
Metas X.

“KELEIVIS
DARBO ŽMONIŲ LAIKRAŠTIS

Leidžia

J. G. GEGUŽIS & CO.

Prenumerata metams:
Amerikoje .........................................................

Kanadoj ir užrubežiuose ....

Prenumerata pusei metų
Kanadoj ir užrubežiuose .... 1.25

Amerikoje ................................................................. 9Oc.

Apgarsinimų kainos klauskit laišku.

Kreipianties su kokiais nors rei

kalais, taip adresuokite:

"KELEIVIS”

28 Bruadvay, S. BOSTON, MASS.

■
1.50 

$2.00

■

BOSTON, MASS' 27 Rugpiučio (August), 1914 m.
"Entered m Second Chu Matter” Fehruary 23, 1905, at the Port Offiee at Boston, Mastu under the act of March 3, 1879.

KELEIVIS”
LITHUANIAN WEEKLY

Published by
J. G. GEGUŽIS & CO.

Every Thursday in Boston, UiM. 
Represents over 4,000 Lithuaniaas 

in the City of Boston, 50,000 t* 

New England and about 400,000 
in the United Statės.

The Best Adrertiain* Medina.
Advertising rates on applicatioa.

AU communications shoold be 
addressed to:

“KELEIVIS”
n Broadsray, S. BOSTON, MASS

Prosų Lietuvoj mušėsi S dienas. Rusai paėmė 10 miestų ir traukia prie Alenstein;
Caras ant karės lauko.

VOKIEČIAI LAIMĖJO DIDELĮ MŪŠĮ BELGIJOJ; APGALĖTI FRANCUZAI SU ANGLAIS PASITRAUKĖ Iš BELGIJOS PRIE FRANCUZIJOS TVIRTOVIŲ—JAPONAI BOMBARDUOJA 
VOKIEČIŲ UOSTĄ KYNUOSE - AUSTRIJA PALIEKA SERBUS, O EINA PRIš RUSUS — ITALIJA MOBILIZUOJA KARIUMENŲ IR EIS ANT AUSTRIJOS.

Iš kares lauko.
DIDELIS MUŠIS PRŪSŲ 

LIETUVOJ. '
Milijoninė rusų armija 

jau užliejo Prūsų Lietuvą 
ir eina tolyn, kaip nesulai
koma jūrių banga. Caro 
kariumenė padalyta į dvi 
diviziji, viena yra žinoma 
kaipo Varšuvos armija, kita 
— Vilniaus armija. Visų 
pirmiausia Vilniaus armija 
užpuolė vokiečių kariume- 
nę iš fronto. Mušis traukė
si 3 dienas ir vokiečiai buvo 
jau pradėję imt viršų, bet 
tuo tarpu Varšuvos armija 
apsupo tiesiajį vokiečių 
sparną ir pradėjo ataką iš 
užpakalio. Tarp vokiečių 
pasidarė sumišimas ir jie 
palikę savo pozicijas prie 
Mauer ežero pradėjo bėgti 
link AUenšteino.

Po penkių dienų mūšio, 
kuris traukėsi nuo 18-tos iki A 22-rai dienai rugpiučio, ru
sai paėmė Saldau ir Neiden- 
burgą, kas iš viso sudaro 
jau 10 Prūsų Lietuvos mies- 

' tų rusų rankose.
Dabar rusų kariumenė 

traukia ant AUenšteino ir 
nėra abejonės,, kad ji pa
ims ir tą. Paėmus Allenš- 
teiną, rusams lieka beveik 
jau atviras kelias į Berliną. 

| Vokiečiai turi prieš rusus 
tik 400,000 kareivių; visos 
jų spėkos sutrauktos prieš 
franeuzus ir anglus.

Pirmutiniai rusų pasise
kimai labai pakėlė rusų dva
sią; sakoma, kad pats caras 

r išvažiavo ant karės lauko.

PALANGOS MIESTE® 
SUNAIKINTAS.

Peterburgas, rugpiučio 16 
d. Du Vokietijos torpediniu 
laivu sušaudė ir sudegino 
Palangą. Miestelio gyvento
jai labai nukentėję.

RUSŲ PAIMTI MIESTAI.
Prūsų Lietuvoj rusai tu

ri paėmę jau 10 miestų. 
Svarbiausi iš jų yra: Inster- 
burgas, Eitkūnai, Gumbinė, 
Kavalėnai, Milkėnai, Stalu
pėnai, Galdapė ir Lauksar- 
gė. Tilžė esanti atkirsta 
nuo vokiečių kariumenės ir 
gali būt, kad ji taipgi paim
ta.

Eintwerp !<-

LENKIJOJ KJLANTI 
REVOLIUCIJA.

Paryžius, 18 rugpiučio.— 
Čia pasklydo gandas, paei
nąs iš vokiškųjų šaltinių, 
kad Lenkijoj kįlanti revo
liucijos audra; lenkai jau 
turį apsirinkę ir kandidatą 
ant Lenkijos sosto, tūlą Ho- 
henzollerną. Tečiau nesant 
tikrai patvirtintų žinių, ma
žai tomis paskalomis tegali
ma tikėti.

LIETUVIAI EINA PRIEŠ 
LIETUVIUS.

Kaip skaitytojams žino
ma, Lietuva yra padalyta į 
dvi dali, viena dalis priklau
so Rusijai, kita Vokietijai. 
Taigi dabar, kilus tarp Ru
sijos ir Vokietijos karei, vie
ni lietuviai turi eit prieš ki
tus ir susiėję turi vieni ki
tus skersti.
LENKAI NETIKI MANI

FESTUI.
Kaip buvom jau rašę, vy- 

riausis rusų kariumenės va
das, caro pusbrolis, prižadė
jo lenkams autonomiją, jei
gu jie stos iš vien su rusais i 
prieš vokiečius, kaip 500 i 
metų atgal jų tėvai išvien po : 
Žalgiriu stojo prieš kryžei
vius, Bet lenkai šitam pri
žadėjimui netiki. Jie sako, 
caro pusbrolis prižada, o ca
ras ims ir neduos. Tegul, 
sako, caras pats pasirašo, 
kad jis duos Lenkijai auto
nomiją ir įvardija visas Len
kijos gubernijas; prie to da 
tegul Anglijos ir Francuzi
jos valdžios užtikrina, kad 
caras savo žodį turės išpil
dyt. Tuomet netik Europos, 
bet ir viso pasaulio lenkai 
stosią su rusais prieš vokie
čius. Pakol tokio užtikrini
mo nebus, Lenkija busianti 
bešališka.

(

IŠMUŠĖ MIEGANČIUS 
CARO KAZOKUS.

Iš Krakovo telegramos 
pranešė Londonui žinią, kad 
austrai užimdami Rusijoj 
miestą Miechovą užklupę 
1,000 miegančių kazokų ir 
400 jų išmušę, apie 200 pa
ėmę nelaisvėn, likusie išbė
gioję. ________
Kališo gyventojai šaudę į 

vokiečių kareivius.
Paėmus vokiečiams Len

kijos miestą Kališą, gyven- 
\ tojai nakties laike ėmė šau

dyti vokiečius, apie 30 žmo
nių sužeista. Vokiečiai pa
skelbę, jei lenkai nesiliausią 
tai darę, tai kas dešimtas 

' žmogus busiąs sušaudytu.
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Toji mapa parodo didžiojo mūšio lauką, 
kur buvo susitelkę 3,000,000 priešų. 
Mūšio linija buvo arti 300 mylių ilgio. 
Perplauti įstrižai juodi keturkampiai 
parodo, kaip buvo sustatyta prieš mūšį 
talkininkų armija; o perplauti išilgai 
keturkampiai parodo vokiečių poziciją. 
Abidvi linijos ėjo per Belgiją, bet per 
tą mūšį, vokiečiai talkininkus nuvarė 
žemyn, prie Francuzijos rubežiaus, kur 
stovi didelės franeuzų tvirtovės.

Tamsios vietos, kur šešėliai puola sta
čiai, yra vokiečių užimtos, o kur šešėliai 
eina skersai, tenai franeuzų užimta.

VOKIEČIAI LAIMĖJO DI
DELĮ MŪŠĮ.

Londonos, 25 rugpiučio.— 
Pirmą didelį mūšį vokiečiai 
laimėjo. Susivieniję fran
cuzai su anglais, kurie bu
vo užtverę vokiečiams kelią 
iš Belgijos į Francuziją, li
kos sumušti ir pasitraukė 
prie Francuzijos rubežiaus, 
kur juos pridengė franeuzų 
tvirtovės. Mušis buvo bai-
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BEI£7
lis pavojus, nes Italija ruo
šiasi prieš ją, o prie to ir 
serbai nesėdės rankas susi
dėję.

Kaip išrodo, tai senutė 
musų Europa paskęs žmo
nių kraujuose.

LOTARINGIJOJ VOKIE
ČIAI SUMUŠĖ FRAN- 

CUZUS.
Paskutinės telegramossus ir traukėsi keturias di^ kad Lotaringijoj,

nąs. Ant syk susirėmė 3 K kur Itįį
^On“!.Vy,S- ±S° & francuzai buvo išmuš? L
buvo apie 300 mylių ilgio. 
Iš vienos pusės buvo vokie
čiai, o iš kitos francuzai su
sivieniję su anglais. Talki- 
nnkai laikėsi labai tvirtai, 
ypač narsiai kovojo anglai, 
bet prieš nesulaikomą vo
kiečių armijos spėką atsis
pirti negalėjo.

kiečius, dabar vokiečiai su 
didesnėmis spėkomis užpuo-
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r* 
} i

Į SAVUOSIUS ŠAUDĖ.
Ties Tirmolentu belgams 

atsitiko didelė nelaimė. Du 
savi regimentai paskaitė 
viens kitą už priešą ir pra
dėjo šaudyt. Pakol klaida 
išsiaiškino, daug buvo už
mušta ir sužeista. Tokios 
klaidos dabar, sako, neiš
vengiamos, nes abiejų pusių 
regimentai esą nepaprastai 
susimaišę.

NUŠOVĖ VOKIEČIŲ 
ORLAIVĮ.

Prieš užimsiant vokie
čiams Bruselį, pereitoj są
vaitėj pasirodė tenai vokie- 

1 šovė 
Buvęs

. i

ALZACIJOJ VOKIEČIAI 
SUMUŠTI.

Alzacija — tai atimta iš 
franeuzų 1870—75 metais 
Vokietijos provincija, 
gi visupirmiausia iš čia 
francuzai ir pradėjo dabar' 
varyt vokiečius laukan. A-į 
pie franeuzų laimėjimus bu-1 
vo jau rašyta, bet tai buvo j 
žinios vis pačių franeuzų 
skelbiamos, todėl negalimai 
buvo jomis remtis, nes da
bar jie visi giriasi. Tečiaus 
dabar patįs vokiečiai prisi
pažįsta, kad Alzacijoj fran
cuzai juos sumušė. Tele
grama iš Berlino sako, kad 
prie Saales priešas (francu-, w
zai) nuveikė vokiečių artile- Ji jau palieka Serbiją, o vi- 
riją, kuri buvo nusiųsta iš sas savo spėkas siunčia 
Strassburgo, ir dvi batarė- prieš Rusiją. Bet tuomet 
jas paėmė. | — ‘ .....................

metais Ta žinia padarė labai liu- 
Tai- dną įspūdi Londone ir Pary- 
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žiuje. Dabar lieka tik vil
tis ant Francuzijos tvirto
vių, kurios saugoja rubežių. 
Jeigu ir šitos neišlaikys vo
kiečių artilerijos ugnies, tai 
vokiečiams liks atviras ke
lias į Paryžių. Tik bėda, 
kad vokiečiams iš kitos pu
sės gresia didelis pavojus — 
milijoninė rusų orda trau
kia ant Berlino, o tenai pa
likę tik vaikai ir seniai. Au
strija, matomai, nori Vokie
tiją iš to pavojaus išgelbėt.

lė franeuzus ir sumušė juos, čių orlaivis. Belgai 
Kova buvo labai žiauri.į įr orlaivis nukrito. — 
Franeuzų kariumenė likos jame vokiečių oficierius tu- 
išvaryta iš Vosges perėjimu rėj0 keletą bombų ir revol- 
ir pasitraukė net už Lune- Verį; nors krisdamas jis su-
išvaryta iš Vosges perėjimu rėj0 keletą bombų ir revol-

villės, franeuzų drutvie- 
tės. Vokiečiai paėmė ir ją 
Dabar jiems esąs atviras ke
lias Francuzijos gilumon. 
Vokiečiai giriasi paėmę 
10,000 franeuzų nelaisvėn.

silaužė sau kojas ir labai 
prisitrenkė, tečiaus prisiar
tinus belgams jis pradėjo 
šaudyt į juos iš revolverio. 
Pas jį atrasta svarbių kari
škų planų.

BERLINE TIK VAIKAI 
IR SENIAU

Londono ”Times” kores-

; pačiai Austrijai gręsia dide- lizaciją.

Kaizeris apskelbsiąs ir mo
terims mobilizaciją.

Iš Londono atėjo žinia,
jog Vokietijoj namie belikę pondentas praneša iš Ams- 
tik moterįs, seniai ir vaikai.' terdamo žinią, kurią jis ga-

Dabar išleista atsišauki-, vęs nuo atvažiavusių iš Ber- 
mas, kuriuo kviečiama prie;lino žmonių, jog vokiečių 
ginklo ir moterįs. Norima sostinėj Berline pasiliko tik 
sutaisyti ištisą moterų ar- maži vaikai ir seniai. Visi 
miją. Daug vokiečių mote- į vyrai, kurie tik gali pakelt 
rų jau ruošiasi karėn. Jei šautuvą, išvaryti, karės lau- 
busiąs reikalas kaizeris ap-tkan. Jeigu rusai dabar pa
šauksiąs ir moterims mobi- siskubintų, Berlino nebūtų 

i kam ginti.

VOKIEČIŲ NUOSTOLIAI.
Kaip karė prasidėjo, vo

kiečiai neteko jau 81 kanuo- 
lės ir 200 laivų, neskaitant 
užmuštų ir sužeistų karei
vių.

24 kanuoles belgai paėmė 
ties Liege’u nuo 3 iki 5 rug* 
piučio.

12 rugpiučio ties Othainu 
francuzai paėmė 9 kanuoles.

16 rugpiučio ties Sciamec- 
ku francuzai paėmė 12 ka- 
nuolių.

17 rugpiučo rusai paėmė 
24 kanuoles Stalupėnuose ir 
12 kanuolių prie Gumbinės, 
Prūsų Lietuvoj.

Iš viso tas sudaro 81 ka- 
nuolę. Beto, vokiečiams a- 
timta jau dvi vėliavos, kelia
tas orlaivių, 19 motorinių 
vežimų ir keliolika greitai 
šaujamų kanuolių.

UPĖ BUVO RAUDONA 
NUO KRAUJO.

"Londono ”Daily News” 
korespondentas rašo, kad 
mušije ties Belgijos miestu 
Dnant, kur vokiečiai buvo 
susirėmę su belgais, krito 
apie 40,000 žmonių iš abiejų 
pusių. Aplinkinių kaimų 
gyventojai pasakoja, kad po 
to mūšio Meuse upėj vanduo 
buvęs nuo kraujo raudonas; 
mat, karščiausia kova buvo 
ant upės, kada vokiečiai kė
lėsi kiton pusėn. Užmuštų 
ir sužeistų buvę baisybės, 
bet skaitliaus negalima su
žinot, nes abidvi pusi slepia 
savo nuostolius. Bet spėja
ma, kad užmuštų ir sužeistų 
buvę tarp 20,000 ir 40,000. 
Mušis traukėsi 8 valandas; 
apie 1 valandą po pietų vo
kiečiai tvirtovę paėmė ir iš
kėlė ant jos savo vėliavą.

Po pietų atėjo belgams Į 
pagalbą francuzai. Tvirto- 
vė randasi ant kai no ir sun- i dentas telegrafuoja, kad

e™ --a;k™ 
aru.er.ja vua.ec.us .uvjuuą . franc artfejos ug. 
? a- r-v į "imi traukėsi iš Muelhauzl
šaudė tik iš tvirtoves. Iš_ ...

čiai tuoj pradėjo pilt nuo 
kalno švinu.
artilerija vokiečius tuojaus

apačios gi tvirtovėn įšauti 
negalima, tad francuzai už
sidėjo ant savo šautuvų du
rtuvus ir pradėjo imti tvir
tovę šturmu. Jie lipo ant 
kalno, nežiūrint, kad vokie
čiai pilė į juos iš mašininės 
kanuoles švinu, kaip vande
niu. Tuo tarpu gerai nutai
kyta iš franeuzų artilerijos 
bomba nutildė ir mašininę 
vokiečių kanuolę. Ir už ke
lių minutų francuzai jau 
plėšė vokiečių vėliavą že
mėn ir persekiojo bėgan
čius vokiečius. Ir taip Di- 
nant vėkbuvo belgams su
grąžintas.

JAPONAI BOMBAR
DUOJA VOKIEČIŲ 

UOSTĄ.
Pereitoj nedėlioj Japonija 

apskelbė Vokietijai karę ir 
tuojaus liepė savo laivynui 
bombarduot Kynuose vokie
čių uostą Kio-Čau.

Pirma Japonija nusiuntė 
Vokietijai reikalavimą, kad 
kariški vokiečių laivai Toli
muose Rytuose butų nugin
kluoti ir kad minėtoji Kio- 
Čau provincija tuojaus butų 
apleista. Atsakymui Japoni
ja davė Vokietijai 36 valan
das laiko. Išėjus paskirtam 
laikui ir nesulaukus iš Vo
kietijos jokio atsakymo, Ja
ponija apskelbė karę. Japo
nų laivynas, gavęs įsakymą, 
tuoj išplaukė į darbą.

Rugpiučio 25 d. atėjo ži
nia, kad uostas jau užblo
kuotas ir bombarduojamas. 
Japonams padeda anglų, ru
sų ir franeuzų kariški lai
vai. / •

VOKIEČIŲ TRAGEDIJA.
Romos „Tribūnos” kores-

laiku. Vokiečiai persekioja-

no link savųjų fortų ant Rei
no upės krantų. Bet fortai 
palaikė juos už franeuzus ir 
pradėjo šaudyt iš didžiųjų 
kanuolių. Atsidūręs tarp 
dviejų ugnių šitas vokiečių 
skyrius likosi veik visiškai 
sunaikintas. Vokiečių for
tai pamatė savo klaidą tik 
dienai prašvitus.

ORLAIVIAI BOMBŲ JAU 
NEMĖTO.

Per kelias dienas vokiečių 
orlaiviai mėtė bombas į Bel
gijos miestą Namurą, kuris 
aplinkui apsaugotas stip
riais fortais ir nuo žemės 
paimt jį beveik negalimas 
daiktas. Bet iš viršaus mė
tomos bombos pridarė mie
stui daug nuostolių: daug 
nekaltų gyventojų buvo už
mušta, daug sužeista ir su
deginta daug namų. Belgi
jos karalius pranešė kaize
riui, kad jeigu vokiečių or
laiviai nesiliaus metę bom
bų ant neapsaugotų miesto 
gatvių, tai visi vokiečių ka
reiviai, paimti Belgijoj ka
rės nelaisvėn, bus tuojaus 
sušaudytu Po to pranešimo 
vokiečių orlaiviai daugiau 
nebemėto bombų.

KURSTYS REVOLIU
CIJĄ.

Roma.— Iš Berlino čia 
pranešama, kad vokiečių 
spauda labai pyksta ant An
glijos, kam ši priėmusi tal
kon Japoniją. Vokiečių lai
kraščiai sako, kad Vokietija 
bus priversta kurstvt Ang
lijos ir Francuzijos koloni
jose revoliuciją.



Peržvalga.
Europos karė ir musų tau* 

tininkai.
Kilus visoj Europoj karei, 

musų tautininkai Amerikoj 
pradėjo svarstyti, kur butų 
Lietuvai geriau — po Rusi
ja, ar po Vokietija? "Vie
nybė Lietuvninkų” šitaip 
protauja:

"Karės arena bus Lietuva ir 
Lenkija. Lietuviams ir len
kams pareis kritiška valanda. 
Reikės nuspręsti: katrą pusę■ 
paremti ? Ar su liuosu noru 
stoti po Rusijos vėliava prieš) 
teutonus-vokiečius, ar pereiti) 
vokiečiu pusėn ir kariauti su 
Rusija? šitas klausimas butų! 
juokingas, jeigu nebūtų šlo- 
kių-tokių praeities faktų. Pra-. 
eitvj lietuviai labai daug kal
bėjo, kad geriaus butų Lietu
vai pasiduoti po Vokietija, čia■ 
esą ir spaudos laisvė, ir ūki-. 
ninku būvis labiau gerina- 
mas.

vi leisti pasaulin neteisingus 
socijalistams užmetinėji- 
mus.

Bet —
"Vokietija lietuviams paaiš

kėjo vėlesniais dešimtmečiais 
kitoniškoje šviesoje, negu se- 
niaus būdavo ji idealizuojama. 
Lietuviai nebegali užmiršti ši
to fakto, kaip teutonai, užgrie
bę Lietuvos dali, ją paskandi
no savo bangose. Lietuvių, 
kaipo atskiros tautos, politiš
kos teisės ir tenai taip surai
žytos. kad toli liuosiau dabar 
gyvena lietuviai Didžiojoje 
Lietuvoje. Reikia paimti pa- 
veizdan tik Prūsų lietuvių lai
kraštiją. Koki ji silpnutė! 
Kaip ji pasinėrusi garbinimu 
’Ciecoriaus’! Kaip savo, kai
po tautos, teises užmiršusi ir 
pamynusi! Tai vis yra vai
sius teutonų geležinio šeimy-. 
ninkavimo ir mindžiojimo ki
tataučiams teisių. Jeigu Di
džioji Lietuva prisijungtų prie 
Vokietijos, tai ir ją lauktų tok- 
sai-pat likimas, kaip patiko su
menkėjusius Prūsų lietuvius, 
begarbinančius kaizeri. Teu
tonai turi tokią ypatybę, kas 
jie kitų tautų niekados nesi
gailėjo ir nesigaili. Vokietis 
visuomet vokietis: buk vokie
čiu, nors tu kažin kokį kailį 

turėtum...”
Todėl,
"Pasiremiant ant praeities 

Jr lietuvių neprisiruošimo 
į tokį žingsnį, negalim tikėti, 
kad męs dabar nuo Rusijos at- 
siskirtume.”

žinomasai Gabrys, tasai 
visų mokslų žinovas ir neži
nomojo "biuro” organizato
rius, taipgi tvirtina, kad —

"Lietuva mažiausia nuken
tėtų, jei Rusija vestų užpuoli
mo karę. t. y. jeigu Rusija pa
ti užpultų ant Vokietijos ir už
imtų Prusus, bent iki Vislos 
Įtakai. Jeigu po karui Euro
pos kongresas paliktų Rytprū
sius po Rusų valdžia, tai ma
žoji Lietuva atsidūrus po rusų 
valdžia sykiu su didžiąją Lie
tuva taptų išgelbėta nuo ger
manizacijos bangų.”

Bet, neduok Dieve, jei Vo
kietija užimtų Lietuvą,

"tai tuom suduotų jai mirti
ną smūgį, nes visiems yra ži
nomi assimiliatoriški Vokiečių 
gabumai; jeigu jie neužmuštų 
tautinės gyvybės pačiam bran
duolyje. tai be abejonės jos 
klestėjimas ilgam laikui butų 
sustabdytas.”

Tai-gi musų tautininkai 
bijosi Vokietijos dėl to, kad 
ji ištautintų lietuvius. Ir 
męs čia su jais visai sutin
kam. Mums labai smagu 
girdėti tokią nuomonę iš sa
viškių patriotų. Kada soci
jalistai sakydavo, jog vie
nos tautos patriotizmas 
smaugia kitos tautos patrio
tizmą, tai musų patriotai 
spiaudydavo socijalistams į 
akis. Bet dabar jie patįs 
tai patvirtino, ką socijalis
tai visuomet skelbia.

