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paėmė stipriausią Belgijos drutvietę Antverpą. Rusams Galicijoj jau 
nesiseka. Mūšiai Lietuvoje da tebesitęsia, bet pamažu veja vokiečius
Paėmimas Antverpo yra didelis smūgis francuzams ir rusams. Vokiečiai Antverpo kariumenę ir kanuoles galės panaudot kitur.
Austrai veja rusus iš Galicijos. Rusų skraiduolis “Palada” nuskandintas Baltijos jūrėse. Karėj jau žuvo arti 1,500,000 žmonių.

THE <^E1£MAN EMPEROR IN THE FIELD .
Generalis vokiečiu štabas tėmija, kaip vokiečiu artilerija bombarduoja Antverpą. Vidurij paveikslo stovi pats kaizeris baltam šinelije.

Iš kares lauko.
>ABELNAS KARĖS BĖGIS.
| Antverpas, vienatinė Bel
gijos viltis, jau puolė. Vo
kiečiai bombardavo jį 11 
dienų. Pirmutinis šūvis Į 
Antverpą buvo paleistas 28 
rugsėjo, o 9 d. spalių miestas 
buvo jau vokiečių rankose. 
Per 11 dienų vokiečiai bom
bardavo Antverpą nuo že
mės ir iš oro. Kuomet sun- 

Į kioji artilerija plėšė nuo že
mės ginančius Antverpą 
fortus ir ardė kitokias apsi- 

■ gynimo įtaisas, tuo pačiu 
larpu orlaiviai pylė ant mie
sto ugnį iš padangių. Prieš 
šitą baisią kovą nublanko 
net dideli mūšiai Francuzi- 
joj. Antverpas buvo viena 
iš tvirčiausių drutviečių Eu
ropoj, todėl viso pasaulio a- 
kįs tapo atkreiptos į Ant
verpą, kada vokiečiai pra
dėjo jį bombarduoti. Nie
kas netikėjo, kad tokia stip
ri tvirtovė, apsupta keliomis 
eilėmis fortų ir vandenių, 
galės būt paimta. Beto. bel- 
V’ns į pagalbą pribuvo ir 
JangraPsu sunkiomis savo ka- 
'nuolėmis. Ir belgai gvnėsi 
didvyriškai, patįs vokiečiai 
pripažįsta. Bet nežiūrint to 
visko, pašėlusio vokiečių a- 
tako Antverpas neišlaikė.

• suvienytų armijų pastangų 
i išmušti čia vokiečius iš jų 
pozicijų nepasisekė.

Lietuvoj kraujas liejasi ir 
toliau. Kaip dabar pasiro
do, tai rusų pasigyrimai, 
buk vokiečiai 1, 2 ir 3 spalių 
buvo smarkiai sumušti prie 
Augustavo ir išvaryti iš Su
valkų gubernijos, buvo pa
prastas tik pasigyrimas. Iš 
Berlyno dabar atėjo visai 
kitokių žinių. Berlynas sa
ko, kad 1, 2 ir 3 spalių prie 

į Augustavo rusai buvo su- 
j mušti. Vokiečiai tenai atė-
• mė iš rusų 18 kanuolių, pa- 

- ėmė 3,000 kareivių nelaisvėn 
ir ir daug kulkasvaidžių.

Iš Suvalkų gubernijos vo-

myslį, bet austrų armija ei-' BELGŲ KARALIUS SU- 
nanti rusus atmušti. ŽEISTAS.
iiVnetekj/a ’ Atv^ S A"tverP° i Am-
reiviu ’ sterdamą pabėgėliai pasako-

jo apie baisią kovą Antver- 
7~. Veik visi gyventojai, 
kurie nenorėjo iš Antverpo i 

> bėgti, išėjo ginti miestą.
Pats karalius Albertas va
dovavo žmones. Vienu tar
pu jis išbuvo didžiausiam 
kovos sukury 20 valandų be 
jokio pasilsio." Paskutinėj 
dienoj jis tapo sužeistas.

Antverpą atakavo 400,0001 Paėmimas Antverpo taip 
Kiek buvo Ant- pat yra dideliu morališku 

smugiu Frar.cuzijai ir Rusi
jai. Paėmus Antverpą, pa- 
siliuosavo iš tenai apie 400,- 
000 vokiečių, kurie dabar 
galės būt pasiųsti prieš 
francuzus ir rusus. Beto, 
Antverpo puolimas verčia 
manyti, kad tas pats butų 
ir su Paryžium, jeigu tik vo- 

i kiečiai prieitų prie jo artyn.
0 vokiečiai turi tvirtą viltį, 
kad prie Paryžiaus jie dar 
prieis. Praėjusioj sąvaitėj 
jų orlaiviai vėl buvo užpuo
lę francuzų sostinę ir įmetė 
tenai apie 20 bombų. Ketu
ri žmones likos užmušti i o __ ___
keliolika sužeista. Viena Z“ C 
bomba pataikė į pagarsėju- kiečiai taipgi nebuvo ir nėra 
šią Notre Dame katedrą ir išvyti. Paskutinės telegra- 
nuplėšė jos stogą. i mos sako, kad Suvalkų gu-

Francuzijoj mūšiai nesi- ^erniįoj dabar siaučia dide- 
liauja. Bet per pereitą są- " musiai- 
vaitę dalykų stovis tenai nė Rusai giriasi, kad jiems 
kiek nepersimainė. Vokie- gerai sekasi Galicijoj. Bet 
čiai susilaukė ant dešiniojo 
sparno sustiprinimų, daro 
pašėlusius užpuolimus ant 
suvienytų armijų, bet iki šiol 
visi atakai buvo vis atmušti 
ir užpuolikai da daugiau at
stumti į šiaurę. Pats deši
nysis vokiečių sparnas pri
spirtas jau prie Belgijos ru
bežiaus. Bet jų centras ir 
kairysis sparnas laikosi ant 
vietos ir nežiūrint ant visų duoja austrų tvirtovę Prze-

vokiečių. 1 
verpe belgų ir anglų kariu- 
menės, kolkas da nežinia. 
Vokiečių krito prie Antver
po paėmimo 20,000. Kiek 
krito belgų, da nežinia; kas 
atsitiko su likusia belgų ar
mija, taipgi nežinia; vieni 

: spėja, kad ji pabėgo, kiti 
įsako, kad vokiečiai suėmė.

Dabar vikiečių armija, pa- 
į ėmusi Antverpą, traukia 
ant Ostendo. Tai yra taipgi 
Belgijos miestas, gulįs ant 
pat jūrių kranto ir arčiau- 
sis prie Anglijos. Vokiečiai 
anuomet jau norėjo Osten- 
dą užimti, bet Anglija pri- 
gabeno tenai savo kariume- 
nės ir nusiuntė laivyną, ku
ris ir dabar tenai tebestovi, 
pasirengęs šluoti iš didžiu
lių savo kanuolių visą Os
tendo apielinkę. Fortų Os- 
tende nėra. Taigi dabar kį- 
la didelis klausimas, ar An
glijos laivynas apgins Os- 
tendą nuo vokiečių, ar ne?

Paėmimas vokiečiais Ant- 
verpc yra jau dideliu smu
giu Anglijai. Napoleonas 
buvo pasakęs, kad ”Antver- 
pas. tai pištalietas. atkreip
tas į Anglijos širdį.” Ir jei
gu dabar šitas pištalietas 
bus Vokietijos rankose, 
apie jo pavojų Anglijai 
reikia jau nė aiškint.

I
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iš Vienos pranešama, kad 
sustiprinta austrų armija 
užkirto rusams kelia ir to
liau nebeleidžia. Karpatų 

i kalnuose austrai visiškai ru
sus sumušė. Austrijos pa
siuntinys Suvienytose Vals
tijose tvirtina, kad rusai Ga- 
liciioi neteko 41,000 žmonių 

, ir 300 kanuolių. Dabar ru- 
' sai turi apgulę ir bombar-

ANTVERPAS TURI Už- IŠ
MOKĖT $100,000,000.

Antverpe liko tiktai kelia- 
tas gyventojų ir miesto ma
joras, kuris pasitiko vokie
čių deputaciją, kuri buvo at
siųsta pranešti apie išlygas, 
kokias vokiečiai paimtam 
miestui stato.

Miesto gubernatorių tapo 
paskirtas baronas von der 
Schuetz, kuris tuojaus pas
kelbė, kad visi pabėgę gy
ventojai gali grįžti atgal ir 
niekas jiems nieko blogo ne
darys.

Toliaus vokiečiai uždėjo 
ant paimto miesto $100,000,- 
000 mokesčių, kuriuos mies- 

' tas turi jiems užmokėti kai- 
; po atlyginimą, kiek jiems 
I atsiėjo to miesto paėmimas.
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$20,000 OLANDIJOS MO
BILIZACIJAI.

Antras Olandijos parlia- 
mento butas užtvirtino 50.- 
000,000 florinų ($20,000) 
kreditą mobilizacijos lė
šomis padengti. Mat Olan-

600,000 BELGŲ PABĖGO 
OLANDIJON.

Imant vokiečiams Antver
pą ir aplinkinius jo mieste
lius, apie 600,000 belgų pa
bėgo Olandijon, kurios ru- 
bežiai prieina netoli Antver
po. Visi keliai buvę juodi 

( nuo bėgančių žmonių. Da- 
i bar vokiečiai ir už Antverpo 
■ ima visus belgų kaimus iki 
pat Olandijos pasienio.

NUSKANDINO RUSŲ 
KARIŠKĄ LAIVĄ.

Rugsėjo 13 d. oficijališkai 
pranešama, kad praėjusioj 
nedėlioj Baltijos juroj vo
kiečiai nuskandino šarvuo
tą rusu skraiduolj ”Palla- 
dą.” Rusų laivas nuskendo

63,000 KUNIGŲ ANT KA
RĖS LAUKO.

Vatikanas Romoj paskel
bė, kad šiuomi laiku ant ka
rės lauko randasi 63,000 ka
talikų kunigų, daugiausia 
jų esą Belgijos armijoj ir 
Austrijos. Kunigai netar
nauja kaipo kareiviai, bet

i kaipo kunigai: sako karei- 
viams pamokslus, stiprina 

: jų dvasią ir kelia ūpą, o mir
štančius spaviedoja. Tarpe 
paprastų kunigų yra 7 vys
kupai.
RUSAI SUĖMĖ 10,000 VO

KIEČIŲ.
Iš Petrogrado Londonan 

telegrafuojama: Paskuti
niuose mūšiuose ant Prūsų 
rubežiaus rusai paėmė ne
laisvėn 10,000 vokiečių ir 40 
kanuolių. Tarp suimtųjų 
yra daug Kauno gubernijos 
gyventojų.

Tas reiškia, kad Lietuvos 
gyventojai eina su vokie
čiais prieš rusus.

ŽUVO 1700 JAPONŲ.
Iš apgultos vokiečių tvir

tovės Kynuose krasos kar
velis atnešė Pekinan žinią, 
kad dėlei didelio japonų 

' skaitliaus vokiečiai turėjo 
apleisti jau antrą apsigyni
mų liniją. Japonų kritę jau 
1,700 žmonių.

tai 
ne- dija taipgi mobilizavo savo su visa igula. Neišsigelbėjo 

armiją. i nė vienas kareivis.

i



MALDOS NEPAGELBĖJO
Suvienytų valstijų prezi

dentas sumanė didelę kvai
lystę — maldomis sustabdyt 
Europos karę. Jis paskyrė 
tam tikslui vieną nedėiaienį 
ir paskelbė, kad "visi dievo
baimingi žmonės turi susi
rinkti bažnyčiose ir melstis, 
kad visagalis Dievas sustab
dytų karę!”

Nejaugi prezidentas tiki, 
kad maldomis galima susta
bdyt karę? Ne. tai negali
mas daiktas. Jis yra per
daug mokytas žmogus, kad 
galėtų tokiai kvailystei tikė
ti. Jis padarė tai greičiau
sia dvasiškuos įprašytas, 
kad atkreipti žmonių domą į 
bažnyčią, kuri kasdien vis 
daugiau ir daugiau tuštėja. 
Jeigu pati dvasiškija tą-patį 
sumanytų, tai vargiai kas 
atkreiptų į tai atidą: bet jei
gu tokią ekskursiją į bažny
čią sumano prezidentas, tai 
naiviškai Amerikos visuo
menei tas jau yra labai 
svarbus dalykas.

Ir atėjus "ramybės nedėl- 
dieniui" tūkstančiai lengva
tikių vyrų ir moterų ėjo į 
bažnyčias melstis, kad Die
vas sustabdytų karę.

Kuomet tūkstančiai leng
vatikių Amerikoj meldėsi, 
kad jų Dievas sustabdytų 
Europoj karę, tuo pačiu lai
ku tūkstančiai rusų Euro
poj meldėsi, kad tas pats 
Dievas padėtų jiems kariau
ti ir sumušti vokiečius. Tūk
stančiai vokiečių tempė tą 
patį Dievą už skverno, kad 
jis padėtų jiems. Tą patį 
darė tūkstančiai kvailių Au
strijoj, Serbijoj ir kitose ka
riaujančiose šalyse.

Jeigu ir butų toks Dievas, 
tai kurių gi jam klausyti? 
Amerikiečių, jie krikščio
nis I jie nori ramybėsI Bet! 
ar caras su gauja savo popų 
ne krikščionis? Ar kaizeris 
su savo armija ne krikščio
nis? Tokie pat krikščionis 
yra Anglijos, Austrijos ir 
Serbijos karaliai su "savo" 
žmonėmis. Ir visi tie krikš
čionis prašo Dievo, kad jis i 

x padėtų jiems žudyt savo 
priešus.

Ar ne kvailystė tad ame
rikiečiams melstis prie to 
paties Dievo ir prašyt, kad 
jis sustabdytų karę?

Melstis ir prašyti Dievo, 
kad jis mums ką-nors duo
tų arba nuo ko nors apsau
gotų, abelnai yra kvailas 
paprotys. Prieš tą paprotį 
reikėtų stačiai kovot, nes jis 
yra blėdingas. Jis palaiko 
žmonėse nuomonę, kad vis
ką galima atsiekti per mal
das. Tokie žmonės papras
tai ir patįs nieko neveikia, 
ir kitiems veikimą trukdo. 
Jie yra stačiai progreso sta
bdyt o j ai s.

Žmonės galėtų daug ko 
nuveikti, galėtų net ir karę 
sustabdyti, tik ne poteriau
dami. o protaudami ir veik
dami.

Per maldas niekas nieko 
neatsiekė ir neatsieks.

Kad maldomis nieko ne
galima atsiekti, tai geriau
sia gali paliudyt kad ir tas 
pono Wilsono sumanytasai 
"ramybės nedėldienis”: 
(peace sunday), kuris buvo: 
4 d. spalių. Tūkstančiai vyrų 
ir moterų meldėsi, iš šimtų 
bažnyčių žmonių maldos 
plaukė į dangų su vargonų 
muzika ir kodilnyčių du
rnais — visi prašė Dievo, 
kad sustotų karė. O karė 
netik nesustojo, bet po tų 
maldų ji dar baisesnė pasi
darė.

rė siaučia tarp darbo ir ka- KLAIDINA VISUOMENĘ. ATEINA AUKSO LAIKAI, 
pitalo. !

Amerikos kapitalistai, ( 
matydami, kad jų laikrašti- ^as 
ja jau nukreipė visuomenės 
domą visai kiton pusėn, pa
siryžo su savo teismų pagal
ba visiškai užsmaugti dar
bininkų organizaciją Kolo- 
radoj. Kapitalistų laikraš
čiai apie tai nieko nerašo. Ir 
jeigu ne socijalistų spauda, 
tai kapitalistai galėtų iš
smaugti visas unijas, o vi
suomenė nežinotų, štai ką 
praneša iš Kolorados pasių
stas tenai socijalistų savait
raščio "Appeal to Reason" 
korespondentas John Mur- 
ray:

"Sukimšti kalėjiman visus 
streiko vadovus pietų Kolora
do’. apskųsti juos už žmogžu
dystę ir tokiuo budu sutero
rizuoti ir išardyti angliakasių 
uniją — tai Kolorados kapita
listų planas, kuris dabar paaiš
kėjo per visuotinus areštus 
Las Animas ir Huerfano 
vietuose.

""Išdavus grand jury’jai 
skundimus, vienam tik 
Animas paviete areštuota šim
tas su viršum streikuojančių 
angliakasių. Spėjama, kad da 
200 yra apskųstų.

"’Pete Kanculas. graikų va
das. kuris Ludlow kolionijoj 
gynė nuo kompanijų žmogžu
džių moteris, yra kaltinamas 
už 13 žmogžudysčių ir 5 pade- 
gėjystes.

'"šešiasdešimts streikierių su 
viršum kaltinama už kėsinimą
si ant kompanijų šnipo gyvas
ties.

'"Septyni streikieriai 
kaltinami už juodveidžio 
tį, kuris buvo atrastas 
važinėtas ant geležinkelio 
šimtas žmonių su viršum 

areštuota ir kiekvienas jų 
kaltinamas žmogžudystėj, 
ir tai ne vienoj, bet kelioli
koje. Kapitalistai Kolora- 
doje. matomai, stengiasi 
Įrengti masinę darbininkų 
skerdynę — nuteisti juos sa
vo teisme ir visus nužudyti.

Visa Amerika turėtų su
kilti prieš tuos piktadarius. 
Jie rengiasi papildyt kruvi
ną piktadarystę!

KARĖ IR TIKĖJIMAI.
"The Citizen” rašo:
”Is kariaujančių Europos 

tautų 110,000.000 žmonių pri
guli prie stačiatikių bažnyčios; 
130.000,000 priguli prie Romos 
katalikų bažnyčios, o 84.000.- 
000 prie protestonų bažnyčios, 
žydų ir mahometonų sulygi
nus yra labai mažas nuošimtis, 
jų galima rasti tik Serbijoj ir 
Rusijoj.

'"Rusija ir Serbija turi 108,- 
000,000 stačiatikių: Francuzi- 
ja. Austrija. Vokietija ir Rusi
ja turi 110.000,000 katalikų, o 
Anglija ir Vokietija 72.000.000 
protestonų.

"Padalijus juos išeina taip: 
103.000.000 stačiatikių kariau
ja iš vienos pusės, ir 7.000.000 
iš kitos; 40.000.000 protestonų 
iš vienos pusės, ir 44.000.000 iš 
kitos: 49.000,000 katalikų iš 
vienos pusės, ir 61.000.000 iš 
kitos."'

i

pa-

ap-
Las

yra
mir-

su-

KARĖ KOLORADOJ.
Kuomet Amerikos visuo

menės akįs atkreiptos Eu
ropos karės link, tuo pačiu 
laiku Amerikoj, Kolorados 

iį. valstijoj, taip-pat žiauri ka- ja.
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SUTARTIS SU RUSI.JA.
Šiomis dienomis tarp Su

vienytų Valstijų ir Rusijos 
Įvyko taip vadinamoji išty
rimo sutartis, po kuria pasi
rašė iš vienos pusės S. V. se
kretorius Bryanas, iš kitos 
— Rusijos pasiuntinys Ba- 
chmatjevas.

Sulyg tos sutarties, visi 
tarp tų dviejų valstybių gin
čai. kurie negali būt išrišti 
diplomatišku keliu, turi būt 
pavesti ištyrimui tarptauti
nei komisijai, susidedančiai 
iš penkių ypatų. Laiko iš
tyrimo komisijai duodama 
nemažiau, kaip 12 mėnesių. 
Pakol komisija darys tyri
nėjimus. nė viena susivaidi
jusių pusių negali (?) pas
kelbti karės.

Panašią sutarti 
tos Valstijos turi 
jau Ąi Anglija ir

S

Suvienv- 
pasidarę 

Francuzi-

Klerikalų organas "Drau- 
—(No. 41) savo pastabo
se rašo:

’Musų politiškieji seimai 
perskyrė Amerikos lietuvius į 
dvi nelygi dali: didžioji dalis 
pakrypo Į Chicagos seimą su 
jo visais nutarimais ir su jo 
įsteigtuoju "Tautos Fondu,’ an
troji mažesnė dalis nukrypo į 
New Yorką. iš kur jau ant
ras mėnuo iš visų didžiųjų pa
trankų šaudoma i katalikus. 
Sakau — ten mažesnioji dalis. 
Nes nors New Yorko seiman ir 
privažiuotų daugiau atstovų, 
negu i Chicagą. jie. tie atsto
vai. nei dešimtos dalies neats
tovaus tiek lietuvių, kiek jų at
stovavo Chicagos seimininkai.”

Mums rodos, kad "Drau
gas * ir pats gerai supranta, 
kad taip nėra. Jis tyčia 
klaidina visuomenę. Chica
gos seimas buvo tik parapi
jų suvažiavimas ir niekas 
daugiau. Tas suvažiavimas 
buvo senai jau rengiamas ir 
įvyko senai paskirtoj die
noj. Todėl su visuotinu po
litiškuoju Amerikos lietuvių 
seimu, kuris buvo New Yor- 
ke 1, 2 ir 3 spalių. Chicagos 
parapijinis suvažiavimas 
nieko bendro neturi. Ir ne
teisybė, kad Chicagos suva
žiavime buvo atstovaujama 
"didesnė visuomenės dalis," 
kaip "D." giriasi. Tenai bu
vo atstovaujama ne visuo
menė. bet vien tik parapijos. 
O parapijas, kad ir visas pa
ėmus sykiu, toli gražu nėra 
lietuvių didžiuma. Nors sta
tistikos neturim, bet tas ir 
taip duodasi suprast. Bos
tone. daleiskime. yra septy
nios didelės pašelpinės drau
gijos. o parapija tiktai vie
na. Mažesnėse kolionijose 
parapijų visai nėra, o svie
tiškų draugijų, kur tik yra 
bent keli šimtai lietuvių, 
randame visur. Iš kur tad 
"Draugas" prisiskaitė sau 
didžiumą lietuvių? "Drau
gas" faktais to niekados ne- 
prirodvs.

Kad "Draugo" atstovau
jamos "visuomenės" yra 
daug mažiau, tai mes galime 
parodyt faktus. Jie turi 
vos tik du laikraščiu — 
"Draugą" ir "Kataliką" — 
ir tie patįs vos tik užsilaiko. 
Tuo tarpu socijalistai ir tau
tiečiai turi 10 didelių laik
raščių. neskaitant magazi
nų. ir visiems gerai klojasi. 
Tas. mums rodos, aiškiai pa
rodo. kad musų (socijalistų 
ir tautiečių) pusėj pajiegos 
5-syk didesnės, negu katali
kų.

Bet jeigu atsiminsim, kad 
ir tie patįs katalikai toli ne
visi da Chicagos suvažiavi
me dalyvavo, tai tas jų su
važiavimas pasidaro da 
siauresniu.

Tikrai visuotinas, atsto
vaująs visas Amerikos lie
tuvių srioves suvažiavimas, 
buvo New Yorko suvažiavi
mas. Nors delegatų skai
čius čia butų ir mažesnis, bet 
jie atstovavo visas srioves 
ir partijas, kuomet Chica
gos suvažiavime buvo atsto
vaujama vien tik katalikų 
partija ir tai da ne visa. 
Veik visos katalikikškos 
draugijos dalyvavo New 
Yorko seime.

Taigi tegul "Draugas" ne
klaidina žmonių skirstyda
mas visuomenę į dvi dali. 
Ji visai nesuskilo. Ji turėjo 
savo suvažiavimą New Yor- 
ke ir nutarė šelpti nukentė
jusius nuo karės Lietuvos 
gyventojus. Tam tikslui su
važiavimas įsteigė ir Lietu
vos šelpimo Fondą. Fondo 
valdybon inėjo visokių pa
kraipų žmonės: tautiečiai, 
socijalistai ir katalikai. An
gliškai šis fondas pavadinta 
Lithuanian National Relief 
Fund. Siunčiant aukas, to
kiu vardu reikia rašyt če
kius ir money orderius.

Amerikos laikraščiai 
džiaugiasi, kad ateina aukso 

, laikai. Mat šiomis dienomis 
žemdirbystės ministerija 
pranešė, kad šįmet kviečių 
užderėjo 892.000,000 bušelių, 
arba 129.000,000 bušelių 
daugiau, negu pernai.

Bet kas iš to pasinaudos?
Ar atpigs kiek pragyveni

mas? Ar pagerės nuo to 
nors kiek farmerių būvis, 
kurie tuos kviečius užaugi
no? Visai ne! Tik speku- 
liat oriai, kurie prie tų 
kviečių užauginimo nepridė
jo nė piršto, susidės sau mi
lijonus. Tik kapitalistams 
bus aukso laikai, o darbinin
kams kaip buvo skurdas, 

\ taip ir bus .
Prie socijalistiškos tvar

kos aukso laikai butų vi
suomenei.

