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Advertising rates on anplication.

Ali communications should be 
addressed to:

SUARDĖ VOKIEČIU GE 
LEŽINKELI. ‘

RUSIJON ATVAŽIAVO 
FRANCUZŲ DELEGA

CIJA.

austrai. Apie

Sykiu Grakijos kareivių 400,444

Entered as Second Class Matter” February 23. 1905, at the Post Cffice at Boston, Mass., under the act of March 3, 1879.

Telephone:
So. Boston, 935-W

Telephone:
So. Boston, 935-W.

ITALAMS KARIAUT NE 
SISEKA.

Italai, matyt, ne kokie ka
riauninkai. Nežurint tų di
delių prisirengimų, apie ku
riuos taip garsiai buvo kal
bama, italams karė visai ne
siseka. Kaip austrai juos 
sulaikė prie Isonzo upės, 
taip nuo to laiko jie ir nega
li nė žingsnio žengti pirmyn. 
Dabar jie giriasi tiktai tuo
mi, kad jiems pasiseka at
remti austrų atakas. Taigi 
pasirodo, kad jiems prisiei
na jau ginties.

NUŠOVĖ VOKIEČIŲ 
ORLAIVI.

FRANCUZŲ ORLAIVIAI 
METĖ 100 BOMBŲ.

Spalių 10 d. francuzų oro 
laivynas nulėkė Šampanijon 
už vokiečių apkasų ir metė 
100 didelių bombų Į geležin
kelio stoti, kur buvo sutrau
kta daug vokiečių kariume- 
nės. Nuostoliai buvę bai-

ORLAIVIAIS ATVEŽA 
ŽVALGUS.

Keleivis," S. Boston, Mass.

Prisidėjimas Bulgarijos prie Vokietijos yra didžiausiu smugiu sąjungininkams. Graikija ir Rumunija pasilieka neutralės. 
Serbijon Įsiveržė jau 600,000 teutonų su baisia galybe kanuolių, o serbams į pagalbą eina vos tik 70,000 sąjungininkų. Teu
tonų tikslu yra prasimušti per Serbiją ir tokiu budu atsidaryti sau kelią Į Turkiją, o tenai paliuosuoti nuo sąiunginikų spaudimo 
Konstantinopolį ir Įsiveržti Į Anglijos globojamą Egiptą. Išrodo, kad karę laimės vokiečiai. Sąjungininkų sostinėse pasidarė 

labai neramu. Paryžiuj uždaryta 4 dienraščiai. Iš Rusijos ateina vis daugiau žinių apie Revoliuciją.

ir
Serbija 

senai

GRAIKIJA ŠIAUŠIASI 
PRIEŠ SĄJUNGININ

KUS.

ŠAMPANIJOJ FRANCU
ZAI EINA PIRMYN.

Iš Paryžiaus pranešama: 
Šampanijoj francuzai žen
gia vis pirmyn. Per drąsią 
ataką 10 spalių mes atėmėm 
nuo vokiečių dar vieną kai
mą Tahure šaurryčiuose.

Balkanų spėkos.
Prie Balkanų pussalio pri

guli šios valstybės: Bulga
rija. Rumunija, Serbija, 
Juodkalnis, Graikija ir Al
banija. Dvi iš jų — " 
ir Juodkalnis — jau 
kariauja su sąjungininkais 
prieš Vokietiją. Dabar tre
čia iš jų. Bulgarija, prisidė
jo prie Vokietijos, o prieš 
Bulgariją, kaip manoma, 
gali da išeiti Rumunija ir 
Graikija. Taigi Įdomu bus 
žinoti, kiek katra tų valsty
bių turi kareivių. Sulyg vė
liausių žinių, jų spėkos esą 
tokios:

PAĖMĖ 95,885 RUSŲ PER 
RUGSĖJO MĖNESĮ.

Berlynas praneša, kad per 
rugsėjo mėnesj Lietuvoj ir 
Latvijoj vokiečiai paėmė 
421 oficierį, 95,464 karei
vius, 37 kanuoles, 298 kulka- 
svaidžius ir vieną orlaivi.

Šiomis dienomis Rusijon 
pribuvo francuzų delegacija 
su gen. D’Amade priešaky
je. Ji tarsis su generaliu 
rusų štabu apie karės reika- 
us.

Šis žemlapis parodo Balkanų pussali. kur dabar persimetė visa karės audra. Vokietija su 
Austrija iki šiol buvo apsuptos priešininku iš visų pusių. Ir ką jodvi nedarė, kur tik nebandė, 
niekur pro sąjungininkų sienas prasimušti Į atvirą pasauli negalėjo. Taigi dabar jodvi 
nutarė laužtis per Balkanus, kad susisiekus rankomis su Turkija. Kelią šitam savo žygiui 
teutonai pasirinko per Serbiją ir Bulgariją. Juoda vilyčia parodo, kur yra trumpiausis per 
Serbiją kelias. Ir apie tą vietą austrai su vokiečiais pradėjo veržties; jie jau paėmė Serbijos 
sostinę Belgradą ir traukia gilyn, Bulgarijos link. Bulgariją gi jiems pasisekė pirma pa
traukti savo pusėn ir ji jiems netik nesipriešina, bet da ir padeda. Kad užkirtus teu
tonams kelią, sąjungininkai išsodino 70.000 savo kariumenės Graikijos uoste Solonikoj (žiur. 
žemlapio apačioje, ties viduriu) ir traukia jiems už akių. Ar jie sulaikys vokiečius su aust
rais, parodys ateitis. Rusai ketina užpulti Bulgariją nuo Juodųjų jūrių. Taigi Serbija ir 
Bulgarija dabar bus didžiausių mušiu scena; todėl šitą žemlapi pasidėkit.

SĄJUNGININKU PASKO
LA PERVIRšATA.

Sąjungininkų paskolos ko
misija, negalėdama susikal
bėti su bankininkais, krei
pėsi i amerikiečių visuome
nę paskolos reikalais. Ji ap
siėmė už $96 skaityt $100 ir 
mokėti 5 nuošimtį. Ir į ke
lias dienas visuomenė sudė
jo $50,000,000 daugiau da, 
negu reikia.

Vokiečiai paėmė daug sa
vo spėkų iš Rusijos Serbi
jon. Rusai ta proga pasi
naudodami pradėjo dabar 
smarkiai atakuoti priešinin
ką visu frontu. Berlynas 
praneša apie didelius rusų 
užpuolimus Latvijoj, apie 
Dvinską, Pinsko apielinkėj 
ir kitur, kuomet Austrija 
praneša apie tokias pat ata
kas Volynijoj ir Galicijoj.

FRANCUZAI PAĖMĖ DA 
1,000 VOKIEČIŲ.

Rugsėjo 7 d. francuzų vy
riausybė praneša: "Musų 
veikimas Šampanijoj šian
dien vėl turėjo pasisekimą. 
Po smarkaus artilerijos 
bombardavimo musų pėsti
ninkai šturmu paėmė Tahu
re kaimą ir pasiekė to paties 
vardo kalną, kuris tarnavo 
priešininkui už papėdę atsi- 
spirimui. Navaros apielin
kėj mes padarėm taipgi žy
mų žingsni pirmyn. Paim
tų belaisvių skaičius viršijo 
1,000.”

Bulgarija
Ramybės laiku kareivių 
Pirmutinė rezervą .... 
Visos kitos rezervos ..

Pont-a-Mousson pietuose 
pereitoj nedėlioj francuzai 
nušovė žemėn vokiečių or
laivį ties savo apkasais. Vo
kiečių lakūnai krisdami už
simušė.

ATIMTŲ KANUOLIŲ PA
RODA PARYŽIUJE.

Pereitoj nedėlioj Paryžiu
je įtaisyta paroda, kur buvo 
išstatytos atimtos vokie
čiams paskutiniuose mū
šiuose Šampanijoj kanuoles, 
mortaros, bombasvaidžiai, 
orlaiviai ir kitokie dalykai. 

•Tų trofėjų pažiūrėti susirin
ko apie 200,000 žmonių. 
Tarp išstatytų daiktų buvo 
41 laukų kanuolė, 20 sunkių
jų mortarų, 2 6-colių anuo
tos, 5 dideli bombasvaidžiai, 
20 mažesnių patrankų ir 30 
apkasų kanuolių. Visa tai 
buvo išstatyta, prie Napole
ono paminklo.

kino, upės paraudo nuo bul
garų kraujo.” Rusija taip- 
pat esanti baisus Bulgarijos 
priešas; Anglija kariaujanti 
dėl nuslopinimo savo konku
rentų,Francuzi ja norinti at
siimti Alzaciją ir Lotaringi
ją, o kiti sąjungininkai no
ri tiktai prisiplėšti. Vien tik 
Vokietija kariaujanti už tei
sybę ir laisvę, ir todėl Bul
garija einanti su ja.

D-RAS COOK AREŠTUO
TAS KAIPO ŠNIPAS.
Pagarsėjęs anais metais 

d-ras Cook. kuris sakėsi at
radęs šiaurės žemgalį, da
bar likos anglų areštuotas 
ant Himalajų salų kaipo vo
kiečių šnipas. Jis norėjo ti- 
rinėti tenai viena kaina.

“KELEIVIS”
DARBO ŽMONIŲ LAIKRAŠTIS 

Leidžia J. G. Gegužis & Co.

CARAS NEPRIĖMĖ ŽE
MIETIJOS ATSTOVŲ.
Šiomis dienomis Maskvo

je buvo žemietijos atstovų 
suvažiavimas, kuris išleido 
atsišaukimą į žmones, kad 
jie užsilaikytų ramiai, ne
keltų riaušių ir t.t. Paskui 
suvažiavimas nutarė pasių
sti delegaciją pas carą, kad 
pasveikinus jį. Bet tos de
legacijos nepriimta.

Pereitoj sąvaitėj sąjungi
ninkų orlaiviai nulėkė Bel- 
gijon ir penkiose vietose su
ardė bombomis vokiečių ge
ležinkelį. Tokį pat užpuo
limą jie atliko Francuzijoj, 
ties Velensijenu, kur likos 
sudaužyti 5 ar 6 vokiečių 
traukiniai.

Serbijos sostinė Bielgra- 
das jau puolė. Bet neleng
vai pasidavė. Austrai su 
vokiečiais turėjo kovoti mie
sto gatvėse per dvi dieni r 
nakti, pakol jį užėmė. Sker- 
dynė durtuvais buvo baisi 
ir daug užpuolikams lėšavo. 

; To neslepia nė patįs užpuo- 
' likai. Pavyzdžiui, vengru 
laikraščio "Az Ėst” kores
pondentas rašo:

"Nežiūrint didžiausių pa
stangų iš serbų pusės, ku
riuos vadovauja anglų ofi- 
cieriai ir kurie vartoja arti
leriją, persikėlimas per upę 
buvo atliktas sulyg išdirbto 
musų plano.

"Visomis savo pajiego- 
mis priešininkas bandė lai- 
kyties savo apsigynimo lini
joj. Nors musų kariumenę,. 
kuri persikėlė per upę, jisai 
užpylė žmogžudinga ugni
mi, tečiaus mūsiškiems pasi
sekė ant Serbijos žemės iš
silaikyti.

”Baisi kova siautė apie 
Bielgradą, kur serbai statė 
karčią atspirtį. Tečiaus 
mums pasisekė pasiekti nau
jai įtaisytą ant Savo upės 
komunikaciją ir įsiveržti į 
šiaurinę miesto dalį, kur 
musų kareiviai laikėsi pa
kol pribuvo jiems sustipri
nimų.

"Kruviniausis musys bu- 
Šiau- 
baisi 
tvėrė 

jokios 
buvo

Iš pradžių rodėsi, kad 
Graikija eis su sąjunginin
kais. Bet kaip tik francu
zų kariumenė išlipo ant 
Graikijos žemės, kad davus 
serbams pagalbą, Graikijos 
karalius, kuris turi vedęs 
kaizerio seserį, staiga są
jungininkams pasipriešino. 
Premjeras Venizelos, kuris 
laikė sąjungininkų pusę, tu
rėjo su visa ministerija re
zignuoti. Tas sukėlė Atė
nuose didelį triukšmą. At
žagareivių partijos pradėjo 
protestuoti prieš išsodini- 
nimą ant Graikijos žemės 
sąjungininkų kariumenės, 
kiti vėl reikalauja, kad Grai
kija eitų su sąjungininkais. 
Dėl visako, Graikijos pa
kraščiuose francuzų ir ang
lų laivynas įtaisė demon
straciją, kad tuomi nugąs
dinus priešingąjį sau ele
mentą.

PARYŽIUJE UŽDARYTA 
4 LAIKRAŠČIAI.

Iš Paryžiaus pranešama, 
kad karinė cenzūra uždarė 
tenai 4 pažangius dienraš
čius: "Rappel,” "Radical,” 
"’Guerre Sociale” ir ”Loeuv- 
re.” Trįs jų esą uždaryti 
dviem dienom, o ketvirtas 
neaprubežiuotam laikui.

Berlynas praneša, kad 
Bulgarija jau oficijaliai pa
skelbė savo žmonėms, jog 
ji eina su centralėmis vals
tybėm!, t. y. su Vokietija ir 
jos sąjungininkais. Tame 
manifeste esą pasakyta, kad 
Bulgarijai butų savžudystė 
neprisidėti prie Vokietijos. 

Kadangi prisidėdama 
prie Vokietijos Bulgarija 
turi užpulti Serbiją, tai ir 
tautišką bulgarų neapykan
tą manifestas kursto prieš 
Serbiją, nes sako, kad "Ser
bija yra aršiausis Bulgari
jos priešas, tikruosius bul
garus slėgė Makedonijoj 
kuožiauriausiu budu, vyrus 
išvarė karėn, jų L*-*vi rin/V’i 9

rasyties armijon. Atsišau
kime sakoma, kad da desėt- 
kai tūkstančių jaunų ir tin
kamų kariumenei vyrų sėdi 
namie, kuomet Anglijai ver
kiant reikia daugiau karei
vių. "Būtinai reikia 30.000 
naujokų kas savaitė.” sako 
atsišaukimas, "kad sustipri- 
nusAnglijos armiją ir laimė
jus tokią pergalę, kuri pa- 
liuosuotų pasaulį nuo tos 
militariškos tironybės, ko
kią galėtų uždėti ant jo Vo
kietija.”

Sakoma, jog unijos pradė
jo raginti žmones rašyties 
kariumenėn dėl to, kad iš
vengus priverstinos karei- 
vystės, kurią valdžia gali 
įvesti, jeigu liuosu noru 
žmonės nenorėtu rašvties.

Sykiu Bulgarijos kareivių 720,000
Graikija:

Ramybes laiku ......................... 70,000
Visos rezervos ......................... 330,000

Represents over 4,000 Lithuanians 
in the City of Boston, 50,000 in 
New England and about 500,000 

in the United Statės.

The Best Advertising Medium.

“KELEIVIS” 
LITHUANIAN WEEKLY 

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

NORI 30,000 NAUJOKŲ 
KAS SĄVAITĖ.

Iš Londono pranešama, 
kad trijų unijų centraliniai 
komitetai išleido atsišauki.- • > • ** ’ T • V n '

Amerikoje ................................... $1.50
Kanadoj ir užrubežiuose   $2.00

Prenumerata pusei metų:
Kanadoj ir užr-ibežiuose .... $1.25
Amerikoje ........................................ 90c
Apgarsinimų kainos klauskit laišku.

Kreipianties su kokiais nors rei
kalais, taip adresuokite:

“Keleivis,** S. Boston, Mass.

VIENOJ ATAKOJ KRITO 
500 RUSŲ.

Austrai praneša, kad Vo- 
lynijoj, kur rusai atakavo jų' 
pozicijas ir buvo atremti, 
ties tom pozicijom priskai-i 
tyta 500 užmuštų rusų. Be- 
to da 1.000 sveikų rusų au-Į 
strai paėmę nelaisvėn.

RUSAI ATAKUOJA VISU 
FRONTU.

SERBAI SUMUŠĖ VOKIE
ČIUS.

Užpereitoj subatoj serbai į 
sunaikino visą vokiečių ba-, 
talijoną, kuris bandė persi-j 
kelti per Semendrijos upę ir; 
įsiveržti Serbijon. Kitas 
būrys vokiečių, kuris plaukė 
didelėj laivėj tam bataljonui: 
į pagalbą, likos paskandin
tas.

DIDELIS MUŠYS VOGĖ- 
ZUOSE.

Paryžius praneša, kad 
Vogėzuose, apie Hartmann- 
sweilerkopf kalną siaučia 
baisus musys, kur vartoja
ma daugiausia bombos ir 
torpedos.

Rumunija:
Ramybės laiku ......................... 100,000
Pirmutine rezervą ................ 150,000
Visos kitos rezervos ............ 350,000

Sykiu Rumunija turi .... 600,000 

Tečiaus nė viena šalis visų 
savo kareivių ant syk pasta
tyt negali. Sakoma, kad 
Graikija galėtų pastatyt vos 
tik 180,000, nes daugiau ne
turi kuo apginkluoti. Bul
garija negalinti daugau ant 
syk pastatyt, kaip 300,000.

AUSTRAI PAĖMĖ 6,000 
RUSŲ.

Galicijoj ir Volvniaus gu 
bemijoj mūšiai svyruoja 
vienoj vietoj viršų ima ru 
sai, kitoj 
austrų pasisskimus pereitoj 
sąvaitėj Viena išleido 9 spa
lių šitokį pranešimą: "Vel
tui rusai atakavo didelėmis 
spėkomis musų frontą Gali
cijoj ir Volynijoj. Rytų Ga
licijoj jie buvo užpuolę mus 
Tlusto ir Burkanovo pietuo
se, bet visur buvo atremti. 
Į rytus nuo Bučačo pulkas 
kazokų turėjo bėgti nuo mu 
su artilerijos ugnies.

"Netoli Kremeneco, Voly- 
niaus gubernijoj, rusai taip
gi kartojo savo bevaises ata
kas. Kremeneco pietuose 
buvo išvaikytas rusų pėsti
ninkų pulkas. Eidami į 
šiaurę nuo Kolki, austrai su 
vokiečiais vėl nuvarė rusus 
atgal per Styro upę. Nuo 6 
iki 9 spalių mes paėmėm Vo- 

įlvniaus gubernijoj 6,000 ru
sų.”

vo Bielgrado gatvėse, 
rinėj miesto dalyje 
skerdynė durtuvais 
dvi dieni ir nakti be 
pertraukos. Serbai 
stumiami atgal žingsnis po 
žingsnio ir galų-gale turėjo 
apleisti miestą.”

Bet serbai sako, kad BieT- 
gradas yra vienintelė vie
ta, kur teutonams pasisekė 
užsikabinti. Visur kitur jie 
esą suvaryti į upes arba pri
spirti prie jų negali nė iš 
vietos pasijudinti.

Berlynas praneša, kad vo
kiečiai jau paėmė J4 serbų 
oficierių, 1542 kareivių, 17 
kanuolių ir 5 kulkasvai- 
džius.

r



"KATALIKAS” SPIAUDO 
KUNIGUI Į BARZDĄ.
Skaitytojai turbut jau ži

no d-ro Gaigalaičio laišką, 
kuriuo jis kreipėsi Į Ameri
kos lietuvius, pranešdamas, 
kad Prūsuose dabar susi
tvėrė komitetas Lietuvos 
žmonėms šelpti ir kad tam

kas mėnuo po 50c. nuo vai
ko, bet kunigams to da ne
užtenka. "Jėzusėlis reika
lauja” da ir iš vaikų mokes- 
ties. Vaikai pripratę vogti 
"Jėzusėliui," paaugę vogs ir 
kitokiems reikalams.

PASIBAISĖTINI RUSŲ 
VALDŽIOS DARBAI.
Šiomis dienomis gavome 

"Globos" raportą iš atliktų 
jos darbų. "Globa," tai var- 

komitetui amerikiečiai da-das tokios draugijos, kuri 
. i buvo susitvėrus Lietuvoje 
. paimtiems rusų nelaisvėn 
. Prūsų lietuviams globoti.

Skaitant jos raportą, plau- 
. kai šiaušiasi ant galvos, 

kaip rusai elgėsi su Prus»ų 
.lietuviais. Įsiveržę Prūsų 

Lietuvon, tie šiaurės barba
rai pradėjo imti nelaisvėn 
visus ramius gyventojus. 
Iki geležinkelio stočių varė 
juos pėsčius, o tenai sugru- 
dę juos i vagonus kaip gal- 

■ vijus bugdė per Lietuvą Ru
sijos gilumon. Varė visus: 
senus ir jaunus, moteris ir 
vaikus. Atvežę juos Lietu
von uždarydavo kalėjimuos- 
na ir laikydavo juos tenai 
alkanus ir pusnuogius. Kai 
susidarydavo didesnis bū
rys. tuomet veždavo Rusijos 
gilumon. šitiems nelaimin
giems globoti ir susitvėrė 
"Globa." Ji vienų tik vai
kų belaisvių papenėjo Vil
niuje daugiau kaip 4.000.

Kitoj vietoj šiame "Kelei
vio” numeryje talpiname 
"Globos" raportą ištisai. 
Patariant skaitytojams ji 
perskaityt ir gerai Įsidomė
ti. kaip elgiasi rusai, už ku
riuos musų klerikalai ir tu- 

tautininkai guldo galvas.

bar turėtų siųsti savo au
kas, nes buvusios pirma šel
pimo draugijos dabar Lie
tuvoj veikti jau nebegali. 
Tas laiškas tilpo veik visuo
se Amerikos lietuvių laikra
ščiuose. Svarbesnes jo iš
traukas paminėjo ir "Ke
leivis” pereitos savaitės nu
meryje. Kas ji skaitė, 
žino, jog tenai nieko blogo 
nebuvo. Musų nuomone, 
d-ras Gaigalaitis, suteikda
mas Amerikos lietuviams 
tokių informacijų, atliko la
bai pagirtiną darbą.

Tečiaus Chicagos "Kata
likas" tuomi taip pasipikti
no, kad ėmė spiaudyt d-rui 
Gaigalaičiui tiesiog i... barz
dą. Jis liepia ir kitiems lai
kraščiams tą patį daryt:

"...musų visų laikraščių pa
reiga perspėti lietuvius ame 
rikiečius, idant jie prūsiš
kiems (suprusėjusiems) lie
tuviams ar jų kokiam komi
tetui nesiųstų nei supuvusio 
cento ir kaizerio tarnams Gai- 
galaičiams, atsiprašant, tie
siog i barzdą spjautų...” 
Tai bent mandagumėlis! 

Ir taip kalbama apie kunigą 
(d-ras Gaigalaitis yra liute
ronų kunigas) katalikiško 
laikraščio, atsiprašant, re
daktoriaus.

Šitokion furijon "Ka-ko" 
redaktorėms Įpuolė, kaip ro
dos, vien dėlto, kad d-ras 
Gaigalaitis savo laiške nu
rodo, jog caras jau sumuš
tas. Už carą gi "Ka-ko" re- 
daktorėlis deda savo galvą 
ir sako:

"Tegu
"Kel.” 
kaizerio 
muilo 1 
sprogs, 
tvarkys.
čiams prisieis vilko balsu 
•.staugti ir su savo 'galinguo
ju' kaizeriu danginties kur... 
kur? Nežinia kur. nes jiems 
niekur nebus vietos." 
Tuojaus matyt, kad 

kalba žmogus, 
"apš vietą" 
mėse. Kitam ’ 
zdą," vadina __ o_____
ir "kaizerio čebatlaižiu. 
kam tas simpatizuoja savo 
valdžiai, o pats tuo tarpu už 
savo carą gatavas kumščią 
pavartoti.

Jei Bogu. kazionnyj čelo- 
viek.’

tas

Ii

jie ('Prūsų lietuviai. 
Red.) nesidžiaugia 
pergalėms, nes tai 

burbulas. Jis veikiai 
kaip tik rusai susi- 

Paskui ir Gaigalai-

čia 
kuris savo 

sėmė caro kazar- 
spiaudo į bar- 

išsigimėliu

PRIE KO VEDA PARAPI
JINĖS MOKYKLOS.

J. Lankelis kalba "Nau
jienose” apie parapijines 
mokyklas ir nurodo atsiti
kimą, kaip vienoj tokių mo
kyklų Chicagoje "seseris” 
išmokino vaiką vogti.

Štai jo žodžiai:
"Vienoje bažnyčių ant 

Town of Lake buvo intaisyta 
karbonka (dėžutė) prie du
rų. o aukščiau jos. prie sienos 
kryželis. Kiekvienas vaiku
tis turėjo kas rytas atėjęs 
mokyklon pabučiavęs kryželi 
mesti po vieną centą dežutėn. 
Kuris gi neturėjo cento, tą 
mokytoja pajuokdavo saky
dama: ’Ar matai tu, žiūrėk, 
kaip ponas Jiezulis žiuri. Jau 
jis tavęs daugiau nemyli, nes 
tu šiandien peno neimetei.’

”Viena mergaitė betgi ne
galėjo turėti kasdien tų 'pe
nų.’ Taigi ji pavogė nuo mo
tinos kvoterį. išmainė jj ir 
kasrytą metė, kad Jiezutis 
’nepyktų.’ Vienok neužilgo 
tos mergaitės motina apsižiū
rėjo, jog prapuolė jos pasku
tinis kvoteris. Daugiaus nie
kas negalėjo jo paimti, kaip 
tik duktė. Motina ėmė mušti 
mergaitę ir klausinėti, kur 
dingo kvoteris. Mergaitė tuo
met prisipažino, kad jos ’Jie- 
zusėlis nebemyliąs,’ jeigu ji 
peno nejmetanti.” 
Jisai sako, kad toms mo 

kykloms tėvai turi mokėt

KA SAKO KUNIGAS 
APIE KUNIGUS.

Kaip visiems jau žinoma, 
susiorganizavę Į Romos t ru
stą kunigai baisiai neapken
čia tų kunigų, kurie i trus- 
tą nepriguli. Trustininkai 
niekina juos prie kiekvienos 
progos ir visokiais budais: 
nepripažįsta jų net katalikų 
kunigais esant: vadina juos 
"nezaležnikais," "atskalū
nais" ir kitaip.