Lietuvių patriotai bijosi 
vokiečių patriotų, nes šie 
daug už juos gabesni. Lie
tuviai patriotai sutinka ge
riau palikti numylėtą savo 
tėvynę po kazokiška caro

k»ar imt-riran Afi^npiafian

Anglų infanterija Francuzijoj, kuri susivienyjus su 
francuzais traukia prieš vokiečius.

nagaika, negu priglausti ją 
prie kultūriškos Vokietijos, 
nes rusų patriotai da nėra 
taip išsilavinę, kaip vokie
čių.

Tiesa, musų tautininkai 
nepasako, kad jie bijosi vo
kiečių patriotų; jie bijosi 
tik tos asimiliativės vokie
čių politikos, kuri "paskan
dina savo bangose” kitas 
tautas. Bet kas-gi tą asi- 
miliativę politiką varo, jei 
ne vokiečiai-patriotai? Kas 
"išžavino” Poznaniaus len- 
kus, jei ne vokiečiai-patrio- 
tai? Kas šaukia "Deutsch- 

įland, Deutschland ueber al- 
į les,” jei ne vokiečiai-patrio- 
tai? .

Nėra ką ir kalbėt — mu- 
jsų patriotai persigando vo
kiečių patriotų.

Bet ar jus girdėjot kada 
nors, kad vienos tautos so
cijalistai bijotųsi kitos tau
tos socijalistų? Ne, visų 
tautų socijalistai yra drau
gais. Jie vieni kitų nesmau
gia, kaip tai daro patriotai. 
Taigi išeina, kad po socija
lizmo vėliava visos tautos 
gali gyventi broliškai, bet 
po tautiška vėliava nieka
dos.

Kam-gi sakytų ko nėra.
D-ras Šliupas turi kuni

gišką paprotį. Jeigu musų 
kunigija įsikanda tvirtinti 
kokią nors religišką nesą
monę, tai nors ir aiškiausia 
mokslo butų darodvta, jog 
jų skelbiamoji taisyklė yra 
nieku nepamatuota ir klai
dinga, jie vistiek neliauja 
žmonėms tą nesąmonę skel
bę. Taip yra ir su musų dak
taru Šliupu. Jis nors gerai 
žino, kad socijalistai lietu
vių tautos netik neengė, bet 
visur ir visame stoja ją gin
ti, tečiau jis vis dar nesusto
ja nebūtus daiktus socijalis
tams užmetinėjęs. Pasta
rame "Laisvosios Minties” 
numery jis, kalbėdamas a- 
pie Europos karę ir užrėžęs 
gerai kunigams už veidmai
nystę ir nesirūpinimą tau
tos reikalais, neužmiršta at
sigręžęs prie socijalistų ir 
jiems mesti saują neteisin
gų priekaištų:

"Antrą vietą tautos merdėji
mo užtarime įima musų, Lietu
vių, socijalistai. žmonės iš 
nelaisvės išlindę, linkėdami 
gerovės sau ir savo luomai, ne
turėjo laiko, kad morales prie
dermes ištirti ir jomis persi
imti. Jie historijos nemėgsta, 
nors toji suteikia didžiausias 
pamokas. Pamatę Intemacio- 
nalę kitur, jie mintyja, kad tai 
mums išgelbėjimu bus. Bet 
štai visa europėjiškė karė Bel
gai, Vokiečiai, Prancūzai ir ki
ti stoja kiekvienas už savo ša
lį. O kur linksta musų socia
listai ? o, jiems artesni Masko
liai ar Vokiečiai ar kitokį, bei

' ne musų tautos broliai! Kitų 
. paveizda jiems nieko nekaiti: 
! jų pačių svajonės užima pirmą 
t vietą! Socialistai musų tiki 
I į internacionalizmą, nors visų 

kitų šalių socialistai eina kiek- 
į vienas savo šalį gintų!...”

Jei tą butų pasakęs žmo- 
į gus nesuprantąs socijaliz
mo programo, tai jam rei
kėtų aiškinti nuo ABC., bet 

> musų senam veikėjui aiš
kint socijalizmo, tikimės, 
nereikia. Męs tik norėtu
me, kad gerb. daktaras nu

rodytų, kada lietuvių soci
jalistai "tautos merdėjimą” 
! užtaravo? Jei socijalistai 
rūpinasi paliuosuoti visus 
darbininkus iš po kapitaliz
mo ir Romos biznierių ver
gijos, tai tuolabiau jiems 
rupi savo tautos, savo žmo
nių gerovė ir laisvė.

Kas prmutinis 1905 m., 
pasitaikius pirmajai progai, 
stojo už Lietuvos laisvę ir 
autonomiją? Ar ne Lietu
vos social-demokratai? 
Kas šiandien Amerikoj dau
giausia prisideda prie pa- 
liuosavimo lietuvių iš po 
Romos slibino nagų? Kas 
daugiau surengia prakalbų, 
prelekcijų ir paskaitų lie
tuviams? Gal sakysite, kad 
tautininkai, kuomet jų nė 

i balso nesigirdi. O gal ger
biamasai daktaras socijalis
tams prikiša negerbimą 
tautos tarne, kad jie atsisa
ko duoti Ališauskams, Gus- 
taičiams ir Gabriams savo 
centus, kuomet tie centai 
apverčiami pavergimui tau
tos?

Pasakymas-gi, kad kitų 
šalių socijalistai kilus Euro
pos karei eina kariauti už 
savo tautą, taipgi aiški ne
teisybė, nes kilus karei visų 
Europos ir net Amerikos 
tautų socijalistai užprotes
tavo prieš žmonių žudymą, 
tūli jų už pasipriešinimą 
karėms, kaip štai: Jaures, 
Liebknechtas ir k. jau ir 
gyvasties neteko.

Lietuvių socijalistai pir
mieji ištiesia pagalbos ran
ką savo tautos žmonėms 
ten, kur yra tikrai pagalba 
reikalinga, bet jie nieku bu
du nesutiko ir nesutiks, kad 
lietuviai patriotizmo apja- 
kime stiprintų savo tautos 
buržuaziją, kuri paskui ver
gtų savają liaudį. O jei lie
tuviai socijalistai laikosi in
ternacionalizmo, tai todėl, 
kad mato, jog Lietuvos au
tonomija vis viena darbinin. 
kų klesos reikalų nepage
rins; darbo žmonių reikalai 
pagerės tik tuomet, kai vi
sų tautų proletarijatas su
sivienijęs bendrai parblokš 
kapitalizmo smaką ir įvyk- 
dins socijalizmo tvarką. 
Suprantama, d-ras Šliupas 
tą gerai žino, tečiau nesidro-

šaukia inteligentus orga- 
nizuoties.

"Laisvojon Mintin” indė- 
tas Zigmo Vitkausko strai
psnis "Metas inteligentijai 
susiorganizuoti,” kame mė
ginama aiškinti, jog pasek- 
mingesniam veikimui liau
dies tarpe reikią inteligen
tams sutverti vieną bendrą 
organizaciją. Pas kitatau
čius net atskiri profesiona
lai : mokytojai, daktarai, ad
vokatai, literatai, redakto
riai turį savo organizacijas, 
o kai musų profesionalai te
besą skaitomi ant pirštų, tai 
reikią nors vieną bendrą in
teligentų organizaciją sut
verti, nes, anot jo (Vitkaus
ko), perdaug pas mus privi
sę visokių švietėjų, kurie iš
sijuosę platina savo rųšies 
"apšvietą” (? Red.), net de
moralizuoja jaunąją kartą. 
Taigi, kad užbėgti piktui už 
akių, reikią inteligentams 
susivienyti.

Toksai apšviestunijos su
sivienijimas galėtų: 1) ruo
šti tinkamų paskaitų ir jas) 
paskleistų tarp T. M. D., L. 
S. S. ir S. L. A. kuopų ir dar 
kitų žymesnių draugijų; 2) 
galėtų pridaboti ir kontro
liuoti apšvietos Įstaigas ir 
mokyklas; 3) tokia visų in-' 
teligentų dr-ja galėtų dary
ti susivažiavimus, kuriuose, 
be specijalių referatų, 
moksliškų demonstravimų, 
dar aptartų Įvairias dienos 
paklausas. Toks darbas, sa
ko, butų labai geistinas, nes 
tarp inteligentų, profesio- 
nalistų ir specialistų užliep- 
snotų proto konkurencija, 
o ir patįs progresuotume, 
tobulintumės ir kitus tobu
lintume; 4> tokia draugija 
butų viriausi musų kultūri
nio gyvenimo autoritatė ir 
1.1. ‘ •- =• - -

Tas tiesa, kad męs visi, 
kaip socijalistai, taip ir lai
svamaniai ir tautininkai ne
sipriešiname apšvietai ir ga
lėtume apšvietą skleisti iš
vien; nes tyras mokslas vi
siems lygiai reikalingas, bet 
klausimas, kur ir kaip pana
ši dr-ja turėtų būti sutver
ta? Jei" bent menamoji inte
ligentų organizacija turėtų 
būti panaši Į Liet. Mokslo 
dr-ją Vilniuje ir ruošti kas
metinį susivažiavimą. Bet, 
kad Amerikos lietuviškosios 
inteligentijos tėra tik ma
žutė saujelė, o ir ta gyvena. . . = o . - - .
suvis kitokiose sąlygose, taij gatves) pra-
vargiai galėtų panaši dr-ja kalbas, ir rinko aukas. Ne
gyvuoti ir daryti savo susi-1 kartosiu čia jų negudrių 
važiavimus. 6 juk vieną kalbų, arba aiškiau sakant 
syk suvažiuoti per metus tauškalų, tik paminėsiu kad 
butų da per maža. Panaši ^un- Gustaitis tarp kitko 
dr-ja gal butų naudingaP^e^^n^dideleteisy- 
tuom, kad paakstintų musų ^ko: Mokslas išlavina 
apsnudusius tautininkus žmonijoje dailą,per apšvietą 
prie visuomenės darbo, nes; žmones lieka doresni. Lie- 
jie ištiesų suris nutvlo ir ap- j I* s.kaltJ? moksliškas knv- 

cJ^oiieJįJgas ir galop pasakė: "Mažai 
susipratusius ir tamsius 
žmones palaiko tik religija 
ir kelia juose dorą.” čia iš
tiesų jis drąsiai išsitarė. 

Į Reiškia socijalistų tvirtini- 
I mą, jog tikybą palaiko, tik 
tamsunai, kuriems mokslo 
šviesa nespėjo atidaryti a- 
kių, patįs kunigai jau pripa
žįsta. Su Gustaičio išsirei
škimu, jog bažnyčią ir jų 
kunigų biznį palaiko tam
sunai, pilnai galime sutikti.

Gabrys, kaipo "vyčių” ti
tuluotas "generolas,” kaip 
visur, taip ir čia gyrė "vy
čius," girdi, tai garsiausia 
organizacija Amerikoj, su 
jos pagalba, po dabartinei 

"Vakar aplaikiau laišką nuo karei galima busią atgauti 
mamytės. Ji rašo, kad Lietu- J Lietuvai autonomiją. Keis- 
voje baisenybės dedasi. Iš vi- ta išrodė to musų klerikalų 
sos Paprūsės žmonės išvaikyti, berno kalba, kai jis garsiuo- 
Jie išbėgo, palikę triobas, ja- damasi gyrė "vyčius.” Tur- 
vus ir gyvulius. Visa Paprūsė būt jis manė, kad pilna sve- 
paskendus durnuose nuo para-Įtainė publikos tai vis musų 
ko ir triobų degimo. Naktyj . "vyčių vaiskas?” Tuom 
matosi gaisrai ir girdisi šūviai.' tarpu-gi prie "vyčių” prigu- 
Pulkai gyvulių atbėga pas mus (ii daugiausia tik dalis kun. 
ir trempia javus. Kaimai pil- Krušo davatkų ir šiap išti
ni kareiviu, *

snūdo. Kuomet socijalistų 
veikėjai nuolat ir prie kiek
vienos progos ruošia pas
kaitas, prakalbas, kovoja 
kiek įstengia su darbo žmo
nių išnaudotojais, tai laisva
maniai ir tautininkai netik 
neina jiems pagalbon, bet 
tankiai da tyčiojasi iš jų ir 
net šmeižia savo laikraš
čiuose.

Visa Paprūsė parako du
rnuose.

"Kovoj" randam įdėtą ši
tokią ištrauką iš laiško, ra
šyto iš Lietuvos vienam ko- 
viečiui:

"Mielas broli!

"Ura T, tai ne gėda. Ar tai 
manote už tokį "didvyriš
kumą” tai jau svetimtaučiai 
pagirs? Juk tai daug di
desnė gėda! Jei jaunimas 
suprastų kas gražu ir dailu, 
tai nesišalintų nuo dainų ir 
savų bei europietiškų šokių, 
nes jie, kur kas, už anglų 
"šliaužiojančius” kiltesni ir 
gražesni. Į musų pramogas 
anglai neatsilanko ir labai 
keistai išrodo, kai męs len- 
ktyniuodami anglus bei ai
rius iš kailio neriamės, 
tuom tarpu "toliau bačku
tės” visgi nepajiegiame nu
žengti. Du Pranu.

I
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Photo by Amerlcan Presą Assoclatlon
Paveikslėlis parodo francuzų aeroplaną, kuris neša po sa
vim bombą arba oro torpedą ant juostos. Francuziįa turi 
1,000 šitokių aeroplanų ir geriausius pasauly lakūnus. 
Paleista iš padangės šitokia torpeda į miestą arba priešo 

tvirtovę gali padaryti didžiausių nuostolių.

MTLKES-BARRE, PA. 
Darbai sumažėjo.

Visose kasyklose darbai 
sumažėjo ant pusės laiko 
visų kompanijų, kurios čia 
turi anglių kasyklas. Lai 
niekas čia nevažiuoja dabar, 
nes negalės gauti darbo, o 
jeigu ir gaus, tai negalės už
dirbti nė pragyvenimui.

Priežastis yra tame, netu
ri orderių angliams, o ir 
marketai yra pilni pripilti 
anglių. Niekas negali žino
ti, kada pradės dirbti, net 
nė užveizda nežino nieko.

Vietinis.

I

I

ja kaip namie.”
Laiškas, matyt, rašytas iš 

pat karės pradžios, nes da
bar laiškai jau nebeina.

S L R K A .. ex-preziden- 
tas ir Vanagaitis ant 

karės lauko.
"Tėvynėje skaitom:
"Buvęs SLRKA. Preziden

tas p. Lapinskas pirm poros 
mėnesių iškeliavo Lietuvon 
savo senų tėvų aplankytų. 
Dabar pranešama, kad jis pa
imtas kariumenėn ir išvary
tas karėn. Jo šeimyna pasili
ko Amerikoje.”
Jonas Vanagaitis, "Biru- 

tės" leidėjas, taipgi esąs ka
rės lauke vokiečių kariume- 
nėj. Taigi gali dar taip pa- 
sitaikyt, kad jiems reikės 
eit vienam prieš kitą.

rūkų jei ir priguli keliatas, 
tai vien dėl merginų, mat su 

j "vyčių” karžygėmis smagu 
sykiu "muštravotis."

Įdomu, kaip musų "vy
čiai” eis kovoti už Lietuvą, 
jog da nė šaudyklių neturi, 
nors ir žadėjo taisyties. Mo
kytoju, žinoma, jiems mie
lai sutiktų būti "Maikio tė
vas” iš Bostono. Ištiesų, 
sveiku protu žiūrint į jų 
vaikiškas kalbas ir džiaugs
mą, išrodo, jog lyg vieno 
šulo truktų, tiems musų 
"vyčių” garbintojams. Kun. 
Kruša išpeikė labai vaikų 
pasielgimą, už pardavinėji
mą "Naujienų"

KORESPONDENCIJOS
CHICAGO, ILL.

”Vyčių generolo” ir kun. 
Gustaičio prakalbos.

Jėzuitų apaštalai Gabrys 
su kun. Gustaičiu pribuvo ir 

j Chicagon. Rugpiučio 13 d. 
' sakė pobažnytinėje salėje

mą "Naujienų" gatvėse. 
Tai esąs nuodingas laikraš
tis, nuodijąs žmogaus širdį, 
tą laikraštį skaitantie įpuo- 
lą stačiai prapulties bedug
nėn. Mat, musų "dvasiš
kiems biznieriams," laikraš
čiai ginantie darbo žmonių 
reikalus, nors butų ir nekal
čiausi, vis viena jiems pra
keikti.

Po tų visų "taušku-pliauš- 
ku” prakalbų buvo žaislai, 
kame ir Gabrys su kun. Gu
staičiu dalyvavo. Tai, ga
lima sakyti, pirma "vyčių 
generolo” praktika. Nuši
lę, nuplukę, su "vyčių vais- 
ko karžygėmis muštravojo- 
si” po svetainę. Mat, "kar
žygės” mėgina savo kojas, 
kad išėjus už Lietuvą ka
riauti, nuo priešo pasekmin- 
giau galėtų pabėgti.

Aukų surinko $100.00 su 
viršum. A. Booben.

_ ROCHESTER, N. Y.
Jaunimas "subobėjęs."

Rugpiučo 16 d. Pas. Drau
gija surengė pikniką. Nors 
diena buvo lietinga, bet žmo
nių prisirinko vidutiniškai, 
mat, kunigėliui iš sakyklos 
pranešus, parapijonįs teki
ni skubinosi, nes jau išank- 
sto žinojo, jog teks ištuštin
ti keliatą stiklų rudžio. Pi- 
knikan prisirinko nemažai 
jaunimo. Bet jau tas musų 
jaunimas suvis "subobėjęs.” 
Jei viena kita pora ir apsi
suka kokį anglišką "tango," 
bet tuoj ir vėl nosis pakabi
nę snaudžia. Jokio gyvumo 
tarpe jų nėra. Bet už tai 
kai susispiečia už "baro" 
prie bačkutės, tuomet tai 
gyvumo net ir perdaug, tik 
ir girdisi už keno tai sveika
tą: "Ura!” Muzika dau
giau griežia prie "baro,” ne
gu salėje, mat, prie muzi
kos "rudis” skaniau maukt 
Kitur girdėti piknikuose 
dainų ir žaislų, musiškiai-gi 
sako, gėda žaisti bei dainuo
ti, nes svetimtaučiai tyčio
sis. Na, o kai prie baro ba-

• v

, kurie gaspadoriau* žūsiu tamsių merginų, o vy- čkutę apsižergus šaukti:

E. MILLINOCKET, ME.
Šis miestelis stovi tarp 

didžių girių ir plačių ežerų. 
Iš vienos pusės į vakarus 
stovi milžiniški kalnai, am
žinai sniegu apkloti. Oras 
šioj apylinkėj labai tyras ir 
sveikas. Miškai daugiausia 
lapuotų medžių. Nors žie
ma ilga, bet už tai vasara 
nekaršta.

Darbai čia vien tik popie
riaus dirbtuvėse, kitokių 
darbų nėra. Darbo laikas 8 
vai. Uždarbis $2.00 į dieną 
ir daugiau. Miestelis ap
gyventas daugiausia Kana
dos francuzais; lietuvių 
randasi 11 šeimynų ir 54 pa
vieniai. Visi gyvena suti
kime. Gegužės mėn. susitvė
rė S. L. A. 174 kp., tai turė
sime ir savo draugiją. Lai
kraščius lietuviai labai skai
to. Sulyginant su nedideliu 
lietuvių skaičium, laikraš
čių pareina 51 ekzemplio- 
rius. Granderis.

PLYMOUTH, PA.
Perkūnas muša lietuvius.
Netikėtai, rugp: 

užėjo smarki audra ir per
kūnas užmušė Stasį Žilins
ką. Žmogelis buvo pasiren
gęs eit gult. Vakare apie 
9-tą vai. užėjo lietus su per
kūnija ir per atvirą langą 
trenkė perkūnas. Sumušė 
lakrodį, stalą, bet kas stebė- V 
tina, jog velionis tą syk bu
vo viršuje, antrame augš- 
tyj, tečiau perkūnas ir ten 
užsikraustė ir užmušė jį. 
Velionis paliko seną ir be 
sveikatos 60 metų moterį.

Kitas panašus atsitikimas' 
buvo rugpiučio 10 d. Jokū
bas Kliučinskas išėjo girion 
grybauti su savo 12 metų 
sunum. Užėjus audrai su i 
perkūnija, tėvas Hko užmu
štas, sunų-gi perkūnas tik | 
sužeidė. Velionis paliko 
moterį su keliata vaikučių.

Kiti dabar pasityčiodami j 
iš lietuvių katalikų, sako, 
kad senovės lietuvių dievas 
baudžiąs už priėmimą Ro
mos biznierių sufabrikuo
tos tikybos ir už paniekini
mą savos lietuvių tikybos, 
kuri kur kas buvo švaresnė 
ir tobulesnė už dabartinę į 
katalikiškają parvežtą iš 
Romos. J. St—čius. i

•iučio 7 d.

KEWANEE, ILL.
Rugpiučio 8 ir 9 d., L. S. 

S. 204 kp. rūpesčiu, buvo su
rengtos prakalbos. Kalbėjo 
drg. Kučinskas apie Euro
pos karę ir jos pasekmes. 
Kalba buvo nuosekli. Po 
prakalbų buvo deklamacijų.

Teisybės Mylėtojas.



EAST CHICAGO, IND.
šis-tas.

Vietinei L. S. S. kp. tolyn 
vis geriau sekasi. Nutarė 
mokintis lošti 2 veikalu, tik 
gyva bėda, kad merginų lo
šėjų nėra. Musų merginos, 
kviečiant jas prie lošimo at
sako : ”Et, ką męs pas soci- 
jalistus veiksime. Kai bu
vome Lietuvoje, tai lošdavo- 
me su vargonininku, kunigo 
vežiku ir špitolninko broliu, 
tie tai nors užfundydavo 
gerai. Ką tie socijalistai, 
jie patįs negeria ir kitiems 
nenori duot.”

Nesenai čia mirė F. Zic- 
kutė. Brolis palaidojo ją 
be bažnytinių pamaldų, už 
tai fanatikai visaip dabar 
tyčiojasi. Viena "išmintin
goji” moterėlė štai ką pasa
kė: "Aš savo šunį kai pad
vės ir tai palaidosiu su baž
nyčios apeigomis.” Mat, 
katalikai žino, kad kunigai 
ir šunį laidot ir krapyt net- 
sisakys už $25.00.

Kįlus Rusijoj karei, ne
mažai ir Amerikoj gyvenan
čių lietuvių prityrė skaus
mų. štai A. K—rio žmona 
su vaikais išvažiavo prieš 
karę Lietuvon ir jau buvo 
begrįžtanti atgal, bet kįlus 
karei turėjo pasilikti, gal 
būt pačiame liepsnų suku- 
ryj. Vyras neapsakomai 
nusiminęs, bet pagalbėt ne
gali. Panašių atsitikimų, 
reikia manyti, yra gana 
daug. Parvažiavę Ameri
kiečiai vietoj išvysti Lietu
vą ramia ir linksma ir patįs 
atsidūrė tarpe kanuoliu 
griausmų. Pipiras.
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Paveikslėlis parodo Panamos kanalą ir pirmutinį laivą, kuris perplaukė per jį 15 rugpiučio.
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raveiKsiens paroao raunamos kanalą ir pirmutinį laivą, kuris perplauke per jį 15 rugpiučio. Tas kanalas yra 
iškastas skersai Amerikos siauriausioj jos vietoj, būtent, per Panamos republiką, ir tokiu budu sujungia 
Atlantiką su Pacifiku. Kanalą iškasė Suvienytos Valstijos; šitas paveikslėlis parodo, kaip Dėdė samas 

 didžiuojasi savo darbu.

DETROIT, MICH. 
Bedarbė.— Katalikų ves

tuvės.

Darbo čia dabar suvis 
maža, darbininkų randasi 
daugiau negu reik, o ir iš 
kitur da vis važiuoja.

J. č. Uolionis.

LAWRENCE, MASS. 
Susilauksime lietuvį dakta

rą.
Kiek pirmiau buvo mini

ma "Lietuvoj” ir podraug 
kituose liet, laikraščiuose, 
jog Chicagoj šį metą pabai
gė keli lietuviai augštesnius 
mokslus. Tarpe tų ir K. Mi- 
kolaitis 
mokslą, 
žadėjęs 
Angliją.

