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Nuskandino 3 Anglijos skraiduolius. Rusai sumušti, vokiečiai buk jau užėmę Suvalkų 
guberniją. Baisus mušis Francuzijoj, j G dienas žuvo ISO,000 žmonių.

Rusų laivynas sugrįžo iš Baltijos juros į Finų užtaką visai sudaužytas. Vokiečiams Francuzijoj kasdien einasi blogin, armija 
pavojuje; kaizeris norėtų jau taikytis, bet Anglija sako: “Ne!” Japonai bombarduoja vokiečių tvirtovę iš oro; Italai rengiasi jį 

karę; Austrijoje badas ir revoliucija; popiežius grasina kaizeriui dievo rūstybe.

Iš kares lauko. gubernijos ant Oscovieco 
tvirtovės, kuri stovi ant ke
lio tarp Lycko ir Baltstogės. 
Baltstogė gi yra viena iš di
džiausių tvirtovių ant Lietu- 

, vos žemės. Todėl, matomai, 
vokiečiai nori visų pirmiau
sia paimt Osoviecą, kad pa

sidaryti sau atvirą kelią iš 
Lycko į Baltstogę. Paėmi
mas Baltstogės vokiečiams 
suteiktų neišpasakytai svar
bų kozyrą, nes tuomet Var
šuva butų atkirsta nuo Vil
niaus ir Dvinsko, kur stovi 
didelės rusų spėkos. Per
kirtę rusams tą svarbųjį ke
lią, vokiečiai galės lengvai 
eit ant Varšuvos. Bet ar- 
jiems tas planas nusiseks, 
tai parodys ateitis.

ABELNAS KARĖS BĖGIS.
Didžiausis kraujo pralieji

mas dabar eina Francuzijoj, 
kur jau antrą savaitę nuša- 
si 3,000,000 kareivių. Mušis 
prasidėjo 14 rugsėjo ir. kuo
met šita žinia yra rašoma, 
vis dar tebesiauČia. Kovos 
linija turi 120 mylių ilgio 
ir traukiasi nuo Metzo (Vo
kietijoj) iki Noyono (Fran
cuzijoj). Kaip telegramos; 
sako, tai praėjusioj savaitėjj 
nuo panedėlio iki subatos, L : 
y. į šešias dienas šitam mu
šije krito 150,000 vyrų. 
Francuzų ir anglų nuosto
liai esą 50,000 žmonių, o vo- ‘ 
kiečių — 100,000. Ir nežiū
rint. kad tiek kraujo jau 
pralieta, nė viena pusė ne
paėmė viršaus. Vienu tarpu 
jau rodėsi, kad francucuzai 
apsups tiesiajį vokieč. spar
ną. tečiaus vokiečiai grei
tai pasitraukė atgal. Bėdi
nas skelbia, kad visi francu
zų užpuolimai buvo atmuš
ti ir vienoj vietoj paimta 
2.500 francuzų nelaisvėn. Iš 
Paryžiaus gi pranešama, 
kad tenai atvežta jau 10.000 
vokiečių belaisvių. Ir vieni 
ir kiti gavo sustiprinimų ir 
mušasi dabar su naujomis 
spėkomis. Vokiečiai esą 
taip įšėlę. kad Rheims mies
te subombardavo katedrą, 
kur buvo neapkainuojami 
dailės turtai, ir uždegė visą 
miestą.

Rusams Galicijoj pasisekė 
dar du miesteliu paimt, bū
tent Siniavą ir Samborą. Au
strijos nuostoliai, kaip rusai 
sako, siekia jau 350.000 
žmonių ir 400 kanuolių, nes
kaitant atimtų miestų. Aus- 
rija tečiaus prie to neprisi
pažįsta. Dabar Galicijoj su
sivienijo tris Austrijos armi
jos su tikslu sumušti rusus, 
todėl ir vėl reikia laukti bai
sios skerdynės tarp rusų ir 
austrų.

Prūsuose gi rusams jau 
nesiseka. Vilniaus armija, 
kuri ėjo per Allenšteiną ir dešinysis vokiečių sparnas, 
buvo jau apgulus Karaliau
čių. tapo baisiai sumušta. 
Dabar apie rusų veikimą 
Prūsuose iš Petrogrado nė
ra jokių žinių.Matyt, kad vo
kiečių pranešimas, jog rusai 
iš Prūsų likos išvaryti, yra 
teisingas. Pereitoj savaitėj 
buvo pasklydęs gandas, kad 
vokiečiai užėmė Suvalkus ir 
paskyrė vieną savo generolų 
Suvalkų gubernijos guber
natorium. bet tas, matyt, ne
teisybė. Tiesa, dabar iš Ber
lino pranešama, kad vokie-i 
čių armija veikia Suvalkų' 
gubernijoj, bet apie užėmi
mą Suvalkų miesto nieko ne
sakoma. Šita vokiečių ar
mija trauksianti iš Suvalkų

MUŠIS ORE.
Francuzų lakūnas numušė 

vokiečių orlaivį žemėn.
Praėjusoj nedėlioj ant 

karės lauko pasirodė pade- 
besyse vokiečių orlaivis, 
matomai norėdamas apžiū
rėti francuzų ir anglų pozi
cijas. Pagarsėjęs francuzų 

i lakūnas Vedrines tuojaus 
• sėdo savo mašinon ir šovė į 
padanges. Iškilęs augščiau 
vokiečių orlaivio, jis pradė
jo jį šaudyt iš automatiško 
šautuvo. Į 15 minutų vo
kiečių orlaivininkas buvo 
užmuštas ir jis nukrito su i 
visa savo mašina žemėn.

Vedrines atliko tokį dar
bą jau antru kartu.

NUSKANDINO 3 ANGLI
JOS LAIVUS.

Iš Londono telegrafuoja
ma, kad 22 rugsėjo nardo
mieji vokiečių laivai nus
kandino Šiaurės juroje 3 
anglų skraiduolius: ”Ho- 
gue." „Aboukirą” ir ”Cres- 

i sey.”
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KAS GIRDĖT DABAR 
BELGIJOJ.

Centralė žinių agentūra 
Londone gavo iš Bruselio ši
tokią žinią: Dabar vokie- 

Atvažiavę Ro- j čiai vėl sustiprino savo spė
kas apie Bruselį. Pačiam 
mieste jų garizonas dabar 
padidinta iki 6,000 vyrų, o 
apielinkėse sutraukta apie 
100,000 kareivių. Jie bijo, 
kad belgai neperkirstų jų 
susinešimo tarp kariaujan
čios armijos ir Vokietijos. 
Vienas vokiečių korpusas 
(apie 40,000 kareivių) trau
kė aną dien per Belgiją 
Francuzijon saviškiems Į pa
galbą, bet belgai jį užpolė ir 
sugrąžino atgal su dideliais 
nuostoliais. Apie 80,000 bel
gų kariumenės dabar stovi 
po Antverpo fortų priedan
ga ir iš tenai nuolat ant vo
kiečių užpuldinėja.

Vokiečiai, matomai, pa
juto, kad belgai taikosi atsi
imti iš jų savo Bruselį, nes 
ir garizoną padidino, ir ant 
kiekvienos skersgatvės su
statė kulkasvaidžius. Įve
žimą belgų laikraščių . Bru- 
selin vokiečiai taipgi už
draudė, turbut dėlto, kad 
belgai nedažinotų, jog vo-

AUSTRIJOJ REVOLIU
CIJA.

Negana to, kad Austriją 
skaudžiai muša rusai ir ser
bai, prieš ją da sukilo ir pa
tįs žmonės. . 
mon iš įvairių Austrijos 
miestų keliauninkai prane
ša, kad tenai dideli sumiši
mai. Pasaulis nieko apie tai 

’ nežino dėlto, kad valdžia to
kių žinių visai neišleidžia.

Kaip keliauninkai tvirti
na, Vienoj, Budapešte,Tries
te ir kituose dideliuose Aus
trijos miestuose viešpatauja 
tikra anarchija. Žmonės 
nenori karės ir kelia prieš 
valdžią maištus.

Kariumenėj taipgi prasi
dėjo maištai, ypač tuose re- 
gimentuose, kur daug yra 
čekų ir lenkų. Du regimen- 
tai, kurie iššaudė savo vy
riausybę ir užėmę čekų sos
tinę Pragą šukavo „šalin. 
karalius,” likosi sušaudyti. 
Dabar lenkai ir kiti slavai 
esą statomi pirmon eilėn 
prieš ugnį, o užpakaly stovi 
austrai, kurie yra grynai vo
kiško kraujo, ir šitiems įsa
kyta pirmuosius tuojaus 
šaudyt, jeigu tik jie pasiro
dytų neištikimais. Todėl iš _____ _
Austrijos kariumenės karei- į kiečių armija yra* priversta 
vių bėgimas kasdiena vis ? trauktis iš Francuzijos at- 
didinas. < ’ ” ’ i =

Į

didinas.
Maisto trukumas taipgi 

plačiai jau jaučiamas. Vais- tuos perkasi tik vokiečių, hr- 
ba ir pramonė visiškai sus- ’ " ' T’ * v‘ 1 
tojo. Austrijos ateitis labai 
juoda.

gal; Brusely pardavinėjami 
tik vokiečių laikraščiai, bet

i

i
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Viršutinė paveikslo dalis parodo francuzų armijos vadovą gen. Joffre ir jo padėjėjus. 
Jie svarsto ant karės lauko, kaip paimti j savo kilpas vokiečius. Apatinė dalis parodo, 

kiek atstume vokiečius nuo Paryžiaus, nuo 7 iki 18 rugsėjo.

KAIZERIO ARMIJA PA
VOJUJE.

Paskutinės telegramos iš 
karės lauko sako, kad kaize
rio armijai Francuzijoj gre
sia didelis pavojus. Ypač

kuriam vadovauja generol. 
Kluck, randasi sunkiam pa
dėjime. Į 48 valandas fran
cuzai su anglais nuvarė jį 7 
mylias atgal. Francuzai ji 
vis vejasi ir būtinai nori ap
supti ir suimti, kas reikštų 
Vokietijai mirtiną smūgi. 
Vokiečiai laikosi iš paskuti
niųjų ir kraujas liejasi upė
mis.

JAPONŲ ORLAIVIAI 
MĖTO BOMBAS.

Iš Vladivostoko ateina ži
nių. kad japonų orlaiviai 
mėto bombas į vokiečių tvi
rtovę. Du svarbus fortai 
prie Tsing-Tau esą jau su
bombarduoti.

AUSTRIJOJ BADAS.
Telegramos praneša, kad 

visoj Austrijoj badas. Mat 
nėra iš kur įvežt javų, iš vi
sų pusių priešai arba neprie
lankios valstijos, o iš Vokie
tijos negalima, nes ir ši ne
daug turi.

Badas apsireiškė ir Ham
burge, kur visos dirbtuvės 
sustojo, o prieplaukoj randa
si i 600 laivų, kurie paleido i ............... .Isavo darbininkus. Skurdas 
ir neužsiganėdinimas visur.

Konstantinopoly taipgi 
apsireiškė stoka maisto ir 
neapsakomas visko brangu
mas. ?

VALDŽIA ŠELPIA NU
KENTĖJUSIUS.

Francuzijos valdžia pas
kyrė $600,000 sušelpimui nu
kentėjusių nuo karės gyven
tojų Marne departmente, 
kur ėjo didžiausia kova ir 
daug žmonių liko be pasto
gės.

SERBAI SUBOMBARDA- tapo sudaužyta ir jie buvo 
priversti bėgti. Serbai tuo- 

! met užėmė Semliną.
VO ORSOVĄ.

Londone gauta žinia, kad 
serbai visiškai subombarda- 

i vo Vengrijos miestą Orsovą.; 
kuris stovėjo prie Dunojaus • 
upės. Serbai sumušė užpuo-: 

į-lusią ant jų Austro-Vengri-! 
j jos kariumenę pas save na
mie ir dabar eina jau ant 
užpuolikų žemės. Vengri
joj esą jau 1-50,000 serbų ka
riumenės.

Iki šiol Austro-Vengrijosf nereiškia, kad francuzai jau 
kariumenė iš Semlino bom
bardavo vis serbų sostinę 
Belgradą, kuris stovi kitoj. 
Dunojaus pusėj. Serbai jo
kiu budu negalėjo priešo nu
tildyt. Bet vieną tamsią 
naktį jie už kelių mylių per
sikėlė per Dunojų, užėjo au
strams iš užpakalio, sutrau
kė savo kanuoler ant kalno, i 
o kaip tik išaušo, spiovė ug
nimi į priešo poziciją. Au
strai, taip netikėtai užklup- 

j ti, susimaišė. Pakol jie ap-,
sižiurėjo, daug jų artilerijos bet 18 kitų dar laikosi.

I
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PRISIPAŽĮSTA. KAD 
NESISEKA.

Vokiečiai patįs prisipažįs
ta, kad jiems dabar nesise- 

(ka. Militariška ”Berliner 
Tageblatto” kritikas rašo: 

‘ ”Mes turim prisipažinti, kad 
musų armija turėjo pasit
raukti prieš francuzus ir da
bar da traukiasi, bet tas da

kažinką laimėjo. Jeigu jie 
ir išstums vokiečius iš Fran
cuzijos, tai tas da nieko ne
reiškia. Jie atsidurtų tuo- 

į met lygiai tokiam padėjime, 
kokiam buvo musų armija 
Francuzijoj.”

RUSAI SUNAIKINO 5 
FORTUS.

Iš Petrogrado telegrafuo
ja : Iš 23-jų fortų prie Jaro
slavo (Galicijoj) rusų ka- 

jnuolės penkis jau sugriovė,

POPIEŽIUS GRASINA 
KAIZERIUI.

Šiomis dienomis vokiečiai 
subombardavo F rancuzi joj 
istorišką ir pagarsėjusią 
savo turtais bažnyčią, pane
lės švenčiausios katedrą 
Rheims mieste. Iš tos prie
žasties naujasai popiežius, 
Benediktas XV, nusiuntė 
kaizeriui karštą protestą, 
sakydamas, jog šita vokie
čių piktadarystė stačiai šau
kia Dievo pagiežos. To- 
liaus jis grasina kaizeriui, 
kad šis nedrįstų daugiau 
griauti bažnyčių, nes tas bū
tinai turės užtraukti ant jo 
”Dievo rūstybę, prieš kurią 
galingiausia armija yra tik 
dulkė.”

Tokį pat grasinimą popie
žius nusiuntęs ir Austrijos 
karaliui.

Prieš sugriovimą Rheim- 
s’o katedros užprotestavo ir 
francuzų valdžia.

RUSŲ-JAPONŲ SUTAR
TIS.

Rusija perkasi ginklus ir 
amuniciją Japonijos rinko
se. Manoma, jog Rusija ir 
Japonija padarė sutartį ap
gynimui savųjų reikalų.

reiviai. Iki šiol Bruselio - 
majoras pranešdavo žmo
nėms apie francuzų laimėji
mus plakatais, kuriuos kas 

, diena išklijuodavo ant na
mų sienų, bet dabar vokie
čiai ir tai uždraudė. Dabar- 
geresnės žinios yra platina
mos tarp žmonių žodžiu.

NETIKĖTAI UŽKLUPO 
KAIZERIO ULONUS.
Tarp Hoogstade ir Pope- 

ringhe, netoli Francuzijos 
rubežiaus, 1,000 francuzų 
raitelių netikėtai užklupo 
3,000 kaizerio ulonų, kurie 
pasistatę šėtras ilsėjosi. 
Prasidėjo mušis ranka-ran- 
kon ir po dviejų valandų u- 
lonai pradėjo bėgti. Fran
cuzai paėmė nelaisvėn 100 
ulonų ir keliolika jų kanuo- 
lių. Iš francuzų pusės krito 
30 vyrų, tame skaičiuje du 
oficieriai.

PALIUOSAVO APGULTĄ 
MIESTĄ.

Nuo kelių savaičių vokie
čiai buvo apgulę francuzų 
tvirtovę Troyon’ą ir kelis 
aplinkinius fortus tarpe 
Toulo ir Verduno, norėdami 
čia atidaryti besitraukian
čiai savo armijai kelią at
gal. bet francuzai dabar 
juos atmušė ir tvirtoves su 
miestu paliuosavo.
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Kokiais buvo, tokiais ir 
pasiliks.

Visuotinasai Seimas suju
dino visas Amerikos lietu
vių partijas ir sroves. Pra
dedant nuo kraštutinių kle
rikalų, baigiant kraštuti
niais radikalais, visi sujudo 
tarties, rengti susirinkimus 
ir ruošties Didžiajan Visuo
tinau Seiman Lietuvos gel
bėjimo reikalu. Visi laukė 
ir manė, jog šiame svarbia
me momente išmušė valan
da, kada visos partijos bend
rai susiėjusios susitars ir ap
svarstys savo tautos reika
lus. Bet gyvenimas patvir
tino senai musų skelbiamą 
teisybę, kad su klerikalais 
negalimas jokis bendras dar
bas. Klerikalai, ir net tie 
patįs tautininkai, mėgsta 
prikaišioti, kad tik pažemi
nus socijalistus, buk socija
listai griauną ir ardą vieny
bę. Kad taip nėra, parodė 
patsai gyvenimas.

Kuomet paskelbta suma
nymas sušaukti Visuotinąjį 
Seimą, socijalistai jį pripa
žino reikalingu ir tiesiai išsi. 
reiškė, kad jis butų beparty- 
vis ir kad jame dalyvautų 
visos musų visuomenės sro
vės.

Ką-gi padarė klerikalai?
Gi nieko nesiklausę ir vi

suomenės balso neklausyda
mi. jie sumanė savo keliu pa
daryti suvažiavimą 21 ir 22 
rugsėjo prieš pat Rymo-Ka- 
talikų Fedaracijos seimą ir 
jie tą savo, vienų juodvarnių 
suskridimą. taipgi pavadi
no "Visuotinu” Seimu. Jie 
norėjo būti gudriais; norė
jo sukviesti visuomenės at
stovus ir užgiedoti jiems sa
vo senąją giesmę, kad svar
biausi Lietuvos reikalai, 
tai reikalai motinos-bažny- 
čios, kad risi turi klausyt 
kunigijos, pildyti popiežiaus 
prisakymus ir t.t.

Bet jiems tas nepasisekė. 
Net ir jų seni bičiuoliai-tau- 
tininkai juos už tai pasmer
kė. Jie kartą ant visados 
sau pasirašė, jog klerikalų 
taktika yra supuvusi, o jų 
darbas visuomenei yra pra
gaištingu.

Mes gerai atmename jų 
1905 m. purviną darbą. Ne 
vienas lietuvis ir šiandien te- 
bekenčia šaltame Sibire dė
lei jų pasidarbavimo carui.

Teisingai "Naujienose” 
pastebėta, jog "Mes su jais 
kovojame ir kovotume, jei
gu jie ir dalyvautų bendra
me lietuvių suvažiavime, nes 
iš 100 jų sumanymų Lietu
vos labui, bent 99 butų neti
kę. klaidingi ir kenksmingi". 
Šiandien kiekvienas pažan
gesnis lietuvis lengvai per
sitikrins, jog klerikalų parti
jos žmonės nėra joki lietu
vių tautos užtarėjai, bet kir
minai, baigiantie graužti 
pačią tautos širdį. Mes drį
stame manyti, jog nuo šio 
sykio ir musų tautininkai 
nebeišdrįs jų daugiau užta- 
rauti, bent nors liausis I 
jiems pataikavę.

Bet pamatė kunigai, kad 
visuomenė nuo jų užsigrįžo 
ir šaukia sau atskirą seimą 
Lietuvos reikalais, ir tuojaus 
permainė savo veidą. Kaip 
girdėt, dabar jie jau skelbia, 
kad jų "rymiškas seimas” 
nebus visuotinu seimu. Tai
gi, atsisakius visuomenei 
prisidėti prie "Rymo seimo”, 
gali būt, jog tie Rymo agen
tai dabar bandys prisišlieti 
prie visuomenės rengiamo 
suvažiavimo. Todėl visuoti
nas suvažiavimas tegul ne-į 
užmiršta, kuomi tie žmonės) 
yra, kad nė venas jų nepa- 

, fektų į jokį komitetą. Atsi
minkit kun. Kaupo laiškus, 
ką kunigai darė, kuomet A- 
merikos lietuviai rinko au
kas revoliucijos rėmimui. 
Atsiminkit kun. Laukaičio 
kalbą Rusijos durnoj: ”Ku-

malšinti revoliuciją Lietu
voj!” Atsiminkit taipgi ką 
yra paskelbęs kunigų orga
ne "Draugijoj” kun. Damb- 

, rauskas: "Lietuviai yra ca
ro kampininkais ir jokios au
tonomijos neprivalo reika
lauti!”

Taigi visuotinas lietuvių 
suvažiavimas turi būt atsar
gus. kad nė vienas Rymo a- 
gentas nepatektų į jokį ko
mitetą. jokion komisijom 
Nors jie ir švelniai kalbėtų, 
nors jie pasirodytų ir karš
čiausiais Lietuvos apgynė
jais. bet nereikia tam tikėti.

Kokiais jie buvo, tokiais 
ir pasiliks!

Dar apie tautybę.
Tūlas laikas tam atgal 

"Jaunoji Lietuva" pakėlė to
kį klausimą: Jeigu Ameri
kos lietuviai taip greitai a- 
merikonėja. kad sustabdžius 
ateivystę į kelias dešimts 
metų čia nedaug kas iš lie
tuvių beliktų, tai ar nege
riau tuomet butų mums iš 
syk pasiduot "augštesnės 
tautos norams." t. y. išsyk 
suamerikonėti? Ir ten pat ji 
nurodė, kad nebūtų geriau, 
nes tuomet paaiškėtų:

"Kad męs esame arba tokie 
primityvus žmonės, kaip neg
rai. kurie nieko savo neturi, 
nei vertų papročių, nei histori- 
jos. arba tokia tešla, kuri tin
ka . visokioms nereikalingoms 
skylėms kamšiot. Ir viename 
ir kitame atsitikime musų pa
dėjimas butų apgailėtinas. 
Viena, męs turėtume užimti jų 
draugijoje pačią žemiausią vie
tą. šalę negrų, kas nebūtų ma
lonu dalyku; antra, męs ne- 
įneštume jų kulturon nieko 
nauja; butume. taip sakant. 

' jų vergais, o to nei vienas ger
biantis save žmogus negali sau 
norėti.”

Vadinas, sulyg "Jaunosios 
Lietuvos" nuomonės, ameri
kiečių tauta susideda iš ki
tokios veislės žmonių, iš ko
kių tai genijų, prie kurių lie
tuviai butų tokie primityvus 
žmonės, kaip juodieji afri
kiečiai. arba tokia tešla, ku
ri tinka tik nereikalingoms 
skylėms kamšiot.

Mes su tokia "J L.” nuo
mone nesutikom. Mes "J. 
Lietuvai” tuomet nurodėm, 
kad ji storai klysta. Ameri
kiečių tauta nėra sufabri
kuota pagal keno-nors spe- 
cijalį užsakymą, bet kuopa- 
prasčiausiu budu yra susi
dėjusi iš anksčiau atvažia
vusių čionai ispanų, francu
zų, anglų, airių, italų, lenkų, 
ir kitų. Jei lietuviai butų 
pradėję anksčiau čionai va
žiuot, jie butų taip pat įau
gę tos "augštesnės tautos” 
kunan. Juk mes matom, kad 
dabar priaugančioji lietuvių 
karta nuo amerikiečių jau 
niekuo nesiskiria ir jai ne
reikia būt nė ta "tešla, kuri 
tiktų tik nereikalingoms 
skylėms kamšiot," nė stovėti 
žemiausioj vietoj — greta 
juodveidžių.

Mes taipgi nurodėm, jog 
pastatytas "Jaunos Lietu
vos” klausimas, ar negeriau 
butų mums išsyk suameriko
nėti, yra ne nuosakus, nes 
ištautėti sulyg noro negali
ma. Tam reikalingas yra 
laikas ir tam tikros sąlygos.

Dabar "Jaunoji Lietuva" 
bando šitą musų nuomonę 
kritikuoti. Ji mat nenori 
būt klaidinga. Ji norėtų 
prirodyt, kad "Keleivis” kly
sta. Ji sako:

"Viena, jis klysta manyda
mas. jog 'ištautėti sulyg noro: 
nėra galima.’ Gi nėra nieko | 
lengvesnio, kaip savo valia iš- j 
tautėti. Užtenka nekalbėti sa-' 
vo kalba, plaktis prie kitų ir su i 
viena gentkarte ištautėjimas f 
gatavas.”

Taigi! reikia čielos gent- 
kartės, kad ištautėti. Vadi-j 
nas, "J. Lietuva" patvirtino: 

j tą. ką ir mes buvom pasakę. 
Tai kame gi musų suklysta?

Toliaus ji sako "Keleivis" j 
i klystąs manydamas, kad. 

nigai uoliai padėjo valdžiai amerikiečių tauta yra susi-

y?.

dėjus iš anksčiau atkeliavu-, 
siu čionai ispanų, francuzų, 
ir 1.1. Ji sako:

"Jei jis prisižiūrės šitam da
lykui arčiaus, tai pamatys vi
sai ką kita. Jis pamatys, kad 
žydai stovi sau. vokiečiai sau. 
lenkai sau. čekai sau, švedai 
sau. o juos visus jankiai bando 
patraukti prie savo idealų su 
Eourth July’ų settlementų ir 
mokyklų pagalba.”
šituo argumentu "Jaunoji 

Lietuva" nori parodyt, kad 
amerikiečių tauta netaip yra 
susidėjus, kaip "Keleivis" 
pasakė, bet ji to visai nepa
rodo. Kad nesenai atvažia
vę čionai ateiviai laikosi sa
vo tautos, tai faktas, bet kad 
amerikiečių tauta yra susi
dėjus iš seniau suvažiavusių 
čionai ateivių, taipgi faktas, 
kurio niekas neužginčys, 
kas nors kiek pažįsta Ame
rikos istoriją. Taigi ir čia 
"Jaunoji Lietuva" neprirodė 
mums klaidos.

Pagalios "Jaunoji Lietu
va" sako, kad "Keleivis” kly
sta da ir tame, kad priau
gančioji lietuvių karta, va
dinas. čia gimę lietuvių vai
kai. nuo amerikiečių jau nie
ko nesiskiria. Sulyg "J. L.” 
nuomonės, jie skyriasi labai 
daug kuo — "ir krauju, ir 
budu. ir naminiu išauklėji
mu.”

Ypatingas argumentas! 
Mes norėtume žinoti, koks 
skirtumas yra tarp Lietuvoj 
ir Amerikoj gimusių žmonių 
kraujo. Ar ”-J. L.” darė a- 
nalizą? O gal ji girdėjo, 
kad kas kitas darė? -Jei taip, 
tai kokios buvo pasekmės? 
Jeigu "J. L." mums tatai pa
rodys. tuomet mes jai tikėsi
me, kad lietuvio kraujas 
skyriasi nuo amerikiečio; 
kitaip-gi mes sakysime kad 
"Jaunoji Lietuva" kalba tuš
čiais žodžiais.

I
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Ką sako Vanderwelde apie 
vokiečių socijalistus.

Kaip visiems jau yra žino
ma, vokiečių socijaldemokra- 

' tai parliamente balsavo už 
paskyrimą dabartinės karės 
reikalams pinigų. Toks so- 

j ei jalistų pasielgimas išpra
džios išrodė labai keistu. 

I Socijalistai visuomet skel
bia, kad karėms jie priešin
gi, o tuo tarpu jie ima ir bal- 

' suoja. kad duot karės reika
lams pinigų. Kodėl jie taip 
pasielgė, iš pradžios mums 
nebuvo aišku.

Bet šiomis dienomis atva-) 
žiavo Amerikon pas prezi
dentą Wilsoną Belgijos val
džios komisija, kad nušvie
tus amerikiečiams tikrąjį 
Belgijos padėjimą ir vokie- 

j čių kariumenės žvėrišku
mus, kokių ji Belgijoj per ka 
rę dasileidžia. Šitoj komisi
joj yra ir Belgijos socijalis- 

j tų partijos vadas, drg. Emi- 
lius Vandenvelde. Apie vo
kiečių socijalistų pasielgimą 
jis davė Amerikos socijalis
tų spaudai šitokį paaiškini
mą:

"Per 
' virčius 
j jalistai
I Taip buvo ir dabartinei audrai 

prasidedant. Kaip tik Austri-
! ja apskelbė Serbijai karę, tarp- 
! tautiškas socijalistų biuras tuo- 
i jaus sušaukė Brusely konferen- 
j ciją ir nutarė užimti tokią po

ziciją. kad vokiečiai turi pavar- 
Į toti savo Įtekmę ant Austrijos, 
i o francuzai ant Rusijos, idant 

sulaikyt karės išsiplėtojimą. Ir 
aš turiu pasakyt, kad visi jie

| savo užduotį išpildė. Drg. žo- 
' res parvažiavęs iš tos konfe- 
I rencijos tą pati vakarą pasakė 

Paryžiuje karštą prakalbą prieš 
karę, už ką jis paskui tapo už-

| muštas iš tūlo fanatiko rankos, 
į Taip-pat atliko savo užduotį ir 
i vokiečiai socijalistai. Mes pri- 
' pažįstam visa širdimi, kad pa- 
• darė viską, kas tik padaryt bu

vo galima, idant užbėgus sker-
! dynei už akių.

"Bet visos jų pastangos nu- 
i ėjo niekais. Karė liko visuoti- 
} na. Visi susinėsimo keliai ta

po pertraukti.

l

i
visus tarptautiškus ki- 
pastarais metais soci- 
visuomet ėjo iš vieno.

"Milijonai darbininkų išmes
ta ant karės lauko ir sustatyta, _......... —T. ------ --------------- e
vienus prieš kitus kaipo prie-' nei aukų, nei ekstra mokesčių 
šus.
”Ir svarbiausiu akstinu čia y- 

ra tas. kad ir vienos ir kitos pu
sės socijalistai. kaip matyt, y- 
ra Įsitikinę, jog ši karė, tai ap- 
siginimo karė. Kaip francuzų ir 
belgų socijalistai yra giliai per
sitikrinę. jog čia savo šalies ap
gynimo reikalas, taip ir vokie
čių socijaldemokratai su tokia 
mintimi balsavo už paskyrimą 
karei pinigų.

"Žinoma, męs jokių užmeti- 
nėjimų negalim jiems už tai da-’ 
ryt. Mes matom, koks keblus 
buvo jų padėjimas. Jeigu jie 
nebūtų balsavę už paskyrimą 
karei pinigų, jie butų atidavę 
savo sali caro kazokams. Balsa
vo už kreditą — davė kaizeriui 
ginklą, kuri jis pavartojo ir? 
prieš visą vakarų Europos de
mokratiją.

"Iš dviejų blogumų turėda
mi pasirinkti vieną, jie pasirin
ko tą. kuri skaitė mažesniu. Bet 
atkartoju, kad aš jų už tai ne
kaltinu.”
Toliau Vandervvelde nu

rodinėja vokiečių kariume
nės žiaurumus ir priduria:

"Bet mes tikimės, kad kuo
met musu (socijalistų) draugai 
vokiečiai (taipgi socijalistai. 
Red. )apie tuos žiaurumus dasi- 
žinos, jie paduos mums savo 
ranką ir atsakančiai juos 
merks.”

pas-

nas 'Kova’ ir Sąjunga kils kaip nori iš ”Džian Bambos?” 
ant mielių. Nebus reikalinga Jis nerimtas, sako jie. Bet

)•” ar gali būt juokai rimti?
”Džian Bamba” žemina kia dar daugiau.

f’biznierių,'” kokius "Dziani 
Bamba” atstovauja. Bet 
tai dar ne viskas. Tas reiš- 

”Džian 
Bambos Spyčiai” yra išleis
ti socijalistiško laikraščio, 
būtent "Keleivio,” ir jų toks 
populiariškumas parodo, 
kad "Keleivio” įtekmė žmo- 
nvse auga. Ot, iš čia ir pa
vydumas. Tautiečiai labai 
norėtų, kad žmonės ”Džian 
Bambos Spvčių” neskaitytų 
ir ant pagrindų jų nesakytų, 
bet to jų noro niekas nežiū
ri, ir tas jau reiškia, kad jie 
neturi tarp žmonių įtekmės. 
Dėlto tai "Džian Bamba” ir 
atakuojamas.

