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Serbijai gresia pavojus; 60,000 francuzų ir 40,000 anglų skubinas jai į pagalbą.
Visa serbų tauta-vyrai moterįs, ir vaikai—išėjo karėn, kada jų šalį priešai apniko iš visų pusių. Kad teutonų spaudimą ant 

Serbijos atsverus, sąjungininkai pradėjo atakuoti juos kituose karės laukuose. Boto 60 tūkstančių francuzų ir 40 tūkstančių 
anglų skubinas serbams į pagalbą ir pradėjo mušti jau bulgarus. Sąjungininku laivynas jau bombardavo Bulgarijos pajūrį ir 
pridarė dideliu nuostoliu. Patįs serbai taipgi smarkiai ginasi ir sakoma, kad teutonai neteko jau 60,000 kareiviu Serbijoj, 
nors ir serbu žuvę 25,000. Italai tuotarpu pradėjo visuotiną užpuolimą ant austrų ir paėmė 12,000 belaisvių. Anglai paskandino 

- prie Liepojaus vokiečių karišką laivą “Prinz Adalbert.”

SERBIJAI GRESIA 100.000 SĄJUNGININKŲ 
SERBAMS J PAGALBĄ.

I

DIDELIS FAVOJUSĮ.J:I«t.Bi^<>S
Serbijai visai bloga. Ke

turios bulgaru armijos Įsi
veržė jos vidurin ir nesulai
kytos eina pirmyn 150 my
lių frontu. Didžioji bulga
rų armija, generolo Bogače- 
vo vedama, taiko Į Serbijos 
sostamiesti Nišą. Kita ar
mija eidama ant Uskupo 
ties Kumanova paėmė 2,000 
serbų ir 12 kanuolių. Pe
reitoj nedėlioj bulgarai pa
ėmė jau ir pati Uskupo mie
stą. perkirsdami tokiu bu
du didiji geležinkeli tarp 
serbų sostinės Nišo ir grai
kų uosto Salonikos. iš kur 
sąjungininkai siunčia savo 

■ kariumenę serbams į pagal
bą. Taigi perkirtus bulga
ram šitą geležinkeli, likos 
atskirta nuo serbų ir sąjun
gininkų kariumenė. Jau 
dvi sąvaitės, kaip sąjungi
ninkų kariumenė pilasi per 
Salonikų Serbijon dieną ir 
naktį ir sakoma, kad išviso 
jos tenai bus jau daugiau 
kaip 100,000 vyrų: 60,000 
francuzų, o 40,000 anglų. 
Nors vargiai tos spėkos ga
lėtų Serbiją išgelbėt, bet jei
gu joms pasisektų susivie- 
nyt su serbais, tai visgi pa
sidarytų pajiega, kuri galė
tų smarkiai teutonams ir 
bulgarams priešinties. Da- 
bargi, kada šitos sąjungi
ninkų spėkos likos nuo ser
bų atkirstos, tai serbams 
apsiginti nėra jokios vilties. 
Austrų, vokiečių ir bulgarų 
spėkos briaujasi iš visų pu
sių vis gilyn ir ima miestą 
po miesto.

Nors patįs užpuolikai pri
pažįsta. kad serbai narsiai 
ginasi, kad visa jų tauta iš
ėjo karėn, kad moterįs ir 
vaikai kariauja už savo šalį 
su negirdėtu narsumu, bet 
neturėdami taip didelių ka
nuolių. kaip vokiečiai, 
atsilaikyt negalės, 
šita kova turi būt atkakli, 
tai galima numanyti iš to, 
kad serbai, anot vokiečių 
neteko jau 25.000 žmonių; 
o vokiečiai, kaip sako serbai, 
neteko jau 65,000 kareivių.

Serbų sostinė jau perkel
ta iš Nišo į Prizrendą, šalies 
vakaruosna,netoli Albanijos 
pasienio. čionai išvežta 
bankai ir kitos Įstaigos. Sa
koma, kad austrų-vokiečių 
ekspedicija susideda iš apie 
12 divizijų maišytų spėkų.

sako, kad tenai jau išlipo 
per dvi sąvaiti nemažiau, 
kaip 100,000 sąjungininkų i 
kareivių, 60,000 francuzų ir 
40,000 anglų, ir iškeliavo ge
ležinkeliais į šiaurę serbams 
į pagalbą. Tuo tarpu į uos
tą pilasi vis naujos ir nau
jos spėkos. Manoma, kad 
sąjungininkai nori šūdam 
čia tokiu budu pusės milijo
no armiją, kurią vadovaus 
generolas Serrail. Į uostą 
kas diena pribūva ir vėl iš
plaukia po kelias-dešimts 
laivų. Apleistas Solonikos 
uostas šitam judėjimui yra 
perdaug mažas, todėl taiso
ma naujų prieplaukų, sta
toma daugiau sandėlių ir 
tiesiama daugiau geležinke
lių. Darbas eina dieną ir 
naktį. Naktimis šviesa- 
svaidžiai nuolatos raižo 
tamsą stipriais savo spindu
liais. Šimtai automobilių, 
kanuolių ir tūkstančiai 
skrynių amunicijos iškrau
nama iš laivų ir siunčiama 
Serbijon. Tūkstančiai tonų 
šau.jamos medegos, sakoma, 
pasiekė Nišą pirma, negu 
bulgarai spėjo perkirsti ge
ležinkelį ir todėl manoma, 
kad 350,000 serbų armija 
yra gerai aprūpinta ir amu
nicijos jai nepritruks.

Paveikslėlis parodo (1) 
Rumunijos kariumenę. (2) 
Rumunijos sosto Įpėdinis 
kronprincas Borisas. (3) 
Rumunijos pėstininkas pil
noj uniformoj.

Rumunija dabar neutrali- 
ška. bet manoma, kad neuž
ilgo ji prisidės prie sąjungi
ninkų, kurie siūlo jai daug 
žemių užtai. Rumunija yra 
didžiausia Balkanų valsty
bė ir turi gerai išlavintą ar
miją.

Graikija sąjungininkų pa
siūlymo nepriėmė. Ji bu
sianti neutralė.

, jie 
Kaip

UŽMUŠĖ 1000 BULGARŲ.
Iš Athėnų pranešama, 

kad bombarduojant sąjun
gininkų laivynui Dedegačą 
buvo užmušta 10 ramių 
žmonių ir daugiau kaip 
1,000 bulgarų kareivių. Ka
reivių daugiausia žuvo ka- 
zarmėse, kur gyveno 40-tas 
bulgarų pulkas. Kazarmės 
buvo pilnos kareivių, kurie 
rengėsi sėst valgyt, kaip 
priplaukęs sąjungininkų lai
vynas 1 vai. pradėjo šaudyt 
į jas iš savo kanuolių. Ug
nis buvo gerai nustatyta ir 
bematant iš kazarmių pali
ko tik krūvos griuvėsių.

ITALIJA DUOSIANTI 
SĄJUNGININKAMS 
150.000 KAREIVIŲ.

Paryžiaus laikraščiai ga
vo iš patikėtinų šaltiniu ži
nių. kad Italija duos sąjun
gininkams ant Balkanų 150 
tūkstančių kareivių.

RUSŲ SU LENKAIS SU
TARČIŲ KOMEDIJA.
Laikraščiui ”Vossische 

Zeitung" rašoma:
Goremykinas lygiai pra

nešė Lenkų Durnos frakci
jos vadam, kad Rusų-Lenkų 
sutarčių komiteto posėdžių 
daugiaus nebebusią. Tuomi 
nelabai garbingai užbaigtos 
anos dideliu trukšmu pra
dėtosios betikslės tarybos. 
Lenkų visuomenė iš kalno 
buvo žinojusi, kad tai esąs 
bandymas Rusų valdžios, su 
pagalba keleto papirktinų 
Lenkų politikų, apgauti Ru
sijos lenkus. "Dab.”

(Tų tarybų tikslas buvo: 
išdirbti Lenkijos autonomi
jai planą. Red.)

VISI KVAILIAI—KODĖL RUSŲ ATAKOS ATREM- TEUTONAI RUOŠIASI 
NEGRĮŽTI VISIEMS .......... ...

NAMO?
Manchesterio (Anglijoj) 

laikraštis "Guardian” iš
spausdino šitokią naujieną: 

Kaip sako vienas sužeis
tas oficierius, karės lauke 
prieš pat paskutinį sąjungi
ninkų ofensivą buvo labai 
įdomus atsitikimas. Iš vo
kiečių apkasų iškilo didelė 
lenta, ant kurios didelėmis 
raidėmis buvo užrašyta:

"ANGLAI YRA KVAI
LIAI.”

Tečiaus prieš tokį menką 
įžeidimą anglai nepaleido 
nė vienos kulipkos. Lenta 
tuomet nusileido ir tuojaus 
vėl iškilo, bet prie pirmuti
nio epiteto buvo pridėtas 
jau kitas:

"FRANCUZAI YRA
KVAILIAI.”

Anglai vėl nieko neatsa
kė. Lenta vėl nusileido ir 
iškilo su trečia eile:
"MES TAIPGI KVAILI.”
Anglų apkasuose visi pa

sileido juokais. Bet nasku- 
tiniu kartu lenta iškilo su 
patarimu:
"KODĖL NEGRĮŽTI VI

SIEMS NAMO?”
Vadinas, vokiečiai 

pranta, jog visi, kurie ka
riauja, yra kvailiai. Jeigu 
jie butų protingesni, mestų 
ginklus ir grįžtų namo.

TOS.
Berlynas praneša, kad ru

sai apie Vižonų ežerą kelis '

I

su-

Petrograde kruvinos 
riaušės.

Berlyno pranešama, 
kad tenai gauta žinia, jog 
Petrograde buvo kruvinų 
riaušių. Žmonės, su durnos! 
socijaldemokratu atstovu 
Čeidze priešakyje- reikalavę 
durnos atidarymo, bet val
džia tą reikalavimą atmetė. 
Tuomet žmonės įtaisę de
monstraciją, kad išreiškus linkę vokiečiams, rusų ka- 
valdžiai savo protestą. Ant riumenė įsitaisė čia pozici- 
demonstrantų užpuolę kazo- jas. Daržus ir laukus iš- 

. mynė, arklius, gyvulius ir 
, valgius atėmė nuo žmonių 
■ uždyką.
1 Už Punkiškių sodžiaus, 

ties upe šetekšnia, pasidarė 
rusai sau apkasus ir laukė 
vokiečio. Nesulaukę trau
kė pirmyn ir susitiko su vo
kiečiais Viešintose; ten bu
vo smarkus mušys per 3 
dienas. Po 3 dienų rusai 
bėgo atgal ir vėl sustojo Še- 
tekšnios pakrantėse. Lau
kė 22 dieni. Vokiečiai ėmė 
artinties. Uždegė Beregiu 
sodžių. Baisiausis susirė
mimas buvo užu Bugailiškių 
miškų. Mušėsi 5 dienas. 
Žmonės buvo sulindę duo
bėse. Užliepsnojo gaisrai 
po visą apylinkę. Baisus 
triukšmas ir žemės dundė
jimas nuo kanuolių trenks
mo tęsėsi dienas ir naktis. 
Daugybė kaimų likosi visiš
kai sunaikinta. Vienas di
desniųjų kaimų šioj apylin
kėj — Gučiunai, visiškai ta
po nušluotas. Svėdasų mie
stelis išdegintas; visur beli
ko tik griuvėsiai aplaistyti 
krauju.

Rugpiučio 1 rusai smar
kiai pradėjo bėgti atgal. 
Bėgome ir mudu su Anta
nu, susikrovę geresnius rū
bus. (Tais pabėgėliais yra 
Prunckunai iš Naujikų so
džiaus). Atbėgome Į Ka
niūkus, Užpalių par. Kiti 
visi apylinkės gyventojai 
laikosi ant vietos. Daugy
bę kaimiečių laike šaudymo- 
si užmuša ir sužeidžia.

Jei ir išsilaikys žmonės 
per karės audrą gyvi, jų 
laukia badas ir baisiausis 
vargas, nes neturės pasto
gės, nei kuo maitinties.

----------
VOKIEČIAI PAĖMĖ ILU- 

KšTĄ IR 3,000 RUSŲ. 
Spalių 24 iš Berlyno pra

nešama šitokia žinia:
"Dvinsko šiaurvakariuo

se musų kariumenė išmušė 
rusus su dideliais nuosto
liais iš jų pozicijų ties Šlos- 
bergu ir šturmu paėmė Dū
kštos miestelį. Rusai paliko 
musų rankose 18 savo ofi
cierių, 2,940 kareivių. 10 
kulkasvaidžių ir vieną bom- 
basvaidį.”

kai ir prasidėjo riaušės. 
Daug žmonių buvę sužeista. 
Pagarsėjęs darbininkų va
das Šingaren (o gal durnos 
atstovas Šingariov? Red.) 
esąs areštuotas ir išgaben
tas Maskvon.

VOKIEČIŲ KAIZERIS 
KAUNE.

Vokiečių kaizeris, apžiū
rėjęs Novogeorgievsko tvir
tovę, nuvažiavo Kaunan. 
Kaip iš vyriausios kvatieros 
rašoma, Kauno stotyje kai
zerį pasitiko general-feld- 
maršalas von Hindenburg 
ir general-oberstas von Ei- 
chhorn. Miestas buvo pa
puoštas vėliavomis ir gėlė
mis. Kaizeriui automobiliu 
važiuojant per miestą, 
skambino varpai ir buvo j šaudoma iš paimtų rusų ka- 

Londone gauta iš Frank- i nuolių. Ir gyventojų tro- 
furto žinių, kad teutonai i bos buvo dalimis papuoštos.

1

PRIEŠ JUODKALNĮ.

i kartus ėjo atakomis ant vo- ruošiasi į naują kampaniją,Į Kaizeris apžiurėjo kareivių 
kiečių pozicijų, bet visos tos; šiuo žygiu prieš Juodkalnį.1 parodą ant nnkos ir tada 
atakos buvo atremtos ir Anot pranešimo, 20,000 aus- Romos-katalikų ba-
daugiau kaip 300 rusų pa- trų ir vokiečių jau pribuvo! znXcią- Prie.bažnyčios_kal- 
imta nelaisvėn, čartorisko j iš Galicijos į Sarajevą, Bos- 
vakaruose vokiečiai paėmė nijoj, ir tuoj eis ant Juod- 
rusų pozicijas. Netoli Ko- kalnio, kad sutriuškinus ši- 
marovo jie atmušė keliatą tą mažutę, bet narsią slavų 
rusų atakų ir paėmė 460 be- į tautelę, 
laisvių. i

BOMBARDUOJA BULGA
RIJOS PAKRAŠTĮ.

Pereitoj pėtnycioj sąjun
gininkų laivynas pradėjo 
bombarduoti iš Egėjos jūrių! 
Bulgarijos pakraštį nuo De-j 
degačo iki Lagos uosto, per' 
38 mylias. Tuo pačiu laiku 
rusų laivynas pradėjo dau- 
žvti iš Juodųjų jūrių kitus 
Bulgarijos pajūrio miestus, Į 
būtent Varną ir Burgą. Ita
lijos laivynas prisidėjo prie 
Bulgarijos pakraščių bloka
dos.

Bulgarija prisidarė sau 
bėdos.

ITALAI PRADĖJO VI
SUOTINĄ UŽPUOLI

MĄ.
Roma praneša, kad 22 

spalių visu pajūriu italai 
pradėjo milžinišką užpuoli
mą ant austrų ir paėmė 
daug jų pozicijų. Praneši
mas priduria, kad Karšo 
lygumoje keliose vietose ita
lai prasimušė per austrų ap
sigynimo liniją ir sunaikino 
priešininko spėkas. 25 au
strų oficieriai ir 1184 karei
viai paimti nelaisvėn.

f

zeris pasveikino visus Kau
no katalikų kunigus, prie 
ko skambėjo varpai bei ūžė 
vargonai. Paskui kaizeris 
apžiurėjo tvirtovę.

ANGLAI PRADĖJO KA
RIAUTI NUODAIS.

Anglų kariumenės vadas 
Francuzijoj, Sir John 
French, oficijaliai praneša, 
kad anglai pradėjo vartoti 
prieš vokiečius tokias bom
bas, kurios sprogdamos pa
skleidžia nuodingus gazus. 
Kareiviai tų gazų užkvėpa- 
vę daugiau i muši jau nebe
tinka. Yra tai žiauri prie
monė, bet vokiečiai pirmuti
niai pradėjo nuodus vartoti, 
todėl sąjungininkai turi pa
mato pasiteisinimui.

I

I

Mūšiai Svėdasų 
apylinkėse.

Daugybė kaimų ir Svėdasų 
miestelis išdeginta.

(Žinias paimame iš pri
siųsto Onai Prunckunaitei 
laiško, kuri mums prisiuntė 
Pranas Rimkus iš Roches- 
ter, N. Y.)

Prieš užplustant šią apy-

PASKANDINO 17 VOKIE
ČIŲ GARLAIVIŲ.

Atėję Baltijos jūron ang
lų submarinai paskandino 
tenai 17 vokiečių garlaivių. 
Nors rusai irgi turėjo tenai 
savai submarinų, bet iki šiol 
jie nepaskandino da nė vie- 

'no laivo savo submarinais.

VOKIEČIAI SUŠAUDĖ 
MOTERĮ.

Londone gauta žinia, kad 
; vokiečiai sušaudė anglu 
| daugvtoją Miss E. Cavell 
: kuri buvo areštuota Belgijoj 
5 rugpiučio. Ją kaltino, kad 
ji padėdavo jauniems bel
gams bėgti Anglijon. iš kur 
jie paskui važiavo Francu- 
ziion ir stojo savo kariume- 
nėn.

I1
FRANCUZAI SUMUŠĖ 

BULGARUS.
Spalių 21 d. ties Rabrovo 

Įvyko tarp bulgarų ir fran
cuzų mušis Francuzai bul
garus sumušė ir užėmė Ra
brovo kaimą. Rabrovo guli 
už 9 mylių Į pietus nuo bul
garų tvirtovės Strumicos, 
kurią francuzai paėmė ke
liom dienom pirm to.
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Peržvalga.
KIEK VOKIEČIAI TURI 

PAĖMĘ RUSIJOS.
"Naujienos” ima iš ”Chi- 

cago Examiner” tūlo W. B. 
Hale apskaitliavimą, kiek 

turi jau paėmę 
žmonių ir 

s:
valdo visą de

šimtį Lenkijos gubernijų, bū
tent: Suvalkų. Plocko, Lom
žos. Varšavos. Kališo. Siedl- 
cų. Piotrkovo, Kielcų. Bado
mo ir Liublino. Ji turi dau
giau kaip trečdalį Baltijos 
provincijų, užėmus Kurlandi- 
ją ir Livonijos dalį. Ji valdo 
Vilnių, Kauno guberniją ir 
dideles dalis Minsko ir Voly- 
nijos.

"Visas Europos Rusijos 
plotis turi 1.933.449 kvadra
tinių mylių. Iš to Vokietija 
dabar turi užėmus apie 175,- 
000 keturkampių mylių, t. y. 
vienuoliktą visos Europos Ru
sijos dalį.

“Europos Rusija turi išviso 
138.486.900 gyventojų, kurių 
26.263.300 gyvena vokiečių 
užimtose teritorijose. Kitaip 
sakant, po Vokietija yra pa
tekus netoli penkta (Euro
pos) Rusijos gyventojų dalis.

"Lenkija ir vakarinė Euro
pos Rusijos dalis yra svar
biausi pramonijiniai imperi
jos distriktai: pietinėje Rusi
joje nėra Įžymesnių pramo
nių. išimant geležies tirpini-

vokiečiai
Rusijos žemių, 
turtų. Štai jo skaitlinė:

"Vokietija

gamina jo apie 500,000 pūdų 
(8,000 tonų). Lenkija paga
mina, beto. kasmet dar apie 
1.000 tonų vario...”
Šitas skaitlines daktaras 

Hale surinkęs tuo tikslu, 
kad parodžius amerikie
čiams. jog Rusijai gręsia 
bankrutas ir kad todėl gali 
pražūti tie $500,000.000, ku
riuos amerikiečiai paskoli
no sąjungininkams. Nors 
už tą paskalą apsiėmė atsa
kyt Anglija ir Francuzija,; 
bet visiems juk yra aišku, 
kad jodvi turi remti Rusiją. 
Na, ir ką amerikiečiai galė
jų padaryt, jei. Rusijos ban- 
kruto išvengimui, skolinin
kai atsisakytų grąžinti ame-Į 

įrikiečiams skolą?

Vertejų-RaSytojii
• •žiniai.

šiuomi pranešam visiems ver- 
tėjams-rašytojams, kad Ferdi
nandas de Samogitia turi išver
tęs šiuos Roberto G. Ingersllio 
veikalus:

A Vision of War, 
At a Child’s Grave, 
VVe Build,
The Superstition.
The Cemetery, 
Then and Now, 
Lazarus,
What is Worship?
God Silent,
The Infidel,
Down of the New Day,
The Age of Faith, 
Origin of Religion.
Vertimui gi turi pasidėjęs 

bei pradėjęs jau versti to pa
ties autoriaus šiuos veikalus:

The L’npardonable Sin,
The King of Death.
The Real Bible.
The Infinite Horror,
The Sacred Myths,
Religious Libertv of the 

Bible,
The Christian Night.
My Choice,
Whv ?
If Death Ends Ali,
How Long?
Libertv,
Jehovah and Brahma,
The Free Soul,
Life,
Origin and Destiny,
Good and Bad,
The Man Christ,
The Divine Situation,
The Imagination.
What is Blasphemy?
The Love.
Taigi išversti bei verčiami 

veik visi žymesni Ingersollio 
raštai. ”Why I am an Agnos- 
tic” yra jau išverstas ir at
spausdintas ("Keleivio”).

Be Ingersollio raštų, Vardu- 
nas turi išvertęs Knuto Hamsu- 
no romaną "Badas.”

Negeistinas turi išvertęs 
šiuos veikalus: Voltaire’io tra
gediją "Sokratas,” žulavskio 
”Na Šrebmym Globie" ir Slo
vackio "Lilla \Veneda.” O ver
timui turi pasidėjęs ar pradėjęs 
jau versti Šilerio "Razbainin- 
kus,” Byrono "Deformed Trans- 
formed" ir Slovackio "Ballady- 
na.

St. Gri—nė yra išvertus St. 
Przybyszewskio triveiksmę dra
mą "Žiote Runo." kuri tuojaus 
bus spausdinama "Keleivyje.”

Tagi paminėtų čia veikalų te
gul niekas daugiau neverčia, o 
jei kas turi jau išvertęs arba 
verčia, teiksis apie tai pranešti 
augščiau minėtiems vertėjams 
"Keleivio” antrašu.

Užpuolimai ant Londono.tiškai nėra matę anie kaize
rio, anie caro, o antra tai 
šmeižimas caro ir visos Rusi
jos paeina iš pagiežos prisi
minus kazokų bizūną, kliu- 
vusį pasturgalin laike riaušių 
Maskolijoje.”
Taigi džiaugktės, švento 

Juozapo Draugijos nariai, 
; tokio "užtarėjo” susilaukę. 
Jisai kazokų bizūno nėra 
ragavęs, taigi pasirodo, kad 
jis riaušių prieš carą nekė
lė. jisai buvo ištikimas jo 
burdingierius, jisai geras 
žmogus.’ Gal būt, kad jisai 
išmokys jus ir 
chrani” giedot.
sykit. koks tas caras geras 
ir išmintingas:

"Caras 
liuosybę.

"Caras priverstinai įvedė 
blaivybę, panaikindamas deg
tinę — ir išto Rusijos iždui 
kaip tik blėdis gal būt. o ne 
nauda.

"Caras nelaimės valandoje 
tariasi su visos valstijos at
stovais apie šalies apgynimo 
reikalus, caras paima pats va
dovavimą savo armijomis ir 
kaip girdėt savo geriausius 
strategikus D. K. Mikalojų ir 
Kuropatkiną pastatė Į pride
ramas vietas, čionai jau pa
sirodo ir caro gabumai ir pro
tas ir pažinimas ir išmanymas 
strategijos ir pasitikėjimo sa
vimi.

“Ir jeigu tiktai ir toliau 
patsai caras prižiūrės visus 
svarbesniuosius Rusijos rei
kalus. tai artymiausioje atei
tyje Rusija taip pakils iš visų 
atžvilgių — kad bus geriau
sia šalis pasaulyje." 
Na, kaip sau norit, bet 

taip kalbėti gali tiktai caro 
burdingierius!

Vokiečių orlaiviai bombarduoja miestą nakties laiku. 
Užmušta daug vaikų.

arkliai rūpestingai buvo iš
vesti laukan ir gatvėj palei
sti. Šuo, kuris saugojo ar- 

: klius, taipgi buvo išgelbėtas, 
kaip lygiai buvo išgelbėtai 
ir paukštis narvelyje nuo 
antrų lubų, nors moteris, 
kuri nešė ji žemėn, buvo nu
šluota nuo laiptų kitai bom
bai netolimam kieme eks- 
pliodavus. Vienintelė auka 
čia buvo tiktai mažas gai
dukas. Tokiam atsitikime, 
kaip šitas, užpuolimo bergž- 
dumas išrodo stačiai juokin
gas; bet kituose atsitiki
muose jis buvo tragiškas.

Vaikai palaidoti griuvė
siuose.

"Viename Londono prie
miesčių yra nedidelis blo
kas namų, padalytų i nedide
lius flatus, kur gyvena taip- 
pat neturtingų darbininkų 
šeimynos. Viename tų na
mų ant žemutinių lubų mie
gojo tūla našlė, jos 18 metų 
duktė ir vienas jaunas Įna
mis. Ant antrų lubų buvo 
šeimyna su trejetu mažų 
vaikų, dvi iš jų mergaitės, 
o ant trečiųjų lubų darbi
ninkas su žmona, 4 mergai
tės ir 1 vaikas.