Kaip tik šiomis dienomis 
gauta nuo paties Dr. K. M. 
žinia, jog laikytą Mass. Me-

užbaigė medicinos 
kuris apsigyvent 
atvažiuot į Naują

Didelė bedarbė viešpatau
ja Detroite. Minios žmonių 
sustoja anksti ryto pas dn- 
btuves ir laukia, kad išėjęs 
užveizda nupirktų jų spė
kas. Bet dabartiniu laiku 
jos nereikalingos,— priešin
gai, da daugiau žmonių pa
leidžia nuo darbo.

Rugpiučio 8 d. prie pat 
lietuvių bažnyčios buvo vie
no kataliko vestuvių apei
gos. Išpradžių vaikščiota 
gatvėmis su muzika. (Ka
žin kas tai per apeigos?) 
Paskui po visų apeigų kelta 
geros vestuvės; gerta, šok
ta ir dainuota, taip, kad net 
už kelių gatvių buvo gir- 
džiama. Žmogui išgirdu
siam nenoroms ateina min
tis į galvą, kad tai ne žmo
nės, bet laukiniai gyvūnai— 
gorillos bliauja. Kada jau 
gerai turėjo pakaušyj, tuo
met jau grynai katalikiškai 
vestuves šventė. Vienas pa
rapijos komiteto narys ir 
giedorius B. S—ta paėmęs 
stiklą, kirto su juom į gal
vą nieko nekaltam ir nieko 
neprasižengusiam vaikinui 
V. Ž—ui ir jį visą sukruvi
no. Tuojaus pribuvo poli
cijos vežimas, bet mušeika 
spėjo pabėgti. O tą vaikiną 
visą kruviną parvežė na
mon, nes visi prirodė, kad 
jis nieko nekaltas.

Ant rytojaus tas mušei
ka verkdamas prašėsi, kad 
jam dovanotų, prižadėda
mas užmokėti net 200 dole
rių ir gydytojo lėšas. Kaip 
girdėt, jau susitaikė.

Kitas vyrukas parėjęs iš 
tų pačių vestuvių namo, 
pradėjo daužyties ir sienas 
graužti. Mat jam vestuvė
se ir teko apyausin. Šeimi
ninkas su kitu vyru jį suri
šo ir paguldė, bet jis taip 
pradėjo rėkti, kad net kai
mynai subėgo žiūrėti. Tuo
met ji vėl paleido; bet kaip 
tik paleido, tai tasai griebęs 
peilį šoko ant vieno, tam pa
čiam name gyvenančio vyro 
V. D—no, ir bemaž-ko ne- 
nupiovė visai ranką, pusę 
geležies paliko užlaužęs. 
Gerai da, kad pribuvo "dė
dės" su buožėmis ir nurami
no, o buvo jau beeinąs pasi
karti.

Laikas butų mesti biaurą 
paprotį, kelti vestuves su 
svaigalais. s

Vienas iš svečių.

SPRINGFIELD, OHIO.

Ar-gi ne švenčiausi teisybė?
Anglų socijalistų keliau

jantis kalbėtojas drg. B. 
Wilson’as, buvo užvažiavęs 
į Springfield’ą ir sakė pra
kalbą. čia paduosiu kelia
tą iš jo prakabos sakinių. 
Anot jo: "Daugiausia tur
to ir spėkų padėta karėms 
ir užlaikymui kunigijos. 
Suv. Valstijose kunigų už
laikymas lėšuoja daug dau
giau, negu iškasimas Pana- 
namos perkaso. Panamos 
perkaso iškasimas prekiuo- 
ja apie 557 milijon. dol. (po 
ranka skaitlinių neturiu), 
dvasiškijos-gi užlaikymas 
apseina $664 milijonus. Ši- 
skaitlinė parodo, kodėl dva- 
siškija ir dabartinė demok
ratiška ir republikoniška 
valdžia rūpinasi užlaikyt 
darbininkus kuodidžiausioj 
tamsoj, nes jie iš darbinin
kų tamsumo tik ir gyvena.

Šiandien kįlus Europoj 
karei, visi carai, imperato
riai, karaliai, kunigaikščiai 
ir kunigai visi susirenka į 
bažnyčias ir visi tie krau
geriai šaukia Dievo pagal
bos. Kunigai su kryžiais 
rankose laimina pulkus dar
bininkų, kad eitų vienas ki
to skersti. Kas tai do per 
velnio sutvėrimas yra ta
sai Dievas, kad visi biau- 
riausi ir kruviniausi žmonės 
šaukiasi jo pagalbos? Pa
rodykite jį man!

"Sugaudykime carus, kai
zerius, imperatorius, kara
lius, kunigaikščius ir visus 
tuos niekšus, kurie geidžia 
karės ir nori patįs vieni vis
ką valdyti. Suvarykime Į 
pelkes ir raistus ir apgink
lavę juos padarykime sau 
puikią sceną, tegul jie patįs 
vienas kitą išsišaudo ir išsi- 
kapoja kardais, jei jau taip 
trokšta kraujo ir skerdy
nių. Tada musų žemė bus 
apvalyta nuo velnių ir pik- 
tadėjų ir liks linksma vieta 
darbo žmonių gyvenimui. 
Jeigu kunigų apšvieta ir jų 
mokslas iki XX amžiui tiek 
teatnešė žmonijai gero ir 
tiek teįkvėpė meilės artimo, 
tai geriau lai jie supiausto 
savo kryžius ir sukapoja re
likvijas su visais jų dievais 
ir suskandina juos į upių 
gelmes ir dumblynus. Lai 
paskandin jie visus tuos 
humbukus ir tuščius prasi
manymus, taip kaip jie, ku
nigai, daro su savo mylimo
siomis, nekaltomis mergi
nomis skandindami jas upė
je!

"Męs nereikalaujam dan
giškų puotų, męs turime su
tverti rojų ant žemės. Męs 
socijalistai, paėmę valdžią į 
savo rankas pakrikštysime 
savo žemę nauju vardu. Ant 
žemės bus dangus, o kunigų 
žadamasis dangus lai pasi
liks pragaru, taip lygiai, 
kaip kad męs šiandien ačiū 
kunigijai ir kapitalistams 
turime ant žemės pragarą. 
Šiandien valdžia ir kapita
listai turi sukrovę viską ant 
jūsų, darbininkai, sprando. 
Jūsų krūtinė apkabinėta, 
dvasiškų biznierių relikvijo
mis, spaudžia iš visų pusių 
ir neduoda laisvai kvėpuo- 
tie. Jūsų kūne nėra "dū
šiai” vietos, nes ją belaiko 
kapitalistų godumas išmy- 
ga iš kūno. Darbininko 
dūšia, sako: ’Nėra man ka
da tavyje būti, duodu tau 
paskutinį bučkį ir turiu ap
leisti tave, nes perdaug re
likvijų ir valdžios retežių 
tave slegia ir taip jus turite 
skirties pirm laiko su gyve
nimu.”

Ar-gi ne šventą teisybę 
pasakė drg. Wilsonas?

J. Dambrauskas.

NEVARK, N. J. | rėjo su kuom, o su plikom 
Pabėgo iždininkas su pini-’rankom bijojo gelbėt, nes 

Į da galėjo ir kitą paskandin- 
Rugsėjo 7 d š. m. Lietuvių ti. Išėmė už dviejų valan- 

Nepr. Polit. kliubo susirin-i^* Ye^.on's paliko jauną 
kime buvo svarstoma apie m°terį, tik 3 mėnesiai, kaip 
narį P. J. Braduną (rašosi;Jis buvo vos 26 metų 
Brown), kuris buvęs kliubo amžiaus. Jauna moteris al- 
iždininku, dabar paskutiniu iš gailesčio ir skausmų, 
laiku niekam nieko nesakęs V1S tai neatsargumas, 
slaptai prasišalino išnešda
mas kliubo $38.48 pinigų. Ir 
da, kaip girdėt, jisai tą patį 
padaręs ir su kitoms drau
gijoms, prie kurių prigulė
jo, daugiausia bažnytinėse, 
kurių taipgi buvęs iždinin-

Jekuška.

HARTFORD, CONN. 
Klaidina žmones.

Pereitą sąvaitę Chicagos 
"Katalike" tilpo korespon
dencija, kur per akis meluo
jama, jog Hartford’e dar
bai labai gerai einą, ypač-gi 
ant ūkių. Ir ten sakoma, 
jog iš kito miesto atvažia
vus lengvai galima gauti 
darbo. Esą, kas tąsosi po 
smukles ir nenori dirbt, 
tai negauna darbo. "Kata
liko’ ’ korespondentą pava
dinsiu stačiai melagium. čia 
šiandien, kaip ir visur šim
tai bedarbių nusiminę per 

' ir ne

LOS ANGELES, CAL. 
Socijalistai veikia darbinin

kų labui.
Šį rudenį rengiamasi prie j 

balsavimo už visuotiną dar-! 
bininkams 8 vai. darbo die
ną, žinoma, vyrams, nes mo
terys jau iškovoj’o. Tėmy- 
darni į tai kapitalistai, kad 
negalės atsispirti prieš su
sipratusią minią, tūli jau 
dabar iš anksto įveda 8 va
landų darbo dieną. Gatve-! 
karių kompanija jau įvedė, į 
o kiti dar zurza baugindami į 
darbininkus visokiais bu-
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FRANKLIN, MASS.

Nauja lietuvių kolionija.

Oras čia vasaros metu vė- 
J sus ir gražus. Miestelis šis 
’ guli tarp puikių ūkių ir ža- 

Insurance Co., ten ir tas į? .,žfx!zm saka"t’
pats atsitiko, bet pastaroji 83^*1 sveika ir smagu, be
žada taip niekais nepraleis *?’- a.,ln.1'i nera..tai lr ls to 
sti. Liet Nepr. Pol. kliu- atz"1«10 gyvenimas ramęs- 
bas nutarė pranešti per lai
kraščius, kad jeigu kur pa
sirodytų P. J. Brown, f 
lai lietuviai apsisaugo ja nuo 
tokio žmogaus, o ypač drau- , 
gijos lai nerenka iždininku. i'bu™ nuomas. V— _ — _ - . -_uoliame it* rrovTK
ITlclL, UIČ1UUI1ČIO IU11 1»-| . •• J*
vaizdą rimto inteligentiško faPĮJonM dirbtuvėje, 
žmogaus, per tai greit drau-!‘arPe svetimtaučių teirau- 
gijoje gauna įsitikėjimą. Šis tles. aP!e l>etuvius,_ pasirodo 
atsitikimas lai bus pamokaf1™5 n1 negirdėję . tokios 
kitoms draugijoms, kad ne- ?utos- Pnsejo ąpsigyven- 
laikytų iždininkų be kauci-P38 Vėliau paru-
' jie ir teisingiau-P>T,da±

i
dkal Board egzaminą pa-; £u Taipgi kur dirbo už ko- 
sekmingai baigęs todėl ga- lektorių, prie Prudencial
lutinai nusprendęs atva
žiuot apsigyventi į Lawren- 
ce, Mass. Tatai turiu pra
nešti netik vietos, bet Lo- 
well’io, Haverhill’io, Nash- 
ua, N. H., Manchester, N H. 
ir kitų miestelių lietuviams, 
kad nuo 10 rugsėjo turėsi
me šioj apylinkėj lietuvį da
ktarą.

Prie progos priminsiu, 
jog busimas Dr. K. M. yra 
plačiai žiūrintis į dalykus 
žmogus, mitrus, linksmas, 
iškalbus. Iš anksto galiu 
pasakyti, kad netik turėsi
me liet, daktarą, bet pod
raug gerą kalbėtoją, prelek- 
torių ir paskaitų skaitytoją. 
Nėra abejonės, kad dr. K. 
M. prisidės prie abelno lie
tuvių pakėlimo.

Šiaip, Lawrence nieko įdo
maus nėra. Veikimas poli
tikos, dailės ir mokslo dir
voj sustojęs, nes tiesą pasa
kius, nėra kam. Tik 64 kp. 
L. S. S. girdėt mokinasi ru
denyj vaidinti "Nihilistus.” 
Liet, salės statymo klausi
mas per vasaros karštus lai
kus sustojęs. Dabar visi 
užinteresuoti visuotinos Eu
ropos karės klausimu.

Z. Jank.

KANSAS CITY, KANSAS.
Tūlas moksleivis R. G., 

nesenai sakė čia Rusų Fede
racijos kliube karštą praka
lbą prieš karę, kuri minioje 
padarė didelį įspūdį. Buvo 
įnešta prieš karę protesto 
rezoliuciją, kuri vienbalsiai 
tapo priimta. Buvo atsi
šaukta ir į kitas tautas, kad 
taippat pasielgtų.

B. Kulbickas.

dais, kad pragyvenimas pa-hranoc ir kiti ansnnkinimai dlenas Jiesko darbo 1

! nis. Gyventojų skaičius sie- 
jkia iki 10,000. Lietuvių iki 

tai ®i°l suv*s nebuvo ir tasai 
o dailiausis Mass. valstijos 

I miestelis lietuviams visai 
. Man at- 

Mat, P. J. Bradunas turi iš-^až!?vus if. gavus darbo for- 
-----------j. _i_x-------- ėmiau

jos, nors 
siais žmonėmis atrodytų.

A. žolynas,
L. N. P. K. Pirm.

FREDRIECKTOWN, PA.
Lietuvių yra 7 šeimynos 

ir ape 20 pavienių, bet jie 
nieko neveikia, netgi laikra
ščių neskaito. Darbai vien 
tik anglių kasyklose, bet 
šiuo laiku ir kasyklose su
vis mažai tedirba.

Draugijų lietuviškų nėra, 
lietuviai priguli prie lenkų 
bei anglų draugijų.

čerkius.

HARTFORD, CONN. 
Prigėrė jaunas lietuvis.
Rugpiučio 15 d. keli vyrai 

susitarę nuėjo į Kanados 
upę pasimaudyti. Vienas 
jų, Stasys Vasiliauskas, ne
mokėjo plaukti, o iš pat kra
što milžiniška giluma. Ant 
nelaimės brendant į vande
nį paslydo koja ir žmogelis, 
it akmuo nuėjo ant dugno.

porą draugų, dabar-gi jau 
išviso esame 5 lietuviai. Dar
bams pagerėjus parsikvėsi- 
me ir daugiau, tokiu budu 
bus įsteigta nauja lietuvių 
kolionija, gal pasiseks sut
verti ir L. S. S. kuopą.

K. Armėnas.

brangs ir kiti apsunkinimai 
bus, jei darbininkai pasi
priešins. Bulius, kad ir so
tus, jis vistiek baubia.

Kam priguli 8 vai. darbo 
dienos nuopelnai? Žinoma, 
socijalistams. Jie padėjo 
daug darbo, kol surinko 30 
tūkstančių balsų, kad pro
jektas įeitų į galę.

Per socijalistų agitaciją 
jau atimta iš pavienių kapi
talistų rankų ir elektra. 
Dabar pavesta miesto glo
bai. Gal neužilgo bus atimta 
ir gatvekariai, kur kompa
nijos plėšia nežmoniškai. 
Norintiems važiuoti į šį 
miestą reikia gerai įsitėmy- 
ti, kad čia industrijos veik 
kaip ir nėra. Žmonės plau
kia iš aplinkinių kraštų, tai 
iš kur ir begali būti tų dar
bų. Darbai daugiausia tik 
laikiniai. Povas.

DANVILLE, ILL. 
Privažiavo daug lietuvių.
Keliatą sykių teko patė- 

myti tai ”Keleivije,” tai 
"Naujienose" koresponden
cijos iš Danville, UI. su pa
siskundimu, kad mažai lie
tuvių ir tiktai vienas teskai
to laikraščius, bet dabar at
siradus daugiau darbų gele
žies liejikloje, bemaž dvi
gubai pasidaugino ir lietu
vių skaitlius; iš naujai pri-

gauna.
Niekam nepatariu į čia 

važiuoti. Kočiunas.

juom, nes kulka perėjo per 
vidurius ir mirė tame mo-. 
mente.
Čia tėvams patartina nelai
kyti revolverių ten, kur ma
ži gali prieiti, turint kokį 
ginklą arba nuodus reikia 
nuo vaikų giliai paslėpti ir 
užrakinti, tai neatsitiks ne

išgelbėti nespėjo, nes netu- laimės. Vietinis.

WILKES-BARRE, PA.

Nusišovė vaikas.
Liepos 19 d. nusišovė vai

kas vos 3 ir pusės metų Juo
zo Šnipo. Tėvams išėjus į 
bažnyčią, likę vaikai susi
rinkę žaidė. Vienas suma
nė peržiūrėti kamodas ir 
tenai radęs revolveri mato-

• . • 0 I 0i\ctiviiuo« naujai
mai pats ir nusišovė su Į buvusių lietuvių randasi ke-

HAZLETON, PA. 
Meldžiasi prie alaus bač

kutės.
Ir ko tie musų katalikai 

ne sugalvoja! Nesenai čia 
mirė vienas žmogelis, kurį 
labai iškilmingai palaidojo. 
Po laidotuvių musų katali
kai nuėjo į bravorą nusipir
ko bačką alaus ir suklaupę 
atkalbėjo "aniuolas Dievo" 
ir ėmėsi tuštint bačkutę. 
Vienas socijalistas eidamas 
į darbą užėjo katalikus su
klaupusius bravoro savinin
ko tvarte. "Vyrai, ką jus 
darote?" — užklausė socija
listas katalikų. "Ogi palai
dojom gerą savo draugą, tai 
sukalbėjom už jo "dūšią" 
poterius ir truputį norime 
nusiraminti” — atsakė jie. 
Ir taip begailėdami savo 
gero draugo prasėdėjo visą 
naktį, kol bačkutę ištuštino. 
Turbut prie bačkutės mel- 
džianties ir Dievas geriau 
išklauso.

Nesugautas pabėgėlis.

liatas skaitytojų "Kovos,” 
"Keleivio” ir "šakės.” Gali
ma tikėtis, kad tie draugai 
pasistengs praplatinti dar
bininkų laikraščius ir tarpe 
seniau gyvenančių lietuvių.

Nors darbų atsirado dau
giau, vienok darbas neleng
va gauti, nes bedarbių dau
gybė tebėra. A. A. Žalys.

SUNDERLAND, MASS.
Šiame miestelyj yra apie 

17 lietuvių šeimynų ir apie 
tiek pavienių, visi jų karšti 
katalikai, turi susitvėrę ir 
draugiją šv. Kazimiero. 
Inteligentų jokių nėra. Dar-, 
bai daugiausia prie ūkių, 
nes kitokios pramonės nėra.

Rugpiučio 2 d. čia krito 
ledai 4 colių didumo. Ledai 
daug pridarė ūkininkams 
žalos. Sukapota tabako 
lapai, išlaužyti cibuliai ir 
kiti javai.

BROOKLYN, N. Y. 
(Williamsburg).

Žydo A. L. Kass užlaiko
ma banka, į kurią dėjo pini
gus lietuviai, lenkai, rusai 
ir žydai, labai visus tuos 
žmones nugąsdino, nes buvo 
paėjęs gandas, kad ir ši, 
kaip Grochowskio subank- 
rutysianti.

Rugpiučio 2 d. banka bu
vo uždaryta ir prilipintas 
popieris ant durų, kad pane- 
dėlij esanti didelė šventė. 
Žmonės jau nuo 6 vai. su 
knygutėmis rankose laukė 
nerimaudami bankos atida
rymo. 9 vai. atsidarius ban
kai, policistai leido iš kaki
nos žmones po vieną, bet pi
nigų išdavė tik po 10 dole
rių nuo šimto. Dabar žmo
nės verkia, nes bijosi kad 
subankrutijus banka nenu
neštų žmonelių triūso.

Tai da vienas pavyzdis, lai 
nededa pinigų į privatinius 
bankus. Ant. Kežys.

AUBURN, ILL. 
Ir-gi v*»»kimas.

Šiame ,5 otelij randasi 
gerokai lietuvių. L. S. S. 
ir S. L. A kuopų nariai gy
vena santaikoj ir veikia iš > 
vieno, bet yra ir trečia ”ba- 
čkiečių” organizacija, jos 
nariai taipgi veikia, nes į- 
kaušę daro gimnastiką ir 
miklina kumščius į viens 
kito sprandą, o vėliau pate
kę belangėn turi užsimokė
ti po septinetą doleri^^
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Taip, vaike, tas gali 
būt teisybė, ką tu sakai; ale 
kaip buvo Amerikoj Yčas, 
tai aš su juo kalbėjau ir jis 
man sakė, kad dabartinis 
Rusijos caras yra labai ge
ros širdies žmogus ir labai 
mėgsta, kada jam kas pabu
čiuoja kojon. Yčas už tai ir 

j medali gavo. Jis man rodė— 
į toks didelis, kaip krajavos 
penkios kapeikos.

— Aš žinau, tėve, kad ca
rui patinka, kada jo paval
diniai bučiuoja jam kojas. Ir 
kam gi tas nepatiktų? Juk 
tas parodo, jog žmonės nori 
būt savo valdono vergais. 
Bet tegul tie žmonės jam pa
sako "duok mums autonomi
ją, męs nenorim daugiau 
būt tavo vergais," tuomet 
jis nebus tokios "geros šir
dies" ir medalių neduos.

— Tai tu sakai, kad caras 
neduos Lietuvai laisvės?

— Aš netikiu, kad jis duo
tų geruoju.

— Bet kodėl jis dabar len
kams davė ?

— Lenkams jis da nieko 
į nedavė. Tie prižadėjimai, ką 
jis lenkams paskelbė, da nie
ko jiems neduoda. Tai tik 
žodžiai ant popieros, dau
giau nieko. Ir tuos prižadė
jimus jis paskelbė ne iš "ge
ros savo širdies". Jeigu jis 
butų taip geras, jis butų da
vęs lenkams autonomiją jau 
keli metai atgal, kada visa 
lenkų tauta to reikalavo. Jis 
tuomet šaudė juos, korė ir 
trėmė Sibiran. Da tik kelios 
sąvaitės atgal jo žandarai

— O ką, Maike, tu ris juo
keisi iš lietuviško vaisko, o 
matai, kad tas vaiskas da
bar bus labai reikalingas.

— Ar tu, tėve, kalbi apie 
savo vyčius?

— Žinoma; juk kitokio 
vaisko lietuviai dar neturi.

— Aš nematau, tėve, ka
me jus čia galėtumėt būt 
reikalingi.

— Tai kibą tu, vaike, ne
skaitai lietuviškų gazietų?

— Aš visas skaitau.
— Ar "Draugą” skaitai ?
— Skaitau.
— Ir "Lietuvą" skaitai
— Skaitau.

— Ir "Vien. Lietuvninkų?”
— Skaitau ir ją.
— Na, jei tu tas gazietas 

skaitai, tai tu turi žinot, kad 
dabar Amerikos lietuviai 
turės savo visuotiną susiva
žiavimą.

— Aš tą žinau, bet ką tas 
turi bendro su jūsų vyčiais?

— Matai, vaike, kaip tu 
politvkės nesupranti. Tas 
suvažiavimas, vaike, bus su
šauktas dėl to, kad Lietuvą 
paliuosuot. Sudėsim aukų. ] 
nupirksim carui didelį abro- 
zdą nekalčiausio prasidėji-*' 
mo panelės švenčiausios, 
magaryčiams pridėsim da j 
dvi žvakes, ir nusiųsim Gab
rį su tuo prezentu pas Rusi
jos carą. Jis pabučiuos ca
rui venon kojon, pabučiuos 
iiton ir pasakys: "Šviesiau- 
šis viešpatie, vardan visų 
Amerikos lietuvių bučiuoju 
tavo cariškas kojas ir mel
džiu priimti šitą va dovaną 
— panelės švenčiausios ab- darė Lenkijoj kratas ir jieš- 
rozdą ir dvi žvakes. Lietu
vių tauta maldauja tavęs, 
šviesiausis care, kad duo
tum jai laisvę. Męs turim sa_ 
vo vaiską, turim generolą ir 
jeigu tau reikės kada pagal
bos, tu visuomet ją iš mus 
turėsi.” Caras pamislys, 
pakrapštys vienu pirštu sa
vo nosį ir pasakys: "Olrait, 
mister Gabrys, aš jums duo
siu, ko jus norit." Ir kaip 
matai musų Lietuva bus lai
sva, turės savo krajavą vai
ską, policiją ir kunigaikštį.

