar-

. ba tris galvas. Jeigu taip, Į buk Suvienytos Valstijos 
Ltai ištikro reikalinga dau- pristatančios amuniciją 
? giau daktarų, nes pirmiaus prieš vokiečius kariaujan- 

to miestelio lietuviai ture- čiom šalim, ir tas esą nedo- 
davo tik po vieną galvą ir ra ir nedraugiškai. Bet pir- 
tai daktarai turėjo dauglmesnėse karėse pati Vokie- 
darbo susiuvinėti jas. Itija taip elgėsi. Ji šelpė 

Mat ten gyvena daugiau- Angliją prieš burus, Rusiją 
šia katalikai' ir tautiečiai. | :)rieš Japoniją, Balkanų 
kurie bačkutes betuštinda-prieš Turkiją, ir vietinius 
mi neretai bonkomis padaro "evoliucijonierius 1861—
sau iš vienos po kėlės gal- 1865 m. prieš Suv. Valstijas, 
vas. * ♦ ♦

Kada Vokietija nuteriojo 
Belgiją, tada visas pasaulis 

rašo, | gvolto rėkė. Bet kada ta 
! pati Vokietija netik nute- 
’ riojo, bet visai prarijo ma

žutę Luxemburgo kunigai
kštiją, tad laikraščiai nė ne
prisimena. Kodėl? Ar to
dėl, kad Luxemburgo jėzui
tai taip neviešpatavo, kaip 
Belgijoj, ar kad geografiją 
tiek pažįsta kiek "Tėvynės” 
redaktorius, kurs St. Mari
no rado Alpuose?

♦ ♦ ♦

Nesenai teismas pripaži
no, jog žmogui nevalia kei
kti viešose vietose arba ant 
gatvės. Tokiu budu žmo
nės turės išsiplust namie 
arba tautiškuose ir klerika- 
liškuose laikraščiuose ir 
prakalbose. Mūsiškiai tau
tiečiai ir klerikalai tame yra 

jau seni ekspertai.
* * *

Nekuriems žmonėms yra 
baisiai sunku pagarsėtu 
nors kartais tuštybių ir vi
sus laikraščių puslapius pri
rašo. Štai nors ir vargšas 
A. B. Strimaitis! Kad nieks 
apie jį neparašo, tad nors 
pats "pačiasukuoja.” To
riam padėjime esant, tur- 
put, labai pikta.

♦ ♦ ♦

Sunkus klausimas.
"V. L." p. Losius j 

kaip protas ir sąžinė kartais 
veikiąs vienas antram prie
šingai. Redakcija nuo sa
vęs priduria, kad tai labai 
sunkus klausimas, tai išaiš
kint Taip, labai sunkus, 
ypač tiems, kurie neturi nei 
proto nei sąžinės.

♦ ♦ *

Turbut nerastum žioples- 
nių žmonių už musų tauti
ninkus. Atžagareiviai — 
klerikalai, net SLA. prie
šingi, o tautininkai nuolat 
šaukia: "remkim savuosius, 
balsuokim už savo žmones!”

♦ ♦ ♦

Tautininkai nepaliauja 
. šaukę: "remkim savuosius 

biznierius!” O kada reikia 
mokėt $25.00 už šliubą, tai 
bėga pas svetimtautį kurn
ė

jau jeigu remti visus biz
nierius, tai ir kunigus sy
kiu, juk ir jie biznieriai.

• * ♦

Garsus "V. L.” korespon
dentas ir "poetas," kuris ra
šo eiles anglų dienraščiuose, 
jau vėl tautiečius keikia iš- 

P "’so gomurio, tikiuos, kad 
Z. L.” apšauks jį neužilgoI* Vjalistu.

vėl turėsim Petersburg.
♦ * ♦

Nekurie šaukia gvoltas,

I dabartinės - tvarkos sunku 
gyventi. Rodosi, kiekvie
nas darbininkas žmogus ma
to kitų tokių pat darbininkų 
sunkų ir vargingą padėjimą, 
ir pats savo skriaudas jaučia 
dar daugiau kaip kiti. O 
vienok jis nieko nedaro, nes
varsto, kaip galima butų pa
daryti, kad palengvinus sa
vo ir kitų gyvenimo ekono
miškas sąlygas. Jis to nes
varsto ir nesirūpina tuomi. 
Nors nuolat girdi svetainėse 
nuo pagrindų, žmones, kurie 
aiškina gyvu žodžiu ir per 
darbininkiškus laikraščius 
dabartinės tvarkos blėdin- 
Simą, ir jos pasekmes, 

arbo žmogus tik tada, ir 
lig tol žino ir atjaučia savo 
skriaudas (ir tai toli nevisi), 
kada jam kalba nuo pagrin
dų, arba kada jis skaito laik
raštyj apie savo vargus ir 
nelaimes. Kaip greit kalbė
tojas pabaigė kalbą arba pa

Uršulė Stuobns.
Prisiekė ir pasirašė prieš 

mane, Notariušą, šią 5-tą 
dieną Liepos. Kas viršui 
pasakyta, pripažinta už tei
sybę ir paliudyta dviejų 
liudininkų.

(L S.) A. F. Latvėnas, 
Notary Public.

Mano tarnystė pasibaigia 
vasario 20, 1919 m.

