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Talkininkai varo vokiečius laukan iš Francuzijos; kova verda per 250 mylių
Gaunamos neaiškios žinios, kad talkininkai sumušė vokiečius ir paėmė 28,000 kareivių.

PARYŽIAUS APGULIMO PAVOJUS JAU_PRAš ALINTAS; FRANCUZAI SU SAVO TALKINIMAIS ANGLAIS NUVARĖ VOKIEČIUS NUO PARYŽLAUS JAU 85 MYLIAS IR VIS DAR
VARO TOLIAUS; MUŠIS. EINA PER 250 MYLIŲ; Iš VOKIEČIŲ ATIMTA DAUG KANUOLIŲ IR<ARKLIŲ — CARO KARIUMENĖ GALICIJOJ VĖL SUMUŠĖ AUSTRUS — LENKIJOJ 

REVOLIUCIJA - BELGAI EINA ATSIIMTI B R ŪSELĮ ATGAL.

Iš kares lauko
ABELNAS KARĖS STO

VIS.
Šiuomi tarpu didžiausia 

kova verda Francuzijoj. Vo
kiečiai, kurie ligšiol ėjo per 
Francuziją kaip nesulaiko
ma juros banga, prie Pary
žiaus sutiko tokią atspirtį, 
kad turėjo netik sustot, bet 
tapo atmušti atgsl ir nuo 
pereitos sąvaitės pradžios 
kasdieną varomi nuo Pary
žiaus vis tolvn. Parvžiaus •z V
apgulimo pavojus jau pra
šalintas. Kuomet šita žinia 
yra rašoma, vokiečių armi
ja yra nuvaryta nuo Pary
žiaus jau 80 mylių. Vieto
mis jie turi bėgti didžiau
sioj betvarkėj — taip juos 
spaudžia francuzai su ang
lais. Vienoj vietoj praėju
sioj sąvaitėj anglai paėmė 
15 vokiečių kanuolių ir su
ėmė 5,000 jų kareivių. Mū
šio linija turi apie 250 mylių 
ilgio ir ant visos linijos ver
da kova.

Kita didelė kova eina Pru
snose, bet apie tikrąjį da
lykų stovį tenai negalima 
patirti, nes Petrogrado tele
gramos sako, kad rusai ima 
viršų, o Berlino telegramos 
tvirtina, jog vokiečiams ge
rai sekasi: vokiečių genero
las von Hinderberg po sma
rkaus mūšio paliuosavo Ka
raliaučių nuo rusų apguli
mo, paėmė 20,000 rusų ne
laisvėn, išvijo iš Prūsų visą 
rusų armiją ir perėjęs rube- 
žų dabar ima Lenkiją ir Lie
tuvą. Tuo tarpu telegra
mos iš Petrogrado (Peter
burgo) sako, kad vokiečių 
tvirtovė Karaliaučiuje ap
gulta ir jau trečia sąvaitė 
kaip rusai nuolat ją bomba
rduoja. Po Mlava rusai lai
mėjo didelį mūšį ir paėmę 
50,000 vokiečių nelaisvėn. 
Caro kazokai esą jau tik 180 
varstų nuo Berlino. Visi 
vokiečių ir austrų bandymai 
sulaikyti rusų pirmyneigą 
nuėję niekais. Kiekvieną 
sykį jie buvo taip sumušti, 
kad dabar jų kareiviai esą 
visai sudemoralizuoti. Per 

/ visus tuos mušius rusai turi 
jau suėmę apie 280,000 aust
rų ir vokiečių. Kad austrai 
likos sumušti, tai patvirtina 
ir Berlinas. ir prie to prisi
pažįsta pati Austrija.

Dabar rusų spėkos esą 
padalintos į tris dalis: vie
na dalis traukianti per Pru- 
įsus link Berlino. kita eina 
per Galiciją ant Vienos (Au
strijos sostapilės), o trečia 
susivienijus su didžiąją Ser
bijos armija eina ant Buda
pešto (Vengrijos sostapi- 
ės).

Lenkijoj ir Ukrainoj kilu-1 
i revoliucija.
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VOKIEČIŲ NUOSTOLIAI 
YRA BAISUS.

Pereitoj sąvaitėj Berline 
buvo paskelbtas jau 20-tas 
oficijalis surašąs sužeistųjų 
ir užmuštųjų. Šitam sura
šė paduota 1,000 vardų su
žeistų ir 187 užmuštų, kas 
su anksčiau paskelbtais var
dais išviso sudaro 2,273 vo
kiečių užmuštų, 10,714 su
žeistų ir 3,249 prapuolusių.

Tiek paduoda valdžia. Bet 
kiekvienas gali suprast, jog 
tai neteisybė. Juk po vienu 
tik Liege’u vokiečių krito 
apie 10,000.

Londono "Posto” reporte
ris matė vieno sužeisto vo
kiečių generolo laišką, ku
riame jis rašo:

"Karė neina taip lengvai, 
kaip mes tikėjomės. Talki
ninkų armijos pasipriešini
mas yra nepaprastai stiprus 
ir mes jau pradedam bijotis, 
kad galų-gale neišeitų 
mums blogai.

"Vokiečių nuostoliai yra 
baisus, taip baisus, kad kai
zeris uždraudė juos ir skel
bti. Nors dabar da sunku 
apskaityt, kiek vokiečių kri
to, bet manau, kad jų krito • 
jau tarp 350,000 ir 400,000."
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LAVONUS LAIDOJA 
ANT VIETOS.

Lavonai šitoj karėj laido
jami ten pat, kur jie krinta. 
Priešus ir draugus — visus 
suverčia j ilgus griovius ir 
sykiu visus užpila. Svarbus 
popieriai ir dokumentai ati
mami ir po karei bus grąži
nami giminėms. Kiekvie
nas kareivis šitoj karėj turi 
prisiūtą prie drapanų meda- 
iikėli, ant kurio yra užmuš
tojo vardas ir pavardė. Lai
dojant lavonus tuos medali- 
kėiius atima ir tokiu budu 
paskui sužino, kas yra už
muštas.

Paimtus nelaisvėn karei
vius verčiama dirbt 
Gausius darbus.

sun-

250.000 RUSŲ FRANCU
ZIJOJ.

Kaip Romos "Tribūna” 
rašo, šiandien Francuzijoj 
vra 250,000 rusų kareivių. 
Caras nusiuntė šitą armiją 
francuzams į pagalbą. Be
to, 80.000 rusų kareivių esą 
da ir Belgijoj. Iš Paryžiaus 
pranešama, jog Belgija su
tiko pavesti visus šio ru
denio savo naujokus rusų 
armijai. ------------- <
PAĖMĖ 25,000 VOKIEČIŲ.

Iš Paryžiaus telegrafuo
jama, kad francuzai atsiė
mė iš vokiečių Mobežo tvir
tovę ir prie to da paėmė 25 
tūkstančius vokiečių nelais
vėn. Tą tvirtovę vokiečiai 
buvo užėmę pereitoj sąvai
tėj.

BARIS VKtNITY FORTinCATIONS
♦ FORTS e>ATTLRIES eVILLAGES BOUNOApy of DLPARTMENT ofike SE/NE--------------> r oP UttCTTy of PARIS *——»RAILWAVS J

Viršutinė paveikslo dalis parodo daij Paryžiaus miesto ir tekančią }>er jį Seino upę. Ant salos salima matyt 
srarsiają Notre Dame katedra, kurios turtai apkainuojami milijonais. Apatinė paveikslo dalis parodo sumažintą 
Paryžių ir jo apielinkės su fortais ir geležinkeliais. Pirm 10 dienų vokiečiai buvo tik 20 varstų r.uo Paryžiaus, 

bet dabar suvienytos francuzų, anglų, be'sų ir rusų armijos nuvarė juos jau 85 mvies nuo Paryžiaus.

AUSTRIJA PASIDUO- 
SIANTI.

Karės dalykų žinovai yra 
tos nuomonės, kad paskuti
nėmis dienomis Rusijos, An
glijos ir Francuzijos laimė
jimo šansai žymiai pagerėjo 
ir todėl Austrija turėsianti 
taikyties, palikdama Vokie
tiją vieną.

Daugiausia svarbos deda
ma ant to, kad Rusija, Ang
lija ir Francuzija nutarė 
skyrium su priešais nesitai- 
kyt, bet laikytis visoms iš 

. Kitas svar
bus veiksnys — tai auganti 
frankofilė agitacija Rumu
nijoj. Rumunijos žmonės 
labai užjaučia francuzams 
ir gatavi eit jiems pagalbon.
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j vieno iki galo.

i
i

RUSIJA MILITARIZMO 
PRIEŠAS.

Kunigaikštis Imeretinski, 
kurs vieši dabar Londone, 

. pasikalbėjime su vietiniais 
' žurnalistais pasakęs jog Ru
sija niekada nenorėjo karės 
su Vokietija, nes atjautė 
kiek toki karė apsieitų, bet 
ją privertė stot kovon dide
lis kaizerio arogantiškumas 
Į ir militarizmas, kurį dabar ’ 
• Rusija su Anglija ir Franci- 
ja nori sutrupinti, nes ki
taip militarizmas visai su
naikintų Europos ekono- 

: miškajį gerbūvį, ir valstijos 
■būt privestos prie bankru- 
j to. Kaslink Vokietijos pa
dalinimo, jis sako, buk Ru
sija to netrokšta, tik norin
ti priverst Vokietiją nusi
ginkluoti ir paimt keletą 
strategiškų vietų. Užklau
stas apie Lenkiją, kunigaik
štis išreiškė viltį, jog po ka
rei Lenkija bus suvienyta, 
ir jog prižadėta autonomija 
buvo jau senai sugalvota 

i lenkams duoti, dabartinis 
i kritiškas momentas tik pri
skubinęs autonomijos ap
skelbimą.

GRAIKIJA. BULGARIJA 
IR RUMINIJA PRIEŠ 

TURKIJĄ.
Iš Bucharesto pranešama, 

•jog Rusijos, Francijos ir 
Anglijos ambasadorių pas- 

• tangomis Graikija, Bulgari
ja ir Ruminija padarė tarp 
savęs sutartį, jog jei Turki
ja įsimaišytų į karę užtar
dama Vokietiją, tad tos trįs 
valstijos užpuls ant Turki

jos. Anglijos laivynas yra 
i vos 40 mylių nuo Dardane- 
I liaus, pasislėpęs už graikiš- 
i kų salų.—
; Vokiečiai nustoja savo ko- 

lionijų.
j Nesenai rytinėj Afrikoj 
i anglai užėmė vokiečių kolio- 
niją Togo. Dabar prane

šama, kad Australijos ang- 
vokiečių salas 

i Marianna, Naująją Gvinė
ją, Bismarką ir Archipela- 

| gą. *
Iš pietinės Afrikos prane

šama, kad anglų kolionistai 
iš Nigerijos užpuolė ant vo
kiškos kolionijos Kamerun, 

į o iš buvusio būrų krašto, 
i rengiamasi užpult ir ant li
kusių pietvakarinių Afri
kos vokiškųjų kolionijų.

Tokiu budu Vokietija 
greit neteks savo sunkiai į- 
gvtų Afrikos ir Didžiojo 
Vandenyno salų.

Laivai skandinama vienas 
paskui kitą.

Per šią sąvaitę daugybė 
komercijinių laivų liko pas- 

....____ ______ r_._ ____  armija įsiveržusi Austrijon kandyta ir užgriebta, tai
paėmė 40 sunkiųjų kanuolių i ima vieną miestą po kitam, Į vienos, tai kitos kariaujan- 
-- i-----x------ — —1------ —’•—pusės. Milžiniškas

Skėlė kalbas, buk Austrija Hamburgo-Amerikos linijos 
ketinanti taikinties su Ru-Į laivas "Bathania” suimtas 
sija ir Serbija, Vokietiją-gi angių ir atvežtas Jamaikon. 
paliksianti vieną kariauti. 
Dabar, Austrijos ambasado
rius Washingtone, Dr.

į Dumba pranešė, kad Aust
rija ir Vokietija padarė su
tartį dar prieš karę, sulyg 

i kurios jos taikinsis tik tada, 
kada abi ant to sutiks. Pa
našią sutartį yra
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! RUSAI PAĖMĖ DA DU 
FORTU.

Kaizeris su savo didžiu- Praėjusioj sąvaitėj rusai 
nais atvyko i Luksemburga paėmė da du fortu Galicijoj, 
ir apsistojo vokiškoj amba- būtent: Nikolajevą ir Miko- 
sadoj. Apie tai dasižinojo lajovą. Nikolajevas karės 
francuzai ir ėmė mėtyt žvilgsniu turįs neapkainuo- 
bombas. Keturios bombos jamą_ vertę, 
nukritę sprogo netoli namų esanti viena 
kuriuose buvo kaizeris, vie
nok, didelių nuostolių nepa
darė. Dabar ant to namo 
stogo įtaisytos stipros elek
tros šviesos nušviečiančios 

dangaus erdves ir jei pasi
rodytų naktyj koks orlai
vis tuojaus butų sušaudy
tas.

RUSAI PAĖMĖ 82,000 
AUSTRŲ.

Dabar išsiaiškino, jog pir
mutiniame didžiajam mūšy 
Galicijoj, kuris traukėsi 10 
dienų, rusai paėmė 82,000 
Austrijos kareivių nelais
vėn. Dabar rusai yra pasi
ryžę eit ant Przemyslio, kad 
atėmus iš austrų paskutinę 
didelę tvirtovę Galicijoj. 
Przemyslis guli už 51 my- 
ios į vakarus nuo Lvovo, 
turi 42 fortu ir 40,000 karei
vių.

Rusų armijos vadovu Ga- 
icijoj yra generolas Rusz- 

ky (taip jo pavardę paduo-1 
da anglų laikraščiai).

NORĖJO UŽMUŠT 
KAIZERĮ.

Ši tvirtovė 
iš naujausių

KARALIUS SUPARALI-lįai užėmė
ŽIUOTAS IR MIRĘS.

Paryžiaus dienraštis ”Ex- 
įcelsior” gavo žinią, kad Au
strijos karalius likos supa- 
raližiuotas ir jo gyvastis 
esanti pavojuje.

Londone gauta žinia sako, 
!kad Austrijos karalius mirėA ... t . . | išeivi nuouiivo naicuiuo uruvAustnjos. arutvieeių, apru-!jau dvi savaiti atgaI, bet: 

pinta geriausios rųsies ap- Austrijoj tas labai slepia-i 
sigimmo ir uzDUonmo gink- ■

I
oiguuuiv ii uiuuvinnv giiirk.- I 
lais. Iš viršaus ji yra ap-į 
saugota plieno kopulomis ir 
pridengta žemės įtaisomis; I 
kanuolės čia geriausios sis-■ 
temos ir didžiausio kolibro.

Nikolajevo tvirtovė sau- ■ 
goja perėjimą per Dniestro 
upę ir jos paėmimas atidaro 
rusams kelią platesniam; 
veikimui. Nikolajeve rusai

RUSAI VĖL SUMUŠĖ 
AUSTRUS.

Pereitam "Keleivio” nume
ry buvo jau rašyta, kad ru
sai po septynių dienų mūšio 
baisiai sumušė Galicijoj Au
strijos kariumenę. Bet po 
tam austrai gavo iš Vokieti- 
jos didelę pagelbą ir sutai
sę 1,000,000 kareivių armi-- 
ją pereitoj sąvaitėj vėl už
puolė ant rusų. Mušis trau
kėsi 3 dienas ir austrai su 
vokiečiais vėl tapo Galicijoj 
sumušti — sumušti da la
biau, negu pirmą kartą. Au
strų ir vokiečių nuostoliai 
siekia 130, 000 vyrų, iš tų 
90,000 rusai paėmė nelais

vėn. Beto rusai atkirto kai- 
riajį austrų sparną ir atėmė 
Tamašovą, Opolję ir Turbi- 
nę. Taip sako telegramos 
iš Petrogrado (Peterburgo)

Z

Vokietija ir Ausrija laiky
sis vienybės iki galui.

Austrijai nepasisekus su
laikyt rusų armiją ir prara
dus visą pietinę Galiciją ir 
Bukoviną, taipgi nesisekant 
kariauti su Serbija, kurios

i
ir krautuves su valgomais bei vidurinės suirutės, su-Šios 
daiktais čieliems metams. 
Dabar rusai sustatė sunkią
sias savo kanuolės ant Kar
patų kalnų ir grasina visai 
apielinkei.
REIKALAUJA 150 MILI

JONŲ DOLERIŲ.
Vokiečiai pasirodo esą ti

krais plėšikais: paėmę kokį 
miestą tuojaus reikalauja 
iš gyventojų didelių duok
lių. Ligi šiol jie pareikala
vo jau 150 milijonų dolerių.

Rusų laivas ”Uleaborg” nu
skandintas keliaujant i Šve
diją. Austrijos torpedinis 
laivas Adriatikos juroj; an
glų didelis pasažierinis lai
vas -’Oceanic” sudraskytas 
kelionėj Į Archangelską; 
anglų-gi šarvuotlaivis ”Pa- 

padarę thfinder” užvažiavo Vokie- a . v* * • j • * « *•Francuzija, Rusija irAngli-ičių juroj ant minos ir taip- 
Ija. ‘gi liko sudraskytas.

.. . ... . J /

Karės grobio paroda.
Rusijos valdžia įtaisė Ma

skvoje parodą, kur rodoma 
atimtos iš austrų kanuolės, 
vėliavos, kulkasvaidžiai ir 
kitokios karės prietaisos. 
Visas grobis išstatytas ant 
tam tyčia pastatytos plat- 
formės ir rodomas žmo
nėms.

. Francuzai užėmė Muelhau- 
seną.

i Francuzai prasidėjus ka
rei, jau trečią syk užėmė di
delį vokiečių miestą Muel- 
hauseną. Netik Francuzi- 
jon įžengę vokiečiai yra 
skaudžiai mušami, bet ma
tyt, kad francuzai greit įsi
veržė Vokietijon pradės už
imt jų miestus.
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Peržvalga.
Lenkų arcivyskupas patvir- 

. tino. jog kunigija už- 
tarauja kares.

ši karė išvilko aikštėn 
daug aiškių faktų. Ji pa
rodė, jog karių priežastimi 
yra sugyžęs patriotizmas 
sėjamas kapitalistiškai-pat- 
riotiška ranka. Beto. ji 
mums suteikė svarbų doku
mentą ir patvirtino tą. ką 
senai socijalistai apie kuni
gus sakė, jog kunigija eina 
su kapitalistais išvien, nori 
palaikyti vergiją, laimina 
kares ir yra didžiausiu dar
bininkų klesos engėju ir 
priešu.

Mes nesenai (No.36 "Ke
leivio”) buvome įdėję strai
psnį. kaipo atsakymą ant 
"Draugo” begėdiškų tvirti
nimų, buk “katalikybė ne
laiminanti jokių žudymų, 
nei karių, nei kruvinų revo
liucijų.“ dabar-gi ta “Drau
go“ veidmainystė da aiškiau 
pasirodė. Štai ”Ka-ko” No. 
29 įdėtas Lvovo arcivysku- 
po Biečevskio atsišaukimas, 
kurio ištrauką perspausdi
name:

”Mieliausieji! Dar nekuomet 
su taip labai apsunkinta širdi
mi neatsiliepiau Į jumis, kai 
kad prisieina šiandie daryti. O 
toj valandoj esu išdininku nuo
monių ir jausmų visų Gerbia
mųjų savo vyskupų. Karas! 
Apie tai žinios pasiekė kiek
vieną sodžių ir pareikalavo au
kų kuone iš kiekvienos šeimy
nos. Daug jų jau tarp savęs 
nemato tėvo. vyro, sunaus. Ap
leido, kas jiems yra brangiau
sia. Apleido savuosius namus, 
gi. kaip girdžiama. apleido juos 
su aukojamu pasiruošimu ir at
jautimu, kad šis karas yra tei
singas, pradėtas katalikiškos 
valstybės, kad ginti kultūrą ir 
krikščionybės principus. Mu
sų kareiviai atliks savo parei
gas. Podraug jie paliudys,!o- 
gei mokame būti dėkingi savo 
numylėtam, teisingajam Mo
narchui (Valdovui) už tai, kad 
mums leido būti lenkais.

”Karo pasvirimas pagaliau 
randasi Dievo rankose. Supra
to tai motina sodietė, kuri — 
kaip man pačiam teko matyti 
— bėga paskui traukini, vežan
ti jos sūnų karo laukan ir šau
kė: ”Sunau, pamiršai malda- 
kningę, štai pasiimk ją!” Visi 
tai suprantame. T°dėl pirmu
tinė musų, pasilikusių namie, 
pareiga — melsties, padvigu
binti meldimus Į Galybių Vieš
pati, idant mums musų myli
miausius sugražintų sveikus, 

garbės pilnus.
1 Kur-gi '"Draugo’’ ir kuni
gų akis meluoti ir da taip 
begėdiškai prieš visą lietu
vių visuomenę. “Karas yra 
teisingas, pradėtas katali
kiškos valstybės, kad ginti 
kultūrą ir krikščionybės 
principus”— ir tą pasakė ne 
bile koks paprastas kunigu- 
žis, bet arcivyskupas, kata
likų bažnyčios kunigaikštis. 
Mat, musų kunigija, kuomet 
išgriaujama miestai, sunai
kinama sodžiai, išžudoma 
milijonai žmonių ir išpusty- 
jama visa, ką per šimtme
čius visagalintis žmogaus 
protas sutvėrė, skaito — 
”kulturos ir krikščionybės 
principų” apgynimu.

Ir kuomet jiems laiminant 
skerdžia žmogus žmogų su 
jais einąs patsai Dievas. O 
kaipgi! Toliau tame atsi
šaukime sakoma:

”Kur du, arba tris yra susi
rinkę vardan Dievo, dar svar
biau, kuomet visa tauta susi
rinkus, gi jieško vientik teisy
bės, tenai Dievas tarp jos ir su 
jaja. Apart privatinių maldų, 
šiandie turi danguosna kilti a- 
belna, viešoji malda...”
Net "Katalikas” šį syk, 

pamatęs teisybę, sugėdino 
"Draugą” parodęs, jog ku
nigai pasmerkdami revoliu
cijas, anaiptolcijas, anaiptol — nepasmer
kia karių. Mes sakėme ir 
da pakartojame: gana
jums Romos agentai prisi-

dengus Dievo vardu temdin
ti minių protą.’ Jus ne Kri
staus vietininkai, bet fari- 
zėjai. jus parduodat Kristų 
ir senai esate išsižadėję jo 
mokslo! Kristus skelbė mei-

pono Gabrio pakvietimo, tas 
važiuos i Federacijos ir po
no Gabrio kongresą, o kas 
klausvs S. L. A.. S. L. R. K. 
A., T. M. D. ir L. S. S. — 
tas važiuos į Amerikos Lie

te- h’gybę ir brolybę, o jus tuvių Visuotinąjį Bepartyvį 
. Seimą.“

Vyriškai!

Kiek žmonių žūsta nuo 
draskančių žvėrių.

Žmonės augę miestuose 
ir šalyse, kur nebėra dide
lių miškų, visai užsimiršta 
ir net nežino, kad yra da pa
sauly vietų, kur nėra gam
tos valdono-žmogaus ir ko
ja buvusi. Indijoje, Afri
koj. Rusijos Siberijoj, yra 
tokių didelių ir tankių ne
pereinamų girių, kuriose 
karaliauja baisus plėšrieji 
žvėris ir nors visagalintis 
žmogaus protas viską įsten
gia ir žmogus yra drąsus 
karžygis įstengiąs apgalėti, 
kadir, galingiausias gamtos 
stichijas, tečiau išgirdęs gi
rių karaliaus — liūto arba 
rainio (tigriaus) kaukimą, 
negali nesudrebėti iš bai
mės.

"Jaunoji Lietuva” paduo
da pluoštelį statistikos, kiek 
draskantie žvėris išžudo 
žmonių. Daugiausia jų žū
sta Indijoj. Ten per vienus 
metus žvėris sudrasko apie 
26.242 žmonių.

"Užrašai per paskutinę de
šimtį metu nuo 1902 iki 1911. 
parodo, kad Indijos žvėris yra 
suplėšę 243.314 žmonių, žino
ma šituo patim laiku jie suplė
šė daugiau negu milijoną na
minių gyvulių.

"Bet ne vienoj Indijoj tas 
yra. Kiek kas metai laukiniai 
žvėris išžudo vietinių gyvento
jų Afrikoj statistikos žinių nė
ra. bet be perdėjimo galima 
pasakyti, kad skaitlius liūtų, 
vilpišių ir taurų aukų siekia 
dešimtis tūkstančių.

"Šitos skaitlinės neliečia bai
sių vietinių gyventojų skait
lių, kurie nėra po europiečiais; 
sulyg Narobi viršininko aps
kaitymo nuostolis siekia 500 
kas metas.

”Beto dar 15 europiečių bu
vo suplėšyta ar sutrypta nos- 
ragių ar dramblių ir 32 vieti
niai.

”1907 m. Rodoso salos liūtai 
išmušė 119 žmonių, o Portuga
lijos Rytų Afrikoje žinomų at
sitikimų yra 200 žmonių, tarp 
kurių žuvę tris europiečiai me
dėjai.
"Chinija, kuri per ilgus šimt

mečius bandė išnaikinti lauki
nius žvėris iš savo valdybų 
vis dar tebežuna mažiausia 
tūkstantis gyventojų nuo tig
rų vilkų ir meškų letenų. Net 
nedidutė Korsika nevalioja iš
naikinti ilgaplaukių žiaurių 
rainių, kuriais ta šalis apsėta 
ir kas metas daugiau kaip du 
tūkstančiai jos gyventojų žū
va nuo jų.

"Baisiausia rainių veislė yra 
didenybiniai Sibiro rainiai (Ti- 
gris Amuriensis); nors tikrų ; 
žinių apie jų siautimą nėra, 
bet miškuose Amūro upės pa
upiu kur rusų valdžia yra tik j 
nominale, per tris mėnesius; 
1909 m. rainiai vienoje provin
cijoje išžudė dvyliką vietinių ■ 
gyventojų, 27 Rusijos pavaldi-! 
nių, tarp kurių buvo du oficie- 
riai ir aštuoni kareiviai, ir 132 
chinus ateivius, viso 171. šita 

provincija yra tik penkta dali
mi srities kur rainiai Vaidos, 
todėl jų aukos turi siekti tūk
stančius žmonių kas metas.

”Prie rainio kovos su žmo
gum prisideda Sibiro liokiai ir 
vilkai; sulyg Sibiro Vandenų 
ir Girių Skyriaus tvirtinimo 
vienais metais laukinių žvėrių 
suplėšyta 5,234 žmonės, vie
tiniai ir ištremtieji.

