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Teutonai padarė Lenkiją neprigulminga, kad gavus savo kariumenėn jos žmonių
Varšavoj ir Liubline jau paskelbta teuotonų proklamacijos, šaukiančios žmones lenkų armijon. Sakoma, kad vokiečiai ketina 
duoti tokią pat “neprigulmybę” ir Lietuvai. Eina paskalai, kad vokiečiai jau neilgai laikysis. Rumunams į pagalbą pribuvo daug 
rusų ir teutonai dabar gauna į kailį. Makedonijoj serbai sumušė bulgarus. Somos fronte anglai vėl padarė didelį antpuolį 

paėmė S mylias vokiečių pozicijų ir 3,300 belaisvių. Išviso prie Somos paimta jau 76,300 teutonų.

Teutonai smarkiai 
mušami Balkanuose.

MACKENSENO ARMIJA 
TRAUKIASI ATGAL.

Rusai su rumunais skau
džiai lupa priešininką.

Iš Londono, Petrogrado 
ir Bukarešto ateina žinių, 
kad rusų-rumunų armijai 
Dobrudžoj pradėjo gerai se
ktis. Sulyg šitų žinių, Dob- 
rudžos armija, kuriai vado
vauja rusų generolas Sacha
rovas, skaudžiai muša vo- 
kiečių-bulgarų-turkų armiją 
ir atima iš jos poziciją po 
pozicijos.

Rusų-rumunų armija žen
gia taip greitai pirmyn, kad 
teutonai su turkais ir bulga
rais neturi laiko nė atsispir
ti. Bulgarų tautos Dobru- 
džos gyventojai didžiausios 
baimės apimti palieka savo 
namus, turtą ir didžiausiais 
pulkais bėga nuo besiarti- 
nančių rusų į Bulgariją.

Telegramos iš Bukarešto 
11 lapkričio sako, kad Kons
tancos ir Čemavodos link 
naktimis ant dangaus ma
tyt dideli gaisrų atspindžiai. 
Spėjama, kad tai teutonai 
su turkais ir bulgarais bė
gdami degina kaimus ir 
miestelius.

Bet įdomiausia yra tas, 
kad mūšiai eina jau prie 
Čemavodos pagarsėjusio 
tilto . Tūlas laikas atgal bu
vo paskelbta, kad rusai su 
rumunais pasitraukdami iš 
to miesto sunaikino ant Du
nojaus tiltą ir buvo mano
ma, kad vokiečiai ties šita 
vieta per Dunojų jokiu bu
du jau nepersikels, nes čia 
netik pats Dunojus labai 
platus, bet jo pakraščiu 
traukiasi dar 12 mylių plo
čio ruožas nepareinamų ba
lų, per kurias kitokio kelio 
nebuvo, kaip tik minėtasai 
tiltas. Bet dabar štai ofi- 
cialis Petrogrado praneši
mas sako, kad ant kairiojo 
Dunojaus kranto, dvi my
lios nuo Čemavodos, rusų 
pėstininkai su kavalerija 
užėmė Dunarevo stotį. Iš 
Sofijos tuo tarpu praneša
ma, kad rusai norėjo prieiti 
ir prie Čemavodos tilto, bet 
bulgarai juos nuvijo atgal į 
Dunarevą. Šitos žinios da
bar tik pirmu syk parodo, 
kad vokiečiai su bulgarais 
per Dunojų jau persikėlė. 
Suardytą tiltą, matomai, jie 
jau sutaisė.

RUSAI BOMBARDAVO 
KONSTANCĄ.

I Londoną telegrafuoja
ma, kad rusų Juodųjų jūrių 
laivynas smarkiai bombar
davo rumunų miestus Kons
tancą ir Mangolią, kurie da
bar randasi priešo rankose. 
Laivyno ugnis pridariusi la
bai daug nuostolių.

GRAIKAI MUŠASI TARP ( 
SAVĘS.

Graikijoj blogos naujie- | 
nos. Karalius, būdamas kai
zerio švogeriu, nenori pri
sidėt prie sąjungininkų. To
dėl didelis sąjungininkų ša
lininkas Venizelos, buvęs 
Graikijos armija pasidalij'o 

! į dvi dali: viena dalis stojo 
organizuoja revoliucijonie
rių valdžią. Sąjungininkai 

; Venizelosą remia, todėl 
smarkaut jam labai lengva. 
Graikij.o armija pasidalijo į 

i dvi dali: viena dalis 
Venizeloso pusėj, kita 
liko karaliui ištikima, 
sidarė dvi viena kitai 

išingos graikų armijos, 
bar iš Graikijos sostinės A-i 
tėnų pranešama, kad perei-' 
toj sąvaitėj tarp šitų dviejų: 
armijų buvo didelis mušys.
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kmės, žinių da nėra.

i

stojo 
pasi-

Pa- 
prie-
Da-i

I

1
Paveikslėlis parodo vietą, kur Austro-Vengrija, Rumunija ir Serbija susiduria

_ • t — • y • • • j • T\ • __ X _ ?  _1 _ _ _ 1__________ •     Y * _ - — X _ _(

subudavotą tvirtovę.’ Ši vieta, praminta 'geležiniais vartais” yra stipriausiu Ru- 
, kad paė-

Kokios buvo to mūšio pase-, savo dabartinėj karėj. Šioj vietoj Dunojaus krantai sudaro tarsi pačios gamtos 
ainiu rl o važi 1*0 1 t i . . • , *.• • i •2_»«_..i_ y ______ x_ • F J ______ _x* • • _ Ti__

DIDELIS MUŠYS APIE 
BARANOVIČIUS.

Apie Baranovičius, į ry
tus nuo Vilniaus, pereitoj 
sąvaitėj buvo labai smarkių 
susirėmimų. Vokiečiai už
puolė rusus SkrobovojĮ, įsi
veržė į jų pozicijas ir užėmė 
jas. Rusai gavę sustiprini
mų paskui ėjo 5 kartus kon
tratakomis, bet buvo atrem
ti. Rusų nuostoliai todėl 
buvę labai dideli.

j » v • — — —

munijos apsigynimo punktu. Austrai čia deda dideles savo pastangas, 
miic fnnc vat-fiic •

I
I

mus tuos geležinius vartus.

Lenkii spėkomis vokie= sulaužė
• • • 2<ilėti

čiai ginsis nuo rusų. Šauniai

t

Amerikiečių kapitonasSOCIALISTAI FRANCU
ZŲ PARLAMENTE REI

KALAUJA TAIKOS.
Berlyne gauta žinių, kad 

'francuzų parliamente, svar
stant piniginį klausimą, ki- 

i lo didelis triukšmas. Socia
listai reikalavo būtinai bai
gti karę. Žmonės, sako, yra _______
visai kitokios nuomonės, ne- marinas atplaukė Ispanijon 
gu valdžios kontroliuojama jr atvežė tenai paskandinto 
spauda Paryžiuje. ’’ ’ ---* ’ - 1—-*J- —
nėms nusibodo lieti kraujas.

vokiečių nelaisvėj
Šiomis dienomis vokiečių 

submarinas ”U-49” paskan
dino amerikiečių laivą ”Co- 
lumbian.” Dabar tas sub-

Zmo- amerikiečių laivo kapitoną 
Curtisą.

Paleistas amerikiečių ka
pitonas papasakojo šitokių

Į dalykų: Ant jo laivo buvo 
109 žmonės. Vokiečių sub- 

j marinas davė laiko visiems 
susėsti į valtis, o paskui pa
leido torpedą. Visi žmonės 
likos palikti valtįse ant ju-

KARĖS MEDALIS 
POETUI.

Pagarsėjęs italų poetas 
Gabrielle d’Annunzio vėl 
atsižymėjo karėje savo nar
sumu. Sakoma, kad vyriau- 
sis italų karvedys Cardona 
pataria duoti jam jau antrą rių, o jį, kapitoną, submari- 
medalį už narsumą. nas paėmė į savo vidų. Vo

kiečiai uždarė jį tenai kalė- 
jiman ir laikė 8 dienas. Per 
tą laiką jis tankiai girdėjo, 
kaip ant viršaus šaudė sub
marino kanuolės ir sykį la
bai aiškiai girdėjo, kaip 
sprogo torpeda Paskui ji
sai patyrė, jog šita torpeda 
paskandino norvegų laivą 
"Balto.” Neužilgo ir to lai
vo kapitoną vokiečiai atsi
vedė. Jį uždarė vienoj ce
lėj su kapitonu Curtisu.

Tarpais, kada submarinas 
saugioj vietoj iškildavo ant 
viršaus, vokiečiai išleisdavo 
juodu valandėlei ant vir
šaus parūkyti, bet saugojo 
su revolveriais. Kada sub
marinas pasinerdavo, vo
kiečiai ginklus padėdavo. 

Atėjęs Ispanijon, subma
rinas abudu juos paleido.

VOKIETIJA ATSTATĖ 
DU GENEROLU.

Į Municho ”Neuste Nachri- 
,chten” rašo, kad lieutenant- 
generolai von Chrott ir E- 
mil Henigst, kurie turėję 

i užėmę gana augštą vietą ru- 
1» : sų fronte, likos atstatvtivokiečių linijas. I nuo vietų.

VIENAS SUNAIKINO 21 
VOKIEČIŲ ORLAIVI.
Pagarsėjęs francuzų la

kūnas Guenemer, kuris an
dai į dvi minutas numušė 
žemėn tris vokiečių orlai
vius, pereitoj pėtnyčioj su
naikino dar dvi priešininko 
skraidomas mašinas. Išvi
so tas padaro jau 21 vokie
čių orlaivį, sunaikintą iš jo 
rankų.
VOKIEČIAI VĖL BOM

BARDAVO NANCY.
Vokiečių orlaiviai perei

toj sąvaitėj vėl bombardavo 
francuzų miestą Nancy. 
Užpuolimas buvo nakties 
laiku. Numesta keliolika 
uždegamųjų bombų, bet 
nuostolių nepadaryta.
RUSIJOJVISRUSIŠKAI.

Kaip žinia, Rusijoj yra 
susitvėrę karės pramonės 
komitetai, kurie rūpinasi 
gaminimu reikalingų karei 
daiktų. Į tuos komitetus 
yra pakviesta ir darbininku, 
kurie sudaro tam tikras 
darbininkų grupes. Rodos, 
tie drbininkų rinktiniai tai 
jau tikrai privalytų daugiau 
laisvės turėti, negalima jų 
suvis atiduoti policijos nuo
žiūrom Pasirodo tečiaus, 
kad gyvenime kitaip yra. 
Pav.: Samaros Karės Pra
monės darbininkų grupės 
pirmininkas, sekretorius ir 
7 nariai ištremti Sibiran. Ir 
be jokio reikalo. Samaros 
Komitetas protestavo prieš 
tokį policijos pasielgimą. 
Vietos teismo prokuroras 
pareikalavo žmonių sąrašo, 
kurie dalyvavo nepaprasta
me Komiteto susirinkime ir 
priėmė protestą. Bene pa
našus likimas laukia ir pro
testavusiųjų?

galėti jūsų prispaudėją, j 
i ir su dideliu pasi-i 

šventimu jūsų broliai kovo-; 
jo greta mus Lenkų Legijo-j 
nuošė. Jus parodykit da 
daugiau šaunumo ir pasi-j 
šventimo prisidėdami prie Į

Paėmė du miestu ir apie 
4,000 belaisvių.

Francuzijoj vokiečiams

JAU ŠAUKIA LENKŲ 
VYRUS KARIUME

NĖN.
Mes nei kiek neapsirikom, naujos kariumenės organi- užduota didelis smūgis, 

kada pasakėm, jog vokiečiai zacijos, kuri kartu su legi-, Kuomet jie gyrėsi, kad są- 
• paskelbė Lenkiją neprigul- jonais sudarys Lenkų Ar- Jun-gininkų . °fensyvas prie 
minga vien dėlto, kad gale- miją, kuri sustiprins jūsų “ ~~ " ......

PASKANDINO LAIVĄ tų paimti Lenkijos vyrus šalį ir užtikrins jai vidujine 
SU ŽMONĖMIS. i kariumenėn. štai iš Berly-j ir išlaukinę apsaugą.

no jau pranešama, kad Var-, V;:
Viduržemės j'uroj pereitoj savoj ir Liubliune vokiečiai savo spalva ir 

sąvaitėj nežinia keno sub- su ,—r—-- —---- i—♦_ z .
marinas paskandino anglų proklamaciją, kuri šaukia už viską. 7' _ 
pasažierinį garlaivį ”Ara- lenkus stoti liusu noru ka- drąsą ir didį jūsų patrioti-, 
bia,” neduodamas jam laiko riumenėn, kuri kariaus ša- zmą, todėl šaukiam j’us prie 
nė žmonėms išgelbėti. Ant Ha teutonų prieš rusus. .

i laivo buvo 437 pasažieriai, i proklamacija pasirašo vo-
■ tų tarpe 170 moterų ir vai- kiečių generolas Beseler ir 
kų. Pakol laivas nuskendo austrų generolas Kuk. Tos 
tečiaus pasisekė žmones su- proklamacijos turinys toks: 
sodint į valtis. Tik du pri-; 
gėrė.

I

i
i

Somos visai nenusisekė ir 
daugiau jie jo nebandys, an- 

Iglai netikėtai padarė ant
puolį į šiaurę nuo Ankro u- 

I pės ir eidami 5 mylių pločiu 
nušlavė visas vokiečių pozi
cijas, paėmė Beaumont-Ha- 
mel ir St. Pierre Divion mie- 

___________ ___ ’stus, ir pirmąją ir antrąją 
Po ginklo šalia savęs. Sukilkit, i linijas apkasų. Be to da ši- 

jųs narsus vyrai, ir šekit į tam antpuolyje tarp 3,000 
narsiųjų legijonų pavyz- ! ir 4,000. vokiečių likos paim- 
džiu, ir veikdami išvien su i ta nelaisvėn, 
vokiečių ir ;
armijomis tieskit pamatą 
lenkų armijai, gaivindami 
savo karininkų narsumu jū
sų garbingas istoriškų ka
rių tradicijas.”

Lenkų Valstybės Lyga 
(draugija) pasiuntė kaize
riui per general-gubemato- 
rių telegramą, kurioj išrei
škia didelį dėkingumą už ši
tą proklamaciją ir sako: 
”Mes tikime ir turime vilti.

”Jųs ginsite savo šalį po 
vėliava, 

i austrais paskelbė jau kurią jus statot augščiau 
paskandino anglų proklamaciją, kuri šaukia už viską. Mes žinom jūsų

Susivienijusios Austro- 
Vengrijos ir Vokietijos val
stybės jau pranešė, kad jos 
nutarė sutverti iš lenkų že
mės, paliuosuotos iš po Ru
sijos tironijos, naują auto
nominę Lenkijos karaliją, 

i Taigi brangiausis jūsų troš
kimas, veltui gaivintas per 
šimtą metų su viršum, da

austro-vengrų! Kaip matyt, vokiečiai 
ncbif noo i labai savo neprieteliui r

1 ne
labai savo neprieteliui prie
šinosi, nors jų pozicijos čio
nai buvo labai stiprios.

NAUJAS LIETUVIŲ LAI
KRAŠTIS PETROGRA

DE.
Netrukus Petrapily žada 

pasirodyti lietuvių mokslei
vių katalikų mėnesinis laik
raštis — "Ateities Spindu- barT^inildė^ «• • «• A x 1 • JI lool UllUv,

"Tečiaus delei didelio ka- 
"Liet Balso” redak- rės Pavojaus ir delei musų

liai.” Atsakomasai redak- 
torius ir leidėjas bus L. No
reika.
torius.

ORLAIVIAI ATAKAVO 
SUBMARINŲ PRIE

PLAUKĄ.
Anglų orlaivių eskadro

nas buvo nulėkęs Belgijon 
ir bombardavo Zeebrugės 
uoste vokiečių submarinų 
prieplauką. Londonas sa-

armijos reikalų, kurios sto
vi dabar prieš priešininką, 

, mes priversti esame naujos 
jūsų valstybės valdžią lai
kyti dar savo rankose. Te- 

Somos šiaurėje francuzai čiaus su jūsų pačių pagalba 
paėmė Saillisel sodžių ir a- mes leidžiame naujai Lenki- 
pielinkės triobas, kur vokie- jai tuojaus organizuotis to- 
čiai pasislėpę su kulkasvai- j kių visuomenės įstaigų, ka
džiais ilgai dar laikėsi. • tros gvarantuos jai sustip- 
Kartu su tuo sodžium fran- rinimą, išsivystymą ir ap- 
cuzai paėmė nelaisvėn 7 vo-; saugą. Svarbiausia iš tokių 
kiečių oficierius, 220 sveikų t įstaigų yra Lenkų Armija 
kareivių ir 8 kulkasvai-: ”Kova su Rusija tebėra 
džius. Po mūšio visas plotas da nenuspręsta jus gei- 
buvo užklotas vokiečių lavo- džiat tame nusprendime da
nais. Ivvauti. Todėl stokite ša-

FRANCUZAI PAĖMĖ 
SAILLISELĮ.

• i iri* ii • • i prie pi u K<į. įjuiiuuiicib bd-jog paskelbti proklamacijoj d|delė ga)yM bom.
prižadai bus išpildyti, ir iš- buvo numesta su gerom 
savo puses esame pasiryžę a kmėm vokMpai sa. 
aukauti savo turtą ir gyvas-' jį k d t0’s bombos jokiog 
tj, kad salia savo paliuosuo-j Wėdi jems nepadarė 
tojų išvysčius nepngulmm- J
gą ir galingą Lenkijos kara-, TrANSYLVANIJOJ TEU- 

_______ I TONAI SULAIKYTI.

Rusai su rumunais vedaSERBIJOJ SĄJUNGININ- _ _______ _ __
KAI LALMiUO^NAUJŲ smarkų ofensyvą prieš teu-

tonus netik Dobrudžoje
Pietų Serbijoj, Černos pa-į (Rumunijos pietuose), bet 

upiu francuzai su serbais į ir Transylvanijoj (Rumuni- 
atakavo vokiečių pozicijas jos šiaurėje). Rusai čia 
kalnuose ir priešakines jų siunčia nuolatos sustiprini- 
eiles užėmė. Tą praneša j mų ir stumia vokiečių-aust- 
pats Berlynas. ; rų spėkas atgal.

PAĖMĖ 76,300 VOKIEČIŲ 
PRIE SOMMOS.

Iš Paryžiaus pranešama, 
kad nuo 1 liepos iki 1 lap
kričio francuzai su anglais 
per savo ofensyvą prie So
mos paėmė 73,891 vokiečių 
kareivių ir oficierių, 163 
lauko kanuoles, 130 apgulos 
kanuolių, 215 apkasuose 
vartojamų kanuolių ir 981 
kulkasvaidžių. Kadangi 
šiomis dienomis anglai paė
mė da 3,300 vokiečių nelais
vėn, tai išviso paimtų So
mos rajone vokiečių pasida
ro apie 76,300.

Iš viso šito grobio francu- 
zams priguli 40,796 vokiečių 
kareiviai ir 809 oficieriai, 
77 lauko ir 101 apgulos ka
nuolių, 104 apkasų morta- 
ros ir 535 kulkasvaidžiai.

PASKAND1N0 DU VO
KIEČIŲ ŠARVUOČIU.
Anglijos admiralicija iš

leido oficiali pranešimą, 
kad šiaurės juroj pasirodė 
du vokiečių drednautai 
”Kaizerio” typo. Buvęs ne
toli anglų submarinas tuo
jaus paleido į juos keliatą 
torpedų ir pataikė. Sako
ma, kad abudu šitie dred
nautai likos taip sugadinti, 
jog vėliau nuskendo.
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i PO LIETUVIŲ DIENOS 
BUS DAUG PEŠTY- 

• j NIŲ.

BOSTONAS JAU IŠSIUN
TĖ $6,000 LIETUVON.
Lapričio 8 d. Bostono Lie

tuvių Dienos Komitetas tu
rėjo susirinkimą ir svarstė, 
kam siųsti surinktus pini
gus. Priimtoj anksčiau re
zoliucijoj pasakyta:

“sutinkame visus pinigus, 
surinkutus Bostone Lietuvių 
Dienoje, pasiųsti tiesiog A- 
merikos Raudonajam Kry
žiui. VVashington, D. C., su 
nurodymu, kad tuos visus pi
nigus pasiųstų Vilniaus Ko
miteto nariams lygiomis da
limis, kurin įeina be katalikų 
ir tautininkų ir socialistams 
pasitikėtini atstovai, k. t. pp. 
Biržiška, Janulaitis, Kairys 
ir kiti...”
Bet dabar paaiškėjo, kad 

tokio komiteto, kuris vadin
tųsi "Vilniaus Komitetu," 
visai nėra. Teirautasi apie 
tai pas kun. J. Žilinską ir p. 
Yčą, jie taipgi apie Vilniaus 
Komitetą nieko nežino. Nie
kas nematė apie tokį komi- 

ir laikraščiuose rašyta. 
"Vilniaus Aide" (kalendo
rius 1915 metams), kuris 
buvo išleistas da 1914 me
tais, rašoma, kad rusams 
pasitraukiant Vilniuje pasi
liko tik Centralio Komiteto 
dalis. Bet kun. J. Žilinskas 
paaiškino, kad vokiečių val
džia paskui šitą komitetą 
uždarė. Iš visų žinių, ko
kios iki šiol galėjo mus pa
siekti iš Lietuvos, matyt, 
kad dabar tenai veikia tik 
Agronomijos ir Teisių 
Draugija. Taip ve nelabai 
senai "Dabartis” apie šitą 
draugiją rašė:

“šios draugijos įstatai bu
vo da rusų vyriausybės pa
tvirtinti. Jos nariai beveik 
visi liko vietoje, taigi ir 
pradėjo darbą. Draugijai pa
sisekė įgyti šiek-tiek ištek
liaus, ir todėl jos darbas, y- 
pač Kauno ir Vilniaus guber
nijose, žymiai padidėjo.

> "Pirmininku šios draugijos 
yra advokatas Jonas Vileišis, 
jo padėjėju 
pas Kairys, 
filosofijos _
Šaulys, iždininku — advoka
tas Feliksas Bugailiškis ir be. 
to da valdybos nariai: d-ras 
Damaševičius, Mikas Biržiš
ka, advokatas Aug. Janulai- : 
tis, Juozas Paknys, Bronius 
Žilinskas, adv. Stašinskas ir' 
Petras Klimas.”
Sutraukus visa tai krū

von, pasirodo, kad Vilniaus 
Komiteto tenai visai nėra ir 
turbut niekad nebuvo.

Remianties šitomis ir vi
somis kitomis surinktomis 
žiniomis, Bostono Lietuvių 
Dienos Komiteto susirinki
mas 8 lapkričio ir nutarė: 
siųsti pinigus ne Vilniaus 
Komiteto vardu, bet tiems 
visuomenės veikėjams, ku
riems gali pasitikėti ir Lie
tuvos ir Amerikos lietuvių 
visuomenė. Tokių žmonių 
paskirta 12, būtent:

1. Jonas Vileišis,
2. Dr. J. Basanavičius,
3. Antanas Smetona,
4. Kun. J. Kukta,
5. Stepas Kairys,
6. Mikolas Biržiška,
7. Feliksas Bugailiškis,
8. Kun. P. Dogelis,
9. Kun. J. Stankevičius,
10. Augustinas Janulaitis,
11. J. Kymontas,
12. Ant. Žmuidzinavičius. 
Šitą sąstatą Bostono Lie

tuvių Dienos Komiteto susi
rinkimas užtvirtino visais 
balsais.

Susirinkimas nutarė tuo
jaus išsiųsti šių žmonių var
dais $6,000 Vilniun, po $500 
kiekvienam.

Peržvalga

—inžinierius Ste- 
sekretorium — 

daktaras Jurgis

Buvo daug ginčų ren- 
gianties prie Lietuvių Die
nos. Visi tie ginčai išėjo iš, 
Wilkes-Barrių. Po Lietu
vių Dienos, rodos, visi tie 
nesutikimai galėtų jau užsi
baigti. Bet, kaip išrodo, tai 
dabar tik prasidės tikroji 
batalija. "Naujienos” pra
neša, kad Waukegane, I1Į, 
skandalas jau prasidėjo ir 
pasiekė net anglų visuome
nę. Buvę taip:

“Leidimą rengti tag day 
pirmoje lapkričio tenai buvo 
gavusios šešios progresyvės 
draugijos, susiorganizavusios 
į Lietuvos šelpimo Fondo 
skyrių.

“Tas draugijas tečiaus ap
skundė miesto valdžiai koks 
tai klerikalu gizelis. Jisai pa
sakė majorui, kad L. Š. F. su
sidedąs iš vienu socialistų ir 
kad jie ketina surinktąsias 
aukas pasilikti sau. žinia a- 
pie tai pateko net į anglų 
spaudą. Mūras buvo prisiųs
ta vieno VVaukegano laikraš
čio numeris, kur, pasiremiant 
to klerikalo melu, išreiškiama 
nusistebėjimas, kad pas lie
tuvius gali būti tokių ‘šposi
ninkų, ’ norinčių suvartot au
kas politiškos partijos reika
lams.

”Į \Vaukeganą buvo pri
verstas važiuoti Chicagos 
Lietuvių Dienos Komiteto 
pirmininkas Kl. Jurgelionis 
ir aiškinti dalyką miesto ta
rybai. Išvengimui tolimesnių 
kivirčų, progresyvės draugi
jos tame mieste padarė su
tartį su klerikalų draugijoms 
susidėt į daiktą ir paskui su
rinktuosius Lietuvių Dienoje 
pinigus pasiųsti pusę Lietu- 
vos šelpimo Fondui, o antrą 
pusę Centraliniam Komitetui. 
Šita sutartis buvo didžiausiu 
nusileidimu iš progresyvių 
draugijų pusės, kadangi jų 
buvo šešios, o klerikalų drau
gijų tik dvi. Leidimas rinkti 
aukas buvo gautas išnaujo.

“Bet kada pinigai tapo su
rinkti ir sudėti banke, tai kle
rikalai nuėjo pas bankierių ir 
pareikalavo, kad visi pinigai 
butų tuojaus išsiųsti į Wil- 
kesbarrę. Bankierius atsi
sakė tą reikalavimą išpildyt; 
prieš jį užprotestavo ir pro
gresyvių draugijų komitetas. 
Bankierius, bijodamas užsi
traukti ant savęs draugijų 
piktumą, pasakė pagalios, 
kad jisai atiduosiąs visą rei
kalą miesto valdžiai nuspręs
ti. Tuomet vėl prisiėjo va
žiuot iš Chicagos į Waukega- 
ną Lietuvių Dienos Komiteto 
pirmininkui ir Lietuvos šel
pimo Fondo prezidentui. Da
lykas tas tečiaus da ir dabar 
neužsibaigė.“
Panašių žinių ateina ir iš 

Newarko, N. J^ Tenai pa
žangios draugijos taipgi bu
vo gavusios iš miesto val
džios leidimą aukoms rink
ti, bet ”centralinio komite
to” šalininkai su kunigu 
priešakyje priskundė jas ir 
valdžia leidimą atėmė. At
ėmė iš pažangiųjų draugijų 
ir nedavė jo "centralinio ko
miteto” šalininkams. Pasi
rodė, kad ačiū kunigo pasi
darbavimui, aukų rinkti ne
galės nė vieni, nė kiti. Kad 
gavus leidimą, turėjo visos 
srovės susivienyt. Bet da
bar nesusitaiko dėl pinigų
siuntimo. Kaip girdėjom, i 
ginčai gali atsidurti į teis-j 
mą.

j
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PASIŲSTI LIETUVON
$5,000.90 JAU PRIIMTI.
Lietuvos šelpimo Fondo 

pirmininkas drg. Gugis ga
vo iš vokiečiu konsulio Reis- 
witzo pranešimą, kad tie 
$5,000.00, kuriuos Lietuvos 
Lietuvos Šelpimo Fondas iš
siuntė andai Agronomijos 
ir Teisių Draugijai, jau pri
imti.