Red. prierašas. Butų 
daug geriau, kad ši polemi
ka pasibaigtų. Tūkstan
čiams "Kel." skaitytojų dar
bai arba pasielgimai kokio 
ten niekam nežinomo kuni- 

i go vargiai rupi ir laikraščio 
i brangi vieta užimama nie
kais. Antras dalykas, ku- 

i nigai yra tokie žmonės, kaip 
ir kiti, todėl jieškot pas 
juos nepaprastos doros yra 
labai neišmintinga iliuzija.

i 
i t

IS MONTAGUE.
Kad kunigaikščiams reikia aukso pirkimui puikių perlų, 
Papuošti šokančių mergaičių apvalių, meilų kaklą, 
Kaimietis turi lenkties ir dirbti dar sunkiau.
Nevalia jam skųsties, geisti ar sapnuot, kad pragyvent lengviau! 

Kad princai netenka kantrybės ir vienas kitą pravardžiuoja, 
Kol pusė pasaulio ašaros’, kraujuj ir ugnyj palaidoja; 
Proletarai tveriasi ginklų ir skubinas narsiai kariauti — 
Kraują lieti, gyvastį aukauti, kad kunigaikščiams garbę 

[atgauti.
Turtuoliui reikia dvaro, aukso, su draugais kur pasitrankyt, 
Džiaugties gyvenimu, turėt gerus laikus, pasaulio grožę pamatyt, 
Darbininkas tur nedavalgyt, alga jam yr’ numušama, 
Nuskuręs jis, pailsęs, ledva kojas velka ir, to tur būti jam gana.

Gyvenims yr’ dvejopas: malonus, linksmas ir saldus 
Dėl princo ir turtuolio, bet kur randasi darbo žmogus, 
Tam skurdas yra draugas, vargas nuolatai sargu, 
Bet Dievas ar gamta: ar lėmė būti jam vergu?

paprasta, rodosi jau nerei
kia apie nieką pagalvoti, ir 
jis eina. vėl tomis pačiomis 
vėžėmis, kaip ir prieš prakal
bas, bei laikraščių perskai
tymą.

Kas seka darbininkų gy
venimą, jų atsitikimus, kru
vinas širdį veriančias trage
dijas, žodžiu, baisiausi darbi
ninkų skurdą, vargus, neda- 
teklių, nelaimes, tas aiškiai 
gali matyti, kad mums dar
bo žmonėms, jau ištikrujų 
negalima ilgiau taip gyven
ti, kaip iki šiol kad gyveno
me apsileidime.
Eik, pamąstyk, mielas dar

bininke, ar galima taip da
leisti kapitalistiškai tvarkai 
duotis save išnaudoti, žudy
ti ir kankinti pačiame jau
nystės žydėjime? Ludlovo 
darbininkų streikas, užsibai
gė baisiausia darbininkų ne
laime. Žuvo keliolika ne
tik streikierių darbininkų, 
yet ir čielų šeimynų—mote
rų ir nieku nekaltų vaiku
čių West Wirginijoj. Atsiti
ko tas pats Patersone, 

Roosvelte, Newarke, Bayo- 
nėj, ir kas tas nelaimes be- 
suskaitys.

Dėlko taip yra, kad nie
ku nekaltas darbininkas tu
ri žūti vien tik dėlto, kad 
jis jau negalėjo pragyventi 
už tą algą, kokią jam jo po
nas darbdavis suteikė. Aiš
kiai sakant, dėlto, kad jis ne
turi iš ko gyventi; negalė
damas išsimaitinti su šeimy
na pareikalauja iš šavo po
no daugiau, tik biskutį dau
giau, užmokesčio už savo 
sunkų triūsą, kad jis tuo bi- 
skučiu pinigų galėtų nusi
pirkti truputį didesnį kepa- 
luką duonos, bei kokios ten 
pašvinkusios mėsos šmote
lį, ir štai jis gauna atsaky
mą iš savo darbdavio, kad 
tu ir taip gerai uždirbi, o 
jei tau da neužtenka, tai tu 
esi tinginys-maištininkas ir 
kaipo tokį, reikia pavaišin
ti švininiais binzais.

Žmogus, kuris uždirba 
duoną tam pačiam darbda
viui, kapitalistui, kunigui, 
policijai ir kitiems tingi
niams, pastato jiems pui
kiausius namus, žodžiu, — 
viską padaro kitiems, o sau 
tik menkutę dalelę tegali 
pasilaikyt, yra ne sau žmo
gus, jis yra vergu, kapitalo.

Mes, darbininkai, dirba
me nuo 6-7 ryto ligi 6-7 va
karo, vadinasi, 10 ir 12 va
landų į parą, ir taip lig ko
la automatiška mašina; pa- 

, už-rėjai iš darbo vakare, 
kandai labai mažai, (nes už
tektinai privalgyt negali — 
nėra iško nusipirkti) pa
miegojai kelias valandas 
:roškiam kambaryj, 6 ryto 
tu turi jau eiti į dulkėtą 
dirbtuvę, daugiau ilsėtis ne
gali, nes tavo vietoj kitą pa-

Kad prašalinus tų visų 
blogumų priežastis, darbi
ninkai turi protauti, turi gi- 
linties j politiką, turi prisi
žiūrėti, kaip ir kuo kas gy
vena, turi skaityti daug 
knygų ir laikraščių, nes ne
apgalimas ginklas kovoje su 
priespauda ir visokia vergi
ja slepiasi spausdintame žo
dyje.

J. A. Janušionis.

Laiškas i Redakciją.
Gerbiamoji "Kel.” Redak

cija:—
Tamstos šylą jau patar- 

navot įdėdami vieną afide- 
vitą apie kunigą X; dabar 
čia prisiunčiu antrą, para
šytą panelės Helenos Teske- 
vičaitės, kun. X gaspadinės.