Dėl tokių ir kitokių ant 
neprigulmingujų kunigų už
sipuldinėjimų. kun. B. Jan
kauskas "Naujienose" sako:

"Turėtumėt daugiau at
kreipti atidos Į save, pirmiau 
negu niekinti kitus. Tik per
statyk it sau: kad jeigu Vieš
pats Kristus nužengtų i jusu 
Bažnyčią laike pamokslo, tai 
Jis iškarto abejotų, ar tai Jo 
Įpėdinis sako pamokslą, ar 
girtas 'rusiškas izvoščikas’ 
piktažodžiauja, nes kunigėlis 
inirsęs tokių 'švarių' žodelių 
pripasakoja, kad ir ’izvošči- 
kas’ turėtų dar galvą pasika- 
syt, iki ką-nors panašaus ’iš- 
filozofuoti’.”
Toliaus kun. Jankauskas 

nurodo, kaip "gražiai" el
giasi tokių pamokslininkų 
išmokyti parapi jonai. Pa
vyzdžiui:

"Kuo išaiškinsit pasielgi
mą 'tikrosios katalikės’ Ra
kauskienės ir kitų tikrų ka
taliku. kurie užnuodijo mano 
šulini, ir daug kitų atsitiki- 
_____ Ir šiomis dienomis jie 
padarė nuostoli žmogui dar
bininkui. kuris dirba altorių 
naujai bažnyčiai: kaltu suba
dė dalį atlikto jo darbo ir tik 
medegos sugadino už 8 dole
rius. žmogus turėjo perkelti 
darbą Į Bažnyčią, kad apsi
saugojus nuo piktadarių. Ar 
tai ne gėda panašiai elgties?” 
Apie kunigų pasigirimus, 

buk jie daugiausia užjaučia 
nukentėjusiems nuo karės 
ir daugiausia juos šelpia 
(kitų pinigais. Red.), kun. 
Jankauskas sako taip:

"Renka pinigus, kad sušel
pus badaujančius Lietuvoj 
musų brolius ir seseris, o tū
kstančiais barsto vienoly- 
nams, kurie dar nebuvo ka
rės paliesti... Yčui moka po 
kelis desėtkus dolerių į die
ną... Tai vėl Gabriui kelis tū
kstančius davė... Už ką?... 
Sako kunigai, kad jis laisvę 
už tuos pinigus nupirks Lie
tuvai... Bet mes žinom, kad 
kunigai didžiausi, priešai lai
svės. Jie kovoja prieš lais
vę. Keikia ją. Ar-gi ne veid
mainystė. Jie ne laisvę žmo-

mu.

nėms nori nupirkti, bet pan
čius už tų pačių žmonių pini
gus, o da gavę valdžią į savo 
rankas ir pažaboję darbinin
kus, važiuos jais kaip norės... 
skers taip, kaip viduriniuos 
amžiuos skerdė...”
Kun. Jankauskas pataria 

Amerikos lietuviams aukau
ti i Lietuvos šelpimo Fondą, 
o ne Į kunigu rankose esan
čius fondus, ir baigia šito
kiais žodžiais:

"Kaipo kunigui, ir man pa
čiam nesmagu rašyti tokią 
karčią tiesą. Bet lai dabar 
pasidžiaugia vaisiais savo 
darbo tie, kurie savo darbštu
mu užsitarnavo tą 'garbę’ ir 
išdirbo sau tokią opiniją aky
se žmonių. Aš-gi, kad ir 
skaudi ta tiesa, bet užtylėti 
jos negaliu.”
Kada socijalistai kalba a- 

pie kunigus teisybę, tai ku
nigai rėkia, kad socijalistai 
bedieviai, nori atitraukt ka
talikus nuo tikėjimo ir to
dėl "šmeižia" kunigus. Ir 
tamsus žmonės tankiai tam 
tiki. Bet ką-gi kunigėliai 
pasakys dabar, kada apie 
juos taip kalba kunigas?

KARĖ IR ATGI JIMAS TI
KĖJIMO FRANCUZIJOJ.

Vienas Šveicarijos laikra
ščių. "Neue Zuricher Zei- 
tung,” rašo apie atgijimą 
Francuzijoj tikėjimo dabar- 
tiniuoju karės metu. Karės 
pradžioje, jis sako, daug bu
vo apie tai kalbėta ir repu- 
blkos draugai labai bijojo, 
kad tos kalbos neišsipildytų. 
Bet šiandien jau galima 
tvirtai pasakyti, jog taip vi
sai nėra ir kunigijos Įtekmė 
po karės nė kiek nesudrutės. 
Kad karė, kaip ir kiekvienas 
sudrebinantis pasauli atsiti
kimas. padaro i žmones gilų 
morali Įspūdi, tai nėra abe
jonės. Ir karei prasidėjus, 
kada pasigirdo 
trenksmas, kada 
dangus gaisrais.

kanuolių 
nušvito 

tikintieji 
žmonės pradėjo spiestis prie 
bažnyčios ir tenai jieškojo 
susiraminimo. Kunigija su
judo. kad šitą progą išnau
dojus savo Įtekmės sustipri
nimui. Ji 
savo galvą ir ėmė minioms 
imponuoti. ~ 
gijos ] '

drąsiai pakėlė

imponuoti. Bet šitas kuni
gijos pasiryžimas tuojaus 
susitiko stiprų priešingą ju
dėjimą. Ir juodoji klerika
lizmo dvasia turėjo vėl su
glausti savo sparnus.

"Truputį kitaip yra karės 
lauke — rašo tasai laikraštis. 
— Kaip žinia, baimė ir neži- 
nysiė yra tikėjimo motina. 
Kaip kiekvienoj katastrofoj 
tamsus žmogus šaukiasi prie 
Dievo, taip ir kareivis karės 
lauke, kur jis dieną ir naktį 
laukia mirties, pradeda mel- 
sties. Prie to da prisideda 
neišpasakytai ilgas ir nuobo
dus gyvenimas apkasuose. 
Kareivis atskirtas nuo pasau
lio negali užganėdint savo 
dvasios reikalu ir j ieško susi
raminimo maldoje.

"Bet čia. žinoma, kalba eina 
tik apie tikėjimo indeferen- 
tus. Laisvamanis gi kaip 
buvo laisvamaniu, taip ir pa
siliks juomi. Karėje jisai 
randa tiktai patvirtinimą sa
vo persitikrinimų — jis lieka
si da tvirtesniu laisvamaniu.: 

"Taigi bažnyčia Francuzi
joj nepasidžiaugs ir po karės.. 
Tas laikinas indeferentų 
kaip ir atsivertimas — tai 
ne laimėjimas. Po karės jisai 
vėl išnyks. Francuzų tauta 
sykį nuo bažnyčios pasiliuo- 
savo ir daugiau prie jos tur
but jau negrižš. Apie dabar
tinę gi laikiną permainą gali
ma tąip pasakyti: išlaukinis 
tikėjimo kultas tuo tarpu tru
putį pakilo, bet Romos auto
ritetas visiškai nupuolė.”

"GERBIAMAS FILOZO- 
FAS" VIRTO "GERMA- 

NOFILU."
Pirm karės "Vienybė Lie

tuvninkų" labai garbindavo 
Viduną. Jo raštams ji ne
rasdavo lygių. Tai buvo di
delis išminties žmogus. Ji 
kitaip jo ir nevadindavo, 
kaip "gerbiamas musų filo- 
zofas.” Dabargi tą patį 
Viduną "Vienybė Lietuv
ninkų" vadina jau "germa- 
nofilu," nes jisai simpati
zuoja vokiečiams, o ne caro 
kazokams.

Kaip greitai neteko "loc- 
kos.”

GILTINIETIS "DRAUGO” 
REDAKTORIUM.

Du katalikišku laikraščiu 
vėl susirėmė ir spiovė vie
nas kitam veidan. "Katali
ko” leidėjas ar vedėjas pa
skelbė svietui, kad "Drau
gas" nekrikščioniškas, nes 
ji redaguojąs ex-socijalis- 
tas. "Draugas" gi atsikerta 
tokiu pat aštrumu.

Tos priežasties dėlei "Tė
vynė” primena, kad čia nė
ra ko stebėties, kas redaguo
ja "Draugą,” nes anais me
tais ji redagavo ir ex-gilti- 
nietis Pranas Paršaitis( ti
kras Gabrio brolis).

Mes gi priminsim, kad tas 
pats giltinietis sandarbinin- 
kavo ir "Katalikui." Tas pa
rodo, iš kokių žmonių susi
deda klerikalų veikėjai ir jų 
"krikščioniškos doros" skel
bėjai.

"NAUJIENOS” EIS NE- 
DĖLDIENIAIS.

"Naujienos” praneša, kad 
pradedant su 10 d. spalių jos 
eis ir nedėldieniais. taigi iš 
viso 7 kartus sąvaitėj. "Ne
dėlios Naujienos" busią ga
lima ir skyrium užsirašvt. 
Jos susidėsią iš 8 puslapių 
skaitymo ir 4 mažesnių pus
lapių paveikslų. "Nedėlios 
Naujienas" redaguosiąs p. 
K. Jurgelionis.

Sveikinam!

LIETUVOS LAIKRAŠČIAI 
SUSTOJO.

Kaip dabar pasirodo, tai 
ėjusieji Lietuvoj laikraščiai 
visi sustojo. Ar rusai pasi
traukdami išsivežė visas 
raides, ar išsivarė su savim 
visus darbininkus, kol kas 
nežinia. Sustojusių laikraš
čių vietą, kaip matyt, nori 
užimt pradėjusi dabar eiti 
Tilžėje "Dabartis.”

’ LAISVĖ” APIE S.L.A. 
ISTORIJĄ.

"Laisvė" paminėjo ”Ke 
leivio” protestą prieš S.L.A. 
istoriją, kur neteisingai kal
tinami socijalistai, ir pridu
ria:

”Ta S.L.A. istorija nėra be
šališka ir bepartyviška. 'Ke
leivis’ niekad nekenkė pačiai 
S.L.A. idėjai. Jisai tik savo 
laiku vedė drąsią ir patvarią 
kovą su tais S.L.A. elemen
tais, kurie buvo priešingi re
formoms. Mes gi labai gerai 
žinome, kad tie elementai 
baisiai nusilpnino organizaci
ją. Tą žino ir patsai 'Tėvy
nės’ redaktorius, kuris su p 
A. Strimaičiu išdalies supran
ta. kaip netaktiškai tais lai
kais elgėsi ponai Damijonai
čiai ir kiti. 0 jeigu taip — 
tai kam kaltint 'Keleivį?’ kani 
kaltint laikraštį, kuris daug 
anksčiau, negu Tėvynės’ re
daktorius, pamatė iš kurios 
pusės S.L.A. gręsia pavojus?

"Socijalistai lošė ir tebelo- 
šia S.L.A. svarbią rolę ir jie 
nenori, kad S.L.A. dokumen
tų rinkiny butu falsifikaci
jų-"

NUTARĖ ATSIIMTI VAI
KUS Iš PARAPIJOS 

MOKYKLOS.
Iš Chicagos mums prane

šama labai svarbi žinia. Su
sirinkę šv. Jurgio parapijos 
draugijų delegatai nutarė 
paraginti visus tos parapi
jos tėvus, kad jie atsiimtų iš 
parapijos mokyklos savo 
vaikus.

Vadinas, žmonės pradeda 
jau susiprasti.

A. RIMKA "ATEITIES” 
REDAKTORIUM.

Šiomis dienomis So. Bos
tonan atvažiavo p. A. Rim
ka redaguoti "Ateiti." Te
čiaus jokių permainų tame 
laikraštyje daryti jisai ne
ketina. Taigi ir prie p. Rim
kos "Ateitis" eis tom pa
čiom vėžėm.

“Lietuvių Globos Musų Broliams Lietuviams 
Belaisviams iš Prūsų Lietuvos šelpti” 

Darbų Apyskaita.
(Nuo š. m. sausio mėn. 20 d. iki birželio m. 20 d.)

Pradžioj tebesančios dar ir šiandien didžiosios Europos ka
rės rusų kariumenei buvo nusisekę Įsiveržti Į Prusus ir apimti 
veik visa Mažoji Lietuva. Didesniam karės pasisekimui rusų 
karės valdybos buvo Įsakyta visi Prūsų ramus gyventojai ga
benti Rusijon belaisviais. Jau 1914 metų laipkričio mėnesyje 
buvo pradėta šimtais ir tūkstančiais varyti Prūsų Lietuvos gy
ventojai. kurie miniomis buvo grūdami pėsti iki artimiausių ge
ležinkelio stočių, daugiausia Šiaulių stoties, o paskui traukiniais 
buvo vežami Rusijos gilumon. Tarp išvaromųjų nedaryta skir
tumo — buvo gabenama ir seni ir jauni, ir moters, ir vyrai, ir 
vaikai. Tarp išvaromųjų buvo vokiečių, truputis lenkų ir rodos 
daugiausia Prūsų lietuvių. Tokių belaisvių prigrūsti traukiniai 
dažniausiai ėjo pro Vilnių į Minsko pusę ir toliau Rusijos gilu- 

j mon. Šių belaisvių padėjimas dažniausiai buvo stačiai tragin- 
gas: be pinigų, be šiltų drabužių, išalkę, nuo šalčio pastyrę, ir 
neretai dar susirgę šie belaisviai reikalingi buvo neatidėtinos pa
galbos.

Organizuoti kokia nors pieninga pagalba šiems karės be
laisviams buvo sunku, nes jie buvo laikomi rusų kariumenės prie
šininkais, tečiau karės valdybos ir šiaip vyriausybės perdaug ne
buvo draudžiama šie belaisviai papenėti, drabužiais sušelpti.

Todėl Vilniuje, o ypač tarp lietuvių atsirado būrelis žmonių, 
kurie pradėjo rūpintis šiais belaisviais: prasidėjo per "Lietuvos 
žinias” ir per kitus laikraščius aukų rinkimas, pagalbą suteikė 
jau įsikūręs "Lietuvių Komitetas nukentėjusiems dėl karės šelp
ti.” ir šiaip geros širdies žmonės ir susitvėrusi lietuvių kuopelė 
pradėjo jau sistematingai lankyti pravežamuosius, kad juos pa- 
valgidinus, sušelpus.

Prie šio darbo labiausiai pasidarbavo p. Povickienė, Viktori
ja Liandsbergienė, Jonas-Zigmas Valaitis, Fel. Bortkevičienė, 
Zavišaitė ir daug kitų geros širdies žmonių.

Buvo surinkta apie 800 rublių pinigais, tarpe kurių iš "Lie
tuvių Draugijos Komiteto dėl karo nukentėjusiems šelpti” gau
ta 300 rublių, iš p. Y. 200 rub.. iš D-ro J. Basanavičiaus gautų 
1210 rub., iš Amerikos ir paskirtų Prūsų lietuviams šelpti, — 
240 rublių.

Lietuvių Komitetui ir p. Y. sąskaitos pristatytos. Iš liku
siųjų 300 rub. ant 267 r. perduota tosios kuopelės "Lietuvių Glo
bai” 252.45 kap. sąskaitomis ir 14 r. 55 k. pinigais. Viršminėto- 
sios kuopelės per savo rankas perleista apie 5300 vien suaugusių
jų belaisvių, neskaitant vaikų.

Beto surinkta nemaž skalbinių ir rūbų, kurie buvo išdalinti 
belaisviams.

Tuo tarpu paaiškėjo, jog karės valdyba kitom akimi veizdi į 
Prūsų lenkus belaisvius, negu į pačius vokiečius, kad Petrograde 
buvo net leista sutverti "Visos Rusijos slavų belaisvių Globojimo 
Draugija,” kurios skyrius 1915 m. sausio mėn. 17 d. buvo suma
nyta ir Vilniuje Įkurti. Prie šio skyriaus Įkūrimo buvo pakvies
ti ir lietuviai, kurie mielai sutiko, manydami, jog su pagalba šio 
skyriaus bus galima išreikalauti sistematinga pagalba ir Prūsų

lietuviams, kurie negali būti paskaitomi rusų kariumenės prie
šininkais, tečiaus lietuvai liko neparinkti Į šio skyriaus organiza
ciją ir todėl atsisakė jame dalyvauti. Vienok paaiškėjo vienas 
dalykas, būtent, kad rusų vyriausybė žiuri į Prūsų lietuvius su 
tokiu pat įsitikėjimu, kaip ir į slavus arba lenkus.

Todėl netrukus Vilniaus gubernatoriui buvo paduotas pra
šymas, kad leistų čion Vilniuje įsteigti panašią į slavų "Lietuvių 
Globa.”

šios "Lietuvių Globos” įsteigėjais pasirašė Felicija Bortke
vičienė, Viktorija Liandsbergienė ir Jonas Vileišis, kuriems ir 
leista sausio mėn. 20 dieną virš minėtą "Lietuvių Globą” Įsteigti 
šiais pamatais: "Lietuvių Globa” užsiima Prūsų lietuvių šelpi
mu, suteikdama jiems maisto, drabužių, rūbų, arba duodama 
jiems pinigų, turi teisę priimti tam tikslui aukas, lankyti veža
muosius belaisvius ir t.t.

Išgavę tokį leidimą Įsteigti "Lietuvių Globą” nors be užre
gistruotų Įstatų įsteigėjai vasario 1 d. pakvietė platesnę dalyva- 
vavusių pirm gyvavusioje kuopelėj lietuvių pasitarimą, kokią ir 
kokiais keliais geriausia galima reikiamoji pagalba Prūsų lietu
viams, kaip dabar pravežamiems, taip jau išgabentiems į Rusijos 
gubernijas rytines ar pietines suteikus.

Kad sutvarkius geriaus visą darbą, šiame susirinkime buvo 
nutarta pasikviesti nuolatinis "Lietuvių Globos” sekretorius, 
kuriuo buvo išrinktas Jonas-Zigmas Valaitis, ir kasininkas, ku
riuo buvo išrinktas česlavas Liandsbergis. Kasos knygoms pa
tikrinti buvo nutarta pakviesti adv. Mykolas Sleževičius, d-ras 
Kaz. Pietaris ir VI. Juodyšius. Beto nutarta buvo pakviesti visa 
eilė lietuvių ir lietuvaičių, kurie yra išreiškę norą nešti visoke
riopą pagalbą čion Vilniuje pravažiuojantiems belaisviams. 
Mažesnės šių belaisvių partijos laikinai buvo laikoma kalėjimuo
se prie policijos ir tik susirinkus didesniam pulkui jau vežama į 
Rusiją. (Musų pabraukta. "Kel.” Red.). Todėl buvo prašyta 
\ ilniaus gubernatoriaus duoti leidimą šiems lietuviams lankyti 
kalėjimus, kad belaisviams suteikti pagalba. Dauguma gi tan
kiausiai traukiniais buvo pravežami pro Vilnių.

Pagaliaus buvo nutarta atspausdinti atsišaukimus Į lietuvių 
visuomenę ir Įgalioti žmonių "Lietuvių Globai” aukų priiminėti, 
be to buvo pasiųsta tam tikra telegrama Į Amerikos lietuvius, 
kad ir jie sušelptų Prūsų lietuvius.

1. Pagalba belaisviams Vilniuje.
Kaip aukščiau minėjome pirmą pašalpą Vilniuje yra teikusi 

Šiai kuopelei teko sušelpti
I 
susiorganizavusi tam tikra kuopelė.
5300 suaugusių ir apie 4 tūkstančius vaikų belaisvių, kurie buvo 
papenėti, iš dalies apvilkti, apveizdėti. "Lietuvių Globai’’ įsikū
rus šis darbas ėjo toliau tuo pačiu keliu ir tie patys žmonės yra 
aprūpinę apie 2000 Prūsų Lietuvos belaisvių.

Be to atsirado naujas darbas: karės valdyba pradėjo gaben
ti Rusijos gilumon rusų pavaldinius, gyvenančius pasienyje, bū
tent lietuvius evangelikus, nes i juos buvo žiūrima su nepasitikė
jimu, kaipo vokiečų šalininkus, čion irgi teko išvaromieji žmo
nės globoti, maitinti, aptaisyti, neretai teikti jiems juridišką ir 
kitokią pagalbą. Kai kuriems iš šių ištremiamųjų pasisekė iš
gauti teisę pasilikti čion Vilniuje, taip vienai partijai šių ištrem
tųjų iš Jurbarko buvo leista gyventi "Lietuvių Komiteto” Įsteig
tuose bendrabučiuose, kitai partijai buvo išrūpinta pašalpa ir pa
skolos apie 500 rub. iš "Suvalkų Piliečių Komiteto." Per visą 
apyskaitos laikotarpi buvo suteikta pagalba 3,000 evangelikų.

Paskesniuoju laiku "Globa” yra kreipusis prie musų atstovų, 
prašydama, idant jie išsirūpintų, kad šie lietuviai evangelikai 
nebūtų Rusijon gabenami, kad juos gražintų kaipo ištikimuosius 
pavaldinius.

Šiuo laiku Įsiveržus vokiečių kariumenei i Suvalkų ir žemai
čių žemę. Prūsų lietuvių nebevežama ir net sumažėjo išgabena
mų evangelikų-lietuvių skaičius, bet nuolat atsiranda visa eilė 
nukentėjusių dėlei karės, kurie dėlei šiokių ar tokių priežaščių 
laikinai patenka i kalėjimus. "Lietuvių Globa” ir šiems žmonėms 
suteikia pašalpą, kiek tat yra vyriausybės leidžiama.

II. Pagalba belaisviams Rusijoje.
Pravežamieji pro Vilnių belaisviai visados prašydavo neuž

miršti jų ir Rusijoj. Nuo ištremtųjų "Globa” pradėjo gauti lai
škų, kuriuose buvo piešiamas baisiai vargingas gyvenimas. Kad 
suorganizavus kokią nors pagalbą šiems belaisviams jų apsigy
venimo vietose, buvo nutarta pasiųsti "Globos” vardu Įgaliotinis. 
Važiuoti tuo tikslu Rusijon buvo sutikęs atstovas Pr. Keinys, 
atsisakęs net kelionės išlaidų pridengimo, ir inžinierius Stepo
nas Kairys, šiedu Įgaliotiniu apvažiavo Voronežo, Saratovo, Sa
maros ir Simbirsko gubernijas ir apsilankė belaisvių gyvenamo
se vietose. Jiems pasisekė patraukti prie pagalbos belaisviams 
lietuviams šelpti vietinės organizacijos, surasti žmonių, kurie 
yra apsiėmę vietoje teikti šiems belaisviams pagalbą. Buvo pa
ruoštas tam tikras ankietos lapelis, kuriuo yra renkamos žinios, 
kur belaisviai lietuviai gyvena, kiek gauna iš vyriausybės, kie£ 
iš Amerikos konsulio. kursai rūpinasi apskritai Prūsų ištremtai
siais, ir kiek gauna pagalbos nuo vietinių organizacijų. Sužino
ta kur yra lietuvių. Pasirodė, kad dalis ištremtųjų išgabenta 
dar Į tolymesnius Rusijos apskričius ir net Sibiran, ir kad visi 
ištremtieji aplankyti visai nėra galima. Pasisekė užmegsti ry
šiai su apsigyvenusiais Saratove, Alatyriuje. Kamyšine. Simbirs- 
ke. Taškente, Balandoj ir kitose vietose. "Globos” įgaliotiniai 
yra susitarę su visa eile žmonių, kurie apsiėmė nuolat rūpintis 
šiais belaisviais ir nuo jų yra gaunamos žinios, kiek ir kur pagal
ba yra reikalinga. Be to gaunamos žinios nuo pačių belaisvių. 
Pasiremdama šiomis žiniomis "Globa" yra išsiuntusi Saratovan 
600 rub., į Alatyrių 500 rub., Kamyšinan 245 rub., Simbirskan 
’ 10 rub., Orenburgan 115 rub., į Balandą 40 rub., į Olešną 10 rub., 
į Samarą 10 rub., į Sterlitomaką 6 rub., į Sekretariskoje 25 rub., 
Mrakovan 10 rub.

Feliciją Bortkevičienę "Globa” yra pasiuntusi į tas vietas, ka
me belaisvių esama; jai gal pasiseks aplankyti net Sibire gyve
nančius, kad ir ten nepalikus šių belaisvių be reikalingos pašal
pos. Nuo belaisvių apturima visa eilė laiškų, kurie geriausiai 
illiustruoja jų padėjimą. Reikia pastebėti, kad daugelis iš jų 
jau pradeda labiaus susiprasti, jog jie yra lietuviai ir mielai jieš- 
ko lietuvių užtarties. Todėl su didžiausiu džiaugsmu jie skaito 
lietuvių spaudinius ir knygas, kurie jiems buvo pasiųsta. šie 
laiškai, kaipo įdomi medžaga, bus galima kuomet nors išspaus
dinti.

(čia seka kasos apyvartos atskaita, kur pažymėta, kad iš 
Amerikos Letuvos šelpimo Fondo gauta 1,100 rub., iš S.L.A. tau
tiškųjų centų 2,000 ir iš Gelbėjimo Fondo $2,000. Įplaukų išviso 
turėta 7,781 rub. 12 kap. Pašalpai išviso išleista 3,218 rub. 73 
kap., kasoj lieka 4,562 ir 39 kap. Red.)



KORESPONDENCIJOS bės?! Juk Liet. Beno Kliu
bas ir į jį trepai į šokių sve
tainę yra arčiau už socijali
stų kliubo. Ir tą vakarą, 
kaip sykis Liet. Benas turė
jo savo repeticiją ir priver
kti buvo vaikščiot apie tą
sias duris ir langą... Kam 

' svetimus griekus sukraut 
vieniems socijalistams? Iri 
ką "Sietyno" vadovas ma
not tuomi atsiekt?

* • •

Kuomet p. M. Petrauskas ! 
atvyko į Shenandorį, tai 
"Sietynas" pradėjo mobili-| 
zaciją: išsiuntinėjo kelis tu
zinus atviručių, kviesdami. 
sau "tinkamus” prisidėt iri 
remt "Sietyną;” vaikščiojo 
po stubas ir smukles, kal
bindami merginas rašyties 
prie choro. Tas viskas ge
rai.

Tik labai atsargus buvo, j 
kad neįsileist kokio kores
pondento. Bet — apsiriko... 
Sumobilizuota labai didelis 
pulkas, tik žalia medega, 
užtai karė su socijalistais 
ir 
blogiau sekasi, negu ru
sams su vokiečiais.

"Lietuvių Teatrališka" ir

SHENANDOAH, PA.
M. Petrauskas. "Sietyno” 
politika. Vaidinimai. Ba- 

liai-koncertai. Socijalis
tai. Teatrališka kuo

pa.
Atvykus p. M. Petraus

kui į Shenandorį lavinti 
"Sietyno" narius scenos dai
lėje, "Sietynas” daugiau ir 
veikia.

Kas do vienas tas "Siety
nas" ir iš kokių elementų 
susideda, skaitytojai patįs 
spręskit iš paduotos "Siety
no” veikimo taktikos.

"Sietyno" vadovai suside
da iš laisvamanių ir seniau 
buvusių ex-socijalistų... — 
dabar vadinas "bepartvviš- 
kais."

