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TURKAI BOMBARDUOJA RUSUOS MIESTUS. VOKIEČIŲ JAU KRITO 420,000
urkija pradėjo bombarduot Rusijos miestus ant Juodųjų jūrių neapskelbus kares. Belgijoj i sąvaitę krito 130,000 vokiečių 

ei Yserą belgai paskandino jų poziciją. Lenkijoj mūšiai da nesiliauja. Lietuvoj vėl pradeda muštis, vokiečius varo atgal 
Kauno gubernijos valdžia perkelta į Panevėžį. Austrai sako sumušę rusus Galicijoj.f

Abelnas kares 
stovis.

Jau tris mėnesiai pasibai
gė, kaip karė prasidėjo, o jo
kių pasekmių, išskyrus bai
sius nuostolius, dar nėra.

Austrija ir Vokietija, ku
rios pradėjo užpuolimo ka
rę, geidžiamų tikslų visai 
nepasiekė.

Vokiečiai nepaėmė Pary
žiaus, kas buvo' svarbiausiu 
jų tikslu, o taipgi neužėmė 
Lietuvos nė Varšavos. Au
strai neįveikė da mažutės 
Serbijos ir nepaėmė Kijevo.

Šiuomi laiku vokiečiai ve
da pašėlusią kovą Belgijoj, 
norėdami užimti tenai Šiau
rės juros pakraštį, kuris ga
lėtų jiems tarnauti atsispiri- 
mo vieta kovoj su Anglija.

Mūšiai eina ties Dovero 
susmauga ir tie mūšiai bai
siai kruvini. Vokiečiai nu
varyti Anglijos laivyno už 
kokių 17 mylių nuo jūrių pa
kraščio, sugebėjo tečiaus su 
baisiais nuostoliais persikel
ti per Yser upę, tarpe Dix- 
mudo ir Nieuporto. Toliaus 
vienok žengti negalėjo, ir 
galų gale buvo priversti 
trauktis atgal. Mūšiai čia 
buvo tokie baisus, kad čie- 
li laukai užkloti žmonių la
vonais ir užmuštais arkliais, 
o upėse vanduo buvo raudo
nas nuo kraujo. Mūšiai 
siaučia ir dabar, bet vokie
čių užpuolimai eina jau silp- 
nin.

Šiaurinėj Francuzijoj, a- 
pie Armentieres, Lille, La 

,Basse ir Arras taipgi krau- 
* as bėga upeliais, bet nė vie- 
K pusė negali pergalėt.

Sunaikintuose kaimuose 
ir miesteliuose nuolatos bū
na kavalerijos susirėmimai.

Belgijoj, kurią dabar ga
lima pavadinti nelaimin
giausia šalimi, padėjimas 
yra tap baisus, kad žodžiais 
negalima to apsakyti. Gy
ventojai, kurių yra į 7 mili
jonus, neturi nė ko valgyt, 
nė kur gyventi. Šilta ar šal
ta, sausa ar lija, motinos su 
mažais vaikais nakvoja lau
kuose, po atviru dangumi. 
Atėjus žiemai, tūkstančiai 
jų turės mirti nuo šalčio ir 
bado.

Vokiečiai užėmę Belgiją, 
išplėšė visą gyventojų lobį— 
pinigus ir maistą. Pieno ir 
mėsos nė miestuose negali
ma gauti, nes gyvulius pa
ėmė vokiečiai. žodžiu — 
padėjimas Belgijoj baisus.

Lietuvoj šiomis dienomis 
buvo ramu. Vokiečiai Su
valkų gubernijoj, kaip ro
dos, vis dar tebestovi, bet 
apie mušius pereitoj sąvai- 
tėj nesigirdėjo.

Lenkijoj mūšiai vis dar 
siaučia. Nuo Varšavos ru
sai vokiečius atmušė, tas da
bar jau tikrai žinoma, bet 
pasitraukę nuo

■
vokiečiai sustojo tarp Rado- 
mo ir Ivangorodo ir čia sti
priai laikosi. Dabar tenai į 
verda baisi kova ir abidvi: 
pusi giriasi, kad "gerai se-i 
kasi," ir vieni ir kfti ima vis Į 
tūkstančiais priešus ne
laisvėn, bet kuri pusė lai-: 
mes, tai šiandien da nežinia.;

Galicijoj rusai visomis pa.‘ 
jiegomis ima Przemyslių ir j 
jau kelinta sąvaitė tenai ei-I 
na kruvini mūšiai, kuriuose! 
sykį viena, kitą sykį kita pu- į 
sė ima viršų.

Serbų ir juodkalniečių 
planas užimti Sarajevą re
gimai nenusisekė. Austrai 
atspyrė juos iki rubežiaus.

Spalių 29 d. Turkijos lai
vynas pradėjo bombarduoti 
Rusijos miestus ant Juodos 
juros pakraščių ir nuskandi
no kelis pirklybos laivus. 
Turkija paskui formališkai 
paskelbė užimanti Egiptą, 
kuris priklauso Anglijai.An- 
glijos ir Francuzijos laivy
nai, kurie buvo netoli Turki
jos, susivienijo su tikslu ' 
bombarduoti Turkijos pak
raščių miestus. Rusija pra
našauja dabar Turkijai ga
lą.

TURKAI BOMBARDUO
JA RUSIJOS MIESTUS.
Anksti 29 spalių rytą ties 

Rusijos miestu Feodosiją 
ant Juodos juros pasirodė 
Turkijos kariškas laivas ir 
pradėjo į tą miestą šaudyt. 
Nuo katedros tuojaus nu
griuvo bokštas su kryžium. 
Paskui kelios bombos buvo 
paleistos Į mažesnę bažny
čią, kuri likos visiškai su
griauta. Trečia iš eilės įs
taiga, kurią turkai subom
bardavo, buvo bankas. Pas
kui turkai nustatė savo ka
nuolių ugnį į prieplauką, 
kurią taipgi sunaikino. Šau
dymas traukėsi visą valan
dą. Iš viso paleista 100 gra
natų. Uždegęs kelioliką na-, 
mų, turkų laivas nuplaukė 
tolyn.

Tuo pačiu laiku kitas tur
kų skraiduolis pasirodė prie 
Novorosijsko ir išleido savo 
pasiuntinius su reikalavi
mu, kad miestas tuojaus pa
siduotų. Rusų valdžia tuo
jaus areštavo Turkijos pa- 

( siuntinį ir žymesnius turkus 
j gyventojus. Turkų skrai- 
įduolis atsitolino vienok nė 
sykio nešovęs.

Netrukus turkų laivynas 
pasirodė prie Odesos ir pra
dėjo tą miestą bombarduoti. 
Paskui apšaudė Novorosijs- 
ką ir Sevastopolį, nuskandi
no rusų skraiduolį ”Donec” 
ir kelis pirklybos laivus. 
Šaudė ir į francuzų garlaivį 
"Portugal," bet nepataikė. 1 

Bombardavime šitų mies- 
įtų daugiausia veikė skrai
duoliai "Breslau" ir "Goe
ben,” kuriuos Turkija nese
nai iš Vokietijos atpirko su 
visais jurininkais ir oficie- 

Varšavos riais.

MŪŠIAI BELGIJOS PAJU- 
RĖJ VIS DAR SIAUČIA.
Baisi vokiečių skerdyne.
Jau trečia sąvaitė kaip 

į Belgijos pajurėj siaučia pa
šėlusi kova. Vokiečiai už
puldinėja ant suvienytų 
francuzų-anglų-belgų armi
jos su negirdėtu narsumu, 
bet santalkininkai visuomet 

i juos atmuša su baisiais nuo
stoliais. Ypač šituose mū
šiuose atsižymėjo geležine 
ištverme belgai, kuriems 
prisiėjo ginti Yser upę. Se
ptynis kartus vokiečiai bu
vo per tą upę persikėlę ir 
septynis kartus turėjo bėg
ti atgal, arba buvo išskinti 
santalkininkų artilerijos ug. 
nimi, kuri stovi nuo tenai 
nelabai toli uždengta dide
liu gelžkelio pylimu, einan
čiu paraleliškai su Yser 
upe.

Londonas gavo žinių, kad 
Jpaskutinėmis dienomis per- 
i sikėlę vokiečiai rado ant 
(kairiojo upės kranto vietos 
! pasislėpti nuo mirtingos 
santalkininkų ugnies, bet 
tos vietos nedaug ir jų ne
daug tenai gali pasislėpti. 
Bet nežiūrint ant to visko

Photo by American Press Association.

Turkija pradėjo karę prieš Rusiją ir kitus Vokietijos priešus."Toji mapa parodo’^ 
Juodąsias jūres (Black Sea) ir Rusijos miestus Odesą, Sevastopolį, Feodosiją ir Novo- 
rosiską, kuriuos bombordavo turkų laivynas. Viršuje parodytas buvęs vokiečių skrai
duolis “Goeben" (dabar “Sultan Selim"), kurį prie Sevastopolio rusai apdaužė iš tvirto

vės kanuolių. “Goeben” buvo vienas iš geriausiai įtaisytų kariškų laivų.

Nustebintos tokiu netikė
tu Turkijos užpuolimu, Ru
sija, Anglija ir Francuzija 
nusiuntė jai ultimatumą, 
kad ji tuojaus pasiaiškintų, 
kodėl ji taip elgiasi, ir kad 
minėti du vokiečių skraiduo
liai butų tuojaus nurėdyti.

Išėjo paskirtas laikas, bet 
Turkija jokio atsakymo ne
davė ir jos laivynas nesilio
vė vis šaudęs į Rusijos mie
stus. Taip dalykams sto
vint, Rusija, Francuzija ir 
Anglija atšaukė iš Turkijos 
savo pasiuntinius ir Turki
jos pasiuntiniams įteikė pa- 
sportus taip pat važiuot na
mo. Tas reiškia, kad karė 
tarp Turkijos ir tų trijų val
stybių jau pradėta.

Francuzijos ir Anglijos 
laivynai, kurie buvo netoli 
Turkijos, susivienijo Vi- 
duržemės juroj ir laukia tik 
įsakymo nuo savo valdžių, 
kada pradėt bombarduot 
Turkijos miestus.

Rusija pranašauja, kad 
dabar Turkijai bus galas.

VOKIEČIŲ LAIVYNAS 
PRADEDA VEIKTI.

Londone gauta žinių, kad 
Vokietijos laivynas pradeda 
veikti. Jų skraiduoliai pa- 

Isirodo vis tankiau ir tan-

■kiau. Šiomis dienomis ant 
| didžiųjų laivų tapo pašaukti 
visi jurininkai, kurie buvo 
paleisti nuo to laiko, kaip 
Anglijos laivynas užblokavo 
savo priešą Kiel’iaus kanale. 
Spėjama, kad vokiečių lai
vynas bandys prasimušti į 
atviras jūres. Taigi reikia 
laukti didelio mūšio ant jū
rių.

BELGIJOJ KRITO 150,000 
VOKIEČIŲ.

Iš Amsterdamo praneša
ma, kad vokiečių kaizerio 
įsakymas "Paimti Dunkir- 
ką ir Anglijos susmaugos 
pakraštį nepaisant kiek tas 
lėšuos” pasibaigė baisia vo
kiečių armijos skerdyne. Į 
dvi sąvaiti Belgijoj krito 
150,000 užmuštų ir sužeistų 
vokiečių. Daugiausia vokie
čiams nuostolių pridarė an
glų ir francuzų laivynai, ka
da jų armija buvo prisiarti
nus prie jūrių.

KAIZERIO SŪNŪS 
MIRŠTA.

Kaizerio sūnūs Oskaras, 
kuris buvo išėjęs karėn, ap
sirgo širdies liga ir kas die
na ena vis blogyn. Jis paliko 
savo armiją ir dabar gydosi.

apsemti, žuvo po vandeniu 
su visais karės įrankiais. 
Kurių vanduo nepasiekė, 
tuos nušlavė artilerijos ug
nis. Vokiečiai prisipažįsta 
prie savo nelaimės.

TURKIJA TEISINASI.
Paskutinės telegramos iš 

Londono praneša, kad visgi 
Turkija atsakė į Rusijos- 
Anglijos-Francuzijos ulti-

I matumą, nors paskirtam lai- 
I kui pasibaigus. Savo atsa
kyme Turkija apgailestau
janti atsitikimą Juodoj ju
roj ir pabriežia, kad ji nori 
gyvent sutikime su Rusija, 
Anglija ir Francuzija. Bet 

i kuomet Turkija taip kalba, 
| jos laivynas bombarduoja 
nuo Juodos juros Rusijos 
miestus, o tūkstančiai karei
vių veržiasi Egiptan ir 
kvaršina Angliją. Taigi ka
rė su Turkija vistiek neiš- 
vengtina.
SUVALKIJOJ VĖL MU

ŠASI.
Telegramos iš Berlyno ir 

Petrogrado sako, kad šią- 
nedėl Suvalkų gubernijoj 
vėl prasidėjo mūšiai. Lap
kričio 1 ir 2 dieną buvo 

per upę verčiasi vis nauji ir smarkus mušis apieNaumie- 
nauji vokiečių pulkai.

Iš Amsterdamo praneša
ma, kad per dvi sąvaiti prie 
tos upės krito 150,000 už
muštų ir sužeistų vokiečių. 
Iš Londono tuo pačiu laiku 
telegrafuojama, kad prie 
Ypres upės anglai palaidojo 
pereitoj sąvaitėj 25,000 už
muštų vokiečių.

"The Daily Mail” kores
pondentas rašo: "Spalių 27 
d. 5,000 vokiečių persikėlė 
per Ypres upę, bet nė vie- 

i nas jų nesugrįžo. Juos pa
sitiko belgų pėstininkai ge
rai nutaikyta ugnimi, tuo- 
tarpu iš šono užpuolė belgų 
kavalerija. Vokiečiai vie
ni buvo iškirsti, kiti durtu
vais suvaryti upėn ir nus
kandinti.”

Bazely, Šveicarijoj, gauta 
telegrama sako, kad dešiny
sis vokiečių sparnas nuo Li- 
lle miesto iki Šiaurės juros 
kranto pavirto baisia sker
dyne. Santalkininkų ka- 
nuolės nuo sausžemio ir nuo 
jūrių piovė kaizerio armiją, 
kaip šieną. Ilgi traukiniai 
su sužeistais vokiečiais da
bar bėga dieną ir naktį į 
Cologne, Dusseldorfą ir 
Koblenzą. Praėjusį nedėl- 
dienį per vieną tik Ostendą 
perėjo 400 vežimų su sužeis
tais vokiečiais.

Bet nežiūrint tokių nuos
tolių, vokiėirtfi vis nesiliovė 
ėję per upę. Ir kada galų- 
gale jie perėjo didelėj spė
koj ir rengėsi į užpuolimą, 
tuo tarpu belgai išgriovė ka
nalų dambas ir patvindino 
visą lauka, kur buvo susi
rinkę vokiečiai. Akies mir
ksnyje visa apielinkė pavir- 

tantinopolį dėl pataisymo.” to į didelę jurą. Vokiečiai

TURKIJOS SPĖKOS.
Jei sumobilizuotų visas 

savo kariškas spėkas, Turki, 
ja galėtų pastatyt 1,600,000 
kareivių. Bet išlavintos pa
stovios kariumenės ji turi 
vos tik 300,000 vyrų. Arti
lerija turkų visai silpna, pa
skutinėj Balkanų karėj ji 
neteko daug kanuolių. Tur- 

j kijos laivynas taip-pat labai 
menkas. Ji turi vos 3 šar
vuočius, 4 skraiduolius, 3 

I torpedininkus, 10 mininin
kų, 10 naikintojų ir 28 ka- 
nuolininkų. Anglijos laivy
no žinovai stebisi, kaip su 
tokiomis spėkomis Turkija 
drįso užpulti ant Rusijos, 
kurios laivynas Juodoj ju
roj yra beveik trissyk stip
resnis.
"GOEBEN” SUDAUŽY

TAS.
Iš Petrogrado pranešama, 

kad buvęs vokiečių skrai
duolis "Goeben," kuris da
bar perkrikštytas į "Sultan 
Selim," likos sudaužytas iš 
Sevastopolio tvirtovės ka
nuolių ir greitai atsitolino. 
Tuojaus po tam rusai perė
mė jo bevielę telegramą, ku
rioj buvo pasakyta: "Esu 
sugadintas, grįžtu į Kons-

stį. Petrogradas sako, kad 
rusai čia progresavo, vadi
nas, paslinko pirmyn. Bet 
telegramos iš Berlyno ki
taip skamba. Vokiečiai sa
ko, kad rusai juos atakavo, 
bet buvo atmušti su sunkiais 
nuostoliais.
RUSAI GALICIJOJ SU

MUŠTI.
Iš Berlyno pranešama, kad 

kairysis rusų sparnas Gali
cijoj, kuris buvo užėmęs ge
ras pozicijas ir todėl iki 
šiol drūčiai laikėsi, dabar 
galų-gale likos visiškai su
muštas ir iš tų pozicijų iš
varytas. Rusai gi sako, kad 
prie Sano upės jie paėmė lai
kinį austrų fortą (bet kokį, 
nesako), paimdami sykiu 5 
jų oficierius ir 500 kareivių 
nelaisvėn.
ANGLIJA UŽDARĖ 

ŠIAURĖS JURĄ.
Anglijos laivyno ministe

rija paskelbė, kad Šiaurės 
jura pristatyta minų, todėl 
pirklybai ji liekasi uždary
ta. Anglija, matomai, per
sitikrino, kad kitaip ji nega
lės apsisaugot nuo nardo
mųjų Voketijos laivų, kurie 
yra didžiausiu pavojumi di
deliam Anglijos laivynui.
VĖL NUSKANDINO AN

GLIJOS SKRAIDUOLĮ.
Pereitoj subatoj nardo

masis vokiečių laivas nus
kandino dar vieną anglų 
skraiduolį, "Hermes" var
du. kuris jsrįžo nuo Belgijos 
pakraščio ir buvo jau visai 
netoli Anglijos. Žmonės 
veik visi išgelbėti. Tai jau 
desimtą anglų laivą vokie
čiai paleido ant dugno.