Panelė H. Tiškevičaitė y- 
ra apie 18 metų amžiaus, pa
dori ir išmintinga. Pama
čiusi, kad kun. X nori tei
sintis ir likt nekaltu avinė
liu visuomenės ir parapijo
nų akįse, ji parašė anglų 
kalboj raštelį, išdėstydama' 
negražius ir kunigui — 
priderančius darbus, 
tvirtino jį pas notarą 
dviejų ypatų ir prašo, kad 
paduočiau į "Keleivį,” kaipo 
užtvirtinimą to, ką aš minė
jau savo afidevite "Kel." 
No. 24 š. m.

Taigi neatsisakykit patal
pinti šį H. Tiškevičaitės raš
telį, o tuomi parodysite, kad 
aš nesu melagis. M- Gervickas.

Panelės Helenos Tiškevi
čaitės afidevitas, lietuviš
kam vertime, štai kaip 
skamba:

"Liepos 1, 1915. 
Gerbiamas Tamista:

Kunigas X išmokino ma
ne šaudyt ir liepė man šaut 
į Jurgį Gervicką. Kunigas 
X nuėjo ant viršaus, o pas
kui jį nuėjo ir Domicėlė. Aš 
irgi užlipau ant viršaus, kad 
pasiėmus savo draugo ant
rašą. Kada jie išgirdo ma
ne ateinant, jiedu užsidarė 
duris, kad aš nematyčiau 
ką jiedu daro.

Kun. X turėjo du šautu
vu, du buteliu degtinės ant 
stalo, ir sakė man, kad turi 
būt du negyvi žmonės, ir 
įvardijo tuos žmones, bū
tent p. Jurgį Gervicką ir p. 
Mikolą Gervicką.

Sykį kunigas X kalbėjo 
su manim ir bučiavo man 
rankon. Tada Domicėlė 
buvo Mass. valstijoj.

Kun. X sykį paėmė savo 
revolverį ir kryžių į 
rankas ir rodė man, kaip 
šaut. Aš išsigandau ir iš
bėgau iš namų ir tą naktį 
nemiegojau namie. Aš tą 
naktį miegojau pas vargo
nininką.

(Pasirašo) Helen Tisca- 
vitch.

Liudininkai:
Augusi Stuobris,

ne-
už- 

prie

Socijalizmas užtikrina jū
sų vaikams baigti pilną mo
kslą. Ar tu tam priešingas?

Kodėl socijalistai visados 
linksmi? paklausk savo drau
gą. Męs linksmi todėl, kad 
męs matom ką nors tokio 
ateityj—mes žinom, kad so- 
cijaližmas ankščiaus ar vė
liaus įvyks. į

In “Keleivio”
Skaitytojus.

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

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

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

Su pagarba,
”KeL” Administracija. Į

"KELEIVIS” yra parankiausias darbininkų laikraš- 
tis. Kaina Amerikoj metams tik $150. Visus draugus 
ir skaitytojus maloniai meldžiame platinti savo pažįsta
mųjų tarpe "Keleivį,” kaipo darbo žmonių laikraštį, 

ginantį darbininkų reikalus!

Gražiausių Dainų ir Naujausių
EILIŲ KNYGA

i

wmaoi6*

WKXOOtC*

Papuošta daugeliu spalvuitų 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. Kaina lik 75 centai. 
Ta pati knyga drūtais audimo apdarais — $1.00.

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 ”KeIeivio” ir 
prilipyt už 2c. markę.

"KELEIVIS,” SO. BOSTON, MASS.

50,000 _
KNYGV/I
VISIŠKAI UŽ

DYKĄ
Ar Esi Kankinamas

Kožnas vyras turi pareikalauti umu 
laiku vienu iš tų Stebuklingų Knygų. 
Vyrai, kurie mana alsivesti, vyrai li
goti, silpni, nerviški ir išnaikinti — 
vyrai negabi pri darbo ir ne galingi 
naudnetis priimnumo gamtos—visi tie 
vyrai turi pareikalauti vienų iš tų 
didžios vertybes medikališkų knygų 
Knyga ta pasakys kaip vyrai naikiu 
sava gyvastį, kaip jie igau-^ ligas ir 
kaip jiems gali būti c—grųžinta svei
kata, stipruma" 1. spėkas trumpu lai
ku ir su mažais kaštais. Jeigu nori 
vwi vyras tarp vyrų—stipras, resnas, 

energltiškas vyras, 

ta knyga parodys 
kelią.

L Dykai
dėl

Viru
i ......... . .. _

Kelias į Sveikatą, 
Stiprumą ir Energiją.

Sifilisų arba Užnuodljlmų Kraujo, 
Triperių, Pulavimų, Nusilpnėjimų Gy

vybės, Užkrečiamais Ligais, Lytiškai 
šlapinamais Organais, Dusulių, Negruo- 
mulavimu Vidurių, Prietvarką, Slogo
mis, Hemoroidais, Reumatizmų, Pilvo, 
Jaknų, Pūsles ir Inkštu Ligomes? • 

* Ar turi skaudėjimus strėnose, sąna
riuose; galvos skaudėjimus; blogų a- 
petitą; surugusi pilvą; atsiraugėjimus; 
ar vemi; ar turi tulžies užpuolimus; 
apdengtą liežuvio; negerą kvapą; tam
sius ratus po akių; ar negali miegoti; 
ar turi negerus sapnus? Ar esi nusilp
nintas ir lengvai sujudintas; ner
viškas, bamingas ir aržus; pasargis ir 
visas sunvkis iš ryta; nedrąsus ir ša
linis nuo draugystes; nuliudys, priklas 
ir nusiminęs? Musų knyga už dyką 

pasakys jums apie tuos daiktus aiškei 
ir lengvo! kalboi teip^ jog galėsite 
suprasti ji ir naudotis jos patarimų ir

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

Siusk Tą Už Dyką Knygos Kuponą Šiandien.
DR. J. RUSSEL PRICE CO., L. 202, 208 N. Fifth Ava., Chieago.
Godotinasai:—Aš esu užinteresuotas jūsų Už Dyką Knygos PaMulynimui ir norečian

gauti vieną iš tų knygų, umu laiku.