— Tėve, aš visai nesitikė
jau, kad tu pasakysi šian
dien tokią kvailystę.

— Tai ne kvailystė, vaike, 
a)e pakėlimas savo tautos 
svetimtaučių akyse.

— Kvailystė, tėve!
— Kodėl kvailystė?
— Todėl, kad tautos taip

greitai nepakįla. kaip tu ma
nai Kam tuomet didžiosios 
valstybės vestų kares, kam šalin caras! 
jos mėtytų milijonus užka-J — Ir aš, tėve, sakau: 
riavimui svetimų žemių bei. lin žmonių engėjas! 
tautų, jeigu už vieną pabu-| 
čiarimą kojon vėl grąžintų, ja 
užkariautiems liuosybę? vaiskių!

\ N
j

POPIEŽIUI MIRUS
ra gatvės, netoli Regina Co-ti; ji tvirtina, kad popiežius kad juodaplaukė rasė pirma 
eli bažnyčios, ir inėjo į tur- miręs nuo karštligės. " —**---------- J-------1—1" *
tingus namus, kur jos laukė " x -1 -------- *
dvi moteri ir abidvi sykiu 
sušuko:

"Franciškau, kokios nau
jienos?”

"Geros naujienos. Štai 
laiškas: musų tėvas šian
dien gavo jau 3 balsus dau
giau,” atsakė Franciškus, 
bučiuodamas savo motiną ir 
seserį. ”Bet reikia da še
šių, kad butų išrinktas po
piežium,” jis paaiškino.

"Tai ar negalima jų nu
pirkti?” teiravosi motina.

"Žinoma, motin, žinoma, 
kad galima; ir apie tai mus 
tėvas jau galvoja. Kardi
nolui Orsini jis duoda Ro
moj savo palocių, o Monti- 
celloj ir Sorianoj dvi pilis; 
kardinolui Collona — Su- 
biacos klioštorių; kardino
lui Sant’ Angelo — Portos 
vyskupją; Parmos kardi
nolui — Nopi miestelį; kar
dinolui iš Genoa — bažnyčią 
Santa Maria in-Via-Lata, ir 
ant galo kardinolui Savelli 
duoda bažnyčią Santa Ma
ria Maggiore ir miestelį Ci- 
vita Castellana; o kaslink 
kardinolo Ascania Sforza, 
tai šis jau žino, kad užvakar 
męs nusiuntėm jam į namus 
4 mulus prikrautus auksi
nių ir sidabrinių indų; iš to 
turto skyriama da 5,000 
dukatų kardinolui iš Vene
cijos."

"Bet kokiu budu jiems 
pranešti, kad musų 
tėvas jiems tiek duoda?” 
užklausė motina.

"Budas visai lengvas, juk 
žinai, motin, su kokiomis ce
remonijomis įnešama kardi
nolams pietus laike popiežių 
rinkimo. Mus tėvas jau pa
pirko vyskupą, kuris tuos 
valgius prižiūri. Rytoj bus 
šventė: kardinolams neš ke
ptas vištas ant pietų ir kiek
vienoj rištoj bus formališ- 
kas raštelis apie tas dova
nas, kurį aš pats tėvo vardu 
šiandien padarysiu."

"Dabar aš jau užtikrinta, 
kad išeis gerai," atsakė mo
tina.

"Ir dėl Dievo," sušuko se
suo, "musų tėvas bus popie
žium!"

♦ ♦ ♦ '

pasidaro raudono plauko, o 
paskui jau gauna geltoną.

Taip yra šiandien su fi
nais, sako Bloch. Jų plau
kai yra daugiau raudoniu 
negu geltoni. O tas reiškia, 
kad pirma finai buvo juodo 
plauko.

Ir taip, sulyg d-ro Blocho 
nuomonės, šaltas klimatas 
padaro žmones geltonplau
kiais.

Bet 
tūli istorikai garsiai kalba, 
kad tai buvo nuodai Apie 
nuodus minima ir visose be
veik enciklopedijose. "Tie
sa,” sako American Encyc- 
lopaedia, ”ne visos užmeta
mos jam žmogžudystės ir 
nuodijimai yra paremti fak
tais, bet vis-gi yra jų gana, 
kad pasakyt, jog tai buvo 
niekiausis popiežius iš jų 
visų.” Jis buvo pasiryžęs 
išnaikinti visus didžiūnus, 
o valdžią atiduoti savo gi
minaičiams. Vienas iš dau
giausia atmintinų jo viešpa
tavimo "nuopelnų” buvo at
sižymėjusio refomatoriaus 
Savonarola sudeginimas, 
žodžiu, tai buvo žmogus, 
kurio įrankiu buvo tik nuo
dai, klastos, išdavimai ir žu
dymai (International Ency- 
ciopaedia).

Ex-klierikas.

nolų lydimas ton pačion Va
tikano koplyčion, kur buvo 
balsavimai, ir atsisėda šalia 
altoriaus prirengtoj jam kė
dėj. Čia ateina kiekvienas 
kardinolas, atsiklaupia ir 
pabučiuoja jam kojon.

Šitai kamedijai pasibai- 
baigus, išeina ant balkono 
du kardinolai su kryžium ir 
praneša susirinkusiai mi
niai : "Aš jums pranešu di
džiai linksmą žinią. Mes 
turim naują popiežių, kardi
nolą ----- , lairis priėmė var
dą ----- ?

Senovės laikuose, pakol 
popiežiaus galybė buvo da 
ne nupuolus, ant pranešimo 
Romos tvirtovėse iššaudavo 
iš visų kanuolių ir visose ba
žnyčiose mušdavo varpais, 
bet dabar užtenka vienų 
varpų.

Kaip matote, popie- 
i žiai yra renkami iš kardino- 

’ lų ir patįs kardinolai juos 
renka. Tokie rinkimai, ro- 

' dos, turėtų būt pavyzdžiu 
augšciausios doros ir di- 

Į džiausio dievotumo, bet, 
kaip istorija liudija, juose 
kartais daugiau "politikos," 
negu Amerikos politikierių 
rinkimuose. Kiekvienas 
kandidatas į popiežius nori 

'ibūt išrinktu, todėl tarp jų 
į prasideda varžytinės ir kar
tais griebiamasi net ne
švarių įrankių. Štai ir da
bar atėjo žinia, kad vienam 
kardinolui jau mesta bom
ba. Kas tą bombą metė, te
legramos užtyli, bet vistiek 
galima suprasti, kad nė so- 
cijalistai, nė anarchistai ne
mes, nes popiežius arba kar
dinolas, tai ne karalius ir 
ne ministeris. Ar čia tik ne 
bus saviškių darbas? Ro
dos, tai negalimas daiktas. 
Bet paklausykit, kaip gar
sus francuzų rašytojas Du
rnas rašo apie Aleksandro 
VI rinkimus:

♦

Rinkimų ceremonijos.
Vienam kardinolui jau mes

ta bomba.
Pereitoj sąvaitėj atėjo ži

nia, kad popiežius jau mirė. 
Žinoma, nedidelė čia bėda 
— viens mirė, kitas bus iš
rinktas. Su tuo tikslu kar
dinolai Romon jau suvažia
vo, arba važiuoja; išvažiavo 
ir Bostono O’Connell popie
žiaus rinkimuose dalyvauti

Kas bus išrinktas, mums 
taipgi nesvarbu. Bet įdo- 
mios yra tos ceremonijos, 
kurios lydi popiežiaus rin- 

I kimus.
Popiežiui numirus, kata

likų bažnyčios valdžia jura 
pavedama tap vadinamam 

I kardinolui-kamberlianui,ku
ris, kaipo "šventosios kole
gijos" atstovas, laikinai uži
ma popiežiaus sostą. Šiuo 

Į žygiu tokia eilė išpuolė kar
dinolui Della Volpe, kuris y- 

j ra Bolognos arkivyskupu. 
Jo pareiga yra visų pir
miausia patikrinti senojo 
popiežiaus mirtį. Šita cere- 

I monija atliekama taip: kar- 
[dinolas ineina tan kamba- 
į rin. kur guli popiežiaus ku- 
i nas, suduoda sidabriniu 
plaktuku mirusio kakton ir 

j tris kartus šaukia balsiai jo 
■vardą. Kada velionis neat- 
; siliepia, kamberlianas ap
skelbia. jog popiežius yra 
; miręs.

Vienam komedijos aktui 
pasibaigus, tuoj seka kitas.

I Sulaužo mirusio popiežiaus 
i antspaudą ir žiedą, paskui 
notaras tą viską užtvirtina, 
sustato protokolą ir tuomet 
jau oficijališkai popiežius 
skaitosi mirusiu. Tuomet 
apie jo mirtį pranešama vi
siems kardinolams, kiek tik 
jų pasaulije yra (dabar yra 
66), o šitie, kuriems tik lei
džia aplinkybės, tuoj skubi
nasi Romon ir prasideda 
rinkimai.

Popiežiaus rinkimai iš lo- 
tiniško vadinasi konklave, 
kas lietuviškai reiškia įraki- 
nimą. Nes kaip tik atėjo pa
skirtas laikas (paprastai de
šimtoj dienoj popiežiui nu
mirus), risi kardinolai yra 
Įrakinami tam tyčia priren
gtuose Vatikano kamba
riuose ir visas sienas užlei
džiamą uždangomis, kad nė 
durų nebūtų žjuiu. Ir pa
kol rinkimai nepasibaigia, 
vatikanan niekas negali 
ineiti, išskyrus tik toki kar
dinolą, kuris pasivėlino at-i 
važiuot iš kitos šalies. Pri
eina da ir tie, ką paduoda 
kardinolams valgyt.

Vienuoliktoj dienoj po po
piežiaus mirties paprastai 
būna jau pirmas balsavi
mas. Paprastai balsuoja
mo du syk ant dienos: iš ry
to ir po pietų. Kad likti po
piežium, kandidatas turi 
gaut dvi trečdali visų balsų. 
Spėjama, kad šitoj konklo-. 
vėj dalyvaus 60 kardinolų- 
rinkikų, taigi 40 balsų galės 
išrinkti sekantį popiežių.

Pakol kardinolai ne susi-: 
taiko, kiekvieno balsavimo 
tikėtus sudeda į Vatikano 
pečių, uždeda žolių, kad 
daugiau butų durnų, ir už-; 
dega. Durnai išeina per ka-' 
miną, ir tas yra ženklu, jog | 
popiežius da neišrinktas.' 
Tokios ceremonijos kartais 
traukiasi kelias dienas ir 
net kelias sąvaites.

Kada galų gale vienas lie
ka išrinktu, tai paskirtas i 
tam tikslui kardinolas priei- : 
na prie jo ir klausia, ar jis 
priima rinkimus; paskui 
klausia naujo popiežiaus, 
kokį jis pasirenka sau vardą 
ir šis turi tuoj pasakyt.

Pasibaigus šitai ceremo
nijai, prie jo prieina iš kal
no paskirti du kardinolai ir 
žemai pasilenkę prašo jį eit 
zakristijon, kad apvilkus jį 
popiežiaus rūbais. Apvilk
tas jis vėl sugrįžta tų kardi-

I
M Iria Europos kori 

Amerikos darbininkams.
Amerikos darbininkų tar

pe, kilus karei, prasidėjo 
spėliojimas, jog ir jiems bu
sianti Europos karė naudin
ga; tūli manė taip: jeigu pa
sigerins biznis kapitalistams, 
tai turės ir darbininkams 
gyvenimas pagerėti, nes ra
sis daugiau darbų ir padidės 
algos. ,

Tečiau pasirodė kas kita. 
Gal kada ir pagerės darbai, 
bet tuom tarpu dėlei karės 
jau šimtai tūkstančių darbi
ninkų neteko darbo, pragy- 
venimas-gi brangsta ir da 
turės pabrangti. Kodėl-gi 
taip yra?—paklaus tūli.

Juk Suvienytose Valstijo
se darbininkų niekas nuo 
darbo neatitraukė, javai 
taipgi puikiai užderėjo, o iki 
šiol Europon da juk jokių 
produktų nebuvo išgabenta?

Dalykas tame. Jei iki šiol 
išdirbystėsirpramonijos pro
duktai ir nėra į Europą ga
benami, bet kapitalistai ge
rai žino, jog pasibaigus karei 
jie turės daugybes iš Euro
pos užsakymų ir galės juos 
brangiai parduoti, Chicagos 
skerdyklos jau ir dabar gavo

Kaip atsirado gelton- 
žmonės?

Pagarsėjęs vokiečių pro
fesorius d-ras Bloch nesenai 
tyrinėjo, kaip galėjo atsira
sti geltonplaukiai žmonės, 
šitas klausimas senai jau 
buvo rišamas, bet prie aiš
kaus išvedimo vis negalėta 
prieiti. D-ro Blocho tyrinė
jimai gi pusėtinai jį apšvie
tė. Jis susekė, kad pirmuti
niais geltonplaukiais buvo 
Keltai. Horodotus 440 m. 
prieš Kristų aprašo keltus, 
gyvenusius į šiaurę nuo 
Juodosios juros, dabartinėj 
Rusijoj, kaipo tikrus gelton
plaukius.

Visi geltonplaukiai, kaip 
šiandien jau žinoma, paeina 
iš Europos, o ne iš vidurinės 
Azijos, kaip tai seniau buvo 
manoma.- Tečiaus butą gel
tonplaukių ir Azijoj, būtent 
šiaurės K ynuose, tik jie kal
bėję ne kyniškai, bet turkiš
kai. Taip bent sako padavi
mai.

Jau šimtai metų atgal bu
vo patėmyta, kad net ir gy
vulių butą tai šviesesnio, 
tai tamsesnio plauko, sulyg 
šiltesnio arba šaltesnio kli
mato. Ir patėmyta, kad šal
tam klimate ta pati gyvulių 
veislė visuomet turi švieses
nį plauką, negu šiltam kli
mate. D-ras Bloch tvirtina, 
kad ir žmonės nuo šalčio pa
liko šviesaus plauko. Tai 
atsitiko, suprantama, ne su 
viena diena ar metais, bet 
amžiams bėgant.

Kad toks tvirtinimas gali 
būt teisingas, tai parodo ša
lyse, kaip va Švedijoj, Nor
vegijoj, Suomijoj ir kitur, 
žmonėm turi labai šviesius 
plaukus. Ir antraip, kuo 
žemiau į pietus, tuo žmonės 
juodesni. Vokiečiai, kurie 
gyvena vidutiniam klimate, 
yra vidutinio plauko — tarp 
geltono ir juodo. Paimkim 
italus, kurie gyvena daug 
šiltesniam klimate, jie jau 
visai juodi.

žmogaus kūne išsidirba 
tokia parvinė medega, kuri 
nudažo plaukus juodai ir 
net visą kūną padaro tamse
sniu. Daugiausia tos me- 
degos žmogaus kūne pasi
daro karštam klimate. Šal
tam gi klimate toji medega 
yra taip silpna, kad netik 
plaukai, bet ir visa kūno oda 
ir net akys pasilieka švie
sios.

”Aš nedarau skirtumo 
tarp geltonų ir raudonų 
plaukų,” sako vokiečių pro
fesorius. Visos šviesiaplau
kių rasės pirma turėjo rau
donus plaukus, pakol nuo 
juodų perėjo prie geltonų.

Čia galima priminti ir 
Lietuvos Žydus, kurių pri
gimta plaukų spalva, kaipo 
pietų gyventojų, yra juoda. 
Bet Lietuvoj, šaltesniam 
klimate, daug žydų turi jau 
raudonus plaukus. Tas fa
ktas yra jau kaip ir patvir
tinimu d-ro Blocho teorijos,

iš Francuzijos užsakymą 
ant dviejų milijonų su- 
viršum svarų mėsos, todėl 
mėsos kainos ir keliamos, 
nes jie žinodami galėsią 
brangiai parduoti sveti
miems, nebenori sariem- 
siems parduoti už tą pačią 
kainą. Tiesa, darbai reikia 
manyti, jog pasibaigus karei 
turės pasigerinti, bet už tai 
pragyvenimas Amerikoj ga
lės žymiai pabrangti, ypač 
valgomieji daiktai ir pati 
duona pabrangs. Per tai gy
venimo sąlygų darbininkams, 
karė, aišku nepagerins. Jei 
ilgai karė užsitęstų, tai išpu
stytų ir sunaikintų visos Eu
ropos gerybes ir po karei 
kiltų badas, pašalpą-gi ba
daujantiems tik ir galėtų su
teikti Amerika, o tas viskas 
prisidėtų da prie didesnio 
valgomųjų produktų pabran
gimo.

* *

... Turbut nuo pat tos 
dienos, kaip pirmutinis po- 

i piežius užėmė šv. Petro sos
tą, niekad da nebuvo taip 
didelės agitacijos, kaip da
bar. Minia grūdosi visomis 
gatvėmis prie Vatikano, kur 
nuo kelių dienų ėjo jau po- 

i piežiaus rinkimai. Tiesa, 
tas buvo ne be priežasties, 
nes Inocentas VIII, kuris 
buvo vadinamas savo "žmo
nių tėvu,” nes jis buvo pri- 

i dėjęs prie jų savo 16 vaikų 
— buvo ką tik miręs po sun
kiai kovai su mirčia, laike 
kurios, kaip paduoda "Ste- 
fano Infesura” žurnalas, 
ant Romos gatvių buvo pa
pildyta 200 žmogžudysčių... 
Taigi tos minios akis buvo 
atkreiptos į Vatikaną, o y- 
pač į tą kaminą, iš kurio 
pasirodys pirmas signalas. 
Staiga dienai brėkštant pa
sigirdo minioj užimąs, šuka
vimai ir spiegimai; mat, iš 
kamino pasirodė plonučiai 
durnai. Tie durnai pranešė, 
kad Roma buvo vis da be 
Viešpačio, o pasaulis be po
piežiaus; nes tai buvo du
rnai iš balsavimo tikietų, ku
rie likos sudeginti ženklui, 
kad kardinolai da nesusitai
kė... Minia klegėdama ir 
juokaudama išsiskirstė...

Tuo tarpu tarp bazilikos 
piliorių pasirodė tamsi ypa- 
ta, ilgu ploščium apsisiautu- 

jsi ir stovėjo, tarsi kokia 
i dvasia. Atsargiai apsidai
rius, ar kas jos nemato, išė
jo ant vidurio piazzos, išsi
traukė kardą ir skėlė tris 
kartus į akmeninę aslą taip, 
kad kiekvieną sykį pasipyė 
kibirkštįs. Ant to ženklo 
Vatikane šviesa urnai užge
so ir tuo pačiu laiku iš lan
go išlėkė koks tai daiktas ir 
nupuolė ant piazzos. Minė
toji tamsi ypata apygrai- 
boms susijieškojo išmestąjį 
daiktą ir greitai prasišalino.

Neužilgo ta paslaptinga 
ypata atvažiavo ant Longa-

I

Tai tokiu keliu Aleksand
ras VI ėjo prie popiežiškojo 
sosto. Likus jam popie
žium, tuoj prasidėjo žudy
mas nepatinkamų jam ypa
tų. Kad išteisinti savo "dar
bus, jis įveda obalsį: "Tik
slas išteisina įrankį,” ku
rio paskui visa dvasiškija 
taip drūčiai laikosi. Sakos, 
ma, kad jis turėjo ir dau
giau vaikų, bet istorija pa
žįsta tik Givolamą, Pedro, 
Luisą, Joaną, Ceazarą, Lu- 
crezią ir Jofę. Sūnūs jis da 
kūdikiais esan dispensavo, 
o kadangi kanoniškos tie
sos draudžia mergvaikiams 
nešioti dvasiškių titulus, tai 
jisai pirma tas tiesas sus
pendavo, o paskui pakėlė 
juos į vyskupus ir kardino
lus. Vatikane, toje katali
kybės širdije, jis kėlė tokias 
orgijas, kurių aprašymui 
literatūra ir žodžių neturi. 
Kaip rašo žinomas S. Gors- 
ky, nusigėrę vyrai netik 
šokdavo su pusnuogėmis 
moterimis, bet da "gražiau" 
elgdavosi, o popiežius ant to 
visko žiurėjo ir rankomis 
plojo.

Kai-kurie Aleksandro VI 
biografai paduoda da tam
sesnius jo darbelius. Yra 
sakoma, kad jis net nuodais 
naudojosi, kada jam reikėjo 
iš kelio prašalinti negeisti
nas ypatas. Taip jam ir ga
las priėjęs: sykį iškėlęs puo
tą, sukvietęs daug kardino
lų ir apie 10 jų norėjęs nu
nuodyti. Nuodai paprastai 
buvo duodami su vynu. Bet 
per apsirikimą prie vaka
rienės nuodai patekę pa
čiam popiežiui ir jo sunui. 
Sūnūs išgyveno, o šventas 
tėvas ir mirė. Dabartinė 
dvasiškija nori tai užginčy-

Amerikos kapitalistai 
džiaugiasi iš karės.

Nėra abejonės, jog tur
tuoliams ir žymesniems biz
nieriams ši baisioji Europos 
kare atneš nemažai naudos. 
Prolėtarijatą—darbo žmones, 
ji nugramzdins nelaimių, 
vargų ir bado verpetan, bet 
kapitalistams duos progą da 
daugiau praturtėti, da labiau 
sustiprinti savo galę išplė
šiant iš darbininko žmogaus 
paskutini jo skatiką. Todėl 
kilus karei kapitalistai labai 
nudžiugo.

Amerikos kapitalistai ga
lės pasipelnyti tuom, kad 
karės metu jie galės užimti 
visas tas rinkas, kurios pir
ma buvo užimtos Europos 
kapltalistų-biznierių.

kojo socijalistų. Per geguži
nę šventę šimtai lenkų buvo 
areštuota, kurie vos tik ke
lios dienos kaip išėjo iš kalė
jimo. Bet šiandien caras jau 
geras. Kada prisiėjo riestai, 
kada prireikė lenkų pagal
bos, tai vadina juos jau bro
liais ir ketina duot autono
miją, tik eikit dabar ir mu
škit vokiečius. Matai, tėve, 
koks tai biaurus žmogus, tas 
caras! O tu da tiki, kad jis 
gali duot Lietuvai autono
miją. Niekados iš jo to nesu
lauksi. Juk 1905 metais Lie
tuva reikalavo autonomijos. 
Caras jai atsakė taip pat, 
kaip ir Lenkijai. Už tą rei
kalavimą ir šiandien daug 
socijalistų kenčia katorgoj. 
Ne, tėve, pakol visos Rusi
jos žmonės nesusivienys ir 
carui sprando nenusuks, pa- 
tol laisvės tenai nebus.

— Jeigu taip, vaike,

I

tai
v sa-

— Ura, vaike! Lai gyvuo- 
Lietuva ir lietuviškas tinimu d-ro Blocho teorijos, sustabdyti.

Europa negali gaut iš Ame
rikos atsarginių

Iš visų Amerikos kraštų 
važiuoja New Yorkan ka
riaujančių valstybių paval
diniai, norėdami grįžt savo 
tėvynės gint, bet, deja, Eu
ropon neina nė vienas laivas. 
Dabar New Yorke esą apie 
15,000 sveikų jaunų vyrų, 

kurie suvažiavo su tikslu 
gaut iš čia laivą, bet atva
žiavę patyrė, kad visi laivai
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kunigija?
Ar reikalingas susivažiavimas.

Tamsus žmonės netik, 
kad kunigų žodžius skaito 
šventais ir neklaidingais, bet • • * •! • • • >• ••; visos religijos 

------ ir kitokios
jie tiki, jog visos relir 
apeigos, dogmos ir___
įvairios pasakos ir prasima
nymai esą paties Dievo iš
leisti. Tuom tarpu jie pripa
žindami Dievą teisingu ir 

k mielaširdingu visai užsimir- 
F šta, jog Dievas tokiu būda

mas negalėjo apdovanoti 
žmones tokiomis niekšybė
mis, kokios šiandien randa
mos žmonių gyvenime. Visa 
šiandieninė krikščionių baž
nyčios tvarka yra sutaisyta 
pačių kunigų. Kiekviena 
apeiga, sakramentas bei ki
toks išmislas buvo sugalvo
tas taip, kad su juomi apmul
kinus žmones turėti iš to di
desnę naudą.