Nuo pat susitvėrimo, 
"Sietynui" nekaip einasi, 
nes žmonės į parengtus "S." 
vakarus nesilanko skaitlin
gai. Mat nesykį publika li
ko "Sietyno" apvilta, kuo
met išgarsina, kad bus gra
žių dainų, atsilankiusioji 
publika jų neišgirsta ir ne
mato žadėtų jai "linksmy
bių." Arba vėl išgarsina, 
kad rengia koncertą naudai 
nukentėjusių nuo karės, bet 
po koncertui pasirodo, kad 
tik kelintas nuošimtis bus 
skyriamas karės pavargė
liams, o šiaip susišelpia pats 
"Sietynas" (apie tai jau bu
vo rašyta).

13 d. rugsėjo "Sietynas" 
buvo parengęs balių ir kon
certą (koncertas 
iš 5—6 dainelių), 
susirinko mažiau 
"Sietyno" chorą, 
tis, — perbrangųs 
ir paties "Sietyno" 
pasėta visuomenėj 
kanta. Bet kuomet kompo
zitorius M. Petrauskas ste
bėjosi, kodėl Shenandory 
iš taip didelio skaitliaus lie
tuvių tiek mažai koncertan 
atsilankė, tai "Sietyno" tūli 
vadovai kaltino socijalistus, 
buk socijalistai neatsilanką 
į šokius, jie žiūrį tik per lan
gą ant "sietyniečių," juokus 
darą ir t.t. šie išsitarimai, 
tai kompromitacija socija
listų, o teisybės nei krislo. 
Jei mažai socijalistų atsi
lankė į šokius, tai todėl, kad 
socijalistai menki šokėjai, 
jie ko kito, geresnio lavina
si vieton šokių, 
parengtus "S." 
socijalistai visuomet skait- džiai nustebino susirinkusią 
lingiau atsilanko, negu šie- minią ir pačius gydytojus, 
tyniečių į socijalistų pra- nes niekas netikėjo, kad nuo 
mogas.

19 d. rugsėjo, toj pačioj j 
svetainėj. "Sietynas” laikė 
reguliarišką repeticiją, j 
"Consilium Facultatis" ope
retės. Norėdami "S." vado
vai socijalistus da labiau 
įžeist ir p. Petrausko akyse 
pažemint, užsidengė iš vi
daus svetainės langus, užsi
darė duris, prie durų pasta
tė "vačmoną" ir viską darė, 
buk tai "apsigindami" nuo 
socijalistų žiūrėjimo į sietv- 
niečius; mat, socijalistų 
kliubas ir knygynas randasi 
greta tos svetainės. Bet so
cijalistai į tai neatkreipė 
atidos.

Kaip socijalistai atsineša 
i "Sietyną”? 21 d. rugsėjo 
LSS. 28 kp. turėjo extra su
sirinkimą. Paprašius "Sie- 
tyno” delegatui, nutarė pa
skolint "S.,” be jokio atlygi
nimo, visas savo kėdės teat
rui. O 22 d. rugsėjo į "Sie
tyno” vaidinimą "Consilium 
Facultatis” ir patįs atsilan
kė.

Už tokį socijalistų 
lankumą "Sietynui," "Siet. 
vadovas 
cijalistus per "Ateitį” (No. 
38 š. m.). štai kaip ten 
skamba: "Buvo irgi nepra
stų klausytojų. Tokiais 
klausytojais buvo publika iš 
užimamos socijalistais sa
lės.” "...ir jie visą laiką ga
vo dovanai pasiklausyti.”

Kodėl, maskuotas rašyto
jau, neparašai grynos teisy-

susidėjo 
Publikos 
už pati 

Priežas- 
tikietai 
vadovų 
neapy-

I

Iš ARGENTINOS. 
Dėlei "Vargdienio" su

Kaštonu polemikos. 
"Keleivio” No. 24 tilpo

P-

Kaštonas taip-pat rašė tei
sybę ir faktą patvirtinu, 
nors pats priguliu prie tos 
pačios valdybos. Ar mes py
kšime, ar ne — faktas pasi-pa*d____ ,_ ___ _____ r___

šalpos draugijos "Vargdie- ]iks faktu. Reikia bent atei-
|
nio" valdybos” polemika — !tyj stengties tokių klaidų 
atsakymas ant dviejų p. nebedaryt. Buvo nutarta 
Kaštono korespondencijų, užprenumeruoti laikraščiu

— Kuris nelabasis musų po 2 egz.: "Kovos,” "Kelei- 
valdybai garbę įžeidžia, ra- vio" ir "Laisvės;” kiti pini- 
šinėdamas iš musų miestelio gai knygoms. O mes sauva-

— stebisi "Vargdienio" na- Lietuvninkų” ir "Jaunąją 
riai. Lietuvą," kurių susirinki-

Tarpe kitko, kaip* aš vis mas nebuvo nutaręs išrašy- 
lieku bešališkas ir nenoriu ti.
per laikraščius kritikuotis, '»Vargdienio" valdyba sa- 

jtfiP ^„s.ta.me momen^e du‘ ko, buk aš balsavęs prieš lai- 
. kraščių užprenumeravimą, 

valdyba pn- tas netįesa. aš sakiau, kad 
-- .’ negerai darom užprenume-

i laikraščius be 
. Ir aš 

ne tiek norėjau laikraščių,

žinias iš lietuvių gyvenimo, ]jai užprenumeravom "Vien.

čiau buvęs.
Bet kad "V." *' ‘ ‘

I meta tu korespondencijų ra- 
svmą man ir vadina netei- ri]Xdami T " "A*singu korespondentu, tai d“"uįjos 
verčiamas esu ištarti viešai
savo nuomonę, 
aš taip manau, kad p. Kaš
tonas yra rašęs iš dalies tei-

"V 7 • • VJC»V4
v įsupirma, kjek knygų, nes musų drau-

sybę, nes aš kaip neskaitau įaikraščiu

gijoje reikia, kad butų dau
giau išrašoma knygų, o ne

jo korespondencijos, kaip 
"Liet? Teatrališka'kuopa*" i nestudijuoju, niekur neran- 

:du, kad butu kur neteisin
ga.

_ _ Į "V.” valdyba rašo,
LSS. 28 kuopos nutar^su^*-i.Kaštonas rašęs neteisybę ir 
vienvt ir bendrai užlaikvt j Keleivio No. 9 š. m. Kad 
kliubą ir knygyną, kad nuo tada draugija pradėjus; 
smarkiau galima butų veikt ^?nen?’ ^k„llk^S kalauju, — tą dovaną ati-
socijahstams politikoj, o pirmininku M. Grims. t;VT.o1-orri VočeJLu
Teatrališkai kuopai scenoj Tatp p. Kaštono nėra rasy- 
ir abelnai kultūros srytyje. ta- 
Iš "sietyniečių" pusės ban- t. - 
domo darbas suardvt. šiuo- tyčia perskaičiau ir niexo

Baigdamas turiu jums, ar- 
gentiniečiai, pasakyti, kad 
aš nesmi Kaštonas ir aš nei 

kad kokių korespondencijų nė
rašiau. Da nekurie ketino
te mane apdovanoti "aki
niais” ir "naujais danti
mis," ko aš nuo jūsų nerei-

- ■ — - - duokit tikrajam Kaštonui.
Rugpiučio 10, 1915.

Gavęs tą numerį "Keleiv.”!
BUENOS AIRES, ARGEN. 

mi tarpu pavardes užtylė- panašaus neradau. Tas pri- Jaunas lietuvis nusižudė; 
sju> “ įmetama ne M. Griniui, bet —•

Gal-but, kad p. M. pet- : Juozui Šatkauskui. Malo- 
rauskui šis sykis bus pasku- nokite da kartą tą numerį 
.............. ~ perskaityti ir atrasite teisy

bę. M. Griniui primetama 
agitacija pragerti "V.” liku
sius pinigus. Tas gali būti, 
išdalies, irgi teisybė. Tiktai 
ne šiais metais tas buvo, bet 
1912 ir 1913 m., kuomet 
"Vargdienis” buvo nusilp
nėjęs.

Mano nuomone, tas yra j 
tikra teisybė, nes nei vienu 
nebuvo galima užsitikėti: 
kas dabar yra visiems ne
skanu prisiminti. Be abejo
nės, butų gal taip ir atsiti-j 
kę, jeigu ne p. Simonas Čia- 
pas, kuris nuo to "Vargdie
nį" apsaugojo. Jis buvo iždi
ninku ir pas jį buvo pinigai 
padėti, nes jis vienas buvo 
tobuliausis iš visų tame lai-; 
ke narių, kurie prigulėjo; 
prie "Vargdienio." Tik jam 
pasidėkavojant išliko $100 
iki vėl 1915 metais "Varg-į 
dienis” atgimė.

O kur buvo keliatas pesų

tinis ”tripas” pas sietynie- 
čius (nesakau į Shenando- 
ri), nes "S.” neišbrenda iš 
skolų.

Yla iš Maišo.

COAL DALE, PA.
Palaidojo gyvus. 9 žmonės 
išbuvo užgriuvę kasykloj 

6 dienas; visi išgelbėti.
Rugsėjo 27 d. netoli šito 

miestelio užgriuvo Fosters 
Tunel kasykloje 11 anglia
kasių. Dviem iš jų pasisekė 
antrą dieną išeit iš po griu
vėsių, kiti-gi 9 turėjo kan- 

jkinties požeminiame grabe 
ištisas 6 dienas, kol 3 d. spa- 

į lio gelbėtojai, prasimušę per 
griuvėsius ir vandenį, pa
matę 200 pėdų gilumoj 3 
šviesas, kurias turėjo visi

Į šiaipgi, 9 nelaimingieji ir, dalipę iki 
vaidinimus jų, rado visus gyvus, kas di-

prie-
n

"išreklamavo" so-

prisirinkusių požemyj gazų 
begalėtų žmogiška gyvastis 
pasilaikyti.

Užgriuvusieji buvo taip 
silpni, kad juos prisiėjo nu
gabenti ligonbutin. Per 6 
dienas jie išbuvo veik be 
maisto; kad palaikyti gyva
stį, gėrė aliejų ir graužė 
kaulus (Pastarąjį sakinį pa
imame iš kito koresponden
to. Red.).

Tarpe užgriuvusių buvo 
ir du lietuviu: J. Laigonas, 
24 m. vaikinas ir K. Mato- 
kas. 30 m. nevedęs vyras.

Katastrofos priežaščia 
yra Kompanijos kaltė, nes 
kasyklos nebuvo užlaikomos 
sulyg įstatų: nebuvo išva
džiota skersaskylių per py- 
lėsius dėl išlipimo į viršų lai
ke nelaimės.

Šis baisus atsitikimas yra 
mums angliakasiams pamo
ka, kad balsavimo metu ne- 
atiduotumėm savo balso už 
alų ir cigarus ir nebalsuotu
me už tokius Isick Davis, 
kurie turi toj pačioj kompa
nijoj šėrus, bet išsirinktu
me inspektorius ir užveiz- 
das iš darbininkų tarpo.

S. Savickas.

t

i

Nežiūrėk i mokytumą, kaipo 
i vainiką, kad juo gražintis, nei 
kaipo Į karvę, kad iš jos maitin
tis.

Dirbk savo gyvenimo darbą, 
tobulindamas ir gerindamas sa
vo dvasią, ir tikėk, kad tokiu 
budu vaisingiausia prisidėsi 
prie pagerinimo bendrinio gyve
nimo.

! valandų į dieną. Rodosi 
kad visai maži iš darbinin
kų pusės pareikalavimai, o 

į vienok kompanija nei nema
no darbininkams nusileisti, 
manydama, kad pas darbi
ninkus nėra vienybės; ka
dangi streikas jau tęsėsi su- 
virš dvi sąvaiti, tai daugelis 
darbininkų grįžta darban, o 
kiti dar laikosi.

Minėta dirbtuvė išdirbi- 
nėja mašinas, su kuriomis 
gamina amuniciją. Iš tos 
priežasties, daugelis vokie
čių mašinistų tapo prašalin
ta iš minimos dirbtuvės.

Ir dabar, ažuot išpildžius 
tuos menkučius darbininkų 
reikalavimus, kompanija iš
leidžia desėtkus tūkstančių 

i dolerių nusamdymui milici
jos ir policijos, kad "palai
kyti" neva Suvienytų Vals
tijų tiesas ir "apsaugoti” 
dirbtuvę, geriau sakant, ap
saugoti tuos streiklaužius, 
kurie laike streiko dirba 
kenkdami iškovoti geresnes 
darbo sąlygas.

Streikierių ūpas geras, jie 
yra pasiryžę kovoti iki ga-! 
lutinam laimėjimui. Vie
nok, negalima tvirtinti, kad I 
minimos dirbtuvės darbi- dabar nepadariau 
ninkai laimėtų kovą, kadan- pensams apmokėti, 
gi daugelis darbininkų ; y "
streiklaužiauja. Yra ir lie- darysi "biznį,

PLYMOUTH, PA. 
Negadinkit kunigui biznio!

Protestuoju, po šimts py
pkių, prieš "Keleivį" ir rei
kalauju, kad redakcija ir 
bendradarbiai paliautų rašę 
laikraštyj ir barę tuos žmo
nes, kurie girtuokliauja, nes 
mano giminaičiui kun. Stru- 
ckui tuomi gadinate biznį.

Aš tą galiu darodyti fak
tiškai. 19 liepos š.m. buvo 
surengtas piknikas, kurį 
parapijonai vadino "kermo
šium.” Buvo ir šventoj ba
žnyčioj apgarsinta, kad San 
Souci Parke bus "musų lie
tuviškos šv. Kazimiero pa
rapijos kermošius ir viskas 
eis šventos bažnyčios nau
dai."

Teisybė, viskas tas buvo.
"Kermošiun" susirinko 

šimtai parapijonų. Kadan
gi nuo Parko į karčemą eiti 
buvo apie pusę mylios, tai 
visos "kermošiaus" links
mybės atlikta daugiausia 
krūmeliuose.

Prabaštėlis bėdavoja, kad 
visai menką biznį "kermo
šiuj" padaręs, sako: "Mis- 
įlinau ištikro, kad padarysiu 
nemažiau, kaip $800.00, o 

i nei eks-

Kur-gi tu čia žmogus pa- 
, kad nebuvo

LAWRENCE, MASS.
I.W.W. unija mirė, bet aš 

jos turtui neduosiu nu- 
mirti.

I.W.W. Lietuvių Skyriaus 
6-ta kuopa pereitais 1914 m. 
stovėjo kaip mūras tvirta. 
Joje priklausė apie 1,600 
narių. Bet tolyn, vis ėjo 
mažyn, kol unijos skyrius 
visai nepakriko.

Sunku suprasti, keno čia 
kaltė, kad taip didelė susi
pratusių darbininkų minia 
apleido taip svarbią pir- 
myneigos poziciją. Man 
matos, tai bus kaltė pačių 
darbininkų.

Aš, kaipo buvęs 1914 m. 
laiku protokolų raštinin
kas, gerai pamenu, kad mi
rus I.W.W. unijai liko pas; 
jos narius turto — pinigų. 
Tie pinigai buvo uždirbti 
veiklesnių unijistų triusu, 
kaip antai: 20-tas Lavvren- 
co lokalas turėjo gražią sve
tainę ir lietuvių 6-tam sky- 

I riui duodavo žiemos metu 
rengti šokius. Šokiai nusi
sekdavo ir likdavo gero pel
no, bet tas pelnas nebūdavo 
atiduodamas lokalui. Visi 
tie pinigai buvo dedami pas 
Lietuvių Skyriaus kasierių 
p. K. Viduną ir skiriami agi
tacijai ir kitiems unijos sti
prinimo reikalams.

1914 metams pasibaigus 
iškila tarpe darbininkų sui
rutė. Pradėta nepasitikėti 
valdyba ir t.t. P-no K. Vi- 
duno vieton, kasierium tam
pa išrinktas p. J. Likas. Pas 
p. J. Liką ir iki šiol randasi 

į keli doleriai. Pas p. K. Vi
duną taip-pat randasi kele
tas dolerių. Kaip protokolų ras buvo įvairus pilnoj to 
knygos rodo, už ženklelius I žodžio prasmėj. Buvo pra

kalbų, keturių tautų chorų 
dainos ir t.t.

Pirmiausia kalbėjo socija- 
listas aldermanas Wm. E. 
Rodriguez, nurodinėdamas 
gyvenimo sąlygas keletą 
metų atgal, ir dabar. Gyve
nimo reikmenos brangsta, o 
mokestis už darbą nekįla. 
Kvietė prie vienybės ir ra
gino proletarijatą kovoti už 
ateities pagerinimą.

Po prakalbai, sekė ketu
rių tautų chorų dainos, jų 
tarpe dainavo Chicagos lie
tuvių chorai. Chicagos Lie
tuvių socijalistų choras, 
Naujos Gadynės choras, po 
vadovyste J. Noreikio, Lai
svos Jaunuomenės choras 
po vadovyste J. Katiliaus, ir 
Lietuvių Kvartetas. Visi 
sudainavo gerai. T. Bellum- 
li, baritonas, sudainavo ita
liškai solo kompanuojant 
mandolinų orkestrai; jo pui
kus baritono balsas, užžavė
jo publiką ir sukėlė nepa
prastą entuzijazmą; buvo 
net kelis syk iššauktas.

Toliau, italų socijalistų 
mandolinų orkestrą griežė 
dainą, kurių stygų virpėji
mas taria žodžius, sudary
dami ilgą meliodiją. Nuti
lus paskutiniam akordui, 
publikoj pakilo audra aplo
dismentų ir daugelį sykių 
kartojasi taip vis su naujo
mis illiuzijomis.

Pusėtinai gerai sudainavo 
finų socijalistų choras.

Programas buvo gana il
gas, sulyg jo skyrių, manė
me, jog vokiečių socijalistų 
choro jau nebus. Bet štai, 
staiga išeina ant pagrindų 
didžiausias būrys. Vyrai 
seni, žili, daugelis plikų. 
Ogi, kaip uždainavo!!! Bal
sai geri, gerai išlavinti; — 
net svetainė dreba. Tai 
bent germanai, bent išsila
vinimas!

Vakaras užsibaigė lioteri- 
ja mandalinos, lakiojančia 
krasa, ir šokiais.

Rugsėjo 26 d. Dramatiš
kas ratelis statė scenoj tri
jų veiksmių dramą: "Pir
mi žingsniai." Veikalas api
ma sukilimų laikus Lietuvo
je. Protarpiuose sudainavo 
keletą dainelių Ch. Liet, vy
rų choras ir LSS. 81 kp. mi
šrus choras, 
sekė gerai.

i

tuvių geras būrelis minėtoj 
šapoj dirbančių.

M. B. Vasiliauskas.

: I priežastis—skurdas.
Šią tolimą ir mažai kam 

1 žinomą lietuvių kolioniją 
i sujudino ir daug kalbų su

nkelė jauno, 23 m. amžiaus 
' į lietuvio, Izidoriaus Staš- 
■ kaus, saužudvstė.

j Staškus atėmė sau gyvas
tį su pagalba nuodų ir šūvio 

■iš revolverio į smilkinį, rug
piučio 3 d., po pietų, Bota- 
niškam sodne.

Prieš mirtį paliko mano 
vardu laišką, kuriame rašo, 
kad nutaręs nusižudyti iš 
priežasties skurdo ir var
gingo gyvenimo, nes netu
rįs vilties sulaukti geresnių 
laikų. Laiške prašo nepara
šyti apie jo saužudystę tė- 

I vams.
Velionis paėjo nuo Viduk

lės. Raseinių pav., Kauno 
gub. Į Buenos Aires atvy
ko laivu "Gotha” 17 gegu
žės, 1912 m. Prigulėjo prie 
čionykštės lietuvių "Diego" 
draugijos, iš kurios prasiša
lino pereitais metais, prisi- 

pa? p? Ju?z« SaTkau^bu’ dMa™as. prie naujai tveria; 
rasi ’’V-nio” pirmininką, tai ™s Socijalistų Sąjungos, is 
nei p. Kaštonas, nei pats me
fistofelis nežino, kur tie pi
nigai dabar yra. Tik vie
nas drg. K. Tamošiūnas, at
naujinus draugiją, prašė at
skaitų p. J. Šatkauską. Bet 
vietoj atskaitų, p. J. Šatkau
skas išvadino K. Tamošiūną 
taip, kad musų kalboj einan- 
tie laikraščiai nespausdintų, 
už tai aš ir nerašau kaip.

"Keleivio” No. 44 Kašto
nas aprašo apie "Ženočius" 
— vedusius; tas irgi teisy
bė, ką Kaštonas rašė.

Nors jus ir labai įsižeistu- 
mėte šitais mano teisybės 
patvirtinimais, bet kągi, 
broliai, daryti, kad negali
ma tokių dalykų užtylėti. 
Teisybė visada duria į akis.

Jeigu mes tą "nelabąjį” 
Kaštoną norime sukritikuo
ti, tai turime greičiausia 
prašalinti savo piktus pa
pročius, tuomet netik mes 
Kaštoną sukritikuosime, bet 
apie musų darbus niekas 

[blogai nebeišsitars. Tame 
, ir faktas, jeigu jus mane ne
būtumėt skaitę Kaštono ko
respondencijos autorium, 
nebūtų man reikėję prirodi- 
nėti faktus ir užimti laikra
štyje vietą. Nes man labai 
i nemalonu išrodinėti visuo- 
i menei tokį musų nekulturin- 
[gumą. O kiek gėdos nuo 
i svetimtaučių už darbus mu- labai 
isų nekuriu ženočių. 
i Apie paskyrimą 80 pesų vo gerai išsigėręs, 
laikraščiams ir knygoms Senas Singelis.

I

I

i

•?

kurios tikrai nežinom: tapo 
prašalintas, ar pats prasiša
lino.

Su mažoms pertraukoms, 
veik visą laiką dirbo kaipo 
kalvio pagelbininkas. 31 d. 
liepos š. m. tapo paleistas iš 
dirbtuvės dėlei stokos dar- 

;bo. Bedarbė sunkiai atsi
liepė ant velionio ir privedė 
jį prie saužudystės. Gimi
nių ir artimų pažįstamų ne
turėjo, tai ir laidotuvėms 
nebuvo kam užsiimti. La
vonas tapo patalpintas La 
Morge universitete prie me
dicinos fakulteto, dėl autop- 

| sijos, kur gal ir bus atiduo
tas studentų praktikai.

K. Kavaliauskis.

I (guzikus) pinigų geroka su- 
I ma randasi da ir pas p. T. 
Markevičių. Kada pradėsi- 

i me jieškot, manau, surasime 
j ir daugiau užsilikusio pas 
; buvusius unijos narius tur- 
; to.

Tuo budu, aš atsišaukiu į 
l buvusius Lawrenco I.W.W. 
narius su šitokiu patarimu: 

! paprašykime dabartinį ka- 
i sierių p. J. Liką, kad jisai 
!už likusius pas jį pinigus, 
kurius jis turi, paimtų sve
tainę, padarytų apgarsini
mus ir sušauktų visus buvu
sius unijistus. Susirinkę 
mes galėsime bendrai nu
tarti, kokiems tikslams turi 
būti sunaudotas likęs unijos 
turtas. Ar mes jį paskirsi- 
me sušelpimui nelaimingų
jų karės aukų Lietuvoje, ar 
apšvietai ir mokslo reika
lams, vis tik bus sąžinin
giau pasielgta, negu kad lei
stume bendriems musų cen
tams pasilikti užmirštais- 
pavienių ypatų kišenėse.

Musų unija mirė, bet ne
duokime mirti jos turtui, 
kurį mes galime sunaudoti 
labai svarbiems labdarybės 
tikslams.

A. J. Remeikis,
117 Lawrence st., 

Lavvrence, Mass.

CHICAGO, ILL.
Socijalistų pramogos.

Rugsėjo 25 d. atsibuvo 
LSS. 22 ir 37 kuopų bendrai 
parengtas vakaras.

kur sutilpti vienoj karče
moj. Kad ' _ -
tum pasamdęs 3 karčemas, 
tai para pi jonai butų biznį 
padarę Vėlus jau loikas bu
vo, kada teko eiti pro karče
mą, kurioj sėdėjo gražus 
būrelis Struckaus parapi-

kunigužis bu-

Vaka- Pon^ *r davatkų. Visos bu-

MINERSVILLE, PA. 
Nusišovė lietuvis.

Pranas Jurkša atėmė sau 
gyvastį, nusišaudamas iš re
volverio. Saužudystės prie
žastis tikrai nežinoma. Spė
ja dvejopai: šeimyniški ne
sutikimai ir šykštumas.

Velionis statėsi Mar Lin 
parke stubukes ir pasidarė 
kiek skolos, dabar blogi lai
kai, negalėjo taip greit atsi
lygint, turėjo paskolą mo
kėt bankai, manoma, kad 
todėl ir nusižudė.

Jurkšas buvo pavyzdin
gas ir blaivus katalikas, tik 

šykštaus budo. Vie
nok saužudystės dienoj bu

PROVIDENCE, R. I.
Retai kada tenka patėmyt 

iš musų miesto žinių-žinelių 
pirmeiviškuose lietuvių lai
kraščiuose. Lietuvių gyve
na čia diktokas būrelis ir 
tarpe jų randasi keletas pir
meivių; bet kaip vieni taip 
kiti sukasi tame gyvenimo 
užburtame rate absoliutiš
kai nieko neįdomaudami a- 
pie savo būvio pagerinimą. 
Kiek darbuotasi, kiek ener
gijos išeikvota, kiek iškaš- 
čių ant to padėta, ir viskas 
pasilieka balsu šaukiančiu 
tyruose. Abelnai. musų lie
tuviai apšvieta neįdomauja.

Pastaraisiais laikais, kaip 
visur kitur darbininkai ko
voja už savo būvio pagerini
mą, taip ir musų miesto dar
bininkai toje kovoje neatsi
lieka. Pora savaičių tam 
atgal sustreikavo Brown & 
Sharpe automatiškų mašinų 
dirbtuvės mašinistai, reika
laudami 8 vai. darbo dienos, 
su tuomi pačiu atlyginimu, 
kurį gaudavo dirbdami 10

vo jau gerokai "apsidulki- 
nę” ir giedojo "žilą oželį,” o 
kiti turavojo: "Tu, berneli, 
šuniena, priviliojai nevie
ną." Mane pamačiusios ėmė 
šaukti: "užfundyk! užfun- 
dyk I nes tas viskas ant Die
vo garbės!"

Nors duosnios davatkėlės 
ir darė kunigėliui biznį, bet 
pirmeiviškesni žmonės, ku
rie skaito laikraščius, tame 
jėzuitų "kermošiuj" nesi- 
linksmino. Už tai 12 d. rug
sėjo kun. Struckus, tuoj po 
evangelijai perskaitė žo
džius išimtus iš "Šakės” ku
nigo Bimbos pamokslo ir 
išniekinęs darbininkiškąją 
spaudą, pasakė: "kurie skai
to 'Keleivį* ir ’šakę’ — su 
velniais pekloj po smerčio 
svils, jeigu jų gyvų nenu
trenks perkūnas." O prie
žastis šitokio ant darbinin
kiškos spaudos užsipuldinė
jimo yra ta, kad pirmeiviš
ki laikraščiai nuolat agi
tuoja už apšvietą, bara dar
bininkus už smukles iš ku
rių kunigai daro sau biznį.