"Rusijos Stepuose liokiai ir 
vilkai pjaujasi tarp savęs už 
valdybą išžudydami kas metas 
iki 120 žmonių. Laukiniai Eu
ropos žvėrįs, neskaitant gy
vačių, kas metas išžudo 1,200 
žmonių.” 
žodžiu — musų žemė te

užtaraujate kares ir sakote, 
kad “šis karas yra teisin
gas.“ nes jis "atliks savo pa
reigas ir parodys, jog moka
me būti teisingi savo numy- 
lėtamjam. teisingamjam 
Monarchui.” Kristus pas
merkė turčius, o jus kruvi
nuosius karalių sostus ir 
darbininkų kraugerius va
dinate "mylimais ir teisin
gais.“ Kur jūsų sąžinė ir 
gėda, ar ir toliau dar drįsi- 
te minias mulkinti sakyda
mi. jog kunigija nelaimina 
ir neužtarauja karių!

Kaip musu patriotai tebėra 
‘ akli.

Pasigirdus, jog Lenkijai 
caras pažadėjo autonomiją, 
musų tautiškieji patriotai 
ėmė šūkauti, girdi, tuojaus 
pulkime, tverkimės, rašyki
me ir siųskime Mikei reika
lavimą. kad ir Lietuvai duo
tų autonomiją. Socijalistai. 
žinoma, iš tokių patriotiškų 
nesąmonių tik saldžiai nusi
šypsojo ir stačiai pasakė, 
jog su maldavimu ir prašy
mais nieko iš to pakvaišusio 
budelio neišprašysi, kol jis 
revoliucijos prispirtas ne
bus priverstas apleisti savo 
kruvinąjį sostą ir tik tada 
tegalės Lietuva likti laisva 
ir neprigulminga.

Bet musų patriotai tam 
netikėjo. Girdi, pasiųsime 
Gabrį su Yču. pabučiuos ca
rui padan ir Lietuvai auto
nomija užtikrinta.

Dabar mums gera proga 
da sykį pasakyti musų tau
tininkams : vyručiai, kaip 
siaurai jus žiūrite ir mažai 
tenusimanote! Argi Lenki
jai caras pažadėjo autono
miją iš malonės? Jis tik 
tada žadėjo ant jų susimy
lėti (tik pažadėjo), kai pa
matė, jog lenkų gale gali su
drebinti jo kraujais apkre- 
kėjusį sostą ir kad lenkai ir 
be jo malonės liks laisvi.

"Vien. Lietuvninkų” ne
senai apdrapstė purvinais 
žodžiais Rusijos revoliuciją 
saldliežuvaudama carui. 
Girdi, caras suteikė len
kams manifestu autonomi
ją iš malonės. Kokias nesą
mones tasai tautininkų laik
raštis prasimano! Kurgi 
čia caro mylista ir malonė!

Nors caras lenkų galybės 
nusigandęs ir pažadėjo 
jiems laisvę, bet patįs len
kai tam budeliui netiki ir 
žino, jog tik per kraują ir 
kovą jie nuo jo gaus autono
miją. Rusijos caras jokių 
malonių niekam nedavė ir 
neduos. Jei Rusijos paver
gtosios tautos panorės likti 
laisvomis ir darbininkai no
rės susilaukti geresnio bū
vio, tai visupirma turės tą 
budelį nuversti ir išdraskyti 
jo sostą. Kitaip jis juos 
smaugė ir smaugs.

Ponui Gabriui nesiseka.
Ponas Gabrys atvykęs į 

Ameriką manė labai garsus 
ir garbingas žmogus esąs. 
Jis net nuo savo "šlovingo" 
asmens buvo išleidęs ir pa
talpinęs "Katalike” ir ki
tuose laikraščiuose atsišau
kimą į Visuotinąjį Seimą 
ir net nepasidrovėjo patsai 
vienas be keno nors pritari
mo paskirti Seimui vietą ir 
dieną. "Visi tautiečiai, 
kam brangi dar musų Tėvy
nė, turi skubėti Chicagon 
Visuotinan Lietuvių Sei
man 22—23 rugsėjo d." 
— sušuko jis. Tečiau šį syk 
jis nuo pačių tautiečių gavo 
didelę nosį. "Tėvynė" jam 
atsakė: "Pranešame ~
siems, kad nesiduotų suvi
lioti tokiems pakvietimams, 
kaip pono Gabrio. Palauk
tame iki kol S. L. A., S. L.R. 
K. A., T. M. C - - - 
nubalsuos ir 
vietą ir laiką? Kas klausys

VI-

D. ir L. S. S. 
paskirs seimui

tuvių mašinų sutrinti, ant 
geležinkelio bėgių, krinta iš 
pedebesių su orlaiviais ir 
žūsta nuo smailų žvėries 
ilčių.

Tūli musų moralistai sa
ko, nedora esą medžioti ir 
gyvulius piauti mėsai. La
bai šventa ir prakilni idėja. 
Bet. visupirma turėtume 
panaikinti kares ir žiūrėt, 
kad draugas draugo, žmo
gus žmogaus neskerstų, o 

‘jau tik tuomet, kai ant tiek 
doriškai žmonija pakils, ru
pinties apie gyvulius.

b _____12_______

“Kovos“ raudonasai nume
ris.

“Raudonosios Savaitės” 
numeris "Kovos” išleistas 
raudonomis raidėmis ir ne
paprastai gražus ir turinin
gas. Laikraštis papuoštas 

’ net 10 prakilnios, laisvos 
minties paveikslų. Beto, 
jame tilpę daug rimtų strai
psnių, pastabų, eilių ir kito
kių margumynų. Visiems, 

j kas jo neturi, velijame įsi- 
; gyti-

imti visas savystoves valdi- 
. ninku vietas ir tveria mili- 
■ ciją. Ant miestelių ir so

dybų namų matosi Tau
tos Valdžios ir Viriausiojo 
kamanduotojo atsišauki
mai.

Broliai! Nustojo Tautos 
siela-netikėti į savo jiegas. 
Drąsus lenkiškųjų šaulių 
žingsnis į karalystę sujudi
no lenkų reikalus.

Nesulaikomas neprigul- 
mybės troškimas pildosi ir 
virsta tikrybe!— Šaulių 
pulkai slenkantie Varšavon 
sutvėrė Lenkijos istorijai 
naują lapą. Niekad neturė-, 
jome tokių patogių aplinky
bių karei su Rusija. Esame • 
Austrijos talkininkais —da
bartiniame dalykų stovyje, 
kuodaugiau lenkiškųjų že
mių užims Austrija, tuo 
mums bus geriau, nes Aus-' 
trija kovodama už savo val
stybės reikalus drauge re
mia ir lenkų reikalus.

Nuo musų pačių, nuo mu- 
sų apsukrumo, organizaciji- 
nių jiegų ir pasiryžimo pri- 

Iguli tautos ateitis.
Neprigulminguose daly

kuose nėra vietos draugiji-; 
niams ir partvviškiems gin
čams, yra tik vienas klausi
mas — ar sugebėsime atlik-' 
ti tautiškąjį reikalą?— 

' sišalinkime nuo 
kraujo ir turto - 
tos jiega remkime brolius 
kovojančius už karalystę.

Suvienytųjų Partijų ko- 
. . . vojančiu už Neprigulmvbe

Komisija."
Reiškia — lenkai nepati

kėjo caro manifestui ir no-

kuom-gi mes jiems pagelbė- 
sime, jei busime pralaidoka- 
vę? Fkts.

net gaila žiūrėti, ypa
tingai tos jaunos silpnutės 
merginos, kuriom tas viskas 
dar blogiau atsiliepia. Mu
sų merginos visuomet mėg
sta dėl pasigražinimo i 
varžyti ir milteliais gerai 
aptręšti veidus taip, kad iš-j 
rodytų tikra gipso stovvla. 
Na, o kaip sušvla, tai net k-------  •---------

įbiauru pažiūrėti, tas veide- -Į0 .fH sesere pas kunigą Ka- 
l lis, tai kaip kiškis arime per ^ai.9 pasiklausti apie palai- 
lietų gulėjęs. Bet tai nieko, doJim3ir stai H užgirdo, 

(yra ant to vaistų; šokikai irj uzs.inunę aPie Pa_
i šokikės nueina žemyn atsi-i tej^ojimą, tai tuoj tapo ku- 
vėdinti, ir tolei vėdinasi, kol1 Jpg° užklausti, kodėl jie ve- 
dar labiau įkaista. Tuomet h.onei nepasauke kunigo. Jo- 
tokia porele jau net ir tan
go” pradeda "šokti." ir taip i 
meiliai bešokant nė nenu- J 

■jaučiama, kaip vaikino sei-Į -
lės nusidriekia merginai antj nesitikejome, kad mirs. Pa- 

I krutinės. Kaip biauru iš ša- Įklausus kunigo, kiek reiks 
žiūrėti į tokį šlykštų u.z duobę atsakė $€>., bet is_

PITTSTON, PA.
SUS17 Nusiskandino — Priežastis 

kunigas.
Rugsėjo 2 d. mirė tūla 01- 

j skienė. Velionies vyras nuė-

sios sesuo M. Norkevičienė 
■atsakė, kad skubinome pas 
gydytoją, nes velionė buvo 
jauna vos 23 m. amžiaus ir

i
I
LENKAI SUKILO PRIEŠ

RUSIJĄ.
Jau išsirinko savo valdžią ir 

susivieniję su Austrijos 
kariumene muša ir 

veja rusus iš 
Lenkijos.

Lenkų socijalistų laikraš
tis "Dziennik Ludovvy," ei
nąs Chicagoje. rugsėjo 7 d. 
gavo pranešimą nuo Tau
tos Valdžios,
Lenkų Kariumenės Virši
ninko ir Suvienytų Partijų 
Kovojančių uz Nepngulmy-, J krauja , k irk.
bę Komisijos atstovaujan- ; ; salpiaisve. ’nes pa-
cios Tautos Valdžią Varsa- maPtė j car0 ęprižada'ms
voje, kun skamba sekan- nėra ;

i ciai: ________________________
^'T pnksj f ■
Varšavoje susitvėrė Tau- KORESPONDENCIJOS 

tos valdžia, visų lenkų pa
reiga nuolankiai atsiduoti 
jos globai. Kamanduotoju

Ne- 
pašalpos, 
visa tau-

krutinės. Kaip biauru iš ša- 
lies : _ ’ " ~;

i vaizdelį.
Teko išgirsti tulus vaiki

nus nusiskundžiant, kad ne
purios merginos netik ką 
nenori eiti į stubinius šo- 

i kius, bet ir į viršminėtas 
svetaines. Bet paklausčiau 
jus: mergina, kuri brangina 
savo vardą ir žino kad ji 
yra busimos gentkartės au
klėtoja, ji žino, kad toki pa
silinksminimai yra kenks
mingi josios jaunvstės žvdė- 
j'imui ir dorai. mė visokiais žodžiais j'a plu-
tokia mergina landžioti po sti Velionies brolis £ Ols- 
tokius urvinius pasilinksmi-, kis g tai kuni
mmus, ir sėbrauti su apsvai_-;keiki st • ir
gūsiais vaikinais ir gerti is [ rusją žmonį kurią ,įbai my. 
i?. >U1. 0S rau£a u l '' oktanti jgj0 tajp susirūpino, kad išė- 

jo is proto ir rugpiučio 27 d.
Nesenai vienas bažnytinio išoko nuo tilto upėn irprigė- 

choro narys per lietuviškas I rė. Ir kaip žmonės sako, 
vestuves suskaldė kitam vai
kinui galvą. Tūlas grinorė- 
lis vienam parapijonui suva
ręs peilį į ranką užlaužė. 
Gydytojas užsiuvo žaizdą ir 
peilio galą užmiršo išimt, 
antru kartu turėjo piauti 
ranką, kad išimti likusią

I geležę.
i Tūla O. G—tienė nusišėrė

i "prielaidinį" P. S—gą 
j (jo brolis pereitą rudenį su 
[svetima moteria išdūmė į 
i "šventas vietas”), bet kad 
------------- ----- > vyru, tai 

i su ‘prielaidiniu” negalėjo 
visuomet "bendrauti.” Tad 
sumanė vyrą nužudyti. Ant 
nakties, vyrui užmigus, ji 

Į i uždarinėjo duris, langus ir 
" atsukus dujas (gasą) išėjo

sitarus, kad perbrangu ir jie 
turi nusipirkę kapinėse sa
vo lotą, kunigas šoko ant 
N-nės, it liūtas, šaukdamas, 
kad mirusi be išpažinties ir 
į velionies vyrą atsisukęs sa
ko: "Aš nešneku su moteri
mi bo žinau, kad jos visos 
durnos." Norkevičienė sako, 
kad ir kunigus pagimdė tos 
pačios moteris, tai kodėl jas 
durnom vadini. Tada kuni
gas suriko, jog "dėl tave? 
duris atdaros ir išeik!” ir ė-

. Ir kaip žmonės sako, 
tikrai save nusižudė iš kun. 
K-čio priežasties. Jis tapo 
palaidotas be jokių bežnyti- 
nių apeigų ant tų pačių ka
pinių, lydėjo net bent 10 ka
rietų ir didelis būrys pėsčių.

Pittstone būtinai reikia 
lingos laisvos kapinės, nes 
perdaug jau kunigas atsito
lino nuo žmonių dvasinių 
reikalų ir tarnauja ne žmo
nėms ir Dievui, bet pinigui 
ir

------ -------------------- DETROIT, MICH.
jos globai. Kamanduotoju T _ . .

■ Lenkijos kariškųjų jiegu Ii- Jaunimas, vasarines ekskur-: sau
h.. —t------ sijos ir dar šis-tas. ’io

Vasara, tai ekskursijų, pi
knikų bei gegužiniu sezonas, 

i Kiekvienas su džiaugsmu x e,?° .sa -J—0 
, pasitinka ir praleidžia tą 
ekstozišką vasaros laiką ir 
stengiasi fciek galėdamas iš
važiuoti iš dulkėto miesto į 
tvrą orą ir pasidžiaugti ga

[Šimas paukščių balJai ir ju- Lr atsi^lė kitam kamp

ini bangų lengvas judėjimas, ...... _. ... _
nors tekinai nutildo skaust

jbininko žmogaus veidą. Y- 
patingai jaunimui yra bran-■ 
gus tas laikas, nes jis daug 
suteikia dvasios ir 
maisto.

Detroito jaunimo 
taip-pat nepraleidžia Kuosą ^T3pKno
laiką bergzdziam darbui, - - r H
bet stengiasi sunaudoti ko
kiam nors 
veikimui.
minėjau, kad tik dalelė jau
nimo tuomi interesuojasi ? 
Gal skaitytojas pamanys,! 
kad apsirikau. Taip, tik da
lelei jaunimo tas rupi. Kita 
dalis sunaudoja tą laiką ki
tokiems pragumams. Ne
smagu butų širdžiai, jaigu 
prisieitų nupiešti ant gaba
lėlio popieros, visas smulk
menas, iš kaikurių jaunuo
lių darbų. Neminėsiu čion 
jau apie tuos indijoniškus 
stubinius pasilinksminimus 
kurie jaunuoliui nieko dau
giau nepriduoda, kaip tik 
sukelia žvėriškus jausmus.

Paminėsiu trumpai vieną 
pavizdį. Apie smuklininko J. 
L—iczio salėje kas- subata 
rengiamus šokius; nenoriu 
ir nemanau boikotuoti tą jo 
"biznį,” bet priverstas esu 
apie tai kritiškai prabilti. 
Nors ir karščiausias šešta
dienio vakaras, vienok tas 
ponas smuklininkas rengia 
tuos, neva, šokius ir kviečia 
kuoskaitlingiausį būrį jau
nuomenės. Jaunimas nesu
prasdamas pavojingumo šo
kti troškioj’e ankštoje sve
tainėje ir nieko nepaisydami

ko paskirtas pilietis Juozas 
Pilsudski’s, kurio prisaky- 

I mus visi turi pildyt.
Varšava, rūgs. 3 , 1914 m.

Tautos Valdžia.”
Antramj’am pranešime ra- 

šytame vyriausiojo kariu- 
menės viršininko Juozo Pil- 
sudski’o ranka sakoma:

"Išmušė laukiamoji va 
landa! Lenkija nustojo būt 
verge ir pati pradėjo rupin- 

I ties savo reikalais, pati nori 
turėti sau ateitį, nusikraty
dama visą slegiančią prieš-, 
paudą. Lenkų kariaunos > 
sparnai apsiautė Lenkijos 
Karalystę, užimdami ją ir 
pavesdami globai ištikimo, 
vienintelio šeimininko — 
Lenkų Liaudies, kuri ją at
gaivino ir sustiprino savo 
krauju. Užima ją Viriau- 
sios Tautos Valdžios var-j 
du. Nešame visai liaudžiai 
paliuosavimą iš retežių. Su 
šia diena Visa Tauta turi 
susivienyt į vieną būrį po 
vadovyste Tautos Valdžios. 
Užpakalyj nesusivienijusių 
lai pasiliks tik šaldrai, su 
kuriais sugebėsime būt be
šališki.

Vyriausis Lenkų Kariu- 
menės Kamanduotojas

Juozas Pilsudski’s.”
Trečias, Suvienytų Parti

jų kovojančių už Neprigul- 
mybę komisijos pranešimas 
yra toks:

”1 Rusijos žemę, į šalį ver
gijos ir bjauriausios pries
paudos įėjo Lenkų kareivis. 
Šauliai paėmė Miechovą ir 
apylinkės vietas ir pilnai 
sutikdami su Austrijos ka- 
riumene eina per Andreje
vą—Kielcus į Varsavą. Gy
ventojai su entuziazmu 
sveikina Baltojo Erelio žen
klą. Į šaulių pulkus būriais 
stoja šalies kaimiečiai ir 
darbininkai, laimingi, kad 
juos pašaukė karėn su Rusi
ja. Maistas ir kitoki daly
kai pristatomi su užsidegi
mu. Lenkų kariumenės 
valdyba organizuoja civilę

I

Bet ant laimės vienas narni-

duris ir tokiuo budu šeimi- 
. Vie- 

į nok, moteris pasiryžo tą pa- 
j daryti, ir antru kartu, kuo- 

kuno met' aPart dviejų nieko 
įnebuvo namie. Vyras nors 

dalelė jau ir buvo dujų £erai pri’ 
.. gėręs, vienok, prabudęs vos-

prie lango, pravėręs dagavo 
tvro oro ir tokiu budu vėli -i •_____ IVLU VI V 11 LVA.1U UUUU V C1

R p išsigelbėjo nuo mirties. JisBet kodėl as pa-
hv žiopla buvo norėjęs moterį suare

štuoti ir paduoti teisman, 
. bet ėmus jai prašyties, do
vanojo, ir galop juodu ge
ruoju persiskyrė. Ji nuėjo 
gyventi pas savo "prielaidi- 
nį,” o jis su 8 metų duktere 
kitur.

Rugpiučio 17 d. J. Luobi- 
kis eidamas iš lietuviškų ve
stuvių vėlam laike sumanė 
da užeiti lenkiškon smuklėn, 
kur ir palydėjo savo sveika
tą, o galop iy gyvastį. Tūli 
žmonės matė, kaip iš smuk- 
klės ką tai tokį per duris iš
metė, ir priėję artyn, rado 
pusgyvį žmogų. Jis sakęs, 
kad smuklininkas su savo 
tarnu jį sumušė; jo buvo su
laužyti šonų ir krutinės kau
lai ; po trijų dienų jis mirė. 
Paėjo iš Suvalkų gub., nuo 
Naumiesčio; buvo dar neve
dęs. Tai tokios žinelės de- 

’dasi musų apylinkėj.
Geisčiau, kad jaunimas 

imtųsi nors šiame bedarbės 
mete proto; imtųsi už laik
raščių ir apšvietos. Euro
pos baisus likimas turėtų vi
sus sudrebinti, jog gal neuž
ilgo musų tėvai, broliai ir

bėra visa krauju nutvinusi. valdžią ir šaukia žymes- trypia sušilę, sumirkę, sesutės pateks badui jnas- 
Žmonės žūsta karėse, dirb- niuosius vietos piliečius už- šlapi kaip žuvininkai, kad rus, šauksis musų pagalbos,

mamonai
Laisvės mylėtoja.

LOWELL, MASS. 
Prigėrė lietuvis.

Rugpiučio 23 d. besimau
dydamas prigėrė V. čečeta, 
kuris buvo su savo draugais 
nuvažiavęs maudyties, bet 
nemokėdamas plaukti nu
grimzdo. Velionis buvo vos 
27 metų amžiaus, paliko jau
ną savo moterį dideliam nu
liūdime. J. Kuzbarskis.

ELIZABETH, N. J.
Kunigas alkoholio šinkorius.

Vietinis kunigas, turbut, 
nebepajiegia užtektinai pri- 
sižvėjot dolerių, nes sumanė 
nauju budu biznį varyt. Štai 
rugpiučio 25 d. surengė ba
lių, kurio surengimui buvo 
renkama aukos. A. Lutvi. 
nas davė uždyka svetainę, 
kuris laisvom draugijom ne
duoda nė ant poros valandų 
prakalboms laikyti. Bra
voras aukavo alaus kiek tik 
jo parapijonai galėjo išgert. 
Katalikiški smuklininkai au
kavo bonkas degtinės 
ir cigarų, kitokių-gi da
lykų prisiubagavo kitur. Jis 
tuos daiktus gavo kaipo au
ką, o baliuje juos pardavinė
jo ir darė sau biznį. Reiš
kia vietoj nuo girtybės žmo
nes atkalbinėti musų kuni
gas pats alkoholio šinko- 
rium iiko. R. B.

NORTH BRANCH, MINN.
Šiame miestely lietuvių 

nėra, tik vieni švedai. Bu
tų gerai, kad kas iš lietuvių 
atvažiavęs atsidarytų skal
byklą, drapanų krautuvę, 
ar duonos kepyklą, turėtų 
gerą pragyvenimą. Drapa
nos siunčiama skalbti į St. 
Paul’į, duoną taipgi iš ten 
gabena. Gyventojų yra 300. 
Uždarbis $2.00 į dieną, bet 
darbo lengvai galima gaut 
prie geležinkelių.

K. Sabas*

v
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CHICAGO, ILL.
Nevažiuokit Chicagon dar

bų jieškoti; čia tūkstan
čiai bedarbių vai

kščioja.
Chicagoj yra nesuskaito

mai įvairiausių dirbtuvių, 
bet šį syk jos visos menkai 
dirba. Kas rytas prisiren
ka minios žmonių prie dirb
tuvės vartų jieškoti darbo 
ir laukia po kelias valandas, 
kad kaip nors parsidavus 
save kapitalistams. Bet ka
pitalistai, netik ką darbinin
ko nenuperka, bet dar už
siundo savo sargu, idant 
darbininkus nuvaikytų, nu
muštų su lazda nuo dirbtu
vės vartų. Tai, mat, kokią 
pasekmę darbininkai gau
na.

Nors Chicagoj ir papras
tai, visad netrūksta bedar
bių, bet šiuose metuose, y- 
pač šiuo laiku, tai tik tyčio
jamasi iš darbininkų. O kur 
darbininkui reik dėtis ? 
Daug jųjų eina pas agentus 
darbų jieškoti, o kaip jie ten 
darbo pasekmingai suran_ 
da, tai gana ir pasakoti! 
Nuėjęs darbininkas pas a- 
gentą, kad įtaisytų nors ant 
prasčiausio darbo, kaip tai: 
į mišką arba ant geležinke
lio, turi užsimokėti agentui 
$5.00; geresniais metais už
mokėdavo už panašų darbą 
tik $1.00.

Ar manot, kad žmogus 
nusipirkęs darbą už $5.00 il
gai jis dirba? Gi, padirba 
trejetą dienų ir vėl jį atlei
džia. Ar da mažas mulkini
mas? Jeigu nori, vargše 
darbininke, vėl eik mokėt 5 
dolerius už trijų dienų dar
bą. Daug ir tokių randasi, 
kurie negauna nė darbo, nė 
tų 5 dol.. Yra tokia vieta, 
taip vadinama, ”Chief ins- 
pector of the Employment 
Agency,” kur galima pasis
kųsti dėl šių suktybių, bet 
nuėjęs atėjūnas, negalėda
mas paaiškinti dalykų stovį, 
nieko ten pelnyti negali ir 
turi darbininkas išeiti verk
damas be pinigų ir be darbo.

Taigi matot, darbininkai, 
kokį ”gerą” būvį mes susi
laukėm ! Dabar yra gera 
proga pamąstyti; jeigu ma
not ir norit nevalgę alkani 
būti ir da lazdjį ^uti, tai 
ateinančius rinkimus vėl 
balsuokit už ’ demokratus 
arba republikonus preziden
tus ir visus miestų majorus. 
O jeigu norit geresnio būvio, 
tai vienintelė geriausia išei
ga balsuoti už socijalistus.

Pamąstykite, draugai dar
bininkai, ir tada veikit; ne
duokit balso už alaus arba 
degtinės stiklą, bet balsuo-- 
kit už žmones! O tada tik j 
pagerės musų būvis.

Darbininkas.

CLEVELAND, OHIO. 
Prakalbos. Lietuviai ištau

tėję.
Keliaudamas po "šventą” 

Ameriką ir jieškodamas 
darbo — užsukau į Cleve- 
landą ir netikėtai patekau į 
L. S. S. 3 kuopos surengtas 
rugsėjo 7 d. prakalbas. Kal
bėjo 2 kalbėtoju: J. Danta ir 
J. Bortkevičius. Pirmasai 
kalbėjo apie kilimą kultūros 
ir kaip visoki išradimai su
mažino darbininkams dar
bą, papasakojo ir apie da
bartinę karę, kalba buvo 
visiems suprantama. Vie
nas žmogelis užklausė:"Ko
dėl dvasiškija ir karaliai 
laužo V prisakymą— neuž
mušk?” Ners kalbėtojas bu
vo aiškinęs, bet tas žmoge
lis tvirtino, kad ir socijalis
tai taipgi šaudą žmones, nes 
eina kariumenėn, kalbėtojas 
atsakė, jog prie dabartinės 
tvarkos saujelė socijalistų 
negali pasipriešinti.

Antras kalbėtojas trum
pai nupiešė žmogaus gyveni
mą ir kovą už geresnį būvį, 
nurodė kapitalistų klastas 
ir ragino dėties prie socija- 
jalistų sąjungos. Žmonės 
prakalbomis buvo patenkin
ti.

