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Susekta didelis vokiečių suokalbis Amerikoj; Austrijos ambasadorius išvytas
Vokiečiai su austrais norėjo papirkti Amerikos darbininkų vadovus, kad surengtų visuotiną streiką ir tokiu budu sustabdytų 
siuntimą sąjungininkams amunicijos. Į suokalbį įveltas Harvardo universiteto profesorius von Mach ir da keliatas žymių vo
kiečių. Airių lyderis Cummings taipgi kaltinamas. Anglijos nuostoliai siekia jau 381,983 žmones. Vokiečių pirmyn ėjimas Ru

sijoj sulaikytas. Galicijoj rusai paėmė 22,000 belaisvių. Vienok Dubnos tvirtovę austrai paėmė

RUSAI GIRIASI DIDELIAIS 
LAIMĖJIMAIS.

Praėjusį panedėlį iš Pe
trogrado atėjo nepaprastai 
ilga telegrama, kur rusų 
valdžia giriasi dideliais lai
mėjimais. Telegrama skam
ba taip:

"Rugsėjo 10 vokiečių ze- 
ppelinas pralėkė per Balti
jos uostą mėtydamas bom
bas (tuo uostu ar nebus tik 
Ryga? Red.). Musų hydro- 
planai nulėkė Vindavon ir 
metė tenai bombas į vokie
čių kariškus laivus.

"Rygos ir Fridrichštato 
apielinkėse svarbių atsitiki
mų nebuvo. Rugsėjo 10 va
kare mes atrėmėm keliatą 
atakų Jakobštato apielinkėj 
Dvinsko link. Ties Pane
munėlio stoties (Kauno gu- 
bern.) musų artilerija nu
šovė žemėn didelį zeppeliną, 
kuris mėtė bombas į raudo
nojo kryžiaus traukinį.

Vokiečiai eina didelėmis 
spėkomis.

"Tarpe Nerio ir Šventu
pės, Ukmergės paviete, 10 
rugsėjo vokiečiai ėjo ata
komis didelėmis spėkomis. 
Taip-pat milžiniškos spėkos 
traukia linkui Dvinsko ge
ležinkelio, didžiausias savo 
pastangas kreipdamos su 
artilerijos parama į Dvinsko 
pietus. Tuo pačiu laiku di
delės vokiečių pajiegos trau
kia iš visų Ukmergės pavie
to pusių linkui Švenčionių 
(prie didžiojo Varšavos-Vil- 
niaus-Dvinsko - Petrogrado 
geležinkelio).

"Tarp Nemuno ir Nerio 
permainų nėra. Merkinėlės 
(Merečanka) paupiu buvo 
karštas artilerijos mušys. 
Nuo 10 rugsėjo ryto Gardi
no rytuose vokiečiai be pa
liovos eina vis atkomis ant 
Ežerų------- Skidelio fronto.
Visas tas atakas rusai atre
mia durtuvais; pozicijos ėjo 
vis iš vienų rankų į kitas. 
Galų gale, vakarop, po šau
naus vieno musų batalionų 
užpuolimo, Skidelis pasiliko 
musų rankose. Musų rai
teliai tuojaus šoko prieši
ninką persekiot, o musų 
pėstininkai tuo tarpu išmu
šė vokiečius iš apkasų Ski
delio pietuose.
Rusai sunaikino vokiečių 

batarėją.
"Nemuno pietuose 

didelis artilerijos 
Želvelės paupiu, kur 
sunaikinta visa vokiečių ba- 
tarėja, po ko mes lengvai su
laikėm kelias priešininko 
atakas. Ties Želviais, n«> 
žiūrint priešininko vartoja
mų bombų su nuodingais ga- 
zais, 10 rugsėjo mums pasi
sekė atremti kelias eiles pa
šėlusių priešininko atakų. 
Ant dešiniojo Želvelės (Žel- 
vianka) upės kranto mes

buvo 
musys
likos

išlaikėm savo pozicijas, ir 
išvijom iš tenai visus vokie
čius.

„Gardino gubernijoj vo
kiečiai kelis kartus ėjo ata
komis ant musų pozicijų 
ties Rožanais, prie Sionino 
geležinkelio, bet nežiūrint jų 
didelio artilerijos prisiren
gimo tos atakos nenusisekė. 
Toliau į pietus, iki pat Pri- 
peto, veikė vien tiktai arti
lerija.

Austrai nuveikti.
„Galicijos pasienyje aust

rai pradėjo eiti atakomis 
abiem Gorino upės pusėm 
Kremenco link. Ant deši
niojo kranto priešininką 
mes tuojaus sulaikėm, nors 
jisai vartojo nuodingus ga
zus. Keli austrų skyriai bu
vo visiškai išskinti musų ar
tilerijos ugnimi.

„Eidami linkui Tarnopo- 
lio 10 rugsėjo rytą mes su- 
laužėm atkaklų priešininko 
pasipriešinimą. Kaip belai
sviai pasakojo, jų 6-tasis 
šaulių bataljonas, kuris bu
vo ką-tik sutvarkytas, čia 
likos visiškai sunaikintas. 
Priešininkas, nebegalėda
mas ilgiau laikyties, leidosi 
bėgti, palikdamas mus ran
kose tą dieną 31 oficierių, 
2,500 kareivių ir 16 kulka
svaidžių. Musų kariumenei 
daug pagelbėjo būrys šar
vuotų automobilių. Sako
ma, kad sumušti čia austrai 
dabar traukiasi Dniestro 
link.

„Tarnopolio pietuose taip
gi buvo smarkių mūšių, kur 
mes atrėmėm kelias pašėlu
sias austrų atakas. Mes iš
vijom priešininką iš Tlusto 
miestelio ir paėmėm čia 800 
belaisvių su 13 oficierių.”

VOKIEČIAI TAISO
KAUNO TVIRTOVĘ.

Vokiečiai dabar uoliai 
darbuojasi paimtam Kaune: 
drutina tvirtovę , taiso su
trupintus fortus, išardytus 
geležinkelius ir t.t. Anglų 
karės žinovai tuomi pasi
remdami spėja, kad vokie
čių pirmynėjimas Lietuvoje 
jau pasibaigė. Dabar jie 
nori apsikasti, kad išlaikyti 
užkariautą žemę savo ran
kose.

VOKIEČIAI PAĖMĖ VOL- 
KOVISKĄ.

Berlynas praneša, kad 7 
rugsėjo vokiečiai paėmė 
miestelį Volkoviską, į jų 
rankas pateko da 2,800 rusų 
belaisvių ir 4 kulkasvaidžiai. 
Volkoviskas yra Gardino 
gubernijos-, prie geležinke
lio, kuris eina iš Baltstogės 
į Minską. Tarp Volkovisko 
ir Jeziorų eina dar mušys.

\TURK!SH PRISOHER.5 OF WAR\

Photo bv Amerlcan Prese Assoclatton.
Paveikslėlis parodo turkus belaisvius ant Galipolio pussalio, kuriuos sąjungininkai laiko 

aptverę jų pačiu (turku) spygliuotomis vielomis.

Rusai paėmė 22,000
Vokiečių ir Austrų.

Beto da jiems teko 30 ka
nuolių.

Netikėtai rusams pasise
kė pereitoj sąvaitėj Galici
joj, kur jie turi užėmę siau
rą sklypą tarp Sereto upės 
ir Besarabijos gubernijos. 
Pirmutinį smūgį jiems pa
vyko užduoti priešininkui 8 
rugsėjo. Šitą pasisekimą 
Petrogradas aprašo taip:

„Galicijoj, netoli Tamo- 
polio, mes atsiekėm didelį 
pasisekimą prieš vokiečius. 
Vokiečių trečioji gvardijos 
divizija ir 48-toji rezervos 
divizija ,sustiprintos viena 
austrų brigada su didele 
daugybe sunkios ir lengvos 
artilerijos, kaip mums pa
pasakojo paimti belaisviai, 
nuo kelių dienų jau rengėsi 
į didelį užpuolimą. Užpuo
limas turėjo įvykt iš utar- 
ninko į seredą naktį. Suži
noję apie priešininko pla
nus, musų kareiviai tuojaus 
pradėjo užpuolimą ir, po 
smarkaus mūšio ant Boljon- 
kos upės, utarninko vakare 
vokiečiai buvo jau visiškai 
sumušti.

„Baigianties mušiui, prie
šininkas išvystė baisią arti
lerijos ugnį, kuri priėjo prie 
nepaprasčiausio įtempimo. 
Vien tik stoka lygių kanuo
lių ir negalėjimas atsakinėti 
tokiuo pat metalo sunkumu 
neleido mus eiti su tokiuo 
pat pasisekimu toliau.

„Vokiečių nuostoliai buvo 
labai sunkus. Be užmuštų 
rusai paėmė nelaisvėn 200 
jų oficierių ir 8,000 karei
vių. Beto da mes užgrie-

bėm 30 vokiečių kanuolių, tų 
tarpe 14 sunkiųjų, daugybę 
kulkasvaidžių, nesudėtų ka
nuolių dalių ir daug kitokių 
daiktų.

„Caras išgirdęs apie tokią 
pergalę, atsiuntė savo karei
viams telegramą, kurioj iš
reiškia didžiausį savo džiau
gsmą ir padėką.

„Trembovos Apielinkėj, 
daugiau į pietus, 7 rugsėjo 
mes išmušėm austrus iš ke
lių sodžių, paimdami nelais
vėn dar 40 oficierių, apie 
2,500 kareivių, 3 kanuoles ir 
kelioliką kulkasvaidžių.

„Voriantincų kaimo apie
linkėj austrai buvo pradėję 
užpuolamąjį žygį, bet vie
kas musų bataljonas užata- 
kavo juos iš šono, sulaikė 
jų ofensivą ir paėmė dau
giau kaip 1,000 belaisvių su 
keliais kulkosvaidžiais.”

Nuo 3 iki 11 rugsėjo rusai 
šitam fronte paėmė išviso 
22,000 belaisvių, tų tarpe a- 
pie 4,000 oficierių, 14 sun
kių kanuolių, 19 lengvesnių, 
66 kulkasvaidžius ir 15 arti
lerijos dalių.

PIRMEIVIAI PAĖMĖ 
DŪMOJ VIRŠŲ.

Telegramos iš Petrogra
do sako, kad Rusijos durnoj 
pirmeiviai paėmė viršų. Li
beralai susivienijo su pa
žangiais elementais ir užė
mė buvusio ligšiol atžaga
reivių bloko vietą. Šitą ap
sireiškimą pasveikinusi net 
„Novoje Vremia,” kuri vi
suomet laikydavo valdžios 
pusę. i

TURKAI BOMBARDUO
JA SĄJUNGININKUS.
Iš Konstantinopolio pra

nešama, kad 8 rugsėjo ant 
Galipolio pussalio turkų ar
tilerija bombardavo sąjun
gininkų pozicijas ties Ana-

Ką veikia dabar 
smarkieji rusų kazokai

Kazokai, kuriais Rusija 
visuomet taip didžiavosi, ši
toj karėj, rods, visai pra
puolė. Tiek mušiu, tiek 
skerdynių, o apie kazokus 
nei negirdėt. Todėl ne vie
nas įdomauja, ką dabar vei
kia kazokai?

Pakaktinu atsakymu į tą 
klausimą gali būt tūlo aust
rų oficieriaus laiškas, kurį 
dabar išspausdino Šveicari
jos laikraščiai. Jis rašo, 
kad rusai besitraukdami at
gal palieka paskui savęs tu
ščius tyrus. Sistematiškas 
visko naikinimas primeta 
1812 metus, kada rusai bėg
dami nuo Napoleono net ir 
Maskvą sudegino. Dabar 
sunaikinimas dar baisesnis. 
Paskui besitraukiančios ru
sų armijos visu platumu 
matyt ištisa gaisrų jura, ku
rioj žųva kaimai, miestai, 
miesteliai ir javai. Ir tą 
sunaikinimo darbą atlieka 
kazokai. Generolas Miš- 
čenko joja paskui didžiosios 
rusų armijos su būriais lau
kinių savo kazokų ir viską 
degina. Ką-ką, bet jau nai
kinimo ir deginimo amate 
kazokai puikiai išsilavinę, 
salto austrų oficierius. 
„Kada Austrijos honvedai 
rusus besivydami norėjo— - .

rašo jisai, „tai kiekviena ga
tvė buvo pilna liepsnų. Mie
stelis išrodė, kaip vienas 
milžiniškas pečius ir pereiti 
per jį jokiu budu nebuvo 
galima. Jie turėjo sugai
šinti daug brangaus laiko, 
pakol apėjo apie miestelį 
laukais.

„Kada austro-vengrai at
ėjo prie Vladimir-Volinskio, 
tas miestas visas degė. Mie
stelis Verba taipgi liepsna- 
vo. Kiekvienas kaimas Vo- 
lyniaus gubernijoj iki Ko-

farta, nuo ko sąjungininkų 5jneiti į Krylovo miestelį, onVocnncD nacidaro omiini. _ * ••_ • • i_• i_ ?__ __apkasuose pasidarė amuni
cijos ekspliozija. Ties Ari 
Burnu sąjungininkai metę 
į turkų pozicijas bombas, 
bet blėdies nepadarę. Apie 
Sed-ul-Bara buvęs didelis 
artilerijos musys.

UžPUOLIMAS ANT DAR- 
DANELIŲ.

Berlynas girdėjęs, kad są
jungininkai dabar koncen
truoja apie Dardanelius di
deles spėkas ir neužilgo ke
tina padaryti didelį visuoti
ną užpuolimą nuo sausže- 
mio ir nuo jūrių.

a-

SMARKUS MUŠYS 
FRANCUZIJOJ.

Francizijoj, Argonne 
pielinkėj, vokiečiai pradėjo
smarkiai atakuoti francu- 
zus. Paryžius sako, kad 8 
ir 9 rugsėjo vokiečiai ėjo at
akomis su pašėlusiu narsu
mu ir keliose vietose jau bu
vo įsiveržę į francuzų ap
kasus, bet francuzų kontra
taka užpuolikus atrėmė. 
Vokiečiai vėl vartojo nuo
dingus gazus.

i TIES MELVIANKA PA
IMTA 1,500 RUSŲL

Gardino gubernijoj 9 rug
sėjo buvo karštas mušys

CARAS NUSTEBINO
VISA PASAULĮ-

Kaip buvom jau perei
tam „Keleivio” numeryje 
rašę, Rusijos caras atstatė 
didijį kunigaikštį Mikalojų, 
vyriausi rusų kariumenės 
vadą, o jo vietą pats užėmė. 
Šitas caro pasielgimas nu
stebino visą pasaulį. Caras, 
žmogutis mažo proto, be 
mažiausio patyrimo ir prie 
to da didžiausis bailys — ši
toks žmogutis stoja vado
vauti tokią milžinišką karę! 
Tai daugiau, negu galima 
tikėti. Didis kunigaikštis 
buvo gabus karvedys, ką 
jam pripažįsta net ir vokie
čiai, kelis kartus išvedė sa
vo armiją išdidžiausio pavo
jaus, ir tai pralošė viską. O 
ką-gi čia padarys mažutis 
Mikė? Net jo šalininkai 
bijosi, kad jis nepražudytų 
visos armijos. Kai-kurie 
vokiečių laikraščiai jau taip 
ir pranašauja, kad šitas ca
ro žingsnis reiškia galutiną 
Rusijai suirimą.

Didis kunigaikštis Mika
lojus likos nusiųstas Kauka
zan prieš turkus.

SMARKUS MUŠYS TIES 
OBELIAIS.

Petrogradas praneša, kad 
ties Obeliais, Kauno guber
nijoj, 8 ir 9 rugsėjo buvo 
smarkus artilerijos mušys.

| -------------
PERGALĖ PRIGULI NUO 

DARBININKŲ.
Anglijoj, Bristolio mieste, 

atsidarė treidunijistų suva
žiavimas. Į suvažiavimą, 
pribuvo ir amunicijos paga
minimo ministeris, kuris sa
vo kalboje karštai prašė 
darbininkų paramos. ”Sm 
jumis, musų pergalė užtik
rinta. Be jūsų, musų rei
kalas pralaimėtas,” pasakė 

x«.x xxv- ministeris. Suvažiavimas 
velio stovėjo liepsnose Au- priėmė pasiūlytą^ rezoliuci- 
stro-vengrų kariumenė ne
turi jokios pastogės. Keliai 
ir tiltai taipgi išardyti. Ir 
vis tai kazokų darbas.”

ją, kuri ragina darbininkus 
rašyties armijon ir laivy
nam Nors kartą valdžios 
atstovas turėjo pripažinti 
darbininkų galybę.

ANT RUSIJOS ŽEMĖS 
MUŠASI 2,500,000 TEU

TONŲ.
Petrogradas apskaito, 

kad priešais rusų frontą da
bar stovi 2,500,000 austrų ir jo stropiai drutinti savo po- 
vokiečių. Iš to skaičiaus 28 
korpusai (korpusas apie 50,- 
000) kareivių esą Latvijoj ir 
Lietuvoj, tų tarpe 11 kava
lerijos divizijų austrų ir 9 
vokiečių. I

_______

SERBAI ŠAUDO PER 
DUNOJŲ.

Dunojaus paupiu sustip
rintos austrų spėkos pradė-

zicijas. Kad nedavus priešui 
apsidrutinti, iš kitos Duno

jaus pusės serbų artilerija 
• kasdiena dabar šitas austrų 
Į pozicijas bombarduoja.

LONDONE NUŽUDĖ 
ŠNIPĄ.

Londone paskelbta, kad 
10 rugsėjo tenai likos nu- 

‘ . Nu-

PAĖMĖ 100 RUSŲ PRIE 
UKMERGĖS.

Rugsėjo 10 Berlynas pra-. — ..............
neša, kad Kauno gubemi- žudytas tūlas šnipas.~ —----------------- ~ -------------j ~ I ------------ y —--------- --------------------------------v —-------- ---------------> ----------------

Melviankos apielinkėj. Ber-; joj, Ukmergės apielinkėj . žudyto šnipo vardą, kaip lv-
’ i. j--------------x_ j. v----- susirėmimas giai ir kokios jis buvo K.

T-----J---------
lynas sako, kad per tą dieną buvo karštas &x«.x
vokiečiai tenai paėmė 1,500 i ir vokiečių divizijos paėmė tos, Londono valdžia 

rusų ir 7 kulkasvaidžius. i 100 rusų nelaisvėn. i laiko slaptvbėj.
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Peržvalga.
"LAISVĖ” TREČIŲJŲ 
TEISMO NEPRISIIMA.
Patraukus "Laisvei" "Vie

nybę Lietuvninkų” teisman 
už apšmeižimą, kai-kurie 
laikraščiai patarė ši ginčą 
išrišti trečiųjų teismu. Pa- 
vvzdžini, "Tėvvnė” išreiškė 
šitokią nuomonę:

"Byla bus labai brangi. 
Girdėjome kalbant, buk skun
dėjams prisieisią išleisti by
lai nemažiau $700. Ga! tiek 
pat. ar daugiau, reikės išmo
kėti ir skundžiamiemsiems. 
Nemanome, kad Laisvė’ by’.; 
išloštu: nemanome, kad 'Vie
nybė Lietuvninkų’ praloštų. 
Vienok ar šiaip, ar taip apie 
$1.500 sutirps svetimtaučių 
advokatų kišeniuose. Dabar- 
tinė-gi valanda yra didelio tė
vynės vargo valanda. Tad ar 
nebūtų tikrai prakilnu ir vi
suomenės veikėjams tinka
mu. kad abi pusi pavestų gin
čą trečiųjų teismui? Ar ne
būtų gražu? Tuo tarpu abi 
pusi nors dali tų pinigų, ku
riuos turės išmesti teismui, 
galėtų paaukauti nukentėju
siai nuo karės Lietuvai. Ne
manome. kad nors viena pu
sė butų priešinga tokiam de
mokratiškam ginčo išrišimui, 
tuo labjaus, kad juk 'Laisvė.’ 
kaipo socialistų bendrovė, 
principiališkai turi būti pr:e- 
šinga valdiškiems teismams, 
esantiems buržuazijos ranko
se. šios bylos bėgis daug pri
klausys ir nuo to. kaip žiūrės 
Į ją visuomenė. Tad. -mano
me, musų visuomenė turėtų 
paremti musų propoziciją ir 
neprileist musu laikraščiams 
stoti prieš valdžios teismą, 
jei savo ginčus gali išrišti de
mokratišku trečiųjų teis- 
mu...
Šitą "Tėvynės” patarimą 

"Vienybė Lietuvninkų” pa
minėjo ir. matomai, malo
niai su juo sutiktų, bet —

"Kadangi mes esame už
pultieji — sako ji — todėl, 
žinoma, ne nuo musų prisiei
tų daryti nauji žingsniai." 
"Laisvėje" dabar skaito

me lyg ir atsakymą i tai. ką 
"Tėvynė” ir "Vienybė Lie
tuvninkų" pasakė:

"Drąsiai, prieš viso svieto 
akis mes sakome, jog ne mes 
užpuolame, bet ant musų už
puolė ir todėl mes privalome 
ginties ir todėl mes norime 
bešališko teismo. Kitaip elg- 
ties mes negalime ir nenori-

šviečiu” vardas apšmeižtas 
neteisingai, bet šmeižikai to 
nepaisys. Ant rytojaus jie 
vėl šmeižš. Tuos pikto noro 
žmones gali suvaldyt tiktai 
valdžios teismas. Ir val
džios teismas jiems tinka 
tuolabiau, kad jie patįs la
bai ji mėgsta. Juk socija
listų jie daugiausia dėlto 
tik ir neapkenčia, kad šie 
negarbina dabartinės tvar
kos ir jos teismų. Tai tegul 
gi šitoks teismas ir nubau
džia juos.

me.
"Yra žmonių, kurie sake, 

kad laikraštininkams nešva
ru stoti teisman, nes laikraš
tininkų santikius teismas 
negali išrišti. Mes turime 
pasakyti, kad 'Vien. Liet.' 
pati pirmutinė stojo teismo 
kelian. Mes jau turėjome 
vieną reikalą su ’V. L.’ ( pe
reitą žiemą). ’V. L.’ jau ka
binosi prie musų dėl pačio 
menkniekio, bet nieko nepešė. 
Kodėl mes negalime pavarto
ti panašu Įranki dalykų išai
škinimui? Pasakymas, jog 
•.sorijalistai visiškai atmeta 
valdišką teismą — yra be jo
kio pamato.

Taigi 'Laisvė' pasirengus 
ginti savo garbę. ginti iš pa
skutinio. Mes nenorime, kad 
intrigos ir provokacijos paim
tų viršų.

"...Jie bjauriai apšmeižė 
musu vardą ir mes negalėjom 
tylėti. Tiktai kaltas žmogus 
gali tylėti ir stengties viską 

Mes esame ne
nenorime pakęst!
Gana jau mums

Dasiėdė jie mums iki gy- 
Tegul teismas pa-

užglostyti, 
kalti ir 
šmeižimu.
ja
vo kaulo.
sakys, ar mes vedam žmones 
prie ištvirkimo?”
Reikia pripažinti "Lais

vei” teisybę, kad negalima 
duot intrigoms ir provoka
cijai viršų imti. Draugiškais 
patarimais šmeižikų nepa- 
mokinsi. Juk socijalistų 
laikraščiai nekartą jau per
spėjo tokia "Vienybę Lietu
vninkų,” "Kataliką.” "Drau
gą” ir kitus šmeižikų orga
nus: nemeluokit: nerašykit 
nebūtų dalykų: neplėškit 
nekaltų žmonių šlovės. Bet 
ar tas gelbėjo? Ar šmeiži
kai paklausė žmoniško pa
tarimo? Visai ne. Šmeiži
kai šmeižė da bjauriau. Na. 
o jeigu viešas žodis jiems 
nieko nereiškia, tai kągi 
jiems gali reikšti trečiųjų 
teismo nutarimas? Trečių
jų teismas gali nutarti de
šimti kartų, kad geras "lai-

NELAIMINGI ŽMONĖS.
Yra žmonių, 

lo negali nieko 
nė pasakyt, 
daug smagiau 
gu gauna kam nors 
Tai apsireiškimas dar I 
kinio gyvūno 
žmoguje. štai prieš 
guli 
"Darbininkų" Balso," 
telpa tūlo Darbininko iš So. 
Bostono gana ilg; 
pondencija. ir kas 
tai melas. ___.______  __
bedamas apie buvusį Bosto
no rubsiuvių streiką, jisai 
nori žmonėms ipasakot. kad 
per tą streiką socijalistai 
ske’oavo. Girdi:

"Taip vadinamo 'darbinin
kiško' vietos laikraščio ad
vokatas padėjo vietos socija- 
listams suorganizuoti ir koo
peraciją. kad pasekmingiaus 
galėjus skebauti. Vietinė so
cialistų kuopa liuosai leido 
skebauti savo nariams, o 
'Keleivis’ apie tą streiką be
veik nieko nerašė, kurgi jis 
rašys, jei skebauia jo arti
miausi draugai..."
Kas žino, kaip čia buvo, 

tas perskaitęs toki dalyką 
nusispiaus ir "Darbininkų 
Balsą" numes už pečiaus. 
Kas nežino, tas So. Bostono 
atsitikimais visai neįdo
maus. Todėl sunku supras
ti. ką tasai Darbininkas 
(matyt. labai nekulturiš- 
kas) mano tokią neteisybę 
rašydamas atsiekti. Nes iš- 
tikrujų nieko panašaus, ką 
jis tvirtina, nebuvo. Ske- 
bavo ne "Keleivio” "artimi 
draugai.” bet senosios uni
jos nariai, daugiausia žy
dai ir italai, kurie "Kelei
vio" ir vardo turbut nėra 
da girdėję. Kurgi tad sme
genis. kad tvirtinti, jog ske- 
bai buvo artimi "Keleivio” 
draugai?