žiogas.

Taip, sąjungiečiai, atsi-i _____ ______ ______
minkit privatišką soc. spau- literatūrą, sako toliaus kri- 
dą ir "raudonąją sąvaitę.” tikai. Bet aš visai nesu- 

-------------'prantu, kokiu atžvilgiu tas 
"Raudonos sąvaitės" vai- įgalėtų žemint musų litera- 

siai.--------------- ' turą. Pas anglus panašios
"Raudonoji sąvaitė” nusi-'literatūros matome kur-kas 

sekė lietuvių socijalistams daugiau, 2 tečiaus pas juos 
geriau, negu buvo tikėtasi.'mekas nešaukia, kad tokiai 
Nors pilnų žinių da nėra, bet literatūra žemina rimtą lite-! 
kurios yra, visos linksmos. ! faturą. Juokai pasilieka j 

"Kova" išėjo tą sąvaitę J Vokais ir say0 viet°Je Jie 
padidinta ir raudonai spaus- \isuomet reikalingi. Kn- 
dinta; spausdinta buvę 15 tikuoti juokus, kadljuose ne- 
tukstančių egzempliorių ir-ra rimtumo, gali tiktai tas, 
da pritrukę. Naujų "Kovai" į kasPesuR^anta humoro, 
skaitvtoju per ta sąvaitę- Aš norėčiau paklausti tų 
pribuvę apie 500. ."rimtųjų kritikų,” kodėl

Septintojo L. S. S. rajono j!e.Pie,kad nekritikuoja tau; 
maršrutas, per kurį S. Mi- leidžiamos. Tarkos,
chelsonas pasakė 13 prakal- ko<^e Jie PekuoJV,^ 
bų, nusisekė puikiai. Kiek- ka^?.y^t.1®cl^n^^a^a, 
vienoj vietoj žmonių buvo 
daug ir visur klausytojai L 
kos labai užinteresuoti. Per 
tas prakalbas išplatinta keli 
šimtai "Kovos,” išparduota 
daug literatūros, prisirašė 
apie 80 naujų narių, sisitvė- 
rė 3 naujos kuopos ir surink
ta apie $60.00 aukų.

So. Bostone per "raudoną
ją sąvaitę” prie kuopos pri
sirašė 20 naujų narių, "Ko
vai" gauta 50 naujų skaity
tojų ir išparduota 500 egz. 
raudonojo "Kovos” nume
rio.

Cambridge’uje, šalia Bos
tono, kuopa gavo 20 naujų 
narių ir daug išplatino "Ko
vos."

Minersrilles kuopon įsto-

I
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Ne literatūros vagystė, bet
— žioplumas.

■'Tėvynės” paskutiniam 
numery yra įdėta po ant^įij l2 j narių, gauta 

kokio tai p. A. šitokia žinu
tė:

” 'Keleivis’ savo skiltyse da
bar spausdina pagarsėjusį vo
kiečių rašytojo Lamuszus’o vei
kalą (už kurio parašymą dėl 
antimilitariškos tendencijos — 
autoriui 1912 m. buvo atimta 
teisės mokytojauti) ’Das Men- 
schenschlachthaus’ ir. pavadi
nęs jį 'žmonių skerdykla.’ pa
duoda kaipo originali veikalą, 
kurį buk parašė 'Negeistinas’’ 

"Panašių apsireiškimų musų 
raštijoje būna nemaža. Ar ne 
laikas jau butų tuos perdaug 
drąsius literatūros vagis kaip 
nors pamokyti? Juk jie žemi
na visą beturiu raštiją ir klai
dina visuomenę.” į

Mes gi pasakysim, jog tai 
ne literatūros vagystė, bet 
pono A. žioplumas. Tegul 
jis paima "Keleivio” No. 36, 
kur tas veikalas pradėta 
spausdinti, o tenai jis galės 
aiškiai išskaityt : ”Sulyg W. 
Lamszus ’Menschenschlacth- 
haus’ parašė Negeisti
nas.” Taigi p. A. išsišoko, 
kaip tas Pilypas iš kanapių. 
Pagalios, kad pradžioje tas 
ir nebūtų nurodyta, tai juk 
veikalas da neišspauzdintas 
ir vertėjas pabaigoj galėjo 
da pasakyt, iš kur tas vers
ta.

KORESPONDENCIJOS
I 

, i leidžiamojo "Dagio ?” Juk 
tokie šlamštai ištikrujų da-) 
ro literatūrai gėdą, ir prie to 
da demoralizuoja skaityto
jus, nes kaip buvo "Dagis," 
taip ir "Tarka” dabar yra 
pašvęsta vien tik šmeižimui 
nepatinkamų ypatų, įstaigų 
ir idėjų. Prieš tokius raš
tus jau būtinai reiktų pakel- 

Jti balsą, kam rupi musų li- 
’ teraturos švarumas. O te- 
’ čiaus nė vienas tautiškųjų 

laikraščių, nė vienas jų ”kri- 
Į tiku” apie tai da nė neprasi

žiojo. Jie atakuoja tik 
I "Džian Bambą” ir "Ridzi- 

) ką.” Tuo tarpu gi "Džian 
Bambos spyčiuose” aš jokių 
šmeižimų nerandu. Išsky
rus juokus, tenai nieko dau
giau nėra.

Eikime toliaus. "Lietu
mi va” turi išleidus knygelę va

rdu "Tikrieji Juokai.” Kodėl 
jos "rimtieji” tautiečių laik
raščiai nekritikuoja ? Kuo
mi ji geresnė už "Džian 
Bambą"? Kuomi geresni p. 
Olševskio "Sapnininkas, 
"Kantri Elena,” "Gražioji 
Mageliona” ir kitos panašios 
pasakos?

"Vienybė Lietuvninkų” 
nesenai išleido "Visuotiną 
Historiją” (satiroj), kur 
teisybė^ iškraipyta, isto
riški faktai pastatyti augš- 
tyn kojom, o tečiaus niekas 
to "veikalo” nekritikavo. 
Netik niekas nenupeikė, bet 
"rimtas” Sirvydas da išgy
rė, kad tai labai didelės ver
tės knyga.

Pagaliaus paimkime nese
nai "Draugo” pagamintą 
"Tiesos žodį," "žvaigždės" 
"Paklydėlius,” arba musų 
dvasiškų tėvelių parūpintą 
prietarams platinti "Garsą,” 

į "Žmogaus Širdį” ir kitus 
šlamštus. Juk tai šlamštai 
pilnoj to židžio prasmėj. 
Juokai kad ir nepamokina 
žmogaus, tai visgi nors ne
apkvailina jo; o šitie ir ne
pamokina, ir da apkvailina. 
Tamsus žmogus prisiskaitęs 
tokio "Tiesos žodžio” bei 
"Paklydėlių,” įgija labai ne
teisingą nuomonę apie pa
žangesnius žmones ir pra
deda bijotis apšvietos, kaip 
kokios piktos galybės, kuri 
gali pražudyt jo dūšią ant 

i amžių. Moksliškos knygos 
ir laisvesnio laikraščio jam 

jneįsiulysi nė su alum, be 
! kurio jis negali gyventi. Pri
siskaitęs gi tokio "Garso" 
ar "Žmogaus širdies” jis 
paskui bijosi ir į tamsų 

) kambarį ineiti, raguočiai 
j prieš jį taip ir mirga; jis 
pradeda tikėti paskui į vi
sokius burtus, o tarp tokių 
žmonių apgavikai tik ir šie- 

' nauja. Taigi su tokiais raš
tais reikėtų kovoti kaip su 
kokia biauria liga. O te
čiaus musų "kritikai” jų vi
sai nekliudo. Jie neturi lai
ko, mat reikia kovot su 
"džianbambizmu."

Nejaugi "Džian Bamba” 
ištikrujų išrodo jiems toks 

)baisus? Ne, jis jiems nėra 
niekas daugiau, i baisus. Jie tik pyksta, kad -._i •___ ______

"Kovai" ir kitiems laikraš
čiams nemažai skaitytojų ir 
išplatinta soc. literatūros.

Nevvarke kuopon prisira
šė 5 nauji nariai, gauta 15 

■ prenumeratorių "Kovai" ir 
5 kitiems laikraščiams.

Jersey City kuopa laike 
"raudonosios sąvaitės,” kur 
kalbėjo drgg.: Šukys, Sveet- 
ra, Žolynas ir Hermanas, 
padidėjo ant 15 narių.

Tikimės, kad tokias nau
jienas bus labai malonu iš- 

j girsti musų "prieteliams” 
klerikalams, kurie nuolat 
skelbia, kad socijalizmas ei
na iš mados.

I .... ........ —

Polemika 
ir Kritika

negeisti-

5VELLSTON, MICH. 
Lietuvių ūkininkų piknikas.

Rugpiučio 16 d. buvo ne
paprasta lietuvių ūkininkų 
istorijoj, gyvenančių Suv. 
Vai. Tą dieną įvyko didelis 
ūkininkų suvažiavimas gy
venančių Michigano valsti
jos apylinkėj. Pikniką su
manė p. G. V. Svigartas lie
tuviškųjų kolionijų savinin
kas, kad sukvietus apylin
kės ūkininkus į vieną rietą 
sutveri pašelpos draugiją. 
Giedri diena sutraukė dau
gybę publikos. Pėsti ir va
žiuoti ūkininkai būriais 
traukė paskirton dailion 
vieton. Daili pieva apjuos
ta dobilynu, it aksomu, ant 
milžiniško ežero kranto, vi
sus masino prie savęs. Bu- 

|vo pastatyta daili šėtra šo
kiams ir pridengta melsvos 
ir baltos spalvos audeklu. 
Laike pietų griežė orchestra 
iš 15 asmenų.

Antrą valandą po piet, vi
si susėdo ant gražios vietos, 
priešais didelę pastogę ir 
klausėsi programos. S. Bei- 
keris sveikino visus susirin
kusius ir perstatė N. Gordo- 
ną, kuris kalbėjo aiškinda
mas ką jis matė tarp lietu
vių keliaudamas su prakal
boms ir su krutančiais pa
veikslais per lietuviškas 
kolionijas. A. Bielskis iš 
Grand Rapids, Mich., pirm- 
sėdis "Lietuvos Sūnų” drau
gijos skaitė G. V. Svigarto 
laišką rašytą gyventojams 
ir kalbėjo trumpai apie poli
tiką. P. J. Ilgaudas iš Chi- 
cagos, puikiai kalbėjo apie 
Lietuvių susituokimą vie
non vieton. Potam keliatas 
mažų mergelių lietuviškai 
padeklamavo ir D. Prata- 
pas agronomijos mokinys, 
kalbėjo apie reikalingumą 
ūkininkams organizuotis.

Lietuvių buvo susirinkę 
apie 300. Visi džiaugėsi ir 
dalijosi gyvenimo įspū
džiais. Į naujai organizuo
jamą draugiją susirašė veik 
visi buvusie piknike ūkinin
kai. Išrinkta ir laikinė val
dyba, Kabasiauskas pirmi
ninku ir Pr. Opolskis rašti
ninku, kol sekančiame susi
rinkime nebus išdirbta 
draugijai taisyklių. Išsi
skirstė risi užganėdinti ir 
žadėjo rupinties, kad jų a- 
pylinkėj kiltų ir žydėtų lie
tuvių kolionijos.

Ūkininkas.

Į
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"Džian Bamba”— i 
nas pilietis.

Tūli musų veikėjai labai 
prastai žiuri į "Džian Bam
bą.” Ypač nekenčia jo taip 
vadintieji musų "tautiečiai.” 
Paimkit "Vienybę Lietuv
ninkų," o retas bus numeris, 
kur nerasite išlietos tulžies 
ant to nelaimingo "Džian 
Bambos.” Tenka ir "Lais
vės” "Ridzikui.” Paimkite 
"Lietuvą,” ir tenai "Džian 
Bamba" akėjamas. Pikti
nasi juomi "Draugas,” 
spiaudosi "Katalikas” ir ki
ti. žodžiu sakant — "Džian 
Bamba” labai negeistinas 
pilietis.

Kas-gi per vienas tas 
"Džian Bamba?”

Apskritas Amerikos lie
tuvių saliuninko typas. Tai 
.yra toks žmogus, kuriam ro
dos, kad sykį jis liko "biz
nis man,” tai jis jau viską 
žino ir viską gali, o ištikru- 
jų nežino nieko. Jis nieko 
neskaito ir niekad nebuvo 
mokykloj, bet jis mano esąs 
labai mokytas vyras, nes tu
ri saliuną ir su policmanu 
gali angliškai susikalbėti. 
Nors anglų kalbos gerai da 

•nemoka, bet kalbant lietuvi- 
| škai, maišo vis angliškai. 
Kas kalba grynai lietuviš
kai, tas, jo nuomone, yra 
"grinorius" ir nieko nežino.

Kaip matot, "Džian Bam
ba” vra i

Privatiniai laikraščiai ir 
"raudonoji sąvaitė."

Neabejojame, jog "raudo- Į 
noji sąvaitė”nebūtų taip pui' 
kiai nusisekus, jeigu jos ne-! 
butų taip karštai rėmę pri
vatiniai socijalistiški laikra- j 
ščiai. Viena "Kova,” kurią į 
tik sąjungiečiai skaito, jo-. 
kiu budu nebūtų galėjus; 
taip sujudint ir užinteresuo- 
ti visuomenę. O tečiaus tūli 
sąjungiečiai nesenai norėjo 
apskelbti tiems laikraščiams 
kryžiaus karę. Manome, į 
kad tie vyrai dabar galės' 
jau persitikrint, jog privati- j 
niai socijalistiški laikraščiai, 
tai didžiausia Sąjungos pa 
rama. — 
Urolas, 
rašo:

"Kur_________  ________ _
spauda, tenai daug smarkesnis 
veikimas L. S. S. kuopose, štai 
60 kp. Bostone: iš jos musų or
ganas turi daug didesnį pare- ^« uitna.- uaugiau, į .....
mimą, negu iš tūlų rajonų. Už kaip tik pajuokimas musui"Džian Bambos Spyčiai” 
tai, kad tenai nuo seniai yra: "biznierių” tamsumo ir tuš- • žmonėms labai patinka, kas 
soc. spauda. Tegul tik visur čio pasididžiavimo. 'jau reiškia, jog žmonės m e-j
būna musų spauda, tada orga- Tai kogi ponai "kritikai” gsta daryti juokus iš tokių žmonių.

Tą pastebi ir drg. 
kuris "Dilgėlėse”

tik randas socijalistų

COALHURST, CANADA 
Kasykloj užmušė 18 metų 

lietuvį.
Šiame miestelyj yra 1 ka

sykla, kurioj rugsėjo 3 d. ta
po sunkiai karų sužeistas 18 
metų vaikinas Peleksas Mal- 
džiunas, suvalkietis. Nu
vežtas ligoninėn už: poros 
valandų pasimirė. Paliko 
nuliudime seną tėvą. Velio
nis prie jokių draugijų ne
prigulėjo, nes tiesa pasakius 
čia jokių dr-jų išskyrus an
gliakasių susivienijimą nė 
nėra. Palaidojo su bažny
čios apeigomis. Laidotuvė
se dalyvavo 300 su viršum

F. Miller.
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Jų tėvas užmuštas karėje
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BROOKLYN, N.Y. 
Lietuvių apšvietos dr-jos na

riams.
Po vasaros atostogų, kuo

met iš priežasties karščių ir 
kitokių aplinkybių negalėjo
me susirinkti ir buvome dr- 
jos darbus atidėję į šalį, da
bar pasilsėję turime su dvi
gubu karštumu imties dar
bo. Y’patingai šiuo laiku, 
kada musų tėvynė Lietuva 
apsiausta debesiais durnų, 
broliai lieja kraują, o tėvai 
ir seselės lieja ašaras ir ken
čia badą, mus pačius-gi 
spaudžia skaudi bedarbė, 
mes turime spiesties į vieną 
būrelį, šviestis ir vienvties, 
kad surasti priežastis tų bai
siųjų nelaimių ir stoti kovon 
prieš musų prispaudėjus.

Ateinantį sezoną mes tu
rėsime surengt keletą vaidi
nimų, prakalbų, prelekcijų 
ir t.t

Dabar pas mus yra daug 
svarbių reikalų, kurių ant 
toliau atidėti negalima, to
dėl priversti esame 
ekstrą susirinkimą, 
bus rugsėjo 28 d. 
vakare, tautiškame 
101 Grand str.

Kviečių visus L.A. Dr-jos 
narius atsilankyt, o taipgi ir 
tuos kurie nori prigulėt prie 
L.A.Dr-jos.

J. Parulis, 
raštininkas.

CHICAGO, ILL.
Rugsėjo 13 d., Atlas 

tainėje, įvyko D.L.K. Gedi
mino dr-jos balius su prakal
bomis. Kalbėjo drgg. Gal- 
skis ir P. Kaitis. Pirmasai 
kalbėjo apie karę nurodyda
mas publikai kokią skriau
dą ji atneša visam pasauliui. 
Antrasai — P. Kaitis, ragi
no žmones dėties prie dr-jos 

Buvo skelbimuose pagar
sinta, kad kalbėsiąs žmogus, 
kuris pirmasai iš lietuvių1 
apsigyveno Šiaur-vakarinėj. 
Chicagos dalyj, bet tasai 
žmogelis nieko ypatingo ne
pasakė (klausimas ar jis mo
ka ir laikraštį skaityt), tik

f pasakė tiek, kad jo laikuose
................ eiviai žmones, matydami ne-| buvusi iš lietuvių Chicagoj, kaltai žmones mušant, nore- 

!tik-viena randėtu «n knnra • ___ x ___ ____ ______ ir-

šaukt 
kuris 

8 vai 
name,

sve-

; tik viena rauplėta, su kupra, 
mergelė, o jų buvę šeši kava
lieriai ir visi norėję ją vesti. 
Vėliau gražiai pagriežė 
vargonininko, S.M. parapi
jos, vedamas benas ir dekla
mavo maži vaikučiai.

C. Nurkaitis. 
CHICAGO, ILL.

"Raudonoji Sąvaitė” pas 
katalikus.

Socijalistai parengė Rau
donąją Sąvaitę, kad išaiš
kint žmonėms socijalizmo 
principus ir jo šviesiuosius 
siekius. Toji sąvaitė buvo 
laisvės, žmoniškumo ir bro
liškos meilės laikotarpiu, ne
šančiu tamsiųjų minių šir- 
dvsna skaidrią, rausvą švie
są ir meilę. Musų-gi katali
kai surengė taipgi "Raudo
nąją Sąvaitę,” bet ne meilės 
ir žmoniškumo, tik kruvinos 
neapykantos.

Tarpe 18 gatvės ir Union 
avė. vienas (matomai kru- 
vinasai) katalikas pamatė 
su raudonu kaklaraiščiu tū
lą V—ską ir užklausė: ”Ar 
tu esi socijalistas?” Tokiu 

; klausimu nustebintas V-ka 
i atsakė, jog draugas, turbut, 
mažai žinai apie socijaliz- 

į mą, kad tokį kvailą klausi
mą užduodi. Tasai jau nie
ko nelaukęs kirto į veidą ir 
parmetęs

I mušti.
Vėliaus 

(rugsėjo 
Dievo bažnyčiai mušeikos 
apsišarvoję įnagiais, sumušė 
3 vyrus; krauju buvo nulais
tyta visa gatvė. Nespėjus 
užsibaigti vienoms mušty-

ant žemės ėmė i

tą patį vakarą
6d.), prie Apv.

jo mušeikas sulaikyt. Vie
nas S—čius pasivijo mušei-! 
ką ir buvo taip j galvą su- j 
trenktas, kad nebegalėjo iš 
žemės pasikelti, pargaben
tas policijos į namus negalė
jo 12 vai. kalbėti. Ir už vi
sus tuos prasikaltimus, nė 
vienas tų lietuviškųjų latrų 
tam sumanymui pilnai pri- 
tebėra nenubaustas. Reik
tų nukentėjusiems netylėti, 
bet eiti į artimiausią polici
jos nuovadą ir pranešti vi
są atsitikimą. Policija ge
riau ims tą gatvę daboti ir 
sugavusi su "bile” mušeikas 
nubaus nuo $25.00 iki $200., 
o pakliuvus keletui tų valka
tų į policijos nagus, turės 
liauties žmones užpuldinėti.,

c

I

SU-

mai vežė šinkorius ir gėrė-i vos sušelpimui aukos. Su
jus, kiti alaus skrynias ir I rinkta $8.00 su viršum. Pu- 
bačkas. Išviso policistai su- i blikos buvo 300 asmenų, vis- 
medžiojo 85 skrynias ir 7 Į gi galėjo daugiau suaukaut.
bačkas alaus.

Dace ir College gatvėse 
labai priviso mušeikų, baisu 
net ir pereiti. Nedėldie- 
niais būdavo visą dieną pe
šasi ir akis išsišaudo. Peš
tynės. žinoma, kįla dėlei gir
tuokliavimo, per tai policija 
ir pradėjo uždarinėti slap
tas smukles.

Krivių-Krivaitis.

D. Buš.

likos kiek salėn tilpo, buvo 
gana pasekmingos. Prenu
meruota laikraščiai ir par
davinėta literatūra. Aš pats 
užprenumeravau 4 ekz. ”Ko- 
vos”, 3 "Keleivio” ir 2 "Ša
kės” ir prikalbinau 1 drau
gą į musų kovotojų armiją. 
Bedarbės nukankinta liau
dis, nors trokšta skaityti ir 

į užsiprenumeruoti laikraš- 
Į čių, bet negali.

Senas Singelis..

I

Kun. Kruša, rugsėjo 6 d. 
apreiškė savo parapijonams 
labai didelę naujieną, kad 
Francuziją Dievas nubau
dęs, užleisdamas ant jos vo
kiečius, nes ten perdaug pri
visę šv. tikėjimo priešų. Bet 
ką kunigas dabar sakys, kai 
francuzai vokiečius pradeda 
ožio ragan varyti. Kažin, 
ar kunigai pagalvoja, už ką 
jų Dievas baudžia lenkus, 
rusus ir lietuvius, jog ten 
bedievių da suvis mažai, nes 
žmonės tebėra tamsoj ir kur 
labiau žmonės kunigų klau
so, jei ne Lietuvoj?

i

Lietuvių Viešas Knygy
nas (ant 18 gatv.) buvo nu
samdęs ”Freiheit Turner” 
svetainę, ir lapkričio 14 d. 
norėjo surengt knygyno 
naudai balių, bet netikėtai

kad lietuviams pramoninin
kams būtinai yra reikalin
gas susivažiavimas.

Užmanymas šaukti susi
važiavimą buvo sumanytas 
Rochesterio I. W. W. 191 
lokalo ir pagarsintas No. 52 
”Laisvės,” po kuriuo pasira
šė vardu I. W. W. Rocheste
rio skyriaus J. D. Bindokai- 
tis.

Baltimorės 192 lokalas 
tarė ir išrinko suvažiavimo 
reikalu rupinties komisiją.

Mes baltimoriečiai, kvie
čiam ir kitų miestų I.W.W. 
skyrius padėti mums 
rengt susivažiavimą.

Mes skiriame susivažiavi- 
, mui laiką pabaigoj gruo- 
■ džio mėnesio, Baltimorėj, 
Md. Susivažiavę pramoni- 

. ninkai galėtų labai daug at- 
1 likti ir sustiprintų I.W.W. 
uniją prašalindami visus ne
susipratimus ir vaidus. 
Kiekvienas I.W.W. skyrius 
privalo būtinai dalyvauti su
sivažiavime Susivažiavi
me galėsime apkalbėti musų 
organo ”Darb. Balso” reika
lus ir I.W.W. konstituciją, 
kurie munfe būtinai yra rei
kalingi. žodžiu sakant — 
mes turime daugybes reika
lų, kurių negalime kitaip at
likti, kaip per susivažiavi
mą. Susivažiavę mes atlik
sime didelį žingsnį pirmyn.

Šiuomi kviečiame visų 
miestų I.W.W. skyrius aps
varstyti šį sumanymą ir 
rengties susivažiavimam

Rochesterio ir Baltimo
rės skyrių 191 ir 192 vardu: 
K.A. Lelešius, K.J.Geležėlė.

Raudonosios Savaites

JERSEY CITY, N J. 2
Rugsėjo 7 d. L.S.S. 59 kp. 

prakalbose kalbėjo drgg. 
Sveetra ir Šukys apie karę. 
Prie kuopos prisirašė 13 na
rių. Publikos buvo apie 150 
asmenų.

Rugsėjo 13 d. kalbėjo! 
drgg. Žolynas ir Hermanas, 
kuopa gavo 2 nauju nariu 
Vadinas, musų kuopa laike 
Raudonosios sąvaitės padi
dėjo 15 narių. Išviso dabar 
kuopa turi 40 su viršum na
rių. J. Paserpskis.

NEVVARK, NJ.
Rugsėjo 10 d. L.S.S. 11 kp. 

surengtos Raudonosios są- 
į vaitės prakalbos nusisekė 
puikiai. Kalbėjo drgg. J. 
Sveetra ir L. Pruseika, apie 
karę ir Raudonosios sąvai
tės reikšmę, 

j Publikos prisirinko apie 
400. ”Kova” dalinta uždy- 
ka, tečiau visiems neišteko, 
nes buvo pergabenta tik 
200 ekz. Prenumeratorių 
"Kovai” gauta 15 ir 5 ki
tiems laikraščiams. Kuo
pon prisirašė 5 nauji nariai.

Jdomu pastebėt, kad j pra- 
I kalbas buvo atsilankę net 2 
į kunigu, mat ir jie panorėjo 
raudonos dvasios Įgaut. 
Jiems pasiūlyta užsiprenu
meruoti ”Kovą” ir pirkt li
teratūros, nuo ko jie atsisa- tą jį ”aplaistyt” ir bevažinė« 
kė ir apleido svetainę. darni i ... .2___ ___

Vakarą užbaigėme socija- prie lfltos nusigėrė ir girti į- 
listų choro dainomis. —~’

Palangietis.

INDIANA HARBOR, IND. 
Klaidų atitaisymas.

Mus p. J. Vis-ka prašo ati
taisyti tilpusią, ”Keleivio” 
N. 36, melagingą Pipiro kąi 
respondenciją, kame buvo 
pasakyta, jog tūlas J-lis nu
sipirkęs naują Fordo kom
panijos automobilių už $49.- 
00 (buvo korektos klaida,, 
korespondento buvo padar
kyta už $490.00 ) išvažiavo” 
pasiėmęs pažįstamą policis-

i 
darni nuo vienos smuklės

i

nėms ant kampo 19 gat. ir svfĮminei sudegus, minėta- 
Union avė., kilo kitos, bet sal balius pyks spalio 24 d. 
čia kraujo nebuvo.

Rugsėjo 12 d. vakare, tū
las J. P—skas stovėjo šalia! 
savo automobiliaus, su savo 
broliu ir buvo mušeikų už
pulti. Vienam P—skų bu
vo perkirsta galva su ”bile” 
ir jis paplūdęs kraujuose 
pargriuvo ant gatvės. Pra

nusamdytoj M. Meldažio 
svetainėj. A. Booben.

BALTIMORE. MD.
I. W. W. susivažiavimo 

reikale.
Mes, Baltimorės industri- 

alistai, pilnai sutinkam su 
Rochesterio industrialistais,

SIOUX CITY, IOWA
Suareštavo 15 lietuvių, alaus 

šinkorių.
Rugpiučio 5 d. policistai 

padarė kratą tarp slaptųjų 
smuklių laikytojų. Suareš
tuota net 15 lietuvių, už 
slaptų smuklių užlaikymą. 
Kiekvienas ių turėjo užsi
mokėti po $10.00 pabaudos.

Policistai sušilę darbavo
si ištisą dieną. Vie"i veži-

NASHUA, N.H.
Rugsėjo 6 d. parengtose

L.S.S. 192 kp. prakalbose 
LAMRENCE, MASS. kalbėjo drg. M. Dusevičius. 

n zi „ Puikiai išaiškino darbinin-Rugsejo 11 d. Lexington orjranizaciiu tiksląsvetainėje buvo surengtos k>sku_ organizacijų tiksią,L.S.S. 64 kp. "RaudonoSos 
sąvaitės" prakalbos. Kai- 
bėjo F. Bagoėius. Aiškino aterirtas norė?o
ka rpiškia Rnndnnmi «avai oenias aiejęs ginas norėjo Ką reiškia Kauctonoji sąv ai-išardvti prakalbas ir ėmė 
te ir nurodinėjo socijahzmoLuk£. ”tus durniai cicili 
vertę; palietė šiandieninį'sauKt' Jųs durnia1’- cicili 
skurdų darbininkų gyveni
mą ir privedė istorijos fak
tus, kokiais keliais ėjo krik
ščionybė seniau ir kokiais 
keliais eina šiandien. Aiš
kino ir Europos karės bai

sybes. Publikai kalba labai 
buvo širdin, nes plojo be ga-Į f r PA
lo. Buvo ir deklamacijų. Iš- MINERSVILLE, PA. 
varduota daug literatūros Raudonosios sąvaitės pra- 
ir užrašyta laikraščio ”Ko- kalbos įvykusios 6 ir 13 rug- 
va.” Buvo renkamos Lietu-Išėjo į kurias atsilankė pub-

kai, nieko neišmanot” ir iš
bėgo iš salės.

Tarp prakalbų buvo ir de
klamacijų. Pardavinėta rau
donasis ”Kovos” numeris ir 

r | knygutės.
Karolis Barauskis.

važiavo grabėn, kur p. J-lis 
susilaužęs šonkaulį, policis
tas susidaužęs "snukį”, o 
p-lė U-tė išsimušusi dantis. 
Pasirodo, kad tas viskas 
korespondento pramanyta. 
P. J-lio niekur nevažinėta 
po smukles, bet sugedus au
tomobilio motorui atsitiko 
nelaimė, kaip ir tankiai su 
automobiliais atsitinka.

Pasirodo, kad automobi
liui joki panelė nevažia
vo, išskyrus šešių metų 
mergaitę. Be to korespon
dentas priskaito J-lį prie pir
meivių ir socijalistų priešų, 
tuom tarpu pasirodo, jfl^ p. 
J-lis pats yra pirmeivis ir « 
net-gi yra sutvėręs S.L.A. 
kuopą ir yra uolus pirmei
vių ir socijalistų raštų pla
tintojas.

Visas klaidas atitaisome, 
o korespondentui p. Pipirui 
išreiškiame papeikimą už 
melagingų ir neištirtų žinių 
platinimą.
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Tu už
mano

•/

Bet netaip yra, tėve, 
kad jie per- 

bažny-

— Ištikro, Maike, t 
gerai išgalvojai.

— Matai, tėve, tu 
pamokslų visą savo 
o to da negirdėjai, 
lik sveikas, seni, ir

KELEIVIS

u čia turi žmogaus išvaizdą, bent

klausei 
amžių. 

Na, tai 
protauk.

Žmogaus Dievas.

— Maike. kaip tu toks kv- 
tras vaikas, pasakyk tu 
man. kas čia gali būt kaltas, 
kad kilo tokia didelė vaina?