Žmonių buvo prisirinkę 
apie 200, miela pastebėti, 
jog moterų ir merginų su
sirinko taipgi gana daug.

"Kova” buvo dalinama 
uždyką. Viskas gerai, tik 
reiktų 3-čios kuopos drau
gams pastebėti — kodėl so- 
cijalistiškų ženklelių nė vie
nas nenešioja? Beto, sve
tainėje nuo kėdžių dulkės 
nebuvo nuvalytos — juk tai 
nesveika!

Vėliau eidamas pakliuvau 
į šv. Juozapo draugijos lie
tuvišką ”teatrą ir balių.” 
Lošta, rodos, '"Piršlybos,” 
bet aš jau radau po viskam, 
pagaliaus išėjo choras ir 
sudainavo keliatą dainų. Vė
liau buvo šokiai, bet aš jų 
nelaukiau, nes "šventųjų” 
tarpe nejauku.

Clevelandas, miestas taip 
sau. negalima pavadinti 
gražum, bet yra ir pasigro- 
žėtinų kampelių. Lietuviai 
čia sulenkėję, kur nepasisuk 
vis kalba lenkiškai ir vaiku
čius mokina, kur "sportiš- 
kesni” jaunuoliai, tie tarp 
savęs drožia "angliškai” — 
reiškia — Clevelande lietu
vių kaipir nėra, nes ištautė
ję

Darbai ir čia eina silpnyn, 
tečiau sulyginant bedarbių 
mažiau kaip kitur.

Kaz. Braževičius.

MONTELLO, MASS. 
Prakalbos.

Rugpiučio 23 dieną L. M. 
draugijos įvyko prakalbos 
ant tyro lauko. Žmonių bu
vo apie 500. Pirmas kalbėjo 
kokis tai klierikas iš Chica
gos. Jo kalba neaiški ir sun
ku įspėti ką jis norėjo pasa
kyti. Girdi, reikia priklau
syti į organizacijas, tik rei
kią vengti tų organizacijų, 
kurios kėsinasi ant kito sa
vasties ir t. t.

Antras kalbėjo A. Antono- 
vas-Montvidas apie gyvybės 
išsivystymą ir mokslo svar
bumą. Vėliau jaunimas žai
dė. Antru sykiu vėl kalbė
jo A. A.-M. apie Europos 
karę.

Rugpiučio 27 dieną L. M. 
draugija surengė prakalbas 
mokvklos atidarvmui. Kai- </ *■ 
bėjo drg. S. Michelsonas a- 
pie mokyklos naudingumą 
ir ragino eiti mokinties. To
liau aiškino apie dabartinį 
vargingą Lietuvos padėji
mą iš priežasties kilusios ka
rės. Vėliau kalbėjo net ke
turi anglų kalbėtojai, kvietė 
lietuvius mokinties ir pri
sižadėjo visuomet jiems pa
dėti. Tarpais dainavo cho
ras. Viskas nusisekė gerai.

Rugpiučio 30 d. buvo lai
svamanių prakalbos; kalbė
jo A. Antonovas apie bažny
čios blėdingumą. Kalba pu
blikai patiko, išskyrus kelis 
fanatikus; klausytojų buvo 
apie 500.

Jauna mergaitė.

”,

RUMFORD, ME.
Rugpiučio 29 d. Lietuvių 

Ukėsų kliubas surengė pra-

BROOKLYN, N. Y. 
Tautiškasai namas — kazir- 

ninkams prieglauda.
Pastarame laike darbams 

mažėjant didinasi kazirnin- 
kų skaičius.

Rugsėjo 6 d. iš kito miesto 
atkeliavo 2 vyru, bet nesura- 

nuvyko iX_z IKVkJKA J"' X J • • •

kalbas paminėjimui spaudos S^Y° .
atgavimo sukaktuvių. Kai- Tautiška.]} namą pasiteirau-
bėjo iš South Bostono par- 
kviestas F. J. Bagočius 
apie spaudos atgavimą, 
Europos karę ir kvietė 
lietuvius organizuoties ir 
šviesties, nes tik per šviesą 
ir kovą galėsime išsiliuosuo- 
ti iš kapitalo vergijos.

Rugpiučio 30 d. kliubo na
riai susirinko Į tam tikrai 
paskirtą svetainę, iš ten su 
muzika maršavo gatvėmis 
ir sugrįžę svetainėn vėl 
klausėsi prakalbų, kame kal
bėtojas ragino gelbėti Lietu
vą. Lietuvos gelbėjimo rei
kalams buvo renkama aukų. 
Surinkta $155.00, kurie bus 
po Visuotino Seimo perduo
ti centro kasieriui. Aukau
tojų vardai tilps "Keleivij.”

Liet. Ukėsų kliubas kvie
tė apvaikščiojime dalyvauti 
ir šv. Roko draugiją, bet toji 
atsisakė, už ką mes kliubo 
nariai siunčiame jiems pa
peikimą.

Prakalbų klausyt buvo su
sirinkę apie 300 asmenų.

S. J. Baublis.

tie, kur būrys meilių vyru
kų prisikalbino juos prie lo
šimo ir išvilioję pinigus iki 
paskutinio cento išprašė iš 
tautiškojo namo.

Turiu pasakyt, kad čia 
yra susitvėrusi Suvienytų 
Draugijų Sąjunga didžiam- 
jam New Yorke, kovai prieš 
panašius niekšus ir tankiai 
laiko Tautiškame name kon
ferencijas, bet pasirodo, jog 
jiems žmonių gerovė suvis 
nerupi, nes kitaip jie negi 
leistų tame pačiame Tautiš
kame name niekšams veikti 
ir skriausti žmones.

Ten taip-pat laiko susirin
kimus veik visos pirmeiviš
kosios draugijos, tad argi 
negėda jei jos nepasirūpina 
latrų šaikas iš ten prašalin
ti.

Girdėti daugiau panašių 
juodų darbų ten įvyksta. 
Turime panaikinti tą visą! 
piktą, nes mums visiems, ku
rie su Tautiškuoju namu tu-1 
rime reikalus yra gėda.

J. Vytautas.

PHILADELPHIA, PA.
Vaikinai, atsargiau su 

"grinorkom.”
Tūlą laiką atgal, lietuviais 

apgyventoj dalij vadinamoj 
"Richmond,” p-lė K. Z—čiu- 
tė pasijuto nesmagiam padė
jime ir tuojaus griebėsi jie- 
škot "bordo” kur vaikinų 
yra. Susipažinus gerai su 
tulu J. Z. sumanė suareštuot 
jį, kad tokiu budu apsive
dus, ką ir padarė. Nusipir
ko drapanas ir klausia savo 
gaspadinės "ar greit duodą 
šliubą, kaip suareštuoja,” 
bet nesulaukdama to šelmio 
vedant suareštavo antrą ir 
trečią kartą, tas-gi pinigų 
turėdamas užsistatė kauci
ją ir neveda ir tiek. Ir štai 
pasiskubino nelabasis "gar
nys” ir aplanko nabagę ant 
visų 3 mėnesių anksčiau, ži
noma, jos nelaimė tame, kad 
pavėlavo atvažiuot iš Lietu
vos, o antra,— pavėlavo su
sipažint su vaikinu, o tas ne
doras "garnys” pergreit pa
siskubino. Teismo kolkas 
da nebuvo, bet ir negalima 
merginai nieko pešt. Vis
kas, ką jinai atliko, tai apa
vė paprastą žydelį, kuris a- 
pie advokatystę mažiausio 
supratimo neturi, o bu
vo pasiėmęs vesti bylą 
ir vaikinui padarė išlaidų 
kelius desėtkus dolerių. To
kiuose atsitikimuose reiktų 
apmąstyt gerai kiekvienam, 
kad ’tas”, kurį pašaukei, vi
sai neprašė tavęs, kad jį pa
šauktum šin vargingan pa
saulin. A. Byron.

Vokietijos socijalistus, nes 
jie esą ir geri socijalistai ir 
geri tautiečiai, netaip, kaip 
mūsiškiai rėksniai neina iš- 
vieno su tautiečiais.

Dabar p. Vitaičiui, mato
mai dalykai pasirodė atbu
lai, nes jis nupeikia vokie
čius už negerą jų patriotiš
kumą. Reiškia tautininkų- 
patriotų atstovas, pats pa
matė patriotizmo supuvimą. 
Toliaus jis sako: "Yra dar 
ir kitų tautų negerų patrio
tų, pav. lenkai, jie taipgi au
klėjami negeroje patriotiz
mo dvasioje.”

Ot, čia tai ir pasirodė 
musų patriotų gerumas, 
jiems vokiečiai jau negeri 
ir lenkai jau negeri. O kad 
čia butų galinga vyčių armi- Į ™ 
ja ir beeiną mūsiškiai tuos i 
negerus mokinti, nes musųlr 
tauta "geriausia.”

Geriau butų, kad tautie
čiai nesislapstytų po sveti
mus vežimus, o prisipažintų, 
kad patriotams tik savo tau
ta geriausia, o kiekviena 
svetima tauta, — priešas, ir 
kiekvienos tautos patrio
tams norisi tapti galingiau
siais, o iš to ir kįla karės.

Antra kalbėjo Ramanaus
kų Teta, iš jos kalbos išėjo— 
zero, štai ką ji pasakė: 
"...Džian-Bambiškų raštų 
reikia sergėtis. Darbinin
kiškoji geltonoji spauda 
greitai turės pražūti. Cici- 
likučiai geria su svetimoms 
moterims” ir t. t. Ir visą 
savo "spyčių” neparėmė nė 
vienu faktu. Teisingai pa
sakius, ji pati pasakė ne pra
kalbą, bet Džian Bambos 
spyčių.

Dar kalbėjo ir trečias, tū
las Kasparavičius. Šio kal
ba susidėjo iš trijų sakinių, 
kuriuos kartojo per valandą 
laiko Keisčiausia, tai tas, 
kad žmogus kur-tai girdėjęs 
tulus išsitarimus, kartojo 
ant pagrindų patsai nežino
damas ką tas reiškia kito
kioje kalboje. Gėda net 
klausyti. Įstabu, kad ren
gėjai stato ant pagrindų to
kius kalbėtojus, kurie neži
no ką kalba.

Jaunuomenės choras pa
dainavo vidutiniškai. Prie 
draugijos prisirašė keliatas 
naujų narių. Uranas.

N. SPRINGFIELD, PA. 
Saugokitės apgavikų.

Lietuvių ir kituose laikra
ščiuose pasirodė tūlos fir
mos iš Chicagos skelbimas, 
kur už $5.85 žadama ”7nau- 

; dingi daiktai.” Aš išrašiau 
tuos "naudingus” daiktus ir 
likau apgautas ant $6.34. 
Atsiuntė siuntinį ir aš nie
ko blogo nemanydamas už
mokėjau $5.85 ir persiunti
mo lėšas. Kuomet parsine
šęs namo išvyniojau, tai ra
dau vietoj laikrodžio gabalą 
blekės panašios į laikrodį, 
dėžę supuvusių cigarų ir iš
klebusį revolverį. Pasiun
čiau laikrodį atgal, norėda-. 
mas damokėti ir permainyt, 
bet negavau jokio atsakymo 
ir po šiai dienai.

Taigi patariu apsisaugot, 
kad nors kitų nebeapgautų.

A. Mozūras.

I

; CAMBRIDGE, MASS.
Rugpiučio 30 d. Jaun. Dai- 

1 lės ir Moksl. Mil. draugija 
buvo parengus prakalbas E. 
Cambridge’uje. Kalbėtojų 
buvo "čiela traicė.” Pirmas 
kalbėjo p. Vitaitis. Juokin
ga buvo klausyties, kada 
kalbėtojas pradėjo aiškinti 
priežastį kilimo dabartinės 

: karės. Sako: ...."pastarąją 
karę iššaukė vokietijos ne
geri patriotai, mat, Vokieti
joje per laikus yra įauklėja- 
mas žmonėms negeras pa
triotizmas. Net ir socijalis
tai, kurie sakosi priešingi 
karėms, dabar eina, kad tik 
Vokietija laimėtų karę(?), 

imat ir jie pilni negero pa
triotizmo.”

' Pamenu kaip vienose pra
kalbose Cambridge’uje p. 
Vitaitis susiriesdamas gyrė

ANSONIA, CONN.
Ką mano tautiečiai apie 

karę.
Musų tautiečiai dabar pa

tįs pamatė, kad jie yra savo 
tautos priešais, nes kas-gi 
jei ne patriotizmas naikina 
šiandien Lietuvą, sykiu su 
visomis jos gerybėmis ir 
grože.

Musų tautiečiai dabar ši
taip svarsto: rusas turi už
imt Berliną, kuriame, kaipo 
didelėj pilyj, galima pato
giai bus įsteigt Lietuvos so
stinę, kuomet Mikė duosiąs 
Lietuvai autonomiją (Yčas 
su Gabriu ją išprašysiąs), 
tai Vilnius ir Kaunas mažai 
besversią ir busią per prasti, 
kad juos vadint Lietuvos so
stine.

Tai, mat, kaip!
Samuolis.

RACINE, WIS. 
Už teisybę akmeniu.

Keleivio" No. 36 tilpo J. j Rugsėjo 7 dieną, 
Orlovo korespondencija iš -u-—-- ” “ 
Racine, Wis. užvardyta 
"lietuviai skebai." Dėlei tos 
korespondencijos kone ga
vau galvą su akmeniu su
daužyt. Vieną gražią die
ną išbėga anoj koresponden
cijoj įvardyto vyro pati šau
kdama: "Kur tas šliuptar- 
nis... Aš jam galvą su ak
meniu suskaldysiu, kam jis 
parašė ant mano vyro." Bū
damas kitam kambary, iš
girdęs, išbėgau ant pat kar
ščio, na ir užvertė-gi ant 
manęs visą glėbį šliuptar- 
nių. Aš paaiškinau, kad aš 
tos korespondencijos nera- 

Bet dabar esu priver
stas ir aš pats parašyti už 
bereikalingą užsipuolimą ir 
šiuomi patvirtinu, jog. drg. 
J. Orlovo korespondencijoj 
viskas teisinga, nes tūlas 
vyras, kuris dirba kaipo ske- 
bas pats visiems sakinėja 
kas jį į darbą pastatė. O 
žodžiai: "kad aš turėčiau 
revolverį, tai tuoj nušau
čiau"— taipgi gryna teisy
bė, Jie buvo pasakyti R-lio 
treji metai atgal "Liberty" 
salėje, laike "Keleivio" re- 
prezentatoriaus Kirtiklio 
prakalbų.

Juozas Miniatas.

DĖS MAINĖS, I0WA 
Draugijų reikalai.

Apie šią apylinkę mažai 
kas parašo į laikraščius, ro
dos kad čia lietuvių suvis nė
ra. Tuo tarpu lietuvių šia 
yra apie 500-600. Jie gyve
na išsiskirstę palei anglių 
kasyklas, kad arčiau butų 
eiti į darbą, tečiau jų drau
gijinis gyvenimas surištas į 
vieną krūvą. Draugijų yra 
3, visos pašelpinės. Šv. Jur
gio draugija narių turi 72. 
Ši draugija gyvuoja jau še
ši metai. Lietuvos Ukėsų 
draugija gyvuojanti 4 me
tus, narių turi 100 suviršum. 
S.L.A. 227 kp., narių turi 
mažai

Yra ir L.S.S. 160-ta kp., 
narių turi 15.

Skirtumas tarpe katalikų 
ir laisvamanių mažas, visi 
sugyvena gražiai.

Rugsėjo 6 d. Šv. Jurgio dr- 
ja turėjo specijalį susirinki
mą. Po draugijos reikalų 
apsvarstymo buvo įnešta su
manymas prisidėti prie Lie
tuvos gelbėjimo fondo. Bu
vo perskaityta Waterburio 
suvienytų dr-jų atsišauki
mas tilpęs "Lietuvos” N.36. 
Šv. Jurgio dr-jos nariai mie
lai tam pritarė ir kuomet 
bus reikalas į Lietuvos gel
bėjimo fondą nesigailės kad 
ir $100. J. Alikonis.

PHILADELPHIA, PA. 
žiaurus barbarizmas.

"Darbo 
įdienoję,” lietuvių tautiškos 
. draugijos surengė apvaikš- 
čiojimą 10 metinių spaudos 

! atgavimo sukaktuvių. Kal- 
, bėtoju buvo kokis tai p. 
Krušinskas, kuris melavo 
kiek tik sugebėjo, išgarbino 
kokį ten rusą Vilniaus gu
bernatorių ir pripažino jam 
garbę už iškovojimą lietu
viams spaudos. Butų labai 

į pritikę, jei butų išpuošę sie- 
I nas jo paveikslais, to tik ir 
truko. Antras kalbėjo, ro
dos, p. Mikolainis apie gabe
nimą knygų iš Vokietijos, 
apie kaimiškus atsitikimus 
nieko naudingo nepasakė. 
Buvo renkamos aukos sušel- 
pimui nukentėjusių dabarti
niam karės laike Lietuvos 
gyventojų, surinkta virš 50 
dolerių. Ap vaikščiojimas 
įvyko tamsiausioj lietuvių 
kolionijoj, "Richmond” daly 
ir richmondiečiai susivieni
ję su ”juodvarnių armija” 
uždraudė pardavinėt litera
tūrą svetainėje, ”tokioj 
brangioj dienoj,” kaip jie 
sakė. ("Vienybė Lietuvnin
kų” tik buvo pardavinėja
ma).
Matote, kokis barbarizmas 

viešpatauja pas musų tau
tiečius. Argi mes galime 
susidėt su tokiais tamsybės 
stulpais ir veikt ką nors iš- 
vieno? Jie minėjo Visuoti
ną Lietuvių Seimą Ameri
koj, bet kaip mes galime 
veikt išvieno, kad jie yra vė
žio vaikai, matė, kad jų tė
vas atbulai rėpliojo, ir jie tą 
patį daro nepaisydami, kad 
visi kiti eina pirmyn.

Kalbėtojų perstatytojas 
pranešė publikai, jog klausi
mai "zapreščajetsia,” "kas 
ką turės, tai asmeniškai bus 
galima užklaust nuėjus į 
ofisą,” tai reiškia, kuris yra 
silpnesnis fiziškai, negali 
gaut jokių paaiškinimų.

Ir žmonių mulkintojas 
(kas? Red.) atsistojo "hyp- 
notizuoja” publiką, ir be jo
kio pasipriešinimo turi pa
siduot "hypnotistui,” ar tai 
čionai ne carbernių susilau
kėm laisvoj Amerikoj ant 
lietuviškos estrados? Ant 
galo buvo skaitoma Phila- 
delphijos draugijų rezoliu
cija, kurioj reikalaujama 
lietuviam autonomijos, ir 
linkėjama carui pasisekimo 
sumušt vokiečius.

Šalin apuokai ir šikšnos
parniai. Lai gyvuoja teisy
bė ir šviesa.

giausia. Pasakyti gerai: 
"Paliktas varnams,” Rožy
tės su motina pasikalbėji- 

i mas” ir prakalba V. Andriu- 
' levičiaus, žmonėms labai pa- 
' tiko. Taipgi turiu pasakyti, 
kad ir viskuom žmonės buvo 
užganėdinti, nes ramiai už
silaikė visą vakarą.

Viena yda yra negeistina, 
kad musų žmonės da ne visi 

(supranta kur reikia juok- 
: ties, o kur nuliudusiems bu- 
i ti. Štai kada kareivis visas 
! sužeistas ir paliktas var- 
! nams karės lauke, kur pers- 
jtato tūkstančius tokių jau 
kareivių paliktų, mirdamas 

■ ir negalėdamas numirti, 
prakeikia carą ir visą jo ne
tikusią valdžią, neturi būti 
nė mažiausio nusišypsojimo. 
O čia atbulai— buvo girdėti 

i net garsus kvatojimai. O 
toki kvatojimai tik gėdą da
ro. Jeigu klauso ir nesu
pranta ką klauso.

L. S. S. kp. vardu tariu 
nuoširdžiai ačiū visiems, ra
miai užsilaikiusiems.

P. S. Tą pačią dien buvo 
ir kitas apvaikščiojimas į- 
vairių bažnytinių draugijų, 
lenkų ir lietuvių, net su kar
dais ir durtuvais, ant gar
bės Philadalphijos airių vy
skupo. Bet gaila, kad tarpe 
tos didelės parodos ir skait
lingos minios, vos tik keli 
buvo su galvom! Šiaip visa 
ta didžioji minia susidėjo iš 
krutančių stulpų matuo
jančių miesto gatvėmis.

J. Ramanauskas.

A. Byron.

MINERSVILLE, PA.
Rugsėjo 6 d. pradžia ap- 

vaikščiojimo "Raudonosios 
Sąvaitės” pasisekė kuoge- 
riausia. Žmonių tiek daug 
susirinko, kad negalėjo su
tilpti į svetainę, niekad da 
tiek daug žmonių nebuvo su
sirinkę, kaip šį vakarą.

Vakaro tvarka gana buvo 
raudona ir įvairiai išmargy- 
ta. Visupirma paskambino 
pianu "Marsalietę” Liudmi
la Tampauckiutė. Atida
rius susirinkimą, L. Tam
pauckiutė deklamavo "Būt 
ramu.” Vėliau paskaita O- 
nos Merčaičiutės, "Ką reiš
kia Raudonoji Sąvaitė” ir 
"Kruvinas Nedėldienis;” A. 
Banišauskas deklamavo. To
liau sekė prakalba drg. V. 
Andriulevičiaus, apie Euro
pos karę, kam jį reikalinga 
ir iš ko ji kilo? "Paliktas 
varnam,” monologas, — V. 
Čiudinio. Paskaita į "Dar
bininkus"— M. Ramanaus
kienė; trumpa prakalba apie 
šiandieninę politiką, J. Ba
nys; pasikalbėjimas "Rožy
tės su Motina"— Ona Mer- 
čaičiutė ir M. Ramanauskie
nė; du juokingi monologai, 
"Burdingierius” ir "Pusė 
pačios.” drg. V. Andriulevi- 
čius; "Gyvenimas ir Viltis” 
— A. Banišauskas ir Ona 

dinti savo taip naudingą su-1 Merčaičiutė.
manymą. Neužmušamas. Viskas nusisekė neblo-

BRIGHTON, MASS. 
Kooperacija tarpsta.

Kaip visur, taip ir čia dar
bai sumažėjo, vienok, tarpe 
lietuvių apšvietos darbas ei
na pirmyn.

Lietuvių kooperacija jau 
turi priruošusi planą ir lei
dimą statymui Liaudės na
mo, tik reikia surasti kont- 
raktorių. Namas yra stato
mas sulyg Brightono lietu
vių skaitliaus. Lietuviai pa
siėmė atlikti svarbią už
duotį. Namo išvaizda bus: 
100 pėdų ilgio, 39 pločio, 
skiepas su maudynėmis ir 
ant skiepo viena didžiausių 
Brightone krautuvių. Krau
tuvės viršui bus trįs neper- 
didelės salės kuopų, draugi
jų susirinkimams, knygynui 
ir t. p. Pačiame-gi viršuj 
bus didelė vaidinimams, 
prakalboms ir pasilinksmi
nimo vakarams salė. Na
mas bus mūrinis, nes medi
nio statyti nepavelija tiesos.

Šis musų užmanymas yra 
| svarbus ir nelengvai įvyki
namas, todėl visi lietuviai 

i privalo remti kooperaciją, 
i kad pasekmingai bendro- 
imis jiegomis galėtume įvyk-

PADĖKITE ĮSTEIGTI 
KNYGYNĄ!

Mes, Lietuvių Kelionės 
Pašelpos Draugija, 1 kuo
pa, 101—103 Grand st.. Bro
oklyn, N. Y., atsišaukiame. Į 
lietuviškąją laikraštiją ir 
lietuviškąją visuomenę. Da
lykas štai ktme: Musų L.K. 
P. D. 1 kuopos mėnesiniame 
susirinkime 4 d. rugpiučio, 
tapo nutarta įsteigtie kny
gyną. Po apkalbėjimui tapo 
vienbalsiai nutarta, kad mu
ms knygynas būtinai reika
lingas ir išrinkta komisija 3 
narių rūpintis jo įsteigimu. 
Draugija dar yra jaunute, 
gyvuoja nuo 3 d. gruodžio, 
1912 m. ir silpnai augo, bet 
dabar pradėjus dauginties 

narių skaičiui, pradeda at- 
sirastie daugiau veiklumo 
ir reikalavimų.

Atsišaukdami į gerb. vi
suomenę meldžiame: jeigu 

kas turite atliekamų knyge
lių paaukauti musų knygy
nui. Meldžiame tų visų ku
rie simpatizuoja progresivi- 
škoms draugijoms aukauki
te pagal išgalę, už ką išank- 
sto tariam širdingą aoitr. -Į

Knygynu galės naudoties 
visi lietuviai be skirtumo, 
kadangi šis knygynas stei
giamas viešai ir bus priėfyta- 
mas visiems, kurie tik norės’ 
skaityti ir šviesties.

Dabar turime pasakytie 
keletą žodelių kas link mu
sų draugijos ir jos tikslo. Ši 
draugija yra atskira nuo ki
tų pašelpinių draugijų, nes 
nevien tik šelpia narius ligo
je bet globoja ir pomirties li
kusius našlaičius. Ji veikia 
ir šiaip jau naudingą darbą 
dėl visuomenės labo, kaip 
štai: rengdama naudingus 

vaidinimus ir auklėdama 
dailę. Neatsilieka ir apšvie
tos dirvoje prisidėdama prie 
surengimo prelekcijų ir pra
kalbų. žodžiu sakant, ši 
draugija žengia pirmyn, lin
kui progreso, apšvietos ir 
visuomenės labo. Draugija 
yra grynai progresyvė. Ti
kimės, kad ją visuomenė pa
rems, sulyg prašymo.

Knygoms siųsti adresas:
V. Žilinskas

183 Roebling str., 
Brooklyn, N.Y.

L. K. P. D. Knygyno ko
misija :

Pranas Deveikis,
Petras Tikaiža,
V. Žilinskas.
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Mano

Parašė Negeistinas.
(Tąsa bus.)

— Tegul bus pagarbintas. 
Maike I

— O! sveikas gyvas, tė
ve ! Kur-gi tu buvai prapuo
lęs, kad pereitoj sąvaitėj ta
vęs nemačiau? Ar nebuvai 
tik patekės vėl i Dievo avi
lį? ‘

— Ką tu, vaike, nori tuo- 
mi pasakyt? Ką tas Dievo 
avilys reiškia?

— Tą patį, ką ir Dievo 
klėtis.