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

Adresas

Miestas



8 KELEIVIS

Rl/SUOJ SZADDO
DARBININKUS.

Tai atsitiko mėnuo atgal 
Kostromoj. Didžiosios Ko
stromos linų manufaktūros 
darbininkai pareikalavo, 
kad jiems butų pridėta al
gos apie 10 procentų. Dire
ktorius nesutiko. Vakare 
keli šimtai darbininkų ėjo 
Belgų manufaktūros linkui. 
Raiti policistai užpuolė ant 
jų ir ėmė mušti. Darbinin
kai subėgo į Zotovo manu
faktūros kiemą. Ten pasi
rodė kareiviai ir policija, 
kuri jau buvo areštavusi 9 j 
darbininkus. Tarp darbi-i 
ninku pasklido gandas, kad 
areštuotuosius mušė. Pa- i 
reikalavo, kad policija juos 
paliuosuotų. Ji atsisakė. 
Tada darbininkai pasakė, 
kad nesiskirstys, kol areš
tuotųjų neišleis. Policija! 
pradėjo į beginklę minią sau 
dyt. Kareiviai sakosi augs-; 
tyn šovę. Valdžios praneši
mu, buvę užmušti 4 ir 9 su
žeisti; ištikrujų esą dau
giau. Mieste kalba apie 12 
užmuštų ir 45 sužeistus. ■ 

"rytojaus darbininkų 
reikalavimus fabrikantai iš
pildė, bet jie nestojo į darbą.! 
Apskelbė protesto streiką ir 
kitų fabrikų darbininkai. 
Užmuštųjų lavonų nedavė 
policija jų giminėms. Dau-

J. BAGrOČTTJS
Real Estate Mortgečiai. Deedai, Titles. Abstraktai 

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

SO. BOSTONE:
Utarninkais ir Subatomis,

28 Broadwav.
Tel. So. Boston 935 W.

BROCKTONE:
Panedčliais ir Pčtnyčiomis.
Barristers Hali, 45—46, 
kampas Main ir Belmont Sts.

Tel. Brockton 1875. » 
g?

Linksmiausis vakaras So. Bostone
PIRMUTINIS ŠIAME SEZONE.

LSS. 162 kuopos vaidintojai rengia

SPEKTAKLI ir SZOKIUS

KNYGOS
"KELEIVIO” SPAUDOS

vunitavivu uuiiuoii*
Pereitoj subatoj Petro- Į 

grade buvo augštujų vals-i 
i tybės vyrą konferencija, ku-! 
j rios tikslu buvo pasitarti, j 
: kaip sustabdyti vokiečių; 
Į pirmyneigą, kuri kaip ko-' 
kia jūrių banga ritasi vis 
tolyn ir tolyn Rusijos gilu-' 
mon. šitoj konferencijoj 

i pirmininkavo pats caras. 
! jis ilgai kalbėjo ir kvietė vi
sus į darbą. Visa Rusija 
turinti sukilti prieš vokiečių 
užpludimą ir išvaryti juos. 
Ir caras tvirtai tikisi, kad 
vokiečiai bus išvaryti. Jis 
tik ragino susitverusį Rusi- 

j jos apginimo komitetą, kad 
tasai kuodaugiausia rupin- 

I tusi amunicijos pagamini- 
■ mu. nes vokiečiams, esą. dėl- 
Įto taip sekasi, kad pas juos 
labai gerai organizuotas 
amunicijos pristatymas.

Paskui kalbėjo karės mi- 
gvbe darbininku areštavo j nisteris, valstybės tarybos 
ir dabar tiesorf traukia...! pirmininkas, durnos pirmi- 
Tokia "Vienybė” Rusijoj žy-1 ninkas ir kiti. Visi jie su: 
di. 'tinka, kad Rusija turi ka-

"Rankpelnis.”! riauti patol, pakol nebus iš- 
________ i vyti visi vokiečiai ir austrai.

"Rockefelleris ignoruoja 
Wilsono reikalavimus. Ka
tras judviejų valdo šią ša
lį?”

"Labor Omnia Vincit 
tas reiškia: ”Darbas pergali 
viską.”

”New Yorke Rockeffelle- 
ris rūpinasi dūšių išgany
mu. o Coloradoj smaugia 
žmones.”

'‘Kiekvienas doleris, kurį! 
tik tabako trustas padaro, j 
yra suteptas vaikų krauju.” i 

'‘Rockefellerio teismas j 
nuteisė Lavvsoną. O kiek bu- j 
vo nuteista Rockefellerio' 
razbaininkų?”

Išrišo parodoj dalyvavo 11 
unijų ir eilė sufragisčių su 
savo reikalavimais "Votes • 
for Women.”

