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Metas X.

Vokiečiai paėmė 1000 rusų. Prasidėjo didelis mušis 
ant 266 mylių. Didele vokiečių armija jau 

paėmė Belgijos sostinę. Popiežius mirė.
EXTRA!

2 MILIJONU RUSŲ EINA ANT VOKIETIJOS IR AUSTRIJOS — FRANCUZIJA STATO 4 MILIJONUS PRIEŠ VOKIEČIUS — VOKIEČIAI KONFISKAVO 25 MILIJONUS DOLERIŲ 
RUSŲ PINIGŲ — KARE PAGADINO POPIEŽIAUS BIZNĮ, TODĖL "ŠVENTAS TĖVAS" LIEPIA VISIEMS KUNIGAMS MELSTIES, KAD KARĖ GREIČIAU PASIBAIGTŲ —SERBIJA 

SUSIVIENIJUS SU JUODKALNIJA PERIA AUSTRIJAI KAILĮ.

Iš kares lauko.
LIETUVOS GYVENTOJAI 

BĖGA Iš NAMŲ.

Karei prasidedant rusų 
valdžia nemažai Lietuvos 
gyventojų iš pasienio išvežė 
Rusijos gilumon. Vežė dau
giausia moteris ir vaikus. 
Bet nevisi norėjo važiuot. 
Žmonės vis netikėjo, kad ga
li būt koks pavojus. Bet da
bar visa Lietuva apimta 
didžiausios baimės. Dauge
lis palieka savo gyvenimą ir 
bėga. Kareiviai ima žmonių 
gyvulius ir piauna mėsai. 
Vokiečiai per Suvalkų gu
berniją toliaus da nepasie
kė, bet daug nuostolių daro 
ir rusų kariumenė: išmina 
javus, pievas, kareiviai iš
vagia daržus ir 11,

RUSAMS SEKASI 
GERAI.

Rusams einą gerai. Mobi
lizacija tuoj busianti pabai
gta ir jie tuojaus imsią vo
kietį darban. Pereitoj są- 
vaitej rusų kareiviai laimė
jo keliatą musių. Jie giriasi 
atmušę vokiečių užpuolimus 
ties Eidkunais, Seredžium, 
Filipavu ir kitur, bet ka
dangi šitokias žinias skel
bia pats Peterburgas, tai nė
ra ką joms labai tikėti.

Įdomi tečiau žinia atėjo 
Londonan iš Berlyno, kurioj 
vokiečių karės departamen
tas prisipažįsta, kad vokie
čių kariumenė turėjo dide
lių nuostolių ant rusų rube- 
žiaus. Tečiaus smulkmenų 
ir čia nepaduota.

Aiškesnių žinių atėjo iš 
Romos. Sulyg tų žinių, dvi 
Austrų brigados perėjo ties 
Rietgarais rusų pusėn ir su
sirėmė su rusų kazokais. 
Užpuolimą pradėjo austrai. 
Rusų artilerija sutiko juos 
karšta kanuolių ugnimi ir 
Austrai buvo priversti bėgt 
Prie pat rubežiaus aust
rams užkirsta kelias ir ka
zokai visus juos iššaudė. 
Atliko tik keliolika gyvų 
arklių be raitelių. Ant Dnie- • 
stro upės 2 rusai sumušė ki
tą austrų regimentą.

Beto dar Peterburgas gi
riasi, kad pereitoj sąvaitėj 
rusai inėjo Galicijon ir štur
mu paėmė miestelį Sokol. 
Austrijos kariumenė pabė
gusi. Rusų kareiviai sudegi
nę daug namų ir sušaudę 
keliatą ramių gyventojų, 
nes iš nekuriu namų pradė
ta į rusus šaudyt.

Šitas paveikslas vokiečių divizijos nuimtas tuom laiku, kada ji tapo pasiųsta gint parubežį, kurį atakavo 
maskolių kariumenė. 

Vėliausios žinios.
AUSTRIJOJ REVOLIU

CIJA.
"Novoje Vremia" kores

pondentas telegrafuoja sa
vo laikraščiui iš Kijevo, kad 
Austrijoj prasidėjo revoliu
cija. Pirmučiausia sukilo 
lenkai ir čekai kareiviai. Jie 
sušaudė savo oficierius ir 
šaukė "šalin kaizeris!" "ša
lin Austrijos karalius!" Prie 
kareivių prisidėjo ir žmo
nės. k

EIDKUNUOSE MUŠASI.
Londonas.— Gauta bevė- 

liu telegrafu žinia, kad rytų 
Prūsuose vokiečiai sumušė 
rusų kariumenę ir paėmė 
1,000 rusų nelaisvėn, o pas
kui perėjo rubežių ir užėmė 
Lenkijoj miestą vardu Mla- 
va.

Eidkunuose mušis tebei
na. Vokiečiai nori išvyt iš 
tenai rusus.

Peterburgas.— šiomis 
dienomis austrai kelis kar
tus atakavo Volyniaus gu- 
bernijinį miestą Vladimirą, 
bet kiekvieną sykį buvo at
mušti.

■■ • i
POPIEŽIUS MIRĖ.

Roma.— .Birželio 29 d., 
1:20 vai. iš ryto mirė popie
žius, Pijus X. Jis popiežia
vo 11 metų. Bus kitas.

Havre.— Francuzai suė
mė Austrijos laivą "Dino- 
va" su miežiais. Busią ge
rų ragaišių.

VOKIEČIŲ ORLAIVIS 
LIETUVOJ NUŠAU

TAS ŽEMĖN.
Pereitoj sąvaitėj atėjo 

per Peterburgą iš Vilniaus 
žinia, kad Suvalkų guberni
joj rusų kareiviai nušovė že
mėn vokiečių orlaivį, kuris 
lakstydamas Lietuvos pa
dangėj tėmijo rusų kariu
menės judėjimą. Orlaivije 
butą keturių vokiečių oficie- 
rių ir visi keturi jie žuvo.

tarp rusų ir vokiečių lig šiol 
da nebuvo. Da didesnė ru
sų kariumenės dalis stovi 
Kaune ir Vilniuje. Užpuo
limas ant Vokietijos prasi
dės tik tuomet, kada bus pa
baigta mobilizacija.

Kazokai užpuldinėja ant 
Prūsų.

Caro kazokai nuolatos už
puldinėja ant Prūsų nedide
lių miestelių ir naikina juos. 
Prieina tankiai prie susirė
mimų su vokiečiais. Nuo tų 
susirėmimų nukenčia dau
giausia gyventojai — Prūsų 
lietuviai. Paskutinės žinios 
iš Peterburgo praneša, kad 
17 rugpiučio didelis kazokų 
būrys su lauko kanuolėmis 
dasigavo per Prusus net iki 
Insterburgo.

Iš kitos vėl pusės vokie
čiai taip pat kartas nuo kar
to įsiveržia tai Lenkijon, tai 
Lietuvon ir užpuola ant 
miestelių. Ir taip, rusai da
bar turi užėmę Eitkūnus, 
Lauksargę ir kitus Prūsų, 
miestukus, o vokiečiai turi 
užėmę Lietuvoj Kybartus, 
Lenkijoj Kališą ir da kelia
tą vietų. Bet didelio mūšio

i

Rusai ardo Prūsų geležin
kelius.

Iš Peterburgo ateina per 
Londoną žinia, kad 15 rug
piučio tarp Tilžės ir Smali
ninkų rusų kariumenė vie- 
nuolikose vietose išardžiusi 
Prūsų geležinkelį ir telegra
fą. Seredoj, 12 rugpiučio, 
vienas regimentas vokiškų
jų ulonų su artilerija ir vie
nu regimentu Šiaulių norė
jęs pereiti rubežių ties Kali- 
šiu, bet pamatęs didelę rusų 
spėką grįžo atgal.

Nuskandino du Austrijos 
laivu.

Londonas.— Iš Serbijos 
atėjo čia žinia, kad 17 rug
piučio Adriatiko juroj fran
cuzų laivynas nuskandino 
du Austrijos laivu, trečią' 
uždegė, o ketvirtas pabėgo.

Rusijoj javai liko nevalyti.
Iš priežasties mobilizaci

jos Rusijoj daug vasarojaus 
liks visai nenuvalyta; tik

. tija, matomai, laukė su mo- Vokiečiai konfiskavo 25 mi- 
bilizacija, pakol nuvalys sa
vo javus. Ir jos nuvalė, nes 
tenai anksčiau viskas nuok
sta.

Serbija su Juodkalnija mu
ša Austriją.

Mažytė Serbija netik kad 
atsikerta prieš 13 sykių di
desnę Austriją, bet jau pra
deda ją ir pliekti. Belgra
das buvo silpna pozicija, to
dėl kilus kerei visa valdžia 
persikėlė į miestą Niš, ku
ris guli kalnuose ir gerai' 
fortifikuotas. Bet austrai 
ligšiol da negali paimti ir 

I Belgrado. Dabar prie Ser
bijos prisidėjo da Juodkal
nija ir keliose vietose Aust
rijos kariumenė buvo jau 
sumušta. Serbai jau užė
mė Bosniją ir Hercegoviną, 
kurias Austrija anais me
tais vagišku budu buvo pri
sisavinus. Kaip paskutinios 
žinios skelbia, dabar Bosni
joj ir Hercegovinoj prasidė
jo revoliucija. Įsiveržus te- 
inai serbų kariumenei, gy
ventojai taipgi sukilo prieš 
Austrijos valdžią ir. padeda 
serbams. Tokiu budu Aus
trija gali netekt 
džių kąsnių ir prie 
rai gaut į kailį, nes

NETEKO 200 LAIVŲ.
Londonas.— "Daily Ex- 

press" .apskaito, kad nuo 
karės pradžios iki 19 rug
piučio vokiečiai neteko jau 
200 laivų, kuriuos suėmė an
glai, francuzai ir rusai. Ver
tė tų laivų esanti 300 mili
jonų dolerių. Bet ant van
denų esą da 500 vokiečių lai
vų; tie irgi gali būt suimti.

lijonus dolerių rusų 
pinigų.

Pasirodo, kad Berlino ban- 
kose buvo rusų padėta 25 
milijonai dolerių arba 50 mi
lijonų rublių. Pinigai tie 
sudėti daugiausia augštų 
Rusijos valdininkų ir paties 
caro kaipo atsarga "juodai 
dienai," kada kilus revoliu
cijai jiems reikėtų iš Rusi
jos bėgti. Bet gudrus caras i 
su savo cinaumnkais nepa-įu Serbijoj* serbai sumušė 
galvojo, kad TO Pinigams go ooo aust kurie norėjo 
gręsia pavojus ir štai kaize-1t micst pa]mti. - 
ns jam dabar praneša, kad r T r -
Kį™ ŠS, : sužeista';

bėgt.

SUMUŠĖ 80,000 AUSTRŲ. 
Londonas.— Oficijalis

i pranešimas iš Serbijos pat
virtina žinią, jog ties Saba-

dwejų gar- 
ie to da ge-

8 iš kitos
pietų Rusijoj, kur javai an- pusės jai ima už šonkaulių 
ksčiau nuoksta, pasisekė Rusijos meškinus, o dabar 
pirm mobilizacijos juos nu-1 da jai paskelbė karę Angli- 
valyti. Austrija su Vokie- ja ir Francuzija.

tijos karei, visi tie pinigai 
konfiskuojami.

Nors tiek vokiečiai pasi
pelnė.

Londonas.— Turkijos val
džia praneša, kad ji nupirko 
du karišku vokiečių laivu, 
"Breslau" ir "Goeben,” ku- 
riedu buvo anglų ir francu
zų prispirti Turkijos pakra
ščiuose ir negalėjo ištrūkt.

Londonas.— Oficijalis iš 
Viennos pranešimas patvir
tina žinią, kad pereitoj ne- 
dėlioj francuzai nuskandino 
karišką Austrijos laivą 
"Žentą," kuri turėjo užblo
kavęs Antivari uostą. Su 
laivu žuvo apie 200 Austri
jos kareivių; kiti išgelbėti 

>ir paimti nelaisvėn.

3,000 au
strų buvo užmušta ir 5,000 

; likusieji turėjo

RUSAI INSTERBURGE.
Iš Peterburgo ateina pa

tvirtinimas, jog rusai pae-J 
mė Prūsų miestus Insterbu- 
rgą ir Gumbinę. Bet sunku 
tam tikėti, nes tuo pat laiku 
ateina žinios, kad vokiečiai 
ima Lenkijos miestus ir ve
ja rusus iš .Eidkunų. Tas 
jau parodo, kad rusams ne
taip jau sekasi, kaip Peter
burgas tvirtina.

Londonas.— Iš Peterbur-

DIDIS MUŠIS PRASIDĖJO 
Kova eina per 266 mylias.
Visi buvusieji ligšiol susi

rėmimai, tai buvo tik varžy
tinės dėl pozicijų dideliam 
mušiui; tai buvo tik žaislas 
prieš tą didžiąją bataliją, 
kuri prasidėjo pereitoj su- 
batoj tarp francuzų ir vo
kiečių. Oficijališkai iš Pa
ryžiaus pranešama, kad 
francuzai išsyk užatakavo 
visą vokiečių frontą, kuris 
traukiasi nuo Sarreboargo 
lig Lunevilles, arba nuo vie
no galo lig kito turi 266 my
lias. Ir išsyk ant visos lini
jos užgriovė kanuolės ir už
virė mirtina kova. Šaudy
mas iš sunkių kanuolių buvo 
girdėtis už 150 mylių. Mu
šis ėjo visą naktį ir vokie
čiai pradėjo trauktis atgal, 
palikdami savo lavonus ir 
sužeistus . Francuzai gulte 
ant vokiečių gula ir eina vis 
pirmyn. Vosges kalnuose 
jie šturmu paėmė Saales 
Pass, Blamon’o, Circy ir Av- 
ricourt’o miestus, kurie bu
vo vokiečių rankose, ir atsi
ėmė Augštame Alzase mies
tą Thann. Keli traukiniai 
su suimtais vokiečiais atėjo 
jau Paryžiun. Suimtieji pa
tvirtina žinią, jog prie Tha- 
nno buvo sunkiai sužeistas 

i vokiečių generolas Deimb- 
ling. Ties St. Blaise francu
zai paėmė vokiečių vėliavą.

Bet tai tik pradžia didžio
jo mūšio. Jis trauksiąsis 
mažių-mažiausia sąvaitę lai
ko ir, todėl, kurioj pusėj bus 
pergalė, dabar da negalima 
žinot. Kaip spėjama, fran-

go praneša, kad netoli Ode-1 cuzai turi toj vietoj apie pu- 
sos, ant Juodos juros kariš-' santro milijono ir apie tiek 
kas rusų laivas užvažiavo ; ' J 
ant minos ir žuvo. Odesos spėkos 4u 
uostas dega. . Smulkmenų i lauko da i 
nepaduoda.

pat turi vokiečiai . Tokios 
įsitinka ant karės 

_______pirmu kartu žmo
nijos istorijoj.



Dėlko kįla karės? - 4R?
Tą klausimą pasikėlė aiš

kint Chicagos "Ka-kas.” 
Tik klausykit:

"Valstybės kariauja dėl to
kių pat priežasčių, kaip kad 
vaikai pešasi — dėl to. kad jie 
yra vaikiški, trūksta jiems su
sivaldymo ir neišaugo dar iki 
to, kad suprasti, kad ginčai ga
li būti pabaigti be grubios spė
kos. Jie neišmoko dar Įstaty
mų.

"Arba vėl, karas ištinka dėl 
tokių pat priežaščių. kaip kad 
plėšikai, laukiniai žmonės pe
šasi, nes jie papratę nešioti1 
ginklus.

"Arba dėl tokių pat priežaš
čių, kaip kad augšto luomo vy-J 
rai eidavo dvikovom nes jie 
buvo tuštybių pilni, saumeiliš- 
ki, jautrus ir turėjo keistus su
pratimus apie ’honorą’.”

Ot, ir viskas aišku, kaip! 
ant delno. Karės kįla dėl 
tokių priežaščių. kurių "Ka- 
kas” visai nežino.

Vokiečių socijalistų dekla
racija.

Nevv Yorko francuzų 
dienraštis "Courrier dės 
Etats Unis” patalpino gy-i 
venančių dabar Francuzijoj 
vokiečių socijalistų deklara
ciją, kuri apreiškia francu- 
zams, kaip jie. vokiečiai so
cijalistai, žiuri Į dabartinę 
karę, kurią sukėlė jų kaize
ris.

Deklaracija skamba taip: 
"Šitoj liūdnoj valandoj męs 

išreiškiam Jums savo brolišką 
užuojautą. Męs. vokiečiai so
cijalistai, veli j am sau geriau 
pasilikti jūsų šaly, kuri yra 
liuosybės šalimi. Męs neisime 
muštis su savo draugais fran- 
cuzais.

"Mylėjom savo tėvynę, 
daugiau negalim ją mylėt, 
užpuola ant ramios šalies.

"Visos musų simpatijos
bar su jumis, kurie ginat savo 
liuosybės žemę.

"Eikit prie pergalės 
"Sutrinkit piktadaringą Bėr

imo valdžią.
"Šalin monarchija’.
"Lai gyvuoja demokratiško

ji Francuzija!
"Lai gyvuoja vokiečių repu- 

blika!”
Šita deklaracija buvo iš

spausdinta ir Paryžiuje, 
francuzu socijalistų organe 
"L’Humanite.”

Pirmutinis paveikslas imtas stačiai ant karės lauko. Francuzų infanterija sugulusi Vosgės apygardoj Alzase, šaudo 
į ateinančius vokiečius. Tujų ^šaulių ugnis buvo taip gerai taikoma, kad vokiečiai ir su mašininėmis kanuolėmis 

buvo priversti bėgti.
t

malšinti pirmą revoliuciją 
Lietuvoj, be abejonės jie 
padės valdžiai ir dabar. 
Kun. Dambrauckas gi rašė 
savo organe, kad lietuviai 
yra caro kampininkai ir jo
kios autonomijos neprivalo 
reikalauti. Taigi jei kiltų 
dabar Rusijos revoliucija ir 
Lietuva pasiliuosuotų. tai 
musų kunigai joje jau ne
šeimininkautų. Jie turėtų 
tuomet jieškoti sau kampo 

arba
Ir Gabrys

KORESPONūENGidūSgiau nė prie ko prikibti, pa
matęs, kad lietuvis fotogra- 
fistas Trakimas ima paveik
slus, tuoj atėjęs išvarė jį 
laukan, o kad net trįs žydai 
fotografavo, tai jis jiems 
nieko nesakė, girdi mano 
valia. Galiaus Trakimas 
išėjęs už tvoros imti, Bra- 
vinskas gi atsiuntęs polici
ją, kad jam neleistų imti 
daugiau paveikslų, bet Tra
kimui paaiškinus dalyką, 
kad lietuvių piknikas ir jis 
lietuvis, policija liepusi vėl 
eit į parką ir fotografuot, 
bet Bravinskas pamatęs, 
kad Trakimas vėl parke, 
pribėgęs spyręs į mašiną ir 
liepęs išeiti. Trakimas ma
šiną-atsisakęs paimti ir po
licija ją turėjusi vežti į nuo
vadą. Subėgę-gi žmonės 
norėję išpilti Bravinskui 
kailį, nes jau senai ant jo 
kai kurie pykę."

Męs pasakysime, šv. Ka
zimiero Kar-čio, šv. Mikolo 
Ark-lo, šv. Izidoriaus, šv. 
Stanislovo k-nio, šv. Cecili
jos ir Teatralinės Giedorių 
draugijos piknike buvo 
taip: Tie žmonės, kurie 
traukė piknike paveikslus, 
buvo prikergti prie kontra
kto daryto draugijų su par
ko savininku už 20 nuošim
tį. Taigi nė Trakimas nė 
kas kitas neturėjo tiesos ne
turėdamas sutarties imti 
paveikslus ir męs sulyg kon
trakto to pavelyti jam nega
lėjom, nes kitaip mums pa
tiems parko savininkas už
draustų rengti parke pikni
ką, kuriame jau 10 metų 
męs rengiame. Jeigu Tra
kimas norėjo fotografuot, 
jis turėjo susižinoti su drau
gijomis. Jei Trakimas spy
rėsi eit priešingai, tai jo pa
peikimo komitetai ant sa
vęs neima, lai pasilieka tas 
pačiam Trakimui.

Juozapas Poška, šv. Kazi
miero ir šv. Mikolo draugijų 

i pirmsėdis.
Jonas Bravinskas ir Ig-

-z - r-

HUDSON, N. Y.
Čia yra 3 lietuviškos smu

klės (saliunai), toje pačioje 
gatvėje. Languose balto
mis raidėmis užrašyta: 
"Lietuviška užeiga. Šaltas 
alus.” Apsėjimas smuklėse 
žinoma, taipgi lietuviškas. 
Kas subatvakarį rengiama 
šokiai ir susirinkęs jauni
mas pratinasi prie nedory
bių ir ištvirkimo. Pasigėrę 
staugia, kai girios vilkai, 
žmonės eidami pro šalį turi 
net ausis užsikišt.

Rugpiučio 1 d. pasibaigus 
smuklėse girtuokliavimo a- 
peigoms, vieną vaikiną be- 
lydžiant savo mylimąją na
mo, užpuolė kitas nedorėlis 
ir peiliu mirtinai sužeidė. 
Policija latrą suėmė ir da
bar bus teisiamas prisaikin- 
tujų teisėjų. Žiauru ir ne
dora. Laisvas Vaikas.

CHICAGO, ILl. 
"Velnio apsėstasai." Kandi

dato į "Macochus” pa
mokslas. Skerdyk

lų darbai.
Tūla J. Uš—skas, gyve

nąs ant Town of Lake, savo 
pasielgimais nustebino viso 
buto gyventojus; jojo sesuo 
gera davatkėlė nusprendė, 
kad jis esąs piktos dvasios 
apsėstu ir nutempusi savo 
brolį pas vietinį kleboną ku
nigą Skripką ėmė melsti, 
kad tasai jį "pafiksintų." 
Kunigas, žinoma, sutiko ir 
patvirtino, kad tasai žmo
gus tikrai esąs velnio apsės
tu ir net 4 sykius, mėgino su 
švęstu vandenėliu išvaryti 
iš jo piktąją dvasią, bet nie
ko negelbėjo, velnias pasili
ko purtinti ir gąsdinti J. 
LTš—ką ir jį prireikė vežti 
ligononinėn, kame daktaras 
sužinojęs apie kunigo bur
tus gardžiai nusijuokęs pa
sakė, kad tasai žmogus per
daug vartojus svaiginančių 
gėrimų ir sergąs alkoholio 
liga.

Vieną sekmadienį eidamas 
pro šv. kryžiaus bažnyčią 
girdžiu nepaprastą šukavi
mą, sakau, įeisiu gi pažiūrė
ti kas per šukavimai. Gi 
žiuriu kandidatas į "Maco- 
chus” įsilipęs į sakyklą ir 
taip įsikarščiavęs ant be
dievių cicilikų, kojomis try
pia, rankomis mojuoja, ku
mščiais sakyklą daužo, plau- < 
kai iš pykčio pasistoję, akys * 
pabalusios ir tiek šaukia, 
kai smaugiamas: "o, pra
keikti cicilikai! Prakeikti jų 
laikraščiai ir knygos!” Iš
keikė "Keleivį” ir kitus so
cijalistų laikraščius. ’-’Ke- 
leivio” skaitytojų liepė ne
laikyti nė butuose. Sako, 
jei norit gerų laikraščių, tai 
ateikit į kleboniją. Gana, 
jau gana "Macochų” pase
kėjai, jus sakyklą ir bažny
čią pavertėte į agitacijos ir 
šmeižimo vietą. Pirkliauto- 
jai bažnyčiose Dievo, ką 
jums pasakytų Kristus, jei 
atsikeltų ir pamatytų jus 
darbus?

Po pamokslo girdėjau 
tamsunėliai sako: ”Tai, 
mat, žiūrėk Jurgi, nesenai 
tas vyrukas skerdyklose lu
po jaučiams nuo galvų sku- 
ras. o dabar jau tuoj kuni- ’ 
gėlių bus!”

Šiomis dienomis tūla die
vobaiminga mergina suare
štavo T. P—ką, Šv. Kry
žiaus parap. komiteto narį, 
už nuskriaudimą, mat, ne
užilgo nabagė susilauks ”rė- 
ksnelio,” o tasai apgavęs ją 
dabar nenori vesti.