Kitas nesąžiniškas teisy
bės mindžiojimas yra tame, 
buk vietinė socijalistų kuo
pa "liuosai leido skebauti 
savo nariams." Nes ištikru- 
jų buvo ve kaip: kilus strei
kui. keliolika rubsiuvių su
sidėjo i bendrovę, nusipir
ko dirbtuvę ir pradėjo dirb
ti. Tris iš tos bendrovės na
rių prigulėjo ir prie kuopos. 
Nors jie dirbo jau savo 
dirbtuvėj, tečiaus LSS. 60 
kuopa pirmutiniam savo su
sirinkime. dalyką nuodug
niai apkalbėjus, nutarė, kad 
visgi jų darbas kenkia pa- 
silikusiems streikuoti ir už- 

(prisidėjimą prie tokios ben
drovės išbraukė iš savo na
rių tarpo. Tatai yra užra
šyta ir kuopos protokole. 
Betgi nežiūrint to fakto. 
"Darbininkų Balso” kores
pondentas. atsiminęs perei
tų metų sniegą, rašo da
bar. kad kuopa leido savo 
nariams liuosai skebauti. 
Prikreveizota jo tenai ir 
daugiau nebūtų dalykų.

Žinoma, i polemiką su to- 
! kiais žmogiukais, kaip 
: "Darbininko Balso” korės- ‘ 
1 pondentai. mes nesileisime.• 
nes tai butų mums perdaug! 

i žemas darbas. Mes paminė- j 
jome šitą korespondenciją - 
tik dėlto, kad ji yra i 

i kaip ir paliudymu, jog yra 
’da žmonių, kuriuose lauki- 
inis instinktas tebėra da ne
išdilęs. Jie jaučia kaž-kokį 
smagumą, jeigu gauna ne
švariais savo spiaudalai* 
ką nors aptaškyti. Nelai
mingi tai žmonės, juos rei
kėtų gydyt.

kurie be me
nė parašyt.

Jie. matyt, 
jaučiasi, jei- 

Įkąsti. 
’au- 

instinkto
mus 

paskutinis numeris 
kur

O* ~

ga kores- 
sakinys. 

Pavyzdžiui, kai

PAGONIŠKI ŽODŽIAI.” 
žinomas savo koliojimais 

"Katalikas” pastaruoju lai
ku buvo jau sulaikęs palai
dą savo burną, mat Spaudos 
Draugija ji sugėdino. Ro
dėsi. kad "Katalikas” jau ir 
laikys savo liežuvi prikan
dęs/ Bet kur tau iškęs vil
kas nestaugęs! štai 188 sa
vo numeryje jis vėl važiuo
ja:

"Kaikurie musu laikraščiai 
rašo, jogei Bernardas Montvi- 
das. kuris, pakartas už kun. į 
J. žebrio ir jo tarnaitės nu
žudymą. prieš pakarsiant vi-1 
sas laikas jis meldęsis. Gali; 
būti. Ir jei jis meldęsis, tai j 
ne kitaip, kaip tik iš ciciliki-: 
niu šlamštu." 
šitokį tulžies liejimą "Tė

vynė” vadina pagoniškais 
žodžiais:

"Perskaičius tuos žodžius, 
nenoroms kila klausimas: dėl- 
ko katalikai taip pagoniškai 
kalba?...

"Įstabus yra paskutinis : 
kinys: 'Ir jei jis meldęsis, 
ne kitaip, kaip tik iš cicili 
niu šlamštu.' čia ir yra tas 
’granum salis’ visos pastabos. 
'Katalikas' ir tie. kurie ji mo
kina ir veda, mielu noru vadi
na mus netikinčiais ir net ne
tekusiais krikščioniškosios 
doros, apie kurią garsiai kal
ba 'Kat.' ir jo ’spiritualis’ kai
mynas ’Dr-gas.’ Tečiaus to
kios neapykantos, koki yra iš
reikšta tuose žodžiuose, nera
si pas tuos tariamuosius be
dievius! Jei kas pamina po 
kojų krikščioniškąją dorą, tai 
ne kas kitas, kaip tik tie. ku
rie tą krikščioniškąją dorą 
neva skelbia.’’
Bet "cicilikiniai šlamštai” 

tai dar pusė bėdos. "Katali
kas” moka daug "gražiau” 
išsireikšti. Vienam pasku
tinių jo numerių randam to
kią kalbos pažibą, kaip "ci- 
cilikų mėšlai.” Taip jis va
dina socijalistiškos pakrai
pos laikraščius.

Bet mes nesakytume, kad 
tai “pagoniški žodžiai." Tai 
yra prasigėrusio Rusijos 
kareivio žodžiai: tai yra vie
šas paliudymas, kokie žmo
nės yra katalikiško, atsipra
šant. laikraščio redaktoriai.

sa- 
tai 

iki-

ANGLAI TEIRAUJASI 
APIE LIETUVIUS.

Šiomis dienomis 
vio" redaktorius 
"Literary Digest"

"Kelei- 
gavo iš 

______ .. --o—- redakci
jos laišką, kuriame maloniai 
prašoma. kad pranešti 
jiems, kaip "Keleivio" re
dakcija ir apskritai lietu
viai žiuri i Europos karę, 
katrai pusei jie daugiau už
jaučia.

"Literary Digest” yra 
vienas iš rimčiausių ir pla
čiausia skaitomų Amerikos 
savaitinių magazinų. Jo re
dakcija. prašydama tokių 
informacijų, sakosi norinti 
supažindinti savo skaityto
jus su lietuvių opinija apie 
dabartinę karę.

PEIKIA TAUTININKŲ 
POLITIKĄ.”

Žinomas Lietuvos veikė
jas J. Bekampis rašo "Lie
tuvos Žiniose" apie lietuvių 
tautininkų politiką. Ji la
bai tuščia. Visa Europa ir 
išdalies Azija liepsnoja ka
rės ugnyje, visa civilizacija 
sujudinta iš pat pamatų, pa
saulis stovi akyvaizdoje di
delių permainų, o pažiūrėki
me. kas darosi tuotarpu Lie
tuvoj :

"...ligi paskutinių laikų ne
nustoja pas mus tautines rie
tenos dėlei pamaldų kalbos 
po Vilniaus gub. bažnyčias. 
Šis klausimas ir lietuvių ir 
lenkų tautininkams duoda vi
suomet progos gerokai išsi
plūsti. prisipasakoti visokių 
nemalonumų, išsilieti savo 
tautinės neapykantos tulži, 
tarytum visas lenkų-lietuvių 
santykių turinys ir susidary
tų vien iš tų bažnytinių ne
susipratimų ir be jų nieko 
bendro nei tarp vienų, nei 
tarp antrų nebūtų.

"Nieko negali būti klaidin- 
gesnio. kaip šitokia nuomonė. 
Be kalbos klausimo bažny
čios pamaldose riša mus ypa
čiai su musu krašto lenkais 
dar visa kitokių: politikos, 
ekonomijos, kultūros reikalų 
virtuvė, kurie spirte spiria 
mus greičiau su jais susiži-

noti ir susiprasti, labiausiai 
šią valandą, kuri, kaip sa
kėme, taip svarbi yra galimo
mis savo pasekmėmis.

"Lenkų klausimą Bestelėjo
me čia tik pavyzdžiui. Be jo 
yra visa daugybė kitų klau
simų. kurie dabar yra mums 
kasdieniniuose karės metu 
rupesniuose, by pamiršti, ap
leisti. nejudinami. Tuo tar
pu laikas bėga, o mes vis dar 
tebesnaudžiame ar kaži-ko. 
laukiame. Nieko betgi nesu
silauksime. jei patįs nepasi
rūpinsime. Istorijos tėra ver
ti tie. kurie patįs ją šiokiu ar 
tokiu budu susitveria.”
Bet kaip tą istoriją pasi

daryti, tai visgi ir p. Be
kampis nepasako.

Be-

"KATALIKO" FOR.MA- 
NAS” AREŠTUOTAS.

"Naujienos” praneša, kad 
6 d. rugpiučio Chicagoj bu
vo areštuotas "Kataliko” 
"formanas” K.J. Šukys (šu- 
kevičius) už lietuvių zecerių 
sąjungos pinigus. Policija 
ji paėmė stačiai iš "Katali
ko” spaustuvės. "Ka-ko” 
vedėjas puldinėięs i visas 
puses, norėdamas savo "for
malią” išimti, bet nieko ne
galėjęs padaryti ir tam vy
rui reikėję sėdėti šaltojoj 
iki teismo. Teismas buvo 
13 d. rugpiučio. bet byla da 
nepasibaigė.

Rusų žvėriškumai 
Prasi;

Rusų armija išstovėjo 
Prūsų Lietuvoj apie tris 
mėnesius, nuo spalių 1914 
m., iki vasario pabaigai. 
1915 m.

Įsiveržę tenai laukiniai 
I caro kazokai elgėsi kaip 
žvėris. Tūkstančiai moterų 
ir jaunų mergaičių buvo iš
gėdinta ir daugelis jų bus 
jau neužilgo motinomis. 
Kada vokiečiai caro karei
vius iš Prūsų Lietuvos išvi
jo, tenai atsilankė neutralis 
korespondentas Ed. L. Fox. 
kuris surinko faktus ir ap
rašė visus rusų darbelius. 
Pasirodo, kad girti caro ka
reiviai ir oficieriai netik 
plėšė ir vogė visą laiką, kas 
tik jiems patiko, bet gėdino 
moteris ir jaunas mergaites.

Vokiečių valdžia taipgi 
renka faktus, kad karei pa
sibaigus galima butų paro
dyt. kaip elgėsi rusų armi
jos vadovai. Vokiečių val
džia tvirtina, kad moterų 
gėdinime dalyvavo nema
žiau kaip tris caro pulkinin
kai.
žvėriškumai oficierių aky- 

vaizdoj.
Minėtasai korespondentas 

i sakosi apkeliavęs visas rusų 
aplankytas vietas ir visur 
žmonės liudijo, kad didžiau- 

1 sios piktadarystės buvo at
liekamos rusų oficierių aky- 

; vaizdoj.
Pavyzdžiui, rusų genero

lo Sieverso štabas stovėjo 
puikiam Schaareno dvare, 
netoli Pilkalnio. Beveik kas 
diena aplinkui buvo gaudo
mos merginos ir velkamos 
ton rusų stovyklom

Pilkalnyje pirm karės bu
vo Skusruno viešbutis. Bu
vo tai dailus pilko muro na
mas ir puikiausia tam mie
stelyje užeiga.

Kada ant Pilkalnio už
plūdo rusai, jie užėmė Skus
runo viešbuti, savininką ir 
svečius išvijo, o prie durų 
pastatė savo kareivius.

Išsiųsti kareiviai gaudė 
dailiausias ir jauniausias j 
moteris ir vedė jas Į Skusru
no hoteli. Durtuvus priki
šę tie caro didvyriai varė iš 
namų motinas ir dukteris 
pas girtus savo oficierius.

Nors Skusruno viešbutis; 
buvo pastatyta tik kokiai j 
50-čiai žmonių, rusai suvarė 
tenai vienu f 
rų. Net rakand 
vietos, viskas įžtiešta lau
kan. o paliktu' tik šienikus, 
kuriuos t atiesta viens prie 
kito ant pridraikytų šiau

tarpu 700 mote- 
Uandąfns neliko

dais grindų.
Tarp dvaro, kur gyveno 

gen. Sievers, ir Skusruno 
viešbučio nuolatos vaikščio
jo automobilius. Po pietų vietą. Pakraščių 
galima buvo matyti, kaip dai da susiduria* 
ant nakties atvažiuodavo 
dainuodami būriai girtų ofi
cierių.

Klykiančias moteris smau
gė ir mušė.

Jeigu kurios moteris pra
dėdavo klykti, tos buvo 
smaugiamos ir mušamos. 
Dėl tos priežasties keliolika 
moterų ir merginų išėjo iš 
proto.

"Kuomet generolo Hinde- 
bergo armija išvijo rusus 
galvatrūkčiais link Augus
tavo girių, kur 240.000 rusų 
buvo naimta nelaisvėn arba 
išmušta," sako Ed. L. Fox. 
"aš atvykau i Pilkalni ir ra
dau šitą miesteli visiškai iš
pustytą. Namai buvo ap
draskyti ir ištuštėję. Kaip 
per eilę beakių kiaušų, taip 
nėr sušaudytas namų sienas 
švietėsi dangus.

"Prisiartinus prie 
žės. aplinkui stovėjo 
išblyškusiais veidais 
rų. kurios pamačiusio 
timą žmogų tuojaus slėpė 
savo akis. Viduje buvo dau
giau moterų.”

"Miestelio majoras arba 
galva, p. Braun, nusivedė 
korespondentą savo rašti- 
nėn. kur taipgi viena nusi
minusi moteris sėdėjo ir 
per langą žiurėjo. Majoras 
parodė ranka Į tą moterį ir 
sako korespondentui: "Ši
tos nelaimingos moteris 
kasdiena ateina čionai iš a- 
pielinkių ir skundžiasi. Pil
kalnio apskrityje rusų ka
reiviai su oficieriais išgėdi
no tūkstančius nekaltų mer
ginų. Daugelis mirė nuo 

Daugelis likos 
ligomis ir musų 

dabar jas gydo, 
tų nelaimingų tu- 
kudikių motino-

išgąsties. 
užkrėsta 
daktarai 
Daugelis 
rėš likti• •*rrus.

rotu- 
burys 
mote

rs sve-

TUKSTANČIAI ŽMONIŲ 
DA NĖRA GIRDĖJĘ 

APIE KARE.

Samojiedai nežino kas yra 
laikraščiai ir nemoka 

skaityt.

Toli, toli, Rusijos šiaurėj, 
kur žiema trissyk ilgesnė 
negu vasara, kur nėra nė 
miestų nė geležinkelių, gy
vena samojiedais vadinami 
žmonės. Tie f 
tamsus, taip nekultūringi, 
kad nemoka nė skaityt, nė 
rašyt ir iki šiol da nėra gir
dėję. kad toj pačioj Rusijoj, 
kur jie gyvena, eina baisi 
karė.

Maskoiijos tyrai yra taip 
dideli, taip platus, kad gan
das apie didžiausią žmoni
jos istorijoj karę da negalė
jo pasiekti pačių tolimiausių 
šiaurės plotų. Užmongolio 
kalnynų ir amžinai žaliuo
jančių Kamčatkos eglynų.

Rusijoj yra daugybė keis
tų tautelių-rasių, turinčių 
savo keistas kalbas, ir daug 
da praeis metų, pakol Į tas 
jų kalbas Įneš kas-nors ži
nių apie dabartinę karę, sa
ko savo biuletine National 
Geographic Society.

Tų tautelių-rasių liekanos 
gyvena būriais tolimiausio
je šiaurėje. Jas suvarė te
nai totoriai, didelė ir pavo
jinga kitąsyk rasė, bet da
bar jau baigianti nykti.

Samojiedai yra mongolų 
rasės žmonės ir gyvena tun
drose. Tundromis vadinasi 
samanomis užkloti ir eže
rais išmarginti tyrai. Tun
drų ruožas prasideda nuo 
Baltosios (ne Baltijos) ju
ros ir traukiasi šiaurės 
juriu. vietomis turi po 700 
varstų pločio.

Samojiedai maitinasi iš

žvėjybos ir medžioklės, nes 
žemdirbystė tundrose ne
galima. Važinėjasi elniais, 
kurie pas juos užima arklių 

samojie- 
«« su rusais,

kurie nuvažiuoja pirkti iš 
jų kailių: kartais ir patįs 
samojiedai atvažiuoja Į 
Archangelsko miestą su žu
vimis, ruonių kailiais ir el
nių mėsa. Bet gyveną tun
drų gilumoje samojiedai ci
vilizuoto pasaulio niekad 
nemato, šimtai keturkam
pių mylių tos laukinės ša
lies visai atskirta nuo civili
zacijos: nė telefonų, nė te
legrafo. nė kelių, nė pačtos.1 
nė rašto, nė žinių iš pasau- 

.»lio.
Jurako 

du, kurie 
Rusijoj. ------- o.....,
kaip 6,000. Jie yra nedide
lio ūgio, bet stambaus sudė
jimo, veidai platus, nosis 
trumpos ir priplotos, lupos 
storos, plaukai juodi ir kie
ti. oda tamsi.

giminės samojie- 
gyvena Europos 
esą nedaugiau,

Korespondencijos
NEW HAVEN, CONN.
Rengiamasi prie streiko.
Vėlų (dratų) dirbtuvėj ne

bepakenčiamos materialės 
sąlygos privedė darbininkus 
prie to. kad jau negalėjome 
uždirbti pragyvenimui; tu
rėjome dirbti nuo štukų, bet 
kiek uždirbom negalėjom 
žinoti ir kiek darbdavių ma
lonė buvo, tiek jie mokėdavo. 
Galop, priėjo prie to. kad iš
dirbus 3 dienas, gaudavom 
tik S1.00.

Dėlei to atsidarė akys 
ir mažiausia protaujančio 
darbininko. Pradėjome 
svarstyti, kaip toliaus turi
me veikti, kad pagerinus už
darbi. Susitarėme sušaukti 
susirinkimą... Susirinkime, 
žinoma, nutarėme visi išvie- 
no laikytis ir reikalauti ge
resnio uždarbio. Rodosi, vi
si darbininkai buvome susi
rinkę ir svarstėme reikalus 
vien tik kaip būvi pagerinti, 
vienok, ant rytojaus vos 
spėjome i dirbtuvę nueiti, 
jau visi užveizdos (bosai) 
žinojo apie tai ir ramino 
darbininkus daugiaus mi
tingų nelaikyti, o darbas bu
siąs pagerintas (kas pranešė 
“bosams.’’ nežinia.) Nega
na to, kompanija permainė 
viršaičius, k. t. superiten- 

■ dantą ir kitus..
Berods, sąlygos darbinin

kų biskį pagerėjo, vienok 
žmonės taię darbininkai ant tiek susipra- 
. ........... to, kad nenustojo laikyti mi

tingus, o paskutiname susi
rinkime nutarėme atsišaukti 
per laikraščius Į kitų mies
tų darbininkus-dratierius, 

j kad, jeigu prieitume prie 
didesnių kivirčų, lai nie
kas nevažiuotų Į ŠĮ miestą 
užimti musų vietas ir butų 
malonu, kad kitų miestų 
darbininkai-dratieriai susi
rašytų su mumis ir visi iš 
vieno galėtume svarstyti 
reikalus, iškilus kur kokiems 
nesusipratimams vieni ki
tiems pagelbėtume. Dabar- 
gi tankiai atsitinka, kad 
vienur ar kitur darbininkai 

! pareikalauja savo tiesų, 
darbdaviai uždaro jiems 
dirbtuvę ir darbą siunčia Į 

į kitą miestą padirbti, kolei 
darbininkus priverčia nusi
leisti. Jei mes visi darbinin- 
kai-drateriai dirbtume iš 
vieno, tai tokio darbo iš ki
tur nepriimtume dirbti. 
Darbdaviai, pajutę musų 
solidarumą, visuomet taiky- 
tųsi su darbininkais.

Vardu visų tautų darbi- 
ninkų-dratierių, mes lietu
viai. meldžiame ir kitų visų 
laikraščių atkartoti musų šį 
atsišaukimą.

Drataunės Komitetas,
42 D. Grand avė.
(Seka 5 parašai).

t??
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CLEVELAND, OHIO.

Tarka” tebetarkuoja dar
bininkų dolerius.

Paėmę lietuvių laikraš
čius matome didelėmis rai
dėmis apgarsinimus visokių 
rūšių; daugiausia garsina
mi visokių spalvų laikraš
čiai. Tarpe tų laikraščių 
esama ir visiškai juodų, ku
rių leidėjai chuliganišku 
budu apiplėšinėja darbinin
kus.

Esant laikraščių agentu, 
i sykį teko vienam pažįstamų 
pasiūlyt užsirašyt laikrašti. 
Nepanorėjus jam rašyties 
tokius, kokius aš turėjau, 
užklausė manęs, ar aš ttžra- 

; šau "Tarką." Atsakiau, 
. kad neturiu agentūros. Bet 
žmogelis spraudžia man Į 
ranką doleri ir prašo, kad 
jam užprenumeruočiau tą 
Tarką.

Paėmęs doleri, tuojaus 
pasiunčiau surūdijusiai 
"Tarkai" ir laukiu atsako. 
Laukiu vieną mėnesi— at
sako nėra, laukiu antrą — 
nesulaukiu. Užklausiau tą 
draugą, ar gauni "Tarką.” 
kur dolerines tarkuoja, 
gaunu atsakymą, kad ne
gaunąs. Parašau vėl "Tar
kai” laišką ir vėl negaunu 
jokio atsakymo. Netekęs 
kantrybės, da parašiau vie
ną laišką, indėdamas atsa
kui krasos ženkleli, bet at
sakymo taip ir negavau. 
Reiškia, "Tarka” doleri su
tarkavo taip, kaip bulvinį 
blyną.

Ir tai jau ne vieną doleri
nę tasai tautiškasai šmeiž
tų lapas sutarkavo. Jau sy
ki ir "Katalike” buvo rašy
ta, kad "Tarkos” leidėjai 
darbininkų dolerius tarkuo
ja ir su tarkainiais skaniai 
suvalgo.

Tasai laikraštis skelbiasi 
išeinąs So. Bostone po "Vė
žio” pilvu, o jį redaguojąs 
koks tai Skerdžius ar Ker
džius (J. Kerdiejus. Red.), 
tad lai tasai Kerdžius pasi
aiškina visuomenei, kur 
dingo tie mano ir kitų dar
bininkų prisiųsti pinigai?

Aš tokių laikraščių leidė
jams tinkamesnio vardo ne
surandu, kaip chuliganų. 
Jeigu valkata ištraukia 
žmogui iš kišeniaus pinigus, 
tai jis padaro tą slaptai, 
nors viešai nesigarsina. Čia 
gi yra apvagiami darbinin
kai riešai ir da garsinama 
po laikraščius, kad daugiau 
prenumeratorių kišenes ap- 
krausčius.

Darbininkai, bukite at
sargesni su tokiomis "Tar
komis.” jei nenorite, kad 
jūsų dolerines sutarkuotų ir 
suvalgytų it bulvinius bly
nus.

t
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F. S. Thompson.

NEW HAVEN. CONN. 
Sektinas pavyzdis.

Rugpiučio 9 d. buvo dve
jos lietuvių civiliškos vestu
vės. kurios tarpe vietinių 
fanatikų padarė labai dideli 
Įspūdi.

Apsivedė K. J. šiauliųnas 
su A. Treinuckiute ir S. Ru- 
žinskas su O. Šiauliuniute. 
Paminėtina Įstabus pasitai- 
kvmas jaunavedžių amžiaus 
skaitlinėse: abidvi nuotakos 
turėjo po 22 metu ir abu 
jaunavedžiai po 32 metų.

Abidvi merginos priklau
sė prie LSS. 27 kp. ir abidvi 
darbavosi visuomenės labui. 
Jaunavedžių — vienas buvo 
laisvas, antras — karštas 
tautietis.

Gražus tai pavyzdis lietu
vių jaunimui, kad neitų pas 
Romos agentus norėdami 
apsivesti ir nestiprintų jų 
trusto.

Kunigo brolis.

Rusiškam varste yra apie 
trįs ketvirtadaliai angliškos 
mylios.

Salaveišių armija suorga
nizuota 50 metų atgal.

1

/

< . i *
f

J



• * . #

KELEIVIS 3

' i
i

KORESPONDENCIJOS socijalizmo ' dvasia,' k

HYDE P ARK, MASS.
Rugpiučio 5 d. tapo su

tverta iš 30 narių pašalpinė 
laisva Lietuvos Dukterų ir 
Sūnų Draugija (kam tokius 
paikus vardus duodama 
naujai sutvertoms draugi
joms? Red.). Draugijos 
susiorganizavimui pagalbė- 
jo drg. F. J. Bagočiaus pra
kalba, kurioje jis išaiškino 
draugijų naudą.

Rugpiučio 15 d. katalikai 
surengė prakalbas iškeiki- 
mui socijalistų. Kalbėjo 
klierikas F. Juškaitis, be jo
kios nuovokos keikūnas.

Pirmiausia užsipuolė ant 
F. Bagočius, sakydamas: 
"Pas jus čionai kalbėjo ma
no gerai pažįstamas — Ba
gočius," kuris esąs krimi- 
nališkai prasikaltęs, nes ne
galįs išduoti egzamino ad
vokatu. Girdi, Bagočius 
gyręsis, lankęs universitetą, 
bet Juškaitis gavęs univer
siteto kataliogą, o Bago
čiaus katalioge nebuvę, tas 
reiškia, kad Bagočius uni
versitete nebuvęs.

Aš pareikalavau, kad ta
sai šmeižikas (Juškaitis) 
paaiškintų, kuomi Bagočius 
kriminališkai prasikalto. 
Juškaitis atsako, kad nė jo
kio prasikaltimo nežinąs, 
tiktai tiek žinąs, 
būt prasikaltęs, kad 
rio” tiesų negaunąs, 
skaityk "Draugą” 
Liet.,” tai ir sužinosi, 
sakiau, kad aš sužinosiu, bet 
publika liekasi tuo jūsų 
šmeižimu suklaidinta ir pa
siūliau Juškaičiui $20.00, 
jeigu Bagočius nėra baigęs 
universiteto. Tada musų 
klierikutis susigriebė ir sa
ko, kad Bagočius lankęs Bo
stono universitetą, bet ne 
Harvardo, kuris esąs pras
tesnis.