Mes prie to da pridėsime, 
kad šitos draugijos pirmi
ninku yra Jonas Vileišis, se
kretorium Jurgis Šaulys, 
kasierium Feliksas Bugaili
škis. Todėl jei kas nenorė
tų siųsti pinigų stačiai 
draugijos vardu, gali siųsti 
jos viršininkams. Šv. Jurgio 
Prospektas angliškai bus: 
St. George’s Prospect.

Toliaus ”Naujienos" aiš
kina:

“Kitur buvo padaryta su
tartis, kad dalis aukų butų 
pasiusta per Raudonąjį Kry
žių tam tikriems asmenims 
gyvenantiems Lietuvoj. Rei
kia žiūrėti, kad kartu su pi
nigais Raudonam jam Kry
žiui butu priduota tų asmenų 
vardai ir adresai.

“Buvo ir tokių vietų, kur 
progresyvė visuomenė prisi
dėjo prie C. K-o. išanksto 
nestatydama jokiu sąlygų 
(kaip. Racine, Wis., ir k ). 
Tenai progresyvė visuome
nė privalo pastatyti savo są
lygas dabar. Ji privalo pa
reikalaut, kad bent trečda
lis aukų butu paskirtas au- 
gščiaus minėtajai draugijai 
— Agronomijos ir teisių pa
geltos draugjai. Taigi siun
čiant iš čionai pinigus Rau- 
donamjam Kryžiui. reikia 
taip-pat žiūrėt, kad butų pa
rašytas laiškas su tam tikru 
nurodymu.

“Tenai, kur Lietuvių Dieną 
rengė Lietuvos šelpimo Fon
do skyriai, nesusidėdami su 
C. K-u. geriausia yra siųsti 
pinigus i Lietuvos šelpimo 
Fondo iždą tuo pačiu budu. 
kuriuo jie buvo siunčiami vi
suomet. O Lietuvos šelpimo 
Fondas jau pasirūpins tu pi
nigu pristatymu i Lietuvą, 
kaip jisai ir iki šiol tuo rū
pindavosi. Nepatartina siun
tinėti aukas iš atskirų mies
tų tiesiog i Lietuvą, kadangi 
taip siuntinėjant pasidarytų 
daugiau siuntimo išlaidų ir 
galėtų įvykti visokių klaidų. 
Pasiust pinigus į Lietuvą 1 
šiandie yra gana painus da
lykas.

“Bet yra ir tokių kolonijų, [ 
kuriose L. š. F. skyriai ren
gė Lietuviu Dieną, prižade- j 
darni valdžiai arba kitų sro-į 
viu žmonėms, kurie buvo I 
prie ju prisidėjo, kad visos 
aukos bus pasiustos į Raudo
nąjį Kryžių,. idant iš tenai 
jos butų pristatytos progre- 
syvėms organizacijoms Lie
tuvoje. Tokiuose atsitiki- [ 
muose reikia, siunčiant au-' 
kas\. Parašyt Raudonamjam 
Kryžiui, laišką, kad aukos y- 
ra skyriamos Agronomijos ir 
teisių pageltos draugijai. Be 
tokio laiško aukos patektų į 
C. K-o rankas. Galima taip 
Pa_t pažymėt, kad tos aukos 
reikia perduot Lietuvos šel
pimo Fondui (Lithuanian 
National Relief Fund): ta
da Raudonasis Kryžius pa
siųs jas Lietuvon pagal L. 
š. F. nurodymą.“ 
Jei kur nebūtų žmogaus, 

katras galėtų parašyti ang
lų kalba Raudanamjam 

(Kryžiui laišką, tegul komi
tetas kreipiasi laišku į bent 
į kurią pirmeiviškų laikraš
čių redakciją, pranešdamas, 

į kam nori siųsti pinigus ir 
kiek jų siunčia, o kiekviena 

[redakcija pagelbės.
I
I 
Į

I
1

gas" savo melo netik neat
šaukė, bet da pakartojo.

Dabar vėl Chicagoj poli
cija suėmė kokį ten Procho- 
wskį ir kaltina jį plėšimuo
se. "Draugas'* ir iš to tuo
jaus padarė "socialistą.” 
Ant pirmo puslapio padėta 
dideliu antgalviu žinia: 
"SOCIALISTAS-GARSUS 

PLĖŠIKAS." Nors iš to pa
ties "Draugo" aprašymo 
matyt, kad tas žmogus savo 
įsitikinimais yra daug arti
mesnis kunigui Maliauskui, 
negu socialistams, nes jis ti
ki i dūšią ir kaip tik Makau
sko žodžiais keikia: "pra
keiksmas tegul krinta ant 
socialistų,” o tečiaus ^Drau
gas” prie kiekvieno žodžio, 
ar kur tinka ar netinka, vis 
prideda: "socialistas-plėši- 
kas,” ir dagi riša jį su lietu
vių socialistais, nors ten pat 

1 sako, kad jis yra lenkas ir 
su lietuviais nieko bendra 
neturi.

Koks gi tikslas tų siste- 
matiškų šmeižimų, ir dagi 
tokių liurbiškų ir kvailų 
šmeižimų ?

Kitokio tikslo čia negali 
būti, kaip tik .kurstymas 
tamsių minių prieš socialis
tus. 44-tame to, atsipra
šant, laikraščio numeryje 
jau atvirai žmonės kursto
mi "naikinti socialistus." 
Girdi:

“Reikia mums apsivalyt 
nuo tų žmonijos išgamų. Šei
mininkės. kurios dar laiko iš
tvirkusius socialistus įna
mius. vardan ramybės, 
dan žmonių gerovės tuojaus 
turėtu 
namų! 
žoles, 
tautą.
ginėjais tautos ir tikėjimo.”
Stebėties reikia, kaip rim

tesni kunigai nesudraudžia 
"metodologijos daktaro" 
nuo tokios žemos taktikos. 
Juk tokiais kurstymais jis 
veda tamsius katalikus sta
čiai į kriminalą.

Jeigu musų dvasiškija ne
nori ar negali šito demorali
zuojančio Makausko darbo 

i sulaikyti, tai plačioji visuo
menė turi pasistengti pada
ryti jam galą. Tegul kiek
viena lietuvių draugija, 
kiekvienas kliubas, kuriam 

i tik rupi lietuvių vienybė ir 
sutikimas, tuojaus prieš ši
tokį siundymą užprotestuo
ja. Tegul kiekvienas lietu- 

j vis, kuris tą laikraštį skai
to, sugrąžina jį atgal ir pa
sako, kad daugiau jam jo 

[nebesiųstų, pakol jis nesi- 
' liaus taip begėdiškai šmei- 
žęs žmones ir sėjęs tarp lie
tuvių neapykantą.

Jeigu ir tas nieko negel
bės, tai galima bus tikresnį 
būdą pananudoti.

var-
juos išvaryti iš savo 
Naikinkime tas pikt- 

kurios dergia musu 
Katalikai, bukime ap-

t

i

Amerikos kapitalistai jau kapitalistų spauda. Tik da- 
nesykį parodė norą sunai- rant paskui kratą ant laivo, 
kinti I.W.W. uniją. Jie ne- sakoma, "atrasta keli pišta- 
syki jau organizavo prieš ją lietai.” Tik "keli," kuomet 
pogromus ir kėsinosi išžu- žmonių ant laivo buvo 250. 
dyti jos vadovus. į Tydyti jos vadovus. Taigi aišku, kad jie nevažia

Bet tokių dalykų, koks vo kaipo ginkluota spėka ir 
dabar atsitiko 
miestelyje, 
valstijoje, iki 
girdėjo.

Buvo taip, 
atgal tenai 
skindelių darbininkai. Strei
ką vedė I. W. W. unijos or
ganizatoriai. Vietos kapi
talistams, suprantama, tas 
nepatiko ir jie pasiryžo 
streiko vedėjus iš miesto 
prašalinti. Ir jų noras tuo
jaus buvo išpildytas. Šeri- kuruio

• ________•_

Ėveretto kad sulyg kalbėtojo koman- 
Washingtono 
šiol da nesi-

I

KUR SIŲSTI AUKAS.
"Naujienos" duoda gana 

gerą patarimą toms koloni- 
jjoms, kurios nežino, kam ir 
į kaip siųsti surinktus Lietu-

!
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vių Dienoje pinigus. Jos ra
šo:

"Daugelyje miestų progre
syvė visuomenė rengė Lietu
vių Dieną išvien su klerika
lais ir tautininkais, sutarda
mi, kad visos aukos butų pa
siųstos Į Raudonąjį Kryžių su 
nurodymu, jogei tam tikra 
dalis tų aukų turės eiti Ag- 

. ronomijos ir Teisių Draugijai 
Vilniuje. Tų miestų žmonės 
dabar privalo žiūrėt, kad pi
nigai ištiesu butų nusiųsti į 
Raudonąjį Kryžių ir kad mi- 
nėtasai nurodymas butų pa
darytas tam tikram laiške. 
Agronomijos ir teisių pagel- 
bos draugija angliškai vadin
sis: ‘The Lithuanian Society 
for the Legal and Agricultu- 
ral Aid.’ Jos adresas: Vil
nius, Jurgio prospektas, No. 
24, butas 6."

f*
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Neduokime budeliams 
žudyt savo draugus.

Ką tu darbininke jaustu
me!, jeigu kovodamas už pa
vergtųjų liuosybę patek
tum pats į nagus budelių, o 
tie, kurių reikalus gynei, 
žiūrėtų sau ramiai, kaip bu
deliai išplėšia tau gyvastį? 
Tau butų daug skaudžiau 
pergyvent šitokį draugų ne
žmoniškumą, negu tuos 
skausmus, kuriuos užduoda 
budelio ranka.

Tečiaus mes, Amerikos 
darbininkai, matydami šiuo 
laiku Plieno trusto gele
žiniuose naguose dešimtį 
musų draugų, tarpe tų ir sa
vo viengentį Juozą Šmitą, 
ramiai sau gyvename, visai 
užsimiršę tuos savo drau
gus, kurie už darbininkų 
teises bekovodami pateko į 
budelių rankas ir jau 4 mė
nesiai kaip tuose naguose 
vaitoja.

Ištikrujų tik didelis musų 
nežmoniškumas leidžia ka
pitalistams kankinti musų 
draugus, kitaip mes senai 
butume visi sujudę ir išne
šę savo griežčiausi protestą 
prieš tą niekšišką ir brutalį 
Plieno trusto sauvaliavimą.

Aplaikytas nuo Mesaba 
Range mainierių rezoliuci
jas visos darbininkų organi
zacijos privalo kuoveikiau- 
siai priimti ir savo valdybų 

, pasirašymais užtvirtintas 
pasiųsti ten. kur jos adre
suojamos.

Neleiskime savo drau
gams žūti plieno naguose. 
Gelbėkime juos tuojaus, ne
vilkinant nei valandėlės lai
ko.

Jie kenčia kalėjime ir lau
kia budelių teismo. Plieno 

itrustas deda pastangas, kad 
iš tų 10-ties suimtų streiko 
vadovų išplėšus gyvastį. Jis 
gali rasti už išplėštus iš dar
bininkų pinigus parsidavė
lius kreivaprisiegius-liudi- 
ninkus, kapitalui tarnau
janti teisėjai gal tų liudinin
kų žodžiais pasiremiant nu
teisti musų nekaltus drau
gus. Argi akyvaizdoje šios 
piktadarystės mes galime 
ramiai sau sėdėti neprotes
tuodami prieš tyronų prie
vartą, daromą žmonėms, 
kurie reikalauja teisės gy
venti, žmonėms, kurie gel
bėjo moteris ir kūdikius nuo 
baisių skurdo nasrų!

Sukruskime, darbininkai!
V. Piluckis.

P. S. Katrie neturite re
zoliucijų, kreipkitės šiuo ad
resu: L. Railbuzi, 317 So. 
4th st., Brooklyn,.N. Y., ir 
jos jums bus prisiųstos.

dos, kaip sako kapitalistų 
spauda, šūviai negalėjo "pa
sipilti.” Tai yra paprastas 
kapitalistiškos spaudos me
las. Gali būt, kad ir tų "ke
lių pištalietų" visai nebuvo. 
Bet jeigu ir buvo, tai jie ga
lėjo būti tenai visai priepuo- 
lamai. Juk visi žino, kad 
yra žmonių, kurie mėgsta 
ginklus nešiotis. Paimkit 
kiekvieną amerikiečių laivą. 

__ ___ * * > važiuoja apie 250
fas'suorgaiiizavo gaują "pi- žmonių, o tarp jų visuomet 

■ ...... “ — — *“ rasite kelis revolverius.
iTaip galėjo būti ir su "Ve
ronos” pasažieriais.

Taigi nėra mažiausios 
abejonės, kad visas tas šau
dymas priguli Ėveretto ka
pitalistų bernams. Jie ne
sidrovi griebtis žmogžudys
tės įrankių, kad sunaikinus 
savo priešą.

Ir sugrįžus "Veronai" at
gal į Seattle, ją tuojaus pa
sitiko kapitalistų valdžia, 
liepė kapitonui sustoti to
liaus nuo krašto, o tuo tar
pu pašaukta keturias kom
panijas artilerijos, keturias 
kompanijas infanterijos, 
dvi divizijas jūrių milicijos 
ir pradėta medžioklę ant I. 
W. W. narių. Prieplauką 
apsupo kareiviai su užtaisy
tais karabinais ir užmautais 
durtuvais. Policija taipgi 
atėjo su šautuvais.

Taip kapitalistiškoji val
džia pasitiko laivą su I. W. 
W. žmonėmis, kurie ir be to 
jau turėjo savo tarpe kelis 
savo draugus užmuštus ir 
keliasdešimtį sužeistų. Ši
tokio bjauraus teroro "lais
voj" Amerikoj iki šiol da ne
buvo girdėti.

Nesujudina tų niekšų nei 
garuojantis žmonių krau
jas, plaukiantis iš sužeistų
jų žaizdų, nė užmuštų lavo
nai.

i Kada policija su ginklu 
rankose suėjo ant laivo, ke
turi nušauti vyrai gulėjo 
kajutoje ant aslos, o sužeisti 

< sudėti palei sienas ant suo
lų ir ant grindų. Keturi 
žmonės buvo nušauti, o 20 
sužeista.

Visi sužeisti likos suvers
ti į vežimus ir po stipria ap
sauga nugabenti ne ligon- 
butin, bet miesto kalėjiman, 
kur juos uždarė ir neprilei-i J----- --------- ------ ----------- .

Keli mėnesiai 
sustreikavo

• vliečiu” ir išrijo I. W. W. iš 
Ėveretto.

Kelis kartus I.W.W. or
ganizatoriai paskui bandė 
sugrįžti ir padėti streikie- 
riams reikalus vesti, bet 
kiekvieną sykį šerifas su 
savo "piliečiais" pasitikdavo 
juos ir grąžindavo atgal.

Rugsėjo 30 d. 45 I.W.W. 
unijos nariai atplaukė iš 
Seattle į Everettą laivai. Bet 

į ir vėl ta pati istorija atsi
kartojo. Vos tik jie išlipo, 
šerifas apsupo juos su savo 
"piliečiais,” susodino į auto
mobilius ir išvežę už miesto 

j paleido, įsakydami, kad ne
drįstų grįžti atgal.

I.WAV. organas "Indust- 
rial Worker” tuomet iš
spausdino atsišaukimą, šau
kdamas 2,000 liuosnorių, 
kurie sutiktų važiuoti į Eve
rettą kovoti už žodžio lais- 

| vę.
Ir štai 5 lapkričio ateina į 

■ Ėveretto uostą garlaivis 
' "Verona" su I.W.W. armi
ja iš Seattle. šerifas su sa- 

Įvo "piliečiais” jau subatoj 
turėjo mitingą ir nutarė ne- 

i leisti aidoblistams išlipti, 
kad ir numirti prisieitų ko
voj. ""aip tie tarnai ištiki- 

[ mi są^o ponams-kapitalis- 
,tams. Ir kada laivas buvo 
jau prieplaukoj, šerifas su
riko nuo kranto, kad plauk
tų atgal, nes šio miesto "pi

liečiai” neįleisią nė vieno I.
W.W. nario.

Kaip sako kapitalistų 
spauda, ant laivo tuomet at- 
sisto’ 
dėjo 
sk ii 
sius 
karštą prakalbą. Užbaig
damas prakalbą, jisai mo- 

ijęs ranka, matomai duoda
mas ženklą pradėt ugni. Ir _ 
tuojaus nuo laivo pasipylė džia nė pažįstamų, nė gimi- 

[ šūviai į susirinkusius šerifo nių. Rodos, kad du iš jų jau

I

vienas vyras ir pra- 
šerifu ginčvties. Pa- 
atsigrįžęs į savuo- 

radėjo sakyt jiems [
I

i 
I i»

t

KEISTAS ŪPAS.
i Kai kurie musų srovės lai- 
ikraščiai išreiškė didelį ne
pasitenkinimą dėl pasaky
tos Brightone Michelsono 
kalbos, kurios pamatinė 
mintis buvo tokia, kad įvy
kusi dėl Lietuvių Dienos 

(Vienybė turėtų pasilikti ir 
i po Lietuvių Dienos. ”Ko-; 
vai” tokia mintis išrodo la
bai keista ir ji bando ją net 
ironizuoti. Ant galo ji sa
ko: "Tik... da neaišku
mums, kur link d. Michelso- 
nas mano važiuot.”

Mums gi rodos, kad Mi- 
chelsonas "važiuoja" labai 
aiškiu keliu — prie žmonių. 
Ir todėl mes visai nesupran-

"piliečius.” Šerifas kritęs mirė, 
sunkiai sužeistas pats pir- ■

"DRAUGAS" SIUNDO 
ŽMONES PRIE PO

GROMŲ.
Pristojus prie "Draugo’ 

kun. Maliauskui, tas laikra
štis pasisavino da negirdėtą 
'tarp civilizuotų žmonių bū
dą kovai su savo politiškais 

į priešais. Jis atmetė į šalį 
[sarmatą, atmetė dorą, spio- 
vė ant laikraštinės etikos, o 
ėmėsi tokių priemonių, ko
kių gėdytųsi ir Rusijos chu
liganai. Kur tik atsitiko, ------------------------- v —
kriminališkas prasižengi- [tam, kurlink veda tas ke
rnas, "Draugas” tuojaus ple-. lias, kuriuo eina drg. Kap- 
škina didžiausiomis raidė- sukas. Mes stačiai nemo- 
mis, kad tai socialistų dar- kam suprasti to upe, kuris 
bas. Netoli Chicagos tūlas 
žmogelis buvo pagautas an
dai vištas vagiant. "Drau
gas" tuojaus paskelbė savo 
skaitytojams, kad "didžiau- 
sis socialistų vadas pasodin
tas kalėjiman už vištų vo
gimą.” O kaip paskui išsi
aiškino, tai tas žmogelis nė
ra netik socialistų vadas, 
bet kaip gyvas prie socialis
tų nėra prigulėjęs ir nei nu
manymo neturi, kas yra so
cialistai. Tečiaus

I

_ __ __________Paskui sveiki likos po vie- 
mutiniš. ~ Vienas "likos" už- ną iš laivo išleisti, iškrėsti, 

~______ ‘ ; anU kariumenės ir policijos iš
visų pusių apsupti ir nuva
ryti kalėjimam

Ir Amerikos proletaria
tas tyli...

Įi
muštas. Tarp minios 
kranto pasidaręs sumiši
mas. Suorganizuoti šerifo 
pasiuntiniai (deputies) pra
dėję tuomet šaudyt į laivą. 
Ant laivo buvę 250 aidoblis- 
tu, o ant kranto 150 "pilie
čių." Išleista 1,000 šūvių. 
4 žmonės likos užmušti ir 
40 sužeista. Laike šaudy
mo buvo matyt, kaip ant 
laivo žmonės griuvo. Kiti 
persigandę pradėjo šokti 
nuo laivo į jūres ir nusken
do. Kiek ant laivo buvo už- 

! mušta ir sužeista, niekas ne
žino. Laivas užsigrįžęs nu
plaukė atgal.

i Taip rašo kapitalistų lai
kraščiai.

Bet mums nesinori tam 
tikėti.

"Visų" šalių pradėjo patįs šerifo 
vienykitės!” nės. C ’ y L J s . .

ir savo šerifą pašovė, jeigu

v •

I

I
Veikiausia šaudyt, •

— i žino

i

iI
DĖL NUŽUDYMO AUST

RIJOS PREMJERO.
"Appeal to Reoson” rašo: 
"Pranešama, kad kapita

listų tarpe kilo baisus stau- 
: girnas, kuomet tūlas lunati
kas prisiartino prie Austri
jos premjero ir nudėjo jį.

"Mes, socialistai, pasmer
kiant tokj kovos būdą. Bet 
neužmirškime, kad tas luna
tikas pavartojo tą patį gin
klą. koki vartoja klesa, prie 
kurios prigulėjo užmuštas 
premjeras.

"Valdonai remiasi vien

Skaitytojų Pastabos.
' Gerb. S. Turskiui iš Wor- 
cesterio Chicagon išvažia
vus ir worsecteriačiai ir chi- 
cagiečiai verkė; vieni paly
dėdami, kiti pasitikdami. 
Man žingeidu, katrie iš 
džiaugsmo, o katrie iš gai
lesčio verkė?

« « ♦

Girdėjau, kad daktaras 
Šliupas iš piktumo net bar
zdą apsispjaudė, kada so
cialistai išvilko prieš visuo
menės teismą jo melus. Py
kstantis melagis su ap
spjaudyta barzda da blo
giau išrodo.

* ♦ *

Lietuvių kunigai, maty
dami, kad mokytesni žmo-

taip atvarai demonstruoja 
prieš kiekvieną žingsnį prie 
vienybės, ir tuo pačiu laiku 
stato obalsį: 
darbininkai,

[Tai daugiau da, negu keis
ta.

puikiIknyga.
"Naujienos" išleido pui

kią knvgą, vardu "Socializ
mo Minties Blaivumas.” 
Kaina 75c., apdaryta $1.00. . v .

nerado. Taip sako net pati čia taip pykti?
L Cl, LVaiHG j

"Drau- Verta ją įgyti visiems.

.x

( liaiiU) nau mvnj vvuiu uuiv 
nės nuo jų bėga, nusprendė 
važiuot pas "šventą tėvą,’’ 
kad padarytų stebuklą^— iš 
vieno padarytų du. Štai ku
nigas Bartuška nuvažiavo

Gal būt, kad jie patįs tik kulipka. Kitokio vaisto Ryman, pabučiavo švento 
rzv ininni, TlOŽlTlO A vHnirnnnhia iin IT* (T 54 Vfi V54Y*Hf>

! tiesa, kad jis pašautas. Ši- užbaigia skerdynėmis. Tai "kunjgas-daktaras 
[tokią nuomonę paremia ir f 
[ta aplinkybė, kad sugrįžus į kuomet vienas iš jų tampa 
• T

jie nežino. Argumentus jie tėvo šliurę ir gavo vardą
ktaras." Kuni- 

kogi čia jiems taip staugti, gas Bučvs tą-pat padalė ir 
_ ---- *■ --—iS j*; *•—gavo vardą "kunigas-ĮBofe-

laivui į Seattle, policija tuo-į nudėtas tuo pačiu būdu, ku- sorius.” Iš to išeina, kad 
-------- — žmones ant jo ri jie visi užgiria? Valdo- šventas tėvas netik šventuo- 

arestavo, uet darant pas nai išžudo Tmlionus; lunati- sius moka fabrikuoti, bet ir 
juos kratą ginklų pas juos kas nužudė tik vieną. Kogi , mokslo vyrus. Well, who is 

.......................... ’next? J. J. W.

jaus visus : - , - -
areštavo, bet darant pas'nai išžudo milionus; lunati-



Už pagarsinimus nei redakci-l 
ja, nei administracija neatsako. 
Skaitytojai patįs turite save 
daboti ir jokiems daug žadan
tiems už maža pinigų apgarsini
mams netikėti ir pinigų nesiųsti 
nepersitikrinus jųjų žadamais 
daiktais. Dažniausia tokie skel
bimai esti tik pigi apgavystė ir 
iš negudrių žmonių pinigų vi
liojimas. 

mSPONDENm
GIRARDVILLE, PA. 

Lietuvių Diena ir aukų 
rinkimas.

Vietinis klerikalas Augu- 
staitis ir keturi jo pagelbi- ; 
ninkai dėjo visas savo pas- • 
tangas, kad neleidus L. Š.F. 
šalininkams rinkti aukų per 
Lietuvių Dieną. Pirmiau
siai pasiųsta du pakaliku A. 
ir R. darban; tie bėgiojo 
per visus biznierius ir kalbi
no, grąsino, kad nieks iš jų 
neduotų aukų L. Š. F. pa
siųstiems rinkikams. Tam 
savo žemam tikslui atsiekti 
jie nesidrovėjo niekingiau
sių melų, kurstė, kad tie, ku
rie yra davę aukų L. Š. Fon
dan, atsiimtų jas atgal, nes 
L. Š. F. renkąs aukas tik sa
vo partijos reikalams, o ne 
nukentėjusiems šelpti. At
sirado tokių tamsunų, kurie 
tiems melams patikėjo. Gi 
pats klebonas skundė pir
meivius vietos miesto val
džiai, prašė jos, kad neleis
tų aukų rinkti į L. Š. Fondą, 
tečiaus tos jų pastangos 
niekais nuėjo, L. š. Fondo 
kolektoriai rinko aukas ne
siklausę musų žandarų lei
dimo. Rinko netik Girard- 
villėj, bet ir Centrelėj ir 
Ashlande.

Kas gi tie žmonės, kurie 
L. Š. F. kolektorius netik 
kad šmeižė karčemose, bet 
ir gatvėse užpuldinėjo? Kas 
yra Augustaitis — jau šios 
visos apielinkės žmonėms 
yra žinoma, kad tai reak- 
cionieriškiausias klerikalas. 
Jo pagelbininkas: Glinskas 
per 10 metų buvęs širvydi- 
niu socialistu, balsuojančiu 
už republikonus, dabar yra 
renegatu ir keršto vedamas, 
kiek tik pajiegia, kovoja 
prieš socialistus. Antras, bū
tent želvis, buvęs Šliupo pa
sekėjas, karčeminis laisva
manis, dabar atkakliausias 
klerikalas. Šitokie žmonės 
darbavosi, kad neleidus pir
meiviams parūpinti kąsnio 
duonos iš bado mirštančiai 
Lietuvai. Reikia pasakyti, 
kad kąsnį duonos nors ir ne- 
išplėšė iš badaujančių savo 
brolių, bet jį žymiai sumaži
no. Ateis diena, kad tie 
šiandien badaujanti lietu
viai nuspręs apie tokius 
žmones.

Kad daugiau aukų surin
kus L. Š. Fondo skyrius su- • 
rengė krutamujų paveikslų : 
perstatymą. Paveikslai per
statė iš Raisto Jurgio Rut- 
kaus gyvenimą. Viršminėti 
žmonės net to perstatymo 
paskelbimus nuo stulpų dra
skė, tarsi Rusijos žandarai 
revoliucijonierių proklama
cijas, kad tik ir nuo tos pra
mogos daugiau žmonių ati
traukus.

Kartu su krutamujų pa
veikslų įplaukomis aukų L. 
Š. F. Lietuvių Dienoje su
rinkta $106.83. Pinigai pa
siųsta K. Šidlauskui, L. š. F. 
iždininkui.

F. J. Levinskas.

riai” susimetę į sandarinę 
kuopą ir stengiasi atgauti 
pralaimėtą poziciją su pa
galba klerikalų; bet pirmei
viai visuomet juos apveikia, 
statydami faktus.

Sandariečiai, suisvieniję 
su klerikalais, agituoja ir 
už kapitalistų partijų kan
didatus. 3 lapkričio buvo 
republikonų prakalbos. Kal
bėjo apie tuzinas jų. Pirmi
ninkavo sandarietis A. Kas
paras. Perstatydamas kal
bėti repub. dabartinį miesto 
majorą, jis liepė smarkiai 
suploti rankom ir šaukti... 

;Na, ir pradėjo rėkti taip 
l keistais balsais, it išalkę 
ožiai! Majoras liepė bal
suoti už republikonus. „At
eities" adm. p. Vitaitis irgi 
ragino už republikonus bal
suoti.