Skerdyklose darbai šią va
sarą labai silpnai stovi, sako 
da ir labiau sumažėsią. 
Nors jau čia ir darbas ne 
duok pone Dzieve! Už kru
viną, purviną ir dvokiantį 
darbą moka vos 17 su puse 
centų valandai. Pastaruo
ju laiku ir tokio darbo sun
ku gauti, nes bedarbių vaik
ščioja tūkstančiai, o darbai 
mažėja. J. Jukniškietis.

amerikiečių dabartinį ’gerbu- vadas d_ras Kari Liebknech- 
vį,’ nes jų laikraščiuose Lietu- ^as esąs sušaudytas, nes at- 
voj rašoma apie bedarbes, ra- sjsakęs eiti karėn.
site. daugiau, negu pas mus. Amerikos socijalistų dien- 

”Jų visomis pastangomis raščiui ”New York Call” 
stengiamasi sulaikyti išeivybę praneša iŠ Koelno, Vokieti- 
iš Lietuvos ir sugrąžinti ’namo’ jos> kad tenai uždarvti visi 
kuodidžiausį skaitlių ’pabėgė- socijalistų kliubai, uždraus
im,’ kuriuos čia laukia bėdos ir ta lajky^ susirinkimus ir su- 
skurdas. < stabdyti visi socijalistų laik-

"Bet-gi, visa tai žinodami, raščiai. Matyt, Socijalistai 
musų gęjbįajnį svečiai atvyks- energiškai pasipriešino kai
ta su milžiniškiaųsiais projek- zerio' ir patriotų surengtai 
tais, atvyksta nei nesiklausę skerdvnei. 
amerikiečių nuomonės. nei 
(bent mandagumo dėlei) iš- 
kalno apie tai jiems neprane
šę...

"Męs žinome, • ;kad motina 
Lietuva to nuo mus reikalauti 
negali ir. nereikalauja ir kad 
musų vyresnieji- broliai —bro
liai europįečiai 
du elgdamiesi, daro mums Tūli statistikai pradėjo 
skriaudą. 9:‘ ’ ?.< >jau daryti dabartinės karės

"Męs manome, kad mes tu- apskaitliavimus. Sulyg tų 
rime pilną tiesą už tai nusi- apskaitliarimų, karėj daly- 
skųsti ir tiems broliams paša- vauja lygiai pusė pasaulio, 
kyti: ’Jus negeri esate broliai, Ant karės lauko ruošiama 
jeigu žiūrite Į mus ne kaipo Į 20 milijonų vyrų. Jei tuos 
brolius, bet kaipo Į kokius, ne- kareivius sustatyt į parodą, 
lyginant, vergus,— jeigu jus po 4 vyrus į petį, tai išeitų 
neatsižvelgiate Į musų gerbu- eilė nuo Nevv Yorko lig San 
vi, o vien tik Į tai. kiek mes Francisco ir atgal. Kad tą 
galime jums duoti...’” igovedą išmaitinus, kasdien
"Tėvynėj” tūlas Apysenis reikia 15,000 tonų mėsos ar- 

taip pat pataria laikytis nuo ba apie 25,000 čielų jaučių, 
tų ”svečių” ištolo. Jis nu
rodo, kad Amerikos lietu
vius per daug jau išnaudoja 
Lietuva. Amerikos lietuviai 
turi gana savų reikalų, bet 
nėra laiko apie tuos reika-i 
lūs nė pagalvoti. Mums rei
kia imigrantų namo, reikia 
prieglaudos namo, bet tas 

________ užmiršta. Męs nė vienos;
jau begalo pailsę nuo tu nesi- mokyklos da nepasistatėm. ........... , , . : , . f

mi, jie tveria "kompaniją" 
ir pradeda leisti laikraštį. 
Sukiša sunkiai uždirbtus 
savo dolerius, prenumeratos 
užtektinai negauna ir bank-

■ rūtas. Ir negana kad savo 
prakišo, bet ir žmonių da 
ne vieną nuskriaudė.

Tūkstantį kartų tas Jonas 
ir Jokūbas geriau butų pa
darę, kad už tuos pinigus 
butų nusipirkę sau kur-nors 
farmą ir bulves sodinę. Tai 
yra beveik prigimtas musų Pas„. 
žmonėms darbas ir jis daug stačiai Ryman.. . . .
geriau tiktų, negu laikraš- Lietuvos prezidentu taipgi 
čius leisti.

Sakydami šitą teisybę 
męs nenorėjom nieko Įžeis-

Mums rodos, kad ir pats 
gyvenimas tą patį parodo,

važiuoti
I
!•
I

i 
I

;U.
r fe? v viuinas p<ai vuv,
marindamas tokius laikraš
čius vieną paskui kito.

Kas bus su Lietuva?
Lietuvių užsienio "minis- 

t teris" p. Paršelis vėl jau 
šaukia Lietuvą gelbėt. Vie
nam klerikalų organe jis ra
šo, kad dabartinė Europos 
karė galės nekurias valsty- 

įbes sugriauti, taigi jų vie- 
' ton. sulyg jo ministeriško 
į išmanymo, reikėsią tverti 
naujas valstybes. Lenkai 
gal užgiedos "Jeszcze Pols- 
ka nie zginęla." Jie norės 
pakelti Lenkijos karaliją 
vėl ant kojų ir be abejonės 
norės paglemžti ir Lietuvą, 

i Taigi musų tėvynei vėl bai- 
i sus pavojus gresia ir musų 
; "ministeris” šaukia:

"Tautiečiai, šio momento 
i svarbumas uždeda labai didelę 

priedermę visiems svetur esan
tiems Lietuviams. Musų Tė
vynė intraukta į tą baisų tau
tų vėsulą. greitu laiku reika 
lauš musų pagelbos. Atsižvel
giant į tai visiems lietuviams, i 
be skirtumo pažiūrų, priderėtų! 
kuogreičiau suruošt, visų A- 
merikos Lietuvių seimą, kuria
me butų reprezentuojama vi
sos pakraipos nuo dešiniausios 
iki kairiausiai.”

Jis pataria tokį seimą1 
šaukti Chicagoj, rugsėjo 
mėnesio pradžioj, o redakci
ja nori, kad pabaigoj, sykiu 
su Rymo katalikų Federaci-Į 
jos kongresu.

Kaip išrodo, musų kleri- ( 
kalai niekad proto neturės. į 
Jiems rodos, kad jie nutars, j 
jog Lietuva turi būt nepri-1 

žinojimu. Tiesa, tūli musų gulminga — ir ji tuoj bus į 
laikraščių leidėjai nedaug j neprigulminga. Nelaimingi 
težino, bet tai seni leidėjai,; proto ubagai! O kurgi bus į 
kurių laikraščiai turi jau-rusų valdžia? O gal jie ti- ■ 
išsidirbę sau dirvą ir kuris kiši, kad po karės kils revo-; 
biznį daugiausia daro iš. liucija ir caro sostas bus su-, 
bankų, iš pardavinėjamų lo-'verstas į Finų užtaką? Bet 
tų, iš laivakorčių\ir 1.1. jei taip butų, tai ne jiems

bet 
nes

da-

• x

nebūtų. Veltui jis nori 
šaukti Amerikos Lietuvių 
seimą. Užteks jam ir "vyčių 
generolo’’ titulo.

Jeigu tas viskas teisybė, 
tai negalimas butų daiktas, 

j kad prieš tokį valdžios pašė
limą nesukiltų žmonės. Ne 
prieš gerą kaizeris pradėjo 

: taip siusti.

Dar viena lekcija.
"Pirmyn” jau mirė, 

reitam "Keleivio” numery 
jau buvo administratoriaus 
Jasiulevičiaus ir praneši
mas, kad žmonės pinigų už 
"Pirmyn” daugiau nesiųstų.

Nelinksma tai žinia. Gai
la darbininkų laikraščio.Bet 
rasit tas bus nors lekcija, iš 
kurios gal pasimokys ir kiti, 
kad laikrašti leisti nėra len
gva. Keliais pastarais me
tais tarp Amerikos lietuvių 
buvo pakilus kaip ir kokia 
epidemija laikraščiams leis
ti. Kasmet pasirodo vis 5—I 
7 nauji laikraščiai. Kitas' 
savo pavardės gerai parašytI 
nemoka, o leidžia ir reda
guoja ”laikraštį.”

Laikas jau butų pasimo-i 
kvt, laikas suprasti, kad to-j 
kie leidėjai daro didžiausią, 
klaidą. Laikrašti leisti, tai j 
ne saliuną ir ne pančekųi 
krautuvėlė užsidėt. Laik- i 
raščiui leisti reikia ir pini- Į 
go, ir žmonių su tam tikru' x • • • rr-, • i T •

Pe-I

!

tų. iš laivakorčių\ir 1.1. j jei taip butų, tai ne jiems
Ir štai Jonas, Petras ir Jo- juk kalbėti apie Lietuvos 

kubas, matydami, jog se- neprigulmybę, nes revoliu- 
nam laikraščiui gerai seka- cija ne jų darbas. Kun. 
si, mano, kad ir jiems sek- Laukaitis durnoj pasigyrė, 
sis. Ir jokio supratimo apie kad jie uoliai padėjo valdžiai 
laikraščio leidimą neturėda- j

Tautininkai apie "svečius.” j 
Į Kaip "Keleivio” skaityto-' 
jams jau žinoma, dabar va- 

' žinėjasi po Ameriką "sve
čiai,” kurie reikalauja pini
gų. Tai yra žinomas neži- 

i nomojo "biuro” užlaikyto- 
; jas Gabrys ir kun. Gustaitis. 
Apie jų misijų vertę socija- 
listu laikraščiai savo nuo- 

’ monę jau išreiškė — jie ren- 
i ka aukas sustiprinimui ku
nigų pozicijos ir įtekmės 

; Lietuvoj. Apie tas misijas 
atsiliepė ir tautininkų laik
raščiai. Jie laikosi nuoša
liai. "Lietuva” sako:

"Klausimas, kodėl tautinin
kai pirmiau rėmė tą pačią ’Sau- 
lę,’ kuri ir Į šį ’Apšvietos Fon
dą’ ineina. dabar nori laikv- 
ties nuošaliai?

"Atsakymas nesunku suras
ti.

"Pirmiausia, amerikiečiai

i 
T

Į

panašiu bu-f Plisė pasaulio.

Polemika 
ir Kritika

liaujančių aukų, kuriomis Lie- Teisybė pasakyta, 
tuva netik kad alsina amerikie- ---------------
čius, bet alsina juos be palio
vos, neduodama jiems nei pro
gos atsikvėpti.

"Antra, europiečiai, kaip 
mums išrodo, jog kiek skaitosi 
su amerikiečiais, tai skaitosi 
ne su jais, bet su jų doleriais. 
Amerikiečių visai neklausia
ma iš laiko, ar patogu dabar 
butų važiuoti, ar amerikiečiai 
geram finansiniam stovyje 
randasi, ar galima paramos, ir 
nuo ko, laukti.

"Ne, jie to nedaro. Papras
tai jie mums nukrinta ant gal
vos netikėtai, kaip iš dangaus. 
0 jus čia sau žinokite ir, viską 
metę šalin, eikite mums pagal
bon.

"Paimkim dabartinį stovį, 
žmonės dar nespėjo užmiršti 
paskutinių gausių aukų. Užė
jusios bedarbės ir abelnai sun
kus laikai suparaližavo lietu
vių gerbūvį skaudžiai, visur 
jaučiasi abelna stagnacija. Bet 
ar tas rupi musų broliams ana
pus jūrių?

"Mes turime norą atvirai ap-! 
kaltinti juos, kad jiems tai vi

sai nerupi Jie juk žino apie socijal-demokratų partijos nių sužinojęs, kad vokiečių

> I

”Ka-kas” irgi dienraščiu..
Paskelbus "Naujienoms” 

3 rugpiučo, kad jos virsta 
dienraščiu, 6 d. rugpiučio ir 
"Ka-kas” paskelbė, kad ir 
jis virsta dienraščiu. Vir
tęs dienraščiu, "Ka-kas” su
sitraukė, sumažėjo iki dvie
jų lapų. Intalpa labai skys
ta. Sunku įspėti, kam 
dienraščio, ir tai da toj 
čioj Chicagoj reikėjo.

kito 
pa-

jau"Draugas” socijalistų 
nekliudo.

Nuo tūlo laiko kunigų 
"Draugas” socijalistų laik
raščių jau nekliudo. Matyt, 
persitikrino vyras, kad soci
jalistų sukritikuot negali
ma.

Ir gerai daro. Tegul gin
čijas su "Ka-ku” apie pote
rius, tai bent abudu lygus.

_____________

Liebknechtas sušaudytas.
Londono "Daily Citizen,” 

darbininkų partijos orga
nas, sakosi iš ištikimų šalti-

Atsakymas Philadelphijos 
korespondentui rašiu

siam apie draugijų 
pikniką.

Nejauku ir nepatogu da
rosi skaitytojams į melagy
stes tėmyjant, o ir redakci
joms nelabai skanu, kada 
joms priseina apterštų me
lagiška plunksna žmonių at
siliepimai talpinti. Ne sykį 
redakcijos yra davę kores
pondentams pastabas, kad 
rašytų tik gryną teisybę, y- 
pač kuomet korespendenci- 
jos paliečia asmenįs, tečiau 
da vis atsiranda korespen- 
dentų, kurie į tą neboja ir 
meluoja nelyginant čigonai.

Męs 6 Philadelphijos drau
gijų valdybų nariai, šiuomi 
pataisome neteisingą kores
pondenciją, kurią kasžin ko
kis pseudonimistas, Ten bu
vęs, patalpino į No. 29 "Ke
leivio,” apie musų draugijų 
pikniką laikytą Maple Gro- 
ve parke.

Korespondentas duoda 
draugijoms tėvišką pamoki
nimą ir papeikimą, už išrin
kimą netvarkaus komiteto, 
kuris buk siundęs žmones 
piknike prie muštynių. Ko
respondentas sako, pavvz- 
din: "Jonas Bravinskas bu
vo išrinktas pikniko gaspa- 
dorium, negalėdamas dau-

I

4 nas-Alekna, pikniko gaspa- 
' doriai.

Redakcijos prierašas.—
Nors po šia polemika visi 
tris parašai yra parašyti 

(vieno žmogaus ranka, te
čiau dedame ją, kadangi ji 
netik neišrado koresponden
to melagysčių, bet patvirti
na, kad visa toji žinutė buvo 
gryna teisybė. Kad p. Bra
vinskas kabinėjosi prie fo- 

I tografo Trakimo Tamstos to 
neužginčijat, taip pat nesi- 
ginat, kad ir jo aparatas bu
vo spardomas ir jį nusivežė 
policija nuovadon, reiškia, 
visa tas yra teisybė, o kad 

> tie žydukai su dr-joms turė
jo kontraktus, apie tai ko
respondentas neturėjo rei
kalo ir rašyti, jis rašė tą ką 
matė piknike, būtent: ne
gražų pikniko šeimininko 
apsėjimą su fotografistu 
spardant jo aparatą. Tai 
kame - gi čia korespendento 
melagystė? bereikalingai 
spėjate, jog toji žinutė para- 

i šyta Trakimo, ją parašė su
vis kitas korespondentas.

BROCKTON, MASS. 
Darbininkai laimėjo strei

ką.
Jau buvo ”Kel.” rašyta, 

kad "The Brockton Public 
Market” ir "The Shaw Co.” 
valgomųjų daiktų krautu
vių darbininkai sustreikavo 
reikalaudami pripažinimo 
unijos. .Po 3 mėnesių strei
ko rugpiučo 6 d. streiką lai
mėjo. Tarpininkaujant Ce- 
ntralinei darbo unijai ir k. 
krautuvių savininkai pripa
žino uniją ir pasirašė po 
kontraktu, sulyg kurio abi 
pusės turi laikvties iki 3 
metų. Darbininkai visą 
streikų laiką laikėsi vieny
bės; laikėsi stipriai ir kapi
talistai, bet matydami dar
bininkų tvirtą vienybę, tu
rėjo nusileisti. Darbininkai 
stojo darban, o iki šiol dir
bę skebai liko prašalintu

J. A. Turan.



(Courtesy “Thrut,” Boston.)

Amerikiečiai žiūrėdami į Europos sumišimus visai pamiršo, kad čia, Amerikoj, taip-pat artinas “kare”. Toji “karė” -tai ateinantieji rinkimai. Paveikslas'parodo, kaip Wilsonas su savo Bryanu ir 
kitais demokratais, išdidžiai pasipūtę, traukia kiton tarnysten, bet tenai matyt ant kelio tupi su šautuvu pasislėpęs Roosveltas.
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CHICAGO, ILL.
Nauja "mulkinyčia.”

Rugpiučio 5 d. buvo ”Ap- 
veizdos Dievo” parapijonų 
susirinkimas, pobažnytinia- 
me skiepe ant 18 gatvės. 
Susirinkimą sušaukė kun. 
Kruša galutinam nutarimui 
statyti naują bažnyčią ir 
kas labai nuostabu, jog su 
didžiausiu entuziazmu ir 
vienbalsiai žmonės nutarė 
statyti naujus "Dievo na
mus,” kurie bus pavesti ai
rių vyskupui. Ir da, žinote, 

*ką? Gi parapijonam be-

v •kime buvo aiškinta, kaštuo- ną. Da nariai norėjo šį-tą 
sianti arti $100,000. Viską paaiškinti, bet kunigas už- 
gerai apsvarsčius belieka 
tik sušukti: Žmonės, žmo
nės! kada jus išsivystysite 
iš keturkojų stovio, ir gy
vensite savo protu! Juk tie 
dvasios ir proto vergai vis- 
tiek negi paklausys aiškini
mų ir perspėjimų, jog jų 
pritaringoji tikyba su viso
mis mulkinimo įstaigomis 
priterštomis purvinų kuni- 
gų-biznierių yra nuodų ir 
vargų versmė.

&
į svarstant apie naują kunigų 
Į biznio įstaigą įvyko stebuk- 
| las. Ištiesų! Kad taip ma- 

ne gyvą! Visos davatkėlės 
tą gali patvirtinti. Besvar
stant naujos bažnyčios būti
numą, apie 9 vai. 50 min. va
kare staigu pradėjo skam- 

; varpas, 
subėgę žmonės žiūrėtų nie
ko ten nerado, nė gyvos "dū
šelės." Na, ar tai ne stebu
klas! Juk ten ne kas kitas, 
kaip patsai angelas Gabrie
lius (suprantama, chicagiš- 
kis) apreiškė "bažnyčios 
Dievo” reikalingumą.

Apv. Dievo parapija nėra 
naujai sutverta; ji jau ne 
sykį yra pagarsėjusi parapi
jonų riaušėmis prieš savo 
kunigus-mulkintojus, ku
riuos įsileidę paskum patįs 
aiškiai matydami jų šelmys
tes nebegalėdr.vo iš parapi
jos iškrapštyti. Ši baž
nyčia pastatyta jau 13 
metų, turi 2 augščiu ir aug- 
štą skiepą, kuriame "mušt- 
ravojama lietuviškas vais- 
kas” (vyčiai), beto, kleboni
ja taipgi gana gera ir nau
ja. o greta stovi tuščia so-

s 
K

i Kare staigu praae 
įfr binti varpinvčios

A. Booben.

rėkė ir nedavė nė šnekėt
Buvo laikas, keli metai 

atgal, kuomet musų kuni
gai šaukdavo ir kalnus vers
davo ant tautiškųjų draugi
jų, kurios šiandien išaugo į 
stiprias organizacijas ir ne
sibijo jų kaukimo. Laisvoms 
ir socijalistiškoms draugi
joms, jie, taipgi nieko nepa
darys, bet savo gąsdinimais 
pragaru ir šmeižimais lais
vų organizacijų tik pagrei
tins jų išsiplėtojimą.

A. Booben. j

met Illinois’o valstijos val
džia padarė reviziją kaiku- 
rių labdaringų draugijų ir 
susekė, jog iš $1000.00 įplau
kų, tik $25.00 apversdavo 
labdaringiems tikslams. 
Žiūrėsime, kaip ateityj lie
tuviai elgsis labdarybės rei
kaluose. *

Nesenai pora P. Lab-rių 
draugijos narių nuo 18 gat
vės. nuėjo pas kun. Krušą 
melsti pavelijimo laikyti po- 
bažnytinėj salėj savo drau
gijos susirinkimus, nes jie 
iki šiol susirenka smuklių 

dyba (lotas), kuriame ir salėse, bet kunigėlis ir ran- 
bus statoma ta naujoji ’-------- 1—
"dvasiškų biznierių” įstai
ga. Aukos bažnvčios staty
mui jau nuo kiek metų ren
kamos. o pinigu nė cento 
nėra, nes nekontroliuojami 
kunigėliai žino kaip iuos prie uziaiKvmo taunsKų xa- 

^fiaglemžti: senoji gi bažnv- pinių, remia bedievišką kny- 
čia turi $44.000 skolos; nau- gvna. trečia-gi. kas baisiaii- 
jai statomoji, kaip susirin- šia, turi "Keleivį” už orga-

r

CHICAGO, ILL.
Labdarių draugija ir ”mie- 

laširdingas” kunigėlis.
Rugpiučio 3 d., pobažnyti- 

nėj apv. Dievo par. salėj, 
buvo Labdaringosios drau
gijos po globa šv. Antano 
susirinkimas. Į tą draugiją 
priguli senos moterįs ir ke
liatas vyrų, bet veikia, kiek 
įstengia. Atsisakius pirm- 
sėdžiui E. Čepuliui į jo vie
tą išrinko bažnyčios komi
teto narį P. Basevičių. Vi
sų labdaringųjų draugijų 
tikslas yra svarbus, jeigu ■ cijalistai ir tie kaž kodėl nu
jos tik eitų geru keliu. Šie- Į tylo... Bet už tai kita dalis 

lietuvių "šventųjų" Romos 
katalikų pradeda veikti. 
Jie rengiasi statyti net dvi 
bažnyči, viena bus neprigul-i 
minga, o kita po airių vys-'

SCRANTON, PA.
Tol avelės bus "piemenims” 

ištikimos, kol joms vuo- 
degų nenukirps.

Šiame laike Scrantono an
glių kasyklose dirba pilną 
laiką, bet uždarbiai yra pra
sti.

Scrantone lietuvių pris- 
kaitoma apie 8 tūkstančius, 
bet išskyrus visai mažą bū
relį, visi ramiai miega aps
vaiginti "Dievo sapnais.” 
Buvę savo laiku smarkus so-

atidaryti, tečiau ne, tas yra 
negeras, męs pasistatysime 
kitą bažnyčią ir gausime 
geresnį ”tėvelį.” Avinai, 
jus, avinai! Negalite sup
rasti, jog ir kitas bus tol 
geras, kol neįsigalės, pas- 1__ _____ •___ 1 X
nyčią į mulkinimo ir biznio 
įstaigą ir jei šis nulupę vie
ną odą, tai anasai gal nu
lups dvi nuo jūsų nugaros, 

nes šiandien jus bažnyčias 
steigiate ne Dievo garbini
mui, bet savęs mulkinimui 
ir prietarų palaikymui. Ar
gi jums da neužteko jūsų 
prakaitu 7 metus išmaitin
to kun. Kuro pamokslo sa
kyto liepos 28 d., kame jis 
iškeikė paskučiausiais, 
spaudoj negalimais vartotie ' 
žodžiais, naująjį parapijos . 
komitetą ir visus parapijo- i 
nūs, liepdamas pabučiuoti 
jam į.... į kur aš čia nemi
nėsiu, nes nors kunigėlis ir 
nedabaigė sakyt, bet para- 
pijonai puikiai žino, tą jo 
"šventą” vietą į kurią jie 
turės dabar bučiuoti, nes 
kitaip butų bedieviais ap
šaukti. Ne kitaip bus ir su 

į naujos jūsų bažnyčios ponu, 
■tas turbut da į geresnę vie*j 
I tą palieps pabučiuoti, o 
jums akli tamsybės apgynė
jai turbut yra smagiau bu
čiuoti kunigui liepiant į sė-

S. MANCHESTER, CONN. 
Kun. Žilinsko raštais T. M.

D. nariai neužganė
dinti.

T. M. D. 103 kp. rugpiučio
Km irjis pTvere j<Sį & 6 d: *”?*> sku£>*

s i

minga, vf niia pu aiui£ j , .. £,• • •
kupo globa. Kunigui Kurui <?vnę, negu skaityti socija- 
užėmus šią parapiią ir pra- Hstų laikraščius, nes jei jus 
dėius plūsti ir keikti para- skaitytumėte, tai negisiduo- 
pijonus, tūli labai pasipikti- tumėt savo asmenį kum-

i susirinkimą. Buvo dalina
mi Kun. Žilinsko raštai ir 
d-ro Garmaus Paskaitos iš 
biologios ir bakteriologijos. 
Kun. Žilinsko raštai parėjo 
visi su apdarais ir nariai tu
rėjo už apdarus damokėti 
po 50c. Kadangi 103 kp. di
džiuma draugų buvo išank- 
sto už apdarus užsimokėję, 
tai ir likusieji nors ir neno- 
roms užsimokėjo. Bet-gi 
dalis narių labai neužganė
dinta ir išreiškė papeikimą 
Centro valdybos viršinin
kams už sauvalį pasielgimą. 
Nariai kun. Žilinsko raštais 
neužganėdinti. Buvo para- 
švtas atsišaukimas į kitas 
T. M. D. kuopas ir vienbal
siai nariams patvirtinus pa- 

į siųstas organui "Vien. Lie- 
j tuvninkų.” Nutarta apie 
i 103 kp. reikalus ir žinutes 
rašyti į organą "V. L.," te
čiau nedraudžiama ir į ki
tus laikraščius rašyti. Iš
rinktus laikraščius rašyti, 

j išrinkta ir korespondentas, 
kuris tuomi pasirūpintų.