KUNIGŲ POLITIKA NE
SLEGIANTI LIAUDIES.

KELEIVIS

Pastaruoju laiku su soci
jalistų skelbiama nuomone, 
kad krikščionybė lietuvių 
tautai atgabeno daug blogo 
ir katalikų kunigijai suvis 
nerupi tautos ir žmonių ge
rovė, o rupi tik savi reika
lai, žmonių aptemdinimas ir 
išnaudojimas ir jog klerika
lų politika ir jų visas veiki
mas veda liaudį vienu siau
ru keliu — Į Rymą, pradėjo 
sutikti ir tautininkai. „Tė
vynė” ir „Lietuva” klerika
lams tą pabriežė. ir kada 
klerikalai atskilo nuo bend
ro veikimo sušaukdami sa
vo atskirą „Federeišių” sei
meli, tautininkų laikraščiai 
savo seniems bičiuoliams. 
nors trumpai, puse žodžio.: 
tečiaus visgi pasakė, jog 
jus mums ne prieteliai. ir 
jums rupi ne tautos reikalai, 
bet „Rymas ir jo politika.”

Klerikalai pamatę, kad ir 
jų bičiuoliai jau kaire ran
ka nuo jų žegnojasi, nema
žai nusiminė. Ypač „Drau
gas” labai nusigando ir no
ri Įkalbėti, kad Rymo (su
prask katalikybės ir kunigų 
politikos) nesą ko bijoties. 
Štai kokie jo nevykę argu
mentai :

"Ar Rymas uždeda tautoms ko
kias sunkenybes, ar užkrauna ko
kiuos mokesnius? šv. Tėvas gy
vena iš aukų, bet nei vienai tau
tai mokesnių dar nėra uždėjęs.

"Visa Šv. Tėvo politika — tai 
vedimas žmonių prie Dievo ir do
ros ir išplatinimas Jojo karalys
tės ant žemės. Ar ta politika gali 
būti kenksminga bent vienai tau
tai?”
Kad popiežiaus ir jo a- 

gentų-kunigų politika darbo 
žmonėms yra didžiausiu ak
meniu, slegiančiu jų kruti- 
_nę, pavyzdžių nereikės toli 
jieškoti; faktai čia pat su 
mumis.

Kunigai visur eina su vai
zdžia išvieno ir liepia savo 
'išnaudotojus garbinti, nes 
mat valdžią Dievas sutvė
ręs. Imkime musų Lietuvą. 
Ten kunigija susibičiuolia- 
vusi su caro valdžia veikia iš 
vieno. Tiesa. Rymas ofici- 
jaliai nėra uždėjęs mokesčių 
ant Lietuvos gyventojų, bet 
kiekvienas laisvamanis gy
ventojas tą Rymo, tiesiau 
kunigų, politiką žino. Ten 
kiekvienas gyventojas ver
čiamas po nevalia eiti išpa
žintim šliubą imt, kūdiki 
krikštvt ar numirusį laidot 
tegalima tik su kunigo pa
galba. Ar žmogus nori ar 
nenori, reikalas priėjo, turi 
nešt kunigui pinigus, tiek 
kiek jis pareikalaus, nes ki
taip busi valdžios baudžia
mas. Tas dedasi visose ka
talikiškose valstijose. Ar
gi čia nepriverstina mokes
tis? O jei prisiminsime, 
kiek kunigai užkenkia mok
slui. progresui ir neprilei
džia žmonių prie susiprati
mo, tai, rodos, bus aišku, 
kuomi yra tasai „šventas tė
vas” ir jo politika.
LIETUVOS LAIKRAŠČIAI 

NEBEIŠEINA.
Kaip „Tėvynė” sako, „Li- 

tovskaja Rus” praneša, kad j 
Kaune pirma ėjo 8 lietuvių 
laikrašičai, o dabar nebeina 
nė vienas. Vilniuje beliko i 
du laikraščiu, tik nepasako ■ 
kokie.

Vilniuje ėjo prieš karę 5 , 
lietuvių laikraščiai: „Lietu- ! 
vos Žinios.” „Liet. Ukinin- j 
kas,” „Viltis,” „Aušra” ir ’ 
"Vairas.’ ,

Kaip prasidėjo karė, mes 
gavom tik kelis „Lietuvos 
žinių" numerius, kurie atėjo 
ant syk. Bet ir tie išėję vos Į 
tik karei prasidedant. Apie j 
karę buvo pasakyta tik tiek, Į 
kad Austrija susirėmė su 
Serbija ir kad tarp tųdvie
jų gali būt Įtraukta Rusija. 
Daugiau „Lietuvos Žinių” 
jau nebegaunam. „Tėvynė” 
sako gavusi dar’ ’Liet. Uki-

9?

ninko” porą numerių, bet 
ir tie turbut nuo karės pra
džios.

Taigi dabar neturim jo
kios žinios, ar „L. Ž.” su „L. 
U.” eina, ar ne. Jeigu iš 
penkių laikraščių liko tik 
du, tai greičiausia liko kuni
gų leidžiami, kurie patai
kauja caro valdžiai.

Buvo paklydęs gandas, 
kad kunigų dienraštis „Vil
tis” uždaryta, bet tam nesi
nori tikėti. „Ameryka E- 
cho” sąvaitrašty randam iš 
Vilniaus šitokią žinią:

"Atėję Lietuvon vokiečiai pra
dėjo mėtyt lietuvių kalba spausdin
tus atsišaukimus, kad gyventojai 
neklausytų rusų valdžios, ką ji 
skelbia apie vokiečių baisius dar
bus. Girdi, jus patjs gerai žinot, 
kad niekas baisesnių darbų nesu
galvos, kaip caro žandarai. Jie ne 
vienų jūsų brolių sušaudė be karės, 
r.e vieną jų pakorė ir ne vienų jų 
dar šiandien katorgoj kankina. 
Taigi sukilkit prieš carą, prisidė
kit prie vokiečių, padėkit nuversti 
Rusijos despotizmą, o tuomet ir 
jums bu

"Bet 1 
persergėjo 
atsišaukimų 
neklausytų 
’Viltis’ 
riumenėn ir išvien 
prieš užpuolikus, 
laimėta, jo didybė 
šias ir lietuvių.” 

Taigi iš to matyt, kad ku
nigų „Viltis” neuždaryta. Ji 
agituoja už carą, kaip tik
ras juodašimčių organas. 
Uždaryti greičausia pirmei
viški laikraščiai, kurie šitai 
karei ir caro valdžiai nega
lėjo būt prielankus.

"Rygos Garsas” praneša, 
kad ėjęs Rygoje lietuvių 
darbininkų laikraštis „Vil
nis” taipgi uždarytas. Tuo 
tarpu juodašimtiškas „R. 
Garsas” eina.

i _________

MOTERIS IR NUŠAUTAS 
KUNIGAS.

Anglų laikraščiai pranešė 
anądien, kad St. Louis, Mo., i 
tapo nušautas Romos katali
kų kunigas. Tokiuose atsi
tikimuose paprastai renka
mi faktai. Mirštantis kuni
gas papasakojo apie tai vie
ną pasaką, moteris kitą, o 
policija surinko trečią. Ir 
kiekviena tų pasakų vis ki-: 
tokia.

Čionai paduodam iš angli
škų dienraščių nekurias iš

traukas. Apie faktus, suri
štus su to „dvasiško tėvelio”: 
mirčia, tegul sprendžia skai
tytojai patįs:

"Policija, kuri ketvergo rytų bu-. 
vo patraukta Eleventh ir Wash. 
gatvių apylinkėm rado katalikų ku- 
nisrą Nicola Casu, gulintį prieangy,1 
sužeistą i kairią petį ir kairią ran- į 
ką. Šalia jo klūpojo moteris ir; 

; šluostė nuo jo rankos kraują. Ku
nigas pasakė, kad einant jam Ele- ■ 

venth gatve, netoli Franklin avė. 
nepažįstamas vyras kėsinosi jį nu
žudyt.

” Moteris, kuri padavė savo var-; 
dą kaipo Natalija Demosure. pa
pasakojo visai kitokią istoriją. Ji 
sakė, kad ji buvo parsivedus kuni
gą savo kambarin, kur ji gyveno 

i su vienu italu, bet buvo su juo su- 
sipvkus. Čia tas italas ir šovė ku
nigą. Policija italo nesuranda.

"Policijos kapitonas Schoppe, 
kuris klausinėjo daug liudininkų, 
sako, kad surinktos jo žinios visai 
skiriasi nuo to, ką pasakė kunigas 
ir moteris. Liudininkai sako, kad 
pirm tos tragedijos minėta mote
ris buvo atėjus prie bažnyčios ir 
laukė tenai kol atėjo kun. Casu. 
Paskui matyta juodu vaikščiojant 

I po alėją."
Vienas dalykas aiškus — 

kunigas nušautas dėl mote- 
i riškės.

SLEPIA TEISYBĘ.
Kaip katalikų spauda sle- 

į pia teisybę, kuri atidaro 
: žmonėms akis, parodo šitas 
: faktas. Winnonoj, Minn., 
buvo teismo nubausta tūla 
Ona Lowry už kartojimą 
viešam susirinkime švento 
Alfonso žodžių 
tojo žodžiai nešvarus. Vadi- 

■ nas, teismas čia davė antau- i 
j sį šventam Alfonsui. Bet ka- j 
taliku laikraščiai aprašė tą I 
atsitikimą savotiškai. Da- 
leiskim ”The Catholic 
News” sako:

”Winnoj, Minn., teismas nubau
dė tūlą ex-vienuolę, kuri važinėda- 
mosi su prakalbomis šmeižė kata-

geriau.
lietuviu laikraštis ’Viltis’ 

savo žmones, kad tų 
neimtų nė į rankas ir 

vokiečių kurstymų, 
ragina savo žmones eit ka

su rusais kovot 
Kada karė bus 
caras neužmir-

taip šven-

Nepartyviški partizantat
Musų tautininkai iki šiol vienytų Valstijų kampelių 

labai mėgdavo daug kalbėti ir buvo tikimasi, jog štai 
apie kenksmingumą partijų jau nors sykį gyvenime su-

likų„ dvasi^kij* ir n^ino bažny- traukinį. Traukinys susto- 
j- x i-.-. »• JO- Tuomet kun. Mullen,

I grasindamas visiems peiliu, 
nor£jo pasislėpti bagažų va- 
gonan, bet čia jis buvo apga
lėtas, suimtas ir atiduotas 
policijai. Dabar jis guli li- 
gonbuty, nes turįs smarkiai 
pramuštą galvą. Ar ji su
žeidė ant stoties, kur jis nar
siai ginėsi, ar karčemoj lai
ke muštynių, tai kol kas dar 
nesužinota.

Kun. Mullen, kuomet ji 
dabar tardo, prisimeta be
pročiu. lygiai taip kaip kun. 

į Schmidt darė supiaustęs sa
vo gaspadinė.

Taigi i trumpą laiką turim 
jau ketvirtą ”Macohchą” — 
kun. Macochas, kun. Riche- 
sonas, kun. Schmidtas ir da
bar kun. Mullenas.
ŽVĖRIŠKI KAREIVIŲ 

DARBAI IR KAS 
TAME KALTAS?

Spaudoje kartas nuo kar
to pasirodo baisios neįtikė
tinos žinios tai apie vokie
čių. tai apie rusų žiaurumus. 
Jos taip baisiai šiurpulin
gos, jog skaitant sudrebina 
visą kuna ir jeigu tai butų 

! teisybė, tai dvigubai baisu.
Pranešama, kad Prūsijoj, 

■ greta moteries lavono su 
perpjauta gerkle suėmė vie
ną rusų oficierių. jo kišeniui 
rasta tos moteries pirštas 
nuplautas sykiu su auksiniu 
žiedu.

Kitoj vietoje, sakoma, ca
ro kazokai sugavę 20 vokiš
kų kareivių, nupiovę kiek- 

j vienam po ranką ir koją ir 
palikę papludusius kraujuo
se. Oficieriui gi drauge su 
kareiviais suimtam buvę už
dėti pančiai ir nupiauta no- 

: sis ir ausis.
Rašo, kad įsiveržus rusam 

i Saldau apylinkę visos mo
teris ir merginos buvę išgė
dintos, vienuolikai gi iš jų 
nupiauta krutinės ir t.t.

Laikraštis „Novyj Mir” 
perspauzdina šitokią ištrau
ką iš Varšavoj einančio len
ku dienraščio ”Gazeta Pora- 
nia:„

„Buvo atsitikimų užėmus 
Liublino guberniją, kad Įsiu
tę kareiviai, ypač vengrai ir 
bosniečiai, svaidė gyvento
jus į gaisrų liepsną, pasmei
gę ant durtuvų mėtė vaikus 
i degančius namus. Moteris 
gėdino. Vienai išgėdintai 
moterei nupiovė krūtis. Tą 
moterį dabar nugabeno Pe- 
trakovan, idant oficialiai už
registruoti šį žvėrišką pa
sielgimą. Austrai besitrau
kdami vežėsi užgriebę mote
ris, daugybę iš jų vedėsi su 
savim begėdiškai su jomis 
elgdamiesi.’’
Šią žinią paduoda ir „Rieč” 

14 (27) rugsėjo. Toliau
”Novyj Mir’ nuo savęs pri
duria:

„Su mirtina baime, su per
veriančiu širdį šiurpu skai
tome šiuos pranešimus. 
Prieš akis stojasi senovės, 
senai užmiršti paveikslai ap- 
rašantie antplūdi laukinių 
totorių, gunų...

„Nejaugi mes grįžtame 
jau prie tų pasibaisėtinų 
priešistoriškų barbarizmo 
laikų?... Nejaugi visa j 
musų kultūra ir civilizacija 
nė daugiau nė mažiau kaip 
t „kultūra” „Čingischanų”?...' 
Nesinori tikėti apie aprašo
mas baisenvbes... Iš krutinės 
patsai per save veržiasi 
šauksmas: netiesa, melas!

„Bet šaltas nepaperkamas 
protas tuo pačiu žygiu sako: 
kodėlgi 'netiesa/ — jeigu 
rusų kazokai ir kareiviai 
laike malšinimo Rusjoj val
stiečių tą patį darė kaimuo
se su žmonėmis, kartais da 
gi biauriau?...

„Atsimename nesenai pa
sipiktinimą draugų, vokie
čių socijalistų, viešpataujan- ■ 
čia vokiečių kazarmėse tvar- į 
ka: ten oficieriai priplakda
vo mirtinai vokiškuosius 
kareivius, priversdavo juos 
šliaužti ant pilvo ir lu-1

nių” skaitytojai taip ir tikės, 
kad ta *'ex-vienuolė” atsisė
do už šmeižimą kunigų. 
Koks tai nepaliečiamas ku
nigų autoritetas pasidaro 
žmonių akise! Už Įžeidimą 
„dvasiško stono” teismas 
kalėjiman sodina.

O tuo tarpu buvo kaip tik 
priešingai. Teismas tą au
toritetą visai ignoravo. Jis 
pripažino švento Alfonso žo
džius tokiom blevyzgom, ko
kių viešam susirinkime ne
galima sakyti. Bet katali
kų laikraštis savo skaityto-! 
jams to nepaaiškina.