— Tai tu gal nori pasakvt 
džėlą ?

— Žinoma.
— Vaike, tu taip blogai a- 

pie mane nemislyk. Tu ži
nai, kad aš dabar neprastas 
žmogus ir nuo to laiko, kaip 
likau vyčių generolu, tik 
vieną sykį džėloj sėdėjau.

— Tai kur tu. tėve, buvai 
pereitoj sąvaitėj ?

— Aš buvau suvažiavime.
— Kokiam suvažiavime ? 

Kas ten buvo suvažiavęs?
— Mes.
— Kas, jus?
— Vyčių načalstva.
— Turbut norėjai pasa

kyt, vyčių vyriausybė?
— Jes, vaike.
— Bet jus vieną suvažia- 

mą nesenai juk turėjot.
— Šitas buvo ekstra, vai

ke.
— Gal pasakysi, tėve, ką 

jus tenai nutarėt?
— Musų konstitucija drau- 

džia išduot mitingų paslap
tį, ba tai yra vaiskava sosai- 
dė, ale kaip čia niekas negir
di, tai aš tau, vaike, galiu į 
ausy pasakyt, tik tu neišpa
sakok to socijalistams, ba 
jie per savo gazietas tuo
jaus lietuvišką vaiską iš
juoks.

— Tėve, argi tu manęs da 
nepažįsti? Juk tu žinai, 
kad kas į mano ausį, tai 
taip kaip į vandenį.

— Jes, Maike, aš tave ži
nau, tu esi olrait vyras.

— Na tai sakyk, ko jus 
buvot suvažiavę ir ką jus 
tenai nutarėt.

— Tu žinai, vaike, kad se
nam krajuje dabar vaina.

— Žinau.
— Tu taipgi turbut žinai, 

kad tautiečiai dabar nori 
šaukt Amerikoj seimą ir 
siųsti carui reikalavimą, 
kad jis duotų musų Lietuvai 
laisvę. Iš pradžios ir aš, 
vaike, mislinau su savo vai
sku dalyvauti tame suvažia
vime, bet dabar matau, kad
— su tautiečiais eina ir so- 
cijalistai. Taigi aš apsvar
sčiau, kad mums tenai vie
tos nebus, ir pasikalbėjęs su 
kitais vyčių generolais nu
tarėm sušaukti savo ekstra 
suvažiavimą, kad nutarus,

kas mums daryt dabar.
— Na, ir ką jus nutarėt?
— Mes nutarėm važiuot 

Lietuvon su savo vaisku ir 
padėt ruskiui vajavot. Iš
gėrėm tris bačkutes alaus, 
suvalgėm du šolderiu ir no
rėjom eit jau socijalistų 
mušt, bet pulkininkas Šna- 
psauc-kas patėmijo, kad mes 
neturim ginklų. Tuomet 
nutarėm pasiųsti carui tele
gramą. pasveikinti jį ir pa
prašyt, kad jis prisiųstų 
mums bent dvi armotas, po
rą bačkų parako ir kelis 
baksus monopolkos dėl drą
sos.

i

— Tai ką jus manot tuo- 
mi laimėt?

— Už musų patarnavimą 
paskui caras galės duot Lie
tuvai laisvę.

— Tėve, aš jau kelis kar
tus tau aiškinau, jog caras 
geruoju to neduos. Darbas 
jūsų tuščias. Pagalios jūsų 
vyčiai tik prie bačkos alaus 
yra smarkus vyrai ir gerai 

■ mušasi, bet ne ant karės 
i lauko. Jeigu jus ir galėtu
mėt kaip nors parvažiuot 
Lietuvon (mat dabar neina 

J laivai), tai jus pristatytų 
! greičiau bulvių kareiviams 
' skusti, o ne ant karės lauko 
1 statytų.

— Maike, tu įžeidi lietu
viško vaisko garbę! Aš, 
kaipo generolas, protestuo
ju prieš tai!

— Nieko čia negelbės ta
vo protestai. Visi žino, ko
kie iš jus kareiviai. Juk tu 
pats, tėve, man sakei, kad 
du policijantai suėmė andai 
visą jūsų vyčių susirinkimą, 
kada ištuštinę kelias bačku
tes pradėjot muštis tarp sa
vęs. Tik pagalvok, tėve: du 
policijantai su lazdomis su
ėmė visą jūsų "vaiską,” 
kaip jį vadini! Kur tokius 
kareivius daugiau dėti, jei 
ne prie bulvių skutimo? Pa
stačius ant karės lauko, vie
nas vokiečių kareivis jus su
muštų.

— Maike. o ar tu nematei, 
kaip Haverhillio kareiviška 
draugystė maršavo su kar
dais per apvaikščiojimą 
Žalgirio mūšio?

— Tai kas?
— Matai, kaip blizgėjo jų 

kardai.
— Tai kas iš to? Katinui 

vuodegą jus gal ir nukirs- 
tut, bet vokiečių tuo blizgė- miesi ir 
jimu nenugąsdinsit. 1----- -

— Maike, jei tu taip iš
juoki musų vaiską, tai aš 
nenoriu su tavim nė kalbėt. 
Lik sveikas.

Keliauk, tėve, sveikas.

i!

f

Čia nieko daugiau nėra. — tik žmogžudžiai.
Tuo tarpu girgždančios bažnyčios duris 

atsidaro ir papučia šviežias, gaivinantis vė
jas. Prislėgtoj krūtinėj pasidarė lengviau. 
Mes sukilom ir išėjom laukan. Tuojaus su
stojom į eilę ir sunkiai dideliais čebatais 
trypdami vėl nuėjome į barakus, 
kojos drebėjo visu keliu...

SKYRIUS IV. 
Paskutinė naktis.

Aš guliu lovoj, bet negaliu užmigt. Turi 
būt jau pusiaunaktis, bet miegas neima ir 
gana.

Kazarmėj ūžia nuo knarkimo. Man pra
deda skaudėt jau ir šonai nuo medinių len
tų. kuriomis išklotos kareivių lovos. Apsi
verčiau augštieninkas. Po kairei ir po de
šinei kareiviai miega. Lovos eina per riša 
kambarį, nuo durų iki langų, ir vis viena 
ant kitos. Kiekvienoj lovoj kareivis. Kar
tas nuo karto tai vienas tai kitas, besivers
damas ant kito šono. įsiverčia kito lovon ir 
užgultas pradeda keikt. Ten. kertėj, vie
nas sapnuodamas pradeda ginčytis: ”Aš 
nežinau. Aš tos dratos nė rankose neturė
jau. Ar tu laikai mane už vagį?” Naba
gas! Jis per sapną dirba dar fabrikoj, o ry
toj važiuoja jau ant karės lauko.

Ir nieko daugiau negirdėt tik miegančių 
knarkimas.

Mano mintis skrenda namo. Kažin, ar ji 
dabar miega? Kažin, ar ji gali nors ant 
valandėlės mane užmiršt? Kažin, ką tas 
mažas pupuliukas dabar daro — gal ver
kia? Gal sykiu verkia ir motina? Dabar 
auga jo dantukai... Negerai jaunam vesti. 
Nevedę žmonės pašaukti ant karės lauko 
jaučiasi daug ramiau. Kažin, ar ilgai ka
rė trauksis? Męs susidėjom truputį ska
tiko. Bet ką tas reiškia dabar, prie tokio 
brangumyno. O alga kareivio pačiai ir vai
kams yra tokia maža, kad už kambarį ne
užteks užsimokėt. Ką ji darys, kaip išsi
baigs bankos knygutė? Tiesa, ji moka siut, 
galės gaut darbą. Bet kur ji paliks kūdikį? 
Juk uždarytas vienas kambary jis užsi- 
vserks per dieną! Prie to. kažin ar ji ga
lės gaut darbo, kada šimtai tūkstančių ki
tų moterų pradės uždarbio jieškoti?

Valdžia rūpinsis jūsų šeimynomis. Taip 
buvo pasakyta vakarikščiams pranešime. 
Taigi nėra reikalo taip jau labai krimsties 
iškalno. O prie to gal būt, kad ir karė grei
tai pasibaigs. Gali būt, kad prie didelių 
mušiu ir neprieis. Gali būt. kad tuoj 
taikys.

Ir vėl aš nusiraminau. Dvasioje aš 
tau save jau namie. Aš jau sėdžiu 
raštinėj ir rašau. Matau, rodos, ir laikro-! 
dį. Jau netoli pietus. Da vieną lapą para
šysiu ir tuoj imsiu švarką nuo vinies, nes 
mano Dora jau laukia su pietais.

Ir aš jau skubinuos gatve namo. Ant til- ■ 
to, netoli rotužės, stovi moteris ir nepaju- 
domai žiuri žemyn į kanalą. Ji turėjo iš
eit čionai stačiai iš virtuvės, nes jos žiurs
to raištis kabo užpakaly palaidas. Raudo
nai dryžuotas jos andarokas man labai pa-1 
žįstamas. Praeinant man pro ją, ji apsisu-! 
ka ir žiuri į mane laukinėmis akimis.

”Dora, ar tai tu čia?”
Ji nulenkė galvą ir šluostydama ašaras 

sako pati sau:
"Mano vyras jau nušautas!”
Man pasirodė, kad ji klajoja, ir aš pradė

jau jai aiškint:
"Dora, argi tu manęs jau nebepažįsti? 

Juk čia aš esu. Kas tau darosi?”
Bet ji papurtino galva ir užsigrįžo nuo 

manęs, lyg butų visai nepažįstama.
"Dora!" sušukau ištiesdamas link jos sa

vo rankas.
Ir verksmu uždusęs aš pabudau. Švito 

jau diena. Priemenėj girdėjosi keno tai 
žingsniai. Duris prasivėrė ir pasigirdo 
skambus seržento balsas:

"Kelkitės!”
Ir tuojaus iš lovų pradėjo keltis raivyda- 

žiovaudami miegūsti kareiviai. 
Kalindami dantimis nuo šalčio jie pradeda 
rėdytis ir vis žiovauja ir raivosi, iki pasi
girsta signalas eit prie pusryčių. Tas sig
nalas pridavė išnikusiems kareiviams gyvy
bės ir jie šokinėdami nuėjo prie pusryčių.

SKYRIUS V.
Atsiskyrimas.

Mes suvaryti barako kieman
i kelionėn.
laukiam.

”1 eiles
Pirmyn!“

Barakų vartai atidaryti iki galo ir mes 
išėjom ant gatvės. Tenai pilna žmonių. 
Nors tai anksti ryto valanda, bet visas mie
stas sukilęs; vieni sustoję ant šaligatvių 
žiuri, kiti per langus. Jie negalėjo užmigt, 
jiems rūpėjo pamatyt, kaip kareiviai mar
šuos.

Jie akimis atsisveikina su mumis, mosuo
ja mums rankomis.

Penkiolikos metų vaikiščias bėga šalia 
mus. Jo brolis eina musų eilėse. Jis bėga 
ir kalba:

"Motina siunčia tau pasveikinimą: ji j 
šiandien jaučiasi geriau, bet atsikelt iš lo-j 
vos da negali, kitaip ji ’outų atėjus su ma
nim tave palydėt. Ji liepė man pabučiuot 
tave.”

Ir vaikiščias ištiesė Į vyresnįjį savo broli 
ranką:

"Še, imk, mama davė tau pinigų.”
Bet vyresnysis brolis pamojo ranka i 

Ii:
”Nereik! Parnešk juos mamai atgal 

pasakyk, jog aš sakiau, kad ji laikytų tuos • 
pinigus sau. Tegul ji neverkia, aš neužilgo į 
sugrįžšiu.”

Noroms-nenoroms vaikas Įsikišo pinigus 
sau kišeniun.

Truputi toliau šalia kareivių žingsniuoja 
jauna moteris. Mes pasiskubinom ir jai; 
prisieina beveik risčia bėgti. Kelias sun-

Krikščioniškiems

I”

rengiamės 
Šautuvus užsidėjom ant pečių ir 
Komanda:
po keturis ruoškis! Potiesiai!

Valdonams.
Sukruskit, krikščionis valdonai! 
Teutonai, lotinai ir slavai! 
Te liejasi kraujas upeliais, 
Te šalys sujunda verksmais!...

Te klykia vaikeliai tėvelio! 
Te verkia sesutės brolelio! 
Te liūdi mergelė bernelio!

Sukruskit krikščionįs valdonai! 
Ir meilę užmirškit visai, 
Užmirškit jus doros augštybę... 
Te skamba, te čerška ginklai!

Jus turtus pasaulio naikinkit!
Jus laukus derlingus sumin- 

kit!
Namus jus puikiuosius ardy- 

kitl
jj j Sukruskit, krikščionis valdonai'.

Ir siųskit kareivius greičiau, 
Tebrenda per kraujo upeli, 

j Su kardu rankoje narsiau!
Kurs taikos ir doros mokina, 
Suteikit jam kulką iš švino, 
Te kapas prispaudęs ramina...

Sukruskit, krikščionis valdonai! 
Te siaučia laukuose mirtis! 
Perverkit jus brolio krutinę, 
Motinų draskykit širdis.

Pabaigę tą baisią skerdynę, 
Jus gausit karūną auksinę, 
Bet griusit, 
Pražusit
Tą kraują atminę!

Saulės Brolis.

ša-
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HOTEL1S ĮGRIUVO 
KASYKLON.

Plains, Pa..— Praėjusioj 
sąvaitėj, čionai įgriuvo ka
syklon lenko Čarnieckio ho^ 
telis prie Mill gat. Namas 
pradėjo krypti jau pora mė
nesių atgal, bet angliakasiai 
vis jį lankydavo ir savinin
kas. gyveno ant viršaus su 
savo šeimyna. Galų gale sie
nos pradėjo braškėti ir pa
matas ėmė leistis žemyn. 
Čarneckis su savo šeimyna 
išbėgo laukan. Vos tik jie 
perėjo kiton gatvės pusėn, 
kaip tuojaus iš vienos pu
sės žemė įpuolė. Viena hote- 
lio siena atsiskyrė ir savinin
kams bežiūrint visas jų na
mas su didžiausiu braškėji
mu nugriuvo kasyklon.

Apie anglies kasyklas toks 
atsitikimas tai ne naujiena. 
Kasyklos vietomis trukiasi 
per kelias mylias. Ant vir
šaus stovi triobos ir net čieli 
miesteliai, o apačioj darbi
ninkai kasa anglį. Anglį iši
ma ir su laiku žemė pradeda 
griūti.

SUSI

DA YRA VILTIS.
(Skiriu broliui P.J.Str-dui). 

kus, nelygus ir jos kojos nuolat painiojasi. Nors šiauriniai pučia vėjai, 
bet vis bėga ir nuo jauno savo vyro nenulei- F*er dienas ir per naktis 
džia akių. * Ir audra siaučia užėjus,

Ir taip su kiekvienu skyrium skubinos Bet, juk žiba dar viltis! 
moteris, žilagalviai tėvai, motinos ir vaikai. • 
Kiekvienas jų turi čia savo brangiausi iri 
negali su juo atsiskirti.

Aš matau vieną moterį, kuri neužilgo bus 
jau motina. Ji neužilgo atsiguls ant mir
ties patlo, bet savo vyro jau nebematys; ji . ■ ij p r 11/ a a
nori nors palydėt jį, nors valandėlę ilgiau ii IX AM į R 1R U O( 
ji pažiūrėt. Į > _______

Bubnas griauja ir mes maršuojam ris Plymouth, Pa.
greičiau. Nėščia moteris apsirgo ir par- Į Darbininkų Kliubo Pašel- 
puolė. Vyras tai mato, bet negali išeit iš j pine draugija dėlei Valdy- 
savo eilės jai pagelbėt. Jis kareivis ir turi į bos nesąžiniškumo buvo iš
pildyt discipliną. To reikalauja tėvynė. Į imanti. Teismams išmkyojo 
Kareivis turi būt mašina, o ne žmogumi.

Ir nuėjom.
Aš pažiurėjau jam Į veidą, jis buvo labai 

nusiminęs. Paėjus toliau jisai prabilo:
”Aš palikau namie sergančią žmoną ir 

: trejatą mažų vaikų. Jie gaus kelis skati
kus ir pragyvenk iš to keturiese!...’”

Kitas jį ramina:
Tavęs nebus, tai kitas apie tavo pačią pa- 

Lsirupins.”
”Kas, kitas? Kiekvienam užteks savųjų; 

juk tūkstančiai paliko moterų. Pargrįžus 
namo bus baisiausis skurdas... Geriau bu-

■ tų visai negrįžti.”
Tuo tarpu suskamba didysis bubnas ir 

pradeda duduot vamzdininkai.
O dabar benas užgriežia karišką maršą. 

Jus galit spirtis prieš jį kiek tik norit, o ne- 
atsilaikysit. Kojos pačios kįla ir žmogus 
visai nejunti, kaip eini pirmyn su muzikos 
aidu. Kraujas taip ir verda.

Įsigėręs praeivis, sujudintas karišku 
maršu, suka savo kepurę ir šaukia:

”Op! op! ura!”
Prie jo tuojaus prisideda kiti ir per 

kelią pasigirsta entuzijazmo šauksmai, 
si mus sveikina ir gatavi patįs eit su mumis 
sykiu. Bet mano draugo, kurio moteris 
paliko ant kelio, tas nė kiek nepajudina. Tie 
šukavimai jį tik erzina. Jis atsiduso ir 
sako:

”Kokie tie žmonės kvaili. Juk šūkauja iš 
džiaugsmo, kad mes einam mirti. Šita mi
nia visai neturi proto.”

Aš pažiurėjau į jo veidą — jis baisiai 
nusiminęs. Jis nieko daugiau nemato, tik 
Savo šeimyną. Paėjom kiek, ir vėl jis kal
ba apie savo moterį ir vaikus. O muzika 
tuotarpu liejasi gatvėmis ir nešte neša žmo
nių dvasią su savim. Žmogaus raumenįs 
užsiveržia, galva pakįla augštyn ir tavo 
kojos su pasididžiavimu taiko į muzikos 
taktą. Žingsnių ritmas sutaikytas su mu
zikos taktu da daugiau sujudina minią. In
taką ant minios yra stačiai elektriška.

(Toliaus bus).
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Tikėk praeis audros, vėjai 
i Ir išauš giedri diena, 
Sučiulbės vėl paukštužėliai, 
Dar nušvis musų siela!

J.J.Strazdelis.
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įrar.ti. Teismams išaikvojo 
Į draugijos sudėtus pinigus, 
nemokėjo ligoniams pašel- 
pos, nė našlėms pomirtinių, 
žodžiu — paliko našles ir 
našlaičius be kąsnio duonos. 
Dabar didžiuma narių nori
me draugiją sutvarkyt ir 
sustiprint ir šaukiame mė
nesini susirinkimą, kuris 
įvyks rugsėjo 20 d., 2 valan
dą po pietų, A. Stravinsko 
svetainėje, 40—42 Farry ir 
kampas R. Road st. Visus 
Plymoutho ir apylinkės na
rius prigulinčius ir prigulė
jusius prie D. K. P. D., taip
gi ligonius ir našles negavu
sius pašalpos meldžiame at
silankyti susirinkiman.

Su pagarba,
Dr-jos Komitetas.

I

visą
Vi-

EUROPOS KARĖ 
MAINE’O GIRIOJ.

1 užmuštas, 3 sužeisti ir 50 
areštuota.

Vienas ”Kel.” skaitytojų 
prisiuntė mums iš "Bangor 
Daily News” iškarpą, kur 
randam štai kokią žinią:

Millinocket, Me.— Dau
giau kaip 50 girios darbi
ninkų susiginčijo dėl Euro
pos karės ir pradėjo muštis. 
Vienas žmogus tapo užmuš
tas, 3 sužeisti. Mušije buvo 
vartojami ir šautuvai. Tas 
atsitiko 10 rugsėjo, prie 
Grand Brook’o, apie 14 my
lių nuo Millinocket’o. Pa
šaukta policija suėmė 53 
"kareivius” ir visus suraki
nus atgabeno Į Millinoc- 
ket’ą. Mušije dalyvavo dau
giausia lenkų, lietuvių ir 
Kanados francuzų.
MEKSIKIEČIAI PROTE

STUOJA.
Meksikos konstitucijona- 

listų vadovai užprotestavo 
prieš Suvienytas Valstijas, 
kodėl šios neatšaukia savo 
kariumenės iš Vera Cruz.

MEKSIKOJ VĖL REVO
LIUCIJA.

Nespėjo Meksika po revo
liucijos susitvarkyti, o jau 
kįla vėl sumišimai ir betvar
kė. Prieš konstitucijonalis- 
tus, kurie vos tik nuveikė 
Huertą, kelia revoliuciją 
koks tai gen. Aguilor. Pe
reitoj sąvaitėj jis užgriebė 
jau tris traukinius, kuriais 
mano gabenti savo karei
vius prieš konstitucijonalis- 
tus. Savo karės reikalams • 
jis prievarta surinko iš Te- 
huacon’o gyventojų 50,000 
pesų ($25,000). Jo kariu- 
menė susideda daugiausia 
iš buvusių Huertos karei
vių.

Tuo tarpu per 30 mylių 
apie Meksikos miestą kai
miečiai apsiginklavę šautu
vais plėšia viską ir vagia, 
kas tik jiems po ranka pa
kliūva. Karanca (Carran- 
za), dabartinis Meksikos 
prezidentas, nieko jiems ne
daro, nes tikisi juos pavar
toti prieš naują revoliuciją.

UŽDARĖ "SALAVEIŠIŲ” 
BIZNĮ.

Los Angeles, Cal.— Val
džia čia uždraudė Išgany
mo Armijai rinkti pinigus 
ir uždarė visas tos "armi
jos” krautuves, hotelius ir 
kitas įstaigas. Tą darbą 
daug geriau atliekanti La
bdarystės draugija. Sala- 
veišių arba Išganymo Armi
ja trečią dalį surinktų Ame
rikoj pinigų siųsdavo į Lon
doną ir į kitus savo centrus, 
dėlto tai šio miesto valdžia 
ir uždarė tą biznį.

PAVOGĖ $11,000,000.
Buenos Aires, Argentina. 

— Kongreso paskirtoji ko
misija surado, jog Argenti
nos valdžia, statydama kon
gresui naują namą, pavogė 
visuomenės pinigų 11 mili

jonų dolerių.
Argentinoų dabar prasi

dėjo sunkus laikai. Viskas 
nesvietiškai pabrango, o be
darbė vis didinasi.
TRIUKŠMAS COLORA- 

DOJ.
Pereitoj sąvaitėj netoli 

Denvero, Colo., atrasta ant 
geležinkelio suvažinėtas ka
reivis iš tos kompanijos, ku
ri daboja tenai "tvarką” 
(persekioja streikuojančius 
angliakasius). Valdžia tuoj 
nutarė, kad kareivis turi 
būt keno nors (suprask 
streikierių) nužudytas ir 
pakėlė didžiausį triukšmą. 
Kariumenė jieško kaltinin
kų ir daro kratas.

UGNAKALNIS VEIKIA.
Redding, Cal.— Jau kelin

ta diena, kaip iš Lassen 
Peak ugnakalnio kartas nuo 
karto ištrykšta stulpai ug
nies su pelenais. Naktimis 
tas padaro šiurpulingą re
gini-



Paryžiui tūlas gabus žur-

ir sustabdytų ka- tiem, kurių nelaimės prieža

"Mano turtus atiduodu

KELEIVIS

i
8

MALDOM STABDYS 
KARĘ.

Prezidentas Wilsonas
Dievo malonės teikėsi išleis-: nalistas pagarsino vokiečių 
ti į visus "dievobaimingus kaizerio Viliaus testamentą, 
žmones" atsišaukimą, kad kuris buk skambąs sekan- 
14 spalių jie visi susirinktų čiai: 
į bažnyčias ir prašytų Die
vo, kad jis "atleistų mums' našlėm, našlaičiams ir ki 
griekus” i 
rę.

Tai, kaip žmonės mulki
nami! —

KAIZERIO TESTAMEN 
TAS.

Pajieškau apsivedimui merginos 
tarp lg ir 25 metų amžiaus, mokan
čios skaityti ir rašyt. Pinigų nerei
kalauju. Aš esu 20 m. (38)

L. Katarskis,
T. 1 R. 10 Norcross, Me.

Pajieškau draugo Petro Leonavi
čiaus, meldžiu tuojaus atsiliepti 
turiu svarbų reikalą.

Frank Balonas, 
care of Geo. C. Moore Co., 

Westerly, R.I.

\ Amerikos Komercij'inis Lai 
4l vynas.

ščia esmi aš,
"Belgijai, atminčiai jos 

didvyriško Liege apgi»imo, 
duodu garbės kryžių iš dei
mantų, mano kardą ir teisę 
šidyt mane.

”Francuzijai aš sugrąži
nu Elzas-Lotaringiją, jos 
laikrodžius ir jos bilijonus 
frankų.

”Anglijai aš atiduodu ti
tulą, kuri aš neteisingai pri
sisavinau, būtent: ”Jurių 
Karalius”.

„Serbijai atiduodu Aust
riją.

"Rusijai, visas mano ka- 
nuoles, kaipo ženklą, jog a- 
teity aš busiu ramus.

"Austrijai pavedu pasku
tinę kulipką, kad ji pabaig
tų visą tą maišatienę gar
bingu budu.

"Visom kitom tautom, ku
rios per mane turėjo mobili- 
zuot armijas, aš pavedu tur
tus, kurie liktų mano vieš
patystėj.

"Mano šeimynai aš ne
duodu nieko, nes nieko neli
ko.

"Kaipo išpildytoju šio tes
tamento aš paskiriu Willia- 
mą Deibler’į, kuriam aš ap
gailestauju negalėdamas a- 
tiduoti savo galvos, nes vi
sas pasaulis jos reikalauja.” 
(William Deibler yra Pary
žiaus miesto budeliu.)

Pajieškau giminaičių, Benedikto ir. 
Pranciškaus Norvaišiukų, Kauno gub. I 
Šiaulių pav., Akmenių par., Žvirblių Į 
kaimo. Pirmiau gyveno Chicagoje. ' 
Malonės atsiliepti šiuo adresu:

D. J. Rimkus,
Aliver avė., BOX 787 Aurora, III.

Pajieškau savo brolio Kazimiero 
Kepalo, Kauno gub., Aleksandravos 
pav., Alizavos par. Elmeikių sodos. 
Meldžiu jo paties ar kas ji žino pra- 

j nešti ant šio adreso: (39)
Ant. Kepalas;

, 2nd house, Broad str., Burlington, i 
N.J. i

Pajieškau savo pusbrolių, Boleslo
vo Bugario ir Vinco Slučinsko; abu 
Nemakščių par. Malonėkit atsiliep
ti šiuo adresu:

Jonas Leškis,
1317 Sheridon road, Waukeegan, III.