I

h'pcLfint /iarhn lauko- ViduJ ir^ buvo PiI_ JlvdlKaikl Udl DV. na įmonių iip nirto "Tjiis-
; mylėt artimą, kaip pačiam 
save.

Kunigai sako, socijalistai 
esą nemokyti, todėl ir nepri
pažįstą krikščioniško socija
lizmo nė Kristaus mokslo.

Ar galima sutaikint krik
ščionišką socijalizmą su tar- 
ptautišku socijalizmu. Nie
kados. Štai faktai:

Tarptautiškas socijaliz- 
mas priešingas karėms, žu- 
dyrhui ir skerdimui žmonių 
už bile kokius prasikaltimus 
ar jie butų politiški, ar kri- 
minališki. Jis priešingas iri 
mirties bausmei. Krikščio- ' 
niškas-gi socijalizmas tą vi
ską užtarau ja. Biblijoj (1. 
Maiž. 9:4-5.) yra pasakyta: . 
"Tiktai tos mėsos nevalgyki
te, kuri dar gyva yra savo 
krauje, nes aš pajieškosiu 
ir jūsų kūno kraujo ir to pa
jieškosiu ant visų gyvulių 
ir gi žmogaus gyvastį pajie
škosiu.”

Krikščioniškas socijaliz
mas varžo žmonių laisvę. 
Tarptautiškas socijalizmas 

liepia gerbti laisvę, never-i 
gauti carams, karaliams, 1 
kunigams, negi popiežiams 
ir jų negarbinti, nes žmonės 
yra visi lygus, krikščioniš- 
kasai gi socijalizmas tam y- 
ra priešingas, šventraštis 
sako: "Dievo bijokitės; ka
ralių šlovinkite”. (l.Petro 
2:17).

Tarptautiškas socijaliz
mas priešingas karėms, kri- 
kščioniškasis-gi socijaliz
mas turi jas remti, nes šven- . 
tam rašte pasakyta: "PonasJ 
Dievas yra tikras karžygis” ’ 
(2 Maiž. 15:3.). Toliau vėl: 
"Pagarbintas esi Ponas Die
vas, mano stiprybė, kurisai 
mano rankas mokini gintis 
ir pirštus kariauti.” (Ps. 
144:1)

Tarptautiškas socijaliz
mas skelbia rojų ant žemės, 
jis liepia džiaugties gamtos 
dovanomis ir savo rankų 
darbo vaisiais. Krikščioniš- 
kasai socijalizmas tam prie
šingas, nes Biblija sako: 

"Nemylėkite svieto nei tų 
daiktų, kurie yra ant svieto, 
jei kas myli svietą, nėra mei
lės Tėvo jame. Nes kas yra 

. ant svieto, yra pageidimas 
kūno, ir pageidimas akių, ir 

i puikystė gyvenimo: kuri 
nėra iš (Dievo) Tėvo, bet iš 

s svieto yra.” (1. Jon. 2:15-16)
Tarptautiškas socijaliz

mas skelbia meilę tarp žmo- 
: nių visų be skirtumo lyties 
i ir tautos, krikščioniškas so- 
| cijalizmas tam priešingas, 
nes šventam rašte yra pasa
kyta Kristaus šitaip:

"Jei kas eina pas mane, o 
neturi neapykantoj tėvo sa
vo, ir motynos ir seserės, o 
dar ir dūšios savo, negal būt 
mano mokintiniu: ir kas ne
neša kryžiaus savo, o ein^ 
paskui mane, negal būti ma
no mokitiniu.” (Luk. 14:26- 
27).

Dauguma socijalistų sako, 
i kad kunigija yra nukrypusi 
nuo Kristaus mokslo, bet aš 
sakau, kad ne. Mes matome 

i iš Kristaus žodžių, kad kuni- 
1 gija, tik pildo Dievo norą. 
•Jie Dievo vardą naudoja, 

j kaipo baidyklę gąsdinimui 
i tamsiųjų minių, kad jose pa- 
: laikyt tamsą, o paskui 
Į skriausti ir išnaudoti. Jie» 
krikščionišką socijalizmą 
sutvėrė tam. kad užkenkt ii( 
krajam. tarptautiškam socl- 
jalizmui.

Krikščioniškojo socijaliz
mo įstatai — Biblija, skel
bia: "Tarnai bukite paklus
ni ponams, netiktai geriems 
ir tykiems, bet ir nela
biems, nes toki yra malonė 
Dievo, kas dėl sąžinės Dievuj 
iškenčia vargus, tas užsitar
nauja laimę. Nesą ant to esą. 
te pašaukti. Kristus kentėjo 
už mus palikdamas jums pai 
veikslą idant sektumėte jd 
pėdomis.” (Petr. 2:18—21). 

Ar-gi ne paikas tasai ku
nigu mokslas ir jų Dievas. 
Jis liepia kęst skurdą, badą,

na žmonių, jie pirko "Lais
vę," kuri tik ką atspausdin
ta.

Tą patį vakarą teko pabu
vot ir L. S. S. 19 kp. susirin
kime, kuriame dalyvavo 50 
narių, tarpe jų 10 moterų. 
Pirmininkas perskaitė 
aplikacijų.

(Kelionės įspūdžiai).
Šiandieninis kapitalistiš- 

' kas surėdymas, šimtus tuk- 
i stančių žmonių priverčia at
siskirt nuo mylimiausių 
jiems ypatų: vaikams nuo 
tėvų, broliams nuo seserų, 
vyrams nuo moterų, jauni
kaičiams apleist savo myli
mąsias!... Nežiūrint kur 
kam patinka gyvent, arba 
kas labiausia ką mylėtų, pri
versti esti apleist viską, kas 
yra miela, brangu ir ideališ
ka!... ir gyvent ten, kur be- 
sąžiningi kapitalistai paveli
ja duodami darbą.

Tokios tai gyvenimo ban
gos ir mane atplėšė nuo ge
riausių draugų ir... nešė iš 
rytinių valstijų į vakarines. 
Važiavau jieškodamas dar
bo, kad pelnyti kąsnį duo
nos.

Traukinys skambėdamas 
leidosi it patrakęs siaubū
nas tolyn. Jo skambutis 
tartum pranašavo, kad ne
greit jau, o gal ir niekad ne
galėsiu pasimatyti su bran
gioms mano širdžiai ypa- 
toms. kurias išvažiuodamas 
apleidau?... Neužilgo atsi
dūriau New Yorke, kuris 
man buvo įspūdingas savo 
įvairumais. Stotis, ant ku
rios aš išlipau, buvo neapsa
komai didelė ir graži — vis
kas puikiai įtaisyta... Pas
kui, pasisukus ant Broad- 
way ir Wall gatvių, metėsi 
į akis nepaprasto didumo ir 
grožio mūriniai namai, ku
riuose gyvena Amerikos ka
pitalistai. Nors murai la
bai augšti, bet tarp jų vi
sur jautėsi skanus ir gaivi
nantis nuo medžių ir įvairių 
kvietkų kvapas. O kada nu
važiavau į Centrai ir Cony 
Island parkus, ten atrodė 
tikrasai žemiškas rojus!... 
Rodos, kad nieko jau dau- 
giaus ir norėt nereiktų žmo
nėms, tik gyvent ir gėrėtis 
šiandienine civilizacija ir 
gamtos dovanomis. Bet... 
ką aš ten pamačiau? Ten 
nebuvo matyt, tuose stebuk
lingai gražiose vietose, dar
bininkų ! Buvo paprasta 
darbo diena ir darbininkai, 
kurie turėjo darbus — dir
bo pasmirdusiose dirbtuvė
se, o bedarbiai slankiojo a- 
pie surukusius fabrikus ir 
meldė darbdavių, kad nu
pirktų jų raumenis...

Ant rytojaus, turėdamas 
laiko, aplankiau lietuviškas 
redakcijas, kad nusipirkus 
laikraščių, o taipgi norėjosi 
patirt šį-tą iš vietos lietuvių 
judėjimo.

"Vienybės Lietuvninkų" 
redakcijoj (Brooklyne) te
ko susidurti su vienu inteli
gentu, kuris buvo "V. L." 
ofise, jis ėmė man pasakoti 
apie "blėdingus” lietuviams 
socijalistus: "Jie nepripa
žįsta tautiškumo ir remiasi 
ant tarptautiškumo, o tas 
musų tautai gręsia pavo
jum. nes dabar labai pradė
jo lietuviška jaunuomenė 
linkti prie tų cicilikų. Juk 
tai baisus pavojus! Pamis- 
lyk tik, 'Keleivis’ per vie
nus tik metus atitraukia 
nuo S. L. A. apie 1,000 na
rių. ’Laisvės’ cicilikai irgi 
nesnaudžia, ’Laisvė’ labai 
pradėjo plėtotis Brooklyne, 
tie cicilikai visur prie žmo
nių prisiplaka..."

Išėjęs iš "Vien. Liet." 
red., manau sau. negalimas 
daiktas, kad tiems, anot to 
tautiečio, cicilikams taip se
kasi. Bet, kada aplankiau 
"Laisvę," tai pats persitik
rinau, kad tai nebuvo me
las, bet teisingas minėto 
tautiečio nusiskundimas: 17 
d. rugsėjo, apie 8 vai. vaka
re, prisiartinęs prie "Lais
vės” redakcijos pamačiau 
nepaprastą buri lietuvių sto
vinčių ant šalvgatvio, kurie 
skaitė ant redakcijos sienos 
iškabintas ir išrašytas lietu
viškai lentas, skelbiančias 
tos dienos žinias iš karės

i

"DRAUGE" SIUNDOMA 
MUŠTI SOCIJALIS- 

TUS.
Ar nuostabu, kad katali- 

kai-fanatikai sumuša socija
listus prie bažnyčių dalijant 
plakatus, jei juos tokių dar
bų kunigai mokina netik 
bažnyčiose per pamokslus, 
bet ir savo spaudoj ? "Drau
go” No. 41. korespondenci
joj -iš Girardville, Pa., kokis 
tai Senis rašo, kad socijalis
tams dalijant plakatus prie 
bažnyčios išėjęs klebonas ir 
nuvijęs "cicilikus už tokį jų 
begėdiškumą." Ir tas jam 
labai patinka. Jis sako:

'"Ir gerai jiems, tegu nelen
da kur jų niekas neprašo! Mu- 
sų-gi* katalikams reikėjo vis-gi 
patiems susiprasti, nuvyti "pi
gaus tavoro’ pardavinėtojus, ir 
neimti visai nei į rankas viso
kių jų popiergalių.”

"Susiprasti ir nuvyti!” 
Argi ne gėda "Draugo" re
dakcijai tokias korespon
dencijas talpinti!

Mes gana gerai žinome, ką 
tas "nuvyti” pas katalikus 
reiškia. Juk visi tebeatsime- 
name, kaip katalikai "nuvi
jo" nuo bažnyčios plakatų 
dalintojus Detroite, Mich. 
Buvo kraujo praliejimas.

Korespondentams už to
kį rašymą redakcija turėtų! 
duot papeikimą, o netalpinti 
jas žmonių neapykantai pla- 
tint. Tas yra stačiai kur
stymu prie muštynių. Ir ku
nigai sakosi da skelbią mei
lę artimo!...

I

I
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KARĖS BELAISVIAI DIR
BA SUNKIUS DARBUS.
"Novoje V remia” rašo. ! 

kaip "išmintingai" rusų val
džia moka išnaudot suimtus 
karėje belaisvius. Valdžia 
juos siunčia Rusijos gilu-’ 
mon ir pristato prie sunkių
jų darbų. Kelių ir susineši-. 
mų ministerija paėmė daug 
tokių belaisvių vieškeliams' 
ir geležinkeliams statyt Si-i 
berijoj. Žemdirbystės mi
nisterija paėmė daug belai
svių javams valyt ir lau
kams arti. Siberijos kolio-i 
nizavimo ministerija naudo- j 
ja belaisvius keliams daryt [ 
ir namams statyt Siberijos 
tyruose. Kitus paimta prie! 
girių darbų, o da kitus iš
vežta Turkestanan pelkių 
džiovinimui.

Toliaus tas laikraštis sa- 
: ko, kad prie sunkiausių dar-Į 
1 bu statomi vokiečiai ir aus- 
i trai. Slavų kilmės belais
viams esą skiriami lengves- 

■ ni darbai — ant ūkių.

27.000,000 MARKIŲ KAS
DIENĄ.

Tiek atsieina Vokietijai 
karė. Kitoj vietoj šitam 
"Keleivio” numery telpa 
platesnis apie tas straipsnis, 
vardu ”Vokietijos karės iš
laidos”. Kas įdomauja šito
kiais dalykais, patartam jį 
atidžiai perskaityt.

16 
aplikacijų. kurias išpildė 
nauji nariai prisirašydami 
prie L. S. S. 19 kp. — tai 
pasekmė "Raudonosios Są- 
vaitės...” Aiškiai matėsi, 
kad Brooklyno socijalistai 
turi žmonėse gerą įtekmę. 
Apsilankęs "Tėvynės” re- 
dakcijon, netikėtai radau 
ten dirbant senai matytą pa
žįstamą draugę P. J—tę: ji 
man pranešė liūdną naujie
ną. kad nusišovęs draugas 
K. Stankevičius, su kuriuom 
aš ilgai buvau nesimatęs. 
Priežastis saužudvstės — •/ 
sunkios gyvenimo sąlygos, 
šiandieninio kapitalistiškojo 
surėdimo vaisiai; jis stumia 
žmones be laiko į kapus!...

Apleidęs didijį New Yor- 
ką. atsidūriau Pennsylvani- 
jos valstijoj. Čia kur tik 
gyvena lietuviai, ištolo ga
lima girdėt, per kiauras na
ktis, smuklėse staugimai ir 
riksmai, it girios vilkų kau
kimas ; ramiai gyvenantie 
žmonės ir ausis turi užsi- 
kimšt.

Negąsdina musų lietuvių 
bedarbė, negraudina jų ir 
musų brolių žūvančių karėje 
kančios. Žmoniškumo jau
smus jie svaigina alkoholiu.

Sufragisčių Brolis.

i

(Sutrauka M. Mockaus prakal
bos sakytos Detroite, 

rugsėjo 17 d.).

Tarptautiško socijalizmo 
kilimas šiandien nepapras
tai sparčiai auga. Jis apė
mė visą pasauli. Šiandieni
nė organizuotoji krikščio
nių bažnyčia, kuri yra prie
šinga netik mokslui, bet ir 
mažiausiam laisvės spindu
liui, ačiū socijalizmo kilimui, 
jau neteko liaudyj savo Įtek
mės.

Kunigija keiksmais jau 
nepajiegia sustabdyti soci
jalizmo banguojančios sro
vės ir užgesinti laisvos dva
sios žiburį. Patįs kunigai 
prisipažįsta, kad jie savo 
bažnyčiose, tik išgarsina so- 
cijalistišką propagandą ir 
socijalistų laikraščius. Pa
vyzdį rasime čia pat tarpe 
musų. Katalikų laikraščių 
šioje šalyje yra tik 2, o lais
vamaniškų apie 20. Tas 
pats ir tarp kitų tautų. 
Žmonėms jau atsibodo mal
dos ir poteriai. Šiandien 
laisvamanių tiek atsirado, 
kad jau jų nė dievai, nė vel
niai. nė kunigai nebegali iš
naikinti. Musų lietuviai, 
taipgi jau nebesiduoda Ro
mos agentams save žeminti, 
jie užima Suv. Valstijose so
cijalizmo dirvoje trečią vie
tą. Kunigai pamatę, kad 
jau liaudis vystosi, civilizuo- 
jasi ir jų pravardžiuojami 
avinais darbo žmonės meta 
savo avinų kailius ir stoja 
po laisvės vėliava, sykiu su 
savo padėjėjais jėzuitais su
šaukė kongresą, kad ap
saugojus savo biznį nuo 
gresiančio pavojaus. Kad 
palaikyt žmonėse aklybę, 
susivažiavę keli tūkstančiai 
kunigų ir jėzuitų jieško nuo
dų, kuriais galėtų užnuodyt 
žmogaus protą, nes kitaip 
Romos trusto biznis puls že
myn. Vienas jėzuitas pa
siūlė. kad reikią suorgani
zuoti ”Krikščioniškojo soci- 

; jalizmo Partiją.” Kunigai 
ipasiulijimą vienbalsiai pri- 
' ėmė ir nuo to laiko pradeda 
liauties keikę socijalizmą ir 
sako jis esąs geras, tik žmo
nės likę ištvirkėliais, bedie
viais; net ir Kristus buvęs 
socijalistų, nes liepdavęs vargą ir nori atitraukt žmo-
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nijnnuo tiesos kelio. Te-' 
čiatw to savo mokslo patįs jo 
skelbėjai —kunigai, neprisi
laiko. Jie kitiems paskiria 
remdamiesi Dievo prisaky
mais pasninkus, o patįs nu
tukę eina pilvus atkišę.

Gana mums darbininkai 
pasninkų ir maldų, mes tu
rime kovot, kad pagerinus [ nyj.

žodžiu — krikščioniškasai 
socijalizmas visame prieši
nasi tarptautiškamjam ir y- 
ra kunigų sutvertas kovai 
prieš jį. Kaip visos bažny
čios dogmos, taip ir jų sufa- 

; brikuotasai krikščioniškas 
•socijalizmas yra gaudimas 
žuvų, sudrumstame vande
nyj. Jie pirma su juo sud- 

savo būvį, bet nenuolankaut į rumščia žmonių protą, o tuo- 
savo išnaudotojams ir tem- met jau juos lengva apgau- 
dintojams. ; dinėti.

Kunigai sako, kad Kris-j Kunigai skelbia, kad Eu- 
tus buvo Dievo sūnūs atsiųs-' ropos karę atsiuntęs patsai 
tas ant žemės teikti žmoni
jai palaimą, bet sulig pačios I 
Biblijos jis buvo pravokato- 
rium ir žmonių siundiku: 
„Netikėkite, jog atėjau šių- ' 
sti pakajų. Neatėjau siųsti! 
pakajų, bet kalaviją, nes a-! 
tėjau suvaidytie žmogų 
prieš tėvą savo, dukterį 
prieš motiną savo ir marčią 
prieš uošvį savo. Ir bus ne
prieteliais žmogaus namiš
kiai jo.” (Luk. 10: 34-36.). 
Jei patsai Kristus sakosi e- 
sąs pravokatorium, neapy
kantos skelbėju, tad argi 
nuostabu jei musų bažnyčio
se, sakyklos ir klausyklos 
paverčiamos į provokacijos, 
melo ir neapykantos vietas? 
Nė kiek nenuostabu, kad 
musų kunigai yra keikūnais 
ir paleistaburniais, nes jie 
ima tą pavyzdį nuo savo Die
vo.

Mes nesistebime iš dvasiš- 
kijos užtaraujančios kares, 
nes patsai Kristus negeres
nes už carą ar kaizerį. Jis 
liepia žmonėms parduoti 
krepšius, o taisyties ginklus! 
ir eiti žudyt vieniems kitus. 
Štai Biblijos žodžiai:

„Bet dabar kas tur maiše
lį, tegul taipogi paima ir tar- 
bą, o kas netur, tegul par
duoda rūbą savo, o tenusi- 
perka kalaviją. O anie ta
rė : Viešpatie, štai čia du ka
lavijai. O jisai jiems tarė: 
„Gana.” (Luk. 22-36-38).

"Tarptautiškas socijaliz
mas protestuoja prieš nekal
tai liejamą kraują žmonių, 
krikščioniškasai gj socijali
zmas yra tam priešingas, 
nes šventame rašte šv. Povi
las sako:

"0 maž ne visi daiktai pa
gal zokoną kraujuje apmaz- 
gojami yra: o be praliejimo 
kraujo nėra atleidimo.’’; 
(Žyd. 9:22.). šitame XX.. 
civilizacijos amžiuje, mes 
turime žiūrėt su paniekai 

tokius dievus, jų mokslą ir 
Dievo agentų — kunigų su
tvertą socijalizmą siūlanti 
žmonėms kančias ir vergi
ją. Tas Dievas yra juodas 
nuo galvos iki kojų.

Tarptautiškas socijaliz
mas nori prašalinti nedatek-, 

, lių ir skurdą, padaryt žmo
nes laimingais apsišvietu- i 
siais ir protingais, krikščio
niškas gi socijalizmas tam 
priešingas, šventame rašte 
Jėzus sako: "Palaimninti u- 
bagai, nes jūsų yra karalys-; 
tė Dievo.” (Luk. 6:20.). Ne-! 
tik mes darbininkai nenorim' 
būti "ubagais," bet nė pa
tįs Dievo agentai nėra to
kiais. Popiežiaus turtas 
daugiau vertas , negu bile 
vieno kapitalisto pasaulyj.

k

j

[ dinėti.

Dievas, jis susiundęs carą 
I su kaizeriu. Argi ne bepro
tis tasai katalikų Dievas. 
Jis sutvėrė žmones, per jo 

i malonę žmonija per šimtme- 
i čius išauklėjo gražiausią- 
! kultūrą ir dabar tasai Die
vas visa sugriauna, sunaiki- 

: na ir išžudo pačius nieko ne- 
[ kaltus žmones. Koks jis 
žiaurus, koks bemielaširdin- 
gas! Jis siunčia žmonėms 
badą, kančias ir pragariškus 
skausmus ir žiuri sau ramiai 
iš augštybių, kai jie sker- 
džiasi!

Ne, kunigai patįs nežino 
ką jie sako. Jei Dievas pat
sai atsiuntė karę, tai, kaip 
jis leidžia patsai save išnie
kinti ir net sušaudyti. Mes 
žinome, kaip vokiečiai ka
riauja. Jie įėję į svetimą že
mę visupirma nutaikina sa
vo milžiniškas kanuoles į 
augštasias katalikų bažny
čias ir taip į jas gražiai pa
taiko, jog pati Dievo motina 
nusirita stačia galva nuo al
toriaus. o ir patsai Dievas 
cimborijoj sutrupa į skevel
dras.

Jei žmogus gerai įsi
gilintų į bažnyčios skelbia- 

imajį mokslą, sveiko proto 
būdamas niekad jam negalė
tų tikėti, nes jis yra be jokio 
pamato ir pilnas nesąmonių.

J. Dominikonas.

i
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WESTVILLE, ILL. 
Parapijos reikalai.

Jau laikraščiuose buvo ra
šyta, jog pas mus skripkavo 
nemažutis, neplonutis: kun. 

į Skripkutis.
Kadangi tas piemuo kir

po savo aveles su pričipu- 
i siomis žirklėmis, tai tos ėmė 
labai smarkiai bliauti ir su
sirinkę pas vyskupą parei
kalavo kito, geresnio pie
mens. Bet airių vyskupas 
atsakė: „Jus begėdž’ai, ko 
jus čia susirinkote; pakol aš 
busiu vyskupu, tol kun. 
Skripka bus Westvillėj". Ta
da parapijonai suprato, jog 
musų dūšių ganytojams ne
rupi avelių išganimas, ale 
jie rūpinasi vien skambu
čiais. Nes jie juk ir mokin
davo, kad reikia burną už- 
daryt, o kišenius atidaryt. 
Bet viskas virto kitaip. Žmo
nės kišenius uždarė ir aps
varstė, jog laikas prasišalin
ti nuo tokių išnaudotojų, ‘r 
greitu laiku nupirko seną 
namą, kuri pertaisę pasida
rė nuosavĮlą (neprig'ulmin- 
gą) bažnyčią. Parkvietė kun. j 
B. Jankauskį iš Chicagos, i 
kuris yra visiems prieina
mas, jis tarnauja už labai 
mažus mokesčius, sako jis: 
"Aš nenoriu savo brolių 
paskutinius centus išlupta 
už patarnavimą.” Senieji ku
nigai deda visas pastangas, 
kad patraukus Jankauską! 
savo pusėn, siūlydami jam i 
$500.00 ir visokių gerybių, 

i kad tik jis pasirašytų airių 
vyskupui ir šoktų džiką pa
gal jų muziką. Bet kun. Jan
kauskas atsakė: „Atiduokit 
jus tuos pinigus nuo ko išri- 
liojot, o aš savo brolių ne
parduosiu.” 20 rugsėjo atsi
lankė vyskupas, neprigul- 
mingas ir pašventino naują 
bažnyčią, varpą ir kapines.

Kun. Skripka pamatęs, 
kad „prieis liepto galą’’ — 
prasišalino. Savo vieton bu-
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prasišaunu. savu vieivii uu-(ORESPONDENCIJOS ™ > kun. Deksnj.
______ bet tasai matydamas, kad

RAYMOND, WASH.
Įvairiumai.

Lietuvių yra apie 300.
Dauguma pasiturintie, gy
vena savo nuosaviuose na
muose. Darbai lentų plovy
klose, kurių yra 9; mažiau
sia mokestis 20 c. už valan
dą. Dar yra 1 gelžies dirb
tuvėlė ir 1 „baksinė”. Bak- 
sinėj dirba merginos.