Subatoj, 18 Rugsejo-September, 1915
LIETUVIŲ SALEJE, kampas E ir Silver gatvių 

bus sulošta du Ubai įdomiu veikalu: linksma ir sceniška koaatdija 
•MEDICINOS DAKTARAS”

ir dvive’ksm* be galo juokinga komedija: 
-VELNIAS NE BOBA”

Mite tas veikalas yra lošiamas pirmiį syki So. Bostone
Lošėjai visi yra jau pasižymėję scenoje aktoriai ir deda visas pista aras, 

kad atsilankiusi publika liktų pilnai užganėdinta, nes be perstatymo dviejų vei
kalų, bus šokiai iki vidurnakčio. Laike šokiu griežš puiki orchestra. Bus labai 
įdomi skrajojanti krasa ir gyvų gėlių pardavinėjimas.

l'ž atvirutes 4 ypatos laimės dideles dovanas. Merginoms 1-ma dovana: 
Dr. V. Kudirkos Raštai, šeši tomai 6-šių dolerių vertės: 2-ra dovana puiki, apda
ryta eilių knyga: “Sielos Balsai.“ Vyrams 1-ma dovana: dėžė (baksas) kvepian
čių c garų; antra dovana—metams “Keleivis.“ Dovanas laimes daugia.i»ia gavę 
atviručių, Vaidinimo pradžia 7:40 vai. vakare.

Tikietų kaina: Vyrams 35c^ moterims 25c.
širdingai kviečia atsilankyti LSS. 162 kp. VAIDINTOJAI.

Amerikos "Macochas” arba kaip kn. 
Schmidtas supiaustė merginą Oną 
Aumulier. Knygelėj surinkti visi 
rūmą kurie buvo prirodyti teisme, 
naudinga perskaityt kiekvienam 10c

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

Dievo žmogus. Labai užimantis ir 
naudingas papasakojimas iš dar

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

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

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

I l.sgalški žmogžudžiai. Trijų alte. J 
tragedija, paimta iš ravouueu** 
laikų ...............................1«*

Kur musų bočiai gyveno. Tai yra ti
ri nė j imas, kur buvo pirmutini itto- 
nių lopšinė. Knyga naudinga ir ’ 
mokinanti. Parašyta Z- Ataka** ' 
kuris daug darbo pašventė tirinijt 
mams lietuvių praeities ...... Mg

Džian Baubos Spyčiai ir kito* fonttu 
Daugiau juokų negu saliun* -1—ų 
Jei nori gardžiai pasijuokt, tad ■*.- 
sipirk tų knygų ............................. H*

Alkoholis ir kūdikiai. Ka* yra *rk* 
tikisi būti kūdikių tėvai*, butiaai 
turėtų perskaityti šitų knyga**. M*

Byla Detroito Katalikų ra Sodjafc. 
stais. Knygelėj atspauzdinta visa* 
tardinėjimas kaip vienos taip ir 
tc3 pusės, todėl bešališkai paroda 
ant kiek išauklėtas pas mu* žia*- 
rūmas. Naudinga perskaityt lygtai 
katalikui kaip ir socijalistai Su pa
veikslais. ............................................ Mh

Laike Labor Day parodos 
6 žmonės taip apsirgo nuo 
saulės karščio, kad reikėjo 
nuvežt ligonbutin.
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Ant Dudlev st. gatvekaris 
suvažinėjo policmaną Mul- 
linsą.

rie

Is LietUVOS Brasto liko GALICIJOJ rusams pa

tik griuvėsiai. Rvrų Galicijoj, kur
Specijalis ”Vossische Zei- nam kampelyje nišai iki šiol

tung” korespondentas ap-jvis laikėsi, pereitoj savaitėj 
rašo baisų Lietuvos Brasto i jiems pasisekė netik austrų 
sunaikinimą, kuli aijiko pa- i užpuolimą atmušti, bet da 
sutraukdami patiWlba. Vi-Į ir smūgį priešininkui už- 
sas plotas, pradeaąiitgF nuo' duoti. Petrogradas sako, 
išlaukinių fprtų iki pail*tnie- kad rusai paėmė tenai 100 
sto vidurio li«ps išpustytas, austrų-vokiečių oficierių ir 
Turgavietė -perstatė cHaęso daugiau kaip 7.000 kareivių, 
(mišinio) scfeiią. Fabrikų 8i- Bet vėlesnės žinios iš Vienos 
striktas buvo užverstas krū
vomis pajuodusio muro ir 
geležies laužo, tarp kurių 
riogsojo apgriuvę kaminai 
ir da teberūko* durnai. Ge
ležinkelis buvo ' užverstas 
sunaikintų vagonų laužu 
kuomet tai šen tai ten 1 
jo išbaidyti gyvuliai. . 
džiausioji bažnyčia su bliz
gančiu aukso kryžium taip
gi likos sunaikinta. šitą 
rusų darbą vokiečių laikraš
čio korespondentas vadina 
"beprotiška destrukcija.”

Prieš karę Lietuvos Bras- 
te buvo 50,000 gyventojų.

sako, kad rusai čia likos 
skaudžiai sumušti. Austrai 
prasimušė per jų pozicijas 
12 mylių fronte.

v— •laužu, t t* . • _ n* •x Vietines žinios

Politikieriai plaunasi.
Artinanties gubernato- 

1 toriaus rinkimams, tarp po- 
; litikierių prasidėjo žemiau- 
jsios rųšies kova. Mokyti! 