Taigi, jei socijalistiški lai
kraščiai nori, kad kunigai 
ant jų neužsipuldinėtų — 
lai tyli ir neagituoja prieš 
smukles, lai negadina kuni- 
gužiams biznio, o jie tylės 
kaip oisteriai susičiaupę.

Kunigo giminaitis.
GARDNER, MASS. 
Socijalistų veikimas.

LSS. ir S. P. 89 kp. paren
gė 25 rugsėjo "lioteriją” ir 
šokius. Pavyko gerai iš vi
sų pusių. Pastebėtina, kad 
niekas nevarė konkurenci
jos prieš socijalistus, kaip 
seniaus kad būdavo. Per
traukose buvo traukiami bi
lietai išlaimėjimui. Pirmą 
dovaną gavo drg. J. Pilkau
skas, antrą A. Adomaitis. 
Trečią laimėjo mergina, tik 
nepamenu vardo. Pelno kuo
pai liks keletas dolerių. Su
rengime pasidarbavo dau
giausia drgg.: A. Aaomai- 
R. Mačys, J. Nalivaika; ki
ti į fėrus žiurėjo kaip ir pa
šaliniai.

Darbai eina silpnai; jau 
2 metai kaip bedarbė siau
čia. Daug lietuvių išvaži
nėjo į kitas vietas jieškoda- 
mi darbo. Viena kompani
ja gavo užsakymą 5-kiems 
milijonams karabinų; užsa
kymą davė sąjungininkai iš
dirbti iš medžio karabinams 

P. čereška. apysodus. Onytė.

Viskas nusi-
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

— Maike, dabar tu manęs 
tamsunu jau negali vadinti!

— Kodėl?
— Nes aš prisirašiau prie 

katalikiškos darbininkų so- 
saidės, kurios apiekunu yra 
šventas Juozapas, panelės 
švenčiausios vyras.

— Tas ir parodo, tėve, kad 
tu esi tamsunas, nes apsi
švietęs žmogus nesirašys 
prie tokių draugijų, kurios 
renkasi savo globėjais senai 
jau mirusius žmones. Gy
viems žmonėms, kurie nori 
gyventi ir kovoti už savo 
ouvį, tokia draugija visai 
netinka.

— Vaike, mes ir kovosime 
už savo būvi. Mes išsirin
kom šventą -Juozapą dėl to, 
kad jis saugotų mus nuo su
klydimo ir vestų mus doros 
.keliu.

— Ką tu vadini, tėve, su
klydimu?

— Suklydimas, vaike, yra 
tas, kas ir bedievybė. Ka
da žmogus pradeda neklau
syti kunigų, ima kelti revo
liucijas ir griauti iš pamatų 
visą tvarką, tai tas jau ne
sutinka su Kristaus mokslu 
ir mes sakom, kad toks žmo
gus yra paklydęs.

— Iš tavo kalbos išeina, 
tėve, kad šita jūsų draugija 
yra sutverta ne darbininkų 
reikalams ginti, bet mokini
mui jų nuolankumo ir ilges
niam palaikymui jų vergi
joj. Nes kaipgi galima pa
daryti pasaulyje ką-nors ge
resnio be revoliucijos?

— Maike. tu bedieviškai 
kalbi. Tikras katalikas re
voliucijos negali kelti, nes 
tai butų griovimas Dievo 
darbų. Kaip Dievas svietą 
sutvėrė, taip jis ir turi būt. 
Mes, vaike, per silpni esam 
ji taisyt.

— Klysti seni, ir klysti la
bai storai. Ne Dievas mu
sų gyvenimą sutvarkė, bet 
mes patįs. Tvarka, papro
čiai, Įstatymai ir kiti tam 
panašus dalykai — vis tai 
musų pačių darbas. Bet jei
gu toji tvarka jau pasenus, 
jeigu ji šiandien jau nebe
tinka. tai kodėl gi bijoties 
ją pataisyt?

— Aš, vaike, permainoms 
nesu priešingas. Aš žinau, 
kad tam nepriešingas ir mu
sų globėjas šventas Juoza
pas. Pagerinimas, vaike, 
reikalingas. Ale gerinti vis
ką reikia ramiu budu. be 
triukšmo, be revoliucijos.

— Vadinas, reikia būti 
ubagu dvasioje. Jei tau kas 
užvažiuoja per vieną žan

dą. tai tu turi jam atsukt ir 
kitą. Tegul jis tave muša, 
o tu stovėk ramiai ir lauk, 
kada jis paliaus tave mušęs. 
Suprantama, jis visuomet 
tavęs nemuš ir jeigu tavo 
žandas gana stiprus, tai ga
li būt. kad tu ir susilauksi 
"ramiuoju budu" geresnės 
permainos. Bet kamgi taip 
ilgai kentėti, jeigu iš pirmo 

.smūgio galima nukirsti mu
šeiką nuo kojų? Taip yra. 
tėve, su viskuo. Kamgi 
žmonėms kentėti ir laukti 
ištisus amžius pasigerinimo, 
jeigu galima pakelti revoliu
ciją ir ant syk piktą praša
lint?

— Vaike, man net kinkos 
dreba, kaip tu taip kalbi.

— Aš žinau tą.' Tu. tėve, 
esi senas žmogus, o seni 
žmonės visuomet bijosi re
voliucijos. Ta baimė paei
na iš dalies nuo to, kad jie 
bijosi mirties, o išdalies ir 
nuo to. kad jie jau priprato 
prie senos tvarkos ir jiems 
rodos, kad ją pakeitus, su
griūtų visas pasaulis. Kiti 
dar tiki, kad pasauli sutvar
kė pats Dievas ir todėl nega
lima ji taisyti. Bet tai klai
dinga nuomonė. Pasaulis 
pats keiči^i kas diena. Kur 
kitą kart ouvo .girios, šian
dien tenai liūliuoja jūrės, 
kur kitą-syk buvo jūrės, 

'šiandien tenai stovi miestai 
arba stokso dideli kalnai. 
Kaip matai, net gamtoj eina 
revoliucija, pati žemė nuo
lat keičiasi. Ir ta nuolatinė 
revoliucija tobulina pasauli. 
O tu. tėve, prisirašei prie 
tokios draugijos, kuri revo
liucijos bijosi kaip žydas 
kiaulienos. Vadinas, ji prie
šinga gamtos Įstatymams. 
Ji nepripažįsta to, kas yra. 
o pripažįsta tą. ko visai nė
ra — šventuosius. Ir tu man 

. pasakoji, kad tokia mirusių
jų globojamoji draugija pa
gerins daibininkų būvi. 
Tėve, kur-gi protas?

— Vaike, eik tu nuo mano 
1 galvos, ba man visiškai ra- 
zumą susukai. Aš pasitei- 

! rausiu apie tai pas kunigą 
Kemešį.

Žinios praneša, kad Vo
kietija laike karės neteko 
jau 40 zeppelinų ir 10 Parse- 
val orlaivių, kurie prekia
vo Vokietijos gyventojams 
apie $25.000,000. Su savo 
orlaiviais vokiečiai išmušė 
apie 500 ypatų, daugiausia 

; senių, moterų ir kūdikių. 
jTaigi Vokietijai apsieina po 
J$50.000 kiekvienos vua^os 
užmušimas.

Klerikalizmas ir jaunoji karta. NELITTSKI!
Visi mato, visi žino, kad 

klerikalizmas jau mažne ga
tavai yra prirengęs sau kar
stą (grabą). Jei kurie sa
ko, jog to nežino ir nemato, 
tai tik tyčia taip sako. Nes 
labai aišku, kad tokis ele
mentas. kaip klerikalizmas, 
užtikrinto gyvenimo negali 
turėti ir. veikiausiai, neturi. 
Kaip greit liaudis nusiplaus 
akis, kurias klerikalizmas 
yra jai apmuilinęs, taip 
greit klerikalizmas turės 
kraustyties graban. Tad ne 
veltu ir yra jau priruoštas 
jam karstas.

Rasi kiekvienas žmogus, 
susilaukęs senelio titulo, ži
no,kad nemielaširdinga mir
tis suka apie ji; betgi ban
dyk pakalbėt jam apie mir
tį. tai jis prisispyręs ginčys, 
kad jis dar labai drūtas yra, 
o jeigu tęsi toliau, tai jis 
net pykti pradės.

Pavyzdis. man rodos, yra 
savo vietoj. Klerikalizmo 
palaikytojai kaip tik pana
šiai elgiasi. Jie mato, kad 
jų hierachijai artinasi ga
las, todėl ir ginčinasi ir py
ksta. jei bent vienas apie tai 
jiems pasako.

Betgi reikia neužmiršti, 
kad klerikalizmas suteikia 
savo pilioriams (kunigams) 
gražų pelną ir smagu gyve
nimą. Ir tai tada, kada jie 
nedirba. Nejuokais todėl 
jie ir taip drūčiai stengiasi, 
idant tik palaikyti klerika
lizmo dienas. Jie vaizdžiai 
permato tai.

Tečiaus jų viltis gali taip 
greitai užsibaigt. kaip tik 
senoji karta atgyvens savo 
dienas. Ir jie tai žino. Jie 
žino, kad jeigu saulutė, jau 
nebešvies senajai kartai, tai 
nebešvies ir klerikalizmui. 
Mat. senoji karta yra išau
klėta po jų įtekme: yra nuo 
mažens apvilkta fanatizmo 
tinklu. Tečiaus jaunoji dar 
ne. Ir kunigai negali žino
ti. koki iš jaunosios kartos 
vaisiai jiems gali būt. Ypač 
kad šitoj eroj auklėjimas 
jaunosios kartos daugiau 
priklauso svietiška jai spė
kai, nekaip dvasiškijai. To
dėl jie (klerikalai) ir rūpi
nasi. ir dejuoja, kaip čia 
jaunosios kartos auklėjimą 
paglemžus savo globon ir 
išauklėjus savaip.

Suvienytose Valstijose ba
žnyčia yra atskirta nuo val
stybės. Liaudies mokyklos 
priklauso tiktai valstybei, o 
ne bažnyčiai. Tokiu budu 
klerikalizmas, rodos, negali 
turėti nieko bendro su liau
dies mokyklomis. Kunigai 
negali paliepti, idant ritme- 
tinės ir vakarinės, tam ty
čia priruoštos maldelės, bu
tų kalbama liaudies mokyk
lose. kaip antai Rusijoj yra 
daroma. Jie neturi galės. 
Mat, S. V. kunigai negali 
įsirioglinti Į valstybės, nei į 
valstijų tiesadarių butus. 
Vadinas, čia kunigai neturi 
legalio užgynimo sumaišyti 
religiją su politika; sudary
ti klerikalizmo bangą ir šiu
kšlėmis apnešti šalies įsta
tus. Jiems vieta — išimti
nai paremta ant Dievo pri
sakymų ir Kristaus mokslo
— bažnyčioj.

Vienok klerikalai — tai 
kunigai, kurie tik užpakaliu 
žiuri į bažnyčią, o pryšakiu 
į politiką — viršminėtais S. 
V. įstatais nepasiganėdina. 
Jie stačiai veda kovą prieš 
valdiškas liaudies mokyklas. 
Jie reikalauja, kad liaudies 
mokyklose užimtų pirmą 
vietą ne svietiškoji valdžia, 
bet katalikiškoji hierarchi
ja. Beabejonės, jų tikslu y- 
ra net pradinėse mokyklose 
maišyti mokslą su religija
— su ta religija, kuriai vie
ta turi būti tik bažnyčioj, o 
ne mokykloj. Jie dar iš pat 
pradžių nori užnuodyti jau
nosios kartos smegenis kle
rikalizmu.

I Ir jie dirba. Bažnyčiose, 
ažuot skelbus savo parapijo- 
nams Dievo žodį, jie moki
na, kaip ir už ką valsuoti. 
Ne veltu "The Masonic 
Chronicle” ir sako, kad 
Chicagoj iš liaudies mokyk
lų mokytojų yra net 75 nuo
šimčiai katalikų. Kad gal- 

i va mokyklų yra Michael J. 
Collins, katalikas, didelis 
liaudies mokyklų priešas, 
kuris nei vieno iš savo šešių 
vaikų neleidžia liaudies mo- 
kvklosna. Tai vis klerika
lų agitacijos vaisiai; ir ta 
agitacija randa vietą baž
nyčioj.

Tai ne viskas. Klerikalai 
jau turi daug įsteigę ir vis 
daugiau steigia parapijinių 
mokyklų. Šitose mokyklo
se, žinoma, daugiau rūpina
masi, idant įkvėpus vaiku
čiams klerikalizmo dvasią, 
negut išmokinus juos rašy
mo, skaitymo, aritmetikos, 
geografijos, istorijos ir t.t. 
Ištikro, tai tiesiamas ant 
jaunosios kartos pečių fun
damentas, kuris turėtų pa
laikyti tinginčių dirbti pro- 
duktyvišką darbą kunigų 
"stoną” dar bent vieną 
gent kartę.

Betgi visi žinome, jog iš 
klerikalizmo naudos darbi
ninkams nėra. Taigi ir iš 
klerikalų steigiamų parapi
jinių mokyklų taipgi nau
dos nėra darbo žmonėms. 
Nauda yra tik kunigams ir 
Romos katalikų bažnyčiai, 
abelnai. Darbininkams yra 
iš tokių mokyklų daugiau 
blogumo, negu gerumo. Nes 
jų vaikeliai tampa ten apdo
vanoti ne tyru mokslu, bet 
maišytu su prietarais. Jie 
tampa nuo pat mažumėlės 
sufanatizuotais. Jų sąžinės 
grynumas būva užmuštas. 
Ir jie tada su sąžinės grau
žimu atsako už bent kam 
padarytą blogą, bet pote
riais ir pasivalgymu keptų 
dievukų. Jiems sąžinę net 
niekad ir negraužia, nes ji 
būna permalta tikėjimu, 
kad buk Dievas atleidžia už 
viską. Ogi tų atleidimų net 
nereika pačiam prašyt, — 
duok kunigui — tai senam 
Dievo agentui — pinigų ir 
jis paprašys Dievo, idant at
leistų Petrui ar Povilui, Ma
rei ar Katrei, žodžiu, dar
bo žmonėms yra tik ta nau
da iš parapijinių mokyklų, 
kad klerikalizmo dienos 
tampa pailgintos. Vadinas, 
gyvatė (klerikalizmas), ku
ri leidžia savo prietaringus 
nuodus į vaikelių protą, lie
kas vis ilgiau nepaliečiama. 
Ji raitosi apie darbininko 
vaikų protą, žinoma ir jo 
paties protą, taipgi apie jo 
kišenių, svaigina jį ir jo vai
kučius savo nuodais ir ilgi
na vergijos ekzistavimą.

Darbininkai, saugokite 
savo vaikučius nuo dvasiš
kos prapulties; nuo prieta
rų, kuriuos jie gali įgauti 
parapijinėse mokyklose. 
Neuždėkite ant savo vaiku
čių sprando klerikalizmo 
jungą. Jau jums patiems 
pakarto jį bevaldant, lai
kas paliuosuoti nuo jo savo 
kūdikius!

Margeris.

Apvilto Ilgesys.
žvainas dangus, skaisti saulė, 

Debesys pulkuoja;
Ak. norėčiau aš pavirsti 

Ūku mėlynuoju!
Aš pakilčiau ir pavyčiau 

Debesį-brolelį, 
Plauktuv’-skristuv abudu

Į rytų šalelę.
Ir nuplaukę mes sustotuv 

Ties žaliuoju gojų.
Ten kasdieną vaikštinėja 

Mano mylimoji.
Vaikštinėja, bet neviena — 

Su jaunais berneliais, 
Kabinėjasi ir mainos 

Gan meiliais žodeliais.
Ak, užtenka man to skausmo! 

Grjžkiv iš šio krašto.
Rūsčiai barsiu aš mergelę 

Nors per margą raštą.
V. Rekašius.

I

Ko stovi nubudus po liepa žalia
Ir giliai durnoji?! Ateik šia mergyte,
Paduoki rankutę ir stokie šalia,
Lai džiaugsmas svajonės mum puošia širdytę.
Klausyk, kaip lapeliai mums šnabžda, niūniuoja: 
Jausmingą dainelę slaptingai nupintą, 
Kai bangos vėjalio iš lėto banguoja.
Ir žadina meilę skausmais numarintą.
Klausyk, kai svajonės mum šnabžda jausmingai; 
Lyg į dausas kviečia prie laimės godelių.
Ir dvasia pakįla širdies paslaptinga, 
Ašaros laimužės žiba ant akelių.
NeHuski tad miela! lai tavo širdelė 
Užžiba ir šviečia, kai skaidri žvaigždytė;
Lai toji trumputė mus laimės saujalė — 
Mus priešakyj žydi — kai šviežia rožytė.

25. X. 15. žemutis Svyruoklis.

KAM VARGSTA...
Kam laimė daug kartų aplenkė varguolį, 
Apklojus padangę juodais debesiais, 
Ji lankos pas visad laimingą turtuolį, 
Nušviečia jo taką šviesiais spinduliais.
Kam tą sunkų jungą turi nešt vargdieniai, 
Iš kurio kankynės linksminas turtuoliai?!
Gi šie: vargsta, skursta; pasaulio bieduoliai, 
Tie ką svietą rėdo — taip silpni-drąsuoliai...
Bet galas ateina, kančių ir vergijos!
Juk ašaros karčios veltui nepražus... 
Tik, broliai, kovokim, o laimė žmonijos 
Ateis ir išauš visiems rytas gražus!...
Musų širdys tvirtos, tai kovoje ginklas, 
Nenuveiks jų žmonės mus prakaitą gėrę, 
Tamsumo šešėliai ir jų metų tinklas 
Išnyks iš pasaulio tamsoj pasinėrę.
Brolybė ir laimė tuomet viešpataus, 
Kad turtų, engėjams — žmonija nekraus.

Scranton, Pa. žemutis Svyruoklis.

Skaitytoju Pastabos
Vokiečiai čia nekalti.

Vokiečiai ginas, kad jie 
laivo "Hesperian” netorpe- 
davę. girdi, laivas ”grei-: -- c, o—7 ----------- .

ciausia užgavo pats miną ir
:_____i_______ i _ v ___ ir*paskendo.” 0 gal jis, ot, 
taip sau tik spontaniškai iš
sipūtė ir sprogo? O gal būt 
žiurkės pragraužė .kvlę? 
O gal susidaužė į ledų kal
ną? Pagaliaus, gal-but oke
ane buvo koks gumbas?. 
Taipgi galimas daiktas, kad • 
kapitonas apsirgo jūrės Ii-i 
ga? Yra galimu daiktu ir' 
tas, jog tasai laivas buvo 
per daug sunkus? 0 gal jis 
visai neišplaukė. Pagalių- 
pagaliausia, galbūt, tokio 
laivo nė ant svieto nebuvo, 
tečiaus, kas kaltas, tas kal
tas. o vokiečiai vis kalti!

Mizerijos!
♦ ♦ ♦

Nori vyro, kad išvažiuot 
vakacijas.

Nemanykit, kad pas mus 
Chicagoj lietuvių tauta ne
progresuoja. Štai anglų 
laikrašty, lietuvaitė Ludvi- 
ka Ginetis, 16 metų mergai
tė, pajieško "turtingo vyro, 
kuris uždirba į sąvaitę nors 
$20.00,” kad jis pasiskubint 
ir apsivest su ja, o tuomi su
teiktų progą jai važiuot 
į vakacijas. Anglų laikraš
tis, įdėjęs tą pajieškojimą. 
prideda pastabą: "Mergi
nos vardas, matyt, svetim- 
tautiškas, bet jos dvasia ti
krai amerikietiška."

♦ ♦ ♦

Liko Adomo kostiumuose.
Fall River miestelyj šeši 

jauni vyrai nuėjo maudv- 
ties, drabužius palikę krū
muose. Praeivis eidamas 
degė pypkę ir degantį brie- 
žuką numetė ant drabužių. 
Drabužiai sudegė ir vyrukai 
turėjo bėdos, kol pasiekė na
mus.

♦ ♦ ♦

Duok Dieve tokių nelaimių.
Buvęs Harvardo universi

teto prezidentas Elliot sako, 
kad žmogus turįs milijoną 
dolerių yra papuolęs į nelai
mę. Kaip jau ten nebūt, 
bet vargu kuris iš "Kelei
vio” skaitytojų nenorėtų, 
kad jam tokia nelaimė pasi
taikytų.

į

Puodas katilą vanoja, o 
abudu juodi.

So. Bostono tautininkų 
laikraštukas rašo: "Pas kle
rikalus tikras protiškas nu- 

! susimas užviešpatavo, nes 
vargšai jau nebesugeba nei 

i savo organų suredaguoti, 
j štai anot "Kataliko,” vienas 
dabartinis "Draugo” redak
torius buvęs socijalistas, an- 

’ tras-gi buvęs laisvamanis, 
i Abudu, vadinas, savo "idė
jas” išmainė ant skambu- 

' čių ir bernauja klerika
lams.”

Labai teisingai, labai tei
singai. Bet leiskit man pri
mint, jog tas "nususimas" 
pas tautiečius apsireiškia 
visur generališkai. Štai 
"Ateities" redaktorius Men- 
kutis-Baniulis, buvęs Są
jungos narys ir socijal-revo- 
liucijonierius; štai Vitaitis, 
administratorius-zeceris,bu
vęs veiklus Sąjungos narys 
kietose anglyse, štai "Vie
nybės” redaktoriai Sirvydas 
ir Norkus, buvę "darbštus" 
sąjungiečiai, socijalistai.

Bet, tie skambučiai, ko jie 
žmogaus nepadaro!?

♦ ♦ ♦

I

I

1S

Kiekvienos neutrališkos 
valstijos valdininkai jau nu
plėšė bevartydami neutrali- 
škumo dekliaracijos kopiją. 
Mat kaip valstybės apskel
bia viena kitai karę, tad ki
tos tur pranešt apie savo ne- 
utrališkumą. Apskelbus ka
rei Italijos Turkijai, dabar 
laukiama apskelbimo karės 
Vokietijos Italijai ir vėliau 
Balkanų valstybių. Kad jau 
skerdžiama žmonės, tad 
nors skerst gerai, idant pa
žint pasekmes krikščioniš
ko mokslo ir kapitalistiško 
surėdymo gerumą.

♦ ♦ ♦

Roland R. Conkliu iš New 
Yorko pasidirbo sau auto
mobilių su lovomis, virtuve, 
maudyklėmis, šokių sale ir 
kitomis patogybėmis, pasi- 
smaguriavimui po Ameriką. 
Tas prekiavo jam apie 30 
tūkstančių dolerių. Ką-gi 
padarysi šiame krikščioniš
kam kapitalistų pasauly. 
Ponui Conkliu smagu, bet

Tautiška trumparegystė ir 
pavydas.

Kada socijalistai sutvėrė 
L.D.L.D., tautiečiai (ne tau
tininkai) kaip įgilti pradėjo 
ant socijalistų galvų malkas 
skaldyt. Trumparegystė 
yra tai vidurinis jų vardas, 
jiems, turbut, butų labiau 
patikę, kad mes, socijalistai, 
butume visi susirašę į T.M. 
D., išrinkę į komitetą savo 
žmones, ir pradėtume leist 
vietoj kun. Žilinsko raštų 
Karoliaus Marx’o "Kapita
lą?”

♦ ♦ ♦

.. Rusijoj dar žiauriau.
Rusų valdžios laikraščiai 

skelbia savo kareiviams, 
buk vokiečiai baisiai žiau
riai elgiasi su karės belais-, 
viais: išlupa akis, nupiauna 
liežuvius, ir tam panašiai. 
Bet matyt rusų valdžia dar 
blogiau elgiasi, nes rusų ka
reiviai noriai vokiečiams 
prie pirmos progos tūkstan
čiais pasiduoda.

♦ ♦ ♦

Kiekvienas despotizmas 
yra pats sau nelaimė. Štai 
kad ir Rusija. Galinga im
perija su 180 milijonų gy
ventojų negali atsilaikyt 
prieš mažiukę Vokietiją. 
Despotizmas kaipir kokia 
kirmėlė išgraužė tautos šir
dį ir iščiulpė jos gyvybės 
sultis.

♦ ♦ ♦

Su kurčiais negi susikalbėsi.
Šolomskas ir Mizara "Ke

leivy” pasakė keletą labai 
karčių žodžių "Gabijai," ku
rioj įsiviešpatavo tautiškas 
peštukizmas, kur visoki 
Kerdiejukai šokinėja ir da
ro netik gėdą visai draugi
jai, bet ir didelius nesmagu
mus šviesesniem nariam.

Išpasakojo net labai ne
grabų daiktelių, į kurių 
tarpą pridėta ir peiliukų 
vartojimas. Vienok peštu
kai savo tautiškam lapely 
šūkauja: "Kur darody-
mai?

Reiškia, jei koks šalaput- 
ris tau užbrauks per antau
sį, ir tu šauksi: "Ei, tu man 
uždavei per veidą!" tad 
anas atsisukęs tau atkirs: 
"O kur darodymai?" Susi
kalbėk su kurčiais!

Fritzas.
♦ ♦ ♦

Koks socijalistas. gal toks ir 
pirmininkas.

Vienas "Ateities” gizelis 
(tas pats nepraustaburnis, 
kuris laikraščiuose koliojasi 
"razbaininkais" — J. Ker- 
diejus), bepolemizuodamas 
su "Keleivio” zeceriais apie 
"gabijošius," kuriuos airi- 
šiai išplūdo "polakais,” ra
šo pasididžiuodamas, kad 
jųjų "Gabijos” pirmininku 
esąs socijalistas Čebatorius.

Tas labai gerai.
Bet jeigu jau taip, tai aš 

i noriu čia pastebėti tam Ker- 
diejui, kad jeigu Čebatorius 

•yra toks jūsų pirmininkas, 
koks musų socijalistas, tai 
čia jau "Gabijai” biskį per 
"too cheap," nes Čebatorius 
jau apie metai laiko kaip iš
brauktas iš Sąjungos už ne- 
užsimokėjimą mėnesinių 
mokesčių.