FRANCUZAS ATSIRADO.
Chicagos „Ka-kas” nori 

pasigirti savo skaitytojams, 
kad jis skaito franeuzų laik
raščius. Girdi, paimkime 
pavyzdžiui kad ir Paryžiaus 
dienraštį „Le Figaro” ir pa
žiūrėkime. ką jis apie vokie
čius rašo. Ir čia pat jis pa
duoda ištrauką, buk tai jo 
paties iš "Le Figaro” paim
tą ir išverstą lietuvių kal- 
bon.

i Nieko nesakytume, jei 
i "Ka-kas" butų nurodęs, jog 
tą ištrauką jisai paėmė, da- 
leiskime, iš "Chicagos Tribū
ne" ar kitokio vietos laikraš
čio. Mes žinom, kad anglų 
laikraščiai turi Paryžiuje 
savo korespondentus ir tie 
korespondentai jiems prane
ša, ką rašo toksai „Figaro,”

■ "Matin” ir kiti svarbesni 
Paryžiaus dienraščiai. Bet 
mes gerai žinom, kad tokių 
korespondentų neturi Chi
cagos „Ka-kas”. Mes žinom 
labai gerai, kad „Ka-kas” ir 
pats „Figaro” neskaito, nes 
valsčiaus mokykloj, kur 
„Ka-ko” redaktorėliai savo 
„mokslą” yra sėmę, franeu
zų kalbos nemokina.

Mes nenorim tuomi pasa
kyti, kad mokėti franeuzų 
kalbą reikia žmogui didelio 
mokslo. Francuzijoj kiek
vienas piemuo franeuziškai 
kalba. Juk ir Gabrys fran
euziškai susikalba. Todėl 
mes norėjom tiktai nurodyt, 
kad negražu vra taip elgtis, 
kaip „Ka-kas” (No. 70) el
giasi.

DAR VIENAS „MACO- 
CHAS”.

Kunigas, išmestas iš saliuno, 
papiovė žmogų.

Kunigams sekasi. Jie ga
li pasigirti dar vienu ”Ma- 
cochu.” Štai anglų dienraš
čiai praneša, kad Chicagos 
priemiesty, vadinamam Hill- 
side. kunigas Mullen, šv. Ro
žančiaus bažnyčios klebo
nas, papiovė visai nekaltą 
žmogų. Paplautas buvo 
Hillside gelžkelio stoties a- 
gentu, Thomas W. Patter- 
son vardu.

Kaip ten ištikrųjų buvo, 
tai sunku iš laikraščių suse
kti, nes kaip visuomet, taip 
ir dabar kapitalistų spauda 
tokius dalykus slepia, nes 
kunigija, tai kapitalistų pa
rama.

Kunigo Mulleno gaspadi
nė sako, kad jos „tėvelis” 
diena prieš tai išvažiavo au- 
tomobiliuje su savo draugu 
Scomini grj’baut. į

Scomini gi sako, kad kuni-: 
gas Mullen aplankė su juo 
keliatą miestelių. Visur jie-1 
du turėję „good time.” At-, 
važiavę Į Hillside, užėję j 
Tony Rusco’s saliuną. Po 
kiek laiko čia kilo ginčai dėl : 
Europos karės. Nuo ginčų' 
priėjo prie muštynių. Galų 
gale saliuninkas išmetė ku
nigą laukan.

Išmestas iš karčemos, kn. 
Mullen nuėjo ant gelžkelio 
stoties ir čia peiliu nudurė' 
stoties agentą Pattersoną. 
Atlikęs kruviną darbą dva
siškas tėvelis, matomai, išsi
pagiriojo ir suprato, kad bus 
blogai. Iš tos baimės jis lyg 
ir susimaišė. Išbėgo antį~..~«~vM «.»v ,
gelžkelio ir atsistojo ant bė-1 pomis rinkt išpiltas ant j 
gių stačiai prieš ateinantį aslos kulipkas, sustatydavo

i

viens kitam spiauti Į veidą; 
ten vokiškieji oficieriai šly
kščiai žagino savo kareivius. 

„Jeigu tas viskas teisybė, 
jeigu ši skaudi tiesa, patvir
tinama gyvenimo faktais, 
jeigu taikos metu karžygiš
kieji tvarkdariai tveria pa
našias baisenybes, tai kodėl
gi negali šokti savo beproti
šką šokį karės metu ?!

"Ir tikrai gal būt, kad tas 
teisybė! Mažai abejotina, 
kad rusų, vokiečių, austrų, 

| franeuzų ir anglų kareiviai 
karės liepsnose išdarinėja 
tokias baisenybes nuo kurių 
sudrebėtų ir profesionalis 
žmogžudys-niekšas.

"Bet kas tame kaltas ?Kas 
turės atsakyt už visas tas 
piktas kruvinas niekšystes?

„Kas kazarmėse tam tik
ra auklėjimo sistema ir mu-

j štru rengė begailestingas, 
žiaurias „dvikojas mašinas” 
žmogžudystėms ?

„Kas mokyklose, bažny
čiose, spaudoje mokino tuos 
žmones neapkęsti visų tų, 
kurie kitos tautos vardą ne
šioja ?

„Kas šiandien dagi šias 
baisias skerdynes, šią bepro
tišką karę, sunaudoja vien 
tam. kad uždegt, užnuodyt, 
įkaitint tautinę neapykantą 
iki paskutinio laipsnio ir pa
daryt ją įrankiu naujos be- 
orotvstės, nuo kurios žemė 
turi sudrebėti?...

„Kas padarė ir kas daro 
tą viską?

„Tas viskas su velnišku 
nuožmumu, su pragariška, 
pasalinga klastybe ir šaltu
mu prirengta viešpataujan
čios klesos. Jie — carai, mo
narchai, kunigai, mokytieji, 
filozofai, turtingieji ir gar
bingieji, jie pavertė žmonių 
minias i beširdę lazdą, kuri 
vieši po žmonijos kūną.

„Prirengę išanksto visą 
beprotišką baisybę karių, jie 
dabar tai iš vienos, tai iš ki
tos pusės nuduoda „geradė- 

. jais” esą. Tai vokiečių, tai 

. rusų, tai franeuzų kapitali- 

. stiški laikraščiai stebėsi iš 
žiaurumų savo priešų. Bet 

; ir čia jų „nusistebėjimas” ir
• „pasipiktinimas” panėši Į
■ nusisitebėjimą kraugeringų
■ hijenų besiknisančių po kru-
• va lavonų. Tankiai jie da- 
; gi meluoja apie žiaurumus, 
; budeliškai pramanydami ne

būtus daiktus ant savo prie
šų. Kad geriau, teisingiau 
atsiekti tą, rusų laikraščiai 
rašo tiktai apie vokiečių 
žiaurumus ir užmiršta apie 
rusų, vokiečiai gi šaukia tik
tai apie rusų piktadarybes ir 
tyli apie žvėriškus savųjų 
darbus.

„Ši štai sistema siundanti 
tautą prieš tautą, ši sistema 
užlaikanti kariumenę ir 
kvailinanti po kelerius me
tus jaunus vyrus kazarmė
se, — ji yra kalta, ant jos 
gula sunki atsakomybė už 
kares.

„Kareivija įvesta viešpa
taujančios valdžios apgini- 
mui jų nuosavių interesų, 
tos armijos uždegtos krau- 
geringais troškimais daei- 
nančiais iki sumišimo proto 
yra buržuaziškujų vadovų, 
tikėjimo mokytojų, rašyto
jų, oficierių, smuklininkų ir 
visų tų, kurie tarnauja bur
žuazijai.

„Ir mes turime pilną teisę 
pasakyt jiems visiems išau- 
klėjusiems šiandieninį mili- 
tarizmą: tai jūsų rankos 
piausto krūtis išgėdintoms 
moterims, jūsų rankos me
ta kūdikius į ugnį, jūsų ran
kos Įstūmė žmoniją vargo, 
ašarų ir beprotiškų piktada
rybių kruvinan verpetam”

Vokietijoj bėda su darbais.
”Vorwaerts” skundžiasi, 

kad Vokietijos valdžia nesi
liauja raginus ūkininkus 
samdyties prie darbo karės 
belaisvius. Ūkininkai taip 
ir daro, nes belaisviai pi
giau atsieina. Tuo tarpu 
tūkstančiai vokiečių darbi
ninkų su šeimynomis turi 
badaut.

laukėme valandos, kada vi
si lietuviai broliškai suspau- 
sime viens kitam dešinę ir 
imsimės už bendrojo darbo 
labui nuskriaustosios tėvy
nės, bet tai buvo tik tikima
si. Darbe pasirodė kas ki- 

Musų tautininkai, tie 
statydavo patįs klastingi žmonės, ku-

ir partyviškų žmonių. Įvai
rias tarpe lietuvių frakcijos, 
partijos ir partijėlės — anot > 
jų — neša musų tautai bai
sių nepalaimą (ypač tas bu-1 
vo taikoma i socijalistus), 
skirsto visuomenę ir neduo
da bendrai veikti tautos la- ta. 
bui ir visuomet L__ , _. _
save pirmoj vietoj kaipo pa- rie vienybę turi tik lupose, 
vyzdį, kad jie tik esą geri o širdyje auklėja neapykan- 
tėvynainiai ir tik jie, tauti- tą ir pagiežą — nedavė vie- 
ninkai, kaipo bepartvviški nybės gėlelei pražysti, 

žmonės geibsta ir galį išgel- i Jus paniekinot viską, jus 
’ .................... jsuminėt po kojų patįs savobėti Lietuvą, kiti gi visi (y- 

pač socijalistai), esą tautos 
griovėjai, išgamos, ant lie
tuvių kalbos spiaudą ir t.t. 
Ir jeigu jiems kada socijali
stai atsakydavo, kad jus me
luojate, šmeižiate žmones, 
kurie su jūsų taktika nesu
tinka, tai musų tautininkai 
spjaudavo i akis ir da labiau 
socijalistus išniekindavo. 
Dėlei ko pas lietuvius Įsigy
veno net mintis, buk socija
listai ištiesų esą, kaip kuni
gai skelbia, bažnyčių griovė
jai, o pagal tautininkų — ar
šiausi tautos priešai. Ir 
šiandien dalis plačiosios 
darbininkų minios socijalis
tus pažįsta tik iš blogosios 
pusės, t.y. taip supranta so
cijalizmą ir apie socijalistus 
mano, kaip jiems Įkalba so
cijalistų priešai, Įvairus Pu- 
riškevičiaus idėjos pasekė
jai.

Pagaliaus dalykai prab
laivėjo. Nuo tautininkų vei
do tapo nutraukta kaukė, 
kuria jie pridengę savo kla
stingą veidmanybę skelbėsi 
tautos geradėjais. Nuo so
cijalistų gi nupuola dėmė 
kurią jiems tautininkai bu
vo neteisingai užmetę, kaipo 
tautos išgamų. Ir jau, ro
dos, atsitiks kaip tik priešin
gai, t.y. kad lietuvių visuo
menė gali pasakyti musų 
tautininkams, jog ne socija
listai, bet jus esate tautos 
išgamos, didžiausi partizan- 
tai, užsivarinėtojai ir veid
mainiai.

Iš paskutinių New Yorko 
Visuotinojo Seimo atsitiki
mų visuomenė aiškiai pa
matė musų „pasišventėlių” 
tautininkų pasielgimą; pa
matė, kaip jiems brangus 
Lietuvos reikalai. Jie ne
tik Seime elgėsi ne kaipo tė
vynainiai, bet kaipo užsiva
rinėtojai, norintieji vado
vauti, pilni ambicijų, jie ir 
po Seimui ne kitaip elgiasi. 
Nors Seimas jiems ir daug 
kartų nusileido, pasitikėda
mas kad jie parvažiavę na
mo atauš ir susipras nege
rai darą, bet kur tau! 
„Miško paukštys, miškan 
žiuri”— sako priežodis. Ko
kie jie buvo Seime, tokiais 
ir pasiliko namie.

Seime jie kėlė didžiausią 
revoliuciją (nors jie iš prin
cipo skelbia revoliucijai esą 
priešingi) ir norėjo Seimą 
suskaldyti, taip pat jie el
giasi ir dabar laužydami 
Seimo nutarimus ir skaldy
dami visuomenę Į dalis. Au
kas jie liepia siųsti ne Sei
mo išrinktam finansų sek
retoriui, bet tiesiog antram 
kasieriui T. Paukščiui.

Ištikrųjų, pasižiurėjus į 
tokį musų tautininkų elgi
mąsi, Į tokią pasmerktiną 
taktiką, išrodo, jog pilnai 
prie jų gali būti pritaikomas 
priežodis: ”Ką Dievas nori 
nubausti, tam pirmiau pro
tą atima.” Argi netiesa? 
Kurgi čia musų tautininkų 
protas? ,

Jus pirmutiniai sukrutot 
šaukti Seimą, jums visuome
nė pritarė ir prijautė visi 
lietuviai (visos srovės), jus 
ir visi agitavo, šaukė kon
ferencijas, rinko Į konfe
renciją ir Vis. Seimą atsto
vus, dėjo pinigus apmokėji
mui kelionės lėšų, suplaukė 
Seiman delegatai iš visų Su-

fsuminėt po kojų patįs savo 
principus, savo inicijatyvą, 
jus sulaužėt Seimo nutari
mus, pavertėt Į nieką tiek 
daug savo ir kitų triūso ir 
turto; jus su pašaipa žiūrė
jot Į Rimkos mano ir kitų 
delegatų ašaras visuotinam 
Seime, neatkreipėt atydos 
ant griaudžių Račkausko, 
S. Gegužio, Česnos, Gugio 
ir kitų delegatų prakalbų. 
Jus taip elgdamiesi negydot 
savo brolių karės užduotas 
žaizdas, bet didinat! Jų 
vargai, skurdas ir ašaros 
jums nerupi. Gėda ir pa
nieka jum te esti už tai! Jus 
dėl savo ambicijų, dėl savo 
autoritetų — vadovavimo, 
užmirštat ir paniekinat to
kius augštus visų guodoja- 
mus ir šventus idealus — 
šelpimą savo nelaimingų 
brolių ir viengenčių. Jus 
turėsit už tai atsakyti prieš 

• žmonių tribunolą, turėsit at- 
| siimti savo užmokestį ir tai 
trumpam laike. Lietuviai 
jau pradeda atskirti savo 
priešus ir draugus, ką paro
do ir Į Visuotiną Seimą pri
siųsta didžiuma socijalistų 
delegatų. Reiškia, lietuviai 
geriau pasitiki socijalistais, 
negu jumi—tautiečiais. Ir 
ištikrųjų, kas gi do skirtu
mas, kas tautą šelps ir iš
gelbės, socijalistai, tautie
čiai, o kad ir laisvamaniai 
arba ir katalikai, bile išgel
bės. Man, kaipo socijalistui 
rodosi, kad kas socijalizmą 
Įvykintų, demokratai arba 
republikonai, tai vis butų 
lygu, bile tik Įvykintų. O 
jus, mat, kitaip žiūrit, jums 
rodosi, kad tik jus turit tie
są rūpintis tautos gerove, 
arba tik jūsų gali būti nau
dinga Lietuvai pagalba, o 
kitų žmonių ne. Jeigu jus 
broliai tautiečiai, taip daly
ką suprantat, tai jus labai 
klystat, tiesiog sakant, jus 

i patįs sau duobę kasat, jus 
; patįs save diskredituojat, ir 
i užtai nieką nekaltinkit, tik 
patįs save, bet ieigu jus no
rėsit, tai galit da dabar vis
ką pataisyti, galit nustoti ( 

: niekinti Visuotino Seimo 
nutarimus, eiti išvieno su 
Lietuvių Tautos Fondo Ko
mitetu, rinkti aukas ir siųs
ti ne vienam kuriam kasie
riui, bet tik finansų sekre
toriui L. Dunduliui, Box 511, 
Westville, III.

J. P. Raulinaitis.

800 ARKLIŲ IR MULŲ 
EUROPOS KAREI.

Pereitoj sąvaitėj iš New 
Orleans išsiųsta Francuzi- 
jon santalkininkų armijoms 
800 Amerikos arklių ir mu- J 
lų. Gyvulius išvežė anglų " 
laivas.

50 ŽMONIŲ ŽUVO AU
DROJE.

San Antonio, Tex.— Pra
ėjusioj pėtnyčioj ir subatoj 
čia siautė baisi audra su lie
tumi. 25 žmonės prigėrė 
pačiam mieste ir apie tiek jo 
apielinkėse. Beto vanduo 
nunešė 300 triobų.

LAIVAS NUSKENDO. *
Seattle, Wash.— Pacific- 

Alaska linijos garlaivis ”Ad- 
miral Sampson” susidūrė su 
garlaiviu ”Princess Victo- ' 
ria” ir nuskendo. Sykiu su 
laivu nuskendo kapitonas ir 
11 žmonių. Išgelbėta 109.