■ vyrai, aspiruoja į augštas! 
1 ir garbingas visuomenėje 

vietas, o drapstosi purvais, j 
piaunasi tarp savęs, kaip ne
lyginant, šunis. Buvęs gu
bernatorius Foss, kuris da- 

, bar vėl spraudžiasi į tą pa
čią vietą, užpuolė ir išnieki
no buvusį majorą Fitzgeral- ■ 
dą. kuris taipgi nori būt 
kandidatu į gubernatorius, i 
Iš savo pusės Fitzgeraldas į 
išėjo prieš Fossą taipgi su 
baisia ypatiškumų tirada. 
Jis išpasakojo net ir tai, 
kaip Fossas iš bonkos gėrė 
degtinę. Fossas vėl išrito 
savo patrankas ant pagrin- j 
du ir kaip ims bombarduoti 
Fitzą, kaip ims jį riešam su- 

' sirinkime skelbti, net lubos 
j braška. Fitzgeraldas pa- j 
traukė Fossą teisman. Hy-j 
de Parko darbininkų unijos 

: vadas Driscoll taipgi ap- i 
skundė Fossą už šmeižimus.

Tas parodo, kokios rųšies 
žmonės sudaro Amerikos 

! valdžią.

Roxburyje nupuolė nuo 
Hotel Comfort stogo 8 me
tų mergaitė, Katarina Ko- 

imivan vardu, ir ant vietos 
užsimušė.

I

I
)))

Lietuviai Kliaučiai
Visokius Vyrams Drabužius 

Siuvame ant Užsakymo 
Išvalome, sutaisome ir išprosi- ) 

name senus.
Vienintelė Kriaučių kompanija 

So. Bostone, kur visame duoda 
gerą ir gražų darbą už prieina- ' 
mą kainą.
PASIŪDINK PAS MUS SIUTĄ} 
O NEŠIOSI IR DŽIAUGSIES:.
Todėl, kurie norit pasisiudirt ' 
gerą siutą, išvalyt arba suprosit, 

kreipkitės pas mus
SOUTH BOSTON CUSTOM «( 

TAILOR1NG CO.
278 Broadway, So. Boston. Mass. )Įį

Kurgi tas viskas nyksta? Pagal K. 
Kautskį parašė Z. Aleksa. Kiek
vienam darbininkui, kuris nori pla
čiau suprasti dabartinį suradimą 
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 pratėviai vogda
vo sau žmonas, paskui pirkdavo, 
motinos parduodavo savo dukteris. 
Dasižinosi, kad vyrai turėdavo dau
gelį pačių, o žmonos po kelis vy
rus. Labai užimanti knyga. Su pa
veikslais ....................................... 35c
Ta pati apdaryta.....................  50c

Nihilistai arba užmušimas caroAlek- 
eandro II. Tragedija trijose veik
mėse. Gražus teatrališkas veikalas
ir nelabai sunkus perstatymui. Iš Amenkoniskos Vestuvės. Dviejų ak- . 
viso reikalaujamos tik 28 ypatos 25c tų komedija, pajuokenti amenkie- t

Lengvas būdas išmokt angliškai M 
knyga sutaisyta taip lengvini ir su
prantamai, kad kiekvienas gali tt- 
mokt greitai kalbėt angliškai, ka
ria tik bent kiek gali lietuviškai 
skaityti. Joje telpa netik •* 1 i iP j 
žodžiai, bet ištisi sakiniai, pufai- į 
bėjimai darbo j ieškant, vairaofaat į 
kur nors, nuėjus krautuvė*, M* J 
daktarų, pas barzdaskutį, pas aia-fi
vėjų ir tt. Su fonetiškų ištarii 
gramatika

Lytiškos ligos. Labai naudinga 
«ra apsisaugojimui nuo lytiškų 
Parašė D-ras F. Matulaiti* ...

Amžinos dainos. Yr* tai g 
Jovaro daina rinkinys. Ant 
oopieros ir graži snanda .

PARSIDUODA FORNIČIAI.
Keturiems ruimams, vieni metai 

: vartojami. Taipgi gerai užlaikomi. 
; Išvažiuojam į kitą miestą. Galima 
! pamatyt bile kada.

J. Galiackas.
j 49 Poplar str............... Boston. Mass.

Ant 4-tą lubų.

PASIRANDAVOJA DUONKEPĖ
Su visais įtaisymais, pečiais ir 

rakandais. Biznis įdirbtas. Kas no
ri gali ir pirkt. Platesnių žinių 
klauskit pas:

CH. K R AUSĖ,
91 Bolton st.. So. Boston. Mass.

D-RAS B. L BERNARO
Seni ausis 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.

LIETUVYS FOTOGRAFASi
(I

i
)! Traukiu Paveikslus bile kokiu Į 
« laiku ir visados gerai padarau. ) 
!i Reikalui esant Kreipkitės 

pas mane.
i JONAS A. ANDRUŽIS, ! 

453a Broadway, S. Bcston, Mass.’

LANDŽIAUS
NAUJA APTIEKA

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

Vienatinis geriausis patarnavimas 
sveikatai.

Pašaukiame Jūsų daktarų per 
telefoną dykai.

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

(LYNC1I),
343 Broadway, So. Boston, Mass.

Drg. Kučinsko prakalbos.
Važinėjant drg. T. Kučin

skui su prakalbomis po Ry
tines valstijas, LSS. 60 kp. 
pakvietė atsilankyti ir So. 
Bostonan. Prakalbos įvyks 
nedėlioj rugsėjo 12 d., 7:30 
vai. vakare, socijalistų sa
lėje. Dirbančioji liaudis tu
rėtų skaitlingai atlankyti 

j drg. Kučinsko prakalbas, 
į nes bus kalbama apie darbo 

Belgijoj ; žmonių reikalus. Įžanga vi
siems dykai.