♦

Raulukas.
♦ ♦

ir šunytis.””Slonius
"Ateities” zecerėlis Ker- 

diejukas "Ateityje” pasa
kė, kad Šolomskas ir Mi- 
zara išstojo iš "Gabijos” ne 
dėl ko kito, bet vien tik dėl 
to, kad "KeL" redaktoriai 
juos nusamdė, kad atkerši
jus "Gab." advokatams už 
užsipuldinėjimą ant jų. 
Na jau, pons Kerdiejuk, ar
gi gali slonius bijotis mažo 
šunyčio, kada tas pamatęs± VII UI V> V11IX11U uunjviv, *xv*^**

už tai tūkstančiai kūdikių tokį didelį sutvėrimą, bėgio- 
neturi ko pavalgyt. Kuni- ja aplink jį ir loja kiek tik 
gai pilnai sutinka su tokia pajiegos turi? 
tvarka. Maike.



I $5.00 gauti ir perduoti K. šidlaus- 
Adm.

gas. Pakol dirbsim strei
kierių darbą, kapitalistams 
nebus jokio reikalo taikyties 
su streikuojančiais darbi
ninkais.

Chicago, Ilk, streikuoja; Darbininkai Baltimorėj 
40 tūkstančių kriaučių. Po-' neorganizuoti ir sunku juos 
«ai darbdaviai prispirti dar- suorgamzuot. Daugelis yra 
bininkiškos spėkos, o nore- mažų šapelių arba suskių, 
darni atsilaikvt, nori strei- Ten dirba veik vieni tik teip 

, ką užtęst, ir kad darbinin-; vadinami bosai. Giriasi esą 
I.W.W. unijos nariais, nors 
jie jokios unijos nariais nė
ra. Ir ta pati I.W.W. unija 
nieko neveikia, tik ant kelio 
stovi veikiantiems. Už vis 
labiausia veikia tik Amalga- 
mated Clothing Workers of 

Anksčiau

apsisaugokit!
i

kai nieko nelaimėję grįžtų 
prie darbo — jie siunčia sa
vo darbą į kitus miestus; 
lamdo taip pat darbininkus, 

h1 kad jį padarytų ir tuomi 
iką tik bosai laimėtų.

Apsisaugokit! Patyrę, kad
; Chicagos streikierių darbas | America unija.

F te laišku ar ypatiškai ze- 
miaus padėtu antrašu, o bus 
mėginama toksai darbas su
laikyt.

Už sąvaites ar kitos, gal 
mes išeisim streikan. 

Musų darbas taip pat galės 
būt siunčiamas Į kitus mies
tus, kad butų i laiką padary-

i

i

Dabar

Reikėtų kiekvienam kriau- 
čiui į ją prigulėt ir būt prie 
streiko prisirengusiu. Ki
taip nieko nelaimėsime.

O. P. Q.

Z. Aleksa jau Sibire.
„Keleivio” redakcija ga-tas, kad tuom ir mes streiką

praloštume. Tada kitų mies- vo žinią, kad drg. Z. Aleksa 
pasielgs jau Sibire. Tuo tarpu jisai 

randasi Krasnojarske, ne- 
i laisvėj, bet šiomis dienomis 
bus jau paliuosuotas. Gy
venti jam reikės Jeniseisko 
gubernijoj ir paviete, Pin- 
čusko valsčiuje, bet kokiam 
kaime, tuo tarpu da nežinia. 
Ta vieta yra stačiai laukinė, 
darbų jokių nėra ir gyveni
mas bus labai sunkus. Jisai 
ištremtas tenai visam am
žiui. Keturis metus kator
gos atbuvo Pskovo kalėji
me. Vis tai už laisvę.

tų darbininkai 
taip, kaip ir mes pasielgė
me 
nedirbs musų darbo ir strei
ku mes laimėsime.

es aiškiausia matome, 
kad be darbininkų pagalbos, 
negalėtų musų ponai nei mi
nutes laikytis. Jei streikas 
esti pralaimėtas, tai tik pa- 
sidėkavojant, darbininkams, 
kad jie prie pralaimėjimo 
prisidėjo.

Pranešdami laišku, malo
nėkite pažymėt firmos var
dą ir adresą. Rašykite:

P. Sinkus,
108 North Front st., 

Baltimore, Md.

atsimokės mums, t. y.

Baltimore skebauja
DIRBA CHICAGOS

KRIAUČIŲ DARBĄ.
Kilus Chicagoje generali- 

škam kriaučių streikui, tuoj 
pasipylė po visus miestus 
Chicagos streikierių darbas. 
Užpildė ir Baltimore. Lie
tuviai kontraktoriai veik tik 
tie nedirba Chicagos strei
kierių darbo, kuriems pro
gos nėra, t. y. darbo neuž
tenka. Lietuviai vienas už 
kito lenktyniuoja, kad tik 
gauti darbo, o kitam kad ne- 
tektų.Jie neatkreipia atydos 
i tai,kad juos laukia tas pats 
likimas, kaip ir chicagie- 
čius. Baltimoriečiai ir-gi 
Tengiasi prie streiko, bet ne
sistengia padėt savo bro
liams chicagiečiams laimėti 
jų streiką.

Chicagos kriaučiams kol 
kas sekasi. Jie kovą laimės, 
nors ir ilgiau streikas užsi
tęs iš priežasties, kad kiti 
jų darbą dirba. Baltimorie
čiai skebaudami 
užuojautos pas organizuo
tus darbininkus.

Kaip tas besotis norėjo 
per užgavėnes priėst ant vi
sos gavėnios, taip ir balti
moriečiai mano, kad ske
baudami jie tiek pinigų pri
sidirbs, jog užteks jiems il
gam laikui. Jie nepagalvo
ja, kad už tuos kelis centus 
jie parduoda savo brolius 
darbininkus Chicagoj. Taip 
pat ir patįs parsiduoda. 
Jie prisispyrę padeda strei
ką kapitalistams laimėt. 
Tokių žmonių mažai rasi, 
kaip kad musų lietuviai.

Kurie ima iš didesnių fir
mų darbą visada, tai tie ir 
dabar nežino, keno tas dar
bas yra. Bet tie, kurie ima 
stačiai iš ofiso, tai savo el
gimąsi aiškina šitokiu bu
du: „Darbą dirbkim; bran
giau už ji imkim ir chicagie- 
čius streikierius šelpkim. 
Kapitalistams tas daug 
brangiau apsieis, nes darbi
ninkai ilgiau galės streikuot 
ir tuomi greičiau prie ban
kroto kapitalistus prive- 
sim.” Aiškinimas klaidin

neteks tik

Visokios Žinios.

Anglai išgaudė kaizerio 
submarinus.

Waterbury, Conn LIET. DARB. BROL. PAAELP. 
DRAUGYSTĖ. COURTNEY. PA.

Valdyba:
D. Lekavičia — pirmininkas,

Box 138, Courtney, Pa 

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

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

Su visokiais Draugystės rei 
reik kreiptis šiuo adresu: 

s i> R P IJr-Ktė.

Pajieškau brolio Jono Juozaičio; 
Kauno gub., Šiaulių pav.. Kuršėnų 
miestelio, 
go, III.

Girdėjau gyvenąs Chica-OPERETE 171 Park
Ona Žalpienė,

st., Lewiston, Me. PO.

Senai jau eina paskalai, 
buk anglai turi išradę kokį-1 
tai būdą submarinams nai-! 
kinti. Kaip dabar išrodo, 
tai šitie paskalai ne bepa-. 
mato. Iš pradžios kaizerio: 
submarinai paskandindavo 
po kelis laivus kas diena, 
dabar retai kada paskandi
na vieną į sąvaitę. Tur-but ! 
jau nedaug jų beliko.

Atvažiavęs dabar iš Ang
lijos amerikietis inžinierius 
pasakoja, kad jis dirbęs prie 
anglų laivyno ir žinąs, jog 
anglai turi išradę būdą su 
elektros pagalba submari
nus naikinti. Tas būdas 
laikomas didžiausioj slapty
bėj.

Naikina juos anglai ir ki
tokiais budais. Štai ką apie 
tai rašo Londono ”Expres- 
s’o” korespondentas:

”Apsipažinusiems su jū
reivyste paprastai yra jau 
žinoma, kad plaukiantį po . 
vandeniu submariną mes 
galim susekti iš ypatingų 
vilnių, kurias jisai daro ant 
vandens paviršiaus, 
jurininkai dabar yra 
kyti daboti tas vilnis, 
sujudintų jūrių tas 
pažinti nelengva, bet mes 
jas pažįstam; o sykį jau pa
mačius, sekti jas nesunku, 
nes submarinas plaukda
mas visuomet palieka ant 
viršaus oro burbulelių. O 
sykį tos pėdos susektos — 
submarinas jau žuvęs. Pa
bėgti jam nėra kur. Bet 
dabar vokiečių submarinų 
jau nedaug ir beliko. Mes 
nuolatos juos skandinam, 
gaudom ir sprogdinam.

„Nesenai man teko stovė
ti ant rytų pakraščio ir ma
tyti, kaip už kokių trijų my
lių plaukia trįs musų nai
kintojai. Du plaukė greta, 
o trečias ties jų viduriu pu
sėtinai atsilikęs. Jie plau
kė vidutinišku greitumu. 
Aš stovėjau ir dabojau juos 
per žiūroną, kaip staiga už
pakalinis naikintojas pasi
leido pirmyn. Jis pradėjo 
varyt taip greitai, kad pu
tos ėjo per jo viršų.

"Du pirmieji tuo tarpu 
pradėjo daryti didžiausius 
vingius ir šaudyt iš kanuo
lių. Paskui šaudymas nutilo 
ir naikintojai pradėjo sukti 
ratu tartum apie kokią tuš
čią jūrių vietą. Tas manev
ras tvėrė pusę valandos. 
Paskui naikintojai apsisu
ko ir nuplaukė į jūres. Jų 
darbas buvo atliktas — vo
kiečių submarinas sunaikin
tas. ' Kada bangos at
sirito prie kranto, jos buvo 
apdengtos aliejumi.”

i

MEKSIKIEČIAI ŠAUDĖ 
ANGLŲ LAIVĄ.

Meksikos pakraštyje na
kties laiku likos apšaudytas 
prekinis anglų laivas ’’San 
Melito.” Laivą kirto 8 šo
viniai ir pusėtinai ji sugadi
no. Beto, vienas žmogus 
buvo užmuštas ir keli sužei
sti. Spėjama, kad tai bus 
meksikiečių darbas, nes vo
kiečių laivu ant jūrių dabar 
nėra.
PERŠOVĖ MERGINĄ IR 

PATS NUSIŽUDĖ.
Hartford. Conn.— Tūlas 

C. Rabinovič šovė ir sunkiai 
^įžeidė Marę Rabinavičiutę. 
Tuomet jis paleido šūvi sau 
ir pats nusišovė.

-ę, užmušta ir 60 su
žeista geležinkelio ne

laimėj.
Wa=hingtone gauta ži

nių, kad Meksikoj, netoli 
Vera Cruz miesto, susikūlė 
traukinis. Nelaimėj 50 žmo
nių užmušta ir 60 sužeista.

GRĄŽINA KARALIUI 
KRYŽIŲ.

T. T. Timayenis, vienas iš 
žymiausių graikų Ameriko
je ir graikų pasiuntinio bro
lis, nutarė sugrąžinti Grai
kijos karaliui savo kryžių, 
vedė šalĮVenizeloso politika. 
Jam esą sarmata nešioti to
kio karaliaus dovaną, kuris 
parduoda savo sali priešams 
(suprask, vokiečiams).

KARALIUS IŠGELBĖJO 
GRAIKIJĄ NUO KA

RĖS.
Iš Atėnų ateina žinių, kad 

tenai išsidirbo tokia nuomo
nė, jog garalius išgelbėjo 
Graikiją nuo karės, Į kurią

FRANCUZIJOJ STREI
KAS.

Marseilles mieste sustrei
kavo bačkinės darbininkai. 
Jie protestuoja prieš siunti
mą valgomojo aliejaus Švei
carijon, kuri paskui parduo
danti tą aliejų Vokietijai. Ir 
ištikro, kaip dabar apsižiū
rėta, tai nuo karės pradžios 
išvežimas Šveicarijon alie
jaus ir kitokių riebalų paau
go trigubai.

Musų 
išmo-

Ant 
vilnis

“Užburtas Kunigaikštis
■■JI__________KOMEDIJA OPERETE______

Su Orchestra, Dainomis ir Szokiais ant Scenos 
Rengia L. S. S. Choras

Nedelioj, 17 Spalių•October. 1915
SVETAINĖJ po No. 48 GREEN ST.

WATERBURY, CONN.
Pusė pelno eis lietueiams nukentėjusiems nuo kares.

Įžanga 25c. ir 35c. Pradžia 7:30 vai. vakare.
Maloniai kviečia visus atsilankyti KOMITETAS.

Pajieškau draugo Prano Koklevi- 
čiaus; Vilniaus gub, Trakų pavieto,, 
Kriosnos vai, netoli Darsūniškiu. 
1909 m. gyveno Scranton, Pa, vėliau 
išvažiavo į Boston, Mass. Turiu svar
bų reikalą. Meldžiu atsišaukti.

Jonas Kalėda,
P. O. BOX 24, Brereton, III.

PLYMOUTH. PA.
16 d. Spalių. 1903 mirė Petronėlė 

Misevičienė, todėl 16 d. Spalių-Octo- 
ber. 1915 m.. 10 vai. ryte bus pamal
dos Tautiškoj Motinos Švenčiausios 
bažnyčioj, 269 E. Main st.. Plymouth. 
Pa. Pamaldas laikys 2 lietuviu ku
nigu ir vienas lenkas, tautiškas. 
Lietuviams vėlonė buvo gerai žino
ma, todėl meldžame į minėtas pamal
das atsilankyti. Su pagarba.

Jurgis Mocevičia.

V

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

Paj ieškojimat
Pajieškau Stasio Ramanausko;

Vilniaus gub., Trakų pav.. Beižionių 
kaimo. Meldžiu atsišaukti.

Petras Šolomskas,
28 Broadway, So. Boston, Mass.

Pajieškau savo draugo Jono Bružo; 
Kauno gub., Raseinių pavieto, Taura
gės miestelio. Jis pats ar kas jį žino 
malonėkit atsišaukti; turiu svarbų 
reikalą. (44)

Vilimas Laurenskis, 
8127 Normai avė.. Chicago, Jll.

REIKALINGAS VYRAS 
mokantis prie važinėjimo "tipkario” 
su pora gerų arklių. Norėdami gaut 
tą darbą, rašykit šiuo adresu:

H. STANKUS.
678 N. Main st., Montello,

(42)

Mass.

Amsterdam, spalio 8. — ■ 
„Cologne Gazette” praneša, 
kad du rusų kruizeriu smar
kiai bombarduoja Bulgari
jos portą Varną.

AUKOS 
LIETUVOS ŠELPIMUI.

THOMPSONVILLE. CONN.
Prisiunčiu surinktas antroje dieno

je spalio aukas, nukentėjusių nuo 
karės sušelpimui. kurias meldžiu pa
skelbti laikraštyj.

Aukavo šios ypatos:
J. Saliunas $2.00; J. Petkus. 

Skrabys. B. Buinicka — po $1.00.
Smulkiu auku surinkta $4.90. 

Viso — $9.90.
Nuo baliaus liko pelno $4.20. Viso 

labo prisiunčiu $14.00. Smulkius pa
silieku, kaipo persiuntimo lėšas.

J. Saliunas.
Aukas priėmiau. K. Šidlauskas, 

ižd.L.Š.F.

j.

SPRINGFIELD. MASS.
Drg. M. Grigo parengtame šeimy

niniame vakarėlyj, paminėjimui var
duvių dienos, svečiams besilinksmi
nant sumesta Lietuvos sušelpimui 
$2.00.

Aukavo:
M. Grigas, K. P. šimkonis po 50c.; 

S. Marijosus, A. Simanauskas. M. 
Boguževičius, Alz. Davidonis po 25c.

Viso $2.00.
K. P. šimkonis.

VANDERGRIFT, PA.
Teatrališkas Ratelis po globa LSS. 

96 kp. siunčia L.Š.F. $5.00 nukentė
jusių nuo karės lietuvių sušelpimui, 
kurius malonėkite perduoti L.Š.F. iž
dininkui ir paskelbti "Keleivyje.” 

T. R. ižd. B. Varoneckas.

LIETUVOS SUNŲ IK DUKTERŲ 
DRAUGIJOS,

l)es Moines, Iowa.
Valdyba:

Perezidentas — A. Gailius,
717 E. Market st., Dės Moines, Ia. 

Vice-Prez. — S. Kairys,
217 S.E. 9th st.. Dės Moines, Iowa. 

Turto Raštin. ir organo užžiurėtojas,
J. P. Shepetis, 702 E. 5th str..

Dės Moines, Iowa- 
Prot. Rašt. — J. P. Šileika,

217 S.E. 9th st., Dės Moines, Ia. 

Kasierius — J. Bindokas,
809 E. Lyon st., Dės Moines, Ia. 

Susirinkimai būna 1:30 vai. po pie

tų, Columbia salėje, 409E. Locust 

str.. Dės Moines, Iowa. Kiekvieną 

antrą nedėldienį mėnesio.

Pajieškau pažįstamos Onos Kara
liūtės. Karvalšiškių kaimo, Svetu-
šino gmino, Naumiesčio pav, Suval
kų gub. Pirmiau gyveno Bostone. 
Girdėjau rengiasi važiuot į Chocagą. 
Už suteikimą jos adreso busiu dė
kingas. (42)

Bronius Dyšbanis,
390 New Grove st, VVilkes-Barre, Pa.

Pajieškau savo giminių — Žvirblių; 
Klovainių par, Setkunų sodžiaus; 
Domininko ir Jono Tamošiūnų, Smil
gių par.. Senkonių sodžiaus. Visi
Kauno gub, Panevėžio pavieto. Mel
džiu atsišaukti.

John Klikunas.
Lake View Hospital, Danville, IU-

Pajieškau Kazimiero ir Motiejaus 
Ruseckų. Suvalkų gub, Marijampolės 
pav. Veiverių vals, Gustaičių kaimo. 
Pastaruoju laiku gyveno Chicago, III. 
Jie patįs lai atsišaukia arba kas juos 
žino malonėkit pranešt, nes turiu 
svarbų reikalą.

Pranas Raulinaitis,
206 Athens st, So. Boston, Mass.

Pajieškau pusseserės Marės Kra- 
kauskiutės; 3 ar 4 metai kaip Ameri
koj, paeina iš Vaitiškių kaimo. Lie- 
snistvos gmino, Naumiesčio pav, Su
valkų gub. Buvau gavęs r.uo jos lai
šką iš Harrison, III, bet nebuvo ad
reso. Meldžiu atsišaukti; turiu svar
bų reikalą.

Jonas Balnius.
B0X 206, Allegh. Co, Cuddy, Pa.

Pajieškau draugo gyvenančio Bri- 
ghtone, su kuriuo susipažinau Berly
ne ir sykiu atvykova į Ameriką, 1914 
m, 23 d. liepos, laivu Kronprincesin 
Cecilia. Jis yra balto veido, vedęs, 
moteris augšta. Meldžiu atsišaukti. 

Viktoras Degutis.
111 Susle Place. Elizabeth. N. J.

Pajieškau trijų pusbrolių: And
riaus, Kazio ir Pijušo. Vyriausis 9 
metai kaip Amerikoj. Pirma gyveno 
New Yorke. Suvalkų gub, Starapo- 
lės pav, Pilviškių par.. Armališkių 
kaimo. Jie patįs, ar kas juos žino, 
malonės atsišaukti.

Marcele Strimaičiutė,
220 So. 7th st, Easton. Pa.

Pajieškau dviejų pusseserių: Onos 
ir Petronėlės Preibaitčių, ir dviejų 
pusbrolių: Vinco ir Simano Preibių. 
Jau keli metai kaip Amerikoj. Visi 
gyveno Baltimore, Md. Kauno gub, 
Telšių pav, Gentališkės vals, Plate
lių parapijos, iš Pakastavos. Meldžiu 
atsišaukti.

Zuzana Tarvydaitė, 
468 Northamton st, Easton. Pa.

Pajieškau apsivedimui draugės nuo 
20 metų iki 25 m. amžiaus; aš esu 27 
metų; amatas — virėjas. Geistina
butų, kad mergina sutektų imt civi
lišką šliubą ir su pirmu laišku pa
veikslėlį prisiųstų. Vyrų meldžiu
nerašyti.

J. A. Baltz,
General Delivery, Worcester. Mass.

Pajieškau savo Brolio Andriaus 
Treino; Suvalkų gub, Naumiesčio pa
vieto, Plokščių par, Voniškio kaimo. 
2 metai atgal gyveno Grand Rapids, 
Mich. Meldžiu atsišaukti, arba kas 
jį žino, praneškit, nes turiu svarbų 
reikalą.

Franas Treinis,
804 N. Prairie st., Jacksonville. III.

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 19 iki 26 metų amžiaus. Aš esu 
26 metų amžiaus; mergina turi būti 
laisvų pažiūrų ir mylinti skaityt lai
kraščius; mokanti rašyt. Vistiek. ar 
butų čia gimus, ar Lietuvoj. Prašau 
rašyt o apturėsit platesnias žinias ir 
meldžiu prisiųst savo paveikslėlį.

Pašaipos laiškai bus nepriimami. 
A. Barr.

Hillcrest Altą. Canada.

Pajieškau apsivedimui merginos; 
turi būti laisvų pažiūrų, mylinti mo
kslą, sutikti imti civilišką šliubą. At-1 
sišaukianti mergina ar našlė turi bū
ti nejaunesnė kaip 35 metų ir ne se
nesnė per 40 metų. Aš esu 39 metų. 
Atsišaukiančių meldžiu prisiųsti sa
vo paveikslėlį. (42)

P. Buda.
P. O. Roundup. Montana.

Pajieškau Marės Gustaičiutės; Su
valkų gub, Senapilės pav. Veiverių 
par, Gustaičių kaimo. Girdėjau, kad 
jau už vyro; meldžiu atsišaukti.

Juozas Chemeckis, 
BOX 695, Westville, III.

Pajieškau savo seselės Elenos Pet- 
rušauskiutės; Suvalkų gub., Kalvari
jos apskr. ir Juzės ir Onos Kraipa- 
vičiučių — Asavos kaimo. Taipgi 
pusbrolio Antano Svitojaus. Brazavo 
kaimo. Suvalkų gub.. Kalvarijos ap
skričio. Meldžiu

Juozas 
227 Gapal str_

atsišaukti. 
Kruzikas, 
Hew Haven, Conn.

i

Pajieškau savo vyro Antano Pav- 
liuko, kuris pabėgo nuo manęs Augu
sto 8, 1915 m. 23 metų amžiaus, 5 
pėdų ir 8 colių augščio; šviesų plau
kų; paeina iš Kauno gub., Vėkspių 
parap., Sovaičių kaimo. Kas apie jį 
žino, praneškite, arba jis pats tegul 
atsišaukia, 
atsišauksit, 
licija.

Jeigu greitu laiku ne
būsit jieškomas, su po- 

(41)

68 Market
F. Pauliuk, 

str., Brighton, Mass.

MAGIC SCHOOL
Ar nori būti magiku? Ar nori 

dirbti teatruose? Tai mokykis ma
giją, yra lengva išmokti. Dykai pir
ma lekcija ir magijos štuka, tik pri
siųskite 25c. už prisiutimo išlaidas. 
Gausite didelį magijos kataliogą ir 
paaiškinimą kiek kainuos mokslas.

Su pirma magijos štuka ir lekci
ja jau galėsi padaryti didelę nuosta
bą (stebuklus) tarp žmonių. Kitos 
moterįs mislys, kad tu turi velnią.

J. STANKUS, (43)
42 Vine st, .. Montello. Mass.

PALAIMINTOS LIETUVOS 
DRAUGYSTĖ, 
Chicago, III.

V aldyba:
Prezidentas

663

Pajieškau Juozapo Strelecsio; 
Kauno gub.. Raseinių pav., Jurbarko 
vai., Skirsnemuniškių kaimo. Jau 
3 metai kaip Amerikoj. Norėčiau su 
juom susirašyti. Taipgi pajieškau 
Kazimiero Jakaičio; Kauno gub., 
Kauno pav., Raudoniaus vai., Nau- 
kaimio kaimo. Jau keturi metai kaip 
Amerikoj. Pirmiau gyveno Bostone. 

Izidorius Andriucaitis,
326 Calle Arenalis. Barrio Refinaria 

Rosario de Sta. Fe,
Rep. Argentina.

Pajieškau pusbrolio Izidoriaus 
Stankaičio: Kauno gub., Raseinių 
pav.. Eržvilko par., Sarakiškių dva
ro. Girdėjau, kad gyvena Chicagoj. 
Malonėkite atsišaukti patįs, arba kas 
jį žinote, praneškite.

Juozapas Stankaitis, 
2157 Larch st., Springfield, Ohio.

Pajieškau draugo Kazimiero Dzin- 
gio. Turiu prie jo svarbių reikalų. 
Metai atgal gyveno De Kalb, III., vė
liau išvažiavo Chicagon. Malonėkite 
atsišaukti. Paeina iš Šeduvos par., 
Šiaulių pav..

Vladas Polsiuckis.
316 N. llth st., De Kalb, III.

Pajieškau brolio Vincento Šimučio, 
Kauno gub, Raseinių pav. Šilelio 
parap, Zausir.ų kaimo. Jis buvo 
atvažiavęs į Chicago, III. sausio mė
nesyj šių metų, bet vėl žadėjo grįžt 

I į girias ir nuo to iaiko nieko apie jį 
negirdžiu. Todėl lai pats atsišaukia, 
arba jeigu kas jį žino, malonėkit pra- 

i nešti šiuo adresu: (43)
Stanislovas Šimutis

P. O. BOX 468, Spring Valley, 111.

Pajieškau brolio Petro Strolės;
Kauno gub., Leliūnų parap., Vely- 
kunų sodžiaus, apie septynis metus 
gyvena Amerikoj. Dveji metai at
gal susirašydavau. Malonėkit pra
nešti, ar jis pats lai atsišaukia.

Jonas Strolė. (43)
222 North st., Hartford, Wis.

Pajieškau draugės Zabelės Žilins- 
kiutės; Suvalkų gub., žvirgždaičio 
kaimo, Šumsku par. Turiu labai 
svarbų reikalą; malonėkit atsisaukt, 
šiuo adresu: (43)

Veronika Draugeliutė,
P. O. BOX 141, Bristol, Conn.