■-
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Gaspadinė atsakė, jog galin
ti tik užsakus priimti ir už
sirašiusi jo ir jo merginos 
pavardę klausia ar jis pri- 

j gulįs prie šv. Jurgio parapi
jos, tasai atsako, kad ne, ta
da gaspadinė užgieda, girdi, 
turi prisirašyt prie parapi
jos ir užsimokėt $25.00, be 
to $2.00 už užsakus ir $15.00 

j už šliubą. Vaikinas susiba
ra su gaspadinė ir išeina, 
, bet gatvėje susitinka klebo- 
'ną sugrįžtant ir pasisako 
i jog buvęs klebonijoj, bet ne
galėjęs susitaikint su gaspa- 

I dine.
i Klebonas, sako, eikš atgal 
įklebonijon, mes susitaiky- 
' sim. Įėjus prasideda antros! 
i derybos su klebonu. Vaiki- 
I nas sako, "aš esu laisvama- 
' nis ir jokių tikėjimo formų 
j nepripažįstu, aš pas tave a-' 
i tėjau, kaipo pas tautietį ir 
noriu, kad man duotumai 

'šliubą be jokių bažnytinių 
i iškilmių, tik sulyg šios ša-! 
lies įstatymų." Kunigas 

j ima vaikiną koliot visokiais 
žodžiais, bet tasai sėdi ir 
juokiasi. Galop, matyda- 

, mas, kad jo nenusigąsta, ku
nigas nusileidžia, sako, 
i”duok $15.00 ir prisirašyk 
prie parapijos, arba nors 

I prižadėk kiek inmokėda- 
mas, o aš tave į parapijos I 
knygas įrašysiu, tik žiūrėk 
kitiem parapijonam nepa
sakyk, nes tie kai dažinos 
tai pasius.” Vaikinas atsa
ko, jog nenorįs, kad jo var-1 
das butų valkiojamas para
pijos knygose ir pasiūlo ku
nigui $5.00, bet tas ėmė dan
timis griežti, sako, tu vis 
viena negali kitur šliubo 
gauti. Mat pasirodo pas 
kunigus yra "unija” ir jie 
visi tarp savęs žinosi.

Vaikinas nuėjęs papasa-j

, Vienas atsisu-1 draugei ir jiedu nutarė su- 
"Tas butų gerai; sijungti civiliškai, o už tuos

TORRINGTON, CONN. 
Katalikai ir meilė artimo.

Vietinių lietuvių gyveni-, 
mas apsiblausęs. Yra 3 dr- 
jos: šv. Vincento gyvuojan
ti nuo 1897 m., L. Ukėsų Ne- 
prigulmingas kliubas nuo 
1911 m. ir D.L.K. Vytauto 
dr-ja įsteigta šiemet, bet jos 
visos apmirę, saldžiai miega.

Spalių 11 d. Vytauto dr-ja 
savo susirinkime nutarė iš
rinkti komitetą ir suvienijus 

►visas draugijas parinkti 
Lietuvos šelpimui aukų. 
Delegatams apsilankius šv. 
Vincento draugijos susirin- 
kiman pirmininkas užklausė 
su kokiu tikslu atėję, tie pa
aiškino, jog nori suvienyto
mis pajiegomis rinkti nelai
mingoms šeimynoms aukas. 
Bet šv. Vincento draugija 
kaipo grynai katalikiška, 
tai ir pasielgė "krikščioniš
kai”. Ėmė šaukti, kad nie
ko nereikia. Girdi, rinko 
pinigus politiškiems kanki
niams, bet tie ir dabar kalė
jime tebesėdi, o kiti ruko 
sau cigarus. Girdi, aukos 
tai cicilistų išmislas ir mums; 
katalikams "griekas" yra 
aukauti. Buvo paaiškinta, 
kad aukos bus renkamos ne 
dėl socijalistų, bet dėl visos 
Lietuvos. Tuomet šv. Vin
cento nariai atsakė: "Rinko 
aukas kunigai ir daktarai, 
amerikiečių tik pinigus išsi
vežė ir sau namus pasistatė, 
o pagalbos niekas negavo.". 
Čia buvo paaiškinta "Vincu-; 
kams", kad Torringtono lie- ■ 
tuviai nieko tiems kunigams: 
ir daktarams neaukavo, ta-1 
da atsakė, girdi, tai ir gerai,: 
"kitri” žmonės, kad neauka
vo, sako, "bagočiai" sumisli-Į 
na, o tu duok jiems, kad jie' kojo visą atsitikimą 
naudotųsi. 'ir’-----  ’ • • - -
kęs sako: " 
pagelbėti Lietuvai ir pasiųs-: pinigus, kurie reikę butų a-1 
ti Raudonojo kryžiaus drau-1 tiduoti kunigui, geriau nusi-' 
gystei." Tuoj kitas atsisto-' pirkti ką nors iš rakandų. I 
jęs atkirtoj "Caro vaiskas, Jr tuoj urnai padarė vestu-j 
caro špitolės ir žmonės, te- ves susijungdami civiliškucaro špitolės ir žmonės, te- ves susijungdami civilišku 
gul caras žmones ir gelbsti.” šliubu pas teisėją. Giminės 

Tai visas^ "Vincuku’’. nu- fanatikai visaip vaikiną at
kalbinėjo nuo civiliško šliu- 
bo, vienas siūlė net $50.00 ir 

: apmokėti kunigui, kad til| 
susituokti bažnyčioj. Tūli 
giminės nė vestuvėsna neat- 

■ silankė supykę. ,
i Bet juokingiausia buvo 
tas, kad nedėldieny kunigas

tarimas. Po susirinkimui 
pasigirdo: "Kas norit alaus, 
yra 2 bačkos” ir susidėję vi
si maukė iki vėlai nakčiai. 
Degtinei ir alui jie nesigai
lėjo ir tas jiems ne nuodėmė, 
bet sušelpti savo brolius ir 
seseris kenčiančius vargą ir 
badą, tai jiems "griekas.” j po pamokslo drožia užsaką, 
Ar tai jau tokios meilės arti- Į o drg. Nausieda subatoj bu
mo ir doros jus išmokino per' vo apsivedęs. Dabar para- 
šimtmečius jūsų kunigija? įpijonai siunta iš piktumo, 

Mažamokslis.: kad jų kunigėlis taip skau-
■ džiai liko apviltas. Kunigai, 
(gink Dieve, nieko nedaro 
už dyką, o čia ėmė ir pasakė

MONTELLO, MASS. 
Įsteigė knygyną.

Bendromis pajiegomis vi- į prieš visą bažnyčią užsakus 
sų Montello lietuviškų drau- be vieno skatiko. Juk tai 
gijų ir kuopų likosi įsteigtas baisus "apsibrozijimas”! 
piešas knygynas ‘ vardu: J. Domininkonas.

Lietuvių Lieudies Namo ' ------------
Knygynas." Knygyno tur
tas siekia apie $300.00. Mon- 
telloj yra didokas skaitlius 
lietuvių, bet iki šiol neturėjo 
knygyno bei skaityklos. Da
bar tai turime... Taigi, ažuot 
praleidus laiką kur be nau
dos, naudokimės apšvietos 
šaltiniu — knygynu. Mokes
tis už naudojimosi knygo
mis labai maža: į mėnesį 10 
c. arba $1.00 metams. Ant 
vietos skaityt duodama už
dyka. Knygynas atdaras 

•kas vakarą nuo 7 vai. vaka- 
jre, šiokiomis dienomis ir 
muo 10 vai. ryto nedėldie
niais.

J. Vireliunas.

DETROIT, MICH.
Kunigas "apsibrozijo.”
Nesenai apsivedė laisva- 

manys Kazys Nausieda. Jis 
prieš sutuoktuves nuėjo pas 
vietinį kunigą susiderėt 
kiek reikalaus už šliubą, bet 
pasitaikė kunigo nebuvo na
mie, o tik jo gaspadynė. 
Toji ir sako jam: "Sakyk 
man ko tu nori, aš tau pada
rysiu kaip klebonas.” Vai
kinas sako, aš noriu vesti ar 
tu gali duot man šliubą.

kalbas. Kalbėjo "Vienybės 
Lietuvninkų" redaktorius, i 
Sirvydas. Pirmiausia pra-' 
dėjo apie politiką, išgurda
mas airius ir žydus, girdi, 
tos dvi tautos labai augštai 
stovi politikoj. Paskui pra
dėjo kalbėt apie buvusį Lie
tuvių Seimą. Čionai jau so- 
cijalistams tai teko. Girdi, 
kai važiavom į seimą, tai 
visi su džiaugsmu, rodos, ve
dė mus kokios tai dvi žvaig
ždutės. Nuvažiavus į Seimą 
ką-gi mes pamatėm? Nugi 

} socijalistai išrinko visą savo 
valdybą, ir tos musų žvaig
ždutės pasislėpė už debesų. 
Girdi, ką tik gerb. Šliupas 

! ineša naudingo, tai musų so
cijalistai vienbalsiai atmeta.

BRIDGEPORT, CONN. I Darbininke, ar tu dar ne-! 
c „i-., n- j t • 4. •. matai, ar da nejauti, kad jau.. ?Pa $.2? d- Lietuvių P1-lesi išmestas į sąšlavyną, at- 

I skirtas nuo pasaulio.
Darbininkai, mylėkite pa

tįs save, bet ne savo priešus. 
Jeigu nori savo tėviškėj gy-

įventi, buk geru šeimininku- 
piliečiu, apvalyk ją nuo šiu
kšlių, imk šluotą arba gink
lą ir šluok laukan sąšlavas 
— kapitalistus ir visas karū
nuotas baidykles.

Antras skirtumas tarpe 
j darbininkų ir kapitalistų y- 
i ra taipgi didelis. Taip lygiai, 
Į kaip skirtumas tarpe dvie
jų pietų kašių (dinner bas- 
ket). Valdonas eidamas už
imti valdišką vietą eina so
tus, pasirėdęs ir nešasi tuš
čią kašę pietums, bet eida
mas iš darbo važiuoja va
žiuotas ir vežasi pilną kašę

nes jų buvo daugybė. O ką kitam sykiui, daugiau jisai 
tai autonomiją, bedarbės. Bet dar-labiausia, 1 

kurią musų tautiečiai insi- 
dėjo Į galvas ir negali pa
miršti. Gerb. Sirvyde! Jei
gu jus tiktai tokiu budu rei
kalausite autonomijos, kaip 
jus sakėte siuntinėdami ko
kius tai memorijalus, tai 
pilnai galima sakyti, kad 
jus taip ją matysit, kaip sa
vo ausi. Toliaus apie poli
tiką. Aš patarčiau p. Sir
vydui ažuot šmeižti socijali
stus, kad paaiškintų žmo
nėms. kaip išsiliuosuoti iš 
skurdo, ir iš po kapitalistų 
letenos.

Pas mus yra juodosios ar
mijos agentas, tūlas Sa—ča, 
kuris su kunigu po gvaran- 
cija susitarė kenkt socijalis
tų darbavimuisi. Lai būna 
gėda tokiam atskalūnui, ku
ris palindęs po kunigo 
skvernu, kenkia darbštesnių 
draugų veikimui.

Bažnyčios švilpa.

I

I

SPRINGFIELD, OHIO. | 
Drg. Wilsono kalba.

Nesenai grįždamas iš ry- 
tynių valstijų, apsilankė šia
me mieste garsus anglų soci
jalistų kalbėtojas drg. Wil-į

. Bet dar
bininkas eidamas į darbą al
kanas, nešasi pietums pilną 
kaše, bet ne sau; grįžta iš 
darbo tuščia jau jo kašis, 

: pats nuskuręs, nuplyšęs ir 
nežino, kur jo yra namai, ar 
šaltam kape, ar kokiuose 
griuvėsiuose. Dėlto, darbi- 
ninke, taip yra prastas ir 
apverktinas tavo padėjimas, 

i kad valdonas išvažiavo va- 
I žiuotas ir tavo pietus jau iš
vežė.

Darbininkai, jus, kurie 
' vadinatės krikščionims de
mokratais ir republikonais, 
jums yra šiandien šiurkštų 

į girdėti apie socijalizmą ir 
jį keikiate. Aš esmi persi

tikrinęs, kad pakolei Kale
ndų varpas suskambės, jūsų 
lupose suskambės pirma žo- 

jdis: "Gelbėkite, jau badas, 
! gelbėkite jau žųva laisvė, 
į bado mirtis jau prie durų!” 
Trokšta išgirsti socijaliz- 

j mo žodį, sakysite, bukite va- 
I dovais, veskite mus pirmyn. 
Europa yra krikščioniška 
šalis, turi visuotiną krikščio
nių karę; musų šalis yra ne 
prigulminga į tą karę, iši
mant kapitalistus, bet jie 

| nori Įtraukti musų šąli į vi-

Kas mums rašoma.
j

-

IMu- prisirinko pilna svetainė, 
nėr- Buvo dvi temos: "Kokią 

naudą atneša karės darbi
ninkams" ir "Kas remia ka
res”? Pirmosios temos dis- 

__________ kušintai darodinėjo, kad 
jonu, bet'patįs parapijonai karės atneša darbininkams 
ir net smuklininkai, nes, daugiau blogo, negu gero, 
mat, kuodaugiau bačkučių! sunaikindamos turtus palik-

Rochester, N. Y.— 
sų parapijonai, kaip per 
niai metais, taip ir šiemet 

įrengia fėrus. Už juos agi- 
įtuoja netik kun. Kasakaitis 
i ir jo gaspadinė su zakristi-

Westernport, Md.— Lie
tuviškoj smuklėj, kurią vie
tos žmonės vadina "bomų 
šokykla," spalių 14 d. atsiti
ko nelaimė. Apie 12 vai. 
nakties įsiveržė girtas ne
gras (juodukas) ir paprašė 
smuklininką stiklo alaus. 
Begerdamas alų staiga iš
sitraukė revolverį ir suriko: 
"Dabar aš jums visiems už- 
fundysiu!’’ Su tais žodžiais 
pasipylė šūviai ir 2 lietuviu 
ir vienas anglas krito sužei
sti. Juozą Katinauską ant 
vietos nušovė, Igną Naru- 
šaitį ir anglą sunkiai sužei
dė. Iš viso paleido 6 šuvius 
ir jau mėgino pabėgti, bet 
smuklininkas sučiupo ir nu
ginklavęs atidavė policijai.

Kiek tai tas nelaimingas 
alkoholis belaiko ir nekaltų 
žmonių nuvaro į kapus!

Buvęs šermenyse.
Yonkers, N. Y.— Darbai 

labai silpnai eina. Čia yra 
dvi cukraus dirbtuvės ir vie
na "karpėtų,” kurioje dirb
davo apie 18 tūkstančių dar- j 
bininkų, dabar-gi dirbama 
po 3 dienas ir tai ne pilnas 
statas, daugybė darbininkų 
paleista.

J

Į

i
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damos tūkstančius luošų ir 
galop patįs darbininkai turi 
badu mirti. Antroji tema 
išaiškino, jog karę remia 
dvasiškija ir kapitalistai.

Čia darbai visai sumažė
jo, nelabai kas pamena, kad 
butų buvę tiek bedarbių 
kiek dabar.

Ridikų Spindulis.

ištuština, tuo geresnis vi
siems biznis.

Vienas smuklininkas atsi
lankiusius pas jį kelius ka
talikus gerai pavaišino ir 
liepė eiti po bažnyčia skle- 
pan tuštinti bačkučių, gir
di, aną subatą 19 bačkučių 
ištuštino. Keli paklausė, 
bet vienam pasipriešinus 
smuklininkas nepaisė nė sa
vo biznio: apaudė paausius 
ir išstūmė iš smuklės. No- 
roms-nenoroms turėjo eiti 
ant fėrų. Ten taip įkaušo, 
jog neišsiblaivė ir ant ryto
jaus. Spalių 18 d. tie patįs 
parapijonai užpuolė Pr. Ma
nelį dalijant prie bažnyčios 
plakatus. Tūlas Navikas nu
sitvėręs lapelį sako: "Tu ne
turi tiesos čia dalinti, eik 
šliuptarni prie savo svetai
nės, nes kitaip atsisėsi be- 
langėn ir užsimokėsi $25.00"

Tai kokių pas mus yra 
chamų!

Dviejų Pranų brolis.
N. Brookfield, Mass.— 

Lietuvių yra 8 šeimynos ir 
24 pavieniai. Draugijų jo
kių nėra. Žmonės "šviečia
si" iš bonkų ir iš kazirų. 
Darbai eina silpnai.

Mažiukas.
Chicago, III.— Šv. Jurgio 

par. svetainėje, spalių 20 d., 
Simano Daukanto dr-ja pa
rengė vakarą. "Dramos” 
dr-ja vaidino "Audra Gied
roj.” Vakaras buvo įspūdin
gas.

Kalbėjo Kl. Jurgelionis a- 
pibrieždamas Lietuvos pa
dėjimą, nurodinėjo šiandie
ninio surėdimo ydas ir ragi
no žmones aukauti Lietuvos 
Šelpimo Fondan.

Padainavo gražiai du cho
ru: "Vyrų Choras" ir L.S.S. 
81 kp. Viskas butų gerai, 
tik geistina, kad sekantį sy
kį S. D. dr-ja pasirūpintų 
geresnį vakaro vedėją, bet 
ne tokį kaip dabar, kuris i- 
šėjęs ant pagrindų perstaty
ti chorus bijo ištarti socija
listų vardą ir ką sako, tai 
tik sau vienas pats tegirdi.