Smuklių yra apie 30 (neži
nau tikrai, nes aš jų nelan
kau). Bankos buvo 2, viena 
subankrutijo nunešdama 

darbininkų skatikus.
Jau bus 2 metu, kaip čia 

gyvuoja L.S.S. 183 kp.
„Raudonoji savaitė” nu

sisekė neblogai. Per draugų 
Česiuno ir Blaškevičiaus 
prakalbas prisirašė prie 
kuopos 7 nauji nariai. Pub
likos buvo nedaug, vos apie 
70. Aukų surinkta S3.00.

Šiemet čia susitvėrė da 
viena dr-ja vardu L.K. Gedi
mino. Pora mėnesių atgal 
turėjo balių; ištuštino 2 ru-i 
džio bačkuti ir išsiskirstė.

Geistina butų, kad šin j 
miestan atvyktų ir apsigy-

LAWRENCE, MASS.
Tai bent „pasilinksmini

mai”!
Apsilankęs Lawrence’an 

nugirdau pasakojant apie1 
Lietuvių Kliubo narių šau
nius pasilinksminimus, ka
me jie savo svetainėn susi
rinkę praleidžia linksmai 
laiką. Sutarėme dviese, su j 
kitu draugu nueiti. Priėjom 
prie svetainės, durys užra
kintos ir į vidų neįleidžia, 
tik per rekomendaciją vieno 
pažįstamo kliubiečio — pa
kliuvome į vidų. Na, vyru
čiai ir ’’cudai’’-gi viešpacės 
toje svetainėje! Langai iš
daužyti, kiti uždarinėti 
(turbut, kad nieks nepajus
tų kokie ten šlykštumai de
dasi), cigarų ir pypkių du
rnai liūliuoja nuo lubų iki 
žemės. Stalai nustatyti a- 
laus bonkomis, apie juos ap
sėdę vyrai ir vaikinai, trau
kia alų, kai bitelės prisiur
bę. Grindis šlapios, lubos 
inlinkę, sienos nukabinėtos; 
kalendoriais ir lietuvių kuni
gaikščių paveikslais, žodžiu;

ji prasidėjo, kas dabar ją pa- Pertraukoj buvo deklamuo- 
laiko ir kas karėms yra prie- jama eilės. Deklamavo p-lė 

i šingas. Viską išguldinėjo M. Zalomskaitė, A. Pipiras, 
I taktingai. Nors oras buvo j p. Janušas, p-lė F. Kemežiu- 

tė padainavo "Lietuvių him
ną” ; p-lės M. Zalomskiutė ir 
S. Krainiutė akompanijuo- 
jant pijanu panelei F. Ke- 
mežiutei sudainavo gana ge
rai „Viltį.”

Prakalbos ir visas progra
mas žmones užganėdino.

Daugiau panašių veikimų! 
Kazys Bikas.

gražus, bet žmonių buvo 
mažai. Čionai lietuvių skai
tosi apie 3,000, ant prakalbų 
atsilankė vos apie 50. Klau
simas, kur kiti buvo? Nagi 
po bačkutėmis gulėjo. Mer
ginų yra apie 25, o ant pra
kalbų atėjo tik 3. Kurgi tos 
kitos merginos buvo? Gi 
bijojo palikti bačkutes, kad 

[paskui parėjusios ras jau 
! išgaravusias. Hyde Par
ko lietuviai daugiaus nie- 

i kuo nesiinteresuoja, kaip 
! tik girtuokliavimu. Laikas 
butų jau pradėti jieškoti iš- 

[ ganimo ant žemės.
Hydeparkietis.

MONTELLO, MASS.
Spalio 3, L. T. R. „Viesu

lą" statė scenoje 6 veiksmų 
komediją "Pirmasis Degtin
daris” ir vieno veiksmo ko
mediją "Kurčias žentas.” 
Veiksmų tarpuose buvo de
klamacijų ir kitokių pamar- 
ginimų. Lošimai abiejų ko
medijų atlikta gana gerai, 
ko iš darbininkų geriaus ir 
reikalauti nereikia. "Kur
čią žentą” lošiant per visą 
laiką žiūrėtojai kvatojo juo
ku. Iš pamarginimų geriau
sia atliko pasikalbėjimą 
"Gamta ir vargdienis,” S. 
Stripiniutė su J. Vikšnaičiu- 
te. Antras puikiai tapo at
liktas dialogas "Poezija,” 
"Beviltis vaikinas”— P. Mo- 
ckapetris ir „Poeziją” M. 
Deržinskiutė.

Bet daug gaišinamo laiko 
buvo tarpuose, mat, lošėjai 
turėjo pertaisinėti dekora
cijas, kas publiką biskį var
gino. Bet lošimo laike pu
blika užsilaikė geriausiai, 
visiems buvo aiškiai girdėti. 
Publika matomai buvo už
ganėdinta. Vakaras tęsėsi 
suviršum 3 vai. laiko.

J. T.

PHILADELPHIA, PA. 
Civiliški šliubai madoj. 

Darbai.
Pas mus pastaruoju laiku 

Įėjo madon civiliški šliubai. 
Labai pagirtina, kad musų 
pažangesnė jaunuomenė ap- 
seina be kunigų malonės.

Dievobaimingieji žmonės 
pranašauja, kad jau pabaiga 
svieto. Girdi, „vainos” ir be 
kunigo šliubai, tai jau pas
kutiniai ženklai prieš pabai
gą svieto.

Darbai visai blogame sto- 
vyj. Daugumas fabrikų vi
sai sustojo, kitur dirba tik 
trečdalis darbininkų. Darbo 
biurai pilni prisikimšę be
darbių. Visi ineidami biu- 
ran turi užsimokėt $2.00. 
Darbo negavęs jeigu dar an
gliškai susikalba, tai 81.50 

j atsiima, o jei ne, tai ir turi

CHICAGO, ILL.
Spalio 2 d. „American 

Bridge & Iron Co." dirbtu- 
'vėje užmušė Justiną Karai- 
!tį. Velionis dorbo prie piu- 
į klų, kurie truko ir supiaus- 
! tė kūną į tris šmotus. Pali- 

________________ I ko moterį su dviem vaikais. 
— svetainė nieku nesiskiria; Prigulėjo prie dviejų drau- 
nuo Maušos arba_________ 1
užlaikomų Lietuvoje 
čemų.”

Klausiu vieno kliubiečių: 
ar-gi, sakau, kas nedėl pas 
jus taip linksminasi. "O taip, 
taip — sako — mes čia todėl 
geriam, kad nenorim savęs 
duot išnaudoti svetimtau- 

j čiams. Mes nuėję ’otelin’ 
turime mokėti 10c. už stiklą, 
o čia gaunam už 25c. 4 bon- 
kas, o kas lieka pelno, tai ei
na musų draugystei Lietu
vos Ukėsų Kliubui. O jūsų 
mes nenorėjom į svetainę 
leisti, nes neprigulit prie mu
sų kliubo, tokių mes ir bi
jom, kad neimtų pliaukšt a- 
pie musų apsėjimą.’’

Taip mums bešnekant, 
žiurau-gi svetainės lubos 
linguoja, net pradėjau bijo
ti, kad musų ten neprislėg
tų. Klausiu kas ten viršuj, 
gal vaidulai vaidenasi, sako, 
tai armėnai ir jie tokį pat 
kliubą turi ir taippat "link
sminasi.”

Apsidairęs, sprukau lau
kan iš to priteršto urvo. Ei
nant girdėjosi pragertų, už-' 
kimusių balsų šauksmas.

Vėliau sužinojau, kad pa
našus „pasilinksminimai" 
būna kas nedėldienį. Susi
rinkę geria, ūžia, kaziruoja 
iš pinigų, kartais-gi ir pa- 
kaušus sau sutrumpina.

Tai, mat, kokių sutvėrimų 
gyvenama XX amžiuj! O'; 
tai, juk musų lietuviai, ku-! 
rie stato bažnyčias ir bu
čiuoja kunigų skvernus!

Gripiškių Vincas, i

<

kun. Skripka išvalgė košį, o 
jam lieka tik bliudas laižyti i 
taipgi atsisakė.

Westviliečiai dabar džiau
giasi, jog kun. Jankauskas 
viską pigiai atlieka.

Ištiesų, jei žmonėms taip 
labai bažnyčių reikia, tai ar
gi neverčiau statyti jas ne- 
prigulmingomis.

Darbininkas.

BICKNELL, IND. 
šis-tas.

Miestelis gana dailus, ap
gyventas vokiečių ir belgų. 
Lietuviu vra tik 2 šeimynos. 
Visi laisvų pažiūrų. Kunigų 
iki šiol į čia neįleidžia.

Darbai čia vien anglių ka
syklose, kurių yra apie 7.

Dirba po 4-5 dienas savai
tėj. Užveizdos ištvirkinti, 
darbo neduoda, kol neprage. 
ri su jais desėtko dolerių.

Atvažiavus iš kitur darbo 
gaut negalima.

Šis miestelis da ypatingas 
tuom, kad risi miesto valdi
ninkai socijalistai.

Laisvas Maineris.

i 
!

_ , " ' šventų lietuvis inteligentas,,TarptautasAas socijahz-1 pasišventęs socijalizmo idė- 
■? kfP.ia _nesiduot save jaį jr SUgebąS sakyti prakal-mas liepia 

skriaust ir išnaudot, krik- 
ščioniškasai-gi socijalizmas 
tam priešingas. šventraš- 
tyj (Luk. 6:29:30) sakoma: 
„Kas tau sudavė per vieną 
žandą, tu jam atstatyk ir 
antrą, o tam kursai imtų tau 
apdangalą ir rūbą, negink ir 
kiekvienam, kurisai tavęs 
prašytų, duok, o kurisai ati
ma kas vra tavo, nepajieš- 
kok.”

Šiandien jau nebėra mul
kio, kuris duotųsi savo žan
dus trankyti, kad užsipelny
ti dangų. Jei pačiam kuni
gui. kuris tas nesąmones 
skelbia, kas apyausin uždro
žtų, tai ir patsai Dievo pa
teptasis inpėdinis nebepano- 
rėtų, kito žando atkreipti.

bas ir rengti vaidinimus. 
Dirva plati ir gera, tik mes 
nesugebame jos išdirbti. 
Kunigo nė bažnyčios nėra ir 
žmonių neapykantos niekas 
nekelia, jei butų atsakantis 
veikėjas, musų kuopa kiltų, 
kaip ant mielių.

Todėl, kas sugebate vado
vauti ir laikas pavelija, dar
bo yra sunkaus ir lengvo, ga
lima gauti vieta krautuvėse, 
ofisuose ir t.t.

Jei kas norėtumėt atva
žiuoti, kreipkitės laišku 
(Geo. Vaitkus, Box 1114, 
Raymond, Wash.), bus su
teikta reikalingos informa
cijos.

J. Vaitkienė.

SPRINGFIELD, ILL. 
Neteisybė.

Tūlas p. Dambrauskas 
"Kel.” N. 39 rašo apie katali
kų dorą gyvenančių ant Ha
rrison gatvės ir vadina juos 
ištvirkėlio popiežiaus Bene
dikto IX. pasekėjais. Aš per. 
skaitęs tą žinutę daviau ją 

> perskaityti ir savo kaimy
nams ir visi pripažino, kad 
tai negražus prasimanymas 
ir pažeminimas mus moterų 
ir vyrų.

Ant Harrison gatvės gy
vena tik 4 šeimynos ir nė 
vienas iš mus nėra tokiu 
Benedikto pasekėju, kaip p. 
Dambrauskas prasimano. 
Jei p. Dambrauskas nepasi
teisins ir nenustos neteisin
gai rašyti, busime priversti 
kitokiu budu jieškoti teisy
bės už plėšimą garbės.

M. Petrauskas.

Šimelio gijy ir matyt buvo laisvas,; 
"kar- kun- Krušas nenorėjo laido- 

! ti, nes parapijonų surašė ne- 
j rado jo pavardės.

Spalio 4 d. buvo popiežiaus 
! ir prezidento Wilsono pas-; 
kirta taikos diena, bet, ma-! .. . ,
tyt, lietuviai nuo 17 ir Canal • °^\S_U1 ci°xanotl-

Musu mieste atsirado vi- 
( XX <uuvx„ pa-.šokį!* vadovų; minėtini:
| kele baisią kovą. Vienur QrJks|as» Pek?n.ls ir 1_ 
i bobos susimušusios išdaužė S1 saukia darbimkus prie sa- 
! duris ir langus, kitoj vietoj v^s- 
[vyras pasigėręs ėmė indus 
su valgiu nuo stalo mesti ir 
prie kitų kabinėties, už ką! 
gavo gerai kailin. Tūla mo
teris T—nė pradėjo savo 
vyrą su geležimi plumpyti, 
tas, žinoma, neapsileido, ki
lo triukšmas ir policija abu 
suareštavo.

Tai vis tamsių žmonelių 
darbai, kurie nežino kaip 
sunkiai uždirbtus centus su
naudoti. Jei tą laiką butų 
praleidę apšvietai, skaity
mui, to negi butų atsitikę; 
dabar-gi iš jų naudojasi 
smuklininkai, policija ir ku
nigai. Kaip parodo bažny
tinės atskaitos, tai daugiau
sia bažnyčiai aukų surinkta 
iš tos gatvės.

"Giedros” draugija, kuri 
rengia sezoną 25 vakarų, po
rą vakarų jau turėjo, nusi
sekė vidutiniškai.

Spalio 4 d. kažin kodėl 
rengėjas tų vakarų St. Dar
gužis visai neatsilankė. Ga
na skaitlingas buris jauni
mo susirinkęs prie durų iš
siskirstė. Reikėtų rengė
jams nepamiršti savo priža
dų. A. Booben.

j gatvių užmiršo tą, nes išsi-
i traukę degtinės ir alučio pa-i 
j kėlė baisią kovą.
i

NORWOOD, MASS.
No. 40 „Kel.” mano kores

pondencijoj įsikverbė klai
da. Ten pasakyta, jog Vi
suotinas susirinkimas buvęs 
rugsėjo 13 d., o turėjo būti 
18 d. Taip pat Mass. kon
ferencijoj buvo tarp kitų de
legatų ir J. Pėža.

Vietinis.

i
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HYDE PARK, MASS.
Nedėlioj, Spalio 4 d. L. S. 

S. 85 kuopa turėjo parengu
si paskaitų ir prakalbas. Pa
skaitą skaitė drg. P. Kurku- 
lis temoj: ”Socijalizmas, ku
nigija ir laisvamanybė,” pa
skaita žmonėms labai pati
ko ir kaip girdėti visi gyrė, 
ir aš tikiuos, kad iš šitos"pa
skaitos žmonės, kurie klau
sė, daug ko pasimokino. Po 
Paskaitai ”Bijunėlio” nariai 
iš So. Bostono (mažos mer
gaitės) gražiai padeklama
vo. Ona Kašaičiutė ”Vaito- 
jimas,” Bronė Žilinskaitė 
„Našlaitė” ir Ona Didžba- 
liutė „Po karklynu.” Dek
lamacijos taipgi žmonėms 
labai patiko. Paskui drg. J. 
A. Bekampis pasakė prakal
bą apie karę. Aiškino iš ko

vie-

Pašalinis.

i
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i kunigas, išbėgęs ėmė dalin- 
i tojus gaudyt ir sugavęs J.B. 
Į atėmė programas ir sudras-

CHRISTOPHER, ILL.
Šis miestelis nors ir nuo 

senai apgyventas lietuviais, 
bet visuomenei mažai žino
mas.

Lietuvių skaitlius siekia 
apie 200. Jie skaito pirmei
viškus laikraščius, daugiau
sia "Keleivį” ir „Laisvę”.

Suorganizuoti lietuvius 
butų lengva, tik geistina, kad 
atsilankytų gabesnis veikė
jas bei geras kalbėtojas. Prie 
progos galima butų sutvert 
ir "Sąjungos” kuopelę.

Yra 4 kasyklos ir visos 
pradėjo gerai dirbti, bet at- 
vykusiems iš kitur sunku 
gauti darbo.

V. Mačiulis.

MONTELLO, MASS. 
šokiai nereikalingi. Skalbė

jai streiką laimėjo.
Vietinė socijalistų kuopa 

kas nedėldienį rengia disku
sijas. Spalio 4 d. taipgi turė
jome diskusijas temoj: „Ar 
reikalingi jaunimui šokiai, 
ar ne?’’ Diskusavo net 12 
ypatų. Visi šokėjai stojo ir 
stengėsi darodyt šokių rei-< 
kalingumą, norėdami gaut 
viršų. J. Balionis gana pla
čiai paaiškino, kad šokiai 
nereikalingi ir veik vienbal
siai liko nubalsuota, kad ne
reikalingi, išskyrus 5-6 kar
štus šokikus.

; _____________________

Buvau rašęs, kad čia sus
treikavo skalbėjai. Po 2 są- 
vaičių streiko, spalių 6 d., 
jau sugrįžo prie darbo risi ir 
streiką laimėjo. Streikas 
prasidėjo dėlei pavarimo 
vieno darbininko iš darbo. ' 
Dabar darbininkas priimtas i 
atgal ir streikas užsibaigė. .

Spalio 4 d. ties 
statoma bažnyčia 
kareiviai surengė 
?’muštrą”. Prisirinko tuš-į - _ v ...
čiu buteliu ir akmenų ir ė- j norėdamas prikalbint uzsi- 
mė i viens kita svaidyti. Bu-i laitas^, tai įsvąryda-

Keleivio” skaitytojams jis kulipkos ’ dum-dum’. Bute- airoovt 
--„~i žinomas, iš čia Hui su akl?eniu susidaužus 

mažai žinių yra suteikiama stiklas krisdamas pataikė

I

EAST VANDERGRIFT, 
PA.

tuvių nemažai gyvena— - ----- -

yra mažai žinomas, iš čia liui su akmeniu susidaužus

laikraščiams.
Pastarame laike lietuviai 

pradeda pasižymėti veiki- 
i mu. Štai 26 d. rugsėjo tapo 
parengtas D. L. K. Vytauto 
draugijos balius naudai su- 
šelpimo nukentėjusių nuo 
karės lietuvių gyvenančių 
tėvynėje. Balius gana pa
vyko. žmonių veik pilna 
svetainė buvo prisikimšusi. 
Pelno, kaip girdėjau, liko 
apie 80 dolerių. Tie pinigai 
pasilieka kasoje draugijos, 
iki bus išrinktas dabartinia
me New Yorko politiškame 
Seime šelpimo komitetas.

Rugsėjo 27 d. buvo pra
kalbos. Kalbėjo drgė J. T. 
Baltrušaitienė iš Pittsbur- 
gh’o. Pirmame atvėjuje 
skaitė paskaitą: „Dėlko tau
tos ginkluojasi ir karės bai
senybės,” antrame atvėjuje 
kalbėjo apie moterų reika
lus. Prakalbose buvo atsi
lankę apie 200 žmonių, tarp 
kurių buvo daug moterų.

V. J-tukui į akį ir sužeidė 
prie pat akies veidą. Dak
tarai susiuvo, bet nežinia ar 
išliks akis sveika.

Jei ir toliau tie vyčių "kar-. 
žygiai”, taip kariaus, tai jie 
patįs tarp savęs išsimuš ir 
išsibadys akis. Tai tau ir 
„lietuviškas vaiskas”!

Brocktono reporteris.

RACINE, WIS.
Lietuvis išžagino 9 metų 

mergaitę, gavo 10 
metų kalėjimo.

Rugsėjo 28 d. miesto teis
mas nuteisė, lietuvi, Antaną 
Mileni 10-čiai metų prie sun
kaus darbo kalėjiman, už iš
žaginimą 9 metų mergaitės 
Šidlauckiutės. 2 metu atgal, 
Mileris sugriovė mergaitės 
tėvų šeimyninį gyvenimą ir 
gyveno su mergaitės motina. 
3 savaitės atgal, mergaitė 
apsiskundė motinai, kad mi
nėtas gaivalas su ja nedorai 
pasielgęs. Motina Mileni 
apskundė policijai ir suareš-

si rašyt laikraštį, jis pasiūlė 
agentui kumšti į nosį ir lie
pė užrašyt velniui.

T. B.

GIRARDVILLE, PA.
Kunigas draskė prakalbų 

programas.
Rugsėjo 20 d. vietinė soci

jalistų kuopa parsikvietė 
„Kovos” red-rių drg. Smel- 
storių pasakyt prakalbą ir 
atspauzdinus programas 

keli draugai nunešė prie ba
žnyčios padalint. Pamatęs

PEORIA, ILL.
Kiek javų sunaikinama iš- 
dirbinėjant svaigalus?
Šis miestas yra antras di

dmiestis po Chicagai, bet iš-L _ .. - .
dirbystė ne per augštai sto- ke ^ieP^amas h* savo parapi- 
vi. Garsiausios ir u.____ ,
sios čia dirbtuvės kokios yra! PfO£ramai esą 
tai pragariški bravarai &1;___
(Distlareis), kurie sudegina
kas dien po 40,000 purų ru-,, - . . x
gių ir kukuruzų ir išleidžia bosna žmonių atsilankė pil- 
po 160,000 gorčių degtinės.

kiek ašarų, vargo ir nelai- ; įin? skr.1,al^?s ir. karę- 
mių paleidžia šio miesto bra- 
varai į pasaulį ? K. B.

didžiau- U°nams mest žemėn, nes tie 
3 „nelaimin- y?

Tečiau nežiūrint į kunigo 
begėdžio drausmę, prakal-

’ - - -, j na salė. Drg. Smelstorius
skaitytojau, įspūdingai paiskmo apie dar-

' Publika užsilaikė ramiai.
L.. - Ten buvęs.



Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

f—Tegul bus pagarbintas,
Maike!

— O! Sveikas gyvas, tė
ve ! Kurgi tu buvai prapuo
lęs. tėve, kad pereitoj savai
tėj aš negalėjau niekur ta
vęs surasti? Pas Baublį bu
vo krikštynos ir tenai tavęs 
nebuvo. Aš maniau, kad tu 
jau išvažiavai ant karės.

— Jes. vaike, mes rengia
mės važiuot prūsoką mušt.

— Jus, tai reiškia, kad ne 
tu vienas?

— Ne, vaike, generolas be 
vaisko negali vajavot.

— Vadinas, tu tėve 
žiuoji kaipo generolas’

— Šiuri
— Cha. cha. cha!...
— Kas tau per juokas?
— Na, nieko. Sakyk to

liaus, tėve, kur tu gausi sau 
”vaiską” ir kada tu manai 
išvažiuot ?

— Aš matau, kad tu, vai
ke, pradedi suprast mano 
sumanymo svarbumą, jeigu 
tokį rimtą klausimą man 
statai, taigi aš tau rimtai 
ir atsakysiu. Su vaisku bė
dos man nėra: kun. Kemėšis 
su Gabriu jau nemaža lie
tuviško vaisko suorganiza
vo. Beto. Brightone. netoli 
Bostono, yra švento Jurgio 
kareivio draugystė: kita to
kia draugystė yra Haverhi- 
lly; pastaroji turi savo uni
formą ir kardus. Taigi 
tikiuos, kad dabar, 
aš sumaniau pakelt 
tautos vardą, jos taipgi stos kažinkas juodas, 
po mano vėliava ir važiuos' čiau išsigėręs, 
____ 2_______ a. T'k-l______ • i - 1

va-
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čia šaukia, ir mes nežinom* iš katro sky
riaus šaukiama... Mes šokam ant kojų ir, 
palikę savo kapitoną ir visus sužeistuosius 
kraujuose, leidžiamės bėgti, kad išgelbėjus 
savo gyvastį. Mes stengiamės išbėgti iš 
po granatų. Bet granatos greitesnės už 
mus. Jos paveja mus iš užpakalio ir kur 
tik nors viena jų uždama nupuola, žmonės 
krinta kaip lapai. Bet mes nešamės kiek 
kas turi jiegų, nešamės per sužeistus ir su
draskytus musų draugus, nešamės patįs ne
žinodami kur. Mes bėgam kaip galima su
sitraukę. Kaklai musų giliai įtraukti tarp 
pečių, nes kiekvienas jaučia, kad kas akies 
mirksnis jo galva iš užpakalio bus nunešta 
nuo pečių.

O geležies akis blizga į mus iš užpakalio. 
Klampynė! Klampynė! Mes bėgam aklai 
stačiai į klampynę. Dar 20 žingsnių ir mes 
busim klampynėj.
ir, kaip proto netekę, šoko į vandenį. Van
duo augštai ištiško ir — kas dabar? Kas 
atsitiko? Jų kojos sulindo dumblan, jie 
lenkiasi pirmyn, graibosi už ko nors nusi
tverti. šautuvai iškrinta iš rankų ir jie su
kniumba veidais į balą, o čia ant karštų pė
du ateina iš užpakalio priešas.

”Atgal! Atgal!”
Bet nė vienas nežino, ką jis daro. Ir kuo

met musų akis baidosi tos regyklos, kurią 
turim priešakije, iš užpakalio taip-pat kvė
puoja šalta mirtis.