Lapkričio 6 Piliečių Kliu
bas sušaukė piliečius ir įvy
ko diskusijos apie partijų 
bei kandidatų gerumą, ar 
blogumą. Ėkspresininkas 
Yokavonis agitavo už demo
kratus. Krautuvininkas A- 
bračinskas gyrė republiko
nus. Anglių pardavėjas P. 
Vaičiūnas ir krautuvinin
kas H. Stankus kvietė dar
bininkus balsuoti už sočia- ; 

i listų partijos kandidatus. 
Taipgi ir kiti socialistai kal
bėjo už darbo žmonių par
tiją, o sandariečiai už kapi
talistų partiją prašė balsuo
ti. Piliečių buvo virš 300. 
Dabar darbininkai aiškiai 
pamatė, kuomi kas rūpinas.

Lapkričio 2 Piliečių Kliu
bo buvo mėnesinis mitingas. 
Čia apie vieną dalyką rei-

rėjo prakalbas.
drg. L. Pruseika iš Brookly- 
no. Prieš prakalbas Aido 
choras sudainavo kelias dai
neles. LSS. 7 kuopa aidie- 
čiams už jų simpatiją pado
vanojo gyvų gėlių bukietą.

Kalbėtojas pirmoje savo 
kalboje kalbėjo apie Ameri
kos politiką, aiškindamas 
republikonų ir demokratų 
žadamų gerovių reikšmę 
darbininkams.

Antroj savo kalboj drg. 
Pruseika kalbėjo apie Lie
tuvių Dieną, nurodydamas 
kaip klerikalai su tautinin-1 
kais ardo lietuvių bendrą 
darbą, kad neleidus pirmei
viams nukentėjusiai Lietu
vai aukų rinkti. Kalbėtojas 
nurodė, kad klerikalai tau
tininkus jau susikišę į savo 
kišenių, bet socialistų ir 
šiems pritariančių pirmei
vių negali paimti, dėlto sy
kiu su tautininkais daugely
je vietų stengiasi neprileisti 
Lietuvių Dienoj prie rinki
mo aukų.

Turiu pridurti, kad Ro- 
chesteryje kaip tik ir dirbo 
tąjį juodą darbą mūsiškiai 
klerikalai su tautininkais. 
Jiems pasisekė atitraukti 
nuo alkstančių savo brolių 
kąsnį duonos, kurį galėjo 
parūpinti pirmeiviai, jei bu
tų galėję rinkti aukas gat
vėse. Berods, mūsiškiai at
žagareiviai nepajiegė sulai
kyt pirmeivius nuo rinkimo 
aukų nukentėj’usiems šelpti, 

kia paminėti. Sandarietis bet visgi ačiū jų partizantiš- 
Alasevičia padarė įnešimą, kumui, progresvviškoji mu- 
kad paimt nuo Liet, šelpimo su visuomenės dalis turėjo 
Fondo $50.00 ir atiduoti 
„Lietuvių Dienos’’ fondui. 
Mat 1914 metais Kliubas pa
skyrė $50 ir vienbalsiai nu- ____
tarė, kad kliubo valdyba ati- šaukė viešą 
duotų tuos pinigus L. Š. F., * * 
bet valdyba iki šiol da to _____ __ ___ _
nutarimo neišpildė. Dabar tečiaus surinkta auku $152. 
ji pasiaiškino, kad nedavusi 70c. Tas vra aiškiu priro- 
delto, kad Fondo kasierius dvmu, kad pirmeiviams 
p. Šidlauskas turįs daug pi- daug labiau rupi šelpti nu- 
nigų fonde... 0 kai pinigus kentėjusius negu atžagarei- 
paskvrė, tai fonde buvo tik viams
3 tūkstančiai. Na ar gra- Nutarta antrą viešą pir- 

|ZU taip elgties. Toks pir- meįvįų susirinkimą sušaukt 
mimnkas daro gedą visai - - - —

; draugijai; pažadėta ir ne
duot, reiškia tyčiotis iš tos 
įstaigos. Nors daug narių 
priešinos, bet jis nepaisė ir 
leido balsuoti. hcz.uu<ii<ij ,.■■ , - .toks: kad atimti iš L. Š. F. ?!*!įLkam PT5rt.lz.an: 
27 balsai, kad ne — 23. Bet 
sulyg čarterio negali pini
gų išduoti „Lietuvių Die
nos” fondan, mat čarteris 
reikalauja vienbalsiai nu
balsuoti. Kaip tas užsib
aigs, pranešiu vėliau.

Mitinge buvo nominuota 
nauja valdyba. Į pirminin
kus yra 3 kandidatai, vie- 

i nas iš jų, Adomaitis, pirmei- 
|vis.

I

ROCHESTER, N. Y.
Drg. Pruseikos prakalbos, venančių lietuvių, 
LSS. 7 kuopa 29 spalių tu- d«ka sumanesnių ir daugiau 

Kalbėjo dalyk«. žinančių vyr1, <W- 
; ko išaiškinimui pavyko f" 
’ čia suorganizuot aukų rin
kimo darbą. Berods buvo 

i pasižadėjusių aukas rinkti 
apie 20 asmenų, bet dienai 
atėjus paliko tik 4 žmonės, 
kurie išsirūpino gaut mies
to valdžios leidimą ir paskui 
rinkti aukas. Ir galima pa
sigirt, kad pirmas laportie- 
čių lietuvių žingsnis nusise
kė gerai. Surinkta $44.75. 

Be to krikštynose pas drg.
Joną Žeką i 
svečiai suaukavo $9.65. Pri- nukentėjusiems. 
dėjus prie sukolektuotų, vi- ~ ** -- - - 
so pasidaro $54.40. Pinigus 
pasiųsta L. Š. Fondo kasi- 

,ninkui K. Šidlauskui 2 d. 
lapkričio 1916 m.

Albinas Baronas.

lankė vos trečia dalis čia gy- 
vienok

niekad nebeduosiąs. Daly- vėse aukas rinkti. Vietos 
kui išsiaiškinus, kad musiš- mūsiškiai katalikai ir tauti- 
kiai katalikai begėdiškai ninkai leidimo negavo, to- 

Spalių 24 d. čionai įvyko primelavo, kunigas svetainę dėl prisidėjo prie socialistų 
■ duoda ir toliaus. ir aukas rinkome išvien, su-

I sitaikę Bostono išlygomis, 
j t. y., kad surinkti pinigai 
butų siunčiami per Raudo
nąjį Kryžių Vilniun vietos 
komiteto nurodytų žmonių 

j vardu, kitaip sakant Agro
nomijos ir Teisių Draugijai. 
Aukų surinkta $147.76. Pi
nigai jau pasiųsti.

Sakalėlis.

MIDDLEBORO, MASS. 
Lietuvių Diena ir Bagociaus 

prakalbos.

duoda ir toliaus.
Dabar rengiant Raudono

sios Sąvaitės prakalbas tie 
patįs katalikai iškalno ren
gėsi prakalbas suardyti su- 

Lietuvos istoriją, karės bai- kėlimu svetainėje triukšmo. 
' senybes ir dabartinį lietuvių Bet besirengdami vieni tiek 
padėjimą. Nors anglų ne
daug tesusirinko, bet į sve
timtaučius Bagociaus pra
kalba padarė gilų įspūdį. 
Tame susirinkime surinkta 

. _. aukų $32.60. Padengus lė- 
susirinkusieji šas, keliatas dolerių da liko

ir miesto svetainėje visų vie
tos lietuvių trijų srovių ben
drai surengtos prakalbos. 
Kalbėjo F. J. Bagočius ang
lų kalboj, išaiškindamas

pasitenkinti vien susirinki
mu ir to susirinkimo au
komis.

Spalių 31 d. pirmeiviai su- 
“j susirinkimą. 

Nors tą vakarą buvo lietus, 
ir žmonių susirinko mažai,

RUMFORD, ME. 
Lietuvių Diena.

Lietuvių dienoj aukoms 
rinkti Jonas Viskontas, St. 
Baublis ir Fr. Laureckis su- 

Į organizavo » aukų rinkimo 
darbą. Aukas rinko apie 
30 kolektorių, surinkta 260 

i dolerių (ar 2 šimtai šešias
dešimts keli.)

Rumforde su jo priemies
čiais gyventojų priskaito
ma apie 9 tūkstančiai, tarpe 
tų apie 7 šimtai randasi lie

tuvių. Kadangi šiuo tarpu 
darbai čia gerai eina, tai iš 
tokio skaitliaus gyventojų 
aukų permažai. Patįs lie
tuviai juk bent dusyk tiek 

I galėjo suaukauti. Matyt, 
kad toli gražu ne visi auka
vo. Kada vieni dirbam ir 
vargstame, kiti lietuviai da 
tyčiojasi iš kolektorių. Tū
li kolektoriams prašant au
kų badu mirštantiems bro
liams atsako: „Verčiau aš 
tuos pinigus pragersiu.” 
Tokius sutvėrimus tik jau 
prie žmonių priskaityt ne
galima. Neprotingas gy
vulys iš nelaimės gelbsti gy
vulį, gi čia nevos žmogaus 
vardą nešiojantis į pagalbos

paėmė „ant drąsos,” kad ne- 
pajiegė į svetainę atrėplio
ti, kiti, kurie girti atėjo, iš
siblaivė beklausydami kal- 
bėtojaus kalbos, kuris taip 
pataikė užinteresuoti klau
sytojus gvildenimu darbi
ninkų klausimų, kad svetai
nėje viešpatavo pilniausias 
ramumas ir tvarka. Pra
kalba padarė gerą įspūdį.

Raudonosios „Kovos” nu
meris, kiek buvo partrauk
ta, visas išparduota.

Žmonių susirinko gana 
daug, kaip da niekad jų čia 
tiek nebuvo. F. P.

Kas mums rašoma.

5 lapkričio.
Taigi laikas bus geriau- j 

siu teisėju ir parodys visuo- Į 
menei teisybę, o toji visuo-’ 

Rezultatas mene pataikys teisingai nu-;

tiškumas, o kam Lietuvos 
gelbėjimo reikalai.

žaibas.

Kariškas žvalgas.

LA PORTE, IND.
„Ir mes prisidėjom.” ..

Šitokiu antgalviu galima 
užvardinti La Porte, Ind. 
miesto lietuvių pirmą pasi- 

j_ rodymą plačiosios visuome
nės darbo lauke.

Šiame miestelyje nuo se
nai lietuvių gyvena ne visai 
menkas būrelis, bet musų 
spaudoje ši vieta niekad ne
buvo minima, nes čianykš- 
čiai lietuviai nieko visuome
niško iki šiol neveikė. Veikt

MONTELLO, MASS. 
Lietuvių politikos bruožai.

Apie dešimts metų atgal, 
atžagareivių lyderiai čia tu
rėjo nemažą įtekmę į lietu
vius ir sulyg jų nurodymų 
buvo viskas veikiama. Lie
tuviai turėjo neprigulmingą 
bažnyčią, bet atgaleiviai ją 
aprašė Rymo trustui. Taip 
jau jie buvo išrinkti ir Liet, 
taut. namo Draugijos val- 
dybon; tad paskelbė, buk 
namas bankrutyja... Tuo
met progresyvė visuomenė 
juos prašalino, o pradėjo 
dirbti bendrai su socialis
tais. Dabar minėti ’lyde-

Spalių 29 d. baptistų baž
nyčioj buvo parengta „Lie
tuvių Nedėlia” (Lithuanian 

! Sunday). Cambridge’aus
; Laisvės choro kvartetas, ve
damas B. A. Simanavičiaus, 
sudainavo keliatą lietuviš
kų dainų, ir kaikurie drau- 

' gų paaiškino mirštančios 
Lietuvos gelbėjimo reikalą. 
Čia aukų surinkta 18 dole
rių.

’ Lietuvių Dienoj aukų su
rinkta nukentėjusiems išvi
so $518.59. Didžiausia au- 

I ka gauta iš Lietuvių Koope
racijos bendrovės —$100.00. i 
Gatvėse, dirbtuvėse ir t t L 
surinkta $270.00. Nuo lie- b°s ]r mitmgai. 
tuvių atskirai surinkta 192 
dol. Atėmus kažkurias lė
šas, Lietuvai lieka $$518.59.

Pinigai pasiųsta per Bos
tono bendrąjį kom-tą Rau 
donajam Kryžiui su nuro
dymu, kur turi būt aukos 
pasiųstos.

Reikia tarti ačiū Laisvės 
choro kvartetui už patarna- 

ivimą, taipgi Y. M. C. A. se
kretoriui Mr. A. H. Wardle, 
kuris darbavosi daugiau, 
negu patįs lietuviai, kad tik 1 
kuodaugiausiai aukų su
rinkus. Taipgi darbavosi ir 
M r. Albert Thomas, miesto 
viršininkas, už ką tariame 
jam viešą ačiū.
Tečiaus reikia ištarti viešą 

papeikimą airių katalikų 
kunigui, kuris, norėdamas

prašymą šitaip atsako. Tai darbą suardyti^per
jau prasčiau negali būti.

Daugiausiai aukavo iš
mintingesni darbininkai — 
biznieriai mažai kas davė, 
o jei davė, tai nedaugiau 25 
centų. Vyriausias musų 
teisėjas aukavo net 9 cen- 

Itus! Vietos šerifas aukavo 
5 dolerius, taipgi tūla mote
ris anglė aukavo 5 dolerius, 
už ką jiems reikia tart ačiū. 
Jonas Viskontas ir Matuzas 
davė kolektoriams po apie- 

j linkę važinėti automobilius, 
i Daugiausiai aukų surinko 
Jonas Zadeikis, būtent 45 
dolerius ir 29 centus, kiti 
po mažiau.

Petras Skudas.

KULPM0NT, PA.
F. J. Bagociaus. 

prakalbos.
Pirmos Bagociaus prakal

bos įvyko čionai ir padarė negalėjo, nes tarp laportie-
ant žmonių gerą įspūdį, čįų lietuvių nėra jokio sąry- 

I Žmonių, kaip ant šios kolo- šio — jokios draugystės, 
nijos, susirinko gana daug, £as ristll J1! spėkas, reika- 
nemaža ir moterų. Aukų hngas bent kokiam bend- 
lėšoms padengti suaukauta ra™ darbui atlikti. Tečiaus

EAST CHICAGO, IND 
Kaip yra, o kaip aprašyta.

„Keleivio” No. 43 kores
pondentas, pasirašęs M. P. 
raidėmis, rašo, kad šv. Sta
nislovo draugija, kurią jis 
pavadino „bobute,” kasžin 
kur dingo ir neprisideda 
prie aukų rinkimo. Tuo 
tarpu Šv. Stanislovo draugi
ja turėjo išrinkus kolekto
rius ir aukas rinko kaip ir 
kitos draugijos, ir nemažai 

, kurie per-

Easthampton, Mass. Spa
lių 22 d. susirinko apie 30 
ypatų į namus po numeru 6 
Grant st., kad pasitartus a- 
pie Lietuvių Dienos reika
lus, katalikas perskaitė Am. 
Liet. Centr. Komiteto infor
macijas, socialistas gi paaiš
kino, kad trečia dalis bend
rai surinktų pingių turi būt 
siunčiama per L. Š. F. Ka
talikai vietoj tartis išbėgo. 
Rinko aukas vieni, bet su
rinko tik 62 dolerius.

Tai mat, ką pridarė tas 
„centras.” Čiru-viru vaiks.

WEST LYNN, MASS. 
Lietuvių Diena ir Raudonoji 

Sąvaitė.
Niekuomet nebuvo taip 

suj’udę vietiniai lietuviai, 
kaip prieš Lietuvių Dieną. 
Beveik kas vakaras prakal- 
___________ _ Kalbėjo 
miesto majoras, miesto su
džia, kongresmanas, anglų 

. kunigas ir dar daugelis kitų 
anglų kalbėtojų. Kiekvie
na draugija prieš tą dieną 
rengė prakalbas. Tose pra
kalbose aiškino, kad reikia 

i vienytis, reikia palikt par- 
I tvviškumą. Taip ir atsiti
ko. Visi ėjo petis į petį. 

(Laike rinkimo vienoj gat- 
i vėj, žiūrėk, stovi socialistas 
su dėžutė, kitoj gatvėj kata
mi___ Ir atėjus laikui kož
nas skubinasi, neša surink
tas aukas į vieną krūvelę. 

(Kaip tai yra malonu, kaip 
tai džiaugiasi širdis protau
jančio žmogaus.

Gatvėse surinkta suvirs 
,500 dol. Butų surinkta dau- 
! giau, bet pas mus mažai bu- 
j vo kolektorių. S. Zaleskas 
i padovanojo 5 dol. vertės dė
žę saldainių tam kas dau
giausia surinks. Laimėjo 
panelė P. Žvingiliutė, kuri 
surinko virš 39 dol. Poni 
Miglinienė surinko 37 dol. 
Kiti kiek mažiaus.

♦ ♦ *

Lapkričio 5, vietos lietu
viai socialistai apvaikščiojo 
Raudonąją Sąvaitę. Buvo 
surengę prakalbas. 'Nors 
kuopos čia nėra, bet atsira
do geros valios draugų, ku
rie visgi paminėjo tąją dar
bininkų sąvaitę. Kalbėjo J. 
Neviackas. Kiek man atro
do, tai drg. Neviackas yra 
vienas iš socialistų kalbėto
jų, kurie palieka ramybėje 
kunigus su gaspadinėmis. 
Likosi atgaivinta kuopa iš 
8 narių. Keliato nenorėjo 
priimti, todėl, kad myli iš
sitraukti. Išparduota ke
liolika „Kovos” raudono nu
merio ir užrašyta kitų laik
raščių. Linkėtina L. S. S. 
61 kuopai būti žibintuvu 
tarpe Lynniečių. Gaila tik, 
kad pas mus stinga gabių 
spėkų. Lipčius.

kai-kurių katalikų intrigas, 
paskelbė bažnyčioje, kad 

. „polenderiai” rinks aukas 
nei d. novemberio, bet 2 d. 
Ir kada rinkikai nuėjo dr 
pas jį kolektuodami, jis juos 

■ su nieku nustūmė. Tokia 
tai kunigo katalikiškoji do
ra. Middleborietis.

Scranton, Pa.— Lietuvių 
Dienoj į šv. Juozapo parapi
jos bažnytini skiepą susi
rinko aukų rinkėjai, tarp 
tų buvo ir pats daktaras 
Šliupas. Turbut pergarsiai 
jiems tik šnekant, kun. Ku
ras atbėgęs visus išvijo lau
kan.

Taip ir dr. Šliupui reikėjo 
ausis suglaudus klausyt 
dvasiško tėvo įsakymo.

Scrantonietis.

Ottawa, III.— Lietuvių
Dienoj iš Spring Valley ke
turios mergaitės ir dvi mo
terį čia per visą dieną rin
ko aukas. Kiek jų čia, jos 
surinko — nežinia. Tik rin
kėjos vertos didžiausio pa- 
girimo už tą sunkų pasi
šventimo darbą gelbėti mir
štančius brolius.

J. J. Matalon.

X

Coalgate, Okla.— Šiuomi 
pranešu lietuviams, kad 1 d. 
lapkričio čionai išėjo į strei
ką anglių kasyklų darbinia- 
kai, delei to, kad kompanija 
atsisakė pasirašyt ant kon
trakto, kuris jai pasirodo 
negeistinas.

Kadangi daugelis per lai
kraščius manęs klausė apie 
darbus Oklahomoj, tai tegu 
nevažiuoja į čia, ypač ang
liakasiai, nes kasyklose da
bar streikas F. Valaitis.

HUDSON, MASS. 
Raudonoji Sąvaitė.

LSS. 223 kuopa surengė 
Raudonosios Sąvaitės arba 
agitacijos prakalbas. Kal- 
bėtojumi buvo drg. Stalio- 
raitis iš New Britain’o. Pra
kalbos padarė gerą įspūdį.

Musų miestelyje yra da 
daug tokių žmonių, kurie a- 
pie socialistus tiek žino, ne
lyginant višta apie barome
trą. Jie socialistus laiko ko
kiais tai baisiais sutvėri
mais. Jeigu susieina ir pa
mato, kad socialistai tokie 
jau žmonės kaip ir visi kiti, 
kad paklausi kodėl bijo so
cialistų, jeigu nieko baisaus 
ant jų nemato, tai tokie 
žmonės, nežinodami ką be
sakyti, atsako, kad socialis
tai negeri ir gana. O ko
dėl negeri, mažiausio supra
timo neturi, kad nurodžius 
socialistų reikalavimų blo
gumą. Mat tokie žmonės 
apart kazyrų nieko daugiau 
neskaito, nieku daugiau neį
domauja — visai neįstabu, 
kad nieko nežino negut tai, 
ką išgirdo nuo tokių pat 
neišmanėlių apie socialistus.

Po paskutinių čia buvusių 
Bagociaus prakalbų kai-ku
rie dievočiai net buvo nuėję 
pas baptistų kunigą, kad 
neduotų socialistams sve
tainės. Pripasakojo jam vi
sokių prasimanymų. Tasai 
kunigas, kada antru kartu 
socialistai nuėjo pas jį 
vėl nusamdyti prakalboms 
svetainę, pasakė, kad to
kiems baisiems žmonėms,* 
kaip socialistai, jis svetainės miesto valdžios leidimą gat- šas žuvo.

Portage, Pa.—Čionai Lie
tuvių Dienoj rinkti aukų 
nukentėjusiems nuo karės 
lietuviams buvo išrinkta 3® 
kolektorių. Auku surinkta 
$137.50.

Buvo čia tokių lietuvių, 
kurie vietoje duot kelis ska
tikus mirštantiems bro
liams, kad gelbėjus juos, da 
iškoliojo. Ačiū jiems.

Jonas Ambrozaitis.

I

I
lesuiiiB paueiigvi suaukauta -y--— —------ —1
6 doleriai su centais. Lite- nežiūrint to, kad cianyks- surinko pinigų, .

ciai lietuviai net kits kito duoti kasienui A. Kainui, 
nepažįsta bei nenori pažinti, bus greitu laiku persiųsti 
visgi ir tarp jų atsiranda, Raudonajam Kryžiui. Su- 
kurie skaito lietuviškus lai-j rinko, rodos, $260.23. 
kraščius ir paskatinti žinio- Į, A. Liet. Uk. Kliubas, anot 

i mis apie kitų kolonijų lietu- Į to korespondento,taipgi nie- 
|vių darbavimąsi t ” ’ ”* ~
mirštančią Lietuvą, jie tai 

ipasirupino prikelti iš tauti- 
'nio nesusipratimo laportie- 
ičius lietuvius.

Lietuvių čia randasi 18 
šeimynų ir kuone tiek pat 
pavienių. Visiems išsiunti
nėta pakvietimai į bendrą 
susirinkimą Lietuvių Die- j 
nos reikalais. Gauta dykai 
svetainė ir 22 d. spalių įvy
ko pirmas lietuvių viešas1 

F. J. Levinskas. susirinkimas. Tiesa, atsi

raturos parduota už 3 dole
rius.

i Spalių 31 d. Bagočius kal
bėjo Frackvillėj. Čia žmo- 

I nių susirinko kiek tik galė- 
; jo svetainėje sutilpti. Au
kų surinkta 9 doleriai su 
centais. Bagociaus prakal
ba padarė gilų įspūdi.

Lapkričio 1 d. Frackvillėj 
buvo renkamos aukos nu
kentėjusiems nuo karės lie
tuviams. Surinkta 700 do
lerių su viršum.

Gilbertono ir Shenanda- 
rio pirmeiviai nerinko aukų, 
nes Šimkus su klerikalais 
pasirūpino čia suardyt lie
tuvių bendrą darbą.

gelbėti ko neveikia. Tuo tarpu A.• • . • I — — — — - - - *—
L. U. Kliubas paskyrė iš sa
vo kasos 25 dolerius nuken
tėjusiems nuo karės, taipgi 
dalyvavo lygiai su kitais ir 
Lietuvių Dienoje.

Taigi patarčiau p. M. P. 
pirma, negu rašo pjudinan- 
čias korespondencijas, pa
tirti teisybę. Melagingoms 
korespondencijomis tik ne- 

svetainė ir 22 d. spalių įvy-| sutikimas sėiama.
L. A. U. Kliubo raštin.

F. Kanuševičius.

I

MUSKEGON, MICH. 
Raudonoji Sąvaitė ir Lietu

vių Diena.
Spalių 29 d. įvyko LSS. 

246 kuopos surengtos pra
kalbos apvaikščiojimui 
Raudonosios Sąvaitės. Kal- 
bėtojumi buvo pakviestas d. 
J. M. Stankus iš Grand Ra- 
pids. Prakalba padarė ge
rą įspūdį, ką liudijo susirin
kusios publikos delnų ploji
mas. Žmonių susirinko ne
mažas būrelis. Reikia pa
žymėti, kad šios prakalbos 
buvo pirmutinėmis lietuvių 
kalboj prakalbomis^ nes lie
tuviai čia vos tik pradeda 
busti.

Delei Lietuvių Dienos au
kų rinkimo ta pati socialis
tų sąjungos kuopa išgavo iš

Hartford, Conn.— Lietu
vių Dienoj aukų nukentėju
siems nuo karės lietuviams 
čia surinkta $2,162.00. Au
kas rinko tik vieni klerika
lai. M. Giraitis.

Akron, Ohio.— Mėnesi 
laiko tam atgal čia užsimu
šė Juozas Mikalauskas, 45 
metų nevedęs vyras. Mir
ties priežasčia buvo girtuo
kliavimas. Tautiškoj smuk
lėj gerai yišsitraukęs svaiga
lų. girtas ėjo namo šalimais 
miesto ir įkrito į 30 pėdų 
duobę. Rado jį sulaužytais 
kaulais da pusgyvį, nugabe
no ligonbutin, kur ir mirė. 
Palaidota jį miesto kapinė
se, nes nieks neatsišaukė, 
kad paėmus jo kūną.

Spalių 17 d. Joną Janavi
čių užmušė traukinys. Dėl 
girtuokliavimo jis buvo pa
metęs moterį ir vaikus, pa
siliko valkata ir taip varg-

S. Sfcig.

I
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ka SAKO NISLINČIUS. “Jeszcze Polska nie 
zginela!...”

muoja apie ui "Dziennink; Susivienijimo Klausiniu.
I

Revoliucija.

Y į,

lM

Mieli mano klausytojai, l 
šiandien aš jums pasakosiu 
apie revoliuciją. Tik nenu
sigąskit. Aš nekurstysiu 
revoliucijos, nes jos ir nega
lima sukurstyt. Ji ateina 
pati, kaip pats ateina ir že
mės drebėjimas. Aš tik pa
sakysiu Jums, ką aš apie re
voliucijas mislinu ir kaip 
jos man išrodo.

Revoliucijomis vadinasi 
dideli sukilimai. Jos ateina 
civilizacijos valyti. Jos iš
valo ją taip, kaip galinga
sis graikų Herkulis valyda
vo senovėj arklydes.

Jokia galybė pasaulyje 
sulaikyt jų negali. Jos yra 
nesulaikomos. Jos eina kaip 
audra. Didžios kraujo ju
ros apsiaučia viską. Puola 
galingiausi svieto valdonai, 
griūva tvirčiausi sostai.

Revoliucija eina.
Joje girdėti baisus šauks

mas vergų, kurie sukilę 
šluoja savo engėjus. Joje 
skamba džiaugsmingi šauk
smai žmonių, kurie ilgai gu
lėjo paiminti po valdonų pa
du, dabar pakilo kaip vulka
nas. Joje skamba trium
fuojantis balsas naujos ga
lybės, kuri triuškina senąją 
galybę. Tai umus ir baisus 
išsiveržimas užgniaužtų no
rų ir troškimų. Tai masinis 
žmonių protestas prieš 
skriaudas. Tai pagiežos iš
siliejimas. 7 ‘
tams. C_______ _____
sios tvarkos. Naujo gyve
nimo pradžia — Mišinys

~ žmogų augštyn, pakol jisai 
lieka dievu.