— Žmonės, tėve kalti.
— Dac rait, vaike. Per

daug jau žmonių ant svieto 
priviso.

— Ne, tėve, ne dėlto jie 
kalti, kad jų perdaug; jie 
kalti dėl savo nesusipratimo.

— Jes, vaike, tas teisybė, 
kad reikia daugiau susipra
timo. Dabar žmonės per
daug jau ištvirkę. Priviso 
visokių mandragalvių. į 
Dievą netiki, iš kunigų ty
čiojasi. ant bažnyčios nieko 
neduoda, bedieviškas gazie- 
tas skaito — Dievas ir už
leido vaina.

— Palauk, tėve, tu jau į 
laukus išėjai.

— Ne, vaike, aš tau galiu 
iš geografijos prirodyt. kad 
tikrai yra taip, o ne kitaip. 
Va, kelios dienos tam atgal 
socijalistai buvo surengę ko
kią ten raudoną sąvaitę, per 
mišias sakė prakalbas, kri
tikavo kunigus ir platino 
bedieviškus savo raštus.

— Tai ką tu norėjai tuo
mi pasakyti?

— Aš. vaike, norėjau tau 
pasakyt, kaip žmonės nesu
sipratę.

— Ar tu. tėve, vadini tai 
nesusipratimu, kad žmonės 
.rengia prakalbas?
• — Jes, vaike, nedėlioj ren
gti prakalbas ir per mišias 
skaityt bedieviškas gazietas 
yra didžiausis nesusiprati
mas.

— Tai kas pas tave vadi
nasi susipratimas?

— Kaip tai, vaike?...
— Na. sakykime taip: ką 

sulyg tavo nuomonės turėtų 
daryt susipratę žmonės?

— Susipratę žmonės, vai
ke, turi kas nedėlia eit baž
nyčion. išklausyt pamokslą 
ir daryt taip, kaip mokina 
kunigas.

— Tokiu budu tu, tėve, su
sipratimą supranti visai iš 
atbulo galo. Susipratę žmo
nės bažnyčion nevaikščioja 
ir tuščių pamokslų ne klau
so; jie tą laiką moka nau
dingiau suvartoti. Jie skai
to moksliškas knygas, ren
gia prakalbas, mokinasi pa
tįs ir mokina kitus. Bažny
čion gali vaikščiot tūkstantį 
metų, o .lieko neišmoksi.

— Palauk, Maike. aš jau 
sugavau tave meluojant.

— Kame?
— Pirma tu man sakei, 

kad žmonės kalti, o dabar 
kaltini bažnyčią. Taigi tu 
pats nežinai, kas yra kal
tas, kad prasidėjo Vaina.

— Bažnyčios. tėA. aš čia 
visai nekaltinu. \

— Matai, jau nori gintis.
— Ne. tėve, aš tik pasa- 

. kiau. kad bažnyčioj negali
ma nieko išmokti, o tu, ro
dos. turėtum __ geriausia ži
noti. kad tai yra neužginči
jama tiesa. Tu vaikščiojai 
visą savo amžių, o ko tu iš
mokai? Nieko. Bet jeigu 
tu tuos nedėldienius butum 
praleidęs gerose prakalbose, 
o vieton maldaknygės bu
tum skaitęs moksliškas kny
gas, iš tavęs šiandien butų 
visai kitokis žmogus. Te
čiaus aš nekaltinu užtai baž
nyčios: tu pats, tėve, esi
kaltas, kad paleidai tiek 

' daug laiko be jokios naudos.
— Bet tu, vaike, nukrypai 

nuo dalyko. Mes buvom 
pradėję apie karę; aš noriu, 
kad tu man apie tai ir kal
bėtum, o kad aš bažnyčion 
vaikščioju, tai ne tavo biz- 

i nis.
— Ne. tėve, nuo dalyko 

mes nenukrypom ir tuojaus 
prie jo prieisim. Aš tau pa- 

i sakiau, jog žmonės kalti, 
kad kilo karė. Tau tas ne
aišku. Tau rodos, kad jie 
kalti dėlto, kad neina bažny- 

' čion, f 
: Jie kalti dėlto, 
' daug vaikščioja ton 
į čion.

— Sustok. Maike I 
; gauni katalikiškus 
į jausmus.

— Vaikščiodami bažny
čion jie neturėjo laiko apsi
šviesti. Kunigai jiems pri
pasakojo, kad valdžia paei
na nuo Dievo, ir jie tam tiki. 
Valdžia surengė karę, ir jie 
nedrįsta jai pasipriešinti. 
Jeigu žmonės butų susipra
tę. jie atsisakytų vieni kitus 
skersti ir karės nebūtų.

— Vaike, jau tu čia suklu
pai. Jeigu rusai butų, anot 
tavęs, taip jau susipratę ir 
atsisakytų eit karėn, tai at
eitų vokiečiai ir sumuštų 
juos. Matai, kaip aš tave 
sukritikavau.

— Bet tu, tėve, turi žinot, 
kad socijalistų obalsiu yra 
”visų šalių darbininkai, vie
nykitės.” Taigi, kada mes 
kalbam apie susipratimą, 
tai turiu omenėj ne kokios 
nors vienos tautos žmones, 
bet visų šalių. Kada visų 
šalių darbininkai susivie
nys. tuomet neis nė vokie
čiai prieš rusus, nė rusai 
prieš vokiečius.

— Vaike, bet tu nežinai 
kariškų tiesų. Jei kareivis 
atsisakytų eit ant vainos, jį 
tuojaus gali sušaudyt.

— Taip, tėve, vieną gali 
sušaudyt, bet kas sušaudys 
visus, kada visi atsisakvs

Iš visų gyvenančių ant že
mės gyvūnų žmogus pirmu
tinis pradėjo vaikščiot sta
čias. Pakeltos augštyn jo a- 
kys visu pirmiausia pamatė 
saulę, mėnuli, žvaigždes ir 
žaibus, ausis girdėjo perku- 

ą. Visi tie daiktai jam bu- 
o nesuprantami ir baisus, 
is pradėjo jų bijotis ir mel

stis prieš juos, kad jie neda
rytų jam nieko blogo. Jis 
; -radėjo nešti jiems net au
kas. Ir tokiu budu ilgainiui 
žmogus susitvėrė dievą.

Todėl šventadieninė musų 
religija klaidina žmones sa
kydama. kad dievas sutverė 
žmogų.

Žmogus gyvena ant že
mės, kaip spėjama, jau ne
mažiau. kaip 500 tūkstančių i 
metų. Nuo pat pradžios jis' 
jau turėjo statyt sau klausi
mą: "Kodėl aš čia gyvenu? 
Iš kur aš atsiradau? kur aš. 
paskui busiu? kas čionai, 
gyvus daiktus paleidžia ir 
kas iuos atima?” Nemokė- v 
damas tų klausimų sau išai
škint. pirmityvis žmogus 
pradėjo tikėti, jog čia veikia 
keno tai nematoma ranka, 
čia yra dievo darbas, galvo
jo sau žmogus. Dievas arba 
dievai turėjo čionai gyvūnus 
paleisti ir jie juos vėl atsii
ma pas savę.

Tokiu budu susidėjo nuo
monė. kad žmogų sutvėrė 
dievas, kuri pats žmogus 
prasimanė. O kadangi tas 
dievas arba dievai atsiima 
savo žmogų atgal, tai reiš
kia. kad jis išėjęs iš šito pa
saulio da nežūsta. Ir čia va 
atsirado nemirštanti žmo
gaus siela.

Kiek tik vra buvę dievu 
ir kiek jų yra dabar — visi 
jie sutverti žmogaus vaiden
tuvės.

Atsimenu, nelabai senai 
mačiau vienam anglų laik- 
raštij paveikslėlį, perstatan-i 
tį du dievu: senovės baisų
jį dievą Molochą ir žydų die
vą Jehovą, kurį ir męs šian
dien garbinam.

Jehova, kaipo žydų išsva
jotas dievas, perstato žydo 
typą: vyras su ilgoka lenk
ta nosimi, su ilga žila barz
da. sėdi tarp debesų rankas’ 
susidėjęs, iš vienos pusės 
saulė, iš kitos mėnulis, o že
miau. apie jo kojas choras 
aniuolų gieda giesmes. Šitą 
dievą, kaip sakėm, priėmė 
nuo žydų ir krikščionis. Jo 
veido išvaizda maloni, rim
ta, primena seną, rimtą ra
biną.

Kitaip išrodo Molochas. 
Yra tai milžiniška baidyklė, 
su išsižiojusia jaučio galva, 
su dideliais nagais, jis sėdi 
ant sosto rankas iškėtęs, lyg 
prašydamas vis daugiau au
kų. Jis padarytas iš žalva
rio. Jo krūtinėj didelė sky
lė. o vidurije pečius. Per tą 
skylę senovės kunigai mėty
davo Molochui aukas į liep
snojančius jo vidurius. Mo
lochas geriausia mėgdavo 
mažus kūdikius. Ir daug jis 
jų surydavo.

Matot, koks tai baisus bu
vo dievas.

Meksikoj Molochas buvo 
garbinamas ir aukos jam 
buvo duodamos iki 14 metų, 
musų gadynės.

To šlykštaus dievo kuni
gai turėdavo nepaprastai di
delę galybę ir baime valdy
davo žmones. Nes niekas ki
tas, kaip tik jie galėdavo pa
sakyt, keno kūdikio Molo

chas reikalauja. Todėl var
gas buvo tam, kas Molocho 
agentams prasikalto.

Dabar jau niekas tokio 
dievo negarbina.

Musų dievas, kurį męs tu
rim pasiskolinę nuo žydų,
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taip męs jį suprantam, ir y 
ra tikras musų tėvas, 
mielaširdingas dievas.

Bet koks skirtumas tarp jo 
ir Molocho? Tuk visi tikin
tieji katalikai tiki, kad yra 

! pragaras, kur šitas mielašir- 
i dingas dievas baudžia žmo
nes dar baisiau, negu Molo
cho kunigai darydavo. Anie 
išsyk žmogų iškepdavo, o 
musų dievas pasmerkia sa
vo vaikus pragaro liepsno
se ant amžių.

Molocho aukų kančios pa
sibaigdavo į kelias minutas, 
o mūsiškio dievo aukos turi 
"griežti dantimis ir kankin
tis amžinai.”

Taip mokina pats tikėji
mas. Jeigu tas neteisybė, tai 
neteisingas musų tikėji
mas.
Bet ne tikėjimas čia kaltas, 

kad musų dievas toks žiau
rus. Kaip augščiau sakėm, 
dievas yra sutvertas žmo
gaus vaidentuvės ir todėl jis 
visuomet panašus į patį žmo
gų ir reprezentuoja visas 
žmogaus ypatybes: kerštą, 
žiaurumą, apribuotą jo mei
lę ir pirmityvi supratimą a- 
pie teisybę.

Koks žmogus, toks jo ir 
dievas.

Jis

Iksas.

Kiek lešuoja kares?
žmonijos istorija parodo, 

kad nuo 1496 metų prieš 
Kristaus gimimą iki 1861 
metų musų gadynės, t. y. 
3,357 metų tarplaikije pa
saulije buvo iš viso tik 227 
metai ramybės, o 3,130 metų 
karės. Kitais žodžiais sa
kant. ant vienų metų ramy
bės buvo vis 13 metų karės.

Apie senovės kares istori
ja skaitlinių neturi; bet iš 
vėlesnių karių skaitlinės yra 
surinktos ir užlaikytos kaip 
aiškiausi dokumentai žmo
nių žvėriškumo.

Štai skaitlinės:
Anglų-francuzų karė tarp 

1793 ir 1815 metų traukėsi 
į 8,168 dienas ir ' lėšavo 
i 86.250,000.000. Žmonių už
mušta 1.900.000.

Austrijos karė su Francu
zija 1859 metais lėšavo 
S250.000.000. Kiek gyvas
čių, nėra tikrų žinių.

Austrijos karė su Prūsais 
1866 metais lėšavo $330,000,- 
000. Skaičius žuvusių žmo
nių nežinomas.

Krymo karė 1854—56 me
tais traukėsi 734 dienas ir 

; lėšavo 81,525,000,000. Žmo
nių žuvo 485,000.

Suvienytų Valstijų karė 
1861—65 metais traukėsi 
2,456 dienų ir lėšavo 83,700,- 
000,000, Žmonių užmušta 

j 656,000.
Franeuzų kare su Prūsais 

1870—71 m. traukėsi 405 
dienas ir lėšavo $2,035,000,- 
000. kuriuos turėjo užmokėt 

i viena Francuzija. Žmonių 
užmušta 290,000.

Rusų karė su turkais 1877 
—78 metais traukėsi 334 
dienas ir lėšavo $1,210,000,- 
000. Žmonių užmušta 180,- 
000.

Suvienytų Valstijų kare 
su Ispanija 1898 m. traukėsi 
101 dieną ir vien tik Suvie- 
nvtom Valstijom lėšavo 

i $165,000.000. Žmonių už
mušta 2910.

Anglijos karė su būrais 
1899—1902 metais traukėsi 
962 dieni ir lėšavo $1,000,- 
100,000. Žmonių užmušta 

į 90,898.
Rusų-japonų karė 1904 

—05 m. traukėsi 576 die
nas, lėšavo $2.250,000.000 ir 

Į prarijo 555.900 gyvasčių.
Paskutinė Balkanų karė 

traukėsi 302 dieni, lėšavo 
8200.000.000 ir prarijo 145,- 

: 500 žmonių.
Kiek dabartinė Europos 

karė lėšuos, dabar sunku į 
į pasakyt, bet ekspertai tvir-j 
• tina, jog nemažiau, kaip 25 j 
milijonus dolerių kasdieną.
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____ _____ Liepos 21 d. teisdarvs Te- dalykuose: jis bus dalia žmo- 
vėlesnių karių lė- nant, Jersev City N. J., nu- nijos gerbūvio ir doros.

baudė Joną'Lan’ą 1 metams Keno vardu jis gali įvyk- 
. ____  Vartojamas

tinęs karbonkos kurioje bu- kovotojų su girtavimu žodis 
vo 2c. pinigų. Ir ką jus skai- “blaivybe” visiškai nereiškia 
tytojai ant to pasakysite? Ar blaivybės, tik susilaikymą, 
yra nors mažas krislelis da- *" * . ..
kartiniuose teismuose teisy
bės? Ne. nėra. Kunigai ir ka
pitalistai išnaudoja žmones 

į tukstantimis. milijonais do
lerių, tečiau jų teismai ir 
valdžia nebaudžia, bet giria 
juos ir užtaria. Tokia šian
dien jau pasauly teisybė.

A. Booben.

Paduotos augščiau skait
linės tik 1 ’ 
šos ir tai užmuštų žmonių 
susidaro arti puspenkto mi- kalėjiman už plėšimą bažny- ti? Didžiumos, 
lijono. Kiek iš viso yra iš-i—» 
skersta žmonių karėse, nie
kas tikrai nežino, nes aug
ščiau sakėme, iš senovės lai
kų istorija neturi žinių. Bet 
tūli spėja.kad nuo pat žiliau
sios senovės iki musų laikų 
4 kartus daugiau žmonių 
žuvo karėse, negu dabar yra 
ant žemės gyvų. Haydn'o 
”Dictionary of Dates” sako: 
”Yra apskaitoma, kad iki 
19-tojo šimtmečio vidurio 
ant kovos laukų yra 6.860,- 
000.000 žuvusių žmonių.” 
Šiandien-gi ant visos žemės 
gyventojų skaitoma 1,440,- 
560,000.

Girtuoklybe ir dora.

Ką kunigija 
veikia ?

Laikraštis “Standard,” iš
einąs Anacoda, Mont. rašo, 
kad tūlas daktaras R. Mona- 
han kreipėsi į to miesto val
džią, kad toji priverstų St. 
James katalikišką ligonbutį 
duoti vietą tūlai 18 m. mer
gaitei sergančiai uždegimu 
aklosios žarnos (appendinci- 
tis), dėlei padarinio operaci
jos. Daktaras, su kitu savo 
draugu daktaru, sutinkąs pa
daryti operaciją uždyka ne
turtingai mergaitei,' kuriai 
nepadarius operacijos gręsia 
mirtis, bet kunigai suteikti 
uždyka mergaitei vietą 
griežtai atsisakė. Kuomet 
giltinė galanda dalgį jaunai 
gyvasčiai ir daktarai sutei
kia pagalbą už dyka, musų 
katalikiškos įstaigos perdėti- 
niai už dyka nė piršto ne
krutina. Argi pas juos yra 
nors krislelis artimo meilės? |

Kitas anglų _ laikraštis |
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“Gopher,, išeinąs Los Ange- 
les Cal., rašo: “Skebaujal 
vardan Kristaus”. Dalykas. 
tame. Mergaičių pataisos: 
namai, kurie yra po kunigi- 
globa ir į kuriuos siunčiama 
įvairių teismų mergaitės už 
prasikaltimus, gauna iš Cali- 
fomijos Valstijos valdžios po 
$11.00 mėnesiui. Bet vietoj 
suteikti mergaitėms apšvietą 
ir mokinti, kunigai pris
tato jas prie įvairių darbų. 
Iš įvairių miesto dalių ima 
skalbinius ir juos mergai
tės plauna. Darbas esti at
liekamas daug pigiau ir to
kiu budu labai užkenkiadarbi- 
ninkams- skalbėjams. Pasi
rodo, kad ta katalikiška įstai
ga moka nulupti nuo vieno 
jaučio dvi odas. Gauna nuo 
valdžios užlaikymui pinigus 
ir paima už jų darbą.

“Įtemational News Servi- 
ce” koresponentas paaiškina 
delko Meksikos jenerolas 
Vilią pradėjęs neapkęsti ku
nigų. Jis korespondentui 
štai ką papasakojęs: “siauri
nėj Durango valstijos dalyj 
gyveno turtingas klebonas, 
kuris susipažinęs su manim 
labai mane pamylo ir vieną 
dieną pakvietė pas save į na
mus. Neužilgo man įėjus 
klebonijon atėjo dvi gražios 
mergaitės. Meksikoj mer
gaičių be vyresnių priežiūros 
niekur neišleidžia, tokia ten 
mada, bet pas kunigą valia 
ir vienoms lankyties, nes to 
kunigai_ reikalauja. Aš da 
gerai nė neapsidairiau, kaip 
kunigas priėjęs man sako: 

i “Aš užkviečiau tas mergai- 
: tęs ir kas čionai atsitiks, jos 
niekam nepraneš, nes aš jas 
įbauginau pragaro baiseny
bėmis.” Vida trenkė kumš- 
čia į stalą ir sako: “Ar tu 
esi dabar užganėdintas? Aš 
užmušiau žmogų, kuris ma
no seserį užsipuolė, pirm ne
gu jis ją nuskriaudė. Tasai 
žmogus norėjo, kad ir aš bu
čiau skriaudiku tų nekaltų 
mergaičių. Ne, laikas jau_ .. ine, tarnas jau t
tuos kunigus-galvijus išvy-jvyBė

Ar jus kada nors pagalvo- 
’ jote nuodugniai apie tikras 

gyduoles nuo girtavimo?
Tos gyduolės labai pras

tos. įvykdinkite tvirtą eko
nomiškąjį gerbūvį, idant 
kiekviena ypata turėtų vis
ko užtektinai, kad keletas 
valandų kasdieninio darbo 
suteiktų gyvenimo reikala
vimus ir malonumus, kad 
nebūtų jokių nedateklių, 

Į kad kiekvienas galėtų atsily- 
' ginti savo skolas, kad musų 
miestai butų švarus ir gra

užus, musų gatvės gražiai iš
lygintos ir apšviestos, musų 
kambariai, biurai ir dirbtu
vės ruimingi, šviesus ir sani
tariški, kad męs galėtume 
“vidutiniškai gyvent,” kaip 

į sako Cornoro, turėdami val
gio nors nedaugiau, bet tiek 
kiek mums reikia, kad sani
tariška priežiūra butų tikra 
ir limpančios ligos butų ne
žinomos, kad vyriškiai ir 
moteriškos tuoktusi pagal 
savo širdžių nurodimą, o 
vaikai butų auginami datek- 
liuje ir linksmume, kad visi 

I turėtų užtektinai laiko pail
sini ir pasilinksminimui pa
naudojant gamtos grožį ir 

j sporto malonumus, kad butų 
į laisvė naudoties litaraturos, 
dailės ir muzikos malonu
mais, kada ukštasai gyveni
mas butų prieinmaas visiems, 
o ne tik keletui aristokratų 
- duokite mums visus tuos 
dalykus, o tuomet pamaty
site, kad nors ant kiekvieno 
skersgatvio stovėtų statinė 
su degtine, ar alum—nebus 
pasileidėlių girtuoklių, nei 
piktadarių, nei bepročių, nei 
alkoholinių paleistuvių.

O tuo tarpu duokite mums 
darbuotis ir laukt. Leiskite 
mums auklėties ir auklėti 
musų kūdikius ne pasidžiau- 
gime iš kitų turto ir jiegos, 
bet pažinime gerųjų ir svar
biųjų gyvenimo dalykų. 
Leiskite mum pažinti, kad 
dorai reikalinga laisvė, kad 
sulaikymas žmogaus nuo 
blogų' darbų uždarant jį į 
kalėj imą-nėra doros vaisiu
mi, kad morališkumas yra 
laimės dovana, kad susival
dymą pagimdo liuosybė, o 
ne suvaržymai ir prievarta, 
kad linksmybė yra didžiau
sia sveikatos palaikytoja ir 
morališkumo pakėlėja, ir 
kad yra ne tik kvailystė, bet; 
tiesiog morališku nupuolimu 
reikalauti idant męs visi bū
tume patalpinti į ligonbutį 
tik todėl, kad keletas iš mu
są yra silpno sudėjimo.

Tie visi dalykai labai prie
šingi drausmminkų (prohibi- 
cijonalistų) doktrinai. Viena 
is didžiausių paklaidų, ku
rias daro drausmininkai, yra 
ta, kad jie užpuldami ant 
nesusivaldymo link vieno 
dalyko, stumia žmonija į ne
susivaldymą kituose daly
kuose, kaip va mintyje, kal
boje, darbuose ir ignoruoja 
kitus daug pavojingesnius 
apsireiškimus, k.v. valgymą, 
pinigų godumą, nepaprastą 
pasididžiavimą. Juk nega
lima būti link visko nesusi- 
valdančių, o tik link vieno 
dalyko susivaldančių. Blai- 

' 1 visuose dalykuose tai 
_ , kuris

negali būt įgyjamas per susi
laikymą tik nuo vieno daly
ko. Susilaikymas nuo girta
vimo gali įvykti tik prie vi- 

' suotinos blaivybės visuose
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ti. Tegul nemano Suv Vai- augščiausis idealas, 
stijų laikraštija, kad męs 
meksikonai esame banditai 
-razbaininkai, o kunigai tai 
šventieji”—užbaigė savo kal
bą Vilią.

• o susilaikymą vien tik nuo
• alkoholinių gėralų, į kuriuos 

tapo atkreipta publikos aty- 
da, užslepiant to priverstojo

■ susilaikymo pasekmes. Visi 
' blogumai verčiama vien tik 
ant girtavimo, o užtylima 
apie tikrąsias blogumų prie
žastis, įvykstančias iš abelno 
gyvenimo aplinkybių. Čia 
daroma tas pat ką ir su 
mokslu apie lytiškąją hygie- 
ną. Nuo pat pradžių kaip 
mokyklų, taip ir namų mok
sle, kuomet išguldoma bio
logija, suprastinai yra aiški
nama kūdikiams visuotinojo 
gyvenimo apsireiškimai gam
toje, bet lytiškasai žmogaus 
gyvenimas yra tyčiomis ir 
gudriai nuo kūdikio užsle
piamas, taip, kad kūdikis į- 
gyja nuomonę, jog tasai da
lykas visai nesiriša prie kitų 
gyvenimo apsireiškimų. Ir 
kuomet kūdikis paaugęs 
įžengia į kritiškąjį gyvenimo 
laikotarpį, jo visa atyda tam
pa sukoncentruota ant šio 
vieno jam nesuprantamo da
lyko, ir jį jis sau išaiškina 
sulyg savo jaunos fantazijos 
svajonių. Jeigu lytiškasai 
gyvenimas butu 'kūdikiui 
aiškintas moksliškai da mo
kyklos .suoluose, kaipo nor- 
maliska, naturališka ir neat
būtina abelno gyvenimo da
lis, tai męs neturėtume tokio 
doriško nupuolimo, jaunuo
menės pasileidimo, sveika
tos ir šeimynų gadinimo, 
nes jaunuomenės mintįs bu
tų išauklėtos normališkai, 
naturališkai ir morališkai.

Tas pats ir su girtavimo 
klausimu. Kuomet blaivybė 
bus išplėsta visuose gyveni
mo dalykuose, kuomet vi
suomenės nuomonė nebus 
nukreipta tik į vieną dalyką 
padidinant ano svarbą, tuo
met visuomenės gyvenimas 
bėgs normališkomis vėžėmis.

L. N. Hammerling.

Iš kares lauko.
10,000 VOKIEČIŲ BELAI

SVIŲ PARYŽIUJE.
Paryžius nelabai tikėjo 

savo valdžios skelbiamoms 
žinioms, kad vokiečiai likos 
atmušti nuo Paryžiaus ir da
bar sparčiai grudomi iš 
Francuzijos laukan. Bet ta 
žmonių abejonė išsiskleidė, 
kada čielais traukiniais pra
dėta gabenti Į Paryžių suim
tus vokiečius ir jų karės įtai
sas. Pereitoj subatoj Pary
žiun atvežta 1,500 vokiečių 
belaisvių. Pėtnyčioj jų atve
žta 1,200. Abelnai imant, nuo 
tos dienos, kaip vokiečiai 
pradėjo trauktis atgal, kas 
dieną jų atveža po 1,000 ir 
1,500 belaisvių. Dabar išvi
so vokiečių belaisvių Pary
žiuje esą 10,000 suviršum. 
Beto, nuo karės lauko nuola
tos ateina traukiniai su vo
kiečių kanuolėmis, automo
biliais ir kitokiais karės į- 
rankiais.

NESUTIKIMAI VOKIE
ČIŲ ARMIJOJ.

Vieno užmušto vokiečių o- 
ficierių užrašų knygutėj pa
žymėta, jog prie paėmimo 
Lieg’o tvirtovės, kas priekia- 
vo tiek daug gyvasčių, dau
giausia buvo siunčiami len- 
kai-naujokai, kurie vistiek 
esą nereikalingi ir neištiki
mi.

Taipgi ateina žinių apie 
nesutikimus tarp prūsų ir 
bavarų kariumenės, tarp ku
rių buvę net susirėmimų; 10 
kareivių užmušta, o 27 sužei
sta.

Reikia žinot, kad lenkai ir 
bavarai yra katalikai, o pru_ 
sai — protestonai. Taigi ti
kėjimas ir tautystė sėja ne
apykantą.
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KAIZERIS NORI TAIKY
TIS.

Vokietija pranešė Suvie- 
nytom Valstijom, kad ji no
rėtų taikytis, jei tik jos prie
šai sutiktų su tuo ir jeigu jie 
nereikalautų iš jos perdaug. 
Vokietija duoda suprasti, 
kad, ji sutiktų atiduot visas 
savo žemes Afrikoj ir kitur, 
bet ji negali sutikti dalyt pa
čią Vokietiją.

Suvienytos Valstijos tuo
met išsiuntinėjo kitoms ka
riaujančioms valstybėms už
klausimą, ar neapsiimtų jos 
taikytis. Anglijos karalius,I 
kalbėdamas apie tai prieš 
parliamentą, pasakė: ”Ne, 

mes kariaujam dėl svarbaus 
tikslo ir pakol tas tikslas ne
bus atsiektas, mes ginklo ne
padėsime.”

Tas svarbus tikslas tai 
bus. kaip tūli mano, nesenai 
’London Times’o” išreikšta 
mintis, kad „Vokietijos kar
das turi būt sulaužytas.

ITALIJA MOBILIZUOJA 
KARIUMENĘ.

Išrodo, kad Italija taipgi 
išeis karėn. Telegramos iš 
Paryžiaus sako, kad Italija 
mobilizuoja didelę armiją. 
Ant 28 rugsėjo esą pašaukti 
visi atsarginiai. Pati Italijos 
valdžia nelabai norinti šiton 
karėn kištis, bet žmonės bū
tinai to reikalaują. Sakoma, 
kad žmonių ūpas taip paki
lęs. jog galėtų kilti revoliuci
ja, jeigu valdžia ilgiau lauk
tų su karės apskelbimu. Jei
gu Italija išeis karėn, tai ji 
eis sykiu su Francuzija ir jos 
talkininkais.

BELGAI SUMUŠĖ 95.000 
VOKIEČIŲ.

Belgai turi apie 200,000 
kareivių Antverpeno tvirto-j 
vėj. Jie tankiai užpuola ant 
vokiečių linijos, kuri yra a-; 
pie 28-40 mylių į pietus nuo 
tvirtovės. Vokiečiai mat ta 
linija siunčia maistą amuni
ciją ir sustiprinmmus spau
džiamai savo armijai Fran- 
euzijoj. Pereitoj nedėlioj' 
belgai užpuolė ant vokiečių! 
linijos, sumušė 95,000 jų ka
reivių. išvaikė juos, apie 600 
paėmė nelaisvėn ir atėmė o' 
mylių ilgio transportą mais
to ir amunicijos. Tarp pa
imtų vokiečių daugelis yra i 
žilų vyrų, kas parodo, jog 
vokiečiai iššaukė savo pas
kutinius rezervistus, arba 
taip vadinamji Landstur- 
nią.

VOKIEČIAI REIKALAU
JA $144,300.000 DUOKLIŲ.

Vokiečiai kaip tik paima 
koki miestą, tuojaus reika
lauja iš jo valdybos didelių; 
sau duoklių. Iki šiol išviso- 
jie pareikalavo jau $144,- 
300,000, bet nedaug jiems iš 
tų sumokėta. Pereitoj są- 
vaitėj vokiečiai traukdamie-! 
si atgal paėmė Francuzijoj 
Coulommiers miesteli Seine- 
et-Marne departmente ir 
tuojaus iš majoro pareika
lavo 820.000. Majoras atsa
kė, kad jis nemokės nė cen- i 
to. Vokiečiai tuomet jį su-; 
ėmė ir vedė už miestelio su- j 
šaudyt; buvo pradėję jau ir| 
laidotuvių maršą griežt, bet' 
tuo tarpu užėjo anglai, ir vo-; 
kiečiai viską pametę turėjo' 
bėgti toliaus.

RUSAI BOMBARDUOJA 
PRZEMYSLIŲ.

Rusams tik Galicijoj seka
si. Iš Petrogrado telegra
fuojama, kad dabar Galicijoj' 
rusai bombarduoja dvi tvir- 
tovi: Przemyslių ir Jarosla
vą, pastaroji dega. Przemys. 
liaus gi tvirtovė esanti labai 
stipri ir galinti atlaikyti vi
sus užpuolimus. Iš Berlino 
pranešama, kad Przemysliu- 
je yra ir vokiečių 3 korpusai 
(120,000 kareivių).

RUSŲ LAIMĖJIMAI.
Iš Petrogrado pranešama, 

kad pasekmės 17-kos dienų 
mūšio su vokiečiais ir aust
rais buvo šitokios:

Rusai paėmė 1000 sunkių 
kanuolių, 450 lengvų kanuo
lių, 4,000 įvairių vežimų. 7 
orlaivius ir 180.000 nelais- Į 
vių.

Aukos.