A. Zokaitis.

FITCHBURG, MASS.
Nepadoriai elgties — nesi-1 prieš burdingierius)'. 

gedi, o savo ydas viešai 
pamatyti — bijosi.

Rugpiučio 9 d. šv. Kazi-

kas nukratė, girdi, tokiai 
"pagoniškai” draugijai ne
galima bažnyčios namuose 
susirinkti, nes ji remia "pa
goniškus” darbus. Visu- 
pirmu. esą, yra prisidėjusi 
prie užlaikvmo tautišku ka-

II

pijonus, tūli labai pasipikti
no ir Hvde Park miesto da- 
lyj nutarė statyt naują baž
nyčią ir susitarę pasiuntė 
pas vyskupą delegatus. Su- 
žinoies kun. Kuras, jog be 
jo žinios buvo delegatai pas 
vvskuDą išplūdo delegatus 
iš sakyklos išvadindamas 
juos Daleistuviais, girtuo 
kliais ir t. t. Prie progos 
reikėtų priminti tas lietuvių 
tame apsireiškimas: čia 
patįs gerai mato, jog kuni
gai vra niekšai, lupikai ir 
šmeižikai, išnaudoja ir sku
ta žmones koja primynę, jau 
tas pats kun. Kuras turėjo 
avinams- parapijonams akis

gams-biznieriams mindžio
ti ir nestatvtumėte įstaigų 
savęs mulkinimui.

V. S

SAGINAW, MICH. 
Bedarbė.

Čionai darbai suvis susto
jo, keliatas dirbtuvių atlei
do visus darbininkus, todėl 
lai į čia niekas nevažiuoja, 
nes jokių darbų negaus.

Čionai gyvuoja L. S. S. 
205 kuopa. Jos nariai pv 
truputį veikia, rengia vaidi
nimus, prakalbas, užrašinė
ja žmonėms laikraščius ir 
11 J. B. Saginietis.

SHENANDOAH, PA. 
V rojono draugų domai.
Kadangi pirmasai suva

žiavimas paliko neužmiršti
nai malonų įspūdį, pasisekė 
kuopuikiausia, tai L. S. S. 
28 kp. sumanė surengti an
trą panašų susivažiavimą 
viso V rajono kuopų, toje 

i pat vietoje E. Mahanoj Jct., 
kuris įvyks rugpiučio 23 d. 

■Surengimu rūpinasi rajono 
organizatorius drg. L. Kup
činskas, jau visoms kuo
poms užkvietimai yra išsių
sti. Geistina butų, kad kuot 
pų draugai pasistengtų ir 
svečių pasikviesti, nes pro
grama bus gana idomi ir 
įvairi. tL “rrrzz

prieš įnamius (gaspadinės
Jos 

Streikuoja šeimininkės 
nori, kad viename mažyčia
me kambarėlij turinčiame 

miero Karalaičio draugija ™n« laP«l> sįuzusl« 
surengė pikniką, j kurį atii- syPu™sl sięiufaĮ, po ku. 
lankė apie 150 asmenų. Vi- skas atlikta gražiai. Buvo 9* blaknį net kdn?‘
laimėjimai su gana geromis ja’ ^vent1^ P° 4 irSS Bge“šian~lmok^. P?. $5.00,.. o valgį 

gliškai (ką ir kaip lošė? 
RedJ vienas gavo per aki
nius ir sužeidė kairiąją akį. 
Paskui buvo organizuojama 
moteris (kas jasias organi
zavo? Red.) ir merginos, 
kad prisidėtų prie gyvojo 
rožančiaus ir sutvertų 
draugiją; daug atsirado 
tų prietarų dėties sutiko, 
vergių, kurios mielai prie 
bet merginos prigulinčios 
prie Lietuvių Jaunuomenės 
draugijos griežtai atsisakė, 
sakydamos: "Męs turime 
savo draugiją ir nenorime 
vergijos apynasrio.” Vė
liau piknike kįlo baisus triu
kšmas "bačkiniai" parapijo- 
nai užpuolė J. Jakaitį ir A. 
Romaną už aprašymą "bač- 
ciečių" pikniko ir visokiais 
bjauriausiais žodžiais išplū
dę. butų gal sumušę, jei ne - -
publika, kurios pasidrovėjo. pakišo savo nosį, tas dau- 

Kai biauriai elgties, taikau nebevažinės; jam t^p 
;ie nesidrovi, o savo darbus 
>amatę laikraščiuose pyks

ta. Ištiesų keisti žmonės 
;ie "bačkiečiai.”

A. Lietuvaitė.

duoda, kad ir šunelis gero 
ūkininko nenorėtų ėsti. 
Streikas, kaip matyt užsi
baigs nelaimingai, nes įna
miai žada eiti pas airius gy
ventų. Bobutės Anūkas.

Šiame miestelije yra apie 
SIOUX CITY, I0WA. 

Įvairumai.
50,000 gyventojų; lietuvių 
yra apie 700; susipratusių 
žmonių maža, nors tūli ir 

[ turi užsirašę darbininkų lai
kraščių, bet tai vien dėl žmo
nių akių.

A. Paulavičiokas, važiavo 
gatve dviračiu ir susidūręs 
su automobiliu tapo sunkiai 
sužeistu. Į nelaimės vietą 
subėgo daug lietuvių, bet 
vietoj paguodos ir pagelbos 
nelaimingam vaikinui, ėmė 
iš jo tyčioties, girdi, ”jau

EXETER, N. H. 
Ir Amerikoj vietomis ka

riaujama. "Streikas.”
Čia tūli "rojaus skystimė

lio” mylėtojai prisinešę a- 
laus, degtinės ir prisipiovę 
vištų, sumanė įkaušę ūki
ninko bulvių pasikasti ir 
nuėję nakčia pamiškėn pra
dėjo rauti bulves, bet išgir
dęs ūkininkas ėmė šaudyt, 
o jie į jį atgal, tečiau nak
tyj nei vieni nė kiti nepatai
kė. Kas indomiausia, jog 
bulvių kasti ėjo ne vieni vy
rai, bet ir merginos. Dabar 

K. Motuzą. Exetere didelis "streikas.”

i

I ir reikėjo.” Klausant tokių 
pasityčiojimų, negali žmo
gus gerbti savo lietuvius. 

[Juk tik pas paskutinius pa
tamsėlius ir puslaukinius 
žmones gali būti toki nuož
mybė ir nemandagumas.

Čia beveik kiekvieno lie
tuvio grįčioj pardavinėjama 
slaptai alus, kur neužeitum, 
vis gali skrynią alaus nusi
pirkti, nėr tai girtuokliavi
mas nežmoniškas, dora labai 
nupuolusi, pasigėrę bleviz- 
goia kai paskutiniai latrai.

Jau hesykį buvo laikraš
čiuose rašyta, jog su pini
gais reikia būti sauges- 
niams. Nesenai vieno vai
kino vagiliai iškraustė iš 
"čemodano” $20.00, kito 27 
doleriu vertės čekį ir 25 do
lerinį laikrodėlį.

Drangas.



Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

tiją, tą pati reikia pasakyt 
ir apie Austriją, nes ji ko
voja taip pat už augštą ide
alą. už germanišką kultūrą. 
Kova eina prieš slavizmo 
bangą, kuri nori užlieti ir 
surusinti visą Europą.”

Tolstojus pranašavo 
karę 4 metai atgal

nai da lietuviai garbino 
Perkūną, Patrimpą. Ragi, 

į Kauną ir kitokius dievus. 
Bet šiandien jų niekas die
vais jau nepripažįsta. Šian- 

. dien męs garbinam jau ki
tokį dievą—Kristų. Bet ka 
gali užtikrint, kad garbins 
jį musų vaikai?

— Olrait, Maike, jeigu tu 
: taip daug žinai, tai pasakyk 
: man. kokį Dievą žmonės 
garbins ateitije?

— Tėve, aš nesu pranašas 
j ir pranašystėms netikiu. 
Bet kaip aš žiuriu į žmonių 
judėjimą, tai man rodos, kad 
pasaulis eina pirmyn tuo ke- 

į liu, kur bažnyčių ir kunigų 
visai nebus. Man taip rodos, 

i kad tikėjimas į užgrabinį 
gyvenimą irgi išnyks. Žmo
nija negali amžinai būt kū
dikiu ir tikėti: kad yra koks 
tai bauba. kuris ant kiekvie
no žingsnio tyko pagriebt ją 
į savo nagus. Tas prieta
ras turės išnykti.

— Tai tu, vaike, netiki, 
kad yra pekla?

— Netikiu, tėve.
— Ir į velnią netiki ?
— Netikiu, tėve.nes tokio 

gyvulio visai nėra.
— Jei taip, tai aš bijau su 

tavim ir kalbėt. Gud bai, vai
ke.

— Keliauk sveikas, ^ėve.

— Tegul bus pagarbintas, 
Maike !

— Labo ryto, tėve.
— Kodėl tu nesakai "ant 

amžių?”
— Nes taip sakyt yra la

bai neišmintinga.
— Kodėl tai neišmintin

ga?
— Todėl, kad pasaulije 

amžino nieko nėra ir negali 
būt

— Bet Kristus bus garbi
namas per amžius, vaike.

— O iš kur tu žinai tėve ?
— Man protas taip sako.
— Tavo protas nedaug ži

no.
— Jei tu, vaike, man ne- 

tyki, tai eikim pas kleboną.
— O ką klebonas gali ži

not? Juk jis toks pat žmo
gus, kaip ir tu, tėve.

— Bet tai negalimas daik
tas, kad pasaulis nustotų ka
da nors Kristų garbinęs.

— Kad ir dabar visas pa
saulis Kristaus negarbina. 
Nė trečia pasaulio dalis jo 
negarbina. Daleiskime, Ky- 
nai, kurių yra suviršum 300 
milijonų, apie Kristų ir ži
not nežino. Taippat Kristaus 
nepažįsta persai, turkai ir 
kiti. Net žydai, iš kurių Kri
stus yra gimęs, ir tie nepažį
sta. O jeigu taip yra, tai I 

kaip tu gali tvirtint, kad 
Kristus bus garbinamas per 
amžius.

— Aš, vaike, tam netikiu.I 
Svietas be tikėjimo negali; 

būt. I Vienas patriotiškas
— Kodėl? i kiečių dienraštis rašo:
— Žmonės ištvirktų. I "Apsupti iš visų pusių prie-
— Negali žinot, tėve. Gal]žais ir nevidonais, vokiečiai 

būt, kad ištvirkimas tuomet į turėjo griebties už ginklo ir 
visai išnyktų. Juk tu pats apskelbti savo priešams ka- 
žinai, kad daugiausia alaus irę- Nuo 1870 metų Francu- 
išgeria ir daugiausia muša-: zija nė ant valandėlės nesi- 
si tamsus žmonės, kurie kasI liovė jieškojus progos, kad 
nedėldienis vaikščioja baž

nyčion ir klauso pamokslų. 
Bet tu niekad negirdėjai, 
kad susimuštų kur pasigė
rę socijalistai arba laisva
maniai, kurie bažnyčion vi
sai nevaikščioja. , »

— Tai jau pagal tavęs, 
Maike, išeina, kad tikėjimas 
yra priežastimi žmonių pasi
leidimo.

— Ne, tėve, aš labai klyš- 
čiau, jeigu taip sakyčiau. 
Aš tik sakau, kad tikėjimas 
negali žmonių nuo ištvirki
mo sulaikyti. Kad ir kažin 
kaip žmonės tikėtų, bet jei
gu tik jie bus tamsus, jie vi
suomet bus palinkę prie že
mų ir nedorų darbų.

— Bet tu, vaike, vistiekl

Vokiečiai kovoja už būvi.
VO-

• mums atkeršijus.
”Atsitikimai jau parodė, 

! kad bendras priešų užpuoli- 
] mas ant Vokietijos buvo se- 
i nai jau rengiamas ir kuo- 
j smulkiausia apgalvotas. 
I Žmogui, kuris gilinąs į Vo
kietijos padėjimą bešališkai, 

! negali būt mažiausios abe- 
; jonės, kad męs buvom pri- 
versti griebties už ginklo ir 

I kovoti ne vien už savo gar- 
I bę, bet ir už savo būvį.

"Vokiečių priešai norėjo 
karės, nes jie tikėjosi, kad 
suvienytom spėkom galės 
sunaikinti galingą tautą, 
kuri nuo Senai jau buvo aš
triu erškėčiu visų jų kūne.

”Tečiaus męs tikimės, jog 
musų priešai apsiriks.I

Keturi metai tam atgal, 
t. y. 1910 m. rudenį, carienė 
pasišaukė Petrapilin Tolsto
jaus pusseserę Nastaziją, 
sakydama, kad nori su ja 
asmeniškai pasikalbėti. A- 
pie savo atsilankymą Petra
pilin Tolstojaus* pusseserė 
tuomet rašė šitaip:

♦ * ♦

Paskirtoj valandoj pribu
vau ant geležinkelio stoties. 
Tenai jau laukė specijalis 
vežimas, kuris nuvežė mane 
stačiai pas vasarinį caro rū
mą, kur kamarponis man 
pasakė, jog caro šeimyna 
ant verandos sėdi prie arba
tos. Tenai carienė mane u 
pasišaukė.

Nuo ilgos nervų ligos ji 
išrodė labai suvargus ir iš
balus. Valandėlę laiko męs 
kalbėjom apie jos nesveika
tą. paskui ji man pasakė, 
jog caras išsireiškė, jog jis 

• norėtų mane matyt, o caro 
išsireiškimas, suprantama, 
yra jau neatmainytinu įsa
kymu.

Caras tuomet žaidė su sa
vo dukterimis ir guvernan
tėmis. Carienė jam prane
šė. kad dabar jis gali man 
pasakyt, ko jis norėjo. 

į — Groviene, aš turiu ypa
tingą reikalą pas tamstą — 
pradėjo caras. — Aš krei
piuos pas tamstą su dideliu 
priklumu.

Tą pasakęs jis nutylo ir 
žiurėjo į mane, lyg abejo
damas, kad aš da nepasiren
gus klausyt. Aš pasilen
kiau mandagiai ir tariau:

— Jūsų didybė, man bus 
labai malonu jus išklausyt

— Vokiečių kaizeris ir 
Anglijos karalius pastatė 
mane labai nesmagiam pa- 
dėjiman savo prašymais — 
kalbėjo caras.— Jie nori 
gauti iš seno musų grovo 

i Tolstojaus tiesioginių žinių. 
Žinoma, aš turėjau prižadėt 
juos užganėdini, bet, teisy- 

I bę pasakius, aš pats nežino- 
I jau, kaip tai padaryti, nes, 
kaip jums žinoma, aš apie 

j to senio raštus ir mokinimą 
nedaug tepaisau.
Caro pranešimas Tolstojui.
— Bet carienė man pasakė, 

kad ji gerai pažįsta tamstą, 
o tamsta gerai pažįsti jį. 
Taigi aš bučiau labai dėkin
gas, jeigu tamsta jam pra
neštum, ar negalėtų jis ką 
nors parašyti ir prisiųsti 
man per tamstą, o aš nu- 
siusčiau Anglijos karaliui 
ir Vokietijos kaizeriui. Tai 
turi būt toks raštas, kuris 
da nebuvo niekad spausdin
tas ir kurio jis niekad ne
spausdins.

— Sulyg jūsų didybės įsa
kymo, aš tuojaus nueisiu 
pas grovą su tuo reikalu, 
kaip tik parvažiuosiu namo 
— aš jam atsakiau.

Da apie pusvalandį męs 
kalbėjom apie kitokius daly
kus. Paskui caras ištiesė 
man savo ranką ir aš išėjau.

Už sąvaitės laiko aš jau 
buvau Jasnoj Polianoj ir 
viską išpasakojau Tolstojui, 

i ką girdėjau iš caro lupų, 
i Jis atidžiai klausėsi, o kada 
aš pabaigiau, atsiliepė:

— Labai keista. Man bu
tų labai malonu ką nors ka- 

■ raliams parašyt, bet bėda 
tame, kad visą savo gyveni
mą aš rašiau minioms. Aš 
nepapratęs prie karališkos 

į kalbos. Bet aš apie tai da
neprirodvsi, kad tikėjimas 70,000,000 žmonių tautą, pamąstysiu.

gali išnykti. , kovoiančia už savo būvi, ne-! ■
— Aš tau, tėve, galiu pri-j ------

rodyt, kad ne vienas tikėji- kaip musų priešai tikisi. Ir' permatymų politiško pobu- 
mas jau išnyko. Nelabai se- kas čia pasakyta apie Vokie- džio, arba kokios nors pra-

kovojančią už savo būvį, ne-Į — Lev Nikolajevič. ar ne- 
taip lengva bus apgalėti, ' turi-gi tamsta kokių nors

našystės kokiam nors tarp- 
tautiškam klausime? — pa
klausiau aš jo.

Tolstojaus permatymas.
— Gera mintis!— jis at

sakė. — Aš ištiesų turėjau 
keistų patyrimų, kurių aš 
nekuomet negalėsiu spaus- 
dyt kaipo pasakas. Kažin 
kas tai tokio persekioja ma
ne jau nuo dviejų metų. Aš 
negaliu pavadint to sapnu, 
nes tankiai aš tai matau sė
dėdamas prie savo rašomo
jo stalo. Kartais man tai 
pasirodo prieš piet, kartais 
vakarui temstant. Į dva
sias aš netikiu, netikiu ir į 
spiritualistišką dalykų aiš
kinimą; bet aš prisipažįstu, 
kad šito keisto apsireiškimo 
priežasties išaiškint aš ne
moku.

— Tai vizija? — aš per
traukiau.

— Kas nors panašaus, 
bet labai aiškus. Taip aiš
kus, kad aš galėčiau nupieš
ti net išvaizdą. Prie to, vi
zijos negalima iššaukti su
lyg noro, o tą, aš tikiuos, 
galėčiau iššaukt ir jums 
čionai esant. Tik vieninte
lis vargas, kad paskui aš ne
galiu rašyt. Mano rankos' 
tieka visiškai suparaližiuo- 
tos.

— Tai aš galėsiu parašyt, 
jei tik jus galėtumėt dik- 
tuot — aš jam pasisiūliau. '

— Labai gerai! — sutiko 
Tolstojus.— Aš pabandysiu] 
tuojaus. Štai kur ant stalo' 
paišelis ir popiera. Arba 
imkit plunksną — ką norit.

Į kelias minutas aš jau sė
dėjau su popiera ir paišeliu 
ir laukiau didžios valandos.

Didis rašytojas atsilošė 
savo kėdėj, užsidengė ran
komis akis ir perėjo kaip ir 
letargo stovim Per dešim
tį minutų nė judėjo, nė kal
bėjo. Paskui staiga išsitie
sė ir žemu, dusliu balsu 

pradėjo kalbėt šitokiais 
žodžiais:

— Tai yra tarptautinių 
nuotikių reveliacija, kuri: 
tuojaus turi įvykti. Kraš
tutinė tų nuotikių linija ma
no akįse jau pasirodo. Ant! 
žmonijos likimo juros aš i 
matau plaukiant milžinišką 
nuogos moteriškės kūną. 
Savo šipsa. savo grože ji yra 
tikra dailės deivė. Tautos 
varosi paskui jos, kiekviena 
norėdama patraukti ją prie 
savęs. Bet ji, kaip amžina 
paleistuvė, kokietuoja su vi
sais. Jos plaukų papuoša
luose, iš deimantų ir rubinų, 
išplautas jos vardas: "Pir- 
klyba." Kadangi ji yra taip 
viliojanti ir žavėjanti, tai 
po jos budėjimo 'lieka tiki 
agonija ir sunaikinimas. 
Jos kvėpavimas, garuojąs 
šlykščia transakcija, jos me
talinis balso skambėjimas ir' 
godus jos žvilgiai yra sta
čiai nuodais toms tautoms, 
kurios ją seka.

Trįs darvokšnės.
— Ir, palauk, ji turi tris 

milžiniškas rankas, o kiek-■ 
vienoj rankoj visasvietinio; 
sugedimo darvokšnė. Pir-. 
mutinė darvokšnė perstato 
karės liepsną, kurią ta gra
žioji paleistuvė neša iš mies
to į miestą, iš vienos šalies 
į kitą. Patriotizmas jai at-Į 
sako savo liepsnos žaibais ir 
galų gale pradeda griausti 
kanuolės ir šautuvai.

— Antroji darvokšnė ne
ša aklą tikėjimą ir veidmai
nystę. Ji žibina lempas vien 
tik bažnyčiose ir ant altorių.' 
Ji sėja melo ir fanatizmo] 
sėklą. Ji nuodija protus, i 
kurie tebėra dar vygėse, ir 
seka juos ligi grabo.

— Trečioji darvokšnė yra 
darvokšnė įstatymų, kurie 
yra pamatu didžiausios ne
teisybės ir skriaudų.
Pranašavo dabartinę karę.

Toliaus Tolstojus sakė:
— Apie 1912 metus prasi

dės didis gaisras, kuris kils 
iš darvokšnės pirmutinėj

rankoj. Gaisras prasidės' štį, jis atidarė jį drebančiom įsivedė į tuščią po apačia 
-----pietvakarių rankom ir pradėjo nervišku namo rūsį (skiepą)...

’ 1 A iits ' knUn oVoii.rf nt o m o e rj o 1X r lz o c
pirmučiausia ]_
Europoj. Iki 1914 metų jis 
išsiplėtos ir apims visą Eu
ropą. Bus tai baisi nelai
mė. Aš matau tais metais 
visą Europą liepsnose ir 
kraujuje. Iš didelių karės 
laukų girdžiu vaitojimus.

— Bet apie 1915 metus 
ant tos kruvinos dramos pa
grindų išeina keista žmo
gysta— naujas Napoleonas. 
Tas žmogus militarizmo da
lykuose -menkai teišsilavi- 
nęs, bet didesnė Europos da
lis pasiliks po jo letena iki 
1925 metų.

— Tos nelaimės pabaiga 
bus naujos politikos eros 
pradžia Europoj. Tuomet 
nepasiliks nė vienos imperi
jos, nė vienos karalystės, o 
susitvers visų tautų ir vals
tybių federacija. Tuomet 
pasiliks tik keturi dideli 
milžinai: Anglosaksai, Sla
vai, Lotinai ir Mongolai.

— Po 1925 metų aš matau 
didelę permainą tikyboj. 
Antroji tos moteriškės dar- 
vokšnė atneša bažnyčios nu
puolimą. Tikybinės idėjos 
išnyksta. Žmonija pasilie
ka laisva.
Gimsta didis reformato

rius.
— Bet dabar gimsta di

dis pasaulio reformatorius. 
Jis apvalys pasaulį nuo mo
noteizmo liekanų, o padės 
pamatinį akmenį panteizmo 
šventinvčiai. Dievas, siela, 
dvasia ir nemirtinumas bus 
sutirpinti vienoj krosnėj ir 
aš jau matau, kaip praside
da ramioji doros gadynė.