'Pažymėtina, kad katali
kai buvo susimokę išanksto 
neduoti publikai klausimų, 
jie šnypštė, staugė, kaukė it 
vilkai, kad tik tuomi išgel
bėjus nuo kritikos savo 
šmeižiką klieriką.

Juškaitis darė priekaištus 
ir kitiems socijalistams. 
Šaukė, kad koks ten "cicili- 
kas bankierius" Chicagoje 
subankrutijęs. Aš užklau
siau, ar Juškaitis jau užmir
šo, kad Chicagos Šv. Jurgio 
parapijos džiakonas kun. 
Kriaučiūnas buvo paglem- 
žės Kalasinsko giminių 15 
tūkstančių dolerių, kuriuos 
teismas nuteisė "tėvelį” su
grąžinti atgal giminėms. 
Salėje kilo pragariškas triu
kšmas. Juškaitis, parau
dęs. ėmė teisinti kun. Kriau
čiūną. bet ką jau, žmogel, 
beišteisinsi, jeigu Suv. Vals
tijų teismas nutvėrė kuni- 
gužį už švento sprando ir 
privertė išmokėti paglemž
tuosius pinigus.

Jo visa kalba buvo supu
vusi kvošeliena; šmeižė ir 
keikė, kas tik jam ant seilės 
užėjo.

Keikęs, keikęs socijalistus, 
galop, patsai save sumušė 
ir sukritikavo. Sako: ...”ne 
Marksas pagimdė socijaliz- 
mą. bet skurdas, vargas, ka
pitalistų priespauda,” toks 
jau esąs gamtos apsireiški
mas. Vadinas, nejučiomis 
Juškaitis pripažino, kad ka
pitalistai išnaudoja darbi
ninkus, kad darbininkai 
kenčia skurdą ir vargą ir 
patsai gamtos apsireiškimas 
gimdo klesų kovą darbinin-į 
kų su kapitalistis. Reiškia, 
socijalizmas yra naturalis 
dalykas, jo ir devyni milijo
nai panašių keikūnų, kaip 
Juškaitis nesugriaus.

Tad kam dar jus, klerika- 
liški parsidavėliai, sėjate ne 
apykantą tarp darbininkų.; 
Ne jus pagimdėte klesų ko
vą, ne jums ją ir sulaikyti. 
Jus su savo keiksmais pasi
rodote tik kad esate pik
čiausiais darbininkų judėji
mo, pirmyneigos priešais. 
Nors krokodilių ir smakų

J. Kapickas paėjo iš Kau-, o J. Kapickas paėjo iš Kau- 
kaip no gub., Ukmergės pav., Ku- 

plėtojosi, taip ir plėtosis ir piškio par., šalnakundžių 
augs miniose. [scdž*

Prakalbose pasižymėjo 
tamsunas Balčiūnas; yra 
tai žmogus pilnas neapy
kantos, "vyčių” kareivis. 
Jis net policiją buvo pašau
kęs. kuri iš jo paties tik pa
sityčiojo. Jis ir ypatiškai 
buvo mane užpuolęs, kam aš 
norįs sukritikuoti kalbėtoją. 
Atsakiau jam, kad jeigu 
mes, socijalistai, kada su
rengiame prakalbas, mes i 
duodame visiems balsą ir 
dar prašome, kad mus kas 
kritikuotų. c.___ ...____
prisipažino, kad jie, katali- 
kai, mažai tesupranta ir ne
galį kitų kritikuoti.

Bravo, katalikai! Kvies
kite Juškaičius, kalbėti, jie 
jums priduos ”razumėlio”— 
išmokins keikties ir žmones 
šmeižti...

sodžiaus.
Lewistonietis.

nežinąs, 
kad turi 

"loja- 
Esa, 

ir "V. 
At-

i
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MINERSVILLE, PA.
Baisi tragedija lietuvių šei

mynoj. Susidegino 
gyvos.

Liepos 25, A. K. Strevins- 
ko susidegino mergaitė tar
pe 3—5 metų amžiaus. Su 
briežiukais uždegė drapa
nas, ir taip pavojingai ap
degė, kad tą pačią dieną, 
didžiausiuose skausmuose 

čia“ Ba“lčiunasinu.mir* Pottsvillės ligonbu- 
Susideginimo atsiti

kimas nežinomas.
Šeimynoj daug pasidarė 

nesmagumų dėlei mergaitės 
pražudymo, ir laike šerme
nų da baisesnis atsitikimas 
įvyko, nes ir motina mi- 
rusios mergaitės susidegino. 
Čia taipgi keistas atsitiki
mas ir nesuprantamas, ka
dangi moteris deganti išbė
go į lauką, šaukdama: "ug
nis," su degančioms drapa
noms. ir taip sudegė, kad 
viduriai buvo pradegę ir 
matėsi. Atsitikimas nelai
mės neišaiškinamas, ar jai 
iš nelaimės užsidegė drapa
nos, ar pati tvčia uždegė sa
ve? Ligonbučio mielaširdys- 
tės sesers sako, kad keistas 
atsitikimas.Kiekvienas žmo
gus papuolęs tokion nelai- 

; mėn bando save gelbėti, dra
skydamas nuo savęs drapa- 

; nas. Šiam atsitikime to ne
simato, nes rankos sveikos 
ir nebandyta gelbėtis. Dėl
to yra sprendžiama, kad ką 
nors baidydama save tyčia 
sudegino. Ir po kelių dienų 
sunkių kančių persiskyrė su 
šiuo pasauliu, tam pačiam 
ligonbutyi, kur ir mergaitė. 

Juzė Strevinskienė ėmė 
laisvą šliubą, bet prabėgus 
keliems mėnesiams, ėjo pas 
kunigą pertaisvt, nuplau- 
jant su vandeniu laisvama- 
invbę. Taipgi dėl to ir neap
kentė baisiai kitų moterų, 
kurios civiliškai apsiveda. 

i Ale nė nedvvas. nes moteris 
i buvo tamsi, jokių geresnių 
raštu skaitymu neužsiėmė, 
tai iškur gaus apšvietimą, 

į Pagal josios pačios norą, ta
po palaidota ant lietuviškų 
katalikiškų kapinių, 3 rug
piučio. Lai atsilsi nelaimin
goji po sunkiu kančių.

J. Ramanauskas.

V. Kroli.

GARDNER, MASS.
Ką jie liaudžiai skelbia.
Lenkai ir lietuviai parapi- 

jonai 25 d. liepos surengė 
rekolekcijas. Lietuviai, mat. 
nuosavės bažnyčios neturi, 
tai dalyvauja sykiu su len
kais.

Per žema laikraštyje bu
tų ir kalbėti apie kokias ton 
rekolekcijas, tikriau, nesu
spėjusių išsivystyti gyvūnų 
kvailiojimus, bet aš turiu 
omenyje štai ką: kunigų 
mokslą!

Rekolekcijosna privažia
vo daugybė kunigų, buvo ir 
2 lietuvių parazitu. Teko 
per tris vakarus užeiti 
bažnyčion, paklausyti len
kų kunigų pamokslo. Tė- 
mijau, ar nors vieną kartą 
išgirsiu kalbant apie "meilę 
artimo!” Ne, neišgirdau. 
Velniai ir pekla buvo pirmo
je vietoje; jais gąsdino ku
nigai savo vergus, Įkaldami 
galvosna, kad, už netikėji
mą Į kunigų skelbiamus 
baubus, velniai nusidėjėli 
šakėmis gyvą katile badys 
po mirties.

Toki kunigai "mokslą” 
leidžia žmonėms, kurių dva
sios vadovais jie skelbiasi. 
Juk tai šlykščiausi prieta
rai, kuriems Įtikėjus ir švie
siausio žmogaus protas gali 
apakti. Mokslas iki šiol ne
surado da niekur pragaro, o 
Naujojo Testamento pasa
kos apie velnius ir pragarą 
yra anų laikų dvasiškių su
tvertos.

Nedyvai, kad taip žmones 
kvailinant,liaudis ir pasiliko 
prietaringa, žiauri ir tamsi. 
Lietuviai mažiau kunigams 
betiki, jų rekolekcijose per 
4 vakarus gal bus apsilankę 
apie 20 ypatų; už tai lietu
viai ir elgiasi padoriau už 
lenkus. Lietuviai užlaiko 
kliubus ir susiėję lavinasi, 
šviečiasi, rengia prakalbas, 
blaivius piknikus. Lenkai 
turėjo šią vasarą pikniką, 
ir, ką-gi?... 20 bačkų alaus: 
išgerta. Faktas, kad baž
nyčia, tai tamsos perėtoja.

Vaitiekus.

I

AVATERBURY, CONN. 
Poligamistas.

Tūlas Juozas D—lis iš 
i Šiaulėnų par., kuris tris me- 
j tai atgal laike Šiauliuose 
■ant Mitavos plento (šašie- 
ijaus) smuklę ir buvo vedęs 
iMarceliją Dum—tę, atvyko 
! Amerikon palikęs moterį 
. Lietuvoje ir dabar Water- 
j būryje apsivedė su kita mer- 
:gina, Ona Z—te, su kuria 
pagyvenęs 2 sąvaiti pabėgo 
nežinia kur, palikdamas an
trą gyvanašlę.

Minėtasai poligamistas y- 
! ra 6 pėdų augščio, 27 m. am- 
: žiaus, muzikališkas žmo
gus : dūduoja baritonu, grie
žia smuiku, armonika ir 
skambina pianu; nepapras
tai iškalbus. Lietuvoje, 
Šiaulėnuose yra mokinęsis 
vargoninkystės. Iš persiti
krinimo yra karštai tikin
tis žmogus ir kas šventadie
nį lankydavosi bažnyčion. 
Merginos turėtų būti atsar
gios su nežinomais vyrais.

Kartuvių Kalnas.

I
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LEWISTON, ME. 
Pastaba prie Kapicko nusi

žudymo.
"Keleivio” No. 31 tilpo iŠ 

šio miesto p. Gedimino ko
respondencija apie J. Kapic
ko nusižudymą. Korespon
dentas parašė velionės nek
rologą, matyt, nesužinojęs i 

gerai iš kur tas žmogus pa-; 
eina ir kur jo gimimo vieta. 
Kupiškio parapijoje vieno
domis pavardėmis žmonių 
gali rasties ir, berods, ran
dasi daugybė. Visai ne gen- 
tįs, išvydę tokią žinią laik
raštyje, ką-gi gali manyti? 
Toki žinia gali užduoti bile 
kam didelį smūgį. Nes nie
ko negali suprast. Reiškia, 
pavardė toki, o žmogus, ar 
gyvas, ar miręs • 
Rašant nekrologus, visuo- bas drg. M. Dusevičiaus, kad 
met reikia pažymėti ypatos neteisingai buvo parašyta, 
gimimo vietą. buk prakalbų rengėjai neiš-

dalino visiems žmonėms pla
katų ir kad neteisybė ką kal
bėtojas pasakė, kad per pra
kalbas busiąs bombarduoja
mas. J. M. Gelgaudas sako: 
"Gal pačiam koresponden
tui atėjo tokia mintis gal
von, nes prieš pasirody
mą korespondencijos nieko 
panašaus nebuvo girdėta.”

Vardan teisybės, rašiau 
ir rašysiu, kad prakalbų 
rengėjai neišdalino visiems 
žmonėms plakatų, dalino 
juos vien tik vietiniams 
letuviams, gi Oriento lie
tuviai plakatų negavo, 
man sakė drg. A. Magelins- 
kas. Apie negavimą plaka
tų buvo rašyta mano kores
pondencijoj. "Kovos” redak
cija apleido, nepatalpino, 
"Kel.” buvo minėta. 0 kas- 
link M. Dusevičiaus bom
bardavimo, tai ir J. M. G. 
didelę klaidą padarė bera
šydamas polemiką. Kalbė
tojas aiškiai pasakė, kad 
busiu bombarduojamas, a- 
pie tai M. Dusevičiui buvo 
pranešta. Taigi man rodos, 
kad čia ne man pačiam atė
jo tokia mintis i galvą, ir 
ne aš vienas girdėjau, gir
dėjo visa publika buvusi 
svetainėj.

Ir kokiame reikale regis 
neapsiriktau, surastau tuos 
liudininkus, kurie tik gir
dėjo.

Daugumas žmonių klausė 
prakalbų už durų lauke, ir 
neaškiai buvo girdėti iš 
priežasties didelės šilumos 
tą vakarą. Ar nebus kaltė 
negirdėjimo tame ir J. M. 
G., kad korespondentas taip 
melagingai rašo, pasmerk
damas mano koresponden
ciją tilpusią "Kovos” num. 
25. Visos korespondencijos 
tilpusios "Kel.” ir "Kov." 
teisingos ir tartum nevertė
tų p. J. M. Gelgaudui pole
mizuoti, nes tik užima vie
tą laikraščiams.

Geistina butų, kad tūli ko- ma Gabrio biurui. Juk Gab- 
respondentai parašytų vie- l/T?’ rodos, ^karėje nenuken- 
toj polemikos, ką nors nau- 
jo ir suteiktų laikraščiams 
kokių nors žinių iš lietuvių 
gyvenimo, tuomet butų žin- 
geidu ir laikraščiams ir pla
čiajai lietuviškai visuome
nei; bet musų koresponden
tai miega ausis suglaudę. 
Be mano, neužtėmijau nei 
vienos žinutės minėtuose 
laikraščiuose iš musų mies
telio, jie moka vien tik po
lemizuoti, trukdydami ki
tam korespondentui dar
buotis laikraštijos ir visuo
menės labui.

i Vieną rašteli buvau pa
siuntęs "Kovai," gavau at
sakymą, kad "menkniekis, 
netilps.” Siunčiu "Kelei
viui,” jeigu ir "Kel.” gerbia
ma redakcija neras vietos, 
priverstas busiu perstoti ra
šinėti žinutes, nes pasiliksiu 
melagingu "Keleivio” ir 
"Kovos” korespondentu.

Korespondentas.

MAHANOY CITY, PA. 
Trejos prakalbos. Tautos 

Fondo stulpai nenori 
aiškinti savo suk

tybių.
LSS. 46 kp. prisidėjo prie 

Socialist Party’jos su 32 na' 
riais ir šiandien neblogai 
laikosi. Vedama agitacija, 
pasitaikius progai rengiama 
prakalbos, lošiama scenoje 
šiokie-tokie veikalėliai.

Socijalistų kuopos inicia
tyva susitvėrė prie kuopos 

| choras iš 28 ypatų. Jau tu
rėjome keletą repeticijų; se
kasi kuo toliau vis geriau. 
; Chorą diriguoja drg. K. Bu
bnys iš Shenandoah, Pa. 

i Jaunimas turėtų spiesties 
prie choro ir lavinties dai

lėje.
Pereitą mėnesį kalbėjo 

čia drg. Klinga. Rodos kal
bėjo netaip jau blogai, bet
gi publikai jo kalba nelabai

■ patiko. Per lėtai kalba. 
Prakalbose parinkta LŠF. 
aukų. Surinkta $6.45. Var
dai aukautojų bus pagar- 

| sinti su kitų aukavusių ir 
’ aukaujančių vardais vė
liau.

Dabar nesenai vėl turėjo
me antras prakalbas drg. 
T. Kučinsko. Šis kalbėto
jas kalbėjo geriau. Jo kal
ba publika buvo užganėdin- 

j ta. Lėšų padengimui surin
kta $4.45 aukų. Išlaidų pra
kalboms surengti pasidarė 
$15.00 Kuopa turėjo iš sa
vęs padengti $10.55.

Paminėsiu ir 3-čias pra
kalbas. Tai prakalbos p. St. 
Šimkaus, kurias jam suren
gė klerikališkasai "Tautos 
Fondas.” P-no Šimkaus 

įkalba čia man mažai rupi, 
i Tik paminėsiu faktą, kad 
: kaip jau yra žinoma L. R. K. 
S. A. Seime paaiškėjo, jog 

, žmonių suaukauti Tautos
■ Fondo pinigai tukstantimis 
i yra sijojami per kunigijos 
i rėtį ir po kelis tūkstančius 
• iš badaujančių centų skyria-

Į

I

WEST FRANKFORT, ILL. 
Bereikalingos polemikos.
"Kovos” No. 28 korespon-1 

dentas J. M. Gelgaudas fak- į 
tiškai nurodinėja, kad visos 
tilpusios ”Kel.” ir "Kovoj" 

, korespondencijos iš West 
iFrankfort neteisingos, de
moralizuoja vien tik darbi- 
.ninkiškus laikraščius. Taip- 

—nežinia, gi priduria ir apie psakal-

i

GARDNER, MASS.
Apsieina be kunigų pagal

bos.
Civiliškų šliubų vis tan

kiau galima jaunimo tarpe 
išgirsti. Tai svarbus lietu
vių laisvamanių nuopelnas. 
Rugpiučio 14 d. ir pas mus 
įvyko laisvos sutuoktuvės. 
Apsivedė drg. Jonas Balta- • 
kvs (LSS. 89 kp. narys) su 
p-le Prane Kanapickaite. į 
Vestuvėse nebuvo 
svaigalų, kas labai pagirti
na.

į tėjo, tad kokią tiesą T. F. tu
rėjo paskirti jam $2000.00 
aukų?

Teko patėmyti "Saulėje” 
tilpęs iš Lietuvos nuo karės 
nukentėjusio vargšo laiš
kas. Žmogelis laiške kalba 
šitaip: "Girdėjau, kad ir 
jus, broliai amerikiečiai, au
kaujate gausiai ir siunčiate 
pinigus Į Vilnių kuniginiam 

| komitetui, bet mes nuo ku
nigėlių nesame iki šiol gavę 
nė vienos kapeikos. Kuni
gai dalina tik tiems, kurie 
jiems yra gerai pažistami ir 
žinomi, jie šelpia ’bagočius,’ 
kurie pašalpos visai nerei
kalauja.”

Tais klausimais buvo krei
ptasi po prakalbų Į susirin
kimo pirmininką, kad vie
šai publikai išaiškintų, ko
dėl Tautos Fondas taip ne
sąžiningai elgiasi su betur
čių nuo karės nukentėjusių 
aukomis. Bet kur tau! argi 
kunigas dasileis klausimų. 
Pasakė, kad čia, girdi, nie
kas negalįs gauti jokio bal
so. čia, esą, aš bosas, jeigu 
da sykį kas paprašys balso 
— bus išmestas laukan su 
policijos pagalba.

Matote, skaitytojai, ko
kios taktikos prisilaiko mu
sų kunigai! Norintiems pa
sakyti jiems Į akis teisybę, 
jie užgniaužia burnas su 
policijos pagalba, o piniguspolicijos pagalba, o pinigus 

jsuaukautus nuo karės nu- 
, kentėjusiems šelpti apverčia 

. ,. i savo luomo sustiprinimo rei- 
kalams.

Ir jus, darbinikai, dar au
kaujate per kunigų rankas 

Nors buvo nuotakos gi-i j tokius Tautos Fondus! 
minių varoma atkakliausi Kurgi jūsų protas?! V. ž. 
prieš civilišką šliubą agita- ------------------------------ -——
cija ir keikiami jaunave- • Anglų spauda paminėjo, 
džiai paskučiausiais žo- kad Lietuvių diena Wilkes- 
džiais, vienok nuo savo per- Barre, apylinkėse klerika- 
sitikrinimų tas jų neatbai- lams — "vyčiams” gerai nu- 

| dė. Romos trusto nei centu; sisekė. Pittstono "vyčiai” 
į nesušelpė. Už tai lai gy- j dabar jau galės vėl prisi- 
vuoja musų idėjos draugai j pirkt naujų kazirių, nes jau 

|ilgus metus! ‘tos, kurias nusipirko perei-
šikšnospamis. tais metais, baigia plyšti.

LAVVRENCE, MASS.
Liuosuojasi iš po kunigo 

jungo.
Malonu pasidžiaugti, kad 

šviesos spindulis žybterėjo 
ant tamsios Lavvrence’o lie
tuvių katalikų padangės. 
Gal-but, da pirmas lietuvių 
parapijonų būrelis ant šios 
ašarų pakalnės atsistojo ant 
tikro pamato, su tikrais ar
gumentais, reikalaudami 
nuo Romos kapitalistų lais
vės. Yra vilties, kad kilęs 
parapijonų streikas bus lai
mėtas. Tai bus didžiausis 
musų lietuviams džiaugs
mas, nes 900 lietuvių para
pijonų laikosi streike vieny
bės ir griežtai reikalauja, 
kad Romos agentai jų dau
giau už nosių nevadžiotų ir 
viena ypata nekontroliuotų 
tūkstančių žmonių, bet di
džiuma turi kontroliuot ma
žumą.

Pralobę ir nusipenėję pra- 
baščiai, kaip jie pradėjo gy
venti! Ištikrujų, jau nega
lima nepasišlykštėjus buvo 
žiūrėt į katalikų dvasiškuos 
darbus: vienur 
pojo, kitur savo 
nužudė, da kitur 
mergaites išgėdino, 
ras žmogus, žmogus su są
žine gali žiūrėt į tokius pa
sibaisėtinus darbus. Ar ga
li liaudis, kuri civilizacijai 
kilant kas dien vis daugiau 
sau akis prakrapšto, pa
kęsti begėdiškus lėbaujan
čios kunigijos darbus?

Ne! šimtą tūkstančių sy
kių ne!

Liaudis turi visą parapi
jos reikalų kontrolę paimti 
į savo rankas. Jei kunigi
jai rupi tikėjimas, jei ji no
ri Dievui ir žmonėms tar
nauti — ji turi gyventi tei
singai ir nekrauti sau į mai
šus pinigų. Kam kunigui 
reikalingos dešimtis tuks> 
tančių pinigų (po tiek tūli 
klebonai palieka mirdami)? 
Juk kunigas neturi šeimy
nos, neauklėja kūdikių, kam 
tad jis krauna turtus? Jis 
juos krauna, kad turėtų iš 
ko palaidai gyventi!

Mes, socijalistai, senai pa- 
tėmijom tuos nedorus kuni
gų darbus, mes senai sto
vim ant streiko ir vedam 
milžinišką kovą su dvasiški- 
ja, senai mes jums, katali
kai, kalbėjom, nurodinėjom, 
kad negalima ilgai tylėt, jus 
netikėjot, jus sakėt, kad so
cijalistai nori sugriaut baž
nyčias; mes senai nėjom į 
bažnyčią, nedavėm dešimtu
kų, nedavėm mišioms, ne- 
krikštijom kūdikių, net ir 
šliubų neėmėm bažnyčioj. 
Kodėl? Todėl kad mes ve
dam streiką, mes nenorim 
būt "skebais” savo drau
gams, kaip jus šiandien ne
norit, kada tamsuoliai ske- 
bauna. Musų darbininkiška 
spauda senai rašė, senai nu
rodinėjo dvasiškijos nedo
rus darbus, jus netikėjot. 
Aš tikiu, kad ir dabar mu
sų brolių darbininkų spau
da suteiks mums vietos ve
dimui streiko, kaip ir visa
dos. Pabandyk, brolau, pa
rašyt "Draugan,” "žvaigž- 
dėn,” ar užtars už tave. 
Ne, nei žodžiu.

Mes, socijalistai, sveiki
nam savo brolius streikie-į 
rius ir velijam pasiliuosuot į 
iš po kunigo jungo!

V. žilonis.

V. ž.

’vvčiams” gerai nu-

broli suka- 
mylimają 

jaunas 
Ar do-

Subatoj, rugpiučio 13 d. 
LSS. 64 kp. buvo parengusi 
Lietuvos šelpimo naudai 
pikniką. Nors buvo graži 
diena, bet žmonių mažai te- 
atsilankė piknikan. Girdė
jau, kad "tautos mylėtojai,” 
kurie rėkauja šelpti tautą ir 
tėvynę, iš pasalų agitavo, 
kad publika piknikan neva
žiuotų. Piknikan apsilankė 
tik socijalistai ir "Birutės” 
narės. Manoma, kad liks 
keletas dolerių pelno.

Mažoji Varguolė.

V RAJONO LSS. II IŠ
VAŽIAVIMAS.

Pranešu V rajono vi
soms kuopoms, kad II išva
žiavimas įvyks 29 d. rug
piučio Mar Lin Parke, tarp 
Minersvillės ir Pottsvilles. 
Norintieji dalyvauti, teiksis 
nepamiršti paimti Miners- 
ville kara, kuris daveža is 
Pottsvilles iki Parkui.

Visi norinti dalyvauti iš
važiavimo programoj su pa
skaita, prakalba, monologu 
ir deklamavimu eilių, teiksis 
pranešti šiuo antrašu, kas 
ką mokinasi:

J. Ramanauskas, 
249 S. 4th str.

Minersville, Pa.
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Laiškai Redakcijai.
I.

Gerbiamoji "Keleivio” Re
dakcija !

Malonėkite patalpinti 
šiuos kelis mano žodžius.

T912 m. patėmijau J. II- 
gaudo kalendoriuje, kad 
tuoj išeis iš spaudos veika
las "Higiena Lytiškumo.” 
Knygos prenumerata skel
biama buvo $2.00, kol neišė
jus iš spaudos — $1.50.