Paj ieškau kaimyno Zenono Juškos, 
Kauno gub., Teisią pav., Šadavos par. 
Papliuškių kaimo, apie 8 metai Ame
rikoj. Turiu svarbų re 
atsiiiepti šiuo adresu:

Veronika Mickeviči;
9 Market str. Brri

Pajieškau merginos a: 
kuri moka rankos raštą 
pažiūrų, ne senesnės per 
esu 30m. turiu savo r.a:: 
neturiu gaspadinės kur! 
viską. Atsiliepkit la:> 
čiau parašysiu apie viską.

W. Che:
BOX 6‘

i Pajieškau 1
laraičio. oaeii

colio Aleksandro Gas- 
:a iš Kauno gub., šiau- 
asodžio kaimo, Žagarės 
au atvažiavo Amerikon 
atgal. Norėčiau labai 

meldžiu kuogreičiau 
tas kitas apie jį ži-

GasDaraitis.

I

BOK 402

Į
i

atsiliept; 
ka labai

svogeno uuozapo 1 ama
lo gub., Panevėžio miest, 
ena Chicago, UI. Meldžia 

oa kas ji žino pranešt: už 
busiu dėkingas. (39)

REIKALINGA AGENTŲ
Pardavinėjimui brukuojamų Maši

nukių (Typewriters) 
mą uždirbti po $18.00 į sąvaitę 
kitę šiandien, o gausite dykai 7 
gą. Jdėk už 2c. štampą.

K. A. MALIAUSKAS.
687 Third Avė, Brooklyn. N. Y

Lengvai gali- 
rašy- 

Katalo
go) I

MOKYKLA ANGLIŠKOS 
KALBOS.

Mokina dienomis ir vakarais, kurie 
negali kuikytiesi į mokyklą ypatiškai, 
m< per laiškus (korespondenci
ja ; dėl platesniu ?iniu rašykite pas: 

\V A1TCHES BROS, (39)
174! ‘V. 47th St.. Chicago, IIL

DRAUGYSTĖ ŠV'. PETRO 1 
Tawn of Lake, Chicago, HL

Valdyba.
Pirmininkas — Steponas MorknuM, 

1645 W. 47th st, Chicago, HL 
Pagelbininkas — Konstantas lovai!*, 

46> *0 S. Paulina st, Chicago, HL 
Prot. raštininkas — K. A. Čiapaa, 

1736 W. 47th str, Chicago, HL 
Finansų raštininkas—P. Pivaroaaa, 
4503 S. Hermitage avė, Chicago, Hi 
Kasierius — A. Blinstrupis,

4501 Hermitage avė.. Chicago, DL 
Susirinkimai būna kas antra *•> 

dėldienį kiekvieno mėnesio 1 vaL 
pietų bažnytinėj svetainėj, Šv. Pato* 
neprigulmingos parapijos, 4838 48 

So. Marshfield avė, Chicago, HL

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės. Turi būti laisvų pažiūrų 
ir mylėtų laisvą gyvenimą, taipgi tu
rėtų keletą centų, nes aš turiu savo ’ 
biznį, tai pinigai yra reikalingi. P’.a- 
tesnias informacijas suteigsiu lasku. 
Atsiliepdamos malonėkit prisiųsti sa
vo paveikslą.

M.F. Donley.
Nokomis, UI.

PajiesKau savo brolio Kazimiero i 
Kepalo. Kauno gub.. Aleksandravos į 
pav.. Alizavos par. Elmeikių sodos. I 
Meldžiu jo paties ar kas ji žino pra- j 
nešti ant šio adreso: ’ (39)

Ant. Kepalas.
2ni house, Broad str., Burlington, ■ 

N.J. i

Didžiai:

Pajieškau pusseserės Julijonos Gu- 
maus kaitės. Girdėjau išėjusi už vy
ro. 9 metai Amerikoj, gyveno apie 
La Sale, III. Paeina iš Kauno gub., 
Šiaulių pav., Užvenčio par.. Daugvie- 
tų sodžiaus. Turiu svarbų reikalą. 
Meldžiu atsišaukti.

Jonas Pilipavičius,
151 Reeder avė., Detroit, Mich.

PajiesKau brolio Jono Kvedaraičio: i 
Kauno gub.. Šiaulių miest., 4 metai i 
Amerikoj, pirmiau gyveno Phi’aael- 
phijoj. Turiu didelį reikalą:

Antanas Kvedaras.
1115 Brandyvine str.. Philadelohia. I 

‘ Pa. i

SUMUŠĖ RUSUS.
Iš Berlino pereitoj savai

tėj atėjo žinių, kad rusų ge-i 
nerolas Ranenkampfas su 
savo taip vadinama Vilniaus i 
armija Prūsuose likos visiš- i 
kai sumuštas. Tokia pat ži
nia gauta ir Romoj. Vokie-, 
čiai atėmė iš rusų daug gin-! 
klų ir paėmę nelaisvėn daug 
kareivių. Iš Petrogrado taip
gi pranešama, kad gen. Ra- 
nenkampfo armija „Pasi
traukė Į geresnę poziciją.” 
Žinoma, tą „pasitraukti” rei
kia suprasti, kad reikėjo bė
gti.

CARAS SVEIKINA FRAN- i 
CUZUS.

Rusijos Mike nusiuntė 
Francuzijos prezidentui 
Poncare šitokį pasveikini
mą : „Žinios apie didelius 
franeuzų armijų laimėjimus 
suteikia man neišpasakytą 
džiaugsmą. Aš siunčiu jums 
kuoširdingiausi pasveikini

mą.”
Prezidentas Poncare atsa

kė:
„Aš dekuoju jūsų didybei 

už pasveikininmą, kuris gi
liai paliečia Francuziją ir 

jos armiją. Rusijos armijos 
pergalė Galicijoj pripildo 
franeuzų širdis taip pat 
džiaugsmu. Francuzija yra 
pasiryžus kariauti su visa 
savo energija ir nėra abejo- i 
nės, kad musų priešas bus 
paklupdytas.”

SUVALKŲ GUBERNIJA 
VOKIEČIŲ RANKOSE?
Iš Romos atėjo pereitoj 

savaitėj trumpa žinia, buk 
Berline oficijališkai buvo pa
skelbta, kad vokiečiai jau u- 
žėmė Suvalkų guberniją ir 
Įsteigė tenai savo karišką 

valdžią.
Kadangi šita žinia iš vo

kiškojo šaltinio ir iki šiol da 
ji nepatvirtinta, tai greičiau
sia ji bus tik paprastu vokie
čių pasigirimu.

ANGLIJA STATO
1,854,000 KAREIVIŲ.
Kuomet Anglijos mobliza- 

cija pasibaigs, ji turės 1,854,- 
000 kareivių armiją, kuri su
sidės iš sekančių šaltinių:

Reguliarė armija 1,200,- 
000 vyrų: teritorijalės spė
kos 300,000 kareivių; atsar
gos 214.000 vyrų; Indijos pa
galba 70.000; Kanados pa
galba 40,000; Australijos pa
galba 20,000; Naujos Zelan
dijos pagalba 10,000 karei
vių.

Visos šitos spėkos dabar 
yra mobilizuojamos, kas pa
rodo. jog Anglija tikisi da il
gai kariauti.

RUSŲ LAIVYNAS SU
DAUŽYTAS.

Švedijos laikraščiai iš
spausdino žinią, kad rusų 
alvynas sugrįžo į Finų užta- 
ką labai sudaužytas ir atve
žęs daug sužeistų savo karei
vių. Iš Helsingforso (Finlan- 
dijoj) ateina vėl patvirtinan
čios žinios, kad tenai visi li- 
gonbučiai pripildyti sužeis
tais jurininkais. Manoma, 
kad rusų laivai palaikė viens 
kitą už priešą ir patįs susi
šaudė. Jeigu juos butų su- 
pyškinę vokiečiai, tai tie bu
tų jau senai pasauliui pasi
gyrė

VOKIEČIAI PALIKO
90 KANUOLIŲ.

Vokiečiai priversti taip 
greitai bėgt iš Francuzijos, 
kad pavargę jų arkliai nebe
įstengia vežt sykiu kanuo- 
les, iš tos priežasties 14 rug
sėjo vokiečiai paliko francu- 
zams 90 sunkiųjų kanuolių. 
Beto jie paliko daug amuni
cijos ir visus maisto sande
lius, nes turėjo bėgt per pei
kiąs, kur suklimpo visi jų 
arkliai ir vežimai.

JAPONAI PADEDA RU
SAMS.

Iš Petrogrado pranešama, 
kad japonų raudonasis kry
žius prisiuntė rusams ant 

karės lauko vežamąjį ligon- 
butį iš 200 lovų.

Matai, kaip greit susi
draugavo !

VOKIEČIAI ŽUDO JĖZU
ITUS.

Užėmus vokiečiams Belgi
ją, keletas jėzuitų buvo su
imta ir sušaudyta. Jų klio- 
štoriai paversti į kazarmes, 
o bažnyčiose jie savo esą ge
riau miegoti negu stalduose, 
nes ten esą daugiau oro. Tas 
labai supykdė katalikus, ku
rie ant vokiečių už tokias 
šventvagystes neturi širdies.

RUMFORD. M E.
Aukos nuo karės nukentėjusiai Lie

tuvai ir jos gyventojams, surinktos 
Lietuvių Ukėsų kliubo prakalbose. 
Aukos yra padėtos pas kliubo kaste
riu. Išrinkus Visuotinai! Lietuvių 
Seiman centrai} kasierių aukos bus 
jam perduotos.

Aukavo šie draugai:
Po $5.00 J. Viskant ir J. Galiniaus- 

kas; J. Pečiulis $3.00. Po $2.00: .T. : 
Žalnieraitis, Jonas Lobikis, V. Barta- Į 
ševiče, M. Žemaitis, S. Anianka, B. 
Bauša, S. Jankauskas. Po $1.00: V. ■ 
Mimantas, P. Mockus, A. Ankodavi- j 
čius, K. Litvaitis, A. Litvaitis, K. Na- I 
viekas J. Puišis, J. Balakas, J. Josel- j 
skis, O. Ulevičiutė, J. Garnys, A. Pe- į 
traitis, J. Banys. J. Varsauskis, P. 
Mikilionis, J. Lobikis, V. Gubista. J. ! 
Maziliauskas, V. Prapiesčius, P. Ben- 
drius, P. Saunorius, A. Bučionienė, i 
V. Čepaitis, P. Balundukeviče, J. Tė- i 
velis, -J. Oberauskis, J. šaltmieris. J. 
šaltmierienė, J. Povilinskas, M. Lu
kas. F. Stasiulis, S. Lengvinas, A. 
Sabaliauskas. J. Žilinskas. J. šukšte- : 
ris, A. Galiniauskaitė. P. Pečiulaitė ' 
D. Mažeikis, J. Mažeikienė, K. Bru- ■ 
zaitė, Z. Markunienė, A. Tamkeviče, 
J. Vainora, A. Vaišvilienė. O. Cinkau- ; 
skienė, K. Babijonas A. Domeika, J. 
Mockus. K. Pečiulis, P. Lapinskas, J. 
Pliauplis, V. Lindautas. F. Tamkus, 
F. Karpis, K. Dunauskis, J. Bauša, 
J. Sabaliauskis, V. Vilimaitis, K. Ma
tulionis, J. Kasparas, A. Glodenis, S. 
S. Naujalis, J. žileviče, V. Pečiulis, J. 
Kubilius. J. Ulevičius, J. Strimaitis, 
A. Mačiulis, J. Bimbo, J. Benelis, A. 
Burkšas, Z. Petrikas, A. Pranckaitis, 
V. Šileika. P. A. Venckus, J. Lipskis, 
J. Stikleris, A. Bartaševiče, J. šo- 
pis, A. Venckunas, J. Stankus, A. 
Sopienius, J. Petrikas, J. Šidlavičius,
J. Dobendris, A. Koris, K. Galaitinis,
K. Jarašunas, Pet. Venskus, V. Ku
ras, P. Petrikas, V. Miečius, J. Vai
čiūnas, S. Šaltmieris, J. Venskus, J. 
Kaubris, A. Paulauskis, Z. Noriušis, 
A. Vitauskas. J. Lindautas, A. Vit
kevičius, A. Alenskas. Po SOcentų: M. 
Petrick, J. Rimeika, Vasiliauskas, F. 
Jonaitis, A. Velička, J. Rašitinis, A. 
Motuzas, L. Motuzienė, A. Samalius, 
P. Pocius, L. Petkus, K. Stankus, 
K. Klemauskis, F. Pauliukas, J. Ve
lička, K. Dakšas. J. Sabaliauskis, J. 
Bankartas, S. Bartašius, Z. Čeplikas, 
K. Rašitinis, A. Skielčius, B. Miman- 
tienė. J. Grušas, A. Glodenis, P. Sku- 
das, F. Milvartas, M. Baublienė, M. 
Lobikis, P. Stasiulis, K. Karbauskis, 
P. Daugkintis, Z. Laščiauskaitė.

Smulkesnių aukų surinkta $9.50. 
Viso $155.00. Už ką vardan nuvar
gintos Lietuvos gyventojų visiems 
aukautojams ištariu širdingą ačiū.

S. J. Baublis.

Aukos politiškiems kankiniams. 
RUMFORD, ME.

Rugpiučio 31 d. laike. S. Naujalio 
su P. Motuzaite vestuvių, užsiminus 
man apie politiškus kankinius visi 
pritarė, jog reikalinga sumesti po 
keliatą centų.

Aukavo šios ypatos:
F. Sparvelis, S. Stelmokas, Jonas 

Viskanta po $1.00; A. Motuzas, J. 
Benelis. F. Žilinskis, I. Navickis, S. 
Najulis, P. Najulienė, J. Motuzas, 
po 50c.; J. Mažiliukas, A. Sabaliaus
kis, J. Banys, V. Pečiulis, A. Saba
liauskas, K. Jerešiun.as po 25c. Iš 
viso $8.00. A. Motuzas.

Aukas priėmė ”Kel.” Administr.

Pajieškojimai
Pajieškau brolio Zigmo Dikinevi- 

čiaus: Vilniaus gub., Trakų pav., Va
rėnos vai., Marcinkonių par. ir kaimo.

Kazys Dekenevičius,
BOX 21 Sheridan, Maine

J ‘‘Keleivio” skaitytojus.
Gerbiamieji:— Kurių pre

numerata pasibaigė malonė
kite atnaujinti, nes sulyg 
krasos taisyklių priversti 
busim sulaikyt. Taipgi mel
džiame ir savo draugus pa- 
kalbint užsirašyti "Keleivį” 
kaipo tikrai 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,
”KeL” Administracija.

Pajieškau trijų pusbrolių: Augus
tino Balsevičiaus, Antano Gutaucso į 
ir Igno Aržuolo, visi Kauno gub., 
Šiaulių pav., Kruopių par.. Augusti
nas Balsevičius ir Antanas Gutauc- 
kas pirmiaus gyveno Vandergrift, Pa. 
Atsišaukite.

Kaz. Dargi.-,
Box 135, Glenaale, West Va.

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

Aloiz Markvedis.
135 Broadway So. Boston, Mass.

Pajieškau brolio Kazimiero Sama- 
liaus, Kauno gub., Raseinių pav., 
Gargždų par., 10 metų Amerikoj. Tu
riu svarbų reikalą. Kas apie jį pra
neš, gaus dovanų 50c. Adresas:

A. Samalius,
24 Perkins str., Bridgevvater, Mass.

Pajieškau pusbrolio And. Stanke
vičiaus ir giminaičio J. Gelgaudo abu 
Suvalkų gub., Paežerių gmino. And.' 
Stankeviče Opšrotų kaimo, ir J. Gel
gaudas, Balčiūnų kaimo. Meldžiu at
sišaukti, arba kas juos žino Dranešti: 

(41)
Jurgis Remeika,

1904 W. Jefferson avė., Detroit. Mich.

Pajieškau Antano Kaminsko, Ado
mo SlavinsKo ir Longino Stepsio. Vi
si tris Kauniečiai, Ukmergės pav., Jų 
pačių arba juos žiannčių meldžiu atsi
liepti: (41)

Antans Mockus, 
22 Lard st., Inkerman, Pittston, Pa.

Pajieškau dėdės Kazimiero Frans- 
kaičio, brolio Jono Lukausko ir pa
žįstamų Juozo Žalio ir Prano Sudaro. 
Visi Kauniečiai, K. rranskaitis Už
venčio par., kiti visi tris Telšių pav., 
Lūkės, par., Ražiukų kaimo. 12 inetų 
kaip išvažiavo į Angliją, nežine ar 
gyvas ar jau miręs. Meldžiu atsi- 
šauktie arba kas juos žino praneštie.

Joseph Lukauskis,
38 Wyman str., Stoughton, Mass.

Pajieškau brolio Aleksandro Muzi- 
kevičiaus: Vilniaus gub, Trakų pav., 
Varėnos vai. Giraitės kaimo. Jisai iš- ; 
važiavo iš Worcesterio, Mass. vasario 
2§ d. Prašau jo arba kas ji žino atsi
liept, visi nemalonumai bus užbaigti:1 

V.L. Grigonis,
4 Whitney str., IVorcester, Mass. j

Pajieškau Antano Butkaus: Šiaulių 
pav., Triškių par., 35 metų senumo, 
angliškai gerai sušneka. Girdėjau e- 
sąs Maine valstijoj ir kokį ten bizni 
užsidėjęs. Meldžiu atsišaukti, turiu 
svarbų reikalą, arba kas jį žinote 
meldžiu prisiųsti jo adrisą:

Ch. Roman,
40 Waltham str., Boston, Mass.

ATSIŠAUKIMAS.
Aš J. Milleris atsišaukiu į Alaba- 

mos lietuvius, nes noriu važiuoti ten. 
Girdėjau, kad Alabame žiemos nėra 
ir sveikas klimatas, aš labai norėčiau 
kad kas man. prisiųstų adresą, už kurį 
bučiau laba: dėkingas. Taipgi mel
džiu pranešti ir apie darbus. Aš dir
bu prie elektros ir gerai žinau tą dar
bą. galiu dirbt ir mašinšapėj, mėg- 
čiau dirbt ir ant farmų. Taigi ger
biamieji, meldžiu tuoj pranešti laiš
ku. Su pagarba, (41)

Jonas Milleris,
131" Lays str., Homestead, Pa.

PHILADELPHIA. PA.
TEATRAS IR BALIUS

Bus Subatoj. 26 d. Rugsėjo. Sept, 
1914. svetainėje New Academv Hali, 
525 So. 4th st.. Philadelphia. Pa. Pra
sidės nuo 7 vai. vakare.

Kaip visuomet, taip ir šį kartą L. 
S. S. *l-ma kuopa perstato puikius 
veikalus ir užganėdina publiką.

Ši kartą bus suloštas vienas iš juo
kingiausiu veikalų "ALKANAS JUO
KAS.” Todėl kiekvienam verta at
silankyti. nes juokų bus iki ausų. O 
po tam — balius su skrajojančia kra- 
sa ir dovanomis. 1 dovana — žiūro
nai. vertės $12.00. kuris gaus 150 at
viručių gaus puikius žiūronus. Kitos 
dovanos mažesnės vertės bus duoda
mos pagal daugumą atvyručių.

įžanga su drapanų padėjimu 15c.
Širdingai kviečia visus Komitetas.

LAWRENCE. MASS. 
LINKSMAS BALIUS!

Rengia Moterų-merginų "Birutės’’ 
Kliubes Subatoj. 26 d. Rugsėjo, 1914. 
nrasidės nuo 6:30 vakare, Saunders 
Svetainėj. 246 Essex st., Lavvrence, 
Mass.

Balius bus viena* ;š puikiausių ir 
linksmiausiu su dal iusiais šokiais 
ir t. t. Kožnam įeina-čiam į salę su 
tikietu bus duodama -aži kvietka. 
Griežš lietuviška o~ astra. Visus 
Lawrenco ir apielink*' lietuvius ir 
lietuves kviečiame atsilankyti. Ti- 
kietas 25c.

Birutės Valdyba.

Pajieškau švogerio Kazio Petrau
sko ir švogerkos A. Petrauskaitės. 
Abu suvalkiečiai, Protiškių kaimo: 
Boleslovas Petkevičius ir

Aleksandra Petkevičaitė, (41) 
232 N. Uth str., Philadelphia, Pa.

Pajieškau draugo Antano Birgalo. 
Pirmiau gyveno Pittsburghe, dabar 
gyvena Chicago, III. Turiu svarbų rei
kalą. Atsiliepkite:

Kazys Giedraitis,
2201 Tustin str., Pittsburgh, Pa.

Pajieškau diedžių: Vilimo, Miko ir 
Igno Petrauskų, visi Suvalkiečiai, Sei
nų pav., Lazdijų par. Meldžiu jų pa
čių arba juos žinančių pranešti: 

Aleksandras Petrauskas, 
2058 W. llth str., Cleveland, Ohio.

Pajieškau Antano Martinkaus, Kau
no gub., Telšių pav., Varnių vol., Ža- 
duvienų kaimo. Luokės par. Jis gyve
no Export, Pa. Meldžiu atsišaukti, 
turiu svarbų reikalą:

J. Bulat,
P.O.BOX 197 Maryville, III.

PARSIDUODA
Grosernė ir valgomų daiktų krau

tuvė. Kaina maža. Gerai išdirbtas 
biznis. $300.00 sąvaitinių Įplaukų. 
Adresuokite šitaip:

Mr. J. Hickey,
75 Gatės str., So. Boston, Mass.

REIKALINGI
Vyrai ir moterįs 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 įtaisvta faktorė pasaulij.

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

BROOKLYN, N. Y.
Lietuvių Apšvietos Draugijos eks

tra susirinkimas atsibus 28 d. Rugsė
jo, 8 vai. vakare, Tautiškame Name, 
101 Grand st. Visi draugai ir drau
gės neatbūtinai pribukit, nes bus 
labai svarbus susirinkimas, kaip tai: 
rinkimas atstovų į Seimą ir daug ki
tų svarbų dalykų.

Draugiškai, S. Parulis.

Jaunoji 
Lietuva

Vienintelis savo rūšies 64 puslapių
Iliustruotas mėnesinis Lietuvių laikraštis.

Jame dedama geriausi moks- į 
liniai straipsniai ir geriausios apysakos.

Kalba gryna, graži ir supran
tama. Jei nori smagiai ir naudingai lai
ką praleisti skaityk Jaunąją Lietuvą. :

Kaina metams S3.00; pus# ’ 
metų S1.50; vienas numeris 25t į

Užsisakyk tuojaus: 

“JAUNOdl LIETUVA” 
4611 $. Paulina St. Cliicap, III. ‘

PARMOS.
uj L et Ūkių koiionijoj gali- 

r t gerų farmų pigiai
ir sodais, gyvuliais ir

- (arais. Arti miesto ir gele- 
;:r yra visokių išdirbysčių, 

, i'-ma gaut darbą. Far- 
; : upelių, ežerų ir gerų 

:a labai pigiai ir ant 
ių išmokesčių. Prekės nuo 

ų i i 85 už akrą. Turiu ir 
geros žemės nuo 10 dol. iki

1. už akrą ir ant lengvų išmoke- 
Kas perka farmą, tam kelionės 

apmokam.

ir.

V* ' IS k. 
žir. eliu

(į

A

L " dc 
scių.
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.

TĖVYNES MYLĖTOJŲ Na. 1
Town

Tėvynės 
ant Town 
sirinkimai 
nedėldienį

of Lake, Chicago, HL
Mylėtojų Draugystė* N* T 
of Lake, Chicago, HL 
atsibuna kiekvieną 

________ , mėnesio 12 vai. dieną, A. 
J. Bieržynskio Salėj, kampa* 48 l» 
Paulina sts.

Valdyba.
Prezidenas A. J. Bieržynskis, 

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

5235 S. Bishoff st, Chicago, HL 
Prot. raš. — K. A. Ciapas,

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

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

4612 S. Ashland avė, Chicago^ DL 
Užžiurėtojas org. Mataušas Silkaftfa*

3446 S. Emerald avė, Chicago, U.

DRAUGIJŲ ATIDAI
Mes išdirbame 

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

ir kitokius Gu- 
zikučius. Ke
pures, Maršai-
koms Parėdus" 
ir t. t. Mums* 

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

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

LIET. PASILINKS.-DRAUGIAIAl 
KLIUBAS.

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

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

2120 —137th st, Ind. Harbor, Ia«u 
Prot. Rašt. — B. R. Yasulis, 
2113—137 st, Indiana Harbor, Iad, 

K ierius — Antanas Mikalocz,
2112—137 st, Indiana Harbor, lai. 

Turtų rašt.— Pranas Budis, 
Room 22 Palace Hotel, 

Indiana Harbor, lad. 
Maršalka — Konstantinas Baltnala, 
3525 Deodar st., Indiana Harbor, IaĖ

Susirinkimai atsibuna nedėlioMi* 
po 15-to kožną mėnesį 1-mą valaad* 
po pieų, Tony Mikalocz salėjo, 
2112 137th st, Indiana Harbor, Iad.

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 Broadwąy, So. Boston, Mass.

PALAIMINTOS LIETUVOS DR-T1 
Chicago, IIL

Valdyba.
Prezidenas — Ed. Čepulis,

2030 S. Peoria st, Chicago, OL 
Prezid. pagelb. — A. TamkevitŠ*, 

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

1616 So. Halsted st, Chicago^ 
Finansų raštininkas — J. Syker,

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

1916 Canalport avė, Chicago, flL

L1ETUV. MOKSLO DRAUGYSTE 
Pitsburgh, P*.

P0EZ10S

So. Boston, Mass

V

28 Broadvvav,

LIETUVIŲ DRAUGIJOS, 
KURIOS TURI 

„KELEIVĮ” Už ORGANĄ

LIET. NEPRIGULM. KLUBAS. 
Chicago, IIL

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

Prezid. pagelb.— Jonas šimbelis,
3253 S. Halsted st, Chicago, HL 

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

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

Kasierius — Vincas Puplauskas,
922 — 35th place, Chicago, HL 

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. Bertanihiai: Balandžio ir Spa
lių mėn. Pusmetinis Liepos mėn.

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

Town of lakė, Chicago, DL
Susirinkimai atsibuna kinkytas 

antrą nedėldienį mėnesio •• 
Zotorskio Salėj, 4512 S. W<

Valdyba.
Prezidentas — Augustas Barčtah 

5235 Bishop st, Chicago^ BL 
Vice-prez.— Jonas Wasilkewicz*t 

4342 Paulina st, ChicagoJBL 
Organo užžiurėtojas — Protok. I 
tininkas Vlad. Szarka, 

4508 S. Wood st, Chicago. 1 
Kasierius — Kaz. K. Strzyneckis 

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

J. M7LTHTTS 
Geriausia* Lietuvio 

SALONAS IR RESTAURACIJA 
Sveiki geriausios rųšies gi 
ir užkandžiai. Patarnavimas 
lankus. Parankiausia lf 
užeiga.

J. MATHUS
344 Broadwsy,

Ar turite nusipirkę graži?SD Oaupliu Erežip pnelksli

KNYGA?
Jeigu dane, 
tai skubėk!
Visose hMSOte 

Vautiiiose

NesturiatB 
i®y« 

Tarės saaq 
Užsiėaiai

Užjaus skrr'L □
Pakils mintis ae!i*£t< 
Atgims meras, reikt, karoti 
Reik tik kirtus pasnloti.
Graži, didelė, arti pustrečio šimto j 
puslapiu, su paveikslais, eilių knyga: •

Ta pati knyga gražiais kietais (P į 
audeklo, auksuotais apdarais: ’P ■ •

Gaunama

“KELEIVIO” KNYGYNE
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8«XA8 adresas:
Pavarė ė ir vardas.

Bertom ir apielinkės Lietuviai, tėaylat!
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Pavardė .r vardu..
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SKAITYTOJU ATIDAI
Mainyd*zi adre*f. pranešk it redakcijai per atvirutę, pasilaikydami 

žemiau* nurodyto* fo.-mc*. Jeigu kuriem* per atvirutį necaranku pripil- 
dyku ta blar.£} ir prisiųskit redakcijai. Adrsesj ma ryami itatvčs vardį p* 
rašykit raidš į‘raiaj taip, kaip užrašyt* ant tos gatvė* kamyo, tada išveng
siu: daug ntsmagumų ir patįs gausite visada laikraštį

PERMAINAU ADRESĄ

t

2.IK.14.

Laiškai iš karės
V.

Paryžius.
Keleivieciams, Bostone.
Prisižiūrėjęs gerai vokiečių- 

franeuzų mūšiams ir nebegalė
damas pernešti visų tų karės 
baisenybių — apžiurėjau savo 
lietsargi ir jau bučiau dumęs 
stačiai Vilniaus link, tik štai ne
tikėtai gaunu nuo jūsų iš "Kelei
vio" redakcijos, nepaprastą ži
nią. jog musų tautietis Gabrys, 
kuris taip išgarsino Paryžiuje 
musų tautą (Paryžiuje vien apie 
lietuvius tik ir bekalba), tapo 
vyčių generolu ir neužilgo, su 
visa savo juodąją ..lietuviško 
vaisko” armija, pribus franeu
zams i pagalbą.

— Kaip puiku! — manau sau 
— juk dabar lietuviai tai jau 
tikrai pragarsės visame pasau
lyj. o sumušus vokiečius, caras 
jau be jokios abejonės, užtikrins 
Lietuvai autonomiją!... Turiu 
kuogreičiausia važiuoti Pary
žiun ir pranešti tokią garbingą 
naujieną prezidentui Poincarei.

Už dešimties minutų jau bu
vau prie Paryžiaus. Pamačiau, 
kad vokiečių armiją franeuzai 
pliekia be pasigailėjimo ir veja 
iš Francuzijos. Kulturingujų 
vokiečių mušiu pėdsakai, leng
vai galima buvo patėmyti žiū
rint. netik i išdegintus sodžius ' 
ir sugriautus miestus, bet ir žiū
rint i užmuštųjų moterų, vaikų 
ir senelių lavonus.

Sulaikiau savo lietsargį ir lai
mingai nusileidžiau prie vartų 
Elizejaus rūmų, kuriuose gyve
na Francuzijos galva-preziden- 
tas Poincare ir atsistojęs 
vartų paskambinau varpelį.

Neužilgo išėjo sargas.
— Bonjour — sakau aš

prie

tą kibiru pripifola kiekvienam. 
Francuzas užsidegė naują ci

garą ir truputi patylėjęs sako:
— Rusija tai didžiulė šalis! 

Sako, kad Rusijos biudžetas 
greit sieksiąs 4 milijardus rub
liu.

— Keturis ne keturis
kau jam— bet 2 milijardai tai 
jau bus suviršum.

Francuzas užbaigęs alų da- 
dėjo:

— Rusija stebėtina šalis! Sa
ko. kai Rusijoj teisę karėj su Ja
ponija parsidavusius generolus, 
tai ant apkaltinamųjų suolo sė
dėję keli šimtai generolų.

— Keli šimtai ne keli šimtai! 
ukau — bet kelios dešim- 

eisingai buvo tęsiama.
Francuzas pašaukė kitą stik

lą alaus ir sako:
— Rusija tai tikras šiaudų ku

lis! Sako, ten daugiau yra suriš
tų retežiais žmonių, negu pas 
mus Francuzijoj kviečių pėduo
se šiaudų, o kalėjimuose dau
giau politiškų kalinių, negu pas 
mus kazarmėse kareivių.

— Daugiau ne daugiau — at
rėžiau — tečiau visgi Sibire re
težiais surištų yra daug, kalėji
mais ji taipgi gana turtinga.

Francuzas pamėgino iš ant
ro stiklo alaus, apsilaižė ir sako:

— Rusija tai garsi šalis! Sa
ko, kad po Rusiją važinėja kelio
lika traukinių su atsišaukimais 
kviečiančiais prie žydų skerdy
nių.