Taip jie įvedė 1119 m. 
j' taip vadinamas, indulgenci- 

jas, arba atleidimą nuodė
mių už pinigus. Žmogus nu
sipirkęs popiergalį gauda
vo—netik papildytų, bet ir 
tų kurias turės papildyti— 
nuodėmių atleidimą. Tokiu 
budu turčiai, ponija, galėda
vo kiek norint „griešyti” ir 
būti šventais, bile tik popie
žiui ir kunigams duodavo už
tektinai dėl pralaidokavymo 
pinigų. 1215m. tapo išras
ta išpažintis. Kiti bažnyčios 
įstatai buvo daug anksčiau 

’ išleisti. Mišios išrasta 394 m.
Čiščius liko atrastas 542 m. 
Vaškinės žvakės 320 m. Pa
kaušius kunigai pradėjo sku
stis 169 m. Švęstas vanduo 
jvesta vartojimui 120 m. ir 
t. t. Trumpai sakant, visi 
jų išradimai yra sugalvoti ir 
dabar naudojami tamsiųjų 
minių išnaudojimui. Tie vi
si jų išmistai, taip jau gerai 
įkalti žmonėms, jog žmogus 
šiandien jau apsigimsta iš- 
dalies su patraukimu prie tų 
visų šlykščių apeigų.

Tečiau šiandien jau yra 
vilties, jog pamažėl žmonija 

> atsikratys nuo kunigų malo
nės. Francuzija ir Portuga
lija jau nuo jų vergijos liuo- 
sa. Šiandien ateina žinios, 
jog ir Meksikoj jų darbams 
jau prieina galas. Meksikos 
kunigams , Antonijus I villa- 
real viršininkas, revoliucijo- 
nierius, išleido štai kokį įs- 
statymą:l) Visi jėzuitai ir 
kunigai kitą kraštų, turi 
urnai apleisti šią šalį. 2) tik 
tie kunigai bus palikti ir su
teikta jiems teises, kurie nė 
ra dalyvavę politikoj, kiti 
bus prašalinami, 3) bažny
čios vale taikyti atdaros, tik 
nuo 6 ryto iki 1 v. po pietų ir 
pamaldas tegalės laikyti tik 
Kunigai turintie nuo valdžios 
pavelijimą, 4) ausinė išpa
žintis (spaviednė)-visai už
drausta, 5) publikai į zakri
stiją lankyties uždrausta, 
6) varpais skambinti galima 
tik valdžios šventėse, 7) kata
likų mokyklos turi būt po val
džios priežiūra ir jose mokyto
jauti gali tik valdžios skiriami 
pedagogai, 8) už peržengimą 
paminėtų tiesų kiekvienas 
bus baudžiamas nuo $100.00 
iki $500.00 ir 2-4 mėnesių 
kalėjimo.

Kaip yra sakoma: „prieis 
ožys liepto galą”, taip ir 
Meksikos kunigija priėjo, 
nes laike revoliucijos nežino
dama, kurioje pusėje bus 
pergalė ji mėtėsi nuo vienų 
prie kitų, bet daugiausia da
rė įvairias kliūtis revoliuci- 
jonieriams pataikydama se
nosios valdžios pusę, už tai 
dabar: „pažink šikšna degu
tą”—jiems bus atmokėta už 
jų viliugystę.

, Taip ji 
f taip vadii

Musų tautininkų laikraš
čiai karštai prabilo, kad šau
kti visuotiną Amerikos lie
tuvių suvažiavimą Lietuvos 
padėjimui apsvarstyt

Panašus suvažiavimas bu
vo sušauktas ir 1906 m., ka
da Rusijoj buvo kilus revo
liucija. Suvažiavo Phila
delphijoj 119 žmonių, įstei
gė fondą revoliucijai remti 
ir nusiuntė rusų valdžai rei
kalavimą, kad duotų Lietu
vai autonomiją, sugrąžintų 
konfiskuotus Lietuvos 
tus ir t. t.

Ar buvo kokia nors 
da iš to suvažiavimo? _ _ 
veik jokios. Tik įsteigtas 
revoliucijai šelpti fondas 
turėjo savo vertę. Nusiųs- 
tas-gi rusų valdžiai reikala
vimas buvo tik juokai. Koks 
nors valdininkas perskaitęs 
nusijuokė ir įmetė gurban. 
Mat ant tokių reikalavimų 
rusų valdžia (ir jokia kita) 
autonomijų nedavinėja. Ji 
gali tai duot tik prie sienos 
prispirta.

Šaukdami aną suvažiavi
mą Amerikos lietuviai turė
jo prieš save aiškų reikalą. 
Rusijos žmonės buvo sukilę, 
visi reikalavo laisvės, reika
lavo jos ir Lietuva, ameri
kiečiai norėjo tą reikalavi
mą paremti. Bet klausi
mas, ką dabar toks suvažia
vimas gali daryt? Ar vėl 
siųsti carui reikalavimą, kad 
duotų Lietuvai autonomiją? 
Juk jį vėl numes gurban. 
Pagalios, kas gali užtikrint, 
kad po šiai karei Lietuva 
prigulės nuo caro? Gali būt, 
kad Lietuva pateks po Vo
kietija, o gali būt, kad Rusi
ja paliks respublika.

Bet daleiskime, kad Vo
kietija bus sumušta ir kad 
kariaujančių šalių kon
ferencija, norėdama apru- 
bežiuoti Rusijos galybę, at
skirs nuo jos Lenkiją su Lie
tuva. Tuomet butų mums 
proga pasiųsti ton konfe- 
rencijon savo reikalavimą 
arba prašymą, kad Lietuvai 
butų duota savivaldybė sky
rium nuo Lenkijos, ir šitą va 
klausimą, sakysime, musų 
suvažiavimas turi apsvar-

tur-

nau- 
Be-

styti iškalno. Bet-gi vėl kį- 
la abejonė, ar tokio suvažia
vimo nutarimas gali turėt 
kokią nors praktišką vertę. 
Męs ne Lietuvos gyventojai 
ir vargiai kas atkreiptų į 
musų reikalavimus atidą.

Beto, męs turime pastaty
ti sau dar vieną svarbų 
klausimą: ar galėtų šian
dien Lietuva savystoviai už
silaikyti? Šalis bėdna, žem
dirbyste neišvystyta, žmo
nės vos tik gali išmisti, p 
monės kaip ir nėra. P; 
duot į užsienį, išskyrus tru
putį medžių, Lietuva beveik 
nieko neturi. O reikėtų už
laikyti valdžią, reikėtų mo
kykloms, reikėtų užlaikyt 
kitose valstybėse savo pa
siuntinius, reikėtų užlaikyt 
seimą, o juk ir be kariume- 
nės neapsieitų. Iš kur imt 
pinigus? Reikėtų tuojaus 
paskandinti Lietuvą į sko
las, o paskui apkrauti gy
ventojus tokiais mokesčiais, 
kad žmonės da sunkiau su
dejuotų, negu dabar.

Jeigu įvyks suvažiavi
mas, tai jis turi tą viską at
siminti ir viską apsvarstyti.

Karščiuotis ir sukauti, 
kad tik kuogreičiausia šau
kti suvažiavimą, čia nėra 
reikalo. Čia reikia imti vi
ską šaltu protu. Laiko da 
yra; karė taip greitai nepa
sibaigs. Ji tik prasideda. 
Perdaug supainioti Europos 
reikalai, kad taip greitai ji 
galėtų pasibaigti. O pakol 
karė nepasibaigs, męs nė 
pagalbos nukentėjusiems 
Lietuvos gyventojams ne
galėsim suteikti, nes siun
čiamus Rusijon pinigus vi
suomet gali suimt ant jūrių 
vokiečiai arba austrai.
Suvažiavimui aš nesu prie

šingas. Pasitarti butų ge
rai. Ypač reikėtų sutvar
kyti fondą nukentėjusiems 
šelpti. Čia turėtų ineiti vi
sos musų srovės, o ne vie
na S. L. A. kankinių šelpi
mo komisija.

Vieta tokiam suvažiavi
mui parankiausia butų New 
Yorkas, Bostonas ar Scran- 
tonas. S. M.

ra- 
’ar-

žens skiepyti į jų širdeles 
prakilnumo idealus ir aiškin
ti tikrąjį gyvenimo tikslą.

Nelengva tai užduotis, 
tuo labiau, kuomet patįs 
draugijėlės globėjai nėra 
tinkamai prisirengę prie taip 
kilto darbo, o ir vadovėlių 
atsakančių, jei ir yra vienas 
-kitas lietuvių kalboj tinka
mas, tai Amerikoj sunku jų 
įsigyti. Tečiau pradėtasai 
darbas eina vis geryn ir su 
pasekmėmis.

“Bijūnėlis” formaliai 
pradėjo gyvuoti nuo prad
žios balandžio men. š. m. Vi
sas lėšas ir kitokius reikalus 
atlieka ir padengia 60 kp. 
nariai, po kurios globa ir 
”čarteriu” draugijėlė yra.

“Bijūnėlio” valdybą, mo
kytojus ir kitus viršininkus 
renka kuopa. Prie „Bijūnė
lio” gali prigulėti lietuvių 
vaikai nuo 8 iki 18 m. am
žiaus, kaip berniukai, taip ir 
mergaitės, jokios pinigiškos 
duoklės mokėti nereikia. Gei
stina, kad tėvai nesibijotų 
leisti savo vaikų prie šios 
draugijėlės, nes ji sutverta 
dėl lietuvių darbininkų vai
kų, be skirtumo tikėjimo ir 
pažiūrų. Pastaruoju laiku 
prie „Bijūnėlio” jau yra su
sispietę 100 su viršum vaiku
čių. Kuopa_ iš savo tarpo 
išrinko globėjus ir mokyto
jus, kūne 2 vakaru pašven
čia jų lavinimui ir mokini
mui. Mokslas padalintas į 
2 skyrių. Pirmame mokina
ma nuo ABC. skaityti ir 
rašyti. Antrame lavinama 
tolimesnėj rašliavoj. Taip 
pat mokinama yra dainų, 
žaislų, deklamacijų, loši
mo ir grynos lietuvių kalbos. 
Per tą trumpą laiką dalis 
vaikučių jau gerai dekla
muoja, žaidžia ir rengiasi 
vaidinti veikalėlį „Į Mokslą” 
čia jų neskirsto jokios pak
raipos vienas kitą mokinama 
gerbti. Mokytojai sergsti ir 
tėmija kiekvieną jų žingsnį.

N. Januška,
„Bijūnėlio” organizatorius.

Pajieškau savo vyro Ignoto Kri- 
paičio, kuris dabar, kaip girdėjau, 
vadinasi John Karpis. Jis gyveno 
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.

P AJ IEŠKOM 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 
mokslų kunigo, taipgi turi progų tuo- 
mi pasinaudoti (35)

Su pagarba
Komitetas švento Petro parapijos 

4612 So. Ashland ave^ Chicago, I1L

A. Booben.

Kai socijalizmas įvyks, 
geležinkelių darbininkai bus 
ponai savo darbo, nes būda* 
mi dalele visuomenės, kuriai 
geležinkeliai priklausys, ga
lės jaisiais lygiai naudoties.

So. Bostono vaikų 
ir jos tikslas.

' ir

Vaiky draugijėlės "Bijūnėlio” nariai ir jos globėjai L S.S.
60 kp. nariai gegužinėje Spod Pond giriose.

Pasidauginus Amerikoj 
lietuvių skaitliui kas diena 
dauginasi ir skaitlius naujai 
priaugančios kartos—jauni
mo. Visiems gerai yra pažįs
tamos tos aplinkybės, kokio
se šiandien yra auklėjamas 
Amerikoj gimęs jaunimas. 
Tėvai lietuviai dažniausia pa
tįs būdami tamsus bemoks
liai žmonės, mažai arba ir 
suvis nieko nenusimano apie 
auklėjimo pareigas. Moky
klų savų lietuviškų neturi
me, o tėmijant į dabartines 
gyvenimo sąlygas, matosi, 
jog vargiai jų greit sulauk
sime. Tuom tarpu gyveni
me, vis dažniau tenka susidur
ti su čia augusiu jaunimu, ku
ris mums jau yra svetimas, jis 
netik kad nebemoka savo 
kalbos, bet jo siela ir pobū
dis yra išsidirbęs pragaistin-

gu musų draugijai bei vi
suomenei.

Amerikoniška mokykla, 
kurioj jis trumpiau ar ilgiau 
buvo, jam taipgi neįkvėpė 
augštesnių siekinių. Jis iš
augo be jokių kiltesnių ide
alų ir aiškesnio gyvenimo 
supratimo, gatvėje su airi- 
šiukais bežaisdamas, nuo ku
rių, kaipo grynai „katalikiš
koj” vygelėj išauklėtų, jis 
galėjo persiimti, tik blogais 
ir nedorais įpročiais.

Turėdama tą omenyje 
L.S.S. 60 kp. sutvėrė vaikų 
draugijėlę vardu „Bijūnė
lis”. kurios tikslu yra sut
raukti po savo sparnu kuo- 
daugiau čia augančio jauni
mo, ir pratinti prie padoraus 
apsėjimo, rupinties. kad jis 
lavintųsi lietuvių dvasioj ir 
tinkamai pramoktų savo 
kalbą ir raštą, o taipgi iš ma-

Paj ieškojimai
Pajieškau sesers Elzės Naikeliutės- 

Balčiunienės. Meldžiu žinančius jų 
pranešti.

Andrius Naikelis,
1547 N. Wood st, - Chicago, UI.

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 
kų skiriu $5.00. (37)

Stasis Abecunas, 
3917 Barnes avė., Williams Bregh, 

N. Y.

Pajieškau dėdės Jono Runkšnaičio 
Kauno gub. ir pavieto, Pantvardžių 
kaimo Skirsnemunės parap. 27 me
tai Amerikoj, 10 metų atgal gyveno 
Philadelphijoj, Pa. ir nuo to laiko ne
girdėt. Turiu labai svarbų reikalų. 
Kas apie jį žino ar jis pats malonė
kit atsišaukti šiuo adresu: 

Franciškus Runšnaitis,
82 So. Cherry st., Wallingford, Conn.

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

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

JIEŠKAU DARBO
Skutykloj (barbernėj); kam tokis 

darbininkas reikalingas, atsišaukite 
laišku:

K. Jonuševičius,
28 Broadway, S. Boston, Mass.

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

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

Pajieškau draugų: S. Janiškevi- 
čiaus ir V. Jesiulio, abudu Kauno gu
bern., Šiaulių pav., Papilės par., Kin- 
kių kaimo. Meldžiu jų pačių atsi
šaukti arba žinančių pranešti, už kų 
busiu dėkingas.

Juozas Vygaudas,
BOX 217, E. Arlington, Vt

Pajieškau uošvio Kazimiero Kan- 
čiaus, Kauno gub., Raseinių pav., 
Andrejavos par., Žadeikių sodž.; apie 
15 metų Amerikoj, girdėjau gyvena 
Wilburton, Oklo. Turiu labai svarbų 
reikalų. Meldžiu atsišaukti arba kas 
jį žino malonėkit pranešti.

Povilas Baltrūnas, 
1615 So. Halsted st, Chicago, III.

Pajieškau pusbrolio Kazimiero 
Kojelio, šaulių pav., Kauno gub., Lū
kės parap. Vikšnalių sodos. Pirmiau 
gyveno Buck Montain, Pa.; ir brolio 
Juozapo Karpinskio Vikšnalių sodos. 
Jie patįs lai atsišaukia arba kas apie 
juos žino meldžiu pranešti (36) 

Felisija Karpinskiutė,
43 We.bber st., Roxbury, Mass.

Pajieškau draugo Antano Matašiu- 
no, kuris išvažiuodamas iš Tilžės 
Breman paliko man 1 rub. pinigų pa
galbai. Jisai vilnietis, Trakų pav., 
Kašedorių parap. Skaityti jisai ne
moka; jis žadėjo važiuot Philadel- 
phijon pas mano tėvų, bet aš atvykęs 
jo neradau. Kas jį žino bukit geri 
praneškit

Juozas Stapankevičius, 
2906 Elsworth st, Philadelphia Pa.

Pajieškau draugo Prano Navar- 
dausko. Kauno gub. ir pav., Baiso
galos parap., Papaliukų kaimo. Kas 
jį žino, arba jis pats atsiliepkite.

Pranas Mažilauskis,
1317 — 49 et., So. Cicero III.

Elzbietos Papšaites,Pajieškau
Kaunogub., Telšių pav., pirmiau gy
veno 
vyko 
goję.

4623

Plungėje, girdėjau nesenai at- 
Amerikon ir apsigyveno Chica- 

Meldžiu atsišaukti:
F. Steponavičius,

S. Reckvell st., Chicago, III.

Pajieškau brolio Juozapo Merkevi
čiaus ir pusbrolių: Juozo, Vylio ir 
Jurgio Skruzdžių. Suvalkų gubern., 
Vlkaviškio pav., Pajevoniu par. Bro
lis 20 metų Amerikoj; pirmiau gyve
no Brooklyn, N. Y. Turiu svarbų 
reikalų. Kas apie juos praneš, gaus 
dovanų $5.00.

Jonas Merkevičius,
BOX 282, Shawenegan Falls, Canada.

Pajieškau draugų: Juozapo Pazno- 
nokaičio, gyvena Philadelphia Pa. 
Pranciško Skilandžio, Juozapo Sin
kevičiaus, Andriaus Žemaičio. Gir
dėjau gyvena Brooklyne, N. Y. Jie 
patįs ar kas juos žino malonėsite at- 
sišauktie.

John P. Pohl,
61 I . street, So. Boston, Mass.

Pajieškau savo pusseserės Magdės 
Milčiunienės, po tėvais Sudėjiečiutės, 
Suvalkų gub., Senapylės pav., Bago- 
tosios kaimo. Pirmiau gyveno apie 
Chicago, III. Malonės atsisaukt.

M. Mikolavičienė, 
Cheshire Conn. Reformatory.

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 kų širdingai busiu 
dėkingas. (35)

Stanislovas Mačiulaitįs,
107 Ames st, Montello, Mass.

“JAUNOJIJLIETUVA” S
ILIUSTRUOTAS LITERATŪROS, MOKSLO VlSūS- 

MENES MĖNESINIS LAIKRAŠTIS.
Išėjo iš spaudos jau penktas numeris.

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

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

“JAUNĄJĄ 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. D. išleistų.

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

“JANOJI LIETUVA”
4611 So. Paulina street, Chicajo, Hl.

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

1 ĮDĖLIS teatras 
Dainos ir šokiai

Bus subatoj 29 Rugpiučio-August, 

s ve t ar. ėję TOVVN HALL, Main st., 

Hudson. Mass. Prasidės 7:30 vaka
re. P. silinksminimas bus labai gra
žus, įžanga pigi, todėl visus Hudsono 
ir apielinkės lietuvius meldžiam atsi
lankyti.

Su pagarba L. T. D. S. R. Co.

DRAUGYSTE *V. PETRO N*. 1 
Tawa of Lake, Chicago, DL

Valdyba.
Pirmininkas — Steponas Morkūnai 

1645 W. 47th st, Chicago, IA 
Pagelbininkas — Konstantas Iovaiig, 

4600 S. Paulina st, Chicago, HL 
Prot raštininkas — K. A. dagas, _ 

1736 W. 47th str., Chicago, DL 
Finansų raštininkas—P. Pivaronaiu 
4503 S. Hermitage ave^ Chicago, Dl 
Kasierius — A. Blinstrupis,

4501 Hermitage ave^ Chicago, DL 
Susirinkimai būna kas antra 

dėldienį kiekvieno mėnesio 1 vaL >• 

pietų bažnytinėj svetainėj, Bv. hio 
neprigulmingos parapijos, 46M 4* 
So. Marshfield avė., Chicago, HL

D.

VIRŠININKŲ ADRESAI

D. L. K. Vytauto Draugijos, 

TACOMA. WASH.

Giedminas, prezidentas, 
5822 Wash. st., S. Tacoma, Wash.

V. Kavaliauskas, kasierius,
8401 So. Park avė. 

J. Adomavičius, sekretorius,
3732 S. Hosmer st., Tacoma, Wash.
Susirinkimus laiko pirmų nedėlių 

kiekvieno mėnesio, 2 valandų po pie
tų, salėje Milwaukee Beer Hali, 2148 
Jefferson avė. Gali prigulėti visi 
vyrai ir moterįs be skirtumo pažval- 
gų ir tikėjimo. Įstojimą moka pa
gal metus, mėnesinės 50c. Susirgęs 
gauna $5.00 sųvaitei. Taipgi turi 
knygynų pas J. G. Bendrik, 1457 
East 26th st, kur galima gauti dy
kai knygas pasiskaitymui. (36)

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

Tėvynės Mylėtojų Draugystė, Ne 1 
ant Town of Lake, Chicago, HL 

sirinkimai atsibuna kiekvienų pina* 

nedėldienį mėnesio 12 vai. dienų, Ą. 
J. Bieržynskio Salėj, kampas 44 v 
Paulina sts.

Valdyba.
Prezidenas A. J. Bieržynskis,

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

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, SL 

Kasierius K. K. Strzyneckis,

4612 S. Ashland avė., Chicago, DL 
Užžiurėtojas org. Mataušas SilkaRtaų

3446 S. Emerald avė, Chicago, DL

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.-DRAUGILLAR 
KLIUBAS.

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

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

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

2113—137 st, Indiana Harbor, ladL 
K ierius — Antanas Mikalocz,

2112—137 st, Indiana Harbor, 1b& 
Turtų rašt— Pranas Budis,

Room 22 Palace Hotel,

m Indiana Harbor, Ia&
Maršalka — Konstantinas Baltutis, 

3525 Deodar st., Indiana Harbor, IbL 
Susirinkimai atsibuna nedSHoariB 

po 15-to kožną mėnesį l-mą valaadą 
po pieų, Tony Mikalocz salėje, 

2112 137th st, Indiana Harbor, bE.

LIETUVIŠKAS EXPRESAS.

Pranešu visiems, kad aš laikau 
Ekspresų su pora arklių. Perkraus- 
tymams atlieku darbų 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-TA 
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, ChicagoJIL 

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 DRAUGUOS, 
KURIOS TURI 

"KELEIVĮ” Už ORGANĄ
LIETUV. MOKSLO DRAUGYSTE 

Pitsburgh, Pa.

LIET. NEPRIGULM. KLUBAS. 

Chicago, I1L

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

Prezid. pagelb.— Jonas Šimbelis, 
3253 S. Halsted st, Chicago, I1L 

Prot rašt — P. Keniutis,
3238 So. Halsted st, Chicago, I1L 

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

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

Susirinkimai atsibuna kas paskuti
nę subatų kiekvieno mėnesio, 7:30 
valandų vakare, ” Aušros” svetainė

je, po No. 3149 S. Halsted st Meti
nis susirinkimas pripuola sausio mė- 
nesij. Bertaniniai: Balandžio ir Spa
lių mėn. Pusmetinis Liepos mėn.

TAUT. LIET. DR-STE ŠVIESOS 

ŽVAIGŽDE No. 1, 

Town of lakė, Chicago, HL

Susirinkimai atsibuna kiekvieną 
antrų nedėldienį mėnesio Ciprijoae 

Zotorskio Salėj, 4512 S. Wooa

Valdyba.

Prezidentas — Augustas Barčiuz, 

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

4342 Paulina st, Chicago^H. 

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. Giedrimas, 

4541 S. Hermitage avė., Chicago, DL

Ar turite nusipirkt gražią si daugeliu gražią

POEZIOS
Jeigu dane, 
tai skubėk!
Visose liuosose
Valandos*

r

4

"ją

T«
Ateis, hd biki IMhiimts.
Užjaus skanų, cailjs svietą

Pakils sintis netikėta, 
Atgins soras, veikt, kovoti, 
Reik tik kartais pasvajoti.

KNYGĄ?
Nestuntii 

tlil k»Ift 

Tarės $iag| 
Užsiiiiai.

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

Ta pati knyga gražiais kietais JI 
audeklo, auksuotais apdarais:

Gaunama

“KELEIVIO” KNYGYNE
28 Broadwav, So. Boston, Mass.