Pajieškau seserės Onos Bumbule- 
vičiukės su vyru Zigmu Kurkuzinsku; 
Migonų kaimo, Kroniaus par., Vil
niaus gub. Pirmiaus gyveno Provi- 
dence, R.I. Aš dar neseniai atvaža- 
vęs iš Lietuvos turiu svarbų reikalą. 
Meldžiu atsiliepti arba kas apie juos 
žino pranešti:

Kastantas Bumbulevičius,
P. O. South Windsor, Conn.

Pajieškau draugo Jono Puhalskio, 
Kauno gub., Vikmergės pav., Datna- 
vos par., Omiežių sodos, apie 2 metai 
kaip Amerikoj; gidėjau gyvena Chi- 
cagoj. Jis pats arba kas ji žino ma
lonėsit pranešti šiuo adresu: 

Kazimieras Vilkevich, 
P.O.BOX 190 Eureka, Utah

Pajieškau apsivedimui merginos 
tarp 20 ir 25 metų amžiaus, aš esu 

i 26 met. Nereikalauju nė pinigų, nė 
jokių turtų, bile tik butų dora, apsiš
vietusi ir laisvų pažiurs. Teiksis at- 

. siliepti sekančiu adresu:
T. J.

935 N. Lasalle str., Chicago, III.

Pajieškau pusbrolio Juozapo Gri
galiūno, Kauno gub., Vilkmergės pav. 
Virbališkių vai., Alizavos par., Lauk- 
minškės kaimo. Pirm 3 metų gyve- 

i no Brockton, Mass. Meldžiu jo paties 
arba kas ji žino atsišaukti.

A. Rudinskas,
191 W. Cedar str., St. Charles, III.

Pajieškau apsivedimui merginos 
tarp 20 ir 30 metų amžiaus. Aš esu 
33 metų. Kreipkitės šiuo adresu:

P. G.
P.O.BO.K 814, Freehold, N.J.

Pajieškau savo brolio Ar.tano Pasi- 
kausko ir seserės Pranciškos Pasi- 
kauskiutės-Slekienės; Kauno gub., 
Raseinų pav.. Girkalnio parap., Tra
kinių kaimo, 10 metų kaip Amerikoj. 
Pirmiaus gyveno New Yorke. 
ožiu atsišaukti.

Petronė Pasikauckiutė 
B0X 5, Onnalanda,

Mel-

Pa.

Pajieškau draugo Jono Puhalskio, 
Kauno gub., Orniežių sodos, Daina
vos parapijos. Kas jį žino ar jis pats 
malonėkit pranešti:

Kazimieras Wilkievich, 
P.0.B0X 190 Eureka, Utah

Pajieškau Dominiko ir Konstantino 
Venckų ir Teofilio Merkelio, visi Kau
no gub., Ilakių vai. Gailaičių sodos. 
Jie patįs ar kas apie juos žino malo
nėkit atsišaukti šiuo adresu:

Juozas Taučis,
6 Bone str., Providenee, R.I.

Pajieškau švogerių, Juozo ir Jur
gio Stankevičių, Suvalkų gub., Kal
varijos pav., Liudvinavo gminos, Pa- 
želsvų kaimo. Jie patis arba kas 
pie juos žino malonės pranešti.

Liudvikas Lepšaitis, 
Sturgeon, Pa.

a-
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PARSIDUODA FORNICIAI.
Geri, naujutėliai forničiai, 5 kamba

riams parsiduoda pigiai. Matyt ga
lima bile laiku.

STEPONAS RAČKAUSKAS.
262 — 4th str.. So. Boston. Mass.

Pajieškau pusbrolių. Kazim. Pun- 
din.o ir Ciprijono Zakarausko, Kauno 
gub., Raseinų pav., Kaltinėnų par., 
su kuriais sykiu atvažiavom į Ameri
ką. Taipgi pajieškau kaimyno Vv. 
Munstavičiaus, Varnių miest., Tel- 

pav., Kauno gub. Jie patis ar 
apie juos žino malonėkit praneš-

šių 
kas 
ti:
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Jonas Bartkus,

Park avė., Kenosha, Wisc.

Pajieškau vyro Juozo Valtierio, 30 
metų senumo; Paeina iš kaimo Balta- 
šiškių, Liškavos par., Suvalkų gub. 
Juodų plaukų, balto veido, du kairės 
pusės viršutiniai dantys auksiniai, a- 
pl 5 pėdus augščio, lieso liemens, 30 
gegužio šių metų paliko mane nėščia 
ir tris vaikus, vyriausia mergaitė 13 
metų berniukas 5 ir jauniausia mer
gaitė 3. Išbėgo kaip girdėti su mer
ga. Kas apie jį praneš, gaus dovanų 
$5.00 ( 38)

Morta Valtierienė,
101 Oak str., Lavvrence, Mass.

Pajieškau kaimyno Zenono Juškos, 
Kauno gub., Telšių pav., Šadavos par. 
Papliuškių kaimo, apie 8 metai Ame
rikoj. Turiu svarbų reikalą, malonės 
atsiliepti šiuo adresu: (40)

Veronika Mickevičiutė-Jonikienė, 
9 Market str., Brighton, Mass.

Karės mapa ir paveikslas.
Visi turi karės mapą, o tamsta ar 

turi? Jei ne, tai prisiųsk 28 c. o aš 
tuojaus prisiųsiu tamstai Karės ma
pą su paveikslais, laivynu ir aprašy
mu. Adrisuok:

George Lookas,
3021 So. Union avė., Chicago, III.

Pajieškau puseserės Kazimieros 
Petrauskienės, Kauno gub., Rutkiš- 
kio par, Pakarklių kaimo. Girdėjau 
gyvena Amerikoj. Turiu labai svar
bų reikalą, meldžiu atsiliepti šiuo ad
resu:

C. Puidack,
P.O.BOX 574 Port Washington, Wis.

Pajieškau apsivedimui merginos ar
ba našlės be vaikų tarp 35 ir 40 metų, 
aš esu 40 metų našlis turiu dukterį 
18 metų. Atsišaukite kurios nesibijot 
civiliško šliubo. Platesnių žinių klau
skit laišku.

Maik Gudman,
2221 Hamburg str., Chicago, III.

Pajieškau Antano Lukošiaus, gy
veno Cambridge, Mass. 9 Birželio 
( June) išvažiavo į mainas ir nuo to 
laiko jokios žinios nuo jo negaunam. 
Aš jo moteris likau su 4 metų mergai- 

I te ir malonei meldžiam kas apie jį ką 
nors žino pranešti, nes esam dideliam 

' nusiminime. (38)
Vincenta Lukošienė

36 Astings str., Cambridge, Mass.

j

Pajieškau apsivedimui merginos 
tarp 20 ir 25 met. amžiaus. Aš esu 26 
metų, turiu gerą darbą, esu doras ir 
myliu linksmą gyvenimą. Meldžiu at
sišaukti ir prisiųsti savo paveikslėlį.

Ben. B. K.
4551 So. Hermitage avė., Chicago, III. 

I __ Pajieškau savo brolio Jono Ulboto, 
Kauno gub., Vosiškio kaimo. Pirmiau 
gyveno Kar.kakee, III. Jis pats ar 
kas kitas meldžiu pranešti už ką bu
siu širdingai dėkinga.

Ona Širvaičiukė,
5457 Lulodien str., Vancover, B.C. 

Canada.

REIKALINGA AGENTU
Pardavinėjimui Brukuojamų Maši

nukių (Typewriters). Lengvai gali
ma uždirbti po $18.00 į sąvaitę; rašy
kite šiandien, o gausite dykai Katalo
gą. Jdėk už 2c. štampą. (40)

K. A. MALIAL'SKAS, 
687 Third Ave„ Brooklvn. N. Y. 
MOKYKLA ANGLIŠKOS

KALBOS.
Mokina dienomis ir vakarais, kurie 

neg;'ii 
mo' 
ja'; d

17:i

Didz

vtiesi : mokyklą ypatiškai, 
•• lai : iš (korespondenci- 

ite-ri;: inių rašykite pas: 
iiT« Ji'■'.S BROS.. (39) 
th St.. Chicago, I1L

FARMOS.
t: aį l ėtu ių kolionijoj gali- 

.. į> ri-.t ;vrų farmų pigiai 
tri-’om ir sodais, gyvuliais ir 

ls. Arti miesto ir gele-

DRAUGYSTĖ ŠV. PETRO No. l 
Tavu of Lake, Chicago, HL

Valdyba.

Pirmininkas — Steponas Morkų**®, 
1645 W. 47th st, Chicago, HL 

Pagelbininkas — Konstantas Jovaiša, 

4600 S. Paulina st, Chicago, DL 

Prot. raštininkas — K. A. Čiapaa, 

1736 W. 47th str., Chicago, HL 

Finansų raštininkas—P. Pivaroaaa, 

4503 S. Hermitage avė., Chicago, IR 

Kasierius — A. Blinstrupis,
4501 Hermitage avė, Chicago, DL 

Susirinkimai būna kas antrą **■ 

dėldienj kiekvieno mėnesio 1 vaL po 
pietų bažnytinėj svetainėj, Šv. PMvo 
neprigulmingos parapijos, 4888 10 
So. Marshfield avė., Chicago, Dl.

TĖVYNĖS MYLĖTOJŲ No. 1 
Town of Lake, Chicago, HL

Į Tėvynės Mylėtojų Draugystėm ^No 1 

sirinkimai atsibuna kiekvieną ftaM 
nedėldienį mėnesio 12 vai. dieną, A. 
J. Bieržynskio Salėj, kampas 48 iv 
Paulina sts.

Valdyba.
Prezidenas A. J. Bieržynskis, 

4600 S. Paulina st., Chicago, HL

Vice- prez — F. A. Misius, 
5235 S. Bishoff st., Chicago, ŪL

Prot. raš. — K. A. Čiapas, 
1736 W. 47th st, Chicago, DL

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

Kasierius K. K. Strzyneckis,
4612 S. Ashland avė., Chicago, HL 

Užžiurėtojas org. Mataušas SilkaM*
3446 S. Emerald avė, Chicago, HL

Su ____
visais padarais. Arti miesto ir gele-| -------YV'i*'’
žinkelių, kur yra visokių išdirbysčių, | 
kur lengvai galima gaut darbą. Far
mos yra prie upelių, ežerų ir gerų 
kelių, parsiduoda labai pigiai ir ant 
lengviausių išmokesčių. Prekės nuo 
10 dolerių iki 85 už akrą. Turiu ir 
nedirbtos geros žemės nuo 10 dol. iki 
35 dol. už akrą ir ant lengvų išmoke
sčių. Kas perka farmą, tam kelionės 
kaštus apmokam. Dabar geras lai
kas pirkt farmas, o pavasarį pra
dėt gyvent. Atvažiuokit tuojaus, o 
aš apvežiosiu su automobilium per 
daugelį farmų, iš kurių galėsi pasi
rinkti geros žemės prie molio ir juod
žemio, yra ir pieskų. Kas nori va
žiuot, pirkit tikėtą į Peacock, Mich. 

Privažiavus Peacock, damokėk 10c. 
ir pasakyk, kad išleistų ant kitos sto
ties Little Manistee River.. Tai at
važiuosite tiesiog ant mano farmos. 
Rašant laiškus adresuokit taip: (45)

A. ZABELA, 

Lake Co., P. O. Box 1, Peacock, Mich.

LIETUV. MOKSLO DRAUGYSTĖ 

Pitsburgh, Pa.

m.

28 Broadwav,

POEZIOS

LIET. PASILINKS.-DRAUGIĖIA8 

KLIUBAS.

Indiana Harbor, Ind.

Prezidentas — S. J. Barzdys,
2120 — 137th st, Ind. Harbor lai. 

Vice prezid. — Pr. Andrijauskis, 
2120 —137th st, Ind. Harbor, 1*4 

Prot Rašt. — B. R. Yasulis, 
2113—137 st., Indiana Harbor, lai, 

K ierius — Antanas Mikalocz,
2112—137 st, Indiana Harbor, IaA 

Turtų rašt— Pranas Budis, 
Room 22 Palace Hotel,

, Indiana Harbor, Ia£
Maršalka — Konstantinas Baltual* 

3525 Deodar st., Indiana Harbor, lai.
Susirinkimai atsibuna nedėliotai 

po 15-to kožną mėnesį 1-mą valaadą 
po pieų, Tony Mikalocz salėjo, 
2112 137th st, Indiana Harbor, lai

DRAUGIJŲ ATIDAI.
Mes išdirbame 

visokias drau
gijoms: Karū
nas, Vėlivas, 
Šarpas, Kukar- 
das. Auksinius 

ir kitokius Gu- 
zikučius. Ke
pures, Maršal
koms Parėdus 
ir t. t. Mumst 

pavestus darbus atliekame gražiai, 
astakančiai ir pigiai. (47)

J. Aleksandravičia & Co.
1421 W. Division St., Chicago, I1L

REIKALINGI
Vyrai ir moterjs mokanti dirbt gu

minius čebatus (Rubber Boots and 
Shoes). Darbas ant visados ir gera 
mokestis. Atsišaukit per laišką pa
aiškindami kokius čebatus mokat 
dirbt. Mokėt angliškai nereikalauja
ma, nes mes turim daug lietuvių dar
bininkų. Musų yra didžiausia ir ge
riausiai itaisvta faktorė pasaulij.

B. F. GOODRICH CO. (40) 
AKRON, OHIO.

PALAIMINTOS LIETUVOS DB-TB 
Chicago, I1L

Valdyba.

Prezidenas — Ed. Čepulis,
2030 S. Peoria st., Chicagu 

Prezid. pagelb. — A. Tamkevii 
1916 Canalport avė., Chi 

Protokolų rašt. — K. Meška 
1616 So. Halsted st, 

Finansų raštininkas — J. Syker, 
5047 W. 32 st., Cicero, HL 

Kasierius — L. Kaspar, 
3131 So. Wentworth av^ Chicago^ HL 
Organizaorisu — A. Tamkevičia, 

1916 Canalport ave^ Chicago, HL

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.

Pajieško pusbrolio Petro Karfoso, 
Kauno gub., Panevėžio pav. Zostan- 
čių sodos. Pirmiau gyveno Califor- 
nijos valstijoj. Meldžiu atsišaukti ar
ba kas jį žino, pranešti šiuo adresu: 

Motiejus Karosas,
889 Cambridge str., East Cambridge, 

Mass.

TURKIJA ATGIJO.
Didžiosios Europos Vals

tybės anais metais buvo pri- 
vertusios Turkiją duoti sve
timtaučiams tokių privilegi
jų, kokių neturėjo nė patįs 
turkai, pavyzdžiui: Turki
jos teismai negalėjo teisti 
prasižengusių svetimžemių, 
Turkijos valdžia negalėjo 
uždėt ant svetimžemių jo
kių mokesčių; beto, Turki
jos valdžia negalėjo uždėt 
muitų ant įvežamų tavorų, 
nepasiklausus Europos val- 

Dabar turkų sulto-

Pajieškau pusbrolių, Juozapo Vai
tekūno ir Petro Vaitekūno, Kauno gu- 
bern., Vilkmergės pav., Virbališkių 
vai., Laukmiškių sodos. Turiu labai 
svrbų reikalą, malonės atsiliepti. 

Povilas Vilkas, 
2334 So. Oakley avė., Chicago, III.

Belgų atstovai atvažiavo 
Amerikon protestuot prieš 

vokiečių žvėriškumą.
Į Ameriką šiomis dieno

mis atvažiavo delegacija iš 
Antve 10, susidedanti iš 

ių gų, kurių pirmi- i nepasu 
nku yra garsus socijaiistas, stybių. 
ilgijos ministras. Vander-! nas išleido iradą, kuriuo vi
ltie. Važiuos į Washingto- j sas šitas restrikcijas panai- 
ir ten oficijališkai užpro- kiną. Vadinas, Turkija at- 

>tuos prieš nežmoniškus j gijo.
kiškos Kariumenės darbus: i ■ -

piliečių, gėdinimą belgų 1 Pa j ieškojimai 
terų ir mergaičių, sker- 

mą kūdikių, deginimą vi- 
kaimų ir miestų, ir mėti-

nakties laike iš orlaivių 
mbų, kurios krisdamos už- 
UŠa daugiausia moteris iri ji pati ar kas ją' žino malonėkit pra
tikus. ir yra sudraskę net |neštl s,uo adres°=
MIS ilgonbučius kame OO j 396 Lisbon str., Lewiston, Mass. 
audonojo Kryžiaus globa 

buvo gydomi sužeisti belgų,

Atsišaukimas.
Broliai lietuviai, kurie dirbat mai- 

nose ir matot kad galima butų gauti 
bile darbų, nes aš galiu visus kasyk
lų darbus dirbti, meldžiu man pra
nešti, už ką busiu labai jums dėkin
gas.

Pajieškau brolio Stanislovo Rama
nausko, Kauno gub., Šiaulių pv., Kur
šėnų parapijos Pakšteliu kaimo; 11 
metų kaip Amerikoj, pirmiaus gyve
no Pittston, Pa. Meldžiu jo paties at
siliepti arba kas ji žino, pranešti.

Jonas Ramanauskas, 
3314 So. Morgan str., Chicago, III.

Kiekvienam duo
siu 25 dolerius 
dovanų, kas pir
mutinis praneš, 
kur randasi ši
tas vyras, kurio 
paveikslas čionai 
patalpintas. Jis 
vadinas Kazimie
ras Grigalaitis, 
paeina iš Kuršė
nų parap., Šiau
lių pav., Kauno 
gub., apie 27 m. 
amžiaus, plaukai

tamsus, veidas raudonas, kalboj tan
kiai vartoja priežodį ”kų-ne-kų.” Iš
rodo taip kaip ant paveikslo.

Juzefą Kalinauskiutė,
1 Arther st., Roxbury, Mass.

S.M.S.
402 Beach str., La Porte,

PASINAUDOKIT GERA PROGA. 

PARSIDUODA

Keturių augštų plytinis namas ant 
4th st.. apkainuojamas §8,000.00, bet 
dabar perkant parduosim už $6,300.00 
"’Mortgičius”’ $4,800.00 ant 5-to pro
cento. Kas nors gali puikiai pasi
naudoti. Atsišaukit pas "KELEIVĮ” 
arba pas

F. W. MOHONEY.

72 Edwin st., Dorchester, Mass.

Pajieškau seserės Paulinos Glomin- 
kienės ir švogerio Jakubo Glomen- 
kio, taipgi dviejų dukterių, Marijo- 
:os ir Onos iš Suvalkų gub., Seinų 
nav., Seirijų gmino, Cijuniškės kai- 

Pirmiaus gyveno Brockton, Mas.mo.

Pajieškau brolio Antano Janušau-
tipu*711 ir vnklPrill IcJirpi* i sko. Paeina iš Kauno gcub., Panevėžio j irancuzŲ ir vokiečių Karei- pav Salamie^io Du me.

Viai. Daugybe 1S tų buvo tu atgal gyveno Aurora, III. Turiu 
bombų užmušti. Sakoma, ar kas jį *’> i nOj malonėkit pranešt: kad vokiečių zvenskumas Petras Janušauskas,
viršija net turkų žvėrišku- Į10561 Edbrooke »ve-» chicago, m. mą, kokis buvo turkų-bulga- 
rų karės metu.

MUITŲ SUMAŽĖJIMAS.
Pra<sidpin<? F.lirnnoi karpi Išisaugokit ir praneškit man nes jis rrasiaejus Europoj Karei, manę gerokai nuskriaudęs prasišaii- 

Suv. Valstijų muitai ant į-
' sumažėjo

> me_ 
jją. Idant užpildyt tą neda- 
teklių, Kongresas mano už-

I vežamų tavorų sumž
I ant $100,000,000.00 kas
• fa n
r1h.,
I dėti oficiali naminį muitą 
’ ant "base bąli’ bilietų, teat-

Pajieškau Frano Balakausko, Kau
no gub., Panevėžio pav., Ragavos par. 
Pirmiaus gyveno New Yorke; 5 pėdų 
ir 10 colių aukščio, šviesiai geltonų 
plaukų, be ūsų. Kas tokį žinotų; ap-

no.
Veronika Sabaliauskiutė

170 North 7 str., Brooklyn, N. Y.

I ‘ Keleivio” skaitytojus.
■ Gerbiamieji:—Kurių pre-

i rų ir judamųjų paveikslų, numerata pasibaigė malonė- 
' ant geležinkeliais vežamų į kitę atnaujinti, nes sulyg 

krasos taisyklių priversti 
busim sulaikyt. Taipgi mel
džiame ir savo draugus pa- 
kalbint užsirašyti "Keleivį” 
kaipo tikrai darbininkišką 
laikraštį, kuris prie kiek
vienos progos šventai gina 
darbininkų reikalus.

Mainydami adresą būti
nai turit priduoti SENĄJĮ 
ir NAUJĄJĮ adresus. To 
nepadarius, permainyt ad
reso negalima.

Su pagarba,
w “ - -

kių, tabako ir gėrimų, 
r nesusitaikyta koks tas 

muitas turėtų būti, kiek ant 
ko bus uždėta, bet ta nepa
prasta mokestis pasirodė 
reikalinga išvengimui nesi
tikėto nedatekliaus valsti
jos ižde.

| ŽEMĖS1)REBĖJIMAS.
Y Lima, Peru.— čionai gau- 
Jta žinia, kad Areąuipa apy-j 
I gardoj buvo didelis žemės 

drebėjimas, kuris sunaikino i 
visą Caraveli miestą.

t

n

Pajieškau kaimyno Stasiaus Povi
laičio, Suvalkų gub. Vladislavavo vai., 
Dabravalės gmino, Lekėčių kaimo. 

Pirmiau gyveno Brooklyn, N.Y. Jis 
pats ar kas ji žino malonės pranešti: 

Stasius Kalinauskas,
28 Norwood avė., Northampton, Mass

PRANEŠU visiems draugams, kad 
pasisaugotumet Antano Taraškaus, 
jis paeina iš Kauno gub., Šiaulių pav., 
Triškių miestelio. Pirmiaus gyveno 
Philadelphia, Pa. jo tėvas ir brolis 
taipgi gyveno Philadelphijoj. -Jis 
paskiaus buvoNew Yorke ir dabar 
nekuri laiką gyvendamas Bostone nu
skriaudęs manę ant $50.00 prasišali
no. Kas toki žinotumėt, meldžiu pra
nešti: (39)

Aloiz Markvedis,
135 Broadway So. Boston, Mass.

LIETUVIŲ DRAUGIJOS, 
KURIOS TURI 

"KELEIVĮ” Už ORGANĄ

Pajieškau pažįstamos Franės Juš- 
kaičiukės pas kurią atvažiavau iš 
Lietuvos dabar pamečiau jos adresą. 
Girdėjau gyvena Bostone. Meldžiu at
siliepti arba kas ją žino pranešti šiuo 
adresų:

Kotrina Kulvinskiutė,
54 Concord str., Lawrence, Mass.

Pajieškau pusbrolio Juozapo Gri
galiūno, Kauno gub., Vilkmergės pav. 
Virbalskių vai.. Alizavos par., Lauk- 
minskių kaimo. Pirm 3 metų gyve
no Brockton, Mass. Meldžiu atsiliep
ti arba kas ji žino pranešti už ką bu
siu labai dėkingas.

A. Rudinskas,
191 W. Cedar str., St. Charles, III.

Pajieškau seserės Monikos Dvaro- 
naitės, girdėjau gyvena Brighton, 
Mass. Taipgi pajieškdu pusbrolio 
Juozapo Kvaro, Kauno gub. Telšių 
pav., Salantų miestelio. Pirmiau gy- 

; veno Chicagoj, dabar girdėjau gyve- 
i nąs Californijos valstijoj. Turiu la
bai svarbų reikalą, malonės atsiliep
ti:

K. Dvarionas, 
1008 Ganai str., Chicago, III.

Pajieškau brolio Jono Stasevičiaus, 
Kauno gub., Šiaulių pav., šiaduvos 
par., Poipų kaimo. Šį pavasari išva
žiavo iš Pittsburgo į La Port, Ind. 
Kas apie ji žino arba jife pats lai at
sišaukia ant šio adreso:

Kastantas Stasevičius
810 Chateau st., Pittsburgh, Pa. N.S.

Pajieškau savo dėdės Stanislovo 
Čebirkos pusseserės Veronikos Čibir- 
kiutės ir pusbrolių Antano ir Petro 

i Kazlauskučių, Suvalkų gub., Mariam- 
I polės pav.. Skriaudžių par., Kirsnaka- 
viznos kaimo. Jie patis ar kas 
apie juos žino, malonėsit pranešti: 

Magd. čibirkiutė,
109 Grand str., Brooklyn, N.Y.

Pajieškau savo seserės Anelės Pra- 
kapiutės. Arciunų sodžiaus, Daugų 
par_, Vilniaus gub., Trakų pav. Pati 

I ar pažistami, malonėkit paduoti jos 
| adrisą.

Elžbieta Prakapiutė,
15 Millbury str., Worcester, Mass.

Pajieškau brolio Jono Počinaičio, 
Suvalkų gub., Vilkaviškio pav., Virba
lio vai. Lauckaimo sodos; 10 metų A- 
merikoj. Pirm 3 metų gyveno Chica- 
goje, 3216 S. Halsted str. Jis pats, ar
kas kitas malonėkit pranešti: 

P. Pocinaičiutė—Ra^mienė, 
8009 Quincy avė., S.E. Cleveland, Ohio

Pajieškau savo brolio Miko Beliu- 
no, Pieštuvėnų sodos, Stakliškių par., 
Trakų pav., Vilniaus gub. Pirmiaūh 
gyveno Scranton, Pa. Jis pats ar kas 
ji žino malonės pranešt šiuo adresu: 

w a J—•• 1 Zig. Baliunas,Kel. Administracija. 92 Oak str., Lawrence Mass.

Pajieškau švogerio Juozapo Tama
šausko, Kauno gub., Panevėžio miest., 
girdėjau gyvena Chicago, III. Meldžiu 
atsiliepti arba kas ji žino pranešti už 
ka labai busiu dėkingas. (39)

Jonas Sinauskas.
B0X 402 Mattiluck L.I. N.Y.

TEATRAS.
Surengtas Latvių Socijalistų Par

tijos 2 kp., Bostone. Vaidins garsią 
dramą ’’WILHELM TELL,’’ Subatoj, 
rugsėjo (Sept.) 19. 1914 m. Institute 
Hali. 277 Cambridge st., E. Cambrid
ge. Mass.