— Traukinių ne traukinių — 
ėmiau ginties — bet keletas pė
sčių juodašimčių visgi nešioja 
atsišaukimus žydus piauti.

Francuzas apsišluostė sau ”pi- 
zionomiją” ir pridūrė:

— Rusija tai šauni šalis! Sa
ko. rusų apšvietos ministeris 
Kasso, vienu plunksnos pabrau
kimu išmetęs gatvėn 12.- 
700 medicinos akademijos stu
dentų.

— Iš kurgi 12.700! — atsa
kiau jau pykdamas — 1270 tai 
tikrai buvo iš akademijos pra
šalinta. tečiau vienok, perpra
šau tamstą, tasai ministeris bu
vo vokietys...

— Argi ištikro ? — sušuko nu
stebęs francuzas — Tik žiūrėk 
tamsta, kas tai per stebėtina ša
lis, netgi ir apšvietos dalykuose 
su savo asilais apseit negali...

Kasžin kuomi musų ginčai bu
tų užsibaigę, jei kavinėn nebūtų 
Įbėgęs koks tai ”jagomaščius” 
šaukdamas: — Vive la Lithua- 
nia!

Kas? kas? ”Lai gyvuoja Lie
tuva”? kas tai butų per vienas 
tasai "jagomaščius.” Neišken
tės pašaukiau kavinės tarną ir 
klausiu — išpalengvo, kas tai 
per vienas, tarnas man ir sako:

— Grand homme d’etat. mon-

SUSI

tis. tai f

i

tautą, taip augštai. kad net iran- 
euzai ėmė lietuviškai šnekėti 
— manau sau vienas.

Vėliau pasirodė, kad tai ne 
franeuzai, bet lietuviai: virėjas, 
kurpius ir vežėjas (o vienok Pa
ryžiuje ir to sunku dasitarnau- 
ti.) Pasinaudodamas gera pro
ga ėmiau teirautis apie garsųjį 
Gabrio biurą.

— Turbut — sakau — girdė
jote. ar labai-gi musų tautiečio, 
profesoriaus vardas skamba ir 
ar negalėtumėt nurodyti man jo 
biurą, norėčiau tą garsiąją Įstai
gą nors bent ištolo pamatyti. Jie 
pažiurėjo Į viens kitą ir vienas 
jų. virėjas, sako:

— Jokio lietuvių biuro čia nė
ra.

Bet kuomet aš nurodžiau ad
resą ir išaiškinau, kad p. profe
sorius. biuro užveidzėtojas. tik
rai gyvena Paryžiuje ir dabar 
važinėja po Ameriką organizuo
damas "lietuviškąjį vaiską” ir 
bučiuodamas kunigų skvernus, 
tai antrasai, kurpius ir sako:

— čia gyvena koks tai p. Par
šelis. bet tai ne profesorius, o tik 
paprastas makliorėlis ir jokio 
informacijų biuro neturi, tik 
turi mažą 13 augštyj kambarėli 
ir rašo franeuzams brošurėles. 
kurias jie skaito sėdėdami... tu- 
pyklėse.

— Na ir ką sakysite! O vie
nok jis Amerikoj skaito save vi
sų lietuvių karalium...

Kalbos mes nebedabaigėm. 
nes Įbėgęs koks tai išdžiuvęs i 

francuzas. frake ir su cilinderiu 
suriko:

—Franeuzai sumušė vokie
čius !..

Visi pradėjo ploti delnais ir 
šaukti: "Vive la France", net! 
man ausyse ėmė gaidukai gie
doti ir aš apleidžiau kavinę.

Rytoj važiuoju Vilniun.
Velnių Ponaitis.

Mirstae ir valstija................................................... ........................................................

Pasak^a: Kiekvienas “Keleivio’’ikaiiytcjas $a!i žirot ktda prertumerat* 
už laikraštį pasibaigė išvijai t ant adreso ravdcro sklypelio, kur gale skai
tytojo pavarcės yra numeriai. Ant keno adteso atovi numeriai 28-4, reiškia 
kad pas:balę a su laikraščio No.28 1914 rr. Kurių pavardės gale stovi 15-4.

u acetatai Šsibaigė su la:kr. Jio.15 ir turi atnauj:nt ar paprašyt redak- 
kad nesulaikytų. Taigi gerbiamieji skaityte.*:. atkre pKit atica ant 

urodyn •; ir satyrine’ save prertn er?’ą *ŠŠ’H t w!i ’ttj stsilj.jkne
Su rscarba ‘•KELEIVIO*’ A dm inistracija.

J. ANDRIUŠIS
Geriausia lie- : 
tuvy*

Fetegrafistas į
Traukiu pa- • į 

veikslus gra- I i 
žiai ir pigiai j i 
nežiūrint skir- į į 
tamo oro. Ant < į 
kiekvieno tu- ; t 
žino paveikslu j ■ 

prided am BOVAJiŲ vienj didelį.: 5 
Esant reikalui einam fotografuoti į ; t 

[namus. Paveikslai artistiški!
J. ANDRIUŠIS

453 Bruadway. So Boston. Mass. i ’ 
---------- UėXMCOXIOIOKIGE

geriąmį

Eliv, Vyną, Likimus N 
kitokius gardžius gėrimus 
o taipgi ir geriausio taha* 

ko Cigarus.
Meldžias:e užeiti o viMdoe mite 

gražų patam*vis:j.

: 362 2nd st, Si. Butin.

V eiksmas 2-ras: Operos 
kambariai; vieta "pagar
bos" vakarienei ir nakvy
nei.

Į Veiksmas III: (Ant ryto- 
i jaus) Tyrinėjimas "talen- 
tų;” scena II: Tikrasai "te

atras.” (Uždanga).
Dabartės apie jojo, t. y. 

‘"teatro" pasekmės, Pirmam 
j veiksme, antroje scenoje 
ikada pribuvo "dėdė režisie- 
i rius," tai vienas iš "aktorių" 
j taip persigando, kad varg- 
j šas net po lova pasikraustė, 

"dėdė" turėjo

ki bedieviai cicilikai. Ne, 
tai Rymo katalikų karštų 
fanatikų darbas, kurie tą 
savo "mokslą" paėmė nuo 
kunigų nešusių iki XX šimt
mečiui moralybės mokslą. 
Katalikų mokslas Šiand*en 
yra: bačka, dievas ir pešty
nės, nes juos kunigai tiek 
išmokino. Pirmeiviškų lai
kraščių skaitymas ir drau
gijų lankimus jiems yra 
nuodėmė, o prieš dorą nusi
dėti, tai paprastas daiktas, 

i Yra skaitančių "Keleivį" ir j 
; "Laisvę,’ tie ir prie draugi-' su kuriuom 
i jos priguli, o kurie neskaito ■ didelį vargą, pakol iš ten iš- 
visai, tie girtuokliaudami ■ prašė; trečiam veiksme, an- 
namuose "Sadomą ir Gamo- troje scenoje, 
rą” tveria.

1 Akušerka b
Pabaigusi knrsąWom*ns Medical į į 

Cvllege, Baltimore. Md.
Pasekminga: otliek* savo darbą i! 

prie gi m d.'* *n o. toipgi suteikia v:- it 
tokia, - pageibą invairiose ; ,
mot-r, :<f.—

F. Stropienė
•. ’> !•• -N’, MASS. į į
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I

r
Gabijos” Choras, susidedantis iš 120 dainininkų, į- 

statys ant scenos puikią melodramą 

“BIRUTE”
ir Muzikališką KomedijąKAMINAIRHIS IR MALŪNININKAS”

Ketverge, I d. Spalio-Oct.. 1914 
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” $1.50; orchestroj 
po $1.00, 75c., 50c. ir 25c. Tikėtus galima gaut pas visus 
"Gabijos” narius.

Kviečiame visus, be skirtumo pažvalgų, atsilankyt ant 
perstatymų. Rengėju Komitetas..

SPRINGFIELD, OHIO. !
I

Darbai. Katalikų dora.
Pranešu visiems "Kelei- ‘ 

vio” skaitytojams ir kitiems * 
visiems lietuviams norin
tiems važiuoti jieškoti dar
bo, kad nevažiuotų į Sprin- 
gfieldą, ba važiuodami pa
darys sau nuostolių prava- 
žinėdami pinigus už dyką; 
o darbo vistiek negaus dėl
to, kad ir vietiniai darbinin
kai negali gauti jokiu bu
du, jeigu kada pagerės ir 
bus galima gauti, pranešiu 
per "Keleivį." Taipgi pami
nėsiu apie dirbtuves ir jų 
darbų stovį. Dabartiniu lai
ku Springfielde daugiausia 
darbininkų dirbdavo tarp- 
tautiškų kertamų arba plau
namų mašinų kompanijos 
(International Harvester), 
kada ji dirba vidutiniškai 
stovi darbe daugiau kaip 4 
tūkstančiai darbininkų, o 
dabar kažin ar dirba kokie 

<3 šimtai, nuo vasario mė- 
1 nėšio šių metų ir nežada 

f- pradėti pirmiau, kaip nuo 
kovo mėnesio, 1915 m.; o gal 
tie prižadai ir toliaus tęsis, 
nes perviršiaus (stock) turi 
užtektinai dar ant kokių 6 
metų. Keli mėnesiai atgal 
vienas Springfieldo reporte
ris pranešė ”The Morning 
Sun” apie tai, kad visos 
Springfieldo dirbtuvės turi 
perviršiaus ant kokių 6 me
tų. Antra po jos seka Ame- 
rikos sėjamų ir sodinamų 
mašinų kompanija. Tos 
kompanijos dirbtuvė stovė
jo 3 mėnesius iš pavasario, 
nuo liepos pusės pradėjo 
dirbti po 5 dienas į sąvaitę. 
Dabar ir vėl pradeda darbai 
silpnėti. Kitos dirbtuvės 
stovi beveik visiškai, arba 
dirba visai mažai. Darbai 
daugiausia liejyklose, mol- 
deriai uždirba per dešimtį 
dienų po $9.00 ir $13.00, ir 
nekurie dar gauna po $24.00 
į 10 dienų, bet labai mažai, 
kurie gautų daugiau. Pap
rasti darbininkai labai ma
žai gauna išdirbti, po 50 va- 
valandų į sąvaitę, daugiau- 

V šia 36, 34 ir 27 valandas. Bet 
tikimės, kad neužilgo ir to 
neteksime.

Nors miestas nedidelis, 
tiktai 60,000 gyventojų, bet 
bedarbių gana daug maty
tis.

Dar reikia priminti apie 
lietuvių apsiėjimą ir papro
čius. Yra maždaug apšvies- 
tesnių, bet yra pusėtinai Be
nedikto IX pasekėjų. Čia 
yra paprotis pardavinėti 
slaptai šventadieniais alų. 
Viena gatvė, Harrison pa
čių lietuvių yra praminta 
"Lietuvių Žvėrinčium," an
glai taipgi vadina "Menage- 
rie." Tokis slaptas svaigalų 
šinkavimas platina naminę 
arba šeimyninę prostituciją. 
Nuolat tenka matyti, kaip 
vyras guli kur nors nuvir
tęs į purvyną girtas, vaikai 
be priežiūros laidokauja, o 
moteris drapanas užsivertus 
guli kur skersai lovos nuo
ga; o vyrukai dalinasi nuo
gu kunu, nes, mat, kiekvie
nas iš jų nori pirmas nuo
gą pridengti, iš to kįla ir pa- 
kaušaliogija. Taigi tokiose 
aplinkybėse esant tankiai 
turi pribūti ir "zakristijo
nas" surinkti savo parapijo
nus, o jei dar kuris gerai bė
ga, pakol pagauna nemažai 
šūvių turi išdarkyti. Atsi
tinka ir da geresnių baikų. 
Yra buvę, kada moteris iš
sineria vidutiniškai, o susi
rinkusieji tuštyti bačkutes, 
sportukai vieni palaiko, o 
kiti vidurije aslos tarpe vai
kų ir kitų tokių moterų mė
gina "išbenediktuoti,” arba 
Benedikto IX palaiminimą 
duoda. Nemanykite, kad 
tas darosi nuo vienos bačku
tės ar bonkutės, ne, nema
žiau kaip 2 ir siekia iki 8.

Nemanykite, skaitytojai, 
kad tas gyvuliškumas 
sumanytas ir jį atlieka

):

4 Ant 21 
akmens

Gelžkelio laikro- ; 

Jis Sriubelių už
sukamas, vyris-, 
ko didumo, ant 
20 metų auksuo
tas su išrašytais 
dubeltavais vir
iais. Labai tei
singai eina ski- 

I riama. ^^.ungai geležinkeliu važiuo
jantiems žmonėms, kuriems reikia vi- 

t suomet tikras laikas žinoti. Gvaran- 
i tnotas ant 20 metų Ypatingas pasiu- 

: Ujimas. Męs išsiųsime šį laikrodfil; 
j ant kiekvieno adreso už $5.75 C. O. D 
' ir persiuntimo kaštus, su teise jums 
viską peržiūrėt. Jei busi neužganė
dintas, nemokėk nė cento. Atsimin
kite, jus užmokėtumet už tokį pat 
laikrodėlį apie $25.00, jei pirktumėt 
kitur. Puikus auksuotas lenciūgėlis 
ir kabutis dykai su kiekvienu laikro
dėliu.

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

Uetuviszkas D-ras H Zistf
7 Parmenter St

Boston, Mass. 

Visokias ligas gy 
dau pasekmmgia- 
usiai. Ateikit ne
šiok pas mane 1 
(repais į 
neikit į 
mano dt 
tos arba telefoną 
duok o ai atesiu.
Ofiso valandos 
Nuo 9 iki 11 ryte 
nuo 1 :ki 2 ir 0 iki 
8 vakare Telephone

a-6?SČ_PuoHiqoĮa auoųdopj, -aje^VA § 
Gyv. 155 Chestnut str., Chelsea Park /

viršminėtas 
"vadovas” arba "leading 

J. A. Dambrauskas.: man," p. J. A—is, "heroiš- 
' kai" sulošė pastarą sceną, 
kada nuo p. "suflerio” no
rėjo pabėgti. Tik ant ne
laimės — vienas iš paprastų 
"režisierukų” sustabdę ir... 
turėjo baigti savo rolę.

Na, ką, ką, vyručiai, bet 
jau šitokį "amatą" varyda
mi netik, kad išniekinat, pil
noje to žodžio prasmėje, so- 
cijalizmą, bet paniekinat 
patįs save visuomenės aky
se, ir teršiat visą lietuvių vi
suomenę statydami jąją že
miausioje gemblerių vieto
je! Ar tai tokiu budu jus, 
brolužiai, norite pritraukti 
prie socijalizmo ir taip jau 
visokių "dvastėvių" suklai
dintą visuomenę? Tad, var
dan žmoniškumo, vardan 
šio XX amžiaus kultūros ir 
civilizacijos, meskite tą ne
švarų ir nedorą, žmogaus 
vardą žeminantį "amatą," 
būtent: 
stačiau 
stengkitės — turit stengtis 
— sukulturėti, tapti žmonė
mis, bet ne žmogiukais, lili
putais, o jei jus to neda
rysite, tai neišdrįskite būti 
socijalistų tarpe ir dengties 
šventu socijalisto vardu. 
Socijalizmą gerbianti visuo
menės dalis žiūrės (o gal nė 
žiūrėti nenorės), į jus su 
panieka, su neužsitikėjimu, 
kurio jus, deja, nebesat ver
ti!

Ar mes tik nesam, anot 
gerb. Gerbačevskio, 
gėrę" 
mes duodam savo gyvenimu 
pavyzdį kaip reiktų ir kaip 
turi gyventi musų tamsieji 
broliai? Anaiptol! Tik ap- 
svarstykit, jus atstovauda
mi XX amžiaus kilčiausią ir 
moksliškiausią idėją, kuri 
skelbia mokslą, tiesą, ir lai
svę, kuri, sakau, pasmerkia 
visus prietarus ir burtus, 
prisidengę tais netiesos ir 
burtų šidais, kokiu yra ka- 
ziriavimas, plėšiat, sukat, 
su pagelba burtinių gabalė
lių popieros kruvinai uždir
btus savo brolių darbininkų 
centus! Kokią tiesą, kokį 
įgaliojimą tie sukeverzoti 
popiergaliai duoda jums 
prie artimo turto? Ar-gi 
ne monai, ne burtai?! Juk 
tai stačiai burtinė vagystė! 
Vagystė yra daroma su gin
klų pajiega. Ši-gi burtinė 
vagystė, yra daug bjaures
nė už tikrąją vagystę, nes 
atliekama su pagelba burti
nių popiergalių — kazirių.

Tai tiek šiuom tarpu.
Jėznas.

1967—3 Ricbates*

VVILKES-BARRE, PA. 
"Heroiškas teatras.” Polici

jos nuovadoj sulošė 3-jų 
veiksmų komiškai-dra- 

matinį farsų.
Bešališkumas ir teisybė, 

tai dvi taisykli, kurių nė 
vienas neturėtų užmiršti. 
Mes socijalistai einame tei
sybės ir tobulumo keliu. 
Persekiojame klerikalus, 
veidmainius ir visus teisy
bės priešus bemielaširdin- 
gai ir skaudžiai plakame 
juos už garbinimų tamsos ir 
prietarų, bet jei musų tarpe 
atsiranda ”smaladušių,” ku
rie savo tamsiais darbais 
teršia švenčiausį socijaliz- 
mo vardą, tai tokius mes 
jau be jokio pasigailėjimo 
turime persekioti ir skau
džiai persekioti, kol jie ne
pasitaisys ir neišsižadės sa
vo blogų siekių ir Įpročių.

Musų wilkesbariečių soci- 
jalistų tarpe taipgi radosi 
panašių ”smaladušių,” pse- 
udo-socijalistų, kurie savo 
juodais darbais pralenkė 
net (o gal dar ir nekartų 
pralenks? kas žino!...) kle
rikalus ir... Na Įspėkit ką? 
Gi, paprastus karčiaminius 
Jurgius, Jonus ir kitokius 
parapijonus!... Netikit? Pa
klausykit !

Rugpiučio 29—30, t. y. 
iš šeštadienio Į sekmadienį, 
apie 12:30 vai. nakties, mu
sų pseudo-socijalistai po va
dovyste žinomo susidemora- 
lizavusio visuomenės akyse 
p. š—ko ir jojo darbų mora- 
lizatoriaus p. J. A—io, susi
rinkę pas tūlų X., sulošė ko- 
miškai-dramatinį farsą po 
vardu: "Lygybė,” arba
"Kiek išloši, tai tavo.”

Buvo šitaip. Visi viršmi- 
nėti "veikėjai" (vardų ne
galėjau visų sužinoti, nes 
kaipo aktoriai, tai visi turė- 
o pseudonimus; mat, kas 

kokią "rolę" lošė, tokį var
dą gavo, pagal veikalo. Nė 
ant "programos" nepažymė
jo), susirinkę pas tūlų 
"veikėją” ant So. Grant gat
vės, laikė viršminėto teatrė- 
lio "repeticijų.” Bet patar
lė sako: "Nėra tokios lai
mės, kurią pasiektum be ne
laimės;” taip buvo su virš- 
minėtais "veikėjais” ir jųjų 
"teatru.” Kada jau "repe
ticijos” ėjo pilnam smarku
me štai Įpuola Į jų tarpą ne
prašytas "dėdė" "režisie
riaus" rolėje, užvestas tūlos 
"nedraugės" moteries, ku
rios vyrą minėtieji "akto
riai" "lygino,"— na ir... at
važiavus "karietėlei” suso
dinta visus ”veikėjus,” nu
vežta tikron "Grand Opera 
House,” kurioje, vietoj, kad 
”gerb. aktoriams” iškelti 
"pagarbos" vakarienę, su
teikė net ir nakvynę. Ant 
rytojaus-gi įvyko tikrasai 
"perstatymas."

Minėtas "veikalas” suside
da iš 3-jų veiksmų ir 6-šių 
scenų:

Veiksmas 1-mas, scena I: 
traukimas iš žmonių kruvi
nai uždirbtų centų, arba 
"lygybė." Scena II: Pribu
vimas nelaukto ir netikėto, 
nekviesto režisieriaus ir iš
vežimas pirmo "lošėjo." 
Scena III: "Karietėlė” ir iš
vežimas visos "vaidintojų" 
trupos.

I

LIETUVIAI
Užsirašykite

Dr. B. 6. KERHICK
LIETUVIŠKAS D-RAS

Gydo visokias vyrų, moterų_______ ______ ir
vaikų ligas; net ir chroniškas ligas. 

Priėmimo valandos: nuo 1 iki * 
po pietų ir nuo 6 iki 9 vakare. (13) 

Telefonas.

259 KerrcvEr st, Bostcn, Mass

i

K. 15

EXTRA:

KAUJIEROS”
Šiuomi prisiunčiuS

Pirmą Lietuvių Dienraštį 

“NAUJIENOS” 
Kuris jau eina nuo S Rugpjūčio kasdien.

‘NAUJIENOS" praneša naujausias ir teisingiau
sias žinias iš kares lauko ir a be Inai iš viso 
pasaulio — kasdien.

“NAUJIENOS” yra darbininkų laikraštis ir jos 
vedamos darbininkų dvasioje.

“NAUJIENOS” talpina darbininkams naudingus 
straipsnius ir žinias.

“NAUJIENOS” leidžiamos daugybės darbininkų, 
žmonių apšvietai ir jų gerovei, o ne pavienios 
ypatos ir darymui pašalinio biznio.

Prenumeratos kaina:
Chicagoje—per išnešiotojus 12 c. savaitėje. 

Pačiu siunčiant, Chicagoje metams $6.00; pusei 
metų $3.50. Kitur, ne Chicagoje. metams $5.00; 
pusei metų $3.00; dviem mėn. $1.00. Europoje 
ir Kanadoje met. $7.00. Pavienių num. kaina 2c.

Išpildyk šit* blanką ir prisiąsk kartu su pinigais.

' 1841 $. Halsted St., Chicato, IIL
------------ už “NAUJIENAS"

metus ir meldžiu jas siųsti šiuo adresu:

Pranešu visiems, kad aš važiuoju 
i į kitus miestus palaidot numirėlius ir 
l nė kiek brangiau nerokuoju, kaip kad 
i Jums palaidot vietiniai graboriai, 
bet visados paskaitau da pigiau. Taip
gi padarau už pigių kainų pomninkus 
arba kryžius ant kapų ir užlaikau 

I karietas ir automobilius visokiems 
j reikalams. Kvietkas parduodu ir pri- 
j statau į vietų pigiau, negu kiti.

S. BARACEVIČIA,
258 Broadway.__ So. Boston, Mass.

Telepnone: So. Boston 839-J.

I
M

PUIKI DOVANA
KNYGA SVEIKATOS bėk 
naujausio mokslo Ir kų rei
kia daryti apslrgrus, taip-p&t 
ir kur greit išsigydyti, ly
giai ta knyga

“DAKTARAS"
parodo, kaip 
nuo Ilgų apsi
saugoti.

„amatą, 
kaziria^imą, arba 
- vagystę Į šalį ir

Ei, Vyrai, visi pas

YUDEIKO!
Jis užlaiko gerų Reetaarae|j% vi

sokios rūšies Alau, Degtinės. 

Tyne ir Cigarų.

Prie*ramiausia ir parankiausia 

vieta lietuviama.

304 Iruta! Ir 251 I struti, 
SO. BOSTON, MASS.

deda L. Točionis ir kiti ir 
! nurodo, kad tautiškumo 
klausimas neišrištas. Už- 

i klausus kas-gi pagaliaus y- 
ra tauta? Kunigas ėmė aiš- 

1 kinti neva prigimties moks
lu, jam patėmyta, kad tai 
aiškinąs zoologiją, tuomet 
kun. atsako, jog tautų išsi
vystymas yra surištas su zo
ologijos dėsniais. Aiškino, 
aiškino ir galop pasakė, kad 
jis lietuviškai negalįs pasa
kyti kas yra tauta.

Taip tas klerikališkai-tau- 
tiškas cirkas ir užsibaigė. 
Nors klerikalai nieko nesu
prato, tečiau visi džiaugėsi 
iš kunigėlio "mandrybės," o 
socijalistams, girdi, mes už 
tai parupinsim žalių kiauši
nių. Ten buvęs.

i mo dalykuose ir tas pasiro
dė be pasekmių. Toliaus 
darodinėjo, kad kalbos ir 
skirtingos tautų ypatybės 
priaugo sykiu su žmogaus 
krauju. Socijalistams nie
ko neužmetė, tik pasakė, 
kad sulyg jo, tai socijalistai 
daro, esą, kaip tūla moteris, 
kuri pasirūpino tris šmočiu- 
kus cukraus savo sergan
čiam kūdikiui ir pasidėjus 
cukrų kažin ką pradėjo dir
bti, o kitas sveikas vaikas 
vis klausia, ar gali imti cu
kraus, ir moteris buvusi taip 
užsiėmus savo darbu, jog 
atidavė visą cukrų, kad tik 
jos netrukdytų ir tik vėliaus 
apsižiūrėjo savo klaidą; 

•taip esą ir socijalistai. Įsi
gilinę į savo politiškai-eko- 
nominį klausimą atiduoda 
viską kitiems. Pabaigęs 
klausia, mažu kas nesutin
ka, lai atsiliepia. Atsistoja 
E. Kinderas ir klausia, ar 
pavelis jam kalbėti, kunigas 
ir pirmininkas sutinka. Kin
deras kalba. Jis sako, kad 
socijalistai niekur ir niekad 
nebandė tautos panaikinti. 
Socijalistai kalbų ne ideali
zuoja, nes kalba nėra jokia 
idėja, bet įrankis atsiekimui 
idėjų. Idealizavimas kalbų 
veda prie karių ir pradeda 
apie senovės ir dabartines 
kares. Keli fanatikai pra
deda eiti iš salės, salėj pakį- 
la bruzdėjimas, kalbėtojas 
pertraukia kalbą, kunigas 
malšina žmones sakydamas: 
"Broliai, taip tai nekrikščio
niškai, aš matau, kad tai 
mano parapijonai išėjo, aš 
tokius ir susitikti gėdy
siuos." Apsimalšina, kal
bėtojas tęsia toliaus: "Tau
tiški jausmai yra tik dulkės 
— pauderis, kuriom dulki
nama žmonių akys, kad jie 
nematytų tikro dalykų sto
vio, kapitalistai dulkina pa
triotizmo dulkėmis, kad pri
siplėšti turtų ir laikyti dar
bininkus nuolatiniam nesu
tikime. Kunigai-gi dulkina, 
kad palaikyt prie tikėjimo, 
na, o socijalistai tomis tau
tiškomis dulkėmis nesinau
doja, bet visada stoja, apgy
nime darbininkų tiesų, tar
pe kurių kalbą-gi ir skirtin
gas žmonių ypatybes pripa
žįsta, kaipo prigimtą žmo
gaus savastį ir jei kas kėsi
nosi tą viską išplėšti,— jie 
stoja ir ginasi.” Drg. Kin
deras kalba labai greitai, 
matomai nori daug pasakyti 
į trumpą laiką, per ką kal
ba lieka be jokio efekto. Pa
baigoj kviečia visus ateiti 
ryt vakarą į socijalistų pra
kalbas, kalbėsiąs Pruseika.

Jam pabaigus kun. paru- 
gojo ant savo parapijonų už 
negražų pasielgimą, sako, 
man reikia rausti iš gėdos 
prieš Kinderą už jūsų pasi
elgimus, protingi žmonės, 
kad ir nesutinka su kitų 
nuomone, bet visada ramiai 
išklauso ir niekad ypatos 
garbės neįžeidžia. Toliaus 
užmeta tulus išsitarimus 
Kinderiui, būtent, neteisin
gai padarytus Kinderio at
sakus. Prie Kindero prisi-

Į

ii

TrrRiJsnrs:

“Keleivio” Kalendorius
1914 mitams jau atspauzdintas.

Šių metų kalendorius daug didesnis už 
pernykštį, 128 puslapių.
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Sveikata Brangiausi* Žmogaus Turtas. .
Jau nuo keliolikos metų Brooklyne-New York gyvuoja Vienatini Ir Dirt ii na ,la LIETUVlitCA 
APTIEKA Provizoriaas VINCO J. DAUNOROS, kurios tikslu yra apsaugoti savo vientaučius 
nuo visokių apgaviku ir gydyti juos tikrai geromis ir pasekmingomis gyduolėmis nuo 

visokių ligų ir kūno silpnybių.
LIETUVIŠKA APTIEKA savo ilgų metu 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:

Statistika:
Pasaulio kalbos — Ilgiausios ir didžiausios upės pasaulijs — 
Jur.-į didumas — Didžiausios pasauli j e bažnyčios — Mylios įvai* 
riose šalįse — Didžiausi universitetai Suvienytose Valstijose — 
Suvienytų Valstiją gubernatorių algos ir jų tarnystes laikas — 

Reikšme valstijų vardų — Ilgiausi pasauli j e tiltai.

Straipsniai, eilės ir paveikslai:
Kun. V. Dembskis (paveikslas su trumpa biografija) — Prabilk, 
o Laike (eilės) —* Gyvenimo drama (paveikslas) —' Nelaimės ir 
susižeidimai Kaip užlaikyt burn| — Jau brėkšta (eilės) 
Prietarai apie menulio įtekmę — Duokit man kankles (eilės) *— 
Moteris ir socijalizmas (paveikslas) —• Žiema ant pievos (eilės) *- 
Kas tai yra ugnis? Ūžkit, kaukit (eilės) —* Pirmutinis jūrių 
telegrafas *— Užtemki saulute (eilės) — Šis tas iš politiškos eko
nomijos mokslo — Dėdė damas ir ateivis (paveikslas) — Nema
nas (paveikslas) — Teologų mokslas — Kapitalistiško surėdymo 
aukuras (paveikslas) — Legališkoji kapitalistų tvarka (paveik 
slas) — Našlaičio tėvynė (eilės) — Lietuviai stabmeldžiai XVI 
šimtmetije — Ilga, plati, tvirta nugara darbininko — Vaizdelis 
iš streiko (paveikslas)— Čia ir dabar (eilės) — Jėzus Variavo- 
jeį— Milicija pasitinka streikierius (paveikslėlis iš streiko) — 
Musų žemė (eilės) — Legenda — Ateiviai j ieško darbo (paveik
slėlis) —Poeto laidotuvės (sceniškas vaizdelis) —Kaip atsirado 
raštas? — Juokai.

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

nereikia) ir užadresuokit: 4

KeMiis," 28 Brutai, St

JERSEY CITY,. N J.
Rugsėjo 6 d. L. P. Kliubas 

surengė prakalbas. Kalbėjo 
J. Neviackas "Laisvės" 
bendradarbis. Aiškino or
ganizacijų naudingumą ir 
antru atveju kalbėdamas, 

. nupiešė karės baisybes ir 
i priežastis. Prie kliubo pri- 
: sirašė 5 nariai.

J. Paserpskis.

ANYGOJ "DAKTARAS” aMfis 
pu.------- 3 kaip ir kur nuo visokių li£ų fesai
iisifydyti. bet taip-pat labai fražiai, kasp 
tikras tėvas pamokina ir kaip nuo visokių 3* 
fų apsisanfoti.

KNYGOJ “KAKTARAS” labai danf ap
rašo apie vytų ir moterų dorų bei moraijik* 
lytiškų fYveeimų ir aiškiai, atvirai taip išdt* 
tmėja. jof kitose knygose to visko negali at
rasti. Šita knyga kiekvienam užaugusiam 
vyrui ir moterei labai reikalinga turėti, kad 
žinoti kaip ir kų daryti, seniems ir jauaies* 
ir kaip laimingai gyventi. Čion viską negali 
Ei aprašyti, bet tik perskaičius knygų «t>». 
aite.