Ir ta mirtis varo mus į burbuliuojantį van
denį, pilną skęstančių žmonių, varo kiton 
pusėn. Ir kas tik pasineria, tas jau žuvęs. 
Veidai skęstančių žmonių pasirodo ant vir
šaus ir gargaliuodami eina dugnan. Tai 
šen tai ten iš po vandens pasirodo rankos 
ir pasigraibę vėl išnyksta. Mes saugoja
mės tų rankų, nes ką jos sučiumpa, tą įtrau
kia. Įtempę paskutines savo pajiegas mes 
brendam ir plaukiam kiton balos pusėn.

Ir toj baisioj kovoj su mirčia. tarp tų švil
piančių plaučių, tarp tų išbalusių nuo pa
nikos veidų, granatų debesys Ii ja kulipko- 
mis, kaip ledais. Vanduo tik tiška augštyn. 

s Ir štai —
Musų kojos pasiekia 

dirvą ir stačiai nesuvaldomos neša 
per lauką į artimiausi mišką.

Pribėgom.
Tarp medžių ir krūmų, ant žabų ir 

menų krintam kaip be žado. Krintam 
čiai veidais į žemę...

Ir pamažu pradeda grįžti krūtinėn kva- 
oficieriai Pas s$m°nė. Bet ta neišpasakyta išgąs

tis, ta baisi mirties šmėkla neišnyks iš mu
sų akių niekados.

SKYRIUS IX.
žemė sukury.

Pusiaukelėj musų kelionės vienas krito 
šalia manęs, išskėtė rankas, prilipo prie že
mės, pradėjo klykti ir traukt į vidurius že
mes. Nepraslinko pusė valandos, kitas ka- 

Aš bandau sau persistatytTkad reivis parpuolė didžiausioj konvulsijoj. O

Žmonių Skerdykla.
Sulyg W. Lamszus’o ”Menschenschlaehthaus.”

Parašė Negeistinas.
(Tąsa).

Vamzdžiai, kuriuose giltinė virė savo vai- 
stus, dejuoja, kaip kad butų sužeisti... ža
ketai trūksta... vanduo liejasi laukan. Iš 
vežimų tik skeveldros laksto. Sudaužytas 
metalas, sukapoti ratų stipinai ir patronų 
diržai guli aplinkui išmėtyti, bet mes vis 
dar daužom ir naikinam viską, kas tik ant 

I kelio pasitaiko — taip įkaitęs musų krau
jas.

SKYRIUS VIII.
Klampynė.

Per visą rytmetį kur tai tolimoj girdėjosi 
vis šaudymas: kanuolių baubimas ir kara
binų tarškėjimas. Musų regimentas ėjo 
vis tolyn ir tolyn. Mušis traukėsi vis ar
tyn ir artyn. Rodėsi, kad da vienas žing
snis ir mes atsidursime po priešo ugnimi: 
tuomet reikės trauktis atgal ir jieškoti pa
rankesnės vietos musų atokui išvvstyt. Pa
galios mes inėjom tokion girion, kad nieko 
daugiau nesimatė, tik medžiai ir medžiai. 
Pažiūrėsi augštyn — žalias stogas; pažiū
rėsi į šalį — žalios sienos, žemė buvo nuo 
lietaus permirkus ir kojos klimpo iki kelių.

Kada pagalios virš musų galvų vėl pasi
rodė dangus, tuomet krūtinėj pasidarė kaip

I

I

I

Pirmyneiga ir krikščio
niškoji bažnyčia.

kintomis taisyklėmis. Kiek
vienas teisus žmogus gyve
nąs prisilaikydamas savo 
proto ir sąžinės balso, tun 
ir savo religijines pažiūras 
taikinti su žmonijos pasau- 
liožiura ir mokslu. XX am
žiaus civilizuotasai žmogus 
nebegali tikėti, kaip jo pra- 
botis tikėjo būdamas pus
laukiniu II arba V amžiuje. 
O kadangi musų bažnyčia 
to viso nenori suprasti ir 
pripažinti, tai todėl visi ap- 
šviestesni žmonės, kurie ei
na sykiu su mokslu ir pir- 
mvneiga meta ir apleidžia 
bažnyčią ir jei bažnyčia ir 
toliau pasiliks tik tamsos 
ir senų, sutrūnijusių dogmų 
rėmėja ir nesitaikins su mo
kslu, tai jos dienos jau su
skaitytos. Dar šiandien da
lis žmonių yra tamsi ir ją 
bažnyčia da gali penėti me
lu ir prietarais, bet išaugs 
jaunoji karta, kuri užgimė 
XX šimtmety — civilizaci
jos ir kultūros amžiuje, toji 
supras ir atskirs teisybę nuo 
melo ir musų ”uola,” kurią 
kunigai skelbia ir pragaro 
vartai nepergalėsią, bus su
skaldyta ir sutrinta į dulkes.

Juk ar gali apšviestas 
žmogus tikėti tokiom supu
vusiom dogmom, kaip kad 
biblijos Įkvėpimas, sutvėri
mas pasaulio per 6 dienas iš 
nieko ir t. t. Bažnyčia iki 
šiol priešinga ir nenori ap- 
vertinti ir pripažinti dagi 
Darvino evoliucijos mokslo, 
kurį visas mokytųjų pasau
lis pripažino teisingu.

Kaip tikėjimas yra ne 
Dievo sutvertas, bet amžiais 
pačių žmonių išdirbtas, taip 
ir visos bažnyčios dogmos ir 
apeigos ne Dievo, bet taipgi 
pačių žmonių padaras. Ple- 
čianties ir augant pirmyn- 
eigai, puola ir silpsta bažny
čios įtekmė ir ji turės pra
dingti taip greit, kaip greit 
išsiplėtos žmonėse pirmvn- 
eiga ir mokslo šviesa.

Šiandien bažnyčia galėtų 
užsilikti ir turėti įtekmę tik 
tada, jei ji visame taikintų- 
si su mokslu ir pirmyneiga. 

kuni
gai, kad butų ne dangaus-, 
agentais, skelbiančiais ko 
nebuvo, nėra ir nebus, bet 
mokslo šviesos ir pirmvnei- 
gos nešėjais, doros ir tobu
lumo mokintojais, o ne šven
tųjų pardavinėtojais ir ka
pitalistų užtarytojais.

Vardunas.

Mokslas ir gyvenimas su 
savo reikalais yra už visa 
galingiausis. Jis veda žmo
niją vienu tiesiu keliu, be 
susimylėjimo griaudamas 
klaidingus senovės žmonių 
palaikus, kartais da-gi ir la
bai branginamus dalykus. 
Šiandien gyvenimo suprati
mas virsta suvis kitokiu. 
Šiandien kitaip žmogus žiu
ri į tikybą, į gamtą, į val
džią, į tautą ir mokslą, ne
gu seniau žiūrėta, nes mok
slas kasdien atidaro akis 
platesnioms žmonių mi
nioms. Prieš mokslą negali

Pirmutiniai jau pribėgo pasipriešinti jokios dogmos, 
joki prietarai. Berods, su 
mokslo pripažintomis aksio
momis bei taisyklėmis su
tinka kiekvienas sveiko pro
to žmogus. Ir kas-gi išdrįs
tų prieš mokslą pasipriešin
ti ir su juom nesutikti? Jei 
bent aklas užsispyrėlis ne
pripažįstąs civilizacijos ir 
kultūros nuopelnų. Tečiau 
tokių žmonių randasi. To
kiais priešginomis-užsispy- 
rėliais yra musų organizuo
tosios bažnyčios šulai.

Organizuotoji Romos ba
žnyčia, kaip senovėje, taip 
ir šiandien buvo ir yra at- 
žagareiviška (konservaty- 
vė). Dėlto ir valdžia visuo
met eina su bažnyčia išvie- 
no ranka rankon, petys pe- 

• tin, nes valstijos valdžia 
i randa joje savo ištikimiausį 
| padėjėją ir atžagareiviškų 
i idėjų skelbėją.

Bažnyčia bijodama pra- 
j rasti savo įtekmės bijo tai- 
kinties su pirmyneiga ir ( 
naujomis mokslo tiesomis.

Katalikų bažnyčia mokslo 
ir apšvietos neapkenčia ir 
bijo ištolo. Jai tamsa lemia 
žmonių paklusnumą ir yra 
meilesnė už mokslo šviesą.

Bažnyčios augštesniajai 
valdžiai labiau patinka ku
nigai girtuokliai, lošikai, _ 
veidmainiai, ištvirkėliai, ne- ■ Bažnyčios^ gi tarnai,’

tas. niekados nebūtų turkų ir lengviau.
Ir taip mes išėjom ant žalios pievos ir tie- 

! siog maršuojam per ją skersai, bet priešo 
i spėkų vis dar nematom. Net ir šaudymas 
i dabar apsistojo ir tik retkarčiais atsiliepia. 
Rodosi, kad mes atėjom į kitą pasaulį ir — 
taip mes padarėm, nes tuoj pasirodė, kad 
žemė po musų kojomis labai klampi: kur 

į tik koją dėsi, tenai lenda. Ir jei mes tiesiai 
eisime pirmyn, mes visi suklimpsime. Mes 
inėjome į dideles pelkes.

Dėlto ir tokia tyla čia viešpatauja.
Čia prasideda nepereinamos balos.
Po kairės ir po dešinės, ir kur tik nepa

žiūrėsi. visur tik plynios ir plynios, kurios 
išeina į atvirus plotus vandens, kurių gilu
mos niekas nežino.

Eilės priešakis užsisuka jau atgal ir mes
tuojau iš tų slastų išbrisime.

Ir pačiam tos pievos vidury:
"Sustok! Į eiles ruoškis!" 
Kompanijos kareivių sustojo.

susirinko ir kažin ko rėkauja. Mes taip 
jaučiamės, kaip kad butume netekę palytė

jimo sąmonės. Seržentas šalia manęs kei- 
‘ kia kumščias sugniaužęs, vadindamas ka
žin ką bepročiais ir neregiais. Aš žiuriu 
ant kalno, apaugusio mišku, ir galvoju sau: 
kas butų, jei čia dabar reiktų mums trauk
tis. o tankumynuose priešas su mašininė- 

I mis kanuolėmis — nė vienas iš mus gyvas 
neišliktų. .
tie ąžuolai ir bukai ant to kalno — ‘tai ka- kuomet mes gulėjom drėgnuose apkasuose 
reiviai ir... Tuo tarpu iš tų tankumynu ug- laukdami priešo, staiga vienas pašoko ir 
nis — blykst! blvkst! Ir nuo kanuoliu šu- rėkaudamas nubėgo tolyn. Jis bėgo vis 
vių taip sudrebėjo oras. kad. rodos, dangus atsigrįždamas į mus, juokėsi ir šaukė, pa- 
ir tuojaus ant musų užgrius... i k°l neišnyko mums iš akių. Šitas nepapra-

”Gulk! Gulk!” pasigirdo komanda. stas apsireiškimas padarė į mus didelį įs- 
Ir parpuolę į balą mes gulim drebėdami. Pudį. Gal būt, kad sekančiam man protas 

■ o virš musų galvų kas tai švilpia, kas tai 
jieško musų kūno... Kas bus toliaus? Kel-

sumušęs. Ale kaip užpuo
lėm ant vieno bravoro, kur 
turkų sultonui varė vyną, 
kaip išritom bačkas, kaip 
pradėjom gerti kaušais, 
kaip pasigėrėm, tai paskui 
kaip reikėjo eit per upę. tai 
girtas generolas tik suka- 
mandavojo: marš!...

— Ir perėjot?
— Žinoma, kad perėjom!
— Bet toj upėj tur būt ne

buvo vandens?
— Kur tau nebus.

I

sausą, palaimintą 
mus

Upė 
bracia tokia, kaip Nemunas.

— Ir nė vienas jūsų nepri
gėrė ?

— Kur tau ne prigers! 
Kurie pirma ėjo. visi prigė
rė. Ale kaip upė užsikimšo, 
tai paskui perėjom kaip per 
tiltą giedodami "bože caria 
chrani!”

— Iš tiesų, tėve, girtas ge
nerolas daug gali... Aš ti
kiu. kad negirtas jūsų gene
rolas nebūtų drįsęs pusę sa
vo kareivių nuskandinti u- 
Pėj?

— Jes, vaike. Kareiviui 
kvorta šnapso, tai geriau 
negu armota. Kai išsigeri. 
tai nė velnio nebijai. Atsi
menu. paėmėm Turkijoj vie
ną miestelį. Įsiveržę į mie
stą tuojaus leidomės jieškot 
vyno. Radom keturias krau
tuves ir tuojaus ištuštinom.

aš I Vakare nuėjom pas turkiš- 
kuomet i kas mergas. Grįžtant atgal 

savo' aš žiuriu, kad prie tilto guli 
Jei nebu- 

, reikėtų tuo- 
vajavot. Dabar įsteigėm Į jaus bėgti, ale dabar, misli- 
Tautos Fondą ir renkam au-Įnu sau, ką jis gali man pa
kas. Kaip surinksim kiek i daryt. Išsitraukiau šoblią

. Priėjęs žiu
riu — ogi turkas! Aš jam 
kaip dursiu kardu — kelkis, 
sakau, tu muzulmane, ba aš 
tave sukaposiu, kaip Ham- 
burg steiką! O jis guli, nė 
nejuda. Jis mislina, kad aš 
nueisiu sau, o jis ims ir pa
bėgs. Matai, koks kytras, 
šėtonas. Ale aš taipgi ne 
kvailys. Spjoviau rankon: 
kaip kirsiu per koją — ir 
nukirtau! O jis vis guli. 
Aš jam čiaukšt — ir kitą ko
ją nukirtau. Paskui nukir
tau vieną ranką, nukirtau 
kitą, ir parėjau dainuoda
mas. Kaip papasakojau ant 
rytojaus oficieriui, tai už 
chrabrostį davė medalių.

— Tai kodėl tu taip keis
tai su tuo turku pasielgei, 
tėve? Jeigu jau tu buvai 
toks drąsus kareivis, tai rei
kėjo ne kojas ir rankas jam 
kapot, bet reikėjo galvą nu
kirst.

— Jes, vaike, aš bučiau 
taip ir padaręs, bet galvos 
jau nebuvo. k

pinigu, nusipirksim iš Ham- ir einu artyn. 
burg-Amerikan kompanijos 
šipą ir visi susėdę leisimės 
ant vainos.

— O kiek bačkų alaus ma
not pasiimti?

— Alus, vaike, geras daik
tas, ale jeigu paimti jo už
tektinai, tai labai apsunkins 
šipą. o jau ką imti truputį, 
tai geriau neimti visai. To
dėl alaus, vaike, mes ir ne
imsime.

— Tai iš ko jus šaudysit, 
tėve ?

— A, šarap!
— Na, juokas šalin, bet 

pasakyk, tėve, ką jūsų 
”vaiskas" veiks, jeigu netu
rės bačkutės?

— Vaike, mes nutarėm 
paimti šnapso po du galionu 
ant kiekvienos dūšios.

— A, tai visgi jus karei
viškai protaujat.

— Žinoma. Aš, vaike, se
nas kareivis ir žinau, kas 
yra vaina. Atsimenu, kaip 
mušėmės su turkais; jeigu 
ruskio vaiskas nebūtų gir-

l

i 
i

gu mokslo šviesą mvlintie 
|žmonės, kurie mokina mi
nias pagal savo sąžinės bal
so. Tokie kunigai, kurie su

trinka su mokslo šviesa, nors 
butų doriausi ir dievobai
mingiausi yra laikomi už 

į paleistuvius, skriaudžiami 
ir persekiojami. Bažnyčios 

■ šulai neapkenčia ir kiekvie
no šviesaus mokslininko. 

Kas senovėje nukankino 
Kristų, jei ne žydų kunigija, 
kuri matydama, jog jo skel- 
biamasai mokslas randa vis 
daugiau ir daugiau pasekė
jų ir greit gali prapuldyti j 
jų įtekmę, 
nužudyti, 
ant laužo mokslininką Bru-iuž nepildymą savo pareigų 
no ir nukankino kalėjime' laike angliakasių riaušių, 
Koperniką už mokslo ir. per kurias buvo sunaikinta 
šviesos pripažinimą? Vis'unijos svetainė ir sužeista 
tai buvo darbas Romiškosios ; “ 
bažnyčios apaštalų, kurie 
save drįsta vadinti pateptai- •

I siais Kristaus įpėdiniais.
Tuom tarpu bažnyčia bu- 

anuolėms griauti aš pabudau. Naktis bu-;dama šalininke visų senųjų 
žmonijos reformų ir atsili
kdama nuo mokslo ir pir-' 
myneigos pati atsidūrė la
bai kėblan padėjimam Ji 
užsimiršo, jog visos bažny
čios dogmos paeina iš tų lai-! 
kų, kada mokslas da tebebu
vo, taip žemame laipsny, jog - 
bibliją pripažindavo, kaipo Y?1!-

susimaisys.
Vieną gražią naktį, kada mes gulėjom

ties ir stačiai ant jų! Stačiai ant kanuolių! apkasuose ir saldžiai miegojom, pradėjus ' 
Užkimšti ugningus nasrus musų kūnais ir kanuolėms griauti as pabudau. Naktis bu-J
kaulais!... !vo tamsi, bet juodas dangus buvo visas nu-

”Kelkis! Kelkis!” šviestas žvaigždėmis, kurios mirga, kaip
Ir kapitonas atbėga prieš mus risčia, gyvos akis. O, Dieve, kokia graži yra gam- 

Bet geležies alsavimas laiko prispaudęs ta, kaip iškilmingai šitas dangus žėri miri
mus prie žemės... L

Nežiūrėk į tą pusę! į žus.
Jau! į

Jau!
Ir
Virš musų galvų kas tai truko su apkur

tinančiu trenksmu ir pasipylė baisus lietus 
—lietus iš švino. Žmonės, kurie gulėjo prie

1$ AMERIKOS.
PAVARĖ SOCIJALISTĄ 

MAJORĄ.
Butte, Mont.— Apskričio 

pasirūpino jį| teismas apkaltino vietos ma- 
Kas sudegino' jora Duncana (socijalistą) .

j keliatas žmonių. Šerifas 
Driscoll, taipgi socijalistas,

■ irgi apkaltintas už nepildy- 
! mą savo pareigų. Abudu 
paliuosuota nuo vietos.

30.000,000 BUŠELIŲ BUL
VIŲ MAINE VALSTI

JOJ.
Washington.— Žemdir- 

įbystės departmentas prane
ša. kad šįmet Maine valsti
joj užaugo labai gražių bul- 

‘ . Jau apskaityta, kad 
ši valstija duos ne mažiau, 
kaip 29,200,000 bušelių bul
vių.

Connecticut valstijoj ge
rai užaugo tobakas, kurio 
busią apie 37,400,000 svarų.

GĖRIMAI PABRANGS.
Washingtone proponuoja- 

ma uždėti ant bačkos alaus 
$1.75 mokesčių. Degtinė ir 
vynas taipgi bus apmokes- 
čiuota. Bus apmokesčiuoti 
ir kiti daiktai. Valdžia nori 
surinkti tokiu budu $100,- 
000,000,. nes ačiū karei ant 
tiek susimažino šįmetinės

ijadais žvaigždžių; pasaulis yra begalo gra- 
0 tečiaus tenai, priešakije, didelis plo

tas dangaus labai raudonas. Tenai, po tuo 
dangumi, turi būt didelis klanas kraujo. 
Taip, tai niekas daugiau, kaip tik kraujas, 
nes ir žvaigždės tenai raudonos. Ir tuo
jaus mane apėmė aklas pasiutimas staugti 
visa gerkle ir kumščias sugniaužus šaukti 

__ ____________ ____ _ _ . Bet neturėjau aš 
si, rankomis ir kojomis gaudydami sudre-. laiko nė bėgti, nė šaukti. Nes tą pačią nak- 
bintą orą... Aš vėl keliuos ant kojų. Man ^į ir toje pat valandoje musų ausįse pasigir- 
kokiu tai stebuklu dar nepataikė. Bet ma-' do baisus purpimas. Tai Giltinė skrido 
no draugas, ką gulėjo šalia manęs, jau ne-' link musų ant ilgų savo sparnų. Priešo 
sikelia. Jis guli augštieninkas, tartum pri-, žvalgai skrido padebėsimis apžiūrėt musų 
kaltas per vidurius prie žemės. Pats kūnas ' pozicijas; mes aklai šaudome į orą, gal 
jau nebegyvas, tik rankos ir kojos dar ju- nors viena kulipka pataikys; kitaip mums 
da. Ir rankos ir kojos baisiai daužosi ore. (gresia mirtis... Ilgos bombos kabo virš 

”Kelkis!” Bėgk greitai!” balsas skam- musų galvų... jos gali sprogti kas minuta... 
ba musų ausyse. Mes jau nebežinom, kas (Toliaus bus).

A-a-a!

; močiutės žemelės prisiglaudę, dabar varto-' prieš Visagalį danguje.
I 1 1 1 • —v' •

I

paties Dievo įkvėptą ir su
teiktą bažnyčios įstatymą. 
Vėliau tos visos dogmos mo
kslinčių buvo pakeistos ii 
pripažintos . klaidingomis, 
tečiau bažnyčia jų neperkei- 
tė ir iki šiandien jų tebepri- 
silaiko. Tad ar-gi galima 
šiandien tvirtinti, jog vie
nas bei kitas biblijos saki
nys yra teisingas ir krikš
čioniškas, pasiremiant vien 
tuom, kad jis stovi biblijoj, 
kuris po teisybei, kaipo at
silikęs nuo naujųjų mokslo 
taisyklių, senai turėjo būti 
išmestas ir pakeistas prie 
mokslo ir progreso pritai- valdžios įplaukos.



KEL1IYIS

TRIS BROLIAI UŽMUŠTI 
KARĖJ.

Nashua, N. H.— L. Nau- 
manienė gavo dabar iš Lie
tuvos laišką, kur praneša
ma, kad trįs jos broliai, ku-

Visokios Žinios.
MUŠIS PADANGĖSE.

, Pereitoj sąvaitėj Francu-( 
zijoj vėl buvo indomus mu-l 

rie karei prasidėjus buvo! šis padangėse. Kaip prane-1 
paimti rusų kariumenėn, ša franeuzų karės departa- 
krito musiję su austrais. ' mentas, franeuzų lakūnas 

------------ Franz susirėmė su dviem 
GAISRAS WORCESTERY. i vokiečių lakūnais padangė- 

Worcester, Mass.— Tarp se ties Jonchery, kuomet iš 
Centrai ir Thomas gatvių i vienos pusės tūkstančiai 
pereitoj sąvaitėj čia nudegė franeuzų, o iš kitos tukstan- 
keiiatas namų iš viršaus, čiai vokiečių kareivių žiurė- 
Nuostoliai siekia $40,000. I;-------J ~••••'

Ant Forest Hill st. ir Ar- 
borway pereitoj subatoj su
sidūrė du dideli automobi
liai. Sužeisti 3 žmonės, 
vienas jų turbut mirs.

CARAS UŽDARĖ SAVO 
MONOPOLIUS.

Rusijoj atsitiko nepapras
tas dalykas — caras įsakė 
uždaryt savo monopolius. 
Tas įsakymas buvo išduotas 
prasidedant mobilizacijai, 
taigi tikėtasi, kad mobiliza
cijai pasibaigus monopoliai 
vėl bus atidaryti; bet dabar 
caras pasakė, kad monopo
liai uždaryti neaprybuotam 
laikui. Dabar Rusijoj nie
kur negalima gaut išsigert. 
Alinės taipgi uždarytos.

Pajieškau apsivedimui merginos 
tarp 20 ir 28 metų. Aš turiu 33 me
tus, nereikalauju nė pinigų, nė turtų, 
tiktai noriu, kad butų dora ir švelni, 
kuriai pątinka gyventi ant farmų ir 
kuri nusimano apie farmų gyvenimą, 
meldžiu atsišaukti. (43)

Peter Weston,
Baldus, Minn.

Pajieškau Silvestro Jatkausko, Vil
niaus gub., Trakų pav., Butrimonių 
vai., Tabaliankos kaimo. Pirmiau 
gyveno Jeannette, Pa. Žinantie jį 
bukit geri praneškite.

Mikas Balukin,
35 Wolcott str., Hartford, Conn.

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 19 iki 25 m. Turi būt laisva nuo 
visų tikėjimiškų prietarų, mylėti do
rą šeimyninį gyvenimą ir gera šei
mininkė. Su pirmuoju laišku 
siųskite ir savo paveikslėlį.

J. S. J. 
1800 S. Peoria str, Chicago,

pri-

Iii.