Ši garsi 5 aktų drama yra parašy
ta F. šillerio, latvių kalbon versta J. 
Rainio. Visi draugai lietuviai yra 
kviečiami atsilankyti. Komitetas.

PASARGA. Pasiekt Institute 
Hali imkit Tunnel karus iki North 
Station, o iš ten paimkit karą su už
rašu "Harvard Sųuare,” Iš Brigh
ton ir kitų miestų imkit karus, ku
rie važiuoja į East Cambridge. Iš- 
lipkit ant kertes 3rd st. ir Cambridge 
st., o svetainė yra ten pat. (39)

LIET. NEPRIGULM. KLUBAS. 

Chicago, I1L 
Prezidentas — Jonas Vainauskas, 

3239 S. Halsted st, Chicago, I1L 
Prezid. pagelb.— Jonas šimbelis, 

3253 S. Halsted st., Chicago, DL 
Prot. rašt. — P. Keniutis,

3238 So. Halsted st., Chicago, IR. 
Finansų rašt. — Pranas Sandarga,

3251 Normai avė., Chicago, IR. 
Kasierius — Vincas Puplauskas,

922 —- 35th place, Chicago, IR.
Susirinkimai atsibuna kas paskuti

nę subatą kiekvieno mėnesio, 7:30 
valandą vakare, ” Aušros” svetainė

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

TAUT. LIET. DR-STfi SVIESOB 

ŽVAIGŽDĖ No. 1, 

Town of lakė, Chicago, HL

Susirinkimai atsibuna kiokvĮMf 
antrą nedėi4ienį mėnesio Cip "* 
Zotorskio Salėj, 4512 S. Wood

Valdyba.

Prezidentas — Augustas Barčiaa, 
5235 Bishop st., Chicago, OL

Vice-prez.— Jonas Wasilkewicz«, 
4342 Paulina st., ChicagoJD.

Organo užžiurėtojas — Protok. IBi“ 
tininkas Vlad. Szarka,

4508 S. Wood st., Chicago, HL 
Kasierius — Kaz. K. Strzyneckia, 

4612 S. Ashland avė., Chicago^ IH.
Turtų rast. — And. Giedrimas, 

4541 S. Hermitage avė., Chicago,

J. M7LTHITS 

Geriausias Lietuvio 
SALONAS IR RESTAURACIJA 
Sveiki geriausios rųšies gilta* 
ir užkandžiai. Patarnavimas pito 

lankus. Parankiausia liotutaaN 
užeiga.

J. MATHUS
344 Broadway, So. Boaton,

Chicago Naujas išradimas.
20 Rugsėjo-Sept., nedelioj 6 valandą vakare,
M. Meldažio salėj, 2242 W. 23 pi., Chicago, III.

Bus lošta pirmu kartu, satyros komėdija
“SUGRIAUTA PILIS”

Koncertas. Kanklių orkestrą, Du didžiausiu choru ir Žydą* iš Peterburgo 

kuris dainuos lietuviškas dainas. Programe dalyvaus žymiausios teatralės 
spėkos: Bu ragas, Šlrvlnskas, Stasiūnas, Jankauskas ir kiti žymesni ar
tistai—dailininkai. Prie puikios unijos orkestros A. Hermano Šokiai. Ba
lius, Skrajojanti k rasa.* Rožių šokis, Žaislai ir kitokios pr amogos.

Tą visą rengia L.S.S. 22 kp. Įžanga tik pe 25 ir 35 e. y p* tai.

Visus nuoširdžiai užprašo atsilankyti KOMITETAS.

Vžvisakyk tuojaus:

Jaunoji 
Lietuva

Vienintelis savo rūšies 64 puslapių
Iliustruotas mėnesinis Lietuvių laikraštis.

Jame dedama geriausi moks
liniai straipsniai ir geriausios apysakos.

Kalba gryna, graži ir supran
tama. Jei nori smagiai ir naudingai lai
ką praleisti skaityk Jaunųjų Lietuvę.

Kaina metams $3.00; pusd 
metų S1.50; vienas numeris 25t

JAUNOJI LIETUVA”
4811 S. Paulina St. Chiugo, III.

KNYGA?
Jeigūdane, 
tai skubėk!
Visose liuosose
Valiidesi

Nestnriatb 
hyft 

Turis saity 
Uisliaiai.

T*s s-:?
Ateis, KIS j ii S 
Užjaus Stauską, tl/s srietą

Pakils Aistis sutikėta, 
Atgims neras, veikt, kovoti, 
Reik tik kartais pasvajoti.
Graži, didelė, arti pustrečio šimto 

K puslapių, su paveikslais, eilių knyga: '
Ta pati knyga gražiais kietais C1 
audeklo, auksuotais apdarais: 1 *

Gaunama

“KELEIVIO” KNYGYNE
So. Boston. Mass 
= i



lauko.

5.

vargšė Francu- 
revoliuci- 
kuri turi 

dukterį 
veislės !...

i

i

liaudies sūnus — mestų iš ran 
kų šaudykles, išvytų armijų va 
dovus, kur pipirai auga, arba d; 
ir toliau — lygiai ir visus tuo: 
karūnuotus, sutonuose ir man 
lieriuose pasirėdžiusius krauge 
•ius, tuos kurie minta jų krau 
j u ir smegenims, fabrikantus 
jankierius ir kitus žemės vėl 
liūs... Ir kada liautųsi eiti Į 
skerdynes dėl tyronų godumo ii 
:avymeilės... pražydėtų galinga 
culturinga ir talentuota vokie 
ių ir franeuzų liaudie...

Nebūtų pamato karėms, ne.- 
įebutų karalių, carų, kapitalis 
ų. engėjų ir prispaudėjų, be: 
butų laisva liaudis, suvienyt* 
:arptautine brolybe ir meile...

Taip nori socijalizmas...
šiandien-gi Skraidau virš ka 

rėš lauko: visur — kraujas, la 
j eonai, durnai, pelenai ir griuvę 
l šiai...

Laiškai iš karės
IV.

Francuzija. IX.
"Keleivio” redakcijai.
Atsibodus klausyties vokiškų

jų patriotų (tokio pat plauko, 
kaip iš musų "Vienybės Lie- 
žuvninkų” abazo) užkimusių 
šauksmų "Deutchland ueber al- 
les” ir ’AVacht am Rhein"— 
ruošiuosi grįžt iš Branderbur- 
go i Lietuvą, kad sužinot ir ap
rašyt kas musų tėvynėj dedasi. 
Beje, kaip tik prieš pat išva
žiuojant gavau telegramą nuo 
'"Keleivio” telegramų skyriaus 
Paryžiuje, kad vokiečiai sumušė 
franeuzus ir anglus ir užėmę 
keliatą svarbesnių miestų trau
kia į vidurį Francuzijos.

— Reikia į ten skubyties — 
manau. — Baisus mūšiai ten 
turės įvykti!

Paprastu jau budu užsilipau 
Į vieną augštesnių bokštų, iš
skėčiau lietsargi ir leidžiausi 
kelionėn. Kad geriau įsitėmyti 
kariškoms baisenybėms nus
prendžiau skrist Belgijos pa
dange. kur tęsėsi baisus kruvi
ni mūšiai ant 300 angliškų my
lių netoli franeuzų-vokiečių ru- 
bežiaus.

Belgija!... Ta mažytė žydžian
ti kultūros šalelė.— Į ką ji šian
dien paversta? Išdeginti ir ap
leisti sodžiai, nutrypti javai, ‘ 
daržai, apleistos dirbtuvės ir 
paversti i griuvėsius miestai... I ralių ir šventą tikėjimą

Po laukus, dauburus ir klo-j * ~ ""'T ’
nius. nušviestus — it vaivoryk- lausiau nusistebėjęs.

— Ugi už vokiškąjį karalių

Kokia da tu nelaiminga ir 
kvaila tebesi, o žmonija!...

Mane šiurpuliai nukratė žiū
rint i tas visas baisenybes... 
Skrisdamas išgirdau netoli ka- 
nuolių griausmą. Greit pasu
kau i tą pusę. Ėjo baisi kruvi
na kova! Sužeisti ir užmušti 
gulėjo per kelias mylias aplink. 
Nusileidžiau ant žemės ir beei
damas per sudraskytus lavonus 
ir kraujais paplūdusią žemę, pa- 
sukiau link sanitarų skyriaus, 
kuris rinko sužeistuosius. Is 
po lavonų krūvos išgirdau bal
są: — Donnertvetter!... Pasiu
tėliai... Mirštu... 0 Jėzau, gal- 
bėkit...

Lietuvis!
Jėzus neatėjo mano tautie

čiui pagalbon, bet užtai aš sku
binai pripuoliau, 
sužeistą

I

u. kunige, taipgi lietuvis. Tai 
:aip jus galite stot už barbarus 
okiečius ?
— Mes esame po vokiečių glo- 

>a ir — Vokietiją skaitome sa- 
o tėvyne. Aš esu lietuvis, bet 
eisingas ciesoriaus tarnas, nes 
aidžia paeina nuo Dievo!... Mu- 
ų, kunigų, pareiga yra kovot 
iž ciesorių, ir jų tėvynę — Vo
kietiją.

— Prasmėgtumėt, jus šiau- 
ladušiai!

Spioviau i jo nutukusi snu- 
,ų ir leidausi kelionėn.

Bukit sveiki!
Velnių Ponaitis.

Kariškos telegramos.
Panedėly telegramos pra

nešė. jog caras Mikė tapo 
mirtinai sužeistas mušyj su 
vokiečiais.

Utarninke telegramos pa
skelbė, jog vietoj caro sužei
stas jo dėdė.

Seredoj pranešta, kad tai 
buvusi neteisinga žinia, nes 
sužeista ne caro dėdė, bet 
jo sūnūs.

Ketverge pranešė, kad tai 
neteisybė, nes caro dėdės 

j sūnūs sugrįžo prie savo ka- 
riumenės, sužeista esą tik 
jenerolas.

Petnyčios telegramos ske
lbia. kad jeneralas pats pra
neša. jog sužeistas ne jis,bet 
oficierius.

Subatoj atėjo tikra žinia, 
kad oficierius nesužeistas, o, 
tik sergąs kazoko arklys.

Nekaltas Avinėlis.

t

K B L B I V I S

triukšmą, tai laikraščiui 
maža naujiena. Nedėsime.

Dekalbiečiui.— “Pijokų 
daina’’ netinka.

K. V.— Tai yra liga, 
kaip gydytojai aiškina paei
nanti nuo tam tikrų galvos 
nervų apsilpimo. Kreipki- 
ties pas gydytoją.
Dzukui, Martynui.—Nedė

sime.

Į

........... -- ll
n TEISINGOJ 1
F/lSLAPTlJ

Tik k) išėjo iš po spaudo* aštri laida 
DR. F. MATULAIČIO

I

LIETUVIAI

kad aš važiuojuPranešu visiems.
i kitus miestus palaidot numirėlius ir 
nė kiek brangiau nerokuoju, kaip kad 
Jums palaidot vietiniai graboriai, 
bet visados paskaitau da pigiau. Taip
gi padarau už pigių kainų pomninkus 
arba kryžius ant kapų ir užlaikau 
karietas ir automobilius visokiems 
reikalams. Kvietkas parduodu ir pri
statau j vietų pigiau, negu kiti.

S. BARACEVIČIA,
Broadway. ... So. Boston. Mass. 
Telephone: So. Boston 839-J.

258

MOTERŲ LYTIŠKOS HIGUENOS 
KNINGELK

Ši knintelž svarbu perskaityti kiek
vienam. VYRUI. MOTEREI ar MERGI
NAI. Ji visiems lipa, naudinga ir žingeidi 
Ji parašyta labai užimančiai ir gausiai 
paveiksluota. Prisiųsk 25c krasos ženk
leliais. o tuojaus aplaižysi tą žingeidžią 
kningelą. Adresuok:

M. G. VALASKAS
Avė. Ckkago, UL

Lietuviszkas D-ras M. Ziselman.
7 Parmenter St

Boston, Masa 
Visokias ligas gy 
dau pasekmingia- 
usiai. Ateikit tie
sioje pas mane 1 
trepais į viršų tik 
neikit į aptieka: 
mano durye bal
tos arba telefoną 
duok o aš atesiu.
Ofiso valandos 
Nuo 9 iki 11 ryte 
nuo 1 iki 2 ir 6 iki 
8 vakare. Telephone 1967—3 Richmon,
M-Z593 puotuųoiy ouoųdopi g
Gyv. 155 Chestnut str., Chelsea Park

SKAITYTOJŲ ATIDAI.
Mainydami adresf, praneškit redakcijai per atvirutę, pasilaikydami 

teminus nurodytos formos. Jeigu kuriems per stvirutę neparanku pripil
dytu t) blankę ir prisięskit redakcijai. Adraec| mamyami gatves vard| pa
rašykit raidė į raidę taip, kaip užrašyta ant tos gatvė* kampo, tada išveng- 
»im daug neamagumę ir patį* gausite visada laikraštį.

PERMALSIU ADRESU 

aaMAS ADUcaaa:

Pavardė ir vardas..............................................................................
No. .. Street,

Miestas ir valstija

SAUJAS ADKK6AS: 
*Pavardė ir vardai

No. Stroet

Miestas ir valsu ja.................................................................................
Pasarga: Kiekvienas “Keleivio” skaitytojas gali žinot kada prenumerata 
už laikraštį pasibaigt 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 pavardės gale stovi 15-4. 
tųpenumeratai šsibaigė su laikr. No.15 ir turi atnaujint ar paprašyt redak
cijos, kad nesulaikytų. Taigi gerbiamieji skaitytojai, atkreipkit atidj ant 
šitų nurodymų ir matydami savo prenumeratą išsibaigusia tuoj atsiliepkite.

Su pagarba “KELEIVIO” Administracija.

Ištraukiau 
kareivi iš po lavonų 

krūvos, aplaisčiau truputi van
deniu ir daviau atsigert. Atsi
dengė akis.

— Ar sunkiai esi sužeistas, 
prieteliau? — paklausiau.

— Sunkiai... ten... Į pečius... ’ 
Bet man dabar lengviau...

— Iš kurios vietos esi?
— Nuo Gumbynės... Dieve 

mane gelbėk, dabar sužeistas ir 
jau nebegalėsiu mušties už ka- 

" ’ ” ------ i!...
— Už koki karalių? — pak-

štės spindinčiomis varsomis, ai
škiais, linksmai šypsančiais sau- i nežd koki kitą... 
lutės spinduliais 
žmonių užšalęs kraujas, 
išsimėtę lavonai, ant jų skrieja! 
būriai varnų, kranklių, staugia 
vilkai ir šunis.

Iš griuvėsių ir urvų kartais j 
pasirodo atsargi žmogystė ■ 
moteris bei žilagalvis senelis... ■ 
Nepamatysi žmonijos žiedų —• 
jaunimo! Tai jų lavonai nuklojo 
laukus ir klonius, jų kraujas 
džiūsta nuo saulės... Nuvyto 
žiedas laisvosios žmonijos, kaip 
vysta nūnai rudenio laike — 
peržidėję gėlės ir medžių lapai... 
krito jaunos gyvastis už tėvynę ■ 
ir laisvę.

Nelaimingoji belgų liaudie, ■ 
su tokiu pasišventimu dėjusi sa
vo jiegas žmonijos kultūros iš
tobulinimui !.. Nelaiminga ma

žytė. žydžianti perteklium šale
lė, kuri per barbariškas skerdy
nes. kraugeringujų karūnuotų
jų sostų — likai paversta i griu
vėsius !..,

Nelaimingoji 
zija. laisvųjų idėjų ir 
jos dvasios motina, 
kaimynu despotišką 
žvėriškųjų kryžeivių 
kiekvieną tavo žemės pėdą už
puolikai brangiai apmoka, sū
nus tavo narsus, kovoja it liū
tai !... ,.!ir

— Hoch der Kaiser! — šau
kia apsvaigintas šovinizmu vo
kiečių kareivis ir milijonai aš
triai išgaląstų durtuvų smenga 
franeuzo krūtinėn vien dėlto, 
kad jis yra franeuzu...

Auga kaizerio pagieža žiū
rint j tą vaizdą ir pildosi viltis...

Sunaikint! Sunaikint tą neap
kenčiamą Francuziją, tą laisvos 
dvasios ir revoliucijos dirvą!... 
Kova prieš laisvę!... Suskaidyt 
laisvoji dvasia ir sutrint laisvo
ji siela į trupinėlius!... Lai gy
vuoja barbarizmas ir gyvulišku
mas !...
Taip trokšta kaizeris...Tuo tar- klausiau supykęs kunigą, 

pu-gi ar ne geriau butų, kad vo
kiečių kareiviai, vokiškosios

stingsta ■ — Kaip tai. argi jus, priete-
riogso I liau, ne lietluvis ?

— Nė joks lietuvis, aš prūsas.
— O kaip vadiniesi?
— Jurgutat...
— Jurgutaitis. na ir kas gi

— tu kitas, jei ne lietuvis ...
— Kas ? vokietys, prūsas!; 

Man visi sakė ir kunigas ir mo
kytojas ir oficierius, kad aš 
neesu joks lietuvvis, nes jokios 
Lietuvos nėra!...

Liūdna man pasidarė... Taip, 
tai jau tie vokiškieji "dievai
čiai” spėjo užslopinti lietuvio 
prasčiokėlio sielą!... Tuo tarpu 
sužeistasai kareivis tęsė toliau:

— Aš taip džiaugiausi, kad 
tų masonų ir cicilistų einam 
mušt Francuzijon!... Musų ofi- 
cieriai sakė, kad labai prakilnus 
darbas skerst nieko nekaltus 
franeuzus. o musų kunigas sa
kė. jei kuris Žalnierius užmuš 
keliatą franeuzų. tai gaus vi
suotiną nuodėmių atleidimą, nes 
tie franeuzai — tai baisus be
dieviai ir cieilistai. jie kunigus 
ir jų gaspadines išjuokia...

— 0 ar tu. prieteliau, manai, 
kad socijalistai blogi žmonės?... 
Atbulai, jie nori visai žmonijai 
gerovės...

— Donnervvetter! Ką tu sa
kai? Cicilistas — tai yra bai
siausias kaizerio ir tikėjimo 
švento priešas, nes musų kuni
gas taip sako...

Ant tų žodžių sužeistasai ap
alpo, aš pašaukiau sanitarus. 
Pirmasai atsiliepė kunigas. Pa
sakiau jam apie sužeistąjį. Jis 
nieko man nesakė, tik skubiai 
ėmė tept "šventais aliejais” su
žeistojo padus. Pabaigęs "pa
skutinį patepimą” kunigas pa
sakė. jog žaizda nepavojinga ir 
sužeistasis už kelių dienų galė
siąs vėl už tikėjimą ir tėvynę 
žudyt žmones.

— Už kokią tėvynę? — už-

f

DAVATKA.
žadu būti davatkėlė,
žadu daturėti,
Kad ir vyras atvažiuotų, 
Jam neprižadėti;
Svieto marnastį atmesti,
Savo stono nepamesti

Per amžių amžius, 
Per amžių amžius 
Ir amen.

Pas kleboną pramogėlis, 
Ir prie to nemažas. 
Susirinko daug tėvelių— 
Ir visi jie gražus...
Jau pamesčiau savo stoną,
By tik gavus pas kleboną

Už gaspadinę.
Už gaspadinę 
Lig smerties.

Atiduočiau savo širdį. 
Atiduočiau skarbą. 
Išbučiuočiau padalkėles, 
Kad tik duotų darbą 
Šventai vietai pridaboti. 
Kelnes skalbti, lovas kloti

Klebonijo,
Klebonijo, 
Prie Dievo.

augščiausis Pondzius davė,Ir
Išsipildė noras:
Pasisamdė mane bėdną 
Prabaštėlis storas.
Bet vos džiaugsmas prasidė

jo, 
atėjoKaip man griešnai tuoj

Didis smutkas.
Didis smutkas,
Ui. ui, ui!...

Nieks nežino mano bėdos,
Nei mano prigados, 
Kad jau mažas čirpulėlis 
Ant rankelių rados.
Bet gerai nors kad vaikinas. 
Gal išeis koks kapucinas, 
s" 0 aš davatkausiu, 

O aš davatkausiu, 
Amen.

Redakcijos atsakymai.

— Už vokiečių.
— Kaip tai, jog jis lietuvis iri

J. V. N—čius.— Žinutė
neidomi. Nedėsime.

Panos Vaikui.
bus pranešė kitas. Meldžia
me rašyti tik ant vienos la
po pusės.

P. Baltgalvėliui.— 
darbai sumažėjo, buvo jau 
apie tai iš Jūsų miesto rašy
ta. Apie smukles taipgi jau 
tilpo. Nedėsime.

Daytoniečiui.— Merginos 
taipgi tie patįs žmonės ir 

'jei pramogą gali rengt vy
rai, tai kodėl-gi jos negalėtų 

i ir moteris surengt? Laikas 
jau liauties moteris žemi
nus.

Bajorų atvažiavėliui. — 
Jei pakvaišusi boba kėlė

\

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

ko Cigarus.
Meldžiame užeiti o visados raritej 

gražų patarnavimu.

362 2nd st

JOHN K L* L BOK CAFE

Sveikas gyvas brolau! Seniai ma

tėmės, gal jau kur nors i kitų mies-

0 ne, da 

vis Ta pat 

gyvenu, bet 

senia* tam 

krašte lan- 

kiaus ir ne

randu JONO 

KULBOKO.

O, brolau, 

jau jis persi

kėle į kitą 

vietą, ana 

ant kampo 

So. 1-moa ir 

Wythe are.

Dabar jis ten įtaisė visokius paran- 

eumus ir gražius kambarius nakvy

nėms. Vasarą kambariai vėsus, o 

žiemą šilti. Todėl visiems gali pa

ari atsilankyti į

JONO KULBOKO CAFE

291 Wythe are., Brooklyn, N. Y. 
L(21-5)

i
PUIKI DOVANA

KNYGA SVEIKATOS bei 
naujausio mokslo ir ką rei
kia daryti apsirgtus, talp-pat 
ir kur greit išsigydyti, ly
giai ta knyga

H

Ant 21 
akmens

Gclžkelio laikro

di. Sriubelių už
sukamas, vyriš

ko didumo, ant 
20 metų auksuo

tas su išrašytais 
dubeltavais vir

iais. Labai tei-1 
ringai eina ski-l 

'ežinkeliu važiuo-

I

I damai ypatingai geležinkeliu važiuo

jantiems žmonėms, kuriems reikia vi
suomet tikras laikas žinoti. Gvaran- 
tuotas ant 20 metų Ypatingas paaiu- 

lijimas. Męs išsiųsime šį laikrodėlį 

, ant kiekvieno adreso už $5.75 C. O. D.

ir persiuntimo kaštus, su teise jums 

viskų peržiūrėt. Jei busi neužganė

dintas, nemokėk nė cento. Atsimin

kite, jus užmokėtumet už tokį pat 
laikrodėli apie $25.00, jei pirktumėt 

kitur. Puikus auksuotas lenciūgėlis 

ir kabutis dykai su kiekvienu laikro

dėliu.

Excelsior Watch Co.
i 906 Athenaeum Blg„ CHICAGO, ILL.

I

Kad

parodo, kalj 
nuo ligų apsl' 
saugoti.

DAKTARAS"

II

9E][

AR NORI. KAD MYLĖTŲ 
MERGINA?

Jeigu nori, tad pasipirk

CREST KENDŽIŲ
o ji niekad nepamirš jus, »es 
kendžių gardumas priverčia ją 
jus mylėt. Reikalaukit visur ir 
visada Lowneys Crest Kendžių. 
Jeigu negali gaut kitur, tai pri- 
s’ųsk mums dolerį, o gausi vie
ną svarą geriausių Amerikoj iš
dirbtų kendžių.

K. ŠIDLAUSKAS
Generališkas agentas Bostonui

226 Broadway 
aSO. BOSTON, MASS. B

. XNYGOJ “DAKTARAS" attik 
pame-ma kaip ir kur nuo visokią liįtjferr 
iisiįydyti. bet taip-pat labai gražiai, kaij 
tikras tėvas pamokina ir kaip nuo visokių Ii 
gų apsisaugoti.

KNYGOJ "KANTARAS" labai daugap 
rašo apie vyrų ir moterų dorų bei moraiaką 
lytiškų gyvenimų ir aiškiai, atvirai taip išdi* 
tinėja, jog kitose knygose to visko negali ai 
rasti. Šita knyga kiekvienam užaugusiarz 
vyrui ir moterei labai reikalinga turėti, kaC 
žinoti kaip ir kų daryti, seniems ir janaiemi 
ir kaip laimingai gyventi. Čion viską negali 
ma aprašyti, bet tik perskaičius knygų atr» 
aite.

ŠITA KNYGA illinstmcta puikiais moks 
1 iškaiš paveikslais ir apie žmogaus kūno su 
budavojimų sn visokiomis paslaptybėmu 
užaugusiems žmonėms tinkama.

YPATINGAI serganti, nusilpnėją, sukliū
ru. pasigadiną per jaunystės klaidas ir vargi
ui™, visokiomis, kaip paprastomis šviežio 
mis teip užsisenėjusiotnis ligomis, šitoje kny 
goję atrasite tikrų rodą.

JEI sergi ant kokios nors ligos, tai pirmiau 
ne kaip kreipsies prie kokio nors gydytojaus, 
arba vartosi liekarstas, reikia perskaityt kny 
gų "Daktaras'!, nes didelės daugybės žmonių 
kurie tik perskaitė šitų knygų, išsigydė.

TODĖL, kad ta knyga dėl labo visuom* 
nės išduota, tai kiekvienas jų apturės VISAI 
DOVANAI, kuris tik atsiųs keletą štampų uJ 
prisiuntimų.

REIKALAUK DAR ŠIANDIE, iškerpąs 
šitų apgarsinimų ir adresuok teip: 

The Philadelphia M. Clinic 
1117 Walnut st.,

PHILADELPHIA, PA
TEMYKIT VYRAI IR MOTERIS! Kw 

sergi, jautiesi kokį ners nesveikumų ir reiks 
lauji geros, teisingos pagelbos. kad trumpsn 
laike galėtum išsigydyti tai atsišaukie pn» 
Profesionališko Daktaro, Ph. M. Klinikų? 
lietuviškoj kalboj. Rašyk arba ateik.

OFISO VALANDOS KASDIEN nuo 13 » 
ryto iki 4 po pietų. Nedėlioj iki 3, o utam* 
kc ir pčtayčic j vakare nuo 6 iki &

Apie dar-

PILNAS KARSZTIS IN 
MINUTA

Tame yra gerumas jei reikia ką greit 
sušildit. Ant

Nėw Per/fcciion

ir kitokius Rubus
Duokit pasiūt mums!