ŠITA KNYGA illiustruota puikiais mok* 
'iškaiš paveikslais ir apie žmogaus kūno w- 
budavejimų su visokiomis paslaptybėms 
užaugusiems žmonėms tinkamu,

YPATINGAI serganti, nusilpnėjų, sukim- 
rp pasigadinę per jaunystės klaidas ir vargi 
narni visokiomis, kaip paprastomis šviežio* 
mis teip užsisenėjusiomis ligomis, šitoje kny
goje atrasite tikrų rodą.

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

TODĖL, kad ta knyga dėl labo visuome
nės išduota, tai kiekvienas jų apturės VISAJ 
DOVANAI, kuris tik atsiųs keletu štampų až 
prisžuntėm^e '

REIKALAUK DAR ŠIANDIE, iškerpant 
ir adresuok teip:

TM Philadelpliii M. CliRit,
1117 VValnut st.,

PHlLADELPHIA, PA.
TEMYKIT VYRAI IR MOTERIS! Kaė 

sergi, jautiesi kokį nors nesveikumų ir reik* 
lanji geros, teisingos pagelbos, kad trumpam 
laike galėtum išsigydyt, tai atsišaukie pn* 
Profesionališko Daktaro, Ph. M. Klinikcv 
lietuviškoj kalboj. Rašyk arba ateik.

OFISO VALANDOS KASDIEN nuo» * 
ryto iki 4 po pietų. Nedčlioj iki 3, o utanim 
kc ir pėtnyucj vakare nuo 6 iki 8.

I
I

7 NAUDINGI DAIGTAI »C QC 
VERTI 25 DOLERIF UŽ f •• 00Redakcijos atsakymai.

Kun. V. R. Delioniui.- Jau 
tilpo "Kovoje” ir visuomenė 
galės suprasti kurioj pusėj 

! teisybė, todėl mes nebetal- 
\ pinsime.

J. K. K., Socijalistui. Z. N. 
— Vis ta pati sena giesmelė, 

i Netilps.
J. Gardneriui.— Jei, svei

kas. sektumėte laikraščius, 
tai būtumėte ir be klausimo 
gerai žinoję, kad iš Lietuvos

j laiškų neišleidžia cenzūra, 
į jei vienas kitas ir ateina, tai 
netikėtai ir tai atplėšti ir 

: pracenzuruoti.
F. J.— Eilės netinka.
Frenkučiui ir Nekaltam 

Avinėliui.— Ačiū, peržiurė- 
: sime ir patalpinsime, tik ne 
' taip greit.

.Jono vaikui.— Apie vaka
ruškas ir girtų muštynes ne
talpinsime.

K. Budriui ir Ten buvu
siam.— Nesvarbu, netalpin
sime.

pasi-
savo idealais? Ar

NESIŲSK PININGŲ: Didžiausis pasiulijimas istorijoj. Tai yra ne^irdės 
:a proga ant svieto. Idant supažindint žmones su musų selež nkelių laikrodėliai, 
ir Kitais taborais, męs pasiųsim tą elegantišką, puikiai išgraviruotą laikrodėlį 
vyro arba moters, su akmenuotais viduriais, už $5 85, ir pridėsim 7 šūvių nike
li otą revorverį, baksa Havonos cigarų, peilį, retežėli deviskėlą ir puikia špilkute 
DYKAI k’ILNAl GVaRANTUOTAS laiki< dėlis pats vert-s*$15.00, o k>ti tavo- 
ra: SIO'O- Nep rk i ijių tiaigtų kitur, bet pamatyk mu>ų laikrodėlius pirma 
PECIALI-KAS PASIŪLYMAS: išk rpk šį apgarsinimą, prisiųsk savo vartla ir 
ad-e ą o n ęs pasių-im viską ant pažiurėjin.c ir prabos. Jei patiks užmokėk agen 

$5 85 ir .a-ius orisiuntimo. Ka-vk šiandien. (4i)

FISHLEICH& CO.,
951 ATHENAEUM BLDG.. CHICAGO, ILL.

t iiiu daigtų kitur, 
IULYMAS: išk rp

. ** •

JOHN KULBOK CAFE

Sveikas gyvas brolau! Seniai ma- 
jau kur nors į kitą mies-

O ne, da 
vis Tia pat 
gyvenu, bet 
aenia' tam 
’:rašte lan
daus ir ne- 
*andu JONO 
KULPOKO.

O, brolau, 
iau jis persi
kėlė j kitą 
vietą, ana 
ant kampo 
So. 1-moa ir 

Wythe ava. 

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

JONO KULBOKO CAFE

281 Wythe ave^ Brooklyn, N. Y. 

(21-5)

AR NORI. KAD MYLĖTŲ 
MERGINA?

Jeigu nori, tad pasipirk

nes

«<

ir kitokius Kubus į
Duokit pasiūt mums! j

Užtikrinam kad Jus sučėdysite | 
pinigų ir turėsite gražius rubus. 
Męs imam materiją iš gerųjų fir
mų ir primieruojam rūbą pagal 
žmogų, todėl nesudarko žmogaus 
išveizdos ir būna tvirtesni.
Gerus vyrams Siutus ir Onrketus 

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

Jeigu norite turėt {eras rūbus pi
lei, tad ateikit pis rus.

Taipgi išvalom ir išprosinam vi
sokias Vyrų ir Motery drapanas.

Tikras Jūsų brolis lietuvys

Budrecluls
'222 W. Broadway, ir 20 Amas St., 
80. Boston. Mass. Montello, Mass 

Telefonas: 80. Boston, 21013.

CREST KENDŽIŲ
o ji niekad nepamirš jus,___
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 Broadvvay
gSO. BOSTON, MASS.

- n

$19 DYKAI!
Perkant laikrodėlį tiesiog iš dirbtuves, suvedina

te mažiausiai 19 dolerių todėl, kad kiekvienas parda 
vėjas nuo Jūsų pareikalaus 25 dol. už ra patį laikro
dėlį. kurio ypatinga kaina išdarbystės tik 6 dol.

Jaigu nvri nusipirkt sau vieną 25 dol. laikrodėlį 
už 6 dol.. tai iškirpk šitą pagarsinimą ir prisiųsk 
mums su savo pilnu adresu, o męs išsiųsime tuojau 
laikrodėlį gražioje plusir.ėje dėžutėje dėl apžiūrėji
mo be jokio primokėjimo.

Męs užtikrinam. kad perkantis nuo musų laik
rodėlį. neturės nė jokio riziko dėlto, kad gali apžiū
rėt laikrodėlį, ar yra tokis. kaip męs garsiname. 
Jeigu persitikrinsi, kad musų laikrodėlis yra tikrai

vertas 25 dol. ir yra 14K Gold Filled gvarantuotas per išdirbtuvę ant 20 metų su 
visam sviete pagarsėjusiais viduriais, tada užmokėk 6 dol. ir keletą centų už 
prisiuntimą. Męs pataisom musų laskrodėlius per 20 metų be jokio užmokesčio j 
arba išmainom ant kitų. Kas pareikalaus, taA męs išsiųsim musų didelį iliu-1 
struotą katalogą dykai. (40)

NATIONAL COMERCIAL CO.
90_92 W. Broadway, (Dep. 31) New York, N. Y

uAmerikos Lietuvis”

SZAUN SU NUSIMINIMUI!

i

i* 
*

'.r.

jam
— Klausyk, monsieur, noriu ma- 
tyties su ponu prezidentu. Sar
gas išvertė akis, bet greit supra
tęs, kad prieš ji stovi koks tai 
augštas svetimžemis. sako:

— J^gnsĮęy.r Poincarg ... Au
Bordeaux au Bordeax- ''*>
Pasirodė, kad besiartinant vo

kiečiams prie Paryžiaus, prezi- sieur! (Augšto luomo asmuo, po- 
dentas su visais savo didžiū
nais. persikėlė jau kelios dienos 
atgal į Bordeaux, apie ką aš su
vis nebuvau girdėjęs. Ėmiau 
jieškoti vietos iš kur galėčiau ir 
aš pasikelti augštyn ir skristi i 
Bordeaux’ą. Besivalkiodamas 
taip išalkau ir nuvargau, kad 
net pilvas pradėjo griežti maršą. 
Įėjau vienon puikesnių gatvių ir 
kad nutildyti pilvo muziką užė
jau Į kavinę. Man besėdžiant ka
vinėj teko turėti štai kokias dis
kusijas su vienu nutukusiu, sto
rapilviu. franeuzu. Jis sužino
jęs. kad aš Rusijos pavaldinys ir 
sako:

Rusija tai didelė šalis! Sako, 
kad per ją galima traukiniu va
žiuot ištisą mėnesi vis Į tą pačią 
pusę, o tečiau iš jos rubežių da 
neišvažiuotum.

— Mėnesi ne mėnesi — atkir
tau — bet pora savaičių reiktų 
važiuot.

Francuzas užsirūkę cigarą — 
aš papirosą ir sako:

— Rusija tai galinga šalis! 
Sako, kad Rusija gali išstatyt 
8 milijonus kareivių!

— Aštuonius ne aštuonius — 
atsakiau

Francuzas siurbtelėjo jam pa
duotą stiklą alaus ir vėl sako:

— Rusija tai milžiniška val
stija! Sako, kad Rusijoj išge
riąs kievienas gyventojas po 40 
kibirų bačką degtinės per me
tus.

— Po bačką ne po bačką—sa
kau nusišypsojęs — bet po kele-

ne)
Už minutės Įėjo kitas ir tre

čias ir... o šventasis Jackau, ką 
aš girdžiu I Gi visi tris ėmė šne
kėti grynai lietuviškai I... Nekaip 
kitaip, tai bus Gabrio nuopelnai, 
tai jis pakėlė ir išgarsino musų

bet apie 4 gali !

Misa.

Naujas, bepartvvės pakraipos, žinių, politikos, mokslo ir dailės 
savaitinis laikraštis. Talpina daugybe žinių ir šeip naudingų 

pasiskaitymų. Išeina ketvirtadieniais SVorcester, Mass.
Kaina metams tik $1.50, pusei metų 75 centai.

Vieną nummari pažiūrėti sunčiame už dyką. 
RAŠANT MELDŽIAME PADUOTI AIŠKIUS ADRESUS.

M. PALTANAVICIA,
IS Millbury Street, WORCESTER, MASS.

gramafonas ant IšMOKESNIO 
10 CENTŲ KASDIENA.

eipu apsiimate mokėti po 10c. kas- 
tai išsiusime Jums ant išmokes- 

labai puikų Gramafoną sykiu su 
rekordais (32 kavaikais) visokių 

dainų, valcų. maršų ir t. t., kuriuos 
patįs išsirinksite. Gerumas musų 
pramafonų jrvarantuotas kiekvienam 
rašyta pvarancija. Išsiųsime naujus 

.specijališkus rekordus Lietuviškus, 
Lenkiškus. Rusiškus ir Maža-Rusiš- 
kus. Rašykite tuojaus reikalaudami 
katalogų ir paaiškinimų įdėdami kra- 
sos ženklelį atsakymui: (42)

Liberty Commercial Co.
233 E. 14 ST., NEW YORK. N. Y.

PIKNIKAI labai madoj, bet kas iš tų 
j--— tenai nėra

LEIDĘS IR VYRAI—KYP KVAIT!
Dabar tik išėjo iš spaudos to garsaus saliun- :į 
kyperio “spyčiai” ir kitos fonės. Kas nori | 
linkmsai praleisti laiką ir prijuokinti savo ± 
draugus tegul tuojaus reikalauja knygos:

DŽIAN AAMBOS SPYCIAI
Daugiau juokų, negu saliune alaus

Knyga apistori, gražiais viršeliais ir su 
Džian Bambos feisu arba veidograpija. 
Joje telpa netik Džian Bambos spyčiai, 
bet ir šiaip daug kitokių juokų

KAINA TIK 25 CENTAI.
Pinigus galima prisiųsti per money orderį arba suvyniot kvoterį į popie- 

rėlę ir įdėti į gromatą. Adresuokite taip:

“KELEIVIS” J
28 Broadway, So. Boston, Mass. |

yra 
ko-

PATERSON, N. J.
Kunigas aiškino tautos rei

kalingumą, bet pats ne
žinojo kas yra 

tauta.
Vietinis klebonas kunigas 

Strazdas parengė prakal
bas, jis pats ir kalbėjo. Te
ma, kaip jis pats sakė: "Rei
kalingumas tautystės.” Pa
sakė, jog su socijalistais jis 
nesutinkąs, nes tie nepripa
žįsta tautų.

Jeigu socijalistai nepripa
žįsta tautiškumo, kaipo 
priežasties, karių ir neapy
kantos ir neina prieš kitus, 
tai pripažįstąs jiems tiesą,, 
esą, tautos panaikinti nega
lima, nes buvo bandoma tū

rių krikščionių padaryti vie- 
nodumą tarpe tautų tikėji-

i

25,000 Kat®M®«u
Užlaikau gramafonus su lietuviš

koms dainoms. Kožnas rekordas kaš
tuoja tik 75c. Jeigu nori mano kata
logo, tai prisiųsk už 3c. pačtinę štam
pą, o apturėsi didelį ir puikų katalo
gą, kuriame rasi visokių geriausių 
Armonikų, Skripkų, Triubų ir daugy
bę kitokių Muzikališkų Instrumentų. 
Istoriškų ir maldų knygų, kokių tik 
randasi lietuviškoj kalboj. Reikalau
kite visokio tavoro pas tikrą lietuvį, 
o gausite teisingus tavoruns. Rašy
kite tokį adresą:

W. S. Waidelis
112 GRANO ST., BROOKLYN, N. Y.

Gražių popierų gromatoms rašyti 
su puikiausiais apskaitymais ir dai
nomis, su drukuotais aplink konver- 
tais, tuzinas 25c., penki tuzinai už 
1 dolerį.

TAUPYKIT PINIGUS
Darydami alų namie. Prisiųskit 

mums 3 dešimtukus ir už 7c. štampų 
lėšoms padengt, o mes nusiųsim 3 pa
kelius ’’Ambrew Beer Powder” pada
rymui 18 galionų puikiausio alaus. 
Jus galit tai padaryt bile kur ir bile 
kada, reikia tik vandens pridėt ir į 
5 minutas alus gatavas. ”Ambrew’’ 
pauderis padarytas iš geriausių mie
žių ir Bohemijos apynių. Bravorai 
vartoja tą patį. Tūli musų kostumie- 
rių sako ”Amzrew’’ alus geresnis už 
bravorinį. Mes da nusiųsime pada
rymui 5 kvortų geriausios degtinės ir 
5 kv. vyno. Mums reikia agentų 
tiems daigtams pardavinėt. Pelnas 
geras. Tą galima nešioti kišeniuje. 
”Ambrew” padarytas sulyg ”pure 
food” įstatymų, pardavinėjimas ir 
išdirbimas niekad nebuvo uždraustas.

Adresas: (41)
PAUL GATCH AMBREV, 

Extract Agency, P. O. Box 
LINNTON, ORE.

Kraujo Valytojas ...........
Gyvasties Balsamas .... 
Nervų Stiprintojas.........
Vaistas nuo vidurių .... 
Nuo kosulio.....................
Nuo gerklės skaudėjimo 
Skilvinės proškos............
Pigulkos dėl kepenų ... 
Nuo galvos skaudėjimo 
Nuo kojų nuospaudų ... 
Nuo dantų gėlimo...........
Nuo peršalimo ...............
Plaukų stiprintojas........
Linimentas arba Expelleris 
Anatharvnas plovimui.........
Nuo kirmėlių...........................

........... 81.00 

......«• 75c 
50c irSl.OO 

50c. ir 81.00 
. 25c. ir 50c

25c. ir 50c 
...........81.00 
............. 25c 
.................25c 
. 10c. ir 25c 
................. 10c 
..................25c 
. 25c.ir 50c

25c
25c
25c

I)el išvarymo soliterio 
Dėl lytiškų ligų .. 
Nuo Reumatizmo 
Nuo kojų prakaitavimo 
Gydanti mostis.............
Antiseptiškas muilas . 
Antiseptiška mostis .. 
Nuo dusulio.................
Proškos dėl dantų ... 
Nuo kosulio dėl vaikų 
Kastorija dėl vaikų 
Nuo viduriavimo .. 
Kraujo Stiprintojas 
Gumbo Lašai...........
Nuo plaukų Šilimo. 
Blakių Naikintojas 
Karpų Naikintojas.

. 83.00 
50c. ir 81.00 
50c. ir 81.00 

...........25c 

...........50c 

...........25c 
.....•.25c 

.......... 50c 

.......... 25c 

.......... 25c 
10c. ir 25c 
.......... 25c

50c’i’rSLOO 
............50c 
.............10c
.............. 10c

Specijališk* tikrai lietuviška Trejanka arba Trejos Devynerios 25c

Taip pat ii Lietuvos pargabentos visokios Lietuviškos gydančios žolės, Saknįs Ir L L, kokios 
tik yra žinomos ir žmonių vartojamos.

Reikalaukite prlslantlmo Katalogo s« raksą gyduolių aprašymais.
Kreipiantiemsiems per laiškus arba asmeniškai duodame tikrai sąžiniškus ir teisingus 

patarimus kiekvienoje ligoje.
Jeigu |umt brangi yra jusy sveikata, tai tuojau* reikalaukite gyduolių, rašydami arba 

atsilankydami j LIETUVIŠKA APTIEKA

VINCAS ’JyDAUNOR A

85.

_____ _____ APT1EKORILS229 Bedford Avė. Brooklyn, N. Y. J
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Miestu ir valstija I

StreetNo.

; ♦

lauko.

I
I

8«XA8 adresas:
Pavarė ė ir vardas.

Bertom ir apielinkės Lietuviai, tėaylat!

sauJis adbe-as: 
Pavardė .r vardu..

t

) aKorespondencijos

sa- jl

SKAITYTOJU ATIDAI
Mainyd*zi adre*f. pranešk it redakcijai per atvirutę, pasilaikydami 

žemiau* nurodyto* fo.-mc*. Jeigu kuriem* per atvirutį necaranku pripil- 
dyku ta blar.£} ir prisiųskit redakcijai. Adrsesj ma ryami itatvčs vardį p* 
rašykit raidš į‘raiaj taip, kaip užrašyt* ant tos gatvė* kamyo, tada išveng
siu: daug ntsmagumų ir patįs gausite visada laikraštį

PERMAINAU ADRESĄ

t

2.IK.14.

Laiškai iš karės
V.

Paryžius.
Keleivieciams, Bostone.
Prisižiūrėjęs gerai vokiečių- 

franeuzų mūšiams ir nebegalė
damas pernešti visų tų karės 
baisenybių — apžiurėjau savo 
lietsargi ir jau bučiau dumęs 
stačiai Vilniaus link, tik štai ne
tikėtai gaunu nuo jūsų iš "Kelei
vio" redakcijos, nepaprastą ži
nią. jog musų tautietis Gabrys, 
kuris taip išgarsino Paryžiuje 
musų tautą (Paryžiuje vien apie 
lietuvius tik ir bekalba), tapo 
vyčių generolu ir neužilgo, su 
visa savo juodąją ..lietuviško 
vaisko” armija, pribus franeu
zams i pagalbą.

— Kaip puiku! — manau sau 
— juk dabar lietuviai tai jau 
tikrai pragarsės visame pasau
lyj. o sumušus vokiečius, caras 
jau be jokios abejonės, užtikrins 
Lietuvai autonomiją!... Turiu 
kuogreičiausia važiuoti Pary
žiun ir pranešti tokią garbingą 
naujieną prezidentui Poincarei.

Už dešimties minutų jau bu
vau prie Paryžiaus. Pamačiau, 
kad vokiečių armiją franeuzai 
pliekia be pasigailėjimo ir veja 
iš Francuzijos. Kulturingujų 
vokiečių mušiu pėdsakai, leng
vai galima buvo patėmyti žiū
rint. netik i išdegintus sodžius ' 
ir sugriautus miestus, bet ir žiū
rint i užmuštųjų moterų, vaikų 
ir senelių lavonus.

Sulaikiau savo lietsargį ir lai
mingai nusileidžiau prie vartų 
Elizejaus rūmų, kuriuose gyve
na Francuzijos galva-preziden- 
tas Poincare ir atsistojęs 
vartų paskambinau varpelį.

Neužilgo išėjo sargas.
— Bonjour — sakau aš

prie

tą kibiru pripifola kiekvienam. 
Francuzas užsidegė naują ci

garą ir truputi patylėjęs sako:
— Rusija tai didžiulė šalis! 

Sako, kad Rusijos biudžetas 
greit sieksiąs 4 milijardus rub
liu.

— Keturis ne keturis
kau jam— bet 2 milijardai tai 
jau bus suviršum.

Francuzas užbaigęs alų da- 
dėjo:

— Rusija stebėtina šalis! Sa
ko. kai Rusijoj teisę karėj su Ja
ponija parsidavusius generolus, 
tai ant apkaltinamųjų suolo sė
dėję keli šimtai generolų.

— Keli šimtai ne keli šimtai! 
ukau — bet kelios dešim- 

eisingai buvo tęsiama.
Francuzas pašaukė kitą stik

lą alaus ir sako:
— Rusija tai tikras šiaudų ku

lis! Sako, ten daugiau yra suriš
tų retežiais žmonių, negu pas 
mus Francuzijoj kviečių pėduo
se šiaudų, o kalėjimuose dau
giau politiškų kalinių, negu pas 
mus kazarmėse kareivių.

— Daugiau ne daugiau — at
rėžiau — tečiau visgi Sibire re
težiais surištų yra daug, kalėji
mais ji taipgi gana turtinga.

Francuzas pamėgino iš ant
ro stiklo alaus, apsilaižė ir sako:

— Rusija tai garsi šalis! Sa
ko, kad po Rusiją važinėja kelio
lika traukinių su atsišaukimais 
kviečiančiais prie žydų skerdy
nių.

— Traukinių ne traukinių — 
ėmiau ginties — bet keletas pė
sčių juodašimčių visgi nešioja 
atsišaukimus žydus piauti.

Francuzas apsišluostė sau ”pi- 
zionomiją” ir pridūrė:

— Rusija tai šauni šalis! Sa
ko. rusų apšvietos ministeris 
Kasso, vienu plunksnos pabrau
kimu išmetęs gatvėn 12.- 
700 medicinos akademijos stu
dentų.

— Iš kurgi 12.700! — atsa
kiau jau pykdamas — 1270 tai 
tikrai buvo iš akademijos pra
šalinta. tečiau vienok, perpra
šau tamstą, tasai ministeris bu
vo vokietys...

— Argi ištikro ? — sušuko nu
stebęs francuzas — Tik žiūrėk 
tamsta, kas tai per stebėtina ša
lis, netgi ir apšvietos dalykuose 
su savo asilais apseit negali...

Kasžin kuomi musų ginčai bu
tų užsibaigę, jei kavinėn nebūtų 
Įbėgęs koks tai ”jagomaščius” 
šaukdamas: — Vive la Lithua- 
nia!

Kas? kas? ”Lai gyvuoja Lie
tuva”? kas tai butų per vienas 
tasai "jagomaščius.” Neišken
tės pašaukiau kavinės tarną ir 
klausiu — išpalengvo, kas tai 
per vienas, tarnas man ir sako:

— Grand homme d’etat. mon-

SUSI

tis. tai f

i

tautą, taip augštai. kad net iran- 
euzai ėmė lietuviškai šnekėti 
— manau sau vienas.

Vėliau pasirodė, kad tai ne 
franeuzai, bet lietuviai: virėjas, 
kurpius ir vežėjas (o vienok Pa
ryžiuje ir to sunku dasitarnau- 
ti.) Pasinaudodamas gera pro
ga ėmiau teirautis apie garsųjį 
Gabrio biurą.

— Turbut — sakau — girdė
jote. ar labai-gi musų tautiečio, 
profesoriaus vardas skamba ir 
ar negalėtumėt nurodyti man jo 
biurą, norėčiau tą garsiąją Įstai
gą nors bent ištolo pamatyti. Jie 
pažiurėjo Į viens kitą ir vienas 
jų. virėjas, sako:

— Jokio lietuvių biuro čia nė
ra.

Bet kuomet aš nurodžiau ad
resą ir išaiškinau, kad p. profe
sorius. biuro užveidzėtojas. tik
rai gyvena Paryžiuje ir dabar 
važinėja po Ameriką organizuo
damas "lietuviškąjį vaiską” ir 
bučiuodamas kunigų skvernus, 
tai antrasai, kurpius ir sako:

— čia gyvena koks tai p. Par
šelis. bet tai ne profesorius, o tik 
paprastas makliorėlis ir jokio 
informacijų biuro neturi, tik 
turi mažą 13 augštyj kambarėli 
ir rašo franeuzams brošurėles. 
kurias jie skaito sėdėdami... tu- 
pyklėse.

— Na ir ką sakysite! O vie
nok jis Amerikoj skaito save vi
sų lietuvių karalium...

Kalbos mes nebedabaigėm. 
nes Įbėgęs koks tai išdžiuvęs i 

francuzas. frake ir su cilinderiu 
suriko:

—Franeuzai sumušė vokie
čius !..

Visi pradėjo ploti delnais ir 
šaukti: "Vive la France", net! 
man ausyse ėmė gaidukai gie
doti ir aš apleidžiau kavinę.

Rytoj važiuoju Vilniun.
Velnių Ponaitis.

Mirstae ir valstija................................................... ........................................................

Pasak^a: Kiekvienas “Keleivio’’ikaiiytcjas $a!i žirot ktda prertumerat* 
už laikraštį pasibaigė išvijai t ant adreso ravdcro sklypelio, kur gale skai
tytojo pavarcės yra numeriai. Ant keno adteso atovi numeriai 28-4, reiškia 
kad pas:balę a su laikraščio No.28 1914 rr. Kurių pavardės gale stovi 15-4.

u acetatai Šsibaigė su la:kr. Jio.15 ir turi atnauj:nt ar paprašyt redak- 
kad nesulaikytų. Taigi gerbiamieji skaityte.*:. atkre pKit atica ant 

urodyn •; ir satyrine’ save prertn er?’ą *ŠŠ’H t w!i ’ttj stsilj.jkne
Su rscarba ‘•KELEIVIO*’ A dm inistracija.

J. ANDRIUŠIS
Geriausia lie- : 
tuvy*

Fetegrafistas į
Traukiu pa- • į 

veikslus gra- I i 
žiai ir pigiai j i 
nežiūrint skir- į į 
tamo oro. Ant < į 
kiekvieno tu- ; t 
žino paveikslu j ■ 

prided am BOVAJiŲ vienj didelį.: 5 
Esant reikalui einam fotografuoti į ; t 

[namus. Paveikslai artistiški!
J. ANDRIUŠIS

453 Bruadway. So Boston. Mass. i ’ 
---------- UėXMCOXIOIOKIGE

geriąmį

Eliv, Vyną, Likimus N 
kitokius gardžius gėrimus 
o taipgi ir geriausio taha* 

ko Cigarus.
Meldžias:e užeiti o viMdoe mite 

gražų patam*vis:j.

: 362 2nd st, Si. Butin.

V eiksmas 2-ras: Operos 
kambariai; vieta "pagar
bos" vakarienei ir nakvy
nei.

Į Veiksmas III: (Ant ryto- 
i jaus) Tyrinėjimas "talen- 
tų;” scena II: Tikrasai "te

atras.” (Uždanga).
Dabartės apie jojo, t. y. 

‘"teatro" pasekmės, Pirmam 
j veiksme, antroje scenoje 
ikada pribuvo "dėdė režisie- 
i rius," tai vienas iš "aktorių" 
j taip persigando, kad varg- 
j šas net po lova pasikraustė, 

"dėdė" turėjo

ki bedieviai cicilikai. Ne, 
tai Rymo katalikų karštų 
fanatikų darbas, kurie tą 
savo "mokslą" paėmė nuo 
kunigų nešusių iki XX šimt
mečiui moralybės mokslą. 
Katalikų mokslas Šiand*en 
yra: bačka, dievas ir pešty
nės, nes juos kunigai tiek 
išmokino. Pirmeiviškų lai
kraščių skaitymas ir drau
gijų lankimus jiems yra 
nuodėmė, o prieš dorą nusi
dėti, tai paprastas daiktas, 

i Yra skaitančių "Keleivį" ir j 
; "Laisvę,’ tie ir prie draugi-' su kuriuom 
i jos priguli, o kurie neskaito ■ didelį vargą, pakol iš ten iš- 
visai, tie girtuokliaudami ■ prašė; trečiam veiksme, an- 
namuose "Sadomą ir Gamo- troje scenoje, 
rą” tveria.

1 Akušerka b
Pabaigusi knrsąWom*ns Medical į į 

Cvllege, Baltimore. Md.
Pasekminga: otliek* savo darbą i! 

prie gi m d.'* *n o. toipgi suteikia v:- it 
tokia, - pageibą invairiose ; ,
mot-r, :<f.—

F. Stropienė
•. ’> !•• -N’, MASS. į į

*j8080808080808080808G» I
--------------------------- 1

I

r
Gabijos” Choras, susidedantis iš 120 dainininkų, į- 

statys ant scenos puikią melodramą 

“BIRUTE”
ir Muzikališką KomedijąKAMINAIRHIS IR MALŪNININKAS”

Ketverge, I d. Spalio-Oct.. 1914 
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” $1.50; orchestroj 
po $1.00, 75c., 50c. ir 25c. Tikėtus galima gaut pas visus 
"Gabijos” narius.

Kviečiame visus, be skirtumo pažvalgų, atsilankyt ant 
perstatymų. Rengėju Komitetas..

SPRINGFIELD, OHIO. !
I

Darbai. Katalikų dora.
Pranešu visiems "Kelei- ‘ 

vio” skaitytojams ir kitiems * 
visiems lietuviams norin
tiems važiuoti jieškoti dar
bo, kad nevažiuotų į Sprin- 
gfieldą, ba važiuodami pa
darys sau nuostolių prava- 
žinėdami pinigus už dyką; 
o darbo vistiek negaus dėl
to, kad ir vietiniai darbinin
kai negali gauti jokiu bu
du, jeigu kada pagerės ir 
bus galima gauti, pranešiu 
per "Keleivį." Taipgi pami
nėsiu apie dirbtuves ir jų 
darbų stovį. Dabartiniu lai
ku Springfielde daugiausia 
darbininkų dirbdavo tarp- 
tautiškų kertamų arba plau
namų mašinų kompanijos 
(International Harvester), 
kada ji dirba vidutiniškai 
stovi darbe daugiau kaip 4 
tūkstančiai darbininkų, o 
dabar kažin ar dirba kokie 

<3 šimtai, nuo vasario mė- 
1 nėšio šių metų ir nežada 

f- pradėti pirmiau, kaip nuo 
kovo mėnesio, 1915 m.; o gal 
tie prižadai ir toliaus tęsis, 
nes perviršiaus (stock) turi 
užtektinai dar ant kokių 6 
metų. Keli mėnesiai atgal 
vienas Springfieldo reporte
ris pranešė ”The Morning 
Sun” apie tai, kad visos 
Springfieldo dirbtuvės turi 
perviršiaus ant kokių 6 me
tų. Antra po jos seka Ame- 
rikos sėjamų ir sodinamų 
mašinų kompanija. Tos 
kompanijos dirbtuvė stovė
jo 3 mėnesius iš pavasario, 
nuo liepos pusės pradėjo 
dirbti po 5 dienas į sąvaitę. 
Dabar ir vėl pradeda darbai 
silpnėti. Kitos dirbtuvės 
stovi beveik visiškai, arba 
dirba visai mažai. Darbai 
daugiausia liejyklose, mol- 
deriai uždirba per dešimtį 
dienų po $9.00 ir $13.00, ir 
nekurie dar gauna po $24.00 
į 10 dienų, bet labai mažai, 
kurie gautų daugiau. Pap
rasti darbininkai labai ma
žai gauna išdirbti, po 50 va- 
valandų į sąvaitę, daugiau- 

V šia 36, 34 ir 27 valandas. Bet 
tikimės, kad neužilgo ir to 
neteksime.