BALT! MOKĖS LIETUVIAMS. 
ANT RANDOS

Puikiai įtaisyti .ir švariai užlaiko
mi kambariai, su maudyklėmis šilto 
ir šalto vandens. Visi kambariai nuo 
gatvės; kampas Paca ir Worner gat
vių ‘

Jieškau darbo bučernėj arba gro- 
sernėj. Esu gerai išsilavinęs tame 
darbe ir atsakantis darbininkas. No
rėčiau gauti Chicagos apylinkėse. 
Kam reikalngas toks darbininkas, at- 
sišaukit. (44)

D, Shukys,
710 Grove st, Rockford, III.

601

Sąvaitėj $1.00 ir $1.50. (45)
A. E. V1LKAUSKAS,

S. Paca st. Balti more. Md.
C. & P. ’Phone: South 1411.

Pajieškau švogerio Kazio Petraus
ko ir švogerkos Marijonos Petraus
kaitės. Abu suvalkiaėiai, Protiškių 

Bol. Petkevičius ir
Aleksandra Petkevičaitė,

232 N. llth str, Philadelphia, Pa.
(42)

LT. GUBERNATORIUS 
SKUNDŽIA LAIK

RAŠTĮ.
Massachusetts valstijos 

lieutenant-gubernatorius E. 
P. Barry skundžia North- 
amptono ”Dailv Hampshire 
Gazette” ant $10,000 už ap
šmeižimą. Šis laikraštys 
parašė, kad p. Barry laike 
gatvekarių streiko North- 
amptone kurstė prie betei
sės piktadarystės (unlawful 
violence).

jo nuo žemės su didžiausiu 
žingeidumu.

Vokiečių orlaivis buvo jau 
apsukęs franeuzų pozicijas 
ir rengėsi jau grįžti pas sa
vuosius su pranešimu, kaip 
minėtas franeuzų lakūnas 
šoko savo mašinon ir paki
lęs oran pradėjo vokiečius 
vytis. Po ilgo besivaikini- 
mo franeuzas paėmė vokie
čių orlaivį iš šono ir šovė, 
sužeisdamas jų orlaivio ma
šinistą. Paskui franeuzas 
peršovė vokiečių magaziną 
su gazolinu. Bematant vo
kiečių orlaivis užsiliepsnavo 
ir degdamas nukrito žemėn, 
šalia franeuzų pozicijos.

TURKIJA RENGIASI 
PRIEŠ RUSIJĄ.

Iš Romos telegrafuojama: 
Šiandien išnyko jau visos a- 
bejonės kaslink Turkijos 
mierio užpulti ant Rusijos. 
Turkija, uždarius Darda- 
nelius ir išsiuntus Juodon 
jūron kariškus savo laivus, 

i uždarė Bosforą minomis, 
torpedomis ir retežiais. Be- 
to, Turkija pradėjo gabenti 
sunkią artileriją į savo tvir
toves prie Juodos juros.

!

Pajieškau savo švogerio Juozapo 
Dikčio, Kulniškių kaimo, Gelvonių 
Vilniaus pav. Meldžiu "Keleivio” 
skaitytojų, kas apie jį žino man pra
nešti, už ką busiu labai dėkingas.

Juozapas Savickas,
J. B. Williams Co., Glastonbury, Conn

Pajieškau brolio Antano Andrijaus
ko. Kauno gub., Raseinų pav., Švė
kšnos parapijos, Kedulių sodžiaus. 
Jis pats ar kas jį žino atsiliepkite.

Kotrina Andrijauskiutė,
4622 So. Winchester avė., Chicago, III.

Pajieškau pusbrolio Kazimiero čer- 
kos, antri metai kaip išvažiavo New 
Yorkan. Dabar turiu labai svarbų 
reikalą. Meldžiu atsilankyti, nes 
aš gavau iš Lietuvos laiškų, ir turiu 
daug ką pranešti.

Antanas Valašimas,
P. O. BOX 3, E. Cambridge, Mass.

Pajieškau Pusbrolio Aleksandro 
Mačiulio, Kauno gub., Zarasų pav., 
Panemunėlio vai. ir Panemunėlio pa
rapijos, Bimbų sodžiaus. Pirmiaus 
gyveno Laporte, meldžiu atsišaukti 
arba kas jį žino, pranešti šiuo adresu: 

Adelija Morčijonaitė, 
4224 North avė., E. Chicago, Ind.

Pajieškau draugų: Jurgio Valicko 
ir Stanio Mockiaučiaus. Abu Suval
kų gub. Girdėjau gyvena Dayton, 
Ohio ir Kajetono Žilionio ir Juozo 
Račkausko. Abu Vilniaus gub., Sta
kliškių miestelio. Meldžiu atsišauk
ti šiuo adresu:

Jonas Kavaliauckas,
1000 So. Park avė., Herrin, III.

DIDELIS GAISRAS.
Buenos Aires mieste, pie

tų Amerikoj, Argentinos re- 
publikoj, 7 d. spalių buvo di
delis gaisras, sudegė centra- 
lė geležinkelio stotis. Ug
nis padarė ant $2,000,000 
blėdies.
POLITIKIERIAI ŠAUDO- 

SI SU POLICIJA.
Chicago j politikierius 

Barney Bertsche susipyko 
su policijantais ir pradėjo 
ant gatvės šaudyties iš re
volverių. Sužeisti du poli- 
cistai, pats Bertsche ir du 
jo sėbrai. Tris pastarieji 
tano areštuoti.

VAGIŲ APGINĖJAI.
Ghicagos miesto teisėjas 

W. N. Gemmill sako, kad 
Chicagos policija tarnauja 

vagims, ne visuomenei, ir 
vagis storai jai už tai moka. 
Negana to, 600 vagių turi 
nusisamdę 4 advokatus, ku
rie visus juos gina; miesto 
persekiotojai taip pat tan
kiau kriminalistus gina, ne
gu persekioja.

KODĖL ITALIJA NEINA 
KARĖN?

Jau senai skelbiama, kad 
Italija rengiasi karėn. Vie
nu tarpu buvo paskelbta, 
kad parliamentas nutarė ir 
mobilizaciją apšaukt. Te- 

įčiaus eina sąvaitės ir mėne
siai, o Italija kaip neprade
da karės, taip nepradeda. 
Kame gi priežastis?

Atėję dabar iš Italijos so- 
cijalistų laikraščiai tą prie
žastį išaiškino. Italijos pro- 
letarijatas priešingas karei. 
Valdžia labai norėjo šiton 
karėn įsikišti, bet organi
zuoti darbininkai atvirai pa
sakė: jei bus karė, tai bus 
ir revoliucija. Socijalistų 
atstovai parliamente taipgi 
buvo priešingi karei. Dėlto 
tai Italijos valdžia ir nedrį
so kištis šiton karėn.

JUODKALNIEČIAI MUŠA 
AUSTRUS.

Žinių agentūra ”Havas” 
praneša iš Cetinje, kad 
juodkalniečiai įsiveržę Her- 
cegovinon pridarė austrų 
kariumenei daug nuostolių 
ir užėmė svarbias pozicijas 
netoli Gocko. Po didelio 
mūšio jie taipgi paėmė Ab- 
laką, Stepėną ir Klipiučą, o 
taipgi daug belaisvių ir a- 
municijos.

Hercegovina, tai užgrieb
ta anais metais Austrijos 
provincija.
20 BOMBŲ Į MINUTĄ.
Kokia baisi buvo vokiečių 

artilerijos ugnis bombar
duojant Antverpą, tai gali- 

I ma Įsivaizdinti jau kad ir 
iš to, kad kas minutą ant 
miesto krito po 20 bombų. 
O tokia kruša krito per 11 
dienų.

PA

Laiškai iš
Lietuvos.

Drg. J. Zave iš Stoughto- 
no prisiuntė gautą 
moters laišką iš Svėdasų, 
Ukmergės pav.. k^ri n^e 
nai pargrįžo iš Amerikos Lie 
tuvon. Talpinami sutrumpi- 
r.ę:

lalpmam sutrumpi

RUSAI NESIDAVĖ 
IMT.

Reuterio žinių agentūra 
praneša šitokį dalyką:

Bėgant rusams iš Prūsų, 
viena jų brigada tapo ap
supta vokiečiais iš trijų pu
sių. Tai atsitiko tarp Mozu- 
rijos ežerų. Prie to rusams 
pritruko ir šaujamos medė
jos. Bet kad nepasiduoti 

: i vokiečių rankas, rusų afi- 
'ierius liepė visai savo bri
gadai važiuoti stačiai eže- 

i ran. Jo Įsakymą pildydami,! 
kareiviai su arkliais ir ka- 

: luolėiris sugriuvo ežeran ir 
; visi tenai žuvo. Sykiu su' 
savo kareiviais nusikandino 
ir oficierius.

I

I

“Svėdasai, 27 liepos
Brangus Juozuką!

“... Lietuvoj girdis la
bai baisios naujienos; kįla 
kova tarp daugelio karalių. 
Lietuvo, nebėra spakainumo. 
Buvo mobilizacija ir iššaukė 
visus vyrus nuo 20 iki 43 m. 
amžiaus. Taipgi ir arklių 
labai daug valdžia iš žmonių 
paėmė. Liepos 24 buvo vėl 
antra mobilizacija ir iššaukė 
{)ačius paskutinius mėlinbi- 
iečius, neaplenkdami nė 

mokytojų, nė pašto načalnin- 
kų, urėanikų su sargybiniais. 
Iš naujo vėl ima ir arklius. 
Šių metų naujokai (skripci- 
jonai), sako, taipgi jau turį 
korteles, kad išvažiuotų. Iš 
Svėdasų miestelio iššaukė 20 
ir da apie 10 šauksią. Alotų 
valsčiaus išviso iššaukė jau 
apie 800 vyrų. Vieni palieka 
vaikučius ir moteris, kiti 
brolius ar seseris, kiti vėl 
tėvelius ir motutes. Apie vi
ską sunku surašyti...

“...Koks nelaimingas gy
venimas! Kam man buvo va
žiuoti Lietuvon! Mielas Juo- 
zukai, sužinok gerai, ar ne- 
glima butų kuriuom nors 

ištu nuvažiuoti Amerikon, i 
Męs leidom jums 2 laišku;' 
nuo jūsų paėmėm taipgi 2..." I

Pajieškau draugų: Antano ir Juo
zapo Dabkevičių, Kauno gub., Telšių 
pav., Sėdos miestelio. Pirmiau gyve
no New Yorke. Jie patįs ar kas juos 
žino malonės pranešti.

Stanislovas Darginavičia, 
1849 Wabansia avė., Chicago, III.

Pajieškau Juozo Norkaus, Kauno 
gub., Telšių pav. Pirmiau gyveno So. 
Bostone ant 4th str., paskiaus išva
žiavo į New Yorką; žadėjo važiuot į 
Philadelphia ir j Afriką.. Jis pats 
ar kas jj žino, malonės atsišaukti.

Joakimas Šimkevičia,
273 School st., Stoughton, Mass.

Pajieškau Vinco Gegužio ir Mi- 
chalinos Bražinskiutės; abu Suvalkų 
gub., Seinų pav., Serijų gmino. Gir
dėjau gyvena Hudson, N. Y. Meldžiu 
atsišaukti.

J. Kimauekas,
102 River st, Haverhill, Mass.

Pajieškau draugų: Antano Balai- 
šio, Juozo Starkaus, Jurgio Pilkausko 
ir Vlado Žavės. Visi Punkiškių so
džiaus, Alotų valse, Ukmergės pav, 
Kauno gub, meldžiu atsišaukti ar
ba kas juos žino pranešti.

Pranciškus Rimkus,
502 Joseph avė, Rochester, N. Y.

ANGLIJA STATO MINAS.
Anglijos laivyno ministe

rija persergėjo neutrališ- 
kas šalis, kad šiaurės juroj 
ji pristatė minų. Anglija 
padariusi tai dėl to, kad at- 

; simokėjus Vokietijai.

Pajieškau merginos apsivedimui 
nuo 20 iki 28 metų senumo. Turi būt 
tikra socijalistė ir Amerikoj augusi. 
Aš esu 25 metų amžiaus, lankau mo
kyklą Valparaise. Gerai butų, kaa 
mergina turėtų biskį pinigų, nors 
laikinai pragyvent kol aš lankau 
mokyklą, o ne tai abu galėtum mo
kyklą lankyt. Iš vyrų jei kas rasi
nės, o sužinosiu, bus pašauktas teis
man. Tai kuri norit meilaus gyveni
mo turėt rašykit.

Victor Prūsas,
P. O. Box 335, Valparaiso, Ind.

VOKIEČIAI SUĖMĖ AN
GLIS.

Vokiečių minininkas suė
mė norvegu laivą ”Modig,” 
kuris iš Anglijos vežė Rusi
jon anglį.

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 18 iki 30 m., aš esu 27 m. Mer
ginos, kurios mylite ramų gyvenimą 
malonėkit atsiliepti kartu prisiųsda- 
mos ir savo paveikslėlį sekančiu ant
rašu : (43 )
P. O. Box 81, Olmsted Falls, Ohio.

Pajieškojimai
Pajieškau draugo Jono Vaituškos, 

Kauno gub.. Zarasų pav.. Panemunė
lio parap., šatekšnių sodžiaus. Ma
lonės atsiliepti.

Juozas Leonas,
10520 Eadbrook avė., Chicago, III.

Pajieškau draugų Antano Sutkaus, 
kuris gyveno Chicago, III. ir Izido
riaus Stanevičiaus, jis gyveno Brook- 
klyne, N. Y.

John Rado,
25114 E. Main str., Amsterdam, N.Y.

PRANEŠU visiems, kad apsisaugo- 
tumėt nuo Kazimiero (Charles) 
Adams, kuris prasišalino nuo manęs 
24 Junio, š. m. Girdėjau, kad žadąs 
vesti, todėl apsisaugokite, kad nepra- 
gaišintumet savo gyvenimo. Jis yra 
vidutinio ūgio, juodų plaukų, su u- 
sais; paeinąs iš Kauno gub., Lanku- 
vos par., Panevėžio pav., Dučių so
džiaus. Kas tokį patėmitų, bukit ma
lonus man pranešti. (44)

Ona Adomaitienė,
12 Alen st., Lavvrence, Mass.

PAMEČIAU LAIKRODĖLĮ 
einant iš dirbtuvės nuo Spark st, ant 
Ames st. iki Bellevue avė.; kas rado
te, teiksitės sugrąžinti, už ką busiu 
dėkingas.

JOHN BERŽINIS.
20 Bellevue avė, Montello, Mass.

PLYMOUAH, PA.
Lietuvių Darbininkų K Ii ubo nariai, 

Tėmykit!
Sekantis susirinkimas bus 18 SPA
LIU (OCT.), 1914 2 vai. po pietų, 
Aug. Stravinsko salėj. Malonėkit vi
si atsilankyt. Tie kurie netikėjot, 
kad kliubas atgis, malonėkit persi- 
tikrint. Pereitame susirinkime atsi
lankė 72 nariai ir apsimokėjo mėne
sines, taipgi prisirašė keliatas naujų. 
Pašelpa ligoje taipgi mokama.

Su pagarba,
VALDYBA.

GERA NAUJIENA.
Kas atsiųs dėl mus adresus 

pažįstamų, tam siunčiam puikų 
žentą.

EUROPA BOOK CO.
57 Dey str, New York, N. Y.

savo 
pre- 
(46)

REIKALINGOS moters ir mergi
nos dirbt guminius debatus. Moka
ma alga ir besimokinančioms. Ypa
tingai mokančios dirbt guminius de
batus, čeverykus ir liumberiams. 
Darbas sveikas, švarus ant visados, 
alga gera. Mokėt angliškai nereika
linga, nes mes turim daug lietuvių 
darbininkų. Musų didžiausia ir ge
riausiai įtaisyta faktorė sviete. ( ?)

THE B. F. GOODRICH CO.
’ AKRON, OHIO.

PARSIDUODA RESTAURANTAS
Geroj vietoj ir gerai išdirbtas biz

nis. Lankosi visokių žmonių. 11 
kambarių. Restaurantas aptaisytas 
geru forničium. 
tis — išvažiuoju 
siduoda pigiai.

Adresas:
102 Grand str.,

Pardavimo priežas- 
kitan miestan. Par- 

(43)

Brooklyn, N. Y.

PIETŲ AFRIKOJ KILO 
REVOLIUCIJA.

Taip vadinamoj Pietų Af
rikos Unijoj, kuri priguli 
Anglijai, kilo revoliucija. 
Sakoma, kad sukilo visi bū
rai, kuriuos pakurstė Vokie
tijos nusiųsti agitatoriai. 
Revoliucijai vadovauja vo
kiečių pulkininkas Moritz.

Pajieškau pažįstamos Liudvikos 
Stankaitės. Kauno gub., Šiaulių pav, 
Raudienų parap. 3 metai kaip Ame
rikoj; girdėjau gyvena So. Bostone. 
Mass. Meldžiu atsiliepti.

S. P.
38 River st, Rumford, Me.

Pajieškau pusbrolio Simano Jėznio, 
Vilniaus gub.. Trakų pav., Darsūniš
kiu kaimo. Kas jį žino malonėkit 
pranešti:

Anelija Malaškevičiutė,
141 Bailly st., Lawrence, Mass.

Pajieškau apsivedimui merginos 
tarp 20 ir 30 metų. Aš esmi 34 metų 
amžiaus; nereikalauju turtingos, bile 
tiktai butų dora ir laisvų pažiūrų ir 
mylinti gyventi ant farmų. Teiksis 
atsiliepti.

Peter Gražin,
P. O. 22, Frontier, Minn.

Pajieškau partnerio mokančio ge
rai duoną kepti. Aš uždėjau duonos 
kepyklą labai puikioj vietoj, apgyven
to! lietuviais ir lenkais ir galima da
ryti puikų biznį, todėl kad čionai 
daugiau tokių biznių nesiranda. Tu
riu naują vežimą, puikų arklį ir vis
ką. kas tik yra reikalinga. Norinti 
susidėti su manim ir išvieno daryti 
gerą biznį, malonėkit atsišaukti tuo
jaus. (44)

Antanas Varpickas.
56 Oak str., Middleboro, Mass.

PARSIDUODA NAMAS IR 
PULRUMIS.

Parduodu namą ant šešių gyveni
mų. kiekvienas gyvenimas turi 3 
kambarius ir virtuvę. Namas randos 
atneša $63 į mėnesį. Namas geroj 
vietoj, karas prieina prie pat namo. 
Taipgi parduodu ir Puirumį, kuris at
neša gerą pelną. Parduodu iš prie
žasties nesveikatos ir važiuosiu Lie
tuvon. Pažiūrėti arba dėl platesnių 
žinių kreipkitės pas (46)

P. ČESNULEVIČIUS.
14 Arthur st., Montello, Mass.

ANT IŠRANDA VOJIMO
Kambariai su visu forničiu. Taip

gi tie fomičiai parsiduoda. Pamatyt 
galima tik po 5 vakare. (42)

FRANK KEIZER.
1 Fourth st. Court, So. Boston. Mass.

RUSAI IŠVARYTI Iš 
VENGRIJOS.

Iš Romos telegrafuojama: 
Rusai buvo užpuolę ant če
kų batalijono, stovėjusio ant 
Vengrijos rubežiaus, ir be- 

! veik visą ji sunaikino. Bet 
kada rusai priėjo prie Osan- Į 
tos, austrai juos sumušė ir 
nuvijo atgal.—

Pajieškau apsivedimui merginos 
tarp 20 ir 27 metų. Atsiliepdamos 
malonėkit prisiųst savo paveikslą.

John Lapinsky,
| % Mr. Nattieson, R. 3. Box 28 

Vheaton, III.

Pajieškau draugų Alfonso Var
niuko ir Augusto Klimo, paeina iš 
Biržų miestelio, Kauno gub. 
džiu atsišaukti.

Petras Ramašauskas,
89 B str., So. Boston,

Mel-

Mas.

PARSIDUODA FORNIČIAI.
Geri da nauji forničiai trims rū

mams ir virtuvei, norima parduoti 
greitu laiku už pigią prekę. Kreipki
tės (42)

"Keleivio” Redakcijom

j ‘‘Keleivio” skaitytojus.

FRANCUZŲ NELAIMĖ 
ANT JŪRIŲ.

Londone gauta žinių, kad 
pereitoj pėtnyčioj Vidurže- 
mės juroj susidūrė du fran- 
cuzų mininkai ir abudu nu
skendo. Žmonės išgelbėti.

VOKIEČIAI PAĖMĖ 
LILLE.

Iš Paryžiaus pranešama, 
kad vokiečiai paėmė francu- 
zų miestą Lille, kuris guli
netoli Belgijos rubežiaus, į 
Francuzijoj.

DRAUGYSTt ĖV. PETRO M*. 1 
Tawn of Lake, Chicago, UL

Valdyba

Pirmininkas — Steponas MoriraaflA.
1645 W. 47th st, Chicago, DL 

Pagelbininkas — Konstantas loyaiiaą 
4600 S. Paulina st, Chicago, DL 

Prot raštininkas — K. A. čiapas, 
1736 W. 47th str, Chicago, BL 

Finansų raštininkas—P. Pivaroaaa, 
4503 S. Hermitage avė, Chicago, UI 
Kasierius — A. Blinstrupis,

4501 Hermitage avė- Chicago, DL 
Susirinkimai būna kas antra a*» 

dėldienį kiekvieno mėnesio 1 vnL p* 
pietų bažnytinėj svetainėj, Sv. PtfM 
neprigulmingos parapijos, 4P
So. Marshfield avė, Chicago, BL

F ARKOS.
Didžiausioj Lietuvių kolionijoj gali

ma pirkt gerų farmų pigiai
Su triobom ir sodais, gyvuliais ir 

visais padarais. Arti miesto ir gele-f __ ,_____ ,---- --------------------
žinkelių, kur yra visokių išdirbysčių, ant Town of Lake, Chicago, DL 

kur lengvai galima gaut darbą. Far- sirinkimai atsibuna kiekviena rJ 
mos yra prie upelių, ežerų ir gerų 
kelių, parsiduoda labai pigiai ir ant 
lengviausių išmokesčių. Prekės nuo 
10 dolerių iki 85 už akrą. Turiu ir 
nedirbtos geros žemės nuo 10 dol. iki 
35 dol. už akrą ir ant lengvų išmoke
sčių. Kas perka farmą, tam kelionės 
kaštus apmokam. Dabar geras lai
kas pirkt farmas, o pavasarį pra
dėt gyvent. Atvažiuokit tuojaus, o 
aš apvežiosiu su automobilium per 
daugeli 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 CoM P. O. Bos 1, Peacock, Mich.

TĖVYNĖS MYLĖTOJŲ N* 1 

Town of Lake, Chicago, IR

Tėvynės Mylėtojų Draugystė*!** 1 
sirinkimai atsibuna kiekvieną 
nedėldienį mėnesio 12 vai. dion*, A. 
J. Bieržynskio Salėj, kampas 44 B 
Paulina sts.

Vaidyba.

Prezidenas A. J. Bieržynskis,
4600 S. Paulina st., Chicago, UL 

Vice- prez — F. A. Misius,
5235 S. Bisnoff st., Chicago, DL 

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

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

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

Užžiurėtojas org. Mataušas SilkaMg,
3446 S. Emerald avė., Chicago, OL

DRAUGIJŲ ATIDAL
Mes išdirbame 

visokias drau
gijoms: Karū
nas, Vėlivas, 

Šarpas, Kokar

das, Auksinius 
ir kitokius Gu- 
zikučius, Ke

pures, Maršai-; 

koms Parėdus 

ir t. t Mumsi 
pavestus darbus atliekame 
astakančiai ir pigiai.

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

gražiai, 

(47)

LIET. PASILINKS.-DRAUGIĖIAD 

KLIUBAS.

Indiana Harbor, Ind.

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

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

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

K ierius — Antanas Mikalocz, 
2112—137 st, Indiana Harbor, !■&

Turtų rašt.— Pranas Budis,
Roora 22 Palace Hotol, 

Indiana Harbor, UL 

Maršalka — Konstantina« BaltinĖL 
3525 Deodar st, Indiana Harbor, lliL

Susirinkimai atsibuna nedėHoaĖt 
po 15-to kožną mėnesį 1-mą TalaaĖg 
po pieų, Tony Mikalocz salėjo, 

2112 137th st, Indiana Harbor) lail

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 Broadvay. So. Boston, Mass.

LIETUVIŲ DRAUGIJOS,
KURIOS TURI 

"KELEIVĮ“ Už ORGANĄ

LIETUV. MOKSLO DRAUGYSTE 
Pitsburgh, Pa.

LIET. NEPRIGULM. KLUBAS. 

Chicago, IIL 

Prezidentas — Jonas Vainauskas, 

3239 S. Halsted st., Chicago, III. 
Prezid. pagelb.— Jonas Šimbelis, 

3253 S. Halsted st, Chicago, DL 

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

Finansų rašt. — Pranas Sandarga,

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

922 — 35th place, Chicago, DL

Susirinkimai atsibuna kas paskuti
nę subatą kiekvieno mėnesio, 7:30 
valandą vakare, ” Aušros” svetainė

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

lių mėn. Pusmetinis Liepos mėn.