Pasiunčiau, kaipo prenu
meratą $1.50, bet veikalo ir 
iki šiol negavau. Negirdė
jau dagi, ar ta knyga išėjo 
iš spaudos, ar ne. Rašiau p. 
Ilgaudui kelis laiškus, bet 
jokio atsakymo negavau. 
Nežinau, ar tas žmogus dar 
gyvas, ar ne?

Pas drg. A. Žymontą už
siprenumeravau Žemaitės 
Raštus, bet ir apie tuos nie
ko negirdžiu. Turiu šėrą 
Lietuvių Darbininkų koope
ratyviškoj Išleistuvėj "Dar
bas,” taipgi nieko negirdžiu 
apie jos veikimą (Pereita
me "Kel.” numeryje jau mi
nėjome, kad "Darbas" mirė. 
Kam bus sunaudoti likusie 
ižde pinigai, neužilgo, ma
noma, bus paskelbta laikra
ščiuose. Red.). Turbut prie
žastis karės, kad taip viskas 
nutylo.

Patarčiau ir kitiems drau
gams, kad nemokėtų pinigų, 
pakol "tavoras negatavas,” 
nes perdaug "kvtrų" žmo
nių atsirado. Mes pasigai
lėdami juos šelpiame, kad 
visuomenei butų nauda, jie- 
gi surinkę pinigus paskui iš 
musų tik juokiasi.

Lai būna šie faktai darbi
ninkams pasarga.

Su tikra pagarba
M. Baltrušaitis. 

Seattle, Wash.

II.
Gerb. ”Kel.” Redakcija:—

Malonėkit atitaisyti pak
laidą, kurią jūsų korespon
dentas padarė "K.” No. 31. 
Į A. B. Žilėnas, aprašydamas, 
•vakarą surengtą LŠF. vieti- 
' nio komiteto, Grand Rapids^ 
i Mich., pamini mano vardą* 
kaipo "redaktoriaus.” To
dėl turiu pasakyti, kad aš 
dirbu prie "Pasaulio,” bet 
redaktoriaus komplimentų 
nenoriu, nes juomi nešini.

Jeigu tai paklaida, bet jei
gu rašėjas tai daro su blo
gais tikslais, tai tuos kom
plimentus palieku pačiam 
rašėjui. P. Kausiąs.

VERTĖJAMS.
Girdėjau, kad Progresy- 

viškas Moterų Susivieniji
mas Amerikoje rengiasi iš- 
siversdinti lietuvių kalbon 
ir išleisti knygutę "Infant 
Care.” Todėl, idant dve
jiems nedirbus vieno ir 
to paties darbo, pranešu, 
jog keletas mėnesių atgal aš 
išverčiau iš anglų kalbos lie
tuvių kalbon "Prenatal Ca
re” ir jau baigiu kitą knygu
tę ”Infant Care.” Ir abid
vi ketinu neužilgo išleisti, 
jeigu pasitaikys kam pa
togiai mano vertimą par
duoti.

Su pagarba,
Ona Vidikienė. 

Chicago, III.
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KELEIVIS

Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

— Pasakyk. Maike. kaip 
tu mislini. ar šita vaina bus 
jau paskutinė, ar ne?

— Aš nemanau, tėve.
— Vadinas, tu manai, kad 

ji nepaskutinė?
— Taip, tėve.

— O aš, vaike, mislinu. kad 
daugiau vainų jau nebus.

— Tu gali. tėve, daug ką 
mislyt, bet kas išto. kad ta
vo mislis niekad negali išsi
pildę.

— Palauk, vaike, palauk, 
tu taip greit manęs nekriti
kuok. Aš galiu tau faktais 
prirodyt, kad daugiau vai
nos nebus.

— Nagi, nagi.'
— šita vaina. vaike, buvo 

reikalinga, ba perdaug jau 
svieto priviso. Žmonės pra
dėjo nebeklausyti kunigų, 
pradėjo kelti parapijose 
maištus, pėtnyčiomis su mė
sa valgyt, stebuklams neti
kėti ir t. t. Kad tą ištvirki
mą sulaikius. Dievas ir už
leido karę. Bet dabar žmo
nės pamatę Dievo rykštę pa
sitaisys ir Dievas daugiau 
vainos ant jų neleis.

— Ar tai viskas?
— Jes, vaike.
— Na, o kur tavo faktai?
— Vaike, jei šitų mano 

moksliškų faktų tau neuž
tenka. tai jau geriau tavęs 
niekas nepertikrins.

— Ne. tėve, aš to nevadi
nu faktais, ką tu man dabar 
kalbėjai. Tai davatkų pa
sakos, tėve, o ne moksliški 
faktai. Tu pats. tėve, žinai, 
kad karę ne Dievas užlei
džia. bet patįs žmonės su
rengia. Jie rengiasi prie 
jos jau iškalno: dirba gink
lus. stato laivus, užlaiko ka- 
riumenę ir mokina ją. kaip 
daugiau žmonių užmušti. 
Valstybėms susiginčijus, 
stipresnė šalis praneša: "Tu 
manęs neklausai ir aš esu 
priversta panaudoti ginklo 
spėką.’’ Vienos šalies ka
riumenė tuomet užpuola 
ant kitos ir prasideda karė.

— Ne. vaike, karė yra dėl 
žmonių ištvirkimo. Taip 
jau visuomet buvo: kaip tik 
žmonės Dievą užmiršta, tai 
žiūrėk. Dievas juos jau ir 
baudžia — tai tvanais, tai 
kitokia cholera nušluoja vi
są ištvirkimą. Matai, vai
ke. kaip aš tave sukirtau!

— Sukirtai, tėve, pats sa-

tėve, sakai. Daleiskime. kad 
karę Dievas užleidžia ant 
žmonių už ištvirkimą. Pa
žiūrėkim tad, ar ji naikina 
ištvirkimą. Didžiausiais 
ištvirkėliais. Dievo prisaky
mų mindžiotojais ir žmonių 
skriaudikais yra turčiai, di
deli valdininkai ir jų padė
jėjai kunigai. Tėčius karės 
rykšte tų ištvirkėlių visai 
nepasiekia. Ji tik varguoli 
žmogų plaka, kurio ištvir
kėliu jokiu budu negalima 
pavadinti. Bet daugiausia 

! nuo karės kenčia pasiliku- 
■ sios moteris ir maži vaikai.
Taigi matai, tėve, kad taip 
visai nėra, kaip tu sakai: 
karė ištvirkimo visai nenai
kina. Teisybę sakant, tai 
pati karė yra baisiausis iš
tvirkimas.

— Olrait, Maike. tegul 
jau ir tavo bus teisybė. Bet 
ir tuomet man rodosi, kad 
šita vaina bus paskutinė. 
Jeigu vaina surengia patįs 
žmonės, o toji vaina yra 
toks baisus ištvirkimas, 
kaip tu sakai, tai žmonės tą 

.ištvirkimą dabar pamatę 
daugiau jau jo neberengs. 
Matai, vaike, kaip giliai aš 
galiu protauti!

— Tavo protavimas neiš
laiko silpniausios kritikos, 
tėve. Juk ši karė nepirmu- 
tinė. Retas metas, kad ne
būtų kur-nors karės. Ir 
kiekviena karė yra baisi. 
Tečiaus žmonės to nepaiso: 
vieną karę pabaigė, tuojaus 
rengiasi į kitą. Paimkim 
pavyzdžiui kad ir Rusiją: 
ar senai japonai pėrė jai 
kailį? O šiandien ir vėl ji 
kariauja. Ir šita karė bus 
nepaskutinė. Aš sakyčiau, 
kad po jos bus da didesnis 
skerdynių, nes ■visos tautos 
iš jos išeis užtaisytos tokia 
baisia neapykanta, kad prie 
kiekvienos progos tykos 
viena kitai atkeršyt. Visa 
Vokietija dabar dega nea
pykantos ugnimi prieš Ang
liją. o Anglija prieš Vokie- 

I tiją. Ar tu manai, tėve, kad 
I karei pasibaigus šita neapy
kanta tuojaus išnyks? Ne
išnyks per šimtą metų. To
kia pat neapykanta pasiliks 
ir tarp kitų dabar kariau
jančių valstybių. Todėl nė
ra jokio pamato manyti, 
kad šita karė galėtų būt pa- 

1 skutinė.

Dauginkitės prieš mirtį.
Anglija ragina savo nau

jokus, kad prieš išvažiuo- 
’ siant karės laukan vestų Į 
pačias. Vokietija ir Aust-j 
rija taipgi daro viską, kad 
karės metu gimimų skaičius 
nesumažėtų. Buvo atsitiki
mų. kad į "moterystės sto
ną" palaiminta ant syk po 
šimtus porų.

Tas raginimas prie apsi- 
vedimų yra stačiai krikščio
niškų valdžių paliepimas: 
"Dauginkitės prieš mirtį!”

Pildydami savo valdžios 
norą, naujokai ir rezervis
tai veda. Jaunos žmonos,vy
rams išvažiavus karėn. pasi
lieka per ištisus mėnesius 
nuolatinėj baimėj. Ir dau
gelis tų nelaimingų mergi
nų. pražudžiusių savo jau
nystės žiedą, daugiau savo 
vyrų jau niekad nebematys.

Neišpasakytas skurdas ir 
vargas laukia tas jaunas 
moteris. Bet krikščioniška 
valdžia to nepaiso. Karė 
prarys daug jaunų vyrų, to
dėl reikia, kad jie paliktų 
savo įpėdinius. Tai yra sta
čiai fabrikavimas žmonių 
pagal užsakymo. Ir krikš
čioniška bažnyčia tą baisią 
nedorybę laimina.

Ta jauna žmonių karta, 
paleista ant svieto dabarti
niu nelaimių, sumišimų ir 
kančių laiku turės mokėti 
dabartinės karės šėlimo iš
laidas. Sunki ir juoda atei- 

. tis laukia tuos nelaimingus 
kūdikius. Ir kaip tos mote
ris. likusios be vyro, galės 
savo vaikus užauginti? Kas 
uždirbs joms duoną? Kas 
užmokės už kambarį? Kas 
nupirks drapanų? Apie tai 
niekas nesirūpina.

Ar gali būt kas nors bai
sesnio. kaip šitas pavyzdis? 
O tai pavyzdis dabartinės 
sistemos. Tečiaus nė vienas 
doros mokytojas su atbula 
apykakle nesako, kad šita 
sistema yra baisi, kad ji ne
dora, kad ją reikia reorga
nizuoti. Vietoj to. jie rėkia 
riša gerkle prieš socijalis- 
tus: jie kalba, kad prie so
cijalizmo nebus šeimynos. 
O kurgi šeimynos tų tūks
tančių merginų, kurios su- 
vinčiavota su išeinančiais 
karėn naujokais? Kur šei
mynos tų tūkstančių mer
gaičių. kurios liks arba jau 
ir liko motinomis kareivių 
vaikų visai be šliubo? Kur 
jų vyrai? Kur jų kūdikių 
tėvai? Kur šeimynos? At
siliepkite jus. doros moky
tojai su praskustais pakau
šiais!

Karei prasidedant val
džios šaukė: Duokit mums 
stiprių vyrų kovai už savo 
tėvvne! Duokit drąsiu vv-*■ C v »
rų, kurie nebijotų kovot ir 
mirti! Po kelių mėnesių pa
sigirdo kitokis šauksmas: 
Duokit mums vaikų, nes vi
sai išnyksime.

Vaikai, kurie ateis dabar 
pasaulin, nebus laimingi. 
Daugelis jų savo tėvų visai 
nepažins, kitų tėvai ateis 
be kojų, be rankų.

Daugelis motinų, paleis- 
damos gyveniman kūdikius, 
numirs iš susirūpinimo, bai
mės ir skurdo.

Tai, prie ko priveda kapi
talistiškas surėdymas ir 

' varžytinės už naujas žemes! 
Tai ęa krikščioniška civili
zacija. tai valstybių politi- 

■ ka ir tikyba:
Dauginkitės prieš mirtį! 

Leiskit pasaulin našlaičius, 
iš kalno paskirdami juos 
skurdui, ligoms ir vargams.

Valstybei to reikia!
Prof. Gnaiba.

ve- , — Na. tai ačiū, vaike, už
— Nausa! gražų papasakojimą, šian-
— Aš tau prirodžiau. tė- dien tu man patikai, ba 

ve. kad kares surengia žmo- kvailiu nė karto manęs ne
neš patįs. Tu sakai, kad pavadinai. Dabar, Maike, 
Dievas, vienok prirodyt sa- gali sau eit, o aš užsirukysiu 
vo tvirtinimą tu negali. Bet pypkę ir pamislysiu sau 
tegul jau bus taip, kaip tu J vienas.

Pabusk!
Pabusk, darbininke, iš letargos miego. 
Kuriame gulėjai per ilgus metus, 
Pažvelgk, o išrisi, kas tave taip slėgė 
Ir stūmė be laiko į šaltus kapus.

Atmink, kad esi tu galingas labai, 
Nes gimdai pasaulyj kas tik reika linga, 
Tad kodėl atsiekti savo nebandai, 
Ką savaja ranka sutvėrei galinga?

Agščiausiaisiais bokštais tu papuoši miestus, 
Gražiausiusius rumus statai turtingiems, 
O pats kenti skurdą namuose prastuos, 
Kodėl atiduodi tu viską kitiems?

Tu iškasi auksą iš po gilumos, 
Su kuriuo papuoši turtuolių namus. 
O pats neatrandi laimingos dienos, 
Kad tavo gyveninis būt linksmas, ramus.

Bažnyčias išpuoši auksiniais stabais, 
Kuriuose vien keiksmą girdi kunigų, 
Ir gąsdinant pragaro juodais velniais, 
Kad tik prisiplėšus iš vargšų aukų.

Užlaikai pertekliui visus dykaduonius 
Aukaudamas savo pajiegas stipras, 
O pats pasilieki amžinai varguoliu. 
Kada darbininkas tą viską supras?

Jau laikas, oi laikas butų, darbininke, 
Pažvelgti pasaulin, pro miglas nakties, 
Išrišti tą tikrąjį savo skriaudiką. 
Ir žengti taku prie šviesios ateities!

J. J. Webber.

Pagal Re-s’ą

Patriotizmas ir Socializmas.

Vokietijos ultimatumas 
Rumunijai.

Londone gauta žinių, buk 
Vokietija pasiuntusi Rumu
nijai ultimatumą, reikalau
dama, kad Rumunija leistų 
vokiečiams vežti per savo 
žemę amunicijos turkams. 
Rumunijos 
esanti tam 
griežtai priešinga, kas reiš
kia, jog Vokietija turės ap
skelbti Rumunijai karę. 
Daugybė vagonų su vokie
čių amunicija, siunčiama 
turkams, esą sulaikyta Pre- 
dealo kaime, netoli Tomos 
perėjimo, kur dabar kon
centruojama Rumunijos ka
riumenė. Kariumenė trau
kiama ir Jasų apielinkėie, 
apie 200 mylių į šiaurryčius 
nuo Rumunijos sosto Buka
rešto.

Rumunija senai jau ren
giasi karėn ir. kaip 
matyt, jos neišvengs.

ministerija 
reikalavimui

dabar

SUN-

Dardaneliai teksią 
Rusijai

Vokiečiai skelbia, buk 
tarp Anglijos, Francuzijos 
ir Rusijos yra jau iškalno 
padarytas kontraktas dėl 
Dardanelių ateities. Tas 
kontraktas esąs toks:

1. Anglija su Francuzija 
darys visa, kas tik galima, 
kad prasilaužus kelią prie 
Konstantinopolio ir paėmus 
turkų sostinę.

2. Rusija, kur tik bus gali
ma. rems anglus ir francu- 
zus iš Bosforo pusės, nuo 
Juoctujų jūrių.

3. Konstantinopolis ir 
Dardaneliai bus atiduoti 
Rusijai.

4. Šis kontraktas turi būt 
užlaikomas slaptybėj, nes jo 
paskelbimas galėtų padaryt 
nepageidaujamą įtekmę ant 
Rumunijos.

BERLYNO SOCIJALIS
TAI AREŠTUOTI.

Telegramos sako, buk Vo- 
' kietijos socijalistų organas 
j ”Vorwaerts” yra paskelbęs, 
kad Berlyne areštuota ne
maža socijalistų, tų tarpe ir 
buvęs "Sch\vabische Tag- 
uacht’os" redaktorius. Jie 
esą areštuoti už tai, kad ašt- 

: riai kritikavo tuos savo 
draugus socijalistus, kurie 
remia šitoj karėj savo val
džią.

BULGARIJAI DUODA 
DALI MAKEDONIJOS.
Žinios skelbia, kad sąjun

gininkai siūlo Bulgarijai da
lį Makedonijos už prisidėji
mą prie karės. Pirma tam 
buvo priešinga Serbija, bet 
Serbijai sąjunginikai sutin
ka užtai atiduoti po karės 
Kavalą ir Seres.

LENK1JOJ ĮVESTA 
KI PRIESPAUDA.

Vokiečių generalguber
natorius paskelbė Lenkijoj 
savo aplinkraštį, kuriuo di
deliai suvaržo gyventojus. 
Žmonėms draudžiama lai
kyti susirinkimus ir nešioti 
ginklus: krautuves įsakoma 
uždarę 8 vai. vakare, o te
atrus prieš 9. Už susiraši
nėjimą ar šiaip kokį susine- 
šimą su Vokietijos priešais 
kiekvienam skyriama mir
ties bausmė.

Taigi visai neišrodo, kad 
vokiečiai manrtų apie davi
mą Lenkijai neprigulmybės.

PATRIOTIZMAS IR DIR
BANČIOJI LIAUDIS.

(Tąsa).
Eisime toliau... Matėme 

jau viešpataujančių klesų: 
patriotizmą. Jie (kaip iš-Į 
sireiškė žymus revoliucijo- 
nierius 
dalijo 
"privatinių” 
privatinių dvarų, 
pelno traukimui, 
savo "privatinių 
ribose skleidžia 
jančios klesos 
tizmą. neva 
nės reikalais, o tas jų rūpes
tis yra kaip pasekmingiau 
iš tų savo "privatinių tėvy
nių” padaryti sau daugiau 
pelno.

Kitoks yra patriotizmas 
plačiosios visuomenės — 
dirbančiosios liaudies.

Dirbančioji liaudis kovo
ja už savo klesos reikalus, 
bet tie reikalai išžiūri suvis 
kitokiais, negu reikalai vie
špataujančių klesų.

Darbo žmonių interesai 
reikalauja kitokio patriotiz
mo, negu interesai kapitalo, 
to niekad nepripildomo pi
nigų maišo. Darbas tai 
ramstis liaudies būvio, tai 
pirmutinis tikslas jos vysty
mosi arba išsigimimo. Kas 
remia darbo žmonių reika
lus. tas stiprina ir auklėja 
tautą ir visuomenę. Kas 
imasi ginti kapitalistų už
manymus, tas remia ne liau
dį, bet liaudies ir tautos 
siurbėlės, kurie liaudį stel
bia. Darbo žmonių reikalai, 
tai reikalai didelės didžiu
mos — ir ties, kurie tai di
džiumai dirba, t. y. socijalis
tai, geriau, berods, patar
nauja tautai, negu tie, kurie 
kunu ir siela parsidavę ma
žumai turčių.

Kovojantie už savo kle
sos reikalus, darbo žmonės 
— ir tiktai darbo žmonės — 
turi vienkart omenyje visos 
visuomenės labą. Darbinin
kų klesai nerupi privilegi
jos, bet atbulai:— panaiki
nimas privilegijų, ne už vie- 

i špatavimą, bet atbulai — už 
panaikinimą viešpatavimo 
vieno luomo ant kito nori 
kovoti darbo žmonės. Šioji 
visuomenės proletariato po
litika yra geriausi tautos 
politika.

Buvo laikai, kada liaudis 
buvo padalyta i luomus, tai 
yra Į atskirus sluogsnius, 
kurių kiekvienas turėjo 
skirtingas teises ir privile
gijas. Du "augščiausiu” 
luomu: bajorija ir dvasiški-i

I

Adžgauskas jieško negi- 
musiai-mirusios Bepartvvi- 

! škos Partijos. Gal kas ma
tėt ją kur, vyrai? Net Sir
vydas, kuris suranda pin- 

; kertonus, raudonrankius, 
(šnipus ir T.M. Dr-jos kny
gas. ir tas jau abejoja, ar 
kada gims toki partija. Na, 
jis turėtų žinot apie krikšty
nas, ag jis ekspertas!

Jie (kaip is- 
revoliucijo- 

Mieroslavskis) pa- 
tėvynę į tūkstantis 

tėvynių, t. y. 
šaltinius 
Ir tose 
tėvynių” 

viešpatau- 
savo patrio- 

rupinasi tėvy-

ja visus pelno šaltinius už
griebdavo sau. Darbo žmo
nės turėjo tiktai "privilegi
jas” skurdo, aklo paklusnu
mo. buvo ramsčiu, kuriuo 
rėmėsi visa tauta, bet iš vi
su valstvbiniu ir tautiniu 
teisių buvo išguiti.

Abelnai tauta yra pada
linta į klesas. tai yra į sluo
gsnius išsiskiriančius eko
nominiu stoviu. Mažuma, 
tvirta ekonomiškai, valdo 
liaudimi ir nori būti tautos 
globėjais.

Socijalistai siekia prie to. 
kad tautoje nebūtų klesų, 
kad liaudyje butų lygybė. O 

‘kada išnyks klesinė nelygy
bė. tada, ant laimės visų 
skriaudžiamųjų, užviešpa- > 
taus vienybė ir sątaika tau
tose, tada tautos pražydės j 
ir užviešpataus galinga dva-1 
siškai susijungusi broliška 
sąjunga laisvų ir lygių žmo
nių. Tėvynė tuomet jau nei 
vienam nebus anyta (mo- 
čeka). Kiekvienas, kuris tik 
sugeba temyli, mato, kad 
kuodaugiau liaudis turi tei
sių ir laisvės, tuo labiau su
pranta visuomenės reikalus, 
juo daugiau yra apsi
švietusi, tuo stipriau yra jo
je išplėtota tautinė sąmonė 
ir tuo pasekmingiau išgali 
kilti kultūroje ir civilizaci
joj. "Vergams nėra tėvy
nės”— šaukė Mirabeau (Mi- 
rabo) prieš didžiąją francu
zų revoliuciją. Ir kada re
voliucija paiiuosavo liaudį iš 
vergijos panaikindama vi
duramžių privilegijas ir su
teikė darbo žmonėms teises, 
kokis entuziastiškas patrio
tizmas apėmė tuomet darbo 
žmones! Liaudis pasijuto 
žmonėmis — ir savo galybe 
sudrebino priv ilegijuotus 
Europos monarchus.

Tai taip, kada viešpatau
jančios klesos vienija savo 
privilegijas su tautos reika
lais, kada tėvynę nori pa
imti nuomon ir įsivaizdina 
ją melžiamąja karvute — 
susipratusi dirbančioji liau
dis kartoja obalvį anų laikų 
demokratų: '"Mes antra, 
jums priešinga esame tėvy- ’ -J? “ ‘ ‘ne • 
klauso ateitis.

(Bus daugiau).
Vardunas.

LENKIJOS NEPRIGUL- 
MYBĖ JAU SUTIRPO.
Kaip rodos, tai visos kal- 

j bos apie Lenkijos neprigul- 
J mybę kalbomis ir pasiliks. 
I Vokietija rengiasi jau Len
kiją prisijungti kaipo savo 
provinciją. Tokią nuomonę 
išreiškė parliamente valsty
bės sekretorius fon Betman- 
Holveg, o jo nuomonę pare
mia ir spauda. Taigi lenkų 
neprigulmybė jau sutirpo.

VOKIEČIAI PAĖMĖ 
BIELSKĄ.

Berlynas oficijaliai pra
neša, kad gen. fon Galhritzo 
armija paėmė pereitoj są
vaitėj Bielsko miestą, kuris 
stovi tarp Lietuvos Brasto 
ir Baltstogės, ant Petrogra
do geležinkelio.

VOKIEČIŲ ADMIROLAS 
GAVO MEDALĮ.

Kaizeris užkabino savo 
admirolui fon Tirpitzui 
"Pour le Merite" ordeną už 
tai. kad jo submarinai pra
dėjo daugiau skandinti lai
vų.

TURKAI PASKANDINO 
SĄJUNGININKŲ 

SUBMARINĄ.
Iš Konstantinopolio pra

nešama, kad Turkijos pa
kraštyje turkų orlaivis me
tė bombą į sąjungininkų 
povandeninį laivą ir pa
skandino jį.

!

PRIE NOVOGEORGIEV- 
SKO KRITO 65.000 

VOKIEČIŲ.
Ženevoj, Šveicarijoj, gau

ta iš Austrijos žinia, kad 
prie Novogeorgievsko, Len
kijoj, krito 5.000 vokiečių, 
pakol jie tą tvirtovę paėmė.

VOGĖZUOSE SIAUČIA 
MUŠYS.

Vogėzų kalnuose, Alzaci- 
joj, dabar siaučia didelis 
mušys francuzų su vokie
čiais. Vokiečiai sakosi at- 
mušę didelį francuzų ant
puolį, *kurie buvo jau prasi
mušę per vokiečių pozicijas.

ITALIJA SIUNČIA KA- 
RIUMENĘ Į DARDA- 

NELIUS.
Paskelbus Turkijai karę, 

Iitalija tuojaus išsiuntė ke
liolika didelių transportų 
savo kariumenės po stipria 
kariško laivyno apsauga. 
Nors viešai nepaskelbta, 
kur toji kariumenė siunčia
ma. tečiaus risi supranta, 
kad ant Galipolio pussalio, 
kur stovi Dardanelius sau- 
gojantie fortai.