"Bomba nukrito stačiai 
ant to namo stogo. Kaip 
darbininkas nuo trečiųjų lu
bų pasakojo, buvusi šalia jų 
lovos tarpinė siena sudrebė
jo ir išnyko. Jis tuomet lie
pė savo žmonai laikyties 
kambario viduryje, o pats 
nuėjo pažiūrėt savo vaikų. 
Du iš jų. kurie miegojo ly
giai toj vietoj, kur praėjo 
bomba, išnyko su riša lova, 
kambariu ir visakuo, kas 
tik jame buvo.

"jų kūnelius atrasta už 
dviejų dienų po griuvėsiais. 
Jų broliukas, 8 metų vaikas, 
norėdamas pasislėpti, buvo 
išbėgės ant laiptų, bet eks- 
pliozija laiptus sudaužė ir 
iis potamsiai Įpuolė tan pa- 
čian bombos išraustan šuli- 
nin. kur buvo apverstos lau
žu jo sesutės.

"Ant antrų lubų žmonės 
kaž-kokiu tai budu išliko 
gyvi, bet užtai labai daug 
blėdies bomba padarė ant 
žemutinių lubų (ji perėjo 
kiaurai per visas lubas). 
Čia neliko nieko. Dalis 
žmogaus, kuris tenai gyve
no, buvo atrasta už 150 jar
dų (jardas turi 3 pėdas. 
Red.).

"Viena bomba nupuolė 
ant gatvės ties krautuve, 
bet daugiausia savo pajie- 
gos išeikvojo ant ėjusio pro 
šalį pasažierinio automobi- 
liaus. kuriuo važiavo išviso 
20 žmonių. Automobilius 
likos sudaužytas Į šipulius, 
9 žmonės užmušti, o 11 su
žeista. Vežikui nunešė abi 
koji ir ligonbutyje jis mirė.

"Per visus pereitos sąvai
tės (iki 17 rugsėjo) užpuoli
mus buvo užmušta bei mirė 
nuo žaizdų išviso 38 žmonės, 
o sužeista 124. Tarp tų bu
vo tik du policijantai ir vie
nas kareivis; daugiau nė 
vienas uniformoj nebuvo 
užmuštas, nė sužeistas.”
I vieną naktį užmušta bei 

sužeista 170 žmonių.
Kitas didelis užpuolimas 

iš oro buvo padarytas ant 
Londono 13 spalių naktį. 
Per šitą užpuolimą 56 žmo
nės buvo užmušti, o 114 su
žeista. Iš to viso nukentėjo 
tik du kareiviai, o risi kiti— 
ramus gyventojai.

Apie šitą užpuolimą Lon
dono valdžia vėl išleido ofi- 
cijalii raportą. Kaip vi
suomet, taip ir dabar ofici- 
jalis raportas tvirtina, kad 
vokiečiai savo tikslo neat
siekė, nes Anglijos karės 
reikalams jie blėdies nė kiek 
nepadarė ir žmonių nė kiek 
neišgąsdino. Tečiaus tuo 
pačiu laiku pranešama, kad 
pusė užmuštų mirė ištikru
jų ne nuo bombų, bet nuo 
išgąsties, ką pripažinę pas
kui tyrinėjusieji juos val
džios daktarai.

(Toliaus bus'.

kad vokiečių orlaiviai žmo
nių neišgąsdina:

Londonas visai ramus.
"Kaslink moralio tų žiau

rių užpuolimų efekto, tai 
Berlyno viltįs visiškai tuš
čios. Jeigu grovas Zeppeli- 
nas pats tame užpuolime 
dalyvavo, apie ką sakė ži
nios iš Olandijos, tai jisai 
labai apsivils, kada išgirs, 
jog didesnė Londono gyven- 

. tojų dalis net nežinojo, kad 
įjo orlaiviai buvo atsilankę. 
IO tarpe tų, kurie girdėjo 
šaudymą iš kanuolių ir ma
tė virš miesto lakstant or- 

' laivius, tas užpuolimas su- 
i kėlė ne baimę ir išgąsti, bet 
] didžiausi žingeidumą.
1 "Tečiaus pranešdami, kad 
Londonas ir jo priemiesčiai 
užsilaikė visai šaltai, mes 
nemanome nė kiek mažinti 
tų žmogžudingų užpuolimų 

■ pasekmes.
or_: "Pavyzdžiui, vienoj Lon- 
pa_ dono vietoj yra nedidelė ga
vi- tvė su vieša Įstaiga ant 
šis kampo. Netoli tos vietos 
tik pereitos seredos vakarą, ka- 

j da minėtoji Įstaiga buvo jau

Iš pradžios vokiečių orlai
viai atlėkdavo tik Anglijos 
pakraštin ir mėtydavo bom 
bas i pajūrio miestus; vė
liau gi jie pradėjo lankyti 
ir Londoną. Pirmutinis di
desnis užpuolimas ant Lon
dono buvo padarytas rugsė
jo pradžioje. Laikraščių 
reporteriams buvo uždraus
ta apie tai rašyti. Valdžia 
surinko žinias ir pati paga
mino to užpuolimo aprašy
mą. Tas aprašymas buvo pa
skelbtas 17 rugsėjo, 1915, ir 
skamba taip:

"Nors visuomenės saugu
mo dėlei būtinai reikia lai
kysies tos taisyklės, kad 
ne autorizuoti padavimai 
neprivalo būt skelbiami, te-j 
čiaus tikrąjį tos nedorybės 
pobūdi geriausia bus supra
sti iš surinktų ir patikrintų 
ant vietos atsitikimo žinių. 
Naminių reikalų sekreto-] 
rius todėl praneša, kad visi i 
nuostoliai, kokių priešo 
laiviai savo užpuolimu 
darė, aprašyti teisingai 
suose atsitikimuose, 
pranešimas remiasi vien 
policijos ištirimais. . - -

"Tūlas laikas tam atgal uždaryta, stovėjo ir kalbe- 
pirmasis admiralicijos Ior- -]?S1 'Tras .moteriške, 
das Balfour jau išparodė ] Kuomet moteris įnejo krau- 
priežastis, dėl kurių negali- tuvėn vakarienei nusipirkti, 
ma skelbti vietų nė apielin- vyras pasiliko jos laukti.

---------- kiu, kuriose priešo orlaiviai t0.l uet0L Pra^eJ° 
KLERIKALIŠKAS PRO- yra pridarę nuostolių. Tos ,Kristl sprogstančios bom- 

TAS.---------------- i priežastis pasirodė svarbios ?)0S- Vyras likos užmuštas
Klerikalų "Drauge" aiški- (ir todėl tokios žinios nebus: aPL??.e^_Sl ?

narna karės priežastis. Gir-[skelbiamos, kad priešas ne- 
di; įgalėtų sužinoti, kokiais ke-i

"Tūli katastrofos nelaimę I liais jam geriau keliauti ir 
verčia ant krikščionijos. Gir- katrose vietose mėtvt bom- 
di. žiūrėkit, krikščioniškos ša- Į bas. Paskelbtas Berlyne 

jei nJrtTSttS:!

kad vokiečiu orlaiviai daro I j-^1 ,l,lauKe taisytas alko- 
dideles klaidas ir mėto bom-:h?I1° kvaRa&). Aat virs.u.tJ: 
bas visai kitur, neeu jiems lu^ ekspliozija nuplėšę 
rodosi. Todėl paskelbimas for?Piar.0 ^taikstė
aiškiu žinių suteiktu priešui se.ezmę lovą n suzeide ne
naudingų informacijų f?": kun N'? ™ego’<>. Ke-

J ‘ Ii vienos nedideles šeimynos
Kenčia tiktai ramus gyven- kambariai likos paversti i

tojai. laužą — nieko neliko čiely-
"Kiekvienoj vietoj, kur tik j^ėj. tik krūva stiklų, tinko, 

buvo kokių nuostolių pada- šiprKy ir dulkių, 
ryta, nukentėjo vis privati- "Kuomgi tas brutališkas 
nė savastis bei ramus gy- darbas prisidėjo prie karės 
ventojai. Veik visi nelai- laimėjimo?" klausia ang- 
mingi žmonės, kurie 
užmušti bei sužeisti, netik 
neprigulėjo prie kariume- 
nės. bet jų tarpe buvo da ne
maža vaikų ir moterų, krau-[ 
tuvininkų ir darbininkų, ku- jarbininkų gyvenamų na
riuos garbingas civilizuotas žmonės gyvena čia la-
karės vedimas iki sioi vis baj susigrūdę ir namai die- 
isskirdav o nuo užpuolimų, na įr naktĮ pilni mažų vai
šes jų gyvastis negali tar-, kų. Ant vieno tokių namų 
nauti kariškiems tikslams Į stOgO nupuolė paleista iš vo- 
nė moraliu, nė materialiu kiečių orlaivio bomba. Tie- 
zvilgsniu. 1 gjOg p0 tuo stogu buvo ne-

"Paikystę ir bergždumą didelės šeimynos kamba- 
pereitos sąvaitės užpuolimų rjai? kur miegojo keturi vai- 

Bet paguldyti lovon 
jog du iš jų slapta išlipo ir išėjo 

užima kitan kambarin arbatos vir- 
. Lova, iš kurios jie išli-

^atydamns Patams’ai i po, dabar perstato tiktai 
i i i-* krūvą sudegintų ir susodin

tų patalinių, o šienikas su
draskytas Į skutus. Jie iš
liko gyvi stačiai stebuklingu 
budu. Bet kiti du vaikai, 
kurie gulėjo sekančiam ne
dideliam kambaryje, buvo 
užmušti ant vietos.

"Namai čia pastatyti sti
priai ir bombos labai giliai 
per lubas neprasimušė. Sto
vint ant gatvės sunku net 
patėmyt, kad stogas su
ardytas. Tai buvo viskas, 
kas atsitiko, kuomet orlai
vio kapitonui rodėsi, jog jis 
randasi virš dokų ir bom
barduoja labai svarbią Lon
dono tvirtovę.

"Da kitoj vietoj per stogą 
itraškėjo uždegamoji bom
ba arklydėn ir uždegė mo
torinį vežimą, Į kurį ji nu
puolė. Arklydės prižiūrė
tojas tuojaus ėmėsi su savo 
žmona gelbėt arklius, kurių 
tenai buvo vienuolika. Visi

i
i

"Rože caria 
Tiktai klau-

Į

suteikė šiokią-tokią

DAR VIENA FALSIFIKA
CIJA SLA. ISTORIJOJ.
SLA. istorija, tai ne isto

rija. bet Įvairiausių prasi
manymų. falsifikacijų ir 
nepamatuotų žmonių kalti
nimų knyga. Kaip išrodo, 
tai nė vienas dalykėlis te
nai nėra teisingai užrašy
tas. Pavyzdžiui, tenai pa
sakyta. kad buvęs "Tėvy
nės“ redaktorius Vidikas 
pildomosios tarybos suva
žiavime New Yorke "prisi
pažinęs esąs nekompetentiš- 
ku" ir todėl buvęs paliuo- 
suotas. Dabar gi drg. Vidi- 

_v,_____ „ . kas "Tėvynėj” atsiliepia,
mo ir apdirbimo pramonės, ir kad tai vra grvniausis orą- 

simanymas. Jis sako:
“Minėtame Pild. Tarybos 

suvažiavime manęs užklausė, 
kodėl aš neatkertu laikraš
čiams. kritikuojantiems Susi
vienijimą. geriau tariant. Su
sivienijimo valdybą. Aš aiš
kinausi. kad mane, kaipo re
daktorių. perdaug varžo p. 
Damijonaitis, tuometinis Su
sivienijimo prezidentas, kuris 
reikalauja, kad ir savo paties 
rašytas pastabas siųsčiau p. 
Damijonaičiui percenzuruoti; 
kad jis neleidžia išreikšti Su
sivienijimo reikaluose nei vie
nos nuomonės, kuri nesutiktų 
su jojo nuomone: kad jis iš
brauko straipsnius net tų y- 
patų. kurios buvo tarp pačių 
pirmųjų Susivienijimo tvėri- 
kų. (Ne pro šalį paminėti, 
kad dabartinėje Susivienijimo 
valdyboje yra keletas ypatų, 
kurių raštus p. Damijonaitis 
ir cenzūravo ir smerkė.) Ga
ilaus aš užklausiau Pildomo
sios Tarybos: ’Ar vis mano 
straipsniai negalės 'Tėvynė
je' tilpti be p. Damijonaičio 
percenzuravimo?’ Man atsa
kyta. jog mano nuomonės tu
ri būti patikrintos p. Damijo
naičio pirma, negu jos pasiro
dys 'Tėvynėje.' Tad aš. tokiu 
suvaržymu nusiskųsdamas, ir 
prasitariau: 'Tai ką jau aš 
čia berašysiu, kritikams be- j 
atsakinėsiu, kad esu toks ne- 
kompetentiškas.’ Rodos, be 
šališki žmonės butų galėję su-i 
prasti, jog tai nebuvo prisipa
žinimas r.ekompetentiškumo. 
bet ironiškas nusiskundimas 
dėlei perdidelio varžymo.

"Nekompetentiškas reiškia 
netikęs, neturintis tam tik
ram darbui reikalingų proti
škų ar fiziškų paiiegų. SLA. 
istorikai šiuo atveju atrado 
mane neturinčiu reikalingų 
organizacijos reikalams tvar
kyti proto gabumų. Taigi jie 
ėmėsi ne savo darbo. Nes 
apie tokių gabumų turėjimą 
ar neturėjimą autoritetiškai 
tegalėtų spręsti tiktai medi- 
kai-psychologai. ne Susivieni
jimo istorikai ir ne Pildomoji 
Taryba."
Ir SLA. nariai, kurių pi

nigais tokia "istorija“ lei
džiama, visai neprotestuoja

nėra didelių industrijų nė ki
tose šalies dalyse. Ir kaip tik 
tos pramoningiausios ir tirš
čiausiai apgyventosios vietos 
yra vokiečių rankose. Jie už
griebė vyriausias Rusijos 
pramones, daugybę jos pra- 
monijos Įstaigų ir kontroliuo
ja daugeli jos gamtinių tur
tų.”
Toliaus d-ras Hale skait

linėmis išparodo, ką tie 
nuostoliai reiškia, ir sako:

“Nors Rusija valdo didelius 
anglies sandėlius Įvairiose sa
vo plačios teritorijos dalyse, 
bet. nežiūrint i tai. ji visgi 
daug anglies įgabena. Jos 
vakarines pramones maitina 
išimtinai Dombrovos anglies 
laukas. Lenkijoje. Apskaito
ma. kad tas laukas turi 850.- 
000.000 tonu anglies: 1912 m. 
keturios dešimtis kasyklų iš
ėmė iš jo daugiau kaip 8.000.- 
000 tonų. Visas Rusijos an
glies gavimas kasmet siekia 
kokių 30.000.000 tonų; tokiu 
budu Vokietija valdo daugiau 
kaip ketvirta dali anglies.

’Tš visų Rusijos industrijų, 
kaip sako baronas A. Nolde. 
audimo industrija yra viena 
seniausiųjų ir. ekonominiu 
žvilgsniu, stambiausių. Piotr- 
kovo (Lodz) audimo dirbtu
vės 1910 m. pagamino 2.906.- 
000 pūdų (46.000 tonų) au
deklo...

"Visoje imperijoje yra 145 
audimo dirbtuvės su 8.671,- 
644 šeivomis. Lenkijoje ir 
Baltijos krašto dalyje, kurią 
užėmė vokiečiai, yra keturias
dešimt devynios dirbtuvės su 
1.840.874 šeivomis, arba be
veik penkta dalis visos Rusi
jos audimo industrijoj 
sijos vilnų 
taip-pat 
Baltijos ir 
jose...

"žymios

Ru-
pramonija yra 

susikoncentravus 
Lenkijos provinci-

dalies linų indust- Į 
rijos Rusija taip-pat neteko. I 
nes Kauno. Minsko. Vilniaus, i 
Kurlandijos ir Gardino gu
bernijose užsėjama 280.500 j 
akru linais, kas sudaro de-| 
šimtą dalį linu lauko visoje 
imperijoje: 1912 m. tos gu
bernijos pagamino 3.540.000 
pūdų linų arba devintą dalį 
visų Rusijos linų. Beto. Į vo
kiečiu rankas pakliuvo ir še
šioliktoji dalis Rusijos kana
pių industrijos. Kurliandijos. 
Kauno. Vilniaus, Suvalkų. 
Minsko, Volynijos ir septy
niose Lenkijos gubernijose.

“Tarpe vyriausiųjų Rusijos 
geležies ir plieno pramonijos 
centrų stovi Lenkija, kuri 
kasmet pagamina 386.000 to
nų neapdirbtos geležies, 448.- 
000 tonų plieno, ir 363,000 to
nų geležiniu ir plieninių iš
dirbinių. Daugiau kaip de
šimta tos pramonijos dalis 
yra vokiečių rankose.

"Lenkija turi didžiausią že
mės plotą bulvių (ropučių) 
auginimui — 2.498.488 ak
rus; Lietuva turi 770.534 ak
rus ir trečdalis Baltijos kra
što — 110.000 akrų. Visa tai 
valdo vokiečiai, daugiau kaip 
trečdalį viso Rusijos bulvių 
lauko.

"Taip-pat ir cinkas yra dau
giausia gaunamas Lenkijoje, 
netoli Olkušo; kasmet ji pa-

CARO
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didžiausios duobės ir grin
dimo akmenis išmėtyti ant 

?. aplinkinių namų stogų.
Bombos krito ir ekspliodavo 
ties minėtąją Įstaiga, pa
versdamos tavorą i krūvą

i PraneSimaS aPle Pereit0S Sa' ------"7’ 7’V1 £7 "Nemato,_ o jei mato, tai tyli. * • - UŽDU0]ima Darod6 sutrupintų stiklu, iš kurios 
kad kares ir kovos yra pasek- vaites užpuolimą parodo. a1ko_
mė matenjališkos politikos, 
kurioj Kristaus dvasios nei 
per mikroskopą nesurasi. Ar 
išdrįso nors viena viešpatija 
tarti, kad ji kovojanti už bile 
koki krikščionijos principą? 
Neskelbė, neskelbia, nes nebu
vo ir nėra ko skelbti. Ši karė, 
tai sumaterializėjimo produk
tas.”
Vadinas, bedievybės pro

duktas. Bet kokia čia bedie
vybė. koks čia materijaliz- 
mas, kad be pamaldų nepra
dedama nė vieno mūšio? 
Visos valdonų prakalbos, vi
si jų manifestai prasideda 
ir baigiasi Dievo vardu. 
Kiek kaizeris yra sakęs pra
kalbų, jis niekad neužmiršo 
pasakyt, jog vokiečiams 
taip sekasi dėlto, kad jiems 
Dievas padeda. Jie net ir 
ant didžiųjų savo bombų ra
šo: "Su Dievu už tėvynę ir 
karalių." Rusų caras ir jo 
generolai taipgi turi tvirtą 
vilti, kad ”su Dievo pagal
ba” priešas bus sumuštas. 
Kiekvienas vis tempia Die
vą už skverno prie savęs, o 
"Draugas” mat šneka, kad 
karė kilo dėlto, jog valdonai 
netiki i Dievą.

Pagalios, jeigu "Drau
gas" toks didelis išmanėlis, 
tai gal jisai paaiškintų savo 
skaitytojams, kodėl buvo 
vedamos kryžiaus karės? 
Ar popiežius ir visi jo kry
žeiviai taipgi buvo persiėmę 
materijalizmo idėjomis, ku
riose Kristaus dvasios nė 
per mikroskopą neįžiūrėsi?

buvo lai.
Vaikai užmušti lovoje.

"Kitoj Londono vietoj, 
kur perskrido vokiečių or- 

. vra didelis blokas

Skaitytoju Pastabos.
Kodėl-gi tad šmeižimai ne

siliauja.
Vargomatis — Sirvydas 

(išdavimas slapyvardžio? 
Ag slapyvardys Bernotui— 
Sirvydui nėra šventu daik
tu. Jis visų, kurių tik žino, 
slapyvardžius išdavinėja) 
skundžias, kad iš bylų nesą 
jokio "biznio.” Jei nėra 
jokio biznio, kodėl nė vienas 
kitas laikraštis, ne išski
riant ir "Ka-ko,” nekelia 
tiek skandalų, kaip "Vieny
bė?” Kas surado pinkerto- 
nus, šnipus, raudonrankius? 
Kas šmeižia bjauriausiais 
vardais savo buvusius drau
gus, jei ne Sirvydas, "Vien.” 
redaktorius? Jei nėra biz
nio iš šmeižto ir purvinimo 
nepatinkamų žmonių, kodėl 
tam niekad nematyt galo 
"Vienybėj?”

♦ ♦ ♦

Vėl kriminališkas šmeiži
mas.

"Vienybė” nuo pletkų ir 
Įtarimų vis dar neatsikrato. 
Nepamokina jos nė teismai. 
Štai No. 39 š.m. Įtaria Ži- 
montą, buk jis sufabrikavo 
Žemaitės laiškus. Toks dar
bas iš žimonto pusės yra 
kriminališkas, ir jei nekal
tai yra šmeižiamas, aš ne
matau p. Žimontui kitos iš
eigos savo garbės ir vardo 
apgynimui, kaip tas kelias, 
kurį pasirinko ”Laisvė.” Su 
"Vienybe” pirštinaičių ne
galima vartot, perdaug ne
švarus tai dalykas.

Fritzas.

I _ _ _ - I _____

galima gerai Įsivaizdinti, I kai 
kuomet atsiminsime, 

Į Londono apskritys 
700 keturkampiu mvliu plo- Į ti 
tą. ?' ’ ‘ ' ■’
ant to milžiniško ploto spro-’ 
gstančias ir uždegančias' 
medegas priešininkas tikė
josi atsiekti svarbių milita- 
rių tikslų.

"Ištikrujų jisai nepataikė 
nė Į vieną visuomenės Įstai
gą, nekliudė nė vienos pa- 
jiegos stoties, nė vieno ar
senalo. Nesugadinta nė 
vienos triobos, kuri turėtų 
ką nors bendro su karės rei
kalais.

"Tiesa, du ligonbučiai per 
plauką tik likos nesuardv- 
ti.”

Vadinasi, Anglijos val
džia slepia bombarduotų 
vietų vardus, kad kitu syk 
priešininkas nepataikytų Į 
kariškas Įstaigas. Geriau 
tegul jis mėto bombas kur 
papuolė, žudo ramius gy
ventojus ir ardo jų namus. 
Ir tai vadinasi: "apsaugoji
mas visuomenės labo.”

Toliaus pranešimas sako,

BURDINGIERIUS 
PRABILO.
Fabijonas nesenai 
katalikų draugiją

Tėvas
sutvėrė . ___
ir pradėjo leisti darbininkiš
ku vardu laikrašti, kuris tu
rėjo ginti darbininkų reika
lus. Bet vietoj ginti darbi
ninkų reikalus, tėvas Fabi
jonas pradėjo ginti Rusijos 
carą ir jo kazokus. Jam la
bai nepatinka, kad Ameri
koj caro niekas negarbina, 
o kartais ji net ir pajuokia. 
Girdi:

"Socialistų spaudoje caras 
esąs ir nekultūringas, ir silp
naprotis. ir bemokslis ir toks 
ir toks ir ant galo tik mažiu
kas.

’Tš tų socialistų plepalų iš
lenda, kaip yla iš 
teisybė: pirma, kad

••

maišo ta 
jie ypa-

ŠVENČIAUSIA MERGA 
SU KŪDIKIU...

Dabartyje” skaitom: 
”Kad tu, mielas skaityto

jau. iš Vilniaus į Trakus at
keliauji. tai tavo akys pama
to gražiąją katalikų bažnyčią 
su dviem bokštais, stovinčią 
dešinėje kelio pusėje ant kal
nelio. Tąją bažnyčią yra Įs
teigęs 1409 metais Lietuviu 
didkunigaikštis Vytautas. Di
džiausias tosios bažnyčios 
brangumynas tai vaizdas 
švenčiausios Mergos Marijos 
su kūdikiu...”
Ir taip rašo nebile kas, 

bet lietuvių kalbos žinovas 
Kuršaitis.



KORESPONDENCIJOS in naudingai anie T*M Dr-ia

MONTELLO, MASS. 
Kodėl sąjungieciai tampa 

ex-socijalistais.
Spalio 3 L. L. N. draugi

jos įvyko diskusijos temoj: 
"Kodėl tampa ex-socijalis- 
tais, ar verčiami aplinkybių, 
ar patįs per save?" Kad ne
verčiami, tai patįs ex-soci- 
jalistai D. ir B. prisipažino, 
buk nesutinką su socijaliz- 
mo teorija; pertai likę ex- 
socijalistais. Kodėl nesu
tinka. tai neaiškino, nes ne
turi faktų.

Dar ex-socijalistas A. V. 
pasakojo apie savo "verčia
mas aplinkybes,” girdi, 
mane šiurpuliai ėmė, žiūrint 
į vietos socijalistų darbus!” 
Tuo tarpu publikoj užvieš
patavo tyla... visi laukė, ką 
tokio blogo praneš apie so- 
cijalistus?... V—kus- gi tę
sė: "Surinkom pinigų va
rymui socijalistiškos agita
cijos ir atidavėm varymui 
agitacijos." Vadinas, ko
kiam tikslui aukos buvo 
skirtos, tam ir sunaudotos. 
Ar-gi ponas V. manėt, kad 
atiduos tamstai?

Toliau sakė: "Prakalbo
se sumetė $25 dėl nupirki
mo socijalistiškos vėliavos 
ir jie nepirko už tuos visus 
pinigus."

Tas teisybė. 1912 m., per 
A. Antonovo prakalbą, klau
sytojai suaukavo 824 dėl 
įgijimo vėliavos, socijalistai 
nupirko socijalistišką vėlia- ■ 
va ir šios šalies vėliavą, ku
rios prekiavo apie 810.00. o 
likusius pinigus sunaudojo 
tada įvykusios parodos (so
cijalistiškos) padengimui 
lėšų, kuri socijalistam lėša- 
vo $60.00. Taigi tie pinigai 
išleisti darbininkiškiems rei 
kalams, o ne ypatiškai soci
jalistų naudai.