SĄJUNGININKAI REN
GIASI PRIE APSIGY

NIMO.
Francuzijoj ir 

sąjungininkai dabar daro 
didelius prisirengimus apsi
gynimui. Tuojaus už pir
mutinės mūšio linijos taiso-Į 
mos antra, trečia ir ketvir- Amerikos darbininkų šven
ta apkasų linijos ir akras po ! tė — ”Labor Day.” Iš tos 
akro užtiesiama spygliuotų priežasties. Bostono organi- 

Darbas eina;ZU0G darbininkai buvo įtai-

"Labor Day” paroda.
Praėjusi panedėlį buvo

So. Bostono karnivalas pa
sibaigė.

South Bostono Piliečių 
Draugija buvo įtaisius So. 
Bostone iškilmingą kami- 

Įvalą, kuris prasidėjo 1 rug- 
Įsėjo ir tęsėsi iki 6. City Po- 
[int pajūryje buvo Įtaisyta 
daug visokių navatnybių, 
vakarais buvo dideli kon
certai, buvo leidžiamos į 
padanges visokios ugnis, 
dainavo iš apie 1,500 žmonių 
choras ir t.t. Subatoj po 
pietų buvo įtaisyta ant tos 
intencijos paroda, kurioj da
lyvavo riša miesto vyriausy
bė, gubernatorius ir kelios 
kompanijos jurininkų. Sa
koma, kad šiton iškilmėn 
atsilankė 100,000 žmonių.

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

į ma gauti skaniausius ir sveikiausius
■ valgius angliškai ir lietuviškai su-
■ taisytus. Iš lietuviškų valgių turi- 
Įme: blynų, virtinių, lietuviškų sriu-
bų ir kitokių gardėsių. Valgantie 

I restoracijose lietuviai ateikite persi- 
I tikrint ir nusipirkt valgio tikietus, 
į kurius mes parduodam 34.00 vertės 
tiktai už $3.50 ir $3.50 vertės už $3.00 

I _ Taipgi laikome cigarų, , 
j šalto toniko, maxės ir t.t.

S. REINARD,
204 W. Broadway,

So. Boston, Mass.

cigare tų, 
(40)

1,000 lietsargių vyriškų ir į 
moteriškų Dykai kiekvie
nam, kuris pirks pas mane 
laikrodėlį, 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 
vardus labai pigiai. Darbas 
gvarantuojamas, kas nege
rai, pertaisom dykai. Krau
tuvė atvira iki 10 vai. vaka
re. Įeiga 324 E street.

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

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 

į kovojo su gamta ir kaip civilizavo- 
| si. Kiekvienas turėtų jų perskaity- 
j tt Su paveikslais......................  25c

Revoliucijos giesmės. Knyga dide
lio formato, su gaidomis (notomis 

l sutaisyta ant 2-jų, 3-jų ir 4-ių bal- 
I sų. Lengvos mokinimui...............35c

Kaip senovės žmones persistatydavo 
Į sau žemę. Labai žingeidus senovės 

filozofų daleidimai apie musų že
mės išveizdą. Su paveikslais. .. 10<

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

Per skylę ir Panelė Šv. Sasnavoje. 
Dvi juokingos ir kartu pamokinan
čios apysakos ............................. Ilk

Kodėl aš netikiu į Dievų ? arba tikė
jimo kritika. Parše Iksas. Kny
gutėj tik protingi nurodymai, pa
remti ant faktų. Kiekvienas gera* 

; katalikas, valnamanis privalo j* 
perskaityti..................................... 20<

Materij'alistiškasis istorijos ranrati. 
mas. Jei nori žinoti, kas jrimdo pa
šau liję įvairius nuotikins. tai per
skaityk šitą knygutę. Kalba lengva 
ir labai aiškus išvedimai........... S0<

—■
j Musų padėjimas. Vaizdelis iš gyve

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

Davatką gadzinkos. Padidinta ir pa
derinta 6-ta laida juokingą daine
lių. pašiepiančią davatkas ir kitas 
prietarus ..................................... 10>

I

i

i Skaudėjimai Strėnose
[iiiiiiiiiiiiiuž:

I
i

Aių lietuvių vestuves. Juokinga ir 
lengva perstatymui ..................... l®e

Tabakas ir kaip jis žmonėms ken- 
k įa ir 11. *•.•.•.•••••••••••»•••15c.

”O. S. S.” arba šliubinė iškilmė. Tai 
vieno akto farsas, juokingas ir gė
las perstatymui ........................... 10c

Naujausios ir visokios dainos. Įvai
rių autorių, naujų ir senų, rankios 
gražiausių dainų............................. 50e

Popas ir velnias. Toje knygutėje 
telpa labai graži apysaka "Adomas** 
ir Jieva” ir kiti dalykai. Pilna juo
kų ir nuliudimo ........................... 10c

Reikalaudami knygų kislpkllfa 
šitokiu adresu:

“KELEIVIS”
28 BROADWAY, S. BOSTON. MASU.

Vi

Telephone: Back Bay 4200
DAKTARAS

Fr. Matulaitis"
GYDO VISOKIAS LIGAS? 

PRITAIKO AKINIUS. į
Valandos:

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

419 BO'LSTON STR.
Saite 419, 420 ir 421,

Netoli didžiojo miesto knygyno,
BOSTON, MASS.