■
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glIĮITT/ B jau buvau tikras, kad su caru 

UUnUKlullAA PaL stoj! O tu kur? — Susu- jos’ o aš bučiau jūsų karalium, 
ko caro kareivis, atkišdamas į Poniai ?
durtuvą, kuomet aš jau ren
giausi eiti prie vartų caro rū
mų.

— Noriu matyties su caru — 
sakau.

— Pasportą turi — klausia 
piktai kareivis.

— Turiu, o kaipgi! — sakau, 
išimdamas iš kišenės degtinės 
pusbutelį ir duodamas ją nu
džiugusiam caro ir tėvynės ap
gynėjui.

— Na. gerai! Stupai brat! 
Įėjau i prieseni. randu ten visą 
haremą merginų ir visos pašė
lusiai gražios.

— čevo izvolite? (ko teiksi- 
ties) — Užklausė viena laibu 
balseliu.

— Norėčiau matyties su ca
ru. Esu redaktorium lietuvių 
laikraščio "Keleivio,” Bostone. 
Vadinuosi Velnių ponaitis.

— O. labai malonu! Batiuška 
caras dabar labai lietuvius mė- 

mieliai priims, 
turime Tamstą 

apjieškot ar neturite kokio gin- 
, klo, nes vyrai dabar karėje ir 
męs moteris dabar tą urėdą at
liekame.

Ir ėmė gražuolė pas mane jie- 
škot. Tai pirmą syk gyvenime 
turėjau su moteria reikalus: tai 
yra pirmą syk moteris graibė 
mane iš visų pusių. Tečiau jo
kio kovos Įrankio pas mane ne
rado.

— Meldžiu su manim — pa
sakė.

Perėjus keletą kambarių ma
ne sulaikė — sako, eisiu per
sta tysiu jumis carui.

Neužilgo sugrįžo.
— Batiuška caras laukia ju-

i su.
Įėjau. Caras sėdėjo savo 

i soste, panašiame Į airių vysku- 
Į po sostą, Bostono bažnyčioj. 
Kojos padėtos ant minkšto ak- 

; somų išdabinto dyvono, ran- 
! koj-gi laikė kažkoki dvi knygu- 
ti. Priešais ant stalo stovėjo 

, da apypilnis "monopolkos” pus- 
i butelis.

— Sveiki gyvi I — sakau.
svei-

tuvius ir iš po vokiečio atėmus 
sutrauki po "matuškos” Rusi-

Laiškai iš karės lauko.
Peterburgas, VIE. 15. 14.

Gerbiamieji "Keleivio” skai
tytojai !

Prasidėjus Europos karei vie
ninteliu mano rūpesčiu buvo, 
kaip čia greičiau pakliuvus i 
didžiosios Europos karės vietas, 
kad iš ten prisiuntus "Keleivio” Į...................
skaitytojams teisingų iš karės j?,ia„.ir JUb 
lauko žinių. Ilgai nelaukdamas Į Tečiau Pirma 
sėdau traukinin ir išvažiavau 
New Yorkan.

— Noriu važiuot Europon. —• 
surikau Įeidamas i garlaivių 
kompanijos biurą.

— Taip, bet gal būt po karei, 
ne dabar — sako tarnautojas.

— Tamsta turite žinot, kad 
visokia komunikacija dabar per
traukta ir jokių susinešimų 
tarp Europos ir Amerikos nega
li būt.

— Tai tau ir liuobkis!— ma
nau sau.— Kas dabar daryti... 
Po šimto milijonų, eisiu ir galą 
pasidarysiu iš apmaudo, jei jau 
su "Keleivio” skaitytojais ne
galima pasidalinti teisingomis 
karės žiniomis, tai ir gyvent ne
benoriu... Taip, geriau lai jau 
ant visados bus užbaigta....

Ėjau, kaip tik, pro aukštą tū
los New Yorko Įstaigos bokštą. 
Nieko nė nebemąstydamas Įbė- 
gau Į vidų ir užlipau Į pačią 
viršūnę. Atidariau pačiame 
pašelmenyj langą ir trach-tara- 
rach žemyn. Krisdamas ant 
akmenų maniau jau, jog už se
kundos kitos ir kaulelių nebe- 
susirinksiu — tik iš sykio pa
jutau, kad pradedu skrist aug
štyn, vietoj, kad pult ant že
mės.

— Kas do velnias — ma- 
Nejaugi mane su ”du- 
kunu Į dangų angelas 
kaip nekaltą panelę Ma-

Poniai ?
— Eee...
— Tai tu, brol, parašyk, 

kad visi lietuviai, kaip Rusijos, 
taip ir Amerikos padėtų man at
sigint priešą ir butų ištikimi!... 
Nebijok, brol, veltui triūsas ne
nueis... Rublių aš turiu da už
tektinai... Juk ten Lietuvos di
desnė pusė laikraščių jau man 
atsidavę su dūšią ir kunu, o gir
dėjau ir Amerikoj yra man prie
lankių... Kai aš Vokieti sumušiu, 
tai jus gausite visą krūvą mani
festų...

— O kokiu? —paklausiau ne
iškentęs.

— Ot, bra kokių! Ant geriau
siai Įtaisytų kartuvių jus kar
ti paliepsiu. Kalėjimą naują 
Vilniuje pastatysiu ir šimtus 
mažesniuose miesteliuose. Sibi
rą koki nors naują jums suma
nysiu. Apie Lietuvos autonomi
ją galėsite sapnuot o lietuvių 
kalbą galėsite už dantų pasilai
kyt. Mokyklas galėsiu pakeist 
kalėjimais... Juk kuriems vel
niams mokyklos reikalingos? — ■ 
Tik maištininkų jos privaiso... 
Ot, kaip!

— Eee...
— Tai. kaip brol, parašysi?... 

Aš tau tuojaus rublinių krūvą 
duosiu ir medali užkabinsiu.

— Pasilaikyk juos, care, dei 
savęs! Męs socijalistai švilpiam 
ant tavo rublinių ir medalių!

— Kaip, tu Socijalistas?
— Eee....
— Apsaugok Viešpate!... 

Caras ėmė žegnoties ir kniūp
sčias nusiritęs nuo sosto, ku
liais pasileido palei rumus bėgt, 
tik duris ir grindis girgždėjo. 
Aš taipgi urnai išėjau. Išeida
mas mačiau, kad net karėms 
mano padovanotą degtinės pus
buteli trenkė Į žemę ir pasilin- 
kęs čiaudėjo...

Velnių ponaitis.

*

Redakcijos atsakymai.

bato 
daly-

nau.— 
šia” ir 
dumia, 
riją?

Apsižvalgiau, žiuriu-gi ma
no lietsargis (parasonas) užsi- 

'' kabinęs už švarko, atsidaręs, o 
vėjas neša mane vis augštyn ir 
augštyn. Tokiu budu buvo jis 
man vietoj orlaivio.

— O tai šventas prietikis!— 
sušukau nustebęs.— Taip pi
giai galėsiu pasiekt Europą. 
Vėjas tik sušvilpė, suužė ir va
liai nešti mane— tiesiai Į jūres. 
Neužilgo sutemo naktis, vėjas- 
gi mane nešė ir nešė, tyliai, iš- 
lengvo, augštai padebesiuose.

Apie 10 vai. vakare pajutau, 
jog aš alkanas. Apgraibiau ki
šenes ir radau dvi sudžiuvusias 
"krekias” ir sutriuškinęs su ge
ru apetitu — saldžiai užmigau, 
atsirėmęs į lietsargio iškiestas 
sprenžinas.

Anksti ryto pabudęs nuo sun
kaus kosulio, pamačiau, kad aš 
skrendu netoli kažin kokio dide
lio miesto. Neužilgo aš jau 
skraidžiau virš augštų mūrų. 
Žiuriu, svarstau, trinu akis — 
gi ne kaip kitaip,— tai Peter
burgas. Mano lietsargis-aero- 
planas užsikabino už Isakijaus 
Soboro viršūnės ir aš atradęs 
dureles, laimingai nulipau že
mėn. Na, manau, ilgai nelau
kęs drošiu pas carą su vizitą. 
Pažiūrėsiu ką jis apie karę ma
no, o kas svarbiausia, ar neža- 
da-gi Lietuvai autonomijos.

Čia sėdęs į rusiško vežiko 
ratus sušukau: ”Į žiemos rū
mus. Pusrublis."

Važiuodamas manau, kaip 
čia dabar pakliuvus pas carą, 
juk, tie šunsnukiai sargai ma
nęs neprileis. Beje, kam aš ir 
galvą ant pečių turėčiau? Pa
matęs geltonai-žalią iškabą 
"Kazionnaja vinnaja lavka” —

Zdravstvuite! Sveikas! 
kas! Tamsta lietuvis ?

i — Taip.
į Caras širdingai ištiesė 
padą. Nesupratau kame
kas. Palaikęs atkištą koją su
riko:

— Na, palaižyk brol padą! 
Aš dabar myliu lietuvius!

Paglosčiau carui koją:
— Nuleisk koją Tamsta —. 

sakau — nes da gali mėšlungis 
sutrauki.

— Kaip tai? Nenori laižyt?
— užklausė nusistebėjęs.

— Neturiu apetito!
— Tai keistas iš tavęs lietu

vis! Visi lietuviai, kurie pas 
mane ateidavo, kaip štai: Yčas, 
kun. Laukaitis ir k., visuomet 
skyles mano paduose belaižyda
mi padarydavo, bet aš lietuvius 
myliu ir jiems tą pavelydavau... 
Aš, brol, net lietuviškai moki- 
nuosi!... Ot, kaip!... Pažiūrėk!

čia jis man parodė lietuvišką 
Damijonaičio elementorių "Lie
tuviškas pradžiamokslis.”

— Sėsk, brol, apie Lietuvą 
pašnekėsim!... Aš dabar taip 
lietuvius myliu, kad apie juos 
ir dieną ir naktį kalbėčiau... Po- 
nimaješ, brat?

— Eee...
— Ot, brol, ką aš pasakysiu: 

Lietuviai geri žmonės, jie vi
suomet man buvo ištikimi. Kas 
kita su lenkais, tie, buntovšči- 
kai, kelia maištą 
tonomijos, aš jų 
ginsiu, o jei nori 
tonomiją ima.
kas kita. Aš norėčiau, kad ir iš 
po vokiečio visus juos sutraukt, 
jie ramus žmonės, prieš mane 
revoliucijos nekels...

čia caras nusispiovė ant grin
dų ir sako: Sveikas! — Ačiū
— atsakiau. Užsivertęs kelius 
gurkšnius truktelėjo iš pusbute
lio ir padavė butelką man.

— Tu, brol, lietuvių laikraščio 
redaktorius iš Bostono, a?

— Taip.
— Tai tu, brol, aprašyk Į 

savo "KeleivĮ,” ką aš tau sakau, 
kad aš labai, labai myliu lietu
vius !... Aš noriu, kad visus lie-

k

ir šaukia au- 
Varšavos ne- 
lai sau ir au- 
Su lietuviais

E. Dubėnui.— Jeigu esate 
lietuvis ir rašote i lietuviš
kus laikraščius, tai ir pa
vardę rašykit lietuviškai. 
Kas galėjo manyt, jog jus 
pasirašote ”Doobenas.”

Kaslink klaidos, tai ne 
męs ją padarėme. Pas mus 
tebėra rankraštis, kuriame 
skamba: „užkviesta visos 
dr-jos.” Toliau- gi apraši- 
nėjate, kaip šv. Jurgio drau
gija atsisakė nuo dalyvavi
mo. Rašykite aiškiau, tai 
nereiks dejuoti už savo klai
das.

K. Bugieniui.— Nedėsime. 
Vieta brangi. Ginčai-gi tu
šti, juk tasai žmogus nebuvo 
įvardytas, o tik raidėmis pa
minėta. Sekanti syki pana
šiems korespondentams 
mus nebus vietos.

Povui.— Drg. S—ko 
respondenciją dėdami 
manėme, kad jis draugą 
kritikuotų, bet dėjome, 
buvo daug sveikų minčių iš
reikšta, apie darbą ir dar
bininkų padėjimą. Nebeap
simoka ginčyties.

Lietuvoj Augusiam.- Ne
parašėte nė kas tą pikniką 
rengė. Jei girtas senis su 
boba susipešė, tai laikraš
čiui maža naujiena. Nedė
sime.

C. Nartai.— Ačiū už juo
kus, patalpinsime, tik ne 
taip greit.

Jonui Griškai.— Taip Ta
msta, visoki komunikacija 
nūnai sustabdyta ir joki lai
škai Lietuvon, nė iš ten eiti 
negali.
Nekaltam avinėliui.- Svei

kas, pasirink kitą slapyvar
dį, nes tokiu slapyvardžiu 
jau nuo tūlo laiko pasiraši
nėja kitas musų bendradar
bis.

Apie grąsinimus, kad nei
ną išpažintin ir nemoką 
kun. $6.00 negalės dirbti 
„drataunioje,” — nedėsime 
— kunigai visur žmones 
mulkina, nes jų toks ama
tas. Ant klausimo atsaky
sime laišku.

pas

ko- 
ne- 
su- 
nes

v

John Conser.— Klausiat,! 
ar bus "Keleivije” vietos 
pradėtam jūsų vertimui. 
Geram veikalui, ar jis ori- 
ginalis ar vertimas, ”Kelei- 
vije” visuomet vietos bus. 
Teiksitės išvertę prisiųsti— 
pažiūrėsime. Iškalno nieko 
negalim pasakyti, nes neži
nom, ką verčiat.

Dr. B. 6. WERIICK
LIETUVIŠKAS D-RAS

Gydo visokias vyrų, moterų

“• n TEISINGOJ ( 
i r /ISLAPTlJ

MOTERŲ LYTIŠKOS HIGUENOS 
KN1NGELE

Šikaiagciž ,varbu yerekoityti kiek- 
vieaam/VYRUL MOTEREI ar MERGI
NAI. Ji viu«oi> Ilgiai naudinga ir žingeidi 
Ji parašyta labai užimančiai ir gausiai 
paveiksluota. Prisiųsk SSc krasos ženk
leliais. o tuojaus aplaikysi tą žingeidžią 
knmgelą. Adresuok:
Mb lf i r sIrTlV .Y^^rno

SKAITYTOJŲ ATTDAL
Mainydami adrssa, pranaikit redakcijai per atvirutę, pasilaikydami 

kamiaua nurodytos torams. Jeigu kuriama per atvirutę neparanku pripil- 

dykit ta blanke ir prisiuakit redakcijai. Adresas mainyami galvis vardę pa

rašykit raide į raidę taip, kaip užrašyta ant tos gaivia kampo, tada ilvsng- 

sim daug nesmagumu ir patįs gausite visada laikraštį.

PERMAINAU ADRESĄ
•bras AonnaAa:

Pa verdi ir vardas..........................................................................................................................................................

No. Btroct,

Miestu ir valstija

Gydo visokias vyrų, moterų b 

vaikų ligas; net ir chroniškas ligas.

Priėmimo valandos: nuo 1 iki 4 

po pietų ir nuo 6 iki 9 vakare. (SS) 

Telefonas,

259 Hannover st, Bcstcn, Mass

APTIEK*
galit susikalbėt

LIETUVIŠKAI IR RUSIŠKAI

Vaistus sutaisom nuo visckių ligų 
ir su didžiausiu saugumu. Užlaiko
me ir Trejų devyrerių, kaina 20 c. 
už boksą. Galit susikalbėt pas mus 
savo kalba. (18)

S. FELDMAN
310 Hamson avė., Boston, Mass.

UiMzkis D-ras M. ZIsibn&
7 Ptmeiter St

Boston, Mass.

Visokias ligas gy 
dau pasekmingia- 
usiai. Ateikit tie-

1 siok pas mane 1 
trepais į viršų tik 
neikit į aptieks:

, mano darys bal-
1 tos arba telefoną 
j duok o ai ateaiu.
i Ofiso valandos
, Nuo 9 iki 11 ryte
I nuo 1 iki 2 ir 0 iki

8 vakaro. Telephone 1967—3 Richmotv

H-Z393 puotuųotjj auoųddĮaj, aje^BA 8 

Gyv. 155 Chestnut str., Chelsea Park

No. Strset

Miestu ir valstija...................................................................................................................................................................................

Pasarga: Kiekvienas “Keleivio” skaitytojas gali iinot kada prenumerata 

už laikraštį pasibaigė tėmijant ant adreso raudono sklypelio, kur gale skai

tytojo pavardės yra numeriai. Ant keno adreso stovi numeriai 28-4, reiškia, 
kad pasibaigia su laikraščio No.28 1914 m. Kurių pavardes gale stovi 15-4, 
tų penumerata i šsibaigė su laikr. No.15 ir turi atnaujint ar paprašyt redak

cijos, kad nesulaikytų. Taigi gerbiamieji skaitytojai, atkreipkit atidų ant 
šitų nurodymų ir matydami savo prenumeratų išsibaigusia tuoj atsiliepkite.

Su pagarba “KELEIVIO” Administracija.

M. Gaili van Co.
Utlaiku geriauaį

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

ko Cigarus.
Meldžiame užeiti o visados rasite 

gražų patamavimę.

362 2nd st.,

•PŪKI DOVANA
KNYGA SVEIKATOS bei 
naujausio mokslo Ir ką rei
kia daryti apsirgus, talp-pat 
ir kur greit išsigydyti, ly
giai ta knyga

“DAKTARAS”
parodo, kaip 
nuo Ugrų apal< 
saugoti.

JOHN KULBOK CAFE

Sveikas gyvas brolau! Seniai ma- 

nors į kitą mies-

O ne, da 

vis Ha 

gyvenu, 
senia’ 

krašte 

kiaus ir ne

randu JONO 

KULBOKO.

O, brolau, 

jau jis persi

kėlė į kitą 

vietą, ana 

ant kampo 

So. 1-rmm ir 
Wythe ava. 

Dabar jis ten įtaisė visokius paran

kamus ir gražius kambarius nakvy

nėms. Vasarą kambariai vėsus, o 

žiemą šilti. Todėl visiems gali pa

bart atsilankyti į

JONO KULBOKO CAFE
291 Wythe avė, Brooklyn, N. Y. I 

I

pat 
bet 

tam 

lan-

AR NORI. KAD MYLĖTŲ 

MERGINA?

Jeigu nori, tad pasipirk

n

k 1

CREST KENDŽIŲ

o ji niekad nepamirš jus, nes 

kendžių gardumas priverčia ją 

jus mylėt. Reikalaukit visur ir 

visada Lowneys Crest Kendžių. 

•Jeigu negali gaut kitur, tai pri- 

siųsk mums dolerį, o gausi vie

ną svarą geriausių Amerikoj iš

dirbtų kendžių.

K. ŠIDLAUSKAS
Generališkas agentas Bostonui

226 Broadway
SO. BOSTON, MASS.

M

ŠITOJ KNYGOJ "DAKTARAS” 
pamokina kaip ir kur ano visokią ligą gerai 
išsigydyti, bet taip-pat labai gražiai, kaip 
tikras ttvas pamokina ir kaip no visokią li
gą apsisaugoti.

KNYGOJ “KANTARAS” labai daug ap
rašo apie vytą ir motetą dorą bei morališką 
lytišką gyvenimą ir aiškiai, atvirai taip išdio 
tmžja, jog kitose knygose to visko negali at
rasti. Šita knyga kiekvienam užaugusiam 
vyrui ir moterei labai reikalinga turiti, kad 
žinoti kaip ir ką daryti, seniems ir jauniem* 
ir kaip laimingai gyventi. Čion viską negali
ma aprašyti, bet tik perskaičius knygą atra
site.

ŠITA KNYGA ūliustruots puikiais moka 
liškais paveikslais ir apie žmogaus kūno na- 
budavojimą su visokiomis paslaptybtaua 
užaugusiems žmonoms tinkama.

YPATINGAI serganti, nusilpniją, enki fo
rą, pasigadiną per jaunystės klaidas ir vargi
nami visokiomis, kaip paprastomis šviežio
mis teip užsisenėjusiomis ligomis, šitoje kny
goje atrasite tikrą rodą.

JEI sergi ant kokios nors ligos, tai pirmiau 
ne kaip kreipsies prie kokio nors gydytojaus, 
arba vartosi liekarstas, reikia perskaityt kny
gą “Daktaras'!, nes didelės daugybes žmonią. 
kurie tik perskaitė šitą knygą, išsigydė.

TODĖL, kad ta knyga dėl labo visuome
nės išduota, tai kiekvienas ją apturės VISAI 
DOVANAI, kuris tik atsiąs keletą štampą ai

REIKALAUK DAR ŠIANDIE, ižktrpanl 
apgarsinimą ir adresuok teip:

The Ptiiladalphla M. Gliiic,
H17Wa!nut st.,

PHILADELPHJA, PA.
TĖMYKIT VYRAI IR MOTERIS! Kad 

sergi, janti*” nors nesveikumą ir reike
lanji geros, teisingos pagelbos, kad kumpam 
laike galėtum išsigydyt, tai atsišaukiu prie 
Profesionališko Daktaro, Pb. M. Klfnikoo 
lietuviškoj kalboj. Rašyk arba ateik.

OFISO VALANDOS KASDIEN 
ryto iki < po pietą. Nedėlioj iki 3. O 
ka ir pėtuyčioj vakare nuo 6 iki 8.

ir kitokius Kubus
Duokit pasiūt mums!

Užtikrinam kad Jus sučSdysite 
pinigų ir turėsite gražius rubus. 
Męs imam materiją iš gerųjų fir
mų ir primieruojam rūbą pagal 
žmogų, todėl nesudarko žmogaus 
išveizdos ir būna tvirtesni.

Gsres qnm Siutus Ir Onrkutus 
pigiausiai Ir pnl.

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

U-

■Utį

“NEW PERFECTON 
VIRĖJA

Užlaiko virtuvę švariai, ir jos šeimyna 
gyvena gerai, praleidžia mažai, nes ji 
vartoja

Nčw Iter/ection
w i < tx i;i i i s ■ a vi »

Oil Cook-stove
New Perfection pečius No. 5 su beug- 
niniu virėju, yra paskiausis pagerini“ 
mas tų pečių. Beugninis virėjas yra 
sudėjimas pečiaus ir virimo įtaisos. Yra 
tai dalis pečiaus, kur gali virt be jokio 
vargo ir prižiuros.
New Perfection nepadaro jokio nesva
rumo arba karščio virtuvėj. Prekiuoja 
kurui mažiau kaip kiti pečiai.
New Perfection pečiai su 1,2, 3 ir 4 
knatais. Geležinis šildytojas ir virimo 
kninga duodasi dykai su kiekvienu pe
čium. No. 5 turi šutinimui ir apkepini* 
raui jtaisas. Jos taipgi galima gaut 
atskirai dėl kitų pečių.
Pas visus pardavėjus visur, arba rašyk 
reikalaudamas kataliogo.

STANDARD OIL CO
•f New York 

Ntw Yerk



užmoktu agon-

cnueo, m.

“Keleivio” Kalendorius
1914 mtia: ju atspauzdiotas. 

Šių metų kalendorius daug didesnis už 
pernykštį, 128 puslapių.

TTTRIJSnrS:

inonmoioioioioiacoMaoioioicioioro^

Visokios Žinios.

Korespondencijos

NEUŽMIRŠKIME IR NA
MINĖS KARĖS.

"Appeal to reason” rašo: 
"Kuomet viso pasaulio 

akįs atkreiptos į Europą, 
nereikia užmiršti ir tos 
žiaurios klasių kovos, kuri 
dabar siaučia Coloradoj. 
Jei šitoj kovoj John D. Ro- 

, ckefeller apgalės sukilusius 
‘ savo vergus Coloradoj, tai 
I sekantis jo žingsnis bus pa

vergti darbininkus kiekvie
noj valstijoj. Jeigu jam pa
siseks visuotinas suėmimas 
ir uždarymas kalėjiman 
darbininkų vadovų Forbes 
ir Ludlow apygardose, tai 
sekantis jo žingsnis bus įgy
ti galutiną kontrolę ant fe- 
deralės valdžios Washingto- 
ne. Ir jeigu Rockefellerio 
bizniui tuomet bus reikalin
ga karė su svetima šalimi, 
Washingtonas tą jo norą 

p tuojaus išpildys, taip kaip 
!• beprotiškas kaizerio palie

pimas stumti karėn Vokie
tiją buvo išpildytas Berlyne.