Patarlė sako: 
ninką ir šilumoj šaltis kre
čia," taip ir ex-socijalistus 
šiurpuliai krečia — visai ne
vietoj.

Taip-gi klerikalai ir va
dinami lietuviški demokra-1 
tai, išmetinėja : 
tams: "renka aukas, netak
tiškai elgiasi" ir t.t.

Gerbiamieji, jus matote, 
jog socijalistų kuopos rei
kalingos darbininkam taio, 
kaip žuvei vanduo. Kodėl- 
gi nestojat į jų eiles, jei ma- i

jo naudingai apie T.M.Dr-ją 
ir lietuvių reikalus. Teko 
ir kunigams per juodskver- 

(nius už skelbimą "barzdotų 
dievų." "Mokslas nepripa
žįsta barzdotų dievų" — sa
ko kalbėtojas.

Pertraukoje vienas vyru
kas padeklamavo eiles: 
"Plikiau." Kalbėtojas tuo
met užlipęs ant pagrindų 
skundėsi, kad tai buvęs jo 
ypatos įžeidimas, iš ko pub
lika turėjo daug juoko. Mat 
kalbėtojas patsai yra pli
kas.

Spalio 10 d. buvo diskusi
jos, temoj: "Ar jaunas ve
dęs laimingesnis, ar senas?" 
Diskusantų liogika buvo ga
na skylėta. Vienas jų pata
rė šiaip: "apsivesk jaunas, 
pasidaryk 12 vaikučių, tuo
met tauta prasiplatins. Ir 
kuodaugiaus jauniems že- 
nyties ir kuodaugiaus...”

Tas nepraustaburnys pri
darė gėdos visiems susirin
kusiems. Kaip manote, kas 
tas pliauškikas yra? 
klerikalų bei "vyčių" 
mintas sėbras.

♦ ♦ ♦

Spalio 1 d. pabėgo 
fanatikas ir nuožmus pir
meivių niekintojas, palikęs 
moterį ir 3 vaikučius, nes 
bijojo stoti 4-tą syk prieš 
teisėją, už šeimyniško gyve
nimo ardymą.

♦ * ♦

Vietos lietuviai turi 3 įs
taigas, kur galima gauti pa
siskaitymui knygų. Bet pa
tyriau, kad skaitoma labai 
mažai. Nelaimingos tos lie
tuvių knygos, jos turi likti 
maistu kandims ir pelems.

Onytė.

Ogi 
nuže-

tūlas

CHICAGO, ILL.
Streikuojantie streikie- 

riai laikosi tvirtai, pikietuo- 
ja labai drąsiai, nors polici
ja šėlsta, daužo buožėmis ir 
grūda į kalėjimus, žodžiu 
— rubsiuviai yra pasiryžę 
streiką laimėti.

» ♦ ♦

Socijalistų veikimas, ku
ris iki šiam laikui buvo lyg 
ir užsnūdęs, pradeda judėti.

LSS. 37 kp. spalio 15 d. su
rengė prakalbas, kalbėjo A. 
Karalius ir A. Vasiliauskas. 
Pirmasai kalbėjo Vasiliaus
kas apie Amerikos laikraš
tiją, antrasai — A. Karalius 
kalbėjo apie tai, kaip ekono
minės sąlygos prisidėjo ir 
prisideda prie draugijinių 
permainų ir prirodė, kad so
cijalizmas budavoja 
dėl žmonijos.

Pažymėtina, kad chica- 
giečiai drg. Karaliaus ypa- 
toje susilaukė da vieno ga
baus oratoriaus. Yra tai 
jaunas, energingas vyras, 
turi gerą balsą ir iškalbą ir 
puikiai susipažinęs su soci- 
jologijos mokslais. Ateity
je, reikia tikėtis, jisai išsi
dirbs į gabų ir rimtą orato
rių.

Klausiausi jo prakalbos 
17 spalio L.T.T.M. Dr-jos 
10 metų sukaktuvių apvaik- 
ščiojime. Ten da kalbėjo A. 
B. Žemaitis ir A.M. Barčius, 

j bet geriausia publikai patl- 
i ko drg. Karaliaus kalba apie 
lietuvių kulturinį kilimą.

Atidus klausytojas.

kelią

skaita apie religijas; skaitė] 
A. Liutkus.

♦ ♦ ♦

17 spalio buvo prakalba i 
apie platintojus girtuokly- 
bės. Kalbėjo J. Balionis,' nu
rodinėdamas, kad krikščio
nybė ir kunigai yra platin
tojai girtybės.

Mat čionai kunigai Jakai
tis, Saurusaitis ir Urbana
vičius andai kalbėdami tvir
tino, kad socijalizmas ir so
cijalistai platina girtybę, 
todėl J. B. jų prasimanymus 
sumušė Į dulkes.

♦ ♦ ♦

Spalio 17 katalikės mote- 
rįs surengė prakalbas. Kal
bėjo kun. Kemėšis, raginda
mas moteris mokintis ir ko
voti už lygias tiesas. Kun. 
K. sako: "kariški laivai lė- 
šuoja nuo 7 milijonų vienas 
iki 10 milijonų, o už tuos pi
nigus kiek tai būt mokyklų 
ir nesiskerstų žmonės.”

Vadinas, ir kun. Kemėšis 
nripažįsta, kad žudymo 
įrankiai nereikalingi. To
dėl aš čia gerbiamą kunigą 
užklausiu: Ar Tamsta, da
bar jau matai savo klaidą, 
ar tik veidmainiauji?... Juk 
Tamista pirmas organizato
rius "Vyčių,” kurie ir-gi 
vartoja žudymo įrankius. 
Kodėl-gi jiems neuždraudi 
mokintis kareivystės ama
to? ,

Aš stebiuos iš kun. Keme
šio švarios kalbos, nes ne- 
pludo socijalistų, tuo tarpu 
per savo laikraštuką "D.” 
šunis karia ant socijalistų. 
Ir kodėl taip?...

Mergaitė. I

Kas mums rašoma
Lovvell, Mass.— Naujasai 

klebonas norėjo į 
laisvos D.L.K. Algirdo dr- 
jos narius eiti velykinėn iš- 
pažintin, bet kada susipratę 
nariai atmetė šitą kunigo

Bankierius nunešė žmonių 
pinigus.

Iš Gardner, Mass., mums

MUSŲ VAKARAI.
Liaujamai * i j x inrivtrcti praneša, kad tūlas vargom-
V _ n i L'o c? o t iri o tnnoininkas atidarė tenai "ban- 

įką" ir pradėjo kalbinti žmo
nes dėti jin pinigus, žadėda
mas mokėti net 10-tą nuo-

lldUdl dUUClC nuiucv *• x’ A - X«1 -•norą, tada prasidėjo tikra slmtL žmones JratlkeJ° ,lr 
sunese savo centus. Sunn-draugijos persekiojimo 

kampanija. Prisakė draugi
jai išsikraustvt iš bažnyti
nės svetainės, iš sakyklos iš
vadino dr-jos valdybą "liu- 
cipieriais,” o narius "liuci- 
pierukais,” laike laidotuvių 
neleido nariams nešt savo 
draugų kunus i bažnyčią ir 
t.t.

Prieš tokį kunigo despo
tizmą Algirdo, Juozapo ir 
Aušros Vartų draugijos ap
skelbė streiką ir nutarė 
tiems, kurie skebaus, neduot 
pašalpos. Kunigas tuomet 
sutvėrė skebams "Saldžiau
sios Jėzaus Širdies” draugi
ją ir tokiu budu sutraukęs 
jon visus akluosius tamsu- 
nus — laimėjo streiką.

Bet Algirdo draugija ne
nusiminė. Ji 26 rugsėjo su
rengė drg. Michelsonui pra
kalbas ir laimėjo 7 naujus 
narius.

Shenandoah, Pa.
Dailės Draugija "Siety

nas” spalio 6 d. vaidino 1 ak
to operetę: 
Milijonierius" ir vienaveik
smę operetę: 
Aktorius prie 
rengė komp. M. Petrauskas.

Kadangi prie "Sietyno" 
nėra tikrųjų scenos mylėto
jų, tai ir atlošta paviršuti
niškai. Kiek geriau lošė 
merginos (O. Kunciutė, M. 
Teresevičiutė), vyrai-gi ne
parodė artistiškojo skonio.

Komp. M. Petrauskas tu
rėjo daug vargo priruošti 
vaidinimą iš žalios medegos, 
koki spiečiasi prie "Siety
no." Aldona.

Bridgewater, Mass.
Spalio 9 vietos lietuvių 

choras, susidėjęs su Monte- 
llo choru surengė koncertą. 
Išpildyme programo dalyva
vo arti 60 ypatų; progra
mas susidėjo iš dainų, dek
lamacijų, monologų ir dio- 
logų, viskas užėmė 2 ir pu
sę valandos laiko. Bet pu
blikos atsilankė vos 50 ypa
tų. Rengėjai koncerto at
sidūrė deficite. Nekurie, 
girdėjau, streikavo, arba ki
ti ir žmonėms girdint nesi
gėdijo sakyti, 
tuos 
”six 
kios 
me!

"Lietuviškas

"Šienapiutė.”
> vaidinimo

kęs pinigų bankierius išdū
mė, kaip rodos, į Ellsworth, 
Pa. Taip ir žuvo žmonių pi
nigai. Tai pamokinimas, 
kad į tokius šunbankius pi
nigų nereikia dėti.

Grand Rapids, Mich. — 
Vietinis L.Š.F. surengė 26 
rugsėjo prakalbas ir vaidi
nimą. Buvo jau išdalinti n 
plakatai, kada dagirdome, 
kad šv. Jurgio draugijos 
pirmsėdys A. Baričauskas 
atsisakė duoti salę, jeigu 
fondas neįmokės $5.00. Li
mai tapo pasirūpinta gauti 
kitą svetainę; ją suteikė 
Lietuvos Sūnų Draugijos 
valdyba. Vakaras įvyko ir 
davė L.Š. Fondui $16.96 pel
no.

Sulošta veikalas "Likimo 
Bausmė." Drg. J. Teiberis 
kalbėjo apie karę ir valdžių 
barbariškumą.

A. B. Žilėnas.

Kewanee, III.— 18 rugsė
jo LSS. 204 kp. buvo suren
gusi drg. Klingai prakalbas, 
į kurias buvo užkviestas ir 
vietos kunigas, bet neatsi
lankė. Neatsilankymo prie
žastį paaiškino laišku ši
taip: "Socijalistus aš my
liu, o per pamokslus keikiu 
tik bedievius. Socijalistai 
rūpinasi pagerinimu darbi
ninkų būvio ir nieko jiems 
užmesti negalima.”

Lietuvos Sūnūs.
Tampsonville, Conn. Dar

bai čia eina gerai. Mergi
nos pribuvę gauna lengvai 

Uždarbis nuo 86

i

V. Blažonis. I
d;Baltimore, Md.— Šiame 

mieste neužilgo kiekvienas 
darbininkas susitvers sau 
uniją. Taip bent išrodo. 
Pusė tuzino unijų jau yra. 
Iš tų viena A. C. W. of A. 
unija pradėjo varyti smar
kią agitaciją, kad sutraukti 
į savo organizaciją visus in- 
dustrialistus, o paskui pa
imti organizuot neorgani
zuotus darbininkus. Nu
tarta sudėti $100,000 neva 
dėl 8 vai. darbo dienos, jei 
iškiltų tuo tikslu streikas, 
bet ištikrujų tai tie pinigai 
bus panaudoti viršminė- 
tiems tikslams.

♦ * ♦

Kemešinė šv. Juozapo uni
ja led-ne-led išdrįso apsi- 
garsinti Baltimorėj ir tai 
tik bažnyčioj, svetainėse 
skelbties neišdrįsta.

Liet. Reporteris.

E. Cambridge, Mass. — 
Kelios sąvaitės atgal susi
tvėrė čia nauja kooperacija, 
po No. 711 Cambridge str., 
kuriai iš pat pradžių gerai 
sekasi, 
daiktų krautuvę dauguma 
žmonių nudžiugo, kad ga- 
ės pasiliuosuoti nuo priva

tinių biznierių išnaudojimo. 
Privatiniai krautuvininkai 
sujudo. Tūli nebežinodami 
tą daryti vaikštinėja po 
stubas su "pantukėmis” ir 
atkalbinėja senobinius kos- 
tumerius.

kad genaus 
pinigus praleisiu dėl 

for ąuarter." Tai to- 
publikos mes da turi-

Choristas.
Rumford, Me.

Pusė metų atgal susitvė
rusi moterų Lietuvos Duk
terų Draugija spalio 2 d. su
rengė vakarą. Vaidino tri- 
veiksmę tragediją "Kerš
tinga meilė." Lošimas nu
sisekė labai puikiai. Akto
riai atliko savo roles taip, 
kad geriau negalima nei no
rėti. Vėliau sekė šokiai, 
laike kurių veikė skrajojan
ti krasa. Už atvirutes dova
nas laimėjo J. Sabaliauskas 
metams "Laisvę” ir P. Pe- 
treikiutė lietsargį.

Bertuliu Žentas.
Seattle, Wash.

5 rugsėjo LSS. 182 kp. ak
toriai vaidino Vargšo dra
mą "Paskutinė banga.” Pil
nai vykusiai ir gabiai atlo
šė savo roles A. Boguslaus- 
kas, K. Žukauskas ir J. Tu- 
nylutė.

Be vaidinimo buvo eilių, 
monologų ir prakalbų. Kal
bėjo adv. K. Kriaučiūnas, 
aiškindamas karių priežas
tis ir kaip jas prašalint.

Kuopa nuo vakaro turės 
apie $10.00 pelno.

A. Kalvaitis.
Cicero, III.

Cicero Vyrų ir Moterų 
Apšvietos Draugija surengė 
pasilinksminimo vakarėlį. 
Programa atsidengė "Mar- 
salietės” daina, kas retai 
kur pašalpinėse draugijose 
pasitaiko. ___

Kalbėjo drg. K. Gugis a- 
pie organizacijų svarbą.

Dainavo LSS. 138 kp. ir 
J. L. A. T. Kliubo chorai ir 
dr-gės Br. Valaičiutė ir A. 
Kiškaitė sudainavo duetą.

Vakaras buvo labai link
smas ir gyvas.

Apuokas.
Grand Rapids, Mich.

17 spalio T.M.D. 58 chori
stai statė scenoje "Piršly
bos.” Veikalas linksmas,* 
atloštas gerai, nes lošėz pri
pratę jau prie scenos seni 
aktoriai. Publikos prisirin
ko apie 300 ypatų.

V. M. Rinkevičius.

NEWWARK, N. J.
Koncertas ir negražus žmo

nių užsilaikymas.
9 d. spalio buvo vietinio 

"Sietyno” choro parengtas 
koncertas su šokiais. Kon
certas pavyko labai gerai. 
Jame dalyvavo net tris cho
rai : "Sietynas," vietinis;
"Aidas," iš Brooklyno, ir 
"Birutės,” iš Harrison. Vi
si chorai sudainavo po kb-. 
liolika dainelių, ir tas gerai 
jiems nusisekė. Solo padai
navo p. Šulcas, rusiškai. Jo 
dainos labai patiko, ką liu- 

muc,u dija faktas, kad jis buvo 
turi I iššauktas kelis sykius dai

nuoti. Beto, pp. Šulcas su 
Indonu sudainavo duetą, ku
ris nusisekė gana gerai. Ma
žas vaikas gana gerai pa- 
griežė smuiku su piano pri
tarimu. Jį taipgi publika 
iššaukė antru kartu. Abel
nai imant, visas koncertas 
susidėjo iš gerų dalykų. Tik 
jau publika, tai neduok Die
ve, kokia nerami. Per visą 
koncertą, kaip bitės ūžė. 

į Argi jau newarkiečiai ge
riau nemoka užsilaikyti ? 
Jeigu nemoka, tai būtinai 
reikėtų pasimokinti, nes 
taip negražu. Jeigu taip 
keltų lermą angliškuose 
koncertuose, tai policija tu
rėtų numalšinti. Gėda ne- 
warkiečiams už toki užsi
laikymą !...

Bedalis Vadovas.

WESTVILLE, ILL.
Spalių 3 d. 26 kuopa LSS.

‘ ; veikalą "Ni
hilistai.” Lošimas, išimant 
menkas klaidas, nusisekė 
gerai. Kas blogiausia, kad 
pas mus didesnius veikalus 
lošti scenerijų nėra atsa
kančių. Žinoma, užtai ne-i

Dyinvi statė scenoje

socijalis-! ren£ėjai nei lošėjai.
_ A — 1Patėmytina, jog 

miestelyje socijalistai 
įtekmę žmonėse; jų pareng- 
gtus vakarus žmonės noriai 
lanko. Ypatingai, nežiūrint 
didelių bedarbių, viršminė- 

__________  _____  ____  tan vakaran žmonių prisi- 
tot vietos kuopiečių netak- rinko pilnutėlė svetainė, 
tiškumus, eikit į kuopą, mo- 
kinkit juos ir dirbkit nau
dai darbininkų, o ne rėkau- 
kit Ivg laukiniai stirninai 
pašaliais. Ne tas tinginis, 
kuris dirba, o tik tas, kuris 
nedirba; taip ir su jumis. 
Socijalistai yra proletarai 
ir proletarų reikalais rupi
nes, aukaudami dvasiškas 
ir materijališkas spėkas. 
Jie kreipiasi prie šviesesnių 
žmonių paramos (aukų) ir 
susipratę žmonės remia 
juos, nes mato socijalizme 
geresnį ateitį.

P. A. Vizbaras.

Ačiū rengėjams ir lošė
jams už jų pasidarbavimą.

Girdėjau, laisvamaniai 
rengia Mockui prakalbas; 
na, tai bus pas mus jau vi
sos sriovės. Kažin kas be
liks daryti musų senosios 
parapijos šulams, kurie taip 
pyksta ant pažangesniųjų. 
Tiesa, menkas būrelis jų te
liko.

SO. OMĄ HA, N EB. 
"Valkata” scenoje.

Nedėlioj, 26 d. rugsėjo 
Teatrališkas Ratelis, gyvuo
jantis po globa T.M.D. 17 
kuopos, statė scenoje didelį, 
nesenai p. J. Žalpio iš anglų 
kalbos išverstą, veikalą 
"Valkata." Vakaro vedė
jas, drg. V. Sabaliauskas, 
atidarė vakarą trumpa pra
kalba, aiškindamas apie te
atro svarbą žmonijos gyve
nime, prisimindamas net iš 
gilios senovės laikų. Kalbė
jo gana aiškiai, supranta
mai, vengdamas kliudyti 
žmonių persitikrinimus, 
kaip tikybiniuose, taip ir po
litiškuose reikaluose. Vė
liaus prasidėjo vaidinimas. 
Veikalas "Valkata” — yra 
gana įdomus ir užinteresuo- 
jantis žiūrėtojus. Aktoriai 
vaidino gana gerai ir atsi
lankiusioji publika pilnai 
buvo užganėdinta. Abelnai 
paėmus — visas pragramas 
nusisekė gana gerai. Žmo
nių atsilankė daug; pelno 
liksią apie $80.00.

Buvęs Teatre.

Atidarius valgomų

Prašalietis.

i
darbus, 
iki $13 sąvaitėj.

Spalio 2 d. keletas pažan
gesniųjų vyrukų pasikvietė 
kalbėtoją F. J. Bagočių. Su
sirinkę išnešė iš prakalbų 
gilų Įspūdi . Aukų surinkta 
apie $10.00, kurios bus per
duotos L.Š. Fondan.

K. P. Šimkonis.

GARDNER, MASS. 
Įvairumai.

Vietos socijalistai veikia. 
Kad paskleisti propagandą 
anglų tarpe, nutarė užraši
nėti laikraštį "Socialist.* 
Turės būt užrašyta mažiau
sia 50 prenumeratorių.

Spalio 9 d. lošė iš revoliu
cijos laikų dramą: "Pasku
tinė Banga." Veikalas 
trumpas, bet pilnas gilių su
judinančių įspūdžių.

Pasigirdus scenoje žo
džiams: "Mes kovojame už 
žmonijos laisvę, gerovę, o 
musų broliai nesusipratę ir 
priešingi mums!” — publi
koj kilo griausmingi aplo
dismentai.

♦ ♦ ♦

T.M.D. spalio 3 d. 
parengusi prakalbas, 
bėjo Zig. 
Lawrence’o. 
mažai, sulyginus kiek jų 
atsilanko į socijalistų ren-l 
giamas prakalbas.

buvo
Kal-

Jankauskas iš 
Žmonių buvo

NEWARK, N. J.
Pas mus 3 d. spalio buvo 

prakalbos, kurias parengė 
L. D. K. Vytauto Draugija. 
Kalbėtojais buvo L. Prusei- 
ka ir A. Žolynas.

Pirmas kalbėjo A. Žoly
nas, nurodinėdamas reika
lingumą prigulėt prie drau
gijų, ypatingai prie pašelpi
mų. L. Pruseika kalbėjo te
moj: Kodėl rusai daugiau
sia pralaimėja šioj karėj. 
Anot jo: "už tai, kad rusams 
trūksta mokslo. Vokiečiai' 
mokytesni ir jų geriau pa
gerinti kariški įrankiai, to
dėl jiems ir geriau sekasi. 
Beto Rusijoj pilna buvo 
nrieš karę vokiškų šnipų, 
kurie kiekvieną valstybinį 
atsitikimą pranešdavo Vo
kietijos valdžiai.”

Drg. Pruseika nurodė, kad 
kaip po rusų, taip ir po vo-j 
kiečių valdžia — negalima 
laukti nieko gero darbinin-, 
kams.

Auku nukentėjusiems nuo 
karės Lietuvoje prakalbose 
surinkta apie 810.65, kurios 
bus pasiųsta i L. Š. Fondą.

P. M.

MONTELLO, MASS. 
Margumynai.

Spalio 12 L.T.R. "Viesulą" 
statė scenoje dideli veikalą: 
"Pagirėnų Gobtuvės.” Vei
kale vaizdinama, kaip Rusi
jos valdžia savo pavaldinius 
kankina už laisvę Sibiro ty
ruose ir t.t. Ši drama pa
darė publikai gilų įspūdį. 

] Aktoriai geriausia lošė šie: 
P. Balsys, M. Kundrotienė, 
P. Pinskis, J. Vireliunas. 
Abelnai imant, visiem pa
vyko gerai. Žmonių atsi
lankė daug.

♦ ♦ ♦

Spalių 9 "Vienybės” drau
gija turėjo balių su prakal
bomis. Kalbėjo drg. F. J. 
Bagočius apie Amerikos lie
tuvių gyvenimą, taip jau ai
škino apie Lietuvą ir Vokie
tiją. Kalbėtojas klausyto
jus užinteresavo, nuosek
liai gvildendamas dahkus.

♦ ♦ ♦

Ant rytojaus L.L.N. drau
gijos buvo diskusijos ir pa-

BRIDGEVVATER, MASS.
LSS. 129 kp. darbavosi 

per visą vasarą. Kuopos 
nariai pavasaryj sudėjo po 
keletą dešimtų dolerių, pa
taisė pagrindas šokiams, 
vietą davė lietuvis I. Augu
stinas. Tokiu budu per va
sarą Bridgevvater lietuviai 
turėjo gerą laiką praleisti 

Betmiške, tyrame ore. 
darbo buvo iki valiai. Ne
gana, kad pastatymas, bet 
ir užlaikymas reikalavo 
daug darbo. Tokiu budu, 
LSS. kp. nariai, darbuoda
miesi dėl visuomenės gero
vės, gerokai panešė darbo 
per keturis mėnesius. Per 
tą laiką kuopa turėjo su
rengus vienas prakalbas, 
(tai jau per maža), kalbėto
ju buvo M. Akelaitis iš 
Norwoodo.

Čia randasi lietuvių cho
ras, kuris gyvuoja jau me
tai laiko. Iki šiol chorą 
mokino p. Turskis, bet, jam 
išvažiavus, choras storosis 
antro mokytojo.

Darbai šiame miestelyje 
eina gerai; autuvų dirbtu
vei gauna užsiėmimą apie 
1200 ypatų; dirba dieną ir 
naktį.

Piršlys.
E. St. Louis, III— Spalio 

5 d. atsibuvo prakalbos, ku
rias parengė Lietuvių Kliu- 
bas. Kalbėjo keliaujantis 
laikraščių agentas Jonas 
Kulis iš Chicago apie blai
vybę ir apšvietą. Gana vai
zdžiai nurodė blogas girty
bės pasekmės. Girtuok
liams jo kalba nepatiko ir 
jie bandė kelti triukšmą.

"Keleivio” skaitytojas.
Choristas.

E. St. Louis, III.— Anta
nas Gražys, 40 m. amžiaus, 
kuris gyveno ant Sabučio 
karčiamos, parėjo vėlai na
ktį namo girtas ir vėl pasi
ėmęs ąsotį ėjo alaus. Mote
ris, verkdama, prašė, kad 
nebeitų girtuokliauti, nes 
tą dieną buvo girdėjusi Jo
no Kulio prakalbas, kuris 
aiškino ir darodinėjo, ko
kius vaisius girtybė atneša. 
Bet Gražys moteries mal
davimo nepaklausė. Eida
mas laiptais žemyn taip 
smarkiai paslydo, kad mi
rė ant vietos. Paliko našlę 
ir ketvertą mažų vaikučių.

Neprigulėjo prie jokios 
draugijos. Laidotuvėms pri
siėjo rinkti aukas.

Blaivininkas.

Terre Haute, Ind.— Čia 
yra 11-ka anglių kasyklų; 
darbai visose iki šiol ėjo 
silpnai. Darbo nebuvo ga
lima gauti nei už pinigus.