— Bet palauk, da trečioji 
darvokšnė. kuri jau pradėjo 
naikinti musų šeimynas, 

j musų supratimą apie dorą į 
ii- dailę. Santikiai tarp vy
ro ir moteries pasiliks nuo
bodžia lyčių bendryste. Kaip 
politikos ir tikybos, taip ir 
šeimynos dalykai bus per
kratyti iš pat pamatų visose 
šalyse. Tik kur nekur pasi
liks nedidelės vietos tos des- 
truktivės liepsnos nepalies
tos.

— Prieštautinės skerdy
nės Europoj, klasių kova 
Amerikoj ir rasinės karės 
Azijoj, kurios jau pusę 
šimtmečio smaugia progre
są, turės paliauti. Apie tą 

i laiką, apie vidurį dabartinio 
šimtmečio, aš matau kįlant 
iš lotinų ir persų tarpo lite
ratūros ir dailės didvyrę.

— Pirklybos darvokšnių 
šviesa užtems prieš šviesą 
simbolizmo. Vietoje dabar
tinių šeimynos formų, vietoj 
poligamijos ir monogami- 

1 jos, ateis poetogamija — ly
čių santikiai pastatyti ant 
poetiško gyvenimo suprati
mo pamato.
Tolstojus permato pasaulį 

be kariumenės.
— Ir aš matau, kaip tautos 

auga ir pradeda suprast, jog 
ta viliojanti moteriškė yra 

i niekas daugiau, kaip tik 
i iliuzija. Ir ateis laikas, ka- 
ida pasauly bus nereikalinga 
į kariumenė, nereikalingi vei- 
‘ dmainingi tikėjimai ir išsi
gimusi dailė. Gyvenimas 
yra evoliucija, o evoliucija 
išsivystymas kūno ir proto 

i iš prastesnės į tobulesnę 
formą.

— Aš matau dabartinę 
pasaulio dramą jau baigian- 
ties. Tik vienas Pirklybos 
rankos mostelėjimas — ir 
nauja istorija prasidės.

Pabaigęs šiuos žodžius, 
i Tolstojus pravėrė akis ir 
i apsidairęs užklausė: "Ar aš 
miegoj’au? Atleiskite.” 
Pradėjus man skaityt sura
šytą jo kalbą, jis giliai klau
sėsi, kartas nuo karto pat
virtindamas, jog tai tikra 
teisybė. Perskaičius aš 
paprašiau, kad jis pasirašy
tų, ką jis ir padarė. Su tuo 
rankraščiu tuoj nuvažiavau 
Peterburgan. Įleido mane 
stačiai caro kanceliarijon. 
Padavus man carui rankra-

I

i

balsu skaityt. "įdomi pasa
ka !” jis atsiliepė. ” * “ 
darysiu vieną kopiją sau, o 
kitas nusiųsiu kaizeriui ir 
Anglijos karaliui. Pats ori
ginalas bus padėtas mano 
archivan. Aš paprašysiu 
kaizerio ir karaliaus, kad 
jie nepaduotų šitos pasakos 
spaudon, nes aš nenoriu, 
kad pasaulis žinotų, jog aš 
tarpininkauju tarp jų ir Tol
stojaus. Aš to senio neken- v* •« ciu.

* * *
Taigi vienas Tolstojaus 

pranašavimas jau išsipildė. 
Dėl tos Paleistuvės-Pirkly- 
bos tautų karė prasidėjo. 
Europa jau liepsnoja ir 
kraujais paplūdus. Ir kas 
įdomiausia, kad tas gaisras 
prasidėjo Balkanuose, piet
vakarių Europoj, lygiai te
nai. kur Tolstojus jį matė.

Jeigu taip pildysis jo pra
našavimas ir toliau, tai rei
kštų, kad po šitai karei Ru
sijos caras užviešpataus ant 
Europos, nes kas gi daugiau 
galėtų būt ta "keista žmogy
sta iš šiaurės?” Bet tuo
met, apie už 10 metų, Euro
poj turėtų sukilti žmonių 
minios ir revoliucijos banga 
turėtų nušluot visus sostus 
ir bažnyčias, nes apie 1925 
metus "nebus nė imperijos, 
nė karalystės.”

Ir jeigu tas išsipildytų, tai 
męs galėtume Šiandien pra
našauti, kad tuo dideliu pa
saulio reformatorium bus 
iš numirusių prisikėlęs Tol
stojus arba, kitais žodžiais 
sakant, Tolstojaus mokslas.

Ką veikia 
kunigija?

Tulo J. Starr’o 14 metų 
atgal mirė moteris palikda
ma našlaite mergytę. Nega- 

i lėdamas tėvas prie savęs

Suprantamas dalykas,
Aš pa-1 kam kunigai veisia mergna- 

mius (vienuolynus) ir už
laiko panašias pataisos įs
taigas po savo globa, kur 
per kunigų agitaciją tam
sus tėvai atiduoda savo du
kteris. Jie palaiko tas įs
taigas tam, kad jose mer
gaitės uždarbiautų kuni
gams pinigus,, nes jos ten 
dirba dešimtimis metų be 
jokio užmokesčio. Beto, 
prie progos vienuoliai ir ku
nigai gali pasinaudoti jų 
vergiškumu.

Rochester’yje, N. Y. tū
las buvęs katalikų kunigas 
J. Kennedy, vėliau perėjęs 
liuterių tikėjiman, nusamdė 
ties šv. Petro ir Povilo ka
talikų bažnyčia tuščią sody
bą (lotą) ir laikė ten prakal
bas ir pamaldas. Iš pirmo 
jau vakaro pribuvo Romos 
pasekėjai ir tos vietos sar
gui prisakė iškraustyti juos 
iš sodybos, bet tasai sako: 
"Jei jus turite tokią galę, tai 
jus patįs tą atlikite.” Tie 
airių "vyčiai” puolėsi varu, 
per prievartą, protestonus 
išvyti iš sodybos, bet likos 
atmušti. Jie tuomet nubė
go pas kongresmaną H. 
Danforth’ą ir pareikalavo 
prašalinti iš ten protesto
nus, nes kitaip per rinki
mus jie nė vieno ka
talikų balso negausią; kun. 
Kennedy taipgi tą pa
tį pasakė: jei užtaraus kata
likus, tai nė vieno protesto- 
nų balso negaus. Ką dabar 
airių "vyčiai” darys? Gi 
surinko visą savo armiją ir 
ėmė kelti gatvėje prie pro- 
testonų sodybos didžiausį 
triukšmą, tuomet protesto- 
nai pareikalavo nuo miesto 
valdininko P. Quigley, kuris 
yra broliu Chicagos arci- 
vyskupo, kad tasai atsiųstų 
dėlei apsaugos policiją, bet 
Quiglev tol policijos nesiun
tė, kol airių "vyčiai” neatli
ko juodo darbo sužeizdami 
moteris ir vaikus. Kun. Ke-

t

•i -i i-x* • niuteiio u vciiivub. iiuii.jvjfc. c nnedy pasisekė prasišalinti,
Vaikų Globojimo Įstaigą 
Nebraskoj, Ohio, paaugėju
si ji buvo pristatyta prie 
darbo, už ką negaudavo nė 

i vieno cento užmokesčio. Ke- 
i turi metai atgal ją iš ten nu
siuntė vienuolynan, ji tame 
urve išbuvo iki 18 metų, pa
vardė jos buvo permainy
ta į Esther ir ji užaugusi pa
ti nebežinojo iš kur paeina. 
Iš vienuolyno ji nebuvo iš
leidžiama nė žingsnio. Bet 
mergaitė griežtai pareikala
vo, grąsindama teismu, kad 
ją paleistų iš to purvino ur
vo, nes kitaip ji vistiek Čia 
negyvensianti, tuomet ji ta
po paleista. Turėdama per
mainytą vardą ji nežinojo į 
kur eiti, tečiau, kaipir per 
sapną atsiminė, kad ji ar tik 
ne iš tenai buvo išsiųsta vie
nuolynan. Vargais negalais 
pasiekus minėtą miestelį, 
pasisekė jai surasti savo tė
vą, kuris gyveno Hebron, 
Nebr. ir jam išpasakojo vi
sas skriaudas,kurias ji turė
jo perkentėti vienuolyne.Tė- 
vas dabar žada vienuolyną 
skųsti teismui,už užlaikymą 
per prievartą dukters ir ne
morali su ja apsėjimą.

Viena laisvamanė moteris 
štai ką matė kunigų įstai
goj, taip vadinam. "Good 
Shepard” mergaičių pa
taisos namuose, Wheeling’e, 
W. Va. Keturių augščių na
me, po priežiūra 20 vienuo
lių kurios nė minutos neatsi
traukia, dirba 47 mergaitės, 
nuo 12 ikil6 metų, darbas 
labai sunkus ir dirba be jo
kio atilsio. Langai namų 
aptverti geležimis, aplink 
namą aukšta mūrinė tvora 
mat apsaugojimui nuo pa
bėgimo; valgykla, kurioje 
valgoma — rūsys (skiepas) 
to paties namo. Tai mote
riai beesant toj išnaudojimo 
jaunų vergių įstaigoj, atsi
lankė uždengtoje . karietoje 
kunigas, jį pasitiko stora 
nutukusi vienuolė ir tuojaus !

bet jis buvo patėmytas ant 
kito gatvės kampo lipant į 
gatvekarį ir tuojaus Romos 
kariumenė paleido į darbą 
kas tik po ranka pakliuvo, į 
gatvekario langus pasipylė 
lazdos, pagaliai, akmenis, 
langai likosi išdaužyti, butų 
ir kunigas neišlikęs sveiku, 
jei priskubusi policija nebū
tų keliatą "vyčių” oficierių 
suėmusi.

Tai vis katalikų kunigų 
nešvarios agitacijos vaisiai, 
nes jie iš sakyklų siundo ne
apkęsti kitatikių žmonių, 
leisdami apie kitus tikėji
mus begėdiškiausias paska
las, savo-gi supuvusią, pilną 
nesąmonių ir paremtą prie
tarais tikybą keldami į pa
danges. A. Booben.

Raudonos Kibirkštis.
Laikraščiai praneša, kad 

kapitalistai įtaisę fonogra
fus tvartuose, kurie griežia 
karves melžiant, nes tokiu 
budu jos duodančios daugiau 
pieno. Neužilgo jie įtaisys 
fonografus dirbtuvėse, kad
darbininkai dar greičiau dir
btų ir neturėtų laiko svajot 
apie unijas.

Patriotai ir klerikalai sa
ko: ,,Męs turėtume imt pa
vyzdį nuo socijalistu, ir dar- 
buoties energiškiau ir su di
desniu pasišventimu.” Kada 
jie pradės pavyzdį imt nuo 
socijalistu, tada nebebus pa- 
trijotų ir klerikalų.

Tu gali gyvuot, kaip tavo
tėvukas, elgties, kaip tavo 
tėvukas, balsuot, kaip tavo 
tėvukas, bet už tai ir tavo 
vaikui nebus geriau kaip, kad 
tau yra.

Nenaudingiausis daiktas 
pasaulije yra kalėjimas. 
Niekas nenori būti kalėjime, 
o tečiaus darbininkai juos 
stato ir patįs juose sėdi.

tėvukas, bet už tai ir
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Margumynai. Amerikos lietuviai turi gelbet 
Lietuvą.

Pajieškau brolio Kazimiero Jas- 
monto, Kauno gub., Telšių pav., Sė
dos parap., Kražiškių sodos. Jis pats 
ar kas jį žino, malonėkit pranešti.

Joe. Jasmontas,
1310 Erie st., Racine Wis.

U.

Šitokiu antgalviu ”Tėvy- 
nės” redakcija prisiuntė 
mums ”S. L. A. Kankinių 
Šelpimo Komisijos” atsišau
kimą. Dėl vietos stokos vi
so atsišaukimo negalėjom 
čia paduot, paimam tik patį 
branduolį.

Kas bus su šeimynom?
Nekurie amerikiečių lai- 

raščiai pakėlė klausimą, 
is bus su tom šeimynom, 
irių vyrai nori važiuot 
uropon kariaut? Kas 
jos maistą ir pastoge jų 
oterims ir vaikams, kurie 
įsiliks Amerikoj?
Tą klausimą išaiškint ne- 

Pasilikusios mote-
s turėtų atsidurti su savo 
ūkais didžiausiam varge. 
Tą, matomai, supranta ir 
nerikiečiai. Štai anądien 

vienas austras New Yorke 
“įsispyrė būtinai važiuot 

ustrijon kariaut Jo pati, 
^norėdama čia su vaikais 
ena pasilikti, patraukė jį 
isman. Teisėjas tam kar- 
7giui pasakė: padėk kau- 
ją, kad tavo žmonai butų 
ko išmokėt po $5.00 sąvai- 

ije per metus laiko, tuomet 
ali važiuot kariaut.
Ir ką jus manot? Austras 

F pasiskolino pas savo brolį 
• pinigų ir padėjo reikalauja- 
t mą kauciją. Bet ant jo ne- 
[ laimės nė vienas laivas nei-

■ na-
Austrijos konsulis Bosto- 

ne labai pasipiktino tokiu 
t teisėjo pasielgimu. Girdi, 
: kokią jis teisę turi neleisti 
rezervisto savo tėvynės gin
ti?

Bet čia tai menkniekis. 
Klausimas yra, kas bus su 
tais milijonais šeimynų, ku
rių tėvai ir vyrai šiandien 
jau stovi ant ugnies linijos?

J

Pereitų metų anglis su
mušė visus rekordus.

Su vieni tuįų Valstijų geo
logijos žinyba praneša, jog 
pereitais 1903 metais Suv. 
Valstijose iškasta 570, 048, 
125 tonų anglies, vadinas, 
35 milijonais tonų daugiau, 
negu metai pirma to.

Darbininkams už tai už
mokėta 28 milijonai dolerių, 
o anglis parduota už 4 bilijo
nus ir 560 milijonų dolerių. 
Vadinas, kapitalistai, ku
rie patįs nieko nepadarė, 
pasiėmė 4,532, 000, 000,dau- 
giau, negu darbininkai 
gavo. O tečiaus kada ang- 
lekasiai daugiau pareikalau
ja, į juos šaudo.

Pittsburgo streikui pasi
baigus.

Pittsburg, Pa.—Iš 10,000 
Westinghouso darbininkų, 
kurie streikui pasibaigus no
rėjo sugrįžti darban, trijy 
tūkstančių visai nepriėmė. 
Vis tai žmonės, kurie per 
streiką daugiau už kitus at
sižymėjo savo veiklumu.

Ponai darbininkai: Ar jus 
visados dirbsite automobi
lius, o patįs pėsti minkysit 
purvyną? Statysit puikius 
namus ir gyvensit laužuose? 
Po suolu vagone važinėsit? 
Kasit anglis ir šalsit?

Pagaminsit maistą ir mel- 
sįte išmaldos.

• Štreikuosit už geresnį pa
dėjimą o balsuosit už pras
tąjį?

Padarysit viską ir neturėsit 
nieko?

Ar jus turite protą?
Praneša, kad kariški lai

vai pradės vežioti krasos 
siuntinius. Štai ką padaro 

z socijalistu agitacija. Kariu
menė ir jūreiviai turėtų būt 
pristatyti kasti perkasus dėl 
atvedimo vandens į sausas 
vifetas, sukasimo damų, ir 
kitokių darbų, kurie yra 
daug naudingesni, kaip už- 
mušmėjimas darbininkų.

Suvienytose Vaistuose yra 
didesnė pusė automobilių pa- 
saulij, nes apie 630,000 iš 1, 
150,000. Stebėtina, visus au
tomobilius padirbo darbinin
kai. o važinėjasi jaisiais dy
kaduoniai.

,Atsišaukimas skamba taip:
"Nuo pat musų ateivybės 

Amerkon pradžios nėra bu
vę tokio svarbaus momento, 
kada tėvynei butų taip rei
kalinga musų pagalba, kaip 
dabar. Ji neatsiliepė į mus, 
ji dar neturėjo laiko, ji yra 
tokiame panikos stovyje, 
kad nežino, kas ją ryt-poiyt 
laukia. Bet ar mes lauksi- 
ktume, tai pasirodytume, 
jog jos nemylime, nenorime 
skubėti pas ją su pagalba, 
bet laukiame jos dar dides
nio pasižeminimo ir maldin
gumo. Tad nelaukime, o 
tuojaus ruoškimės į didelį 
Lietuvos gelbėjimo darbą.

"Tuojaus jsteigkime Lie
tuvos gelbėjimo fondą. Te
gul tas fondas sujungia vi
sus Amerikos lietuvius be 
skirtumo pažiūrų iir tikėji
mo. Tegul tas fondas sujun
gia mus visus į didelę lietu
vių šeimyną, kurios visi są
nariai — tai vienos šalies ir 
vienos kalbos vaikai, sup
rantą, jog meilė artimo pra
sideda nuo meilės savo žmo
nių, savo brolių.

”Męs, žemiaus pasirašiu
sieji, Susivienjimo Lietuvių 
Amerikoje išrinktieji Kan
kinių Šelpimo Kamisijos ir 
Pildomosios Tarybos nariai, 
šaukiamės į visus Amerikos 
Lietuvius, reikalaudami Tė
vynei Lietuvai pagalbos. Ne 
prašome, bet reikalaujame, 
nesą gelbėjimas Tėvynės — 
tai ne labdarybės darbas, 
ale pirmučiausioj i kiekvie
no Tėvynės vaiko pareiga. 
Tas ne lietuvis, kas nepa
duos skęstančiai Lietuvai 
rankos!”

Po tokiu atsišaukimu pa
sirašo "S.L.A. Kankinių Šel
pimo Komisija” — d-ras 

Rutkauskas, V.J. Šliakys ir 
V.K. Račkauskas, o taipgi 
ir Pildomoji S.L.A. Taryba 
—F. Živatkauskas, P. Miko- 
lainis, A. D. Strimaitis, T. 
Paukštis, T. Astramskas, 
K. Varašius ir d-ras Šliupas.

Męs pritariam, kad toks 
fondas yra reikalingas ir ti
kim, kad šis atsišaukimas 
išeina iš geriausių norų, te- 
čiaus negalim sutikti, kad 
tas reikalas butų vedamas

po vieno S. L. A. firma. Ne
galim sutikti dėlto, kad 
Kankinių Šelpimo Komite
tas, kuris buvo suorganizuo
tas prie L. S. S. 1911 metais, 
tebėra da gyvas ir veikia 
kaip veikęs. "Kovos” No. 
14 š. m. buvo ir atskaita to 
komiteto, iš kurio pasirodo, 
kad nuo 1911 m. kankiniams 
šelpti surinkta $1,137.68. Iš
mokėta per tą laiką $188.34, 
ižde lieka da $949.34 ir kaip 
tik reikalas bus, tie pinigai 
bus sunaudoti. Kam tad 
reikalingas kitas kankinių 
šelpimo fondas?

Mums rodos, jeigu tauti
ninkai norėjo prisidėti prie 
šelpimo kankinių, jie galėjo 
pasitarti su socijalistais, ku
rie senai jau tuomi rūpinas. 
Savirankiškas jų šiame rei
kale veikimas ir visai naujo 
fondo tvėrimas parodo, kad 
socijalistus jie nori visai ig
noruoti. Jie šelpią tik dau
giausia nukentėjusius Lie
tuvos gyventojus. O kas-gi 
daugiausia nukentės? Su
prantama, jog tie, kurie 
daugiausia veiks. O kas 
daugiausia veiks, jei ne so
cijalistai? Juk ir šiandien 
Sibiro tyruose ne vienas so
cijalistas kenčia už Lietuvą. 
Jei musų tautininkai iš S. L. 
A. tveria sau atskirą fondą 
kankiniams šelpti tai męs 
esam priversti manyt, jog 
tų kankinių šelpti jie visai 
nemano.

Ojeigu taip, jeigu musų 
tautininkai ignoruoja Ame
rikos ir Lietuvos socijal-de- 
mokratų partiją— veikliau
sią žmonių partiją politikos 
dirvoj — tai męs, Amerikos 
socijalistai, negalime šitam 
jų sumanymui pritarti.

Bet gal socijalistu politi
kos tikslas tautininkams ne
patinka? Socijalistu tikslu 
yra paliuosuoti Lietuvą iš 
po caro valdžios, o sutverti 
pačių žmonių valdžią ant 
demokratiškų pamatų. Jei
gu tas tautininkams nepa
tinka, tai tegul jie pasako, 
kokis yra jų tikslas. 0 jei
gu jie su tuo sutinka, tai ko
dėl jie negali eiti su socija- 
lstais iš vieno? Juk ben
dromis spėkomis kurkas 
daugiau butų galima nuvei
kti.

Šitas klausimas turi išsi
aiškinti. Pakol jis neišsiai
škins, męs patartam savo 
skaitytojams ir abelnai vi
sai pirmeiviškai lietuvių vi
suomenei šitam tautininkų 
fondui neaukauti nė cento.

”Kel.” Redakcija.

Pajieškau Petronėlės Straupaitės, 
Kauno gub, Šiaulių pav. Triškių pa
rap, Kairiškių dvaro. Malonėkit at
sišaukti, nes turiu labai svarbų rei
kalą, arba žinantie ją pranešti.

Charles Yankouski,
BOX 162, East Millinocket, Me.

Pajieškau pusseserės Anelijos Ki- 
beriutės, Kauno gub, Panevėžio pav, 
Ramygalos parap. Kuršių kaimo. 
Girdėjau, kad išėjusi už vyro, rodos 
gyvena Paųuonock, Conn. ir turi sa
vo ūkį. Meldžiu jos pačios, arba kas 
apie ją žino, pranešti šiuo adresu: 

Mrs. Jieva Ramoniutė-šimanausk, 
112 High st, Fitchburg, Mass.

j
Pajieškau pažįstamų ir draugų iš 

Svėdasų apylinkės, Ukmergės pavie
to, Kauno gub. Malonėčiau, kad at- , 
sišauktų Bajonj sodžiaus:_ Budreika
Povilas, Rimkus Juozas ir kiti. |

Jonas Gražys,
132 N. 3rd str, Brooklyn, N. Y.

Pajieškau pusbrolio Prano Micku- 
naičio, kuris paeina iš Anykščių valš, 
Kauno gub. Pirmiau gyveno So. Bend, 
Wash. Turiu labai svarbų reikalą, 
meldžiu atsiliepti sekančiu adresu: 

Jonas Mickunaitis
913 N. Winstenley avė, E. St. Louis, 

III.

CHICAGIEČ1Ų ATIDAI.
TREČIAS METINIS PIKNIKAS

* c L r 1 - TV---- ■-----1 Parengtas Lietuvių Darbininkų Są-p1 ‘kolas Sabalys Jurgis, Pivoriūnas , jungos, atsibus Nedėlioj, 30 d. Kug-

Darbininkams.
I

Męs pav rgti darbininkai, 
Visą amžių prakaituojam, 
Turčius išgamas maitinam — 
Patįs nykstam, vos kvėpuojam. 
Kuomet męs alkani kenčiam — 
Duonos plutos nėr ant stalo, 
Ponai puotauja ir švenčia — 
Turtams jie nežino galo.
Bet ar męs drebėti turim 
Ir vilties nustoti ?
Ne! Męs turim kovoti 
Ir vienybėn stoti.
Tik karščiau prie mokslo ženg- 

kim — 
Mokslas viską gali:— 
Išnaikins jis tamsą juodą — 
Truks ponų sauvalė.
šiandien streikai, sukilimai, 
Vargdienių prieš ponus,
Jau parodo, kad neb’ilgai 
Jie vergaus tironams.

Genių Dėdė.

j

Nereikalingos tvoros.
Vieno miesto valdžia su

manė aptverti kapines, bet 
vienas viršininkas nieku bu
du nesutiko ir butų kažin 
kolei jie ginčijęsis, jei pirmi
ninkas nebūtų užklauseę, ko
dėl nesutinka. Atsakymas jo 
buvo: numirėliai neišeis, nes 
giliai apkasti ir supuvę, o 
gyvi bijosi ir pereiti pro ka
pines. J. G.

Paj ieškojimai
Pajieškau savo vyro Alekso Ble- 

kaičio. Vilniai gub., Trakų pav., 
Jiezno vai., B’ ' *r2ų miestelio. 14 
metų Amerik Girdėjau gyvenęs 
ape Pittsbur ■ .'a. Kas praneš apie
jį, ar jis gy a ar miręs — gaus 15 
dolerių dovanų.