Nors miestas nedidelis, 
tiktai 60,000 gyventojų, bet 
bedarbių gana daug maty
tis.

Dar reikia priminti apie 
lietuvių apsiėjimą ir papro
čius. Yra maždaug apšvies- 
tesnių, bet yra pusėtinai Be
nedikto IX pasekėjų. Čia 
yra paprotis pardavinėti 
slaptai šventadieniais alų. 
Viena gatvė, Harrison pa
čių lietuvių yra praminta 
"Lietuvių Žvėrinčium," an
glai taipgi vadina "Menage- 
rie." Tokis slaptas svaigalų 
šinkavimas platina naminę 
arba šeimyninę prostituciją. 
Nuolat tenka matyti, kaip 
vyras guli kur nors nuvir
tęs į purvyną girtas, vaikai 
be priežiūros laidokauja, o 
moteris drapanas užsivertus 
guli kur skersai lovos nuo
ga; o vyrukai dalinasi nuo
gu kunu, nes, mat, kiekvie
nas iš jų nori pirmas nuo
gą pridengti, iš to kįla ir pa- 
kaušaliogija. Taigi tokiose 
aplinkybėse esant tankiai 
turi pribūti ir "zakristijo
nas" surinkti savo parapijo
nus, o jei dar kuris gerai bė
ga, pakol pagauna nemažai 
šūvių turi išdarkyti. Atsi
tinka ir da geresnių baikų. 
Yra buvę, kada moteris iš
sineria vidutiniškai, o susi
rinkusieji tuštyti bačkutes, 
sportukai vieni palaiko, o 
kiti vidurije aslos tarpe vai
kų ir kitų tokių moterų mė
gina "išbenediktuoti,” arba 
Benedikto IX palaiminimą 
duoda. Nemanykite, kad 
tas darosi nuo vienos bačku
tės ar bonkutės, ne, nema
žiau kaip 2 ir siekia iki 8.

Nemanykite, skaitytojai, 
kad tas gyvuliškumas 
sumanytas ir jį atlieka

):

4 Ant 21 
akmens

Gelžkelio laikro- ; 

Jis Sriubelių už
sukamas, vyris-, 
ko didumo, ant 
20 metų auksuo
tas su išrašytais 
dubeltavais vir
iais. Labai tei
singai eina ski- 

I riama. ^^.ungai geležinkeliu važiuo
jantiems žmonėms, kuriems reikia vi- 

t suomet tikras laikas žinoti. Gvaran- 
i tnotas ant 20 metų Ypatingas pasiu- 

: Ujimas. Męs išsiųsime šį laikrodfil; 
j ant kiekvieno adreso už $5.75 C. O. D 
' ir persiuntimo kaštus, su teise jums 
viską peržiūrėt. Jei busi neužganė
dintas, nemokėk nė cento. Atsimin
kite, jus užmokėtumet už tokį pat 
laikrodėlį apie $25.00, jei pirktumėt 
kitur. Puikus auksuotas lenciūgėlis 
ir kabutis dykai su kiekvienu laikro
dėliu.

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

Uetuviszkas D-ras H Zistf
7 Parmenter St

Boston, Mass. 

Visokias ligas gy 
dau pasekmmgia- 
usiai. Ateikit ne
šiok pas mane 1 
(repais į 
neikit į 
mano dt 
tos arba telefoną 
duok o ai atesiu.
Ofiso valandos 
Nuo 9 iki 11 ryte 
nuo 1 :ki 2 ir 0 iki 
8 vakare Telephone

a-6?SČ_PuoHiqoĮa auoųdopj, -aje^VA § 
Gyv. 155 Chestnut str., Chelsea Park /

viršminėtas 
"vadovas” arba "leading 

J. A. Dambrauskas.: man," p. J. A—is, "heroiš- 
' kai" sulošė pastarą sceną, 
kada nuo p. "suflerio” no
rėjo pabėgti. Tik ant ne
laimės — vienas iš paprastų 
"režisierukų” sustabdę ir... 
turėjo baigti savo rolę.

Na, ką, ką, vyručiai, bet 
jau šitokį "amatą" varyda
mi netik, kad išniekinat, pil
noje to žodžio prasmėje, so- 
cijalizmą, bet paniekinat 
patįs save visuomenės aky
se, ir teršiat visą lietuvių vi
suomenę statydami jąją že
miausioje gemblerių vieto
je! Ar tai tokiu budu jus, 
brolužiai, norite pritraukti 
prie socijalizmo ir taip jau 
visokių "dvastėvių" suklai
dintą visuomenę? Tad, var
dan žmoniškumo, vardan 
šio XX amžiaus kultūros ir 
civilizacijos, meskite tą ne
švarų ir nedorą, žmogaus 
vardą žeminantį "amatą," 
būtent: 
stačiau 
stengkitės — turit stengtis 
— sukulturėti, tapti žmonė
mis, bet ne žmogiukais, lili
putais, o jei jus to neda
rysite, tai neišdrįskite būti 
socijalistų tarpe ir dengties 
šventu socijalisto vardu. 
Socijalizmą gerbianti visuo
menės dalis žiūrės (o gal nė 
žiūrėti nenorės), į jus su 
panieka, su neužsitikėjimu, 
kurio jus, deja, nebesat ver
ti!

Ar mes tik nesam, anot 
gerb. Gerbačevskio, 
gėrę" 
mes duodam savo gyvenimu 
pavyzdį kaip reiktų ir kaip 
turi gyventi musų tamsieji 
broliai? Anaiptol! Tik ap- 
svarstykit, jus atstovauda
mi XX amžiaus kilčiausią ir 
moksliškiausią idėją, kuri 
skelbia mokslą, tiesą, ir lai
svę, kuri, sakau, pasmerkia 
visus prietarus ir burtus, 
prisidengę tais netiesos ir 
burtų šidais, kokiu yra ka- 
ziriavimas, plėšiat, sukat, 
su pagelba burtinių gabalė
lių popieros kruvinai uždir
btus savo brolių darbininkų 
centus! Kokią tiesą, kokį 
įgaliojimą tie sukeverzoti 
popiergaliai duoda jums 
prie artimo turto? Ar-gi 
ne monai, ne burtai?! Juk 
tai stačiai burtinė vagystė! 
Vagystė yra daroma su gin
klų pajiega. Ši-gi burtinė 
vagystė, yra daug bjaures
nė už tikrąją vagystę, nes 
atliekama su pagelba burti
nių popiergalių — kazirių.

Tai tiek šiuom tarpu.
Jėznas.

1967—3 Ricbates*

VVILKES-BARRE, PA. 
"Heroiškas teatras.” Polici

jos nuovadoj sulošė 3-jų 
veiksmų komiškai-dra- 

matinį farsų.
Bešališkumas ir teisybė, 

tai dvi taisykli, kurių nė 
vienas neturėtų užmiršti. 
Mes socijalistai einame tei
sybės ir tobulumo keliu. 
Persekiojame klerikalus, 
veidmainius ir visus teisy
bės priešus bemielaširdin- 
gai ir skaudžiai plakame 
juos už garbinimų tamsos ir 
prietarų, bet jei musų tarpe 
atsiranda ”smaladušių,” ku
rie savo tamsiais darbais 
teršia švenčiausį socijaliz- 
mo vardą, tai tokius mes 
jau be jokio pasigailėjimo 
turime persekioti ir skau
džiai persekioti, kol jie ne
pasitaisys ir neišsižadės sa
vo blogų siekių ir Įpročių.

Musų wilkesbariečių soci- 
jalistų tarpe taipgi radosi 
panašių ”smaladušių,” pse- 
udo-socijalistų, kurie savo 
juodais darbais pralenkė 
net (o gal dar ir nekartų 
pralenks? kas žino!...) kle
rikalus ir... Na Įspėkit ką? 
Gi, paprastus karčiaminius 
Jurgius, Jonus ir kitokius 
parapijonus!... Netikit? Pa
klausykit !

Rugpiučio 29—30, t. y. 
iš šeštadienio Į sekmadienį, 
apie 12:30 vai. nakties, mu
sų pseudo-socijalistai po va
dovyste žinomo susidemora- 
lizavusio visuomenės akyse 
p. š—ko ir jojo darbų mora- 
lizatoriaus p. J. A—io, susi
rinkę pas tūlų X., sulošė ko- 
miškai-dramatinį farsą po 
vardu: "Lygybė,” arba
"Kiek išloši, tai tavo.”

Buvo šitaip. Visi viršmi- 
nėti "veikėjai" (vardų ne
galėjau visų sužinoti, nes 
kaipo aktoriai, tai visi turė- 
o pseudonimus; mat, kas 

kokią "rolę" lošė, tokį var
dą gavo, pagal veikalo. Nė 
ant "programos" nepažymė
jo), susirinkę pas tūlų 
"veikėją” ant So. Grant gat
vės, laikė viršminėto teatrė- 
lio "repeticijų.” Bet patar
lė sako: "Nėra tokios lai
mės, kurią pasiektum be ne
laimės;” taip buvo su virš- 
minėtais "veikėjais” ir jųjų 
"teatru.” Kada jau "repe
ticijos” ėjo pilnam smarku
me štai Įpuola Į jų tarpą ne
prašytas "dėdė" "režisie
riaus" rolėje, užvestas tūlos 
"nedraugės" moteries, ku
rios vyrą minėtieji "akto
riai" "lygino,"— na ir... at
važiavus "karietėlei” suso
dinta visus ”veikėjus,” nu
vežta tikron "Grand Opera 
House,” kurioje, vietoj, kad 
”gerb. aktoriams” iškelti 
"pagarbos" vakarienę, su
teikė net ir nakvynę. Ant 
rytojaus-gi įvyko tikrasai 
"perstatymas."

Minėtas "veikalas” suside
da iš 3-jų veiksmų ir 6-šių 
scenų:

Veiksmas 1-mas, scena I: 
traukimas iš žmonių kruvi
nai uždirbtų centų, arba 
"lygybė." Scena II: Pribu
vimas nelaukto ir netikėto, 
nekviesto režisieriaus ir iš
vežimas pirmo "lošėjo." 
Scena III: "Karietėlė” ir iš
vežimas visos "vaidintojų" 
trupos.

I

LIETUVIAI
Užsirašykite

Dr. B. 6. KERHICK
LIETUVIŠKAS D-RAS

Gydo visokias vyrų, moterų_______ ______ ir
vaikų ligas; net ir chroniškas ligas. 

Priėmimo valandos: nuo 1 iki * 
po pietų ir nuo 6 iki 9 vakare. (13) 

Telefonas.

259 KerrcvEr st, Bostcn, Mass

i

K. 15

EXTRA:

KAUJIEROS”
Šiuomi prisiunčiuS

Pirmą Lietuvių Dienraštį 

“NAUJIENOS” 
Kuris jau eina nuo S Rugpjūčio kasdien.

‘NAUJIENOS" praneša naujausias ir teisingiau
sias žinias iš kares lauko ir a be Inai iš viso 
pasaulio — kasdien.

“NAUJIENOS” yra darbininkų laikraštis ir jos 
vedamos darbininkų dvasioje.

“NAUJIENOS” talpina darbininkams naudingus 
straipsnius ir žinias.

“NAUJIENOS” leidžiamos daugybės darbininkų, 
žmonių apšvietai ir jų gerovei, o ne pavienios 
ypatos ir darymui pašalinio biznio.

Prenumeratos kaina:
Chicagoje—per išnešiotojus 12 c. savaitėje. 

Pačiu siunčiant, Chicagoje metams $6.00; pusei 
metų $3.50. Kitur, ne Chicagoje. metams $5.00; 
pusei metų $3.00; dviem mėn. $1.00. Europoje 
ir Kanadoje met. $7.00. Pavienių num. kaina 2c.

Išpildyk šit* blanką ir prisiąsk kartu su pinigais.

' 1841 $. Halsted St., Chicato, IIL
------------ už “NAUJIENAS"

metus ir meldžiu jas siųsti šiuo adresu:

Pranešu visiems, kad aš važiuoju 
i į kitus miestus palaidot numirėlius ir 
l nė kiek brangiau nerokuoju, kaip kad 
i Jums palaidot vietiniai graboriai, 
bet visados paskaitau da pigiau. Taip
gi padarau už pigių kainų pomninkus 
arba kryžius ant kapų ir užlaikau 

I karietas ir automobilius visokiems 
j reikalams. Kvietkas parduodu ir pri- 
j statau į vietų pigiau, negu kiti.

S. BARACEVIČIA,
258 Broadway.__ So. Boston, Mass.

Telepnone: So. Boston 839-J.

I
M

PUIKI DOVANA
KNYGA SVEIKATOS bėk 
naujausio mokslo Ir kų rei
kia daryti apslrgrus, taip-p&t 
ir kur greit išsigydyti, ly
giai ta knyga

“DAKTARAS"
parodo, kaip 
nuo Ilgų apsi
saugoti.

„amatą, 
kaziria^imą, arba 
- vagystę Į šalį ir

Ei, Vyrai, visi pas

YUDEIKO!
Jis užlaiko gerų Reetaarae|j% vi

sokios rūšies Alau, Degtinės. 

Tyne ir Cigarų.

Prie*ramiausia ir parankiausia 

vieta lietuviama.

304 Iruta! Ir 251 I struti, 
SO. BOSTON, MASS.

deda L. Točionis ir kiti ir 
! nurodo, kad tautiškumo 
klausimas neišrištas. Už- 

i klausus kas-gi pagaliaus y- 
ra tauta? Kunigas ėmė aiš- 

1 kinti neva prigimties moks
lu, jam patėmyta, kad tai 
aiškinąs zoologiją, tuomet 
kun. atsako, jog tautų išsi
vystymas yra surištas su zo
ologijos dėsniais. Aiškino, 
aiškino ir galop pasakė, kad 
jis lietuviškai negalįs pasa
kyti kas yra tauta.

Taip tas klerikališkai-tau- 
tiškas cirkas ir užsibaigė. 
Nors klerikalai nieko nesu
prato, tečiau visi džiaugėsi 
iš kunigėlio "mandrybės," o 
socijalistams, girdi, mes už 
tai parupinsim žalių kiauši
nių. Ten buvęs.

i mo dalykuose ir tas pasiro
dė be pasekmių. Toliaus 
darodinėjo, kad kalbos ir 
skirtingos tautų ypatybės 
priaugo sykiu su žmogaus 
krauju. Socijalistams nie
ko neužmetė, tik pasakė, 
kad sulyg jo, tai socijalistai 
daro, esą, kaip tūla moteris, 
kuri pasirūpino tris šmočiu- 
kus cukraus savo sergan
čiam kūdikiui ir pasidėjus 
cukrų kažin ką pradėjo dir
bti, o kitas sveikas vaikas 
vis klausia, ar gali imti cu
kraus, ir moteris buvusi taip 
užsiėmus savo darbu, jog 
atidavė visą cukrų, kad tik 
jos netrukdytų ir tik vėliaus 
apsižiūrėjo savo klaidą; 

•taip esą ir socijalistai. Įsi
gilinę į savo politiškai-eko- 
nominį klausimą atiduoda 
viską kitiems. Pabaigęs 
klausia, mažu kas nesutin
ka, lai atsiliepia. Atsistoja 
E. Kinderas ir klausia, ar 
pavelis jam kalbėti, kunigas 
ir pirmininkas sutinka. Kin
deras kalba. Jis sako, kad 
socijalistai niekur ir niekad 
nebandė tautos panaikinti. 
Socijalistai kalbų ne ideali
zuoja, nes kalba nėra jokia 
idėja, bet įrankis atsiekimui 
idėjų. Idealizavimas kalbų 
veda prie karių ir pradeda 
apie senovės ir dabartines 
kares. Keli fanatikai pra
deda eiti iš salės, salėj pakį- 
la bruzdėjimas, kalbėtojas 
pertraukia kalbą, kunigas 
malšina žmones sakydamas: 
"Broliai, taip tai nekrikščio
niškai, aš matau, kad tai 
mano parapijonai išėjo, aš 
tokius ir susitikti gėdy
siuos." Apsimalšina, kal
bėtojas tęsia toliaus: "Tau
tiški jausmai yra tik dulkės 
— pauderis, kuriom dulki
nama žmonių akys, kad jie 
nematytų tikro dalykų sto
vio, kapitalistai dulkina pa
triotizmo dulkėmis, kad pri
siplėšti turtų ir laikyti dar
bininkus nuolatiniam nesu
tikime. Kunigai-gi dulkina, 
kad palaikyt prie tikėjimo, 
na, o socijalistai tomis tau
tiškomis dulkėmis nesinau
doja, bet visada stoja, apgy
nime darbininkų tiesų, tar
pe kurių kalbą-gi ir skirtin
gas žmonių ypatybes pripa
žįsta, kaipo prigimtą žmo
gaus savastį ir jei kas kėsi
nosi tą viską išplėšti,— jie 
stoja ir ginasi.” Drg. Kin
deras kalba labai greitai, 
matomai nori daug pasakyti 
į trumpą laiką, per ką kal
ba lieka be jokio efekto. Pa
baigoj kviečia visus ateiti 
ryt vakarą į socijalistų pra
kalbas, kalbėsiąs Pruseika.

Jam pabaigus kun. paru- 
gojo ant savo parapijonų už 
negražų pasielgimą, sako, 
man reikia rausti iš gėdos 
prieš Kinderą už jūsų pasi
elgimus, protingi žmonės, 
kad ir nesutinka su kitų 
nuomone, bet visada ramiai 
išklauso ir niekad ypatos 
garbės neįžeidžia. Toliaus 
užmeta tulus išsitarimus 
Kinderiui, būtent, neteisin
gai padarytus Kinderio at
sakus. Prie Kindero prisi-

Į
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TrrRiJsnrs:

“Keleivio” Kalendorius
1914 mitams jau atspauzdintas.

Šių metų kalendorius daug didesnis už 
pernykštį, 128 puslapių.

*MMMMMM4QIOIOIOIOIOiOIOIOIO>MMM3IOI(MO)IOIOIOI(MOb(>UlOIOBIOIOIOIOIOIBiaMMMMMi

Sveikata Brangiausi* Žmogaus Turtas. .
Jau nuo keliolikos metų Brooklyne-New York gyvuoja Vienatini Ir Dirt ii na ,la LIETUVlitCA 
APTIEKA Provizoriaas VINCO J. DAUNOROS, kurios tikslu yra apsaugoti savo vientaučius 
nuo visokių apgaviku ir gydyti juos tikrai geromis ir pasekmingomis gyduolėmis nuo 

visokių ligų ir kūno silpnybių.
LIETUVIŠKA APTIEKA savo ilgų metu 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:

Statistika:
Pasaulio kalbos — Ilgiausios ir didžiausios upės pasaulijs — 
Jur.-į didumas — Didžiausios pasauli j e bažnyčios — Mylios įvai* 
riose šalįse — Didžiausi universitetai Suvienytose Valstijose — 
Suvienytų Valstiją gubernatorių algos ir jų tarnystes laikas — 

Reikšme valstijų vardų — Ilgiausi pasauli j e tiltai.

Straipsniai, eilės ir paveikslai:
Kun. V. Dembskis (paveikslas su trumpa biografija) — Prabilk, 
o Laike (eilės) —* Gyvenimo drama (paveikslas) —' Nelaimės ir 
susižeidimai Kaip užlaikyt burn| — Jau brėkšta (eilės) 
Prietarai apie menulio įtekmę — Duokit man kankles (eilės) *— 
Moteris ir socijalizmas (paveikslas) —• Žiema ant pievos (eilės) *- 
Kas tai yra ugnis? Ūžkit, kaukit (eilės) —* Pirmutinis jūrių 
telegrafas *— Užtemki saulute (eilės) — Šis tas iš politiškos eko
nomijos mokslo — Dėdė damas ir ateivis (paveikslas) — Nema
nas (paveikslas) — Teologų mokslas — Kapitalistiško surėdymo 
aukuras (paveikslas) — Legališkoji kapitalistų tvarka (paveik 
slas) — Našlaičio tėvynė (eilės) — Lietuviai stabmeldžiai XVI 
šimtmetije — Ilga, plati, tvirta nugara darbininko — Vaizdelis 
iš streiko (paveikslas)— Čia ir dabar (eilės) — Jėzus Variavo- 
jeį— Milicija pasitinka streikierius (paveikslėlis iš streiko) — 
Musų žemė (eilės) — Legenda — Ateiviai j ieško darbo (paveik
slėlis) —Poeto laidotuvės (sceniškas vaizdelis) —Kaip atsirado 
raštas? — Juokai.

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

nereikia) ir užadresuokit: 4

KeMiis," 28 Brutai, St

JERSEY CITY,. N J.
Rugsėjo 6 d. L. P. Kliubas 

surengė prakalbas. Kalbėjo 
J. Neviackas "Laisvės" 
bendradarbis. Aiškino or
ganizacijų naudingumą ir 
antru atveju kalbėdamas, 

. nupiešė karės baisybes ir 
i priežastis. Prie kliubo pri- 
: sirašė 5 nariai.

J. Paserpskis.

ANYGOJ "DAKTARAS” aMfis 
pu.------- 3 kaip ir kur nuo visokių li£ų fesai
iisifydyti. bet taip-pat labai fražiai, kasp 
tikras tėvas pamokina ir kaip nuo visokių 3* 
fų apsisanfoti.

KNYGOJ “KAKTARAS” labai danf ap
rašo apie vytų ir moterų dorų bei moraijik* 
lytiškų fYveeimų ir aiškiai, atvirai taip išdt* 
tmėja. jof kitose knygose to visko negali at
rasti. Šita knyga kiekvienam užaugusiam 
vyrui ir moterei labai reikalinga turėti, kad 
žinoti kaip ir kų daryti, seniems ir jauaies* 
ir kaip laimingai gyventi. Čion viską negali 
Ei aprašyti, bet tik perskaičius knygų «t>». 
aite.

ŠITA KNYGA illiustruota puikiais mok* 
'iškaiš paveikslais ir apie žmogaus kūno w- 
budavejimų su visokiomis paslaptybėms 
užaugusiems žmonėms tinkamu,

YPATINGAI serganti, nusilpnėjų, sukim- 
rp pasigadinę per jaunystės klaidas ir vargi 
narni visokiomis, kaip paprastomis šviežio* 
mis teip užsisenėjusiomis ligomis, šitoje kny
goje atrasite tikrų rodą.

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

TODĖL, kad ta knyga dėl labo visuome
nės išduota, tai kiekvienas jų apturės VISAJ 
DOVANAI, kuris tik atsiųs keletu štampų až 
prisžuntėm^e '

REIKALAUK DAR ŠIANDIE, iškerpant 
ir adresuok teip:

TM Philadelpliii M. CliRit,
1117 VValnut st.,

PHlLADELPHIA, PA.
TEMYKIT VYRAI IR MOTERIS! Kaė 

sergi, jautiesi kokį nors nesveikumų ir reik* 
lanji geros, teisingos pagelbos, kad trumpam 
laike galėtum išsigydyt, tai atsišaukie pn* 
Profesionališko Daktaro, Ph. M. Klinikcv 
lietuviškoj kalboj. Rašyk arba ateik.

OFISO VALANDOS KASDIEN nuo» * 
ryto iki 4 po pietų. Nedčlioj iki 3, o utanim 
kc ir pėtnyucj vakare nuo 6 iki 8.

I
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7 NAUDINGI DAIGTAI »C QC 
VERTI 25 DOLERIF UŽ f •• 00Redakcijos atsakymai.

Kun. V. R. Delioniui.- Jau 
tilpo "Kovoje” ir visuomenė 
galės suprasti kurioj pusėj 

! teisybė, todėl mes nebetal- 
\ pinsime.

J. K. K., Socijalistui. Z. N. 
— Vis ta pati sena giesmelė, 

i Netilps.
J. Gardneriui.— Jei, svei

kas. sektumėte laikraščius, 
tai būtumėte ir be klausimo 
gerai žinoję, kad iš Lietuvos

j laiškų neišleidžia cenzūra, 
į jei vienas kitas ir ateina, tai 
netikėtai ir tai atplėšti ir 

: pracenzuruoti.
F. J.— Eilės netinka.
Frenkučiui ir Nekaltam 

Avinėliui.— Ačiū, peržiurė- 
: sime ir patalpinsime, tik ne 
' taip greit.

.Jono vaikui.— Apie vaka
ruškas ir girtų muštynes ne
talpinsime.

K. Budriui ir Ten buvu
siam.— Nesvarbu, netalpin
sime.

pasi-
savo idealais? Ar

NESIŲSK PININGŲ: Didžiausis pasiulijimas istorijoj. Tai yra ne^irdės 
:a proga ant svieto. Idant supažindint žmones su musų selež nkelių laikrodėliai, 
ir Kitais taborais, męs pasiųsim tą elegantišką, puikiai išgraviruotą laikrodėlį 
vyro arba moters, su akmenuotais viduriais, už $5 85, ir pridėsim 7 šūvių nike
li otą revorverį, baksa Havonos cigarų, peilį, retežėli deviskėlą ir puikia špilkute 
DYKAI k’ILNAl GVaRANTUOTAS laiki< dėlis pats vert-s*$15.00, o k>ti tavo- 
ra: SIO'O- Nep rk i ijių tiaigtų kitur, bet pamatyk mu>ų laikrodėlius pirma 
PECIALI-KAS PASIŪLYMAS: išk rpk šį apgarsinimą, prisiųsk savo vartla ir 
ad-e ą o n ęs pasių-im viską ant pažiurėjin.c ir prabos. Jei patiks užmokėk agen 

$5 85 ir .a-ius orisiuntimo. Ka-vk šiandien. (4i)

FISHLEICH& CO.,
951 ATHENAEUM BLDG.. CHICAGO, ILL.

t iiiu daigtų kitur, 
IULYMAS: išk rp

. ** •

JOHN KULBOK CAFE

Sveikas gyvas brolau! Seniai ma- 
jau kur nors į kitą mies-

O ne, da 
vis Tia pat 
gyvenu, bet 
aenia' tam 
’:rašte lan
daus ir ne- 
*andu JONO 
KULPOKO.

O, brolau, 
iau jis persi
kėlė j kitą 
vietą, ana 
ant kampo 
So. 1-moa ir 

Wythe ava. 

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

JONO KULBOKO CAFE

281 Wythe ave^ Brooklyn, N. Y. 

(21-5)

AR NORI. KAD MYLĖTŲ 
MERGINA?

Jeigu nori, tad pasipirk

nes

«<

ir kitokius Kubus į
Duokit pasiūt mums! j

Užtikrinam kad Jus sučėdysite | 
pinigų ir turėsite gražius rubus. 
Męs imam materiją iš gerųjų fir
mų ir primieruojam rūbą pagal 
žmogų, todėl nesudarko žmogaus 
išveizdos ir būna tvirtesni.
Gerus vyrams Siutus ir Onrketus 

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

Jeigu norite turėt {eras rūbus pi
lei, tad ateikit pis rus.

Taipgi išvalom ir išprosinam vi
sokias Vyrų ir Motery drapanas.

Tikras Jūsų brolis lietuvys

Budrecluls
'222 W. Broadway, ir 20 Amas St., 
80. Boston. Mass. Montello, Mass 

Telefonas: 80. Boston, 21013.

CREST KENDŽIŲ
o ji niekad nepamirš jus,___
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 Broadvvay
gSO. BOSTON, MASS.

- n

$19 DYKAI!
Perkant laikrodėlį tiesiog iš dirbtuves, suvedina

te mažiausiai 19 dolerių todėl, kad kiekvienas parda 
vėjas nuo Jūsų pareikalaus 25 dol. už ra patį laikro
dėlį. kurio ypatinga kaina išdarbystės tik 6 dol.

Jaigu nvri nusipirkt sau vieną 25 dol. laikrodėlį 
už 6 dol.. tai iškirpk šitą pagarsinimą ir prisiųsk 
mums su savo pilnu adresu, o męs išsiųsime tuojau 
laikrodėlį gražioje plusir.ėje dėžutėje dėl apžiūrėji
mo be jokio primokėjimo.

Męs užtikrinam. kad perkantis nuo musų laik
rodėlį. neturės nė jokio riziko dėlto, kad gali apžiū
rėt laikrodėlį, ar yra tokis. kaip męs garsiname. 
Jeigu persitikrinsi, kad musų laikrodėlis yra tikrai

vertas 25 dol. ir yra 14K Gold Filled gvarantuotas per išdirbtuvę ant 20 metų su 
visam sviete pagarsėjusiais viduriais, tada užmokėk 6 dol. ir keletą centų už 
prisiuntimą. Męs pataisom musų laskrodėlius per 20 metų be jokio užmokesčio j 
arba išmainom ant kitų. Kas pareikalaus, taA męs išsiųsim musų didelį iliu-1 
struotą katalogą dykai. (40)

NATIONAL COMERCIAL CO.
90_92 W. Broadway, (Dep. 31) New York, N. Y

uAmerikos Lietuvis”

SZAUN SU NUSIMINIMUI!

i

i* 
*

'.r.

jam
— Klausyk, monsieur, noriu ma- 
tyties su ponu prezidentu. Sar
gas išvertė akis, bet greit supra
tęs, kad prieš ji stovi koks tai 
augštas svetimžemis. sako:

— J^gnsĮęy.r Poincarg ... Au
Bordeaux au Bordeax- ''*>
Pasirodė, kad besiartinant vo

kiečiams prie Paryžiaus, prezi- sieur! (Augšto luomo asmuo, po- 
dentas su visais savo didžiū
nais. persikėlė jau kelios dienos 
atgal į Bordeaux, apie ką aš su
vis nebuvau girdėjęs. Ėmiau 
jieškoti vietos iš kur galėčiau ir 
aš pasikelti augštyn ir skristi i 
Bordeaux’ą. Besivalkiodamas 
taip išalkau ir nuvargau, kad 
net pilvas pradėjo griežti maršą. 
Įėjau vienon puikesnių gatvių ir 
kad nutildyti pilvo muziką užė
jau Į kavinę. Man besėdžiant ka
vinėj teko turėti štai kokias dis
kusijas su vienu nutukusiu, sto
rapilviu. franeuzu. Jis sužino
jęs. kad aš Rusijos pavaldinys ir 
sako:

Rusija tai didelė šalis! Sako, 
kad per ją galima traukiniu va
žiuot ištisą mėnesi vis Į tą pačią 
pusę, o tečiau iš jos rubežių da 
neišvažiuotum.

— Mėnesi ne mėnesi — atkir
tau — bet pora savaičių reiktų 
važiuot.

Francuzas užsirūkę cigarą — 
aš papirosą ir sako:

— Rusija tai galinga šalis! 
Sako, kad Rusija gali išstatyt 
8 milijonus kareivių!

— Aštuonius ne aštuonius — 
atsakiau

Francuzas siurbtelėjo jam pa
duotą stiklą alaus ir vėl sako:

— Rusija tai milžiniška val
stija! Sako, kad Rusijoj išge
riąs kievienas gyventojas po 40 
kibirų bačką degtinės per me
tus.

— Po bačką ne po bačką—sa
kau nusišypsojęs — bet po kele-

ne)
Už minutės Įėjo kitas ir tre

čias ir... o šventasis Jackau, ką 
aš girdžiu I Gi visi tris ėmė šne
kėti grynai lietuviškai I... Nekaip 
kitaip, tai bus Gabrio nuopelnai, 
tai jis pakėlė ir išgarsino musų

bet apie 4 gali !

Misa.