Lietuvių yra šioj koloni
joj apie 200 ypatų. Religi- 
jinė neapykanta laisvama
nių su katalikais ardo visą 
vienybę.

Yra LSS 169 kp., kuri gy
vuoja suvis silpnai. LSS. 
46 kp., toji turi 40 narių ir 
apie $200.00 kapitalo.

Nemokintas.
i

Beckemeyer, III.— Vietos 
lietuviai socijalistai turi sa
vo kuopą išvien su vokie
čiais. Spalio 6 d. buvo pa
rengta prakalbos. Kalbėjo 
drg. Klinga iš Gardner, 
Mass. Pirmoj temoj piešė 
skaudžius sunaikintos Lie
tuvos vargus, antru atveju 
kalbėjo apie tai, kokia val
džia butų geresnė Lietuvai, 
kuri butų kaipo užmokestis 
už visas iškentėtas kančias.

V. P. J.

Klaidų atitaisymas.
Paskutiniame "Keleivio” 

numeryj tilpo iš Worceste- 
rio korespondencija, kurioj 
rašoma ape "Dailės prakal
bas.” Ten pasakyta, kad 
kuri. Delianis daugiausia 
kalbėjo ir savo kalboj išsita
rė apie Vytauto paveikslą. 
Turėjo būti, kad apie pavei
kslų dailę pasakojo dr-gas 

j Dusevičius, bet ne kun. De
lianis.

R. M. židžiunas.
No. 41 "Keleivio” po ko

respondencija iš Argentinos 
praleista korespondento J. 
Petronio parašas. Šiuomi 
tą nemalonią klaidą atitai
some.

Mass.— 3 spalioLowell,
LSS. 203 kp. surengė pra
kalbas.
Dusevičius apie bedarbę ir 
karę. Prie kuopos prisira
šė 7 nariai — 5 vyrai ir dvi 
merginos.

Pinavijo Žiedas.

Kalbėjo drg. M.



Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

— Maike. tai aš ir 
nutvėriau tave meluojant.

— Kame?
— Tu. vaike, man sakei, 

kad tikėjimą griauja ne so
cijalistai, bet mokslas.

— Ar tai čia melas?
— -Jes, vaike, tai melas, 

ir prie to da žydiškas me
las. Aš vieną vakarą tyčia 
nėjau saliunan ir atsidėjęs 
peržiurėjau visus moksliš
kus raštus, bet niekur nera
dau pasakyta, kad nėra Die
vo arba kad žmogus butų 
monkės išsivystęs.
— Mokslas, tėve. Dievo bu

vimu ar nebuvimu visai ne
sirūpina. todėl nėra tame 
nieko stebėtino, kad tu ne
radai pasakyta, ar Dievas 
yra ar jo visai nėra. Prie 
to da, kažin kokius moksli
škus raštus tu skaitei, tė
ve?

— Aš. vaike, blogą ne
skaitysiu. Aš skaičiau "Is
toriją apie kantrią Eleną." 
„Michaldos Praractvos 
“Baisybės Dievo Sūdo.'

— Cha. cha. cha!...
— Ko tu juokiesi?
— .Juk tai pasakos!
— Bet labai moksliškai 

sudėtos. Net verkti, vaike, 
norisi, kaip pradedi skaityt.

— Gali būt. tėve, kad jos 
ir graudingai parašytos, bet 
visgi tai pasakos, bet ne 
mokslas.

— Na. gerai, vaike, jeigu 
tu sakai, kad "Istorija apie 
Kantrią Eleną" nėra moks
las, tai ką tu pavadintum 
tikruoju mokslu?

— Tikruoju mokslu yra 
tikras dalykų žinojimas, tė
ve. Pavyzdžiui, jei tu žinai 
gerai geografijos mokslą, 
tai tu tikrai žinai, kaip išro
do žemės paviršius: tu ži
nai, kaip didelė yra žemė, 
kiek ploto užima vanduo ir 
kiek sausžemis, kur yra ko
kios šalis, kur kokie miestai, 
kokios tenai teka upės, ko
kie žmonės gyvena ir taip 
toliau, ir taip toliau. Taigi 
tarp mokslo ir pasakos yra 
didelis skirtumas, tėve. Mo
kslas supažindina tave su 
nežinomais tau dalykais, 
išplėtoja tavo žinojimą, pa- 
£aro tave apšviestu žmo
gumi. tuo tarpu skaityda
mas pasakas apie „Baisy
bes Dievo Sūdo” ir kitokias 
tu nieko negali išmokti nė 
dasižinoti. nes ten rašoma 
apie neesamus ir nebūtus 
dalykus.

— O ar ta geografija, vai
ke, yra labai bedieviškas 
mokslas?

— Tu gali vadinti ją be
dievišku mokslu, bet ištik- 
rujų ji apie Dievą visai ne
kalba.

ir

•1

— Marai, vaike, kaip aš 
sugavau tave meluojant. Tu 
pats prisipažinai, kad moks
las tikėjimo negriauja,

— Tiesa, tėve, tyčia ge
ografija tikėjimo negriauja 
ir net neužsimena apie jį. 
Bet kaip tik pradedi geo
grafijos mokintis, kaip tik 
pamatai, kad žemė yra ap
skritas kamuolys, kad ji su
kasi apie saulę, tuomet at
sidaro tau akis ir tu tuojaus 
pamatai, kad pasaulis išro
do visai kitaip, negu tikėji
mas mokina. Taigi bema
tant čia tikėjimo autorite
tas jau ir trupa, nes pasiro
do, kad jisai klaidingai aiš
kina dalykus. Tai taip yra 
su viena tik geografija. O 
ką jau kalbėti apie astrono
miją. biologiją, geologiją?

— O kas tai per mokslas, 
ta genelogija? Ar ne apie 
genio kiaušinius?

— Ne. tėve. Geologija, 
tai mokslas apie žemės vi- 
durnius.

— Ar ir jis toks bedieviš-

— Jis nebedieviškas. tėve, 
bet parodo, kad žemė nėra 
sutverta iš nieko Dievo žo
džiu. bet veikiausia atskilu
si saulės dalis ir per milijo
nus metų besisukusi apie ją 
ugnies pavidale. Kad taip 
turėjo būti, tai paliudija tas 
faktas, jog žemės viduris ir 
dabar da tebėra neataušęs.

— O kas tą gali žnoti, vai
ke. kad žemės vidurys šian
dien yra karštas?

— Tą liudija vulkanų išsi
veržimas, tėve. Vulkanas, 
tėve, tai tokia vieta, kur 
skylė eina stačiai į vidurį 
žemės. Iš tos skylės, kaip 
ir iš kokio kamino, papras
tai rūksta durnai, o kartais 
pradeda ir ugnis šaudyt. 
Buvo atsitikimų, kad toks 
vulkano išsiveržimas užpy
lė sutirpusiais žemės vidu
riais ištisus laukus ir palai
dojo ne vieną miestą po sa
vim. Taigi pati žemė paro
do, kad jos viduriai tebėra 
da neataušę. Šitas faktas, 
tėve, sumuša jau visas bibli
jos pasakas apie žemės su
tvėrimą. Pradėk studijuo
ti geologiją — ir tuojaus pa
matysi, kad tikėjimas yra 
klaidingas mokslas, nors a- 
pie jį tenai ir nekalbama.

— Bet kam, vaike, socija
listai sako, kad žmogus pa-1 
eina iš monkės?

— Ir čia tu be reikalo, tė- j 
ve, socijalistus kaltini. TąĮ 
prirodė pagarsėjęs anglų' 
gamtininkas Darvvin, kuris 
socijalistų visai nebuvo. 
Pagalios visas biologijos

įmoksiąs yra tam pašvęstas! 
ir aiškiai prirodo, jog gyvy-'

i

k ki FlV i k

bė negali ir negalėjo atsisto
ti ant žemės ant syk tobula. 
Ji pradėjo vystvties nuo že
miausio laipsnio, nuo pras- 
čiausios formos, ir vystėsi 
milijonus metų, pakol pa
siekė tokio laipsnio, kokia
me yra šiandien. Taigi ne 

! socijalistai ir ne socijaliz
mas, bet biologija sumuša 
kunigų palaikomą pasaką, 
buk Dievas nukrėtė Adomą 
iš molio. įpūtė jam dūšią ir 
į 5 minutas padarė civilizuo
tą žmogų. Todėl be reikalo 
kunigai čia socijalistus ir 
užpuldinėja. Jie turėtų už
sipulti ant geologijos _ ir 
ant visų augštesnių mokyk
lų. kur tas mokslas yra iš
pildomas. Socijalizmas su 
tuo nieko neturi, tėve.

— Bet socijalistai, vaike, 
skelbia, kad visai nėra Die
vo, kad nėra dangaus.

— Ir vėl neteisybę kalbi, 
tėve. Kad nėra tokio dan
gaus. kokį skelbia kunigai, 
tai aiškiausia prirodo astro
nomiją. Tik perskaityk, tė
ve. kokią nors knygą apie 
astronomiją, o tuomet ir 
pats pasakysi, kad kunigai 
turi būt arba dideli mela
giai, arba labai tamsus žmo
nės, jeigu jie nesigėdi pasa
kot žmonėms, kad yra dan
gus. pragaras ir kiti tam 
panašus daiktai.

— dlrait. vaike, aš tuo
jaus nusipirksiu tokią kny
gą, ba aš noriu žinot tikrai, 
ar yra pekla, ar ne.

— Aš tau patarčiau, tėve, 
nusipirkt ir perskaityt In- 
gersollio parašytą knygą 
vardu: "Apie Dievą, Vel
nią. Dangų ir Pragarą.” Ją 
gali gauti "Keleivio” redak
cijoj lietuvių kalboj. Kai
nuoja tik 25c.

VALGYTI

ELEGIJA.
Miega gamta motina 

Gobiama nakties;
Mirga žvaigždės šviesiosios 

Spinduliais ugnies.
Pilka žemė dengiasi 

šėmaisiais rūkais;
Mirties šmėkla slankioja 

Tėviškės laukais.
Blanksta mėnuo spindantis 

Nuo kraujo vaizdų;
Sopuliai, vaitojimas

Girdis sužeistų.
Rauda girios, ošdamos, 

Karžygių šalies:
Neša graudų atgarsį 

Į kapus mirties.
Siela verkia, gailisi 

Žemės prigimtos;
Širdis bodi — ilgisi 

Meilės atmestos.
O krutinę jaunąją 

Spaudž' vargų našta;
Neatgims jau niekad 

Meilė užmiršta.
Ak 1 kaip geisč’ ramybėje 

Vienas pasilikt:
Kieto vargo vygėje, 

Kad nereikt užmigt.
8. X. 15. Vardunas.

ILGESYS.
(Imitacija.)

Palikau aš savo kraštą, 
Pievas ir miškus,

Palikau brangiausi turtą— 
Namą ir tėvus —

Ir ėjau aš toli, toli — 
Svetimon šalin.

Širdis liūdo, sielą skaudo, 
Aš ėjau tolin.

Daug man teko pamatyti 
Miestų ir šalių,

Bet pamiršti tėvų žemės 
Niekad negaliu.

Čia kitaip saulutė teka, 
Netokie laukai.

Čia kitaip ir žmonės šneka, 
Žiuri ką sakai.

Ir lakštulo čiulbonėlės 
Neišgirsi čia miškuos,

Ir gegutė čia raiboji 
Tau neužkukuos.

Kitaip upės čia išrodo, 
Žemė čia ne ta;

Ilgu, ilgu čia gyventi, 
Liūdna čia gamta.

Nemalonus čionai žmonės, 
Nė laukai javų;

Širdis verkia, širdis alpsta— 
Ilgis prie savų.

Maištas.

kių vaistų, alaus ir krėnų 
galima valgyt ir atsiranda 

A D IJV’T’I4? *eras apetitas. Suvalgy- It I Iii tam maistui nėra kada sto
vėt ir put, nes jis suvilgo- 

Nors nepilnai logiškai, mąs pilvo syvais ir laiku su
viliok tinkamai, aš vadinu 
valgymu tokį aktą, kuriuo 
žmogus priima maistą no
riai, su apetitu; priėmimas 
maisto per nenorą, paaštri
nant apetitą visokiais vais
tais ir kitais pilvo erzinto
jais nėra valgymu, o tik 
maisto ryjimu, kuris nere
tai daugiau blėdies kunui 
padaro, negu naudos. Alkis 
yra teisingiausia rodyklė, 
ar mes turime valgyt ir kiek 
valgyt. Kartais kokios nors 
priežastis, ypač nepasilsėji- 
mas arba neturėjimas atsa
kančios gimnastikos tyrame 
ore. pagimdo nenorą valgyt. 

! Ypač labiau pasiturinčios 
moteris įpuola į šią bėdą. 
Jos labai mažai dirba, todėl 
jų kūnas nereikalauja mais
to. Taip pat yra su vyrais 
ir moterimis, dirbančiais 
raštinėse, krautuvėse ir už
darytose dirbtuvėse. Jie te-i 
gali valgyt lengvą valgį ir 
mažai jo. Kadangi veikimo 
jų kūne mažai ir jų gyvu-: 
mas stovi ant žemo laipsnio, į 
tad ligas gimdančios bakte
rijos juos lengvai įveikia ir, 
kitokie nenormališkumai su Į 
jais atsitinka. Tokie žmo
nės patįs jaučiasi esą silp
nais ir jieško būdų tą silp
numą prašalinti. Maistas 
yra medega, kuri mus buda- 
voja, vienok jie negali jo 
daug valgyt, ir mano, kad 
užtektų tik surasti priemo
nes maisto sukimšimui į pil
vą, kaip tuoj jie pradėtų 
sveikti ir stiprėt. Vieni ge
ria degtinę ar alų, kad ga
lėtų valgyt, kiti perka vais
tus (ir da kas juokingiausia, 
kad patentuotus, kurie nė
ra vaistais) apetito pataisy
mui, ypač taip vadinamus 
pepsinus, treti nesigaili gar
styčių, krėnų, pipirų ir kitų 
kartumų, kad tik nuryt 
daugiau maisto.

Nuryjimas nereiškia su
valgymą, jeigu mes valgy
mu vadinsime tą, kas kūno 
reikalaujama. Kiek veiki
mo atlieka musų muskulai, 
tiek maisto jie tereikalauja. 
Tas reikalavimas apsireiš
kia alkiu: jis paeina nuo 
muskuluose įvykusių per
mainų laike veikimo. Nors 
mes kaip nors, su pagalba 
visokių apetito taisytojų ar
ba pirštų ir kažin kaip prr- 
grusime pilvą maistu, vie
nok jei jis muskulams ne
reikalingas, didelė dalis jo 
liks nesuvartota, ims put 
pilve ir žarnose ir seks iš to 
daug nemalonumų. Berei
kalingas maistas suvargina 
pilvą ir žarnas, verčia tūlas 
gilis dirbt bereikalingai sy
vus, ir daro kitus negeru
mus. Valgyt reikia tiktiek, j 
kiek norisi be jokių apetito! 
erzintojų. Jeigu negalime 
valgyt gana arba suvalgy
tas valgis neperdirbamas 
atsakančiai, reikia jieškot 
priežasties. Didžiumoj at
sitikimų ji bus tame, kad 
žmogus neturi atsakančios 
gimnastikos tyrame ore ar
ba nepasilsi gana. Vaikš
čiojimas ant tyro oro bent 
2—3 valandas, ypač greitas 
ėjimas, yra reikalingas 
kiekvienam žmogui. Kaip 
tik muskulai turi atlikt dar
bą, tuoj juose darosi gyvu
mas ir jie verčia kūno orga
nus dirbt jiems, kad išmetus 

jišdėvėtas medegas ir gavus 
naujas. Tuoj širdis ima 
plakti tankiau ir smarkiau, 
kad pristačius apsčiai krau
jo, kvėpavimas arba pasi- 
tankina arba pasigilina, kad 
išmetus angliarukštį ir ga
vus daugiau oksigeno. Ta
me laike atsiranda ir maisto 
reikalas. Pilvo ir žarnų bu- 
davonės ima dirbt sparčiau, 
žinomos gilįs išdirba gana 
reikalingų syvų ir eina nor- 
malis maisto pervirinimas 
ir priėmimas. Tuomet be jo-

I 
I

SUSEKTA VOKIEČIŲ 
BOMBININKŲ SUO

KALBIS.

ne vienoj vietoj tenka ma 
tyti prie kelių parašus; 
„Private road, no tresspas 
sing!” I New Yorko policija suse-

Taigi, jeigu pavojinga y-.kė didelį vokiečių suokalbį 
ra laikyti kelius privatinėse j Sprog(iint bombomis visus 
rankose, tai tūkstantį kartų! laivus, kurie išplaukia iš 
yra pavojingiau palikti is-; Amerikos uostu su ginklais 
dirbystę ir išdirbystės įran- į sąjungininkams. Vokiečių 
kius privatiškiems žmo- armijos oficierius Robert 
uėms. _ i Fay> jo švogeris Walter

Gal ne vienam pasitaikė Shultz ir tūlas Paul Daeche 
eiti per tiltą, kaip antai: St.! jau areštuoti ir uždaryti ka- 
Louis ir E. St. Louis. Kiek iėjiman be kaucijos. Juos

+ m I__ a_ r_ “ A____ a. 1___J_____

naudojamas.
Už pinigus, kurie suvar

tojami vaistams, degtinei, 
alui ir kitiems apetito „tai
sytojams,” reikėtų nusipirk
ti daugiau porų čeverykų 
vaikščiojimui ant tyro oro, 
tuomet bent 90 procentas! _____ ___
apetito netekusiųjų žmonių tas tiltas surinko aukso, tai;nutvėrė darant bandymus 

įsu bombomis, kuriomis jie 
ketino sprogdint laivus. 
Kartu konfiskuota greitas 
automobilius, motorinis bo
tas ir 385 svarai sprogsta
mosios medegos. Suimtas 
oficierius Fay jau prisipaži
no, kad jisai atvažiavo čio
nai praėj'usį balandžio mė
nesį su tikslu ardyti laivus. 
Jį pakvietė čionai prie to 
darbo tam tikra vokiečių 
draugija. Policija tikisi, 
kad gavus į rankas siūlą 
jai dabar pasiseks surasti 
visą kamuolį.

_____________

įgytų jį vėl ir liktų daug galima butų auksinius pilio- 
sveikesni, negu nuo nuodų rius nuo pat Mississippi u- 
ir bereikalingo maisto į pil- pės dugno pastatyti, bet 
va kimšimą.

A. Montvidas,
Medicinos studentas.

kad tuos tiltus valdo pri- 
vatiškos ypatos, tai kad ir 
sakytum, kad tavo motina 
miršta, o neturėtum penk- 

Vaistai nuo skurdo ir
i penkių centų.”

5. Socijalizmo vaistai ga
lutinai panaikins alginę ver- 

Ar nori būti sveikas ir lai- gija, nebereikės klausti pri
mingąs ir matyti visą pa* Į vatinių „bosų,” ar jie tau 
šaulį sveiku ir laimingu? pavelys gyventi, ar ne. Jei 
Jeigu taip, tai neužmiršk neduos „džiabo.” vadinas, 
pats vartoti ir kitam pasiu- tu turi eiti kito „boso” klau- 
lyti geriausio daktaro vais-įsti. o jeigu ir tas pasako, 
rus vardu: Socijalizmas! Į”no job, John,” tu turi ir da' 

Geresnio į 
site visame 
socijalizmą. Jo vaistai yra 
tikriausi, kurie išgydys ta
ve nuo skurdo ir vargo li
gos.

Socijalizmas labiausia gy
do sekančias ligas:

1. Kada didžiuma žmonių 
pradės vartoti socijalizmo 
vaistus — prašalins netei-

j singus valdininkus, kurie 
šiandien yra mikrobais be
darbės, karių, bado, saužu- 
dysčių. jaunų kūdikių kan
kinimo dirbtuvėse ir belai
kės darbininko mirties.

2. Prašalins nedateklių 
pragyvenimo reikmenų. Va
dinas, žmonės vartos tuos 
daiktus, kurius šiandien ka
pitalistai yra pasivogę ir už
sirakinę.

3. Visi bedarbiai galės ei
ti nieko nesiklausę, taip

Į kaip šiandien žmogus jau 
! nesiklausta, ar jam pavelytų 
1 eiti viešu keliu, siųsti laišką, 
ar leisti vaiką į mokyklą, 

j Kada tu užsimanai eiti, ar 
važiuoti keliu, kaip gera, 
kad nereikia klausti kokio 
ponelio ar "boso,” ar galėsi 

I važiuoti keliu, nes kelias 
priguli visiems ir visi juo 
naudojasi. Buvo kadaise 

įtaikai (ir tai da visai nese- 
!nai). kada krasa (pačta) 
prigulėjo kompanijoms. žudymą tūlo Morrisono. 
Amerikos mokyklos 50 me- Nors jis prie kaltės neprisi- 
tų atgal tebebuvo privatinė- pažĮsta ir niekas nėra ma
se rankose. ~ Žmonės turėjo kas ta žmogų užmušė, i 
apmokėti uz vaikų mokslą ’oet kadangi jisai revoliuci-l 
ir aar melsti, kad priimtų jonieriškų pažiūrų žmogus, 
tavo vaiką mokmties. Su įaj kapitalistai pasirūpino, 
krasa buvo tas pats. Ji bu- kad padarius jam galą. Jis j 

■ vo taip-pat privatinių iš- turėjo būt sušaudytas 1 spa-! 
naudotojų rankose. Vienas jjų, bet gubernotorius mir-į 

; Anglijos socijahstas aiški- ties laika atidėio ir Davedė 
Ino Anglijos žmonėms, kad 
•krasa turinti būt visuome
nės rankose. Jis aiškino, 
kad jei krasą valdys visuo- 

! menė, tai laišką galėsim sių
sti už pusę peno (centą), 
vietoj mokėti 21A šilingo. 
Privatinės krasos kompani
jos suriko: ”Tas žmogus 
vra beprotis; jis nežino, ka 
kalba!”

Šiandien-gi, jei pasaky-j 
tum. kad krasą, mokyklas ir - .. -.
vieškelius reikia atiduoti miJ0S padidinimui.

vargo ligos.

„DARBININKŲ BAL
SAS” JAU SUSTOJO.
Baltimorės lietuviu indu- 

> ’TJarbi- 
” savo No. 42 

skaitytojams 
' I ir rėmėjams, kad „B-vės na- 

šitą ligai'rini savo susirinkime laiky-

gydytojo nėra- toliau eiti, nes tu nori gy-į
pasaulyje, už'vent. bet privatiškas žmo- .

gus laiko tavo gyvastį savo stnahstų organas 
rankose ir būdamas sotus' ninkUw Balsas ’ 
ant tavo tuščio skilvio visai Pral?esa savo 
nepaiso.

Ar nereikia-gi ..
gvdvti, ar tau, darbininke, įmainė spalio lo ji. nutarė, 
da nenusibodo sirgti? Jeigu^ad šitą laikraščio numen 
tau virsminetos ligos jau į 
gyvą kaulą įsiėdė, tai atei
nantį pavasarį pasirūpink, 
kad keletą lašų socijalizmo 
vaistų gautum, nes daktaras 
socijalizmas būna veik kiek
vienam kaime ir mieste per 
rinkimus rudenyj ir pavasa- 
ryj. Balsuok už socijalistų 
kandidatus, kurie stovės už 
tavo reikalus ir bus tau tik
raisiais nuo skurdo ir vargo 
gydytojais!

Daugiau informacijų apie 
daktarą socijalizmą tu gali 
gauti nusipirkęs socijalistų 
knygų ir užsiprenumeruo
damas jų laikraščius.

K. Paznokas.

išleisti paskutiniu.”
Toliau pranešime sako- 

I ma, kad laikraštis sustabdo
ma pristigus jo išleidinė.ii- 

įmui lėšų. Bendrovė teturė
jusi tik 40 narių ir jos iž
das senai jau ištuštėjęs.

Vadinas, neturime jau 
„Prmyn,” „L. Mnties” ir 
dabar „Darbininkų Balso.”

Who’s next?

1$ AMERIKOS.
HILSTROM BUS SUŠAU

DYTAS.
Hillstrom yra I.W.W . ša- 

lininkas, rašytojas ir poe
tas. Jis buvo nuteistas 
Utah valstijoj miriop už nu- 

i tūlo Morrisono.

VEŽA RUSIJAI MEDE- 
GOS.

Pereitoj savaitėj japonų 
i garlaivis „Sendžu Maru” 
| išplaukė iš Philadelphijos Į 
! Vladivostoką su gelžkelio 
i medega ir spygliuotom vie- 
lom rusams. Tai buvo jau 
trečias siuntinys iš šito mie
sto ir susidėjo iš 8 garvežių, 
12.432 gelžkelio relių, 2,000 
bačkučių vynių ir 10,800 
virtinių spygliuotos vielos 

'tvoroms karės lauke tverti, 
i Šitas siuntinys apkainuota 
8216,000. Kitas japonų gar
laivis neužilgo išvežš 10 gar
vežių, 5,000 tonų relių ir 700 
tonų spygliuotos -vielos.

I

Į

užmušė,

ties laiką atidėjo ir pavedė 
jo reikalą pasigailėjimų ko-; 
misijai apsvarstyt. Bet tai 
komisija nutarė, kad Hills
trom turi būt nužudytas. 
Jis bus sušaudytas 19 lap
kričio.

VARIAKASIAI NESUSI
TAIKĖ.

EI Paso, Tex.— Streikuo
jantieji Arizonos variaka- 
siai turėjo su kompanijų at
stovais konferenciją, bet ne
susitaikė. Kompanijos pyk
sta, kam darbininkai klauso 
unijos. Sako, grįžkit dar
ban, o tuomet jūsų reikala
vimus mes apsvarstysime. 
Darbininkai nesidavė ap
gauti ir streikuos toliau.