Nuo to laiko, kaip pirmu 
syk dausoje susitiko du ato
mai ir padarė pasauliui pra
džią, pirmyneiga eina vis 
revoliucijos keliu.

Revoliucija remiasi nuo
latinio augimo logika. Gam
toje mat viskas auga. Vis
kas keičiasi. Žmogus gim
sta iš motinos iščių — gėlė- 
atidaro savo grožė pasauliui 
tik iš bumburo išsprogus — 
vienas daiktas darosi ris iš 
kito — ir darosi per skaus
mą — revoliucijos keliu.

Net danguje be revoliuci
jos negalėjo apsieiti.

Liucipieris apskelbė kovą 
Dievui.

♦ ♦

Dabar ji vėl ateina. Ji 
jau nebetoli. Ant horizon-J 
to galima matyti jau dulkes, 
kurios kįla iš po jos baisaus 
vežimo ratų. Nuo jos klai
kios, rijančios ugnies ratų 
pradeda jau nušvisti visa 
apyregė.

Ji ateina.

i Ludowy:
„Ant buvusios lenkų re- 

publikos žemiu dabar eina 
kruvini mūšiai. Tie mūšiai 
eis ir toliaus, tečiaus su tuo 
skirtumu, kad kas sykis di- 

■ desnę rubežiaus liniją dengs 
lenkų kariumenė, po lenkų 

i valstybine vėliava. Vokie- 
; čių ir austrų kariumenė iš 
I Lenkijos trauksis, užleisda- 
1 ma savo vietą musų kariu- 
menei Musų gi kariumenė 

i spirs iš Lenkijos rusų karei
vį, kuris nuo šios dienos jau 

Į be jokios priedangos turi at
virai lošti musų liuosybės 
plėšiko rolę.

"Išplėtimas Lenkijos ru
bežių Rusijos linkui priguli 
vien nuo lenkų ginklo per
galės, o rusų kariumenės 
nelaimės.”

Ir taip kalba socialistų 
! laikraštis, apjakęs patrioti
šku fanatizmu.

Tiesa, kiekvienos tautos 
socialistai kovoja už laisvę 
ir negalima butų nieko už
mesti lenkų socialistams,

!$ AMERIKOS

1,500,000 BALSŲ PADUO
TA Už SOCIALISTUS.
Nors pilnų žinių da nėra, 

bet iš tų, katros jau yra, ap
skaitoma. kad šiuose rinki
muose už socialistus balsa
vo 1.500.000 žmonių. Tą 
pripažįsta iau ir kapitalistų 
spauda. Tiesa. Allan Ben- 
son, socialistų kandidatas į 
prezidentus, visų tu balsų 
negavo, nes daugelis žmo
nių, pritariančių socialistų 
partiiai, atidavė savo balsus 
už Wilsoną. kad tik nelaimė
tų republikonas Hughes. 
Bet ant kitų valdininkų jie 
vistiek balsavo už socialis
tų kandidatus.

Iš New Yorko socialistas 
Londonas likos antru kartu 
išrinktas į Kongresą. Socia
listas Šiplakovas iš New 
Yorko ir Whitehom iš 
Brooklyno išrinkti New 
Yorko legislaturon.

Pennsylvanijoj socialistas 
Maurer išrinktas antru kar
tu.

Bostono „Herald” rašo, 
kad du socialistai išrin
kti legislaturon Californi- 
joj, 2 Minnesotoj, 9 Wiscon- 
sine, 1 Vermonte, 1 Rhode 
Island, 1 Massachusetts, 1 

Mirti?* despo- Floridoj ir 1 Montanoj. Ok- 
Griuvimas netiku- lahomoj 6 socialistai, išrink-

ti pavieto šerifais ir kito- 
_ kiais valdininkais.

kraujo,"dulkių ir idėjų* Ki-! Minneapolio mieste išrin-
kta socialistas majoras, du 
miesto tarybos nariai, vie
nas mokyklų valdybon ir du 
valstijos legislaturon.

Tai da negirdėtas socialis
tu pasisekimas.

—

limas mielių. Audra — bai
si, neapribota, džiovinanti 
audra.

Revoliucija siaučia.
Žmonės kįla su dideliais, 

šviesiais protais, kurie sa
ko, kad jos neturėtų būti
— kad jos reikėtų vengti.! 
Bet galima juk pasakyti, Z™ 916’(X?)^1^1916I^- 
kad ir audros neturėtų būti ?av? J»500,000, o 19-0
— kad įsiutusi jura neturė- metais rinkimus pilnai lai
tų apsiausti laivą — kad mes- _______
obuolys neturėtų puti — Klerikalai ir tautininkai 
kad pasaulis neturėtų nusi- kajp kukuiju bumą užsikim- 
dėvėti. Galima pasakyt, Kad §0 jr nesako> kacj socialistai 
žmones neturėtų senti ir _ _ .
mirti. Pasakyti 
daug kas, bet pasakymu ne- ga dvigubaL

Socialistai 1912 metais

Klerikalai ir tautininkai

nyksta, kada jų balsų skait- 
galima jjus per keturis metus užau-

galima pakeisti gamtos įsta-1 
tymų. Didžiausis protas 
nepanaikins įstatvmo, kuris 
išmestą oran akmenį pn- ^“rinTrmkr^naiktao6^ 
verčia kristi žemyn. Di
džiausis protas nepanaikins 
įstatymo, kuris liepia žmo
gui mirti.

Kaip žmogus turi pasenti 
ir mirti, užleizdamas rietą 
jaunesniam, taip ir žmo
gaus gyvenimo tvarka turi 
pasenti ir griūti, užleisda
ma rietą naujai. O tas ir 
yra revoliucija. Ji neišven
giama, nesulaikoma ir ne- Hughes, nes jis priparodvtų 
apribuojama. Amerikos visuomenei, kaip

Revoliucija yra Įžanga Į Demokratų partija privedė 
naują gyvenimą. Yra tai šalį prie prapulties krašto ir 
garbinga, bet podraug ir kaip Republikonai įstumia 
baisi nermaina. Ji veda ją į tą prapultį.

Uncle Dudley ”Globo” edi- 
toriale sako, kad šie „vagili- 
_________ ___________ vi

suomenės užsitikėjimą se
nomis partijomis. Gaila, 
kad tas pirma neįvyko, o 
šiemet visuomenė nebūtų 
taip apsivylus, rinkdama į 
viršiausiu valdininkus kapi
talizmo atstovus.

Wilsonas pagaliaus ne
garbingai rinkimus laimėjo. 
Gaila, kad juos pralaimėjo

kta Wilkes-Barrių konfe
rencija, tik dabar šaukti jau 
visas sroves.

Michelsonas vėl nurodo, 
kad būdas konferencijai ar. 
suvažiavimui šaukti tai jau 
antraeilis dalykas. Svar-i _ .
biausis klausimas čia yraizavęs „Neutral Conference 
pamatas. Visų pirmiausia, Committee, taikos šalinin- 
reikia surasti pamatas, ant i kų komitetas, kuris darbuo- 
katro butų galima šelpimo Jasi, kad įtraukus neutrales 
darbe susivienyti, o kaip su- į valstybes, veikmėn, idant 
---• ..... . —’— x-‘ ----'tos pasistengtų priversti

kariaujančias valstybes bai
gti karę.

Tasai komitetas pasirūpi
no jau, kad Anglijos kara
lius Jurgis V gavo daug pe
ticijų su 1,500,000 parašų tų 
žmonių, kurie reikalauja 
kuoveikiausios taikos.

Francuzijoje tas pat de
dasi. Francuzių moterų ly
ga padavė senatui peticiją, 
reikalaujant iš Francuzijos 
diplomatijos panaudoti vi
sus galimus budus, kad ka
rei padėjus galą ir apsaugo
jus šimtus tūkstančių žmo
nių gyvastį.

Poni R. Shilley, Neutral 
Conference Committee or
ganizacijos pirmininkė, ap
reiškia, kad organizacijos 
biuran iki 7 d. lapkričio su- 
siųsta keliolika milionų pa
rašų, susiųstų iš kariaujan
čių valstybių nuo žmonių, 
kurie reikalauja kuovei-

Pereitam „Keleivio” nu
meryje mes jau rašėm, kad 
šiomis dienomis So. Bosto
ne buvo visų sriovių inteli
gentijos susirinkimas, kur 
kilo mintis suvienyti visus 
šelpimo fondus.

Tam susirinkime buvo nu
rodyta, kad dabar daug yra 
tokių vietų, kurių žmonės 
nepritaria nė vienam fon
dui. Jie renka aukas ir 
siunčia jas ne kuriam nors 

.fondui, bet stačiai į Lietu
vą, arba laikosi jas pas save 
pakol karė pasibaigs. Bet 
jeigu Amerikoj butų tik vie
nas fondas, jį remtų visos 
srovės, visos aukos eitų Lie
tuvon per jį ir jis turėtų 
daug didesni pasisekimą.ne- 
gu dabar turi visi musų fon
dai sykiu.

Kun. Kemėšis pakratė 
rankomis:

— Tas negalima, negali
ma. Apie tai geriau ir ne> 
kalbėkit. Visos srovės da
bar turi savo fondus ir kuri 
gi norės prisipažinti, kad 
jos fondas subankrutvjo.

Yčas sako:
— Atleiskite, tamsta ne

gerai supratote. Čia nie
kas nekalba apie fondų nu- 
sibankrutijimą. Visi fon
dai parodė labai daug gyvy
bės ir daug nuveikė. Bet 
galima pasakyt, kad trijų 
fondų idėja nusibankrutijo. 
Lietuvių Diena parodė, kad 
renkant aukas visoms sro
vėms išvien pasekmės yra 
daug geresnės.

— Tas labai gerai paša-

Lenkai apsvaigo nuo 
džiaugsmo.

Vokietijos ir Austrijos val
donai davė jai teisę gyventi 
ir tvarkytis neprigulmin- 
gai.

Tas neprigulmybės pas
kelbimas iššaukė lenkuose 
tokį džiaugsmą, kad jų gal
vos stačiai apsvaigo.

„Visus lenkus užvaldė ne
padalinamai viena mintis. 
Po aštuoniasdešimts penkių 
metų, pirmu kartu nuo 1831 
metų sukilimo turime plotą 
laisvos, nuosavos žemės, ant 
kurios galime statyti lenkų 
valstybės rūmą.

„Baigiasi gadynė slapto, 
konspiracinio darbo. Šian
dien esam jau oficialiai pa
statyti laisvų, neprigulmin- 
gų tautų eilėj...”

Taip rašo Chicagos 
„Dziennik Ludowy.” Len
kai tvirtai tiki, kad jie jau 
laisvi. Taip ir sako jų spau- jeigu jie už tai kovotų. Bet 

jie tiki, kad tą laisvę jų tau- 
kad tai gali duot kaizeris su Au- 

.—&______ svarbos šitai strijos karalium tuomet,
’liuosvbei” priduoda lenkų I kuomet karė da neužbaigta 

socialistai. Jie mato stačiai 
išganymą Lenkijai tame, 
kad jų legijonai likos pripa
žinti lenkų kariumene ir ga
vo lenkų uniformą. Ir da 
keisčiau, kad dabar jie ren
giasi jau Lenkijos vardu ap
skelbti Rusijai karę.

Kaip tik atėjo žinia, kad 
Austrija su Vokietija duo
da užkariautai Lenkijai ne- 
prigulmybę, tuojaus Chica
go j buvo sušaukta milžiniš-_____ __ ______ _____________________ _______
kas lenkų mitingas ir pa- sąjungininkai jau pradėjo rutijo, bet jų suskaldymo 
triotiskam jų džiaugsmui visur juos spausti, tai gauti idėja nusibankrutijo — pri- 
nebuvo rubežių. L ‘ ' ----- -

”Niech žyje wolna Pols- labai svarbu. Tuo tikslu jie 
ka!’ bliovė lenkai, net sa-ir davė Lenkijai " * ‘
lės sienos drebėjo.

Kalbėtojai rėžė patriotiš
kas prakalbas ir da labiau 
kaitino publikos jausmus. 
Nurodinėjo jie, kad už šitą 
paliuosavimą Lenkijos iš 
politiškos nelaisvės reikia 
padėkot lenkų legijonoms .....
(atskiriems kariumenės bu-;lenkai galėtų tam pasiprie- 
riams), kurių organizato- sinti. Bet dabar, kad Len- 
num yra jau suspėjęs gana kija apskeibta ”neprigul- 
placiai pagarsėti Pilsudskis minga,” I * ‘ 
(kaikurie sako, kad jisai ti- ”na moskala. 
rr?8 JjetuYys): •1?.e stat0; Vokiečiams nieko gėrės- pats gyvenimas stato kliu- 

sciuška ir šaukia:
”Niech žyje Pilsudskį!”
Lenkai dėkuoja turkų . . 

sultonui.
„Kuomet nutilo džiaugs

mingi šauksmai, sako lenkų 
dienraštis, „kalbėtojas prof. 
Siemiradzkis jau nuo savęs. ga]gS da ienkams jr ne_ gj svarbu remti tas šelpimo 
pridėjo padėką turkų sulto-, dygti Ką gi tuomet lenkai draugijas, kuriose veikia 

galės vokiečiams padaryt? jiems artimi žmonės. Ir ši- 
„ ...... ’~|Betyrada didesinis pavo- ta ve aplinkybė neleidžia 

įjus. Daleiskim, kad rusai mums Amerikoje veikti šel-Į 
paima viršų ir užima ”ne- pimo darbo išvien. Bet gi 
prigulmingą” Lenkiją. Kas iš kitos pusės pažvelgus, |

atsitikti. [vietų amerikiečiai susitaikė
ir renka aukas išvien, šitas 
faktas mums parodo, kad 
visgi yra pamatas, ant ka
tro galima šelpimo darbą 
suvienyt O jei galima bu
vo susivienyt ir veikti bend
rai Lietuvių Dienoje, tai la-

da: ”Jestešmy wolni!” 
Labai mums gaila, 

daugiausia- ---

I

ir Lenkijos klausimas turės 
būt da išrištas kariaujančių 
tautų kongrese.

Da keisčiau mums išrodo 
lenkų socialistų elgimasis, 
kuomet jie organizuoja legi- 
jonus, o dabar net tikrą ar
miją ir pasakoja jau apie 
praplėtimą Lenkijos rube- 
žių Rusijos pusėn.

Žinoma, tokia lenkų ka
riumenė — tai vanduo ant 
teutonų malūno. Kuomet kyta: ne fondai nusibank-

I

šaukti suvažiavimą, tai jau 
paskui atrasime.

Yčas šitą nuomonę pa
tvirtina. Sutinka su tuo ir 
kiti.

— Tai koks gi butų tas 
pamatas? — klausia kun. 
Kemėšis.

Michelsonas pakartoja sa
vo nuomonę, kad esančius 
fondus likviduoti, o jų vie
ton steigti vieną — bendrą. 
Bet siunčiant pinigus Euro
pon, siųsti juos proporcio
naliai visoms tenai esan
čioms draugijoms, taip, kad 
butų patenkinti ir socialis
tai, ir katalikai, ir tautinin
kai.

— Bet kaip nustatyti pro
porciją? — vėl klausia kun. 
Kemėšis.

— Ją turėtų nustatyti su
važiavimas,— atsako Mi
chelsonas.

Visi su tuo sutinka. Kun- 
Kemėšis sakosi norėtų da iš
girsti, ar risi socialistai su

i

TAIKOS REIKALAVI-
MAI.

Amerikoj yra susiorgani-

lenkų pagalbą vokiečiams taria kun. T. Žilinskas. 
Kun. Kemėšis su tuo 

sutinka. Jis sako, kad 
labai ir labai norėtų. 
Įvyktų vienybė. Seperati- 
nis darbas ir vaidai visiems 
jau nusibodo. Bet visgi 
jam rodosi, kad susivienyt 
bus labai sunku.

Michelsonas kalba:
— Keista. Žmonės 

vienybės, jų vadovai 
vienybės, o betgi susivienyt 
labai sunku. Visi norim 

lenkai patįs eina vienybės, bet susivienyt ne- 
ala.” galim. Kodėl? Todėl, kad

„neprigul- 
mybę.” Mat Lenkijoj esą 
apie pusantro miliono tin
kamų kairiumenei vyrų. 
Tokia spėka gali labai daug 
nusverti. Bet paimti tą 
spėką varu negalima, nes, 
viena, tą draudžia tarptau
tiniai įstatymai, antra gi,

nio jau nereikia Ar lenkai tis. 
gaus laisvės, ar ne, jiems 
tas, žinoma, rupi kuoma- 
žiausia. Jiems tik svarbu, 
kad lenkai padės jiems ka
riauti.

Bet kas iš to lenk; ms?
Jeigu vokiečiai laimėtų ka-

• rę, tai šitos neprigulmybės vienminčiai.

taipgi narsingoms turkų ir 
bulgarų tautoms, kurios bū
damos Vokietijos sąjun
gininkėmis lieka dabar ir 
musų draugėmis.”

Paskui susirinkę lenkai 
mušė legijonų organizato
riui Juozui Pilsudskiui šito
kią telegramą:

"Vadove Musų, viršinin
ke tautos!— Buk palaimin
tas kartu su Savo legi jonais 
šią linksmą dieną, kurią

irgi 
jis 

kad

nori 
nori

Gyvenimas paskirstė 
mus Į sroves, o kiekviena 
srovė remia tik sau artimų 
žmonių darbą. Amerikos 
katalikai, padėkim, renka 
aukas ir siunčia jas Lietuvių 
Draugijai, kurioj veikia 
daugiausia kunigai arba jų 

Socialistams

tuomet butų? O taip gali Lietuvių Dienoje daugelyje 
atsitikti. i rietu amerikiečiai susitaikė
Ir Lietuva gausianti nepri- 

gulmybę.
Leidžiamas Kaune vokie

čių valdžios laikraštis ”Ko- 
;wnoer Zeitung,” kaip pra-

___ _______ neša telegramos, pranešda- 
nupirkot savo krauju, kan- mas apie lenkų neprigulmv-Ss ir pasišventimu.X išraiškia n’uom^, kad “ t0
lia Čarneckio ir jo rotu, ša-1 neužilgo tokia pat neprigul- t].es Pamato butų galima su- 
lia žolkievičiaus pulkų’atei- mybė g^i. būt duota ir lietu-
tis garbins jūsų vardą. Pa- viy tautai, 
dėka ir garbė Jums, karei- 
riai-piliečiai! — Tegyvuoja na,

Tegyvuoja lenkų paskelbta Lenkijos nepri- 
[gulmybę, apie Lietuvą nie- 

Ir tai lenkų armijai tver- ko nekalbama dėlto, kad vo- 
ti susirinkusieji sudėjo arti kiečiai, i 
1,000 dolerių. I įvedė tenai visai atskirą ad-

r: ’ . ‘ ‘ ‘ 7_. ‘ f ;
giausia džiugina ta aplinky-ijog vokiečiai yra pasiryžę

dus. Tas pamatas yra štai 
koks: visos srovės rekna

I V lol oL/V ldl lc* Lctl Otl ; 1 • • J rp» • •

tuo sutiks. e Michelsonas V1.S1 Pa’
sako, kad jis už kitus sočia- 

nneemgats 

kodėl socialistai negalėtų su 
tuo sutikti.

Susirinkime pasidarė la
bai geras ūpas, kad surasta 
pamatas, katras duoda vil
ties suvienyti visas spėkas i 
aukoms rinkti.

Kun. T. Žilinskas išreiškė karės reikalų 
mintį, kad mums reikėtų su- J . _ .

rašai bus prikergti prie pe
ticijos, kuri bus inteikta

jų prezidentui, reikalaujant 
iš jo, kad sušauktų neutra- 

• lių valstybių konferenciją 
ir kad tos konferencijos nu
tarimas padarytų galą ka
rei.

Nežiūrint, kad Anglijos 
’ j ministeris 

___ ________________ ___ Lloyd George užreiškė — te 
sivienvt ir politikos reika-; n^eks nebando maišyties į 
lais. Michelsonas atsakė,' karės reikalus, — Anglijos 
kad tas vargiai galima butų žmonės jau kares nenori, ir 
padaryti, nes politiškos mu-Jie pritaria taikos reikalau- 
sų pažiūros labai skirtingos. ■ tojams.
Mes, socialistai, netikim į, 
diplomatiją. Netikim, nes' 
mes esam giliai įsitikinę,! 
kad galingųjų valstybių di-' 
plomatams musų gerovė nė i 
kiek nerupi ir geruoju jie- 
nieko gero i 
rys.

AMERIKOS LAIVAS 
„MARINA” BUVO 

GINKLUOTAS.
Vokiečių submarinai nu-

mums nepada- skandino, Amerikos garlaivį
Marina,” ant kurio butą

Yčas ir kun. T. Žilinskas Amerikos piliečių. Laivas
• atsako, kad ir jie netiki | amuniciją, sako, vo-
geras diplomatų širdis, bet' ieciai paskandino jį neda- 
visgi kada Lietuvos klausi- i v§^progos~zmonėms įssigel- 
mas bus svarstomas, tai mes 
galime pakelti savo balsą, 
ko mes reikalaujame. Gal 
būt* reikėtų tam tikslui pa
rūpinti da senovės Lietuvos 
mapų, istorijos dokumentų, 
o tai jau musų pareiga, sako 
kun. T. Žilinskas, nes jiems 
tokie dalykai nerupi.

žodžiu sakant, šitam susi
rinkime apsireiškė didelis 
noras vienytis. Visų srovių 
atstovai pripažino, kad gin
čai jiems jau labai įkirėjo. 
Yčas pasakė, kad Chicagos 
socialistai taipgi labai nori 
vienytis.

Nutarta pakelti šitą klau
simą spaudoje ir rengti vi
suomenės mintį prie susivie
nijimo. Visi pripažino, kad 
už kokio mėnesio reikėtų 
sušaukti suvažiavimą.

„Keleivis” nuo savęs mie
lai tam pritaria, Bet už 
mėnesio, tai pergreitai, Mes 
sakytume, 24—25 gruodžio. 
Tuomet supuola dvi dieni 
švenčių — 24 nedėldienis, o 
25 — kalėdos. Ir laiko butų 
prisirengti. Suvažiavimui 
rieto — Bostonas.

bėti. Amerikoj kilo vėl 
triukšmas, kaip kad buvo 
kilęs nuskandinus ”Lusita- 
nią,” bet IVlsonas užimtas 
rinkimų kampanija apskel
bė, kad nekeltų triukšmo, 
kol nebus gautas pasiaiški
nimas iš Berlyno. Kaip iki- 
šiol ištirta, „Marina” buvo 
apginkluotas 4-coline ka- 
nuole ir prigulėjo prie pa- 
gelbinio kariško laivyno. 
Todėl Wilsonas turbut nera
šys delei to laivo paskandi
nimo vokiečiams notos.

t
I

”Kownoer Zeitung” aiški- • • • K_ , - , ,
.. kad manifeste kuriuo P“H8??.l!«.nd^f0Pd?;>t 
’ - --- - surinkti pinigai tun eiti vi

soms šelpimo organizaci
joms proporcionaliai. Jeigu 

užimdami*Lietuvą7 ldsos srovės su tuo sutiktų, 
- tuomet visus esančius da- 

UroZTad lenkus

iįikyt Lietuvos iUiŽu- 
alybę.

Taigi labai gali būt, kad 
ir Lietuvai bus suteikta to
kia pat neprigulmybė. Tik j 
lietuviai vargiai norėtų į----- ----------- ------- - --------
organizuoti savo kariume- dę šelpimo darbo į sroves, 
nę, kad padėjus vokiečiams tai ir Europoje šiandien 

srovių nebūtų. Jis pataria

tėvynė! 
armija.”

bė, kad jie galės dabar tu
rėt savo kariumenę ir ka
riauti.

”Marsz, marsz, Warsza- 
wo

Na vvalkę krwawą...”
Lenkija da nevisai liuosa, 

kai kurias jos dalis rusai tu
ri užėmę, todėl lenkai turi 
iš tenai rusus išvyti, 
pasiklausykit. kaip dėklą- liau.

dą. Kitokio budo aš visai 
nematau, nes ištikrujų jo ir 
nėra.

Rimka aiškina, kad jeigu 
amerikiečiai nebūtų .uskal-

turi .mušti rusus. srovių nebūtų. Jis pataria.
Tiki Pažiūrėsim, kas bus to- šaukti suvažiavimą tokiu;

Negeistinas, jau budu, kaip buvo sušau-
f

KIEK PASAULIS SKO
LINGAS AMERIKAI.
Sulvg oficialių Washing- 

tono žinių, pasaulis skolin
gas Suvienytoms Valsti
joms $1,931,000,000. Geo
grafinėmis grupėmis ši mil
žiniška skola dalijasi šiaip:

Europa skolinga .. $1.627,000,000 
Britanijos Amerika .. 212,000,000
Pietą Amerika ... . 8JI.000.000
Kynai .............................. 4,000,000

Vis tai Amerikos darbi
ninkų uždirbti pinigai.

CHICAGOJ SURINKTA
$25,000.

„Naujienos” praneša, kad 
Chicagoje su jos apielinkė- 
mis Lietuvių Dienoj per abu 
komitetu surinkta arti 25tu- 
kstančių dolerių. Centrali- 
nio Komiteto žmonės surin
kę apie $19,000, taigi Lietu
vos Šelpimo Fondas bus su
rinkęs apie $6,000.

Taigi chicagiečiai surinko 
$10,000 daugiau, negu mes 
spėjome.

Hartforde, Conn., $2,162.
Portage, Pa., $137.50. 
Rumforde, Me., $261.

Lowellvje,Mass., $1.024.95. 
Scrantone, Pa., $1,267.18 
Atholyje, Mass., $1,029.45. 
Cliffside, N. J, apie $420. 
Bostone pritempta jau iki 

$8,000.
Springfielde. Mass., $432.- 

58c.
Lewistone, Me., $641.36.
Iš viso per tas vietas, iš 

katrų žinios mus iau pasie
kė, surinkta apie $89,740.



KELEIVIS B

WILSONAS LIKO PREZI
DENTU.

Pereitam "Keleivio” nu
meryje buvom pranešė, kad 
prezidentu tapo išrinktas 
Hughes. Mat taip išpra- 
džių buvo paskelbę anglu 
dienraščiai. Bet paskui pa
sirodė, kad šita žinia da ne
tikra. Balsai skaityta ke
lias dienas ir vis nežinota, 
katras bus išrinktas. Skir
tumas buvo toks mažas, kad 
tik galutinai suskaičius bal
sus pasirodė, jog Wilsonas 
lieka prezidentu.

Republikonai nenorėjo da 
pasiduoti. Buvo užsispyrę 
skaityt balsus išnaujo, bet 
paskui numojo ranka.

Šiaipgi republikonai pu
sėtinai laimėjo. Jie paver
žė iš demokratų 5 vietas se
nate ir 18 — atstovų bute.

Dabar senate buvo 56 de
mokratai ir 40 republikonų, 
o sekančiame bus jau tik 51 
demokratas, o 45 republiko
nai.

Dabartiniam atstovų bute 
kongresmanų buvo:

Demokratų 
Republikonų 
Socialistų .. 
Progresistų 
Sekančiame 

bute bus:
Republikonų 
Demokratų 
Socialistų .. 
Progresistų 
Neprigulmingų

v

I

..................230

................. 203

................... 1

................... 1
gi atstovii

PUIKUS PELNAS.
Sulvg paskelbto Ameri

kos komercijos biuro rapor
to pasirodo, kad rugsėjo 
mėnuo Amerikai buvo pui
ki pjutė. Europos valsty
bės, susirišusios i sąjungą 
delei karės su teutonais, da
vė Amerikos fabrikoms už
sakymų už 84,000,000 dole
rių, reiškia mokėjo už kiek
vieną valandą, (dienomis ir 
naktimis), suvartotą gami
nimui amunicijos ir karinės 
medegos, po 117,500 dolerių. 
Kulipku pagaminta už 5,- 
788,653 dolerius; šaudyk
lėms parako už 34,000,000; 
kitų sprogstančių medegų 
už 34,615,989 dolerius, šau
tuvų pagaminta už 9,359,- 
253 dolerius. Taigi tik vie
nu mėnesiu Europos karė 
davė Amerikai pelno 84 mi
lijonus dolerių.