DRUTUS ČEVERYKUS 
ir vyriškus aprėdalus, kaip tai: 

Slirybelią, Marškinių, K aini erių. 
Kaklaraiščių ir t. t.

jeigu taip, tai eik visuomet pas 
C. URBONĄ ir A. PILVINI 

Lietuviškon Kraatuvėn, 
kur galėsit pasirinkti pagal savo 

norų.
C. Urbon ir A. Pilvinis,

233 Broadvay, So. Boston, Mass.

VIENATINĖ LIETUVIŠKA

APTIEKA

vielų tvoroms. J 
dieną ir naktį. Ant kiek
vieno kareivio mūšio 
dirba 50 darbininkų.
ma netik apkasai ir vielų 
tvoros, bet tiesiama geležin
keliai, ant upių statoma' 
nauji tiltai, vedama telefo
nai ir telegrafai. žodžiu, 
visą šiaurės Francuziją no
rima paversti į vieną milži
nišką ir ištisą tvirtovę, kur 
kiekvienas kareivis yra įsi
tikinęs, kad vokiečiai nieka
dos neprasimuš.

Matyt, francuzai nujau
čia, kad vokiečiai, sutriuški
nę rusų armiją, bandys už
pulti visomis spėkomis ant 
Francuzijos ir sumušti 
francuzus su 'anglais. Ar 
jiems tas nusiseks, parodys 
ateitis.

sę gražią parodą. Nema
žiau, kaip 7,000 unijos vyrų 
ir moterų ėjo gatvėmis su 
muzika, o keli desėtkai tūk
stančių stovėjo ant šaligat
vių ir sveikino einančią pro 
šalį parodą. Veik kiekvie
nas skyrius vežėsi tam tyčia 
pataisytą milžinišką veži
mą, kuris reprezentavo ei- 
nąnčių paskui jį darbininkų 
darbą bei užsiėmimą.

Organizuotų darbininkų 
sentimentą visuomenė galė- 
•jo suprasti iš Įvairių obal- 
sių, išrašytų ant tam tikrų 
plakatų, kurios marguliavo 
virš parodos galvų visu pa
rodos eilės ilgumu. Riškes- 
ni tų obalsių buvo šie:

”Mes reikalaujam teisy
bės visiems. Peržiurėkit 
Lawsono bylą išnaujo.”

Automobilius užmušė mo
telį.

Praėjusį panedėlį, 6 rug
sėjo, ant Monument skvero, 
netoli Boston, automobilius 
užmušė lipant į karą tūlą A. 
Tairbanks, 45 metų moteriš
kę. Automobilių valdė tūla 
E. M. Kamp, taipgi moteris. 
Policija ją areštavo ir pa
statė po $2,000 kaucijos.

Pieno išvežiotojai grasina 
streiku.

Pieno išvežiotojų unija 
nutarė streikuot, jeigu pie
no firmos neišpildys jų rei
kalavimo. Jie reikalauja po 
$1 daugiau algos sąvaitei. f

Policija suėmė ant Colum. 
bus avė. tūlą McDonaldą ir 
Patto, kurie norėjo parduo
ti pavogtą automobilių.

ir šonuose greitai 
prašalinami vartojant

Mr. Stephan Plae- 
ko iš Marietta, N. 
Y., šitaip mums ra
šė:

Severa’s
Gothard Oil.

[Sctcts Gtttatifas Afiejas]

Jis yra rekomenduojamas lokaliam 
vartojimui prie

reumatizmo, neuralgijos, išsinarini
mo, pasižeidimo, ištinimo, ištinusių 
gyslų, sustingusių sąnarių ir raume
nų, mėšlungio, skaudėjimo ir gėlimo.

Linimentas ištirto gerumo. 25 ir 50 c.

‘‘Man skaudžio strė
nos ir Šonai ilgiau, kaip 
per penkis metus. Ban
džiau visokius gydymus 
ir viskas buvo veltui. 
Paskui a! radau Se
vera’s almanac'a ir ra
dau, jog Severa’s Go
thard Oil butu geriau
sia iėbandyti. Aš ban- 
diiau tą gyduole ir 
skaudėjimai išnyko. AS 
sakau, jog tas taipgi 
gerai d ei skaudėjimu ko
jose, ir galiu rekomen
duoti tiems, kurie ken
čia lokalius skausmns 
arba gėlimus.”

Žaizdos, j“"™; 
įsisenėjusi skaudėji
mai. spaugai, karbun
kulai arba nudegimai, 
nusiplikinimai, apdė
vimai greitai pagjja, 
kuomet

CEVERA’S 
w Healing Ohrtaeat 
[Severo* Gydanti Mostis] 

vartojama. Kaina 25c.

Severos preparacijos visur parduodama, pas visus aptieki- 
ninkus. žiūrėk, kad butų Severos, neimk kitokių. Jei 
jūsų aptiekininkas neturi, tai kreipkitės tiesiog pas

F. SEVERĄ CO., - Cedar Rapids, lova.

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

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

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

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

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

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

Gyduolės nuo kosulio ir sunkaus kvėpavimo $1.00.
Gyduolės nuo vištakių (corns) 15, 20 ir 25c. 
Klės 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 sugrąžint^ 
jums sveikatą, kreipkitės pas mane, o aš užtikrinu, 
kad visame bus sąžiniškai patarnauta.

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

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

Visokiame reikale kreipkitės šituo adresu:

K. ŠIDLAUSKAS 226 BROADWAY, 
KAMPAS C STR.

SO. BOSTON, MASS. f ✓