AMERIKOS ARMIJA TU
RĖS 1.200,000 KAREI

VIŲ.
Washingtono valdžia jau 

paskelbė savo programą ar- 
„___  7 . ““i *■ suiyg

privatinėms kompanijoms, ^2® programos į 6 metus nuo 
ką-gi liaudis pasakytų? Ji ^a^ar tun būt suorganizuo- 
butų griežtai tam priešinga. 

Jeigu jums patinka kra- J?.
sos, mokyklų ir vieškelių si- r n . ., ...
stema, tai kodėl neįvesti tą įjį> 6 šarvuoti skraiduoliai,

ta 1,200,000 kareivių armi-
Beto, į tų patį laiką tu

ri būt pastatyta 10 drednou-

60,000 MOTERŲ PARO
DOJ.

New Yorke sufragistės 
buvo surengusios milžinišką 
parodą, kurioj, kaip laikra
ščiai rašo, dalyvavo 60,000 
moterų. Parodos tikslu bu
vo parodyt visuomenei, kad 
visos tos moterųs reikalauja 
sau balsavimo teisių.

pačią sistemą ir kitose in
dustrijos šakose?

Kada privatiškas kelias 
priguli vienai ypatai, mes 
turime klausti tos ypatos, 
ar ji mums pavelis tuo ke
liu eiti, ar ne. Ji tik tada 
pavelis tau eiti keliu, kada 
turės iš to pelną, o šiaip sa
kys, kad tas kelias uždraus
tas. Vokietijoj daug tokių

85 submarinai, 50 naikinto
jų ir 15 lengvų skraiduolių. 
Apskaitoma, kad tas „biz
nis” lėšuos apie 8400,000,000. 
Wilsonas šitą programą 
karštai remia. Patriotas!

APIPLĖŠĖ KRASOS 
TRAUKINI.

Clarksburg, W. Va.— Ne
toli nuo čia likos apiplėštas 
anądien krasos traukinis. 
Plėšikai pagriebė registruo
tų laiškų ir pinigų išviso a- 
pie $500,000 vertės.

EKSPLIOZIJA UŽMUŠĖ 
14 ŽMONIŲ.

Butte, Mont.— Prie gra- 
___ _____ o nito kasyklos ekspliodavo 
kelių da ir šiandien yra, kur (čionai 500 svarų smarkaus 
parašas sako: „Verbotene parako ir 14 žmonių užmu- 
Wege!” Amerikoj taip-pat šė, o 8 sunkiai sužeidė.

ZUPPA BUS PAKARTAS.
New Haven, Conn.— Ita

las Pasąual Zuppa, kuris 5 
rugsėjo nudurė kitą italą, 
nuteistas miriop ir 10 kovo 
bus pakartas.



REIKALAUJA MIESTO 
KARŲ. Z 

Brockton, Mass.— Karų 
kompanija pakėlė mokestį 
iki 6 centų. Darbininkai 
pareikalavo, kad miestas 
pasamdytų ekspertus, ištir-j 
tų kiek karų užlaikymas 
kaštuoja, ir paimtų karus 
į savo rankas. Miestas 
sakė, kad „nėra pinigų 
pertus samdyt.” Todėl 
bar unijos tariasi sudėt 
nigų ir ištirti teisybę.

at- 
ex- 
da- 
pi-

SKUNDŽIA "EASTLAN- 
DO” KOMPANIJĄ.

Šv. Juozapo Chicagos 
garlaivių kompanija, kuri 
dėl savo godumo nuskandi
no andai savo laivu ”East- 
landu”*apie 2,000 žmonių, li
kos apskųsta ant $470,000 
už 41 žmogaus mirtį ir 6 
sužeidimą.

5,000 ŽMONIŲ ŽŲVA ANT 
GELEŽINKELIŲ.

“Keleivi*” Kalendorius 1916 Paj ieškojimai metams jau atspauzdintas.
Pajieškau draugo Vinco Kalinaus

ko, dingusio laike rubsiuvių streiko, 
1911 m, Chicago, III. Buvo unijos 
sekretorium Lietuvių Skyriaus. Iš 
Kauno gub., Šiaulių pav., Žagarės 
miestelio. Nuo pat atvažiavimo iš 

!. Kas ką

Pajieškau pusbrolių Petro ir Alek
so Valentinų; Kauno gub, Panevė- ________ ___  r_ ______

Pav- Gesvių kaimo. Taipgi pa-1 Lietuvos, gyveno Chicagoje. Kas ką
Jame telpa daug svarbiu Juškau draugės Petronės Bainunai- apie jį žinote, meldžiu man duoti ži- 

------  noti> už ką gausite puikią dovaną. 
Jos. Beliackas.

716 W. 31st str, Chicago, III.

- ... .tc.. čįos jr draugo Jono Žiaunio; abudu
Panevėžio pav, žvirgždžiunų kaimo.

(paveikslu). iuokineru t*»PK‘ ir daugiau pažįstamų malo- 
1 - v - J - nėkite atsišaukti.

Ona Kutyčia,
6 Janette avė, Binghamton, N. Y,

straipsnių, eilių, illiustraci- 
jy (. ■’ V. : ’• __
karikatūrų ir šiaip lengvu 
pasiskaitymų.

Iš svarbesnių straipsnių 
paminėtini: „Europos karės 
chronologija” (svarbesnieji 
karės nuotikiai nuo 28 bir
želio, 1914 m., iki 2 liepos, 
1915 m.); T. Gorio straip- 

Įsnys: „Kaip francuzų tauta 
nyksta;” Dr. F. Matulaičio: 
”Kas reikia žinot apie var
tojamus gėrimus;” F. Ba- 
gočiaus: ”Kaip sutvarkyta 
Vokietijos valstybė” ir t.t.

Visi ”Keleivio”

Pajieškau brolio Rafolo 
Kauno gub., Panevėžio pav. 
lio par., aštuoni metai Amerikoj 
jau 3 metai kaip i ‘ 
apie jį. Gyveno Chicago, III. 
pats lai atsišaukia arba kas 
jį žino malonėkit pranešt, nes 
svarbų reikalą.

Petrė ir Stefanė Baikaitė, 
80 School st., Cambridge, Mass.

Pajieškau pusbrolio Benedikto 
Bernoto; Kauno gub., Zarasų pav., 
Salaku par., Degučių sodžiaus. Ma
lonėkite atsišaukti patįs, arba kas 
jį žinote praneškite; busiu dėkingas. 

William Mozetowitz,
BOX 849, Park City, Utah.

Pajieškau brolio Igno Kazlausko; 
Vilniaus gub., Trakų pav., Ketaviš- 
kių par., Jakaičių sodž. Kas jį žino
te, malonėkite suteikti adresą.

Z. Kazlauskiutė,
24 Hoaghton st., Hudson, Mass.

Pajieškau savo pusbrolio Jono 
Kuncio ir sūnų: Juozapo ir Kazimie-

^kaitVtO- ro Zutkų. Turiu prie jų svarbių rei- 
. | kalų. Patįs, ar kiti, lai atsišaukiajai Kalendorių gali įsigyti! tuoj.' 

prisiųsdami 10 centų. Ne-j Jonas
skaitytojams Kalendoriaus 
kaina 25c.

Kuncis,
Brookfield, N. Y.

Kas metai ant geležinke- ATSKAITA
lių žųva 5,000 žmonių, kurie 
pasislėpę vogtinai važinėja
si. Taip apskaito Ameri
kos Saugumo Draugija, ku
ri dabar turėjo Philadelphi- 
jos suvažiavimą.

LIETUVOS ŠELPIMO FONDO 
FINANSŲ SEKRETORIAUS

Pajieškau draugų Prano Černiauc- 
ko, Juozapo Užusienio ir Kazimiero 
Petrulio. Kauno gub., Vilkmergės 
pav., Subačiaus parap. Turiu svar
bų reikalą, todėl jie patįs lai atsišau
kia arba kas apie juos žino malonė
kit pranešti.

Jurgis Kropas,
1 Alther st, Roxbury, Mass.

SCHENECTADY STREI
KAS PASIBAIGĖ.

Schenectadv, N. Y. — 
Streikas General Electric 
Co. dirbtuvėj pasibaigė ir 
13,000 sugrįžo darban. Jie t 
laimėjo 9 ir pusę valandų 
darbo dieną ir 5 nuošimčius 
daugiau algos.

nuo 1 d. rugsėjo iki 1 d. spalių. 1915.
Rugsėjo 1

sas ...............
Per vietos 

Philadelphia, 
čios draugijos:

Lietuvių Laisvės Kliubas
Algirdo Uzarų Draugija 
šv. Antano Draugija...........
Lietuvių Republik. Kliubas
Liet. Korporacijos Kliubas .. 25.00

Lietuvių Kliubas ..................
Šv. Juozapo Draugija ....
Lietuvos Dukterų Draugija
Vytauto K. G. Draugija ....

d. 1915 m. balan-
........................... $9.218.46
L.Š.F. Komitetą nuo 
Pa., aukavo sekan-

$57.40
50.00
50.00
50.00

25.00 
25.00 
25.00

.„________________..... 10.00
Lietuvių Rubsiuvių Draugija 10.00
Smulkių aukų nuo įvairių vieti

nių parengimų išėmus rengimo lė
šas liko   $6.85

Viso $334.25
Čekį prisiuntė ant ........... $334.27
Nuo parengto pikniko Pitts- 

burg. Pa, apygardos L.Š.F. K. 
dėl naudos nukentėjusių nuo ka
rės ........................................... $122.97

LSS. 16 kuopa, Meriden, Conn, 
aukavo ....................................... 5.00

Per "Laisvę” nuo St. Bijavičiaus 
dukters krikštynų New Kensing- 
ton. Pa. ......................................... 4.00

Per "Naujienas” V. Prusio ves
tuvėse J. Palecka. Chicago, III, 

I $13.25, susirinkime LSS. 8 rajono 
V , „Tr , . .,, v. . ’’ , ir 234 kuopos, Chicago, III. $10.48,apskundė Keleivį nežinia i v. shiieik-a lss. 17 kuopos pra 

už kokią ten koresponden-! gS^sTfk^ 
Clją, kunoj buk Įžeista JO J. Machys vestuvėse Romano Mo- 

mi — < tieįuno su U. Giliute Rockford, III.garoe. įviai ouv o paini $1215 Viso ................... S39.93
nėta, kad koks ten Domėtis, vestuvių Juodžio su Rut- 
L. V. nakčia užpuolė Monte- i kauskiene, Herrin, III, prisiuntė

Dar apie Louis Wassel, 
“Tautos vyrą,” iš 

Montello.
Nesenai buvom rašę apie 

tūlą Louis Wassel, kuris 
dievai žino keno įmokytas.

• y____ _________________________ •

lloj žmogų ir atėmė apie $50. „uo .w»ėia«.io,
Minėtas vVaSSel palaikė tą i Prieglaudos Liet. Amerikoje kuo- 
117 io i rd i i i TP a ir anskun- ^°s (nePažvmeta kuopos numeris)”2J1 tri ” - - :Carneg:e. Pa. $10,00, nuo vestuvių
GC ri.olcivį. v CilaU diOua- :
tono laikraščiuose buvo ra
šyta (matomai tas pats Wa- 
sselis ar jo draugai taip gy
rėsi), kad „Keleivis” siūląs 
jam ar kokiam ten kliubui 
net $200.00, kad tik ”nesi- 
provotų.” Suprantama,„Ke
leivio” leidėjams ir galvon 

neatėjo, kad siūlyt 
kam ir nežinia už- 

pinigų. Bet kad 
------  .„1 ^e'eivio

Pajieškau sesers Onos Urbanavi- 
čiukės, po vyro Jaunienės, gyveno 
po No. 917 33rd st, Chicago, III. 
Ji pati lai atsišaukia arba kas apie 
ją ką nors žino, malonėkit pranešt, 
nes turiu labai svarbų reikalą.

Petras Urbutis, (45)
81 Pearl st, Chelsea, Mass.

Pajieškau Barboros Nunevičaitės- 
Gustienės; iš Tirkšlių par., Telšių 
pav., Kauno gub. Pirmiau gyveno 
Easton, Pa. Malonėkit atsiliepti.

John Dvvarsh,
P. O. BOX 40, Lowell, Wash.

Pajieškau savo pusbrolių: Juozo 
Ačo ir Tamošiaus Močio; Kauno gub., 
Raseinių pav., Skaudvilės valsčiaus, 
Motis Mažučių kaimo, Ačas Ylių 
kaimo. Turiu svarbų reikalą, bukit 
malonus atsišaukti.

Antanas, Liubancas, 
1219 Lloyd st., Scranton, Pa.

Pajieškau Kostancijos Budrevičiu- 
tės, Svėdasų parap., Norbučių kai
mo ir Vinco Grubo, Debeikių parap., 

i Kurtinių kaimo, Kauno gub., Mel
džiu atsišaukt arba pranešt, kas juos 
žino.

Paul Dagis,
2401 Dace avė., Sioux City, Iowa.

Pajieškau draugo Boleslavo Pazos- 
kos. Metai atgal gyveno Chicagoje 
ant Canal Port avė. Meldžiu jį ~ 
nančių suteikti jo adresą.

Kaz. Braknis, 
BOX 148, Franklin, Mich.

Zl-

Baiko, EXTRA PARDAVIMAS.
Pasva- IVilliamsburge, Brooklyne.

. , . Puikus namas 8 šeimynom po 4
nieko negirdėjau kambarius ir "bekauzes” ant floro.

; Rendos $860.00 me- 
----- - Kaina $6,400; įmokėt $1,400.

Puikus mūrinis namas 2 augščiais 
ir 2 šeimynom, su 8 kambariais ir 
maudynėm. Lotas 20x100. Kaina 
$1,900. įmokėt $500.

Parduodame visokius namus, lotus, 
farmas, dirbtuves ir krautuves. Par
siduoda kelios grosernės, kendžių sto
rai ir saliunai. Musų kompanija 
parduoda geriausių mainų anglius už 
žemiausią kainą ir už tą pačią kai
ną pristato į vietą.

B. A. ZIN1S, 
Real Estą te Insurance, 

131 Grand St., Brooklyn,

J*s i Lotas 25x118; 
apie' tams. Kaina

turiu
(43)

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

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

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

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

Su visokiais Draugystės reikalai* 

reik kreiptis šiuo adresu: 
S. D. B. P. Dr-stė,

Box 64............... ... Courtney, Pa.

V.

Pajieškau pusbrolio Izidoriaus Jan
kausko; Kauno gub., Raseinių pav., 
Girkalnio parapijos, Graužų kaimo. 
Iš Lietuvos atvažiavo į Baltimore pas 
Jurgį Matuliuką, jau 3 metai. Turiu 
labai svarbų reikalą prie jo. Meldžiu 
jo paties, ar kurie jį žino pranešti, už 
ką busiu dėkingas.

Frenką Bakutis, (44)
11 Court st., W. Lynn, Mass.

Pajieškau Franciškaus Juočunsko. 
1 kuris seniau gyveno Pittsburgh, Pa. 
! Šią vasarą, girdėjau, gyvena St. Jo- 
seph, Mo. Rašiau laišką, bet laiškas 

i sugrįžo. Meldžiu jį patį atsišaukti, 
ar kas kitas praneškit. Turiu svar
bų reikalą.

Jakob Chestnut,
1127 Laure! st, N. S. Pittsburgh, Pa.

Pajieškau pusbrolio Juozo Ažusie- 
nio, Lauškių viensėdžio ir Jono Stir- 

! kos, kuris išvažiavo iš Argentinos 5 
gegužės, 1915 m. Abudu Kauno gub, 
Vilkmergės pav., Subačiaus parap. 
Turiu svarbų reikalą, kas apie juodu 
žino malonėkit pranešti.

A. J. Gurklis, 
Calle San Martin 666,

Buenos Aires. Argentina.

Pajieškau brolių Simono ir Vilimo, 
ir sesers Petronės Kavkų, Kauno gu- 
bern, Telšių pav, Kulių par, Sima- 
lių kaimo. Pirmiau gyveno Cnicagoj. 

I Turiu svarbų reikalą. Prašau atsi- 
’ šaukti.

Liudvikas Ravka,
1 P.O. Anyox, B. C. Canada.

Pajieškau dviejų brolių, Andriaus 
ir Povilo Petraičių ir švogerio Ado
mo Binzunuko. 3 metai atgal gyve
no Scranton, Pa. Paeina iš Klebiš
kiu gmino, Petratiškių kaimo, Mari
jampolės pav. Meldžiu atsišaukti.

Jurgis Petraitis,
’ 214 Driggs avė, Detroit, Mich.

Pajieškau savo giminių, Petro ir 
Kazio Morkuvėnų ir kaimyno Anta
no Jankausko. Pirmiau gyveno Chi
cagoje; Kauno gub, Panevėžio pav.. 
Kirdonių kaimo. Jie patįs, ar kas 
juos žino — malonėkit pranešt, yra 
svarbus reikalas.

Ona Yaroniutė,
Sta. 12, BOK 373, Lawrence, Mass.

Pajieškau Zigmo Žvirblio; Kauno 
gub, Ukmergės pav, Leliūnų par, 
Liveikių sodž. ir Jono Burbos; Kau
no gub, Ukmergės pav, Debeikių 
par, Naujauličių sodž. Malonėkite 
pranešti jų adresus.

Stasvs Tamošiūnas,
P. O. No. 1, BOK 94, 

Wevaco, W. Va.

Pajieškau švogerio Juozo Petkevi
čiaus ir Jurgio Petkevičiaus; Suval
kų gub.. Starapolės pav. Skriaudžių 
par, Vasiliaučiznos kaimo. Juozas 
25 m. kai Amerikoj, o Jurgis 13 metų. 
Turiu svarbų reikalą. Atsišaukit. 

Juozas Blazgys.
407 Centrai avė, Springfield. Ohio.

Pajieškau brolių: Jono Lukoševi
čiaus; Kauno gub, Kauno pav. Pik
čium? kaimo, Seredžiaus par. Jeigu 
kas jį žinote, arba jis pats, atsišau- 

ikite. _ ...
Alexander Lukoševičia,

75 Mercer st, So. Boston, Mass.

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 
į girias ir nuo to laiko r.ieko apie jį 
negirdžiu. Todėl lai pats atsišaukia, 
arba jeigu kas jį žino, malonėkit pra
nešti šiuo adresu: (43)

Stanislovas Šimutis
P. O. BOK 468, Spring Valley, Iii-

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 atsišaukt 
šiuo adresu: (43)

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

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, III.

Pajieškau savo giminaičio Jono 
Žemaičio; Kauno gub, Seredžiaus 
parap, Jokavėlių kaimo. 3 metai at
gal kaip gyveno Rumford, Me. Mel
džiu atsišaukti. (44)

Juozapas Karasevicz,
46 River st, Rumford, Me.

Pajieškau draugo Antano Pavliko; 
Telšių pav. Savaičių kaimo, Viekšnių 
par. Turiu svarbų reikalą, kas jį ži-' 
not, malonėkit pranešti.

P. Kryževičius, (44)
31 Ames st, Montello, Mass. ;

Pajieškau sesers Marijonos Petra- 
vičiūkės ir brolio Antano Petravi
čiaus, Suvalkų gub, Lukšių parap. 
Naikų kaimo, ketvirti metai kaip iš 
Lietuvos. Sesuo Marijona prieš 3 
metus buvo Škotijoj, gyveno mieste-1 
lyj Newtongrange. Po tam sužino
jau, kad brolis atsiuntė laivakortę ir 
nukeliavo Amerikon So. Bostonan. 
Todėl meldžiu prisiųsti Adresą.

A. Petravičiukė, (43)
45 Old Mill Rd, Uddingston,

Scotland.

(44)

N. Y.

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- 

Kitos

Pajieškau savo pačios, kuri paliko 
mane 6 d. rugsėjo, išbėgdama su tu- 
lu chorvatu. Prasišalindama, išsi
vežė su savim 3 kūdikius: vieną 12 

■ metų, antrą 8 m. ir trečią 7 metų, 
‘ pastarasis yra nebylis, kurį girdė- 
- jau nori atiduoti į vardienių prie- 
i glaudą. Paeina ji iš Šiunikių kaimo, 
Į Šiaulių pav, turi apie 30 m. amžiaus, 
vidutinio ūgio. Vyras, su kuriuo pa- 
ėgo yra apie 5 pėdų ir colių ūgio. 
Kas apie tokią porutę praneš — tas : bą (stebuklus) tarp žmonių, 
gaus 500 dovanų. (43) moterįs mislys, kad tu turi velnią.

Jonas Pilipavičius, 
Karbaniedo, Mich.

——————————————————— 1

LIETUVOS SUNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGUOS,

Dės Moines, Iowa.
Valdyba:

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

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, 

Susirinkimai būna 1:30 vai. po pie- 

i tų, Columbia salėje, 409% E. Locust 
str.. Dės Moines, Iowa. Kiekvieną 
antrą nedėldienį mėnesio.

J. STANKUS, (43)
42 Vine s t., .. Montello. Mass.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
ne senesnės 23 metų, laisvų pažiūrų, 
mylinčios apšvietą, mokančios rašy
ti ir skaityti. Sutinkančios imti ci- 

; vilišką šliubą. Aš esmi 23 metų 
Norinčios apsivesti, atsišaukite že
miau paduotu adresu. Apie save su
teiksiu žinias laišku. Meldžiu su 
laišku ir savo į_ 
Vaikinai nerašykite.

P. L. Rankevičius, 
BOK 138, L ...

J. Mickevičius
Generališkas Agentas

Perku ir parduodu namus, lotus- ir
■ fermas. Skolinu pinigus ant įvairių 

paveikslą “prisiųsti* niortgičių su neperdideliais nuošim- 
(44) čiais.

Nedirbantiems sujieškau darbus 
Dorrisville. III. ■ visokiose vietose: ant ūkių ir dirbtu- 
_________ ’ i vėse. Taipgi turiu pranešti tautie

čiams, kurie norite išsimokinti gerų 
darbų, tai yra čeverykų dirbtuvėse 

aibos^ir VkurTm’oka i? myli“Įkaity- geriausi uždarbiai; dabar laikas mo-
Pajieškau apsivedimui merginos, 

kuri sutiktų apsivesti be kunigo pa- 
igi.lL.., 1. ‘—1 _.L_ 1. _ ‘ .
1 mą. Atsišaukiančios malonėkit^ pri- 
! siųsti ir savo paveikslą; aš žėdnai 
duosiu atsakymą. Pas mus merginų 
nėra ir nėra su kuom apsivesti. Vy- 

i rų meldžiu nerašinėkit vardu mergi- 
inų. _ (44)

K. Vasaitis.
P. O. BOK 134, Dorrisville. III.

kintis. Kadangi ”šiu-šapės” dirba 
dieną ir naktį; daug darbininkų rei
kalauja.

Su visokiais reikalais kreipkitės 
ypatiškai, per laišką, ar telefonu:

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

Telefonas: 1562-M.

PALAIMINTOS LIETUVOS
DRAUGYSTĖ,
Chicago, III.

Valdyba:
Prezidentas — K. Meškauskas,

663 W. 18th str., Chicago, UL 

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

Nutarimų Rašt.— Ant. Tamkevičia, 
1916 Canalport avė., Chicago, IU. 

Fin. Raštin. — J. Syker,
5507 W. 25th PI, Cicero, UL 

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

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

_ Susirinkimai būna kiekvieno mėne

sio antrą nedėldienį, 1-mą vai. po 

pietų, G. M. Chernaucko salėje, 1900 

So. Union avė., Chicago, III.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nuo 19 iki 24 metų amžiaus. Aš esmi 
24 metų. Merginos mylinčios dorą 
gyvenimą — meldžiu atsišaukti. Gei
stina, kad sykiu prisiųstų paveikslą. 

I. Žilis.
1117 Wash str., Hoųuiam, Wash.

“PASAULIS”

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nuo 20 iki 28 metų amžiaus, laisvos 
ir mylinčios apšvietą. Aš esu 27 
metų ir turiu gerą darbą. Platesnes 
žinias 
siųsti 
lą.

suteiksiu laišku. Meldžiu pri- 
su pirmu laišku savo paveiks- 

(44)

G. M.
N. N.

R. Shoe Co., Naugatuck,
Conn.

Visuomenės bepartyviškas laikraš
tis, 4-rių puslapių, didelio formato, 
eina kas ketvergas.

"Pasaulis” kainuoja metams $1.00, 
pusei metų 65c. "Pasaulis” nuo 
gruodžio 1 bus padidintas iki 8 pus
lapių. Kas dabar užsirašo ir užsi
moka prenumeratą, tai tas gauna iki 
Naujų Metų už dyką. Adresuokite 
taip:

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

Susirinkimai būna kas pirmą pėt- 

nyčią kiekvieno mėnesio nuo 7:30 va

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 užžiur*- 

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

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

Kasierius — J. M. Jankauskas,

P*.
Pa.

i

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

Valdyba:
Pirmininkas — B. Mozeika,

4005 S. Artesian avė., Chicago, UL 

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

Org. užžiur, Prot. rašt K. A. čiapu, 

4619 S. Washtenaw avė. Chicago. 

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

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, I1L

C. Kentrailis Pub. CoPajieškau apsivedimui draugės nuo 
30 iki 40 m. amžiaus. Aš esu vaiki
nas 38 metų amžiaus, doras, mylintis 
naujos gadynės mokslą; turiu nuosa
vybės apie $2,500 vertės. Geistina, 
kad rastųsi draugė, kuri myli dorai 
ir švariai gyventi ir galėtų vest ge
rą tvarką šeimyniškam gyvenime. 
Malonėkite atsišaukti, prisiųsdamos 
savo paveikslėlį.

D. J. R. (43)
BOK 451, Lisbon Falls, Me.

448—450 Leonards St., N.W. 
Grand Rapids, Mich.

PLYMOUTH, pa.
DIDELIS BALIUS.