Tų pinigų tečiaus Ameri
kos kapitalistai visų nepaė
mė. Jie paėmė daugiausiai 
tik bondsus (vekselius), ku
rie Amerikos darbininkams 
algos negali pakelti, negi 
leisti atpiginti pragyveni 
mą. Tasai kreditas tik pa
čiai Amerikos visuomenei 
rengia karės pavojų. Ame
rikos kapitalistai su jų rei
kalus atstovaujančia val
džia jau prisikalė ir sau už
tektinai ginklų, kad jais ap
ginklavus darbo žmones pa
siuntus iškolektuot iš Eu
ropos tąsias skolas.

BIRUTĖS BALIUS.
L. M. P. S. 8 kuopos "Bi

rutės” balius bus 25 d. lapk-

AUKOS KUNIGO MOCKAUS 
BYLAI VEST! 

GRAND RAPIDS. MICH.
Kunigo M. X. Mockaus bylai vesti 

- , čia surinkta $31.00. Aukavo: V.
ričio šių metų Eagles Hali Rinkevičius, S. Zagunienė, M. Rat- 

-----------— * ; kauskas, K. Lubinskas, J. Baltušis iri

BENE!), ILL.
Rugsėjo 27, 1916.

J. Navikas ir T. Danilevičius
$1.00; Al. Vasilionis, A. B. Uržy, A.j Pav- - - f
Andraitis — po 50c. Visų aukų $9.30.: kaimo, gyveno Brooklyn, N. Y.

svetainėje, po N. 202 Broad- 
way, Lawrence, Mass.

Prasidės nuo 6 vai vakare 
ir tęsis iki vėlai.

Komitetas.

AUKOS
LIETUVOS ŠELPIMUI.

U ATERVL1ET, N. Y.
Spalių 29 d. vestuvėse Stanevičiaus 

su p-le B. Kaziunyte susirinkusieji 
svečiai suaukavo I, Š. Fondan $14.55.

Aukavo: Jaunavedžiai, O. Phillips, 
A. Grinkas ir Skripkunas po §1.00; 
J. Vaičiūnas $1.50; N. Marazas, J. 
Lužeckas, A. Kučinskas, M. Kučin- 
skienė, A. Voguiis, K. Vogulienė, K. 
Valiukiunas, G. Imbrazas, A. Imbra- 
zienė, A. Zaremba ir P. Armolavičiu- 
tė — po 50c.; A. Matulis 30c.; T. 
Kaziunienė, K. Kaziunas, H. Mara- 
zienė, M. Armolavičienė, P. Lapinski, 
S. Krzinowėk, W. Krzinouek, E. Phi
llips, P. Trumpaitis, J. Elgieser, I. 
žiužnis ir A. Linkevičius po 25c. Vi
so $14.50.

Aukavusiems tariame širdingą ačiū. 
Oscar Phillips.

Aukos gautos ir perduotos L.Š.F. 
iždininkui. J. G. Gegužis.

Aukų $14.55 aplaikiau.
K. Šidlauskas, LŠF.

Ig. Bolis — po $1.00; M. Cernis, K. 
Pivorunas, A. Montrimas, J. Bara
nauskas, J. Pampuras, W. Daukša.
K. Rasikas, J. Maskauskas, S. Rim
kus, D. Juškaitienė, W. Juskaitis, P. 
Juškaitis, A. Stoėkus, S. Karsukas, 
A. Pauliukas. J. Antanaitis, J. Ga- 
tauskas, M. Snabaitis, K. Zaliskevi- 
ėia, F. Skripkunas, A. Stasunas, K. 
Dargis, St. Janaitis, L. Švarlis, E.
Balčiūnas, W. Walenta, K. Vienažin- 
skas, V. Rusinauskas, O. Daušiutė—- 
po 50c. A. Navickas 40c.; T. Doski, 
V. Rimkevičienė, J. Gilienė, A. Raz- 

Į gienė, T. Graudzer, J. Totoraitis, J. 
i Motejaitis, J. Jonaitis, A. Skripkunas, 

K. Jakamaučius, K. Jakobauskas, J. 
Zalėns, K. Stasunas, T. Rasikas, A. 
Valenčius, S. Lubinas, A. Baura, L. 
Levanavičius, !F. Jurgitskas, S. Mi- 
lauskas, U. Kevežienė, J. Žuris, K. 
Gilis, J. G. Razinckas, J. Baranaus
kas ir Rutkevičius po 25c. K. Bal- 
tramiejunas 50c. Viso labo $31.00.

Aukas priėmiau, ačiū.
Geo. J. Lasky.

771 Bank st., Waterbury, Connn.

ST. LOUIS. MO. 
Spalių 1. 1916.

A. šiušias, P. Savickas, V. 
sevičius, F. Jiockaitis — 
A. Šimkus, J. Šultrickas, V. 
ds, K. Brazys, J. Stankus, 
rus, J. Savickas — po 50c. 
kų surinkta §13.35.

Pajieškau draugų: Jono ir Mateu- 
po šo Brunzų. Suvalkų gub. Mariampoles 
• 1---- , Veiverių parap., Mozuriskių

_____ “ ‘ " Kas 
, apie juos žino malonės pranešti.

Kazys Jotautas,
Detroit, Mich..236 E str..

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nuo 17 iki 27 metų amžiaus, aš esu 

I 24 metų, turiu gerą darbą. Su pir
mu laišku meldžiu prisiųst paveikslą. 
Vyrų prašau nerašyt. (45)

John Miller.
Northland L. Co.. Plato, Mich. į

iždin.

BR1GHTON, MASS.
Spalių 29 d. surinkta aukų L. Š. F. 

$7.25. Aukavo: A. Sabulis, Ad. Ra
kutis ir P. Petronis — po $1.00; A. 
Plevokas, J. Razumas, Ant. Rakutis, 
A. D. Dalinkevičia, P. Adomunas, J. 
Kasparas ir S. Adomaitė — po 50c. 
P. Rakutis 25c. Viso labo $7.25.

Pinigų $7.25 priėmiau.
K. Šidlauskas, LŠF. iždin.

DĖS MOINES, IOWA.
Spalių 21 d. gerb. A. Bulotos pra

kalbose surinkta L. Š. Fondan $46.45.
Aukavo: Teisybės J ieškotojų 2-ra 

kuopa $5.00; A. Kasakaitis, C. Shi- 
• Iingis, N. Muzikis, P. Chapas, V. Ka- 
I sakaitis, F. Taraskus, Ž. Muzikeviėia, 
i J. Jodikaitis, C. Kairis, A. Blusis, F. 
I Norkaitis, A. Maroza, J. Valukonis 
ir J. Miller — po $1.00; Ar.t. Kasa
kaitis $1.50; M. Keturakis 75c.; A. 

, Ramanauskas, A. Krasnickas, J. Vai- 
! tekūnas, S. Kazunas, P. Nausėda, J. 
‘ Kasparavičius, N. Urbaitis, J. Rake- 
lienė. A. Šilaikienė, P. Rakelis, A.

; Blusienė, M. Gailienė, P. Dagilius, J. 
Šilaika, po 50c. Paveikslų parduo
ta P. Čiapui už 50c., D. Smithui už 

: 50c.. J. Briedžiui už 50c., C. Šilingui 
: už 50c. Už pavienius paveikslus 
i $2.50. Smulkių aukų 70c. Viso labo 
; §46.45.

S.L.A. 227 kuopa aukavusiems var
dan nukentėjusių nuo karės brolių iš- 

i taria širdingą ačiū.
P. čiapas.

t

LA PORTE, IND.
Krikštynose pas drg. J. Žeką 

rinkusieji svečiai suaukavo L. Š. F. 
$9.65.

Aukavo: M. Cepella, V. Norkienė,
L. Barauskas. Y. Skeiris ir J. Stase
liams — po $1.00; St. Bakanas 55c.;
M. Vikonis, F. Maceikis, L. Žalis, 
Alb Baronas, Ig. Bakanas, J. Žekas, 
A. S-iitelaitė — po 50c.; M. Cipelie- 
nė 30c.; M. Cipas, Jurgis Melkonis 
ir J. Višniauskas — 10c. Viso $9.65.* » »

Lietuvių Dienos Komitetas surinko 
$44.75. Aukavo: Wm. Honan $5.00; 
Louis J. Jarman $5.00; Wm. Schusm 
ir M. Cipella po $2.00; P. Drūtoms, 
.Tonas Stasevičius, J. Sark R-, Ar
thur Hortford, Victor Hlousa, C. Noll 
nt_ Robert Garvood. Louis Roulle, 
Theo. Alais, Konst. Salouskis, L. Sa- 
laguba, J. Žekas, A. Maceikis, M. Ci
nas. M. Lašinienė, K. Norkus, L. Ža- 
"s. O. Spitolaitė, J. Skelis, Alb. Ba- 
rer' s. F. Gaudiešius ir K. Venckus 

o $1.00. L- Gabriunas. Zofija 
?itė. St. Maceikis, F. Maceikis, 

’ "riionis, Jul. Norkus, B. Slažienė, 
St. Bakanas. Ig. Bakanas, J. Stasiu- 
’ienis Ig. Rasnauskas, Stop. Kaval- 
>k. E. Baron. C. B. Kashur — po 
50c.; J- Kcwalček, F. Janavicia ir 
Jos. Groblevski — po 25c.

Pridėjus krikštynose suaukau^ 
$9.65, viso labo pasidaro $54.40. Pi
nigai pasiųsti L. Š. Fondo kasininkui 
K. Šidlauskui.

Alb. Baronas. 
M. Cipella, ■ 
F. Gaudiešius, 
J. Stasevičius.

susi-

Y
O

Damo- 
po $1.00; 
Tamošai- 
A. Lepo- 
Visų au-

E. ST. LOUIS. ILL. 
Spalių 2. 1916.

J. Bukauskas, S. šiuma ir J. 
sa» — po $3.00; E. Sinianauskienė, 
T. Pocius, T. Trijonis, A. Tolišienė 
— po 50c. Visų aukų $15.50.

Uk

CENTRAL1A. ILL. 
Spalių 4. 1916

J. Poškevičius $1.00; V. Bagdonas. 
K. Simokaitis, J. Ruzgys, J. Dura, T. 
N'orwich, S. Perikas. A. Blažienė, M. 
Norkevičius, A. Bublis, A. Židelis, S. 
Pereka, J. Paleikis, J. Patronaitis, J. 
Simokaitis, A. Borovikas, O. Jankau
skienė, S. Kolinauskas, J. Storinskas 
— po 50c. Visų aukų $11.65.

AL Bulotienė.
"Žiburėlio” Draugijos pirmininkė 

ir įgaliotinė.
("Žiburėlio” aukų tąsa tilps sekan

čiame ”Kel.” numeryje.)DETROIT. MICH.
l^ike prakalbų Spalių 8—12 ir 15 

dd. čia surinkta aukų kun. M. X. Mo
ckaus bylos vedimui išviso $68.17. 

Aukavo: R. Lukauskis $2; K.Rutkus, 
J. Lazdauskas, Z. Litvėnas po $1325; 
P. Urbantas. K. Stankus, I. čečkaus- 
kas, J. Eibutis, A. Paulauskas, Z. U- 
maras ir Br. Šulcą — po $1.00.

V. Misteikis, S. Šermonaitis, Pijus 
Klimaševičia, Arthur Pulman, J.Tut- 
čauskas, J. Bulota, J. Mikolaitis,, f 
Ludinavičia, S. Zujus, Jonas Budze- . Jiju_q,,
vičius, J. Stikleris, J. Piteckis, Jonas “n^huš^TaipinamL 
Leškys, V. Keveža, J. Keveža, Ch. 
Nausieda, J. Greblikas, V. B. Amb
razaitis, Vlad. Vesialga, V. Milius, 
J. Petronis, Anie. Šaputis, VI. Makš- 
tukas, J. Lubertas, P. Dabkus, M. 
Dudienė, P. Drutseika, K. Tamošius, 
Juoz. Baura — po 50c.; R. Stumb- 
ris, J. Deveikis, D. Putvinas, J. Kra- 
šauskas, J. Deveikis — po 30c.; F. 
Jačionienė, V. Mitchell — po 35c.; 
Jonas Krasauskas, J. Lukošius, A. 
Limantas, J. Tamošauskas, V. Butė
nas, T. Artaitis, Stousl. Nausieda, 
Jul. Jasudienė, A. Milius, Ph. Wil- 
helmina, Jonas Miskeičius, A. Var
nas, A. Juozupas, Jonas Drutelis, V. 
Norvait, Tony Virkutis, J. Paulauskis, 
Ant Andrijauskas, K. Smalskis, Jo
nas Brokas, P. Rukavičia, F. Gudinąs, 
Pijušas Klimaivičia. J. Statčkauskas, 
Ben. Repšis, Joe. Rūtas, Jur. Kaka- 
tilius, Dom. Misteikis, Jon. Bikelis, l 
Dom. Paškevičius, Pran. Urbantas, 
Fr. Steponaičius, Jonas Zigmcntas, 
Kazis Ambrazas. J. Arr.brazas, J. 
Juoaalis, J. Janonis, Jor.as Kučinskas, 
Fr. Višniauskas, Alek. Geigonis, A. 
Laucius, Mik. Vengrinauskas. Amb. 
Pikunas, J. Kirvelis, K. P. Brunbd, 
S. Kniukštienė, D. Musteikis, J. Šal- 
tinskas, D. žalinkauskas, K. Balta
kis, J. Keršinskas, Z. Sabaitis, J. Ma- 
cukas, J. Dreskinis, Ą. Varčiunas, R. 
Druzinskas, 0. Vilimas, J. Varnys, S. 
Vilimas, J. Mūras. J. K. Vaškvs ir 
VI. Ružela — visi po 25c.

Viso labo $68.17.
Pinigus priėmiau.

Paj ieškojimai

Pajieškau pusbrolio Antano Čeka
nausko, Kauno gub., Šiaulių pav., Pa
pilės parap., Žerkščių sodos, gyvena 
bene Bostone. Meldžiu kas jį žilio 
pranešti. (47)

Elzbieta Gedutis,
R. F. D. BOX 23,

So. Glastotibury, Conn.

Pajieškau Jono Budgino, taipgi ki
tų savo giminių ir pažįstamų, Kauno 
gub., Raseinių pav., iš Kaltinėnų. 
Meldžiu atsišaukti.

Petras Budginas,
275 39th st., So. Brooklyn, N.Y.

Pajieškau Jurgio Merončiko, Kau- 
' no gub., ir pav., Seredžiaus parap., iš 
■ Pabudiškių. Kas jį žino teiksis pra- 
i nešti. (48)

J. Pilipauska>,
i 12 Sawteil avė.. Montello. Mass.

Pajieškau pusbrolio Jokūbo Pisči- 
ko, Kauno gub., Vilkmergės pav., Ze- 
niaiskiemio parap., Kunigiškių so
džiaus, gyveno Painesdale, Mich. Kas 
jį žino malonės pranešti.

Antanas Stimburis.
287 Jackson avė.,

Long Island City, N. Y.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nuo 19 iki 25 metų amžiaus, aš esu 
jaunas vaikinas, turiu kapitalo, ma
nau atidaryti kokį biznį. Su pirmu 
laišku meldžiu prisiųst -avo paveiks
lą.

A. B. C.
1123 Walnut st., Ottawa, 111.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nuo 18 iki 25 metų amžiaus, geistina 
kad mokėtų anglų kalbą. Aš esu 28 
metų ir turiu valgomųjų daiktų krau
tuvę. Su atsišaukimu meldžiu pri
siųst savo paveikslą. Atsakymą duo
siu kiekvienai. (46)

A. Urb.,
351 Magnus str., a

VVinipeg, Canada.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
arba našlės, nuo 23 iki 35 metų am-: 
žiaus. Su pirmu laišku meldžiu pri-1 
siųst paveikslą. (46) i

Julius Gaisiunas,
BOX 282, Humbolt, Sask., Canada.'

KAZOKAI MASSACHU- 
SETTS VALSTIJOJ.

Kapitalistai nori įvesti ir 
Massachusetts valstijoj to
kius ”kazokus,” kaip Penn- 
sylvanijoj. Jų tikslas — 
slopinti streikus. Mat, ka
pitalistai pamatė, kad nau
doti tam tikslui miliciją ne
gerai. Darbininkai prade
da žiūrėti į miliciją kaipo į 
streiklaužių organizaciją ir 
neina jon tarnauti. Todėl 
streikams slopinti jie pra
deda organizuoti tam tik
rus raitelius — ”constabu- 
lary.” Tam reikalui aptar
ti Mass. valstijoj yra pa
skirta tam tikra komisija, 
kuri dabar laiko Bostone 
savo posėdžius.

SKAITYTOJŲ ŽINIAI
"Keleivio” skaitytojai kada siun

čia pajieškojimą j Redakciją, būtinai 
. turite prisiųsti ir tą juostelę, kuri 
*• užlipinta ant laikraščio su jūsų var- 
“■ du, neprisiuntus juostelės pajieškoji-

Pajieškojimai merginų, _ pirkimai, 
pardavimai ir kitokie pasiskelbimai, 
nors ir "Keleivio” skaitytojams dy
kai netalpiname. Už tokius pasigar- 
sinimus skaitome po 2c. už žodį 
kiekvieną sykį, arba po 50c. už sykį.

Siunčiant pagarsinimus ir kartu 
kitokius reikalus į Redakciją visados 
rašykit kiekvieną reikalą ant atski
ros’popieros, tad visados gausit grei
tesnį patarnavimą.

Mainant adresą būtinai reikia pri
siųst SENĄ ir NAUJĄ adresą, kitaip 
laikraštį permainyt negalime. 

"Keleivio” Administracija.

Pajieškau brolio Viktoro Ališausko, 
Kauno gub., Raseinių pav., Mankunų 
valse.. Girkalnių parap., Pašarpel- 
kio viensėdijos. Meldžiu atsišaukti. 

•Jurgis Ališauskas,
% Geo. Phelps,

Warehou»e Point, Conn.

REIKALAVIMAI.
REIKALINGA Kriaučka, kuri mo

kėtų siut ir apsiimtų pridabot na
muose kūdikius. Darbo yra užtekti
nai ir proga gera. Platesnių žinių 
klauskite per laišką.

A. C. ŠIDLAUSKAS,
329 North avė..

North Abington. Mass.

J. Lasky.

AUKOS "ŽIBURĖLIUI.” 
SPRING VALLEY, ILL. 

Rugsėjo 10 d.. 1916.
Gvazdinskas $3.00; F. Rimkus! J-

■ $1.00; M. Bendorius, N. N, J. Gla
veckas, J. Smuilis, K. Kučinskas, 
Rimkus ir V. Jarutis — po 50c.

Visų aukų surinkta $11.05.

L.

Cherry, I1L, rugsėjo 11, 1916.
J. Tiekus, J. Liansbergis, J. Griga- 

liavičius, P. Juodgudis ir J. Sneddon 
— po 50c. Viso $5.00.

KEWANEE. ILL.
City Hali, rugsėjo 13, 1916 m.
J. Budris $2.00; T. Punis, ir K. 

Kvetkaitis po $1.00; P. Rimkus, A. 
Arlauskienė, M. Lakickienė, A. Ged
vilą. J. Grigas, J. Arlauskas, J. Men- 
delienė, L. Rimkus, V. Petraitis — po 
50 centų. Viso $12.47.

MOLINE, ILL. 
Rugsėjo 14, 1916 m.

Jar.ulienė $1.00; W. N. Garva 
Savickas po 50c. Visu aukų su

D. 
ir J. 
smulkiais — $10.00.

Pajieškau pusbrolių Mykolo ir Ka
zimiero Gumbinų, Kauno gub, Pane
vėžio pav, ir parapijos, Karšinaukų 
kaimo. Turiu svarbų reikalą ir mel- 

i džiu atsišaukti, ar kas žino pranešti. 
Veronika Kazlauskaitė, 

5315 Duncan st, Pittsburgh, Pa.

REIKALINGA Mergina. Tarp 20 
ir 25 metų prie namų darbo. Labai 
augšta alga, šeimyna maža. Puiki 
vieta gerai mergaitei. Tuojaus at
sišaukite pas (45)

MRS. HENRY RUBIN, 
27 Crescent Place. Brockton, Mass.

Pajieškau brolio Karoliaus Gozevi- 
čiaus. Kuršės gub., Rauškšų pav., 
Bruknių vaisė. Jo paties atsišaukti 
ar kas jį žino meldžiu pranešti.

Jonis Gozevitz,
1909 Abbey avė., Cleveland, Ohio.

Jurgis Jankevičius per mane pajie- 
ško savo brolio Frano Jan&evičiaus, 
gyvena Philadelphijoj. taipgi Myko
lo Mikalausko ir kitų savo pažįstamų 
ir pusbrolių. Jis paliuosuotas delei 
sužeidimo nuo kariumenės ir dabar 
tarnauja Maskvos ligonbutyje. Jo 
antrašas: Moskva, Sadovniki ulica, 
dom 11, Lazaret obščestva Elektn- 
českago Osvieščenia, Russia.

J. Bartasevičius,
S77 Cambridge st., Cambridge, Mass.

Pajieškau savo sesers Onos Kaza
kevičienės, Suvalkų gub, Kalvarijos 
pav, Alytaus miestelio, gyveno 
Scranton,’Pa. Jos pačios atsišaukti, 
ar kas ją žino meldžju pranešti šiuo 
adresu:

SigizBiud Kazakevic, 
Gorod Riazan, Sobornaja ulica.
Gubemskaja Tiuremnaja Inspekcija, 

Russia.

Pajieškau draugų K. Armino, F. 
Klimavičiaus ir kitų draugų. Aš esu 
išsiųstas Siberijon ir meldžiu savo 
draugu Amerikoje, kad sušelptų ma
ne, nes badauju. Rašykite man greit, 
brangus draugai ir gelbėkite. Mano 
antrašas: .

Asia-Russia, Eniseisk. Derevma 
Šadrin, Anciferovskaja volost, 
Eniseiskaja gub,

Jonasu Lišaitisu.

Pajieškau savo vyro Antano Pau
liuko, paeina iš Kauno gub, Šiaulių 
pav, Viekšnių parap, Suvaičių kai
mo. Aš pajieškau jo ne dėlto, kad 
norėčiau su juo gyventi, bet dėlto, 
kad gavus persiskyrimą (divorsą). 
Todėl meldžiu parvažiuoti, arba kas 
apie jį žino, meldžiu pranešti. (47) 

Fr. Pauliukienė.
65 Portland st, Cambridge, Mass.

Pajieškau draugų: Jurio ir Vinco 
Tamulionių, Kauno gub., Šiaulių pav., 
Pašventinio parap., Jovaišių kaimo. 
Turiu svarbų reikalą ir meldžiu atsi
šaukti.

Jonas Stapolionis,
BOX 53, Comas, Wash.

Pajieškau Zuzanos Kvetkauskaitės,
Kauno gub.. Panevėžio pav., kas apie
TO v»r»/x rv^nl .1 , «»•<> V— JO^ją žino meldžiu pranešti arba 
pačios prašau atsišaukti.

Anufras Voišnis.
BOX 137, Leoną, Wis.

Pajieškau dėdės Petro Petravičiaus, 
ir Onos Vitkauskiutės, Kauno gub., 
Šiaulių miesto, gyvena apie Gendra- 
pile (?) Pa. Meldžiu atsišaukti.

Petras Petravičius,
323 Tavlor st, Riverside, NJ.

Pajieškau pusseserės Marijonos 
Norkiutės-Bernotienės, Kauno gub, 
Raseinių pav, Jurbarko parap, gy
veno apie Pittsburgh, Pa. Meldžiu 
atsišaukti. (45)

Vincas Inkauskas,
110 W. 4th st. • Lima, Ohio.

Pajieškau draugų Jono Švelnio ir 
Salemono Žemaičio, abu Suvalkų gu- 
bern., Žasinių kaimo, gyveno Wor- 
cester, Mass. Taipgi Justino Juškos 
Višpanių kaimo, regis, gyveno Scran- 
ton. Pa. (45)

A. Kudirka.
371 23rdsL, Detroit, Mich.

Pajieškau pusseserės Magdės Ku
činskaitės. Suvalkų gub., Liudvinavo 
miesto, ir draugo Simano Bezgelo, 
Kalvarijos pav., Janavo valse Krei
vosios kaimo. (45)

Eureka Red Cross Pharmacy
315 Walnut st., Newark, N. J.

PARSIDUODA PUIKUS 
BLOKAS MONTELLOJ.
6 familijų su visais intaisymais. 

Namas atneša randos $70.00 į mėnesį. 
Stovi ant gatvių kampo prie pat ka
ro. Apačioj storas; dabar yra pull-1 
ruimis su 3 stalais ir įtaisymais.! 
Parsiduoda sykiu su namu. Parduo- 1 
siu pulruimino stalus vienus, jei kas 
nori. Parsiduoda labai pigiai. Kreip
kitės pas (48)

PETRAS ČESNULEVIČIUS,
14 Arthur st.. Montello, Mass. į

PARSIDUODA čeverykų šapa ir 
mašinos, geroj vietoj, parsiduoda pi
giai iš priežasties ligos. Uždarbio 
per sąvaitę nuo 65 iki 70 dol. Atsi-; 
šaukite šiuo adresu: (47) '

J. PUIRIS.
710 Michigan avė., Detroit, Mich. I

PARSIDUODA Namas ir 3 Lotai. 
Parduoda Konstantas Kukie labai ge
roj vietoj, apgyventoj bizniais, parsi
duoda iš priežasties išvažiavimo ki
tan miestan užsidėt naują biznį. Ma
lonėkit atsišaukti šiuo adresu: (46)
97 River st.. HAVERHILL, MASS.

PARSIDUODA Geras investint- 
mas bile vienam. Nedidelė krautuvė 
ir geras tik už pinigus biznis, kurį 
gali vest vyras arba moteris parsi
duoda tik už $450.00 tuojaus užmo
kant. Priežastis pardavimo — liga. 
Kreipkitės

UNCLE FRANK’S
755 N. Montello st., Montello, Mass.

PARSIDUODA BIZNIS. Fruktų ir 
cigarų krautuve, lietuvių Tautiškam 
Name, biznis eina gerai, bet turėda
mas du užsiėmimu, vienas negaliu 
apsidirbti ir turiu parduot. Kreipki
tės pas: (45)

JOHN ANDRIUNAS,
672 N. Main st.. Montello, Mass.

AMERIKA PRITARIA 
SUBMARINŲ NAI- 

KINIMUL
Iki šiol Amerika buvo prie- 

šinga, kad prekiniai laivai 
butų ginkluoti užpuolimo ti
kslui. Wilsonas pritarė ap
ginklavimui tokių laivų dėl 
apsigynimo nuo submarinų. 
Bet dabar, kada vokiečiai 
paskelbė, jog visus ginkluo
tus laivus, vistiek ar jie bus 
ginkluoti užpuolimo ar ap
sigynimo tikslams, jie skan
dins be jokio persergėjimo 
kaipo kariškus laivus, Wil- 
sonas su valstybės sekreto
rium Lansingu nutarė, kad 
taip dalykams stovint kiek
vienas tavorinis laivos turi 
teisę pamatęs submariną 
šauti jį.

t

GIRARDVILLE, PA.
Lapkričio 1 d. Lietuvių Dienos Ko

mitetas surinko aukų nukerpėjusiems 
nuo karės $106.83.

Aukavo: M. Clarke ir Akvilas 
po $5.00; Mallacher $2.00; M. Tu- 
ranskienė. J. Paserpskis.. A. žubns, 
Mrs. Levuiienė, B. Budraitis, 
ralius, V. Rakauskas, T. Balevičius, 
J. Tirhnie, V. Urbanavičius, T. Mc 
Donald. Mr. Cleary, Mr. Leonard ir 
j Harvey po $1.00; K. Dzetaveckas, 
S. Ramanauskas, Ona Kacevičienė, A. 
Bielskis, M. Tamašunienė. F. Tama, 
šunas, F. Perlaitis, P. C. Toy, Mr. 
Grum. Mr. Reith, M. McGims, V. 
D. Mahanoyan — po 50c. Pridėjus 
smulkias aukas ir pelną nuo krutan
čių paveikslų perstatymo viso labo 
pasidaro $106.83. Pinigai pasiųsta 
L. Š. F. kasininkui K. Šidlauskui.