J. Z. š.
Hyde Park, Mass.— "Kel" 

N. 42 mano korespondenci
joj įsiskverbė klaida. Vie
toj — "Yra apie 3000 lietu
vių”, — turėtų būti apie 300. 

Hydepar kietis.
Wilburton, Okla.— Čia y- 

ra apie 50 lietuviškų šeimy
nų ir apie 10 pavienių. Dar
bų kitokių nėra, kaip anglių 
kasyklose. 5 kasyklos dirba 
kas dien, o 2 visai stovi, te
bėra uždarytos nuo pavasa
rio.

Draugijos yra 3, visos ba
žnytinės ir L.S.A. 137 kuo
pa.

Nesenai mirė A. Urbana
vičius; jis būdamas girtas 
išsimušė ranką ir iš to ėmė 
džiūti, sirgti ir po 6 sąvaičių 
mirė.

i
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M. As—čius. i

Pittsburgh, Pa.— Esu 
daug miestų aplankęs, bet 
tokio, kaip Pittsburghas ne- 
------ — taį tilęras pra-esu užėjęs, 
garas, kurį musų juodoji ar
mija skelbia. Kitą dieną nė 
saulės nuo durnų negalima 
matyti, bet ką saulės, kitoj 
pusėj gatvės žmogaus nesi
mato. Negali žmogus nė 5 
minučių pakęsti nespiovęs. 
Užmigus pilnus plaučius per 
nosį ir gerklę suodžių prit
rauki, o pabudus reikia pus
valandį prunkščioti.

Lietuviai gyvena tarp dir
btuvių ir smuklių. Iš dirb
tuvės darbininkas eina sta
čiai smuklėn ir geria, nes ir 
nestebėtina, kitaip sunku 
butų suodis išspiaudyti. Ap- 
švieta stovi žemiausiai, nes 
tokiose apystovose gyve
nant, nėra kada darbininkui 
apie ją nė svajoti .

Dabar čia didelė bedarbė 
ir nieko gero nesimato. Kaip 
stovėjo tie pragariški fabri
kai, taip ir tebestovi.

Jaunimas labai nudžiug
tų, jei į čia atsilankytų gabe
snis žmogus, kurs padėtų 
bendrai darbininkams veikt. 
Yra čionai choras, bet nėra 
vedėjo. Yra vienas sugebąs 
vedėjas, bet kas iš tokio 
žmogaus, jei neturi širdies 
— už 2 valandi mokinimo i- 
ma $5.00.

Yra ir kooperacijos krau
tuvė. Sekasi jai puikiai. 
Įrengta sulyg pirmos kle
sos. tik dėlei bedarbės neno
riai žmonės prie kooperaci
jos spiečiasi. Reikia daug 
energijos, kad ji tarptų.

J. Gyvonėlis.

■
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Cedar Rapids, Iowa.— Čia 
lietuvių yra 56 šeimynos ir 
128 pavieniai (115 vaikinų 
ir 13 merginų), iš viso susi
daro 240. Yra dvi draugi ji 
S. L. A. kuopa ir šv. Kazi
miero. Pastaroji neturi 
įtekmės, joj priguli tik ”u- 
bagai dvasios.’

Laikraščių ateina dau
giausia "Naujienų" ir "Ke
leivio,” bet daug lietuvių su
vis jokių raštų neskaito.

Tarpe jaunimo yra įsigy
venęs labai šlykštus papro- 
tis. Nedėldieniais susirin
kę daro ”lioterijas;” kas tu
ri kokį atliekamą sulužusį 
daiktą, tai ir renka pinigus. 
Paskui, žinoma, magary
čios, girtavimas, triukšmai.

Svetimtaučiai lietuvių ne
nori ir į butą gyventų pri
imti, sako, jie be triukšmo 
gyventi nemoka.

F. Petronis.

I

sonas, jis vra kandidatu nuo j suotiną badą. Taigi turime 
Socijalistų Partijos i kong-' griebties ir uždaryti savo 
resmanus, Washingtonan.' duris nuo išvežimo valgomų 

Reikia pasakyti, kad drg.
Wilsonas turi puikią prigim
tą iškalbą. Lietuvių kalbėto
jų man neteko girdėt, ir kiek 
esu girdėjęs anglų, — Wilso- 
nas viršija visus. Smagu 
butų jei ir musų tauta turė
tų tokių vyrų kuodaugiau- 
sia.

Jis išrodinėjo skirtumą 
tarpe darbininkų ir kapita
listų. Nurodė vienų ir kitų 
gyvenimą. Jis sako:

"Jus, darbininkai, nutiesia
te gelžkelius, gatvekarius, 
padirbate automobilius, o 
patįs einate pėsti. Pastato- 

. te puikiausius namus, —Į 
patįs gyvenate supuvusiose,! 
prismirdusiose pašiūrėse I 
arba lauke; iškasate anglis, 
padarote puikiausią šilumą 

. ir šviesą, — patįs kenčiate 
šaltį ir tunote patamsyje; iš- 
audžiate gražiausius audek
lus, ne mastais ilgumo, bet 
myliomis ir pasiuvate pui- 

į kiausias drapanas, jus, dar
bininkai, — patįs vaikščio- 
jate sudriskę, pusnuogiai; 
padirbate geriausi autuvą, 

i— patįs vaikščiojate be pa
dų, supuvusius aulus užsi- 

I movę. Darbininkai išdirba 
'žemę, sodina ir sėja viso- 
| kius vaisius, stengiasi užau- 
■ ginti jų kuodaugiausia, ka- 
: pitalistai pasisavina jų dar- 
; bą ir triūsą. Darbininkai iš 
savo darbo vaisių padaro 
skaniausius valgius, o patįs 
badmiriauja arba ir badu 
miršta!

Ponas darbininke, per
daug esi minkštos širdies, 
prastas iš tavęs šeimininkas, 
prastas ūkininkas, kad duo
di savo ištvirkusiems vai
kams savo turtą, savo garbę, 
savo tėviškę, savo brangią 
laisvę naikinti ir kojomis 
mindžioti tą, ką tu suteiki i

I

produktų, tada Europą už- 
I guls didžiausis badas, ir jis 
i privers nustoti krikščionis 
i skersties, o tuomet ir mes 
i liksime liuosi nuo bado. Tai- 
į gi tuo padarysime sau ir 
' europiečiams gerą, jeigu 
mes tą negalėsime padaryt! 
ir nedirbsime, tai pakol pa
vasario lakštutės balsą žmo
nės išgirs, badas žmones, 

I kaip dalgis žolę iškirs."
J.A.D.

PITTSTON, PA.
Spalių 18 d. A. Ruko sve- 

itainėje buvo Pittstono lie- 
■ tuvių visuotinas susirinki- 
: mas su tikslu, kad paaiškint 
I žmonėms apie įsteigtą Vi
suotiną Amerikos Lietuvių 
Seime, NewYorke, Liet. Šel- 

įpimo Fondą, šelpimui nu
kentėjusių nuo karės lietu
vių. Kalbėjo "Laisvės" re
daktorius L. Pruseiką. Pla
čiai paaiškinus minėto fon
do tikslą tapo išrinktas iš 
12 narių komitetas rinki
mui aukų. Komitetan įėjo 
šios ypatos: K. Karsokas, 
M. Kašiubiutė, J. Laukai-i 
čiutė, Ant. Šlekaitis, J. Gre- i 
blikas, K. Baldauckas A. i 
Botirius, Pr. Minikevičius,! 
M. Mimikevičius ir J. Kruš- j 
nauckas.

Rinkėjai aukų neprivalo 
paisyt kliūčių, kurios patiks 
juos renkant aukas, bet im
tis už darbo ir būti tais ka
reiviais, kurie ne perveria 
savo brolių širdis durtuvais, 
bet sušelpia juos nelaimėje 
parai savo išgalės.

Taigi prie darbo vardan- 
meilės artimo! į

K. A. Karsokas. 1 savo darbštumu pasauliui.

I

i

į
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NORWOOD, MASS.
Labdarių dr-ja savo susi

rinkime nutarė, kada bus 
galutinai užbaigtas liaudies 
namas surengti iškilmingu 
pramogą. Tuo tikslu bus 

pakviesta žymiausi kalbėto
jai ir apylinkės miestelių 
draugai.

Atidarymas svetainės ir 
ta iškilmingai rengiama 
pramoga įvyks lapkričio 26 
d. (Padėkovonės dienoj).

Nutarta pakviesti šiuos 
kalbėtojus: Bagočių, Mi- 
chelsoną, Pruseiką ir vieti
nius M. Sargalį ir K. šešto
ką.

Los Angeles, Cal.— Spa
lių 17 ir 18 pas mus buvo 
didelis žmonių bruzdėjimas, 
ypač moterų, mat, buvo agi
tacija kas link svaiginančių 
gėrimų.

Gatvėse visur buvo pra
kalbos. Aiškinta apie svai
ginančius gėrimus ir kiek 
miestai ir valstijos turi pel
no. Pasirodo, kad ligonbu- 
čiams, beprotnamiams ir ki
toms panašioms įstaigoms 
valdžia apmoka už surink
tus pinigus, kuriuos gauna 
už svaiginamųjų gėrimų 
taksas.

Spalių 17 dieną "Laisvės” 
kliubas rengė balių. Nega
na, kad girtuokliavo be sai
ko, bet turėjo ir lietuvišką 
muzikantą su armonika. 
Buvo keli svetimtaučiai, bet 
pamatę lietuvius stripinė- 
jant išsinešdino manydami, 
kad muštynės kįla.

Vincelis.

Ridikų Spindulis.

Two Riwers, Wis.— Ar
tinantis žiemai, kas dien at
važiuoja vis daugiau žmo
nių darbo jieškoti, bet čia 
nieko nepelno. Darbai kaip 
pirmiau, taip ir dabar eina 
neperblogiausia, bet pilna 
bedarbių iš kitur privažia
vusių ir darbas sunku gauti. 
Kai kurios dirbtuvės turi 
didelius užsakimus į užsienį, 
bet šiame karės momente 
neturi kur seniau padirbtus 
savo išdirbinius dėti, kurie 
guli sukrauti nuo senai są- 
dėliuose.

Šis miestelis labai toli at
silikęs nuo pirmyneigos.

J. Matckulis.

I
REDAKCIJAI LAIŠKAS.
Gerb. "Keleivio” Redakcija!

Malonėkit suteikti trupu
tėlį vietos savo laikrašty 
šiems keliems mano žo
džiams.

”Ateities” No. 40 patal
pinta korespondencija iš 
Lawrence’o, Mass., kurioje 
neteisingai užsipuola ant so
cijalistų ir šiaip jau ypatų. 
Tas nebūtų nuostabu, nes to 
laikraščio ir jo korespon
dentų devizą yra socijalis
tus šmeižti, bet kad to laik
raščio korespondentams ne
beužtenka purvinimui soci
jalistų paprastų žodžių ir 
jie susiundimui socijalistų 

Į su tautininkais vartoja pro
vokacijos priemones, to tai 
jau negalima užtylėti.

Po taja korespondencija 
padėta parašas "Mažoji 
varguolė;” aš tokiu slapy
vardžiu pasirašinėju jau a- 
pie 5 metus ir kuomet aš 
pareikalavau "At.” redakci
jos, kad atšauktų ir užpro
testavau prieš mano slapy
vardžio panaudojimą soci
jalistų šmeižimui "At.” re
dakcija atsakė, jog tas ne
svarbu. Mat jai nesvarbu, 
jeigu per jos begėdžio ko
respondento malonę aš gau
siu provokatoriaus, dvivei
džio. vardą.

____ f Jei "Ateities" korespon- 
ginimais. Buvo monologų, dentas išdrįstų ir toliau nau- 
eilių ir pertraukose griežė ^oti mano vardą socijalistų 
orchestra vadovaujant p. J. šmeižimu^ aš prieš tai griež. 
Stelmokui. L______  ___
certas patiko ir visi ramiai 
užsilaikė ir viskas gerai pa
vyko, nors ir buvo varoma 
konkurencija.

Spalio 10 d. L.S.S. 133 kp.

J. J.
New Baden, III.— šiame 

miestelyj yra gerokai lietu
vių, bet dėlei girtuoklystės 
joki apšvieta negali tarpti. 
Labai daug skatiko lietuviai 
paleidžia girtuokliaudami 
ir dėlei peštynių bylinėda- 
mės. š. Barabošius.

Norwood, Mass.— "Aido” 
choras spalių 9 d. surengė 
koncertą su jvairiais pamar-1 
ginimais, j

Stoughton, Mass.— Vi
suotiname šio miesto lietu
vių susirinkime, spalių 25 d., 
seimo delegatai išdavė ra-v 
portus. S. Milčius nuosek
liai išpasakojo kas buvo sei
me veikiama ir kaip tauti
ninkai po seimo svarstė "ne
užbaigtus” reikalus ir šoko 
sulyg Šliupo ir Liutkausko 
muzikos.

V. S. Draugas.
Haverhill, Mass.— Čia y- 

ra gana didelis skaitlius jau- 
[ nimo, bet jie be smuklės ki- 
i tokių pasilinksminimų neži
no. Apšvieta nesirūpina. 
Yra keletas vedusių moterų, 
kurios skaito laikraščius, 
tos ir gyvena švariau.

M. Kavaliauskiutė. surengė diskusijas. Žmonių

i

Žmonėms kon- tai protestuoju ir jei jis no
ri socijalistus šmeižti, lai 
pasirenka kitą slapyvardį, 
kadi r "Gailiunų Degloji," 
kuris jam butų kaip tik tin
kamas.

Mažoji varguolė.

I

M

I
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

klaupties. Tas parodo, kaip 
mandagiai jūsų bažnyčioj 
apsieinama.

— Vaike, tu Įžeidi katali
kiškus mano jausmus. Aš 
einu sau.

I

!■
Ką kunigija 

veikia?
Nebraskos Valstijoj nori

ma išleisti įstatymą, sulyg 
kurio visos katalikiškos įs
taigos ir vienuolynai, turi 
būt kontroliuojami tam tik
rai paskirtos komisijos.

Pasklydus apie tai gandui, 
katalikų laikraštis “The 
True Voice,” išeinąs Oma- 
hoj, Nebr., Įdėjo tūlo Lin- 
kolno laišką (Lincoln Letter) 
To laiško autorius grasinda
mas sako: “Ar męs neturi
me šioje valstijoje galingų 
vyrų ir ginklų, tiems, kurie 
nori peržiūrinėti musų kata
likiškas įstaigas ir persekioti 
musų garbingas vienuoles. 
Tegul jie nekiša nosies, kur 
nereikalinga.”

Dabar kįla klausimas, ko-' 
dėl katalikai taip bijosi savo 
Įstaigų kontrolės? Labai aiš
ku. Jie gerai žino kas slepia
si jų prieglaudose, kleboni
jose ir už vieuolynų sienų. 
Jeigu-gi toks sumanymas 
butų valstijos legislaturos 
užtvirtintas, tai žmonės iš-

KELEIVIS s

Žmonių Skerdykla.
Sulyg W. Lamszus’o "Menschenschlachthaus.”

Parašė Negeistinas.
(Pabaiga).

1$ AMERIKOS.
BAISI NELAIMĖ KASYK

LOJ.

ir tenai

toki 
turėtum, •

tėve. Kiekvienam sapninin
ke sapnai taip aiškinami.

— Bet ką tu pasakysi, ant 
to. vaike, kad už dviejų die
nų mano motina nukrito 
nuo pečiaus ir susimušė no
sį!...

— Kas man čia sakyt — 
tai paprastas atsitikimas.

— Ne. vaike, tai toks sap
nininkas.

— Ar tu, tėve, manai, kad 
jeigu ne tas sapnininkas, tai 
tavo motina nebūtų nuo pe
čiaus nukritus?

— Jes, vaike, ale sapninin
kas Įspėjo.

— Visai neįspėjo.
— Kaip tai ne?
— Ne. tėve.
— Ką tu čia nori man per 

akis užginčyt teisybę! Ar
gi jis nepasakė, kad gali at- 

j sitikt nelaimė?
— Bet jis nepasakė kokia 

| nelaimė, ir kada ir kur ji 
atsitiks. Jeigu jis butų pa
sakęs, kad tavo motina už 
dviejų dienų nukris nuo pe- 

ičiaus ir nusimuš sau nosį, 
i tai tuomet butų kas kita.

— Tu. vaike, perdaug jau 
Į nori. Užtenka to, kad jis 
• nors tiek pasako.

— Ir tu gali tiek pasakyt, 
į tėve.