PALAIMINTOS LIETUVOS DB- 

Chicago, IIL

Valdyba.

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

Prezid. pagelb. — A. Tamkevičia, 

1916 Canalport avė, C
Protokolų rašt. — K. Meška 

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

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

1916 Canalport avė, Chicago, BL

TAUT. LIET. DR-STĖ ŠVTESOB 

ŽVAIGŽDĖ No. 1,

Town of lakė, Chicago, IIL

Susirinkimai atsibuna kiokvtaB 

antrą nedėldienį mėnesio CiprijoM 

Zotorskio Salėj, 4512 S. Wood ate.

Valdyba.

Prezidentas — Augustas Barčfafl) 

5235 Bishop st, Chicago, BL 
Vice-prez.— Jonas Wasilkewicxo, 

4342 Paulina st, ChicagoJūL 

Organo užžiurėtojas — Protok. M*s 
tininkas Vlad. Szarka, 

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

4612 S. Ashland avė, Chicago, BL 
Turtų rašt. — And. Giedrinta*, 

4541 S. Hermitage avė, Chicago, BL

J. NLATHTJS 
Geriausia* Lietuvio 

SALONAS IR RESTAURACIJA 
Sveiki geriausios rųšies gMaM 
ir užkandžiai. Patarnavimą* 

lankus. Parankiausia liotuoiMM 
užeiga.

J. MATHUS
344 Broadway, So. Boatoa, B—

Jaunoji 
Lietuva

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.

I

Vienintelis savo rūšies 64 puslapių
Iliustruotas mėnesinis Lietuvių laikraštis,

Jame dedama geriausi moks
liniai straipsniai ir geriausios apysakos.

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

Kaina metams $3.00; pus# 
metų $1.50; vienas numeris 25t

Užsisakyk tuojaus:

JAUNOJI LIETUVA” 
4611 S. Pauliu St. Cbicųi, III.
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kitę, "atviro laiško" negali
me sunaudoti.

J. Pakarkliui.— "Vėžių" 
pirmyn žengti neišmokinsi
me. nes jie iš prigimimo akis 
turi užpkalyj. Kad jų ko
respondentas J. Paprusis 
meluoja sakydamas, buk 

ž konferencijoj dalyvavę 94 
ilgumo i delegatai nuo 26 organizaci- 

rankšluostys. jų. tas tiesa, nes mes ir šian- 
s tebeturime, 

kuriuose aiškiai užrašyta 
I kiekvieno delegato ir drau
gijos vardas. Kad Vitaitis 
patsai buvęs susirinkime 
galėjo priėjęs pas sekreto
rių persitikrinti, jog susirin
kime dalyvavo 105 delegatai

trach-tara-rach — važiuoja
aukso vežti...

Kai apie moteris ir mergi
nas, tai pasakysiu tiek: du 

! sykiu daugiau jų ten. negu Į 
vyrų. Bobos, tai daugiau- 

i šia už liežuvavimą, plet- 
kus arba pabėgimą nuo vy
rų. Suvarstytos visos už Į 
liežuvių, o liežuvis ilgumo I 
kaip geras j 
velniai-gi pila ant jų verdan-' dien mandatus 

i čia dervą.
Iš sykio maniau, kad kuni

gų ten nėra. Nagi žiuriu ir 
kunigėlis liepsnoje pinigų 
maišą beskaitąs. O kitas 
pakartas 
bet už ką?... 
jums vyručiai 
O čia boba jį taip keikia, pa- taipgi sutinkame, bet jeigu 
skutimais žodžiais, jeigu jie, nežiūrint į tą. skelbia

*>■

I

I

SKAITYTOJŲ ATIDAI
Mamydait: adresę, pranešiu redakcijai per atvirtu.j. paailaikydusi 

žemiau* nurocy .oe fortnc*. Jeigu kuriem* per atvirutę neparanku pripil
dyk:! ta blank} .r pr.si^sk.t redakcijai. Adnesę ma.nyaoci gatve* vardę pa
rašykit raidė , raidę taip, kaip užrašyta ant tos gatvė* kampo, tada Jvang- 
tim daug nesmagumu ir pat;* ga.ua.te visada laikraštį.

PERMAINAI ADRESĄ
61X18 acreias:

Pavardė :r vardu.

No. Street,

Miestu ir v*l«: .a

NAUJAS adresas:
Pavardė .r vardu.

No. S treti

M. Gaili van W
Užlaiko, geriausį

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

ko Cigarus.
Meldžiame užeiti o visados raaitej 

gražų patarnavimą

362 2nd st., Se. But».

J. ANDRIUŠIS
Geriausia lie-i 
t u vys

Fotografistas ;
Traukiu pa- ■ 

veikslus gra- < 
žiai ir pigiai ; 
nežiūrint skir- į 
tumo oro. Ant 1 
kiekvieno tu ; ■ 
žino paveiksi1.; ; i 

j y pridedant DOVANI vieną didelį.^;
■ 5 Esant reikalui einam fotografuoti ; į Į 

L j namus. Paveikslai artistiški! H
J . ANDRIUŠIS

453 Broadiia), So Boston, Mass į 5 
»k:.m i

I

Uetuniszkas D-ras M. ZiseimaiL
7 Parmenter St 
Bos ton, Mass.

Visokias ligas gv 
dau pasek tingia
usiai. Ateikit ne
šiok pas mane 1 
trepais i virsiu tik 

. neikit i aptieką: 
mano durya bal
tos arba telefoną 
duok o aš arėsiu.
Ofiso valandos 
Nuo 9 iki 11 ryte 
nuo 1 iki 2 irti iki 
ti vakare. Telephone 1967—3 Richircs*

a_669o puotuųoia auoųdapj. g
Gyv. 155 Chestnut str., Chelsea Pžrk

Miestu ir viV j*
O kitas 

augštyn kojom. 
Gėda man 

ir pasakyt... nuo 30 organizacijų, su tuo
rn

BUVAU PRAGARE.
(Pagal gudiško).

Kartą vėlybame rudeny, 
prieš pat Visus šventus, grį
žau aš iš Svėdasų namo. Bu
vo patsai vidunaktis. Prisi
pažinsiu: buvau jau trupu- kunigui gerklėn įkaitusi au 
čiuką įkaušęs. Ne tai. kad ksą. 
jau visai užpylęs akis, ot, 
vidutiniškai, pačiam smagu
me. Einu ir galvoju: lai
mė dabar žmonėms gy
venti, kai panaikino bau
džiavą ir susimažino ponų. 
Eidamas ir rokuoju ant pir
štų ; baudžiavos laike buvo: 
urėdas, tijūnas, vaitas, ka- 
misorius, šaltyšius ir... po
nai. Gi dabar... dabar turi
me: urėdninką, anstolį. vir
šaitį. valsčiaus raštininką, 
žemiečių viršininką, guber
natorių. teismą ir... visą 
gaują bizūnais apsiraizgiu
sių sargybinių... Net plau
kai piestu pasistojo’ Nė 
pirštų nebsutenka tam vi-' 
sam skaitliui’ 0 pirštais-gi 
ir rankomis mums reikia 
maitinti tie visi ponai...

Einu, -••t.'*" * <■

Tik švyst, kad nušvietė, 
visa apylinkė pasimatė: ma
niau, kad devyni aitvarai 
pro mane pralėkė. Žiurau,! 
gi, stovi šalykely kaip tik 
tas. velionis, buvęs musų 
ponas Žuravskis. Jis ot, 
dzievaži jis, ir su apskrita kai. 
barzdžiuke ir su bizunu ran
koj. Tik sudžiūvęs — vieni 
kaulai ir oda.

— Brolau.’ Drauge bran
gusis .’— šaukia jisai mane— 
Gelbėk mane nelaimingą iš 
pragaro,—iš rankų prakeik
tųjų velnių. — nes aš ten gy 
vas sūdžiusiu.

Eee... manau sau, štai ka. 
da ir mužikas jau tau drau
gu paliko. Visa apylinkė 
da tave tebekeikia, ne vieno 
esi kailį nulupęs ir ant šu- 
nio išmainęs. Gerai, ma
nau, tau šunsnuki! Jis-gi 
vėl mane melsti:

— 27 metai — sako, — 
kaip mane ten kepina; visa 
išsimetavojau, tik viena 
sunkiausi nuodėmė neatlei
džiama man. tai už pačią ta
vo... ir tave, ką bereikalo nu
plakiau...

Na, manau, užteko ir jam, 
nes stovi vos gyvas. Eisiu 
aš su juom į tą pragarą, 
pažiūrėsiu į stebuklus...

Gi. ir stebuklai, vyručiai, 
tame pragare!... Ten ir 
griežia, ir dainuoja, ir stau
gia ir čypia I... Velniai žmo
nėmis ir aria, ir akėja ir rai
ti jodinėja. Karštą dervą 
(smalą) ten. kaip alų geria, 
o akmenis sulyg kalnu didu
mo nešioja.

Čia ir ponai, ir karaliai, 
elgetos, generolai, kareiviai 
ir redaktoriai, o daugiausia, 
tai — teisėjų ir advokatų. 
Aš čia daug ir pažįstamų su
tikau, bet kalbint jų nebeis- ! 
drįsau. ■* "

Mažiausia pragare, tai — 
artojų ir darbininkų. Dar
bo žmogus, išvargęs šiame 
pasaulyj, kaip sviestu patep
tas dangun keliauja, o po
nus visus velniai už pakar
pos ir pragaran! Ir sunku- 
gi jiems tame pragare svilti! 
Stena, net baisu!...

Žiūrėk, kapitalistas, nu
tukęs pūkščia iš riebumo, o 
velnias pakinkė vežiman, da 
pats užsilipo ant sprando ir'

'■-^1

kas drįstų. taip keikt mane, 
tai aš senai bučiau jį i mil
telius sutrynės. Velniai-gi 
su kaušu pila, tik ir pila

Apsidairęs, pamačiau čia 
' ir savo poną Žuravski sie
ros katile besiraitanti. Už
pyliau ant jo truputi van
dens. kuri turėjau prisisė- 

imęs iš Jaros i tuščią mono- 
I polkos pusbuteli. Jis paba
lo. Siera katile ėmė staiga 
džiūt, liko tik vieni garai...

Kaip aš iš pragaro par- 
i grįžau neatsimenu nieko...

Nubudau namie ant kros
nies. Galvoje ūžia ir skau
da visi kaulai. Gerklė iš
džiuvusi ir baisiai norėjosi i 
gert. Apie mane sustoję 
verkia mano namiškiai. At
sigėriau ir vėl saldžiai užmi
gau.

Taip, tai \yručiai, prisėjo i 
pragare paviešėti.

Velnių Ponaitis.

tokius nonsensus, reiškia — 
jiems rupi ne teisybė, bet 
žmonių pažeminimas. Per 
žema mums su "vėžiais” 
prasidėti, todėl nė netalpin
sime.

Dilgei.— Jau pasenęs da
lykas.

Newarko kurpiui.— Gali
te tabaką ir kitas smulkme
nas pardavinėti, jokių "lais- 
nių" nereikia.

Gaspadinės tarnui., M. P.. 
Lewistono reporteriui, štu- 
koriui. šventakupriui ir Rex 
judeorum.— Netalpinsime.

Pasarga: Kie-tviena* ■Kele-vio“ skaityte;** gali i;rc: šača prenumerata 
už laikraštį par baigė ūn.:. ant ant adreso randeno akype-io, kur pale skai
tytojo pavardės yra nutneria Ant keao adreso etevi šumerai 42-4, reiškia, 
kad pasibaigia -u la.kraičio No.42 19)4 cc Kurtų pavardės gale stovi "5-4. 
tupenumerata :-s baigė su .a.kr. No.1'5 :r turi ainauj'st ar paprašyt redak
cijos. kad nesutaikytų. Taigi gerbiatrie.i skaiiyic-jai, atkreipkit atida ant 
šitų nurodymų .r matydami savo jrttmeratą ilsrtaigusia tucj atsiliepkite

Su pabarta ‘•KELEIVIO’* Administracija.

Or. B. 6. WERNICK
LIETUVIŠKAS D-RAS

Gydo visokias vyrų, moterų Ir 
vaikų ligas; net ir chroniškas ligaa

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

Telefonas,

259 Henrcver st, Bcstrn, l^ass

Visokios Žinios
VOKIETIJAI KARĖ APSI

EINA 27.000.000 MAR
KIŲ Į DIENĄ.

Vienas karės korespon
dentų Berlyne apskaitliuoja. 
kad ši karė Vokietijai apsi-

i eina 27 milijonai markių i 
dieną. Anglijai 5 milijonai 
dolerių kasdiena, o Francu- 
zijai 7 milijonai dolerių.Apgarsinimas.

Parsiduoda gera karvė. į 
duoda 3 galionus pieno ant 
dienos, o taipgi 15 bušelių ' 
bulviu ir malku užtektinai iC • dviem mėnesiam. Atsisau-I 
kit per laišką arba ypatiš-j

Skubinkit, nes tokios: paruamentą. 
geros karvės kitur negausit. . -
Adresas toks — (vardą ir J soči jaustai. 
vietą išleidžiam. Red.).

Paryžiaus kambario atsto
vas. , . .

Visuotinas Amerikos Lie-i ■1'a^Ųtam 
tuvių Suvažiavimas, . ..
buvo New Yorke 1. 2 ir 3 d. | airnej0‘ 
spalių, gavo labai daug pa-Į 
sveikinimų ir linkėjimų, i 
Viena telegrama buvo šito-' 
kio turinio:

"Gerbiamieji delegatai! 
Apsidairykit gerai, ar nesė
di kur nors kampe tasai Pa
ryžiaus diplomatas, kuris' 
atstovauja savo kambarį. į 
Jei jis tenai yra. tai paimkit ■ 
už ausu ir — laukan!” _____ ‘__________________

Hetaiios alsavai.

SOCIJALISTAI LAIMĖJO 
ŠVEDIJOJ.

Šiomis dienomis Švedijoj 
buvo rinkimai atsto'vų Į 

I šituose rinki-
iry-mncų daugiausia laimėjo 

Išrinkta: soci
jalistų 57: atžagareivių — 
86; liberalų — 57. Liberalai 
šituose rinkimuose neteko 

; 14 sėdynių, kurios teko soči
us. Atžagareiviai 

kurU' n*ek° nenustojo ir nieko ne-

SUĖMĖ SUV. VALSTIJŲ 
LAIVĄ.

Anglai suėmė Suv. Valstijų 
laivą, kuris plaukė Olandi- 
jon su variu. Anglai sako, 
kad varis buvo siunčiamas 
per Olandiją Vokietijon dėl 
amunicijos.

LIETUVIAI

už

K. 15

“DAKTARAS” 
parodo, kaip 
nuo ligr; apsi
saugoti.

Užsirašykite

MYLĖTŲAR NORI. KAD 
MERGINA?

Jeigu nori, tad pasipirk

Pirma Lietuviu Dienrašti 

“NAUJIENOS” 
Kuris jau eina nuo 5 Rugpjūčio kasdien.

'NAUJIENOS” praneša naujausias ir teisingiau
sias žinias iš kares lauko ir abelnai iš viso 
pasaulio — kasdien.

"NAuJIENOS yra darbininkų laikraštis ir jos 
vedamos darbininku dvasioje.

"NAUJIENOS” talpina darbininkams naudingus 
aipsuius ir žinias.

"NAUJIENOS ' leidžiamos daugybes darbininkų 
žmonių apšvietai ir jų gerovei, o ne paviemos 
ypates ir darymui pašalinio biznio.

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

Pačtu siunčiant, Cbicagoje 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.

dyk šitą blanką ir pristųsk kartu su pinigaus

Pranešu visiems, kad aš važiuoju 
Į kitus miestus palaidot numirėlius ir 
nė kiek brangiau nerokuoju, kaip kad 
Jums palaidot vietiniai grabo riai, 
bet visados paskaitau da pigiau. Taip
gi padarau už pigią kainą pomninkus 
arba kryžius ant kapų ir užlaikau 
karietas ir automobilius visokiems 
reikalams. Kvietkas parduodu ir pri
statau j vietą pigiau, negu kiti.

S. BARACEVIČIA,
25S Broad'vav,__So. Boston, Mass.

Telepnone: So. Boston 839-J.

ENTRA! 7 NAUDINGI DAIGTAI OF OP 
VERTI 25 DOLERIU UŽ VV-OU

NESIŲSK PININGŲ' Didžiausis pas'įgijimas istorijoj. Tai yra ceeirdės 
'a yre^a ant svieto. Idant supažindint žmones su mustj geležinkeliu laikrodėliai, 
ir k:ta:s tavorais, męs pasiųsim ta elegantišką, puikiai i-eraviruotą laikrolėl; 
vyro arba moters, su akmenuotais* viduriais, už $5.S5, ir pridėsim T^uviŲ nike
liuotą r-vorveri. baksą Havonos cicaru. peilį, retežėlį deviskėla ir puikią špilkute 
DYKAI PILNAI GVaRANTUOTAS laikrodėlis pats vertas *S15.00, o’kiti tavo- 
rai SIOj 0 . Nep rk oiriu daietų kitur, bet pamatyk musy laikrodėlius pirma. 
PECTALISKAS PASIŪLYMAS: iškirpk š; apgarsinima, pris'Ųsk savo vardą ir 
adresą o iręs pasiųsim viską ant pažiūrėjimo ir prabos. Jei patiks, užmokėk agen- i 
tui $5 S5 ir Kaštus rrisiuntimo. Rašyk šiandien. (45)

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

SZiLH SU NUSIMINIMU!!

. ITNYGOJ ••DAKTARAS’’ netA 
pamokina kaip ir kur nuo visokių Aferai 
išsigydyti, bet taip-pat labai gražiai, kaip 
tikras tėvas pamokina ir kaip nuo visete^ JJ. 
gtį apsisaugoti.

KNYGOJ “KAKTARAS” labai daug ap
rašo apie vyrų ir moterų dorą bei moratik** 
lytišką gyvenimą ir aiškiai, atvirai taip 3dt»- 
tinėja. jog kitose knygose to visko negali at
rasti. Šita knyga kiekvienam užaugusiam 
vyrai ir moterei labai reikalinga turėti, k*-i 
žinoti kaip ir ką daryti, seniems ir jauniem* 
ir kaip laimingai gyventi. Čion viską nege-i- 
ma aprašyti, bet tik perskaičius knygą atra
site.

ŠITA KNYGA illiustruota paikiais mek^ 
liškais paveikslais ir apie žmogaus kure m- 
budavojimą su visokiomis paslaptybėms 
užaugusiems žmonėms tinkama.

YPATINGAI serganti, nusilpnėjg, sukliu
rę. pasigadinę per jaunystės klaidas ir vargi
nami visokiomis, kaip paprastomis šriežlc- 
mis teip užsisenėjusiomis ligomis, šitoje kny
goje atrasite tikrą rodą.

JEI sergi ant kokios nors ligos, tai pirmis* 
ne kaip kreipsies prie kokio nors gydytoja; *» 
arba vartosi liekarstas, reikia perskaityt ksv- 
gą "Daktaras’!, nes didelės daugybės žtresną, 
kurie tik perskaitė šitą knygą, išsigydė.

TODĖL, kad ta knyga dėl labo visneme- 
nės išduota, tai kiekvienas ją apturės VISA] 
DOVANAI, kuris tik atsiųs keletą stanpą uA 
prisiuntimą.

REIKALAUK DAR ŠIANDIE, Stepes* 
šitą apgarsinimą ir adresuok teip:

The Philadelphla M. (Slinkų 
1117 Walnut st., 

PHILADELPHIA, PA.
TĖMYKTT VYRAI IR MOTERIS! Ex£ 

sergi* jautiesi kokį nors nesveikumą ir reik*- 
lauji geros, teisingos pageltos, kad trmsp^co 
laike galėtum išsigydyt, tai atsišaukie 
Profesionališko Daktaro, Ph. M. Khnikr® 
lietuviškoj kaiboj. Rašyk arba ateik.

OFISO VALANDOS KASDIEN scolC > 
ryto iki 4 po pietų. Nedėlioj iki 3* o 
ke ir pelnyčio j vakare nuo 6 iki 8.

CREST KENDŽIŲ
ėJ o ji niekad nepamirš jus, nes 
įjl kendžių gardumas priverčia ją 

jus mylėt. Reikalaukit visur ir 
ii visada Lowneys Crest Kendžių. 
Įjl Jeigu negali gaut kitur, tai pri- 
Į| s’ųsk mums dolerį, o gausi vie- 
!Į[ ną svarą geriausių Amerikoj iš- 
lij dirbtu kendžių.

K. ŠIDLAUSKAS
Si Generališkas agentas Bostonui

266 Broadway, 
g=3 So. Boston, Mass. gją

GRAMAFONAS ANT IŠMOK ESNIO 
10 CENTU KASDIENA.

k Jeigu apsiimate mokėti po 10c. kas-
dien, tai išsiųsime Jums ant išmokes- 
čio labai puikų Gramafoną sykiu su 
15 rekordais (32 kavalkais) visokių 

■J-SSsjgfr-r dairų, vaicų. maršų ir t. t., kuriuos
” i*?7* Pati' išsirinksite. Gerumas musų

gramaionų gvarar.tuotas kiekvienam 
rašyta gvarancija. Išsiųsime naujus 

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

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

KONCERTINIS
TOURNEE.

Mikas Petrauskas, iš 15 
nos lapkričio, š. m. pasirengė 

. Kas pano
rėtų parengt koncertą, tegul su- 
sižino su M. Petrausku.

Adresas: 5 Thomas Park, 
SO. BOSTON. MASS.

die- r< i

T. Bašoriui.— Netalpinsi
me, nes užsipuldinėjate ant d^oti eilę_ koncertų, 
ypatų.

Snaudaiiui.— Visi meta
lai, išskiriant auksą, galima 

.ištirpinti azoto rūgšty. Lai- 
i kraščiams ”cuts” (klišes) 
dirba iš cinko bei vario su 
tam tikrų prietaisų, tan
kiausia su elektros pagalba, 
taip vadinamoj graviravi
mo (engraving) dirbtuvėj. 
Tai amatas, kurio mokina- 
masi po kelerius metus.

A. L—kui.— Patalpinome 
pirmesnę.

Mikui Brundzai.— Atleis-
i
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Degtinės,

Ei. Vrrai. risi pa«

YUDEIKO!
Ji« užlaiko gerą Restauraciją, 
šokio* rūšie* Alaus,

Tyno ir Cigarą.
Premamiausia ir parankiausia 

vieta lietuviam*.

304 Breadway Ir 25S 9 strttts, 
SO. BOSTON, MASS.
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D T 17NTTI7 A T ^a^ar madoj, bet kas iš tų | 
rilklulinl ęj’'.nik’ijei5“ Jenai nėra

Dzian Bambos?

&
'i- rr

‘Amerikos Lietuvis”
Naujas, bepartyves pakraipos, žinių, politikos, mokslo ir dailės 
savaitinis laikraštis. Talpina daugybę žinių ir šeip naudingų 

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

Vieną nummarj pažiūrėti sųnčiame už dyką. 
RAŠANT MELDŽIAME PADUOTI AIŠKIUS ADRESUS.

M. PALTANAVIČIA,
15 Millbury Street, WORCESTER, MASS.
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LEIDĘS IR VYRAI—KYP KVAIT!
Dabar tik išėjo iš spaudos to garsaus saliun- 
kyperio “spvčiai” ir kitos fonės. Kas nori 
linkmsai praleisti laiką ir prijuokinti savo 
draugus tegul tuojaus reikalauja knygos:

DŽIAN BAMBOS SPYRIAI
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- 

rėlęirįdėtiį gromatą. Adresuokite taip:

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

36fe<CT3iCWIOIOieEmOiaMOKX^
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Duokit pasiutmums.'l
Užtikrinam kad Jus suėėdvsite S 

pinigų ir turėsite gražius rūbus. $ 
Męs imam materiją iš gerųjų fir- 
mų ir primieruojam rūbą pagal 
žmogų, todėl nesudarko žmogaus $ 
išveizdos ’r būna tvirtesni.
Gerus vyrams Siutus ir Onrkotos | 

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

Jeigu norite turėt gerus rūbus pi-1 
gei, tad ateikit pas mus. | 

Taipgi išvalom ir išprosinam vi- B 
sokias Vyrų ir Moterų drapanas. JĮ 

Tikras Jūsų brolis lietuvys

Budreckls I
1222 W. Broadway, ir 20 A mes St., 
So. Boston. Mass. Montello, Mass. Į

Telefonu: 80. Boston, 21013.

ir kitokius Rukus



KELEIVIS
T
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Vokietijos
• v

užėjus sunkesniems laikams tur pasiduoti po kitų intek- 
žmonės bus priversti paleist me- Antroji pasekmė yra 
apyvarton ir kitą bilijoną ta, kad pavieniai asmenis 
auksinių markių. Kada tos neprileidžiami prie nekuriu 
______ ___________ •_!___ i_____i_____ rlnltrlrii Ižui vii ir*c? otlialza

frz Bostone ir apielinkies Lietuviai, temykit!