FRANCUZIJOS BETUR
ČIAMS GRĘSIA PAVO

JUS.
Šiomis dienomis atvyko 

iš Francuzijos amerikietis 
B. Davenport, kuris buvo 
tenai su Amerikos sanita
rais, ir jis sako, kad atei
nančią žiemą Francuzijos 
beturčius laukia baisus skur 
das. Anglies tonas Francu
zijoj dabar jau parsiduoda 
po $21.50. o žiemą ir anglis 
bus da brangesnė, ir mais
to pritruks, nes javai Fran
cuzijoj šįmet visai prapuo
lė. Anglis pabrango dėl to, 
kad vokiečiai turi užėmę 
veik visą anglies distriktą 
Francuzijoj. Iš 86 kasyklų, 
francuzų rankose pasiliko

J. J. Webber. tik 9.

tėvyne, kuriai pri-

Darbininkiški laikraščiai, 
tai submarinai, kurie gina 
darbininkų klesą nuo kapi
talistų ir jo pasekėjų, ne
šančių darbininkams pra
pultį.

i

AUSTRIJOJ CHOLERA.
Ciuriche, Šveicarijoj, gau

ta žinia, kad 19 rugpiučio 
Austrijoj buvo 1566 chole
ros atsitikimai. Tokį rapor
tą paskelbęs Austrijos vi
daus dalykų ministeris.

JAPONIJA DUOS RUSI
JAI PAGALBĄ.

Iš Tokijos pranešama, 
kad Japonija nutarė panau
doti visas valdžios ir priva
tines fabrikas amunicijos ir 
ginklų išdirbystei padidint, 
kad butų galima Rusijos ar
miją aprūpinti tais daiktais 
kiek tik jų gali prireikti.

BULGARIJA BUSIANTI 
NEUTRALĖ.

Vėliausios telegramos 
praneša, kad Turkija davu
si Bulgarijai senai jos pa
geidaujamą tiesioginį gele- 
žiikelį iki jūrių, už ką Bul
garija apsiėmusi pasilikti 
neutralė, reiškia, prie są
jungininkų r.esidės.



KELEIVIS s

Italija paskelbė Turkijai 
karę.

150,000 ITALŲ ARMIJA 
ŽENGS ANT KON
STANTINOPOLIO.

Pereitoj subatoj Italija 
paskelbė Turkijai karę ir 
Italijos pasiuntinys tuojaus j 
apleido Konstantinopolį. 
Karės priežastį Italijos val
džia motivuoja tuomi, kad 
Turkija kurstė Libijoj revo
liuciją prieš Italiją ir neno
rėjo išleisti iš Sirijos Itali
jos valdinių.

Žinios sako, kad Apulijoj 
pastaruoju laiku Italija su-j 
organizavo nežinia kokiam 
tikslui 150.000 kareivių ar
miją. Kaip dabar išrodo, 
tai šita armija tuojaus bus 
pasiųsta sąjungininkams į 
pagalbą Konstantinopoliui 
paimti. Beto, Italijos laivy
nas tuoj plauksiąs bombar- 
duot Dardanelių. Tokiu bu
du Turkijai ant sprando da
bar užsės jau ketvirta vals
tybė: iki šiol ją atakavo ru
sai. anglai ir francuzai. o 
dabor prisidės ir italai.

FRANCUZIJA TAI IŠTI
SAS LIGONBUTIS.

Francuzijoj yra 3 didelės 
draugijos pagalbai sužeis
tiems nešti. Vieną jų iki 
šiol kas mėnesį išleisdavo 
po $130,000, kitos dvi sykiu 
po 300,000. Taigi per me
tus jos išleido apie $9,000,- 
000. Beto da apie $1.000,000į 
suaukavo francuzams ki
tos šalis, neskaitant jau 
francuzų Raudonojo Kry
žiaus. kuris kas mėnuo iš
leidžia veik $1,000,000 su
žeistųjų pagalbai. Už tuos 
visus pinigus visos tos drau
gijos pastatė Francuzijoj 
daugiau kaip 1,000 ligonbu- 
cių, su daugiau kaip 1.000,- 
000 lovų, 130 pagalbos pun
ktų karės lauke, 18,000 iš-j 
lavintų slaugytojų ir 15,000 i 
jų padėjėjų, žodžiu, visa1 
Francuzija pavirto ligonbu- 
čiu.

UŽPUOLĖ ANGLUS DA
NUOS VANDENYSE.
Rugpiučio 19 d. prie da

nų salos Saltholm anglų 
submarinas užėjo ant seklu- Į 
mos ir jokiu budu negalėjo 
nueiti. Apie 5 vai. ryto pri
siartino danų minininkas ir 
pranešė anglams, kad jiems 
duodama 24 valandos laiko 
pasikėlimui ant vandens. 
Tuo tarpu pasirodė du vo
kiečių minininku ir nieko 
nelaukdami paleido į ^nglų 
submariną torpedą. Tuo pa
čiu laiku vokiečių laivas šo
vė į anglus iš visų savo ka- 
nuolių. Anglai matydami, 
kad jų submarinas pradėjo 
visas degti, apleido jį ir pra
dėjo gelbėtis. Sušokus an
glams į jūres, vokiečiai pra
dėjo šaudyt į juos iš kulka- 
svaidžių. Tuomet danų mi
nininkas nuleido savo valtis 
ir atsistojo prieš vokiečių 
minininkus, uždengdamas 
to'kiu budu anglus. Vokie
čiai nedrįso šaudyt į danų 
laivą ir pasitraukė. Dani
jos ir Švedijos spauda dabar 
baisiai piktinasi vokiečių 
pasielgimu, kuris esąs lygus 
įsiveržimui į svetimus na-! 
mus ir papildymui tenai 
žmogžudystės.

Nuo 236 kuopos S.L.A. pasilinks
minimo vakarėlio, Clinton, Ind. 5.00 

Per L.Š.F. Komitetą, Cicero, III.
nuo vietos lietuvių ..................... 20.00

Per J. Blaudrunas, Gilberton, Pa.
nuo prakalbų ............................... L40

Per J. Ramanauską nuo 15 kp.
LSS. prakalbų, Minersville, Pa. 3.80 

Nuo Lietuvių Dukterų ir Sūnų
Dr-stės koncerto ir prakalbų, So.
Boston, Mass................................... 42,21

Iš Seattle, Wash.: pelnas nuo ba
liaus Dr-stės D. L. K. Gedimino 
$29.40, surinkta ant to paties ba
liaus $38.65, nuo prakalbų 182 kuo
pos LSS. $3.25; surinkta ant ba
liaus Draugystės D.L.K. Gedimino 
$26.00; surinkta nuo vietos svetim
taučių per draugystės komitetą $9.60, 
viso ................................................. 106.90

Per aukų rinkėjus nuo Medicine
Hat, Alto, Canada, lietuvių ir sve-___ 
timtaučių ........................................ 29.75

Per "Naujienas” nuo Kokoma,__
Ind., lietuvių ................................... 4.75

Per aukų rinkėjus nuo Du-Bois,
Pa., lietuvių ir draugijų: Dr-stė 
L.L.K. Vytauto aukavo $25.00, Dr- 
stė Šv. Jurgio aukavo $25.00; Dr. 
stės S. Š. V. Jėzaus aukavo $25.00; 
Lietuviškas Neprigulmingas Kliu- 
bas aukavo $25.00; Moterų Dr-ste 
Šv. Katarinos aukavo $15.00; smul
kių aukų

Viso be

Paj ieškojimai
REIKALINGAS VARGONININKAS,

I suprantantis gerai vesti chorą. 
į Gali būti ir ne vargonininkas, bet 
mokantis kitokią muziką ir mokan
tis vesti chorą. Atsišaukit ant se
kančio antrašo.

Rev. V. R. Delianis,
< 29 Endicott str., VVorcester, Mass.

Pajieškau pusseserės Barboros 
Stankaitės ir pažįstamos Imalvydos 
Lazdonaitės, abidvi Kauno gub., Šiau
lių pavieto, Viekšnių par., Zibeikų 
kaimo. Meldžiu atsišaukti.

Rozalija Barvydaitė................
P. O. Box 14, North Station,

Providence, R. I.

REIKALINGI DARBININKAI po
žeminių dūdų (paipų) dirbtuvėje. 
Nuolatinis darbas. Šviesi, erdvi dir
btuvė. Kreipkitės

SANITARY COMPANY 
of AMERICA. 

Linfield. Pa.

Viso su

$68.83, viso 
balanso __

Pajieškau Juozapo česnavičiaus, 
Suvalkų gub., Vištyčių parapijos, 
metai Amerikoj, pirmiau 

■ Pittsburgh, Pa. Kas apie 
I malonėkit pranešt arba lai 
j sišaukia šiuo adresu: 

Antanas Lengvinas, 
P. O. BON 59,

3 
gyveno 

jį žino 
pats at-

(35)
Gilbertville, Mass.

183.83
887.51

$9.846.82.

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

Y"zabelė Bartkienė,
919 E. Market st., Dės Moines, Ia.

balansu ...
IŠLAIDOS.

Už išmainymą privatiškų čekių 63c
Pasiųsta į Lietuvą 3,000 rublių, 

prekė $33.40 — $1002.00 r postage 
15 centų .................................... 1002.15

Viso ............................................. 1002.78
Rugpiučio 1 d. 1915 m. lieka pas 

Liet. Šelpimo Fondo iždininką K.
K. Šidlauską ......................... $8.844.04.

Lietuvos 
sekretorius

VVestville,
P. S. Po 

kus vienam 
vos Šelpimo
L. Š.F. finansų 
atskaita.

Šelpimo Fondo finansų 
Tadas L. Dundulis. 

III.
sekančio mėnesio, suka- 
metui gyvavimo Lietu- 
Fondo, bus pagarsinta 

sekretoriaus metinė 
T. L. Dundulis.

Pajieškau draugo Romusio Žirnu- 
ko; Baisogalos par., Šiaulių pav., 
Kauno gub.; turiu svarbų reikalą. 
Meldžiu atsišaukti.

Mikas Baciauskis,
174 Church str., Batavia, III.

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

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

sodž. 
Mel-

(36) 
Mass.

Pajieškau brolio Vincento Jakščio, 
Vilniaus gub., Lydos pav., Nočios 
parapijos, Jesovčno kaimo; 16 metų 
kaip Amerikoj, 6 metai atgal gyveno 
Bostone, Mass. Dabar nežinau kur. 
Jis pats arba kas kitas meldžiu pra
nešti man šiuo adresu:

Jadvyga Jakščiutė, 
1323 Buttonwood st., Philadelphia,Pa.

I

Pajieškau savo vyro Klemenso Ge
dučio; Kauno gub., Telšių pav., Ry- 
navos kaimo, kuris pabėgo nuo ma
nęs ketverge, 12 augusto, 1915 m.

LAKRENCE. MASS.

PIKNIKAS.
Rengia Lietuvos Šunų Draugystė 

"Labor Dav” dienoje, panedėlyj. 6 d. 
Rugsėjo (September), 1915. Maple 
Parke. Methuen, Mass. Pradžia 10 
valandą ryto, tęsis iki vėlumai nak
ties.

Gerbiamieji:— Nepamirškite die
nos. kuri atsibus toks gražus pasi
linksminimas; gal jau paskutinis šį 
sezoną. Bus įvairių žaislų su laimė
jimais. Kas pataikys patuntu ketu
ris sykius su bele nigeriui. tas gaus 
metams laikraštį (ne dienraštį) ir 
t.t. Šokiam yra graži salė, kuri 
griežš šokius lietuviškus ir ameriko
niškus. Kviečiame. kaip vietinius, 
taip ir iš apielinkes, lietuvius ir lie
tuvaites atvažiuot minėtan piknikan. 
Įžanga ypatai tik 25 centai.

P. S. Karas reikia imt Haverhill 
and Hampshire ir Elm sts. Išlipt ant 
Maple st. ir eit po tiesiai.

NEW BR1TA1N, CONN.

DIDELIS TEATRAS.
Tragedija penkiuose veiksmuose, 

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

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

KOMITETAS.

nuo

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

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

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

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

Su visokiais Draugystės reikalais 
reik kreiptis šiuo adresu:

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

D.

B.

V.

Pa.

Pa.

Pa.

LIETUVOS SUN’U IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖ.

Dės Moines, lowa.
Valdyba:

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

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

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

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

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

i Susirinkimai būna 1:30 vai. po 
pietų, Columbia salėje, 409)4 E. Lo- 

' cust st, kiekvieną antrą nedėldienį 
' mėnesio.

FRANCUZŲ LAKŪNAI 
SĖJA BAVARIJOJ 

BOMBAS.
Berlynas praneša, kad 

francuzų orlaiviai nuskrido 
Bavarijon ir metė tenai Rei
no paupiu bombas į vokiečių 
miestus. Daugiausia nu
kentėję šie miestai: Zwei- 
bruecken, Tzank ir Ingbert. 
Zweibrueckene užmušta 8 
žmones.

AUKOS 
LIETUVOS ŠELPIMUI.

RUSŲ ORLAIVIO
ŽYGIS.

Vienas rusų orlaivis tipo 
’Tlja Muromec” išlėkė pa
sižvalgyti į Sano rajoną. Iš
pildęs visus kitus reikalus, 
orlaivis numetė 3 bombas į 
priešininko abazą ties La- 
žansku; paskui jis numetė 
dar 7 bombas nuo 1 ligi 5 
pūdų sunkumo į Prževors- 
ko stotį, ties kuria orlaivis 
išbuvo 15 minučių ir padarė 
keturis ratus aplink; stotyj 
tuo tarpu buvo 5 ilgi trauki
niai. Viena bomba iš orlai
vio ’Tlja Muromec" pataikė 
Į vieną traukinį ir jį uždegė.
Iš traukinio Į visas puses 

pradėjo lėkti ugnies kibirkš
tys ir durnai. Vokiečių lai
kraštis praneša, kad ’Tlja 

Muromec” susprogdino tą 
traukinį , kuris buvo artile
rijos karo daiktų prikrau
tas. Priešininkas per tą gai
srą nustojo mažiausia 30000 
šovinių ir pusėtino žmonių 
skaičiaus. Užpakalyje su
gadinta traukinių važinėji
mo tvarka. Rusų lakūnai 
nutraukė to gaisro fotog
rafiją.

KONFISKAVO VOKIE
ČIŲ MILIJONIERIAUS 

TURTUS.
Francuzų valdžia konfis

kavo visus vokiečių milijo
nieriaus Jellineko turtus 
Paryžiuje. Konfiskuoti tur
tai išneša $40,000,000.

BULGARIJA JAU PASI
RENGUS MUŠTI.

Iš Solonikų pranešama, 
kad Bulgarija turi jau su
traukus 150,000 kareivių 
Turkijos pasienyje ir bile 
valanda gali pradėt karę. 
Bulgarija esanti pilnai už
ganėdinta tuomi, ką jai są
jungininkai duoda už padė
jimą jiems sumušti turkus.

PUIKIOS ATVIRUTĖS.
Worcesterio L.Š.F. Komi

tetas išleido 4-rių rūšių at
virutes nukentėjusiems nuo 
karės naudai. Atvirutė pui
kios, kaina žema. Kas pri
sius 10c. tas gaus 4 atviru
tes, kas prisius 25c.— tas 
gaus 12 atviručių. Pagei
daujama. kad atsirastų par
davinėtojų. Pinigus siųski
te šiuo adresu:

P. A. Dėdvnas. 
VVorcester, Mass.

1 yVorth street,

ATSKAITA
LIETUVOS ŠELPIMO FONDO FI- 

N VNSV SEKRETORIAUS NUO 
1 d. LIEPOS. 1915 IKI ld.

RUGPIUČIO. 1915 m.
Liepos 1. 1915, balansas $8,959.31 
Per L.Š.F. Komitetą r.uo Roches- 

ter. N. Y. lietuvių ..................... $100.00
Per "Naujienas" L.Š.F. Komite- 

as nuoVVaukesran. III. lietuvių 125.64 
Per aukų rinkėją Joe. Viskošką, 

221 kuopos LSS. ' narį. Trenton. 
<_ J., nuo vietos lietuvių $4.60. 
>0e. prisiųsta stampom, pasiųsta iž- 
lininkui ............................................ 4.00

Per Ig. Sanukaitį nuo parengto 
baliaus sekančiu draugijų: A.P.L. 
A. 5 kp.. T.M.D. 109 kp.. Trenesk- 
gu. Pa., ir S.L.A. 90 kuopa. Bridge- 
ville. Pa................................................ 78.80

Nuo Lietuvių Moterų Progresy- 
viško Susivienijimo 5 kp. prakalbu. 
Rockford. III...................................... 12.00

79 kuopa LSS., Girardville. Pa., 
už štampas ....................................... 1.65

Per "Naujienas” Ig. Žilinskas.
Cicero, III............................................ 1.25

Per "Naujienas” nuo Dr-stės Šv.
Jurgio, Steger, III., išleistas var- 
gonėlis ant išlaimėjimo, kurį paau
kavo J. Atkočiūnas ..................... 22.75

Per "Laisvę” nuo vestuvių drg. 
Kugenio su p-le Kvedaraičiute (ne
pažymėta iš kur) .......................... 14.50

Per "Naujienas” Dr-tė Dr. Vinco 
Kudirkos, Chieago, III., aukavo 
25.00 ir draugai suaukavo 55.70, 
viso ..................................................... 30.70

Per J. J. Karauskis. Dorisville, 
III., nuo vestuvių P. Žemaičio su 
M. R......................................................... 3.80

Nuo LSS. 31 kuopos prakalbų. 
So. Betleham. Pa.............................. 2.50

Per "Naujienas” nuo vestuvių M. 
Kačinsko su O. Valaičiute, De Kalb. 
Illinois ................................................. 16.25

Per "Naujienas:” Surinkta stu- 
boj pas J. Daugilą. Rochester, N. 
Y., prisiuntė P. Manelis $2.45, nuo 
vestuvių Iz. Permino. Chieago, III. 
pridavė D. Kulikauskas $4.30. su
rinkto stuboje pas F. Gužauską, 
Chieago. III., $3.15. Lietuvių Vais- 
biško Susitelkimo Bendrovė. Chico- 
go, III. surinko savo metiniame 
susirinkime $4.55, viso ............ 14.45

Per "Naujienas:” S.L.A. 139 kp. 
surinko savo susirinkime $3.00, 
Chieago, III. K. Stasiūnas nuo lie
tuvių iš Muskegan, Mich.. $3.00, 
Draugija "Aušra" surinko ant sa
vo vakarėlio Chieago, III., $8.00, ant 
krikštynų pas F. Banis, Chieago, 
III., surinkta $6.00. Vincas Giedrai
tis. Chieago, III., $2.00, viso. 22.00

Per aukų rinkėjus nuo Bridge- 
ter, Mass., lietuvių ..................... 10.38

Nuo vestuvių J. Navičionis, Hud- 
son, Mass............................................ 745

Per aukų rinkėjus nuo Inkerman, 
Pa., lietuvių $12.05 ir 7-ta kuopa 
S.L.A. Pittston, Pa., aukavo $10.00 
viso ..................................................... 22.05

CLEVELAND, OHIO.
Aukos nukentėjusiems nuo karės 

Lietuvoj. Surinkta per LSS. 3-čios 
kuopos parengtas D. Klingai prakal
bas 2 d. rugpiučio, 1915.

Aukavo šios ypatos:
J. Navikaitis $2.00; A. Navikaitis, 

P. Plungė, J. Kelaitis, A. Dakvtė, M. 
Sutkaitukė, O. Skupaičia po $1.00.

D. Sirgalis 50c.; J. Šimkus, O. 
Šmigelkienė. K. Valeika, J. Vaičiulis, 
J. čečėta. P. Dangara. J. Stripeika. 
’ .......... ........................... , J.

M. Paltaraičiutė. T. Do-
.. ________, S.

Damaganckas, J. Garkauckas, A. Ba-
nelis, P. Lapienis, P. Matuzas, P.
Kurulis, V. Vanagas, V. Petrauckas, 
A. Žukas, A. Balčiūnas, A. Pakronis, 
O. Vanagutė. E. Petruliutė, M. Smul- 
kšiutė, J. Stančikas, J. Burokas — 
po 25c.

Viso su

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nuo lg iki 25 metų amžiaus; aą esu 
25 metų ir turiu pelningą užsiėmi
mą. Merginos atsikreipdamos pra
šau ir paveikslėlį prisiųsti, kuris ant 
pareikalavimo bus sugrąžinamas.

Thomas Barutis, 
P. O. Box 54 North Station,

Providence, R. I.

palikęs mane be cento didžiausiame 
varge su dviem vaikeliais. Jis yra 
33 metų, 5-kių pėdų ir 8 colių augu
čio, juodi plaukai, palei nosį perplau
tas randas. Kreivi dantįs. Šneka 
lietuviškai ir angliškai. Kas tokį 
vvrą žinotu meldžiu pranešt man.

(34)
Stanislava Skeliauskaitė-Gedut'enė 

47 Third st.,

pa- 
ir

So. Boston, Mass.

J. Jasiulevičia, A. Jasiulevičia. 
Usevičia , ” \__ 2__ _t
gilaičiutė, J. šilinis, J. Pečiulis,

Pinigus 
kas.

smulkiom aukom $16.45. 
J. Dovydaitis.

$16.45 prisiuntė J. Naujo

ji- Šidlauskas. L.Š.F. ižd. 
K. Šidlauskas, L.Š.F. ižd.

I

i

DOVANOS!
Per Rugpiutį ir Rugsėjį 

duosim dovanas kiek
vienam, kuris užrašys 

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

padėkit mums platint apšvietą 
tarpe lietuvių darbininkų.

Dovanos duosis sekančios:
DUOSIM 50c. VERTĖS KNYGŲ 

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

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

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

ŠITOS KNYGOS SKYRIAMOS 
DOVANOMS.

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

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

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

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

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

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

tais.................................................. 25c
Kodėl aš netikiu j Dievą .... 20c. 
Materijalistiškaais istorijos supra

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

snavoj ............................
Dėlko £ _ ■

ryt? ..............................
Amerikoniškos Vestuvės 
Legališki 
Davatkų

prenume-

KNYGŲ
skaityto-

15c 
15c 
15c 

10c. 
10c. 
10c.

j ......................................   10c
žmogui reikia gert ir vai- 

10c 
10c 
10c 
10c

žmogžudžiai 
gadzinkos ..

KnygųKnygų 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 BroadwaT. So. Boston. Mass.

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

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

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

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

Conn.

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 19 iki 25 metų amžiaus. Turi 
būt luaisvų pažiūrų ir apsipažinusi 
nors kiek su apšvieta. mylinti dorą 
ir sutinkanti imt civilišką šliubą. Būt 
gerai, kad turėtų kiek pinigų, turiu 
progą atidaryti biznį. Su laišku pri- 
siųskite paveikslą (35)

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

DĖS MOINES. I0WA.

DIDELIS BALIUS.
Rengia Lietuvos Sūnų ir Dukterų 

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

PALAIMINTOS LIETUVOS 
DRAUGYSTĖ.
Chieago. III.

Valdyba:
Į Prezidentas — K. Meškauskas,

663 W. ISth str, Chieago, IIL 
Prez pagelb. — Ed. Čepulis,

906 W. 20th PI, Chieago, III. 
Nutarimų Rašt.— Ant. Tamkevičia, 

1916 Canalport avė, Chieago, III. 
. Fin. Raštin. — J. Syker,

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

3131 So. Wentworth avė, Chieago. 
I Organo užžiur.— A. Selemonavič, 

1956 Canalport avė, Chieago, IIL 
Susirinkimai būna kiekvieno mėne

sio antrą nedėldienį, 1-mą vai. po 
nietų. G. M. Chernaucko salėje, 1900 
So. Union avė, Chieago, III.

i

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

Susirinkimai būna kas pirmą pėt- 
nyčią kiekvieno mėnesio nuo 7:30 
kare. Anglų Socijalistų ruime, 
Northampton str.

Valdyba:
Prezidentas — O. Velioniutė, 

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

34 So. Locust st., Easton,

va-
439

Pa.

Pajieškau Julės Pupočiukės, pusse
serės; Kauno gub.. Šiaulių pav.. Ra- 
dvyliškio par.. Liaudiškių kaimo. Ir 

, pajieškau draugų ir draugių, su ku- 
■ riais buvome sykiu Tilžėje. Prūsuose. 
Meldžiu atsiliept, ar kas žino pra- 

j nešt.

Pajieškau dviejų giminių: Alzbie- 
tos ir Uršulės Jarmolaučiukių; Kau
no gub., Panevėžio pav., iš Naumies
čio. Girdėjau, kad gyvena Chieago. 
Norėčiau susirašyti.

Justinas Debeikis
15 Millbury str., VVorcester, Mass.

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

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

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

Kasierius — J. M. Jankauskas,

Petras Baniulis, (35)
224 Be: e st, Brooklyn, N. Y.

Pajieškau giminių, draugų ir pa
žįstamų. Aš paeinu iš Kauno gub., 
Telšių pav., Varnių par., Padrikio 
kaimo. Malonėkitte atsiąaukti, už 
ką labai busiu dėkingas.

Antanas Bagočius.
P. O. BON 68, McCleary,j, Wash.

Pajieškau Vinco Gudaičio; iš Vir
balio. Suvalkų gub. Mtldžiu atsiliep
ti arba kas jį žino, pranešti man, tu
riu svarbų reikalą.