F. J. Levinakas.

WESTVILLE, ILL.
Rugsėjo 17, 1916, Lukošiaus salėj.

Kun. Jankauskas, K. Misiūnas, K. 
Kačiušis, J. Kvakšas, M. Anužienė ir 
A. Gerdauskas — po $1.00; M. Gu
dauskas, J. Laveckas, V. Jocius, Mon
tvila, T. R., A. Gudauskas, F. Bendo- 
rius, L. Bendorienė, K. Gudauskas, 
F. Gisleris, O. Gislerienė, T. Luko
šius — po 50c. Visų auku surinta 
20..........................

Pajieškau pusbrolio Frano Buroko, 
Kauno gub., Vilkmergės pav., Deltu
vos parapijos. Kalvelių sodžiaus. Tu
riu svarbų reikalą ir kas jį žino mel
džiu pranešti.

Stasys Januškevičius,
176 Gertrude st., Akron, Ohio.

Pajieškau brolio Frano Lukusevi- 
čiaus, Kauno gub., Panevėžio pav., 
Naujamiesčio parap., gyvena bene 
Minneapolis, Minnesota. Turiu labai 
svarbų reikalą ir meldžiu atsišaukti.

Salomėja Lukuševičiukė, (45) 
3227 So. Lowe avė., Chicago, III.

dol. ir 6 centai.

TERRE HAUTE. IND. 
Rugsėjo 20, 1916.

Tamoševičius. D. Jokūbaitis, 
Jukna po $1.00; V. Burinskas, S. 
rakauskas, J. Daugirda, A. Gužaus- 
kienė, A. Mikolaiticnė, S. S. Šara- 
kauskas, O. Andriukaitienė po 50c.

Visų aukų $8.80.
VIRDEN. ILL. 

Rugsėjo 26, 1916.
_J. Kuzmickis $1.00; S. Juškevičius 

55c.. K. A nu tis 50c. Visų aukų 5 do.

w.
Ša-

Pajieškau draugo Jono Poškaičio, 
Suvalkų gub., Dievgalos kaimo, Za- 
piškio parap., meldžiu dėl svarbaus 
reikalo atsišaukti.

Stasys Ūsaitis,
506 Warren st, Brooklyn, N. Y.

Pajieškau brolių: Simano, Aleko ir 
Vinco Višniauskų. Turiu svarbų rei
kalą ir meldžiu atsišaukti, ar kas 
juos žino teiksis pranešti.

Marijona Kuprevičienė, 
BOX 500, Kenmore, Ohio.

Pajieškau Gabrio Suveizdžio, kuris 
prieš du metu gyveno Naugatuck, 
Conn. Taipgi Motiejaus Kučinsko, 
gyveno 4 metai atgal Baltimore. Pe
tro ir Mykolo Patkaukų. Suveizdžio 
ir Kučinsko seserjs atsišaukė pas 
mane iš Rusijos ir nori su jumis su
sirašyti. Atsišaukite pas mane. 
Taipgi norėčiau susižinoti su drau
gais, su kuriais

PARSIDUODA Saliunas labai ge
roj vietoj, apgyventoj įvairių tautų 
ir biznis gerai eina. Pprsi iuda delei 
savininko ligos. GeriausH atvažiuot 
patiems ir apžiūrėt’, kas nori pirkti 
kreipkitės šiuo adr su:
3118 So. Adams st., ' Peoria, III.

GERAS BURDAS. ŠILTI KAMBA
RIAI.

Geras valgis, šilti kambariai, prau
sykla ir kitokie patogumai gaunami 
visai nebrangiai pas:

Stanislovą Dapkų.
122 F st, netoli Broadway,

So. Boston. Mass.

ar kas M. M.
5 Thomas Park,

sykiu moki nemes
(46)

Plepis,
So. Boston, Mass.

"DEUTSCHLAND” PASI
ĖMĖ SAU NUODŲ.

Tavorinis vokiečių sub
marinas ”Deutschland’as” 
rengiasi jau apleisti Ameri
ką. Jis pasiėmė daug nuo
dų. Jeigu anglai jj pagau
tų, visi jo žmonės nusinuo
dytų.

SALĖM. MASS.
Lapkričio 4 d. čia Lietuvių Dienos 

komitetas rinko aukas gatvėse. Ko
lektoriai: 6 vyrai ir apie 20 moteriš
kų kartu surinko $220.34.

Lietuvių Kliubo nar'ai suaukavo 
$21.00. Aukavo: A. Saldzinskas 5 
dolerius; A. Galvonas, P. Galvonas, B. 
Jatulevičius, I. Eismontas. P. Skiotis, 
Z. Gudukas, S. Urbonas, K. Urbonie
nė, I. Morkūnas, F. Egounis, K. Eg- 
ounis, S. Saulėnas, A. černas, L. Ei
mutis, V. Barauskis, R. Kastantina- 
vičius — po $1.00. Viso $21.00.

Lėšų butą $24.00. taigi r.ukentėju- 
siems lieka $217.34. Aukavusiems 
tariame ačiū. F. .igoui is.

E. PITTSBURGH. PA.
Lapkričio 1 d. surinkta nuo karės 

nukentėjusicms $155.11. Lėšų butą 
$5.71. pasiųsta L. Š. Fondan §149.40, 
paskiriant 
Vilniuje.

Agronomijos Draugijai
P. Kembor.

CLINTON, IND. 
Rugsėjo 19, 1916.

J. Kurpeikis $3.00; M. Aleliunas ir 
A. Pavilonis po $1.00; D. Riavka 75c.; 
V. šnechovsky, Fr. Potašis, V. Re- 
pečka, J. Ligulis, K. Mikolainis, M. 
Strimaitienė, P. Rasimavičius, B. By
taute, D. Simutis, J. Mickus, M. Lau- 
raitienė, J. Misiūnas, M. Girnius, 
A- Nayardauskas. T. Petrašiunas, D. 

aukų

Pajieškau savo pažįstamos Barbo
ros Seulotės, Kauno gub., Šiaulių pa
vieto, Vėkšnių miestelio, gyveno Bo
stone. Meldžiu atsišaukti, ar kas ją 
žino pranešti.

J. Savickis,
2327 Russell st., Detroit. Mich.

Pajieškau Mykolo Yukštos, Kauno 
gub., Vilkmergės pav., Taujienų vai s., 
Gurėlių viensėdijos. Meldžiu atsi
šaukti.

J. Paulikonis.
818 W. 18th str., Chicago, III.

J. Mažulis — po 50c. Visų 
surinkta $19.10.

SPRINGFIELD. ILL. 
rugsėjo 24, 1916.

J. Žvingilas $3.00; O. Starkevičie- 
Te,r?’ Žekanauskas, O. Katkevičienė, 
J. Petruškevičius. V. Kuras, A. Bri
džius, P. šarka, P. Mikolauskienė, K. 
Stoikus, P. Jurkonis, P. Kaziučionis,umuiun, x. rvaz.iuc:
P- Frairas, L. Latonis — po 50c. 
sų aukų surinkta $20.45.

COLLINSVILLE, ILL. 
Rugsėjo 29, 1916.

Vi-

F. Pipiras $1.00; J. Ceplijauskas. 
•J. Jasinskis, F. Ba'aitis, M. Girdžiu- 
nenė, J. Steponaičius, M. Paievičius, 
M. Katilienė. J. Baronas, V. Katilius,
F. Skamarakas, J. čebanauskas — 
po 50. Visu aukų surinkta $9.40.

Pajieškau Jono Naujoko, Suvalkų 
gub, Naumiesčio pav., Tamosbudžio 
valsčiaus, Gailiunų kaimo, gyveno 
Laure ne e, Mass.

Kazimieras Naujokas,
68 Congress avė, Waterburv, Conn.

Pajieškau savo giminaičio Kazio 
Kuzmicko, Suvalkų gub, Mariampo- 
lės pav. Veiverių valse. Pakelio kai
mo. Meldžiu atsišaukti.

Franas Kaminskis,
Sta. 12, BOX 397, Lawrenee, Mass.

Pajieškau Jono Prišmanto Barzda 
sodos, Juoza;>o PArt?ši?i:s, Barzdų^ 
Mecedų ir Dominiko Vaičiaus, Inba- 
rės kaimo, visi Kauno gub., Telšių 
pav. Salatų parap. Meldžiu atsi
šaukti.

Kazimieras Stankus
241 St. Charles st.,

Montreal. Canada.

Pajieškau giminaičių, pažįstamų ir 
doros merginos, apsišivetusios, kuri 
mokėtų stenografiją ir vokišką kal
bą. Su pirmu laišku meldžiu prisiųst 
savo paveikslą. Aš esu iš 
Raseinių pav., Nemakščių 
Rekošaičių gyvenimo.

Nickodemas Klimas, 
BOX 42, Jacksonville.

Pajieškau savo vyro Frar.ciškaus 
Gvildžio, Kauno gub., Jodaičių par., 
prašau tavęs, mylimas Franuli, su
grįžti, arba atrašyti laišką. Taipgi 
prašau gerų žmonių, kurie jį pažįs
ta ir žino jo antrašą man 
už ką busiu labai dėkinga.

Antosė Gvildienė, 
1521 So. Front st., Philadelphia, Pa.

Kauno g., 
parapijos, 

(47) 
Rt. a. 

Florida.

pranešti, 
(46)

APSIVEDIMAI.
Pajieškau apsivedimui merginos, 

nuo 18 iki 26 metų amžiaus, sutin
kančios vesti gražų šeimynišką gy
venimą. Aš esu 26 metų. Su pirmu 
laišku prašau prisiųst savo paveikslą. 
Atsakymą duosiu kiekvienai.

Frank Keaneza.
431 Roadney st., Brooklyn, N. Y.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
arba našlės, nuo 28 iki 35 metų am
žiaus. Aš esu 35 metų, mylinčios do
rą šeimynišką gyvenimą malonės at
sišaukti, pnsiųsdamos savo paveiks
lus. Atsakymą ir platesnes žinias 
duosiu kiekvienai.

J. Rines,
Gen. Dėl. Endicott, N. Y.

Bučernia ir Grocernia.
Mėsą ir kitus produktus užlaikome 

šviežiausią ir švariai, kaina pigiau
sia ir duodame štampas. Orderius 
pristatėm j namus. (46)

JUOZAPAS KAUŠPADAS 
Kampas 6 ir D st., So. Boston, Mara.

BROOKLYN, N. Y. 
SUSIRINKIMAS.

L. Apšvietos Draugijos, susirinki
mas atsibus 19 d. lapkričio (nedėlioi) 
no pietų Tautiškame Name, 101 
Grand st

Draugai, privalote visi atsilankyti, 
nes yra daug svarbių dalykų svars
tymui.

A. Kubilius, sekr.

THE MAGIC SHOP.
P'rmas Amerikoj lietuvis uždėjo 

magijos daly’ • dir‘ "m Dirba ’. i 
šokius štukų daiktus, kokie tik m gi 
joje vartojan’i. Jc-i nori gauti štukų 
katalogą, prisiųsk 2c. štampą ir tuoj 
gausi lietuviškoj kalboj magijos ka- 
taliogą.

THE MAGIC SHOP 
BOX 309. Holbrook, Mass.

Išgydyk šaltį- 
padaryk tai šiandien

CASCARA^QUIN1NE

Seni šeimyniški vaistai — pilulkų 
formoj — saugiai, gerai ir lengvai 
vartojamos. Nepriduoda apsvaigi
mo — nė nesmagumų po priėmimo. 
Išgydo šaltį per 24 valardas — Gripą 
l>er 3 dienas. Sugrązir.am pinigus 
jeigu nepagelbsti. Pirk gražų baksu- 
ką su Raudonu viršum ir p. Hill’s pa- 
paveikslu, kurio kaina 25c. (1)

Kiekvienoj \pliekoj.

| “Keleivio” Skaitytojus.
Gerbiamieji:— kurią pre

numerata pasibaigė malonė
kite atnaujinti, nes sulyg kra- 
sos taisyklių priversti busim 
sulaikyt. Taipgi meldžiame 
ir savo draugus pakalbint už
sirašyti "Keleivį” kaipo tik
rai darbininkišką laikraštj, 
kuris prie kiekvienos progos 
šventai gina darbininką rei
kalus.

Mainydami adresą būtinai 
turit priduoti SENĄJĮ ir 
NAUJĄJĮ adresus. To nepa
darius, permainyt adreso ne
galima. Mainant adresą už
tenka parašyt atvirutę, nes 
tas pigiau ir parankiau.

Daugelis skaitytoju mainy
dami adresą arba klausdami 
ko-nors. parašę laišką neužkli
juoja ir prilipina tik už le. 
markę. Persergime visus, 
kad tokią laišką niekados ne
siųstą, nes Amerikoj ar laiš
kas užlipytas ar neužlipytas, 
turi būt pridėta markė už 2c., 
kitaip tą laišką numeta arba 
reikia už ji pnmokėt adresa
tui.

”Kel.” Administracija.

DVYLIKA LEKCIJŲ AN
GLIŠKOS KALBOS.

Lengvai ir parankiai sutaisytos, 
kurias išmokus turėsit gerą pradžią 
išmokt KALBĖT ir RAŠYT ANGUš- 
KAI. Jeigu netikit tam išradimui, 
perskaitykit pirmą lekciją ir persi- 
tikrinsit ar teisybė. Prisiųskit 10c.» 
o tuojaus gausite lekciją. (48)

MONTELLO CORRESPONDENCE 
SCHOOL,

MONTELLO, MASS.

Aš Alena Kostovska, pasiro
dau visai publikai akyse.

Kas mane išgelbėjo nuo varginan
čiu ligų ? Salutaras Bitteria. Ai 
per praeitus 4 metus buvau vos tik 
gyva. Aš kentėjau nuo nevirinimo 
pilvo ir dispepsijos. Mažai tegaltdn- 
vau valgyti ir suvalgytas maistas su
teikdavo man daug nesmagumo — at
siliepdavo skilvyj skausmai, rėžimas^ 
gurgi mas vidurių. Diegliai suimda
vo po krutinę, šonuose ir strėnose 
Niekus aš negavau pagalbos dėl savo 
sveikatos. Bet kada aš pradėjau rei
kalauti Salutaras Bittens ir Saluta
ras, Regulaatria, dėl moterų, p-atii 
jau gerai jausties, gerai valgyti ir 
dirbti, pasidarė smagu viskas. Par 
6 mėnesius aš savo paveikslą nebega
liu pažint ir palikau laiminga naudo
dama Salutaras Bitteria. Kaina $1.00. 
Galima gauti geresniuose saliunuoaa 
ir aptiekose, o kur negalima gaut^ 
Kreipkis pas: (fy

SALUTARAS CHEMICAL INST.
Žolės nuo visokių blogumą. 

1709 S. Halsted SU Tel. Canal 0417.
P. J. BALTRĖNAS, Prot 

Chicago, I1L
Š’tą apgarsinimą turėtų perskal- 

tvt kiekvienas, išsikirpt ir pasilikt 
5315 Duncan st., Pittsburgh, Pa,

Turėk Savo Namą!
Kam mokėt brangias randas namą 

savininkams, kada už tuos pinigą* 
gali nusipirkt savo namą. PER PA
SKUTINIUS DU METU MES PAR
DAVĖM 500 NAMŲ LIETUVIAMS* 
apie už pusę milijono dolerių veržte* 
ir jie visi užganėdinti

Dabar mes turime daugybę gerg 
namų ir lotų ant lengvų išmokėjimu 
Tik biskį įmokėk ir turi savo namą!

Mes parupinam taipgi pirmą ir 
antrą paskolą, duodame statymam* 
(construction) paskolą ant lengvų it- 
lygų ir žemo nuošimčio.

BOSTON. MASS.
Musų patarimas dykai. Kalbam* 

lietuviškai.
JOHN A. SMITU & CO. 

(Real Estate Ezchange) 
18 TREMONT «T 3T)

BOSTON, MASS.
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Pagunda.
Grobišius susitikęs besi

rengiantį automobiliu va
žiuoti savo pažįstamajį Ga
brį Godišių, užkalbina:

— Tai ką, ar galiu pa
klaust vieno dalyko.

— Meldžiu.
— Ar niekad neėmė tavęs 

pagunda link automobi- 
liaus?

— Pagunda? Hmm... Pa
gunda tai nenuveikiamas 
dalykas. Taip, Pagunda lie
pė man užtraukt ant savo 
namo morgičių, kad nusi
pirkt automobilių. Nupir
kau, o dabar nei gazolino 
nėra už ką nupirkti. Bijau, 
kad nors stubos neprakis- 
čiau.

— Tai niekis — atsako 
Grobišius.— Aš pardaviau 
automobilių, užstačiau stu- 
bą ir įtaisiau daržinę auto
mobiliams pastatyti. Ma
niau, padarysiu gerą biznį, 
parduodamas gazoliną, nes 
gazolino kaina kilo ir pra
našavo man gražią ateitį. 
Dabargi išėjo visai kas kita. 
Automobiliais važinėja jau 
tik turtingiausi ir gazolino 
mažai perka. Eiva restora- 
man, gal nupirksi pietus.

Išsipildė svajonė.
— Na, Jonai, ko taip su- 

susirupinės? Atmenu, kad 
kadaise kliube pasakojai, 
jog tavo augščiausia svajo
nė — tai kad ingijus grinte- 
lę ant jūrės kranto. Juk 
pardaviau tau žemės sklypą 
ir grintelę pasistatei. Gy
veni puikiai, ar ne? Ma
nau, tavo svajonė išsipildė.

— Taip, išsipildė. Tik šal
tas rudens oras išvijo mane 
iš ten atgal miestan. Nusi
samdžiau kambarius, bet 
neturiu kuo tos prakeiktos 
randos užmokėti ir atsidū
riau gatvėj be pastogės. Tu
riu grįžt atgal jūron.

— Manau, dabar peršal
tas vanduo, gali iš jo visai 
neišeiti. Eikš saliunan, ten, 
kaip žinai, gausi naujo in- 
kvėpimo ir svajodamas apie 
laimes užmirši susikrinmti- 
mą.

— Jei pinigų paskolinsi.

kaltininkų kaltu, o kiti šeši 
nekaltu. Taigi tų patį jie 
visuomet sakys. Mes visi 
sutikome, kad tegu taip ir 
pasilieka, kaip nutarėm.

Moteriškai.
Atnešusiai krasos bankon 

padėti pinigų moteriškei 
krasos oficijalas paduoda
mas popierą ir plunksną lie
pia parašyt savo vardą.

— Ar tamista nori mano 
pirmo vardo?— klausia mo
teriškė imdama plunksną.

— Taip, pilno jūsų vardo!
— Ar tamista nori ir ma

no vyro vardo?
— Taip; jo pavardės — 

aiškiai sako oficijalas.— Jū
sų pirmo vardo ir vyro pa
vardės.

— O, žinau. Norite mano 
pirmo vardo, kokį turėjau 
neištekėjusi.

— Ne. Jūsų krikšto var
do — Marė, ar Jieva?

— Bet aš neturiu nei Ma
rės, nei Jievos vardo. Ma
no vardas Darželių Rožė.

— Labai gerai. Parašy
kit, atminkite, kad kiti žmo
nės senai užpakalyje jūsų 
laukia.

Moteriškė įkiša galą plun
ksnos į lupas, pabarškina 
juo tarpdantyj ir tęsia:

— O, ar tamsta nori, kad 
parašyčiau "Poni"?

— Ne! Tik pilną pirmą 
vardą.

— Gerai, aš parašyčiau, 
jeigu aš pati mokėčiau; pa- 
rašvk už mane tamsta.

—
Didžiausis vištų neprietelis, i

Mokytojas:— Na, gerai, ■ 
apie rištas viską žinai. Da-1 
bar pasakyk man, kas yra! 
didžiausis rištu nepriete- i 
lis?

Vaikas tyli.
Mokytojas:— Na, tas... 

gudurs ir riliugingas pauk
štis...

Vaikas tyli.
Mokytojas (supykęs): — 

Na, nejaugi nežinai, kas 
duagiausia rištų surija?

Vaikas:— Musų prabaš- 
čius.

KNYGOS
"KELEIVIO” SPAUDOS

Amerikos "Macochas” arba kaip kn. 
Schmidtas supiaustė merginų Onų 
Aumuller. Knygelėj surinkti visi 
rūmų kurie buvo prirodyti teisme, 
naudinga perskaityt kiekvienam 10c

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

Dievo žmogus. Labai užimantis ir 
naudingas papasakojimas iš dar

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

Delko žmogui reikia gert ir valgyt ?
1 Parašė D-ras A. G-mus. Naudinga 

knyga kiekvienam ......................  15c

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

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

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

Ta Dati apdaryta .........................50c

Nihilistai arba užmušimas caroAiek- 
sandro II. Tragedija trijose veik
mėse. Gražus teatrališkas veikalas 
ir nelabai sunkus perstatymui. Iš 
viso reikalaujamos tik 28 ypatcs 25c

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

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

Kaip senovės žmones persistatydavo 
sau žemę. Labai žingeidus senovės 
filozofų daleidimai apie musų že
mės išveizdų. Su paveikslais. .. 10«

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

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

■
Geresnis užgrabinis gyveni

mas.
Stragi našlė, kuri jau tris 

savo vyrus išsiuntė į užgra- 
binį gyvenimą, atėjo į spi-l 
ritualitsų susirinkimą, kad 
pasiklausius savo vyrų kaip 
jie ten užgrabiniame gyve
nime begyvena. Paskutinio 
mirusio jos vyro Felikso 
dvasią spiritualistui iššau
kus, našlė drebančiu balsu 
pradėjo klausinėti.

— Mylimas mano Peliksė- 
li, ar esi laimingas, pasakyk 
man.

— Ačiū tau Marute už at
minimą. Esiu labai laimin
gas, ko ir tau veliju — atsa
ko dvasia.

— Argi esi laimingesnis 
užgrabiniame gyvenime, ne
gu kad buvai ant žemės su 
manimi ?

— Daug laimingesnis, nes 
čia tavęs nėra.— Našlė susi
gėdo, bet tęsia toliaus:

— Taigi papasakok kaip 
yra danguje.

— Danguje? — sušunka 
nustebusi dvasia. Aš esmi 
pekloj.

Kodėl aš netikiu į Dievų? arba tikė
jimo kritika. Parše Iksas. Kny
gutėj tik protingi nurodymai, pa
remti ant faktų. Kiekvienas geras 
katalikas, valnamanis privalo ja 
perskaityti. .............   20<

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

Materijalistiškasis istorijos suprati
mas. Jei nori žinoti, kas gimdo pa
saulyje įvairius nuotikius, tai per
skaityk šitų knygutę. Kalba lengva 
ir labai aiškus išvedimai........... S0<

i Musų padėjimas. Vaizdelis iš gyve
nimo. Parašytas pagal naujausius 
atsitikimus..........................................10c

Davatkų gadzinkos. Padidinta ir pa
derinta 6-ta laida juokingų daine
lių, pašiepiančių davatkas ir kito* 
prietarus ......................................... IK

Teisėjai.
Rimtu veidu, kuriame at

sispindi "didybė ir teisingu
mas," vyras tapo išrinktas į 
prisaikintuosius teismo suo
lo narius. Šuolininkai (ju- 
ry) išėję daryt nuosprendį 
išrinko jį savo pirmininku 
ir sugrįžta visi teismo sa- 
lėn nuosprendį padarę. 
Jiems visiems užėmus suo
lus, teisėjas klausia:

— Tai kaipgi ponai — ar 
sutikote išnešt nuosprendį?

— Taip, jūsų malonybė, 
garbus teisėjau!— atsako 
rimtasis šuolininkų pirmi
ninkas.

— Ar 
kaltu ar nekaltu?

— Atlikom, jūsų malony
bė, garbus teisėjau.

— Kų atlikote?
— Mes radome kaltina

mąjį kaltu ir nekaltu — iš
kilmingai užreiškia šuoli
ninkų pirmininkas.

— Beje, kaip tai? Jųs( 
turite grįžt atgal ir padaryt | naujo eiles versti neturime 
tikrą nuosprendį.

------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

Redakcijos atsakymai

šuolininkų pirmi-

radote teisiamąjį

1
1 ik

K B L E 1 V 1 S

i

I

%

10 už
ir

Kuponas DYKAI

5c.

Cigaretai kurie yra Geriausi 
—taipgi ir Kuponai prie

Nėra geresnių Egiptiškų eiga retų kaip O-A-SIS, 
kurie butų daromi už tokius pinigus. Yra tai ste
bėtinas rankius tyriausio tabako — ir juos rūkant 
priduos geresnį smagumų negu bent kada butum 
tokį turėjęs.

Reikalauk O-A-SIS nuo pardavėjo ir gauk ge
riausius cigaretus. Tenai rasi ir Kuponų kiekvie
name pakelyje. Nepamiršk pabandyt O-A-SIS šian
dien.

-Geriausi Egiptiški Cigaretei daromi

3
‘O«v.

F.

Arba 20 už 10c. ir DU Kuponu dykai

I

255*

YTERGIJOS
v dienos jau

praėjo. Bet
vis dar tarpe mus

I
4-

• 4-

j ! į Rainkoty ir Siūty Dirbtun |
! LIETUVIŠKA DIDŽIAUSIA IR !

GERIAUSIA. $
į > Mes dirbame RAIKOTUS ir { 
i \ SIUTUS, Vyriškus, Moteriškus ir 
I Vaikams. Dirbame dėl KRAU- 
| TUVIŲ, AGENTAMS ir PAVIE- 
jjį NIAMS iš geriausios materijos

LIETUVĖ KRIAUČKA

Ona Čepulionis
Siuvu visokias moteriškas
DRAPANAS

$
Trš I* '

Vasarines ir žiemines, pagal -' 
naujausias madas ir už priei- ji 

namų kainų. ?
Visokį darbų gvarantuoju -į 

Už gerumų ir gražumų mano <i 
darbo gvarantuoja mano 1 

pažįstami. (9 11) * ;)į
ONA ČEPULIONIS, *

252 4tli St., :

yra daug vergų, 
kurie yra atstu
miami nuo savo darbo beširdės 
verg-mist rėš-LIGOS.

Yra labai lengva išvengti ma
žų kliūčių išaugant į dideles, 
jeigu ūmai atida ant to atkrei
piama. Ir tas yra jūsų pareiga 
link paties savęs ir savo šei
mynos tai vis atlikti.

Nuo skaudėjimo pilvo iržar- . 
nų, kaipo plovimas skaudžian- 
čios gerklės intraukimui į save 
apmalšinimui dusulio, nuo gal
vos ir ausų skaudėjimo; ect.

apsireiškia esąs iš geriausių na
minių gyduolių, esančių ant 
pardavimo—25c. už bonkutę.

Nuo Reumatizmo, Padagns, Neurali- 
cijos. Perriša’<h mo, Apšlubimo, Dantu- 
Skaudėjimo, Diegliu ir Skau<iėjimo Kru
tinėję, kaip ir nuo visokiu kitu reuma- 
tišku ligų, naudoki 

PAIN-EXPELLER, 
kaipo seną ir nztikėtiną draugą šeimy
nos per puse šimtmečio. Tik 25c. ir 
50c. bonkute; galima gauti visose ap- 
tiekose ar.u pas pati fabrikantu—

F. AD. RICHTER A CO. 
74—80 ftashington Strett, New Yoek.

72

AR NORI, KAD MERGINOS 
MYLĖTŲ?

Jeigu taip, tai nusipirk

!
•) ir pigiau negu kita kokia dirbtuvė 
( Materijas mes imame iš didė
ja lių firmų ir daug ant karto, to
ji dėl mes gaunam kur-kas pigiau 
t ir geresnę materijų, todėl galime 

ir pigiau padaryt.

Ar norit būt gražiu?