$2,343,000,000 pirmais me- 
tais.

Kariškas švedų korespon
dentas Berlyne perkratinė- 
ja Vokietijos karės išlaidas 
ir nurodo, kokiu budu vokie
čiai mano jas padengti. Pir
mutinį metą Vokietijos ka
rės išlaidos sieksią $2,343,- 
000,000 ir veik visą tą sumą 
Vokietija tikisi padengti sa
vo pinigais, iškyrus tik 2,- 
875,000,000 markių, kurias 
ji tikėjosi paimti 1,000,000,- 
000 markių iš Paryžiaus ir 
1,875,000,000 iš kitų užka
riautų miestų.

Abelnai yra manoma, kad 
užlaikymas ant karės lauko 
vieno kareivio Vokietijai ap
sieina 6 markes kasdiena. 
Todėl užlaikymas 3,000,000 

apsiei- 
kas 
ka- 
ant 
jau 
re-

I
sugrįžš reichsbankan, šis 
galės išleisti popierų ant še
šių bilijonų markių daugiau.

Tokiu tai budu vokiečiai 
mano padengti milžininškas 
karės išlaidas.

i

Ginkiine laisves idėją.

kareivių armijos 
r.a 18,000,000 markių 
diena. Bet dabartinėj 
rėj Vokietija kariauja 
dviejų frontų, iššaukė 
landšturmą (paskutines 
zervas) ir sumobilizavo liuo- 
snorius, sudarydama da 3,- 
000,000 kareivių, šitie ap
sieina beveik per pus pigiau 
negu pastovi armija, taigi* 
apie 9,000,000 markių kas
diena, kas iš viso sudaro jau 
27.000,000 markių į dieną.

Pagalba namie pasitiku
siems.

Kadangi kariumenė ran
dasi svetimam krašte ir min
ia iš svetimų šaltinių, palik
dama už suvalgytus daiktus 
tiktai apyskaitas, kurias ka
rei pasibaigus turės apmo
kėt pralaimėjusi šalis, tai 
kasdieninės išlaidos susima
žina ant 20,000,000 markių, 
arba 7,300,000,000 markių 
ant metų. Bet užtai reikia 
pržskaityti užlaikymą apie 

500.000 karės belaisvių, ku
rie atsieina beveik po pus
antros markės kasdieną. 
Prie valdžios išlaidų reikia 
da prirašyt ir užlaikymą pa
silikusių namie šeimynų, ku
rių tėvai išėjo karėn. Pasi
likusiai moteriai valdžia mo. 
ka 3 markes Į mėnesį, o kiek
vienam vaikui po 6 markes. 
Nors nėra tikrų žinių, kiek 
išviso tokioms šeimynoms 
išmokama, bet manoma, kad 
nemažiau kaip 300.000,000 į 
metus. Be to, valdžios Įplau
kos labai susimažina: krasa, 
telegrafas, gelžkeliai. mui
tas — viskas nupuola. Yra 
manoma, kad. abelnai imant 
Įplaukos susimažina ant 1,- 
500,000,000. Sudėtos visos 
šitos skaitlinės krūvon suda
ro sumą 9,375.000,000 mar
kių arba $2,343,000,000 meti
nių išlaidų.

Reichsbankas leidžia popie- 
ras.

Kad padengus tokias mil
žiniškas išlaidas, reichsban- 
kas (valstybės bankas) yra 
Įgaliotas išleisti trissyk tiek 
popierinių pinigų, kiek jis 
turi aukso, sidabro ir gva- 
rantuotų popierų. Šiuomi 

žygiu reichsbankas tokie 
turto turi apie 1,800,000,000 
markių, kas duoda jam teisę 
išleisti 5,400,000,000 popiero- 
mis. Tokių popierų apyvar
toje yra jau 4.400,000,000 ir 
da 1,000,000,000 galima iš
leisti.

Ramybės laiku Vokietijoj 
aukso buvo apyvartoj nema
žiau, kaip 2,000,000,000 mar. 
kių; karei iškilus tas išnyko; 
žmonės pasilaiko jį atsargo
je. Bet pirmutiniai karės 
pasisekimai pakėlė žmonėse 
viltį geros ateities ir auksas 
vėl pradėjo plaukti apyvar
ton, tik jau patekęs reichs- 
bankan išeit iš tenai nebe
galėjo. Tokiuo budu per pir
mutinį karės mėn. į reichs- 
banką sugrįžo 1,000,000,000 
markių auksu. Tikimasi, kad

Esame liudininkais bai
siausių laikų verčiančių į 
dulkes Europos civilizaciją. 
Daugelį amerikiečių kalban
čių svetimomis kalbomis vie- 
nvja giminystės ar tautišku, 
mo ryšiai su tais, kurie da
bar maudosi kraujuose Eu
ropos laukuose. Męs užjau
čiame ir simpatizuojame 
tiems, kurie ten kovoja už 
savo šalį ar tautą. Bet po
draug ir džiaugiamės jog 

mes esame Amerikoj ir 
gyvename tokioje šalyj kur 
nereikia lieti kraujo už tikė- 
jimiškus ar tautiškus skir
tumus.

Iš tų baisių atsitikimų 
męs privalome imti sau ge
rą lekciją. Iš vienos pusės 
jie giliau įskiepys mums 
nuovoką apie niekingumą 
tokių dalykų kaip kad tau
tiška ar tikėjimiška neapy
kanta ir išmokys mus guo- 
doti tą šalį, kurioje tokie da
lykai nėra toleruojami.

Iš kitos pusės jie labiau 
sužadins mumyse laisvės i- 
dėją.

Šiose dienose męs labai 
daug visko girdime apie lai
svę — laisvę nuo tautinių 
priespaudų, laisvę nuo tikė- 
jimiškų persekiojimų, lais
vę nuo autokratiškos val
džios, laisvę nuo militariz- 
mo, laisvę nuo priverstinų 
mokesčių, žodžio ir spaudos 
laisvę. Reikia tik stebėties, 
kaip didelė žmonijos didžiu
ma kitur da gyvena ir gal 
gyventi be tų visų, ar bent 
nekuriu iš tų laisvių. Męs 
turime auklėti ir globoti tas 
laisves ne vien dėl mus pa
čių, bet ir dėl musų busimų
jų gent karčių, o taipgi dėl 
gentkarčių tų, kurie dabar 
lieja kraują tose šalyse, ku
riose gimėme ar tai mes pa- 
tis, ar tai musų tėvai ar pro
tėviai.

Męs negalime suteikti ak- 
tvviškos pagalbos musų bro
liams kuomet jie varo krau- 
o darbą. Geriausis dalykas 
turį mes galime padaryt jų 
jaudai — tai darbuoties ir 
•■.■pinties savim ir savo ša- 
‘a. ginti visas iaisves kurias 
^es turime, idant jos užsi- 
”ktų ant visad, kaip mums, 
taip ir jiems. Aprūpindami 
save, męs aprupinsim ir 
juos.

Kalbėdami aukščiau apie 
laisves, męs nepaminėjome, 
asmens laisvės. Keista, toji 
laisvės forma daugelyje Eu
ropos šalių nėra taip labai 
stelbiama, kaip kad visos ki
tos formos. Vienok da kei
sčiau. kad šioje šalyje ta lai
svės forma yra labai perse
kiojama. Svetimos Valstijos 
mums ne baisios, nuo autok
ratiškos valdžios esame 
liuosi, militarizmas mums 
nežinomas, mokesčiai yra 
paskirstomi įstatymdavių 
kuriuos męs patįs sau išsi
renkame, o kartais net tie
siog patįs nubalsuojame, 
žodžio laisvė yra aprube- 
žiuota tik mandagumo ir 
padorumo reikalavimais, 
spauda yra beveik visai 
nevaržoma. Bet kas link 
asmens laisvės, tai musų pa
sielgimai, papročiai ir palin
kimai nuolat susitinka su 
persekiojimais, su pasikėsi
nimais priversti mus gyvent 
ir elgties pagal nekuriu as
menų išdirbtas formulas, 
neatsižiupint ar jos mums 
tinka, ar ne.

Darbų, amatų ir tarnys
čių padalinimo pasekmė 
šiandien yra ta, kad asmuo

I

I

I

dalykų, kuriuos atlieka spe- 
ciališkai išlavinti asmenis 
parsamdantie mums savo 
patarnavimus, ar parduo- 
dantie išdirbinius. Didelė 
visuomenės dalis mato tik 
pirmąją pasekmę, neatkrei
pdama atydos į antrąją. 
Tuomi individuališkumas 
tampa aprubežiuotas ir as- 
menįs tampa tik mirusia vi
suomenės dalele. O visuo
menei, anot anglų raštinin
ko, neužtenka rupinties tik 
savimi; ji privalo rupinties 
pirmučiausiai asmenimis iš 
kurių ji susideda. Aprūpi
nant ir apsaugojant asmenįs 
bus aprūpinta ir apsaugota 
visuomenė.

Kuomet męs užjaučiame 
Europos tautoms jų nelai
mės laikuose, neužmirškime 
nei savo reikalų. Nežiu- 
simpatizuojame ten už jū
rių, čia namieje stokime vi
si draugėn ginti savo lais
vę, kad butų galima ją nau- 
doties ne tik mums, bet ir 
visai žmonijai.

L. N. Hammerling.
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ftU'* A RI Choras, susidedantis iš 120 dai-
U ADi Jvu nininky statys ant scenos operą

•m“Užburtas Kunigaikštis”
Ketverge, 22 d. Spalio-Oct., 1914 j

“HUB” TEATRE, Iii
kampas DOVER ir WASHINGTON sts., BOSTON. f Į

Lošimu vadovau» kompozitorius M. PETRAUSKAS.

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

Pasiskubinki: nusipirkti tikietus išanksto ir užimti gėrės- į 
nes sėdynės. Tikietu kaina: ‘“Baksuose" SI.50; orchestroj )j! 
po SI.00, 75c.. 50c. ir 25c. Tikietus galima gaut pas visus M 
“Gabijos” narius. »)

Kviečiame visus be skirtumo pažvalgu, atsilankyt ant 
to puikaus perstatymo. RENGĖJU KOMITETAS.

25,000 Kata!i°8u
Užlaikau gramafonus su lietuviš

koms dainoms. Kožnas rekordas kaš
tuoja tik 75c. Jeigu nori mano kata
logo, tai prisiųsk už 3c. paėtinę 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 kalbioj. Reikalau
kite visokio tavoro pas tikrą lietuvį, 
o gausite teisingus tavoruns. Rašy
kite tokį adresą:

W. S. Waidelis
112 GRAND 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.

Akušerka
Pabaigusi karsąWosians Medical 

Crilege, Baltimore, Md.
Pasekmingai otlieka savo darbą 

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

F. Stropiene
SO. BOSTON, MASS-

Ar su "Pirmyn” mirė 
ir jo

Dabar nesenai mirė vie
nas darbininkų laikraščių. 
Geistina butų žinoti, ar sy
kiu išmirė ir tie žmonės, ku
rie tą laikraštį leido? Aš 
manau, kad jie visi visgi ne
galėjo išmirt, o mažu nė vie
nas iš jų nėra dar miręs; tai 
kodėl-gi jie nepasiaiškina 
prieš savo skaitytojus, kas 
atsitiko su jų leidžiamuoju 
laikraščiu „Pirmyn?” Dėl- 
ko jis turėjo mirt ir ką jie 
mano daryt su abonentais? 
Nejaugi jie nė gero žiodžio 
nenori duot, jeigu jau kito
kios rodos nėra; aš manau, 
kad minėtos bendrovės na
riai iš anksto galėjo žinot, 
kad jų leidžiamamjam laik
raščiui ”P.” gresia mirties 
pavojus; nejaugi jie nebūtų 
galėję išvengti tų nesmagu
mų? Man rodos, kad butų 
galėję, jei butų norėję. 
-Jiems nereikėjo laukt pas
kutinės valandos, kol laik
raštis kojas pakratys, jie 
galėjo sušaukt mitingą, ap
svarstyt dalyką, ir paga- 
liaus surinkę visas savo 
spėkas galėjo išbrist iš tų 
keblumų, tokiu keliu, koks 
butų buvęs parankesnis. 
Drg. J. M. Jasiulevičius bu
vo davęs gerą propoziciją, 
ir tokiu keliu butų galėję at
siteisti su žmonėmis, bet kur 
tau, tie žmogiukai apie tai 
nė girdėt nenorėjo, tur-but 
jau buvo pervėlu. Na, kaip 
ten nebūtų, visgi tas klau
simas pasilieka neišrištas. 
Aš norėčiau paklausti ”P.” 
skaitytojų, kas yra kaltas 
tame dalyke, ar tie. kurie 
rėmė tą laikrašti, ar tie ku
rie nemokėjo varyt savo biz
nio? Aš manau, kad pasta
rieji kaltesni. Jie per savo 
neatbolnumą daug prasižen
gė prieš visuomenę, vienus 
nuskriausdami medžiagiš
kai, o kitus dvasiškai. At- 
minkim mes tą. Kada ”P.” 
pasididino, tuomet prašė 
savo skaitytojų, kad kiek
vienas pasistengtų prikal
bint nors po vieną naują 
skaitytoją ir beabejonės, ku
riems pasisekė prikalbint 
po vieną ar daugiau, tie nu
stojo įsitikėjimo ant visa
dos.
. ”Pirmyn” sustojimas, tai 
pamoka visuomenei, jog į 
naujai gimstančius laikraš
čius (jų kas met po kelis 
gimsta) reikėtų žiūrėti at
sargiau. Laikraščių dirva 
jau visa užimta ir naujiems 
netik nebėra vietos, bet jie ir 
nebereikalingi. Mes turime 
palaikyti tik tuos, kurie jau 
senai musų kultūros labui 
veikia. M. Titiškis.

D-RAS MATULAITIS 
išvažiavo ant studijų New Yor- 
ko Klinikose. Sugrižš Į Bosto
ną už 3 mėnesių. Laikinis ad
resas :
229 Bedford av., Brooklyn, N. Y

Taiaiagiaaaia ir

APTIEKA
Butaiaom Receptus sa 

džiausią atyds, nežiūria* a> tl 
Lietuvos atvežti ar amerikonlžki 
Gyduolių galite gauti, kokia* ti> 
pasaulije vartoja, taipgi visa4»> 
raadMA lietuvis spriekorius

EDVARD DALY, savininkas 
18 Broadway> S- Boston, Mass. 
Galits reikalaut iii per laiikv*. 
o męs per ekspresą gydules 
durim.

JOHN KULBOK CAFE
Sveikas gyvas brolau 1 Seniai ma

tėmės, gal jau kur nors į kitą mies- 
ą persikėliai?

O ne, da 
vis Ta pat 
gyvenu, bet 
senia* tam 
krašte lan
daus ir ne- 
andu JONO 
KULBOKO.

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

Dabar jis ten įtaisė visokius paran- 
eumus ir gražius kambarius nakvy
nėms. Vasarą kambariai vėsus, o 
iiemą šilti. Todėl visiems gali pa- 
;art atsilankyti į

JONO KULBOKO CAFE
191 Wythe avė., Brooklyn, N. Y. 

(21-5)

TAUPYKIT PINIGUS
Darydami alų namie. Prisiųskit 

mums 3 dešimtukus ir už 7c. štampų 
lėšoms padengi, 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 AMBREW, 

Estract Agencv, P. O. Bos 85.
LINNTON, ORE.

Į
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akmens
Gelžkelio laikro
di* Sriubelių už
sukamas, vyriš
ko didumo, ant 
20 metų auksuo
tas su išrašytai* 
dubeltavais vir
iais. Labai tei
singai eina ski

riamas ypatingai geležinkeliu važiuo
jantiems žmonėms, kuriems reikia vi
suomet tikras laikas žinoti. Gvaraa- 
tuotas ant 20 metų Ypatingas pasiu- 
lijimas. Męs išsiųsime šį laikrodėlį 
ant kiekvieno adreso už $5.75 C. 0. D. 
ir persiuntimo kaštus, su teise jum* 
viską peržiūrėt. Jei busi neužganė
dintas, nemokėk nė cento. Atsimin
kite, jus užmokėtumet už tokį pa* 
laikrodėli apie $25.00, jei pirktumėt 
kitur. Puikus auksuotas lenciūgėlis 
ir kabutis dykai su kiekvienu laikro
dėliu.

Excelsior Watch Co.
906 Athenaeum BIg, CHICAGO, ILL.

“Keleivio” Kalendorius
i

1914 metams jau itspmzdintis.
Šių metų kalendorius daug didesnis už 

pernykštį, 128 puslapių.
TTTRIJSTYS:

X Sveikata Brangiausis Žmogaus Turtas.

r

Buffalo 
Boston

Perfection šildytojas yra lengvas, per
nešamas ir nebrangiai apsieina. Išvalyt 
lengva. Nereikia kurstyt ir nėra pelenųų. 
Gvarantuojama, kad nėra dūmų nė smar
vės ir jo mechanizmas negali sugesti.

50c. irSl.OO 
50c. ir $1.00

......... 25c

......... 50c 

......... 25c 
...........25c 
......... 50c 

...... 2.5c 
......... 25c 

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

50 c ir SLOO
• •••••• ’jOc 
 10c

• ••••••• 10cParsiduoda visuose geležiniuose štoruo- 
se. žiūrėk, kad butų su trikampiu.

Ryto Maudyne Kūdikiui
"DIEVAI ŽINO,” sako senelė, ”ką 

mes darytume, neturėdami šito Per
fection bedūmio aliejinio šildytojo.”

”Jei bučiau tokį turėjus, kuomet tu 
buvai mažutė, tu nebūtum taip daug 
sirgus kosuliais ir sluogom.”

Apšildymui šaltų kampų arba at
skirų kambarių ant viršaus, ir abel
nai visur, kur tik reikia ekstra šilu

mos. jus turit įsitaisyt

PERFECTIONSMQKELESSZ-O]L\ meaters

STANDARDOIL CONPANY OF NEW YORK
New York
Albany

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

Reikšmė valstijų vardų — Ilgiausi pasaulije tiltai.

Straipsniai, eiles ir paveikslai:
Kun. V. Dėmbskis (paveikslas su trumpa biografija) — Prabilk, 
o Laike (eilės) —• Gyvenimo drama (paveikslas) —> Nelaimės ir 
susižeidimai —' Kaip užlaikyt burną — Jau brėkšta (eilės)-* 
Prietarai apie menulio įtekmj — Duokit man kankles (eilės) *— 
Moteris ir socijaiizmas (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 Šamas ir ateivis (paveikslas) — Nemu
nas (paveikslas) — Teologų mokslas — Kapitalistiško surėdymo 
aukuras (paveikslas) — Legališkoji kapitalistų tvarka (paveik 
slas) — Našlaičio tėvynė (eilės) — Lietuviai stabmeldžiai XVI 
šimtmetije — Ilga, plati, tvirta nugara darbininko — Vaizdelis 
iš streiko (paveikslas) — Čia ir dabar (eiiės) —Jėzus Varšavo- 
jej— Milicija pasitinka streikierius (paveikslėlis iš streiko) — 
Musų žemė (eilės) — Legenda — Ateiviai jieško darbo (paveik
slėlis) —Poeto laidotuvės (sceniškas vaizdelis) —Kaip atsirado 
raštas? — Juokai.

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

nereikia) ir užadresuokit: 4
Keleivis,” 28 8roadway, So. Boston, Mass.

•Taa nuokeliolik >' metu Et n—New Y .rk gyvuoja Vienatinė ir Didžiausia LIETUVIŠKA
APTIEKA Provizoriaus VINCO J. DAUNOROS. kur: s -,k> •; yra apsaugoti savo vientaučius 
nuo visokio ... naviku ir gydyti Juos tikra i r pasekmingomis gyduolėmis nuo

visokių ilgu ir kūno silpnybių.
LIETUVIŠKA APTIEKA savo ilgu metų prityrimu išrado daugybf specijališkiį gyduolių, 

sutaisytu .: tviež.ausiu; i- geriausių medikamentų ir labai pasekmingai gydančių ligas. 
Tarpe kini aptiekus sandėlyje sukrautos ir gaunamos sekančios gyduolės:

............$1.00 

................75c
50c ir$1.00

5Oc. ir $1.00 
. 25c. ir 50c

25c. ir 50c 
............$1.00 

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

. 10c. ir 25c
10c 
25c

T
25c
25c
25c

Kraujo Valytojas .........
Gyvasties Baisumas ....
Nervų Stiprintojas..........
Vaistas nuo vidurių .... 
Nuo kosulio........................
Nuo gerklės skaudėjimo
Skilvinės proškos.............
Pigulkos d-’. kepenų ... 
Nuo galvos skaudėjimo 
Nuo kojų nuospaudų ... 
Nuo damų gėlimo............
Nuo perša.imo .................
Plaukų stiprintojas............25c. ir 5Oc
I.inimenras arba Espelleris 
Anatharynas plovimui ... 
Nuo kirmėlių........................

Dėl išvarymo soliterio.............$3.00
Dėl lytiškų ligų .. 
Nuo Reumatizmo
Nuo kojų prakaitavimo 
Gydanti mostis..............
Antiseptikas muilas . 
Antiseptiška mostis .. 
Nuo dusulio...................
Proškos dėl dantų ... 
Nuo kosulio dėl vaikų 
Kastorija dėl vaikų ... 
Nuo viduriavimo .. 
Kraujo Stiprintojas 
Gumbo Lašai............
Nuo plaukų žilimo. 
Blakių Naikintojas 
Karpų Nai k i n tojas.

Spccijali’ka tikrai lietuviška Trejanka arba Trejos Devynerios 25c
Taip pa* i - Lietuvos pargabentos visokios Lietuviškos gydančios žolės, Šaknis ir t. L, kokio* 

tik yra žinomos ir žmonių vartojamos.
Reikalaukite prisiuntimo Katalogo su mfisų gyduolių apraly—Ii

Kn*ip.an’ p**r laiškus arba asmeniškai duodame tikrai sąžiniškus ir teisingus
patarimus kiekvienoje ligoje.

Jeigu jums brangi yra jusu sveikata, tai tuojaus reikalaukit* gyduolių, raiydaml arba 

atsilankydami į LIETUVIŠKA APTIEKA

VINCAS J. DAUNORA -ffo
------- ---------------------------------------------------------------------------------

APTIEKORIUS229 Bedford Avė. Brooklyn, N. Y.



Iš kares lauko.
MĖTO BOMBAS J PARY

ŽIŲ.
Vokiečių orlaiviai prade-. 

da vis tankiau ir tankiau ■ 
mėtyt bombas į Paryžių.! 
Tas jau lyg ir liudija, kad: 
vokiečiai rengiasi imt Pary
žių. Prieš apgulimą Namu- - 
ro jų orlaiviai per kelias są-' 
vaites mėtė tenai bombas.: 
Paskui jų orlaiviai pradėjo 
nuolatos bombarduoti Ant- 
verpą ir dabar jie šitą mies
tą paėmė, taip kaip paėmė. 
Namurą. Taigi tokie atakai 
ant Paryžiaus verčia many
ti, kad sekantis vokiečių tik-' 
slas yra Paryžius. Pereitoj 
nedėlioj orlaiviai įmetė į 
Paryžių 20 bombų, kurios 
pridarė gana daug nuosto
lių. Viena bomba nuplėšė 
stogą Notre Dame katedros, 
turtingiausios pasauly baž
nyčios. Panedėly vėl 6 bom
bos nukrito iš padangių ant 
Paryžiaus gatvių, bet šitos 
nedaug blėdies padarė. 
Francuzų orlairininkai išvi
jo užpuolikus.
VOKIEČIŲ LAIMĖJIMAS 

LIETUVOJ.
Berlynas.— Čionai ofici-! 

jališkai paskelbta, kad ru-. 
sai prie Suvalkų ir Augusta- 
yo 1, 2 ir 3 spalių bure yisišj n0 mieste:is lika 
kai sumušti, vokiečiai pa- (]uota« 
ėmė 3,000 nelaisvėn, atėmė kinto< 
18 kanuolių ir daug kulka- Lon 
svaidžių. Abelnai, vokiečių 
padėjimas Rusijoj visur ge
ras.

Spalių ketvirtą musų (vo
kiečių) kariumenė išmušė 
rusų brigadą iš apkasų ties 
Opata ir Ostrovecu. Ru
sams atimta kelios mašini
nės kanuolės ir paimta 300 
belaisvių.

SMARKUS MUŠIS PRIE 
NAUMIESČIO.