Užtikrinam kad Jus sučėdysite 
Smigu ir turėsite gražius rubus. 

lęs imam materiją iš gerųjų fir
mų ir primieruojam rūbą pagal» 
žmogų, todėl nesudarko žmogaus " 
išveizdos ir būna tvirtesni.
Gerus nyrėtus Siutus ir Oiertotus 

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

Jeigu norite turit gerus rubus pi- 
gel, tad ateikit peš mus.

Taipgi išvalom ir išprosinam vi
sokias Vyrų ir Moterų drapanas.

Tikras Jūsų brolis lietuvys

Oil Cook-stove
galima tai padaryti, be durnų ir smar
vės. Ant jo yra taip gerai kaip ant ga- 
so, bet prekiuoja daug mažiau kaip ant 
kitu pečių.
New Perfection No. 5 turi naują beug- 
ninį virimui pečių, kuriame galima virt 
ir kept kuonogeriausiai — lengvai ar 
greitai, arba be ugnies, kaip reikalas 
ištinka.
New Perfection Pečiai yra su 1, 2, 3 ir 
4 knatais. No. 5 turi taipgi kepimui ir 
virimui prietaisus. Tie įtaisai gaunami 
atskirai dėl mažesnių Įječių. Geležinis 
šildytojas ir virimo kninga su kiekvie
nu pečium duodasi dykai.
New Perfection Pečiai yra 1, 2, 3 ir 4 
knatais. No. 5 turi taidgi kepimui ir vi
rimui prietaisus. Tie įtaisai gaunami 
taipgi atskirai dėl mažesnių pečių. Ge
ležinis šildytojas ir virimo knyga su 
kiekvienu pečium duodasi dykai.
Pas visus pardavėjus, arba reikalauk 
katalogo pas

'222 W. Broadway, ir 20 Ames St., 
So. Boston. Mass. Montello, Mass

Telefonas: So. Boston, 21013.

SyANDARD OIL CO
of New York

New York
Albany

Buflalo 
Boston



5
——-------------------- ------------

♦

KELEIVIS 7

Laiškas iš Mask 
vos.

I

Rusijoj prieš karės pradžią.
Šiomis dienomis vienas 

keleiviečių gavo iš Maskvos 
laišką rašytą prieš pat ka
rei prasidedant. Laišką 
spausdiname beveik ištisą, 
kuris gana daug pasako ir 
parodo, kokis darbininkų li
pas buvo Rusijos didmies
čiuose prieš karės pradžią: 
1 "....Pas mus daug žingei
džių naujienų girdėti. Mas
kvoj jau antra sąvaitė išėjo 
visos didžiosios dirbtuvės 
streikan. Maskvoj nebesto
ją darban kasdien apie 400 
tūkstančių darbininkų. Lai
kraščiai rašo, kad Peterbur
ge streikuoją da daugiau — 
iki 600 tukst. Peterburge 
apie 200 streikierių jau ka
zokai sužeidė ir apie 40 visai 
negyvai nagaikomis užpla
kė ir Maskvoj buvo su poli
cija susirėmimų. Maskvoj 
sustreikavo visi tramvajų 
kunduktoriai ir keravotojai, 
taip-pat zavodai ir fabrikai. 
Reikalauja pridėti algos, 
sutrumpinti darbo valandas 
ir geresnio, mandagesnio 
apsiėjimo su darbininkais. 
Visi skundžiasi "za gruboje 
obraščenije." Darbininkų 
kraujas taip užsidegęs, jog 
nieko nebebijo, į kazokus ir 
policiją mėto išlupę iš gat
vių akmenis. Prie vieno fa
briko vartų, sakant vienam 
darbininkui pamokslą, atjo
jo raita policija ir ėmė vai
kyti darbininkus, tai dar
bininkai taip įniršo, kad čia 
pat 2 "garadaviku" su ak
menimis užmušė, tą dien a- 
pie 1000 darbininkų buvo 
suareštuota, visą nakt poli
cija darė kratas. Man ma
tos, kad ar ne ateis tik vėl 
nauji 1905 metai.

Sako, Peterburge tai bai
su ir apsakyt, kas dedasi, 
ten jau ir barikadas turi 
darbininkai pasidarę. Lau
kiame kasdien kruvinų su 
kazokais muštynių.

Tai da tas nieko butų, ale į 
girdime, kad Rusija ruošia
si su Vokietija ant karės. 
Tada, tai mislijame, kad bu
tų Rusijoj "košės," nes daug 
darbininkų, nėra ko nė šne
kėt, neitų karėn. Iš rusų;

do ir jei ten nekilo prieš ka- 
į rę smarkus pasipriešinimas 
iš darbininkų pusės, tai, jei 
bent,— ačiū sustiprintajai 
apsaugai.

Teisybės j ieškantis. Kas pa-

Amerikos lietuvių 
teatro sukaktuvės.

Tarpe kitų labdaringų į- 
veiksmių, vedančių mus pir- 
myneigos keliu, reikia pris- 
kaityti ir musų scenos dai
lę.

Teatro svarba žmonijos 
gyvenime yra labai didelė. 
Gerai sutvarkytas teatras 
yra ta gyvenimo mokykla, 
kurioje męs galime matyti 
gerąsias ir blogąsias visuo
menės gyvenimo puses, pa
stebėti savo ydas ir jas tai
syti.

Šiandien ištolo pažvelgus 
į lietuvių sceną, sakytume, 
ji esanti pribrendusi nes 
kur tik randasi lietuvių 
apgyventa kolionija, ten gy
vuoja ir veikia viena-kita 
teatralė kuopelė; didesniose 
gi kolionijose yra jų net 
desėtkais. Chicagoje, toje 
"lietuvių karalystėje,” nėra 
to subatvakario bei sekma
dienio, kad rudens ir žiemos 
laiku nesigirdėtų keliose 
vietose vaidinant.

Lietuvoje taip pat: netik 
miesteliuose, bet ir kaimuo
se rengiami "lietuviški va
karai" su vaidinimais, o di
desniuose miestuose net 
profesionalų vaidintojų vie
nas kitas atsiranda. Tečiau, 
ar šiaip ar taip nekalbėsi
me, musų scena dar nėra ap
rūpinama taip, kaip bran
gintina dailė, kad iš jos ga
lėtų musų žmonės semti sau 
tikrąjį dvasios peną. Ji daž
niausia tarnauja tik kaipo 
įnagis kitiems, tankiai nie
ko bendra su daile neturin
tiems tikslams. Sumanė pa- 
šelpinė dr-ja padidinti savo 
iždą - ruošia vaidinimą; pri
sireikė kam šiokiam ar to
kiam tikslui sutraukti dau
giau žmonių į krūvą - rengia 
"teatrą.” Panorėjo tūlas 
vyrukas parodyti savo veik
lumą, kur geriau pasirodys, 
jei ne organizuodamas teat
ralę kuopelę.

Žinoma, taip į scenos dai
lę žiūrint, negali ji tobulin- 

yra labai smarkių vyrukų, j ries. Į sceną męs turėtume 
Aš tau rašiau apie Juozą į kritiškiau žiūrėti.

B. d^bar suareštavo da Šiemet sueina 25 metai 
rydami kratą, išgabeno vi- nuo pradžios. užsimezgimo

Pirmasai vai
dinimas įvyko Plymouth’e, 
Pa., 1889 m., Gruodžio 31 d., 

i kame sulošta Turskio ko- 
! mediiėlė "Be sumenės.” Nuo 
j to laiko po truputį pradėjo 
vaidinimai vis labiau ir la
biau įsigalėti, nes iki šiol 
vienintelis musų lietuvių 
kiltesnis pasilinksminimas 

, ir yra teatras, arba, kaip 
! lietuvių priprasta vadinti 
Į "lietuviški vakarai."

Lietuvoje teatro pradžia 
: seka visa 10-čia metų vėliau.

Pirmasai viešas lietuvių 
pasirodymas teatro scenoje 
Lietuvoje, buvo rugpiučio 
20 (8> dieną, 1899 m., Palan
goje. Tuom pačiu laiku, 
kuomet prasidėjo svarbiau- 
sis lietuvių atgimimo mo
mentas. Būrelis inteligen- 
tų-drąsuolių, kurių tarpe 
matome ir velionį P. Višins-. 
kį, su dideliu pavoju išgavę 
iš Mintaujos gubernato
riaus leidimą ir išspausdinę 
skelb’mus lietuviškai (tuo
met lietuviškos 
buvo užgintos 
išplatinę juos 
viešai pastatė 
noje veikalą ”Amerika pir
tyje.” Valdžia, kuri iki to 
laiko kaipir ignoravo lietu
vių judėjimą, dabar subruz
do ir ėmė tyrinėti ir perse
kioti prisidėjusius prie to 
darbo žmones. Po tos au
dros tūlą laiką scenos reika
lai buvo aptylę, tečiau nebe
sustojo. Suvalkų gub. lie
tuviai, kurių susipratimas

I

B., jį dabar suareštavo da- i 

sas knygas ir jau 4 diena, teatro tarpe lietuvių išeivių 
kaip sėdi "v sysknom otde-1 Amerikoj. , . vii
lienii.” Dabar Maskvoj ir, 
Peterburge "usilennaja och- 
rana.”

Kai žiuri, tai žmonių dva
sia suvis kita liko, net ir juo
dašimčių laikraščiai kitaip 
ėmė rašyti.

Dar turiu pranešt, kad 
pas mus neišpasakyti kar-1 
ščiai, dieną ant saulės siekia j 
iki 40 laipsnių. Iš Lietuvos 
brolis rašė, kad rugiai esą 
geri, o vasarojus tai visas 
išdžiuvęs.

Jei kiltų karė, tai velnias 
butų; prisreiktų ir man da 
pašokinėti. Jeigu kaip — 
rašyk, tai drošiu pas tave— 
nuo tų budelių...

Pranas.......”
Kaip mes nekalbėtume, o 

šis laiškas nors per miglas, 
tečiau visgi nušviečia dar
bininkų judėjimą, prieš pra
sidedant karei, gana aiškiai. 
Tokis pat darbininkų ūpas 
buvo pabaigoje 1904 metų, 
prieš pat revoliuciją. Da
bar kįla klausimas: nejau
gi darbininkai ir jų vadovai, 
apskelbus Rusijoj karę, nu
tilo ir nepasipriešino, kada 
juos caro budeliai paliepė 
eit savo draugų skersti? 
Buvo pasigirdęs garsas apie 
lenkų ir ukrainiečių sukili
mą, bet tam tikėti mažai 
galima, nes tas žinias lei
džia vokiečiai tyčia, kad su
stiprinus savųjų dvasią. 
Tečiau drįstame spėti, jog 
Rusijoj, toli gražu, nėra 
taip ramu, kaip mums išro-

varyti pradėtą scenos darbą Amerika yra ”fry kontras,” ga- 
pirmyn ir nors baudžiami ir Ii. pakol dar gyva, kelis kartus vogė pinigus Pittsburge, Bosto- 
persekiojami nebedavė jai apsivest ir vėl atsivest ir t. t. i ne būdamas negaliu pasakyti, 
sustoti.

Per 25 metus musų scenos 
reikalai, galima pasakyti, 
išsiplėtojo, lietuviai prie 
vaidinimų priprato ir jau 
vertėtų mums šiandien tu
rėti kelis syk augščiau paki
lusią scenos dailę, negu ji 
dabar yra.

"Kad musų sceną galima 
i butų pavadinti daile, reikia 
mums daug pasidarbuoti ir 
daug triūso ir energijos pa
dėti. Musų scena tol nega
lės daile pasivadinti, kol 
męs į scenos reikalus nepa
žiūrėsime tikromis idėjos 
akimis, ne biznio ir pasipel- 
nijimo; kol pas mus neatsi
ras tikra ir rimta scenos 
kritika į tą dailės ir kultū
ros šoką ir kol ji neišeis iš 
profanų globos. Kaip nė 
vienas dailininkas nerodo 
publikai savo neužbaigto 
veikalo, taip artistas-mėge- 
jas neturėtų rimtai neprisi
rengęs scenos akcesorijų 
pasirodyti publikai"— sako, 
musų žinomasai teatro da
lykų žinovas Žemkalnis.

Musų scena veik (dauge- 
lyj atvejų) nesą vysto vė, to
dėl ir silpna. Beto, stovė
dama silpnai medegiškai, 
negali sutraukti į krūvą 
tinkamų ir gabių scenai 
žmonių. Šiandien musų vi
suomenė jau reikalauja 
rimtų vaidinimų, bet to už- 
siganėdinimo, kokį turėtų 
teikti scena, ji musų teat
ruose negauna. Jei ji ir 
lankosi i teatrą, tai kaipo į 
žaislų vietą. Musų scena, 
toli gražu, nėra to veidro
džiu, kuriame atspindėtų 
žmonijos gyvenimas ir nėra 
ta gyvenimo mokykla, ku
rion atsilankę męs galėtume 
išvysti ir taisyti savo ydas. 
Apsilankęs musų teatran 
neišneši su savim peno savo 
širdžiai, neatgaivini savo 
sielos, bet tankiausia tik su
sierzini ir ėmi pavydėti ki
tataučiams. Priminus mu
sų spaudai apie musų teatr- 
ro sukaktuves, nėra abejo
nės, kad musų teatralės 
draugijos ir rateliai pasirū
pins tas sukaktuves apvaik
ščioti. Musų scenos mėgė
jų pareiga yra atkreipti 
žvilgsnį ką per 25 metus 
musų scena nuveikė ir ko
kiame stovyje ji yra, pasi
žvalgę męs pamatysime, jog 
musų scena stovi nelabai 
garbingame padėjime, net 
ir suvis žemame stovyje, to
dėl jos sukaktuvių metai lai 
bus nauja era scenos kilimu, 
su jais lai prasideda tikra- 
sai musų scenos dailės au
gimas. Vardunas.

Kapitalistų pačios irgi tankiai 
.taip daro; jos irgi ištvirkę.

I

I

J. K. Lapkritis. Jei žmogus 
gavo pilietiškus popierius 1906 
m. neišbuvęs 5 metu Amerikoj, 
dabar valdžia ir suradusi pada
rytą apgavystę popierių neat- 

I ims ir nebaus, nes tokiuose at
vejuose baudimui laikas (Sta
tute of limitation) yra 5 metai. 
Tokis žmogus, nors per penkius 
metus po suktybei ir būt galė
jęs nukentėt, yra pilnu piliečiu 
dabar ir gali viską daryt ką ir 
kiti piliečiai, tai yra gali eit ir 
kitiems už liuditoją. Kokiu bu- 
du liudininkas gavo popierius, 
teismas visai neturi tiesos ka- 
mantinėt, nes tas ne jo jurisdi
kcijoj. Dabar yra priimta tų 

i senų, nors ir neteisuotų, piliečių 
visai nepersekiot, nes panašių 
dalyku yra šimtai tūkstančiu.

*
Visi galite būti be baimės.

P. G. Kirša. Negalima vesti 
moteries, kuri yra su kitu apsi
vedusi patol, pakol teismas ne
perskirs (duos divorce), nežiu- 

Į rint ar ta moteris su savo vyru 
; ilgai gyveno, tik vieną dieną, 
arba nors juodu butų ir pas al- 

Į torių persiskvrę. Pirma reikia 
gauti divorce, kitaip moteris 
bus patupdyta kalėj iman.

Z. Dambrauskui. Rusija sa- 
! vo rezervistų iš Su v. Valstijų ne- 
■ šaukia, ir todėl konsulis nė jūsų 
nė kito į Rusiją važiuot norin
čio dykai nevežš. Karės mini
stras išdavė padavadijimą, kad 

f jei kurie iš rusų rezervistų nori 
stot į karę, jie gali susižinoti su 
Anglijos, Belgijos ir Francuzi- 
jos konsuliais, ir prisidėt prie 
anų kraštų kariumenės. Taigi 
jai būtinai norit kailį pa- 
aukaut ant karės lauko, ir geis- 
tumėt dykai parvažiuot, gal 
anų kraštų konsuliai priimtų 
jus, galit pamėginti.

J. L. Harrisburg. Visi žmo
nės gimę Suvienytose Valstijo
se, nors jų tėvai ir yra nepilie- 
čiais, yra piliečiais, ir tokiem 
vaikam jokių popierių nereikia. 
Jei tėvai laike gimimo butų tik 
pasiviešėt, ne apsigyvent atva
žiavę, arba jei tėvai yra sve- 
timžemiškų ambasadų bei kon
sulatų nariai, tad toks vaikas 
gali pasiskirt: Jis gali priimt 
savo tėvų pilietystę arba pilie- 
tystę savo gyvenimo šalies.

I

I

Bet jei ant jus neteisingai 
sako, pagal Pennsylvanios 
sas jus galit paimt vietinį 
vokatą ir paduot šmeižiką 
man.

kas 
tie- 
ad- 

teis-

J. Bendoravičius. Laivakor
tės nepražus, bet pinigus var
giai galėsit gaut, kol karė nepa
sibaigs, nes pinigus išmokama 
tik ant Europos ofisų paliepi
mo, o ten dabar beveik visi už
daryti ir komunikacija disorga- 
nizuota. Pinigai nežus, bet tu
rit laukt. Ką agentas sakė, jog 
po metų atiduos, matyt jis ne
žinojo. Jei karė tęsis ilgiau, 
negausit nė po metų dar, jei pa
sibaigs, gausit metų nelaukę, 
jei pasažieriai nutartų neva
žiuoti.

A. Stiteln. Lempas gatvėse 
nutaria Įdėt miesto rodą (coun- 
cil), pats majoras nieko pada* 
ryt negal. Todėl turite steng- 
ties, kad rodą nubalsuotu ir as- 
signuotų tam reikalui reikalin
gus pinigus.

Juoz. Keblaitis. Ne tamista 
vienas rūpinies apie Lietuvos 
gyventojų padėjimą, bet tikrą 
dalykų stovį dabar sunku žino
ti. Vėliausi laiškai, kurie iš 
Lietuvos pasiekė Ameriką, buvo 
rašyti 3-čio rugsėjo, tuoj karei 
prasidėjus, bet ir tai kas yra 
ten valdžios daroma, neleidžia
ma rašyti. Todėl nieks nežino 
ką valdžia darė ar daro su pa- 
rubežy gyvenančiais žmonėmis, 
taigi negaliu pasakyt, ar jūsų 
tėvai ir giminės gyvi ir sveiki, 
ar ne, kaip negaliu pasakyti ir 
apie savuosius.

Norintiems siųsti pinigus. — 
Daugybė klausia, ar galima da
bar siųst į Lietuvą pinigus, ar 
ne. Siųst galima, krasos komu
nikacija nors daug lengvesnė, 
bet vėl atsakančiai sutvarkyta, 
vienok, siųst pinigus nė Lietu
vos gyventojams, nė kareiviams 
nepatariam. Niekas nežino, ar 
Lietuvos gyventojai ant vietos 
tebėra, ar kur išdanginti, taipgi 
kareivių pulkai yra išsiuntinėti 
į įvairias puses, todėl negalima 
užtikrinti, ar pinigus priims, ar 
ne. Jus sakot, ”kiti agentai 
siunčia.” Siunčia dėlto, kad no
ri uždirbt kelis centus, neatbo- 
dami, jog savo klijentų turtą 
išstato ant pavojaus.

Bostono ir apielinkes Lietuviai, temyldt!

"KELEIVIS”
Parankiausias darbininkų 

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

B 
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| J. ANDRIUŠIS
Geriausia lie- Šį 
tuvys

Fotagrafistas h
Traukiu pa- š Į 

veikslus gra- 21 
žiai ir pigiai Į ■ 
nežiūrint skir- Š Į 
tumo oro. Ant < > 
kiekvieno tu- ; > 
žino paveiksiu Š Į

1 > pridedant DOVANŲ viena didelį.3 5 
į; Esant reikalui einam fotografuoti į Į t 
ši namus. Paveikslai artistiški:

J. ANDRIUŠIS
š i 453 Broadway, So Boston. Mass 3 Į
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Ei, Vyrai* risi pas

YUDEIKO!
Ji* utlaiko gėrę RestaaraeU% vi
sokios rūšie* Alaus, Degtfcrta* 

vyueir Cigaru.
Priemamiausia ir parankiausia 

vieta lietuviam*.
304 Brudvi) Ir 259 I struti, 

SO. BOSTON, MASS.

i

Į
I

Telephone So. Boston. 845 M. ;

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

Valandos:
į Nae 12-2 dieną ir ano 7-9 vakare, 

N ėdė Liest s iki S vai. pe pietą.
į

Tsisiafiassla ir Gatissata

APTIEKA
Bntaiaom Recepto* sa *■ 

džiausią atyda, nežiūriai ar N 
Lietuvos atvežu ar amerikoaižkl 
Gyduolių galite gauti, kokias Mk 
pasaulije vartoja, taipgi vimdąs 
raxdfttž lietuvis apUekorfaa

EDVARD DALY, savininkas 
18 Broadway> S- Boston, Mm. 
Galite reikalaut Hi per laižkus, 
o mm per ekspresą gydules ps$- 
siusiin

Akušerka
Pabaigusi kursąVVomans Medical 

College, Baltimore. Md.
Pasekmingai otlieka savo darbą 

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

F^tmiMARD 8 Loring 8t*
• ouvpiunu arti E?ir 7th sL 

SO. BOSTON, MASS.

“Keleivio” Kalendorius
1914 metinis jau atspauzdintis. 

Sip mėty kalendorius daug didesnis už 
pernykšti, 128 puslapiu*

TURINYS:

F. J. Bagočius. 

Tiesu Patarimai, ir
J. Mačys. Pinigai už laiva

kortę negal prapulti, ir jei 01- 
ševskis rašė, kad prapuls, reiš
kia,— kad jis nori iš kalno pri
gaut jus prie nemalonaus su 
savo pinigais persiskyrimo, iš 
to pasinaudodamas. Nenumeskit 
kvitų, o jei pinigų nesugrąžins 
geruoju, teismas privers.

J. Worner. žemę už dyką ga
lima gaut kreipianties pas Sec- 
retary of Agriculture, Washin- 
gton, D. C. Jis nurodys kokio
se valstijose ir ant kokių išlygų 
žemė yra dalinama.

Gavusiam šluotą.— Buto šei
mininkė uždraust jums su jūsų 
sužiedotine kambaryj šnekėt ne 
turėjo tiesos, tečiau pašaukus 
policistą, tasai gali jus suareš- 
tuot. Patartina jums tuojaus 
apsivest, tuomet nebusite per
sekiojami.

Jieva česnienė. Tamista ga
vai "divorce” (persiskyrimą) su 
savo vyru ir apsivedei su kitu, 
su kuriuom yra dar blogiau, ir 
norėtumėt grįžt prie pirmojo. 
Pakol tą padarysit, turit gaut 
”divorce” nuo antrojo ir apsi
vest išnaujo su pirmuoju, taip 

buvo aukščiau pakylęs, ėmi ly» visai jo butum nepažinus.

* ‘Gabijos” Choras, susidedantis iš 120 dainininku, 
statys ant scenos puikią melodramą 

“BIRUTE"
ir Muzikališką Komediją

“ KAMIN AKRETIS IR MALŪNININKAS”
Ketverge, 1 d. Spalio-Oct., 1914

1 HUB THEATRE,
kampas Dover ir Washington sts., Boston.

Durys atsidarys nuo 7-nių vakare. 
Lošimas prasidės ant 8-tos valandos.

Lošimu vadovaus kompozitorius M. Petrauskas.

Pasiskubinkit nusipirkti tikėtus iškalno ir užimti geres
nes sėdynes. Tikėtų kaina: ”Baksuose” SI.50; orchestroj ; 
po $1.00, 75c., 50c. ir 25c. Tikėtus galima gaut pas visus 
"Gabijos” narius.

Kviečiame visus, be skirtumo pažvalgų, atsilankyt ant 
perstatymų. Rengėjų Komitetas.. j j

Statistika:
Pasaulio kalbos — Ilgiausios ir didžiausios upės pasaulije — 
Jūrių didumas — Didžiausios pasaulije bažnyčios — Mylios įvai
riose šalįse — Didžiausi universitetai Suvienytose Valeli jose — 
Suvienytų Valstijų gubernatorių algos ir jų tarnystės laika* — 

Reikšmė valstijų vardų — Ilgiausi pasaulije tiltai.

Straipsniai, eilės ir paveikslai:
Kun. V. Dembskis (paveikslas su trumpa biografija) — Prabilk, 
o Laike (eilės) —* Gyvenimo drama (paveikslas) —* Nelaimė* ir 
susižeidimai —* Kaip užlaikyt burną '—Jau brėkšta (eilės) —* 
Prietarai apie mėnulio įtekmę — Duokit man kankles (eilės) 
Moteris ir socijalizmas (paveikslas) —* Žiema ant pievos (eilės) 
Kas tai yra ugnis? Ūžkit, kaukit (eilės) —* Pirmutinis jūrių 
telegrafasUžtemki 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 — Vaizdeli* 
iš streiko (paveikslas) — Čia ir dabar (eilės) — Jėzus Varšuvo
je;— 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 į laišką (registruot 

nereikia) ir užadresuokit: 4

"KKeiils,” 28 Broadvay, Su. Boston, Mass.
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k Sveikata Brangiausis Žmogaus Turtas.
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Jau nuo keliolikos metiĮ Brooklyn*-N'ew York zyvuoja Vienatinė ir Didžiausia LIETUVIŠKA 
APTIEKA Provizoriaus VINCO J. DAUNOROS, kurio* tikslu yra apsaugoti savo vientaučius 
nuo visokių apgavikų ir gydyti Juos tikrai geromis ir pasekmingomis gyduolėmis nuo 

visokių ligų ir kūno silpnybių.
LIETUVIŠKA APTIEKA savo ilgų metų prityrimu išrado daugybę specijališkų gyduolių, 

sutaisytų iš šviežiausių ir geriausių medikamentų ir labai pasekmingai gydančių ligas. 
Tarpe kitų aptiekos sandėlyje sukrautos ir gaunamos sekančios gyduolės:

raidės dar 
vartoti) ir 
po Lietuvą, 

pirmąjį sce-

Specijališka tikrai lietuviška Trejanka arba Trejos Devynerios 25c 
Taip pat iš Ltetuvo* pargabentos visokios Lletnrifltos gydančios žolės, šaknįs ir L L, kokios 

tik yra žinomos ir žmonių vartojamos.
Reikalaukite prlsiuatiao Kataloge aa as«sy gyduoilf apradyuteis. -sęj 

Kreipiantiemsiems per laiškus arba asmeniškai duodame tikrai sąžiniškus ir teisingus 
patarimus kiekvienoje ligoje.