J. Janulevičia.
9 Poplar avė. IVaterbury, Conn.

Pajieškau draugų: Motiejaus Bok- 
I šo ir Vincento Aleksuno; Vilniaus 
gub., Trakų pav., 
Girdėjau gyvenąs Brooklyne. 
Meldžiu atsiliepti, turiu svarbų rei
kalą.

Aleksuno;
Padaugės kaime, 

N. Y.

M. Diksas.
1211 So. Prospeet st Nanticoke. Pa.

Pajieškau Stasio Adomaičio, kuris 
prasišalino nuo musų 4 d. rugpiučio 
ir pasiėmė su savim laikrodį, siutą. 
3 žiedus, čeverykus ir naują baksą: 
viso 75 dolerių vertės. Jis paeina 
iš Suvalkų gub., Marijampolės pav.. 
Veiverių gmino, Girnikų kaimo. Za- 
piškio par. Jis yra 5 pėdų ir 6 co
lių augščio. nosis lenkta, šneka len
kiškai. lietuviškai ir angliškai moka 
jau pusėtinai. Jeigu kas patėmytut 
tokią ypatą. meldžiu duoti žinia. 
Už suteikimą jo adreso skiriu $5.00 
dovanų.

Antanas Kaulinskas,
127 Grand st., Brooklyn. N. Y.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nuo 20 iki 25 metų. Malonėčiau. kad 
mergina butų protinga. Merginos 
norinčios arčiau susipažint, malonė
kit kreiptis laišku.

Adomas Kulbis.
262 4th st., So. Boston. Mass.

Pajieškaa draugo Jono Linbiuko 
iš vienasėdžio Padvorkos ir Pilimoni- 
jos Podžiutės iš Štopių vienasėdžio.

Į

Pajieškau pusbrolių ir pesseserių. 
Visi paeina iš Kauno gub.: Ramusio 
Stasioniuko. Nastazijos Stasiuniukės. 
kaimo Girstaniškią, pusseserės Ju- 
gasės Karveliutės ir jos tikro brolio, 
sodžiaus Mikoliškių. Jau keliolika 
metų kaip Amerikoj. Pirmiau gy
veno Chieago. Taipgi pajieįkau sa
vo krikštu duktės Kastancijos Var- 
nyčios. Turiu labai svarbų reikalą. 
Jie patįs, ar kas juos žino, nuošir
džiai meldžiu atsisaukt. Mano po 
vyru pavardė Klipienė.

Antolka Liauškaičiutė.
133 Greenpoint avė. Blisville. L I., 

N. Y.

I Pajieškau merginos Amerikoj au- 
gusios. katra moka barberiaut < Bar
zdas skųst) arba norėtų mokintis. 
Turi būt laisva: senumo nuo 18 lig 
28 m. Jeigu susitartum, galėtum ir 
apsivesti. Aš esu 26 metų amžiaus. 
Dėl platesnių žinių rašykit, visos 
gausit atsakymą.

B. R. Naujauskas, 
19985 Arsenai Sta., Pittsburgh. Pa.

Pajieškau kaimynų: Prano čeme- 
ekio ir Prano Marmonto; Kauno gub., 
Telšių pav. Mosėdių vai.. Margenikų 
kaimo. Girdėjau gyvena Brooklyne. 
Meldžiu atsišaukti

Augustas Gaubys,
BOX 34, Sag Harbor, N. Y.

Pajieškau pažįstamo draugo My- 
kalojaus Labanausko, paeina 
Panevėžio, Pazagenių kaimo, 
nėkit atsišaukti patįs, ar kas 

Jurgis Balčikonis. 
1301 E. 55th str., Cleveland,

nuo 
Malo- 
kitos.

Ohio.

i

Pajieškau brolio Juozo Povilaičio; 
Keturvalakių par», Šumskių gmino, 
Marijampolės pav., Suvalkų gub. 
2 metai atgal gyveno Philadelphia, 
Pa. Meldžiu atsisaukt.

Magdalena Povilaičiutė,
57 Prospeet avė., Bayonne, N. J.

Pajieškau pusbrolio Juozo Vaičiu
lio ir kaimynų: Prano ir Antano Pa- 
riečių: visi Kauno gub.. Šiaulių pav., 
Papilės par., Latvalių sodž. 
su jais susirašyti.

Pranas Šalaviejus, 
BOX 307, Ansonia.

Noriu

Conn.

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

parsiduoda pigiai, biznis 
tarpe lietuvių ir lenkų. Pla
tesnių žinių klauskit laišku 
arba kreipkitės vpatiškai 
šiuo adresu: (35)
35 VVillams st.,

Chelsea, Mass.

1
i

DRAUGYSTĖ ŠV. PETRO No. 1 
Town of Lake, Chieago, I1L 

Valdyba:
Pirmininkas — B. Mozeika, ' ’

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

2459 W. 46th PI., Chieago. I1L 
Org. užžiur.. Prot. rašt. K. A. Čiapas, 

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

4644 So. Paulina st., Chieago, III. 
Kasierius — K. K. Strzyneckis,

4612 So. Ashland avė.. Chieago. 
Susirinkimai būna kas trečią ne

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

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, priskskite
Onos Augulyčios iš Stubulankiu kai- o mes prisiusime visokios rų-
mo. Visi Kauno gub, Ukmergės pa
vieto, Leliūnų par. Girdėjau atva
žiavo Brooklynan. meldžiu atsišaukti. 

Vladislovas Bagočiunas.
693 Morris avė, Brenx. New Y'ork, 

N. Y.

šies pinigų pažiūrėjimui. Adresas:
K. J. INTAS, (36)

P. O. Box 73. Chieago. I1L

Pajieškau pusbrolio Jono Komaus- 
ko, iš Kauno gub., Ukmergės pav., 
Vyžonų par. Meldžiu atsisaukt; turiu 
svarbų reikalą.

Karalius Kamauskas,
204 Manufactures st, Montreal,

Canada.

Pajieškau pusbrolio Stanislovo 
Valčiuko ir draugės Pranės Šidlaus- 
kiutės; abudu Kauno gub.. Raseinių 
pav.. Tytovėnų par., Užmiškų sodž. 
Meldžiu atsišaukti.

Teklė Valčiukytė-Samavičienė.
507 H E. 31 st st., Tacoma, Wash.

Tik Pamėginkit!
Kurie dar nesat davę m^n pada

lyt SIUTĄ arba KITOKĮ RŪBĄ, 
duokite padaryt dabar, o pamatysit, 

I kad pas mane daryti rūbai kur-kas 
gražiau guli ant žmogaus ir darbas 
daug dailesnis, negu kitų siuvėjų. 
Kaina nepaprastai pigi. Taipgi SU
TAISAU ir SUPROSINU senus. Pa
mėginkite, o pamatysit, kad aš teisy
bę sakau.

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

Liet. Tautiškame Name. (34)

LIETUVIU PASILINKSMINIMO 
DRAUGIŠKAS KLIUBAS.

Indiana Harbor. Ind. I
Valdyba:

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

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

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

Indiana, Harbor, Indiana. 
Kasierius — Antanas Mikalocz.

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

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

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

po 15 d. kiekvieno mėnesio, 1-mą va
landą po pietų, Antano Mikalocz sve
tainėj, 2112 137th st. Ind. HarborJnd.

670

Pajieškau Tetos Jievos Bagdonavi- 
čiutės-Chvieščinik, pirmiau gyveno 
Lawrence, Mass. Iš Suvalkų gub., 
Mizanj kaimo. Taipgi pajieškau: 
Bronislovo Kudžio ir Vlado Prapies
čio. Jono Stankevičiaus; visi Suval
kų gub., Leipunų parap. Meldžiu at
sišaukti jų pačių, arba kiti malonėkit 
pranešt, kas juos žinote.

Feliksas Krenčevičius,
117 Red-Mt. Avė., Torrington, Conn.

Pajieškau pažįstamo Miko Liburio, 
girdėjau gyvena W. Pullman, III. 
Nesenai mirė jo švogeris Povilas 
Glebauskas. Jo liko pinigų pas ge
ležinkelio kompaniją, kurius jo se
suo gali išjieškot. Atsišaukite laišku. 

Feliksas Zelinskas,
BOX 17, Pembine, Wis.

JIEŠKAU DARBO.
Esu duonkepis (bekeris); kepu 

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

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

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

HALE COMPANY.

LIETUVIŲ DRAUGIJOJ? 
KURIOS TURI 

"KELEIVI” Už ORGANA

Lietuv. Mokslo Draugyste 
Pittsburgh, Pa.

LIETUVOS ŠELPIMO FONDO 
KOMITETAS.

Prezidentas — K. Gugis, 
1840 S. Halsted st, Chieago, 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 Roebling st, Brooklyn, N.Y. 

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

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

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

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

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

Visus pinigus reikia siųsti vardu 
, kasieriaus per Finansų Raštininką, 
•T. L. Dundulį. P. O. Box 511, West- 

Arlingtoa. Vt. ville, III, kuris po kaucija $1,000.

TĖVYNĖS MYLĖTOJU No.l 
Town

Tėvynės 
ant Town 
sirinkimai 
nedėldienį 
A. J. Bieržynskio salėje, kampas ir 
Paulina sts.

Valdyba:
Prezidentas — A. J. Bieržinskis.

4600 S. Paulina st, Chieago, IIL 
Vice-prez — A. Kuizinas,

4547 So. Marshfield avė, Chieago. 
Prot. rašt.— K. A. Čiapas,

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

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

4612 S. Ashland avė, Chieago, IIL 
Užžiurėtojas org. K.K. Strzyneckis,

4612 S. Ashland avė, Chieago, IIL 
Visi Tėv. Mvl. Dr-stės No. 1 na

riai. kurie dėl kokių nors kliūčių ne

gauna laikraščio, kreipkitės pas 

Draugystės organo prižiūrėtoją, o 

tuojaus laikraštis bus siunčiamas. 
Į redakciją rašyt nereikia, nes be 

valdybos paliepimo, laikraščio siųsti 
mes negalim.

of Lake.
Mylėtojų 
of Lake, 
atsibuna 
mėnesio

Chieago, IIL
Draugystės No.l 
Chieago, III. Su- 
kiekvieną pirmą 

12 vai. dieną.

Kel.” A d m.

LIET. NEPRIGULM. KLIUBAS 
Chieago. Hl.

Prezidentas — Sal. Vasaitis,
712 K. 17th place, Chieago, m. 

Pirm. Pagelb. — Jonas Gružinskas, 
923 W. 33rd pi., Chieago. m. 

Prot. rašt. ir organo užžiurėtojas — 
Petras Keniutis.

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

3327 Auburn avė., Chieago, T1L 
Kasierius — Kaz. šilas.

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

nę subatą kiekvieno mėnesio, 7:30 
valanda vakare, "Aušros” svetainė
je, po No. 3149 S. Halsted st. Meti- 

I nis susirinkimas pripuola sausio mė- 
nesij. Bertaniniai: Balandžio ir Spa
lių mėn. Pusmetiniai Liepos mėn.
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---------- ■ ausį, tai jus į savo gazietą 

visai nepadavėt.
šitaip viską išpleininęs, 

gazietos porteris nusijuokė 
ir sako man:
— Yra žmonių, kurie tavęs. į 
Mister Bamba, labai nelai- 
kina ir visokiais budais sa- [ 
vo gazietose tave kikina. Ale 
publika tave labai laikina ir 
nori, kad tu tiek kalbėtum, 
kad tavo spyčiais galima bu
tų uždrukuot visas gazietas. 

moki-1

X

/
-

f

^Ti ; i
Every badi
Kyp kvait!

MIST E R DŽIAN
Sako

BAMBA
spycių.

Nespėjau sugrįžt iš vikei- 
šino, kaip i mano auzą tuo
jaus atvažiavo su dideliu ar- 
mabilu vienas džentelmonas 
ir pasakė, kad jis yra porte
ris nuo "Keleivio” gazietos. 
Feisą turėjo toki rukštų, 
kaip lemonas. Pamislinau, 
kad jam turbut boba išruni- 
jo su burdingierium, kad 
išrodo taip šori. Pasidarė 
man jo gaila ir paklausiau, 
koki turi trobeli.

Jis man ekspleinina. kad 
sunku su žmonėmis susitai
kyt, ba. sako:

— Kaip nueisi pas žmones 
ir paklausi, kaip jie laikina 
gazietą. tai vienas tau pra
neša:

— Gazieta butų olrait, ale 
kad pikčių mažai paduoda!

0 kitas protestuoja:
— Kas man iš jūsų gazie

tos.’ Paduodat tiek daug 
pikčių, o nieko neparašot a- 
pie mosti dėl auginimo ūsų, 
kurie pas mane visai neau
ga.

Trečias sako:
— Jus garsinat savo ga

zietoj toki profesorį, ką ap
siima ant saidvoko plaukus 
užauginti, o kaip man pri
siuntė liekarstvų, tai kiek 
da turėjau plaukų ant pa- 
kaušo, ir tuos nuvarė.

Da kitas sako:
— Jus toj savo gazietoj 

ant vyrų prirašot visokių fi- 
ziliogijų. o kaip ant bobų tai 
bijotės ir pirštu pajudinti, 
ba šuva kalei Į vuodegą nie
kad neįkanda.

Arba vėl:
— Jus perdaug kikinat 

kunigų gaspadines. Iš vir
šaus jus norit parodyt, kad 
jus jų nelaikinat. ale ten vi- 
durije aš žinau kas yra 
jūsų plikės.

Kitas vėl kalba:
— Kas man do nauda 

to. kad jus rašot, kaip
vienas burdingbosis nušovė 
savo burdingierį, kuris lin
do prie jo bobos, o visai ne
parašot. kad mano kūmas 
Džiova jei Įmanytų, tai pas
maugtų mane užtai, kad per 
Velykas dusyk užtepiau jam 
per marmuzą.

Pyteris Gremėzdas sako, 
kad jo duktė Meri pametė 
ant pikniko kvoderį. ale ga
zietoj jie nematė apie tai 
nieko paduota ir todėl sako, 
kad tokia gazieta no gud.

0 yra ir tokių, ką mus 
kikina. kad visokių fonių pa
duodant labai daug, o apie 
pulitika nenorim nieko ra
šyti. Kiti vėl bleimina. kad 
per mažai randa fonių. o a- 
pie pulitika ir kitokią geog
rafiją tai net ir perdaug pri- 
pėckota.

Taip va Džekis Aulas pa
rašė gazietos daraktoriui 
gromatą. kad nedrukavotų 
savo gazietoj nieko apie uni
jas ir streikus, ba jis pats 
esąs mokytas ir viską žinąs, 
ale sako, fonių ir redakcijos 
atsakymu tai rašykit 
daugiausia, ba tas tai 
nam naudinga.

Kaip nebuvo vainos, 
žmones mus kikino, kad a-, 
pie vainas nieko nerašome. į niuose sagučių (guzikų), 
o kaip dabar yra vaina. tai j vedęs neturi marškinių, 
jie vėl pvksta. kam mes taip pats sykį dėvėjau paduško; 
daug apie ją rašom. Sako, užvalkalą šešis mėnesius.

ant

iš 
ten

ba tu esi smat vyras, 
kožnam duot rodą ir visuo
met pridarai daug fonių. 
Taigi aš atvažiavau pasi
klaust. ar tu. Mister Bamba, 
negalėtum musų gazietoj 
tankiau pasakyti spyčių?

Mane net juokas paėmė, 
kad tas džentelmonas taip 
susirūpinęs ir sakau jam:

— Sei, mister. žinai, ką? 
Tu daryk tą. ant ko tave 
Adomas ir panelė švenčiau
sia sutvėrė, o žmonės tegul 
sau kalba, kas jiems patin
ka. p - • 
kias geografijas 
jas 
ką jis laikina.

Rašyk jiems apie viso-
> ir istori- 

o kožnas tegul skaito, 
O jei kas lai

kina ką kitą, tai tegul skai
to tą kitą. O jei duosi man 
pusantro dolerio, tai ir aš 
galėsiu daugiau fonių prida- 
ryt.

Jurs truli,
Mr. Džian Bamba.

Redakcijos
GIudi-Liudi. — 

kad tai mažmožis, 
sykį taip praeis.

V. Banioniui.— 
atspėjote. Rašinėlis nuėjo 
gurban.

J. J. Webber. — Eilutes 
patalpinsime. Jei tai pir
mosios, tad bandykite ir 
daugiau.

S. Pašulniečiui.— Nekro
logas apie R. Baltrūno mirtį 
ir šermenis jau tilpo. Tą 
patį kartoti nebeapsimoka.

Vergui.— Ką ten su to
kiais proto ubagais da pole
mizuoti. Tasai laikraštis 
perdaug purvinas, kad jo 
vardą minėti, o tuo labiau jo 
bendradarbių.

A. Laučiui.— Aukų negar
siname. kadangi aukavusio 
sergančio A. Norbuto sušel- 
pimui yra visi pažįstami ir 
tarp savęs žinosi.

Plymoutho Kalnakasiui. - 
Polemikos netalpinsime, ka
dangi p. Raginskas savo at
sakymu patsai save sukriti
kavo.

ais8W’.
Manome.

Lai ši

L* m l.ommua*

Apysaka.
Baisi diena :audros kara

lius. tarsi varnas išskėtęs 
savo juodus galingus spar
nus mosuoja, vėjas švilpia, 
perkūnija, tartum galingo 
sparno užimąs, pilasi su ug- 
nia ant plačios girios ir len
kia medžius ik žemei. Visi 
gy\-unai išsislapstė savo lin
dynėse. tik tasai audros 
paukštis lakiojo viršum gi
rios. tarsi kokia šmėkla, jie- 
škanti aukos: jo aštrus bal
sas liejosi su perkūnija ir 
vėjo užimu ir darė kokį tai 
nykų įspūdį. Tamsa apsė
mė visą reginį: žmonės sku
binosi prieš audrą kur pasis
lėpti. Visur buvo skubėji
mas, visur išgąstis, tarytum 
paskutinei dienai ateinant.

Tačiaus, ties vienu atdaru 
triobos langu ramiai stovė
jo graži mergina ir savo pla
čiomis, juodomis akimis, ta- 

i rytum žėrinčiais deiman
tais. žiurėjo, lyg ko laukda
ma. Nors baisi audra kassyk 
artinosi, bet ji drąsiai prieš 
ją stovėjo. Vėjas jos drabu
žius, kaip vanagas įnirtęs, 
draskė, plėšdamas tai į vie
ną šoną, tai į antrą, taip, kad 
jos žavinanti figūra išrodė 
tarytum 
ant vėjo.

ičios lupos prasivėrė, 
tum matant kokį sujudinan
tį įspūdį, ir jinai savo augš- 
tu įspūdingų balsu sušuko: 

į "Juozai, ar nepaleisi kiau
lės vuodegos! Jei nesiliausi 
tą gyvulį tąsęs, tai tau ma- 
ma visą perkūniją ant 

i sprando užleis!" "T. J.”

i;
I

rožė siūbuojanti 
Ūmai jos skais- 

tarv-

ko 
kož

tai

Susiuvo protą.
Marei bedėvint marški

nius, atplyšo beveik visiškai 
' rankovė. Kadangi ji netu
rėjo laiko nusivilkus susiūti, 

i ant greitųjų paėmus adatą 
pradėjo siūti ant savęs. Ona 
tą pamačiusi sušuko:

— Ką tu darai, ar tu proto 
netekai?— ant savęs siūti, 
juk tu savo protą susiusi!

— O iš kur tu tą žinai, 
(kad galima savo protą su- 
isiūti?— užklausė Marė.

— Man mama sakė.
— Gerai, iš kur-gi tavo 

.mama tą žino?
— Nes ji jau susiuvo...— 

atsakė supykus Ona.
Šventasis R.

Kaip atskirti vedusį nuo 
nevedusio?

Nevedęs neturi marški- 
o 

Aš 
'S

NauH Raštai
Meilė, poema. Parašė M. 

Gustatis, išleido "Katali
kas,” Chicago, III. Pusi. 24, 
kaina 15 c.

Gyvulių protas, parašė T. 
Želi, vertė Juozas Laukis, 
išleido "Katalikas,” Chica
go. III. Pusi. 212, kaina ne
pažymėta.

Lietuva Sušals. Buvusioji 
ledų gadynė arba žmonių a- 
teitis bei praeitis. 
Z. Aleksa, išleido 
Brooklyn. N. Y. 
58. kaina nepažymėta.

Stabmeldis. Jack Londo
no apysaka, vertė J. B S., iš
leido "Kova.” Philadelphia. 
Pa. Pusi. 30. kaina 10 c.

M. Gaili van Cc
Taip —

i

i

ŽMONIŲ SKERDYKLA
t

Akušerka

di
li i

Teisingiausia ir Geriausia

APTIEKA
Sutaisom Receptus su 

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

EDVARD DALY, savininkas
Broadwaf S Boston, Mass.

Galite reikalaut ir per laiškus, 
mes per ekspresų gyduoles at

siųsim.

11
į Pabaigusi kursą VSomans Medical <e 

College. Baltimore, Md.
; Pasekmingai atlieka savo darbą j Į 
t prie gimdymo, taipgi suteikia vi- i į 

hsokias rodąs ir pagelbą įvairiose 'i 
į i moterų ligose. >j
i, ®
I
Į | SO. BOSTON, MASS- j Į

.i.t. Indcmiausias aprašymas apie visas

KARES BAISENYBES

kny-
Šį veikalų parašė pagarsėjęs vokiečių veikėjas ir mokytojas W. 

Lamszus, kuris pats toj baisioj skerdykloj dalyvavo. Šioje 
goję aprašoma karė vokiečių su francuzais. Skaitant šitų knygų 
plaukai šiaušiasi ant galvos. Autorius šio veikalo Lamszus yra 
pagarsėjęs antimilitaristas. Už šio veikalo parašymų jis buvo 
skaudžiai vokiečių valdžios persekiojamas. Lietuviu kalben tą vei
kalų išvertė Negeistinas. Knyga atspausta ant gražios popieros 
ir papuošta gražiais viršeliais. Kaina tik 15c.

Pinigus galima siųst 15c. susukus tvirtai pcpiercn arba po 5c. markėms 

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

Utlaikv geriantį

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

ko Cigarus.
Meldžiame užeiti, o visados rasi 

gražų patarnavimą.

362 2nd st.. So. Boston.

v i n
I H
I o

i

I 
|

J. MATH US
Geriausia* Lietuvi)

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

J. MATHUS
342 Broadw*y, So. Boston. Maaa

Dr. B. 6. WERNICK
LIETUVIŠKAS D-RA8

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

Priėmimo valandos: nuo 1 iki 4 

po pietų ir nuo 6 iki 9 vakare.
Telefonas. (37)

259 Hannover st , Boston, Mas;

*

i
f. Stropiene E „,6 Loring str, J •

J i
O

h

Gera Naujiena z£Sj\ ® Visiems.
M. PETRAUSKO įdainuotus re

kordus, kurių visuomenė jau nuo se
nai pageidavo, galite gauti pas

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

2357: Birutė. Kur banguoja 
munėlis.

2358: Darbininkų Marsalietė. 
kelkime kovų.
Visiems žinomi lietuviški šokiai.
2360: Nemuno vi’nįs, Valcas. Su
diev — Mazurka.
2360: Varpelis — Valcas. Mano 
mielas — Polka.

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

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

ne.
E :

E

E

E
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Ty-

Ne-

Su-

Parašė 
Laisve. 

Puslapių

yų
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KAS NORITE TURĖTI 
DRUTUS IR DIDE
LIUS PLAUKUS?

Jei jūsų plaukai slenka 
nuslinko, tai 
čiausiai pas 
man žinomų 
slinkimų ir nuplikusius 
į labai 
taipgi išgydau. 
atsakymo, 
o

I

:

:

J. VALEIKA

[fl

galima gaut tik

CHAS, URBONO ir PILVINIO
KRAUTUVĖJE

Visi musu Gramofonai su

Ant 2 1 
akmens
Gelžkelio laik
rodis šriubeliu 
užsukamas, vy
riško 
ant 20 metų au
ksuotas 
rašytais 
tavais 
Labai 
eina, 

važiuojantiems 
reikia visuomet 

žinoti. G'arantuotas 
Ypatingas pasiulyji-

didumo,
i- 

su iš- 
dubel- 

viršais. 
teisingai 

skinamas

naujausiais pagerinimais 
TURIME VISUS LIETUVIŠKUS 
REKORDUS įdainuotus garsiau
sių dainininkų ir chorų. Tarpe 
L— .1", -
šie: Kur bakūžė samanota. kom-_ 
pozicija Šimkaus. Lietuva tėvynė 
musų. Darbininkų Marsalietė, Bi
rutė. Tykiai Nemunėlis teka. Kur 
banguoja Nemunėlis — įdainuota 
M. Petrausko. Be tų turime gra
žiausių maršų, polkų, valcų ir ki
tokių šokių ir operečių. Rašyda
mi prisiųskit 4c.. o mes prisiusi m 
kataliovą.

MES TURIME GRAMOFONŲ 
NUO $15.00 IKI $100.00 Kurie 
tik norėsit turėt gražių muzikų 

• savo namuose, visupirmu ateikit 
■ pasižiūrėt pas mus. Kurie nuo 

Bostono toli gyvenaate ir negali-

šių dainininnų ir cnorų. J
lietuviškų rekordų geriausi yra . . v- ----’----------- !(

i
M
i

ypatingai gežkeliu 
; žmonėms, kuriems 
i tikras laikas
ant 20 metų. _ _ _ _
mas. Mes išsiųsime šį laikrodėlį ant 
kiekvieno adreso už $5.75 C. O. D. ir 
persiuntimo kaštus, su teise jums vi
ską peržiūrėt. Jei busi neužganėdin
tas, nemokėk nė cento. Atsiminkite, 
jus užmokėtumėt už tokį pat laikro
dėlį apie $25.00, jei pirktumėt kitur, 

į Puikus auksuotas lenciūgėlis ir ka
butis dykai su kiekvienu laikrodėliu.