Iš Petragrado telegrafuo
jama. kad 8 d. spalių nuo 

! Virbaliaus iki Vladislavovo 
(Suvalkų gub.) buvo smar
kus mušis su vokiečiais. Te
legramoj sakoma, kad rusai 
vokiečius išmušė iš pozici- . 
jos, tečiau vėliau vokiečiai jahsk1^1™ # 
vėl savo pozicijas užėmė, kad kiekvienam musiję vo- 
Vokiečiai esą labai stiprus 
toje apielinkėje.
1.000 RUSŲ PAĖMĖ PRIE 

ŠIRVINTŲ IR 2,000 
PRIE VISLOS.

Iš Berlyno 13 spalių tele
grafuoja : Rusų bandymas 
apeiti mus iš šono ties Šir- 
vintais neuusisekė. 1000 ru
sų papuolė nelaisvėn.

Pietų Lenkijoj pirmutinės 
musų eilės pasiekė Vislą. 
Netoli Grajeco. į pietus nuo 
Varšavos, mes paėmėm ne
laisvėn 2.000 rusų iš 2-rosios 

; divizijos.
Oficijalis Rusijos praneši- 

! mas apie jos laimėjimus 
prie Augustavo yra melas.

v ! r. ----------------- 1
surengė prakalbas, kalbėjo 

VlPnilftS lIIUOS dr^ St Michelsonas apie w avmbbmvv jvy^ New Yorke visuoti- 
_ ”—r . .. naji lietuvių seimą. Žmonių

—j mu-' Didele paroda ir prakalbos. buvo apje Vėliau buvo 
sako laiško auto- Atemancioj nedėhoj, 18 d. diskusijos temoj: ”Kokj mes 

spahų, Massachusetts vals-, turėtume remti biznį, ar 
____ , vČLi • Djos socijalistai rengia Bos- prjvatišką, ar kooperatyviš- 
pranešimams, t0^ didelę parodą ir pra- ” prje kUOpOS prisirašė 
m mnčiip vn- kalbas. : 9 nariu.

Paroda prasidės 1:30 vai. j -------------
po pietų nuo Park Sąuare ir šokių mokykla ir šokiai.

L. S. S. 60 kp. Spalio 17 
d., subatvakary, nuo 8 vai.,

francuzų ir anglų nuostoliai 
pasiekė 300.000 kareivių su
viršum. ”Ypač sunkus nuo
stoliai išpuoly ant anglų, pa
lyginus su nedideliu jų skai-' 
čium, dalyvaujančiu i 
šiuose,” ‘

i rius.
Jei tikėti francuzų ofici-

,s i

> vis
didesni negu talkininkų, o pv pievą uuv x ai n ** i
tas labai galimas daiktas, eis šitomis gatvėmis: Co- 
nes vokiečiai daugiausia lumbus avė., Berkley st., 
daro užpuolimų, tai jų nuo- Tremont st, Eliot st-

Spalio 11 d. L. S. S. 60 kp. s**1?8 bai^i.
• - -- - eilės. Knyga didelė su gražiais pa

veikslais, popiera ir spauda graži, 
poezija užimanti..........................  75c

Ta pati knyga gražiais apdar. 1.00

Dievo žmogus. Labai užimantis ir 
naudingas papasakojimas iš dar

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

kitu V U, JU 11U4V lltlllVlll OU, U11VI OU) ’’ C* ' ara T) J 04 /A -
stolius galima skaityti apie shington st., Court st., Tre- Broadway, bt. Umer sa- 
500,000 užmuštų ir sužeistų, mont st., Bovlston st. ir ant ■ e^’ r.en£}ašokius. . Šokiai

Taigi iš viso per šešias s?- Boston Common. rengiami dėl jaunimo mo-
vaitos mušin Franenziioi iš Atoins nanriai ant Ras- kanciO šokti ir dėl tų, turie

Į
vaites mūšio Francuzijoj iš 
kariaujančių eilių išėjo jau 
800.000 kareivių.

Ši skaitlinė bus dar baise
snė, jeigu pridėti prie jos bėtojai: 
rytų karės teatro aukas. Į 
Kaip rusai sako, Galicijoj 
žuvo 130.000 austrų, o Lie- 

, tuvoj 70.000 vokiečių. Rusų 
gi. kaip tvirtina vokiečiai, j 

\ Prūsuose žuvo apie 300,000. 
" Kiek rusų žuvo Galicijoj į

prie paėmimo Lvovo, Jaros- didatas Į valstijos iždinin- 
lavo ir Przemyslio. rusai ne- kus.
sako, bet spėjama, kad jų

Atėjus parodai ant Bos
ton Common. kas galės būt 
jau apie 4 vai. po pietų, pra
sidės prakalbos. Kalbės kal-

Samuel C. Roberts, kandi
datas į gubernatorius.

John C. Chase, buvęs Ha- 
verhillio majoras.

Percy B. Bali, kandidatas 
i valstijos sekretorius.

Joseph W. Coldwell, kan-

J. B. Smelstoriaus ! Byla Detroit'o Katalikų su Socijali- ... .... ....

Paparčio žiedas ir kitos gražios apy
sakom. kuriose nurodoma, kaip r.e- 
kune žmones iš-:tikėję j visokius 
burtus ir tt........................................ 15c

Popas ir velnias. Toje knygutėje 
telpa labai graži aDysaka "Adomas” 
ir Jieva” ir kiti dalykai. Pilna juo
kų ir nuliudimo .......................... 10c

stais. Knygelėj atspauzdinta visas 
tardinėjimas kaip vienos taip ir ki
tos pusės, todėl bešališkai parodo 
ant kiek išauklėtas pas mus žiau
rumas. Naudinga perskaityt lygiai 
katalikui kaip ir socijalistui. Su pa
veikslais. ...................................... 25c

Lengvas būdas išmokt angliškai ši 
knyga sutaisyta taip lengviai ir su
prantamai, kad kiekvienas gali iš
mokt greitai kalbėt angliškai, ku
ris tik bent kiek gali lietuviškai 
skaityti. Joje telpa netik atskiri 
žodžiai, bet ištisi sakiniai, pasikal
bėjimai darbo jieškant, važiuojant 
kur nors, nuėjus krautuvėn, pas 
daktarą, pas barzdaskutį, pas siu
vėją ir tt. Su fonetiškų ištarimu ir 
gramatika ...................................... 25c

nori prasimokinti. Todėl 
visiems yra proga pasilinks
minti.

Rengėjų Komisija.

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

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

”O. S. S.” arba Šliubinė iškilmė. Tai 
vieno akto farsas, juokingas ir ge
ras perstatymui .......................... 10c

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

Amžinos dainos. Yra tai geriausią 
Jovaro dainų rinkinys. Ant gražios 
popieros ir graži spauda .......... lte

Anarchizmas. Pagal Proudono mok
slo paraše d-ras Elzbacher, verti 
Briedžių Karaliukas .....................15c

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

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

, Kaip tapti Suvienytų Valstijų pilie
čiu. Aiškiai išguldyti pilietystės 

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

■ popieros ...........................................15e

Kodėl aš netikiu į Dievą ? arba tikė
jimo kritika. Parše Iksas. Kny- 

j gutėj tik protingi nurodymai, pa
remti ant faktų. Kiekvienas geras 
katalikas, valnamanis privalo ją

■ perskaityti.....................................  20e

Reikalaudami knygų kreipsitės 
šitokiu adresu:

"KELEIVIS”
|28 BROADWAY. S. BOSTON, MASS.

CAMBRIDGE, MASS.
Spalio 11 d. drg. Juozapo Tamėno 

i su Elzbieta Mikšiute, buvo vestuvės, 
i Visi svečiai susirinkę grožiai links
minosi ir

j draugams perstačius dabartinį baisų 
Lietuvos padėjimą, sumanyta parink
ti aukų sušelpimui jos gyventojų.

Aukavo šios ypatos:
Petras Žukas, K. Grigaliūnas, V.

Baltušis, po $1.00. Juozas Tamėnas 
Elzbieta Tamėnienė, J. Žukauskiutė, 
D. Daunis, Ona Daunienė, Ap. Niu- 
kas. J. Baltušis, Ch. Tamėnas. P. Gri
galiūnas, A. Grigaliūnienė, V. Mik
šienė. J. Vilkas, Petras Sopas po 50c. 
K. šopienė. J. Kairaitis, Petras Ta- 

j menas po 25c. Iš viso $10.25.
Pinigus priėmė Liet. Šelp. Fondo 

: kasierius K. Šidlauskas.
Visiems aukautojams širdingą ačiū' 

” i musų jaunavedžiams 
gero ir pasekmingo gyvenimo.

Petras Žukas.

šnekučiavo. Nekuriems

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

Naujausios ir visokios dainos. įvai
rių autorių, naujų ir senų, rankius 
gražiausių dainų.............................50c

i

VOKIEčIAI SUGRIOVĖ 
MIESTELI.

Berlino telegrafuoja- Z1fvoituJį? dat*s l aKtorne-v general.
Lanekeno (Belgijoj)

John W. Horman, kandi- I

Iš
ma: 
gyventojai užpuolė ant mu
sų kariumenės ir reikėjo už 
tai juos nubausti. Laneke- 

ubombar- 
as ir bažnyčios sunai- 

larp Lanekeno ir 
__ įgres sugriauta visi na- 

. mai. Laneken ir Longres 
randasi Limburgo provinci-

I 80.000. Jei šitos skaitlinės 
teisingos, tai rusų, austrų ir 
vokiečių mūšiuose žuvo iš 
rišo 580.000. Taigi, sudėjus 
800.000 ir 580,000. susidaro 
1,380.000 gyvasčių! Prie to 
da ne priskaityta nė Belgi
jos. nė pirmesnių mušiu 
nuostoliai Francuzijoj. Ser
bų su austrais mušiu aukos 
taipgi nepriskaitytos. Vis
ką suskaičius rasit butų jau 
lygiai pusantro milijono au- 
kų karės dievui paaukauta.

Prakalboms pasibaigus,
Paine Memorial salėj, prie į į 
Appleton gatvės, bus kon
certas.

Lietuviai turi susirinkt Į 
12:30 vai. socijalistų salėj; Taipgi vėlinu 
Is tenai visi maršuos Bosto
nan.

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

M. ANDRIUŠIUTĖ

MOTERIŠKŲ RŪBŲ SIUVĖJA. 
Siuva Visokius Rūbas pagal 
naujausias madas. Smagiai, 

Parankiai ir Pigiai.
Ten pat siuvama ir visokius vy

rams Rubus. Darbas visokis gva- 
rantuojamas.
255 W. BROADAVAY, SO. BOSTON.

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

STATEMENT OF THE 0WNER- 
SFIP AND MANAGEMENT OF 

"KELEIVIS.”
Published weekly, at So. Boston, 

Mass. reųuired bv the Act of August 
1912.

Managing Editor: Staniey Michelson, 
So. Boston, Mass.
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So. Boston, Mass.
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Streikas bačkinėj tebesitę
sia.

Streikas So. Bostono bač
kų fabrikoj, kur dirba dau
giausia lietuvių, vis dar tę
siasi. Streikas prasidėjo 1 
d. birželio, taigi penktas 
mėnuo, kaip darbininkai ko- 

prisėjo voja. Tečiaus ta ilga ir sun-

Amerikoniškos Vestuvės. Dviejų ak
tų komedija, pajuokenti amerikie
čių lietuvių vestuves. Juokinga ir 
lengva perstatymui .................... 10c

Kaip senovės žmones persistatydavo 
sau žemę. Labai žingeidus senovės 
filozofų daleidimai apie musų že
mės išveizdą.

Materijalistiškasis istorijos 
mas. “...................... . '
saulije įvairius nuotikius. 
skaityk šitą kryg’^ę 
ir labai aiškus išvedimai.

Į 
i

24,VOKIEčIU KRITO JAU 
300.000.

Berlynas prisipažįsta, kad 
Vokietija šitoj karėj neteko 
jau 300.000 žmonių. Bet 
kaip apskaito franeuzai. ru
sai ir belgai, vokiečių nuos
toliai turi būt daug didesni. 
Rusai sako, kad vien tik Lie
tuvoj vokiečių krito 70.000. 
Reutero žinių agentūra pra
neša iš Berlyno, kad iš 40 
paskelbtų surašų vien tik 
Prūsų armijos nuostoliai 
siekia 211.000 užmuštų ir 
sužeistų. O kur-gi Bavari
jos. Saksonijos ir AVurten- 
bergijos armiios?

Iš Vienos ofic 
nešama, kad 
strų armija 
nuo Krakovo. 
artinosi. 
Naują, Sandec-ą 
kavę austrus 
prie Tarnovo, 
na 
bar 
Galicijoj prie 
no apielinkėse.

RUSAI BĖGA Iš GALI- i
CIJOS.

Rusams pradeda visai jau 
nesisekti. Vokiečiai išvijo 
juos iš Prūsų, o austrai da
bar veja iš galicijos. Iš Vie
nos telegrafuojama Į Lon
doną. kad daugelis miestų 
ir miestelių Galicijoj, ku
riuos nesenai rusai buvo už
ėmę. dabar vėl jau randasi 
austrų rankose. Rusai vi
sur beveik sumušti ir bėga.

Austrai atmušė rusus net: 
nuo Przemyslio. kuri jie ap
gulę ir jau kelintą savaitę 
bombardavo. Apie tai pra
nešama 13 spalių iš Vienos 
ir prie to paties prisipažįsta 
pats Petrogradas.

Rusai netekę Galicijoj 41 
tūkstančio kareivių ir 300 
kanuolių. Blogi piragai ca
rui. - - , -

PER ŠEŠIS MĖNESILS nondentas 
18,000.000.000.

Pagarsėjęs francuzų po
litiškas ekonomistas Yves 
Guyot apskaito, kad dabar-| vokiečiai nuolatos juos bora
tinė karė per 6 mėnesius pa- barduoja, 
darys pasauliui 18 milijardų 
dolerių nuostolių. Jeigu 
Prancūzai vokiečius sumuš, 
tai Vokietija turėsianti už
mokėti nuo 4 iki 5 miliardų 
dolerių karės kontribucijos.
SUDEGINO-:ZEPELINŲ 

PASTOGĘ.
Praėjusioj sąvaitėj anglų

ir at
rj

i

RUSAI GALICIJOJ SU
LAIKYTI.

ijališkai pra- 
ustiprinta au-
nuvijo rusus 
prie kurio jie ■ 

lėmė iš jų 
Rusai ata- 

elis kartus
oet kiekvie- 

sykį buvo atmušti. Da- 
tikimasi didelio mūšio 

Vislos, ščuči- VOKIEČIAI PAĖMĖ 20.006 
BELGU.

Paskutines telegramos 
praneša, kad vokiečiai pa
ėmė Antverpe 20.000 belgų 
kareivių nelaisvėn. Kiti 

i nakties laiku pabėgo i Os- 
tendą, kuri vokiečiai dabar

ŽUVĘ ANT MINŲ LAI
VAI.

Vokiečiai tiek ]_
Šiaurės juroj minų, kad ne- ki"kova su kapitalu aarbi- 
tik anglų, bet ir kitų šalių ninku nenugązdino. Jie ge- 
laivams navigacija toje ju- rai organizuoti * 
roję pasidarė beveik negali
ma. Kad atsimokėjus vo
kiečiams tuo pačiu, anglų 
valdžia nutarė pavartot to
kias pat priemones ir pri
statė minų iki pat Belgijos 
pakraščio. Prie tos pat 
progos anglų valdžia paskel
bė. kiek jau žuvo laivų ant 
vokiškų minų, štai jų sura- pos. 
šas

Anglų laivai nuskendę ant 
minų.

Skraiduolis ”Amphion” 
užėjo 6 rugpiučio ant vokie
čių minos šiaurės juroj 
likos sudraskytas.

. . _£, __ s ______ _____  ’"Craighforth,”
eina tik imti. Prie to da pri- laivas, užėjo ant minos 

j duriama, kad 10 fortų prie 
i Antverpo susprogdino pa
tįs anglai, kada matė, jog 

i vokiečiai juos paims.
SUMUŠĖ VOKIEČIUS 

TIES ROVĖ.
Iš Paryžiaus pranešama, 

kad 8 ir 9 spal. Prancūzijoj 
Rovė apielinkėje, buvo 
smarkus mušis su vokie
čiais. Po dviejų dienų kru
vinos kovos, vokiečiai tapo 
sumušti ir turėjo bėgti, pa
likdami 1.600 belaisvių.

DAR 24 FORTAI LAIKOSI.
Londono ”Times” kores- 

teiegrafuoja iŠ 
Belgijos, kad praėjusioj ne-. 
dėlioi 24 Antverpo fortai vis užėjo ant minos Adriatiškoj 
dar laikėsi, nežiūrint, kad ----- --- -----

I

lg

I
I ir
i 

pirklybos r
> ne-' 

toli Konstantinopolio ir ta
po sudraskytas.

"San Wilfredo” 16 rugsė
jo užėjo ant minos Vokieti
jos pakraštije ir nuskendo.

"Barley Rig” užėjo ant 
minos Šiaurės juroj ir nu
skendo.

■’Thomas W. Irwin” užė
jo ant minos Šiaurės juroj 
ir nuskendo.

”Crathie,” ”Tubal Cain,”
”Ajax,” ”Erie “ . ...................
”Runo,” 
”Revigo” — visi žuvo ! 
rėš juroje ant vokiškų minų. 
Austrų laivai žuvę ant minų.

”Baron Gautsch” žuvo ne
toli Dalmatijos.

Torpedinis botas No. 19

i ir laikosi, 
kaip uola. Žinoma, be or
ganizacijos darbininkai ne
būtų galėję taip ilgai išsi
laikyt. Organizacija palai
ko tarp jų ir vienybę, ir pa
šalpą. duoda. Iki į d. spalių 
unija išmokėjo streikuojan
tiems bačkinės darbinin
kams jau 85,233.00 pašal- 

Vedę gauna po -87.00 
sąvaitėje, o nevedę — -S-5.00.t 

Dabar tarptautinė bačkų 
dirbėjų unija nori susivie- 
nyt su bravorine unija. Lo- 
kalams jau išsiuntinėta bal
savimo blankos.

I
!
I

I

Nedėlioj, spalių 18 d., 10' 
vai. ryte bus L. S. S. 60 kp.: 
susirinkimas. Yra svarbus 
iš centro valdybos praneši-' 
mas, todėl reikalinga būti
nai visiems senesniems na-! 
riams susirinkime dalyvau- 

M. Plepis, sekr..

rie,” ”Lindsdell,” į Q 
”Imperialist” ir n 
- visi žuvo Šiau- s 

minu. I S
Al

juroj ir žuvo.
Torpedinis botas No. 27 

užėjo ant minos toj pačioj 
vietoj ir žuvo.

i

barduoja.
AUSTRALIJADUODA 

8500.000 BELGIJAI.
Londone gauta žinia, kad!

Australijos _-
nutarė paaukauti nukentė- rugsėjo ant vokiečių minos 

<?xnnnnn šiaurės juroj ir žuvo.
”Spuli Fogeti” užėjo ant 

vokiečių minos Šiaurės ju
roj 27 rugsėjo ir žuvo.

”Gaeą,” pasažierinį laivą, 
ir ”Karumą” patiko toks 
pat likimas.

Beto da žuvo 3 švedų lai-1 
Pastogė užside- Francuzijoj laišką, kuriame vai, vienas olandų, vienas

Danų žuvę laivai.
Pasažierinis danų laivas 

parliamentas ”Chr. Broberg” užėjo 21

jusiai Belgijai .8500,000.
ŽUVO JAU ARTI 1.500,000 

ŽMONIŲ.
lakūnai vėl nuskrydo Vokie- Francuzų nuostoliai 300,000, 
tijon, i Dusseldorfą, ir me
tė keliolika bombų Į didelę
daržinę, kur stovi zeupelinai ru gavo iš ištikimo šaltinio 
(baliunai). f ’ _ * “ " ‘J J....................
gė ir. sakoma, sudegė vienas paduodama 
zeppelinas. žinių. [

vokiečių 500,000.
Vienas New Yorko dakta- I

I
l sujudinančių rusų, trįs italų ir vienas vo- 

4* žinių. Į šešias sąvaites kiečių.

■

KNYGOS
"KELEIVIO” SPAUDOS

Delko žmogui reikia gert ir valgyt? 
Parašė D-ras A. G-mus. Naudinga 
knyga kiekvienam ......................  15c

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

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

Ta pati apdaryta ......................  50c

Tabakas ir kaip jis žmonėms ken
kia ir tt...............................................15c

SEVERAS
Gothard

(Severos Gothardiškas Aliejus)

Yra rekomenduojamas, 
kaipo veiklus tepalas be- 

sigydymui nuo

reumatizmo, 
strčndieglių, 

“sciatikos,” ne
uralgijos, mėš
lungiškų trau
kimų, tinimo,

kaklo, sąnarių ir raumenų stingumo irpana- 
šių dieglių ir skaudėjimų, kur tepalas pap
rastai vartojamas arba patariamas.
Kaštuoja 25 ir 50 centų. Gaunamas kiekvienoje aptiekoje

£8

SEVERA’S TAB-LAX
Cukrinis vidurių suHuosuoto- 
jas vaikams ir suaugusiems.

Kaštuoja 10 ir 25 centus.

Sarera’s Ked cated Skis Soap 
(Severos Gydantis Odinis Muilas.) 
Vaikams ir suaugusiems. 

Kaštuoja 25 centus.

i8
Galima gauti kiekvienoje aptiekoje. Reikalaukite Severos 

P-eperatus, o jeigu aptiekorius neišpildytų jūsų 
reikalavimo, užsisakykite tiesiog nuo

S I
F. Severą Co.CE0^
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Su paveikslais. .. 10c

suprati- 
Jei nori žinoti, kas gimdo pa- 

. tai per- 
ygutę. Kalba lengva 
- - ■ . 20c;

Kur musų bočiai gyveno. Tai yra ti- 
rinėjimas, kur buvo pirmutinė žmo
nių lopšinė. Knyga naudinga ir pa
mokinanti. Parašyta Z. Aleksos, 
kuris daug darbo pašventė tirinėji- 
mams lietuvių praeities ..............25c

Žeme 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 turėtą ją perskaity
ti. Su paveikslais.............................. 25c

i

Legalški žmogžudžiai. Trijų aktų 
tragedija, paimta iš revoliucijos 
laikų .......................................'.... 10c

Lytiškos ligos. Labai naudinga kny
ga apsisaugojimui nuo lytiškų 'Isr: 
Parašė D-ras Fi Matulaitis .... 10c

Džian Baubos Spyčiai ir kitos fonėe. 
Daugiau juokų negu saliune alaus. 
Jei nori gardžiai pasijuokt, tad nu
sipirk tą knygą ............................ 25c

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

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.

K. ŠIDLAUSKAS
226 BROADWAY SO. BOSTON, MASS.

į
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Ar norit turėt gerus 
ČEVERYKUS

Jeigu taip, tad visados pirkit tik pas 
URBONĄ ir PILVINI

Juodu užlaiko geriausius čeverykus. 
kokie tik yra daromi. Beto, jie turi 
gerų Skrybėlių Kepurių. Marškinių. 
Pančeku, Kalnierių ir kitokių pasi
puošimų. Reinkotų, darbinių kelnių, 
ir t. t.

Ta voras geras, kainos žemos 
Skalbyklių ir Anglių Agentai.

Urbon ir Pilvinis
261 Broadway. arti D. Street). 

SO. EOSTON, MASS.

VIENATINE LIETUVIŠKA

APTIEKA
Bostone ir visoje Massachusetts valstijoje. 

SjdBOiiy galite gaut kokios tik pasaulyj Kartojamos, 
ypatingai geros sekančios gyduoles:

Nvo Reumatizmo Si.00. Nuo slinkimo plaukų ir pleiskanų 75 c 
Nuo kosulio, grippo ir slogos $1.00. Kraujo Valytojas $1.0C.

Nuc saules nudegimo 50 c.J Bobro lašai $1.00. Nuo suirimo Nervų $1.90. 
Vaikų ramintojas 25 c. Pamoda plaukams 20 c.

Nuo viduriav mo suaugusiems 50 c. Nuo viduriavimo mažiems 25 c. 
Gydanti mostis nuo puikų 50 c- Nuo prakaitavimo kojų 25 c. 

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

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

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

Pročkcs l’jo nerviško galvos skaudėjimo 10 ir 25 c.
Gumas nuo dantų gėlimo 10 c. Tikra Lietuviška Trejanks 25 c 

Visokie kvepianti muilai 10, 15 ir 25 c.
Perfumcs 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 sugrąžint? 
jums sveikatą, kreipkitės pas mane, o aš užtikrinu 
kad visame bus sąžiniškai patarnauta.

Receptus sutaisau teisingai, 
nežiūrint, ar jie būt? Amerikos ar Europos daktarų. 

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

Visokiame reikale kreipkitėe šituo adresu:

K. ŠIDLAUSKAS kampas C st.
S0. BOSTON, MASS.
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