Mrs. Elena Blekaitienė,
23 High st, Nashua, N. H.

3

Taip ilgai, kaip kapitalis
tai gauna jūsų balsus, jie 
gaus iš jūsų ir viską ką tik 
turite ar kada turėsite.

Laukų javai.
Vilniaus gub. iš patikimų 

šaltinių yra žinų apie lauko 
javų stovį. Žieminiai javai 
ir vasarojus vidutiniai viso
se gubernijos apskrityse, iš
skyrus Vileikos apskritį, 
kur derlius prastas.

Pajieškau brolio ir seserų Ilaro Mi
škinio, Marijonos ir Domicėlės Miški- 
naičių. Apie 8 metai Amerikoj. Vil
niaus gub., Kanaos vai. (Turbut 
Kernavos. Adm.), Mikulčiunų sod. 
Meldžiu atsiliepti patįs, o jeigu kas 
praneš, apturės atlyginimą: (36)

Petras Miškinis
37 Joseph Lane, Wilkes-Barre, Pa.

Pajieškau giminaičio Juliaus Zor- 
skio, Suvalkų gub., Mariampolės pa
vieto, Šunckų gminos, Puskepurių 
Kaimo. Kas apie jį žino malonėkit 
pranešti, už ką tariu ačiū.

Magdė Andriušiutė,
P. O. BOX 11, Tariffville, Conn.

Pajieškau savo tėvo Stasio Abe- 
čiuno iš Suvalkų gub, Seinų pavieto, 
Laidžių parapijos, Tarnaukos kaimo, 
apie 25 metai kaip Amerikoj. Gyve
no Elizabeth Port, N. J. 4 pėdų au
kščio, 65 metų amžiaus. Jis pats ar
ba kas jį žino, malonėkit pranešti, už 
ką skiriu $5.00. (37)

Stasis Abecunas,
3917 Barnes avė, Williamsburg, N.Y.

Pajieškau brolio Juozo Zubio 
Paeina iš Suvalkų gub, Vladislava- 
vo apskr. Menkinu kaimo. 20 me
tų atgal gyveno Mahanoy Plain, Pa. 
Sykių pajieškau švogerio Jurgio Mo- 
kolo. Suvalkų gub, Stauropolės apsk. 
12 metų atgal gyveno Vegene, Pa. Jie 
patis ar kas kitas teiksis duoti ži
nią:

Mike Zubis
BOX 17 Cumberland, Wash.

Pajieškau draugų ir draugių, paei
nančių š Kauno gub, Gruzdžių mies
telio, Šiaulių pav. Dargaičių sodos, 
Grigaičių r abelnai visų pažįstamų. 
Malonėkit atsišaukti sekančiu adresu: 

A. Hausman,
1807 16th ave< Rockford, III.

Pajieškau draugo Stanislovo Stal- 
bos, Kauno gub, Pakrojės par. Pir
miau girdėjau gyveno Baltimorėj; 
jis pats lai atsišaukia, arba kas jį ži
no meldžiu pranešti kur jis yra. Taip
gi pranešu, kad jo brolis Daminikas 
turi svarbų reikalą.

V. Dombrauskis
79 Bond str, Elizabeth Port,N.J.

Kiekvieuam duo
siu $25.00 dovanų 
kas pirmutinis pra 
neš, kur randas ši
tas vyras, kurio 
paveikslas čionai 
patalpintas. Jis 
vadinas Kazimier 
Grigalaitis, apie 
27 metų amžiaus, 
plaukai tamsus, 
veidas raudonas, 
kalboj tankiai var

toja priežodį “kų-ne-kų. ” Išrodo taip 
kaip ant paveikslu. (36)

Juzefą Kalinauskiutė
1 Arther st., Roxbury. Mass.

Pajieškau apsivedimui merginos 
tarp 20 iki 25 metų amžiaus; aš esu 
25 metų ir turiu gerą darbą. Mergi
nos mylinčios gerą ir dorą gyvenimą 
atsišaukdamos su pirmu laišku pri- 
siųskit savo paveikslą. (34)

J. V—is,
P. O. BOX 9 Alganąuin, III.

Pajieškau Petro Rukštelio, Vilniaus 
gub, Trakų pav, Nedzingės vai. iš 
Slabadkos kaimo. Pirmiaus gyveno| 
Bradley, North Weymonth, Mass. 
Jis pats ar kas jį žino malonės pra
nešti.
Bradley

ar kas jį žino malonės pra- 
Vladas Juškeviče

Dertelizer Company, 
North Weymonth, Mass.

Pajieškau apsivedimui blaivos ir 
doros merginos, nuo 20 iki 28 metų 
amžiaus. Aš esu 28 metų. Platesnias 
žinias suteiksiu laišku. Meldžiu atsi
šaukti ant šoi adreso:

J. Vasaitis, (35) 
P.O.BOX 172, Vilkes Barre, Pa.

pjučio (Augusi) 1914, Geo. M. Cher- 
naucko Darže Lyons, 111. Pradžia 
9-tą vai. iš ryte. Įžanga 25c. porai.

Širdingai užprašome visus kuoskai- 
tlingiausiai atsilankyti į musų Pikni
ką ir linksmai laiką praleisti ant tyro 
oro, nes tai bus puikiausis Piknikas 
ir dailiausia daržas. O taipgi bus vi
sokios žaislės, o męs užtikriname, 
jog visi busite užganėdinti.

Visus kviečia Komitetas.

PASARGA. Im ite 22-roS karus 
iki Ogden Avė. ir Ogden Avė., iki 48 
ar 52. c iš ten pai tikite Lyons karus, 
kurie davež i? i daržui. (34)

P.'kRSIDUODA FORNIČIAI
Geri nauji forničiai tik vieni metai 

vartojami, trims kambariams ir vir
tuvei; parsiduoda pigiai. Matyti gali
ma visados.

L. Sinkievičienė,
277 Bolton str., So. Boston, Mass.

PARSIDUODA VARGONAI.
Puikus vargonai parsiduoda už 

mažą kainą. Pamatyt galima nuo 
8 vai. ryto iki 5 vai. vakare. Adre
sas:

Frank Brown,
155 Columbus avė, Boston, Mass.

PARSIDUODA AUTOMOBILIUS
7 pasažierių, 4cilindėrių, 35 arklių 
jiegos. Pardavimo priežastis stoka 
pinigų, nes savininkas ilgas laikas be 
darbo. Norinčiam pirkti labai gera 
proga:
3130 W. Harrison str., Chicago, III. 

Tel. Garfield 2468.

DRAUGYSTĖ ŠV. PETRO N*. 1 
Tawn of Lake, Chicago, I1L

Valdyba.
Pirmininkas — Steponas Morkūnai. 

1645 W. 47th s t, Chicago, DL 
Pagelbininkas — Konstantas Iovaiia, 

4600 S. Paulina st., Chicago, DL 
Prot. raštininkas — K. A. čiapas, 

1736 W. 47th str., Chicago, DL 
Finansų raštininkas—P. Pivaronai, 
4503 S. Hermitage avė., Chicago, BĮ 
Kasierius — A. Blinstrupis,

4501 Hermitage avė, Chicago, DL 
Susirinkimai būna kas antrą n*» 

deldienį kiekvieno mėnesio 1 vaL po 
pietų bažnytinėj svetainėj, Šv. Potro 
neprigulmingos parapijos, 4538—4* 
So. Marshfield avė., Chicago, III.

TĖVYNĖS MYLĖTOJŲ Na. 1 
Town of Lake, Chicago, I1L

Tėvynės Mylėtojų Draugystės No 1 
ant Town of Lake, Chicago, DL 
sirinkimai atsibuna kiekvieną pba* 
nedėldienį mėnesio 12 vai. dieną, A. 
J. Bieržynskio Salėj, kampas 4* ir 
Paulina sts.

Valdyba.
Prezidenas A. J. Bieržynskis,

4600 S. Paulina st., Chicago, DL 
Vice- prez — F. A. Misius,

5235 S. Bishoff st., Chicago, DL 
Prot. raš. — K. A. Čiapas,

1736 W. 47th st., Chicago, DL 
Turtų rašt. — A. J. Kareiva,

1805 W. 46th st., Chicago, DL 
Kasierius K. K. Strzyneckis,

4612 S. Ashland avė., Chicago, RL 
Užžiurėtojas org. Mataušas SiUtattia,

3446 S. Emerald avė, Chicago, RL

Pajieškau brolio Miko Žiūko, Vil
niaus gub, Trakų pav, Yezno vai. 
Naudžiumi kaimo. Apie 10 metų; kaip 
Amerrikoj; pirmiau gyveno Chica
go 111. Jis pats ar kas jį žino, malo
nėkit pranešti.

Motiejus Žiūkas 
1724 Brick avė, Scranton, Pa.

Pajieškau savo vyro Ignoto Kra
paičio, kuris dabar, kaip girdėjau, 

: vadinasi John Karpis. Jis -----
Brooklyne ir jau 5 metai kaip mane 
apleido. Jis paeina iš Laižuvos mie
stelio, šaulių pav, Kauno gub.; vi
dutinio ūgio, truputį rauplėtas, išro
do senyvas, 46 metų ir moka daug 
vsokių darbų. Kas apie jį žinotų, 
kur jis gyvena, labai prašau man 
apie tai pranešti šiuo adresu: (37) 

Julijona Kripaitienė,
251 Bedford avė, Brooklyn N. Y.

Pajieškau brolio Antano Mačiulai- 
čio, Kauno gub. ir pavieto, Seredžiaus 
parapijos, Papartinės kaimo. Pirm 
6 metų gyveno Scranton, Pa. Mel
džiu jo paties atsišaukti, arba kas jį 
žino pranešti, už ką širdingai busiu 
dėkingas. (35)

Stanislovas Mačiulaitis,
107 Ames st, Montello, Mass.

PAJIEŠKOM KUNIGO
Parapijonai švento Petro bažnyčios 

ant Town of Lake Chicago, III. Vie
nam kunigui per sunku ant dviejų pa
rapijų kurios susideda iš kelių šim
tų parapijonų. Taipgi studentas ku
ris eina seminarijon ir nori baikti 
mokslą kunigo, taipgi turi progą tuo
mi pasinaudoti (35)

Su pagarba
I Komitetas švento Petro parapijos 
4612 So. Ashland avė., Chicago. III.

BROOKLYN, N. Y.
Lietuvių Apšvietos Draugijos mė-

■ nesinis susirinkimas bus rugpučio 20 
į d, t. y. ketverge, nuo 8:30 vai. vaka-
■ re, tautiškam name (103 Grand st.). 
I Pereitą mėnesį susirinkimo negali- 
! ma buvo Įvykdinti nes mažas skait-
liūs teatsilankė narių. Tokiu budu 

' prisirinko daug svarbių reikalų, ku
rių atidet ant toliau negalima, o 
taipgi Dr-jai yra prisiųstas iš Rusi
jos svarbus laiškas, verta kiekvienam 
nariui paklausyt ir pasinaudot. Tai
gi draugai ir draugės, malonėkit at
silankyti ir atsivest naujų draugų 
norinčių prigulėt prie L. A. D.

Draugiškai, J. Parulis.

/S

“JAUNOJI LIETUVA”
ILIUSTRUOTAS LITERATŪROS, MOKSLO VISUO

MENES MĖNESINIS LAIKRAŠTIS.
Išėjo iš spaudos jau penktas numeris.

“JAUNOJI LIETUVA” laikosi bepartyvės pažangiosios pakraipos.
“JAUNAJAI LIETUVAI” sandarbininkauja, prižadėjo ir pakviesta sandar- 

bininkauti beveik visi pirmaeiliai musų poetai, beletristai, moksli
ninkai. publicistai ir 1.1.

“JAUNĄJA LIETUVĄ” leidžia bendrovė, inkorporuota pagal Illinois valsti
jos tiesas.
Kiekvienas, kuris užrašys nemažiau kaip tris metinius prenumera
torius “Jaunajai Lietuvai”, gaus dovanų 6 knygas V. Kudirkos raštų, 
T. M. I>. išleistų.

‘‘JAUNOJI LIETUVA” kainuoja metams $3.00, pusei metų $1.50, pavienis 
numeris 25 centai.
Visą ką siųskite antrašu:

“JANOJl' LIETUVA”
4611 So. Paulina street, Chicago, III.

Pavieniai numeriai galima gaut “Keleivio” Redakcijoj už 25 c.

A. J. Bierzynski, Prezidentas.

New City Savings
BANK

4601 SO. ASHLAND AVL,
CHICAGO, ILL.

AR ŽINAI? Kada ir iš kur geriausi ir greičiausi 
išplaukia laivai ir kiek kaštuoja šifkortes?

Parašyk mums atvirutę, paduok savo vardą, pavardę ir tikra adresą 
paminėk iš kokios ir iki kokiai vietai šifkortg nori pamokėti, o męs tuo
jaus prisiusime v sus paaiškinimus.

Ar siuntei kada pinigus per musų Banką?
Prisiųsk mums savo adresą, o męs atsiųsime jums musų rublių kai

nas ir reikalingas blankas. Susipažinę su mums, kitų Bankų niekados 
nejieškosit.
Męs aprūpiname visus Bankinius ir seno krašto reikalus greitai, pigiai 

ir mandagiai. Kiekviename reikale kreipkitės pas mus.

New City Sawings Bank
4601*4603 So. Ashland avė., Chicago, III.

VESTUVES
(Scenai veikalas Miko Petrausko)
Toj knygoj "Vestuvės” yra dai

nų vyrų, merginų ir mišriems cho
rams; yra arijos įvairių balsų so
listėms ir solistams; yra ir šokių. 
Dabar užsirašant ir prisiunčiant 
ant syk pinigus, kiekviena kny
ga kainuoja 3 doleriai, vėlesniai, 
kuomet jau bus atspausdinta kai
nuos 5 dol. Neužilgo išeis iš spau
dos. Adresuokite:

Mr. M. PETRAUSKAS,
366 Broadway, So. Boston, Mass.

LIET. PASILINKS.-DRAUGIŠKA8 
KLIUBAS. 

Indiana Harbor, Ind.
Prezidentas — S. J. Barzdys,

2120 — 137th st, Ind. Harbor Ind. 
Vice prezid. — Pr. Andrijauskis, 

2120 —137th st, Ind. Harbor, Ind. 
Prot. Rašt — B. R. Yasulis,

2113—137 st., Indiana Harbor, Ind. 
K sierius — Antanas Mikalocz,

2112—137 st, Indiana Harbor, Ind. 
Turtų rašt— Pranas Budis, 

Room 22 Palace Hotel, 
Indiana Harbor, Ind. 

Maršalka — Konstantinas Baltunia. 
3525 Deodar st., Indiana Harbor, IntL 

Susirinkimai atsibuna nedėliontin 
po 15-to kožną mėnesį 1-mą valandą 
po pieų, Tony Mikalocz salėje, 
2112 137th st., Indiana Harbor, ImL

LIETUVIŠKAS EXPRESAS.

Pranešu visiems, kad aš laikau 
Ekspresą su pora arklių. Perkraus- 
tymams atlieku darbą kuogeriausiai 
ir pigiai; taipgi važiuoju ir į kitus 
miestus. (36)

S. SIMON’S EXPRESS,
757 Maple avė., Hartford, Conn. 

Telephone: Charter 1225.

PALAIMINTOS LIETUVOS DR-T1 
Chicago, I1L

Valdyba.
Prezidenas — Ed. Čepulis,

2030 S. Peoria st., Chicago, DL 
Prezid. pagelb. — A. Tamkevičia, 

1916 Canalport avė., Chicago, DL 
Protokolų rašt. — K. Meškauskai, 

1616 So. Halsted st., ChicagoJR. 
Finansų raštininkas — J. Syker, 

5047 W. 32 st., Cicero, DL 
Kasierius — L. Kaspar, 
3131 So. Wentworth av^ Chicago, DL 
Organizaorisu — A. Tamkevičia, 

1916 Canalport avė, Chicago, DL

LIETUVIŲ DRAUGIJOS, 
KURIOS TURI 

"KELEIVI” Už ORGANĄ
LIETUV. MOKSLO DRAUGYSTĖ 

Pitsburgh, Pa.

LIET. NEPRIGULM. KLUBAS. 
Chicago, III.

Prezidentas — Jonas Vainauskas, 
3239 S. Halsted st., Chicago, III. 

Prezid. pagelb.— Jonas Šimbelis, 
3253 S. Halsted st, Chicago, III.

Prot. rašt. — P. Keniutis,
3238 So. Halsted st, Chicago, III. 

Finansų rašt. — Pranas Sandarga,
3251 Normai avė., Chicago, III. 

Kasierius — Vincas Puplauskas,
922 — 35th place, Chicago, III.

Susirinkimai atsibuna kas paskuti
nę subatą kiekvieno mėnesio, 7:30 
valandą vakare, ” Aušros” svetainė
je, po No. 3149 S. Halsted st Meti
nis susirinkimas pripuola sausio mė
nesi j. Bertaniniai: Balandžio ir Spa
lių mėn. Pusmetinis Liepos mėn.

TAUT. LIET. DR-STĖ ŠVIESOS 
ŽVAIGŽDĖ No. 1, 

Town of lakė, Chicago, I1L
Susirinkimai atsibuna kiekviaa* 

antrą nedėldienį menesio Ciprijoaa 
Zotorskio Salėj, 4512 S. Wood str.

Valdyba.
Prezidentas — Augustas Barčius, 

5235 Bishop st, Chicago, HL 
Vice-prez.— Jonas Wasilkewicze, 

4342 Paulina st, ChicagoJR. 
Organo užžiurėtojas — Protok. rai
tininkas Vlad. Szarka, 

4508 S. Wood st., Chicago, DL 
Kasierius — Kaz. K. Strzyneckis* 

4612 S. Ashland avė., Chicago, DL 
Turtų rašt — And. Giedrintas, 
4541 S. Hermitage avė., Chicago, DL

J. MA.THTJS
Geriausias Lietuvio 

SALONAS IR RESTAURACIJA 
Sveiki geriausios rųšies gėrimą 
ir užkandžiai. Patarnavimas prie
lankus. Parankiausia lietuviams 
užeiga.

J. MATHUS 
344 Broadvay, So. Boston,

So. Boston, Mass

Ar turite nusipirkt gražią su daugeliu gražią pirelkstf

POEZIOSM KNYGA?
Jeigu dane, 
tai skubėk!
Visose lioosose
Valiotai

Nes turinti 
Uią hyft 
Tirls Mm 
UhiiaiM.

Tas tau draj s <*' gef»cuM?$. 
Ateis, kas bus tiuoiuatuu 
Užjaus skausta, carlji suetą

Pakils mintis netikėta, 
Atgins noras, veikt, kovoti, 
Reik tik kartais pasvajoti.

Graži, didelė, arti pustrečio šimto 
puslapių, su paveikslais, eilių knyga: •

Ta pati knyga gražiais kietai* (M 
audeklo, auksuotais apdarais:

Gaunama

“KELEIVIO” KNYGYNE
28 Broadwav,
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Atsišaukimas in 
Conn. valstijos 

kliubus.
"Lietuvių Ukėsų Nepri- 

gulmingas kliubas,” Meri- 
den, Conn. savo mėnesinia
me susirinkime liepos 26, po 
visapusiškam apkalbėjimui 
Conn. valstijos kliubų klau
simo, nutarė atsišaukti į 
visus gyvuojančius kliubus 
Conn. valstijoj.

Musų kliubų užduotis yra 
rengti savo tautos žmones, 
šios šalies gyventojus, kai
po piliečius, kad bent ko
kiam atsitikime galėtum šį 
t* nuveikti dėl savo tautos* 
žmonių, gyvenančių šioje 
šalije ar vietiniam mieste. 
Ir męs Įgavę tam tikrą skai
čių piliečių, išreikalaujam 
iš vietinės valdžios, bent 
nors, Įtaisyt knygyne lietu
vių skyrių, ar tam pana
šiai. Jaučiamės save galin
gais tame, kad esam balsuo
tojais ir išsirenkam valdi
ninkus tokius, koki mums 
patinka: ir daug da yra pa
našių smulkmenų.

Bet eikime prie tikro da
lyko. Jei jaučiamės save 
galingais, tad žvilgterėkim 
į savo tą išgautą galybę 
"pilietystę” ir paklauskime 
savęs, ką męs nuveikėme 
būdami balsuotojais-pilie- 
čiais? Sakysime, kad nu- 
veikėm tą, kad išrinkom to
kius valdininkus, koki šian
dien musų prakaitą su krau
ju spaudžia eidami su kapi
talistais išvieno, tai yra vi
sas musų darbas ir męs tiek 
nuveikem per kiekvienus 
rinkimus. Čia iškįla antras 
klausimas, ką valdininkai 
nuveikė gero dėl musų, ku
riuos męs išrinkome? Į ši 
klausimą atsakykit jus, 
Conn. valstijos ir visų Suv. 
Valstijų piliečiai. Atsaky
kit jus!

Męs Įgalioti Meriden, Ct. 
L. U. N. kliubo nariai atsa
kom, kad jie nieko nedavė 
gero, išskiriant cigarą ir a- 
laus stiklą. Ir negalim ant 
toliaus pasitikėti jų priža
dais, nes vietoj gero, sulau
kėme blogą.

Kad mums yra suteikta į 
tiesos ir męs galim dalyvau
ti rinkimuose ir kad tas mu
sų tiesas beskandina stipre
snė jiega, kad tai jiegai pa
sipriešinus, męs L. U. N. 
kliubo nariai atsišaukiam Į 
visus Connecticut’o valsti
jos lietuvių gyvuojančius 
kliubus, kad sušaukus kliu- 
by susivažiavimą. Suvažia
vimas turėtų aptarti ir pa
sirūpinti, jog per rinkimus 
visi kliubai turėtų eiti išvie
no ir balsuoti tik už ištiki
mus kandidatus, kurie išrin
kti stovėtų už darbo žmo
nių reikalus.

Todėl kviečiame visus 
kliubus artimiausiame savo 
susirinkime aptarti šį klau
simą ir jei sutiksite Įvykdin- 
ti kliubų suvažiavimą, tuo- 
■jaus atsišaukite žemiau pa
duotu adresu, o męs pamatę 
kiek kliubų susivažiavimui 
pritaria, apskelbsime šį 
klausimą plačiau ir eisime 
prie galutino tikslo.

įgalioti komisijos nariai: 
V. T. Jokvmas. A. Stan- 

kevičia, P. j. Sušinskas.
Adresas:
V. T. Jokvmas, 

Wallace Row, 
Wallingford, Conn.

A nusigandusi: ”0 Jėzau mie- 
H|||y||||||\ I Iii /| liausis, tautai baika, bet ką 
U V11 VltlM 11 AM aš darysiu. Pereitą sąvaitę 

per Raulo vestuves aš buvau 
išsigėrus ir Pilypas dasily- 
tėjo viso mano kūno, kaip 
tik norėjo. Dievulėliau 
brangus kur aš gausiu pini
gų nusipirkt taip daug švęs
to vandens, ir tokią didelę 
statinę, kad galėčiau visa iš
simaudyt ir nuplaut ”grie- 
kus.” Basakojis.

J

Tik ką išėjo iš po spaudo* antra laida 
DR. F. MATULAIČIO J

n TEISINGOJ 1 
r dSL/IPT|J

MOTERŲ LYTIŠKOS HIGUENOS kningelE
Ši kaiageK svarbu perskaityti kiek

vienam. VYRUL MOTEREI ar MERGI
NAI. Ji visiems Ilgiai naudinga ir žingeidi 
Ji parašyta labai užimančiai Ir (ausiai 
paveiksluota. Prisiusi 2Sc krasos ženk
leliais. • tuojaus aplaikysi tą žingeidžią 
kningelą. Adresuok:
Į14 Ke—toį^es AL<S>a3ew. I

(Jituviszkas D-rai M. ZUalaan
7 Parmenter St
Boston, Mis*.