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 18 iki 26 metų amžiaus, neišski
riant tkėjimo. mylinčios apšvietą. 
Aš esu 22 metų, turiu užtikrintą dar
bą. Merginos su pirmu laišku pri
siųskite ir savo paveikslą, atsakymą 
duosiu kiekvienai. Vaikinų meldžiu 
nerašyti. . (42)

W. K.,
Sta. 12, BOX 414. Lavrrence, Mass.

Pajieškau savo vyro Vinco Laba
nausko. Jis mane apleido apie 7 mė
nesiai atgal ir nežinau kur dabar jis 
randasi. Paliko su mažu kūdikiu di
deliame varge. Jis yra 6 pėdų augš- 
čio. šviesiai geltonų plaukų, sauso, 
balto veido, kalba lietuviškai, lenkiš
kai. rusiškai ir angliškai. Myli ge
rai išsigerti. Paeina iš Kauno gub., 
nuo Šiaulių. Prašau paties atsišauk
ti . Kas jį žino praneškit, duosiu do
vanų $10.00

Bronė Labanauskienė, 
Station 12, P. O. Box 394,

Lawrence,

(42)

Mass.

Pajieškau pusbrolio, Prano Urbono, 
Kauno gub., Plungės parap. 
šų kaimo 
Bakaitės 
miestelio, 
jie patįs, 
riu labai svarbų reikalą.

Pranas Valanch. 
1001 So. Hess st, Saginaw,

Norvai- 
ir pažįstamos merginos 

Bronislavos iš Plungės 
•Tei kas juos žino, arba 
malonėkit atsišaukti; tu-

(41) 
Mich.

Pajieškau savo pažįstamų Juozo 
Mikiščiuno ir Uršulės Mikiščiunaitės. 
Mikiščiunas gyvena Cricagoj, U. Mi- 
kiščiunaitė pusantrų metų atgal gy
veno Baltimore. Md. (872 W. Balti
more st.). Malonėkite atsišaukti, bu
siu dėkingas. Turiu labai svarbų rei
kalą.

•Tonas Savickas, (42)
4549 So. Harmitage avė. Chicago, III.

Pajieškau draugo Petro Ščyglins- 
ko 13 metų kaip Amerikoj, Vilniaus 
gub., Trakų pav., Daugų par., Ilgu- 
čių sodžiaus. Turiu svarbų 
meldžiu atsišaukti.

Juozapas Urla.
P. O. BOX 392, Temmins,

reikalą,

(41) 
Ont, 
Canada.

APSIVOGĖ.
Iš Subatos į nedėlią, pasivadinęs 

save Franke Mikelis, iš Lietuvos buk 
paeinąs Kauno gub., Veliuonos vai., 
Pelutėlių viensėdžio; dirbo Chelsea 
roberinėj. Apie 6 pėdų augščio, vei
das šlakuotas, ties kairiaja akia per
kirsta. Myli melstis ir pėtpyčioj ne
valgo mėsos. Pavogė $87.00 ir laik
rodėlį. Kas tokį žmogų patėmys, ap- 
sisaugokit ir duokit žinią šiuo ad
resu: (41)

— K. Meškauskas,
W. 18th str., Chicago, IIL 

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

i Nutarimų Rašt.— Ant. Tamkevičia, 
1916 Canalport avė., Chicago, IIL 

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

Iždininkas — L. Kasper,
3131 So. Wentworth avė., Chicago. 

Organo užžiur.— A. Selemonavič, 
1956 Canalport avė., Chicago, DL 

Susirinkimai būna kiekvieno mėne

sio antrą nedėldienį, 1-mą vai. po 

pietų, G. M. Chernaucko salėje, 1900 

So. Union avė., Chicago, Iii.

Petras Mažeika
43 Louis st., Chelsea, Mass.

LABAI GERA PROGA
Mokytis visus gerus darbus čevery

kų dirbtuvėje susitarus su
Goodyear Shoe School.

157 Center st., Brockton, Mass. Mes 
išmokinam stičiuoti, palopyti, 
dailinti, išpalituruoti ir antgalius 
uždėti. No. 5 aptempimas, išvertimas, 
apdailinimas, žodžiu visoks darbas 
nuo pradėjimo iki nudailinimo. (41)

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, 
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,

aj»-

ir

J. Mickevičius
Generališkas Agentas

Perku ir parduodu namus, lotus
farmas. Skolinu pinigus ant įvairių 
mortgičių su neperdideliais nuošim
čiais.

Nedirbantiems sujieškau darbus 
visokiose vietose: ant ūkių ir dirbtu
vėse. Taipgi turiu pranešti tautie
čiams. kurie norite išsimokinti gerų 
darbų, tai yra čeverykų dirbtuvėse 
geriausi uždarbiai; dabar laikas mo
kintis. Kadangi ”šiu-šapės” dirba 
dieną ir naktį; daug darbininkų rei
kalauja.

Su visokiais reikalais kreipkitės 
vpatiškai, per laiška, ar telefonu:

J. MICKEVIČIUS. (43) 
146 Ames St, Montello. Mass.

Telefonas: 1562-M.

LIETUVIŲ DRAUGIJOS 
KURIOS TURI 

„KELEIVĮ” Už ORGANĄ

Lietuv. Mokslo Draugyste 
Pittsburgh, Pa.

LIETUVIŲ LAISVĖS MYLĖTOJŲ 
DRAUGIJA.

VVaukegan. III.
Valdybos vardai ir adresai: 

Pirmininkas — St Rybelis, 
1415 Jackson str., VVaukegan, 

Pirm, pagelb.— K. Vaitiekūnas, 
822 8th st, Waukegan, 

Protokolu sekr — A. F. Sabecki, 
802 8th st., Waukegan, 

Fin. Sekr. — A. Bitrinskas.
1330 Sheridan Rd, Waukegan, 

Kasierius — A. Kripas,
776 Marion st., Waukegan,

Kasos globėjai: — A. Malinauskas, 
1343 Victoria st.. ir J. K. Dimša, 

812 8th str., Waukegan, III. 
Knygius —

1027

III.

III.

m.
m.
m.

V. Gabrys.
8th st.. Waukegan, III. 

Knygiaus pageib. — K. Ambraziunas.
1421 Lincoln st.. Waukegan, III 

Maršalka — P. Norkus.
919 8th str., \Vaukegan, TU. 

Susirinkimai atsibuna na* utinį 
nedėldienį kiekvieno mėnesio, pirmą 
vai. po pietų. Lietuvių svetainėje. 
M'M ant 9-tos ir Lincoln gatvės 
TVaukegan, «!’.
CHICAGO. ILL.

LIETUVOS ŠELPIMO FONDO 
KOMITETAS.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Visus pinigus reikia siųsti vardu

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

Valdyba:
Pirmininkas — B. Mozeika,

4005 S. Artesian avė., Chicago, TT1- 

Pirm. pagelb.— Stf. Morkūnas,
2459 W. 46th PI., Chicago, UL 

Org. užžiur., Prot. rašt. K. A. Čiapas, 

4619 S. IVashtenatv avė. Chicagn. 

Finansų Rašt. — J. Laucevičia,
4644 So. Paulina st.-, Chicago, UL 

Kasierius — K. K. Strzyneckis,
4612 So. Ashland avė., Chicago.

Susirinkimai būna kas trečią no- 

dėldienį kiekvieno mėnesio 12 vaL 

dieną bažnytinėj svetainėj, Šv. Petro 

neprigulmingos parapijos, 4538 

So. Marshfield avė., Chicago, III.

LIETUVIU PASILINKSMINIMO 
DRAUGIŠKAS KLIUBAS.

Indiana Harbor, Ind. 
Valdyba:

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

V ice-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,
148 W. 4th st, Lima, Ohio. 

Maršalka — Motiejus Drungnas,
3604 Deodar st, Ind. Harbor, Ind. 

Susirinkimai atsibuna nedėliomia 

po 15 d. kiekvieno mėnesio, 1-mą va

landą po pietų, Antano Mikalocz sve

tainėj, 2112 137th st. Ind. Harborjnd.

TĖVYNĖS MYLĖTOJŲ No.l
Town

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

Valdyba:
Prezidentas — A. J. Bieržinskis,

4600 S. Paulina st., Chicago, DL 

Vice-prez — A. Kuizinas,
4547 So. Marshfield avė., Chicago. 

Prot. rašt.— K. A. čiapas,
4619 S. Washtenaw avė., Chicago. 

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

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

Užžiurėtojas org. K.K. Strzyneck
4612 S. Ashland avė., Chicago,

Visi Tėv. Myl. Dr-stės No. 1 
riai. kurie dėl kokių nors kliūčių no- 

gauna laikraščio, kreipkitės paa 

Draugystės organo prižiūrėtoją, • 
tuojaus laikraštis bus siunčiamas. 

I redakciją rašyt nereikia, nes bo 

valdybos paliepimo, laikraščio siųsti 

mes negalim.

of Lake,
Mylėtojų 
of Lake, 
atsibuna 
mėnesio

Chicago, IIL
Draugystės No.l 

Chicago, III. Su- 

kiekvieną pirm* 

12 vai. dieną

KeL” Ada*.

LIET. NEPRIGULM. KLIUBAS 
Chicago. III.

Prezidentas — Sal. Vasaitis,
721 W. 21st place, Chicago, IIL 

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

Prot. rašt. ir organo užžiurėtojas — 
Petras Keniutis.

3238 So. Halsted st, Chicago. 

Finansų rašt. — F. Sandarga,
5418 Princeton avė., Chicago DL 

Kasierius — Kaz. šilas,
3342 So. Halsted st., Chicago.

Susirinkimai atsibuna kas paskuti
nę subatą kiekvieno mėnesio, 7:30 
valandą vakare, "Aušros” svetainė
je, po No. 3001 S. Halsted st. Meti
nis susirinkimas pripuola sausio mė
lių mėn. Pusmetiniai Liepos mėn.

Bertaniniai: Balandžio ir Spa-kasieriaus per Finansų Raštininką, nesij. -------
T. L. Dundulį, P. O. Box 511, West- ville, III., kuris po kaucija $1,000.



ČIA JUMS FILOZOF1JA!
Aklas tas, kuris nemato, 
Šlubas tas, kuris šlubuoja, 
Nebylys, kas galvą krato, 
Nekantrus, kas aimanuoja; 
Tas netyli, kas daug šneka; 
Tas ne augštas, kas mažiu- 

[kas;
Uodega tasai, kas seka, 
O kas šoka, tas ožiukas.

(Iš ”T. J.")

KELEIVIS

RUSIJA KARĘ LAIMĖS.
(Feljetonas).

Rusija negali atsidžiaug
ti. Su Dievo padėjimu ka
rė pradeda sekties.

Rusija dabar tik atsimi
nė. kad galingą Napoleoną 
sumušė, arba, geriaus pasa
kius, Dievas sušaldė fran- 
euzus "matuškoj Maskvoj.”

Užtai dabar caras nusam
dė geriausius varpų skam
bintojus. kad garsiau galėtų 
mušti i varpus, bene išgirs 
tas pasenęs Dievas, kuris iki 
šiol negirdėjo ir pavelijo be
dieviškiems vokiečiams 
daužyti dievus nuo altorių, 
ir esti avižas arkliams ant 
tų pačių altorių, nuo kurių 
kunigai “dievą" valgydavo 
ir jo kraują gerdavo. Die
vas papratęs taip mylėt sa
vo geruosius, "katrą myli, 
tam ir kryželi duoda." taip 
Dievas elgiasi ir su Rusija.

Negalėdamas sumušt vo
kiečių, caras verčia kaltę 
ant Dievo, o gal taip ir rei
kia. Jis žino, kad jam dar 
daug mužikų liks, iki pasku
tinio negal pražūt, ir jo 
šventi žodžiai turi išsipildyt.

Toli, toli už Petrogrado, 
yra narsių tautų, kurios 
apie šią karę nėra dar gir
dėję. tai yra samojedai. es- 
kimosai. žirėnai ir laplan- 
dai. Narsieji Rusijos kazo
kai negalėjo jų ten surast ir 
priversti mokėt carui duok
lę. Taigi caras persitikri
nęs, kad šitie mužikai turi 
likt neužmušti. Rusija gali 
kariaut ilgus metelius ir tai 
nebus dar paskutinis muži
kas, o per toki ilgą laiką ir 
Dievas susipras ir išklausys 
maldų.

Kad dar daugiau pasige
rint Dievui, caras liepė 
piauti žalius javus, sudegint 
juos, o iš pelenų kept duo
ną, kokią valgė tik pustel- 
ninkai. už ką gavo dangų. 
(Laiškais praneša, kad lie
tuviai jau kepa sakramen
tus iš pelenų).

Namus liepė caras sude
gint, kaipo nenaudingą dai
ktą, vasarą ant oro peršilta. 
o ant žiemos caras rengia 
daug šilumos — tai yra tūk
stančius kazokų su nagaiko- 
mis.

Patyrę žmonės dar nuo 
1905 metų žiemos, tvirtina, 
kad kazokai gerai kaitina 
su nagaikomis, o ypač tą 
gerai liudija šalto Sibiro 
gyventojai.

Visi kazokai, kurie buvo 
išlavinti kaitint maištinin
kus 1905 metais, yra palie
kami ant žiemos, o nereika
lingus atiduoda vokiečiams 
j nelaisvę. Taigi Rusija tu
rės puikią šilumą ant žie
mos.

Jeigu dar 
girs Dievas 
rai 
griebsis paskutinės gudry
bės, jis pakabins tą didžiau- j 
si pasaulyje varpą, vadina
mą ”Car Kolokol,” su ku-i 
riuo dar niekas neskambino. 
Tada tai tikrai laimėjimas 
karės užtikrintas. Sako, vo
kiečiai bijosi, kad tas bai
siai smarkus balsas nepri
keltų kareivių iš numirusių.

P. Diaglas.
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ir toliau neiš- 
maldų .tai tik- 

Švenčiausis _Sinodas

Išnetyčių.
— Kuklinske! Girdėjau, 

kad tu nusilaužei koją?
— Na. tai tu neteisingai 

girdėjai, šimankauske! 
matomai, mislini, 
pusprotis, 
lūžo. Kokiom 
aš ją bučiau laužęs?

Tu, 
kad aš 

Ji išnetyčių nu- 
pragarmėm

KUNIGO GERKLĖ.
Musų prabasčiaus storulio 
Gerklė visai užsiraukus, 
O vienok nesutilpt jūron 
Kiek konjako yr* išmaukus.

Karės priežodžiai.
— Neturėjo Italija 

dos... isikišė i karę.
♦

— Kuo ilgiau tęsis karė— 
tuo daugiau lavonų.

— Kaip anglai vokiečiams 
taip vokiečiai anglams.*

— Carizmas nepažabotas 
o Lietuva ir Lenkija nute- 
riotos

bė-

kas 
tai

Darbininkai...
Rokas:— Kad man 

duotų milijoną dolerių, 
jau šiądien nedirbčiau.

Petras:— Kad aš turė
čiau milijoną dolerių, tai aš 
dieną dirbčiau "ekstra.”

Vincas:— O kad man duo
tų kas milijoną dolerių, tai 
aš dirbčiau astuonias die- 

i savaitę.
Rokelis.

nas

Visai ne...
Marė:— Imk sau savo žie

dą atgal, kuri man davei, 
kaipo sužiedotinei, aš už 
vęs niekad neištekėsiu.— 
turiu kitą vaikiną...

Jurgis 
tum. tamsta, duoti man jo 
adresą?

Marė:— Kam tau jo adre
sas. ar nušauti ji nori?

Jurgis:— O visai ne, aš 
bandysiu parduoti jam šitą 
žiedą.

Bet sai malonė-

Dėlei vietos stokos kores
pondencijas atidedame ki
tam numeriui. Kurios bus 
svarbesnės — sunaudosime.

S. K—kui, St. Stasiūnui, 
M. Dereškevičiui, Fr. Valai
čiui, Amerikos lietuvaitei, 
žaliam Kleveliui, Mažam 
Jonukui.— Jūsų žinios ma
žai teturi svarbos, 
laikraštyje vietos.

Ad. Norbutui.— 
prisiųstomis žiniomis nepa
sinaudosime. Nes apie tų 
gudrių "tėvelių" nepabaig- 
tinus ergelius su parapijo- 
nais tilpo pereitam numeryj 
kaip tik tas pats, ką ir svei
kas paduodate.

Daukanto Dr-jos nariui. - 
Į ši numeri nebesuspėjome: 

i tilps sekančian.

Uilaikv gariauaį

Gaila

Šį syki

ŽMONIŲ SKERDYKLA M. Gallivan Co
4

Akušerka
parašė pagarsėjęs vokiečių veikėjas ir mokytojas W. 

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

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

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

v 1 j r- ~ ~ j,
i i

5 Pabaigusi kursą Wotnan* Medical ■s 
College, Baltimore, Md.

Pasekmingai atlieka savo darbą ’! 
prie gimdymo, taipgi suteikia vi- i f 

pagelbą įvairiose ; j
I

6 Loring str, j į 
arti E ir 7 st. j f 

SO. BOSTON. MASS. ||
II

Indomiausias aprašymas apie visas

KARES BAISENYBES

Elię, Vyną, Likieriua ir 
kitokius gardžius gėrimus 
o taipgi ir geriausio taba

ko Cigarus.
Meldžiame užeiti, o visados rasi 

gražų patarnavimą.

362 2nd st.. So. Boston.

Teisingiausi* ir Geriausi*

APTIEKA
Sutaisom Receptus su 

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

EDVARD DALY, savininkas
Broadvay- S Bosten, Mass.

Galite reikalaut ir per laiškus, 
mes per ekspresą gyduoles at

siųsim.

J. MATH LTS 
Geriausia* Lietuva* 

SALONAS IR RESTAURACIJA 
Sveiki geriausios rųšies gėrimai Ii 
užkandžiai. Patarnavimai •H* 
lankus. Parankiausia lietuviška 
užeiga.

J. MATHUS
342 Bruadway, So. Boatoa, Maaa

Or. B. 6. WE«MICt
LIETUVIŠKAS DAKTARAS
Gydo visokias vyrų, moterų ir Į 

vaikų ligas; net ir chroniškas liga*
Priėmimo valandos: nuo 1 iki 4 I 

po pietų ir nuo 6 iki 9 vakare.
Telefonas. (M-t)

259 Hannover st, Boston, Mus.

Dr. KOLER i

I

Dept. 125.

sokias rodąs ir 
moterų ligose.

pi- 
už-

nuo 9 ryte iki 8:30 vakar, 
popiet Nedėhomis iki f 
Ateikit tuojaus.

Alaus. Degtinės, 
ir Cigarų.
ir parankiausia 

lietuviams.

■■■

T

t

4?

160 N. 5th Avė. 
507 W. 12th St..

CHICAGO. ILL.
Atviras iki 8 vai. vakare.
Nedėliomis nuo 9 iki 4 po pietų

8
[j] r’ųsk

’JJ 8V

FOTOGRAFISTAS
Traukiame visokius paveikslus 

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

J. Valeika F- Raulinaitis 3e.
250 4th st., S. Boston, Mass

i.;.; ‘ I i t i.i
v Advokatas ir Notarijušas? 

| Kazis Krauczimas, | 
"* Veda provas visuose teismuose X 

ir atsilanko į visas valstijas ant Įfc 
pakvietimo. Taipgi duoda patari- T 
mą per laiškus. $
403 Lyon Build,

Seattle, Wash.¥

I

J. VALEIKA

SAINT LOUIS, MO.i 
I

Specijalis pasiūlymas.— Kiekvienas, kuris pirks laikrodėlį nuo mus 
dabar, gaus šias 10 dovanas absoliutiškai DYKAI. 7 šūvių revolveris, pa
darytas iš geriausio plieno, mankietu spinkos. britva. padaryta iš angliš
ko plieno, pustas, šepetis, graži šalikams špilka ir puikus lenciūgėlis. 
Prisiųsk mums tiktai apgarsinimą su 20c. rankpinigių, ir mes tuojaus 
prisiųsim jums per ekspresą arba per krasą dėl peržiūrėjimo tas dovanas, 
ir labai puikų gvarantuotą ant 20 metų Laikrodėlį. Vyrų arba moterų, 
labai gerą laikrodį, dėl kurio musų kaina yra nužeminta tiktai .<5.95. 
•Jeigu užganėdintas juo, ir persitikrinsit, kad 15 akmenų $25.00 laikrodis, 
ir kad tos dovanos yra geriausio tavoro, tai pasilik jį sau. Jei ne. jus 
galit jį sugrąžint, o mes prisiųsim jūsų pinigus. Pamatykit šį laikrodį 
• r šias dovanas, pirma negu pirksi. Mes žinom, jog jie jums patiks. Sių
skite savo orderį dabar. Adresuok taip:
UNION SUPPLY CO.. Dept. 25.

KRAUTUVĖJE
Visi musų Gramofonai su naujausiais pagerinimais 

TURIME VISUS LIETUVIŠKUS 
REKORDUS įdainuotus garsiaa- 
sių dainininkų ir chorų. Tarpe 
lietuviškų rekordų geriausi yra 
šie: Kur bakūžė samanota, k<H«-_ 
pozicija Šimkaus. Lietuva tėvyne 
musų. Darbininkų Marsaiietė, 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 prisiųsim 
kataliovą.

MES TURIME GRAMOFONŲ 
NUO $15.00 IKI $100.00 Kurie 
tik norėsit turėt gražią muziką 
savo namuose, visupirmu ateikit 
pasižiūrėt pas mus. Kurie nuo 
Bostono toli gyvenaate ir negaK-

Lietuviška Rainkotų
IŠDIRBYSTĖ

Ei. Vyrai, Visi Pm

YUDEIKO!
Jis užlaiko gerą Restauraciją, vi
sokios rųšies

Vyno
Pirmiausia

v.'eta

304 Broa5wsy ir 2591DIStreets 
SO- BOSTON, MASS.

Lietuvių
Gydytojas

\ 638 Penn Avė. 
Pittsburgh. Pa.

lOVllil) 1 01 L

kur kiekvienas galit gaut gerus 
A Rainkotus pigiaus, negu kitur, 
v Mes padarom sulig naujausios 
)) mados, kaip tik kas nori. Turime 
' visokių spalvų, kurios galima dė- 
• vėt visada, nes išrodo kaip kotas 
1 vanduo nepereina. Dirbam vy- 
. rams, moterims ir vaikams, to- 
) dėl kuriems tik reikia Rainkoto, 
Į tai ateikit pas mus, o busite už- 
Į ganėdinti. į krautuves mes taip- 

gi parduodam žemesnėmis kaino- 
mis ir geriau padarytus, negu 

} skladuose perkate. Reikalaujam 
; daugiau Agentų, kurie pardavi- 
Inėjant kitokius daiktus, galit 

rinkt užsakymus ir ant Rainkotų. 
Mes prisiusime sampelius ir pa- 

i aiškinimus kaip nuimti mierą ir
taip toliau. Adresuokit: (42)

So. Bosten Raincoat Cę.
j S. Puta, Savininkas,
) 344 Broadway, So. Boston, Masa.

NAUJAUSIUS IR GERIAUSIUS

galima gaut tik

Vincas.

Nelaime ant gelžkelio.
— Oje. oje. kas per nelai

mė ši ryt atsitiko ant gele
žinkelio ! sušuko vaikas. 
Įbėgęs kambarin.

— Kas pasidarė? užklau
sė persigandę namiškiai.

— Ogi, visas trukys per
važiavo per keturis žmones 
ir vieną mergą!

Namiškiai buvo taip nu
stebinti. kad nežinojo, ką 

sakyti. Ant galo vienas 
užklausė:

— Ir juos užmušė ant vie
tos?

— Ne, atsakė vaikas šal
tai : — jie visi gyvi ir sveiki.

— Tai kaip tas atsitiko?
— Nugi, kada trukys ant 

jų užvažiavo, tai jie visi bu
vo po tiltu. .

Dukterų Dėdė. 1
- - - 1 _ _ — j

Dr Koler garsinasi savo tikra pravarde ir turi 
savo paveikslą lizine laikraštyje Dr Koler yra 
gimęs ir mokinęsis Varšavoje Dr Koler prakti
kavo visuose Varšavos ligonbučiuose. o paskuti 
-.:a:s metais prieš išvažiuojant į Ameriką bcvc 
igonboty e švento Lozoriaus, kur gydo tik pr»‘ 
vatiškas ligas vyrų ir moterų.

SIFILĮ išgydau vartodamas gyduolę 606. dide
li išradimą profesoriaus Ebrlich prieš sifil; Jeigu 
kent* išbėrimas ant viso kūno, sėdimą burnoje 
arba gerklėje, slinkimą plaukų, laužymą kaulų 
ateik, o ažsivietrijimas kraujo sustos ir neatsikar
tos tavyje Nelauk, kol visai sublogsi ir kitus 
užkrėst savo liga.

N --natūrai.*kus IšTEKE’IMUS visokiais bfi 
Jaus. kaip ir NAKTINIUS ištekė.imus. TRIPER 
ir kt isgydau ; 10 dienų, o jei ne, tai pinigu 
sugrąžina.

NUSILPNĖJIMĄ ir visokias negales paei 
nanėtas iš SAUŽAGYSTES prašalinu j <8 dieuas 
Ar jautiesi mažu m. jog neturi tos pač.os vyrišk. 
spėkos. ka:p pirmiau’ Jei teip. ta: neaaišaok 
oa nusilpnėjimą reikia pergalėti, kad vėl galėiao 
būti vyru.

STRIKTURĄ arba susitraukimą šlapumo ka 
n ai o išgydau j 2: dieną ir tai be skaudėjimo.

H YDROCELĘ arba vandeninę rupturą gydai, 
į 20 minorą be operacijos

PŪSLES ir inkstų ligas, nuo kurių randas 
iiegimas kryžiuje ir kirkšniuose. apsunkinimą- 
lus’šlapinimo peršėjimas ir desėtkai kitų ženk.u 
.p:e kuriuos ligoms žino kaip aprašyt, aš išgydau 
aro sistema ant visados

REUMATIZMĄ, spuogus, šunvotes perauga- 
lakus. niežus, parkus, skrupulus ir visas kita- 
io> ligas, paeinančias iš užsivietrinimo krau.c 

^gydau trumpam laike ir ligoniui nereik per 
raukt savo darbo

OFISO VALANDOS: 
’ėtnyčiomis iki 5 

popiet.

J. Gaidžiui. — "Du kelei
viu" yra P. Armino iš Kry
lovo versta sakmė ir senai 
randasi atspausdinta kny
gutėj, o tamsta paduodate 
ją kaipo savo eilę, — ne
tilps.

S. Balandėliui.— Atleiski
te, negalėsime sunaudoti.

P. Kapickui.— 
kančiam numeryj.

V. Uržuotui 
me pirmesnę žinutę.

J. Giraičiui. — Apie Hart
fordo streiką jau tilpo.

Dukterų Dėdei, V. Senam 
Kareiviui, B. Tamošiui. — 
Jei norite, kad butų paminė
ta apie prakalbas, rašykite 
visad kuotrumpiausia. Visų 
prakalbų aprašymų, kiek 
kasdien po visas kolionijas 
ivyksta, mes negalime su
talpinti.