— Bet aš neįspėsiu.
— Kiek sapnininkas Įspė

ja, tiek ir tu gali Įspėt. Juk 
žmogaus gyvenimas labai 
Įvairus. Jame visko pilna: 
vargų ir džiaugsmų, laimės 
ir nelaimės. Todėl kaip tu 
nepasakytum, vis įspėsi. Jei 
tas Kaldunas butų iš savo 

! sapnininko išskaitęs, kad 
[juodas katinas reiškia lai- 
Įmę, aš tikiuos, kad jis ir 
tuomet butų įspėjęs, nes aš 
manau, kad tavo motina ne 
visuomet nuo pečiaus nu
krisdavo. Kartais jai gal 
ir laimė pasitaikydavo.

Jes, vaike. Sykį prieš 
pat Sekmines kiaulė atsive
dė vienuoliką paršiukų.

— Mat, tas jau 
džiaugsmą.

— Tai tu, vaike, į 
netiki?

— Ne, tėve.
— O aš tikiu. Aš 

gyvenu su zakristijonu ant 
vieno burdo, tai trečią nak
tį jau užmigti negaliu. Kaip 
tik atsigulia, taip ir prade
da šaukti: “Klupkit! klup- 

! kit, galvijai!” Mislinau, 
kad turi sapnininką, tai no
rėjau, kad tu man išvirožy- 
tum, ką tas reiškia.

— Tą aš galiu tau paaiš-

— Maike. aš jau visą 
landą tavęs čia laukiu.

— Gal turi kokią naujieną 
man pranešti?

— Jes, vaike, norėjau pa
klaust, kas tai per knyga, 
ką tu vis nešiojiesi?

— Tai kultūros istorija, 
tėve.

— Niekai.
— Kaip tai niekai?
— Ot, kad tu. vaike, 

dideli sapnininką 
lai butum vyras.

— Tokiom tuštybėm aš 
neužsiimu.

— Taip nekalbėk, Maike. 
Geras sapnininkas tai ne tu
štybė.

— Visi sapnininkai lygus.
— Ne, vaike, yra tokių, 

ką sapną tau atspėja ligi 
punkto.

— Tėve, nekalbėk apie to
kius niekus, nes man nuobo
du klausytis.

— Palauk, vaike, palauk. 
Aš tau papasakosiu apie sa
pnininką tokią įdomią isto
riją, kad tu, vaike, ir liežu
vį užmirši burnoj.

— Nagi pradėk.
— Matai, jau tu žingei-; 

dauji. Taigi klausyk. Tai ■ 
buvo Lietuvoj, jau apie 20 
metų atgal, bet aš atsimenu 
tą atsitikimą, kaip šiandien. 
Nabašninkė mano motina, į 
Dieve duok jai dangų, buvo 
protinga moteris...

— Tėve, tavo pasaka la
bai nuobodi.

— Bet klausyk, vaike, kas 
bus toliau. Rovėm mes li
nus. O linai buvo dideli, vos 
galėjai išraut. Nors mano 
motina ir stipri buvo mote-J 
ris, bet labai pavargo ir už-! 
sinorėjo miego. Prigulė ji 
prie pėdos ir užmigo. Ir 
kad tu žinotum, vaike, ne
praėjo penkios minutos, o 
ji kaip pašoks, kaip sušuks: 
”Aškyc ! aškyc!” Mat jai 
prisisapnavo, kad užpuolė 
juodas katinas.

— Tas visai neįdomu, tė
ve.

— Kaipgi tai neįdomu? 
Tokioj nepaprastoj vietoj 
užsinorėjo miego ir vos tik 
užmigo — tuojau užsipuola 
juodas katinas. Tas, vaike, 
labai įdomu, Ir niekas ne
galėjo išaiškint, ką tas sap
nas gali reikšt. Nuėjau pas 
Baublių Kalduną. Žmonės 
sakydavo, kad jis turi juodą 
knygą. Jis atsinešė iš jau
jos sapnininką, padarė ka- 
žinkokį burtą, pažiurėjo sa- 
pnininkan, ir sako: Juodas _ _
katinas reiškia negerą nau- kint, tėve, ir be sapnininko, 
jieną; tegul saugojas jūsų 
motina, nes gali atsitikt ne-i 
laimė. 1

— Tai paprasta pasa^,

I

Praėjusioj sąvaitėj netoli 
Royaltono, Illinois valstijoj, 
Mittchelio anglies kasykloj 
ištiko baisi nelaimė. Vos 
nusileido 300 darbininkų, a- 
patiniam vėnije ištiko dide- I 
lė ekspliozija. Apie 100 i 
žmonių spėjo pabėgti, kiti ; 
gi likos užberti sujudinta I 
žeme. Arčiau užbertus pa-C 
sisekė tuoj atkasti, o apie r 
100 žmonių liko degančioj ■ 
kasykloj. Lietuvių žuvo 7,1 
bet jų vardai da nesužinota. I

Royaltonas yra kasyklų I 
miestelis, 86 mylios į pietry. į 
čius nuo St. Louis.

savo akis — raudona ir šlapia. Per mano 
ranką bėga kraujas. Iš kur jis? O! tas 
minkštas daiktas, ant kurio aš sėdžiu, tai ne 

i krūva smėlio, kaip aš maniau, bet tai lavo
nas... jis visas kruvinas... Pašokau ir dairau
si persigandęs... o štai, tenai da vienas guli, 

visur lavonai. Iš tikro šiąnakt
turėjo būt čia pragaras. O aš miegojau, 
kaip užmuštas. Dėlto turbut aš ir išlikau 
gyvas. Daugiau gyvų čia jau nematyt. Vi
si išskersti. O, kaip baisu būti skerdykloj 
—žmonių skerdykloj. Rodos, kad visas pa
saulis išskerstas. Aplinkui gyvos dvasios 
negirdėt. Rodos, ir žemė jau mirusi, ir 
miškas miręs, viskas, viskas...

Ir dabar aš jau pradedu sapnuot nemie
godamas. Rodos, kišu ranką kišeniun, ran
du tenai savo pištalietą, kurį išvažiuoda
mas iš namų buvau pasiėmęs. Aš laikau jį 
rankoj ir plieninė jo vamzdis žiuri stačiai 
man kakton. Aš paspaudžiau jo kojukę ir 
—paukšt!... Ir mirė paskutinis žmogus...

Jis juokėsi iš silpnų, mirštančnų žmonių, 
kurie šliaužioja ir raičiojasi po žemę be ran
kų ir kojų.

”Bubinai! Sudrožkit į bubnus!!” šaukia 
balsas.

“Nusiimkit kepures! Poteriaut!”
Balsas mums pažįstamas. Jis yra atsar

ginis, priguli prie kokios tai dievuotos sel - 
los... Seržentas sučiupo jį už sprando ir nori 
sulaikyt... pribėgo kapitonas, bet pasiutęs 
žmogus ištrūksta iš jų ir bėga tolyn... Atsis
tojo vidurij lauko, pakėlė galvą augštyn, iš
skėtė rankas ir, tartum koks didelis kuni
gas, laimina tamsą.

Jie sučiupo ji už rankų iš užpakalio ir! 
traukia... "Tėve musų, kursai esi danguo
se.“ jisai šaukia ir blaškosi; išspardo viską [ 
aplinkui ir vėl meldžiasi galvą užvertęs au
gštyn... Jie vėl ji užpuola, suriša jam ran
kas. kojas ir užkemša burną... Bet jo balsas 
vistiek išeina ir taip šaukiasi i dangų, kad 
dreba visa žemė ir oras. Ir ne aš vienas tai 
girdžiu. Kiti taip pat girdi... Viskas aišku...

“Kapitone!” šaukia gerai pažįstamas bal
sas iš musų tarpo“, ar neturi mums vatos 
ausims užsikimšt?”

Męs atsigrižom ir pamatėm, kad viresny-: 
s stovi prieš kapitoną ir ge-;

LIETUVIS GAVO PUSĘ 
METŲ KALĖJIMO.

Waltham, Mass.— Tūlas 
laikas atgal čia gyveno po 
No. 178 River st. Franas 
Daugauskas, 19 metų lietu
vis. Vieną gražią dieną ji
sai dingo. Vienkart su jo 
prasišalinimu Lenai Razgai 
tei dingo $152 iš skrynios 
Mergina buvo Įsitikrinus 
kad jos pinigus paėmė Dau 
gauskas. Bet kur jo ji 
kot, nežinia.

Šiomis dienoms Razgait 
gauna nuo Daugausko laiš 
ką iš Lawrence’o. Jis rašo 
kad ji atvažiuotų Lawren 
ce’an, atiduosiąs jai pinigu 
Mergina nuvažiavo su poli 
cijos inspektorium McKen- 
na ir Daugauskas tapo su
imtas. Pinigų pas ji nebuvo 
nė cento ir jis senai jau be 
darbo. Policijai jis pasakė, 
kad jis norėjo ne atiduoti 
Razgaitei pinigus, bet da 
daugiau gauti. Teismas nu
teisė ji šešiems mėnesiams 
kalėjimo.
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EPILOGAS.
Nelaimingi mes kritusieji.

Jie sudėjo mus eilėmis i grabes ir užpylė 
žemėmis. Mes kovojom krūvoj ir krūvoj 
dabar miegam. Gulim vienas ant kito. Ne
reikia mums grabo, nereikia priimtų palai
dojimo apeigų, niekas nešventino musų 
grabės, niekas negiedojo, suvertė kaip mal
kas ir užkasė. Mes tarnavom tėvynei, ko- 

' vojom už ją ir atidavėm savo gyvastį už ją. 
Mes mirėm, bet kovą laimėjom. Musų te- 

. x ..... . - . , . . ivvnė igijo daugiau žemės! Derlingos že-
girstŲ ape tokius kilniu sis musų kareivis stori prieš kapitoną .r ge- j mės, - Įgij0 aukso kasyklas r 0 štai kaip ji 

stikuliuoja piie^ ji. . i mums už tai atsilygino. Mums ir tamsu ir
| "As noriu paklaust, ar jie yra gyvuliai ar , ankJta_ Ndaimtogi mes kritusieji...
taip vadinami žmonės, kuriuos jus dabar 
sudraskėt tenai Į šmotelius?“

Bet trumpas ir aštrus viršininko balsas j 
jam atkerta: (

“Koks velnias tau pasidarė? Atgal, savoj 
vieton!”

Bet tuomet išsiveržia Prigimimo balsas ir' 
skamba taip garsiai, kad ūžia laukai.

“žmogžudžiai!“ šaukia piktažodžiaujan
ti gerklė ir vis atkartoja: ''žmogžudžiai, 
žmonių žudytojai. Išmušt juos visus, kaip 
šunis!”

Mes pašokom visi sykiu, tartum elektros 
užgauti... tie žodžiai pas mus visus buvo ant 
galo liežuvio...musų visų mintis išsiliejo vie- 

, nu garsiu pasakymu... tai buvo jau paskuti
nis kantrybės laipsnis, ta mintis turėjo išsi- 

: veržti... ir išsveržė... suskambėjo vsi laukai.!
-1 • In-a'CO laimu. m gvnau vienio,

Tu ziurek, kas tau priguli, mes x ei gn*-j purįe išliko sveiki? Apie tai tik gyvieji te- 
dim astrų kapitono balsą... bet dabar mes ~n0 
jau matom, kad tas yra veltui... kapitonas! Tr’ 
yra kvailys, jis jau pralaimėjo partiją... 
matau, kad vyresnysis kareivis išsitraukė [ 
jau durtuvą... kapitonas stovi prieš jį su re
volveriu rankoj ir duoda Įsakymus... karei- [ 
vis smogia jam šautuvo kulbe galvon r jis 
krinta nė balso neišdavęs... kareiviai sukilo 
iš apkasų ir bėga... “žmogžudžiai!” jie šau- 

I kia. “žmogžudžiai! Mušt juos!”
Ir dabar tam sumišimui nesimato galo... 

Aš jaučiuos jau iš proto išėjęs... Kur aš esu, 
nežinau... Man rodos, kad aplink manęs ėda
si ir draskosi plėšrus žvėris... su žvilgančio
mis, kraujagodingomis akimis ir putojan
čiais nasrais jie užpuldinėja vienas ant ki
to ir žudo...

Aš pašokau ant kojų ir bėgu, bėgu pats 
nuo savęs. Bėgdamas per apkasus ir duo
bes aš suklumpu... po kojom maišosi išmėty
ti ginklai ir lavonai. Aš jaučiu, kaip į kietas 
jų galvas atsimuša mano kojos — tai jų šal
mai... kiti, rodos, dar gyvi... jų rankos grie
bia man už kojų... Ir niekur nėra jų galo. 
Iš vieno lauko išbėgi, į kitą pataikai... visur 
lavonai... Ne, jau nebėra kur bėgti — visa 
žemė lavonais užklota.

Nejaugi visa žemė ekspliodavo? Nejau
gi gyvų žmonių nebeliko. Nejaugi kiekvie
nas žmogus tapo tos ekspliozijos sudrasky
tas?...

Kaip ilgai aš bėgu?... Mano plaučiai jau 
baisiai švilpia... aš girdžiu net kaip kraujas 
muša smilkiniuose... oi, kaip sunku... kvapo 
trūksta... aš krintu ant žemės ir mirštu... 
mano akįse tik raudona... aš skęstu į krau
ją... jau man galas... pilnos akįs, pilna bur
na kraujo...

Staiga pasirodo šviesa... saulutė jau aug- 
štai patekėjus... O, suprantu: aš sapnavau. 
Prisigyvenus dienos įspūdžių, nakčia vaiz- 
dinasi karės pragaras...

Bet aš jaučiu, kad per mano ranką lyg kas 
teka, lyg šiltas vanduo. Aš pakeliu ją prieš

I
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darbus, kokių pasaulis dr 
negirdėjo. Todėl airiu “vy
čiai” išgirdę apie tą “bilių”' 
sušuko, jog vartosią ginklus, 
jei tas bilius pereitu. Ar-gi 
tas neparodo, jog už jų kata
likiškų įstaigų sienų slepiasi 
kas tai tokio nepaprasto, 
tamsaus!..

Kaip žinoma, Ispanija yra 
katalikiška viešpatystė. Štai 
ką matė ir papasakojo vie
nam anglų laikraščiui, grį
žęs iš Ispanijos, metodistų 
misijonierius:

“Ispanijoj kiekviename1 
didesniame mieste yra vai- ! 
kams prieglauda. Tėvas ar-j 
ba, abelnai moteris ar mergi
na gali ten atiduoti savo kū
dikį, dagi neduodami sužinot 
kas jie tokie do vieni. Sto
rame prieglaudos namo mū
re, iš lauko pusės, yra inmu- 
rytas automatiškas lopšys, 
Į jį indėjus kūdikį lopšys 
ęervirsta ir įsileidžia į vidų.

ėvai tuo tarpu prasišalina 
palikdami tik raščiuką ar 
kūdikis krikštytas, ar ne. 
Tos prieglaudos yra po kuni
gų globa. Tokiose prieglau
dose paliekama kas metai 
po 8000 kūdikių, kurių iki 7 
metų yra apie 300. Kūdikiai 
turi visai menką priežiūrą ir 
daugybė jų išmiršta.” Tai 
kas darosi katalikiškose šaly
se!

A. Booben.

!
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LENKŲ POETAI KARĖJ.
Lenkų laikraščiuose nuo

lat skelbiami vardai profe
sorių, rašytojų, mokslinin
kų, dalyvaujančių karėje 
kaipo liuosnorių. Lenkų le- 
gijonan įstojo Jonas Kaspe
ravičius, senas ir vienas iš 
žymiausių lenkų poetų. JĮ 
pasekė ir kiti. Lenkų legi- 
jonistų eilėse randasi šie ta
lentingi ir pagarsėję lenkų 
rašytojai: Sieroševski’s, Vy- 
žikovski’s, Danilevski’s, Na- 
ležinski’s, Struga, Žulavs- 
ki’s ir kiti, kurių dėlei kons- 
piratyviškų priežaščių, var
dai negali būt skelbiami.
NUSKANDINO VOKIE

ČIŲ NARDOMĄJĮ 
LAIVĄ.

Pereitoj sąvaitėj Olandi
jos pakrašty anglai nuskan
dino dar vieną vokiečių nar
domąjį laivą. Tą darbą at
liko anglų naikintojas “Bad- 
ger.” ________

VOKIEČIAI PAĖMĖ 
13,500 RUSŲ.