(34) 
ENCELSIOR WATCH CO.

906 Athenaeam Blg., CHICAGO. ILL.

jauar visai 
kuonogrei- 
su pagalba 

sustabdysiu 
atauginsiu 
Pleiskanas 

kokio nors 
štampų už 

centu (39»

L. J. PAULAUSKAS
(Barzdaskutys)

152 Millbury Street. Dept. 12, 
WORCESTER. MASS.

atsišaukite 
mane, o aš 
gyduolių 

trumpą laikų.
Norint 

reikia prisiųst

4-

Advokatas ir Notarijušasy

Kazis Krauczunas, 1
4\ ėda provas visuose teismuose i 

ir atsilanko į visas valstijas ant t 
pakvietimo. Taipgi duoda patari- V 
mą per laiškus. »
403 Lyon Build..

Settle, Wash. į

!

A.

Lietuviszkas D-ras M. Ziselma
7 Parmenter St

Boston, Yass. 
Visokias Ilgas gv 
dau pasekmingia- 
usiai. Ateikit tie- 
siok pas mane 1 
trepais į viršų tik 
neikit Į aptieka: 
mano dury* bal
tos arba telefoną 
duok o aš atesiu.
Ofiso valandos 
Nuo 9 iki 11 ryte 
nuo 1 iki2 irti iki 
8 vakare. Teieph.

Farmų p’rkejams
iGeriausis laikas Farmą pirkt da

bar. Aš žinau daug visokių Farmų,- 
j didelių ir mažu, su Trioboms. sodais, 
apsėtais laukai* ir arti miesto. Že- 

: mė gera prie molio ir juodžemė. 
Farmas galima pirkt ant lengvų iš- 
mokesčių. Perkant per mane nuo 
pačių savininkų, sučėdysit daug pini- 
srų ’ ’
už 
nių 

i kę.

prie

Perkant per mane

ir nusipirksit patinkančią, gerą, 
pigiai ūkę. Norint platsnių ži- 
kreipkitės laišku, pridėdami mar- 

(35) 
ANTANAS ZABELA

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

SKAITYKIT SU ATYDA!
Turime daugybę FARMŲ Wiscon- 

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

(1-6)
K. MARCINKEVIčIA.

1324 So. lOth st., Sheboygan, Wis.

FOTOGRAFISTAS
Traukiame visokius paveikslus 

giai. Meldžiam visus atsilankyti,_
tikrinam k’ekvienam, kad busit musų 
darbu užganėdinti.

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

Kaina $35.00 ir 12 dainų dykai; at
siųskit $5.00. o mes prisiųsim gra-
mafoną. ____________ _______ __ ___ ____

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

CHAS. URBON ir PILVINIS
233 Broadvvay, So. Boston, Mass

■

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

, I »-n A M.
\ a landos < s—* p. m.

I 7-8 P. M. 
| 9—11 A. M.liOmU I 1-4 P M

Teiepbonas. D;ckinson 3995 Y.

i

Taipgi išvalo m ir išprosinam vi
sokias Vyri) ir Moterų drapana*.

Tikras Jūsų brolis lietuvis

CREST KENDŽIŲ

J niekad nepamirš jus, nes 
kendžių gardumas priverčia jų 
jus mylėt. Reikalaukit visur ir

> 
)

I

I I 
)

4
h J

Richmond 2622-R

Keliaujantis Kriaudus
Siuvam visokius MOTERIŠKUS ir VYRIŠKUS RUBUS. Taip

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

Reikale adresuokit taip:

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

Dr. KOLER
Lietuvio

Gvdvtoias
• v

638 Penn Avė. 
Pittsburgh. Pa.

D' Koler garsinasi savo tikra pravarde ir turi 
>avo paveikslą &>ame Laikraštyje Dr Koler yra 
zimęs ir mokinęsis Varšavoje Dr Koier prakti- 
<avo visoose Varšavos !igonbučiuo^°. o paskuti* 
i a*s metais prieš išvažiuojant į Ameriką bn^*o 
igonbutyje švento Lozoriaus, kur gydo tik pr»* 
• atakas ligas vyrų ir moterų.

SIFILĮ išgydau vartodamas gyduolę dide- 
į išrad’tną profesoriaus Ehrlich prieš sifil; > ;u 

kent* šberrinus ant viso kūno, gedimą birno’e 
arbg gerklėje, slinkimą plaukų laužymą karnų. 
Ateik, o užsivietrijimas kraujo sustos ir neatsikar- 
»os tavyje. Nelauk, koi visai sublogsi ir kitus 
užkrėst savo liga.

I Ncnaturališkus IŠTEKfijIMUS visokiais bū- 
dai< ka:p ir NAKTINIUS ištekėjimus. TRIPERĮ 
ir kt. isgydau j to dienų, o jei ne. tai piniguc 
sugrąžinu.

NUSILPNĖJIMĄ ir visokias negales pa.ri- 
nanč-i-- iš SAUŽAGYSTES pr<*Aalinu i jtS dienas 
Ar jautiesi mažam, jog neturi tos pačios vyr;šk s 
spėkos, kaip pirmiau7 Jei teip. tai nevatšuok. 
ba nusilpnėjimą reikia pergalėti, kad wi galėtam 
bfiti vyru.

STRIKTURĄ arba susitraukimą £iaputnc ka 
aalo išgydau j 21 dieną ir tai be skaudėjimo.

HYDROCELĘ arba vandeninę ruptnrą gydau 
j 30 minutų be operacijos

PCSLES ir inkstų ligas, nuo kurių randasi 
diegimas kryžiuje ir kirkšmuc.c. aosnnkm:uia* 
nusišlapimmo (peršėjimas ir desėtkai k.tu / i.k ų 
apie kuriuos ligonis žino kaip aprašyt, aš 
savo sistema .it visados

REUMATIZMĄ, spuogus, šunvotes petauuas 
Lakus, niežus, parkus, skrupulus ir k>t^-
•dos bgas. paeinančias iš užsivietnnimo krauto 
azvdau trumpam laike ir hgonuu n< reik per- 
raukt savo darbo

OFISO VALANDOS:
Pelnyčio mis iki 5

popiet

nuo 2 ryte iki 8:30 vakare 
popiet Ke3e!icnxis iki 3 
Ateikit tuojaus.

*0

NORI, KAD MYLiTv 
MERGINA?

Jeigu nori, tad pasipirk

H o Ji
kent

ra jus myiet. rteiKaiauKii visur ir 
|| risada Lovneys Cre*t Kendžių. 

IU> Jeigu negali gaut kitur, tai pri-
s’ųsk mums aolerj» o gausi vie-Įj 
>-4 svarą geriausių Amerikoj iš-81 
dirbtų kendžių.

K. ŠIDLAUSKAS

BGenerališkas agentas Bostonui |jĮ 
226 Broadvay.

✓

DUOKIT PASIŪT MUMS
Užtikrina m, kad Jus snčėdysite 

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

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

todėl mes greičiau pagaunam viso

kias naujausias formas.

JEIGU NORITE TURĖTI 
GERUS RUBUS PIGIAI, 

TAD ATEIKIT PAS 
MUS.

222 W. BROADWA Y 
SO. BOSTON, MASS.
Telefoną*; So. Boston, 21013.

ir 20 AMES ST., 
MONTELLO, MASS.
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Už pagarsinimus nei re
dakcija, nei administracija 
neatsako. Skaitytojai patįs 
turite save daboti ir jokiems 
daug žadantiems už maža 
pinigų, apgarsinimams neti
kėti ir pinigų nesiųsti ne
persitikrinus jųjų žadamais 
daiktais. Dažniausia tokie 
skelbimai esti tik pigi apga
vystė ir iš negudrių žmonių 
pinigų viliojimas.

Iš Lietuvos.

kui bėgant musų skaičius 
vis mažėjo — vieni išvažinė
jo pas pažįstamus ir gentis, 
kiti kitur. Galų-gale liko
me tik 6. Kunigas, kurio 
vardu gaudavome iš komite
to pašalpą, išvažiavo,— 
mums gręsė badas,— reikė
jo jieškoti šiokio-tokio išėji
mo. Sutarėm su vienu iš 
tvirčiausių draugų eiti pės
ti i Vilnių ir iš tenai kaip 
nors gelbėti likusius. Ir 
taip per pusantros dienos 
atsibaladojom i Švenčionių 
stoti. Čia pasisekė Įsėsti Į 
prekių traukini ir tą pačią 
dieną pasiekėme Vilnių. 
Gavę prieglaudą Lietuvių 
Draugijos Komiteto laiko
mame mokinių bendrabuty
je jau rengėmės ką-nors da
ryt likusiųjų pagalbai, bet 
štai antrą dieną, apie pava
karę. ir kiti atėjo pas mus. 
Koks džiaugsmas buvo!

Visiems vienu žygiu. Mokyklas, kur tik randasi 
9 vaikai apylinkėj, valdžia 
Įsteigia savo lėšomis. Kiek 

Mano straipsnys tilpęs kelionė kaštuotų, turite da- 
"Keleivio” No 29 "Kaip ir zinottl P38 vietin! Src-lzkeho 
kur gauti kolioniją” užinte- ,resavo daugybę lietuvių. . . daugiausia
Gaunu po kėlės dešimtis lai- .ĮU()dzemis. Gerįausia* lai- 

- - - — kas apžiūrėti žemę yra va-
'J sara. Anglinių mainų yra

kaiu iš'dso mus paviete 6 senos ir 
x 4 naujos. Apie darbų gavi-

kas apžiūrėti žemę yra va-

Iš Raseinių. Karo audra 
nedavė ramiai pabaigti mok
slo metus ir Raseinių aukšto
sios pradedamosios mokyk
los mokiniams, kurių tarpe 
buvo 11 lietuvių. Balandžio 
10 d. apsilankė pas mus vo
kiečių lakstytuvas ir numetė 
2 bombi, kurie dvi vienok 
nepadarė jokių nuostolių, 
nes nukrito į rugių lauką. 
Balandžio 14 dieną—už kelių 
verstų nuo miesto pasirodė 
jau didelės priešininkų spė
kos; žmonės didžiausioje pa
nikoje pradėjo bėgti iš mies
to. Buvo daugybė mobili
zuotų arklių, kuriuos žmo
nės, nenorėdami palikti prie
šui, stengėsi išvesti ir patys 
jais naudojosi turtui išvežti. 
Mokiniai-draugai įvairiais 
keliais leidosi bėgti nuo mo
kyklos durų, vieni šidlavos, 
kiti Beisogalos linkui. Šid- 
lavoje (18 varstų nuo Rasei
nių) man pasisekė surasti 18 
draugų iš įvairių klesų.. Su- 
tarėm nebsiskirstyti. Čionai 
ilgiaus jau nebegalima buvo 
pasilikti, nes žvalgų praneši
mu, vokiečiai artinos prie 
Šidlavos. Sutarėm eiti į Ty- 
tavėnus (apie, 7 varstus nuo 
Šidlavos). Čionai, šventi- 

. kui leidus apsinakvojom cer
kvinėje mokykloj. Apie 12 
vai. nakties išbudino mus 
sargybinis ir patarė nešintis 
toliau, nes girdi, vokiečiai 
artinasi ir prie Tytavėnų. 
Nenoriai bet visgi leidomės 
toliaus. Balandžio 15 d. pa
siekėme Radvyliškio stotį. 
Tuojau kreipėmės į mokyto
jus, kurie pirmiau mus atva
žiavo, kas toliau daryti: ar 
važiuoti kur įkitur, ar pasi
likti ant vietos? Vienas—pa
tarė likties pas vietinius ūki
ninkus, kitas patarė bėgti, 
sakydamas, kad nepražusim. 
Apie 4 vai. vakaro Radviliš
kyje pasklydo gandas, kad 
esą vokiečiai visiškai netoli.

Atliekamus garvežius pra
dėjo gabenti iš stoties, o 
žmonės bėgiojo nežinodami, 
kas daryti. Galų-gale suži
nojome. kad traukinys ve
ža visus dykai Į Panevėžį. 
Susėdome ir laukiam. Pra
ėjo apie 2 valandi, traukinys 
vis nesijudina, o panika 
miestelyje didėja. Mat ga
vo telegramą, kad kelias į 
Panevėžį atkirstas. Ta ži
nia dar labiau nugązdino 

I visus. Galų-gale pasijudino 
traukinys ir nuvažiavo Min
taujos linkui.

Per Mintaują, per Rygą 
balandžio 17 d. pasiekėme 
Kalkunų stoti. Čia mus iš-į 
sodino. Visi pinigų turėjo
me tik 6 rublius. Greitu lai
ku reikėjo jieškoti pašalpos. 
Praeitų dienų kelionė taip 
nuvargino mus, kad eidami 
turėjom kojas rankomis kel
ti, nes traukinyje nebuvo 
nei kur sėsties nei gulti — 
taip buvo pilnas žmonių. 
Stoties viršininkas patarė 
mums mokiniams eiti Į Gry
vos mokytojų seminariją 
(pusantro varsto nuo Kal
kunų) sakydamas, kad mo
kiniai paleisti ir yra tuščių 
kambarių. Bet atėję — ra
dom užimta kokios ten kan
celiarijos. Direktorius vis 

i dėlto mus neapleido: pašau- 
| kė anstolį, kuris mus nuve

dė Į žmonių arbatnami, ka- 
\ me ir patalpino scenoje. 

Čia, gaudami iš Lietuvių 
Draugijos Komiteto ir vie- 

“ tinių žmonių šiokią-tokią 
pašalpą ir gyvenome iki pas- 
:utinių birželio dienų. Lai- nomos turkams.

i

I

7

darbą: P. W. Birštonui 91 
dol. ir 50c., F. P. Bradchu- 
liui $89.00, L. S. Lopattai 
$65.00.” Prieg to ”...F. Ži- 
vatkauskui algos ($100.00 
Fritzas) už sugaištą pnt 
SLA. Konstitucijos dirbimo 
laiką $218.70 ir Laukiui už 
vertimą $21.00. Viso apsiė
jo, su atspausdinimu apie 
$500.00 ir tą konstituciją iš
metė. Kodėl nekirpti, kad 
avinai duodas. Ir dar rėkia 
ant kunigų! Fritzas.

♦ ♦ ♦

Kas ten pas jus tame So. 
Bostone dedasi, ar jau ka
talikai Tamošiaus pamoks
lų pradėjo neklausyti, ar ką, 
kad jisai savo pamokslus jau 
net "Drauge” pradėjo tal
pinti. Pasiprovykit, vyru
čiai, o tai ir ekzekvijas pra
dės per ”Draugą” giedoti.

* ♦ ♦

Tūli redaktoriai stebisi, 
kad tai esąs pirmas atsitiki
mas, jog laikraštis laikrašti 
traukia teisman. Hm.... tu
ri galvas tie redaktoriai. E- 
mė ir Įspėjo, kad pirmas. 
Kažin, ar jie nepasakytų, 
kelis syk jie nekaltus žmo
nes apšmeižė, tai ir butų na- 
vatnas triksas.

Mat yra žmonių, kurie ir 
su nugara gali protauti.

Lukšių Juozas.

”Draugas,” rašydamas a- 
pie ”Vyčių” kongresą, gyrė 
Wilkes-Barre. Pa. atstovą, 
esant karštu lietuviu. Jau 
kad karštas, tai karštas! net 
ant gatvės socijalistą yra su
kruvinęs už plakatų dalini
mą. Bet”Draugas” nepami
ni, kad tas karštas vytis y- 
ra apsivedęs su welše-pro- 
testone ir dagi civilišku 
šliubu.

0 gal tik socijalistui neva
lia apsivesti civiliškai, o 
”Vvčiams” tai nėra ”grie- 
ko?”

•rr><
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Mokiname Angliškai
Visose dalyse Amerikos ;r_Kanu'4o

Vienintele riokvk'a. kt.ro’ »..» k v ..-r
Ii kalk*. lai-u. trutt:. tu- . «• -.-n
<ykk* naujausia ir ivbulu.v.1<> 
name per laišku*, v r <. m* šal>w ui <a‘-« ; a*a a 
lyginimu; tvipjau d-vr.» l.i? r vos > •
Jeigu nori išmokti Angių k.-i.l * a.cik a
rašyk platesnių zmių.

Amcrlcan F.<nool

041 W. 47ta SHest.

i«

D-RAS ST. A«DRZEJEWSKI
Vienatinis lenkiškas

DANTŲ DAKTARAS.
Užtaisau pasigadinusius dantis ir 
dedu naujus. Laiką gvarantuoju. 
Ištraukiu dantis be jokio skausmo.

238 Ilarrison avė. Boston.škų kas dieną. Bėgyje 3-jų 
dienų gavau 250 laiškų 
Įvairiais klausimais, ] 
gauti ”homestead;” aš ir 
su geriausiais norais nega
liu visiems atsakyti, viena 
daug laiko užima; antra — . , . , ..
kad išaiškinti ta viską, ko įąs. yra industrija, 
žmonės klausia, reikėtų 
tisas knygas prirašyti.

Visiems klaususiems
sakau viešai.

1. Kad gauti nuo valdžios 
kolioniją (homestead), žmo
gus turi būti 21 metų am
žiaus ir turi turėti nors pir-

Įmas pilietvstės popieras.
2. Žemę turi pats išsirink

ti, koki kam patinka.
3. Žemės plotas duoda

mas yra 160 akrų.
4. Už popieras turi mokėti

i valdžios agentui $18.25.
5. Po padarymo aplika

cijos valdžia duoda 6 mėne
sius laiko apsigyventi ant 
”homestead.”

6. Turi kas metai 6 mėne
sius gyventi ant lauko, jei 
ne pats, tai tavo šeimyna.

7. Laikas užtvirtinti m 
nuo 3 iki 5 metų, kad nori 
"dietą” gauti Į 3 metus, turi 
išdirbti 20 akrų žemės ir pa
statyti gyvenamąją trobą 
12 x 16 pėdų.

Kanadiečiai, norėdami že- -. - - x
mes gauti, turi patįs į Suv. 3 
Valstijas atvažiuoti ir išsi
imti pirmas popieras, o po 
penkių metų gauna i " 
popieras ir gali gauti ”die- 
tą” už žemę.

Oras žiemą būna šaltas ir 
gyvulius turi šerti. Vasarą 
gana smagus oras: dieną 
šilta, naktis šaltos, rasa di
delė naktimis, daug prigel- 
sti javų derliui. Oras ir van
duo sveiki. Gyvuliams ga
nyklos nieko nekaštuoi'a iki •- v
10 galvijų, kas turi daugiau 

! kaip 10 galvijų, karvių ar 
jaučių, tas turi valdžiai mo
kėti 35c. metams už kožną. 
Ganyklos geresnės niekur 
nėra, kaip čia. Gyvulių au
gintojai priveža 
cius liesų gy y ulių pa\ asai y j,. mjnėtų, nes Fritzas ir Mike- 

Tv . ’liai yra pasirvze savo žodi
• : išpildyt. Taigi nuo jų, o ne
JaYaF . a\iz°s, I Rusijos ar jos sėbrų pri

klauso Lenkijos, o podraug 
ir Lietuvos likimas.* * *

Autonomijos (tautininkų'* 
ir Tautos (klerikalų) fon
dai bus daugiausia kalti, jei 
Lietuva iš po šios karės ne
išeis laisva. Maitindami 

____ ____ ____kurs ant 
rąstų, jeigu myli kas girios ■ Vokietijos visokias zaunas

Į

iš-

at-

Kur gauti žinių apie sužeis
tuosius ir užmuštuosius 

kareivius?
Visi .kurie nori gauti ži

nių apie savo gimines ir pa
žįstamus, bet nežino, kur jų 
jieškoti, tesikreipia Į šias 
Petrogrado Įstaigas:

1) Vyriausis štabas, sky
rius žinioms rinkti apie su
žeistuosius ir užmuštuosius, 
Karavannaja gatvė, No. 1; 
2) vyriausis žinių biuras a- 
pie karo belaisvius, Inžener- 
naja. No. 4; -----
rius prie 
"Raud. Kr.” : 
kova. No. 12. 
jaučia, kad jam rūpimasis 
kareivis yra sužeistas ar už
muštas, te parašo vienai tų 
Ištaigi], pridėjęs aiškų savo 
adresą, ir po kiek laiko 
gaus atsakymą. Atsakymui 
markių siųsti nereikia.

3) žinių sky- 
vyriausiosios 

ištaigos, Bas- 
Jei kas nu-

ŠIAULIAI BAISIAI NU
KENTĖJO.

Nevienas Lietuvos mies
tas nėra, tur-but, tiek nu
kentėjęs, kaip Šiauliai. Vo
kiečiams iš jo pasitraukus, 
visą mėnesi tečiaus buvo jis 
šovinių lankomas, gaisrų gi 
pergyveno bent keturius.

Per tą laiką žmonės su
spėjo net priprasti prie šau
dymo. Nežiūrint granatų 
skraidymo, valstiečiai at
veždavo Į miestą produktų, 
gyventojai triusdavo apie 
savo namus, kurie tuomėl 
reikėdavo gesyt nuo gaisro, 
"čemodanų” visur išrausta 
Fldžiausios duobės, kitos 
žmogaus aukštumo gilumos. 
Yrač daug tų duobių ties 
Vžnvčia, kuri tebestovi, 
nors ir apdraskyta. Tų šo
vinių spėka kartais nepa
rastų budu apsireiškia. 
Vienam ”čemodanui” nu
kritus ties mergaičių gim
nazija. jo spėka didžiulis ak
muo užmestas net antrajan 
gyvenimam kitas gi—tre- 
čiąjan kieman. Ties polici
ja vėl juo tapo išrautas su 
šaknimis visas medis ir per 
duris suvarytas Į namus, pa
čios gi durys iš vidaus pri
spaustos.

Bažnyčioje pamaldų nebe
buvo daroma: mat, kartą 
apšaudyti buvo išėjusieji iš 
bažnyčios žmonės, ir keli 
užmušti, jų tarpe Sutkunų 
ūkininkas Švambarys. Kun. 
Jasinskis 
rius.

Dabar 
rankose.

persikėlė Į Kai-

Šiauliai vokiečių

’’Liet. Žinios.”

Ar žinot kad-
Augštoji uola Kynuose 

yra daugiaus 1,400 mylių 
ilgumo.

Persijoj, nėra užmušėjas 
kaltu, jeigu jis užmušė žmo
gų iš pirmo smūgio.

I

Sacharinas yra 220 sykių 
saldesnis už paprastą cuk
rų. _______

Turkiškos pirtys nėra ži-

mą aš negaliu tikrinti; mai- ■ 
nose, vieni gauna darbą, 
kiti ne. Kožnas gali supras-

- - --

darbiai kasyklose nekoki, 
nes maineriai streiką pra
lošė. Valdžia ant ”homes- 
tead" neduoda jokios pagal
bos iš pradžių. Viskas, ką 
gauni dykai, tai yra laukas 
160 akrų. Aš manau, kad 
dabar bus visiems aiškus 
šie klausimai.

Norėdami valdžios infor
macijos raštu, prisiųskit 25 
centus, aš atsiųsiu žemla- 
pius (mapas) ir informaci
jos knygas. Man išrodo, 
kad toki didelė daugybė 
žmonių nori apsigyventi ant 
ūkių ir jie visi ”Keleivio” 
skaitytojai, turbut, yra ir 
visi socijalistiškos dvasios.

Mano nuomone, butų ge
ra, kad lietuviai, norinti ant 
ūkio gyventi, apsigyventų 
visi vienoj apygardoj ir pa
darytų tikrą lietuvišką so
cijalistų kolioniją. Vienas 
antram pagelbėdami galėtų 
labai laimingai pradėti gy
venti. Aš tokią apygardą 
žinau. Pagal Green river 
yra daugiau kaip 100,000 

. Žemė lygi ir 
gera, tik biski toli nuo gelž- 
kelio, kokios 85 mylios Bet

I

I

n;d.. jei žmonės apsigyventų, gel 
4lznlic Kiltu nroT’nctocžkelis butų pravestas.

K. Paznokas, 
Oak Creek, Colorado.

« Skaitytojų pastabos.
Anglija. Francuzija. Itali

ja. Serbija, Montenegro ir 
rodos Japonija sutinka su
tveri neprigulmingą Lenki- 

’ ją. bet Rusija apie tai neno- 
i ri nė girdėt. Vienok len
kams nėra ko nusimint, o 
taipgi nėr ko perdaug nė 
džiaugties, nes pakol kas 

, , . i Vokietijos ir Austrijos žo-
tuKstan- į dis daugiau sveria, kaip anų

o rudeny veža parduoti nu
sipenėjusius.
vasariniai 
miežiai, kviečiai, bulvės nuo 
6 iki 8 tonų ant akro. Dar
žovės: morkai, gruškai, žir
niai. batviniai, ridikai, salo- 
tos ir t.t. auga labai gerai. 
Žieminiai javai: kviečiai, 
rugiai: kukurūzai neauga 
šitam krašte.