Visokias ligas gy 
dau pasekmingi*- 
usiai. Ateikit tie- 
siok pas mane 1 
trepais į virių tik 
neikit į aptieks: 
mano dury* bal
tos arba telefoną 
duok o aš atesiu.
Ofiso valandos 
Nuo 9 iki 11 ryte 
nuo 1 iki 2 ir6iki
8 vakare. Telephone 1967—3 Richmoa 
"&-ZZ9Z puoiuųoiy ouoųdopj, g
Gyv. 155 Chestnut str., Chelsea Park

SKAITYTOJŲ ATIDAI
Mainydami adresu, praneikit redakcijai per atvirutę, pasilaikydami 

žemiau* nurodytos formta. Jeigu kuriem* per atvirutę neparanku pripil- 
dyku ię blank} ir prisiųskit redakcijai. Adr*o*ę mainyami gatvė* vardų pa
rašykit raidė į raidę taip, kaip užrašyta ant to* gatvės kampo, tada iiv*ng- 
*im daug nesmagumų ir patį* gausite visada laikraštį.

PERMJ1NAU ADRESĄ 
•ana* adbksas:

Pavardė ir vardu............. . ....................................

Na ►. 8tre*t,

1

Mieata* ir vaiatij*

NAUJA* ADRESAS:
Pavardė ir vardas.

Na.. 8tc*et

PUIKI DOVANA
KNYGA SVEIKATOS bei 
naujausio mokslo Ir ką rei
kia daryti apsirgtus, talp-pat 
Ir kur greit Išsigydyti, ly
giai ta knyga

“DAKTARAS"
parodo, kaip 
nuo Ilgą apsi
saugoti.

Prisipažįsta kunigui.
m

Baltruvienei pražuvo 
kiaulė ir ji spėjo ant kaimy
no Jono, jog tasai ją pavo
gęs ir nuėjusi apskundė ku
nigui. Kunigas pašaukęs Jo
ną ir sako:

— Aš girdėjau, kad tu pa
vogei Baltruvienės kiaulę?

— Aš nekalbu, kunige — 
atsakė Jonas.

— Bet kaip tu stosi pas 
aukščiausiaji sostą, per didį
jį teismą ir tenai rasis Bal
truvienė, tu Jonai ir toji jos 
kiaulė, ką tu tada darysi? 
Jonas:— Sakysiu, Baltru
viene, štai tavo kiaulė ir ji 
galės ją atsiimti.

A. Booben.

M. Gallivan Co
Miestą* ir valstija...........................................................................................
Parama: Kiekviena* “Keleivio*’ Skaitytojas gali žinot kada prenumerata 
už laikraštį pasibaigė ičmijant ant adreso raudono aklypelio, kur gale akai* 
tytojo pavarde* yra numeriai. Ant keno adreso stovi numeriai 28-4, reiškia, 
kad pasibaigia au laikraščio No. 28 1914 m. Kurių pavarde* gale atovi 15-4, 
tų penumeratai š* i baigė au laikr. No.15 ir turi atnaujint ar paprašyt redak
cijom, kad nesulaikytų. Taigi gerbiamieji akaitytojai, atkreipkit atidų ant 
šitų nurodymų ir matydami savo prenumeratų išsibaigusia tuoj atailiepkite.

Su pagarba “KELEIVIO” Administracija.

Užlaiko geri ausį

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

ko Cigarus.
Meldžiame užeiti o visados rasite 

grąžą patarnavimu.

362 2nd sL

Nes

ačiū už prisiųstas informa- jlj 
'cijas, dabar bent žinosime «<

Tad

I 
I
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Su. Beston.
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JOHN KULBOK CAFE

Sveikas gyvas brolau! Seniai ma
tėmės, gal jau kur nors į kitą mies- 
4 persikėliai?

O ne, da 
vis Ha pat 
gyvenu, bet 
senia' tam 
krašte lan- 
kiaus ir ne
randu JONO 
KULBOKO.

O, brolau, 
jau jis persi
kėlė į kitą 
vietą, ana 
ant kampo 
So. 1-mos ir 
Wythe avė.

Dabar jis ten įtaisė visokius paran- 
Kumus ir gražius kambarius nakvy
nėms. Vasarą kambariai vėsus, o 
žiemą šilti. Todėl visiems gali pa
tart atsilankyti į

JONO KULBOKO CAFE 

Wythe are., Brooklyn, N. Y.

(21-5)

I j’ ji

ŠIRŠINO VARGAI.

Saldu medų širšins rinko 
Gailiam dilgėlyne.

Lizdą gyvent apsirinko 
Sausajam karklyne.

Dūzgė širšins dilgėlyne 
Ir žiedų jieškojo,

Bet pailsęs, tankumyne 
Puldams suvaitojo.

Ir Saldžiai užmigo širšins, 
Užmigęs sapnavo: 

Vėjas putė, dilgėlynas 
Blaškės ir siūbavo.

Ir sapnavo širšins sapną 
Meilų, Įspūdingą, 

Jogei širšė jam Į snapą 
Bučiavo jausmingai.

Iš to džiaugsmo širšins šoko. 
Žvalgėsi aplinkui, 

Bet meilutė jojo širšė
Kitą pasirinko. 

Tada širšins užsimanė
Mielosios jieškotie. 

Kad padėtų dilgėlyne
Jam medų rankiotie. 

Ir suužė širšins balsiai:— 
širše atsiliepke, 

Medaus rinkti dilgėlvnan 
Atskriskie, skubėkie. 

Bet-gi širšė jam atsakė:— 
”Pasiversk Į traną, 

Nereiks pačiam medaus rink
ti,

Prineš širšės gana.” 
Tada širšins užpykęs — 

Metė dilgėlyną 
Ir ant batkaičio užtūpęs 

Užgiedojo himną:
”Tu Rimbeli, tu dimbeli, 

Lašiniais pateptas;
Tu Rimbeli, tu dimbeli 

Ant pečiaus iškeptas.
Kada himną atgiedojo, 

Leidosi Į balą,
Bet joj nieko nesurado, 

Tiktai stuobrio galą, 
sparneliais suplezdenęs— 
Leidosi į svietą, 
tikėjosi surasiąs 
Sau geresnę vietą.

Ir pamatė jisai šakę 
Kratant mėšlų krūvą,

Jam pas’rodė, jog mėšlyne 
Paslėpts medus buvo.

Ir pradėjo po mėšlyną 
širšins replinėtie:

Braižyt, piešti, rašinėti, 
Medaus j teškinėti.

Bet-gi šakės savininkui 
Jo darbas netiko

Ir supykęs ant širšino— 
Davė smarkų kiką.

Taip be medaus ir be vaško 
Širšinas ir liko,

Nuo to kiko kaulai braška, 
Vos gyvas išliko. 

Tamošiaus draugas

Reikalauja pilno užtikrini
mo.

Philadelphijoj yra susit
veręs jaunų vaikinų kliubas, 
kurio Įstatuose yra štai kas 
pasakyta:

”Apsivedus kuriam iš mu
sų narių tarpo, vienas iš 
kliubo turi būt paskirtas iš
būti pirmą naktį jaunave
džių kambaryje ir turi užsi
laikyti taip, kad jaunave
džio pati jo nepatėmvtų.”

Kada apsivedė to kliubo 
prezidentas ir nuėjo gulti, 
tai vienas narių jau pildė 
savo užduoti, tai yra jau gu
lėjo po jaunavedžių lova. 
Jiems atsigulus, besikalbant, 
pati ir sako savo vyrui:

— Žinai, Čali, man rodos, 
kad męs dar nevedę.

— Šiur, kad vedę — atsa
kė Čalis.

— Bet aš, Čali, vistiek 
kaip ir netikiu, kad mudu 
jau kaip vyras su pačia...

— Mano mieloji, tau taip 
tik nuduoda pakol neapsi- 
pratus,— tuojaus apsiprasi.

Ir taip pačiutė kartojo tas ■ 
kalbas savo vyrui be persto- 
jimo, kad gulintis po lova 
nustojo paskutinės kantry
bės ir sušuko:

— Dėl meilės Dievo, duok 
tu jai pilną užtikrinimą, kad 
jau vedę! P. M. S. ;

ŠITOJ KNYGOJ ••DAKTARAS” attik 
pamokina kaip ir kur nuo visokių ligų gete 
išsigydyti. bet taip-pat labai gražiai, kaip 
tikras tėvas pamokina ir kaip nuo visokių J 
jų apsisaugoti.

KNYGOJ "KANTARAS" labai daug «y. 
rašo apie vyrų ir moterų dorų bei morališka 
lytiškų gyvenimų ir aiškiai, atvirai taip išdės* 
tolėją. jog kitose knygose to visko negali at
rasti. Šita knyga kiekvienam nirangn.,'^.. 
. ji ui ir moterei labai reikalinga turėti, kad 
žinoti kaip ir ką daryti, seniems ir jauniems 
ir kaip laimingai gyventi. Čion viską negali
ma aprašyti. bet tik perskaičius knygą atrs 
aite.

ŠITA KNYGA iiliustruota puikiais moks 
1 iškaiš paveikslais ir apie žmogaus kūno su- 
bodavojimą su visokiomis paslaptybėmis 
užaugusiems žmonėms tinkama.

YPATINGAI serganti, nusllpniją, suklin- 
rą. pasigadiną per jaunystės klaidas ir vargi
nami visokiomis kaip paprastomis žviežio- 
ai* teip užsisenėjusiomis ligomis, iitoj* kny
goje atrasite tikrą rodą.

JEI sergi ant kokios nors ligos, tai pirmiau 
ne kaip kreipsies prie kokio nors gydytojau, 
arba vartosi liekarstas. reikia perskaityt kny
gą “Daktaras*!. M* didelės daugybės žmonią 
kurie tik perskaitė žitą knygą, išsigydė.

TODĖL, kad ta knyga dėl labo visnoao* 
■ės išduota, tai kiekvienas ją apturės VISAI 
DOVANAI, kuzi* tik atsiųs keletą štampą už 
prisiuntim^

RF-TKALAPK DAR ŠIANDIE, iikerpant 
apgarsinimą ir adresuok teip:

Tie PhiMelpbia M. CHnic. 
1117 Walnut st., 

PHILADELPHIA, PA 
TEMYKrr VYRAI IR MOTERIS!

sergi, jautiesi kokį nors nesveikumą ir reik* 
lanji gero*, teisingos pagelbos, kad trumpas 
laike galėtum išsigydyt. tai atsišaukie pri. 
Profesionališko Daktaro, Ph. M. KHniko* 
lietuviškoj kalboj. Rašyk arba ateik.

OFISO VALANDOS KASDIEN nuo» 9 
ryto iki 4 po pietų. Nedėlioj iki A o stažais k* ir pėtayčioj vakare nuo 6 iki 8.

b*" " ■nr^ - tn
r

AR NORI. KAD MYLĖTŲ 

MERGINA?

Jeigu nori, tad pasipirk

CREST KENDŽIŲ

o ji niekad nepamirš jus, nes 
kendžią gardumas priverčia ją 
jus mylėt. Reikalaukit visur ir 
visada Lovvneys Crest Kendžią. 

Jeigu negali gaut kitur, tai pn- 
sląsk mums dolerį, o gausi vie
ną svarą geriausią Amerikoj iš
dirbtą kendžią.

K. ŠIDLAUSKAS
Generoliškas agentas Bostonui

226 Broadvray 
-SO. BOSTON, MASS.

Ant 21 
akmens

Gelžkelio laikro

di* Sriubelių už
sukamas, vyriš

ko didumo, ant 

20 metą auksuo
tas su išrašytai* 
dubeltavais vir
iais. Labai tei
singai eina ski

riamas /polingai geležinkeliu važiuo
jantiems žmonėms, kuriems reikia vi- 

| suomet tikras laikas žinoti. Gvaran- 
Į tuotas ant 20 metą Ypatinga* pasiu- 

I Ujimas. Męs išsiąsime šį laikrodėlį 
tnt kiekvieno adreso už $5.75 C. O. D. 
r persiuntimo kaštus, su teise jums 

viską peržiūrėt. Jei busi neužganė
dintas, nemokėk nė cento. Atsimin
kite, jus užmokėtumet už tokį pat 

laikrodėlį apie $25.00, jei pirktumėt 
latur. Puikus auksuotas lenciūgėlis 
ir kabutis dykai su kiekvienu laikro

dėliu.

Excelsior Watch Co.
m®, chicago, nx

NEW PERFECTON 
SKALBĖJA

Reikia daug švęsto vandens.
Kartą Agnieška susiėjus 

su Tamošium šnekučiavosi 
ir besišnekučiuojant, Tamo
šius laikė Agniškai už ran
kos ir spusčiojo. Kadangi 
užtai yra ”griekas,” tai Ag
nieška nuėjus išpažintin pa
sisakė kunigui. Kunigas ’ 
Agniešką išbarė ir liepė at
eit i zakrastiją nusipirkt 
bonką švensto vandens, Į 
ją Įkišt ”griešnają” ranką ir 
laikyt po vieną valandą kas
dieną per visą sąvaitę, nes 
tik tada ”išsipakutavos.” 
Štai ateina, pas Agniešką 
draugė, randa ją laikant 
ranką vandenyj ir klausia: 
”Ar susižeidei ranką?” Ag-

- . . - nieška neturėdama ką sa
mia, o pasiusim tau pa-. kyt, pasiskundė savo bėdas, 

mą. Agnieškos draugė suriko

D.Rockefelleris davė $2.500, 
000 savo turtu kuriuos jis iš
spaudė iš darbo žmonių sku- 
tų, idant ištirt šaltinį ligų. 
Apiplėšimas drbininku tavo 
ir tau panašiose dirbtuvėse 
yra priežaščia ligų, Jonukai 
mielas! Pasiusk tuos du mi
lijonus ir pusę našlėms ir 
našlaičiams, kurie paliko po 
tavo surengtomis skėrdyne-

Redakcijos atsakymai,
Senam Singeliui, J. B. 

Smailiui.— Apie tų jėzuitų 
misijas nedėsime. Dedame 
iš visų mums prisiųstų žinių 
tik vieną, šiek tiek svarbes
nę.
J. Griciunui.— Pasakyti ar 

jūsų broliui reiks kariauti, 
niekas dabar negali, nes jei 
karė užsitęstų, suprantama, 
Rusija išstatytų visus karei
vius, kiek tik turi sumobili
zavusi. Labai gali būti, jog 
tarnaująs Kaukaze jūsų 
brolis bus pasiųstas Austri
jos pasienin.

česnakui.— Kadangi ži
nutė, tik abelnas miesto ap
rašymas nepaliečiąs lietuvių 
gyvenimo, tai nemanom tal
pinti.

Dulgininkų Zymontui.— 
Apie prakalbas patalpinome 
ankščiau prisiųstą žinutę.

J. Vasaičiui.— širdingai

25,000 Katalogu Dovanai!
UŽLAIKAU GRAMOFONUS SU LIETUVIŠKOMS DAINOMS. 

KOŽNAS REKORDAS PREKIUOJA TIK 75c.
Jeigu neturi mano katalogo, tai prisiąsk už 3c. pačtinę markę, o ap

turėsi didelį ir puikų katalogą, kuriame rasi visokių geriausių Armonikų, 
Skripkų, Triubų ir daugybę kitokių Muzikališką instrumentų. Istoriškų 
ir maldų knygų, kokių tik randasi lietuviškoj kalboj. Gražių popierų 
gromatoms rašyti su puikiausiais apskaitymais ir dainomis, su drukuo- 
tais aplinnk konventais, tuzinas 25c., penki tuzinai už $l.oo. Reikalauki
te visokio tavoro pas tikrą lietuvį, o gausite teisingus tavorus. Agen
tams parduodu pigiau. Rašykit tokį adresą:

W. S. WAIDELIS
112 GRAND STREET, BROOKLYN, N. Y.

i

ir kitokius Rukus
Duokit pasiūt mums!

Užtikrinam kad Jus sučėdysite 
pinigu ir turėsite gražius rubus. 
Męs imam materiją iš gerųjų fir
mų ir primieruojam rūbą pagal 
žmogų, todėl nesudarko žmogaus 
išveizdos ir būna tvirtesni.
Genis vyrams Siutus Ir Onrkotiis 

pigiausiai ir serai.
Musų firma randasi ir Califor 
nijoj, todėl męs greičiau pagau 
nam visokias naujausias formas, 

daigu norite turit gerus rubus pi
gai, tad ateikit pas mus.

Taipgi isvalom ir išprosinam vi
sokias Vyrų ir Moterų drapanas.

Tikras Jūsų brolis lietuvys

££• Budreclris

tikrąjį dalykų stovį. Tą do
kumentą pasilaikysime.

J. Lietuviui.— Klaidą a- 
titaisome. Ši klaida Įvyko 
per tai nes męs negalėjome 
gerai išskaityti pirmosios 
neaiškiai parašytos žinutės.

talpiname tik tokius, kurie *222 W. Bro&dw&y9 ir 20 AlTlOS St>, 
indomus ir nėra purpiau So. Boston. MaS8. Mofltello, M a88 
niekur talpinti. Meldžiame |g Telefoną*: so. Boaton, »ioi».
prisiųsti.

Nors ji dirba art pečiaus, kur geležis 
gali prigaut, jai visai nekaršta, nes ji 
vartoja

New Tbr/fcciion
Oil Cook-stove

New Perfection Pečius No. 5 yra pas
kiausias iš šių garsiu pečiu modeliu. 
Uždaryk tą pečiu, ir jis tampa brugni- 
niu virėju. Tas reikalauja tiktai vieną 

. knatą — ir kaštuoja tik pusė tiek, kaip 
paprastai virimas. Virti vakarienę ga
li pradėt tuoj po piet, ir tegul verda 
pati, šiaip gali eit sau pasivaikščiot.
New Perfection kepa, šutina, verda ir 
viską—viską kaip ir ant kito pečiaus, 
bet kaštuoja daug mažiau. Ten nėra 
anglių nė pelenu — visada tiek daug 
šilumos, kiek tik nori, ir kada tik nori. 
New Perfection Pečiai yra 1, 2, 3 ir 4 
knatais. No. 5 turi taipgi kepimui ir 
virimui prietaisus. Tie įtaisai gaunami 
taipgi atskirai dėl mažesniu pečiu. Ge- 
ležiuis šildytojas ir virimo knyga su 
kiekvienu pečiu dykai.
Pas visus pardavėjus, arba rašyk kata
logą

STANDARD O1L CO
New York 
Alksny

Buffalo 
Boston
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Korespondencijos
GRAND RAPIDS, MICH.

Šitame mieste yra daugy
bė puikių viešbučių, kuriuo
se svečiuojasi kapitalistai. 
Už kambarį mėnesiui ma- 
žiausis mokestis nuo $75.00 
iki $150.00. Vieną syk už
klausiau viešbučio užveiz- 
dos ar ir darbininkai čionai 
gyvena, girdi, jie čia nemo
ką gyvent

Anglių tonas šiame mies
te kaštuoja $8.30. Tuoin 
:arpu Pennsylvanijos ang- 
iakasiai toną anglių iškasa 
iž 20c. Tai mat kiek kom
panijos iš darbininkų kru
tino prakaito pasipelnija.

V. B. B.

kuopą, kuri beabėjo da 
daugiau galėtų nuveikti. 

Darbai ir čia sumažėjo, o
, tuo- 

___ _____amės kapitalistai 
mi, kad slopinti laisvę ir už-1 sumažino darbininkų algas, 
gniaužti liaudyj prigijan- kuomet pragyvenimas ris 

_ L___ _ Ar ne gera 
kapitalistiškojo surėdymo 
tvarka!

Vytauto draugijos vardu, 
V. Kavaliauskas.

socijalistai neduoda mums 
aukų ir gana.

Socijalistai žino ką darą,
I jie puikiai supranta, jog ju- bedarbių pasidaugino, 
sų doleriai bus sunaudoja-Imi naudodamės kapit; 
mi. kad sloDinti laisve ir už-'

miesto priveža kiek kas nu-1 Daroma tai su tuo tikslu,
- ■ “ - ' T ’ ..........................

čius socijalizmo diegus. Jie eina brangyn. 
žino, kad šiame baisių karių 
laike Lietuvos neišgelbės nė 
Gabrys, nė Yčas, o greičiau
sia jog revoliucijos galinga 
ranka visus caro tarnus Ir 
čebatlaižius pasmerks už 
žmonių mulkinimą, kaipo 
niekingus parazitus mintan
čius darbininko krauju.

F. Klišis.

ri. Geriau žmonės padary
tų jei tokius ”geradėjus” 
vytų su šluota nuo savo na
mų, tai nereiktų savo sun
kiai uždirbamus pinigus ant 
vėjo paleisti, o ir pakaušiai 

j butų sveiki. Kad žmonės 
risi skaitytų laikraščius, sų valdžiai užmesti, kad ji 
visgi girtuoklystė turėtų i nesirūpina kapitalistų

V*, o 4 • 1 • 11 • I 1 1^* T* _ A -- — —1 —.

i

"KELEIVIS” 
Parankiausias darbininkųkad padėjus kapitalistams . “ ‘ ‘

įgyti užtektinai laivų ir ve- laikraštis. Kaina Amerikoj 
žant iš Amerikos valgomus 
daiktus brangiai juos ka-j 
riaujančioms 
parduot.

Kaip matot, negalima mu-

metams tik..................$1.50'

BALTIMORE, MD.

[š jėzuitiškų apaštalų žygių.
Besitrankydami po lietu

vių kolionijas musų jėzuitų 
atstovai kun. Gustaitis su J. 
Gabriu aplankė ir baltimo- 
riečius, kame jiems pobaž- 
nytiniame rusyj kun. Lie
tuvninkas surengė misijas. 
Ar ne beprotystė ir žmonių 
mulkinimas! Tie jėzuitų 
špiegai vilioja iš žmonių pi
nigus dabar, kuomet Lietu
vos likimas yra apgaubtas 
tamsios nežinės ruku. Gal 
rytoj ar poryt iš Lietuvos 
miestų ir tų jų įstaigų, ku
rioms jie kaulija pinigų, pa
siliks tik pelenai ir griuvė
siai; o gal būt Lietuva pa
teks į tokias sąlygas, jog ir 
be jų malonės bus aprūpinta 
apšvietos įstaigomis, tik nė. 
Romos vergų globojamomis, 
bet šviečiančiomis laisvės ir 
naujos dvasios šviesa.

Štai kokias nesąmones jie 
važinėdami pliauškia:: ”Kai 
Mariampolės mergaičių pro
gimnazija įgys nuosarius 
namus, visos moterįs bus 
apšviestos, tai Lietuva tik 
tuomet atgaus savyvaldą”— 
taip tauškė kun. Gustaitis. 
Juk dabar, kuomet karės 
šmėkla apsiautė Lietuvos 
šalį, tokis vaikiškas sąpro- 
tavimas, yra gryna mali- 
malienė. Toliau buvo pra
kalba kun. Miluko ir Gab
rio. Jų kalbos, pagyrų bar
ščių sunka. Milukas gyrė 
Gabrį, kad merginos jį už 
gražumą ir ”kytrumą” galį 
mylėt, Gabrys-gi gyrė Yčą 
ir kunigus, kad tie pirmieji 
prisidėję prie jo biuro. Gy
rė lietuvių senovės kunigai
kščius ir sakė, kad sekan
čiais metais jis surengsiąs 
Paryžiui kongresą ir kvietė 
visus atvažiuot, tik nesakė 
kas per kongresas ir kada 
jis bus rengiamas. Kuni
gams, tai žadėjo parašyt lai
škus su pakvietimu kongre
sam Da pasakė, kad dabar, 
kai Rusija su Vokietija ka
riauja, tai patogiausi proga 
reikalaut nuo caro Lietuvai 
savyvaldos; Sako, socijalis
tai nežino prie ko prieit, kad 
lietuviams duotų ko nori, 
męs kai įvykdinsime kon
gresą, tai tuomet aptarsime 
ir prašysime caro malonės 
ir caras atiduosiąs Lietuvai 
viską, ką ponas Gabrys no
ri. Bet kodėl-gi p. Gabrys, 
jei dabar gera proga, neva
žiuoja pas carą, bet gaudo 
amerikiečių dolerius? Ma
tyt, prisitrynęs prie ilgas
kvernių mato, kad da yra 
proga žmones mulkinti, nes 
nebetoli laikas, kuomet var
gai atidarys žmonėms akis 
ir tokius ponus, lygiai ir jų 
mylimą carą išvarys kur pi
pirai auga... tik gal būt ca
rą anksčiau, o ponus Gab
rius su jų šaikomis vėliau. 
Susirinkime buvo daug da
vatkėlių, tai tos sumetė 89 
dolerius ir 98 centus aukų. 
Pabaigoj kun. Milukas pa
sakė, girdi, kadir męs šnap- 
siuko išsigėrę ir apsimušam, __ A • A •_ A_ V* • 1 t

CHICAGO, ILL. 
Tautiškų kapinių delegatų 

susirinkimas.
Liepos 25 d. ”Aušros” sve

tainėje įvyko susirinkimas 
tautiškų kapinių delegatų. 
Susirinkimą atidarė vice- 
pirmsėdis. Visa ką šiame 
susirinkime nuveikė, tai nu
tarė nukasti per kapines ke
lią. Vėliau kai kurių drau
gijų delegatai pakėlė balsą, 
kad kapinių susirinkimuose 
nėra jokios tvarkos, admi
nistracija viena kalba ir ne
duoda balso delegatams, tas 
administracijai nepatiko, vi
si tie poneliai, kaip česnako 
užvalgę sušuko, jog atimti 
balsą, taip ir buvo, kas po 
jais nekalbėjo, tai negavo 
balso. Iš Tėvynės Mylėtojų 
draugijos (turbut No. 1. 
Red.) buvo prisiųstas laiš
kas reikalaująs tikros ats
kaitos. Tuomet atsirado to
kių nemandagių ponų, kurie 
su valdyba iš vieno pradėjo 
visokias blevizgas mėtyti T. 
M. D. adresu. Girdi, T. M. 
D. parašiusi į "Keleivį,” kad 
ji daugiausia prisidėjo prie 
kapinių įsteigimo, tas esą 
netiesa, nes tik $100.00 da
vusi. Bet aš pasakysiu, jog 
ji prisidėjo netik pinigais, 
bet ir svarbiais patarimais. 
JI pirmoji patarė, nešven
tinti kapinių, bet tuos pini
gus sunaudoti svarbesniems 
dalykams, taipgi ji patarė 
nepirkti ir varpo, tečiau 
varpas likos nupirktas. Var
pas kaštavęs $30.00, kapi- 
nių-gi valdyba parokavo už 
jį net $200.00; beto ir kitos 
atskaitos neaiškios, tuomet 
pradėjus T. M. D. No. 1 rei
kalauti aiškesnės atskaitos 
ir kitų dviejų dr-jų delega
tai atsiliepė, kad ir jie su 
Lokia atskaita nesutinką. 
Kapinių valdyba nenori per 
darbininkų laikraščius at
skaitos garsinti, girdi, ma
tai kas juos teskaito.