Berlynas praneša, kad bė
gi je trijų sąvaičių vokiečiai 

__ ,______ ,___ _______ paėmė Lenkijoj 15,500 rusų 
, Į tijonas vadina parapijonus nelaisvėn, 30 kanuolių ir 39 
į, i gyvuliais, kada tie nenori kulkasvaidžius.

reiškia

sapnus

I

I
I

I
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dabar

— Na?
— Tas reiškia, kad zakris-

—H

Kažin, ar saulė vis dar tebešviečia ant 
i musų?— ar jie vis dar taip linksmai tenai 
gyvena, kai būdavo musų laikuose? Ka- 

; žin, ar mano pati atsimena dar apie mane 
■ — ir mano vaikučiai — ar jie da neužmiršo 
j savo tėti? Jie tuomet buvo tokie mažučiai 
— ateis kitas vyras ir jie tą kitą vadins tė
vu... 0! kaip aš norėčiau dabar juos pama
tyt, nubučiuot juos — ir savo žmoną — ji 
buvo dar tokia jauna, tokia daili moteris... 
Bet ne, mes jau perskirti ant visados... Šei
myna išvardyta... ir tai vis dėl tėvynės labo... 
Bet ar geriau dabar musų tėvynei?... Ar 
geriau dabar mano žmonai ir vaikams? Ar 
geriau kitoms moterims, kurių vyrai guli 
šitoj grabėj? Ar geriau dabar bus tiems 
tūkstančiams darbininkų, kurie parėjo iš 
karės be kojų, be rankų? Ar geriau tiems,

Mes jau po žeme.
„ i Ir tu. ponas filozofe, kuris sakai, kad nu- Q Q i *

; mirti už tėvynę yra garbė, eik šen ir gulk 
su mumis į šitą grabę. Daugiau bus tėvy- 

i nei garbės!

PAVASARIO PRADŽIA.
I

(Skiriu draugei K. Vas—tei).
I L

i Šiaurys pradingo, saulė pakilo, 
Pranyko šaltis, oras atšilo, 
Sniegas sutirpo, upės banguoja, 
Nors pliki medžiai dar nelapuoja.

Lauko žiedelis šypso pražydęs, 
Džiaugias saulutę skaisčią išvydęs.
Linksminas paukščiai, ir vikriai skraido, 
Orą pripildo skambančia gaida...

Jaunas miškelis puikiai žaliuoja, 
Kvepiančiu oru tyliai kvėpuoja. 
Pavasarinis pučia vėjalis,
Linksmina širdį, praein vargelis. 
Visur gyvybė užviešpatauja 
Ir sieloj jaučiam gyvybę naują...

II.
Jau augmenįs pumpurą žaliąjį leidžia, 
Ir kvapą malonų aplinkui paskleidžia; 
Tas kvapas gaivina senelį ir jauną, 
Paukšteliai ir musios — visi atsigauna... 

Ir kas-gi nemėgia pavasario orą? 
Ir pilkos bitelės išbėgę į sodną 
Tupiasi ant medžio, ir jieško žiedelio, 
Kad prinešus medučio, dėl vargšo žmogelio..

Mergaitė daržely sukaitusi kruta, 
Apžiūri pernykštę žaliuojančią rūtą; 
Kuri tiek iškentus nuo šalčio ir sniego, 
Atrodo žalesnė, nebodama nieko...

Antai ir artojas jau ima už arklo 
Ir deda bėriukui pavalkus ant kaklo. 
Jis eina į dirvą, kad žemę suarti, 
O paskui suarus, kad sėklas pasėti. 
Ir rudenio laike, kad džiaugsmo sau gauti, 
Iš prakaito, triūso, kad pelną turėti...

J. J. Strazdelis.
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IŠGELBĖJO ANT EŽER 
11 ŽMONIŲ.

Milwaukee, Wis.— 
Michigan ežero pereitoj s 
bato j išgelbėta 11 darbinin
kų, kurie dirbo po vandeni 
už mylios nuo krašto. Kilus 
audrai jiems visiems gręsė 
mirtis. Pereitais metais 2 
darbininkas tenai jau žuv

IŠPLĖŠĖ BANKĄ.
Vakaruose, Wash. valsti 

joj, Sedro-Wooley miestel 
5 plėšikai išplėšė bankų, pa 
griebdami $20,000 pinigų 
Bėgdami jie nušovė vien 
vaiką ir sužeidė du vy 
Gyventojai apsiginklavę plė 
šikus išsivijo ir 4 jų jau nu
šovė, bet penktas dar slaps
tosi. Pas užmuštus atrasta 
tik $3,000.

REVOLIUCIJA JUODVE 
DŽIŲ REPUBLIKOJ.
Ant Haiti salos, Haiti 

publikoj kilo revoliucija 
Pereit j są vaite j Washingt 
ne gauta žinia, kad revoliu 
cijonieriai traukia 
Port au Prince, kuris yra 
vyriausiu republikos miestu, 
valdžia nesitiki atsilaikyti. 
Prezidentas Zamor pabėgo 
ir pasislėpė ant olandų lai 
vo. Suvienytos Valsti j 
tuojaus nusiuntė tenai d 
savo karišku laivu.

Danforth, Maine.— Sp 
lių 27 d. čia iškrito pi 
sai sniegas per 10 colių 
rūmo.

Ankstybas sniegas pri 
rė ūkininkams (farm 
riams) nuostolių. Daugu 
ma nebuvo nukasę bulvių i 
nespėjo nuvalyti javų, sni 
gas dabar daugybę darž 
vių sunaikins. Ūkininką 
labai nusiminę.

Kunigo švoge

Meldžiu draugų iš Mi 
mont, Wash. pranešti k 
link darbo. Jau kelin 
mėnuo kaip dirbu po 15 vai 
savaitėje. Aresas:

K. Kensgaila, Box 514, 
So.Milwaukee, Wis.
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REIKALAUJA, KAD CO
LORADOS KASYKLOS 
BUTŲ UŽDARYTOS.

Senelė Jonės ir Amerikos 
Darbo Federacijos atstovas 
James Lord buvo nuvykę 
pereitoj sąvaitėj į Washin- 
gtoną ir prašė Wilsono, kad 
jisai uždarytų Colorados 
kasyklas, jeigu jų savinin
kai ilgiau da nenorės taiky
tis su darbininkais tokiomis 
išlygomis, kokias pasiūlė fe- 
deralė komisija ir ant ku
rių darbininkai sutinka. Be- 
to senelė Jonės prašė prezi
dento, kad jis neatšauktų iš 
Colorados federalės kariu- 
menės pakol streikas nebus 
pabaigtas, nes kompanijos 
dabar mokina savo skebus 
šaudyt ir jei tik federalė ka- 
riumenė pasitrauktų, sam
dyti kompanijų žmogžu
džiai vėl pradėtų skersti 
streikuojančius darbinin
kus.

Prezidentas paskui teira
vosi su generaliu prokuro
ru, ar turi jisai teisę užda
ryti kasyklas, jeigu žmonės 
to reikalauja. Ką prokuro
ras atsakė, laikoma slapty-; 
bej.

Uždarymo Colorados ka-; 
sykių reikalauja ir tūli Wa-i 
shingtono valdininkai. Jie 
pataria stačiai paimti tas; 
kasyklas i valdžios rankas. Į

Bet Colorados gubernato-; 
rius Ammons, pagarsėjęs j 
jau kaipo didžiausis anglies 
baronų apgynėjas, labai 
tam priešingas. Jis išgir
dęs, kad prezidentas svars
to kasyklų uždarymą, mušė; 
jam telegramą, protestuoda
mas prieš toki žingsni. Jis 
sako, kad prezidentas gali 
drąsiai atšaukti federalę 
kariumenę, o tvarką jis pats 
palaikysiąs. Prie to jis iš
niekina senelę -Jonės ir dar
bininkų atstovus, sakyda
mas, kad tie negalį apie Co
lorados reikalus kalbėti, nes 
jie nieko nežiną.

BOMBA SUGRIOVĖ NA
MUS.

Montreal, Kanada.— Spa
lių 22 dieną ant Frontenac 
gatvės, po No. 537, ištiko 
baisi ekspliozija. Namo sie
nos likos išvarytos iš vietos 
ir lubos sukrito žemyn. Vie
nas nežinomas vyras ir vie
na žydelka likos užmušti, 
kuomet du kiti sužeisti mir
tinai, o keliatas lengviau. 
Ekspliozija buvo taip smar
ki, kad sudrebėjo visa apie- 
linkė ir kitoj gatvės pusėj 
išbirėjo langų stiklai.

Sugriautas namas buvo 
apgyventas daugiausia sve
timtaučių, kaip ir visa Fron
tenac gatvė. Keliom dienom 
prieš tai tenai buvo didelė 
muštvnė tarp rusų ir austrų 
kurie nuolat ginčijosi dėl 
karės. Iš pradžios policija 
manė, kad sąryšy su tais ne
sutikimais ir šita bomba bu
vo padėta. Paskui vienok 
išsidirbo kitokia nuomonė. 
Daugels lenkų dirbą prie to
kių darbų, kur vartojama 
daug dinamito, ir jie turį pa 
protį tankiai nešiotis dina
mitą kišeniuose ir saliunuo- 
se rodyt. Taigi dabar poli
cija yra tos nuomonės, kad 
numestas dinamto šmotas 
galėjo eksplioduoti netyčia.

Yra ir kitokia teorija. 
Tame name gyveno žydas 
kepėjas, vardu Jurinsky. 
Beto, Montreale yra da žy
dų kepėjų unija. Tarp tos 
unijos ir Jurinskio ėjo dide
lė kova. Ir vienas lenkas 
policijai jau tvirtina, kad 
tą bombą pakišo kepėjų uni
ja, idant sunaikinus Jurins
kio biznį. Nuo ekspliozijos 
žuvo ir Jurinskio pati. Ei
na tardymas. Montreal mie
stas labai sujudintas.
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REDAKTORIUS GAVO 
BOMBĄ.

New York.— Kroatų lai
kraščio ”Narodni List” re
daktoriui Steponui BrozoVi- 
čiui prisiųta ekspresu bom
ba. Redaktorius pažino 
bombą ir atidavė ją polici- 

——- neatidarydamas 
Prie bombos bu-

jai, visai 
siuntinio, 
vo įdėta ir numeris to ”N. 
L.”, kur buvo rašyta apie 
nužudymą Sarajeve Austri
jos kunigaikščio Ferdinan
do.

Sąvaitė pirm to. minėto 
laikraščio redaktorius buvo 
gavęs grasinimą mirtimi už 
užtaravimą Austro-Vengri
jos valdžios. Laiške buvo 
pasakyta: ”Atsimink. tu
gini Austriją, todėl brau
ningas tau užmokės, kaip jis 
užmokėjo tam niekšui Fer
dinandui Sarajeve, nes Ser
bijos priešams nėra kitokio 
vaisto, kaip tik bomba ir 
brauningo šūvis kakton.” 
Pasirašo: ”Gavril Pricip
2-rasis.” Tokiu vardu buvo 
serbas, kuris užmušė Sara
jeve Austrijos kunigaikštį 
Ferdinandą.

PASIUNTĖ SAVO ŠEIMY
NĄ I DANGŲ.

St. Louis, Mo.— Tūlas 
Scott Stone, dievuotas žmo
gelis, turėjo pačią ir ketver
tą vaikų, bet įsimylėjo į ki
tą moterį ir sutarė su ja bė
gti. Bet nenorėdamas pir
mutinę savo žmoną palikti 
su vaikais be duonos, nuta
rė... pasiųsti ją į dangų. Ir 
vieną gražią naktį, visiems 
sumigus, jis išlipo iš lovos, 
atsinešė 10 bruselių dinami
to, kurį jau iš kalno buvo 
parūpinęs, sudėjo jį mieg- 
“uimy ir išvedęs fiuzą lau
kan išsprogdino jį. Eks- 
Miozija uždegė namą ir po 
>tone’o šeimynai neliko nė 
ženklo. Apie baisų to die- 
vuočio darbą niekas nežino
jo-

Pagyvenęs kiek laiko su 
kita moteriške Stone persi
skyrė, ir pasidavė kariume- 
nėn. Dabar jis prie to visko 
prisipažino ir tapo areštuo
tas.

PIRMUTINIS SNIEGAS.
Maine valstijoj, apie 

Rumford Falls ir Rangeley 
Lakęs pereitoj sąvaitėj jau 
snigo sniegas.

Tą pačią dieną snigo ir 
New Yorko valstijoj apie 
Interlaken miestelį. Tai 
pirmutinis šįmet sniegas.

KELEIVIS B

Paj ieškojimai
Pajieškau Kazio Pilkio, fotografis- 

to, kuris dirbo pas mane Hartford, 
Con. apie 10 mėnesių atgal. Man ne
sant namie paėmė 2 aparatu (keme- 
ru) ir pinigus ir prasišalino. Jei no
ri tai atsiteiski geruoju, nes kitaip 
vis viena surasiu, nors ir pragare pa- 
sislėptumei. Bet jei atsiteisi neturė
siu nieko prieš jus.

S. Bayer,
P. O ,BOX 83, Broad Brook, Conn.

Pajieškau brolio Kazipiero Sinke
vičiaus apie 15 metų kaip Amerikoj, 
pirmiau gyveno Kanadoj; apie 7 me
tai kaip atvažiavo iš Kanados į Bosto
ną. Dabar 7 metai kaip jokios žinios 
negaunam. Paeina iš Suvalkų gub, 
Naumiesčio pav, Ziplių gmino, Pet- 
kuniškių kaimo. Meldžiu pranešt lai
šku jis pats ar kas kitas už ką busiu 
labai dėkinga. Turiu svarbų reikalą. 

(47)

Pajieškau Agnės čelkanytės — Ži- 
laitienės. Paeina iš Kauno gub, ir 
pav., Veliuonos vai, Pakalniškių kai
mo. 4 mėnesiai atgal, girdėjau gy
veno East Angly, Col. Meldžiu jos pa
čios ar ją žinančių duoti žinią. Ga
vau iš Lietuvos laišką su svarbiom 
naujienom. , (45)

Peter Chelkanity,
64 Walley str, VVallingford, Conn.

REIKALAUJAMA 50.000 VYRŲ IR 
MOTERŲ PIRKĖJU IR AGENTŲ 

PO VISAS SUV. VALSTIJAS.

A. Pečiukaitienė,
510 S. Paca str., Baltimore, Md.

Pajieškau savo pusseserės Augeni- 
jos Beraititės; Kauno gub, Šiaulių 
pav, Ubiškio miestelio. Girdėjau, kad 
atvažiavo iš Lietuvos birželio mėne
sy, lai atsišaukia pati ar kas ją žino 
malonės pranešti už ką busiu dėkin
gas:

, Jonas Tuzinas,
22 KNOX str, LEW1STON, ME.

Pajieškau pusbrolio Antano Mele- 
nio; Kauno gub, Panevėžio pav, Su
bačiaus par, Butėnų sodžiaus. 7 me
tei nesimatėm. Turiu labai svarbų 
reikalą. Kas praneš busiu labai dė
kingai.

Banifatus Čerauka,
31 Bunker avė, Brockton, Mass.

E X T R A !
Pajieškau gero ir atsakančio Be- 

kerio, kuris mokėtų gerai ir atsakan
čiai kepti juodą duoną arba rye Bread. 
Ir kad galėtų kepti visokius keikus, 
donaeus biskuitus ir šiaip visokius pa
jus ir taip toliau. Meldžiam tuojaus 
atsišaukti bile kokios tautos, tokiam 
žmogui bus gera ušmokestis.

JUOZAPAS INČIURA.
P. O. BOX 236, Lewiston, Me.

Fontaninės plunksnos pargabentos 
iš Austrijos geriausios, kurios pačios 
pritraukia rašalą, kaina 25c. 100 gra
žiausių visokių atviručių su pasveiki
nimais — 60c. Magnesinės sierčikinės 
kurios uždega cigarą be degtuko arba 
reikale pašviečia, kaina 25c. 
suokifc:

I. K. MATCHULIS.
P.O.Box 365. Two Rivers, Wis.

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

3251 Normai avė., Chicago, UL 

Kasierius — Vincas Puplauskas,

922 — 35th place, Chicago, UL 
Susirinkimai atsibuna kas paskuti

nę sųbatą kiekvieno mėnesio, 7 JA 

valandą vakare, ” Aušros” svetiiaė 
je, po No. 3149 S. Halsted st. Meti
nis susirinkimas pripuola sausio mė

nesi j. Bertaniniai: Balandžio ir Spa
lių mėn. Pusmetinis Liepos mfa.

Adri- 
(47)

Pajieškau Prano Brangaičio Garlia
vos par, Suvalkų gub, pernai metais 
gyveno Hartshorne, Okla. Jeigu žinot 
kas jį, prašau duoti žinią: 

Jonas Brangaitis, 
BOX 92, Hooversville, Pa.