Naujas, bepartvvės pakraipos, žinių, politikos, mokslo ir dailės 
savaitinis laikraštis. Talpina daugybe žinių ir šeip naudingų 

pasiskaitymų. Išeina ketvirtadieniais SVorcester, Mass.
Kaina metams tik $1.50, pusei metų 75 centai.

Vieną nummari pažiūrėti sunčiame už dyką. 
RAŠANT MELDŽIAME PADUOTI AIŠKIUS ADRESUS.

M. PALTANAVICIA,
IS Millbury Street, WORCESTER, MASS.

gramafonas ant IšMOKESNIO 
10 CENTŲ KASDIENA.

eipu apsiimate mokėti po 10c. kas- 
tai išsiusime Jums ant išmokes- 

labai puikų Gramafoną sykiu su 
rekordais (32 kavaikais) visokių 

dainų, valcų. maršų ir t. t., kuriuos 
patįs išsirinksite. Gerumas musų 
pramafonų jrvarantuotas kiekvienam 
rašyta pvarancija. Išsiųsime naujus 

.specijališkus rekordus Lietuviškus, 
Lenkiškus. Rusiškus ir Maža-Rusiš- 
kus. Rašykite tuojaus reikalaudami 
katalogų ir paaiškinimų įdėdami kra- 
sos ženklelį atsakymui: (42)

Liberty Commercial Co.
233 E. 14 ST., NEW YORK. N. Y.

PIKNIKAI labai madoj, bet kas iš tų 
j--— tenai nėra

LEIDĘS IR VYRAI—KYP KVAIT!
Dabar tik išėjo iš spaudos to garsaus saliun- :į 
kyperio “spyčiai” ir kitos fonės. Kas nori | 
linkmsai praleisti laiką ir prijuokinti savo ± 
draugus tegul tuojaus reikalauja knygos:

DŽIAN AAMBOS SPYCIAI
Daugiau juokų, negu saliune alaus

Knyga apistori, gražiais viršeliais ir su 
Džian Bambos feisu arba veidograpija. 
Joje telpa netik Džian Bambos spyčiai, 
bet ir šiaip daug kitokių juokų

KAINA TIK 25 CENTAI.
Pinigus galima prisiųsti per money orderį arba suvyniot kvoterį į popie- 

rėlę ir įdėti į gromatą. Adresuokite taip:

“KELEIVIS” J
28 Broadway, So. Boston, Mass. |

yra 
ko-

PATERSON, N. J.
Kunigas aiškino tautos rei

kalingumą, bet pats ne
žinojo kas yra 

tauta.
Vietinis klebonas kunigas 

Strazdas parengė prakal
bas, jis pats ir kalbėjo. Te
ma, kaip jis pats sakė: "Rei
kalingumas tautystės.” Pa
sakė, jog su socijalistais jis 
nesutinkąs, nes tie nepripa
žįsta tautų.

Jeigu socijalistai nepripa
žįsta tautiškumo, kaipo 
priežasties, karių ir neapy
kantos ir neina prieš kitus, 
tai pripažįstąs jiems tiesą,, 
esą, tautos panaikinti nega
lima, nes buvo bandoma tū

rių krikščionių padaryti vie- 
nodumą tarpe tautų tikėji-

i

25,000 Kat®M®«u
Užlaikau gramafonus su lietuviš

koms dainoms. Kožnas rekordas kaš
tuoja tik 75c. Jeigu nori mano kata
logo, tai prisiųsk už 3c. pačtinę štam
pą, o apturėsi didelį ir puikų katalo
gą, kuriame rasi visokių geriausių 
Armonikų, Skripkų, Triubų ir daugy
bę kitokių Muzikališkų Instrumentų. 
Istoriškų ir maldų knygų, kokių tik 
randasi lietuviškoj kalboj. Reikalau
kite visokio tavoro pas tikrą lietuvį, 
o gausite teisingus tavoruns. Rašy
kite tokį adresą:

W. S. Waidelis
112 GRANO ST., BROOKLYN, N. Y.

Gražių popierų gromatoms rašyti 
su puikiausiais apskaitymais ir dai
nomis, su drukuotais aplink konver- 
tais, tuzinas 25c., penki tuzinai už 
1 dolerį.

TAUPYKIT PINIGUS
Darydami alų namie. Prisiųskit 

mums 3 dešimtukus ir už 7c. štampų 
lėšoms padengt, o mes nusiųsim 3 pa
kelius ’’Ambrew Beer Powder” pada
rymui 18 galionų puikiausio alaus. 
Jus galit tai padaryt bile kur ir bile 
kada, reikia tik vandens pridėt ir į 
5 minutas alus gatavas. ”Ambrew’’ 
pauderis padarytas iš geriausių mie
žių ir Bohemijos apynių. Bravorai 
vartoja tą patį. Tūli musų kostumie- 
rių sako ”Amzrew’’ alus geresnis už 
bravorinį. Mes da nusiųsime pada
rymui 5 kvortų geriausios degtinės ir 
5 kv. vyno. Mums reikia agentų 
tiems daigtams pardavinėt. Pelnas 
geras. Tą galima nešioti kišeniuje. 
”Ambrew” padarytas sulyg ”pure 
food” įstatymų, pardavinėjimas ir 
išdirbimas niekad nebuvo uždraustas.

Adresas: (41)
PAUL GATCH AMBREV, 

Extract Agency, P. O. Box 
LINNTON, ORE.

Kraujo Valytojas ...........
Gyvasties Balsamas .... 
Nervų Stiprintojas.........
Vaistas nuo vidurių .... 
Nuo kosulio.....................
Nuo gerklės skaudėjimo 
Skilvinės proškos............
Pigulkos dėl kepenų ... 
Nuo galvos skaudėjimo 
Nuo kojų nuospaudų ... 
Nuo dantų gėlimo...........
Nuo peršalimo ...............
Plaukų stiprintojas........
Linimentas arba Expelleris 
Anatharvnas plovimui.........
Nuo kirmėlių...........................

........... 81.00 

......«• 75c 
50c irSl.OO 

50c. ir 81.00 
. 25c. ir 50c

25c. ir 50c 
...........81.00 
............. 25c 
.................25c 
. 10c. ir 25c 
................. 10c 
..................25c 
. 25c.ir 50c

25c
25c
25c

I)el išvarymo soliterio 
Dėl lytiškų ligų .. 
Nuo Reumatizmo 
Nuo kojų prakaitavimo 
Gydanti mostis.............
Antiseptiškas muilas . 
Antiseptiška mostis .. 
Nuo dusulio.................
Proškos dėl dantų ... 
Nuo kosulio dėl vaikų 
Kastorija dėl vaikų 
Nuo viduriavimo .. 
Kraujo Stiprintojas 
Gumbo Lašai...........
Nuo plaukų Šilimo. 
Blakių Naikintojas 
Karpų Naikintojas.

. 83.00 
50c. ir 81.00 
50c. ir 81.00 

...........25c 

...........50c 

...........25c 
.....•.25c 

.......... 50c 

.......... 25c 

.......... 25c 
10c. ir 25c 
.......... 25c

50c’i’rSLOO 
............50c 
.............10c
.............. 10c

Specijališk* tikrai lietuviška Trejanka arba Trejos Devynerios 25c

Taip pat ii Lietuvos pargabentos visokios Lietuviškos gydančios žolės, Saknįs Ir L L, kokios 
tik yra žinomos ir žmonių vartojamos.

Reikalaukite prlslantlmo Katalogo s« raksą gyduolių aprašymais.
Kreipiantiemsiems per laiškus arba asmeniškai duodame tikrai sąžiniškus ir teisingus 

patarimus kiekvienoje ligoje.
Jeigu |umt brangi yra jusy sveikata, tai tuojau* reikalaukite gyduolių, rašydami arba 

atsilankydami j LIETUVIŠKA APTIEKA

VINCAS ’JyDAUNOR A

85.

_____ _____ APT1EKORILS229 Bedford Avė. Brooklyn, N. Y. J
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IS AMERIKOS.
Visuotinas Amerikos [Lietu

viu Politiškasai Seimas. >

Kurių giminės 
ti su kompanija bylą 
sišaukia pas mane, aš 
tarpininkausiu.

Antanas Vailionis. 
261, Adamson. Okla.

norės ves- 
lai at- 

pa-

Box

Am. Liet. Spaudos Drau
gijos iniciatyva padarytoji 
anketa Įvyko, ir balsavimo 
terminas pasibaigė 10 d. 
rugsėjo. Balsavime dalyva
vo laikraščiai: Naujienos 
Jaunimo Sapnai. Vienybė 
Lietuvninkų. Katalikas, Tė
vynė. Jaunoji Lietuva. Tar
ka. Dilgėlės. Keleivis. Atei
tis. Saulė. Kova (žiur. ”Tev. 
N. 36”) ir Laisvė, ir organi
zacijos: TMD., SLA..SLRK 
ir LSS. Absoliutinė balsų di
džiuma išsireiškė, kad seimą 
reiktų sušaukti New Yorke 
spalių 1 2, ir 3 d. LSS. dėl 
technikos kliūčių savo galu
tinos nuomonės dar neprida- 
vė. bet iš atskirų jos vadovų 
ir vadovaujančių organų at
siliepimų galima tikėtis, kad 
jos balsas taipgi prisidės 
prie absoliutės balsų didžiu
mos skaičiaus.

Tokiuo budu musų visų 
sriovių ir pakraipų laikraš
čių bei organizacijų absoliu
tės balsų didžiumos nutari
mų, visuotinasis Amerikos 
lietuvių seimas bus New 
Yorke spalių 1. 2. ir 3 dieną.

Visos Amerikos lietuvių 
kolonijos ir organizacijos 
teiksis rinkti tam seimui sa
vo atstovus. Didžiosios or
ganizacijos. k. a.: viena die
na anksčiau dėl galutino die
notvarkės priėmimo.

Draugijos ir jų atstovai 
ir atskiri asmenis, kurie pa
siryžę dalyvauti Seime 
ar turi savų sumanymų ar 
įnešimų, teiksis pranešt apie 
tai Lietuvių Spaudos Drau
gijos Sekretoriui (V. K. Ra
čkauskui. 307 TV. 30th Str., 
New York, N. Y.), kad jis 
tuos pranešimus perduotų 
Brooklyno ir New Yorko lie
tuvių komitetui, kurs užsi
ims visu Seimo surengimu.

V. K. Račkauskas.
Amer. Liet. Spaudos Dr- 

jos Sekretorius.

BELGIJOS KOMISIJA 
PAS TVILSONĄ.

Praėjusioj sąvaitėj atvy
ko į TVashingtoną Belgijos 
karaliaus prisiųstoji komisi
ja ir perstatė TVilsonui ra
portą apie vokiečių kariu
menės žvėriškus darbus Bel
gijoj. Raporte nurodoma, 
kad ramus gyventojai buvo 
skerdžiami be jokios provo
kacijos, atviri ir neapsaugo
ti miestai griaujami ir degi
nami, istoriški ir religiniai 
paminklai paverčiami į dul
kes. Užėmę Luvano miestą 
vokiečių kareiviai išplėšė vi
sus bankus ir išvogė visus 
pinigus. Iš krautuvių nešė
si maistą ir niekur nemokė
jo. žodžiu, viską vogė ir plė 
šė. kas tik jiems patiko. Ke
liose vietose išgėdino mote
ris ir jaunas merginas, o ka
tros pasipriešino, ta 
dė durtuvais, 
degino visą 
buvo taip turtingas daile 
literatūra.

tonomiją, it verkiančiam 
vaikui žaislą.

Aš pabūgęs, jog vėliau ne
galėsiu pargrįžt., traukiau 
per Vokietiją atgal. Berli- 
ne mane suareštavo ir apie 
pusantros sąvaitės išlaikė, 
kol po ilgų kamantinėjimų 

, buvau išleistas važiuot to- 
. liau.

Visa Vokietija ir Austri
ja nutvinusi kareiviais. Gel- 
žkeliu važiuojant pro langą 
negalima žiūrėti, nes per 10 
žingsnių stovi kareivis ir 
pamatęs žiūrint per '.anga 
— šauna.

Iš Vokietijos su vargu nu
sikrausčiau Olandijon ir Ro
terdame dasigavau Į laivą 
ir jau liuesai galėjau par
grįžt.'* Dr. Andrz. dantų gy
dytojas : ofisą laiko po No. 
238 Harrison avė.. Bostone.

Vietines Žinios i

»

uba-
Galų gale su

mieštą. kuris 
ir

BAISI NELAIMĖ.
Anglių kasyklos užgriuvo 13 

žmonių: jų tarpe 7
Į ? - lietuviai.

Adamson. Okla.— Rugsė
jo 4 d. pradėjo griūti anglių 
kasykla, kuri nuo 3 mėnesių, 
kaip galima buvo spręsti su
lyg Įplyšusių iš viršaus ply
šių. buvo jau netoli katas
trofos, tečiaus kompanija 
vis nieko nebodama siuntė 
darban darbininkus. Kuo
met apie 4 vai. jau ėmė spy
riai ir stulpai lenktis ir griū
ti. bosas užkamandavo kel
ti su mašina darbininkus ir 
prisakė varyti laukan mu
lus. Kurie skubiai bėgo pa- 
skui mulus, tie spėjo išbėgti, 
kiti 13 žmonių liko kietu an
glių kalnu sutrinti. Nelai
mėje žuvo šie lietuviai: Ii 
Jonas Mizara, 2 Viktaras 
Stabingis, 3) Jonas Bacevi
čius. 4 i Mikas Rinkevičius.
5) Andrius Matusevičius,
6) Jonas Vainorius ir 7) Vi
limas L 
veidži; 
žuvo s

Vist

PARAPIJA SUKILO 
PRIEŠ KUNIGĄ.

Binghamtono slovakų pa
rapija sukilo prieš savo 1... 
nigą Joną Porubskį ir 
siuntė vyskupui reikalav. 
mą. kad Porubskis butų tuo
jaus prašalintas. Parapija 
kaltina savo kunigą už suk
tybes: jisai nusukęs -85.000 
parapijos pinigų. Parapija 
paėmė gerą advokatą ir pa
vedė jam bylą. Kunigas 
tuojaus kreipėsi pas pati 
vyskupą, kuriam jis buvo 
parapijonų apskųstas, ir vy
skupas paėmė advokatą ku
nigo apgynimui. Tas paro
do. kad juodvarnis juodvar
niui Į aki nekerta.

Kunigas sako, kad ji kal
tina tik keli socijalistai. nes 
jisai, pildydamas popiežiaus 
Įsakimą. kuris buvo išsiunti
nėtas visoms katalikų baž
nyčioms. keikęs socijalizmą. 
Visa gi parapija prieš jį nie
ko neturinti. Bet. kaip ra
šo "Binghamton Press," tat 
16 rugsėjo buvo susirinkę 
slovakų salėj ne "keli socija
listai,’’ bet apie 250 parapi
jonų ir nusiuntė vyskupui 
reikalavimą, kad už minėtas 
suktybes kunigas 
šalintas.

Lietuviai, kurie 
tyt Binghamtone 
turėtų neužmiršti, 
pas slovakus deda

butu

ku-
nu-

pra-

sta-nori
bažnyčią 
kas dabai
<1

Ką papasakojo Dr. Andrze- 
jevvskis sugrįžęs iš 

Europos.
Musų redakcijon apsilan

kė tik ką sugrįžęs iš Euro
pos i Bostoną lenkų dakta
ras Andrzejevvskis ir štai ką 
papasakojo:

"Prasidėjns karei — sakė 
jis — aš buvau Galicijoj, ne
toli Rusijos rubežiaus. Ru
sijos parubežinė sargyba 

Karpus. Beto, 3 juod- apleido rubežių ir išbėgiojo, 
ai. 2 anglu ir 1 austras 
sykiu su lietuviais, 
ų užmuštųjų giminės 

turi kreipties prie kompani
jos ir galės gaut atlyginimą, 
nes nelaimė Įvyko per kom
panijos kaltę.

Jonas Mizaras turi Ame
rikoj 2 ar 3 brolius, velionis 
buvo suvalkietis, Seinų pav., 
Dulgininkų kaimo. Vikto
ras Stabingis buvo nevedęs, 
jis turi Pennsylvanijos val
stijoj dėdę. Jonas Vaino
rius yra kaunietis ir jokių 
giminių Amerikoj neturė
jęs. Lietuvoj palikęs žmoną 
su 6 vaikais. A. Matusevi
čius ir V. Karpus abu suval
kiečiai. pastarasis turi A- 
merikoj tėvą, rodos. gyve- 
nąs \Vashingtone ar Monta
noj.
pat 
nas.

Likusiu du paliko čia 
ant vietos savo šeimy-

»
Anarchizmas. Pagal Proudono mok

slo parašė d-ras Elzbacher, vertė
Briedžių Karaliukas .................. 15c

Davatkų gadzinkos. Padidinta ir pa- 
i „erinta 6-ta laida juokingų daine- 
i lių, pašiepiančių davatkas ir kitus 

prietarus ....................................... 10c
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 kreipkstia 
šitokiu adresu:

"KELEIVIS”

28 BROADVVAY, S. BOSTON, MASS.

Skubus susirinkimas.
D. L. K. Vytauto draugi-

Pereitos nedėlios naktį 
Chelsea policija sugavo tris y y "y ____ y j

J ' ‘ ‘ įsilaužę į ja, rugsėjo 24 d., turės sku-
Woolworth o “10 cent-štorį” bu susirinkimą 7:30 vakare, 
rengėsi jau sprogdint dina- Visi nariai būtinai atsilan- 

kykit, nes rinksime Visuoti
nau Seiman delegatus.

N. Jonuška. pirm.

vagišius, kurie

Byla Detroit’o Katalikų su Socijali- 
stais. Knygelėj atspauzdinta visas 
tardinėjimas kaip vienos taip ir ki
tos purės, todėl bešališkai parodo 
ant kiek išauklėtas pas mus žiau
rumą 
kata!:
ve

Lengvas < _
knyga su??.:-- .a taip lengviai ir su- 
prar.ta-nai. kai 
mo.t greitai 
ris ti‘. bent 
skai’vti 
žod.i i.
bėjimai 
kur nors, 
daktarą, pas barzdaskutį, pas siu
vėją ir tt. Su fonetiškų ištarimu ir 
gramatika ..............................  25c

Naudi.isra perskaityt lygiai 
ui kaip i: socijalistui. Su pa

sinis.............................................. 25c
bu'ias išmokt angliškai Šimitu nedegamąją spintą, i 

Policija mano, jog tai profe- 
sijonališki spintų sprogdin
tojai. kurie gerai yra žinomi 
New Yorke ir Chicagoj.

Pereito j r.edėlioj East Bo
stone tapo supiaustyti tris 
italai apie 2 valandą naktį. 
Jie stovėjo visi tris ant Chel
sea st. ir Drake pi. kampo ir 
šnekėjosi, tuo tarpu prisiar
tino prie ;ų nepažįstamas 
žmogus ir išsitraukęs peili 
metėsi ant jų. Visus tris su- 
piaustęs, užpuolikas pasislė
pė. ‘ '______

Panedėly. 21 rugsėjo. Bos
tone atsivėrė Amerikos Dar
bo Federacijos Mass. bren- 
čiaus suvažiavimas. Dele
gatų pribuvo 400 su viršum. 
Posėdžiai laikomi Muši- ' 
cians* buildinge. ant Back 
Bay. Suvažiavime repre
zentuojama apie 125,000 
darbininkų.

L. S. S. 60 kp. nariams.
Ateinančio j nedėlioj 60 

kp. susirinkimo iš priežas
ties Mass. valstijos draugijų 
konferencijos nebus. Se
kantis skubus susirinkimas 
įvyks panedėlyj, rugsėjo 28 
d.. 7:30 v. vak., 376 Broad- 
\vay. ;

Susirinkimo nubalsavi- 
mui bus įneštas svarbus da
lykas, todėl visi nariai turi
te atsilankyti, ne, kad ”loc- 
ka,” bet — kad reikia.

Taipgi, kurie skolingi už 
mėnesinius mokesčius malo
nėkite užsimokėti, nes ki
taip busime priversti sulai
kyti ”Kovą.”

Draugiškai.
M. Plepis. sekr.

iekvienas gali iš- 
k . bet angliškai, ku- 
« k gali lietuviškai 

.To’e elpa netik atskiri 
h. t ištisi sakiniai, pasikal- 
•iarbo jieškant, važiuojant 

nuėjus krautuvėn, pas

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

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

Ar norit turėt gerus 
ČEVERYKUS

Jeigu taiD. tad visados pirkit tik pas
URBONĄ ir PILVINI

i J; odų užlaiko geriausius čeverykus, 
Į kokie tik yra daromi. T 
I geru Skrybėlių Kepurių, 
■ Par ......................
* puošimų.

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

■saMK SS i . n-isį
ja.'is1 “ds.pirk 14 Knygą ...........................................................Reinkotų, darbinių kelnių

ir t. t.
Tavoras geras, kainos žemos 
Skalbyklių ir Anglių Agentai.

Urbon ir Pilvinis
Broaduav. arti D. Street). 
SO. BOSTON. MASS.

Alkoholis ir kūdikiai. Kas yra arba 
tikisi būti kūdikių tėvais, būtinai 
turėtų perskaityti šitų knygutę... 10cVaikų draugijėlės koncer

tas ir vaidinimas.
Rugsėjo 19 d. vaikų drau

gijėlė “Bijūnėlis” turėjo pir
mąjį savo koncertą ir vaidi
no komedijėlę "Į Mokslą.” 
Kaip koncertas, taip ir vai
dinimas nusisekė puikiau
sia. Susirinkusi publika ne
galėjo atsidžiaugti, kai skai. 
tlingas. susidedąs iš 80 su- 
viršum. vaikučių choras už
dainavo: "Sveiki broliai dai
nininkai." o tie dainininkai 
sprindžio didumo, tečiau, 
taip rimtai ir dailiai dainuo
ja. it senų susidainavusių 
dainininkų choras. Indo- 
domiau buvo i juos tėmyt ir 
Klausyti Kai uždainavo: 
"Broliai sukruskim." arba 
"Atsimeskim nuo senojo 
svieto.“ Čia ne vieno klau
sytojų širdis ėmė smarkiau 
plakti, kai jauni daininin
kai. musų ateities viltis. Į 
siunčia grūmojimus musų 
prispaudėjams ir kviečia 

. mus vier.ybėn. Kas žino, o 
rasi šiai priaugančiai kartai 
ir ištikro bus lemta tapti lai
svės karžygais ir sukriušin- 
ti sostus, kurių žodžius jie 
Įsidėjo Į jaunas sielas iš dai
nos.

Vaidinime dalyvavo šie 
vaikučiai: J. Malimoniukas. 
A. Raulynaitytė, Pocevičiu- 
kas. O. Malinioniutė, F. Zno- 
tas. J. Malinioniutė, J. Po- 
cevičiukas ir A. Bendoravi- 
čiukas. Visi jie savo roles 
atliko gana gerai. Nesukly
do nė viename žodyje.

Geriausia pasižymėjo: F. 
Znotukas — Pranuko rolė
je ir J. Malinioniutė — mo
kytojos rolėje. Gerai lošė ir 
Raulinaičiutė, O. Malinio
niutė ir J. Pocevičius — siu
vėjo rolėje.

Vėliau buvo žaislai ir de
klamacijos. Žaidė "Jievu- j 
žę." "Aguonėlę” ir “Noriu 
miego.“ pastarasis žaislas, 
taip buvo indomus, jog pu
blika kone vilto iš kėdžių 
besijuokdama, taip vaiku
čiai energingai šoko, it tie 
mašalai giedriame pavasa
rio ore. Žaislai, žiūrint iš 
šalies, nepaprastai gražiai 
atrodė.

Deklamacijų buvo priren
gta net 47. visų nebegalima 
buvo atlikti, nes vaikučiai 
pavargo.

Reikia pažymėti, jog jau
ni vaidintojai, nekurie yra 
talentuoti. Kaip štai: F. 
Znotukas ir J. Malinioniutė. 
iš jų gali išeiti gabus akto
riai. Znotukas turi vos apie 
10 metų. Jo išdirbta mimi
ka ir gestų liuosumas jau ir 
dabar žavėja publiką. Jam 
pasirodžius šaukiama ir 
plojama be perstojimo.

Publikos buvo prisirinkę 
pilna Labdarių svetainė ir 

■ visi liko užganėdinti. Gir
dėjosi balsai: "Tai bra. Jo- 

' nai, dviejų dolerių veltas

Vėliau buvo šokiai, bet 
Su jais 

iau suvis iš-

Per rubežių liuosai galėjo 
eit kas tik norėjo. Tuomi 
pasinaudodama vokiečių ir 
austrų kariumenė pasisku- 
bė pereiti rubežių ir užėmė 
Lenkijos miestus Čenstaka
vą. Kališą ir daugybę kaimų 
ir miestelių. Ant Lenkijos 
miestu nasirodė vokiečiu ir 
austrų orlaiviai ir metė tūk
stantis atsišaukimų i len
ku.- kviečiančių sukilti prieš 
rusus. Tuose atsišaukimuo
se buvo žadama Lenkijai pil
na laisvė, jei tik padės ap- 
eikti maskoliį. žmonės 
pradėjo organizuotis ir bū
riais dėjosi prie austrų ka
riumenės. Kareiviai be bai
mės eilėse būdami dainuoja: 
"Jescze Polska nie zginęla.” šis vakaras...

Nežinau, kaip šiandien
ten dalykai stovi, bet matėsi, apie juos tiek to. 

j pabūgo maskolis1 musų jaunimą, 
lubino pasiūlyt au- ėjo iš klieso...

ten daly! 
jog lenki

■ r oasisd

iVisų lietuvių bepartyvės 
prakalbos.

Nedėlioj. 27 Rugsėjo. Fa- 
neuil salėje prie Adams 
Sęuare, Bostone, rengiamos 
prakalbos. Prasidės lygiai 
nuo 7:30 vakare. Kalbės 
svečiai delegatai ir vietiniai 
kalbėtojai: Dr. F. Matulai
tis. F. J. Bagočius, St. Mi- 
chelsonas ir kiti. Kiekvie
nas perskaitęs šį pranešimą 
pats ateik ir pranešk apie 
prakalbas mažiausia dešim
čiai savo draugų . Be pra
kalbų bus da ir šiaip visokių 
Įvairumų.

Tą pačią dieną iš ryto 10 
vai., Labdarystės svetainėj, 
kampas E ir Silver gatvių. 
So. Bostone. Įvyks visos Ma- 
ssachusetts valstijos drau
gijų ir veikėjų susivažiavi
mas. kad išdirbus plianus 
bei programą Visuotinam 
Ne\v Yorke Seimui Įvyk
siančiam 1. 2, ir 3 d. Spalio 
š. m.

Todėl risas Mass. valstijos 
lietuvių draugijas ir veikė
jus meldžiame būtinai at
siųsti savo delegatus, o at
skirus veikėjus, kurie kon
ferencijos posėdyj negalėtų 
dalyvauti prisiųsti savo pa
tarimus.

Lietuvos gelbėjmo reika
las — yra visų lietuvių rei
kalas. todėl visi prie to turi 
rengties.

Vytauto draugijos
Komitetas.

Socijalistų susirinkimas.
Massachusetts valstijos 

socijalistai nominavo atei
nantiems rinkimams savo 
kandidatus ir jų užtvirtini
mui šaukia viešą susirinki
mą. kuris atsibus Bostono 
Common sode, 18 d. spalių. 
Prieš susirinkimą bus didelė 
paroda gatvėse, o atėjus so- 
dnan — prakalbos. Patarti
na ir lietuvių darbininkams 
prisidėt.

į

261

Jau išėjo iš spaudos

Amerikos Macochas

"Birutės“ kanklių choro 
repeticija Įvyks rugsėjo 25 
d.. 7:30 vakare. Visi choris
tai meldžiami susirinkti.

Komitetas.

f

f

I

Montelio. Mass.
Šv. Roko draugija, mėne

siniame susirinkime rugsėjo 
13 d., pakėlė klausimą kas 
link Mass. valstijos Lietu
viškųjų draugijų konferen
cijos ir išrinko 3 delegatus 
kurie ir dalyvaus rugsėjo 27 
d. Bostono susivažiavime. 

; Igaliuotas Šv. Roko drau- 
I gijos Komitetas.

CAMBRIDGE,-MASS.
Vaidins “Patamsio Galybę*’

L.S.S. 71 kp. gruodžio 12 
i d š.m., vaidins V. veiksmų 
’ 7 atidengimų dramą “Pa- 
: tamsio Galybę,” ’Tnstitute 
' Hali” svetainėje. 277 Cam- 
j bridge str., E. Cambridge, 
■ Mass. Visos apylinkės kuo
pos ir dr-jos malonėkite ne
rengti tą dic-ną jokių pramo
gų.

“Patamsio Galybė” — 
vienas Įspūdingiausių veika- 

į lų, parašytas garsaus rusų 
rašytojo Levo Tolstojaus, iš 
rusų kalbos verstas M. Aly- 
tienės.

vra

Kiekvienas lietuvis, ku
ris trokšta šviesos ir nori la
vinti savo protą, turi pama
tyti ši veikalą.

B. A. Simonavičius.
L.S.S.71 kp. Sekretorius.

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
degimą. prašalina tinimą, ir apmalšo mėšlun- 

giškes traukimus ir stingumą.
Kaštuoja 25 ir 50 centu. Gaunamas kiekvienoje aptiekoje.

Puikiausia 
maudymuisi 
toiletinis 
muilas yra

Severa’s Medicated
Skin Soap SZm.

< Severos Gydantis Odinis muilas.) Kaštuoja 25 centus

I

S
q.jQ-r/-. T'nl I 57 Cukrinis vidurių suliuosuotojas. Vaikams 
ufulUv I QL”LgA ir suaugusiems. Kaštuoja 10 ir 25 centus,

jD Aptiekoje reikalaukite vien Severos sutaisytų gyduolių ir JE 
neimkite jokių užvaduotojų. Jeigu aptiekorius negaištų nfc

CL išpildyti jūsų reikalavimo, tai parsitraukite tiesiog nuo

£ W. F. SEVERĄ C0., Cedar Rapids. bwa.

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

Tai viena iš didžiausių aptiekų.

i K. ŠIDLAUSKAS
226 BR0ADWAY SO. BOSTON, MASS.

i

■

arba
Kaip katalikę knnigas Hands Schmidt, 

papiovė merginą Oną Aumuller.

* 
*

i
3'-

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

ir sociialistui. Kaina 10c.«/

—. • į S? < -i . ■ etrt'i.'KYy;-e- T-f

VIENATINE LIETUVIŠKA

APTIEKA
Bostone ir visoje Massachusetts valstijoje, 

cydiioliy gaiite gaut kokios tik pasaulyj vartojamos, 
Po ypatingai geros sekančios gyduoles:

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 $1.00. Nuo suirimo Nervų $1.00, 
Vaikų ramintojas 25 c. Pamoda plaukams 20 c.

Nuo viduriavimo suaugusiems 50 c. Nuo viduriavimo maž.eirs 25 c. 
Gydanti mostis nuo pučkų 50 c- Nuo prakaitavimo kojų 25 c. 

Mostis ir skysčiai nuo niežų ir parkų $1.00.
Gyduolės dėl pataisymo apetito $1.60.

Gyduolės dėl savalninitnc 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 salves skaudėjimo 10 ir 25 c.
Gumas nuo dantų gėlimo 10 c. Tikra Lietuviška Trejanka 25 t 

Visokie kvepianti muilai 10. 15 ir 25 c.
Perimuos 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 sugrąžintu 
jums sveikatą, kreipkitės pas mane, o aš užtikrinu 
kad visame bus sąžiniškai patarnauta.

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

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

Visokiame reikale kreipkitės šituo adresu:

K. ŠIDLAUSKAS kampas C st. 
S0. BOSTON, MASS.

ąJ,. ....... ...