Patariu draugijoms į se
kanti susirinkimą atsiųsti 
vvriškesnius delegatus, o ne 
"subobėjusius kopustgal- 
vius,” kurie nesidrovi įžeisti 
kitus ir girties savo $5.00 
dienos uždarbiu. Tokiems 
pagirckams patartina eiti 
prie kapitalistų, o ne prie 
darbininkų reikalų svarsti- 
mo. F. A. Misius.

E. CAMBRIDGE, MASS.
Trįs ”kumutės” belangėj
Kur tik įsivyravęs girtuo

klystės paprotis, ten jau 
sunku kas nors kilto nuvei
kti, nes alkoholis užmigdo 
gerus norus ir jie besirūpi
na tik, kaip čia savo sude
gintiems viduriams įpylus 
naujo "vaisto” alkoholio, 
nes jau girtuoklio perdegin
ti viduriai to reikalauja. Jei 
kur viešos smuklės ir panai
kinamos, tai jas pavaduoja 
slaptos.

Rugpiučio 9 d. vieną slap
tos smuklės savininkę aps
kundė policijai. Atvažiavę 
policistai sukrovė alų veži
man ir išsivežė. Bejieškant 
daugiau, slaptos smuklės 
savininkė užpuolė ir apkum- 
ščiavo vieną vyrą, tasai pa
rėjęs pasisakė savo mote
riai, o toji neiškentus nubė-j 
go pas mušeiką ir abi taip 
susikirto, jog net apsikruvi
no, įsimaišė ir trečia, bet 
policija visas areštavo ir nu
gabeno nuovadon. Kokis 
moterystės pažeminimas I 
Jos vietoj perspėt savo 
vyrus nuo svaigalų pardavi
nėjimo, da ir pačios svaiga
lus užtarauja.

Cambridge’ietis.

TACOMA, WASH.
D.L.K. Vytauto dr-ja,rug- 

piučio 2d. pusmetiniame su
sirinkime, tarp kitų atminė 
ir politiškuosius kalinius, 
kurie nuo Rusijos budelių 
kenčia už žmonių laisvę 
kančias kalėjimuose ir Sibi- 
rijos tyruose ir paaukavo jų 
sušelpimui $5.00, taipgi drg. 
Perkūno bylos vedimui 
$2.00, nes ir jis nukentėjo už 
teisybės ir laisvės žodį nuo 
Romos juodosios armijos 
vergų.

(Aukų $7.00 gavome, šir
dingai ačiū Vytauto dr-jo& 
nariams, kad neužmiršo 
musų laisvės karžygių. 
Red.)

Tikimės, kad musų dr-ja 
ir toliau rems prakilnius 
žmonių darbus, nes gana 
gerai stovi medegiškai 

--------- r---------------------------, ir dr-jos nariai susideda iš 
nes tą ir svetimtaučiai kata- ■ laisvų susipratusių narių, 
likai padaro, bet už tai ge- Gaila tik, kad čia vis ne- 
rai sukauname, o tie musų išdrįstama sutverti L.S.S.

SIOUX CITY, I0WA.
Vis tik liūdni paveikslai...
Jei paėmęs pradedi skai

tyti musų laikraščius, tai 
trečdalis korespondencijų 
.užpildytą žiniomis, apie gir
tuoklystę ir -jos biaurias pa
sekmes, rodos, net jau kurti 
ir tie turėjo išgirsti musų 
laikraštijos šauksmą ir ai
škinimus, kiek alkoholis da
ro įvairių skriaudų ir jog 
sulaiko apšvietą žmonėse, 
tečiau žmonės tų šauksmų 
negirdi ir gal ilgai da negir
dės, kol apšviestunija neiš
ras pasekmingesnių prie
monių kovai su girtuoklybe. 
Pas mus Sioux City, kaip ir 
visur lietuviai girtuoklystėj 
paskendę. Štai keliatas pa
vyzdžių, kaipo nedorų alko
holizmo paveikslų. Ant 
College gatvės du įkaušę 
vyrukai užėjo palošti korto
mis iš pinigų. Prie kortų 
buvo ir degtinės su alum. 
Vienas vyrukų pralošė vi
sus pinigus ir net įsiskolino. 
Iš jo pareikalauta, kad už
mokėtų skolą, bet tasai no
rėjo neužmokėjęs paspruk
ti; kįlo muštynės, išdaužė 
langus ir net išsigrudę gat
vėje kai žvėrįs draskėsi. 
Taipgi tą pačią dien ir toj 
pačioj gatvėj kįlo ir antros 
panašios peštynės dėlei gir
tuoklystės. Vienas darbi
ninkas gavęs algą parsik
vietė savo užveizdą (bosą) 
pavaišinti. Begeriant, kame 
buvo ir daugiau lietuvių 
įkaušęs anglas pradėjo dau
žyti stiklus ir pilti ant grin
dų alų, tuomet šokosi vienas 
lietuvis ir ėmė anglą vaišint 
jau su kumščia. Kiti užsi
stojo, kįlo kruvina tragedi
ja. Tik ir girdėjosi: "Jė
zau ! Dievuliukai, dievuliu- 
kai, ratavokit!” Tame bute 
gyvena dievobaimingi musų 
lietuviai. Kas šventadienio 
rytą gieda rožančių ir šven
tas giesmes, rodos, geriausi 
katalikai, bet po pietų, kaip 
įkaušta, tai virsta tikrais 
žvėrimis ir drasko viens ki
tą.

Musų miestas pereitais 
metais uždraudė alų palei 
namus vežioti, bet žmonės 
r”nda priemones, kaip save 
apsvaiginti Radosi įvairių 
"geradėjų,” kurie iš kito

i

j rei 
kalais.* Ji net paskyrė mili
jonus dolerių ir nusiuntė 
Europon karišką laivą, kad 
parvežus iš tenai Amerikos 
dykaduonius, kurie neturė
dami kur dėti pinigų buvo 
išvažiavę tenai ”good ti- 
mes’ jieškoti, bet karei išti
kus negalėjo sugrįžti.

Ir taip, męs tikimės labai 
sunkių laikų. Karė prarys 
milijonus darbininkų ir mi- 

Kuo didesnė ir platesnė lijardus dolerių. Miestai 
yra karė, tuo didesnis ir pla-i liks sugriauti, laukai sunai- 
jtesnis yra badas. Taip buvo 
į visuomet ir dabar negalės 
būt kitaip. Badas bus ir 
dabar. Ir kadangi dabarti
nė karė Europoj yra visuo
tina, tai ir badas turės būt 
visuotinas. Da vos tik pra
sideda kova, o jau minios 
žmonių Londone, Berline ir 
kituose miestuose kenčia 
badą. Karė netik uždarė 
Europoj Rusijos grudų ma
gazinus, bet vienkart per
traukė susinėsimą ir su A- 
merika.

Išskyrus Rusiją, nė viena 
Europos valstybių, išvariu
sių milijonus savo darbi
ninkų ant karės lauko, iš 
savo žemės negalės pramis
ti. Francuzijos prezidentas 

• i jau išleido pranešimą mote- 
. rims, kad jos valytų nuo lau

kų javus, mat vyrai išėjo 
muštis. Taip pat yra Vokie
tijoj^ Austrijoj ir Anglijoj

Nuvalyt užaugusius ja
vus gal ir moteris nuvalys; 
bet kas išdirbs laukus, kas 
apsės juos kitiemsmetams, 
jei karė ilgiau užsitęs? M6- 
terįs tomępadtryfeL čir ba
das neišvengiama^.^

Vargas laukia: ir; taus, A- 
merikos darbiainkuš. Nors 
kapitalistų laikraščiai džiau 
grasi, kad šįmet javai čia 
užderėjo dvigubai, vienok 
javai ir miltaLjau .pabran
go. Cukraus ir mėsos kai
nos taipgi pakįlo. Jau 
šiandien viskas brangsta, 
kuomet Europon da negali
ma nieko išvežti, o kaip bus, 
kai pirklybos laivai* “pradės 
vėl plaukiot? Tiesa, kaip 
greit pradės laivai vaikš
čiot, šiandien da negalima 
pasakyt. Tas priguli nuo 
to, ar greitai anglų ir fran- 
cuzų laivynai "apvalys” jū
res nuo vokiškųjų skraiduo
lių, lairie dabar stabdo pir- 
klybą. Bet tas gali įvykt 
labai greitai. Anglija jau 
įsakė savo laivynui ”nuran- 
kiot” vokiečių kariškus lai
vus.

Taigi atsidarius keliui į 
Europą, ko musų kapitalis
tai taip laukia, valgomieji 
daiktai pabrangs da dau
giau. Demokratiškas musų 
prezidentas su demokratiš
ku kongresu deda visas pa
stangas, kad padėjus kapi
talistams šitą progą išnau
doti. Jau išspausdinta keli 
šimtai milijonų dolerių, ku
riuos paskolinta kapitalis
tams už labai mažą paluką.

sumažėti, per tai lai blaivy
bės draugai daugiau pasirū
pina praplatinti raštų tam
suolių tarpe.

Krivių-Krivaitis.

Visotina kare ir 
visuotinas badas.I . •"

valstybėms
J. ANDRIUŠIS

Geria usis lie
tuves 

Fttagrafistas i 
Trankiu pa- : 

veikalus gra- j 
ziai ir pigiai : 
nežiūrint skir
tumo oro. Ant 
kiekvieno tu 
žino paveikslų 

pridedant DOVANŲ vien} didelį. 
Esant reikalui einam fotografuoti į 

"namus. Paveikslai artistiški!
J. ANDRIUŠIS

458 Broadway. So Boston, Mass.

kinti, bado šmėkla galės pa
siekti ir Ameriką.

Kodėl patkavos reiškia laimę.
Visi žino tą prietarą, buk 

atradimas ant kelio sulūžu
sios patkavos reiškia jos at
radėjui laimę, bet ne visi ži
no, iš kur toks prietaras pa
eina.

Jis siekia šimtus metų at
gal, kuomet arkliai buvo 
kaustomi aukso ir sidabro 
patkavomis. Tuomet atra
dimas tokios patkavos ištik- 
rujų buvo laimė ir nuo tų 
laikų, ‘ matomai, užsiliko 
tarp žmonių padavimas apie 
patkavinę laimę, nors šian
dien geležinė patkava jokios 
laimės jau nereiškia.

”Bet ar galėjo kada nors 
būt tokie laikai, kad arkliai 
butų kaustomi aukso bei si
dabro patkavomis?” pak
laus skaitytojas.

Laikai tokie buvo. Pavy
zdžiui, ištvirkę Romos im
peratoriai ir senovės norve
gų karaliai buvo paskendę 
turtuose ir savo arklius kau
stydavo aukso patkavomis. 
Negana to, buvo da inėjęs 
madon toks paprotys, kad 
jeigu aukso patkava nutru
kdavo, didžiūnai neleisdavo 
savo tarnams nuo žemės ją 
pakelti. Toks už nieką lai
kymas brangaus metalo kel
davo tų laikų didžiūnuose 
bombastišką išdidumą. To
dėl žmonės pamatę tokį di
džiūną sėdant ant arklio 
arba jojant raitą, sekdavo 
paskui visu keliu tikėdamie
si, kad nukris gal patkava. 
Ir jei kas tokią patkavą at
rasdavo, tas atrasdavo lai
mę.

Taip elgdavosi netik ka
raliai, bet ir mažesni valdi
ninkai. Pavyzdžiui, Angli
jos ambasadorius lordas 
Doncaster atvažiavęs 1616 
metais Paryžiun ir norėda
mas išpusti savo populiariš- 
kumą, tyčia liepė vos tik 
prikabinti savo arkliui sida
bro patkavas, taip, kad ar
kliui pasispardžius jos galė
tų nutrukti. Ir kiekvieną 
sykį prajodamas pro būrį 
gražių moterų bei žymesnių 
vyrų jis spaudė pentinais 
savo arkliui šonus taip, kad 
tas stojo piestą ir spardėsi, 
o sidabro patkavos lakstė į 
visas šalis.

”Boston American.”

Akušerka
Pateigusi kursųHomans Medical 

College, Baltimore, M*.
Pasekmingai otlieka savo darbą 

prie gimdymo, toipgi suteikia vi
sokias rodąs ir pageibą invairiose 
motery ligose.

F. Stropiene
SO. BOSTON, MASS.

I si

1 cirptume bu. BflfttM. 84 o M.

Dr.F. Matulaitis
495 Broadway, So. Boston.

Valandos:
Nm 12-2 dienų ir bm 7«9 vakare, 

Nedėliotas iki S vai. po pietų.

Teisingiausia Ir fjsriamtio 

APTIEKA 
Butalaom Receptu M *■ 

džiausią atyda, netiuint v II 
Lietuvos atvožti ar anorikonUkl 
Gyduolių galite gauti, kokias tt 
MMulija vartoja. taiDffi ▼iaa^aa 
rand^st lietuvis aptiuorfa* 

EDVARD DALY, Mrinhkas 
18 Braadway> S- BostM, Mm 
Galite reikalaut tb per laitina, 
o męs per eksprese pydulea ptt 
■iųsfan.

Ei, Vyrai, visi pat

YUDEIKO!
Jis užlaiko gerą ResUar*eU% vi- 

sokios rūšies Alsas, Degti*ča, 

▼yno Ir Cigarų.

Prto<namiausia ir parankiausia 

vieta lietuviams.

304 Bmtaj Ir 259 0 struti, 
$0. BOSTON, MASS.

“Keleivio” Kalendorius

t

»

išvarymo soliterio..—
Ąnatarinas plovimui 
Nuc kojų prakaitavimo.. 
Gydanti mostis........ .
Antiseptiškas muilas 
Gumbo lasai..............

1914 netils Jau atspauzdintas.
Šię metų kalendorius daug didesnis už 

pernykštį, 128 puslapių.

TTJRIZSTYS:
Statistika:

Pasaulio kalbos — Ilgiausios ir didžiausios upės pasaulij, — 
Jūrių didumas — Didžiausio, pasaulije bažnyčios — Mylios įvai
riose šalįse — Didžiausi universitetai Suvienytose ValstijoM — 
Suvienytų Valstijų gubernatorių algos ir jų tarnystės laiku — 

Reikšmė valstijų vardų — Ilgiausi pasaulije tiltai.

Straipsniai, eilės ir paveikslai:
Kun. V. Dembskis (paveikslas su trumpa biografija) — Prabilk, 
o Laike (eilės) —' Gyvenimo drama (paveikslas) —* Nelaimės ir 
susižeidimai Kaip užlaikyt burnąJau brėkšta (eilės) —* 
Prietarai apie mėnulio įtekmg — Duokit man kankles (eilės) *— 
Moteris ir socijalizmas (paveikslas) —' Žiema ant pievos (eilės) 
Kas tai yra ugnis? Ūžkit, kaukit (eilės) —' Pirmutini* jūrių
telegrafas Užtemki saulute (eilės) — Šis tas iš politiškos eko
nomijos mokslo — Dėdė Šamas ir ateivis (paveikslu) — Nemu
nas (paveikslas) — Teologų mokslas — Kapitalistiško surėdymo 
aukuras (paveikslas) — Legališkoji kapitalistų tvarka (paveik 
slas) — Našlaičio tėvynė (eilės) — Lietuviai stabmeldžiai XVI 
Šimtmetije — Ilga, plati, tvirta nugara darbininko — Vaisdelis 
iš streiko (paveikslas) — Čia ir dabar (eilės) — Jėzus Varšavo- 
je*— Milicija pasitinka streikierius (paveikslėlis iš streiko) — 
Musų žemė (eilės) — Legenda — Ateiviai įieško darbo (paveik
slėlis) —Poeto laidotuvės (scenišku vaizdelis) —Kaip atsirado 
raštas? — Juokai.

" KAINA 25 c, —
“Keleivio” skaitytojams nusiųsim tik už 10 c. 
Kas nori tą gražų kalendorių įgyti, teiksis tuoj 
užsisakyti, nes vėliau gali nelikti. Suvyniokit 
dešimtuką į popierą, įdėkit į laišką (registruot 

nereikia) ir užadresuokit: t 

hliiiis,” 28 Broadnj, So. Boston, Mus.

EXTRA!7 NAUDINGI DUOTAI 
VERTI 25 DOLERIU L'Ž

EXTRA!

HttlNESIŲSK PININGŲ! Didžiausis pasiulijimas istorijoj. Tai yra negirdįs 
la proga ant svieto. Idant supažindint žmonės su musę geležinkelių laikrodėliai, 
ir kitais tavorais, męs pasiųsim ta elegantišką, puikiai išgraviruotą laikrodėlį 
vyro arba moters, su akmenuotais* viduriais, už $5.85, ir pridėsim 7 šūvių nike
liuota revorverį, baksa Havonoa cigarų, peilį, retėžėlį deviskėla ir puikia špilkutę 
DYKAI. PILNAI GVARANTtTOTAS laikrodėlis pats vertas $15 00, o'kiti tavo- 
rai $10.00. Nepirk pigių daigtų kitur, liet pamatyk musų laikrodėlius pirma. 
PECIALIŠKa- P.VSiUI.YMĄS: iškirpk šį apgarsinimą, prisiųsk savo vardą ir 
adresą o męs p.sių.im viską afit pažiursimo ir prabos. Jei patiks užmokėk agen
tui $585 ir kaštus prisiuntimo. Rašvk šiandien. (37)

FISHLEIGH& CO.,
ltt ATHENAKUR BLOG , CHICAGO, ILL

bmmoaosb žmogaus
Gyvenimo džiaugsmai ir linksmybės, 
laimė ir turtas žmogaus sveikatoje!

Jau nuo keliolikos metu Brooklyne-Nevv York gyvuoja 

Vienatinė ir Didžiausia LIETUVIŠKA APTIEKA

PROVIZORIAUS VINCO J. DAUNOROS 

kurios tikslu yra apsaugoti savo vientaučius nuo visokiu 

apgavikų išnaudojimo ir gydyti juos tikrai geromis ir 

pasekmingomis gyduolėmis nuo visokių ligų ir kūno sil

pnybių.

LIETUVIŠKA APTIEKA savo ilgų metų pritirimu 
išrado daugybę specijališkų gyduolių, sutaisytų iš švie
žiausių ir geriausių gydančių medikamentų ir labai pasek
mingai gydančių įvairias ligas. Tarpe kitų aptiekęs san
delyje sukrautos ir gaunamos sekančios gyduolės: 
Kraujo Valytojas............... ...fl.S*
Gyvasties Balsimas........... ... .1*
Servų Stiprintojas... .SOc. ir l.#O 
Vaistas dėl Vidurių.. .Mc. ir L** 
Kraujo Stiprintojas............ .. M
Nuo kosulio.................Me. ir M
Nuo gerklės skaudėjimo SSc. M 
Skilvinės proškos...... l*c. ir 1.S* 
Pigulkos dėl kepenų......... M 
Blakių naikintojas........... .1* 
Dėl išvarymo^ soliterio.S.OS

.'ts 

.M 
Z5:teė."ir

Specijališka Tikrai Lietuviška T re j anka Arba Trejos Devyniems ik. 
raippat U Lietuvos pargabentos visokios lietuviškos gydančios žolės, iaknjs ir t L, 

i tik yra žinomos ir žmonių vartojamos.
^Reikalaukit* prisiuntimo katalogo su musų gyduolių aprsiyma 

Kreipiantiemsiems per laiikus arba asmeniškai duodama 

tikrai aųžinišku* ir teisingus patarimus kiekvienoj* ligoj*.

(ris* brangi yra jtnų sveikata, ta! tuoj sus reikalaukita gyduolių,
ataiUmkydaau i LšetatsMe Apršr**.

VINCAS J. DAUNORA,

waaasMBii l l l1 v -ga———i

Nuo raivo? skaudėjimo, ltc. Ir .t® 
Nuo kojų nuospaudų, ltc. ir .N 
Nuo dantų gėlimo......................lt
Nuo peršalimo......................  Į®
Plaukų stiprintojas. .. .ttc. ir M 
Linimentas arba Expelleris. ••
Nuo plaukų šilimo. ....................M
Nuo Reumatizmo..... .ttc. ir l.tt 
Nuo lytiškų ligų.......... ttc. ir Ltt
Nuo dusulio............
Nuo kirmėlių...... 
Antiseptiška mostis 
Nuo viduriavimo.. 
Kastorija dėl vaikų 
Proškos dėl dantų. 
Karpų naikintojas..
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Iš kares lauko. ANGLIJA IR FRANCI ZI- 
JA APSKELBĖ AUS

TRIJAI KARŲ
Lig šiol Anglija ir Fran- 

cuzija ėjo tik prieš Vo kie- 
tiją, bet kadangi Austrija

LENKIJAI ŽADA AUTO
NOMIJĄ.

Didis kunigaikštis Mika-I ,__  _____ o _____
lojus, rusų armijos vadas, eina išvien su Vokietija, tai 
išleido lenkams manifestą. I pereitoj sąvaitėj jos apskel- 
kuriuo prižada duot Lenki- bė ir Austrijai karę.
"i......... Dabar prieš Austriją irjai savyvaldybę ir pilną lai
svę jų kabai ir tikybai, jei Vokietiją eina: Anglija, Ru- 
tik Lenkija parems dabar sija, Francuzija, Serbija ir 
Rusiją šitoj karėj. Manife- Juodkalnija, šešta šalis, 
stas prasideda: ”Jau išmu
šė valanda, kada šventos jū
sų tėvų svajonės gali išsipil
dyt. Keturi šimtai ir pen
kiasdešimts metų atgal Len
kijos kūnas buvo sudrasky
tas į kelias dalis, bet jos 
siela pasiliko sveika ir gyve
no ligšiol su vilčia, kad ateis 
valanda, kada lenkų tauta 
susitaikius su Russija vėl 
atgims.

”Ir dabar Rusijos armija 
atneša jiems linksmą nau
jieną. kad susitaikymo lai
kas jau atėjo. Padalyta da
bar lenkų tauta į tris dalis 
gali būt suvienyta po Rusi
jos caro skeptru. Po tuo 
skeptru Lenkija atgims iš 
naujo, laisva savo tikyboj,! 
laisva kalboj ir savystovė.