Rengia Draugystė Lietuvių Darbi
ninkų Kliubo, Utarninke, 30 Spalio 
(October), 1915, Svetainėje A. Stra
vinsko, 40 Ferry st., Plymouth, Pa. 
Prasidės 2 vai. po pietų ir trauksis 
iki 12 nakties. Muzika bus pirmos 
klesos. Griežš lietuviškus šokius.

Užkandžiai bus geriausi ir gar
džiausiai sutaisyti. Gėrimų bus ska
niausių, kaip jums žinoma. Toliaus 
bus įvairus žaislai ir pasilinksmini
mai. Todėl užprašom visus Lietu
vius ir Lietuvaites, vietinius ir iš a- 
pielinkės. jaunus ir senus, didelius ir 
mažus atsilankyti, o busit pilnai už
ganėdinti. įžanga vyrams 10c. Mo
terims 5c., o vaikams dykai.

Komitetas.

Pajieškau draugo Jono Mačiulio; 
Kauno gubernijos, Kuršėnų miestel., 
pirmiau gyveno Grand Rapids, 
ir iš ten išvažiavo į Chicagą. 
pats lai atsišaukia arba kas 
jį žino, meldžiu pranešti.

Stanislovas Rupšis,
506 W. Leonard st., Grand Rapids. 

Mich.

Mich.
Jis 
apie Paiieškau apsivedimui merginos 

nuo 16 iki 22 metų, gražios išvaizdos 
ir mandagaus budo; aš esu 35 m. 
amžiaus. Malonėkit atsišaukti.

Frank Gedwell. (43)
P. O. Bos 38, Enumclaw, Wash.

Vėliau BrOCk-| K. Kavaliūno su Gavėniute, Brook
lyn. N. Y. $1.60, viso ..

Per "Laisvę” 
Barausko su P. 

i Haven. Conn. .
Nuo A.P.L.A.

bi. Treweskvn,
Per "Naujienas' 

'’hicago.
urln-'c
’ivrshpras surinko tarpe lietuviu 
n, K-1S pi. '2.30. viso'.......... 26.45

Per "Keleivi” nuo vestuvių K. 
su 

Montello, Mass, 
įaitiene ..........

.......... .  11.60 
nuo vestuvių J.

Šiaulaičiute, New 
............................ 3.65
5 kuopos p rakai - 

Pa...................... 1.7b
Tėv. Mvl. Dr.,

I1L, $10.00; J. Dailyde 
Apšvietos seime $14.15; J.

leivio” 
niekad 
nežinia 
ką tiek 
?au apskundė, tai 
leidėjai pasirūpino sužinoti, 
kas tas skundikas per did
vyris ir ko jis jieško nepa
metęs. Pasirodė, kad tai 
yra tūlas Wassel, ir nori 
gaut uždyką pinigu.

Brocktono advokatai an- 
•dai mums pranešė, kad Wa- 
ssel buvo apskųstas Dar- 
šinskio (Darssin) už išvilio- 
jimą $100, už ką jisai ke
tinęs DaršinskĮ išmokyt tū
lo amato, bet, kaip Daršins- 
kis sako, paėmęs pinigus iš
dūmė net i Oregon valstiją. 
Ir teismas atrado Wassel’į 
kaltu.

Dabar vėl paaiškėjo vie
nas gražus Wassel’io dar
belis. Vienas Brocktono 
advokatas prisiuntė mums 
laišką, gautą iš Tauntono 
(Mass.) policijos viršininko 
p. Norris O. Dauforth’o, ku
ris vertime skamba štai 
kaip:

”Musų rekordai parodo, 
kad Louis Wassel buvo are
štuotas 19 rugsėjo ir nubau
stas teisme už du prasižen
gimu : užpuolimą ir sumuši
mą, po $15 už kiekvieną, ar
ba $30 sykiu, ir tą baismę 
jisai užmokėjo.”

Taigi ”Keleivio” skaityto
jai gali iš to jau numanyti, 
kokio žmogaus ”garbę” 
”Keleivis” nesijausdamas 
”užgavo.”

i

nuo vestuvių 
A. Stakauckaite iš 

prisiuntė Vinkš-
.......................... 6.00 
mo vestuvių A. 
M. Smigelskiute.
...................... 5.25 
Iii., nuo pikniko 

SLA.

d.

Marlboro, Mass.
Iš Dorrisville. 

narensrto sekančiu draugiių:
16 kuon., I.SS. 187 kp.. Lietuvos 
Sunu Draugijos ir S.L.R.K. 123_ 
kuopos ......................................... 32.57

Per K. Baltrunytę nuo Rev. J. 
McCarthv. Troy, N. Y............... 1.00

Per "Keleivį” nuo krikštynų pas
P. Juodvarni, Leechburg, Pa. .. 4.95

Viso be balanso $608.19 
Su balansu

Išlaidos.
Už išmainymą privatiškų
Spalio 1 d. 1915 m. lieka 

iždininką K. Šidlauską
L.Š.F. Finansų Sekretorius,

Tadas L. Dundulis.
Westville, III.

§9,826.65

čekių .30 
pas LŠF. 
S9.826.35.

AUKOS 
LIETUVOS ŠELPIMUI

Pajieškau pusbrolio Jono Kuzmin
sko arba Kuzmos; Suvalkų guberni
jos. Kalvarijos pav., Nadnemansko 
grr.ino, Navickų kaimo. 14 metų at
gal gyveno Pittston, Pa., girdėjau, 
turi čeverykų krautuvę Waterbury, 
Conn. Malonės atsišaukti, ar kas 
kitas pranešti.

J. Klevinskv.
1409 Gardner avė., Scranton, Pa.

Pajieškau pusbrolio Viktaro žim- 
kaus; Kauno gub., Šiaulių pav., Pa
kapės par, Tribių sodž. ir kitų sa
vo giminių. Malonėkite atsišaukti.

Domininkas Slivinskis,
48 Duffield str., Brooklyn, N.Y.

Pajieškau dviejų draugu: Igno 
Kleinoto, kuris dveji metai atgal gy
veno Dacone ir Aleksandro Petraus
ko, treji metai atgal gyveno Alba- 
nego — meldžiu atsišaukti.

Antanas Pliura,
68 Dalhousis str., Montreal. P. 

Canada.
Q.

Pajieškau pusbrolio petro Lukoše
vičiaus ir dviejų pusseserių — Pe- 
tronės ir Pranciškos Lukoševičiukių;1 
Visi Kauno gub, Raseinių pav, Erž- . 
vilko par, Pikielių kaimo. Malonė
kite atsišaukti.

Valter Lucas, 
West Frankfort, III.P.O.

Pajieškau dviejų draugų, Petro ir 
Povilo Juodgudžių; Kauno gub., Za
rasų pav., Smaliečių sodžiaus. Ma
lonėkite atsisaukt šiuo adresu:

J. Rulbis,
263 Union st., So. Gardner, Mass.

MIDDLEBORO. MASS.
Pavyzdingos vestuvės-

Spalio 17, š. m. atsibuvo vestuvės 
Stanislovo Sarapo su p-le Salomėja 
Pletaičia, pas B. Miškinį. Svečiams 
puikiai besilinksminant, buvo užma
nyta draugės P. Kripaitienės iš Mon- 
tėllo, Mass, parinkt aukų nuo karės 
nukentėjusiems. Kas ir padaryta. 
Žemiaus talpiname aukavusių var
dus. Aukavo šios ypato:

S. Sarapas $2.00; S. Sarapienė, S. 
Pleita, J. Sarapas — po $1.00; A.
Ambrasas, M. Asipauskutė, J. Širbi- gub. <"_1 2__„1__ ’

įkas. J. Vareika, K. Drevinskas, M. kaip, pirmiaus gyveno 
iAkunas, M. Ambrosas, J. Nevedom- ” 
'skas — po 50c.; J. Devis, P. Kripai- 
jtis, P. Kripaitienė, J. Sarapas A.Sa- 
! rapienė, M. Samuolis, A. Samuolie- 
nė, B. Miškinis, A. Miškinienė, K. 
Kunčius, J. Kunčienė. Viso aukų su
rinkta $11.75.

Linkėtina jaunavedžiams laimingo 
šeimyniško gyvenimo.

Dalyvavęs vestuvėse,
J. Nevedomskas.

W. Lynn, Mass.
Aukų $11.75 priėmė L.Š.F. kas.

K. Šidlauskas.

Pajieškau draugų — Kazimiero 
ir Adomo Karkų ir Felikso Šemetul- 
skio su Julijonu Butkum, visi Kauno 
gub.. Raseinių pav., Kražių miestelio. 
Kurk ai pirmiau gyveno Chicago j. 
Meldžiu atsišaukti. (45)

Adolphas Razminas,
20 Arthur st, Montello, Mass.

Pajieškau švogerio Motiejaus Stan- 
kelio. Traupiu par, Kamisaravos so- 

: džiaus, ir Juozapo šaučiuno, tos pa- 
' čios parap, Klaibunų sodž, Kauno 

Jau daugiau kaip 4 metai 
• Thomas W. 

Va. Jie patįs arba kas juos žinote, 
i meldžiu atsišaukti.

Edward Blaškevicz,
P. O. BOK 1114 Raymond, Wash.

Pajieškau brolio Antano Stanišaus
kio, birželio mėn., 1914 m. gyveno 
Los Angeles, Cal. ir iš ten nuo jo ga
vau laišką, bet nuo to laiko daugiau 
negirdžiu nieko. Turiu svarbų rei
kalą. Todėl jis pats lai atsišaukia, 
arba kas jį žino, meldžiu pranešti.

Pranas Naujokas,
P.O. BOX 399, Marshfield, Ore.

Pajieškau savo vyro Kazimiero 
(Charles) Bilinsko, kuris apleido ma
ne pabaigoj Junio. Paliko mane di
deliame varge su maža mergaite. 
Šiomis dienomis ir kito susilaukiau ir 
nežinau ką daryt. Mano vyras yra 
apie 4 pėdų aukščio, baltas, juodų 
plaukų ir viena akis stiklinė. Su sa
vim išsivežė berniukų Vytautą. Kiek 
laiko _ atgal, girdėjau, kad gyvena

Pajieškau apsivedimui draugės nuo 
18 iki 21 metų amžiaus, be skirtumo 
tikėjimo, mokančios anglų kalbą, 
kalbą. Aš esu laisvas ir turiu pa- 
tovų darbą. Norėčiau apsivesti su 
lietuvaite, bet čionai jų veik 
Butų geistina, kad su pirmu 
prisiųstumet savo paveikslą, 
nu meldžiu nerašyti.

J. Davis, 
Gen. Dėl., Dės Moines,

nėra, 
laišku 
Vaiki-

(43) 
Iowa.

LIETUVIŲ DRAUGIJOS 
KURIOS TURI 

"KELEIVĮ” Už ORGANĄ

LIETUVIŲ PASILINKSMINIMO 

DRAUGIŠKAS KLIUBAS.

Indiana Harbor, Ind.
Valdyba:

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

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

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

Indiana, Harbor, Indiana, 

Kasierius — Antanas Mikalocz,
2112 137th st., Ind. Harbor, Ind.

JIEŠKAU DARBO.
Jaunas lietuvis vaikinas, noriu gau

ti darbo prie vežimų dirbimo, arba 
taip taip sakant, prie "karpenterių” 
— račių. Amatą moku iš Lietuvos, 
bet Amerikoj tame darbe nedirbęs. 
Norėčiau gauti darbo, kur lietuvių 
biznis — už "alperį.” Kam tokis 
darbininkas reikalingas — atsišauki
te. (44)

Jonas Rekašius,
120 Grand st., Brooklyn, N. Y.

REIKALINGOS DVI MERGINOS
Ne jaunesnės 17 metų ir nesenesnės 

23 m. “ ’
tojas. 
kestis

P. O.

Darbas Salione už patarnau- 
Turi mokėt angliškai. Mo- 

gera. Atsišaukit greitai.
R. Fontečkis, (44)

BOX 494, Hurley, Wis.

REIKALINGI MUZIKANTAI
Mokantie grajiti solo kornetu, slaid 

trambonu ir viena mažaja dūdele, 
arba ant pučiamų instrumentų tin
kamų prie beno.

Bet ne vien grajit, turi mokėt ko
kį nors darbą čeverykų dirbtuvėj, 
mašinšapėj arba kriaučiaus darbą. 
Pas mus daugiausia dirba čeverykų 
dirbtuvėse ir darbą šiuo laiku lengva 
gauti. Norėdami platesnių žinių — 
rašykit greit pas

John Palilon,
272 Clenton str, Binhamton, N. Y.

KO NORI, TO GAUSI!
Naujas privedimas prie pagerinimo 

sąlygų. Jeigu nori pradėt tobulintis, 
parduot, pirkt, ar lavinties, yra leng
va ir prieinama kiekvienam, kuris 
tik nori sulaukt geras pasekmes, 
kreipkis su laišku dabar, reikalauda
mas pertikrinimo. (43)
DEBES UNITE—PCSB. AGENCY 

703 Main St, Hartford. Conn.

EXTRA LIETUVIAMS. 
Parsiduoda tabakinė farma.

Naujas 6 kambarių namas, 12 
rų žemės, 3 kiaulės, 12 vištų. 10

ak- 
mi-

Lowell, Mass., bet paskutiniomis die- nučių ėjimo iki karo, 25 minutės iki 
nomis ir iš ten prasišalino.

Brangus lietuviai, kurie patėmysit 
minėtą ypatą, meldžiu man pranešti, 
už ką aš busiu

Morta

66 Hood St,

labai dėkinga. 
Bilinskienė,

W. Lynn, Mass.
(43)

nucių ėjimo iki Karo, zo minules iki 
gelžkelio stoties. Žale kompanijos 
lauko. Tabako darbas nuolatos. Ne
privalote praleisti nepasinaudoję, nes 
nevisada pasitaiko taip gera proga.

Juozas Norbutas, (44)

East Granby, Conn.

i

Lietuv. Mokslo Draugysti 
Pittsburgh, Pa.

LIETUVIŲ LAISVĖS MYLĖTOJŲ 
DRAUGIJA,

Waukegan, III.
Valdybos vardai ir adresai: 

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

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

Protokolų 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., IVaukegan, III. 
V. Gabrys.

8th st, Waukegan, III. 
Knygiaus pagelb. — K. Ambrazianas. 

1421 Lincoln st., VVaukegan, Iii. 
Maršalka — P. Norkus,

919 8th str., IVaukegan, III 
Susirinkimai atsibuna pas: utin: 

nedėldienį kiekvieno menesio, pirm- 
vai. po pietų, Lietuvių svetainėje 
1401 ant 9-tos ir Lincoln gatvės 
IVaukegan, III. 
CHICAGO, ILL.

Knygius —
1027

III.

III.

111.

III.

III.

LIETUVOS ŠELPIMO FONDO 
KOMITETAS.

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

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

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

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

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

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 
Broadvay, So. Boston, Mass.; J. Ger- 

dauskas, New Britain, Conn.
Pinigus siunčiant čekiais arba Mo- 

ney Orederiais, reikia išrašyt vardu 
Lithuanian National Relief Fund,

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

i Finansų rašt. — St. Simonas,
148 W. 4th st., Lima, Ohitk 

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

Susirinkimai atsibuna nedėliotu!* 
po 15 d. kiekvieno mėnesio, 1-mą va

landa po pietų, Antano Mikalocz sve

tainėj, 2112 137th st. Ind. Harborjnd.

TĖVYNĖS MYLĖTOJŲ No.1
Town

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

Valdyba:
Prezidentas — A. J. Bieržinskis,

4600 S. Paulina st., Chicago, UL 

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, UL 

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

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

Visi Tėv. Myl. Dr-stės No. 1 no

riai, kurie dėl kokių nors kliūčių ne

gauna laikraščio, kreipkitės pas 

Draugystės organo prižiūrėtoją, • 
tuojaus laikraštis bus siunčiamam. 
I redakciją rašyt nereikia, nes bo 

valdybos paliepimo, laikraščio siąstl 

mes negalim.

of Lake, Chicago, I1L
Mylėtojų Draugystės NoJ. 

of Lake, Chicago, III. S®- 

atsibuna kiekvieną pirmą 

mėnesio 12 vai. dieną

Turtų rast.

’KeL” A<

LIET. NEPRIGULM. KLIUBAS 
Chicago, IIL 

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

Pirm. Pagelb. — Jonas GružinakMį 
923 W. 33rd pi., Chicago, UL 

Prot. rašt. ir organo užžiurėtojas — 
Petras Keniutis,

3238 So. Halsted st., Chicago. 

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

Kasierius — Kaz. Šilas,
3342 So. Halsted st, ChicafK 

Susirinkimai atsibuna kas paskati

nę su batą kiekvieno mėnesio, 7:88 

valandą vakare, "Aašros” svetainė 

je, po No. 3001 S. Halsted st Meti

nis susirinkimas pripuola sausio m*> 
lių mėn. Pusmetiniai Liepos mėn. 
nesi j. Bertaniniai: Balandžio ir Spo» 

ville, I11-, kuris po kaucija $1,000.
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Džian
Anksti ryto kėliau.
Į saliuną ėjau, 
įrėmęs baran alkūnę 
Sau vienas dūmojau.

Vardas Džianas Bamba 
Tarp biznierių skamba; 
Kas runina bizni toki. 
Tuoj smart boisu tampa.

Būt gerai bučernė. 
Dar geriau saliunas. 
Bet jei bobai triu sakysi, 
Liksi kaip bizūnas.

Buvau aš laimingas, 
Vargo neturėjau;
Gėriau viskę, klemsus vai 

(giau, 
Frentu daug turėjau.

žmonės sako: "Boba 
Bėdos neturėjo.
Tai nusipirko paršiuką.” 
Dacol, ką galėjo.

Taip ir Džianas Bamba.
Kol vedęs nebuvo;
Mylėj mergas, kaip žyd’s 

[silkę
Kokia tik pakliuvo. 

Pirštukrapštės Keidės 
Feisas maliavotas; 
Sufulino Džianą Bambą. 
Kurs buvo bagotas.

Jus vyrai, vaikinai, 
Lėberiai. biznieriai;
Kožnas imkit leides runyt, 
Bukit kamandieriai.

Pirma negu vesti, 
Send peiper igykit: 
Kad paskui jumis nekikit, 
Pentą joms nutrinkit.

Lipčius.

KADA VYRAS NAKTI
MIS DIRBA

II.
Pereitą savaitę mano vy

ras ir vėl dirbo "overtaim" 
ir pareidamas nedėlios rytą 
parnešė gerą algą. Ką al
gą, tai man nesvarbu, bile 
tik didelė. Ale man svarbu, 
kad gaut išsigert. Liepiu 
rui eit pamešt viedruką 
alaus ir degtinės už kvote- 
ri. Vyras atsakė, kad esąs 
labai pavargęs, lai eina bur
dingierius. Bet burdingie
rius nėjo, nes jis nesenai 
buvo parnešęs net du kart 
po tiek.Liepė eit man pačiai. 
Kadangi nevienas neina, at
sakiau, kad jus toki tingi-, 
niai, tai galiu aš pati parsi
nešt. Ale, jeigu aš eisiu, tai 
parsinešiu ”peilę” alaus ir. 
bonką degtinės. Vyras at
sake — "nešk.” Išėjusi 
sutikau savo susiedką, 
užsikalbėjau ir prastovė
jau šalygatvy kokias dvi 
valandi. O tuo laiku mano 

pajieškot i 
Bet ka-' 
tai jieš-į

i

sidėjau vakarykščios mėsos, 
geriam, valgom, kalbamės, 
kur šiandien važiuosim, i pi
kniką, ar i parkus. Nuta
rėm važiuot i parkus. Iš
gėrėm degtinę, pradėjom 
rengtis. Vyras nusiprausė 
ir paprašė apatinių ir viršu
tinių marškinių. Aš atsimi
niau. kad neturiu išskalbtų, 
o viršutiniai neprosyti. Su 
vyru da pusė bėdos, bet vai
kų nebuvo kuo aprėdyti. Iš 
tos priežasties likom namie 
ir parsinešėm antrą buteli 
šnapso.

A. Pelėda.

Et.

Du korespondentu.
"Naujienų” koresponden

tas. sutikęs "Ka-ko" kores
pondentą, užklausė:

— Kur-gi tamsta buvai.1 
kad išrodai taip piktas, lyg 
antausin gavęs?

”Ka-ko” koresp.:—
buvau laisvamanių koncer
te. lai juos šimtas velnių. 

;daugiaus manęs nei surišę 
i ten nebenuves...

— Na, kas-gi tokio atsiti
ko? gal kas tavo mylimąją 
pabučiavo?— klausia "N.” 
korespondentas.

— Ne. ne tas! Man ikirė- 
jo laisvamanių dainos, nes 
vis vienas ir tas pačias dai
nuoja ir dainuoja!...

— O kokias jie dainavo?
— Ar-gi tu nežinai jų dai

nų: "Prie ginklo, ei. tėvy
nės sūnus!" ir "Lietuva tė
vynė musų”... o aš jų taip 
nekenčiu. Na, o tu kur bu
vai? — klausia Ka-ko” ko
respondentas.

— Aš buvau bažnyčioj, j 
bet daugiau tai jau neisiu.

— Na. ar ir tau kas nepa
tiko?

— Lai ji šimtas milijonų 
tą kunigą ir vargoninką! 
tas pačias giesmes gieda ir 
gieda, kurias giedojo jau 
šimtai metų atgal.

— O kokias jie giedojo?
— Argi tu nežinai kuni

gų "Oremus” ir vargoni
ninko "Gloria patris..."

"Ka-ko" korespondentas: 
— Et, tu vis tik ant kunigų 
ir ant kunigų... Gud bai!...

Nuo viedro Lankelis.

A. Petriukui.— Eilės ne
tilps. Nei mintis, nei eilia
vimas nėra panašus į tikrą
ją poeziją.

J. P. Kuzbarskiui ir V. 
Blažoniui (Lovvellyj).— Nei 
p. Z. Jankauskui, nei p. J. 
Sekevičiui atsakymų — ant 
tilpusių "Ateityje” socijalis- 
tams nepamatuotų išmislų 
— nedėsime, 
to laikraščio 
persimainė ir taktika, 
manome, kad daugiau 
našių šmeižimų tasai laik
raštis dasileistų.

J. A. I).— Straipsni "Ta
bako ir gėrimo šmėkla" ga
vome. Peržiūrėsime ir at
sakysime.

Svečiui.— Kada gavome 
draugo žinutę, jau buvome 
apie tą atsitikimą paėmę iš 
anglų laikraščių.

Vienam iš rengėjų (Le- 
\vistone).— Dėlei vietos sto
kos žinia susivėlino. Dabar 
jau neapsimoka talpinti.

Pinavijo žiedas.— Taip 
ilgiems prakalbų aprašy
mams neturime vietos su
talpinti.

Keršto širdžiai.— Indėsi- 
me sekantin numerin 
numeri pavėlavote.

Persimainė 
redaktorius

Ne- 
pa-

Dr. KOLER
Uetuvių

Gydytojas

638 Penn Avė. 
.At Pittsburgh. Pa.

Dr Koler garsinas: savo tikra pravarde ir tur: 
savo paveikslą šiame laikraštyje Dr Koler yra 
gimęs ir mokinęsis Variavo;e Dr Koler praku- 
<4vc visuose Varšavos Lgonbačiuose. o paskui; 
:.a: s metais prieš išvažiuojant j Ameriką bu ve 
įsonbuty.e švento Lozoriaus, kur gydo tik pr

• at;škas ligas vyrų ir moterų.
SIFILĮ išlydau vartodamas gyduolę 606. aide- 

i išradimą profesoriaus Ehrhch prieš sifili Jeigu 
Kenti šbčrimus ant viso kūno, gedimą bumo 
arba gerklėje, slinkimą plaukų, laužymą kaulų 
ateik, o užs:v;e:rijxmas kraujo sustos ir neatsikar 
os tavyje Nelauk, kol visai subiogsi ir kitu* 

užkrės: savo liga.
N?natura!:škus IŠTEKĖJIMUS visokia** b* 

dais kaip ir NAKTINIUS ištekėjimus. TR1 ?E.R 
ir kt isgydau j zo dienų, o jei ne, tai pinigu 
sug: ąžinu.

NUSILPNĖJIMĄ ir visok s pae:
nanči^s iš SAUŽAGY STES prašalinu j tSd.r-.a 
Ar jautiesi mažum. jog neturi tos pačios wr 
spėkos, kaip pirmiau’ Jei teip. ne. . št.ck 
ba nusilpnėjimą reikia pergalėti. kad\c. »..«> .: 
būti vyru.

STRIKTURĄ arba susitraukimąš:apum k 
nalo išgydau j 2: dieną ir tai be skaudėjime

HYDROCELĘ arba vandeninę rupturą g\ 1.
• 30 miaetų be operacijos

PŪSLES ir inkstų ligas, nuo kurių : 
diegimas kryžiuje ir kirkšniuose apsut.K 
nusišlapinimo (peršėjimas irdesėtka. r tų 
ipie koriuos ligonis žino kaip aprašyt, aš 
>avo sistema ant visados

REUMATIZMĄ, spuogus, šunvotes, p
lakus, niežus, parkus, skrupulus ir visas 
•dos ligas, paeinančias iš užsivietrinimo krauje 
šgydaa trumpam laike ir ligoniui nereik per 
raukt savo darbo

OFISO VALANDOS:
’ėtnyčiomis iki 5

popiet

M. Gallivan Co
KELEIVIS

di- 

ii

Teisingiausia ir Geriausia

APTIEKA
Sutaisom Receptus su 

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

EDVARD DALY, sa’ įninka*
Broadway S Boston, Man

Galite reikalaut ir per laiškus, 
mes per ekspresų gyduoles at

siųsim. W

Utlaik^ geriauaį

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

ko Cigarus.
Meldžiame užeiti, o visados rasi 

gražų patarnavimų.

362 2nd st., So. Boston.

valdiškas Rusi

Pabaigusi kursų Womans Medical t 
College, Baltimore, Md.