LL1U.113, -r pauarju
c. Rftcfnn Ui re X <1 Lietuviai, kurie norite tik turėt
50. oosion, Mass T { STIPRIUS IR GERUS RUBUS 
iCUiCUUCK mm-r $ PIGIAI, visados kreipkitės pas 

“ $ ™us’ Tolimesnieji per laiškų; o
SJ vietiniai ypatiškai.
Į Kriaučiams, Agentams ir Krau- 

I . . „ . „ . J tuvininkams sampelius pa-I Jeigu taip, Ui nusipirkite Mosties, Į siunčiam,, dyksi.
; kurių išdirba Mentholaturn Co. ir visi į<?
?iiSaai ir aptiekoriai priPaž»su ** JTravelers Raincoat Company 

Ištepant moste veidų prieš einant! « G. A. Romanas, savininkas, 
gult per kelis vakarus padaro veidų i)į)o fl___ .___ 4
tyru ir skaisčiu. Mostis išima

>kius spuogus ir dėmes (plėtmus) sau
lės nuedegimus ir lašus. Kaina de- 

i žutės 50c. ir $1.00. (45;
J. RIMKUS.

i BOX 36, Holbrook, Mass.
1

I

viso- h3 Harrison Avė.,
1 sau- <<

Anarchizmas. Pagal Proudono mok- 
' slo parašė d-ras Elzbachar, varti

Briedžių Karaliukas .................. 1$>

Lagalški žmogžudžiai. Trijų aktų 
tragedija, paimta iš ravoliueijos 
laikų ............................................... 1$»

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

Džian Baubos Spyčiai ir kitos fondą. 
Daugiau juokų negu saliuna alaus 

i Jei nori gardžiai pasijuokt, tad ns- 
■ipirk tų knygų ..........................  M>

Alkoholis ir kūdikiai. Kas yra arba 
tikisi būti kūdikių tėvais, butiaai 
turėtų perskaityti šitų knygutę... 16

Byla Detroit’o Katalikų su Socijali- 
stais. Knygelėj atspausdinta visas 
tardinėjimas kaip vienos taip ir ki
toj pusės, todėl bešališkai parode 
ant kiek išauklėtas pas mus žiau
rumas. Nauci ga perskaityt lygiai 
katalikui kaip ir socijalistui. Su pa
veikslais........................................... 2žI iI

H. S. Stone, Oph.D.
Akių

Specijalistas.

)

f'*
I 

KREST KENDŽIŲ, 
o Ji niekad nepamirš jus, 
kendžių gardumas priverčia jų 
jus mylėt. Reikalaukit visur ir 
visados Lowney’s Crest Ken
džių. Jeigu negali gaut kitur, 
tai prisiųsk mums dolerį, o 
gausi vienų svarų geriausių 
Amerikoj išdirbtų kendžių.

Gerausias agentas Bostone.
ŠIDLAUSKAS
226 BROADWAY,

L. SOUTH BOSTON, MASS. -

nes Ei. Vyrai, Visi Pas

YUDEIKO!
Jis užlaiko gerų Restauracijų, 
visokios rųšies Alaus, Degtinės 

Vyno ir Cigarų.
Pirmiausia ir parankiausia 

vieta lietuviams.

304 Broatraj ir 259 D Streits 
SO BOSTON, MASS.

{jį kampas Essez St.
Į! BOSTON, MASS. »

i

<

Gi

i'

TeL: 2787-J.[

Dr. David W.Rosen
Kalba Lietuviškai, Lenkiškai, 

Rusiškai ir Vokiškai.
GYDO VISOKIAS LIGAS. 

Valandos:
Nuo 8 iki 10 ryte. No

2 iki 3 dienų, nuo 7
8 vakare.

$21 HANOVER STREET, 
BOSTON, MASS.

I
1{t
!

Korespondentui iš Nash- 
ua.— Paties p. S. Zavadskio 
pasiaiškinimas patvirtino, 
jūsų korespondencijos tei
singumą. Dėlei smulkmenų 

| ginčyties per laikraštį — tai 
i bergždžias darbas. Nedėsi
me.

Helen Paterson.— Per
daug menkas ir dagi netik
ras dalykas, kad apie jį ra
šyt laikraštyje. Nedėsime.

Velnio vargšui.— Verti
mo pataisyt negalime, o iš- 

I ‘ “ ■ ■

Lengvas būdas išmokt angliškai 1' 
knyga sutaisyta taip lengviai ir su 
prantamai, kad kiekvienas gali iš 
mokt greita: kalbėt angliškai, ku 
ris tik bent kiek gali lietuviška! 
skaityti. Joje telpa netik atskiri 
Sodžiai, bet ištisi sakiniai, pasikal
bėjimai darbo jieškant, važiuojant 
kur nors, nuėjus krautuvėn, pa» 
daktarų, pas barzdaskutj, pas siu
vėjų ir tt. Su fonetiškų ištarimu F» 
gramatika .................................... U-

Lytiškos ligos. Labai naudinga kny
ga apsisaugojimui nuo lytiškų lign 
Parašė D-ras F. Matulaitis .. 1*-

Reikalaudami knygų kreipk!'., 
šitokiu adresu:

laiko.
"KELEIVIS”

255 Broadway,

HMM

10 m. So. Bostone.
399 Broadway, 

SO. BOSTON, MASS.

M. GALLIVAN C0
Užlaiko geriausį

ELIŲ, VYNĄ LIKERIUS IR 
KITOKIUS SKANIUS 

GĖRIMŲ.
Taipgi ir geriausio tabako Cigarų 

Meldžiame užeiti, o visados 
rasi4* gražų patarnavimų.

362*366 2nd tt., Si. BmIrb

Ant 21 
akmens 

Gelžkelio teik ; 
rodis grabeliu! 
užsukamas, vy- : 
riško didumo 
rašytais dubel- Į 
tavais viršais ! 
ant 20 metų au
ksuotas su iš- i 
Labai teisingas ■ 
važiuojantiemf

I

I 
I

ypatingai gelžkeliu -------- - ■ y
žmonėms, kuriems reikia visuomet , -£ 
t.kras laikas žinoti. Gvarantnota» x 
ant 20 metų. Ypatingas pasiulyn -lį 
mas. Mes išsiųsime šį laikrodėli ant, T 
kiekvieno adreso už $5.75. C. O. D. i’ I * 
persiuntimo kaštus, su teise jums yi + 
skų peržiūrėt. Jei busi neužganėdin T 
tas, nemokėk nė cento. Atsiminki U į 
ius užmokėtumėt už tokį pat laikro t 
lėlį apie $25.00 jei pirktumėt kitur T 
Puikus auksuotas lenciūgėlis ir ka į 
butis dykai su kiekvienu laikrodėliu ;J

/EXCELSIOR WATCH CO j Į 
AthcMeea 1

REIKALINGI VISIEMS. TODĖL KURIE JŲ TURITE, 
NEUŽMIRŠKITE TŲ, KURIE DABAR KENČIA BADĄ. 

MES NUSIUNČIAME VISUR:
KARĖS BELAISVIAMS J VOKIETIJĄ;

UŽIMTOSE VOKIEČIŲ VIETOSE LIETUVOJE, 
jeigu turite dabartinį jų adresų;

PEBĖGĖLIAMS į RUSIJĄ, 
kurių turite adresus;

SUJIEŠKOME TUOS. KURIE PASILIKO LIETUVOJE ARBA 
PABĖGO I RUSIJĄ.

LAIVAKORTES į visas pasaulio dalis geriausia gaut pas mus. 
ADVOKATO PATARIMAI ir visokios rųšies dokumentus 

padarome atsakančiai.

F. J. BAGOČITJS
253 BROADWAY, SOUTH BOSTON, MASS.

h

fK »» A u ■■ j "*
BMg. CHICAGO, ILL.1
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KELEIVIS

Senovės Lietuviu Gyvenimas
PARAŠĖ Z. A.

(Tąsa.) 
IV.

(kais sluogsniais; tą darbą 
’ atidedu ant toliau. Per tai

o - t - x • j I dabar apleidžiu ir Lietuvos 
benoves Lietuvoj randam i vergus, jr belaisvius, ir ki

ne tik kunigus ir paprastą įus pOnu nuskriaustuosius, 
liaudį, bet ir kitus visuome- j Gana t0? kad Lietuvos liau- 
mskus sluogsnius. Plačiau- djes padėjimas XIII ir XIV 
Šiomis teisėmis naudojosi šimtmečiais buvo visai ap- 
diduomene, kuri susidėjo 13 verktinas. Ponai juos lup- 
kunigaikscių ir bajorų. To-|davo, varydavo prie viešų 
liau eina žmones ir vergai, darbų (taisyt kelius, statyt 
Lietuvos diduomene atsira- piiįs), smaugdavo įvairiais 
d? J^.etyv9s kumgų (ku- mokesčiais ir, pagaliaus ku
nigaikščių), įvairių perdėti- nįgaįkščiai tarp savęs besi
mų ir jų šeimynų ir jų gi- pešdami, tankiai taip sunai- 
mmių ainių. Tarp Lietuvos tindavo šalį, kad liaudžiai 
kunigaikščių, sulyg kai-ku-, nepasilikdavo net pastogės.

Lietuvos diduomenė atsira-

mų ir jų šeimynų ir jų gi-

pilis), smaugdavo įvairiais

pešdami, tankiai taip sunai-
I

5

I

Miške Rudens Metu. į £

kunigaikščių, sulyg kai-ku- ^ 11VU
rių, buvo daug svetimtautis- i žmonės, išvyti iš savo sody- 
ko paėjimo (iš švedų /įKin- slapstydavosi giriose ir 
gų). Lietuvos vyčių ir Gu- tenaj gyveno it laukiniai ke-1 

» ^USv°-! „ turko jai. Liaudies paverži-(
Vytis ir vitez, tai mas buvo smarkus. Nešte-! 

kreiptas žodis viking. Is lėtina. Lietuvoj pradėjo 
Lietuvos žmonių ir vergų tVirteti diduomenė ir kuni- 
1 susidėjo musų vai- gaįkščių galybė, o jie savo
stieciai. Paliuosuoti vergai pragyvenimui ir nuolati- į 
vadinosi liuosmmkais. . Tie nėms karėms nemažai visko 
žmones ir liuosminkai ap- reikalaudavo. Iš istorijos 

dirbdavo žemes. Jie ispra- mes matom, kad platesnis 
dzių buvo visai laisvi. Bet mokesčių ėmimas tankiai 
diduomenei sustiprėjus, val-*supuola su liaudies badavi- 
stieciai pajuto ant savo pe- mu išaiškinti vien ”blo- 
cių ponų jungą. Po truputį gaįs metais” negalima, kaip 
laisvi valstiečiai Jieka bau- — - ■ •
džiaūninkais.
tankiausiai užsiima karę- dojimo, tai lietuvių liaudis riškais Taikais)pas lietuvius 
mis, piešimais ir medžiokle- nesukntų prieš savo ponus, buvo tokios pat kuopinės 

, aitant S1}2 visuo- panašiu gi liaudies sukilimu šeimynos, kaip ir pas kitus, meniskų sluogsnių dar susi- , 0 -- - ....................- -
dūriam su Lietuvos dvasiš-i^ 
kija (kriviais, vaidiliais iri 
t. t.).

Lietuvos diduomenė buvo 
tokiais pat išnaudotojais- 
skriaudikais, kaip ir kitų 
kraštų ponai. Apie tai ge
riausiai liudija lietuvių liau
dies sukilimai netik prieš 
kryžiokų jungą, bet ir prieš 
sava diduomene. Nors Lie- 
tuvos diduomenė ir turėjo|“T—’ -I’-
tankius nesusipratimus su i įįn'I11’.°. apipus ą •
kryžeiviais (tankiausiai dėl 1 F^nasiai Lietuvos kumgaik- 
lobio), bet paprastai kada'sciai apiplesdavo netik sve- 
liaudis sukildavo, tai ir Lie-; 
tuvos ponai ir kryžeivių va
dai susivienydavo, kad iš
vien kovoti su sukilusia 
Maudžia. Vytautas, galima 
pasakyti, buvo aršiausiu 
Lietuvos liaudies engėju. 
Taip, kada žemaičių liaudis 
sukilo prieš savus ir sveti
mus ponus-engėjus. ir kada 
žemaičių sukilimas pradėjo 
apgalėti kryžeivius ir po
nus, tuomet Vytautas su lie
tu viškai-len kiška kariumene 
Įsiveržė į žemaičių kraštą ir 
tenai ugnyj paskandino vi-į 
są šalį, ir žudė žemaičius, j 
kol pagaliaus neprivertė: 
juos nusileisti ir vėl klausyti j 
savo ponų-išnaudotojų. Vy
tautas ėjo prieš žemaičių 
liaudį, kad sušelpti savo 
draugus, kryžeivių ponus. 
Arba — tūlą laiką rubežium 
tarp Lietuvos ponų (kuni
gaikščių) teritorijos ir kry
žeivių žemių skaitėsi upė 
Nevėžis. Kada žemaičiai 
nuo kryžeivių persekiojimų 
pradėjo bėgti į kitą pusę Ne
vėžio, manydami tenai nuo 
engėjų ištrukti, tuomet kry
žeiviai pradėjo skųsties Vy
tautui, kaipo talkininkui- 
bendrui. -Tas gi atsakė, kad 
bajorai turi tiesą bėgti, bet 
”apie valsčionis čia nėra 
kalbai vietos,” t. y. valsčio- 
nims neapsimokėjo jieškoti 
užtarimo pas Vytautą, ba
jorų globėją.

Dainose taipgi gana tan
kiai susiduriam su tuo, kaip 
ponas apvagia „mergelę” 
savo broliams pietus nešan
čią ir kaip paskui jos broliai 
griebiasi už ginklo, kad po
nams atkeršyti. Bet atker
šyti negali, nes negali ponų 
pavyti arba plėšikų pažinti. -
Šiose dainose atsispindi liu- tarnu gali****buti L 
dnas sukilusios liaudies pa- mergelių brolių ir dieverių 
dėjimas,— liaudies, ką ne- skaitlius. Tas viskas lieka

mu.

TA. _ tą atlieka musų istorikai, aišku, kada mes persitikri- t __
Diduomene Jeigu nebūtų liaudies išnau- nam, jog senovėj (priešisto- J Nečiulba margieji paukšte-

ypač daug patėmijam Pru- Prie kuopinių šeimynų visa 
suose ir Žemaitijoj.

Ir karės, kaip patėmijau, 
tankiausiai buvo vedamos 
tik su plėšimų tikslu. Pir
mos lietuvių karės, tai tik 
plėšimai. Bet ir tolimesnės 

' karės be plėšimų apsieiti ne- 
■ galėjo. Tankiai koks-nors 
i vadas apsupdavo tūlą pili, 
Į bet jos paimti nebegalė- 
i damas, pasikakindavo ap-

rimas žemes, bet ir savus. 
Padėkim, Lietuvos kunigai- 
kštis eina apiplėšti kokią 
nors kryžeivių pilį, gulinčią 
Žemaitijoj. Bet negalėda-; 
mas jos paimti, jis naikina 
žemaičių sodybas. Mat, plė
šikams visviena, kur plėšti, 

Iby tik plėšti. Panašiai el- 
igėsi ir Vytautas, ir Gedimi- 
Jnas ir kiti mūsiškiai „didvy
riai.” Ir dainos dainuoja, 
ikad ”rytoj iškeliausim” į 
| svetimą žemę, „kur upužės 
ivvno. aukso obuolėliai” ’ 
11.' t. ' 
jliavus, žinia, bus galima ir j 
i pasipelnyti.
i šie visi plėšimai tai neat- 
į būtinos tų laikų gyvenimo 
sąlygų pasekmės. Diduo
menei pradėjus plačiau gy
venti, reikia tarp savų pasi
darbuoti ir nuo liaudies pa
skutinį jos turtą lupti. Pas _   12 —__ J! • 
kaimynus atsiras.

V.
Jeigu mes arčiau prisižiu- 

rėsim giminystės sistemai, 
kaip ir apsireiškia Lietuvos 
liaudies dainose ir svotbinėj 
rėdoj, tai nenoroms prieš 
mus pakįla klausimas apie 
tai, kad seniau pas musų 
protėvius buvo visai kitoni
ški šeimyniški santikiai.*) 
Taip ne vienam visai nesu
prantama dainų mergelė ir 
bernelis, kurie dainose nors 
skaitosi žmona ir vyras 
bet jiedu negyvena vienuose 
namuose. 7~ 
tankiai (ne visuomet) gyve
na savo motinos namuose, o 
jos bemelis-vyras — savo 
tėvų namuose. Iš kitos pu
sės, daina žmoną tankiai va-

kuopa vyriškių turi bendras
• savo žmonas, arba visa kuo
pa moterų turi bendrus savo 
vyrus. Iš istorijos gi mes 
žinom, kad pas lietuvius vie
nas vyriškis galėjo turėti 
kelias žmonas, t. y. jis galėjo 
gyventi poligamijoj. Vie
nok, liaudies dainos pataiso 
ir papildo istorijos žinias ir 
duoda suprasti, kad tai bu
vo ne tik diduomenės poli
gamija, bet paprasta kuopi
nė šeimyna (tik, žinia, daug 
senesniais laikais). Kadaise 
tūlo gentininko žmona bu
vo ir visagentininkų žmona. 
Geniams suirus gentininkų 
teisės, kai jau pasakiau, pe
reidavo į diduomenės ran
kas. Tokiu budu valstiečio 
žmona skaitėsi ir bajoro 
žmona, o bajoro žmona skai
tėsi jau kunigaikščio žmo
na. žinia, bajorai ir kuni
gaikščiai ne visuomet nau
dojosi savo teisėmis. Bet 
pas lietuvius bajoras dar il- 

'įį gai negalėjo išleisti savo du-auKso oouoieiiai ir p" j-

Ten-i plėšikams iške- V-V™TJ be kunigaiks-
kuo rrnKmo ir cio leidimo. Panašaus leidi

mo nuo bajoro reikalavo ir 
valstietis netik pas lietu
vius, bet ir pas kitus. Tos 
diduomenės tiesos vakarų 
Europoj iššaukė atsiradimą, 
jūs primae noctis (pirmo
sios nakties teises). Tomis 
teisėmis pasinaudojus, bajo
ras vieton senovės gentinin-

savo liaudį neišteks, tai pas kų galėjo pirmą naktį, vals- 
r tietei ištekjus, pergulėti su

ja. Tos valstietės, arba ge
riau sakant, tie jų vyrai-val- 
stiečiai, kurie norėjo išsisu
kti nuo bajorų teisių, turė
davo bajorui užmokėti, tai 
yra jie turėjo išsipirkti. Pa- 

' našus išsipirkimai žinomi ir 
pas lietuvius. Pas lietuvius 

1 jie įgijo net tam tikrą vardą 
:— kunigavimas. Kunigavi
mas (žinoma, tik pas vals
tiečius) būna mergvakaryj, 
kada vestuvininkai eidavo Į 
dvarą prašyti leidimo apsi
vesti. Apie bajorų teises

liai
Tarp medžių plikųjų šakų, - 
Tik ošia nuliūdę medeliai, 
Sulaukę šaltųjų dienų.

Tik vienas margasis genelis, 
Į medi įkopęs augštai, 
Kala net skamba miškelis, 
Kala ir kala jisai...

Nebėr čia vasaros smagu
mo,

Tik tylus vaitojimas girdėt,
Nereik čia dėl saulės kaitru

mo
Jieškoti pavėsio—tik bėgt...

Padangėm’s debesis vien 
plaukia,

Nujuosta laukai pamaži — 
Širdis nerimsta, lyg šaukia: 
Sudie tau vasara graži!

J. J. šarmonėlis.

Užšvis Saulute... F

Broliai! kas mylit liuosybę?
Kas skriaudą jaučiate ver

gu?
Kas brangina tiesą, lygybę? 
Kam prispausta siela skau

smų?
Tas te eina, te stoja eilion,
Tarp minių, vergingų žmo

nių;
Atras ten kelią — švieson— 
Sulaužys galybę priešų!...

1
Užšvis saulutė tad broly

bės,
Nuo veido ašaros nudžius;
Visur bus pilna linksmybės, 

į Nes kraugeriai vergų pra
žus!

L. Studentas.

V VvllCL tIvIIUvOv • • « • « « •

Mergelė-žmona lPn™na ir dainos, ką apdai- 
nuoja, kaip bajorai atva- 

' žiuoja merginą paimti. To- 
į kią merginą negali išvaduo
ji iš ponų rankų nei tėvai, 
nei broliai, nei sesers, bet dtaaUSe,‘oJos'^rą br^!^“ ^vaduoti ją tik berne-

iNemažiau nesupran-i 
i ir didelis*

Igali prigulinčiai engėjams* 
atlyginti už savo skriaudas.;

.Trumpas šis raštelis ne- *) Apie tai plačiau buvo 
leidžia man arčiau skaityto-i rašyta augščiau paminėta- I 
jus supažindinti su senovės ■ me rašte. Čia paduosiu vien 
Lietu"^<5 visais visuomeniš- mažus papildymus.

lis.
Šokių tvarka ir lovos šil

dymas (prieš pirmąją apsi- 
vedusiujų naktį) taipogi 
primena kuopinių šeimynų 
laikus. Ir taip, liekanos nuo 
lietuvių šeimynų užsiliko li- 
gišiol.

(Toliaus bus.)

Ten, kur žydi...
Ten sielą vilioja,
Kur gražus laukai...
Kur žydi, mirguoja 
Puikiausi žiedai.
Kur aidas nešioja 
Paukštelių balsus,
Kur upės vingiuoja — 
Ir peni miškus...
Ten gamtos grožybėms 
Gerėties vadin’
Ir dvasią kiltybėm’s 
Krūtinėj gaivin’.
Atgimdo troškimą
Vien veikti, kovot, 
Numesti sunkumą, 
Vargdienius vaduot...
Sulaužyti vergiją
Ir priešų galbę, 
Suvesti žmoniją
Į šventą vienybę.

L. Studentas.

Nerašyk sau vardo lazdele 
ant smiličų,

Tiktai darbo kaltu jį kalk 
ant granito:

Granitas išlaiko smūgius 
laiko ilčių,

Gi smėlį išžarsto koja vie
no—kito.

Vienam lageryje mirė 900 
žmonių iš bado.

D. Šilinis Brooklyne pri
siuntė mums laišką, gautą 
nuo savo brolio, kuris dabar 
randasi Vokietijoj kaipo 
karės belaisvis. Štai ką jis 
rašo:

Brangus Broli!
Šį laišką rašau tau be cen

zūros, tai ir parašysiu kas 
tik yra ant širdies. Yra 
taip: dabar dirbu dvare,
prie lauko darbų. Susikal
bėjau čia su vienu vyru, tai 
jis išneša mano laiškus ir 
atneša. Bet ir tai galima 
rašyt tiktai Amerikon.

Rugpiučio 31 d. sukako 
jau čieli metai kaip aš var
gstu nelaisvėj. Nelinkėčiau 
ir savo neprieteliui tokio 
gyvenimo. Dabar, kaip iš
važiavau dirbti ant ūkės, 
tai jau antras mėnuo nors 
pavalgęs esu. Gal ir per 
žiemą čia reikės būti. Mes 
taip ir norėtume. Bet kaip 
lageryje buvau čielus me
tus, tai neduok D. Sunku ir 
aprašyt, kaip tenai bloga. 
Bemaž ko badu nenumiriau. 
Daug perbadėjusių žmonių 
ir mirė. Mano lageryje bu
vo 8,000 belaisvių (rusų), 
bet daugiau kaip 900 mirė 
nuo bado. Valgis labai pra
stas ir to paties neduoda iki 
valių. Duonos teduoda ant 
dienos kąsnelį, kurio nei pu
sės svaro nebus. Pusry
čiams duoda po puoduką 
juodos kavos be cukraus. 
Pietams duoda po samtelį 
skistos sriubos ir pusę sam
telio tokios baltuškos, kuri || 
neva kakao vadinasi. Tai 
viskas, ką belaisviai gauna . 
ant dienos. Gyventi gi rei
kia visai lauke. Nors sto
gas yra, bet sienų nėra. Gu
lėt reikia stačiai ant žemės. 
Drabužių jokių neduoda. 
Katrais atėjom iš Rusijos, 
tais turim ir dėvėti. Jie vi- i 
sai jau nuplyšo. ' Nusipirkti į 
negalima gauti nieko, o jei J 
ir gauni, tai baisiai brangiai j Į 
lupa. Pavyzdžiui, duonos 5 
svarui reikia mokėti 70 ka- J 
peikų ir rublį. Silkei 40 ka- * 
peikų ir taip toliaus.

Iš karto, kaip tik mus čia 
atvarė, aš visai buvau nu
silpęs iš bado. Nuvedė į li- 
gonbutį, tai po pusantro 
mėnesio truputį atsitaisiau.

25,000 KATAL1OGU DYKAI
SU LIETUVIŠKOMIS DAINOMIS REKORDAI TIK 65c.

Jeigu neturi mano katalogo, tai prisiųsk už 3c. pačtinę markų, o ta
rėsi didelį ir puikų katalogą, kariame rasi visokių geriausių ARMONIKŲ 
SKR1PKŲ. HR1UBŲ. ir daugybę kitokių MUZIKALUKŲ INSTRU
MENTU, ISTORIŠKŲ IR MALDŲ KNYGŲ, kokių tik randasi lietuvU- 
koj kalboj. Puikiausias koncertinis Armonikas su 76 ir 102 raktais. 
Kainos labai prieinamos. Naujausias Lietuviškas Sapnininkas, dydžio 
5x6% su 310 paveikslėlių. Kaina 50c. Reikalaukite visokio tavoro pas 
tikrą lietuvį, o gausite teisingus tavorus. Agentams parduodu pigiai 
Rašykit tokį adresą:

WC VVflidplic H2 GRAND ST„. d. Yvameiis brooklyn, n. y.

X REIKIA ŽINOTI, KAD TIK DAUNOROS ”TRE- 
^JOS DEVYNERIOS” YRA TIKRAI UETUVIŠK 
r Jų tik ir reikalaukite aptiekose, bet jei nerasite, tai 
prašykite žemiau padėtu adresu, prisiunčiant 35 o 
»tuojaus apturėsite.

oš 5H « r a
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S =>

TREJOS DEVYNERIOS 
arba 

TREJANKA

VINCAS J. DAUNORA, Aptiekorius
229 Bedford Avė., Brooklyn, N. Y.

10 Kampas North 4-tos gatvės.

Susideda iš 2? įvairių gydančių žolių ir šaknų. 
Sutaisyta su degtine arba virintu vandeniu 

yra geriausiu vaistu arba karčiu 
vynu dėl skilvio.

Gydo visokias skilvio ligas, nemalimą, 
gumbą, dispepsiją, išpūtimą, riemenį, 
dieglius šonuose, krutinėję ir nugaroje, 
patrūkimą, sunkumą ant krutinės ir 
visokias kitas skilvio ligas. Geriausiai 

pataiso apetitą.
VARTOJIMAS: . Vieną pakeli šitų gydančių 

augmenų užmerkti j vieną kvortą čysto spiruto 
ir tiek pat vandens, arba išvirti čystame van
denyje ir po 24 valandų gerti po puse stiklelio 
arba mažiau.
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ts
s

*MK03tomomaoKx^^

iam, kad Jus sučėdysit pinin tr 
GRAŽIUS RUBUS. Mes imam 
iš gerųjų firmų ir primieruojam 

<1 žmogų, todėl nesudarko žmogaas 
ir būna tvirtesni.

VYRAMS SIUTUS IR OVERKO- 
TUS PASIUVAM PIGIAI IR GERAL

TAIPGI IŠVALOM IR IŠPROSINAM 
VISOKIAS VYRŲ IR MOTERŲ 

DRAPANAS.
Tikras Jūsų brolis lietuvis

Ant. Januška
BROADWAY, 

»STON, MASS.
elefonas: So. Boston—21013

Siutus ir kitokius 
Rubus

DUOKIT PASIŪT MUMS
Užtikrina m, kad Ji 

turėsite 
materij 
rūbą p 
išvaiz.

GERU.-

Kolumbas, kuris atrado 
Ameriką, buvo ne italas ir 
ne ispanas, kaip paprastai 
yra manoma, bet žydas. Ti
kra jo pavardė buvo Kolon.