"Dabar yra laikas Ameri
kos darbininkams apsisau- 
got. Laukti, pakol valdan
čioji klasė visai įsivyraus, 
darbininkams reikštų sav- 
žudystę. Tuomet bus jau 
per vėlu. Todėl nė vienas 
susipratęs darbininkas lai 
neužmiršta svarbiausio 
šiandieninio reikalo prieš 
Amerikos visuomenę, o tuo 
reikalu yra: Colorado turi 
būt nuo Rockefellerio pa- 
liusuota!"

"Appeal to Reason” agi
tuoja, kad teisėjas McHen- 
drie, aiškiausis Rockefelle
rio įrankis, butų tuojaus 
numestas nuo savo sosto. 
Tas teisėjas paleido iš kalė- 
i’imo profesijonalį Rockefe- 
lerio razbaininką, užmušu- 

sį darbininką, o unijos or
ganizatoriaus Uhlicho ne
leidžia už jokią kauciją.

Uhlich sėdi Los Animas 
kalėjime su savo draugais 
jau septintas mėnuo. Štai, 

- kaip jis pats apie tai rašo: 
"Daugelis iš musų čia sė

di jau pusę metų su viršum 
be teismo ir nė po kaucija 
jų neišleidžia. John Uri 
ypač reikalauja pagelbos, 
nes tai senas žmogus ir sun
kiai serga; jeigu tuojaus jo 
nepaleis ant saulės ir gryno 
oro, jisai mirs.

"Kada buvo čia milicija, 
jie kankino kankinius kuo- 
žiauriausiu budu, badydami 
durtuvais kojas per kiauras 
naktis, kad nedavus žmo
nėms užmigti ir tokiu budu 
privertus juos prisipažinti 
prie prasižengimo, kurio j’ie 
nėra papildę. Kalinius iš
veža slapta į kompanijos 
agento Northcute’o ofisą 
ir tenai vėl juos kankina.

"Kalėjimas šitas yra pri
vatinis, užlaikomas kasyklų 
savininkų; jie kiša šičion ką 
tik jie nori, kas tik prieš jų 
reikalus kuomi nors nusidė
jo.

"Šičion sėdi vienas mano 
draugų, Mike Zuzie, kurį 
jie kaltina už pasikėsinimą 
prie žmogžudystės, ir tai 
ne už vieną pasikėsinimą, 
bet už penkis, nes tame au- 
tomobliuje, į kurį, kaipo jie 
melagingai tvirtina, jis šo
vęs, buvo 5 kompanijos raz- 
baininkai.

"Kompanijų agentai, ku
rie užima visas valdžios vie
tas, juokiasi iš įstatymų ir 
elgiasi su darbininkais taip, 
kaip jiems patinka.”

Francuzai nutraukė gedu* 
Bus nuo Strassburgo 

stovylos.
Pereitoj sąvaitėj Paryžiu

je buvo nepaprastai entuzi- 
jastiška patriotų demonstra
cija. Atėius žinįai, kad 
francuzų kariumenė sumu
šė Alzase vokiečius ir ketina 
traukti į Strassburgą, tūk
stančiai francuzų susirinko 
ant Place de la Concorde ir 
nuplėšė nuo Strassburgo

stovylos gedulių skraistę, 
kuri buvo užkabinta 40 me
tų atgal, kuomet po dideliai 
kovai prusai atėmė iš fran
cuzų Strassburgo miestą.

Place de la Concorde yra 
įdomiausiu skveru netik 
Paryžiuje, bet gal ir visam 
pasaulije. Viduryj skvero 
purkščia du milžiniški fon
tanai. Tarpe fontanų stovi 
dailus keturkampis stulpas, 
3,000 metų senumo, atga
bentas Frąncuzijon dar 
Liudviko Filipo. Apie tą 
viską ’rymo milžiniškos 8 
moterų stovylos. Kiekvie
na tų stovylų reprezentuoja 
didesnį Francuzijos miestą, 
būtent: Lillę, Bordeauxą, 
Romen’ą, Brestą, Marseille- 
s’ą, Lyon’ą, Nantes’ą ir 
Strassburgą.

Kuomet vokiečiai 1875 me
tuose Strassburgą užkaria
vo, linksmi francuzų sostinė 
Paryžius apsidengė gedu- 
liais. Paryžiečių širdgėla 
buvo taip didelė, kad jie už
dengė Strassburgo stovylą 
juoda skraiste, kuri kabojo 
iki šiol, visuomet jiems pri
mindama tą skriaudą, kokią 
vokiečiai buvo padarę fran
cuzų tautai.

Bet šiandien yra kitaip: 
Juoda gedulių skraistė nuo 
Strassburgo stovylos šian
dien vėl nutraukta, o papuo
šta gėlėmis ir vainikais. Ir 
laike tos ceremonijos fran
cuzų entuzijazmui nebuvo 
rubežių. Griežė muzika ir 
tūkstančiai paryžiečių dai
navo tautišką savo himną 
Marselietę.

3 milijonai rusų gatavi .į 
mūšį.

Romoj gauta iš Peterbur
go žinia, kad Rusija turi jau 
sumobilizavus 3,000,000 ka
reivių. Vienas milijonas iš 
tų dabar traukia ant Vo
kietijos ir esąs j’au už rube- 
žiaus; kitas milijonas siun
čiamas Austrijon; pusė mi
lijono stovi Turkijos ir Ru-, 
munijos pasienije, ir pusė 
milijono kareivių esą atsar
goj. Rusų kariumenei vado
vauja didis kunigaikštis Mi
kalojus.

Anglai paėmė 2 vokiečių 
laivu su pinigais.

Iš Lisbonos (Portugali
joj) pranešama, kad ties 
Oporto 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.
žmonių pinigai bankose eis 

karės reikalams.
Sudėti Vokietijos bankose 

žmonių pinigai likos paimti 
karės reikalams. Tokių pi
nigų buvo $7,500,000,000.

Priežastis tokio jos pasi
elgimo — šeimyniškas nesu- 
tikimas. Jau bene trečiu 
kartu dėl tos priežasties ji 
bando atimt sau gyvastį ir 
vis tais pačiais nuodais. 
Kaip ji, taip ir jos vyras yra 
dievobaimingi katalikai.

F. J. L.

MONTREAL, CANADA. 
Patriotizmo apsvaigime.
Rugpiučio 10 d. rusų, an

glų ir francuzų patriotai, 
susivieniję į vieną būrį, su
rengė demonstraciją ir pas 
tų trijų tautų konsulius iš
reiškė užuojautą Europos 
karei ir didžiavosi, kad esą 
pasirengę važiuoti karėn. 
Mat, ištroško savo brolių, 
darbininkų šilto kraujo. 
Rusų konsulis pasakė pra
kalbą išreikšdamas nuomo
nę, kad kaip Europoj, taip 
ir čia tų trijų tautų žmonės 
turi vienyties ir eiti padėti 
kariaut su priešais už tėvy
nę ir caro Mikalojaus gar
bę. Pabaigoje sako: "Da
bar už paaukštinimą Rusi
jos garbės, visi ištarsime — 
"ura.”

Daugybė patriotizme ap
svaigusių žmonelių šaukė 
carui Mikei: "ura!”

Daugumos žmonių tebė
ra nenudžiūvę veidai nuo 
ašarų išspaustų kruvinojo 
Mikės nagais, tečiau savo 
patriotiškame užsidegime, 
jie vėl akli liko ir vėl tam 
budeliui šaukia pagarbą ir 
pasirengę už jį savo brolius 
žudyti. Kas-gi daugiau jei 
ne patriotizmas jiems akis 
apmuilino.

Vladas Bagočiunas.

Cukraus svaras jau 10c.
Chicagoj cukraus kaina 

pakilo jau iki 10c. už svarą. 
Taip-pat pabrango ir kiti 
daiktai. Mat, kilus Euro
poj karei, Amerikos kapita
listai nutarė, kad prie tos 
pačios progos ir čia galima 
žmones plėšti. Moterų or
ganizacija Chicagoj nutarė 
nepirkti mėsos ir tokiu bu
du boikotuoti augštą jos 
kainą.

Sužeista 26 pasažieriai.
Netoli Nashvillės, Tenn., 

14 rugpiučio nusirito nuo 
geležinkelio du vagonai. 
Katastrofoj sužeista 26 
žmonės, 9 iš jų gal mirs.

Lietuvė norėjo nusinuodyt.
Iš Girardville, Pa., mums 

rašo: Rugpiučio 10 d. čia 
kėsinosi nusižudyt J—kie- 
nė, gyvenanti ant Ogden ga
tvės. Ji atsigėrė nuodų, ką 
bambadierius arba tarako
nus nuodija, ir buvo jau 
sunkiai apsirgus; vyras at
sisakė ją gelbėt, net ir dak
taro nešaukė, tai atvažiavo 
iš Baltimorės jos motina, 
pašaukė gydytoją ir J—me
nė tapo išgelbėta.

GARDNER, MASS. 
Na-gi ir "sukritikavo.”

Musų klerikalų šv. Petro 
ir Povilo draugija pasigar
sino rengianti prakalbas pa
minėjimui spaudos atgavi
mo sukaktuvių, kuriose bu
sią kritikuojami socijalis- 
tai. Paskirtą rugpiučio 9 
dieną susirinko visi fanati
kai ir net tie, kurie jokių 
prakalbų nelanko, pamatyt 
kaip tuos socijalistus kriti
kuos. štai pasilipa ant pa
grindų kun. Meškauskas ir 
du klieriku, Petraitis ir Juš- 
kaitis. Kun. Meškauskas iš 
Athol, Mass. atsivežė ir baž
nytinį chorą. Choristai sil
kių balsais užtraukė himną 
ir da kelias dainas. Paskui 
kunigėlis trumpai paminė
jęs spaudos atgavimą, pra
dėjo girties, jog spaudos at
gavimas tai esą kunigų ir 
klerikalų nuopelnai. Bet 
kai atsistojo kalbėti Petrai
tis, tai buvo ko pasistebėti. 
Jis visupirmu pasakė, kad 
nevalia iš publikos duoti 
klausimų. Na, ir kad atida
rė tas auksaburnis savo žio
tis, kad pradės šaukti: Soci- 
jalistai pagonįs, griovėjai 
tautos, tikybos, mindžioto- 
jai šventųjų paveikslų, pa
leistuviai ir t t. Čionai pa
sipylė balsai iš publikos: "O 
iš kur imasi Macochai, Šmi- 
dtai? Šalin šmeižikai! Čia 
tokių nereikia!" Kįlo triuk
šmas. Publikoj šaukia: Man 
balso, man balso!” Tada fa
natikai pasistatė 2 policistu 
ir t aip per visas prakalbas, 
kaip tik pradės meluoti, tuoj 
publika ir šaukia: šalin Ma
cochai ! Tie "Macochai" 
matydami, kad čionai jiems 
ne Atholas, ir ne pasiseks 
suvilioti žmones, pasidarė 
minkštesni. Klausimus pri
iminėjo raštu, bet publika 
griežtai pareikalavo, kad 
butų klausimai duodami 
viešai, žinoma, turėjo su 
daugumos balsais sutikti. 
Klausimų gavo kuoįvairiau- 
sių: Kur pekla, dievas, 
dangus? Kodėl šunįs geriau 
mylimi turčių, negu darbi
ninkai? Kodėl kunigai 
priešingi darbininkų judėji
mui? ir 11 Ištiesų jie su

savo kritika patįs save su
kritikavo.

Vyručiai, jums Gardne- 
ryj nėra vietos, nes vietiniai 
žmonės jau pažįsta vilkus 
avies kailije.

Zanavikas.

nori turėti, todėl ir liepos 
19 d. jokių klierikų su pra
kalbomis piknike nebuvo.

J. Lietuvis.

TOLEDO, OHIO. 
Nauja L. S. S. kuopa

Susitvėrus naujai L. S. S. 
229 kuopai ir pas mus vie
šas veikimas pasididino, 
nors lietuvių skaičius čia 
ir mažas. Jaunutė kuopa 
darbuojasi gana energiškai 
ir pasekmingai. Susirinki
mai esti per mėnesį po 2 sy
kiu, kame daugiau susipra
tę nariai aiškina naujiem- 
siems dalykų stovį.

Lietuvių čia yra apie 40— 
60 asmenų. Laike 2 sąvai- 
čių kuopos gyvavimo, narių 
greit bus jau apie 10.

Rugpiučio 16 d. turėjome 
net bendrą lietuvių išvažia
vimą į parką. Kuopos or
ganizatorius pasakė jautrią 
prakalbą apie karės pragai
štingumą, aiškindamas, jog 
šiandien tik vieni socijalis- 
tai bepalaiko V Dievo prisa
kymą: "Neužmušk," pro
testuodami prieš karę. Vė- 
Jiau aiškino apie reikalingu
mą pašalpinės draugijos. 
Vienbalsiai nutarta sekantį 
nedėldienj sueiti pas A. Pi
lipavičių ir sutverti pašel- 
pos draugiją.

Buvo žaidžiama, imama 
paveikslai ir t. t. Visi išsi
skirstė linksmi ir užganė
dinti. Lašakė.

FITCHBURG, MASS.
Į "Keleivio” N. 31 buvau 

parašęs žinią apie Liet Jau
nimo pašelpinės dr-jos pik
niką. Teisybė buvo blaivus 
piknikas, bet apie prakal
bas, ten padaryta klaida. 
Kalbėjo ne klierikas Petrai
tis, bet, drg. M. Husevičius 
L.S.S. 40 kp. narys ir mėgi
no atsakinėti ant klieriko 
Petraičio užmetimų apie so
cializmą.

Lietuvos jaunumenės dr- 
ja yra laisva ir nieko bendro 
su klerikalų kalbėtojais ne

DETROIT, MICH. 
Paskaitos ir prakalbos.

Liepos 26 d. L. S. S. 157-ta 
kp. parengė paskaitas ir 
prakalbas. Paskaitos buvo 
skaitoma temose: 1) "Dėl 
ko męs turime būt socijalis- 
tais?” — skaitė drg. Kazys 
Stankus ir 2) "Žmogaus 
kraujas ir jo veikmė žmogu
je” — drg. D. Kasparka. 
Pirmoji paskaita, kaip ma
tyt iš temos, butų buvusi 
gal ir gana naudinga, bet ją 
reikia pavadinti nevykusia, 
nes skaitė suvis silpnai ir 
dauguma nesuprato apie ką 
skaito. Antroji D. Kaspar
uos paskaita buvo naudin
gesnė, nes buvo aiškiau 
skaityta. Buvo aiškinama 
ir rodoma, kokiame stovy
je kraujas yra pas nekurius 
gyvūnus ir pas žmogų. Kad 
geriau tą visą paaiškinus, 
prelegentas turėjo tam ty
čia ir gyvūną (varlytę) ir 
per mikroskopą rodė publi
kai, kaip jos gįslose kraujas 
plaukia. Žmonės tuom la
bai įdomavo. Kai pradėjo 
rodyti, svetainėje kįlo dide
lis triukšmas, mat, kiekvie
nas norėjo pamatyti kaip 
per mikroskopą kraujas iš
rodo.

Paskui kvartetas sudaina
vo gražiai dvi daini: "Pas
kutinį jau kartą šiandiena" 
ir "Į kovą." Publika garsiai 
plojo dainininkams.

Paskui da kalbėjo drgg. 
V. Ambrazaitis ir D. Kas
parka ; pastarasis vykusiai 
atsakė klierikui Pr. Rusiui 
ir B. Montvidui (A. Antono
vo broliui) į jų nepamatuo
tus užmetimus socijalis- 
tams. Jis pabaigoje kvietė 
klerikalus ir tautininkus 
stoti su socijalistais į disku
sijas, kurios bus tam tyčia 
surengtos.

Prie L. S. S. 157 kuopos 
prisirašė 6 nauji nariai. Pu
blikos buvo pilna svetainė.

Genių dėdė.

lie-
J. ANDRIUŠIS

Geria usis 
tu vys 

Fstagrafatis 
Traukiu pa

veikslus gra
žiai ir pigiai 
nežiūrint skir
tumo oro. Ant 
kiekvieno tu
zino paveikslų

■ pridedam DOVANŲ vien} didelį. 
: Esant reikalui einam fotografuoti į 
:*namus. Paveikslai artistiški!

J. ANDRIUŠIS
: 458 Breadway, Se Boston. Mass.

Akušerka
Pabaigusi kunąWMums Medleal 

Ccllege, Baltimore. Md.
Pasekmingai otlieka savo darbf 

prie gimdymo, toipgi suteikia vi

sokias rodąs ir pageibf invairiose 

moterų ligose.

1. JUvpKnC srtiEJlr7tlit. 
SO. BOSTON, MASS.

"KELEIVIS"
Parankiausias dari 

laikraštis. Kaina Amerikoj 
metams tik...................$1.50.

MICHIGANO FARMOS.
George W. Swigart, savininkas Swigart žemės plotų, praneša, kad An- 

jton Kiedis toliau nėra jo darbininku. Lietuviai visose Suv. Valst. žino po

no Swigarto laukus Michigane. Didelė daugybė lietuvių turi jo žemlapį. 

Tas žemlapis parodo šiuo miestus Wellston ir Peakock, kuriuos Swigart įs

teigė. Jis pasiūlo daugiaus apielinkėj Peakock ir čion bus ateityj lietuviškas 

miestas. Wellston, 12 mylių į žiemius nuo Peakock yra Michigano farmų 

raštinė, yra 8 automobiliai, su kuriais vežame parodyti farmas. Ponas Swi- 

gart parduoda laukus pats tiesiog lietuviams, tuo budu jis apsaugoja nuo mo

kėjimo nuošimčių agentams. Jus pirkdami nuo jo, žinote ką perkate. Jis 

daro didžiausį biznį Michigano valstijoj, jis pirkikų veža pilnus karus pa

rodymui savo žemės kas dvi nedėlios. Klausk ekskursijos dienos ir kek tau 

kaštuos; nieko nereikalaujam už vežiojimų automobiliais. Turi 50,000 Skė

rių, iš kurių galima pasirinkti. Jo lietuviškos kolonijos Mason, Manestee ir 

Lake pavietuose, ir tai didžiausios Suv. Valst. Jis yra pardavęs šimtus far

mų lietuviams, kurie čion apsigyvenę daro gerų biznį ant šios žemės. Jeigu 

tu neturi žemlapio tai rašyk mums tuojaus ir gausi vienų, taipgi aprašymus 

ir pamokinimus apie šitų naujų Lietuvę Amerikoje, kur lietuviai yra liuosi 

neprigulmingi. Žemė nuo $10 iki $25 už ekerį netoli gražių ežerų, upių ir 

gerų miestų. Lengvoms išmokestims nuo $50 iki $200 ir po $10 mėnesinės 

mokesties. Kada jūsų žemė pusiau išmokėta ir jus numirtumėt, tai likusi 

dalis išmokėjimui, bus be jokių kaštų perrašyta jūsų likusiai šeimynai. Ka

da už žemę jus išmokėsite, tada męs jums paskoliname pinigų dėl visų kitų 

įtaisymų. Paklauskit pas kitus čion gyvenančius lietuvius; jie jums paaiš

kins apie pono Swigart turtingumų ir šviesų, teisingų apsiėjimų su lietuviais, 

kurie turėjo kokius nors reikalus per praėjusius metus. Daugiausiai lietu

vių iš įvairių valstijų pribuvo pirkti žemės šįmet, ne kaip praeitais metais. 

Lietuviai suprato, kad jau laikas pasitraukti iš mailių dirbtuvių ir apsigyve. 

na ant farmų. Mokyklos, geri keliai, telefonai ir t.t. viskas čion yra. Lietu

viai čionai užsiima auginimu visokios rųšies žolių, kaip pašarų, taip ir dėl 

savęs, taipgi augina gyvulius, avis ir 1.1. Oras čionai toks pats, kaip jūsų 

tėvynėj Lietuvoj. Atvažiuok ir prisidėk prie lietuviškos kolionijos. Rašyk 

pas mus tuojaus, o męs tuojaus atsakysim lietuviškai. Ponas Swigart turi 

savo didelį biurų First Nafl Bank namuose, Chicago. (35)

Adresuok:

CEORCE W. SWICART
D. 1247 FIRST NATL BANK BUILDING, CHICAGO, ILL.

Statistika:
Pasaulio kalbos — Ilgiausios ir didžiausios upės pasaulijo — 

Jūrių didumas — Didžiausios pasaulije bažnyčios — Mylios įvai

riose lalįse — Didžiausi universitetai Suvienytose Valstijose — 

Suvienytų Valstijų gubernatorių algos ir jų tarnystės laikas — 

Reikšmė valstijų vardų — Ilgiausi pasaulije tiltai.

Straipsniai, eilės ir paveikslai:
Kun. V. Dembskis (paveikslas su trumpa biografija) — Prabilk, 

o Laiko (eilės) -* Gyvenimo drama (paveikslas) —' Nelaimės ir 

rasižoidimai —' Kaip užlaikyt burnf Jau brėkšta (eilės) -* 

Prietarai apie mėnulio įtekm 5 — Duokit man kankles (eilės) *- 

Moteris ir socijalizmas (paveikslas) -* Žiema ant pievos (eilės) *- 

Kas tai yra ugnis? Ūžkit, kauki: (eilės) -* Pirmutinis jūrių 

telegrafas Užtemki saulute (eilės) — Šis tas iš politiškos eko

nomijos mokslo — Dėdė Šamas ir ateivis (paveikslas) — 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 — Vaizdelis 

iš streiko (paveikslas) — Čia ir dabar (eilės) — Jotus Varšavo- 

jej— Milicija pasitinka streikierius (paveikslėlis iš streiko) — 

Musų žemė (eilės) — Legenda — Ateiviai jieško darbo (paveik

slėlis) —Poeto laidotuvės (sceniškas vaizdelis) —Kaip atsirado 

raštas? — Juokai.

— KAINA 25 c- ~
Keleivio” skaitytojams nusiųsim tik už 10 c.

Kas nori tą gražy kalendorių įgyti, teiksis tuoj 
užsisakyti, nes vėliau gali nelikti. Suvyniokit 
dešimtuką į popierą, įdėkit j laišką (registruot 

nereikia) ir užadresuokit: J

"Meili:," 28 Broadvay, Se. Bestu, Mis.

EXTRA! EXTRA!

_______ NESIŲSK PININGŲ! Didžiausia pasiulijimas istorijoj. Tai yra negirdėt 

ta proga ant svieto. Idant supažindint žmonės su muaų geležinkelių laikrodėliai, 

ir kitais tavorais, męs pasiųsim t) elegantišku, puikiai išgraviruota laikrodėlį 

vyro arba moters, su akmenuotais viduriais, už $5.85, ir pridėsim 7 raviu nike

liuota revorveri, bakas Havoaoe cigarų, peilį, retėžėlį deviskėla ir puikia ipilkute 

DYKAI. PILNAI GVARANTUOTAS laikrodėlis pats vertas $15.00, o kiti tavo- 

rai $10.00. Nepirk piriu daigtų kitur, bet pamatyk musų laikrodėlius pirma. 
PECIALIŠKAS PASfULYMAS: iškirpk šį apgarsinlmj, prisiusk savo vardf ir 

adresą o męs pasiųsim viską ant pažiūrėjimo ir prabos. Jei patiks, užmokėk agen
tui $5.85 ir kaltus prisiuntimo. Rašyk šiandien. (37)

FISHLKIGH& CO.,
1M ATMKNAIUM SUG-,



8 KELEIVIS

Iš kares lauko
VISA BELGIJA SUAR

DYTA.