Pasekmingai atlieka savo darbų ' J 
prie gimdymo, taipgi suteikia vi- ' į 

pagelbą įvairiose j 
)

6 Loring str„ n 
arti E ir 7 st. i i

SO. BOSTON. MASS-
___ ' i

LTmCKOOlOi i

I
Advokatas ir Notarijušasį

Kazis Krauczunas, f

Veda provas visuose teismuose I 
ir atsilanko į visas valstijas ant t 
pakvietimo. Taipgi duoda patari- į 
mų per laiškus. I

5 403 Lyon Build.,
Seattle, Wash.^

T-e KWieEE£<Cic<cict?r ■: ■.: ~ i rr-ė; i, teshfc

ii Akušerka !
sokias rodąs ir 
moterų ligose.

F. Stropienė 
i totonaeieioMcc^

Taupinimo kasa 
po priežiūra Bra- 
slawskio ir Co. 
priima depozitus 
ir moka 3-čių 
nuošimtį. Išsiun
čia pinigus pagal 
žemiausį dienos 
kursų. Taipgi pa
dedam pinigus į 
jos kasas ir apskaitliuojam nuošim- ; 
tį net nuo didesnių sumų, kaip tuks- , 
tančio rublių. Visokias bylas, per- į, 
vedimus ir kitokius dokumentus pa
darom. Laivakortės. Galima va- 

1 žiuot į Rusiją ir iš ten be jokio pa
vojaus. (45)

Russian-American Bureau
Viršiausis Biuras: 160 N. 5th Avė. 
Filijų Biuras: 507 W. 12th St„

CHICAGO. ILL.
Atviras iki 8 vai. vakare.

f . MATH U8 
Geriausia* Lietuviu 

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

J. MATHUS
342 Bruadway, So. Boston. Maaa

Or. B. G. WERNICK
LIETUVIŠKAS DAKTARAS
Gydo visokias vyrų, moterų ir 

vaikų ligas; net ir chroniškas ligas.
Priėmimo valandos: nuo 1 iki 4 

po pietų ir nuo 6 iki 9 vakare.
Telefonas. (11-6)

259 Hannover st , Boston, Mass

Tel.: 2787-J.

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
8 vakare.

321 HANOVER STREET. 
BOSTON. MASS.

Lietuvis Daktaras

Dr. Ignotas Stankus
1210 S. Broad St., Philadelphia, Pa. 
T7 i J JValandos s «—« p. m.

( 7-8 P. M.
„ . I 9—11 A. M.>edellomlS. Į J 4 p M

Telephonas, Diekinson 3945 Y.

NAUJAUSIUS IR GERLAUSIUS

Gram tifonu s
galima gaut tik

CHAS. URBONU ir PiLVINIO
KRAUTUVĖJE

Visi musų Gramofonai su

Doras katalikas.
Katalikas užmušė žmogų. 

Teisėjas užklausė:
— Kam tu tą žmogų už

mušei ?
Kat.:— labai valgyt norė

jau ir neturėjau iš ko nu
sipirkti, tad norėjau atimti 
pinigus ir užmušiau!

Teis.:— Kiek radai pini
gu?

Kat.:— Tris kapeikas.
Teis.:— Ka daugiau 

dai?
Kat.: Duonos, kavos 

teli ir mėsos šmotą.
Teis.:— O kur dėjai?
Kat.:— Duoną su kava 

suvalgiau, o mėsą numečiau.
Teis.:— O kodėl mėsos ne

valgei ?
Kat.:— Todėl, ponuli, kad 

buvo pėtnyčia!
Teisėjas nusijuokė ir sa

ko:— Žmogų užmušėt. pini
gus atėmėt, o pėtnyčioje mė
sos nevalgot, tai doras kata
likas!

ra-

bu

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

LIETUVYS FOTOGRAFAS

VALEIKA

I-

■
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Traukiu Paveikslus bile kokiu 
laiku ir visados gerai padarau.

Reikalui esant Kreipkitės 
pas mane.

$ JONAS A. ANDRUŽIS 
į 453a Bioadway, S. Biston, Mass.’^

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

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

ui

j Kaina $35.00 ir 12 dainų dykai; at-
; siųskit $5.00, o mes prisiųsim gra-
, mafonų.
be ateiti, UŽTIKRINAM. kad pas mus nusipirkę GRAMAFONĄ, visa- 
( los busit užganėdinti. Viską gvarantuojame.

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

vyras sumanė 
bankos knygutės, 
dangi jos nerado, 
kojo pinigų. Ale ir pinigai 
buvo mano pančiakoj. Be- 
jieškodamas pinigų, rado 
nemazgotus puodus, gal ko
kių trijų dienų ir vakarykš
čius bliudus šėpoje užtiko 
taipgi nemazgotus.

Vėliaus nuėjo pasiimt mar
škinius, persimainyt šven
tai dienai, bet nerado iš
skalbtų. Viršutiniai buvo 
išskalbti jau kokios keturios 
sąvaitės. bet neprosyti. Tas, 
žinoma, jam nieko nekenkė; 
jis apsivelka ir neprosytais. 
Juk nesvarbu, nes tai pa
prastas atsitikimas. Ale tik 
tas buvo negerai, kad ūžti- .. 
ko sąšlavas po ”aideriu,” išauklėjimą, tuomet 
kūnas suslaviau per visą sa
vaitę ir lyg tyčia subatoj už
miršau išmest per langą į 
užpakalini kiemą. Žinoma, 
jis būt radęs dar ir dau
giau neužbaigtų darbų, ale 
aš greit parėjau ir degtinę 
parnešiau.

Parsinešiau degtinės, pa
sišaukiau burdingierių, pa-

•Jauna Mergaitė

redakcijos aisaicvoh
Ereliui.— Tokių suirusių 

šeimynų korespondencijo
mis nepataisysime. Kad 
prašalinti blogus šeimyninio 
gyvenimo apsireiškimus,rei
kia liaudį visupirma apšvie
sti. suteikti jai mokslą, ge- 

*“ * ; tik
tegalėsime susilaukti pavy
zdingų šeimynų.

žinueidaujanč’am.— Mes 
juk aiškinome, kad kol ka
rė pasibaigs, "Tiesų skyrių” 

! sustabdome.
Apuokui.— "Iš elgimosi 

Chicagos jaunikaičių"— ne
tilps, nes raštelyje slepiasi 
daug ypatiškumų.

I

L

EILIŲ KNYGŲ

pi- 
už-

nomco»»

t

I 
t <Gražiasių Dainų ir Naujausių

FOTOGRAFISTAS
Traukiame visokius paveikslus 

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

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

> Keliaujantis Kriaudus
Siuvam visokius MOTERIŠKUS ir VYRIŠKUS RUBUS. Taip- 

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

Reikale adresuokit taip:

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

t1,il<

DUOKIT PASIŪT MUMS

d

Į

i

222 W. BROADWAY 
SO. BOSTON; MASS.

Telefonas; So. Boston. 21013.

Taipgi išvalom ir išprosinam vi
sokias Vyrų ir Moterų drapanas.

Tikras Jūsų brolis lietuvis

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

JEIGU NORITE TURĖTI 
GERUS RUBUS PIGIAI, 

TAD ATEIKIT PAS 
MUS.

i?

ir 20 AMES ST., 
MONTELLO, MASS.

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

GERUS VYRAMS SIU
TUS IR OVERKOTUS 
PIGIAUSIAI IR GERAI

—
-i- T Ji

CREST KENDŽIŲ
c ji niekad nepamirš jus, nes 
kendžių gardumas priverčia ja 
jus mylėt. Reikalaukit visur irti 
visada Lowneys Crest Kendžių. 

B Jeigu negali gaut kitur, tai pri-
f'ųsk mums doleri, o gausi vie
na svarų geriausių Amerikoj iš
dirbtų kendžių.

K. ŠIDLAUSKAS
Generališkas agentas Bostonui Įj 

226 Broadway.

•J * KA J * * ♦ »4.0

Siutus ir kitokius Kubus
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. 

Pinigus geriausiai siųst ”Money Orderiu,” popie
rinius galima siųst tiesiog paprastam konverte, 
užrašius aiškiai adresus savo ir ”Keleivio” ir

I prilipyt už 2c. markę.
"KELEIVIS,” SO. BOSTON, MASS.

AR NORI, KAD MYLĖTŲ 

m MERGINA?

Jeigu nori, tad paaipirk



KELEIVIS 7

r

SALOMĖJA
Herodienės duktė

DRAMA VIENAME AKTE.

PARAŠĖ OSCAR WILDE. 
Iš anglų kalbos vertė 

NEGEISTINAS.

Ji

pas
ne-

ba-

(Tąsa).
Sirietis.— Kunigaikščiutė jau keliasi, 

stalą palieka. Ji išrodo labai susirupinus. 
Aaa, ji ateina čionai! Taip, ateina 
mus. Kaip ji pabalus! Aš nekuomet 
mačiau jos taip pabalusios.

Tarnas.— Meldžiu nežiūrėti į ją.
Sirietis.— Ji taip kaip tas paklydęs

landis... Ji taip kaip tas virpantis ant vėjo 
narcizas. Ji kaip sidabro gėlė.

(Įneina Salomėja.)
Salomėja.— Aš nebusiu tenai. Aš nega

liu būt. Kažin kodėl tetrarchas taip žiuri 
Į mane visą laiką savo kurmio akimis iš po 
drebančių vokų? Tai yra gana keista, kad 
mano motinos vyras i mane taip žiuri. Ne
suprantu, ką tas reiškia. Ištikrujų gi, tai 
aš suprantu labai gerai.

Sirietis.— Tamista palikai puotą, kuni- 
gaikščiute?

Salomėja.— Koks saldus čionai oras! Ga
liu pakvėpuoti čionai. Tenai susirinkę tie 
žydai iš Jeruzolimo draskosi tarp savęs dė
lei kvailųjų savo apeigų, ir barbarai, ką ge
ria ir geria, o paskui laisto vyną ant že
mės; graikai iš Smymos su dažytais vei
dais ir akimis, ir garbiniuotais plaukais; 
tylus egiptėnai su ilgais savo nagais ir rus
vais ploščiais, ir stačiokiški, šiurkštus ro
mėnai. Ooo! kaip aš nekenčiu tų romėnų! 
Tokie status, tokie šiurkštus, o vedasi kaip 
augštos kilmės bajorai.

Sirietis.— Gal kunigaikščiutė teiksis at
sisėsti ?

Tarnas.— Kam tu ją kalbini? Na. jau 
tas ne prieš gerą... Kam žiuri i ją?

Salomėja.— Kaip gerai matyt luną (mė
nuli) ! Ji taip kaip pinigėlis, kaip sidabro 
gėlė. Ji graži ir nekalta. Aš tikra, kad 
ji tebėra da mergelė. Taip, ji nekalta mer
gelė. Ji niekados nėra susitepus. Ji nie
kados vyrams neapsileido, kaip tai buvo su 
kitomis dievėmis.

Jokanano balsas.— Žiūrėkite! Viešpats 
atėjo. Sūnūs žmogaus jau čionai. Centau
rai pasislėpė i upes, o nymfos upes apleido 
ir guli po lapais miškų.

Salomėja.— Kas čia šūkauja?
Antras kareivis.— Pranašas, kunigaikš- 

čiute.
Salomėja. — O, pranašas. Tai tas, kurio 

tetrachas taip bijosi?
Antras kareivis.— Mes apie tai nieko ne

žinom, kunigaikščiutė. Čionai šukavo Jo- 
kananas.

Sirietis.— Ar nebūtų kunigaikščiutei 
smagiau, jei aš jiems paliepčiau atnešti 
tamstai naščius? Naktis darže labai graži.

Salomėja.— Jis labai apkalbinėja mano 
motiną, ar ne?

Antras kareivis.— Mes, kunigaikščiutė, 
nesuprantame, ką jis kalba.

Salomėja.— Taip: jis ją baisiai apkalbi
nėja.

(Įneina vergė.)
Vergė.— Kunigaikščiutė, tetrarchas mel

džia jus grįžti prie puotos.
Sirietis.— Atleiskite man, kunigaikščiu- 

te, bet jei tamista negrįšite, gali būti ne
smagumų.

Salomėja.— Ar jis jau senas žmogus, tas 
pranašas?

Sirietis.— Kunigaikščiutė, geriau butų 
grįžti. Pavelykit man tamistą palydėti.

Salomėja.— Tas pranašas... ar jis senas 
žmogus?

Pirmas kareivis.— Ne, kunigaikščiutė, 
jis visai jaunas.

Antras kareivis.— Negalima tikrai žino
ti. Kiti sako, kad jis Elijošius.

Salomėja.— 0 kas yra Elijošius?
Antras kareivis.— Praėjusių laikų šios 

šalies pranašas, kunigaikščiutė.
Vergė.— Kokį turiu parnešti tetrarchui 

atsakymą nuo kunigaikščiutės?

Jokanano balsas.— Nesidžiaugk, o Pales
tinos žeme, kad nulužo rykštė to, kuris ta
ve baudė. Nes iš žalčio sėklos užgims 
smakas, kuris paukščius naikins.

Salomėja.— Koks keistas balsas! Aš už
kalbinsiu jį.

Pirmas kareivis.— Kunigaiščiute, aš bi
jausi to. Tetrarchas nekenčia, kad kas kal
bėtų su juo. Jis uždraudė net vyriausiems 
kunigams kalbėti su juo.

Salomėja.— Aš noriu su juo pakalbėti.
Pirmas kareivis.— Kunigaikščiutė, tas 

negalima.
Salomėja.— Aš kalbėsiu su juo.
Sirietis.— Ar nebūtų geriau sugrįžus 

prie puotos?
Salomėja.— Išveskit čionai tą pranašą!
(Vergė išeina.)
Pirmas kareivis.— Kunigaikščiutė, mes 

nedrįstam.
Salomėja (Prisiartina prie kalėjimo ir 

žiūrėdama į vidų)—. Kaip juoda tenai! 
Turbut baisu ir gyventi tokioj juodoj sky
lėj! Kaip grabas. (Į kareivius.) Ar jus 
negirdėjot, ką jums sakiau? Išveskit pra
našą! Aš noriu pamatyt jį.

Antras kareivis. — Kunigaikščiutė, mel
džiu nereikalauti to iš mus.

Salomėja.— Ar aš turiu laukti jūsų ma
lonės?

Pirmas kareivis.— Kunigaikščiutė, musų 
gyvastis tavo rankoj, tečiaus mes negalim 
to išpildyt, ko dabar iš mus reikalauji. Ir 
ištikrujų to reikalauti turėtum ne iš mus.

Salomėja (Žiūrėdama į sirietį). — Aaa!
Tarnas.— Vaje! Kas dabar bus? Tas 

jau neišeis ant gero.
Salomėja (Prisiartina prie siriečio).— 

Narabote, tu man tai padarysi, ar ne? Taip, 
tu man tai padarysi. Aš visados esu tau 
gera. Padaryk tu man tai. Aš tik pama
tysiu jį, tą stebėtiną pranašą. Žmonės taip 
daug apie jį kalba. Aš girdžiu tankiai net 
ir tetrarchą kalbant apie jį. Man rodos, 
kad tetrarchas jo bijosi. Ar ir tu, net ir tu, Į 
Narabote, jo bijaisi?

Sirietis.— Aš jo nebijau, kunigaikščiutė, 
tokio žmogaus visai nėra, kurio aš bijočiau. 
Bet tetrarchas formališkai uždraudė kelti 
to šulinio uždangą.

Salomėja.— Bet dėl manęs tu tai padary
si, Narabote, o rytoj, kada mane neš ant 
nešvklos pro tarpvartį, aš tau numesiu gė
lę, dailią mažutėlę gražią gėlelę.

Sirietis.— Kunigaikščiutė, aš negaliu, aš 
negaliu.

Salomėja (Šypsodamosi).—Dėl manęs pa
darysi tai, Narabote. Tu žinai, kad dėl ma
nęs tu tai padarysi. O rytoj, kada mane 
neš ant nešvklos per tiltą, kur pardavinėja 
dievus, aš žiūrėsiu į tave per muslininį šy- 
drą: o! kaip aš žiūrėsiu į tave, Narabote, 
gali būt. kad aš net šypsosiuos į tave. Žiū
rėk į mane, Narabote, žiūrėk į mane. Aaa! 
tu žinai, kad tu man padarysi, ko aš tavęs 
prašau. Tu žinai tą... Aš žinau, kad tu 
tai padarysi.

Sirietis.— (Duodamas ženklą trečiam ka
reiviui.)— Tegul išeina čionai pranašas... 
Kunigaikščiutė Salomėja nori jį matyt.

Salomėja.— Aaa!
Tarnas.— O! kaip keistai mėnulis išrodo. 

Tarsi mirusios moteriškės ranka, kuri jieš- 
ko drobės savęs užsiklojimui.

Sirietis.— Taip, jo išveizda keista. Jis 
išrodo kaip mažoji kunigaiškčiutė, kurios 
akis yra gintaro akimis. Per muslino de
besius jis šypsosi, tartum kunigaikščiutė.

(Iš kalėjimo gilumos išeina pranašas. 
Salomėja į jį žiūrėdama traukiasi atgal.)

Jokananas.— Kurgi yra tas, kurio troš
kimų taurė jau pripildyta? Kur yra jisai, 
kurs vieną gražią dieną savo sidabro rū
buose turės numirti visų žmonių akyvaiz- 
doje? Paprašykit jį čionai išeiti, kad jis 
išgirstų balsą to, kuris šaukė tyruose ir ka
ralių rūmuose.

Salomėja.— Apie ką jis kalba ?
Sirietis.— Niekas negali pasakyti, kuni- 

gaikščiute.
Jokananas.— Kur yra ta, kuri matė ant 

sienų nupieštus žmonių paveikslus, net 
chaldėjiečių paveikslus nupieštus spalvuo
tais dažais, ir atsidavė savo akių gašlumui, 
siuntė į Chaldėjos žemę pasiuntinius?

Salomėja.— Jis kalba apie mano motiną.

I

Sirietis.— O, ne, kunigaikščiutė, ne!
Salomėja.— Taip; jis apkalba apie mano 

motiną.
Jokananas.— Kur yra jinai, ką atsidavė 

Asirijos viršininkams, kurie nešiojasi per 
petį ir krutinę juosias, o ant galvų įvairių 
spalvų vainikus? Kur yra jinai, ką atsida
vė jauniems Egipto vyrams, kurie apsirėdę 
gražiais lininiais drabužiais ir hijacintais; 
kurių skydai padaryti iš aukso, o šalmai iš 
sidabro; kurie turi tvirto sudėjimo kunus? 
Eikit ir liepkit jai atsikelti iš jos geidulių 
lovos, iš lovos kraujagėdystės, kad jinai 
galėtų išgirsti balsą to, kuris rengia Vieš
pačiui kelią, kad jinai pasigailėtų už savo 
niekadėjvstes.

Salomėja.— O! koks jis baisus, koks jis 
baisus!

Sirietis.— Kunigaikščiutė. nebūk čionai, 
aš tavęs meldžiu.

Salomėja.— Jo akis už viską baisesnės. 
Jos išrodo kaip juodos skylės, nuodėguliu 
sienoj išdegintos. Jos yra taip kaip juodi 
Egipto urvai, kur drakonai darosi sau liz
dus... Kaip tau rodos, ar daugiau jis kal
bės?

Sirietis.— Nebūk čionai, kunigaikščiutė. 
Meldžiu, nebūk.

Salomėja.— Kaip jis sudžiūvęs! Kaip 
drumblio kaulo stovvla. Jis išrodo kai o 
sidabro paveikslas. Aš manau, kad jis yra 
nekaltas, kaip mėnulis. Jis yra taip kaip 
mėnulio spindulys, kaip sdabro paigalas. 
Pasižiūrėsiu į jį arčiau.

Sirietis.— Kunigaikščiutė! kunigaikščiu- 
te!

Jokananas.— Kas per viena šita mote
riškė, ką į mane žiuri? Aš nenoriu, kad ji 
į mane žiūrėtų! Ko ji žiurėjo į mane savo 
aukso akimis iš po auksuotų vokų? Aš ne
žinau, kas ji yra. Aš ir nenoriu žinot, kas 
ji yra. Liepkit jai iš čia išeiti. Aš kalbu ne 
apie ją.

Salomėja.— Aš esu Salomėja, Herodienės 
duktė, Judajos kunigaikščiutė.

Jokananas.— Atsitrauk! duktė Babilio- 
nijos! Nesiartink prie Viešpaties išrinkto
jo. Tavo motina pripildė žemę savo krau
jagėdystės vynu ir jos nuodėmių šauksmas 
pasiekė jau Dievo ausį danguje.

Salomėja.— Kalbėk daugiau, Jokanane. 
Tavo žodžiai yra muzika mano ausyse.

Sirietis.— Kunigaikščiutė! kunigaikščiu- 
te! kunigaikščiutė!

Salomėja.— Kalbėk toliaus! Kalbėk to
liaus, Jokanane, ir pasakyk, kas man reikia 
daryt ?

Jokananas.— Sodomos duktė, neik artyn 
prie manęs! bet užleisk veidą šydru, apibar
styk savo galvą pelenais, išeik Į tyrus ir jie- 
škok tenai Žmogaus Sunaus.

Salomėja.— O kas jis per vienas, tas 
Žmogaus Sūnūs? Ar jis taip pat gražus, 
kaip tu, Jokanane?

Jokananas.— Ei, pasislėpk tu už manęs! 
Aš girdžiu rūmuose mirties angelo sparnų 
plasnojimą.

Sirietis.— Kunigaikščiutė, meldžiu eiti 
į vidų.

Jokananas.— Viešpaties angele, ką tu 
veiki čionai su savo kardu? Ko tu jieškai 
čionai? Juk valanda to, kuris mirs sidab
ro rūbuose, dar neatėjo.

Salomėja.— Jokanane!
Jokananas.— Kas čia kalba?
Salomėja.— Aš įsimylėjau Į tavo kūną, 

Jokanane. Tavo kūnas yra taip baltas, 
kaip lelija to lauko, kurio piovėjo dalgis 
niekados nepalytėjo. Jis yra taip baltas, 
kaip tie sniegai, ką guli ant Judojos kalnų 
ir puola ant lygumynų. Arabijos karalie
nės daržo rožės nėra taip baltos, kaip tavo 
kūnas. Nė kojos aušros, kada jos nušvinta 
ant lapų; negi krūtinė mėnulio, kada jis 
gula ant juros, nėra taip balta, kaip tavo 
kūnas... Nieko pasaulyje nėra taip balto, 
kaip tavo kūnas. Pakęsk, kad aš prie tavo 
kūno dasilytėčiau.

Jokananas.— Atsitrauk, duktė Babilioni- 
jos! Per moterį atėjo piktas į šį pasaulį. 
Aš tavęs neklausysiu. Aš klausau tik Die
vo balso.

Salomėja.— Tavo kūnas atkarus. Jis iš
rodo kaip raupuoto žmogaus kūnas. Jis 
yra kaip ta tinkuota siena, kur kirminai su
kasi sau lizdus; kaip tinkuota siena, kur

Į sulindę skorpijonai. <" 
urvas, pilnas šlykščių sutvėrimų. Jis bjau
rus; tavo kūnas yra biaurus. Tik plaukai 
tavo gražus; tik tavo plaukus aš pamylė
jau, Jokanane. Jie kaip vynuogių kekės; 
kaip kekės juodųjų vynuogių, kurios kabo 
nuo Edomo vynmedžių edomitų žemėj. 
Tavo plaukai yra kaip Libanos cedrai, 
kaip didėji Libanos cedrai, kurių pauksnėje 
slepiasi liūtai ir plėšikai. Ilgos tamsios 
naktįs, kada mėnulis paslepia savo veidą ir 
kada pasislepia persigandusios žvaigždės, 
nėra tokios juodos, kaip tavo plaukai. Ir 
tyla, ką gludi miškuose, nėra taip juoda.

Nieko pasaulyje nėra taip juodo, kaip ta
vo plaukai... Pakęsk, kad aš prie jų prisi- 
lytėčiau.

Jokananas.— Atsitrauk, duktė Sodomos! 
Nelytėk manęs. Neniekink Dievo namų

Salomėja.— Tavo plaukai šlykštus. Jie 
apdengti pelėsiais ir dulkėmis. Jie išrodo 
taip, kaip kamuolys žalčių, apsivyniojusių 
apie tavo kaklą. Aš nemyliu tavo plaukų... 
Aš tik tavo burnos geidžiu, Jokanane. Ta
vo burna yra kaip škarlato raištis, ant bok
što iš drumblio kaulo užrišta. Ji raudones
nė ir už kojas to, kuris atėjo iš girios, kur 
jis užmušė liūtą ir matė auksuotus tigrus. 
Tavo burna raudonesnė da ir už koralą, ku
rį žvejai atranda juros gilumoje, už tą ko
ralą, ką nešioja karaliai!... Ji yra kaip ci
noberis, kurį moabitai atranda Moabo ka
syklos; kaip cinoberis, kurį karaliai iš jų 
atiminėja. Ji yra kaip lankas persų kara
liaus, kuris cinoberių nužudytas, o karoliais 
papuoštas... Nieko nėra pasaulyje taip 
raudono, kaip tavo burna... Pakentėk, kad 
aš tavo burną pabučiuočiau.

Jokananas.— Niekados! duktė Babilio- 
nijos! Duktė Sodomos, niekados!

Salomėja.— Jokanane, aš pabučiuosiu ta
vo burną! Jokanane, aš pabučiuosiu!

Sirietis.— Kunigaikščiutė, kunigaikščiu- 
te, kuri esi kaip myros daržas, kuri esi kaip 
karvelis visų karvelių, nežiūrėk į šitą žmo
gų, nežiūrėk į jį! Nekalbėk į jį tokiais žo
džiais. Aš negaliu to pakęsti... Kunigaik- 
ščiute, nekalbėk tokių dalykų.

Salomėja.— Jokanane, aš tavo burną pa
bučiuosiu.