Generolo Draugui.— Pa- i 
talpinsime kiek sutrumpinę. Į

Buvusiam teatre. Vienam 
'š rengėju. Liet. ReDorte- 
iiii. Piršliui, žaliam Kviet- 

keliui, V. Blazoniui ir K.—

Tilps se- 
Ačiu.

Patalpino-

SKAITYKIT SU ATYDA!
Turime daugybę FARMŲ VFiscon- 

sin valstij’oj, 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 apžiu 
rėt, nes pati žemė pasirodo kokia 
yra. Jau keliolika lietuvių turi pir
kę nuo musų Farmas ir visi dėkavo- 
ja. Klausk platesnių žinių per laiš
ką įdėdamas už 2c. štampą, o gausi 
plačius paaiškinimus, musų adresas:

(1-6)
K. MARCINKEVIčIA,

1324 So. lOth st, Sheboygan, Wis.

Taupinimo kasa 
po priežiūra Bra- 
slawskio ir Co. 
priima depozitus ( 
ir moka 3-čią' 
nuošimtį. Išsiun
čia pinigus pagal 
žemiausi dienos 
kursą. Taipgi pa
dedam pinigus į valdiškas Rusi
jos kasas ir apskaitliuojam nuošim
tį net nuo didesnių sumų, kaip tūks
tančio rublių. Visokias bylas, per
vedimus ir kitokius dokumentus pa
darom. Laivakortės. Galima va
žiuot į Rusiją ir iš ten be jokio pa
vojaus. (45)

Russian-American Bureau
Viršiausis Biuras: 
Filijų Biuras:

21 akmens puikus Auksinis Laikrodėlis tik S5-95
Garsus Hammond. 21 akmens, žinomas kaipo 

geriausis geležinkelio laikrodis, teisingiausias 
laiko rodytojas, su patentuotais pagerinimais, 
pilnai gvarantuojamas ant 20 metų, auksu lieti 
viršeliai. Verta 35 dol. kiekvienam, kuriam rei
kalingas tikrai geras laikrodis. Musų numa
rinta fabrikos kaina tiktai $5.95. Prisiųsk šitą 
apgarsinimą ir 20 centų depozito, o mes tuojaus 
išsiųsime krasa ar ekspresu ištyrimui. Jei 
site užganėdinti ir tikri, kad tai geriausias 
gražiausias Auksinis Laikrodėlis, kokį tik 
matėte, nežiūrint kainos — tada pasilaikyk 
Jei, ne, tada gražink jį musų iškaščiais, o mes 
grąžinsime pinigus. Pamatyk šitą laikrodėlį 
pirma, negu pirksi kur kitur. Mes žinome, kad 
jus pamėgsite jį. Naudokis, kolei šitas pasiūly
mas tęsiasi.
HAMMOND SALES CO..

Lietuvis Daktaras

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

1 J I 9--11 A.M.
v alandos s s—« p. m. 

t 7-8 P. M.
.. j I 9—11 A. M.melionus.

AR NORI, KAD 
MERGINA?

MYL1TŲ

CREST KENDŽIŲ

niekad nepamirš jus, nes 
ker.džių gardumas priverčia ją 
jus mylėt. Reikalaukit visur ir 
visada Lovneys Crest Kendžių. 
Jeigu negali gaut kitur, tai pn- 
r’tjsk mums doleri, o gausi vie-||] 
ną svarą geriausių Amerikoj iš-10 
dirbtų kendžių.

K. ŠIDLAUSKAS
Generališkas agentas Bostonui

226 Broadway.
So. 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 Broadw&y, So. Boston, Mass

Keliaujantis Knaucius
Siuvam visokius MOTERIŠKUS ir VYRIŠKUS RUBUS. Taip

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

Reikale adresuokit taip:

P. ŠlMKONIS,
7 Coiumbia st, Holyoke, Mass.

DUOKIT PASIŪT MUMS
Užtikrinam, kad Jus sučėdyatte 

pinigų ir turėsite GRAŽIUS RUBU8. 
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 CalifemijoJ, 

todėl mes greičiau pagaunam viaa- 
kias naujausias formas.

JEIGU NORITE TURĖTI 
GERUS RUBUS PIGIAI, 

TAD ATEIKIT PAS 
MUS.

Taipgi išvalom ir išprosinam vi- 
aokias Vyrų ir Moterų drapanas.

Tikras Jūsų brolis lietuvis

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

ir 20 AMES ST 
MONTELLO, MASS.
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KELEIVIS 7

Unijos, Darbdaviai
ir Darbininkai

si darbininkai unijistais. 
Tik tuomet pamatysim, kad 
darbdavius-kapitalistus tu
rime savo rankose...

Apuokas.
Aš nesu unijistas darbi

ninkas ir man niekur nete
ko būt unijų susirinkimuo
se, aš negaliu spręsti kokias 
jie turi nuomones. Man ne- 
,teko dirbti tokį darbą, kad 
būtinai reikėtų būt unijistu. 
Nors aš ir ne unijistas, bet 
visgi gilinausi Į unijų reika
lus ir gerai suprantu, kas 
turi didesnę spėką, ar unija, 
ar darbdaviai.

Darbdaviai turėdami 
menką bizni, menkas teturi 
ir spėkas. Ten daugiausia 
dirba ne unijistai ir jie kiek
vienu pasikėsinimu gali pri
verst darbdavį pagerint 
darbo sanlygas, jeigu jie bu
tų susivieniję. Gi visų di
džiųjų ”trustų” darbdaviai, 
tie tokių unijų nė kiek nebi
jo ir jie gali daryti ką nori 
su tomis unijomis.

Aš čia noriu papasakoti 
apie unijų reikšmę iš savo 
paties patyrimo.
Dabartinės unijos neatsie

kia savo tikslų.
Kas tai yra unija? Tikiu, 
id kiekvienas atsakys, kasi

kompanija galėtų traukt 
sakomybėn visą uniją.

Jeigu su tuom dar nepa
baigia, neužmuša unijistu 
dvasią, tai stengiasi kiek ga
lint daugiau areštuot unijos 
narių ir traukt atsakomy
bėn, kad tik kaip nors pri
verst greičiau pasiduot 
darbdaviams. O unijos, 
menkai turėdamos spėkos, 
su didžiausiais nuostoliais 
turi pasiduot darbdaviams 
už tokį pat atlyginimą, ar 
ne kiek didesnį. Jeigu gau
na vieną centą daugiau, tuo
met jau giriasi, kad streiką 
laimėjo. Bet neatsižvelgia 
į tai, kad streikuojant pri
daryta daug daugiau nuos
tolių, negu to pelno, kiek da
bar gauna.

Kapitalistai turi savo 
unijas.

Tokios unijos, kaip kad 
dabar gyvuojančios išnau
dojimui darbininkų, negali 
jokiu budu priverst darb
davius taikytis su darbinin
kais. Darbdaviai ir-gi turi 
unijas,vadinamas ”trustais”

f at-
Iš kares lauko

'.•į 
k K

i j
L 1 r J
VŠkia unija pačiame gyveni- 
fme, tai mažai atsiras tokių, 
T kurie gerai supranta pačią 
> unijos reikšmę, ir kokią ver- 
■ tę turi vienijimosi į unijas 
J idėja. Labai daug tokių ra

sim, kurie atsakys: ”Unija, 
t y. organizacija pagerini- 
nimui darbininkų būvio.” 
Kiti vėl atsakys: ”U- 
nijon priklausoma tam, 
kad lengviau gauti dar
bą toj dirbtuvėj.” Aš 
sutinku su atsakymu ”page- 
rinimui darbininkų būvio.” 
Nes unijų įstatymai taip ro
do. Bet pažvelgus į dabar
tines unijas, matome, kad 
jos yra tik darbdavių įran- ja to tavoro darbas, kapita- 
kys, su kuriuo kapitalistai

__ __  ________________v ,------ J
žodis unija. Bet ką rei-jdar stpresnes, negu darbi

ninkai. Kapitalo trustas 
yra gerai įsišaknėjęs ir jo 
stipriai laikosi kiekvienas 
darbdavys. (Darbdavių uni
ja skiriasi nuo trusto. Uni
ja, tai yra darbdavių sutar
tis, jog jie gelbės vieni ki
tiems laike streiko. O trus
tas, t. y. nepardavinėt savo 
tavoro pigiau, kaip kitos 
kompanijos pardavinėja). 
Kaip ve: darbdaviai susivie
niję vienos šakos išdirbinių 
(tavorų) netik vienam mie
ste, netik Amerikoj, bet net 
ir užsienyj. Taigi ir laike 
streiko, jeigu vienoj dirbtu
vėj ar vienam mieste susto-

i listai nieko nelaukdami 
geriau gali išnaudot darbi- kreipiasi kitur, kur dirba to

kį pat tavorą ir vėl varo sa
vo produktus, kaip varė, 
vien tik neturi tiek daug 
pelno. O darbininkai gali 

, kol jie 
laimės. Jei nelaimės — tu
rės darbdavys bankrutyt. 
Nereikia tikėt, kad jie ne- 
bankrutys. Jiems vienas 
belieka: laukt kol darbi
ninkai pasiūlys taiką.

Kartais kapitalistai pa
siūlo taiką ir pakelia mokes
tį, bet tik tiek, kiek jie ma
to galės prispaust darbinin
kus. kad jie padaryt dvigu
bai užtai, kiek jie pridėjo.
Kaip pažabot darbdavius.
Jeigu norim streikuot ir 

laimėt, pagerint unijistu 
būvį, turim būt ne kapitalis
tų įrankiais, bet turim tu
rėt tikrai darbininkiškas 
unijas — tokias kaip kad 
socijalistų organizacija. 
Darbininkai turi būt vienos 
unijos brenčius. Dabarti
nės unijos turėtų visos susi
vienyti į vieną. Nors ir ne 
visų rusių darbo darbinin
kai, nors bent vienos rųšies 
visoj Amerikoj į vieną uni
ją sueit ir laike streiko rie-

-'ninkus. Suprantama, dar
bininkai vieton pagerinimo 
savo būvio, turi dar dides
nių smūgių. Vienas daly
kas, kad kapitalistų ranko- streikuot ir laukt, 
se yra visa sauja unijistu 1 " 
darbininkų. Jų (darbda
vių) ištikimi, papirkti uni
jų vadovai išdavinė ja dar
bininkams negeistinus va
dovėlius, darydami visokias 
kliūtis, kad prašalinus iš 
unijos arba pasodinus kalė
jiman tikruosius unijos va
dovus. Tie papirkti vado
vai, darydami kliūtis ge
riems vadovams išdavinėja 
net ir visus susipratusius 
darbininkus, galų-gale, su
ardo riša uniją.

Kitas gana skaudus smū
gis, tai didelės duoklės. Dar
bininkas unijistas menkai 
ką daugiau uždirba už neu- 
nijistą. O mokestis gana 
augšta. Iš darbininkų duo
klių susideda visgi nemaža 
suma pinigų. Ir niekas ne
žino, kur tų pingų gana 
daug prapuola. Laike strei
ko pinigai reikalingi, bet jų 
visai menkai tesiranda. ■ 
Kartais prisieina tąsytis su 
kompanijoms po teismus ------------ ------------- ■ —
gana ilgai. Kompanijai pi- nos. kompanijos darbininkų, 

n tni-i tini H n nta vinie i cent.nigų netrūksta, jai nėra 
sunku gaut. O unijai pa
baigus pinigus, nėra kur Jų 
gauna. Reikia šauktis vi
suomenės. O kaip mus dar
bininkų visuomenė toki duo- 
sni ir kiek ji gali duot, tai 
jau visiems žinoma. Taip 
unijos ir turi pralaimėti 
streikus dėlei nedatekliaus 
pinigų.

Ką darbdaviai veikia po 
pralaimėjimui streiko.
Kaip tik darbdaviai pa

junta, kad unijų ”bankai” 
jau ištuštėjo. Tuomet pa
sistengia dar daugiau kliū
čių padaryti. Kaip štai: 
pasamdo kokius valkatas 
(gal ir unijos darbininkus) 
kad tie vardan unijos prida
rytų kompanijai visokių 
šposų, už kurtus vėliau

I turi būt duota žinia į cent
rą visos unijos darbininkų. 
Kadangi streikas sunku lai
mėt, tad centras turi duot 
Įsakymą, jog turi streikuot 
visos Amerikos tos rųšies 
darbininkai. O kuomet 
darbdaviai pamatys, kad 
streikas lengvai gali tapt 
generališku po visą šalį, tuo
met tik bus priversti taiky
tis su streikuojančiais. Ne
tik ta viena kompanija tu
rės taikytis, bet visos Ame
rikos darbdaviai bus priver
sti pildyti darbininkų reika
lavimus visai be streiko.

Tik tuomet, kuomet visų 
šalių darbininkai turės vie
ną uniją ir vieną centrą, 
kuomet turės bendrą sutarti 
ir laike streiko gelbės vieni 
kitus, tuomet tik iškovosim 
sau geresnį būvį ir busim vi-

KĄ MANO JAPONAI 
APIE RUSUS.

Japonų laikraštis ”Asahi” 
išsitaria apie rusų galės su
griuvimą šitaip: ”Mums, 
kurie rusų militariškus pa- 
silaikymus pažįstame, rusų 
planų nepasisekimas ne 
naujiena. Ir čia veikiau ap
sireiškė senoji rusų klaida: 
vienodumo kariumenės ve
dime nebuvimas, sumažini
mas atakavimo jėgos, per- 
dažnai bei betiksliai ata
kuojant, ir sąryšių tarp at
skirų kariumenės dalių ne
buvimas. Tris, o dažnai 
ir penkis kartus didesniu 
skaičiumi jų kariumenė di
džiais betvarkiais būriais 
prieš pozicijas priešo varo
ma, buvo panaši didžiam 
peiliui, kurio ašmuo užlenk
tas. Kariumenės sąnarius 
liuosesniais padarius, daug 
nuostolių žmonėmis bei me
džiaga butų išvengta."

Apie Rusijos sąjunginin
kus tasai laikraštis sako:

”0 rodos, ir sąjungininkų 
vienas vis laukė, kol kiti bus 
laimėję, todėl kiekvienas ti
krąjį ofensivo laiką pražiop
sojo. Francuzai atakavo 
tiktai rusų ofensivui nepa
vykus; anglai pradėjo, fran- 
euzams bereikalo jau nusi
baigus. Rusai vėl, kai fran
cuzai bei anglai jau iš vietos 
nebevaliojo. Vis tat buvo 
pervėlu. Kiekvienas dabo
jo, kad kiti už jį aikvotų jė
gas, o ypač anglai visas ka
rės naštas geidžia užkrauti 
ant savo sąjungiečių pečių.

”Jeigu Anglija negali už
tektinai kariumenės nuga
benti Francuzijon, tai reiš
kia, jog valstybėje karės ne
norima ir žmonės savo val
džia nepasitiki.”

”Dab.”

VOKIEČIŲ RAITELIAI 
LIETUVIŲ VESTUVĖ

SE.
” Dabartyje” randam šito

kią žinią:
Rugpiučio 24 dieną dvare 

Blahoslavenstvo ties Rasei
niais darbininkas Jonas Du- 
kauskas turėjo vestuves su 
Petronėle Jaudyte. Į šias 
vestuves, kaip tai lietuviai 
visuomet mėgsta turėti savo 
namuose svečių, pakvietė ir 
vokiečių raitelius, kurie bu
vo dvare kvatieroj. Šieji 
mielai nuėjo o ir drauge at
sigabeno vestuvėms muziką. 
Oficieriai, kurie šitą dieną’ 
tarnybos dėl negalėjo daly
vauti iškilmėse, siuntė jau
navedžiams dovaną, kuri su 
širdinga padėka buvo pri
imta. Vokietis raitelis, lai
mindamas jaunavedžius, sa
kė trumpą kalbą, kurią lie
tuvių vienas lietuviškai iš
guldė. Po gardaus valgio 
buvo tautiški lietuvių šo
kiai, kurie vokiečiams didei 
indomųs buvo.

Į vestuvių pašventęs atvy
ko vokiečių oficieriai, ku- j 
riems malonus priėmimas 
labai patiko.

Gražiosios vestuvės be 
abejonės leis vokiečiams ge
riau suprasti bei vertinti lie
tuvių būdą.

REVOLIUCIJA ANT CEY- 
LONO SALOS.

Berlyne gauta žinių, kad 
ant Ceylono salos, kuri pri
guli Anglijai, verda revo
liucija. Sumišimai prasidė
ję birželio mėnesyje. Visos 
arbatos plantacijos esą su
naikintos. Salos gyvento
jai norį pasiliuosuoti nuo 
Anglijos valdžios, bet Ang
lijos valdžia, kuri sakosi ka
riaujanti už paliuosavimą 
mažesnių tautų, sušaudė 
jau 2,000 revoliucijonierių.

VOKIEČIAI "MELŽIA” 
FRANCUZŲ MIESTĄ.
Francuzų Flandrijoj vo

kiečiai turi paėmę pramo
ningą miestą Lilą (Lille), 
kurį jie visokiais budais iš
naudoja. Šiomis dienomis 
jie pareikalavo, kad Lilo au- 
dinyčios padarytų jiems 
tiek ir tiek maišų, kuriuos 
smėlio pripylę jie vartoja 
apsisaugojimui nuo kulipkų. 
Audinyčios atsisakė reika
lavimą išpildyt. Negalėda
mi čia gauti maišų, vokie
čiai pranešė miesto majorui, 
kad tie maišai bus padaryti 
Vokietijoj, bet Lilo miestas 
turės už juos užmokėti. Ir 
nežiūrint didelio gyventojų 
protesto vokiečiai taip pa
darė. Kada miestas geruo
ju nenorėjo mokėt, vokiečiai 
išlaužė miesto iždą ir pasiė
mė $75,000 už maišus, ku
riuos jie parsitraukė iš Vo
kietijos. Beto, vokiečiai už
dėjo da ant Lilo gyventojų 
$6,200,000 karės mokesčių. 
Kada miesto valdžia nuro
dė, jog miestas negali tiek 
užmokėti, tai vokiečiai nu
leido iki $3,200,000 ir pakol 
ši suma nebus sudėta, mies
tas turi mokėti kas diena 
po $20,000 bausmės.

VARO ŽMONES APKASŲ 
KASTI.

Rygos Social-Demokratų 
komitetas praneša šitokių 
žinių:

”Olaines, Bierinos, Kun- 
drinės, Rygos ir kitose apy
linkėse yra slapta mobiliza
cija: naktimis ir anksti iš 
ryto žandarai, stražninkai 
ir šnipai laksto iš vienų na
mų Į kitus, jieškodami be
darbių darbininkų apka
sams kasti čia pat ir netoli 
karės lauke. Nieko negelb
sti atsiprašinėjimai, moterų 
ir vaikų ašaros: kas tik ga
li dirbt, ima ir veža. Tokių- 
pat žinių ateina ir iš kitų 
karės vietų. Kai-kur net 
paėmė ir moteris, paaugu
sius vaikus, dargi turinčius 
darbo darbininkus. Birže
lio 20 d. anksti iš ryto va
žiavo per Rygą i Mintaujos 
pusę daug vežimų su slapta 
mobilizuotais darbininkais. 
Rygoj laukiama tai da pla
tesnėse ryb'ose... Daugely 
vietų Įvyko susidūrimų su 
policija. Daugeli darbinin
kų sumušė ir su konvojų 
nugabeno; kiti bėgo — tuos 
šaudė.”

HINDERBURGĄ RUSAI 
VADINA STEBUKLIN

GU.
Vienas vokiečių kores

pondentas, kuris yra aplan
kęs Liubliną ir kitas užim
tas Rusijos vietas, rašo 
”Pester Lloyd” laikraštyje 
taip:

”Rusams Hindenburgas 
jau pažįstamas. Jo stebėti
ni laimėjimai visiems impo
nuoja ir jo paveikslas ran
damas tūluose laikraščiuo
se. Visi jį laiko stebuklin
gu ir tankiai paguodojan- 
čiai apie jį kalba. Macken- 
seno vardą rusai pažino prie 
persimušimo ties Gorlicais. 
Jo bijosi, bet jis ne taip po- 
puliariškas, kaip Hinden
burgas, ir apie jį nedaug 
kalbama. Ir vardas Konra
do von Hoetzendorf laikraš
čiuose randamas. Jis yra 
laikomas šios karės mokslo 
žmogumi. Kalbama, kad 
jis viską sutaiso, viską kom
binuoja. Austrų generolų 
žinomas tik Boroevics. Ki
tų nei vardai nežinomi.”

HARDIE’O KŪNAS SU
DEGINTAS.

Mirusio Anglijos socijali
stų ir darbininkų vado Har- 
die’o kūnas likos sudegintas 
29 rugsėjo krematorijoj. 
Šermenįs buvo labai ramios, 
nors mirusį savo draugą ir 
užtarėją lydėjo tūkstančiai 
darbininkų.

Plačiau apie drg. Hardie 
buvo rašyta pereitam ” Ke
leivio” numeryje.

ŽUVO JAU 1,916,148 PRŪ
SIJOS KAREIVIŲ.

Pasiremiant skelbiamais 
■ Berlyne karės nuostolių su- 
rašais, Rotterdamo laikraš
tis ”Nieuwe Rotterdamsche 
Courant” apskaito, kad nuo 
karės pradžios Prūsija ne
teko jau, 1,916,148 kareivių. 
Bet tai nėra da visos Vokie
tijos nuostoliai, nes čia da 
nepriskaityti Bavarijos, Sa
ksonijos, Viurtembergijos ir 
laivyno nuostoliai.

FRANCUZAI BOMBAR
DUOJA KAIZERIO 

BUVEINĘ.
Francuzų orlaiviai bom

bardavo jau kaizerio buvei
nę Liuksenburge, kur jisai 
šiomis dienomis apsigyveno. 
Buvo atakuojama gelžkelio 
stotis, tiltas ir kariumenės 
triobos. Kiek padaryta nuo
stolių, nėra žinių.

Ant 21 
akmens 
Gelžkelio laik
rodis sriubelių 
užsukamas, vy
riško didumo, 
ant 20 metų au
ksuotas su iš
rašytais dubel- 
tavais viršais. 
Labai teisingai

ypatingai gežkeliu važiuojantiems 
žmonėms, kuriems reikia visuomet 
tikras laikas žinoti. G varant uotas 
ant 20 metų. Ypatingas pasiūlysi
mas. Mes išsiųsime šį laikrodėlį ant 
kiekvieno adreso už $5.75 C. O. D. ir 
persiuntimo kaštus, su teise jums vi
ską peržiūrėt. Jei busi neužganėdin
tas, nemokėk nė cento. Atsiminkite, 
jus užmokėtumėt už tokį pat laikro
dėlį apie $25.00, jei pirktumėt kitur. 
Puikus auksuotas lenciūgėlis ir ka
butis dykai su kiekvienu laikrodėliu.

(40) 
EXCELSIOR WATCH CO.

906 Athenaeum Blg., CRICAGO, ILL.

LMszkas D-ras M. Ziselman,
7 Parmenter St
Boston, Masa. 

Visokias ligas gy 
dau pasekmingia- 
usiai. Ateikit tie- 
siok pas mane 1 
trepats į viršų tik 
neikit į aptieks: 
mano durys bal
tos arba telefoną 
duok o aš atesiu.
Ofiso valandos 
Nuo 9 iki 11 ryte 
nuo 1 iki 2 ir d iki 
8 vakare. Teleph. Richmond 2622-R

Į $6
§ s

K
X

Ift

Dr. David W. Rosen
Kalba Lietuviškai, Lenkiškai, 

Rusiškai ir Vokiškai.
GYDO VISOKIAS LIGAS. 

Valandos:
Nuo 8 iki 10 ryte. Nuo 

2 iki 3 dieną, nuo 7 iki 
8 vakare.

321 HANOVER STREET. 
BOSTON. MASS.

Tel.: 2787-J. Telephone; Cambridge 48O6-M.
Rusiškas Daktaras Cambridge

Dr. N.A.GIebow
Mokslą baigęs Berlyno, Vienos i 

kituose geriausiuose Europos 
universitetuose.

Valandos:
Nuo 10 iki 11 ryte, nuo 5 iki 6 
ir nuo 8 iki 9 vakarais. Nedėlio

mis nuo 10 iki 12 ryte.
884 MAIN STREET, 

Cambridge. Mass.

KIRPK PATS SAVO PLAUKUS
Didžiausias šių laikų išradimas. 

Sučėdina laiką, pinigus ir barberio 
bilas. Yra tai daiktas, be kurio ne
gali niekas apsieiti. Paprastas ir 
ir lengvas būdas, gali vartot suaugęs 
arba kūdikis. Kirpk savo plaukus 
dykai. Vartojas taip kaip ir šukos. 
Dėlei apgarsinimo šio išradimo, pre
kė tik $1.25. Prisiųsim kur tik norit. 
PASIULIJIMAS DYKAI ant aprube- 
žiuoto laiko tik. Prisiųskit mums 
$1.25, o mes tuoj prisiųsim kaštus ap
mokėję. Arba jei norit męs pasiųsim 
C. O. D. ir jus turėsit tiesą apžiūrė
ti, jei nepatiks, sugrąžinkit mums at- 

, gal. Užsisakykit šiandien. Pasinau-
” No more barter skops formine” į°Lkite žema kaina’ Reika11^ ***% 

FISHLEIGH CO. (Dept. 45) CHICAGO, III.
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I IŠMOK
I Angliškai kalbėti skaityti ir rašyti uz

Išmokinsime jus Angliškai kalbėti, skai
tyti ir rašyti labai trumpame laike už še
šis dolerius ($6) tiktai. Šis mokslai yra 
labai parankus kiekvienam, nes mokina
me naujausiu budu per korespondencija 
jūsų namuose be skirtumo kur gyvenate. 
Rašykite platesnių paaiškinimų arba pra- 
dėkyte mokinti* tuojaus, prisiųsdami pi
nigus;

IMERtCAR SCROOL »f LJUK0A6ES
1741 W. 47th st, Chicago, HL
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Papuošta daugeliu spalvuitų puikių paveikslų, 
223 puslap. didžio, apie 150 įvairių eilių, tinkamų 

deklamuot ant viešų susirinkimų.
Knygoje trijų rusių eilės: 

TAUTIŠKOS, ŠEIMYNIŠKOS IR 
DARBININKIŠKOS.

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

SIELOS BALSAI
PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO 

DARBO VALANDAS.
Kiekvienas nusipirkęs tą knygą pasidžiaugs, i 

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

”KELEIVIS,” SO. BOSTON, MASS.

AR TAMISTA KENTI

Pristokit Šitą Dykai Duodamos Knygos Kuponą Šiandien
DR. J. RUSSELL PRICE CO.. L. S01. 208 N. Sth Ar*.. Chioajo, III., U. S. A.

Brangus Daktarai:—Meldžiu man tuojaus pasiųsti tysai dykai, apmokft* 
pačta, jūsų brangią medikališką knygą.