"Už tą viską Rusija rei-i 
kalauja tik ištikimumo, prie 
kurio jus riša ir pati istori
ja. Su atvira širdim ir iš
tiesta ranka didžioji Rusija 
ateina pas jus. Ji tikisi, jog 
tas kardas, kuris sumušė 
jos priešą ties Žalgiriu, te
bėra da nesurudijęs.

"Rusija, nuo Pacifiko pa
kraščių lig Šiaurės juros, 
eina ginkluota. Jums pra
sideda naujo gyvenimo auš
ra. Toj garbingoj aušroj 
matyt kryžius — ženklas 
prisikėlimo prispaustųjų 
žmonių.”

Tuo manifestu, matyt, no
rima patraukti lenkų visuo
menės užuojautą caro pu
sėn. Tokiam psichologiš-I 
kam momente netik Rusi
jos, bet ir Austrijos ir Vo-! 
kietijos lenkai gali stoti ru-' 
sų pusėj, tikėdamiesi tuo 
budu suvienvti sudraskvtav £
savo tautą ir žemę.

KELEIVIS

Fannos, Farmos!
Nauja Lietuva parsiduoda 

pigiai.
Didžiausioj lietuvių kolionijoj, Mi- 

chigan’o valstijoj, kur yra apsigyvenę 

154 lietuviai farmeriai. Dabar yra 
geriausia proga tenai pirkt farmaa 

lietuviams. Apsigyvenus aplinkui 

lietuviams, anglai nerimauja ir todil 
labai pigiai parduoda savo farmaa ir 

galima pirkt ant lenjrvų išmokėjimų. 

Farmų galima pirkti visokio diduma 

ir už visokių kalnų. Galima pirkt ui 

$8.00 Ud $30.00 už skėrį. Aš era a- 
pimęa ant išpardavimo daug farmų; 
žemi lygi ir yra viduryj ežeras, ir tik 
pusi mylios nuo miestelio. Žemi der
linga ir užauga visokie javai. Gali
ma pirkt farmų įmokant $100, o Ūku

sius galima mokėt kas mėnesį pagal 
sutartį. Materijola* budinkams pi

gus. Atvažiuokit tuojaus apžiūrite, 
na* farmos kiekvienų dienų brangsta, 

todil naudokitės proga. Bankai su- 

bankrutinus pinigai gal prapult arba 
gal kas nors pavogt. Turint farmų, 
amžinai nereikia bijotis bedarbis, n* 

blogų laikų. Kurie pirks žemę, tiems 
kelionė* iškaščiai apmokant Va
žiuojant reik pirkt tikietų į PEA
COCK, MICH, 3:30 po pietų gausit 
treina į Sauble ir tikietas prekiuoja 

apie K»rie važiuos į Sauble, ai
a^-ariyncin pasitikt. Platesnių ži

nių klaust-i t per laiškų. (36)
in\\s ŽEMAITIS,

n. SAUBLE, MICH.

1$ AMERIKOS. i Legalški žmogžudžiai. Trijų aktų 

tragedija, paimta iš revoliucijos
I laikų ..............................................................................................10c

Į Lytiškos ligos. Labai naudinga kny

ga apsisaugojimui nuo lytiškų ligų.
Parašė D-ras F. Matulaitis .... 10c

Džian Baubos Spyčiai ir kitos fonėa. 

’ Daugiau juokų negu saliune alau*. 

Jei nori gardžiai pasijuokt, tad nu

sipirk tų knygų ................................................... 25c

Alkoholis ir kūdikiai. Ka* yra arba 

tikisi boti kūdikių tėvais, Imtinai 

turėtų perskaityti šitų knygutę™ 10c

Amžinos dainos. Yra tai geriausių 

Jovaro dainų rinkinys. Ant gražio* 

popiero* ir graži spauda ......................15c

Anarchizmas. Pagal Proudono mok

slo parašė d-ras Elzbacher, verti

Briedžių Karaliukas ........................................ 15c

Davatkų gadzinkos. Padidinta ir pa

derinta 6-ta laida juokingų daine
lių, pašiepiančių davatkas ir kitus 

prietarus .......................................................................... 10c

Kaip tapti Suvienytų Valstijų pilie

čiu. Aiškiai išguldyti pilietystė* 

įstatymai, su reikalingais klausi

mais ir atsakymais. Ji sutaisyta la

bai suprantamai ir sutraukta tas, ko 

reikalauja norint gaut pilietystės 

popieras .............................................................................. 15c

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 jų 

perskaityti..................................... 20c

Reikalaudami knygų kreipkite 

šitokiu adresu:
”K ELEIVIS”

28 BR0ADWAY. S. BOSTON, MASS.

Vokiečiai eina ant Brusselio.
Kuomet viena vokiečių 

armija mušasi su francu- 
zais Alzase, kita traukia ant 
Belgijos sostinės Brusselio. 
Nors prie kiekvieno mieste
lio jie sutinka tvirtą pasi
priešinimą ir jau kelioliką 
tūkstančių jų likos paklota, 
bet vis žingsnis po žingsnio 
per savo kareivių lavonus 
slenka pirmyn ir diena iš 
dienos laukiama didelės ske
rdynės Belgijoj. Didelis bu
vo mušis ties Liege, kur į 5 
dienas vokiečiai paliko apie 
20,000 savo vyrų, kruvina 
buvo kova pereitoj sąvaitėj 
ties Haelanu ir kitose vieto
se, kur krito apie 10,000 vo
kiečių, bet visi tie mūšiai bu
sią tik vaikų žaislas prieš tą 
skerdynę, kokios dabar lau
kiama ties Brusseliu, nes 
prieš Brusselį dabar stovi 
suvienyta belgų, anglų ir 
franeuzų armija, su kuria 
vokiečiams reikės susitikti. 
Jeigu nedideliam Liege mie- 
stelije vieni belgai taip išpė
rė vokiečiams kailį, tai kas 
jau bus ties Brusseliu ? Bet 
išvengti to vokiečiai negali, 
nes jiems reikia prasilaužti 
per suvienytą trijų tautų ar
miją, prasilaužti per Brus
selį ir skubinties šiaurės 
Francuzijon ir sumušti 
franseuzus, pakol da Rusi
jos meškinas neužgulė ant 
jų iš rytų. Todėl kaizeris 
savo kariumenės vadams į- 
sakęs: "Brusselis turi būt 
paimtas, nors ir 100,000 vy
rų reikėtų padėti!”

Bet Brusselis da nepaim
tas, o 500,000 rusų jau ant 
kaizerio žemės ir šaukia: ”Į 
Berliną! į Berliną!”

Vienna.— Austrijos kariu
menė paėmė Rusijos Lenki-

| joj miestą Miechovą, kurį 
saugojo kazokai. Mušis 
traukėsi tik vieną valandą. 
120 kazokų užmušta ir su- 

! žeista.

Amerikos oficieriai nori 
važiuot ant karės.

Keliatas Suvienytų valsti- 
jų laivyno oficierių kreipėsi į 
prie savo vyresnybės su j 
prašymu, kad leistų juos 
Europos karėn, sakydami, 
jog tas jų patyrimas galės 
susitaikyt Amerikos ateity
je. Laivyno sekretorius 
Daniels jų prašymą atmetė, 
nes Amerika šitoj karėj yra 
neutrališka ir negali jon 
kištis.

MEKSIKOS VALDŽIA 
PABĖGO.

Revoliucijonieriai užima jos 
vietą. Revoliucija pa

sibaigė.
Galų gale revoliucija Me

ksikoj pasibaigė. Pirma 
pabėgo prezidentas Huerta, 
o dabar ir jo vietininkas 
Carbajal (ištark Karvo- 
chal) su visais ministeriais 
dingo. Pasilikęs federalio 
distrikto gubernatorius Itu- 
rbide padarė su revoliucijo- 
nieriais sątaiką ir pastarie
ji su didžiausiu triumfu už
ėmė Meksikos sostinę. Re- 
voliucijonierių armijai pri
imti įtaisyta kuodidžiausia 
iškilmė, namai išdekoruota, 
o kelią moterįs barstė gėlė
mis.

Kelias dienas Meksika 
buvo visai be valdžios. Ka
da revoliucijonieriai užėmė 
miestą, jie nerado nė pinigų 
ižde, nė amunicijos orsena- 
le.

šešta šalis, 
: Belgija, kuri mušasi su Vo
kietija, prieš Austriją ne 
kariauja.

Da 10,000 vokiečų krito 
Belgijoj.

Pereitoj sąvaitėj vėl buvo 
keliatas mūšių Belgijoj. Di- 
džiausis iš tų mušis buvo 
ties Haelen miestu, kur iš 
5,000 vokiečių tik 400 likę 
sveiki. Kiti susirėmimai į- 
vyko prie Tirlemanto, Nevi- 
lle-Tariers ir Eghezes. Iš 
viso šituose susirėmimuose 

i 10,000 vokiečių buvo užmuš
ta ir sužeista ir 5,000 suvir- 
šum paimta nelaisvėn. Be- 
to, ties Haelanu belgai paė
mė daug vokiečių kanuolių. 
Kada atėjo Belgijos sostinėn 
traukinys su sužeistais, tarp 

i jų pasirodė ir du vokiečių 
kunigaikščiai sužeisti.

j Vokiečiai sušaudė jauną 
moterį.

Rugpiučio 15 d. vokiečiai 
sušaudė Alzase ponią Farre 

į Sc\vartz. turtingo šveicaro 
moterį, kuri norėjo susprog
dinti svarbų vokiečių tunelį 
netoli Leopoldshohe. Mote
ris mirusi didvyriškai. Ir 
prie stulpo pririšta ji šaukė 

l”lai gyvuoja Francuzija!”

Turkija gali būt padalinta.
Londono "Morning Post” 

gavo žinią, kad jaunaturkių 
partija, kuriai priklauso di
džiuma Turkijos valdžios,

• labai užtaria vokiečius. Jei
gu Turkija pradėtų atvirai 

Įremti vokiečius, tai galima
• tikėtis, jog neužilgo ji gali 
būt padalinta. Rusija senai 
jau laižosi žiūrėdama į Tur
kiją. Balkanai taipgi galėtų 
prieš ją sukilti. Graikija 
tik laukia progos.

Karė pagadino ir popiežiui 
biznį.

Roma.— Karė labai blo
gai atsiliepė ant Vatikano 
finansų. Pertrukus komu
nikacijai. popiežius nebega
li gaut iš kitų šalių nuolati
nių įplaukų, kurios taip 
gausiai visuomet pilasi iš tų 
šalių, kur viešpatauja kata
likų bažnyčia. ”Šventas tė
vas” negali net ir savo mili
jonų pasiimti, kurie yra su
dėti kitų šalių bankose ir 
todėl pereitoj sąvaitėj Vati
kano vyrai jau nebegalėjo 
gauti riebių savo algų. Da
bar popiežius užsakė ”ex- 
tra” pamaldas, kad greičiau 
pasibaigtų karė,, nes reikia 
pinigų.

I
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BERLYNE DIDELĖS 
RIAUŠĖS.

Darbininkai protestuoja 
prieš karę.

Daktarui Poutsmai, kuris 
pereitą pavasarį buvo iš
tremtas iš pietų Afrikos už 
darbininkų reikalus, dabar 
pasisekė iš Berlyno prane
šti, kad darbininkai tenai j 
kelia dideles riaušes prieš! 
karę. Rugpiučio 12 jis rašo 
į Londoną: ” Vakar vakare 
Berlyno darbininkai buvo į- 
taisę didelę demonstranciją 
prieš karę. Demonstrancijoj 
ir aš dalyvavau. Buvo kelia
tas susirėmimų su policija,! 
kuri kartas nuo karto už
puldinėjo ant musų norėda
ma išvaikyt”.
* Eina taipgi paskalos, kad 
vokiečių ir kariumenė prie
šinga karei. Mat vokiečiai ; 
socijalistai, muštis dėl be

pročio kaizerio jie nenori;! 
kaip tik arčiau su priešu su
eina, jie tuoj meta ginklus ir 
pasiduoda. Todėl, esą, vokie
čiams taip ir nesiseka.

Vokiečių karvedis užmuš
tas.

Mušije ties Liege, Belgi
joj, pereitoj savaitėj tapo 
užmuštas vokiečių kariume- 
nės vadas generolas Em- 
mich, pagarsėjęs savo gabu
mu franko-prusų karėj 1870 
—71 metais. Jis buvo jau 
66 metų amžiaus. Jo mirtis 
skaitoma didžiausiu smugiu 
vokiečių kariumenei. Da
bar jo vietą užėmė genero
las von der Morwitz.

Iš Amsterdamo praneša,

Colorados streikieriu vadas 
areštuotas.

Trinidad, Colo.— šiomis 
dienomis čia tapo areštuo-

AMERIKA TURI 40,157,561 
DARBININKŲ.

Du milijonai vaikų dirba 
fabrikose.

Cenzo biuras dabar pas
kelbė surinktas 1910 metais 
žinias, kiek Suvienytos Val
stijose yra darbininkų. Ir 
taip, 1910 metais buvo 40, 

1157,561 darbininkų, tame | 
skaičiuje 8,075,772 moterų 
ir arti dviejų milijonų, nes 
1,990,225 vaikų tarp 10 ir 15 
metų amžiaus.

Apie 1,500 .rezervistų va
žiuoja ant karės.

Pereitoj subatoj iš New- 
Yorko išplaukė apie 1,500 
anglų, franeuzų ir italų. Vi
si jie yra rezervistai ir visi

i

Gerbiamieji "Keleivie" 
skaitytojai I Platinkit "Ke
leivi,” kaipo darbininkų lai
kraštį.
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tas craiku streikieriu vadas važiuoja vokiečių mušt Lai- 
Katzoulas iš Ludlow koloni- vai pradeda jau po truputį

Jau išėjo iš spaudos
jos. Ji kaltina už užmušimą 
9 skebų, kurie krito ties 
Forbes musiję su streikje- 
riais. Katzoulas buvo užė
męs vietą Tiko, kuri milici
ja andai sušaudė.

vaikščiot. Pereitoj subatoj 
išplaukė jau 8 garlaiviai iš 
New Yorko. Pavojus jiems 
nedidelis, kadangi jūres da
bar kontroliuoja anglai ir 
francuzai; vokiečių laivy
nas bijosi ir pasirodyt.

Amerikos Macochas
arba

Kaip katalikų knnigas Hands Schmidt, 
papiove merginą Oną Amnuller.

50,000 žmonių dėl karės ne
teko darbo.

Dėl Europos karės New 
Yorke pereitoj sąvaitėj 50 
tūkstančių žmonių jau nete
ko darbo. Sustojus laivams, 
12,000 jūreivių, pečkurių, 
virėjų ir patarnautojų, ku
rie dirbo ant tavorinių ir 
pasažierinių laivų, dabar 
lieka be užsiėmimo. Dėl tos 
priežasties 15,000 uostų dar
bininkų negauna algų, nes 
uostose nėra darbo. Ir taip 
visos firmos ir įstaigos, ku
rios darydavo biznį su Eu
ropa, dabar paleido savo 
darbininkus. Vienas unijų 
vadas New Yorke pranašau
ja kad dėl šitos karės Ame
rikoj mažių mažiausia 250 
tūkstančių žmonių neteks 
darbo.

Farmos, Farmos!
Geros ūkės parsiduoda pigiai Michi- 

gan’o valstijo.
Didžiausioj lietuvių kolionijoj, gali

ma pirkt gerų farmų, gyvenamų su 
triobomis, sodais ir gyvuliais, taipgi 
turiu ir negyvenamų farmų; laukai 
geri, prie upelių ir ežerų, netoli nuo 
geležinkelio ir portavų miestų. Kai
na žemės nuo $5.oo iki $75.oo už eke- 
rį. Galima pirkt įmokant tik $100, li
kusius palaukiame daugelį metų pa
gal sutarties. Kas perka ūkę, tam ke
lionės kaštus apmokam. Kas nori būt 
turtingu ir sveiku, tegul perka farmų! 
Gera proga! Atvažiuokit dabar, tai 
pamatysite kokie javai ir daržovės au
ga. Aš aprodysiu daugelį farmų iš 
kurių galėsite rinkties ir praleist va- 1 
kacijas ant sveiko ir tyro oro. Va- | 
žiuojant, pirkt tikietą į Peacock 
Lake Ceu, Mich. Atvažiavę i Peacock 
damokėkit 10c. kunduktoriui ir pasa
kykit kad išleistų ant sekančios sto
ties, tai 3 mailės nuo Peacock, Little 
Menistte River. Tai atvažiuosite ant 
mano farmos prie pat namo. Laiškus 
rašant padėk adresų taip: (35)

ANTANAS ZABIELA 
Peacock. BOX 1 Lake Co..
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Amsterdamas.-Laikraščiai 
čia paskelbė žinią, kad neto
li Liege mieste belgai susi
vieniję su francuzais užklu
po girioj vokiečių diviziją ir 
visiškai ją sunaikino. 8,000 
vokiečių esą užmušta, 10,000 
sužeista ir 17,000 paimta 
nelaisvėn. Iš viso 35,000 vy
rų

I I

i 
i

Bruselis.. Mušis ties Liege 
miestu, Belgijoj, vis da tebe- 
siaučia. Vokiečiai, kurių j 
žuvo jau 31, 7000, bombar- 
duoja tvirtoves be paliovos, j 
Viena tvirtovė buvo jau nu- 
tylus, bet kada vokiečiai pri
siartino ją imti, belgai palei
do tokią baisią ugnį, kad vo
kiečiai krito kaip musės.

Mich.

I

Sveikas Žmogus
yra stiprus, pilnas gyvumo ir energijos. Liguistas 
žmogus rūpinas, jaučiasi pavargęs, nusilpęs ir galuti
nai sunaikintas. — Jeigu jus Jaučiate bent vienų mi
nėtų simptomų, tai neatidėliuokite, bet tuojaus pra
dėkite vartoti

h Knygutėj sutraukti visi faktai, kurie tapo prirodyti š j 
h teisme; naudinga perskaityt lygiai katalikui kaip ; 
įz ir socijalistui. Kaina 10c.

VIENATINE LIETUVIŠKA

Bostone ir visoje Massachusetts valstijoje.

Gyduolių galite put kokios tik pasaulyj nrtojms, 
ko ypatingai geros sekančios gyduolės:

Nuo Reumatizmo $1.00. Nuo įlinkimo plaukų ir pleiskanų 75 O 
Nuo koaulio, grippo ir slogos 11.00. Kraujo Valytojas $1.00.

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

Nuo m duria vi mo suaugusiems 50 c. Nuo viduriavimo mažiem* 25 c. 
Gydanti mostis nuo pučkų 50 c- Nuo prakaitavimo kojų 25 C. 

Mostis ir skysčiai nuo niežų ir parkų $1.00.
Gyduoles dėl pataisymo apetito $1.00. 

Gyduoles dėl suvalninimo vidurių 50 c. 
Gyduoles nuo kosulio ir sunkaus kvėpavimo $1.00 

Gyduoles nuo vištakių (corn’s) 15, 20 ir 25 c.
Pilės dėl Kepenų ir Inkstų 75 c.

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

Viso k ie kvepianti muilai 10, 15 ir *5 o.
Perfumos visokių gėlių 25, 50, 75. $1.00, $2.00 ir daugiau.

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

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

Receptus sutaisau teiafngai, 
nežiūrint, ar jie butų Amerikos ar Europos daktarų. 

Gyduolių galite reikalaut ir per laiškus, o męs 
prisiusime jums ezpresu.

Visokiame reikale kreipkitės iituo adreot

K. ŠIDLAUSKAS ak” STS”’

SEVERAS
BALSAM OF LIFE

Belgai numušė 3 vokiečių 
lakūnus.

Iš Brusselio pranešama, 
kad 13 rugpiučio ties Diestu 
belgai nušovė žemėn 3 vo
kiečių lakūnus, kurie už
skrido virš jų kariumenės, 
norėdami patirti jų spėkas.

Anglai paėmė 2 vokiečių 
laivu su pinigais.

Iš Lisbonos (Portugali
joj) pranešama, kad ties 
Oposto kariškas anglų lai
vas suėmė vokiečių garlaivį 
”Cap Ortegai,” kuris plau
kė iš Argentinos Vokietijon 
su -5,000,000.

Kitą vokiečių laivą anglai 
sugavo netoli Amerikos.

3 milijonai rusų gatavi .į 
mūšį.

Romoj gauta iš Peterbur
go žinia, kad Rusija turi jau 
sutraukus 3 milijonus karei
vių. Vienas milijonas iš tų 
dabar traukia ant Vokieti
jos ir esąs jau netoli rube- 

i žiaus; kitas milijonas siun
čiamas Austrijon; puse mi
lijono stovi Turkijos ir Ru
munijos pasienije, ir pusė 
milijono kareivių esą atsar
goj. Rusų kariumenę vado
vauja didis kunigaikštis Mi
kalojus.

i

(Severos Gyvasties Balsamą).
Ir grįžkite j sveikatos kelių. Kiti, kurie taip padarė, 
tvirtina, jog minėtoji gyduolė yra nepaprastai 
stiprintojas. _. -

Jisai atitaiso virinimų ir prašalina užkietėjimų. 
Tatai yra vyrams ir moterim* abelnas stiprintoja*. 
Jisai sustiprina anėmiškų ypatų kraujų. 
Atitaiso netvarkų virinimų, dispepsijų sergančių. 
Jisai suteikia norų valgyti ir sutvarko virinimų.

Kaštuoja 75

puikus

-e-

centus.

v ' ________
AUSTRAI SUMUŠĖ CA

RO KAZOKUS.
Jei tikėti Peterburgo tele

gramoms, tai kazokai kerta 
austrus kaip kopūstus. Bet 
kitokios žinios ateina iš Au-j 
strijos. štai Centralė. 
žinių Agentūra iš Viennos kad vokiečių gen. von Bue- 
praneša, kad austrų kariu- ■ low taipgi užmuštas, 
menė perėjo Rusijos rube-Į _
žiu ir nuėjus 10 mylių Len-! Paryžius.— Bosnijoj pra- 
kijos gilumon paėmė Mie-! sidėjo revoliucija, žmonės 
chowo miestą. Mušis trau-' sukilo prieš Austrijos vai
kėsi valandą su viršum ir .džią, puolė ant kalėjimo ir 
400 kazokų buvo užmušta norėjo paliuosuoti studentą 
ir sužeista, kuomet austru Principą, kuris užmušė Aus- 
nuostoliai siekė tik 140 žmo- trijos princą Ferdinandą, 
nių.

Peterburgas, 12 rugp. —
Austrija skubinasi sumušti dro vedama. 11 rugpiučio 
Serbiją, o paskui visas savo1 pradėjo atakuot Bosnijos 
spėkas siųs prieš Rusijos miestą Vizgard, kuris pri- 
kariumenę,. guli Austrijai.

trijos princą Ferdinandą.

Paryžius.— Serbų kariume- 
nė, kunigaikščio Aleksan-

• -r:

j

Severa’s Gothard Oil.
(Severos Gothardiškas Aliejus).

Nuo skausmų ir dieglių. 
Paviršutiniam vartojimui. 

Kaštuoja 25 ir 50 centus.

Severa’s Tab-Lax
Cukrinis vidurių sulluosuo- 
tojas. Vaikams ir suaugu* 
siems.

Kaštuoja 10 ir 25 centus.
Reikalaukite vien Severos Preparatus. Jeigu aptiekorius ne

galėtų išpildyti reikalavimo, užsisakykite tiesiog nuo

W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapins, Ia.

Šios visos gyduoles ir visokios kitokios,kokios tik reikalaujamos, gau- 1 
narnos Šidlausko aptiekoj. Jeigu kitur negauni nueik pas jį, jis turi.

Tai viena .ii didžiausių aptiekę.

K ŠIDLAUSKAS
226 BROADWAY SO. BOSTON, MASS.

$1 00
50
50

'25

Puiki proga. Naudokitės!
EDMNNDO STEPONĄ VIČIO RAŠTAI
AIDO LAIKAI, eilės ..............................
KAS YRA TAIP, O KAS NE TAIP? . 
ANTROJI ADOMO PATI .......................

Viso vertės už $2.25. Kas prisius 91.50 tam nusiųsim visas minėtas 
knygas. Užsisakant knygas prisėskit drauge ir pinigus. (34)

S. Tiškevičius, P. O Box 438, Ansohia, Con”.

e

SO. BObTON, MASS.