Sirietis.— O! (Nusižudo 
Salomėjos ir Jokanano.)

Tarnas.— Jaunas sirietis 
sižudė jaunas kapitonas! 
kuris buvo mano draugu! Aš jam dovano
jau dėžutę kvepalų ir sidabro auskarus, o 
dabar jis nusižudė! Ar jis nesakė, kad at
sitiks kokia nors nelaimė? Aš sakiau tą 
patį ir lygiai taip atsitiko. Aš jau žinojau, 
kad mėnulis jieško numirėlių, tik aš neži
nojau, kad jis jo jieško. A! kodėl aš jo ne
paslėpiau nuo mėnulio? Jei aš bučiau jį 
uoloj paslėpęs, mėnulis nebūtų jį pamatęs.

Pirmas kareivis.— Kunigaikščiutė, štai 
jaunas kapitonas nusižudė!

Salomėja.— Jokanane, pakentėk, kad aš 
tave pabučiuočiau.

Jokananas.— Ar tau nė kiek ne baisu, 
duktė Herodienės? Ar aš tau nesakiau, 
kad aš girdžiu mirties angelo sparnų pla- 
nojimą? Ir ar jis neatėjo, mirties angelas?

Salomėja.— Pakentėk, kad aš pabučiuo
čiau tavo burną.

Jokananas.— Duktė svetimoterystės, tik 
tai vienas gali tave išgelbėti. Tai yra tas, 
apie kurį aš kalbėjau. Eik jo jieškoti. Jis 
yra ant laivo Galilėjos juroj ir kalba su sa
vo mokiniais. Atsiklaupk pajurėj ir šauk 
jį vardu. Kada jis ateis (o jis ateina pas 
visus, kurie prie jo šiaukiasi). pasilenk 
prie jo kojų ir prašyk tavo nuodėmių atlei
dimo.

Salomėja.— Pakentėk, kad aš pabučiuo
čiau tavo burną.

Jokananas.— Prakeikta buk! duktė krau- 
jagėdingos motinos, buk tu prakeikta!

Salomėja.— Jokanane, aš pabučiuosiu ta
vo bumą.

Jokananas.— Aš nežiūrėsiu į tave, tu esi 
prakeikta! Salomėja, tu esi jau prakeik
ta. (Eina kalėjimo gilumom)

Salomėja.— Jokanane, aš pabučiuosiu ta
vo bumą; aš pabučiuosiu tavo bumą.

Pirmas kareivis.— Mes turim tą lavoną 
išnešti kitur. Tetrarchas nemėgsta matyti 
negyvėlius, jei ne jis pats juos nužudo.

(Toliaus bus).

±.^,.katk^k‘s In “Keleivio”
Skaitytojus.

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

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

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

Su pagarba,
"KeL” Administracija.

SKAITYKIT SU ATYDA!
Turime daugybę FARMŲ Wiscon- 

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

(1-4)
K. MARCINKEVIčIA. 

1324 So. lOth st„ Sheboygan, Wis.

ir virsta tarp

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

važiuojantiems 
visuomet 

Gvarantuotaa

nusižudė! Nu- 
Nusižudė tas,

ypatingai gežkeliu 
žmonėms, kuriems reikia 
tikras laikas žinoti.
ant 20 metų. Ypatingas pasiulyji- 
mas. Mes išsiųsime šį laikrodėlį ant 
kiekvieno adreso už $5.75 C. O. D. ir 
persiuntimo kaštus, su teise jums vi- 
skų 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.

(44) 
EXCELSIOR WATCH CO.

906 Athenaeum Blg., CTTICAGO, ILL.

Ueturiszkas D-ras M. Ziseimaa,
7 Parmenter St
Boston, Mass.

Visokias litras gy 
dau pasekmingia- 
usiai. Ateikit tie- 
siok pas mane 1 
trepats į 
neikit i 
mano d 
tos arba telefoną 
duok o aš atesiu.
Ofiso valandos 
Nuo 9 iki 11 ryte 
nuo 1 iki 2 irti iki

akare Teleph. Richmond 2622-R.

Telephone: Cambridge 4806^M.|
Rusiškas Daktaras Cambridge 1

Dr. N.A.GIebow:
Mokslų baigęs Berlyno, Vienos iri 

i kituose geriausiuose Europos 1 
universitetuose. Į

Valandos: U
Nuo 10 iki 11 ryte, nuo 5 iki U 
ir nuo 8 iki 9 vakarais. Nedėlib- j 

mis nuo 10 iki 12 ryte.
884 MAIN STREET, 

Cambridge, Mass.

Mokiname Angliškai
Visose dalyse Amerikos ir Ka—d—
Vieninteli mokykla, kdnoj kiekviena* srali itmeto 
ti Angliška kalba, labai trumpame laike, šioa ma 
kyklos naujausia ir tobulinčiau šia metodą. Mott 
name per laiškus, visose šalyse, už labai malą at 
lyginimą; teipjau klesose dienomis ir vakaraia. 
Jeigu nori išmokti greitai Anglų kalba, ateik at

731 W. 18th st., Chicago, IIL
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Iš kares lauko. KRUVINAS NASHUA
STREIKAS.

I

TEUTONAI NETEKO 
JAU 5,000,000 KA

REIVIŲ.
Olandijos laikraščiai, pa

siremdami tikromis Berly
no žiniomis, paskelbė- kad 
vien tik Prūsijos armija ne
teko jau 2,021,078 kareivių. 
Pridėjus gi Bavarijos ir 
Viurtembergijos armijų 
nuostolius (jos priguli prie 
tos pačios Vokietijos), o 
taipgi nuostolius vokiečių 
laivyno, Austro-Vengrijos 
ir Turkijos, išviso pasidaro 
daugiau kaip 5,000.000 žmo
nių. Iš tų apie 1,500.000 esą 
jau užmuštų, 2.750,000 su
žeistų ir daugiau kaip 1,- 
250,000 paimtų nelaisvėn.

Miesto majoras, pirmutinis 
užpuolikas ir mušeika.

VOKIETIJA NORI TAI- 
KYTIES.

Londone pasklydo gan
das- kuris atėjo iš Madrido, 
kad Vokietija nori jau tai- 
kyties. Sakoma, kad neuž
ilgo ji paduos Amerikos 
prezidentui ir Ispanijos ka
raliui išlygas, kuriomis ji 
galėtų baigti karę.

Šitą žinią paskelbęs italų 
kunigaikštis Compersale. 
kuris yra Vokietijos diplo
mato von Buelovvo švogeris. 
Ar tame yra kiek teisybės, 
parodys ateitis.

KARĖJ SU ITALAIS 
AUSTRAI NETEKO 
100.000 KAREIVIU.

Italų karės vyriausybė ap
skaito, kad į 5 mėnesius ka
rės su Italija austrai neteko 
100,000 kareivių. Iš tų 25 
tūkstančiai paimta italų ne
laisvėn. Italų gi nuostoliai 
nuo karės pradžios esą tik 
45,000 kareivių, skaitant už
muštus. sužeistus ir paimtus 
nelaisvėn.

sutvers čia audėjų uniją.' 
Tas gali būt šioj sąvaitėj.

Advokatas patarė strei-l
j kieriams užsilaikyti ramiai stolliečiai turėjo ku0 paido. 
nr prie dirbtuvių neiti ne ar-1 mauti DMŽiuJma pirraą 
' 'n- _____ syk klausėsi moteries soci-

jalistės prakalbų.
• •• • _ • Lietuvos Dukterų ir Sūnų

Vietines Znuos "uvo
v 
—•

Dr-gės Račiutės-Herman 
prakalbos.

Pereitą nedėld ien Į So. bo-

ŠTOKAS PARSIDUODA.
So. Bostone ant Broad- 

way parsiduoda valgomų 
daiktų storas. Geram žmo
gui gera proga. Savininkas 
turi kitą biznį ir negali pri
žiūrėt. Atsišaukit į ”Kelei- 
rT________________________

-.-.J ^UV° Pa^.ŲetUsl PARSIDUODA FORNIČIAI 

kalbėti iš Brookl\ no Žinomą 4-riems kambariams, forničiai ge- 
visuomenės veikėja dr-ue r>. matyt galima kožną dieną. Prie- 

. tt. >• , ‘ t; žastis pardavimo, savininkas turi iš-Kaciutę-Hernian ienę. Ji važiuot į kitą miestą. (43)
* “ ■ " A. D. Z.

rodinėdanta kaip s\arbll igg Silver st., So. Boston, Mass. 
įgyti moterims lygios tie- ---------------------------------------
sos politikoj ir kad moteris Parsiduoda kriaučių biznis, 
nei kiek nėra silpnesnė UŽ U£ pigią prekę ir su forničiais
V V ra protiškai. Darbo pilnai yra visada.

* Publikos prakalbosna pri- l71 4th st A- De«uJį’ 
sinnko nepaprastai daug. 
Prie D. ir S. Dr-jos prisira
šė 31 naujas narys. R.

Seniausia Kusiškai- A nierikoniškas 
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.

Telephone: Back Bay 4200 Į

DAKTARAS

Fr. Matulaitis į 
GYDO VISOKIAS LIGAS. < 

PRITAIKO AKINIUS.
Valandos:

Nuo 1 iki 3 dieną. 
Nuo 7 iki 9 vai. vakare.

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

Netoli didžiojo miesto knygyno, «
BOSTON, MASS.
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Atėmė streikieriams žvaig
ždėtą vėliavą ir ištraukęs 

policmanui buožę su
skaldė moteriškei 

galvą.
Pereitam "Keleivio” nu

meryje buvo jau rašyta, kad 
Nashua. N. H., audinyčių 
kompanijos su ginkluotos 
valdžios pagalba įtaisė 
streikuojančių darbininkų 
skerdynę. Sunkiausia su
žeistas Adomas Rasevičius, 
kurį milicijos viršininkas 
peršovė iš revolverio savo 
locna ranka, ir J. Venciuvie- 
nė. kuriai likos suskaldyta 
galva ir pavojingai užgau
tos smegenis.

Kaip žmonės dabar liudi
ja. tai Venciuvienę taip su
mušė pats miestelio majo
ras. 37 moteris pasirašė 
kad jos savo akimis matė, 
kaip tas kapitalistų bernas 
išrovė moteriškei iš rankų 
Amerikos vėliavą, o paskui 
ištraukęs policmanui lazdą 
pradėjo mušti Venciuvienei 
per galvą, kuri tuojaus ap
sipylė kraujais ir sugriuvo, 
šitą paliudymą su 37 para
šais moteris įteikė streikie
rių advokatui Barry’ui vi
suotinam susirinkime, kur 
dalyvavo 2.000 darbininkų. 
Majoras teisinasi, kad tai 
turėjo būt "kitas žmogus į 
jį panašus-" kuris taip pasi
elgė. o ne jis. Bet atgaivin
ta ligonbutyje Venciuvienė 
taipgi pasakė, kad ją sumu
šė majoras.

Be Venciuvienės ligonbu
tyje miršta da kita moteris, 
kuriai milicijininkas per- 
skriodė durtuvu krutinę: ji 
taip silpna, kad nė savo pa
vardės pasakyti negali.

Iš viso ligonbutyje guli 
sužeisti darbininkai:
1. Adomas Petrauskas,
2. Adomas Rasevičius,
3. Aleksandra Beliutė,
4. Jonas Valentinavičius,
5. V. Valickas,
6. F. Stavask,
7. Ona Kapickienė,
8. J. Venciuvienė,
9. Liud. Kontravičius.
Beto keliolika žmonių yra 

areštuota, ir vis tai užtai, 
kad teisingai pareikalavo iš 
kompanijos kelių centų dau- 

. giau pragyvenimui.
Užmušė skebą.

Streikininkai pamatę- kad 
| teisybės čia visai nėra, kad 

tei-

I

.PASKANDINO VOKIE
ČIŲ SKRAIDUOLĮ.

Angių submarinas nu
plaukė prie Liepojaus ir 23 
spalių paskandino dideli ka
rišką vokiečių laivą "Prinz 
Adalbertą.” Berlynas tą ži
nią patvirtina ir sako, kad 
iš 557 kareivių išsigelbėjo 
vos tiktai keliatas.

9

"Darbininkas” pyksta ant 
"Keleivio."

Pereitam "Keleivio"

Lietuviai Kriaušiai

NAUJI VILNIAUS VIR
ŠININKAI.

"Dabartis" praneša, kad 
Vilniaus gubernatorium li
kos paskirtas general-lieu- 
tenantas Adelbert Wegener. 
kuris pastaruoju laiku bu
vo Kauno tvirtovės guber
natorium.

Vilniaus policijos virši
ninku paskirtas Hanoverio 
policmeisteris von Becke- 
rath.

Antruoju Vilniaus majo
ru paskirtas Hans Weissen- 
born, buvęs antruoju bur
mistru Halbertstadt’e. Pir
muoju gi Vilniaus majoru, 
kaip buvom savo laiku rašę, 
yra paskirtas Tilžės burmi
stras (majoras) Pohl.

ZEPPELINAI MEDŽIOJA 
ANGLŲ SUBMARINUS.

Žinios iš Berlyno sako, 
kad vokiečių zeppelinai da
bar laksto virš Baltijos jū
rių ir jieško anglų submari
nų, kurie kokiu tai slaptin
gu budu pribuvo tenai ru
sams i pagalbą ir paskandi
no jau daug laivų vokie
čiams. Pirklyba tarp Vo
kietijos ir Skandinavijos li
kos visiškai suparaližiuota.

VVell, vokiečiai patįs 
glus to išmokino.

an

, pasakė puikią prakalbą, nu- 
' 1 ■ ----

nu-: 
meryje tilpo žinutė, buk nu
nešus tūliems kūmams kūdi
kį pakrikštyt tėvas Fabijo
nas norėjo 87. paskui penki
nės ir t.t.

šita žinutė labai nepatiko
("Darbininkui.”
"Keleivį" už tai išplūdo 
reikalauja atšaukimo, 
"nieko panašaus 
vę... Kunigas už 
nereikalavęs nė 
užtekę ir $2.”

Bet ko-gi čia
"Keleivio?” Juk
tos žinios neišmislijo. 
leivio” reporteriui taip pa
pasakojo pats parapijonas, 
kuris tą kūdikį buvo nune
šęs krikštyt.

Jeigu tas parapijonas pa
melavo, tai juk ne "Kelei
vis" tame kaltas. Argi jau 
"Darbininko” redaktoriai 
nė tiek nepajiegia suprasti?

-Jisai visaip j š
ir

nes 
nėra bu- 

krikštą 
S7, nė $5,

pvkti ant 
"Keleivis”

”Ke-

"Gudri našlė."
Vietos dailės d r-ja "Gabi

ja” pereitos pėtnyčios va- 
j kare vaidino "Gudri našlė.” 
Veikalėlis sceniškas ir musų 
mylinčiai juokus publikai 
patiko.

Reikalingi Vyrai
prie visokių darbų.

Atsikreipkite pas (46) 
UNITED STATĖS 

EMPLOYMENT OFFICE

43 Pcrtland Street,
BOSTON, MASS.

«

Visokius Vyrams Drabužius 
Siuvame ant Užsakymo 

Išvalome, sutaisome ir išprusi
name senus.

Vienintelė Kriaučių kompanija 
So. Bostone, kur visame duoda 
gerą ir gražų darbą už prieina
mą kainą.
BASIl DINK PAS MIS SIUTĄ 
O NEŠIOSI IR DŽ1AUGS1ESI. 
Todėl, kurie norit pasisiudint 
gerą siutą, išvalyt arba suprosit, 

kreipkitės pas mus. 
SOUTH BOSTON CISTOM 

TAILORING CO.
278 Broaduav, So. Boston, Mass.

t B RASST. ANDRZEJEWSKI

j

Vienatinis lenkiškas

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

238 Harrison avė. Boston
------ 7-^---------—

Bus koncertas.
Ateinančioj nedėlioj soci- 

jalistų svetainėj, 376 Broad- 
way, 7:30 vai. vakare bus 
koncertas. Įžanga visiems 
dykai.

Sutreikavo geležinkelio 
darbininkai.

Bostone ir apielinkėse su
streikavo visų trijų geležin
kelių tavorų krovėjai. Rei
kalaujama daugiau algos.
Bet kompanijos to reikalą-i 
vimo visai nepaiso, nes turi s 
užtektinai skebų.

P. šolomskas apsivedė.
Pereitoj nedėlioj buvo 

drg. P. Šolomsko vestuvės. 
Šolomskas dirba "Kelei- 
vyj" ant linotype’o. Jo 
~mona. Ver nika Valinskiu- 
tė. paeina iš Scrantono, Pa. 
Nors čia gimus ir augus- ji 
tečiaus gražiai kalba lietu
viškai. Vestuvėse dalyvavo 
veik visi So. Bostono pir
meiviai inteligentai. Šliu- 
bas buvo civiliškas.

DIDŽIAUSIOS 
PRAKALBOS.

Rengia Lietuvių Koopera
cijos Bendrovė, nedėlioj 31 
spalių (October), 1915, 2-rą 
vai. po pietų. Lietuvių sve
tainėj, kampas E ir Silver 

į gatvių. Kalbės žymiausi 
kalbėtojai. Kviečiame vi
sus be skirtumo kuoskait- 
lingiausiai atsilankyt.

Komitetas.
♦ * *

Kooperacijos susirinki
mas atsibus panedėlyj, 1 d. 
Lapkričio (November), 7:30 
vai. vakare. Lietuvių Sve
tainėj. Visi nariai privalo
te būt. nes bus išduodami 
raportai iš krautuvės sto
vio. Taipgi yra daug svar
bių klausimų link biznio pa
gerinimo. Nepamirškite 
naujų narių atsivesti, nes 
Šerai bus pardavinėjami.

M. A. Balčiūnas, sekr.

<

v

Koncertas ir Šokiai!

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, bran
zalietus, lenciūgus, labai pigiai, dar
bas gvarantuojamas. Šliubinius lai- 
snius ir kitus patarnavimus pada
rom dvkai.

P. KETVIRTIS JEULEKY CO. 
Kampas Broadwav. 324 £ street.

SO. BOSTON.

F. J. BAGOČITJS
Real Estate Mortgečiai, Deedai, Titles, Abstraktai 

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

SO. BOSTONE:
Utaminkais ir Subatomis, 

28 Broadway.
Tel. So. Boston 935 W.

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

Tel. Brockton 1875.

M. M. ANDRIUŠIUTĖ

I

Siuvu visokias 
gatavas.

324

LIETUVIŠKA SIUVĖJA 
Dresias ir užlaikau 

Darbas gvarantuojamas.
E Street. kampas Broadvvay, 
(vienais trepais augštyn), 

SO. BOSTON. MASS.
Kita Šapa:

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

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

>

VIENATINĖ LIETUVIŠKA

APTIEKA
BOSTONE IR VISOJE MASS. VALSTIJOJE. 

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

Nuo Reumatizmo $1.00. Nuo slinkimo plaukų ir pleiskanų 75c. 
Nuo kosulio, gripno ir slogos $1.00. Sraujo Valytojas $1.00.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Visokiame reikale kreipkitės šituo adresu:

K. ŠIDLAUSKAS
SO. BOSTON, MASS.

226 BROADWAY, 
KAMPAS C STR.RENGIA SUVIENYTOS SO. BOSTONO ir BOSTONO LSS KUOPOS,

Subatoje, 6 Lapkričio, 1915 
LIETUVIŲ SVETAINĖJ, 

kampas E ir Silver gatvių, South Boston, Mass.
>:s vakaras yra renčiama®, kad kuolabiausiai palinksminti ir dvasiškai t žsa 

sėdinti publika. Koncertas bus trumpas, bet puikus ir naudingas. Programas 
susidės iš dainų solo, monologų, dialogų ir 1.1.

Drg. St. MJchelsonas pa akys puikią prakalba.
Koncertas prasidės nuo 1:3O vai. vakare ir tęsis tik iki 9 valandai. 5co* 

vai. prasidės linksmus šokiai, kurie, griežiant puikiai orchestrai, tę?is iki 12 
i vai. nakties.

Laike šokių veiks skrajojarli krasa. už kurią, gavusie danginus a atviručių, 
Į ia mės puikias ir dideles dovanas. Dovanų yra paskirta vienomis tik knygomis 
už $15.00. Kurie laimės, tie pasidžiaugs.

Visus užkviečiame. Sarienytu kuopą KOMU ETAS.
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DYKAIpaiiegos
Sveikata

AR TAMISTA KENTI

Pristuskit Šitą Dykai Duodamos Knygos Kuponą Šiandien
DR. J. RUSSELL PRICE CO.. L. 501. 238 N. 5th Are.. Cbicago. III.. U. S. A.

Rrangųs Daktarai:—Meldžiu man tuojaus pasiųsti vysai dykai, apmokėta 
pačta, jūsų brangią medikališka knygą.

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

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

| kas stipresnis, tas yra 
įsus, pavartojo ir patįs spė- 
i ką. Jie užpuolė skebus ir 
, du jų taip primušė, kad vie- 
I nas tuojaus ir mirė. 24 spa- 
; lių buvo to skebo laidotuvės.
■ Su didžiausia iškilme jį nu- 
j nešė bažnyčion, paskui kaip 
| kokį didvyrį nulydėjo su po- 
( licija ant kapinių.

Už to skebo užmušimą su
imta jau keliatas streikie- 
rių. Vieną lietuvį. Sakalau
ską vardu, policija areštavo 
net Lowellyje, Mass., ir iš
gabeno į Nashua, N. H.

Milicininkai, kurie daro 
"tvarką,” vaikščioja tankiai 
pasigėrę. Vienas jų buvo 
taip girtas, kad jau net ka
pitalistų laikraščiai nesle
pia. Bet už tai, žinoma, jie 
kaltina saliuninką, kuris 
pardavęs "šalies apgynėjui" 
septynis stiklus degtinės.

Streikierių advokatas 
Barry buvo išvažiavęs New 
Yorkan, kur pereitoj sąvai
tėj buvo audėjų unijos su
važiavimas, kad pasiteira
vus, kokios yra darbo išly
gos kitose audinyčiose ir ko 
turi reikalauti Nashua au- 

Į dėjai. Sugrįžęs iš New
■ Yorko jisai pranešė strei- 
i kieriams, kad kaip suvažia- 
j vimas tenai pasibaigs, tuo-
■ jaus į Nashua atvažiuos A. 
F. of L. organizatoriai ir

*

BERLYNE ĮVESTA PIE
NO KORTOS.

Berlyne Įvesta ir pienui 
tokios pat kortos, kaip duo
nai. Tas reiškia, jog pieno 
žmogus galės gauti tik tiek, 
kiek vienam žmogui ant 
dienos bus paskirta, bet ne 
tiek, kiek kas nori.

f

Skaudėjimai Strėnose

CSeveras Gotharfišhs Aliejus]

ir šonuose greitai 
prašalinami vartojant

evera’s

Ifr. Stepnan Plac- 
ko iš Marietta, N. 
Y.. šitaip mums ra
šė:

Gothard Oil.

is yra rekomenduojamas lokaliam 
vartojimui prie

“Man skaudėjo strė
nos ir šonai ilgiau, kaip 
per penkis metus. Ban
džiau visokius gydymus 
ir viskas buvo veltui. 
Paskui as radau Se
vera’s almanac’ą ir ra
dau. jos Severa’s Go
thard Oil butu geriau
sia išbandyti. A5 ban
džiau tą gyduolę ir 
skaudėjimai išnyko. Aš 
sakau, jog tas taipgi 
gerai dėl skaudėjimu ko
jose. ir galiu rekomen
duoti tiems, kurie ken
čia lokalius s kaušo r. s 
arba gėlimus.**
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reumatizmo, neuralgijos, išsinarini
mo, pasižeidimo, ištinimo, ištinusių 
gyslų, sustingusiu sąnarių ir raume
nų, mėšlungio, skaudėjimo ir gėlimo.

Lir.imentas ištirto gerumo. 23 ir "3 c.

Žaizdos 'bratoai- įpjovimai, 
įsisenėjusi skaudėji
mui. spaugai, karbun
kulai arba nudegimai, 
nusiplikinimai. a [įde
gimai greitai pagija, 
kuomet

S
EVERA’S

Healiūg Gintimi 
[Severos Gydanti Mostis] 

vartojama. Kaina 25c.

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

V7. F. SEVERĄ CO., - Cedar Rapids, Iowa.

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 

▼yrus 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.

Valstija

ŠITAS BRANGUS
VADAS I SVEIKATA

nuo skaudėjimu strėnose; nuo skaudžių ir skaudančių sąnarių: nuo galvos skau
dėjimo; nuo apetito nustojimo; nuo aprugusio pilvo; nuo atsiriaugėjimo maistu; 
nuo vėmimo; nuo tulžingumo užpoulimu; nuo apdengto liežuvio; nuo blogo kvapo; 
nuo negalėjimo miegoti; nuo blogy sapnu. Ar esi silpnas, lengvai sujudinamas, 
nervingas, piktas bei greitai užgaunamas, nuilsęs ir nusilpnęs rytmetyje? Ar 
turite juodus plėtmus apie akis, ambicijos r.ustojima gėdinimas; draugijos? Ar 
ėsi nusiminęs, nuliūdęs ir ar turi širdgėla? Tie symptomai nurodo, kad jūsų kūnas 
yra blogose sanlvgose 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 musę gydymą delėi sugrąžinimo žmo
nių j jų seną laikų sveikatą, spėką ir stiprybę — ir kaip tapti vyru tarp vyru. 
Tai yra sandelis žinios ir užtari gerą, sveiką patarimą ir informacijas kurias 
kiekvienas vyras bei moteris turėtų žinoti ir sekti — ypač svarbi tiems, kurie 
ketina apsivesti. Jus dažinosite priežastis savo kentėjimu ir kaip jūsų negalės 
gali būti sumažinamos. Skaitykit šitą brangu vadą į sveikatą ir pasinaudokite 
jo laiku suteiktu patarimu ir nurodymu.