Jai|g jum* brsnf> ••••kata, tai tašiau relkalasklto tydaalta, rašydami arka

atjunkydami j LIETUVIU* APTIEKA c^yiNCASrj.tDAUNORA*'^^

Kraujo Valytojas ........................$1.00
Gyvasties Balsamas ....................... 75c
Nervų Stiprintojas.......... 50c irSl.OO
Vaistas nuo vidurių .... 50c. ir SI.00 
Nuo kosulio.....................25c. ir SOc
Nuo gerklės skaudėjimo X>c. ir SOc
Skilvinės proškos...............$1.00
Pigulkos dėl kepenų.................. 25c
Nuo galvos skaudėjimo ................25c
Nuo kojų nuospaudų .... 10c. ir 25c
Nuo dantų gėlimo........................... 10c
Nuo peršalimo ............................. 25c
Plaukų stiprintojas..........25c. ir SOc
Linimentas arba Expelleris .... 25c 
Anatharvnas plovimui....................25c
Nuo kirmėlių............................... 25c

Dėl išvarymo soliterio............83.00
Dėl lytiškų ligų..........50c. ir 81.00
Nuo Reumatizmo ... 50c. ir $1.00 
Nuo kojų prakaitavimo........... 25c
Gydanti mostis...........................50c
Antiseptiškas muilas................ 25c
Antiseptiška mostis.................. 25c
Nuo dusulio................................50c
Proškos dėl dantų .................... 25c
Nuo kosulio dėl vaikų ............ 25c
Kastori ja dėl vaikų .... 10c. ir 25c 
Nuo viduriavimo........................25c
Kraujo Stiprintojas.................... 50c
Gumbo Lašai.............. 50c ir $1.00
Nuo plaukų žilimo...................  50c
Blakių Naikintojas.....................10c
Karpų Naikintojas.................  10c

APTUBKOKIUS

229 Bedford Avt. Brooklyn, N. Y.

NESIŲSK PININGŲ! Didžiaunis pasiulijimas iltorijoj. Tai yra negirdė* 
(a proga ant svieto. Idant supažindint žmonės su muių geležinkeliu laikrodėliai, 
ir kitais tavomis, męs pasiųsim tą elegantišką, puikiai išgraviruotą laikrodėlį 
vyto arba moters, su akmenuotais viduriais, už $5.85, ir pridėiim 7 šūvių nike
liuota revorverį, baksą Havonos cigaro, peilį, retežėlį deviskėlą ir puikia špilkute 
DYKAI. PILNAI GVARANTUOTAS laikrodėlis pats vertas $15 00, o*kiti tavo- 
rai $10.00. Nepirk pigiu daigtų kitur, bet pamatyk musu laikrodėlius pirma. 
PECIALI8KAS PASIŪLYMAS: iškirpk šį apgarsinimą, prisiųsk savo vardą ir 
adresą o mę* pasiųsim viską ant pažiūrėjimo ir prabos, jei patiks, užmokėk agen
tui $5.85 ir kaštus prisiuntimo. Rašyk šiandien. (41)

FISHLEICH& CO.,
951 ATHENAEUM BLDG, CHICAGO, ILL.
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kares lauko
Laiškas vokiečių patrioto.
čionai paduodant vokiečių 

patrioto Jokūbo Busso lai
šką. kurį jis rašo savo bro
liui Amerikoj. Laiškas bu
vo rašytas 17 rugpiučio. o 
Amerikon atėjo tik šešiomis 
dienomis. Jis yra įdomus 
mums tuomi. kad parodo, 
kaip žiuri į šitą karę tkras 
vokiečių patriotas.

štai laiško turinys:
„Mielas Brolau! Aš ma

nau. jog Amerikoj apie šitą 
baisią karę, kuri sudrebino 
visą Europą, niekas teisin
gai nekalba ir nerašo. Mas
koliuos suktybė, azijatiškas 
jos barbarizmas, pasali po
litika ir niekad neprisotin
tas noras užgriebimui nau
jų žemių: Francuzijos be
gėdystė. kerštas ir neapy
kanta sudėta sykiu su veid
mainingos Anglijos plėšimu 
— tai trįs vyriausios prie
žastis. kurios pagimdė šitą 
karę. Tos tris seseris dabar 
yra susivienijusios su tuo 
tikslu, kad nutraukus Vo
kietiją nuo augšto kultūros 
laipsnio, kurį mes pasiekėm 
no 43 metų sunkaus darbo 
ir ramybės. Rusija. Fran- 
euzija, Anglija. Belgija. E- 
gintas, Juodkalnija ir Ser
bija anskelbė Vokietijai ka
rę. Viskam, kas per 43 me
tus musų tėvu buvo per 
kraują ir geležį įgyta, da
bar gresia didžiausis pavo
jus iš tų barbarų pusės. Bet 
su gryna sąžine Vokietija 
atsistojo prieš tą pavojų 
kaip vienas vyras. Dabai 
jau 6.000.000 jaunų ir tvir
tų vokiečių. apginkluotų 
nuo galvos iki kojų, randasi 
jau ant karės lauko. Prie 
to da 1.300.000 liuosnorių 
yra lavinama vartoti gink
las ir neužilgo taipgi bus 
pastatyti ant karės lauko. 
Musų brolis Rudolfas jau 
dalyvavo mušije. Raudon- 
kelnius (franeuzus) jie su
mušė į skutus. Jaunesnysis 
musų brolis Karlas, kuris 
dabar pabaigė 16 metų, pa
sidavė į liuosnorius. Jeigu 
reikės, mes eisime risi, bet 
tiems vagiams ir plėšikams, 
kurie užpuola ant musų ra
mios šalies nepasiduosim.— 
Tavo brolis. Jokūbas Buss.„ 

Iš to reikia spręsti, kad 
tikrojo dalykų storio Vokie
tijos žmonės nežino. Jie ne
žino, kad ne Rusija askelbė 
Vokietijai karę, bet Vokie
tija Rusijai, ir kad Vokieti
ja taipgi užpuolė ant Fran
cuzijos ir ramios Belgijos. 
Vokietijos žmonėms, mato
mai. valdžia aiškina apie 
karę iš atbulos pusės, visus 
užpultuosius perstatydama 
savo šalies užpuolikais, tad 
nenuostabu, kad vokiečiai 
taip narsiai mušas, skerdžia 
net ramius gvventoįus.

AUSTRAI NORI JAU 
TAIKYTIS.

Iš Vienos ateina žinia, 
kad Austrijos žmonės, išgir
dę kad jų kariumenė Galici
joj tapo visiškai sunaikinta, 
pradėjo kelti demonstraci
jas ir reikalauti, kad valdžia 
tuojaus taikytus. Žmonių 
subruzdimas esąs taip dide
lis. jog neišrodą. kad valdžia 
galėtų prieš jį atsilaikyti. 
Prieš karę sukilo netik dar
bininkai. bet visos partijos 
ir žymiausi visuomenės vei
kėjai. Ypač žmonės pasipi
ktino iš Vokietijos, kad ji 
nedavė Austrijos kariume- 
nei pagalbos, kada ši norėjo 
sulaikyti rusų kelimąsi pir
myn.

Austrijos kariumenės ne
laimė ikišiol buvo slepiama 
nuo žmonių netik Austrijoj, 
bet ir Vokietijoj. Ir viena 
ir kita valdžia vis skelbė, 
kad rusai Galicijoj buvo su
mušti. kad austrų padėji
mas tenai labai puikus ir t. 
t. Bet dabar, kada pradėta 
gabenti iš Galicijos sužeis
tus Austrijos kareivius, 
žmonės pamatė, jog valdžia 
jiems meluoja. Sužeistų pa
sirodė tokia daugybė, kad 
geležinkeliais nespėja jų ga
benti. Raudonasai kryžius 
paėmė visus žmonių auto
mobilius sužeistų gabeni
mui. Visi ligonbučiai. visos 
salės ir mokyklos kupinai 
pripildytos sužeistais ir vis 
da ilgi traukiniai atveža jų 
daugiau.

TURKIJOS PAŠA 
NUŠAUTAS.

Iš Atėnų pranešama įdo
mių žinių. Turkijos sosto į- 
pėdinis susinėjęs su Enver 
Paša (karės ministeris) dė
lei to. ar Turkijai kištis į da
bartinę Europos karę, ar ne. 
Enver Paša perpykęs šovė 
sosto įpėdinį iš revolverio ir 
lengvai jį sužeidė. Sužeista
sis išsitraukė revolveri ir 
šovė Enver Pašą ir sužeidė 
jį kojon. Vėlesnės telegra
mos sako, kad sužeistas pa
ša mirė.

SIENKIEVIČIUS SUIM
TAS.

Londone gauta iš Peter
burgo žinia, kad Austrijoj 
tapo suimtas pagarsėjęs len
kų rašytojas Sienkievičius. 

išleido i lenkus atsi- 
tie sukiltų 
o paremtų

kuris _____ c
šaukimą, kad 
prieš Austriją 
Rusiją.

Sienkievičius gyveno Ga
licijoj ir visuomet buvo ger
manizmo priešas.

ALBANIJOS KARALIUS 
PABĖGO.

Nesenai paskirtas Albani
jos karalium vokiečių prin
cas Vilimas iš Vydo, šiomis 
dienomis apleido Albanijos 
sostą ir su visa savo šeimy
na pabėgo Italijon, nes prieš 
jį sukilo žmonės. Jo vietą 
dabar užėmė turkų paša. 
Bet ramybės tenai vistiek 
nebus. Albanijos gyvento
jai susideda pusiau iš Maho
metonų ir krikščionių; pas
tarieji nesutiks, kad juos 
valdytų turkas. Albaniją 
greičiausia pasidalys tarp 
savęs Graikija, Bulgarija ir 
Juodkalnija.

OFICIERIAI PABĖGO 
NUO MŪŠIO.

Roma.— Iš Triesto čionai 
praneša; kad mušije prie 
Lvovo. Galicijoj, trijų Aus
trijos batalionų (2,775 ka
reivių ) oficieriai pabėgo 
nuo mūšio lauko, palikdami 
savo kariumenę be vadovų. 
Likę be vadovų, tie 3 batali- 
jonai likos beveik visiškai 
sunaikinti, nes iš viso liko 
tik 50 gyvų.

BELGAI EINA ATSIIMT 
BRUSELĮ.

Romoj gauta žinia, kad 
dabar, kuomet vokiečiams 
pradėjo nesisekti Francuzi- 
joj ir kuomet iš kitos pusės 
juos pradėjo mušti rusai, 

, belgai surinko paskutines 
spėkas ir eina atsiimt iš vo
kiečių savo sostapilę —Bru- 

. sėlį.

BRAZILIJA SIUNČIA 
KAREIVIŲ.

Šiomis dienomis Brazili
jos garlaivis atvežė Francu- 
zijon 700 franeuzų rezervi
stų, kurie tuojaus išėjo ka- 

i rėn.

700

KRONPRINCAS UŽMUŠ
TAS?

Telegramos iš Ostend pra
neša. jog Vokietijos sosto 
įpėdinis, kronprincas Frie- 
drikas Vilimas ir 
Albertas, tretysis 
sūnūs, o taipgi ir Viurten- 
bergijos kunigaikštis Karo
lius mirė Bruselio ligonbu- 
tij- Patvirtinimo tų žinių 
iš Berlino nėra.

.jo brolis 
kaizerio DA 70.000 TALKININKŲ.

Indijos vice-karalius lor- 
jdas Hardinge paskelbė, jog 
Indija siunčia 70,000 karei
vių franeuzams ir anglams 
į pagal®.

ANGLAI ŽVEJOJA 
MINAS.

Vokiečiai tiek prisėjo 
Šiaurės juroje minų, kad 
anglai savo laivų apsaugoji
mui kitokio budo neišrado, 
kaip tik tas minas išžvejoti. 
Du laiveliai pasiėmę ilgą 
vielinį lyną velka jį skersą 
per jurą ir jeigu ant kelio 
bus pastatyta mina, visuo
met ją užkabina ir išsprog
dina.

Tarptautinė Haagos kon
ferencija yra uždraudus 
statyt jurose minas, bet Vo
kietija po tuo nutarimu nė
ra pasirašius ir todėl apie jį 
nepaiso. Tokiam atsitikime 
Anglija galėtų statyt povan- 
denynes minas ir vokiečių 
laivams, tečiaus ji sako, kad 
ji tokių nedorių priemonių 
nesiims.

KAIZERIS SUSIPYKO SU 
MINISTERIAIS.

Romos laikraštis "Messa- 
ggero” gavo iš Berlino ži
nią ( kad kaizeris labai susi
pyko su savo kancleriu Be- 
thmann-Hohveg'u ir užsie
nio ministeriu von Jagovv’u. 
Kaizeris kaltina juodu už 
netikusią diplomatiją, kuri 
sukėlė prieš vokiečius visą 
Europą. Abudu ministeriai 
padavę rezignaciją.

_

Vietinės Žinios
MASSACHUSETTS 

DRAUGIJOMS IR 
VEIKĖJAMS.

Pereitam "Kel.” numery 
buvo paskelbta apie Mass. 
lietuvių konferenciją.kurioj 
manoma prirengti koki nors 
patarimą arba programą vi
suotinam lietuvių susivažia
vimui.

Todėl šiuomi pranešam, 
kad minėta konferencija at
sibus 27 Rugsėjo-Septemb., 
šių metų. Posėdžiai prasi
dės 10 vai. iš ryto Lietuvių 
Labdarystės svetainėj, kam
pas E ir Silver gatvių, 
So. Bostone.

Meldžiame visas draugy
stes prisiųst savo delegatus 
į minėtą konferenciją, o pa
vienių veikėjų, kurie nega
lės dalyvaut konferencijoj, 
priduot savo patarimus.

Tą pačią dieną. 7:30 vai. 
vakare Faneuil Hallej bus 
prakalbos.

Su pagarba,
D.L.K. Vytauto Dr-tės 

Komisija.
Brighton, Mass.

Kviečiame visus atsilan
kyti subatoj, rugsėjo 19 d., 
į Temple salę, 521 Čambrid- 
ge str., i linksmą teatrą ir 
šokius. L. S. S. 67 kp.

bą F. J. Bagočius ir dėklą- ; 
mavo "Bijūnėlio” draugijė
lės nariai. Prakalba buvo, 
kaipir visos jo prakalbos, 
pilna teisybės ir sykiu svei
ko humoro. Perbėgo 
baudžiavos !aikų laikotarpį 
iki dabartinės civilizacijos 
amžiui, ir sakė,jog socijaliz
mas. ar jus norėste, ar ne, 
turės įvykti, taip kaip pra
nyko baudžiava, taip ir da
bartinė priespauda turės 
pranykti. Paskui deklama
vo "Bijūnėlio” nariai: O. 
Didžbiliutė — "Po karkly
nu pas upelį." O. Kesevičiu- 
tė — „Našlaitė,” A. Matu
lytė — "Ūžkit kaukit” ir 
kiti, visiems deklamacijos 
pavyko. Rugsėjo 10 d. 
buvo diskusijos temoj: „Ar 
reikalingas bepartyvis su
sivažiavimas?” Suvažiavi
mui veik visi pritarė.

Rugsėjo 11d. kalbėjo drg. 
J. Gegužis. Jis kvietė visus 
stoti į s< 
voti už geresnę tvarką.

Rugsėjo 13 d. skaitė pas
kaitą drg. P. Kurkulis,

• ęęM r . • • •moj: 
bar.” 
užimanti.
mažai ką tebuvo girdėję 
pie moteris ir jų judėjimą, 
tad turėjo progą pasiklau
syti.

Per šią agitacijinę savai
tę 60 kp. štai kiek laimėjo: 
kuopon įstojo 20 naujų na
rių. jų tarpe kelios mergi
nos. "Kovai” gauta 50 nau
jų skaitytojų ir nemažai 
kitų darbininkų laikraščių, 
užrašyta. "Kovos” pavie
nių numerių išparduota 500 
egz. N. Jonuška.

So. Bostoniečiai!
Nepamirškit atsilankyti į 

• „Bijūnėlio” draugijėlės tea- 
l’Jtrą ir koncertą rugsėjo 19 
’, d., Lietuvių salėn.

"Bijūnėlio” vald.—
Nebūkime storžieviai.

Susiv. Liet. šv. Kazimiero 
draugija, rugsėjo 7 d. suren- 

1 gė Odd Fellows salėje balių. 
Baliun atsilankė gražus bū
relis žmonių, bet nekurie ap- 
šviestesni asmenis labai pa-

■ sityčiojo iš baliaus komite
to. Nežiurint-gi, kad de-

. šimtįs buvo patarnautojų— 
, buvo betvarkė. Nuo stalų,
■ pavyzdin, niekas neėmė, 
' turbut manė, kad pati publi
ka apkraustys ir išmazgos, 
vieniems truko švarių indų, 
kitiems peilių, kitiems šaku
čių. čia galima buvo pas
tebėti musų jaunimui stoka 
išauklėjimo ir mandagumo.

?socijalistų eile7 irlo- Vieni,netek? PeiHo ^užė, ar 
gėrė kas pakliuvo iš viso, 
kiti paėmę šakutę nežinojo

■ ką su jaja veikti.
Moteris seniau ir da- Musų jaunimas turėtų 
Paskaita žingeidi ir stengties išsimokint manda- 

So. Bostoniečiai gaus apsiėjimo, nors apseit 
a- viešose vietose ir rinkties 

apsigyvenimui vietą pas 
■švaresnes ir supratlivinges- 
nes šeimininkes. Valgant, 
nenukraustytus indus žmo
nės ėmė po stalu dėti, spar
dyti ir vienas kitam rodyti: 

’ "Žiūrėk, Kaziuk, nė ilga- 
Į snukis negertų iš tokių pa- 
i sudų.” Žodžiu — nemanda- 
; gumas ir storžieviškumas 
musų jaunimo čia aiškiai 
pasižymėjo.

A. J. šum—te.

I
Į

|

Teatras, koncertas ir šokiai

V;

i

aitų Draugijėlės •‘Bijūnėlio,’’ kurių pave’ks’as čionai matomas, bus ateinanėioj

Subatoį, 19 Rugse;o=Sepiem. 1914 
Lietuviu Labdarystes Salėje, Pampas E ir Silver sts.

So. Bostone Prasidės 7. 30 va!, vakare.
Vaidins komediją **į Mokslą." taipgi bus da-res. mcrclogai deklamacijos ir žaislai.

- Viską išpildys “Bijūnėlio" nariai. P" t--rro bus šokiai, nepasiv^luokii ’ 
Pirmas da toks vakaras bus Bostone. Ms!o--kit atsilankyt visi ir priduot tiems 
jaunučiams veikėjams daugiau ūpo lavintis. Su pagarba VALDYBA.

"Raudonosios Savaitės” pa
sekmės.

So. Bostono L. S. S. 60 kp. 
visas „Raudonosios savai
tės'’ dienas sunaudojo pase
kmingai agitacijai. Rugsė
jo 6 d., kaip jau „Kel.” mi
nėta. buvo drg. Šalčio pra
kalba. Rugsėjo 7d., socija- 
listų salėje, buvo diskusijos 
temoje: „Kokią naudą atneš 
darbininkams vyčiai?” Vy
čių „generolų” nebuvo, tai 
nebuvo kam nė vyčių nau
dingumą prirodo. Tik tiek 
paaiškėjo, kad vyčiai savo 
obalsiu turi: „Vyčiai dėl 
Lietuvos, o Lietuva Kris
tui," ir yra organizuojami 
panašiai, kaip senovėje kry
žeiviai. kad užpuldinėti ant 
socijalistų ir visų laisvai 
manančių žmonių. Todėl 
vyčiai, kaip darbininkams 
taip ir visai lietuvių visuo
menei pragaištingi.

Rugsėjo 8 d. buvo drg. P. 
Kurkulio paskaita, temoj: 

į „Socijalizmas, kunigija ir 
laisvamanvbė.” Paskaita 

, būva viena geriausių, koki 
man teko girdėti So. Bosto
ne ir padarė ant susirinku- 

' šių didelį įspūdį.
Rugsėjo 9 d. sakė prakal- 226 BROADWAY

!

i
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SKAUDĖJIMAI IR DIEGLIAI....
nuo reumatizmo, neuralgijos, strėnų diegimo 

ir “sciaticos’’ greitai prašalinami, jeigu

SEVERA’S 
GOTHARD OIL

(Severos Gothardiškas Aliejus)
yra pavartojamas tepimuisi. Jisai sumažina už
degamą, prašalina tinimą, ir apmalšo mėšlun

giškus traukimus ir stingumą.
Kaštuoja 25 ir 53 centų. Gaunamas kiekvienoje aptiekoje.

Puikia usis 
maudymuisi ir 
toiletinis 
muilas yra

Aptiekoje reikalaukite vien Severus sutaisytų gyduolių ir 
neimkite jokių užvaduotoju. Jeigu aptiekorius negalėtų 
išpildyti jūsų reikalavimo, tai parsitraukite tiesiog nuo

W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids. Iowa.

Severais Medicated skutimuisi ir 

Skin Soap
(Severos Gydantis Odinis muilas.) Kaštuoja 25 centus

^OVOrnC Tsh I OV Cukrinis vidurių suliuosuotojas. Vaikams 
VVIvI Uw 1 QU"LQA ir suaugusiems. Kaštuoja 10 ir 25 centus.

i

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

Tai viena ii didžiausių aptiekę.

K. ŠIDLAUSKAS
SO. BOSTON, MASS.

i

Legalški žmogžudžiai. Trijų aktų 

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

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

Džian Baubos Spyčiai ir kitos fonės. 
Daugiau juokų negu saliune alaus. 
Jei nori gardžiai pasijuokt, tad nu
sipirk tų knygų ......................... 25c

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

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

Anarchizmas. Pagal Proudono mok-

Briedžių Karaliukas ..

Formos, Fannos!
pigiai.

Į<
I

Nauja Lietuva parsiduoda.
I

Didžiausioj lietuvių kolionijoj, Mi- 
chigan’o valstijoj, kur yra apsigyvenę 
154 lietuviai farmeriai. Dabar yra 
geriausia proga tenai pirkt farmas 
lietuviams. Apsigyvenus aplinkui 
lietuviams, anglai nerimauja ir todėl 
labai pigiai parduoda savo farmas ir 
galima pirkt ant lengvų išmokėjimų. 
Fermų galima pirkti visokio didume 

$8.00 iki $30.00 už akerį. Aš esu *- 

žemė lygi ir yra viduryj ežeras, ir tik 
s nuo miestelio. Žemė der- 

..______________  ,___________ „ • : ’. Gali-
slo parašė d-ras Elzbacher, vertė ma pirkt farmą įmokant $100, o liku- 
RripH'žin KaralinVoc I irins salima mnk^t kas mėnesi naga’.

. Materijolas budinkamš pi- 
Atvažiuokit tuojaus apžiūrėt,.

_ . „ • Bankai su-
10c Į bankrutinus pinigai gal prapult arba.

| gal kas nors pavogt. Turint farmą 
amžinai nereikia bijotis bedarbės, nė 
blogų laikų. Kurie pirks žemę, tiem* 
kelionės iškaščiai apmokami. Va- 

■ žiuojant reik pirkt tikietą į PEA- 
|C<'rK. M K IT, 3:30 po pietų gausit 
tr-in<į. : Sauble ir tikietas prekiuoja 
api<. 15c. Kurie važiuos į Sauble, aš 
atvažiuosiu tų pasitikt. Platesnių ži
nių klauskit per laišką. (36>

JONAS ŽEMAITIS.
BOX 13. SAUBLE. MICH.

■ rarmą galima pirKti visokio uiaumc 
ir už visokią kainą. Galima pirkt už 
$8.60 iki $30.00 už akerį. Aš esu a- 
pfmęs ant išpardavimo daug farmą; 
žemė lygi ir yra viduryj ežeras, ir tik 
pusė mylios nuo miestelio. Žemė der
linga ir užauga visokie javai.

15c sius galima mokėt kas mėnesį pagal 
' sutartį. T*

Davatkų gadzinkos. Padidinta ir pa- gus. .
„erinta 6-ta laida juokingų daine- nes farmos kiekvieną dieną brangsta, 
lių, pašiepiančių davatkas ir kitus todėl naudokitės proga. Bankai su- 
prietarus ...................................... į*.

Kaip tapti Suvienytų Valstijų pilie
čiu. Aiškiai išguldyti pilietystės 

įstatymai, su reikalingais klausi
mais ir atsakymais. Ji sutaisyta la
bai suprantamai ir sutraukta tas, ko 
reikalauja norint gaut pilietystės 
popieras ...................................... 15c

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

Reikalaudami knygų kreipkite* 
šitokiu adresu:

••KELEIVIS”
28 BROAD'VAY. S. BOSTON, MASS.

Gerbiamieji „Keleivie” 
skaitytojai! Platinkit „Ke
leivį,” kaipo darbininkų lai
kraštį.

I Jau išėjo iš spaudos
I Amerikos Macochas
b

?

&
i

1

arba
Kaip katalikų kunigas Hands Schmidt, 

papiove merginą Oną Aumuller.

♦

Knygutėj sutraukti visi faktai, kurie tapo prirodyti 
teisme; naudinga perskaityt lygiai katalikui kaip 

ir socijalistui. Kaina 10c.
*

VIENATINE LIETUVIŠKA 

APTIEKA 
Bostone ir visoje Massachusetts valstijoje. 

Gyduolių galite put kokios tik pasaulyj vartojamos, 
h ypatingai geros sekančios gyduolės;

Nuo Reumatizmo $1 .00. Nuo slinkimo plaukų ir pleiskanų 75 c
Nuo kosulio, grippo ir slogos $1.00. Kraujo Valytojas $1.00.

Nuo saulės nudegimo 50 c.’ Bobro lašai $1.CO. Nuo suirimo Nervų $1.0C. 
Vaikų ramintojas 25 c. Pamoda plaukams 20 c.

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

Mestis ir skysčiai nuo niežų ir parkų $1.00.
Gyduolės dėl pataisymo apetito $1.00.

Gyduolės dėl suvalninimo vidurių 50 c.
Gyduolės nuo kosulio ir sunkaus kvėpavimo $1 00

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

Pročkcs 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, $1.00, $2.00 ir daugiau.

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

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

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

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

Visokiame reikale kreipkitės šituo adresu:

K. ŠID1AUSKASa“ p.~ o”’ 
SO. BOSTON, MASS.