Dyspepsija ir Nevirirhnas, Jaknu Negalės, Tulžingu
mas, Prietvarius, Raudonosios Gyslos (hemoroidai), 
Reumatizmas, Kataras, Dusulys, Veiksminiai širdies 
Snirmai gali hnti pasekmingai gydomi Tamistos 
namuose už labai mažą užmokestį.

Mes taip-gi norime Jums pasakyti apie musų 
pasekmingą metodą naminio gydymo tokių smarkių 
ir chroniškų ligų kaip Syfilis arba Kraujo užnuodi- 
jimas, Odos Ligos, Gonorea, Nerviškas Nusilpnimas, 
Sukrekėjimo Striktura, Pūslės bei Inkstų Negalės 
ir ligos Lytiškai-šlapimo organu, kurios vyrus taip 
tankiai kankina.

Mano 
Ypatiškas 
Pranešimas 
Vilties.

Al noriu sasipažinti su kiekvienu ser- 
grnnči::, lietuviškai kalbančiu vyru ir mo 
;er* pasaulye. AS noriu, kad jie mane 
žinotų, kaipo teisingą draugą ir geredari — 
kad Žinotų kas zS esu —kuomi aš č.,u—ka aš 
esu padaręs praeit? je ir kad žinotų apie pra
kilnų darbą, kurį aš dabar veikiu. Iš mano 
paveikslo jus galite matyti, kad aš užsiėmiau 
medicinos praktikavimu per daugel}, daugelį 
metų. Mano plaukai dabar yra pabalę dčlei 
mano ilgų metų mokslo, tirinęjimų ir patiri- 
mo. AŠ atidžiai studijivau ir tirinčjau tas se
nas, chroniškas, giliai įsisėdusias ligas, taip 
sunkiai gydomas ir apie kurias kiti daktarai 
taip mažai Žino. A^5 noriu, kad kiekvienas 
sergantis ir nusiminęs vyras bei moteris 
savo negales man atneštų. Aš jiems tei* in
gai patarsiu. Leiskite man būti jūsų draugu 
ir geradariu. Parsisiųsdinkite mano Dykai 
Duodamą Knyzą ir skaitykite mano pra
neši n Vilties.

BRANGI 96 PUSLAPIU KNYGA 
SIUNČIAMA DYKAI.

raraisiąBfiinkite kopiją tos knygos šiandien. -Toje pasa
kyti aiškus faktai aiškioje, paprastoje kalboje. Ji yra 
sandeliu žinijos ir užtūri tokias informacijas ir patarimus, 
kokius kiekvienas vyras bei moteris turėtu žinoti ir sekti— 
ypač svarbi tiems, kurie ketina apsivesti. Jeigu norite 
žinoti, kaip jums gali būti sugražinta jusu senu laikę svai- 
kata. stiprybė ir gyvingumas, jus turite tuojaus parsisiųsdinti 
šitą dykai duodamą knygą ir patirti faktus apie tokias 
negales. Nesiųskite mums pinigų—siųskite tiktai savo 

__________ _ vardą ir adresą aiškiai parašytą ant dykai duodamos knygos 
kupono, esančio apačioje. Liaukite mokėję sunkidi uždirbtus 

pinigus už niekam nevertus vaistus, bet skaitykite šitą brangu vadą į svei
katą ir pasinaudokite jos laiku paduotais patarimais. .Jus patirsite savo 
kentėjimų priežastis ir kaip jūsų negalės gali būti prašalinamos.

DYKAI DUCDAM3S KNYGOS KUPONAS
Parašyk savoxp:Irią vardą ir adresą, i’ki-pk ir siųsk mums šiandien. 

Neužmiršk užlipinti stempą, kad laiškas pas mus ateitų greitai.
— .....___  , . - , . —_. . ___ _ 9

Dr. J. RUSSELL PSICE Co., L1101-9So. C’inton St., Chicago, UI.
GerbiamiejiMeldžiu man tuojaus pasiusti visai dykai, apmetėta 

pačta jūsų brangią medikališką knygą.

Vardas ir pavardė

Gatvė ir No............

Mestas 0 Valstija
•>



v Cambridge’aus lietuviai ve- r*

Socialistai užėmė trečią 
vietą.

Bostone ir visoj Massa- 
chusetts valstijoj šiuose rin
kimuose socialistai turėjo 
didelių laimėjimų. Tą pri
pažino net ir kapitalistų 
spauda. Pavyzdžiui, "Bos
ton Joumal” rašo:

"Socialistai užėmė trečią 
vietą musų valstijoj tarp 
politiškų partijų. Jie pa
veržė pirmenybę iš bulmu- 
zerių ir turėjo didelių lai
mėjimų po visą valstiją.

"Kad įgijus teisėtos par
tijos vardą, kiekviena poli
tiška partija turi gauti ne
mažiau, kaip 3 nuošimčius 
balsų, kas musų valstijoj 
reikštų 15,000 balsų. Ir so
cialistams truks prie to gal 
tik kokių 5,000.

"Palyginus su gubernato
riaus rinkimais metai tam 
atgal, socialistų partija la
bai daug laimėjo.”

Socialistų P. kandidatas 
į prezidentus, Allan Benson, 
gavo 1,610 balsų; Soc. La- 
bor partijos kand. Reimer 
gavo 230 balsų. Socialistų 
partijos kand. į valstijos gu
bernatorius, Dan A. White, 
gavo 1,383 balsus; S. L. par
tijos kand. gavo 489 balsų. 
Soc. Partijos kandilatas Į 
senatorius, William U. Mc 
Donald, gavo 2,078 balsų. Į 
gubernatoriaus padėjėjus 
Soc. Part. kand., S. J. Mc. 
Bride, gavo 1,937 balsų; S. 
L. partijos kand. gavo 514 
balsų. Į valstijos sekreto
rius S. P. kand., L. Adams, 
gavo 2,105 balsų; S. L. par
tijos — 1238. Į valstijos iš- 
dininkus S. P. kand., E. K. 
Sheldon, gavo 1.997 balsus; 
S. L. part. kand. gavo 598. 
Į valstijos prokurorus S. P. 
kandidatas, John W. Sher- 
man, gavo 2,389; S. L. par
tijos — 486.

Kaip skaitlinės parodo, S. 
Labor partija bereikalingai 
skaldo socialistiškus balsus. 
Jeigu socialistų dviems fra
kcijoms esant Socialistų 
Partija užėmė jau trečią 
vietą, tai susivienijus toms 
frakcijoms galima butų 
drąsiai stoti kovon už užė
mimą jei da ne pirmos, tai 
bent antros vietos.

ja savo kunigą laukan.
Lapkričio 12 d. Camb

ridge’uje buvo didelis lietu
vių susirinkimas, kuriame 
dalyvavo apie 500 žmo
nių ir visi vienbalsiai nu
tarė, kad kunigas Kras- 
nickas turi būt praša-

I lintas. Buvo perskaitytas 
raštiškas reikalavimas kar
dinolui. kad jis prašalintų 
Krasnicką iki 5 gruodžio. 
Po tuo reikalavimu pasirašė 
400 parapijonų. Jeigu šito 
reikalavimo kardinolas ne
išpildytų, tai Cambridge’
aus lietuviai katalikai keti
na apskelbti kun. Krasnic- 
kui boikotą ir tvers nepri- 
gulmingą parapiją. Jie sa
ko. kad savo darbais jis 
jiems perdaug jau įkirėjo. 
Per jo "pasidarbavimą" 
Cambridge’uje lietuviai ne
galėjo gauti leidimo nei au
koms rinkti Lietuvių Dieno
je. Visi Žmonės susivienijo, 
visos srovės suėjo į krūvą, 
bet su Krasnicku negalima 
buvo susikalbėti.

Lietuvis.

i

Veikalas "Karės Nuotakos" 
krutančiuose paveiksluo- 

luose.
Nuo ateinančio panedėlio 

"Glob" teatre prie Washin- 
gton st. Bostone bus rodo
mas krutančiuose paveiks
luose Wentworth’o veikalas 
"Karės Nuotakos," kame 
svarbiausią rolę, būtent J e- 
dvygos, lošia garsioji Rusi
jos aktorė Nazimova. Į 
krutančius paveikslus vei
kalą perdirbo Herbert Bre- 
non Filmos korporacija. 
Krutančiuose 
veikalas taipgi daro giliausį 
įspūdį. Verta yra matyti 
kiekvienam

(Šį patį veikalą lietuvių 
kalboj vaidins LSS. 60-tos 
kuopos aktoriai Lietuvių sa
lėj 6 dieną sausio, 1917 m.)
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Harvardo universitete kar
dinolas O’Connell mato 

didelį pavojų.
Cambridge’uje pereitoj 

nedėlioj netoli nuo Harvard 
skvero buvo pašventinimas 
kertinio akmens naujai šv. 
Pavvlo kataliku bažnvčiai.•' *- * 

Pašventinime dalyvavo kar
dinolas O’Connell ir sakyda
mas prakalbą tarp kitako 
pasakė: "Pavojus, labai
didelis pavojus randasi ne
labai toli nuo šios bažny- «• 
C1OS.

O netoli nuo tos bažnyčios 
randasi Harvardo universi
tetas. Visiems buvo aišku, 
kad šitą universitetą kardi
nolas ir vadina ”pavojumi.” 
Toliau jis pridūrė:

"Pavojus yra tame, kad 
mokslas yra statomas sky
rium nuo tikėjimo.” Anot 
kardinolo, mokslas turėtų 
eiti su tikėjimu ranka-ran- 
kon, nes ir šv. Pavvlas bu
vęs "didelis mokslininkas." 

Įdomu butų žinoti, kaip 
kardinolas galėtų suderint 
biologiją su tikėjimu.

be-Policmanas peršautas, 
laisvis užmuštas.

Marblehead miestelyje, 
netoli Bostono, du policma- 
nai suėmė tūlą Arey už gir
tuoklystę ir vedė jį nuova
dom Belaisvis išpradžių 
ėjo gerai, bet staiga trukte
lėjo ir ištruko. Ištrukęs iš
sitraukė revolverį ir šovė į 
vieną policmaną. Kulipka 
pataikė policmanui ir jis 
krito mirtinai sužeistas. Ki
tas policmanas tuomet šovė 
Arey ir pataikė galvon. 
Nuvežtas kalėjiman Arey 
tuoj mirė, gal mirs ir polie- 
manas.

i

paveiksluose
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ŽMOGAUS IŠSIVYSTYMAS
KAIP IR Iš KUR ATSIRADO ŽMOGUS?

IŠSIVYSTĖ Iš BEŽDŽIONĖS, NEKUR1E SAKO, 
BET Iš KUR ATSIRADO BEŽDŽIONĖ?

A ra tai klausimai, kuriuos aiškiai ir nuosekliai 
išaiškina šita knyga. Joje telpa paveikslai kokiu 
budu toji forma išsivystymo keitėsi iki priėjo prie 
žmogaus.

KAINA 35c. 
GRAŽIAIS AUDIMO APDARAIS 50c.

LIETUVIŲ ŠEIMYNŲ 
ISTORIJA

PAGAL JUŠKEVIČIAUS DAINAS. 
PARAŠĖ Z. ALEKSA.

KNYGA, KURI AIŠKIAI APRAŠO LIETUVIŲ 
PRAEITI NUO ŽILOS SENOVĖS.

Iš jos sužinosi, kada musą pratėviai vogdavo sau 
žmonas, vėliau pirkdavo. Kaip motinos parduodavo 
savo dukteris. Kokios buvo vestuvinės ir laidotuvių 
apeigos ir kaip jos keitėsi.
Tai viena knyga lietuvių kalboje, kuri taip smulkiai 
išgvildena musų praeitį iš užrašų užsilikusių pas 
pačius žmones.

KAINA 35c.
AUDIMO APDARAIS 50c.
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i Vėl kita nelaimė su gatve- 
kariu.

Da nepalaidoti lavonai 
žmonių, kurie žuvo ant gat- 
vekario prie South Stationo, 
o pereito nedėldienio vaka
rą vėl 13 žmonių sužeista, 
ši sykį nelaimė atsitiko 
CharlestoYvne, seniausioj 
Bostono dalyje. Vieno ka
ro virbas nušoko nuo vielos
ir užgeso šviesos. Motormo-' 
nas užlipo ant stogo patai
syt, tuo tarpu atbėgo kitas 
karas ir tvojo į stovintį. 
Abudu buvo pilni žmonių, 
todėl pakilo didelis sumiši
mas. Trylika žmonių likos 

: sužeista.

Viršminetos knygos gaunamos “Keleivio” knygyne. 
Siunčiant pinigus adresą užrašykit taip:

"KELEIVIS," SO. BOSTON, MASS.

’1

Ant kitos pusės šios skardi
nės skaitysi: "Procesas už
patentuota 30 Liepos,1907.”

eal1 Pirkti

siutuose už 5c

Mes geriau duodam 
tikrą vertę!

Kada jus perkate Prince Albert 
pypkės ir papirosų tabaką, jus žinot, 
kad jus gaunate tikrą vertę—ne kupo
nus ir ne dovanas. Jų me« niekada su 
Prince Albert neduodam. Nė federali- 
ški, nė valstijiniai uždraudimai davinėt 
kuponus arba dovanas neturi jokios 
įtekmės ant to tabako pardavinėjimo.

Prince Albertą gaunate be kandi
mo ir kartumo. Kandimas ir kartumas 
yra išimti iš Prince Albert patentuotu 
procesu, su kurio pagalba jis yra pri
rengiamas.

falNEE ALBERT
the national joy smoke

susilygins su bile kokia pypke arba 
papirosu kokį esate rūkę. Jis turi 
puikų kvapsnį, kurį juo daugiau rū

kysite, tuo geriau mylėsite. Tabakas dega ilgai ir pikiai 
užganėdina. Prince Albertą lengva suvynioti, nes jis 
tam tyčia supjaustytas. Jus nedaug tetrotinat, kada 
vyniojat į papirosus.
Jus turite gerai išmėginti tą tabaką, nes tik tada per
sitikrinsite, kaip geras yra Prince Albert. Tada supra
site. kodėl šiandien Prince Albert yra rūkomas visame 
pasauly — jis yra taip vėsus ir draugiškas.

R. J. REYNOLDS TOBACCO CO., Winston-Salem, N. C.Gedemino L. Ukėsų Dr- 
tės prakalbos Įvyks ateinan
čią nedėlią (19 lapkr. vaka
re) svetainėj po nr. 193 Ha- 
nover st., Bostone. Kalbės 
angliškai S. M. Gerry ir lie
tuviškai M. Dusevičia. Dai
nuos ir skambins panelės O. 
Turauskaitė ir 0. ir P. Žvin- 
giliutės.

LSS. 60-tos kuopos veikimo 
programas.

Žiemos sezonui prasidėjus 
LSS. 60-ta kuopa užsibriežė 
sau platų veikimo progra
mą. Pradžia to programo 
sekanti:

Lapkričio 26 d. 7:30 vaka- 
re 60 kuopos svetainėje po

ITrijų metų vaikas—emig
rantas.

Sulyg emigracijos biuro 
paskelbimo 3 metų amžiaus 
vaikas John G. O’Brien pats 
vienas be jokių globėjų at
keliavo iš Anglijos Ameri
kon, pas savo tėvus, kurie 
gyvena Somervillėj. Tėvas 
pasiuntė laivakortę ir glo
bėjai atidavė vaiką laivo 
kapitono rūpesčiui.

Šv. Kazimiero Dr-ja paau
kavo $300.

Pereitos nedėlios susirin
kime šv. Kazimiero Draugi
ja (naujoji) paaukavo Lie
tuvių Dienai $300. Pereitam 
"Keleivio" numeryje jau mi
nėjom, kad šv. Petro ir Po- 
vylo Draugija davė $500, 
Vytauto Dr-ja — $100, o 
"Pagalba" — $25. Taigi per 
šitas keturias draugijas su
dėta $925.00. r 
yra da daugiau draugijų, kanalą, bet nesurando ir ap- 
Reikia tikėtis, kad ir jos ne- reikšta, kad tolesniai nebe- 
atsiliks. jieškos.

j I

Neranda nuskendusios 
merginos.

Nuo pereito utarninko iki 
šiol iš žuvusiųjų laike įkriti- 
mo karo nuo tilto į Fort 
Point kanalą žmonių išimta 
iš vandens beveik visus kū
nus. Nesurado tik mergi
nos Elsie Wood. Prieplau- 

So. Bostone kų policija išjieškojo visą

šelps likusias nuskendusių
jų žmonių šeimynas.

Žuvusiųjų žmonių šeimy
nų padėjimą ištirta, ir ku- »anait
rios neteko penėtojų, toms i lapkričio 60-tos kuopos sve- 
išsi rūpinama pašalpa. tainėn. J.B.S. rež.

Veikalų: "Ant Dugno," 
"Du Broliu” ir "Karės Nuo
takos" aktoriai turi susi
rinkt ketvergo vakare 16
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Teisingiausia ir Geriausia L 
Sutaisom Receptus su di- U 

džiausią atyda, nežiūrint ar iš p 
Lietuvos atvežti ar amerikoniški. į' 
Gyduolių galite gauti, kokias tik š į 
pasaulije vartoja, taipgi visadosį> i 
randasi lietuvis aptiekorius.

EDVARD DALY, Savininkas i
18 Brcacway, So. Boston.

Galite reikalaut ir per laiškus, 
mes per ekspresą gyduoles at-

! APTIEKA

M. ANDRIUŠIUTĖ.
MOTERIŠKU RŪBŲ SIUVĖJA.

Visokiems daiktams labai pabrangus, i 
tečiaus aš nieko nepabranginau.

Visokias
DRESES ir KITUS KUBUS 

pasiuvu gerai ir pigiai iš gerų mate
rijų ir darbą gvarantuoju. Reikale 
pasiuvu bile rūbą į 24 valandas. To- 

ir norint turėt gerus rubus pigiai,— 
duokit pasiūt man.
324 E street, kampas Broadway 

SO. BOSTON. MASS.

nr. 376 Broadvay, bus "Juo
kų Vakaras."

Gruodžio 3 d. 7:30 vakare 
toj pačioj svetainėj bus pra
kalbos.

Gruodžio 9 d. (subatos va
kare) Lietuvių salėje bus 60 
kuopos "Dainų Vakaras." 
Koncerte dalyvaus keliatas | 
Bostono apielinkės choru. 
Taipgi dalyvaus Latvių mi
šrus choras susidedantis iš 
100 dainininkų. Be to bus 
daug scenos artistų komikų 
ir vodevilius. Po koncertui i 
bus šokiai.

Sausio 6 d. (subatos va
kare) Lietuvių salėje 60-tos 
kuopos artistai vaidins su
judinantį veikalą "Karės 
Nuotakos." Vakaras užsi
baigs šokiais.

Vėliaus bus statomi vei
kalai "Ant Dugno," "Erš- 
kiečiu Taku" ir kiti.

Vakarų reng. Komisija.

Ateinančią nedėlią (19 
lapkričio vakare) Lietuvių I 
salėje bus Lietuvos Duktė- ! 
rų ir Sūnų Draugijos su-j 
rengtos prakalbos. Kalbės j 
F. J. Bagočius.

t

J. MATHUS
Geriausias Lietuvio 

SALONAS IR RESTAURACIJA. į] 
Sveiki geriausios rųšies gėrimai SS! 

ir užkanaziaL Patarnavimas prie- ; ( 
lankus.

Parankiausia Lietuviška užeiga.
J. MATHUS

342 Broadway, So. Boston, Mass.

BEMISTAS
i! -| l)r. I. Oanzburgs

ii ĮĮ’ I^bai gerai at- ;;;
jį! i (( lieka darbą su-*'<z‘-** - ./■*•(((

i i > m.ls lr jų llga’( mis, už žemes-

jį lieka darbą su- 
>( rištą su danti-

f 0r siusime.

a:

Telephone: Back Bay 4204
DAKTARAS

Fr. Matulaitis 
GYDO VISOKIAS LIGAS 

PRITAIKO AKINIUS.
Valandos:

Nuo 1 iki 3 dieną. 
Nuo 7 iki 9 vai. vakar*.

419 BOYLSTON STR.
Saite 419. 420 ir 421.

Netoli didžiojo miesto knygyno,

BOSTON. MASS.

!!

S. Baracevičius
GRABORIUS.

Palaidoj u visuose aplinkiniuose 
miestuose.

PATARNAVIMAS GERAS 
IR PIGUS.

Didelį palaidoja už 45 dolerius, 
mažą už 15 dol.

IU4 C,
<>: nę kainą, kaip

bent kas kitas Brocktone. Pil- J:! 
nas užg-anėdir.imas gvarantuoja- 
n??s: .Mokslas ir patyrimas Ru- (ji 
sijoj ir Amerikoj yra geriausiu- jį 
liudytoju to. Ateikite patįs per- (į 
sitikrinti. įįi

Kaiba rusiškai ir lenkiškai.
64 W. Elm street 
Brockton, Mass. įu

I
1 • •

z-------------------------------------------- -------- ------- -----—---- ------------------- ---

J

Parduodu Paminklus ir Kviet 
kas. Užlaikau automobilius grei
tam susinešimui. Atsitikus rei
kalui meldžiu kreiptis prie manęs, 
aš pribusiu greičiau, negu vieti
niai graboriai, nes mano automo
bilius stovi visados ant kelio.

S. Baracevičius
258 Broadway, So. Boston, Mass. 

Telefonas: So. Boston 839-J.

Visi, kam rupi tėvų, brolių, 
bei giminių likimas 

Lietuvoje, aukaukite jiems!

♦ ♦
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Nesigailėsi!
Nusipirkęs pas mane lai

krodėlį, žiedą ar lenciūgą už 
labai nupigintą prekę. Po 
$1.00 į sąvaitę. Mano agen
tai ar aš pats paimam užsa
kymus iš namų, rašyk laiš
ką, mes pribusim pas jus.

P. KETVIRTIS,
233 Broadvay So. Boston. 

Tel. So. Boston 1739 M.

į
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AR NORI GERAI IŠMOKTI ANGLŲ KALBOS?
KORESPONDEMCIJINIS SKYRIUS

Ančią kalba yra lengrva išmokti, bet šis lenirvamas sruli »nt to 
kas mokina, ką mokina ir kaip mokina. Tamsta gali išmokti visą 
an^tą kalbą Iiuososa nno darbo valandose savo namuose, už maža 
atlyginimą

Greičiausią, didžiausią ir pripažinta už geriausią: Amerikoniš
ka mokykla, pasekmingai mokina per k rasa anglų kalbos ir grama
tikos visose dalyse Amer. ir Kanados. Gražų iliustruotą, su dauge
lių paaiškinimą ir patarimą KATALOGĄ siunčiame dykai. Rašyk 
platesmą žinią: {dėk kelias mark** prisiuntimui katalogo.

* K LESŲ SKYRIUS
Tuos, kurie gyvena arti, mokiname KLESOSE. dienomis ir va

karais. Jei nori greitai išmokti Anglą kalbą, tai persitikrink apie 
musą mokyklą pirmą negu pradėsi mokslą kur kitur. Atmink, čia 
daug mokinių prie vieno mokytojaus neleidžiame ir mokiname dau
giau negu kur kitur. Šioj mokykloj galima užbaigti GRAMMAR ir 
HIHGsehooleskursus. Dvi mokyklos 731 W. 18th *t.. ir 1741 W. 
47th St. Laiškusadresuokite: A.MERICAN SCHOGL OF LANOUA- 
GES. 1741 W. i7th St.. Chicago, IIL
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SULAIKYK
TĄJĮ KOSULĮ

pirma, negu jisai pakenks jūsų systemai. Atakų 
palengvinimui ir iritacijos prašaliuimui, vartok

SEVERA’S
Balsam for Lungs

(Severo* Balsams Plaučiams). Netrukus patirsi, kad tatai v ra 
atsakanti gyduolė, suteikianti palengvinimą nuo kosulio, 
peršalimo, užkimimo. :->asmodiško smaugulio. oro triubelių, 
uždegimo ir gerklės sž.usmo. Kaštuoja 25 ir 50 centai.
Musą žodžiam* patvirtinimai. žt«i paduodame neseniai rauta 1»iS 

ka: “Ai noriu .1 an>« pranerti, ed Severo* Balsam** pilnai atsako saro 
tikslai. Nuo pirmutinio do*o vaikai pradėjo sveikti; jų kosulys iOnyko 
ir tie atakai nebesugrįžo. Apie da metai tam at*;sl mę» vartojome tąjį 
Balsam* nuo koklinio ir gi su gera pasekme.“

J. Kosraltki. Cutehogue. N T.

R.ik*l»uj*nt rydoolią r»i!.»l»uk Severo* Preparato*. Xu8jc« j »r- 
tieka kiūrėti, kad gautum ko reikalaujam*. Neimk kitokiu bei užvaduo
toją. Kagalint gauti ko reikalaujate, raiyk tiesiai i

W. F. SEVERĄ C0., Cedar RapitU, Iowa.

I
 Visokiu'* Vyrams Drabužius 

Siuvame ant Užsakymo 
Išvalome, sutaisome ir išoroai- 

name senos.

Vienintelė Kriaučių kompanija 
So. Bostone, kur visame drods 

Į gerą ir gražų darbą už prieina- 
; mą kainą.

; PASIŪDINK PAS MUS SIUTĄ 
Į O NEŠIOSI IR DŽIAUGSIES!. 
iį Todėl, kurie norit pasisiūdini
I)' gerą siutą, išvalyt arba suprasit, 

kreipkitės pas mus.
!( SOUTH BOSTON CUSTOM
iį TAILORING CO.
į<j 278 Broadway, So. Boston.
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Gyduoles sutaisome kurios tik pasaulyje

ir prisiunčiame priimtos ir yra
visokias, vartojamos.

Geriausia 
Lietuviška

So. Bostone 
ir apielinkej

Šidlausko KRAUJO VALYTOJAS, geriausis 
vaistas namuose, todėl reikalaukit visur.

Ypatingai geros šios gyduolės:
Nuo prakaitavimo kojų .. 
Gydanti mostis nuo pučkų 
Nuo viduriavimo mažiems 
Nuo viduriavimo suaugus. 
Pamoda plaukams..............
Vaikų ramintojas ..............
Nuo suirimo nervų ..........
Bobro lašai ......................
Nuo saulės nudegimo .... 
Nuo slinkimo plaukų ir plei 

skanų ..............................
Kraujo Valytojas ..............
Nuo kosulio, gripo ir slogos 1.00 
Nuo Reumatizmo

25c
50c
25c
50c
20c
2t>c 

1.00 
1.00
50c

75c
1.00

$1.0o

Tikra Lietuviška Trajanka 35c 
Mostis ir skysčiai nuo niežų 1.00 
Gyduol. pataisymui apetito 1.00 
Gyd. suvalninimui vidurių 50c 
Gyduolės nuo kosulio ir sun

kaus kvėpavimo .......... 1.00
Gydu. nuo ”kornų” 15, 20 ir 25c 
Pilės dėl Kepenų ir Inkstų 50c 
Proškos nuo nerviško gaivos

skaudėjimo .......... 10 ir 25c
Gumas nuo dantų gėlimo .. 10c 
Visokie kvepianti ir medika-

liški muilai .... 10, 15 ir 25c 
Blakėms ir tarakon. nuodų 25c

Per f u mos visokių gėlių, 25c., 50c., 75c, $1.00, $2.00 ir daugiau. 
Taipgi turiu visokių gyduolių vėliausio išradimo, nuo visokių 

paslaptingų ir kitokių ligų.
Jeigu norite gaut tikrus ir gerus vaistus, kreipkitės pas 

mane, o aš užtikrinu, kad visame jums bus 
sąžiniškai patarnauta.

VISOKIUS RECEPTUS SUTAISAU TEISINGAI 
nežiūrint ar jie yra Amerikos, ar Europos daktarą.

Gyduolių galite reikalaut ir per laiškus, o mes prisieini 
jums ekspresu.

Visokiame reikale kreipkitės šiuo adresu:
V

X Šidlauskas
PROVIZORIUS

22$ Bmdway, Kampas c st $0. Boston, Uis.
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