Daugiausia šitoj karėj 
nukentėjo maža ir niekam 
niekuo nekalta Belgija. Vo
kietijos barbarai nutarė 
prasiskinti per Belgiją sau 
kelią įFrancuziją ir pradė
jo veržties ant jos žemės. 
Belgai griebėsi už ginklo. 
Visų pirmiausia atsistojo 
vokiečiams ant kelio nedide
lis, bet tvirtas fortais apsau
gotas miestelis Liege (iš
tark: Liež). Mušis ėjo ke
lias dienas. Belgai gynėsi 
didvyriškai. Jie paėmė ke
lis tūkstančius vokiečių ne- ■ 
laisvėn ir kelis tūkstančius 
jų paklojo. Tas reiškė vo
kiečiams didžius nuostolius, 
nes per kelias dienas jie bu
vo sulaikyti ir tuo tarpu an
glai galėjo susivienyt su 
francuzais. kurių armija 
dabar sustatyta į 260 mylių 
ilgio sieną, užtveriančią vo
kiečiams kelią į Francuziją 
iš Belgijos. Todėl, turbut, 
vokiečiai nutarė atkeršyt 
belgams. Po ilgo ir kruvino 
mūšio jie paėmė Liege'ą ir 
nuėjo stačiai ant Belgijos 
sostinės Bruselio. pakely 
viską degindami ir piešda
mi. Bruselis labai gražus 
miestas, bet fortų apsigyni
mui neturi: todėl belgai nu
tarė čionai vokiečiams vi
sai nesipriešint, kad tokiu 
budu išgelbėjus miestą nuo 
bombardavimo. Belgijos 
parliamentas ir visa šalies 
valdžia persikėlė į Antver- 
pą, kuris yra apsaugotas di
deliais fortais ir bile valan
da gali būt apsuptas vande
niu. Ir pereitoj savaitėj 
vokiečiai paėmė Bruselį be 
jokio pasipriešinimo iš bel
gų pusės. Visų pirmiausia 
buvo užimtos viešos įstai
gos: Belgijos vėliavos visur 
buvo nutrauktos, o jų vieton 
iškeltos vokiečių. Vokiečių 
žiaurumas ir pasityčiojimas 
iš nekaltų belgų neturėjo 
rubežių. Pavyzdžiui, kaize
rio ulonai pririšo prie ark
lių uodegų du belgų oficie- 
riu ir valkiojo juos paskui 
savęs Bruselio gatvėmis. 
Kada žmonės pradėjo 
vadinti vokiečius barbarais, 
šie išsitraukę kardus šoko 
su arkliais ant žmonių. Be
to da. vokiečiai vedžiojos! 
gatvėmis mešką, parėdytą 
belgų generolo uniformoje, 
sakydami, jog tai belgijos 
karalius. Kitoj vietoj tam
sus belgas, kuris pardavinė
jo ant gatvės gėles, pasiūlė 
vokiečiams gėlių nusipirkt 
ir už tai buvo taip sudaužy
tas, kad gulėjo ant gatvės 
visas kruvinas.

1 Paėmę Bruselį, vokiečiai 
leidosi toliau. Tuoj paėmė 
Ghentą ir Ostendo uostą. 
Taigi perėjo jau visą Belgi
ją — nuo rytų lig vakarų. 
Nuo Ostendo yra tik 60 my- i 
lių per Anglų susmaugą iki 
Anglijos kranto. Ta žinia 
labai nugąsdino anglus. 
Londono gyventojai labai 
bijosi, kad vokiečių orlaiviai 
nepradėtų mėtyt bombų. 
Tuo tarpu kitas vokiečių 
skyrius apsupo belgų tvir
tovę Namurą, į pietus 
Bruselio. Namuras 
apsaugotas aplinkui 
tais 9 -niais fortais; čia bel
gams į pagelbą pribuvo jau 
ir francuzai. Nuo pereitos 
pėtnvčios vokiečiai bombar
davo Namurą iš sunkių 
kanuolių kas dieną ir 25 d. 
rugpiučio jį paėmė.

Ant Bruselio gyventojų 
vokiečiai uždėjo £40,000,000 
mokesčių, kas padaro be
veik po $240.00 ant žmo
gaus, o ant Liege’o gyvento
jų — $10,000,000. Visos 
šalįs pradėjo protestuoti 
prieš tokį begėdišką nekal
tų žmonių plėšimą. Belgi
jos žmonės labai nusiminę. 
Visi laukai paversti į pur- 

- javai sunaikinti, kai-
• miestai sudeginti, o

nuo 
buvo 
tvir-

čia da reikalauja tokių mo
kesčių, kokių jie nėkuomet 
negali užmokėt.
AUSTRIJOJ KRUVINA 

REVOLIUCIJA.
Pereitam ”EXTRA" "Ke

leivio” leidiny buvo jau ra
šyta, kad Austrijos kariu- 
menėj prasidėjo revoliucija. 
Sukilę lenkai ir čekai karei
viai iššaudė savo oficierius 
ir vaikščiodami šukavo: 
"Šalin kaizeris!” "Šalin Au
strijos karalius!” ”Lai gy-i 
vuoja respublika.”

Vėlesnės telegramos pra
neša, kad prie sukilusių ka
reivių prisidėjo žmonės ir 
čekų sostinė Praga visą die
ną buvo revoliucijonierių I 
rankose. Bet ant rytojaus! 
atėjo ištikima valdžiai au- 

!strų kariumenė ir Pragoj; 
prasidėjo baisi skerdynė: 
šaudyta i kiekvieną čeką, 
kuris tik pasirodė ant Pra
gos gatvių. Daug esą nu
šauta moterų ir mažų vaikų.

Tas žvėriškas valdžios pa
sielgimas labai sujudino gy
ventojus ir dabar visur šau
kiama: "Šalin karalius.”

AUSTRIJOS LAIVYNAS 
ŠAUDĖ I MIGLĄ.

Londonas.— Iš Romos 
pranešama, jog 20 rugpiu
čio naktį Austrijos laivynas 
ties Triestu įsivaizdino sau, 
kad jis 
tinant. 
pažino, kad tai 
laivynas, 
laukiant duota 
šaudyt, 
visos austrų kanuolė 
nonada traukėsi 6 valandas 
ir tik tuomet austrai pama
tė savo klaidą, kada miglos 
ant jūrių išsisklaidė.
SERBIJOJ KRITO 25.000 

AUSTRŲ.
Stebėties reikia, kaip ser

bai šluoja austrus. Perei
toj savaitėj Serbijoj vėl bu
vo didelis mušis. Prie Mač- 
vos miesto 125.000 austrų 
atakavo tokį pat skaičių ser
bų. Kova ėjo.per keturias 
dienas ir naktis. Per tą lai
ką serbai atėmė iš austrų 
60 kanuolių, daugiausia Ho- 
vitzero sistemos, kurios yra 
geriausios kanuolės. Po ke
turių dienų mūšio austrai 
pradėjo bėgti prie tiltų ant 
Drinos. kur serbų artilerija 
labai daug jų nuskandino. 
Iš viso austrų nuostoliai ši
tam musiję buvo 25.000 už
muštų ir sužeistų. Beto, 
bėgdami austrai paliko ser
bams da 40 kanuolių, ark
lius, daug amunicijos, visą 
ligonbutį ir virtuves.

Dabar Austrija šaukia pa
skutinius savo rezervistus.
ŠAUDO DUM-DUM KU- 

LIPKOMIS.
Paryžius.- Užmuštų fran

cuzų kareivių kūnuose ran
dama dum-dum kulipkos, 
kurias tarptautis suvažiavi
mas Haagoj yra uždraudęs 
vartoti. Matoma, vokiečiai 
nepaiso tarptaučių suvažia
vimų nutarimų. Francuzų 
valdžia tas kulipkas surin-į 
ko ir atsišaukė į visas vals-' 
tybes, kurios dalyvavo Haa- 
gos konferencijoj, kur tokių 
kulipkų vartojimas buvo už
gintas.

ITALIJA EINA KARĖN.
Italija eina prieš vokie-; 

čius. Spėjama, kad pirma ji i 
paskelbs karę Austrijai, ku
ri pradėjo traukti savo ka
reivius Italijos pasienin. 
Rugpiučio 27 d. Italijoj pra
sidės jau mobilizacija.
Bulgarijos sostinėj revoliu

cija.
Londonas, rugpiučio 17 d. 

I Nišą telegrafuojama, jog 
Bulgarijos sostinėje Sofijoj 
žmonės sukėlė revoliuciją, 
kariumenė atsisako žmones 
šaudyti.
Austrijos kariumenė slen

ka Vislos pakraščiu.
Londonas, rugpiučio 20 d. 

Iš Berlyno pranešama, kad

j

mato priešą besiar- 
Oficieriai tuojaus 

francuzų 
nieko ne- 
įsakymas 
užgriovė 

Ka-

Taigi

Ir tuoj

i

Austrijos kariumenė slen- nutų. Mėnulis perėjo tarp
ka abiem Vislos pusėm ir saulės ir žemės saulei te- 
skubinas Rusijon.

MIRĖ ABUDU POPIE
ŽIAI.

Rugpiučio 20 d. 1:20 va
landą iš ryto Romoj mirė 
popiežius Pijus X. Truputį 
vėliau mirė ir jezujitų gal
va, kuris geriau buvo žino
mas kaipo "juodasis popie
žius.” Tarp Romos katali
kų didelis nusiminimas.

kant.
Pilnas saulės užtemimas 

buvo Švedijoj. Tenai buvo 
suvažiavę daug astronomų.

1$ AMERIKOS.
BAISI PERKŪNIJA, 

žuvo daug žmonių; užmuš
ta keli ir lietuviai.

Pereitoj pėtnyčioj rytiniu 
Amerikos pakraščiu perėjo 
tokia audra su perkūnija, 
kokios žmonės da niekad ne
buvo matę. Daugelije vietų 
taip sutemo, kad žyburius 
reikėjo uždegt, kuomet vė
tra su lietum ir žaibais lau-! 
žė medžius ir griovė triobas. i 
Laikraščiai praneša, kad 
perkūnas užmušė 10 žmo-j 
nių: 5 New Yorke, 4 Naujoj 
Anglijoj ir vieną Philadel- 
phijoj. Bet toji skaitlinė ne
pilna. "Keleiviui” rašo iš i 
Wilkes-Barre, Pa., kad te-: 
nai audra sugriovė šilkų fa- 
brikėlę ir užmušė 7 žmones: 
3 vyrus ir 4 merginas, tarp 
tų ir dvi lietuvaites: Oną 
Bernec-kaitę ir Šargaliutę. 
Fabrikėlėj iš viso buvo 14 
merginų ir 6 vyrai, ir nė vie
no neliko sveiko.

Ne\v Haven’e perkūnas 
sudaužė katalikų bažnyčią 
ir užmušė du žmones. Tele
fonų komunikacija daugeli
je miestų visiškai pertrauk
ta. Sudegė daug triobų.

KUNIGAI BĖGA Iš ME
KSIKOS.

Paėmus Meksikos revo- 
liucijonieriams viršų, pasi
baigė tenai "dvasiškiems tė
veliams” piragai. Dabar 
jie bėga iš Meksikos čielais 
būriais. Rugpiučio 22 d. 
pribuvo 35 kunigai Į Lare- 
do. Texas, Suvienytų'Vals
tijų miesteli, ir skundėsi, 
kad meksikiečiai labai pra
stai juos vaišina: netik ne
pripažįsta jiems jokio auto
riteto. bet stačiai laiko juos 
ant pajuokos.

Popiežiaus pasiuntinys 
arki-vyskupas Kojas atva
žiavo Havanon, ant Kubos 
salos. Sakoma, kad jis atsi
vežė su savim $40.000. Ar 
galima tad stebėtis, kad 
nauja Meksikos valdžia iš
vijo tokius žmonių lupi
kus?!

New Yorko majoras už
draudė karės demon

stracijas.
Kilus Europoj karei, 

New Yorke prasidėjo de
monstracijos. Tūkstančiai 
vokiečių vaikščiojo gatvė
mis ir šukavo: "Lai gyvuoja 
Vokietija!” Francuzai šau
kė: "Lai gyvuoja Francuzi- 
ja!" Bet New Yorko majo
ras Mitchel tokias demon
stracijas uždraudė, paaiš
kindamas, jog Amerika yra 
neutralė šalis ir čia negali 
būt demonstruojamos sim
patijos nė vienai kariau
jančių pusių.

Tečiaus kariaujančių tau
tų socijalistai gavo leidimą 
demonstracijai prieš karę. 
Socijalistai nešaukė, lai gy
vuoja ta arba kita kariau
jančioji tauta, bet visi sykiu 
susirinko ir kuoaštriausia 
pasmerkė dabartines žmo
nių skerdynes. Bet kunigai 
ir toliaus sakys, kad socija
listai trokšta kraujo pralie
jimo.

Saulė buvo užtemus 11 
minutų.

Pereitoj pėtnyčioj buvo 
saulės užtemimas. Ameri
koj jis buvo matomas tik iš- 
dalies ir traukėsi tik 11 mi-

skyriaus ir Kl. Jurgelionis 
— dramos skyriaus.
Perkūnas trenkė į elektros 

stotį.
Waterville, Me.— Perkūnas 
čia trenkė ir uždegė elek
tros stotį, kuri pristatydavo 
miesteliui šviesos pajiegą 
mašinoms varyt. Nuostolių 
padaryta $40,000. Mieste da
bar naktimis tamsu.
Telegrafistai ketina strei- 

kuot.
Houston, Tex.— Dviejų te
legrafo kompanijų, kurios 
veikia Pacifiko pakraštije 
darbininkai pareikalavo di
desnės algos. Jei reikalavi
mas nebus išpildytas, tele
grafistai streikuos.

Pakelė

PRAKALBOS.
LSS. VU. rajono rengia
mas maršrutas — kalbės

S. Michelsonas.
Prakalbos bus šiose vie

tose:
Rugsėjo 4 d. Binghampto-

ne, N.Y., Rusniokų svetai
nėj, 25 Crandell st, vakare.

Rugsėjo 6 d., Scrantone,
Pa, svetainėj ”Stigmais”
Main st, vakare.

Rugsėjo 6 d. ,Scrantone
Pa., Auditorium salėj, Main 
avė., po pietų.

Rugsėjo 6 d. Pittstone,
Pa., A Ruko salėje, 183
N. Main st., vakare.

Rugsėjo 7 d. Wilkes-Bar-
re, Pa., J. Kuncos svetainė
je, 243 Market st., po pietų.

Rugsėjo 7 d. Ashley, Pa.,
A. Manganiello salėj, 98 So.
Main st., vakare.

Rugsėjo 8 d. Exeter Bor- 
ro, Pa., M. Griškonio salėj, 
Wyoming avė., vakare.

Rugsėjo 9 d. Duryea. Pa.,
Laibinienės svetainėj, Main
st.. vakare I

Rusėjo 10 d. Luzerne. Pa., į darbininkų streiką.
F. Stesney salėj, 103 Main f................  ‘
st., vakare. I dabar, J Z ‘ ‘

Rugsėjo 11 d. Edwards-' poracija išdavė valdžiai sa 
ville, Pa., vakare ant gatvės.; Vo atskaitas. Tai kiek moka-

Rugsėjo 12 d. Rhone-Ha- 
nover. Pa.. A. Vaičiulio sve
tainėj, Railroad st., vakare.

Rugsėjo 13 d. Plymouth, 
Pa.. Augusto Stravinsko sa
lėj. 40 Ferry st., po pietų.

i , Rugsėjo 13 d. Wilkes-Ba- 
rre, Pa.. F. Kavaliausko sve
tainėj, 57 Bank st., vakare.

"Keleivio” skaitytojai 
malonės savo miestuose ir 
savo pažistamiems apie tai 
pranešti. Dabar svarbi va
landa, Europoj karė, iš Lie
tuvos žmonės išvaryti ir; 
Amerikoj prasideda sunkus 
laikai, taigi męs negalim sė-' 
dėt rankas sudėję, šios pra- 
kalbos yra rengiamos, kad 
išaiškint žmonėms iš ko ki- 

; lo šita skerdynė ir koks liki
mas laukia musų Lietuvą. 
Taigi kas tik gyvas, tegul 
ateina i šias prakalbas.

L. S. S. VII rajono sekre
torius K. Arminas.

. Chicagoje steigiama lietu
vių konservatorija.

”Naujienos” praneša, jog 
j "Birutės” choro vedėjas p. 
Pocius steigiąs lietuviams 
muzikos mokyklą. Mokyto
jais busią: A. Pocius ir Ale

ksandravičius — piano sky
riaus, Klimavičiūtė — Po
cienė — dainavimo, C. Mix- 
ter — smuiko skyriaus, Ale- 

: ksandravičius vargonų

Fannos, Fannos!
Nauja Lietuva parsiduoda 

pigiai
Didžiausioj lietuvių kolionijoj, 1D> 

ehigan'o valstijoj, kur yra apsigyvenu 
154 lietuviai fermeriai. Dabar yra 
geriausia proga tenai pirkt fermas 
lietuviams. Apsigyvenus aplinkui 
lietuviams, angiai nerimauja ir todil 
labai pigiai parduoda savo fermas ir 
galima pirkt ant lengvų išmokėjimų. 
Fermų galima pirkti visokio didumo 
ir už visokių kalnų. Galima pirkt už 
88.00 iki 230.00 už akerį. Ai esu a- 
ptaųs ant išpardavimo daug fermų; 
žemė lygi ir yra viduryj ežeras, ir uk K mylios nuo miestelio, žemė der- 

ir užauga visokie javai. Gali
ma pirkt farmų įmokant 1100, o liku
sius galima mokėt kas mėnesį pagal 
sutartį. Materijolas bučiniams pi
gus. Atvažiuokit tuojaus apžiūrėt, 
nes fermos kiekvienų dienų brangsta. 
todS naudokitės proga. Bankai su- 
bankrutinus pinigai gal prapult arba 
gal kas nors pavogt Turint fermų, 
amžinai nereikia bijotis bedarbės, ni 
blogų laikų. Kurie pirks žemų, tieae 
kelionės ižkaščiai apmokami. Va
žiuojant reik pirkt tikietų į PEA
COCK, MICH, 3:30 po pietų gausit 
tranų į Sauble ir tikietas prekiuoja 
anie 15e. Kurie važiuos į Sauble, a* 
atvažiuosiu tų pasitikt Platesnių ži
nių klauskit per laiškų. (36)

JONAS ŽEMAITIS,
ROK 13. SAUBLE, MICH.

. i Legalšlri žmogžudžiai. Trijų aktai 
tragedija, paimta iš revoliucijos 
laikų ..................................................10c

. Lytiškos ligos. Labai naudinga kny
ga apsisaugojimui nuo lytiškų ligų. 
Parašė D-ras F. Matulaitis .... 10c

Džian Baubos Spyriai ir kitos fonšs. 
Daugiau juokų negu saliune alans. 
Jei nori gardžiai pasijuokt, tad nu
sipirk tų knygų ........................... 25c

Alkoholis ir kūdikiai. Kas yra arba 
tikisi būti kūdikių tėvais, būtinai 
turėtų perskaityti šitų knygutų. 10c

Amžinos dainos. Yra tai geriausių 
Jovaro dainų rinkinys. Ant gražios 
popieros ir graži spauda ............15c

Anarchizmas. Pagal Proudono mok
slo parašė d-ras Elzbscher, verti 
Briedžių Karaliukas ..................... 15e

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-

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:

"KELEIVIS”

28 BROADWAY. S. BOSTON, MASS.

. 

3,000 darbininkų bai suprantamai ir sutraukta tas, ko 
algą.

Baltimore, Md.— Gatveka
rių kompanija čionai pakėlė 
3,000 darbininkų algą ant 
$200, 000 i metus.

§25,000 už sutaikymą strei
ko.

Bostono gatvekarių kom
panija užmokėjo savo agen
tui James L. Richardsonui 
$25.000 už tai, ką jis sutaikė 

j buvusi anuomet gatvekarių f 1 T • • 1 1
k

Ši skaitlinė paaiškėjo tik 
Į dabar, kai gatvekarių kor-

Gerbiamieji "Keleivie* 
skaitytojai! Platinkit "Ke
leivi,” kaipo darbininkų lai
kraštį.

I

Jau išėjo iš spaudos

I

ma už streikų užbaigimą. 
Ar galima tad stebėtis, kad 
unijų vadovai kartais par
duoda darbininkus?!

L. S. S. 60 kuopos susirin
kimas Įvyks rugpiučio 28 d., 
7:30 vai. vakare: 376 Broad- 
way. Bus nominacija są
jungos viršininkų ir tarsi- 
mės apie rengimą suvažia
vimo Lietuvos šelpimui. Vi
si nariai būtinai turi susi
rinkti.

M. Plepis, sekr.
į
Farmos, Farmos!
Geros ūkės parsiduoda pigiai Michi- 

gan'o valstijo.
Didžiausioj lietuvių kolionijoj, gali

ma pirkt gerų farmu, 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 So.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- 

i liones kaštus apmokam. Kas nori būt 
turtingu ir sveiku, tegul perka farmą!

I Gera proga! Atvažiuokit dabar, tai 
i pamatysite kokie javai ir daržovės au
ga. Aš aprodvsiu daugelį farmų iš 
kurių galėsite rinkties ir praleist va- , 
kacijas ant sveiko ir tyro oro. Va
žiuojant, pirkt tikietų į Peacock 
Lake C o, Mich. Atvažiavę i Peacock 
damokėkit 10c. kunduktoriui ir pasa- 

i 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, BOK 1 Lake Co.. Mich.

I

v

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

SEVERAS
BALSAM OF LIFE

igll(Severos Gyvasties Ealsamą).
Ir grįžkite f sveikatos kelių. Kiti, kurie taip padarė, 
tvirtini, jog minėtoji gyduolė yra nepaprastai puikus 
stiprintojas.

Jisai atitaiso virinimų ir praialina užkietėjimų. 
Tatai yra vyrams ir moterims abelnas stiprintojas. 
Jisai sustiprina anSmiškų ypatų kraujų.
Atitaiso netvarkų virinimų, dispepsijų sergančių. 
Jisai suteikia norų valgyti ir sutvarko virinimų.

Kaštuoja 75 centus.

Severa’s Gothard Oil.
(Sereros Gotbardiškas Aliejus).

Nuo skausmų ir dieglių. 
Paviršutiniam vartojimui.

Kaštuoja 25 ir 50 centus.

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

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

galėtų išpildyti reikalavimo, užsisakykite tiesiog'nuo

W. F. SEVERĄ CO-, Cedar tapius,Ia

žios visos gyduolės ir visokios kitokios,kokios tik reikalaujamos, gau
namos Šidlausko aptiekoj. Jeigu kitur negauni nueik pas jį, jis turi.

Tai viena iš didžiausių sptiekų.

K. ŠIDLAUSKAS
226 BR0ADWAY SO. BOSTON, MASS.

Į

| Knygutėj sutraukti visi faktai, kurie tapo prirodyti į * 
| teisme; naudinga perskaityt lygiai katalikui kaip H 

ir socijalistui. Kaina 10c.

Amerikos Macochas
arba

Kaip katalikų kunigas Hands Schmidt, 
papjovė merginą Oną Aumuller.

VIENATINE U ET U VISKĄ

APTIEKA 
Bostone ir visoje Massachusetts valstijoje. 

Gyduoliy galite put kokios tik pasaulyj nrtojaa 
bs ypatingai geros sekančios gyduolės:

Nuo Reumatizmo gi .00. Nuo (linkimo plaukų ir pleiskanų 75 o 
Nuo kosulio, grippo ir slogos >1.00. Kraujo Valytojas gi.00.

Nuo saulės nudegimo 50 c.* Bobro lašai gi.00. Nuo suirimo Nervų gi.00. 
Vaikų ramintojas 25 c. Pamoda plaukams 20 c.

Nuo viduriavimo suaugusiems 50 c. Nuo viduriavimo mažiema 25 c. 
Gydanti m ošti s nuo pučkų 50 c- Nuo prakaitavimo kojų 25 c. 

Mostis ir skysčiai nuo niežų ir parkų gi.00.
Gyduolės dėl pataisymo apetito 81.00.

Gyduolės dėl suvalninimo vidurių 50 c.
Gyduolės nuo kosulio ir sunkaus kvėpavimo gi.00

Gyduolės 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. 

Visokie kvepianti muilai 10,15 ir 25 c.
Perfumos visokių gėlių 25, 50, 75, gi.00, 82.00 ir daugiau.

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

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

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

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

Visokiame reikale kreipkitės šituo adresu:

K. ŠIDLAUSKAS
SO. BOSTON, MASS.
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