Vardas ir pavardė..........................................................................................................

Gatvė ir Noė...................................................................................................................

j
Jame aprašoma aiškioje, paprastoje kalboje apie tokias 

ligas, kaip sifilis arba kraujo užnuodijimas, spuogai, odos ligos, 
seni skauduliai, triperis, užkrečiamos ligos, nerviškas silpnu
mas, nusilpnėjimas, spermoterea, kvaitulys, pūslės, inkstų ir 
ligos lytiškai-šlapimo organų ir kitos ligos, kurios tik kankina

vyrus ir moteris ir pasako, kaip tos ligos gali būti pasekmingai gydomos tamistos 
namuose už labai mažą atlyginimą.

šita dykai duodama knyga jums taip-gi pasakys apie musų pasekmingą gy
dymą tokių ligų, kaip pilvo bei jaknų negalės, tulžingumas, prietvarius, raudonoji 
gysla, reumatizmas, kataras, dusulys ir panašios ligos.

Sveikata 
pajiegos 

ir 
energija

DYKAI
ŠITAS BRANGUS]
VADAS I SVEIKATA

nuo skaudėjimų strėnose; nuo skaudžių ir skaudančių sąnarių; nuo galvos skau
dėjimo; nuo apetito nustojimo; nuo aprugusio pilvo; nuo atsiriaugėjimo maistu; 
nuo vėmimo; nuo tulžingumo užpoulimų; nuo apdengto liežuvio; nuo blogo kvapo; 
nuo negalėjimo miegoti; nuo blogų sapnų. Ar esi silpnas, lengvai sujudinamas, 
nervingas, piktas bei greitai užgaunamas, nuilsęs ir nusilpnęs rytmetyje! Ar 
turite juodus plėtmus apie akis, ambicijos nustojimą gėdinimas; draugijos? Ar 
ėsi nusiminęs, nubudęs ir ar turi širdgėlą? Tie svmptomai nurodo, kad jūsų kūnas 
yra blogose sanlygose ir kad jums reikalinga medikališka priežiūra ir patarimas.

Musu brangi dykai duodama knyga pasakys jums faktus apie tokias ligas, 
negales ir symptomus. Ji pasakys jums apie musų gydymą delėi sugrąžinimo žmo
nių į jų senų laikų sveikatą, spėką ir stiprybę — ir kaip tapti vyru tarp vyrų. 
Tai yra sandelis žinios ir užturi gerą, sveiką patarimą ir informacijas kurias 
kiekvienas vyras bei moteris turėtų žinoti ir sekti — ypač svarbi tiems, kurie 
ketina apsivesti. Jus dažinosite priežastis savo kentėjimų ir kaip jūsų negalės 
gali būti sumažinamos. Skaitykit šitą brangų vadą į sveikatą ir pasinaudokite 
jo laiku suteiktu patarimu ir nurodymu.

Valstija



Iš kares lauko
ŽUVO 190,000 SĄJUNGI
NINKŲ, SAKO VOKIE

ČIAI.
Vokiečių karės vyriausy

bė apskaito, kad sąjunginių 
kai per pastarąjį savo ofen- 
sivą Francuzijoj ir Belgijoj 
neteko 190,000 vyrų (130,- 
000 franeuzai ir 60.000 ang
lai), skaitant užmuštus, su- 
žeistus ir paimtus nelaisvėn, 
tuo tarpu gi vokiečių nuos
toliai nesiekę nė penktos da
lies to. Bet francuzų karės 
vyriausybė apskaito, kad 
vokiečių žuvo "nemažiau, 
kaip tris korpusai.” kas rei
škia apie 120.000 kareivių. 
Vien 
imta 25,000 vokiečių.

tik nelaisvėn buvę pa-

DIDELIS MUŠYS PRIE 
GARBUNOVKOS.

Pinsko vakaruose vokie
čiai paėmė pereitoj sąvaitėj 
Garbunovkos kaimą ir ap
linkines rusų pozicijas. Ru
sai čia laikėsi labai drūčiai 
ir vokiečiai turėjo sunkiai 
kovoti, pakol juos nuveikė. 
Bet tuo da mušis dėl Garbu
novkos nepasibaigė. Perei
toj subatoj rusai sugrįžo su 
didesnėmis spėkomis ir už
puolė vokiečius. Prasidėjo 
baisi skerdynė durtuvais. 
Viršų ėmė tai viena pusė, 
tai kita. Pagalios vokiečiai 
persvėrė ir rusai likos vėl 
apgalėti. Vieni jų pradėjo 
bėgti, kitus vokiečiai suėmė. 
Visa apielinkė užklota lavo- < 
nais. i <

TEATRAS ir ŠOKIAI
Statys scenoje LSS. 60 kuopa ir S. P.

TRIJl VEIKSMU DRAMĄ:

Ą ID LC” GYVENIMOVJTzAI 1\Eu pragaras

D-RAS B. L. BERNARO
Seniausia Rusiškai- A merikoniškas 

Daktaras.
GYDO VISOKIAS LIGAS.

BET YPATINGAI MOTERŲ LIGAS
Ofiso valandos: (41)

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

SO. BOSTON, MASS.

KNYGOS
"KELEIVIO” SPAUDOS i

Anarchizmas. Pagal Proudono —ta 
slo parašė d-ras Elzbachsr, Virti 
Briedžių Karaliukas ........................1*1

KRITO 8.000 VOKIEČIŲ.
Pastaromis dienomis vo

kiečiai atakavo sąjunginin
kus ties Loos su negirdėtu 
narsumu. Nepaisydami jo
kių nuostolių jie norėjo 
siimti savo pozicijas, iš 
rių juos sąjugininkai 
savo ofensivą išmušė, 
risi tie bandymai baigėsi di
džiausia 
Po kelių 
skaityta 
lavonų.

at- 
ku- 
per 
Bet

vokiečių skerdyne. 
dienų atakų pir

ai ie 8.000 vokiečių

I 10 DIENU ANGLAI NE- 
‘ TEKO 21.000 ŽMONIŲ.

Paskelbtas Londone karės 
nuostolių surašąs parodo, 
kad nuo 1 iki 11 spalių ang
lija neteko 981 oficieriaus ir 
20,351 kareivio.

KARĖS NUOSTOLIAI.
Berlynas paskelbė, kad 

nuo to laiko, kaip susivieni
ję vokiečiai su austrais pra
dėjo mušti rusus iš Galici
jos iki šiol paimta jau dau
giau kaip 2,500,000 rusų ne
laisvėn. Pirma buvo paim
ta daugiau milijono, taigi iš 
viso dabar daugiau kaip 
3,000,000 rusų yra nelaisvėj.

Anglija praneša, kad jos 
nuostoliai nuo karės pra
džios iki 21 rugpiučio buvo 
308.983 vyrų. Vien tik prie 
Dardanelių Anglija neteko 
87,630 žmonių. Karės vedi
mas Anglijai kas diena atsi
eina dabar no $15,500,000.

Francuzija kas diena iš
leidžia karės reikalams $13.- 
000.000.

16 Spalu j October1, 1915 
LIETUVIŲ SALEJE, 

Kampas E ir Silver Sts., South Boston, Mass.
Veikalas pilnas įspūdingų scenų, paimtas iš tikro kas

dieninio musų gyvenimo. Jame atvaizdina gyvenimą pra
garų. kaip dėl žiauraus gyvenimo mes slenkam j pragarą, 
iš kur jau nebegalime išsisukti ir turime pražūti. Publika 
is šio perstatymo turės progą posimokinti. kad nepakliūti 
į pragarą.

Nuo 9 vai. prasidės šokiai ir skrajojanti krasa.
Nuoširdžiai kviečia atsilankyti KOMITETAS.

šovė policmaną.
Anksti 7 spalių rytą polic- 

manas Johnson patėmijo 
ant Harrison avė. nužiūri
mą žmogų, kuris po viena 
pažasčių nešėsi baksą, o po 
kita brangių kailių. Pradė
jus poliemonui prie jo ar- 
tinties. jisai metė kailius 
ant žemės išsitraukė revol
verį ir šovė, bet nepataikė. 
Policmanas tuomet išsitrau
kė savo revolverį ir šovė į 
vagį, kuris tuomet metė vi
sus savo daiktus ir leidosi 
bėgti. Policmanas 
bet vagis pabėgo,
pasirodė, kad netoli tos vie
tos buvo išlaužta krautuvė.

UŽ

PARSIDUODA

Parsideda Kosttmisr škas 
Kiiaučiy Biznis 

už pigią prekę ir su forničiais 
150 dol. Darbo pilnai yra visada.

A. Degutis. (42)
171 4th st.. So. Boston. Mass.

Siuvu visokias Dre-sias 
gatavas.

324

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

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

Ta pati knyga gražiais apdar. 1.00

Dievo žmogus. Labai užimantis ir 
naudingas papasakojimas iš dar

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

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

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

Kurgi tas viskas nyksta? Pagal K. 
Kautskj 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 gyvono, tai 
perskaityk šitą knygą. Iš jos dasi- 
žinosi, kada musų pratėviai vogda
vo sau žmonas, paskui pirkdavo, 
motinos parduodavo savo dukteris. 
Dasižinosi, kad vyrai turėdavo dau
gelį pačių, o žmonos po kelis vy
rus. Labai užimanti knyga. Su pa
veikslais ..................................................35c
Ta pati apdaryta .........................  50c

678

LIETUVIŠKA SIUVĖJA 
ir užlaikau 

Darbas gvarantuojamas.
E Street, kampas Broaduay,
(vienais trepais augštvn), 

SO. BOSTON. MASS.
Kita Šapai

N. MAIN ST.. MONTELLO, 
H. Stankaus Name.

Primieravimo dienos:
So. Bostone — Utarninkais. 
Montelloj — Pėtnyčiomis.

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

Iš

Legalški žmogžudžiai. . Trijų akt* 
tragedija, paimta iš revouudjM 
laikų ............................................  M*

Kur musų bočiai gyveno. Tai yr» ta 
rinėjimas, kur buvo pirmutini fa—- 
nių lopšinė. Knyga naudinga U 
mokinanti. Parašyta Z. Aleknoj
kuris daug darbo pašventė
mams lietuvių praeities ............Ita

Džian Bau bos Spyčiai ir kitoa foBŠB. < 
Daugiau juokų negu saliune ala—
Jei nori gardžiai pasijuokt, tad 
sipirk tą knygą .............................  **•

Alkoholis ir kūdikiai. Kas yra arta 
tikisi būti kūdikių tėvais, buttart 
turėtų perskaityti šitą knygut*_ 1*l

Byla Detroit’o Katalikų su Sodjali- 
stais. Knygelėj atspauzdįita vūaa 
tardinėjimas kaip vienos taip ir k^ 
te o purės, todėl bešališkai paroda 
ant kiek išauklėtas pas mus žiao- 
rumas. Naudinga perskaityt lygiai 
katalikui kaip ir socijalistui. Su pa
veikslais.................................................

!

'.engvas būdas išmokt angliškai M 
knyga sutaisyta taip lengviai ir su
prantamai. kad kiekvienas .gali iš
mokt greitai kan'?t angliškai, ku
ris tik bent kie* gali lietuviškai 
skaityti. Joje telpa netik atskirs 
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 __ :.................................  1*0

Lytiškos ligos. Labai naudinga kny- 
era apsisaugojimui nuo lytiškų ligų. 
Parašė D-ras F. Matulaitis .... l*s

Amžinos dainos. Yra tai p-vriatisfe 
Jovaro dainų rinkinvs. Ant gralio* 
nopieros ir graži snauda ...... Ik*

KAIP VOKIEČIAI IMA 
DVINSKĄ.

Petrogradas praneša, kad 
prie Dvinsko vokiečiai vei
kia su tokiu pat gyvumu, 
kaip jie veikė prieš paėmi
mą Kauno. Kariumenės 
reikalams jie esą nutiesę jau 
20 mylių ilgio geležinkelį 
Dvinsko apielinkėj: sunkio
sios apgulos kanuolės likos 
privežtos nežiūrint didžiau
sių kliūčių; dieną ir naktį 
be jokios pertraukos laksto 
automobiliai, kurie priveža 
amuniciją, maistą ir karei
vius; reikmenų iškrovimui 
esą pastatyti milžiniški ga
ru varomi kranai (keltu
vai). žodžiu sakant, tvir
tovės paėmimui vokiečiai 
įsitaiso milžinišką fabriką.

KON STAAN T1N OPOLIS 
PRIŽADĖTAS BULGA

RIJAI.
Pažangiųjų turkų parti

jos vadas gen. Memed šerif 
Paša rašo francuzų laikraš- 
tije “Matin.” kad Konstan
tinopolis yra prižadėtas 
Bulgarijai, tik su ta išlyga, 
kad Turkija už tai paskui 
gaus Afrikos šiaurę. Egiptą 
ir kaikurias Rusijos žemes 
Azijoj. Šitas programas, 
suprantama, gali būt išpil
dytas tiktai tuomet, kada 
Turkija. Bulgarija. Austri
ja ir Vokietija sumuštų są
jungininkus. Taigi meška 
da girioj, o turkai su bulga
rais r vokiečiais jau kailiu 
dalijasi.

vijosi.
Paskui

APGARSINIMAS.
Socijalistų kuop s. norinčios pa

rengti prakalbas, arba jei kas norė
tų sutverti naują kuopą, tegul krei
piasi pas mane žemiau paduotu an
trašu. Prakalbas sakysiu šiose val
stijose: Mass.. N. H.. Vt. ir Conn. 
Rašydami Įdėkit ir krasos ženklelį 
dėl atsakymo.

T. J. Kučinskas.
f 149 Millbury st., \Vorcester, Mass.

krasos i

Vagis pabėgo iš teismo.
Pereitoj pėtnyčioj iš So. 

Bostono teismo ištruko ir 
pabėgo John Coughlin, 20 
metų amžiaus airišiukas, 
kuris buvo areštuotas už Įsi
laužimą į čeverykų krautu- 

• st.vę po No. 393 Dorchester 
Bet paskui ji vėl sugavo.

Aš kvailas.
Taip sako kiti agentai, už tai. kaa 

aš tai pigiai parduodu laikrodžius, 
žiedus, lenciūgus, branzalietus ir ki
tus auksinius daiktus ir ant labai 
lengvų išmokėjimų. Eidamas pro ša
lį. užeik į mano naują krautuvę, o 
persitikrinsi, jei nepatiks, nereikia 
pirkt.

Taisome laikrodžius, žiedus, brar.- 
zalietus, lenciūgus, labai pigiai, dar
bas gvarantuojamas. Šiiubinius lai- 
snius ir kitus patarnavimus pada
rom dvkai.

P. KETVIRTIS JEWLERY C0.
Kampas Broadwav. 324 E street, 

SO. BOSTON.

LANDŽIAUS
NAUJA APTIEK A

343 Broad'vay. So. Boston, Mass. 
Tarpe D ir E sts.

Vienatinis geriausis patarnavimas 
sveikatai.

Pašaukiame Jūsų daktarą per 
telefoną dykai.

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

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

Žmogaus išsivystymas. Kaip ir iš 
kur atsirado ant žemės žmogus? 
Išsivystė iš beždžionės r.ekurie 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

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

Kaip senovės žmones persistatydavo 
sau žemę. Labai žingeidus senovės 
filozofų daleidimai apie musų že
mės išveizdą. Su paveikslais. .. 1O»

I

i}'
A

Amerikoniškos Vestuvės. Dviejų ^k-* 
tų komedija, pajuokenti amerikio^- 
čių lietuvių vestuves. Juokinga ir 
lengva perstatymui ..................... 10c

Tabakas ir kaip jis žmonėms ken
kia ir lt.....................................................15c

”O. S. S.” arba Šliubinė iškilmė. Tai 
vieno akto farsas, juokingas ir ge
tas perstatymui .............................. 10c

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

Popas ir velnias. Toje knygutėje 
telpa labai graži apysaka ”Adomas" 
ir Jieva” ir kiti dalykai. Pilna juo
ku ir nuliudimo .............................. 10e
Reikalaudami knygų krefpkftfc 

šitokiu adresu:
"KELEIVIS”

28 BROADWAY, S. BOSTON. MA8&

Telephone: Back Bay 4200

DAKTARAS

ANGLIJOS ŽMONĖS
PRIEŠ CENZŪRĄ.

Anglijos žmonės 
giau ir daugiau 
protestuoti prieš 
kuri slepia _ visą 
Londono

vis dau- 
pradeda 
cenzūrą, 
teisybę. 

”Morning Post” 
rašo; ”Atėjo laikas valdžiai 
elgties su žmonėmis teisin
gai; sakyti šaliai tiesą, ra
šyti apie nepasisekimus 
taip-pat kaip ir apie pasise
kimus. Jei valdžia laikysis 
tokios saldintos slaptybės 
politikos ir toliau, tai pasek
mės gali būt labai blogos. 
Po 14 mėnesių karės paaiš
kėjo taip daug dalykų, ku
riuos cenzūra buvo paslė
pus, kad žmonės pradeda 
eiti jau iš kantrybės.”

ITALIJA SĄJUNGININ
KAMS NEPADĖS.

Buvo manoma, kad Itali
ja duos sąjungininkams di
delę pagalbą ant Balkanų, 
bet dabar italų generalio 
štabo viršininkas gen. Ca- 
doma praneša, kad Italija 
negali siųsti pagalbos nė ant 
Balkanų, nė i Dardanelius. 
nes jai pačiai reikia daug 
kareivių prieš austrus.

Rusija užsakė Bostone 
2.000.000 bombų.

Bostono anglų laikraščiai 
paskelbė, kad Rusija užsakė 
čionai 2.000.900 šovinių ka- 
nuolėms. Matyt, caras da 
nemano pasiduot.

PAĖMĖ 5 MYLIAS RUSU 
APKASŲ.

Ilukštų vakaruose, i 
šiaurę nuo Panevėžio-Dvin- 
sko geležinkelio, šiomis die
nomis vokiečiai paėmė 5 
angliškas mylias rusų apka
sų, suimdami kartu 6 oficie- 
rius, 750 kareivių ir 5 kulka- 
svaidžius

Gaires.
Tokiu vardu užvardinta 

K. Puidos triveiksmė dra
ma. kurią vaidins 16 spalių

Lietuviai Kliaučiai
Visokius Vyrams Drabužius 

Siuvame ant Užsakymo
. ; Išvalome, sutaisome ir išprosi-jj 
Įname senus.

)) Vienintelė Kriaučių kompanija) 
j! So. Bostone, kur visame duoda 
)! gerą ir gražų darbą už prieina- i 
Į) mą kainą.

si PASIŪDINK PAS MUS SIUT.rij 
j»O N EŠIOSI II< DŽIAUGSI ESI. j, 
i; Todėl, kurie norit pasisiudint 
! gerą siutą, išvalyt arba suprosit, 

kreipkitės pas mus.

))

f 
l« 

SOUTH BOSTON CISTOM lll 
TAILORING CO.i)

LSS. 60 kp. vaidintojai. La b-; ^3L8-Broadwav:,.:^°: Bo^ton.Mass,.;;

Per skylę ir Panelė Šv. Sasnavoje.
Dvi juokingos ir kartu pamokinan
čios apysakos ................................... l(k

Kodėl aš netikiu į Dievą? arba tikė
jimo kritika. Parše Iksas. Kny
gutėj tik protingi nurodymai, pa
remti ant faktų. Kiekvienas geras 
katalikas, valnamanis privalo ją 
perskaityti............................................ 2G.

vės Žinios
Gavo visą amžių kalėjimo.

Kriminališkas E. Camb- 
ridge’iaus teismas nuteisė 
tūlą Ch. Warreną visam am
žiui kalėjiman už užmušimą 
žmogaus. Tūlas laikas at
gal Warren norėjo nušauti 
Newtone vieno restorano 
tarną, bet kulipka pataikė 
savininkui, kuri užmušti ji
sai visai nenorėjo, ir teismas 
atrado jį kaltu tik antro lai
psnio žmogžudystėj.

darių salėje. Veikalas esąs 
labai Įdomus ir pamokinan
tis. turinys paimtas iš kas
dieninio musų gyvenimo.

Vaidinimui pasibaigus 
nuo 9:30 vai. prasidės jauni
mui šokiai ir veiks skrajo
janti 
visiems 
lankyti, 
macijų žiūrėkite į šio 
rio skelbimą.

Pasmaugė hotelyje mergi
ną.

Švento Jokūbo Hotelyje, 
kuris randasi prie Bovvdoin 
sq.. 7 spalių likos pasmaug
ta lovoj mergina. Ji buvo! 
atėjus tenai su nepažįstamu 
vyru ’’meilės biznio” daryt,; 
bet jis pabėgo. Sakoma, kad

ANGLIJA NETEKO 17.071
OFICIERIŲ.

Nh'i karės pradžios iki. jis išrodė ant svetimtaučio. 
Anglijos armija ■ Mergina buvo airė, iš Lyn- 

no. Jų kambaryje policija 
rado tuščią bonką nuo deg- 

10,469 tinęs ir merginos krepšį, ku
riame buvo 2 centu. Polici
ja j ieško to vyro.

šiai dienai
išviso ne ■ ko jau 17.074 ofi
cierių. Iš o skaičiaus 5,176 
oficierių užmušta.
sužeista, o kiti prapuolė 
(matyt, nelaisvėn paimti).

Skaudėjimai Strėnose

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

Materijalistiškasis istorijos suprati
mas. Jei nori žinoti, kas gimdo pa
saulyje įvairius nuotikius. tai nar- 
skaityk šitą knygutę. Kalba langva 
ir labai aiškus išvedimai...................80<

I

Musų padėjimas. Vaizdelis iš gj've- I 
nimo. Parašytas pagal naujausius , 
atsitikimus............................................ 10c •

Davatkų gadzinkos. Padidinta ir pa
derinta 6-ta laida juokingų daina- 
lių, pašiepiančių davatkas ir kitus 
prietarus ............................................ 10-

krasa.
Į šį vakarą 

Platesnių

Patartina 
apsi- 

infor- 
nume- 

X.

i

| Fr. Matulaitis
h; GYDO VISOKIAS LIGAS. 

PRITAIKO AKINTUS.

į Valandos:
Nuo 1 iki 3 dieną.
Nuo 7 iki 9 vai. vakare.

i 419 BOYLSTON STR.
Suite 419, 420 ir 421,

;< Netoli didžiojo miesto knygyno,
BOSTON, MASS.

O-RISST. ANDRZEJEWSKI
Vienatinis lenkiškas

DANTŲ DAKTARAS.
Užtaisau pasigadinusius dantis ir 
dedu naujus. Laika gvarontuoju. 
Ištraukiu dantis be jokio skausmo.
238 Harrison avė. Bostes.

Prakalbos.
Ateinančiam nedėldieny, 

17 spalių, socijalistų salėje 
60-ta kuopa rengia prakal
bas. Kas tikrai kalbės dar 
nežinia. Bagočius, Akelai
tis, ar Dusevičius, vienas iš 
jų trijų. Atsilankę prakal- 
bosna turės progą įsigyti 
”Kovos” jubilėjini numerį, 
kuris išeis padidintas ir pa
puoštas daugybe gražių il- 
liustracijų ir musų veikėjų 
paveikslų.

Prakalbų pradžia 7:30 va
landą vakare.

Bronislovas Navickas
Tuojaus atsišauk i t Į ” Ke

leivio” redakciją. Jums yra 
laiškas nuo brolio, kuris yra 
nelaisvėje Vokietijoj.

Išsiduoda gražus ruimingas 
kambarys. Pamatyt gali
ma bile laiku. 377a Broad- 

|way, ant antrų lubų po kai
rei.

ir šonuose greitai 
prašalinami vartojant

evera’s

is yra rekomenduojamas lokaliam 
vartojimui prie

Mr. Stephan Plac- 
ko iš Marietta, N. 
Y., šitaip nuims ra
šė:

VIENATINĖ LIETUVIŠKA

Gothard Oil.
[Severos Gothardišias Afiejvs]

“Man skundėjo strė
nos ir šonai ilgiau, kaip 
per penkis metus Brn- 
džian visokius gydymus 
ir viskas buvo veltui. 
Paskui aš radau Se
verą’s almanac’a ir ra
dau. jog Severa’s Go
thard Oi! butų geriau
sia išbandyti. Aš ban
džiau tą gyduolę ir 
6kaudėjitrai išnyko. Aš 
sakau, jog tas taipgi 
gerai dėl skaudėjimų ko
jose. ir galiu rekomen
duoti tiems, kurie ken
čia lokalias skausmus 
arba gėlimus.“

į
|

BOSTONE IR VISOJE MASS. VALSTIJOJE.

5
reumatizmo, neuralgijos, išsinarini
mo. pasižeidimo, ištinimo, ištinusių 
gyslų, sustingusių sąnariu ir raume
nų. mėšlungio, skaudėjimo ir gėlimu

Linimentas ištirto Serumo. 25 ir 50 c.

ibrižimai. 
įpjovimai, 

įsisenėjusi skaudėji
mai. spaugai, karbun
kulai arba nudegimai, 
nusiplikir.imai. a;-de
gimai greitai psgija. 
kuomet

S
EVERA’S

Healing Olotneat
[Severos Gydanti Mostis] 

vartojama. Kaina 25c.

9
Severos preparacijos visur parduodama, pas virus aptieki- 
ninkus. žiūrėk, kad buty Severos, neimk kitokių. Jei 
jūsų aptiekiniukas neturi, tai kreipkitės tiesiog pas

W. F. SEVERĄ CO., - Cedar Rapids, Icwa.

1< 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:
Utarninkais ir Subatomis, j

28 Broadway.
Tel. So. Boston 935 W. j

Gyduolių galite gaut kokios tik pasaulyj vartojamos, 
bet ypatingai geros sekančios gyduolės:

Nuo Reumatizmo $1.00. Nuo slinkimo plaukų ir pleiskanų 75c. 
Nuo kosulio, grippo ir slogos $1.00. Kraujo Valytojas $1.00.

Nuo saules nudegimo 50c. Bobro lašai $1.00. Nuo suirimo Nervų $1.00. 
Vaikų ramintojas 25c. Pamoda plaukams 20 centų.

Nuo viduriavimo suaugusiems 50c. Nuo viduriavimo mažiems 25c. 
Gydanti mostis nuo pučkų 50c. Nuo prakaitavimo kojų 25c. 

Mostis ir skysčiai nuo niežų ir parkų $1.00.
Gyduolės dėl pataisymo apetito $1.00. 
Gyduolės dėl suvalninimo vidurių 50 c. s

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

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

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

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

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

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

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

Visokiame reikale kreipkitės šituo adresu:

K. ŠIDLAUSKAS 226 BROADWAY, 
KAMPAS C STR.

S0. BOSTON, MASS.