Trobas statyti galima išlgabri Parvžiui. 
rąstų, jeigu myli kas girios i \ 1__'___
pasiimti. _ Laukų yra rišo- leidžia, jie daugiausia pasi- 
kių: su girioms ir brusgais darbuos nuteriojimui ir pra- 
ir lygumų prie upelių. Ge- (žudimui Lietuvos, 
riausi laukai guli toliau nuo, * * *
geležinkelio ir kasyklų.. Že- Kadaise, tūlas kalbėtojas., 
mė visur kalnuota, apžėlus nebežinodamas, kaip labiau į 
medžiais: aržuolais, drebu- 50cijalistus apšmeižti, išpa-|medžiais: aržuolais, drebu- 50cijalistus apšmeižti, išpa-| 
lėmis, aglėmis, pušimis ir sakojo. kaip bernardinai lie- 
visokiais brusgais, nuvalius;
tokią rietą javai auga pui

kus.
Ant šitų laukų nėra leng

va pradėti gyventi, tik gau
ni lauką dykai ir per penkis 
metus nereikia taksų mokė
ti, bet turi pirmus metus tu
rėti maisto sau ir savo šei
mynai; turi sėklą pirkti, gy
vulius ir ūkio padargus, to
dėl žmogui visai be pinigų 
sunku ant ”homestead” pra
dėti gyvenimą. Teisybė, yra 
ir tokių, katrie neturėdami 
pinigų pasiima "homestead,’ 
eina dirbti Į mainas arba 
maino darbą su savo kaimy
nais, turinčiais arklius ir 
prietaisus.

Ant klausimo, ar gali gy
venimą padaryti žmogus 
dirbdamas ant žemės, atsa-

I

pė mužikams varles mušt, 
etc., ir sušuko: ”Žiurėkit, 
socijalistai yra priešingi 
amatams. Jie ne ragina 
darbininkus amatų moky- 
ties.” Išgirdę kur tai apie 
tą koki? tai šiaučiukai, žiu
riu ”Liežuvninkėj” No. 33 
(Audrius ir Mikelionis), rė
kia, spiaudos, keikia, kam 
socijalistai neragina amatų 
mokvties. Tartum tas ką 
ir gelbėtų tokiems Mikelio- 
niams! Kiek sykių per pra
kalbas buvo socijalistų ra
ginama šviesties, o Mikelio
nis kaip šluostė Povilaikos 
ir Kažemėko barus, kaip 
šnipinėjo apie Laskevičiaus 
karčiamą, kaip jieškojo po 
sąšlavynus Konkolausko iš
matų — taip ir po prakalbų, 
nei kiek ne gudresnis. To-

kau: netik gyvenimą pada- kiam nėra vilties! ----- -- - ♦ ♦ ♦

Žiuriu, SLA. Seimas 1910 
be pinigų pradėti gyvent, metais nutarė užmokėt: 
tai didelis vargas ant ūkės. "Konstitucijos Komisijai už

rys, bet ir pinigų gali sutau
pyti. Žinoma, žmogui visai

F < -? . .■ ?-T-v-T-r-.-r-r-.- --------------- ■ (

Gražiausių Dainų ir Naujausių
»

EILIŲ KNYGA
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Papuošta daugeliu spalvuitų puikių paveikslų,
223
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puslap. didžio, apie 150 įvairių eilių, tinkamų 
deklamuot ant viešų susirinkimų.

Knygoje trijų rūšių eilės:
TAUTIŠKOS, ŠEIMYNIŠKOS IR 

DARBININKIŠKOS.
gražiausia ir turtingiausia eilių knyga Retu

šavo 
Kaina tik 75 centai.

Tai _
vių kalboje. Kiekvienas turėtų papuošti 
knygyną minėta knyga.
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 ”Keleivio” ir 
prilipyt už 2c. markę.

"KELEIVIS,” SO. BOSTON, MASS.
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išpardavimas Auksinių Laikrodžių nužeminta faktorės kaina. Nepaprasta proga visiems.Didelis vasaros
Pamislyk! Už S3.25 galit dabar nusipirkt gražų naujos mados 14 k. paauksuotą laikrodį, su pasaulyj pagar
sėjusiu mechanizmu ir ant 20 metų gvarantuotą. Ir kad daug parduot tad kiekvienam, kuris duos savo 
užsakymą dabar, gaus 20 labai gražių dovanų DYKAI. Fotografijos kamerą, Žiedą. Peiluką, Britvą, Diržą, 
Puoduką. Šepetį, Veidrodį su Šukomis. 32 kalibro pištalietą. Font. Plunksną, Sagutę, Špilką, Rankovėms knyp- 
kius. Prisiųskit šitą apgarsinimą ir 25c. rankpinigių, o laikrodėlį su dovanomis mes pasiųsime Jum tuojaus. 
Kada apturėsit ir busit tais daiktais užganėdinti. Jus užmokėsit likusius.Tas Laikrodis yra gvarantuotas ant 
20 metų ir jeigu kartais pasigadintų mes mielai pataisysime arba apmainysim dykai, 
senos atsakančios Amerikos Kompanijos, o Jus gausit gerą Laikrodį ir puikią dovaną, 
pėdintas, tam grąžinsim pinigus. (Iš Kanados turi prisiųst visus pinigus su užsakymu). 
adresuos.it sekančiai;

AMERICAN J E IV E LR Y CO., Dept. B. 123,

50,000
KNYGŲ
VISIŠKAI UŽ

DYKĄ

<

Kožnas vyras turi pareikalauti umu 
laiku vieni; iš tu Stebuklingu Knygų. 
Vyrai, kurie mana alsivesti, vyrai li
goti, silpni, nerviški ir išnaikinti — 
vyrai negabi pri darbo ir ne galingi 
■auduotis priimnumo gamtos—visi tie 
vyrai turi pareikalauti vienu iš tu 
didžios vertybes medikališkų knygų. 
Knyga ta pasakys kaip vyrai naikin 
sava gyvastį, kaip jie įgauna ligas ir 
kaip jiems gali būti sugrąžinta svei
kata, stiprumas ir spėkas trumpu lai
ku ir su mažais kaštais. Jeigu nori 
būti vyras tarp vyru—stipras, resnas, 
energitiškas vyras, 
ta knyga parodys
kelią.

Kelias į Sveikatą, 
Stiprumą ir Energiją.

Pirkit tiesiog nuo
Kuris bus neužga- 
Rašykit tuojaus ir

ST. LOUIS, MO.

Ar Esi Kankinamas
Sifilisų arba Užnuodijimu Kraujo, 

Triperiu, Pulavimu, Nusilpnėjimų Gy
vybės, Užkrečiamais Ligais, Lytiškai 
šlapinamais Organais, Dusulių, Negruo- 
mulavimu Vidurių, Prietvarką, Slogo
mis, Hemoroidais, Reumatizmų. Pilvo, 
Jaknų, Pūsles ir Inkštu Ligomes? e

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

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

Siusk Tą Už Dyką Knygos Kuponą Šiandien,
DR. J. RLSSEL PRICE CO., L. 202, 208 N. Fiftb Avė.. Cbic.io.
Godo t Įnašai:—A> mu užinterosuotas jūsų Už Dyką Knygos Paslulynimui ir norėčiau 

gauti vieną iš tų knygų, umu laiku.
Vardas ir pavarde................................ .

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

Miestas Stejtas

)
I
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adresuos.it


Laivas “Arabic” kuris plauke iš Liverpool į Bostoną.

1 X

KELEIVIS

PARSIDUODA PUIKUS 
V ARGON AI.

Puikus Vargonai visai mažai naudo
ti, 30 dolerių vertės, parsiduoda tik 
už 15 dolerių. Kas mylėtumėte pra
mokt grojyt ant vargonų, tai čia ge
riausia proga gauti gerus vargonus 
už mažą pinigą..

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

iš

Angliškos VVhite Star linijos garlaivis, kurj vokiečių submarinas paskandino 19 rugpiučio 
netoli tos pat vietos, kur buvo paskandinta “Lusitania.” “Arabic” vežė 423 žmones, 

bet žuvo tik 20. jų tarpe du Amerikos piliečiai.

Traukiu Paveikslus bi'.e kokiu Į Į 
laiku ir visados gerai padarau, j I 

Reikalui esant Kreipkitės 
pas mane. [j

Jį JONAS A. ANDRUŽIS, ' 
453a Broadway, S. Bcston, Mass.;

1$ AMERIKOS,
VVASHINGTONO VAL
DŽIA KVAILAM PA

DĖJIME.
Jau kelis kartus VVashing- 

tono valdžia grasino Vokie
tijai. kad ši paguodotų ant 
jūrių amerikiečių teises. Iš 
pat pradžios, kaip tik Vo
kietija paskelbė pradedanti 
karę submarinais ir perspė
jo neutrales šalis, kad veng
tų karės vandenų, musų 
VVilsonas pranešė Vokieti
jai, kad už kiekvieną ame
rikiečių laivą, kaip lygiai ir 
už kiekvieną amerikiečio 
gyvastį reikės sunkiai atsa
kyti. Kaip pasityčiodami iš 
to tuščio VVilsono grasini
mo. vokiečiai tuojaus ir pa
skandino porą Amerikos 
laivų. Geltonoji amerikie
čių spauda sušuko: “Na, da
bar tai vargas Vokietijai! 
Su musų Wilsonu juokų nė
ra. Jis jai parodys, ką reiš
kia užkabinti Ameriką!”

Bet VVilsonas nieko nepa
rodė. tik pasiuntė notą Vo
kietijai. kad daugiau ji A- 
merikos laivų neskandintų. 
Ir geltonoji spauda vėl pra
dėjo sukauti: "Koks išmin
tingas vyras, tas musų pre
zidentas. Kaip jis protin
gai parašė Vokietijai notą. 
Kiekvienam jo žodyje bega
lė proto ir Amerikietiško 
prakilnumo. Dabar Vokie
tija nedrįs prieš Ameriką 
nusidėti."

Praėjo porą savaičių, vo
kiečiai pūkšt ir paskandino 
"Lusitaniją," su kuria žuvo 
net 102 Amerikos piliečių.

Lengvabūdė spauda vėl 
rėkauja, kad dabar tai ga
las Vokietijai. Karė jau 
neišvengtina. Wilsonas jau 
šauksiąs nepaprastą kon
greso susirinkimą ir ap
skelbsiąs kaizeriui karę. 
Dabar tai jau tikrai po Vo
kietijos. Bet VVilsonas ir 
dabar karės nepaskelbė. Jis 
vėl nusiuntė Vokietijai siek
sninę notą, kurioj beveik 
nieko nepasakė. Amerikos 
spauda vėl kelia VVilsoną Į 
padanges: koks jis didelis, 
koks išmintingas žmogus; 
kokia tai baisi galybė jo 
proto: kiekvienas jo žodis 
beveik taip stiprus, kaip 
kaizerio hovicero šūvis: da
bar tai jau tikrai Vokietija 
nusigąs.

Bet štai pereitoj sąvaitėj 
Vokietijos submarinas vėl 
paleido vieną pasažierinį 
laivą jūrių dugnan, būtent 
"Aravicą,” kuriuo važiavo 
ir amerikiečių apie 20. VVa- 
shingtono valdžia atsidūrė 
baisiai kvailam padėjime. 
Tiek sykių Vokietijai grasi
nus, tiek sykių savo galybe 
jai grūmojus, dabar Ameri
kos valdžiai nieko daugiau 
nelieka, kaip tik atšaukti iš 
Berlyno savo pasiuntinį ir 
apskelbti kare. Amerikos 
garbė likos jau tiek kartų 
įžeista, jos reikalavimai 
taip aiškiai ant juoko vo
kiečių pastatyti, kad, sulyg 
priimtų visų valstybių pa-

)

Telephone: Bark Bay 1200 

DAKTARAS 

i; Fr. Matulaitis 
y paimi visokias ligas.GYDO VISOKIAS LIGAS. 

PRITAIKO AKINIUS.

KNYGOS
"KELEIVIO” SPAUDOS t 

I

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

419 BOYLSTON STR.
Suite 419, 420 ir 421.

Netoli didžiojo miesto knygyno,
BOSTON, MASS.

DIDELIS XIE FINIS BALIUS
Susiv. Lietuvių Sv K ■ r Draugijos So. Boston. Mass , bus

6 dieną Rugsėjo-Labor Day, 1915 m.
Pradžia nuo ?• ros . a' t»o pietų ik: 12 vai. rūkti.

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

Jums žinoma, kad minėta draus:; a. parengia puikius aiius ks>tn« tai. :r pa- i 
linksmina visuomet aummą I- . metus renčia balių kucpuikiausį virš minėto; Į 
dieno; Malonėkit visi be skirtumo atsilankyti, o mes pasis’engsime visus užga
nėdinti. Iza ga pisi Vyrui >u mergina 5Oc. Vienai merginai 2->c.

Užprašo KOMITETAS.
Važ uc an iems iš kitą miestų imkite "City Poiut" karus ir išlipkite ant 

kampv Broadway. ir E gatvių ir iš ten keli žingsniai lig I.ietuv ų Svetainės.

pročių. Amerika būtinai da
bar turėtų panaudoti ginklo 
spėką, kad apgynus 
garbę. Ir Amerikos 
gojistams” 
labai tos
Gal ir Washingtonui norė
tųsi parodyt, "ką gali jan
kių kontras.” bet kaip tatai 

. parodyt ? Paskelbus Vokie
tijai karę, iš katro galo ją 
pradėti? Juk tos milicijos, 
ką tik beginklius darbinin
kus per streikus moka šau
dyt, prieš vokiečius nenu- 

i siųsi. Amerikos laivynas 
taipgi negali nieko vokie
čiams padaryti. Prie Vo
kietijos pakraščių jis nepri
siartins, nes vokiečių mi
nos ir submarinai ji tuojaus 
sunaikintų. Ant jūrių gi 
vokiečiai savo laivų neturi 
ir Amerikos laivynui tenai 
nėra kas veikti. Taigi karė 
su Vokietija beveik negali
ma ir AVashingtonas dabar 
nežino kas daryt.

savo 
“džin- 

(šovinistams) 
karės norėtųsi.

.'t.

LEO FRANK NULIN- 
ČIUOTAS.

Georgijos valstijoj papil
dyta biauri piktadarystė. 
Minia tikinčiųjų fanatikų 
Įsiveržė valstijos kalėjiman. 
pagriebė nuteistą visam am
žiui žydeli Leo Franką, ir 
išvežus pakorė. Kada poli
cija nuėmė nuo medžio 
Franko kūną, vienas fanati
kas šoko ant jo lavono ir 
pradėjo trempti kojomis jo 
veidą. Įsiutusi fanatikų mi
nia gatava buvo dantimis 

{sudraskyti lavoną. Ir kas 
; aršiausia, kad prie to bai- 
| saus darbo ir valdžia yra 
savo ranką pridėjus, nes ar
gi galėtų kitaip 20 fanatikų 
Įsiveržti kalėjiman ir pa
griebti kalini? Tegul nuei- 

!tų 20 streikierių išimti iš 
kalėjimo savo vadą — visus 
juos iššaudytų.

I
MILŽINIŠKAS UŽSAKY

MAS GINKLŲ.
Anglijos ir jos sąjungi

ninkų agentai derasi su 
Clevelando fabrikomis dėl 
milžiniško užsakymo. Kon
traktas ant 2,000.000 šautu
vų jau padaryta; suderėta 
8o4.000.000. Dabar sąjun
gininkai nori da 1,000.000 
karabinų, 300.000 6-colių 
bombų. 3,000,000 šrapneliu 
ir 5,000,000.000 patronų 
Mauzerio karabinams. A- 
merikos fabrikantai tikisi 
gaut už tai 81,000,000,000.

COLORADOS ANGLIA
KASIŲ PERGALĖ.

Colorados angliakasiai 
laimėjo kovą su Rockefelle- 
rio interesais, kuomet vy- 
riausis valstijos teismas su
tiko perkratyti antru kartu 
Lavvsono bylą, kuri Rocke- 
fellerio bernai nuteisė iki 
gyvos galvos kalėjiman prie 
sunkių darbų. Antrą dide
lę pergalę angliakasiai lai
mėjo, kuomet vyriausis tei
smas nutarė, kad Hillyer, 
ris nuteisė Lavvsoną. dau
giau negali dalyvauti bylo
se angliakasių su kasyklų 
savininkais.

»

i (t

5Ž-

LANDŽIAUS
NAUJA APTIEK A

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

Vienatinis geriausis patarnavimas 
sveikatai.

Pašaukiame Jūsų daktarą per 
telefoną dykai.

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

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

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

Dievo žmogus. Labai užimantis ir 
naudingas papasakojimas iš dar

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

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

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- i 
vai ................................................... 10c

■

Paparčio žiedas ir kitos gražios ap; 
sakos, kuriose nurodoma, kaip n 
kurie žmones išsitikėję j visokii 
burtus ir tt. 1<

Per skylę ir Panelė šv. Sasnavoje
Dvi juokingos ir kartu pamokinau
čios apysakos ............................ lt

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

Materijalistiškasis istorijos suprati
mas. Jei nori žinoti, kas gimdo pa
saulyje įvairius nuotikius, tai per
skaityk šitą knygutę. Kalba lengva 
ir labai aiškus išvedimai.................Me

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

ma gauti skaniausius ir sveikiausius 
valgius angliškai ir lietuviškai su
taisytus. Iš lietuviškų valgių turi
me: blynų, virtinių, lietuviškų sriu
bų ir kitokių gardėsių. Valgantie 
restoracijose lietuviai ateikite persi-

1 tikrint ir nusipirkt valgio tikietus. 
kurius mes parduodam $4.00 vertės 
tiktai už $3.50 ir $3.50 vertės už $3.00 ■

Taipgi laikome cigarų, cigaretų. 
šalto toniko, maxės ir 1.1. (40) 1

S. REINARD,
204 W. Broadvvay.

So. Boston. Mass.

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

Daktaras.
GYDO VISOKIAS LIGAS.

BET YPATINGAI MOTERŲ LIGAS 
Ofiso valandos: t 41)

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

SO. BOSTON, MASS.

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

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

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

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

Kur musų bočiai gyveno. Tai yra ti- 
rinėjimas, kur buvo pirmutinė žmo
nių lopšinė. Knyga naudinga ir pa
mokinanti. Parašyta Z. Aleksos, 
kuris daug darbo pašventė tirinčji- 
mams lietuvių praeities ............. 2*<

Amžinos dainos. Yra tai geriausių
Jovaro dainų rinkinys. Ant gražios
popieros ir graži soauda ........... 1B«

Anarchizmas. Pagal Proudono mok
slo paraše d-ras Elzbachar, Tart* 
Briedžių Karaliukas ................... 1S<

Legalški žmogžudžiai. Trijų aktų 
tragedija, paimta iš ravoŪucijoa
laikų ..................................................10e

Lytiškos ligos. Labai naudinga Įmy
ga apsisaugojimui nuo lytiškų ligų.
Parašė D-ras F. Matulaitis .... 16«

Iš

iš

M. ANDRIUŠIUTĖ

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

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

Džian Baubo s Spyčiai ir kitos fonte. 
Daugiau juokų negu saliune alaus. 
Jei nori gardžiai pasijuokt, tad nu
sipirk ta knygą ........................... 2*«

Alkoholis ir kūdikiai. Kaa yra arba 
tikisi būti kūdikių tėvais, būtinai 
turėtų perskaityti šitą knygutę™ KM

Byla Detroit’o Katalikų su Socijali- 
stais. Knygelėj atspauzdmta visas 
tardinėjimas kaip vienos taip ir ki
tos pusės, todėl bešališkai parode 
ant kiek išauklėtas pas mus žiau
rumas. Naudinga perskaityt lygiai 
katalikui kaip ir socijalistui. Su pa
veikslais. ..........................................2*4

Streikavo
Streikas

I. — Čia

1.000 lietsargių vyriškų ir 
moteriškų Dykai kiekvie
nam. kuris pirks pas mane 
laikrodėli, žiedą, branzalie- 
tą ar lenciūgėlį, duosiu 82.00 
vertės lietsargį dykai. To
kias dovanas duosiu nuo 14 
rugpiučio iki 20 rugsėjo.

Taisome visokius laikro
džius rišu 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.

Kaip tapti Suvienytų Valstijų pilie
čiu. Aiškiai išguldyti pilietystėe 

įstatymai, su reikalingais klausi
mais ir atsakymais. Ji sutaisyta la
bai suprantamai ir sutraukta tas, ko 
reikalauja norint gaut pilietystės 
popieras ......................................... 18e

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

Kaip senovės žmones persistatydavo 
sau žemę. Labai žingeidus senovė* 
filozofų daleidimai apie musų že
mės išveizdą. Su paveikslais. .. 10»

Lengvas būdas išmokt angliškai ii 
knyga sutaisyta taip lengviai ir «u- 
prantamai, kad kiekvienas gali iš
mokt greitai kalbėt angliškai, ku- s 
ris tik bent kiek gali lietuviškai 
skaityti. Joje telpa netik atskiri 
žodžiai, bet ištisi sakiniai, pasikal
bėjimai darbo jieškant, važiuojant, 
kur nors, nuėjus krautuvėn, pas 
daktarą, pas barzdaskutį, pas siu
vėją ir tt. Su fonetiškų ištarimu ir 
gramatika ....................................... J®®

Davatkų gadzinkos. Padidinta ir pa
derinta 6-ta laida Juokingų daine
lių, pašiepiančių davatkas ir kitus 
prietarus .... “■ --------
Reikalaudami 

šitokiu adresu:
"KELIUI S ___

28 BROADWAY, S. BOSTON.

.;.l................... 160
Ifyru kreipki***

• •

>

MOTERIŠKŲ RŪBŲ SIUVĖJA 
Siuva Y'isokius Kubus pagal 
naujausias madas. Smagiai, 

Parankiai ir Pigiai.
Jau pavasaris atėjo, kiekviena mer

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

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

Naujas antrašas:
E St, So. Boston, Mass.324

kampas Broadway, ant 2-rų lubų.

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

VIENATINĖ LIETUVIŠKA

APTIEKA

STREIKAI.
St. Louis. Mo.— Vežėjų 

streikas, kuris tvėrė tik dvi 
dieni, pasibaigė. 
1,500 darbininkų, 
laimėtas.

VVoonsoket, R.
streikuoja Taft-Pierce Mfg. 
Co. geležies darbininkai, bet 
nėra vienybės. Iš 900 strei
kuojančių 200 darbininkų 
sugrįžo jau darban.

New York.— Streikuoja 
Gavino mašinų kompanijos. 
mašinistai. Reikalaujama1 
8 vai. darbo dienos.

Bridgeport. Conn.— Rug
piučio 1 d. sustreikavo apie 
2.000 gorsetų fabrikos dar
bininkų, reikalaudami įve
dimo 8 vai. darbo dienos su 
mokestimi už 10 valandų.

PARSIDUODA NAUJI FORNIČIAI.
Vartoti tiktai vienus metus. 4-riems i 

ruimams. Priežstis pardavimo — ' 
turiu išvažiuot Į kitą miestą. Par- | 
siduoda pigiai. Pažiūrėt galima bile I 
kada.

J. Gatekas.
4 Popular st.. ant l-tų lubų. Bostone.

PARSIDUODA.
Trijų šeimynų namas ant 

D str., galima nupirkti už 
150 dolerių. Atsišaukite

"Keleivio” Agentūroj,
28 Broadway.

v

SEVERA S BALSAM OF LIFE
[SEVEROS GYVASTIES BALSAMAS]

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

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

SEVERA’S
MEDICATED SKIN SOAP

[Severos Gydaitis Odinis Muitas]

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

Kaina 25c.

Visi aptiekininkai parduoda Severo’* 
(Severo* gyduoles), žiūrėk, kad butų 
savo apylinkėj negalėsi jų gauti, tai

W. F. SEVERĄ CO.,

Kaina 75c.
Skaityk, ką Mrs. 

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

Cedar Rapids, lovį

Aš 
su 

sil- 
jo-

■
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LIETUVIAI KRIAUCIAI i
SO. BOSTON CUSTOM CLOTHING CO. į

VISOKIUS MOTERIMS IR VYRAM DRABUŽIUS į 
SIUVAME ANT UŽSAKYMO. į

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

( i

K J. BAGOČIUS
Real Estate Mortgečiai, Deedai. Titles. Abstraktai 

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

BROCKTONE:
Panedėliais ir Pėtnyčiomis. 
Barristers Hali, 45—46. 
kampas Main ir Belmont Sts.

Tel. Brockton 1875.

SO. BOSTONE:
Utaminkais ir Subatomis, 

28 Broadway.
Tel. So. Boston 935 W.

z • v

j. .. . . . . . . . . . .
i d PASIŪDINK PAS MUS SIUTĄ, O NEŠIOSI SU

I PASIGĖRĖJIMU.
Mes savo dirbtuvę perkėlėm iš 242 Broadway į naują didesnę ir : 

gražesnę vietą, todėl nuo dabar musų storas ir dirbtuvė randasi

II po No. 278 BROADVVAY, SO. BOSTON, MASS į 
’ ‘ Todėl, kurie norit pasisiudint gerą siutą, išvalyt arba suprasit, ; 
«kreipkitės pas mus. :

I

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

=2

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Visokiame reikale kreipkitės šituo adresu:

K
Cini Al ICe A C 226 BROADVVAY, 
. Oll/LAUOlvAO KAMPAS C STR.

z

■

SO. BOSTON, MASS.

$5.00 DYKAI.
Daktaras Doyle siūlo kiekvienam sergančiam žmo
gui $5.00 X-Ray išegzaminavimą, visviena kokia 
liga jisai nesirgtų, per visus vasaros mėnesius, kas 
panedėlis ir subata. Atsineškit su savim šitą ku

poną, kitaip bus skaitoma paprasta mokestis.

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

Telef. Beck Bay 3172

DR. D. P. DOYLE,
108 HUNTINGTON AVĖ., BOSTON, MASS'•>

i' »