Pajieškau apsivedimui merginos 
tarp 20 ir 30 metų, kuri turėtų bent 
kiek pinigų. Aš esu 26 metų, gerai 
galiu rašyt. Merginos norinčios pla
čiau susipažint malonėkit prisiųst sa
vo pavekslą ir susirašyt šiuo adresu: 

Jonas Jurkevičius, 
2g Henry str., New York, N. Y

REIKALINGAS VIRĖJAS — 
KLKORILS

t V ieta ant visados, mokestis gera. 
Norintieji tą darbą užimt, kreipkitės 
tuojaus šiuo adresu:

J. PETERSON.
307 .4th st. So. Boston. Mass.

Pajieškau savo draugo Vladislovo 
Račkauskio; Kauno gub., Šiaulių pav., 
Kuršėnų par., Beršvos kaimo. Metai 
kaip gyvena Amerikoj. Jis pats ar 
kas jį žino meldžiu pranešti:

W. Bertaševičius,
BOX 251 Rumford, Me.

Pajieškau brolių Juozo ir Miko Ei- 
dukinų; Suvalkų gub., Kalvarijos pa
vieto, Nadnemensko gmino, Medžiu
kų kaimo. Seniau gyveno Broadway 
Bavone, 18 metų Amerikoj. Meldžiu 
atsišaukti: ,

Peter Eidukinas, 
Minersville, Pa.

Pajieškau savo brolio Juliaus Jake
lio; Vilniaus gub., Trakų pav., Maksi
mų kaimo. Meldžiu atsišaukti:

V. Jakeliutė,
11 Spruce str., ,So. Manchester,Conn.

JIFŠKAU DARBO čeverykų dirbtu- į 
vėj (shoes shope), galiu dirbti repid i 
steacher, model M. Kas iš draugu ži- • 
notumėt kur galima gaut tokis dar- ' 
bas, malonėkit pranešti, visos išlaidos į 
kurios butų padarytos jūsų katama-! 
vime bus su padėka atligintos. (46) i 
, John Stonis,
95 Lowell str, Boston, Mass.!

Pajieškau pabėgusio vaikino Vac- 
Icvr v «UU^.,
pėdų augščio, laibas, truputį susilin- 
kęs. Jisai pabėgo nuskriaudęs manę 
ir mano draugą. Akis jo rudos, nosis 
trumpa ir riesta, plaukai tamsiai gel
toni ir užpakali kiek apiplykę; žan
dai rausvi ir turi dusulį, tankiai kosa. 
Pabėgo rugsėjo 2 d. Paeina iš Pane
vėžio miesto. Kas apie jį praneš 
gaus $5.00. dovanų (45)

Izidorius Danielius, 
918 W. 33-rd str, Chicago, III.

JIEšKAU DARBO Barzdų skutyk- 
loj (barbernėj). Esu gerai išsilavi
nęs tame darbe ir atsakantis darbinin
kas. Kam reikalingas tokis darbinin
kas atsišaukit.

W. Glugods,
15 llilder str.. Glen Carnegie, Pa.

CHICAGO. ILL.
Pigus ir greitas patarnavimas.
Pigiai ir greitai patarnauju su ma

šina (automobiliu) laike vestuvių kri
kštynų, pagrabų, ir kitokių reikalų už 
labai žemą kainą ir visada ant laiko 
galima prišaukti. Adresas:

DAN L. KISSE,
3130 W. Harrison st.. Chicago. III.

Teieponas Garfield 2468.

DRAUGYSTE BV. PETRO Na. 1 
Tava of Lake, Chicago, IR

Valdyba.

Pirmininkas — Steponas Morkaaaa 
1645 W. 47th sL, Chicago, flL 

Pagelbininkas — Konstantas IovaM^i 
4600 S. Paulina st, Chicago, UL 

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

Finansų raštininkas—P. Urrarii—a 
4503 S. Hermitage avė, Chicago^ E| 

Kasierius — A. BĮ instrupia,

4501 Hermitage ave_ Chicago^ A 

Susirinkimai būna kas antra 80* 
dėldienį kiekvieno mėnesio 1 vaL pa 
pietų bažnytinėj svetainėj, Av. Potea 
neprigulmingos parapijos, 4MA AB 
So. Marshfield avė, Chicago, Dl.

IR

gyveni- 
turi 3

Pajieškau M. Stalmoko. Kaunietis, 
Telšių pav., Gardžių oar, Macaitių— 
Mesiedių kaimo. Kas jį žinote .bukit 
malonus pranešti.

, Juozas Lukas,
P.O.BOX 255, Girardville, Pa.

pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 20 iki 30 m. ir kad butų mergina 
rimta ir protinga. Aš esmi 25 m. ir 
turiu atsakantį darbą. Norinčios pla
čiau susipažint, malonėkit kreiptis 
laišku šiuo adresu:

O. B.
46 Cortes str, Boston, Mass.

Pajieškau Prano Dagio; Kaunietis, 
Ukmergės pav., Ušpalių par., Kau- 
niukų sodž. Pirmiau gyveno Shenan- 
doah, Pa.

Jurgis Vaškelis
830 W. 33 place Chicago, III.

Pajieškau draugo Kazimiero Baniu
lio; Kauno gub. ir pavieto Eriogalos 
vai., Vesbutų kaimo. Girdėjau gyve
no Philadelphia. Pa., 13 metų kaip 
gyvena Amerikoj. Meldžiu atsišauk
ti arba žinančiu pranešti už ką busiu 
labai dėkingas: ,

Benediktas Alešiunas,
523 S. Paca str., Baltimore Md.

Pajieškau draugų Petro Čekanausko 
ir Antano Varanavičiaus iš Kauno 
gub., Kuršėnų vagzalo. Turiu svar
bų reikalą. Malonėkit jie patįs ar 
kas juos žino pranešti: (45)

Stanislovas Čekanauskas,
122 Broadvvay So. Boston, Mass.

Pajieškau Jono Savokaičio; Suval
kų gub., Vilkaviškio pav., Gražiškių 
par., Skardupių kaimo. Keli metai 
atgal matėmės Mt. Karmel, Pa. Vėliau 
jis persikėlė New Yorkan prie kokio 
ten advokato, kuris veda bylas su 
kompanijomis. Mieli draugai labai 
nužemintai meldžiu kas jį žinote ar
ba jį patį atsišaukti. Didelį turiu 
reikalą.

, S. česnavičius, 
BOX 293, Christopher, III.

Pajieškau savo vyro Aleks. Valin- 
skio ir sunaus Alberto, norėčiau su
sižinoti ir kviečiu pas save atvažiuo
ti, jeigu dar gyvas, malonėkite atsi
šaukti ar kas jį žino malonėkit prane
šti už ką busiu labai dėkinga (47) 

Magdelena Valinskienė, 
1317 E. 31 str., Tacoma, Wash.

Pajieškau dėdės Vilimo Stankevi
čiaus. Daugiaus 20 metų Amerikoj. 
Paeina iš Vilniaus gub., Trakų pav., 
Nemunaičio par., Užupių sodžiaus. 
Malonės atsiliepti:

Wm. Baranauskas,
195 Well str., Scranton, Pa.

Pajieškau brolio Povilo Mikalaus
ko. pasivadinęs (Paul Miller); Kauno 
gub, Panevėžio pav, Smilgių valse. 
Pirmiau gyveno Los Angeles, Cal. 
Turiu svarbų reikalą, malonės 
liepti:

Jonas Mikalauskas. 
3545 S. Emerald avė, Chicago, III.

atsi-

BENTLEIV1LLE, PA.
L. S. S. 101 kuopa, Bentleiville, Pa, 

» .ol- **• Lapkričio (Novembev), 1914
lavo Juozapavičiaus, 19 metų amž, 5 j Lietuviškoj svetainėj statys ant sce- 

............... ‘ nos veiksimų teatrą ^AMERl- 
! K A PIRTYJE" Lošimas prasidės 8 
i vai. vakare. Taigi užkviečiam visus 
j lietuvius atsilankyti kaip iš aplinki- 
i nes, taip ir iš toliaus. Nes pirmą 
i kartą 101 kuopa surengė tokį puikų 
| teatrą. Bus ir šiaip visokių pamargi- 
| nimų, kaip tai: Deklamacijų ir mono- 
■ logų. Meldžiam nuoširdžiai atsilan- 
• kyti. Teatro Rengėjai.•

PARSIDUODA NAMAS 
PULRUMIS.

Parduodu namą ant šešių 
inų, kiekvienas gyvenimas 
kambarius ir virtuvę. Namas randos
atneša $63 į mėnesį. Namas geroj 
vietoj, karas prieina prie pat namo. 
Taipgi parduodu ir Pulrumį, 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.

Pajieškau lietuvių iš Louisiana val
stijos iš Benville apylinkės, Parish 
pavieto, tarp miestų Liberty Hill ir 
Benville, North Louisiana. Meldžiu at
sišaukti su paskuba (45)

K. K.
So. Milwaukee, Wis.BOK 514 ,

Pajieškau apsivedimui merginos ar
ba našlės nuo 20 iki 30 m. senumo. 
Aš esu 30 m. amžiaus. Turiu gerą 
darbą. Atsišaukę su paveikslais, kiek
viena gausit atsakymą , (46)

B. U. P.
3802 Beech str., Indiana Harbor, Ind.

Pajieškau draugo, kuris paeina iš 
Rubulių sodos, Kauno gub., Telšių pa
vieto, Kartinos valščiaus ir parapijos, 
jis pats ar kas 
nešti.

jį žino malonės pra-
(46)

John
Winscell Mine,

Grundulis,
„ Benton, Wis.

STOUGHTONIEČIAMS GERA 
NAUJIENA.

Šiomis dienomis Stoughtone atsida
rė lietuviška berbernė. Skuta švelniai, 
kerpa dailiai ir pigiai. Britvas paga- 
landa aštriai ir naujas pigiai pardavi
nėja. Adresas: (46)

K. VALENTUKEVIČIUS,
20 Summer str., Stoughton, Mass.

$25.00 DOVANŲ.
Tam kas prisius man žinia kur ran

dasi mano draugas Vaclavas Kundro
tas (jis vadinasi ir Kiškioniu). Girdė
jau gyvenąs So. Bahlleham, Pa. ir iš 
ten išvažiavęs į Alabamos valstiją.

Praneškite tik, kad jį žinote, o aš 
nuvažiuosiu ir kai suteiksite jo adre
są, tuomet aš atlyginsiu viršminėtą 
sumą.

Ch. Ka—y, 
Stoughton, Mass.

Pajieškau dėdžių Jono ir Kazio As- 
trampskų, abudu pirmiau gyveno 
Scranton, Pa. Paeina iš Vilniaus gub., 
Trakų pav., Jėzno vai., Vanagų sodž. 
Nemajūnų par., Kas apie juos žinot 
arba jie patįs atsliepkite:

Feliksas Gaciavičia,
15 Riverside Drive, Northampton, 

Mass.

Pajieškau Boleslovo Narbučio, ir 
Veronikos Janušaičiutės; Kauno gub., 
Ukmergės pav., Ušpalių par., Gaiga- 
lių kaimo. Antri metai Amerikoj. 
Meldžiu atsišaukti:

Kazimieras Budreika, 
1331 Wood str., Philadelphia, Pa.

Pajieškau Kazimiero Panparo; Kau
no gub., Šiaulių pav., Gražaičių sodž. 
4 metai Amerikoj. (46)
, B. Panparas,
BOX 215, Westmareland, N. Y.

BROOKLYN, N. Y.
Apšvietos Draugijos narių atydai.
Gerbiamieji:— Norint permainyti 

adresą, ant kurio eitų organas, visa
dos malonėkite kreiptis pas draugijos 
raštininką, o tas palieps mums per
mainyt. To nepadarius mes jokiu 
budu negalim adreso permainyt. To
dėl malonėkit tos tvarkos prisilaikyti.

Su pagarba
"Keleivio" Administracija.

NEPRALEISKIT PROGOS.
Parsiduoda Bučernė ir Grosernė 

apgyventa lietuvių, lenkų ir austrijo- 
kų, ant Main st. ant pat kampo ir 
netoli lietuvių Bažnyčios. Biznis ne
mažas, turiu kelis šimtus kostumerių. 
Parduodu dėlto kad neturiu sveika
tos. (47)

Adresas:
CH. WALTNER,

Oglesby, Illinois.

FARMOS.
Didžiausioj Lietuvių kolionijoj gali

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

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

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

A. ZABELA,

Lake C o., P. O. Bos 1, Peacock, Mich.

TĖVYNES MYLĖTOJŲ Ne. 3 
Town of Lake, Chicago, HL

Tėvynės Mylėtojų Draugystis Ne B 
ant Town of Lake, Chicago, IR su- 
sirinkimai atsibuna kiekvieną ptMV 
nedėldienį mėnesio 12 vai. dioag, At 

J. Bieržynsldo Salėj, kampas 46 k 
Paulina sts.

Valdyba.

Prezidenas A. J. Bieržynskis,

4600 S. Paulina st, Chicago, BL 

Vice- prez — F. A. Misius,

5235 S. Bishoff st, Chicago, IR 
Prot. raš. — K. A. čiapas,

1736 W. 47th st, Chicago, IR 

Turtų rašt. — A. J. Kareiva,

1805 W. 46th st, Chicago, EB 

Kasierius K. K. Strzyneckis,

4612 S. Ashland avė, Chicago^ HL 
Užžiurėtojas org. Mataušas SilIraHU.

3231 S. Halsted st, Chicago, IIL

LIET. PASILINKS.-DRAUGItlAE 

KLIUBAS.

Indiana Harbor, Ind.

Prezidentas — S. J. Barzdys,

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

2120 —137th st, Ind. Harbor, hri, 

Prot. Rašt — B. R. Yasulis,

2113—137 st., Indiana Harbor, lai 

K ierius — Antanas Mikalocz,

2112—137 st, Indiana Harbor, brik 
Turtų rašt— Pranas Budis,

Room 22 Palace Hotel,

. Indiana Harbor, lad.
Maršalka — Konstantinas Baltinta 
3525 Deodar st., Indiana Harbor, laE 

Susirinkimai atsibuna nedėHoasll 

po 15-to kožną mėnesį 1-mą valaadl 
po pieų, Tony Mikalocz salėja, 

2112 137th st, Indiana Harbor, !■&

FOTOGRAFISTŲ ATIDAI.
Parsiduoda fotografiška studija su

vis pigiai. Ši vieta yra apgyventa 
nuo 40 metų įvairių tautų. Daugiau
sia lietuvių, lenkų ir slavokų. Vieta 
yra labai daili ir didele. Viskas su
taisyta pagal naujausios mados; taip
gi biznis eina labai gerai ir visokių 
įrankių arba mašinėrjų yra įvalias, 
nes pirmiaus laikiau 2 studijas, o da
bar iš tų dviejų padariau vieną. Pa
sigerino gyvenimo sanlygos ir niekad 
nemislyčiau parduot, jeigu nebūtų 
privertus priežastis ligos jau antras 
mėnesis kaip negaliu dirbt, o prižiū
rėt neturiu gerai kam. Tad malonė
sit atsišaukt arba atsilankyt šiuo ad
resu: (48)

A. APONIKAS.
205 E. Centre str. Mahanoy City. Pa.

BALTIMORĖS 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 Sąvaitėj $1.00 ir $1.50. (45)

A. E. VILKAUSKAS,
601 S. Paca st, Baltimore, Md. 

C. & P. ’Phone: South 1411.

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)

PARSIDUODA BARBERNE
Senai apgyventoje lietuvių ir lenkų 

vietoj, parsiduoda labai pigiai iš prie
žasties ligos. (45)
4538 So. Honore st, Chicago, I1L 

Phone: Yards 3803.

DRAUGIJŲ ATIDAI
Mes išdirbame 

visokias drau

gijoms: Karū

nas, Vėlivas, 

Šarpas, Kukar- 

das. Auksinius 

ir kitokius Gu- 

zikučius. Ke

pures, Maršal

koms Parėdus 

ir t. t Mums

pavestus darbus atliekame gražiai, 

astakančiai ir pigiai. (47)

J. Aleksandra vi čia & Co.
1421 W. Division St, Chicago, IR

LIETUVIŲ DRAUGIJOS, 
KURIOS TURI 

"KELEIVĮ” Už ORGANĄ

LIETUV. MOKSLO DRAUGYSTE 
Pitsburgh, Pa.

LIET. NEPRIGULM. KLUBAS. 

Chicago, I1L 

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

Prezid. pagelb.— Jonas Simbelis, 

3253 S. Halsted st, Chicago, HL 

Prot rašt — P. Keniutis,

IALAIMINTOS LIETUVOS BB-TE 
Chicago, IR

Valdyba.
Prezidenas — Ed. Čepulis, 

2030 S. Peoria st, Chicago, 
Prezid. pagelb. — A. Tamkeviaa, 

1916 Canalport avė. 

Protokolų rašt — K. M

1616 So. Halsted st, Chi 

Finansų raštininkas — J. Sykelį 
5047 W. 3^ s t, Cicero^ Ik 

Kasierius — L. Kaspar, 

3131 So. Wentworth av, ChlcagUį EB 
Organizaorisu — A. TamkeviAia, 

1916 Canalport avė, ChicagOį BE

TAUT. LIET. DR-STE SVIEEOE 
ŽVAIGŽDE No. 1.

Town of lakė, Chicago, IR
Susirinkimai atsibuna kjakoĮMĘ 

antrą nedėldienį mėnesio CiplffM* 
Zotorskio Salėj, 4512 S. Wood afe

Valdyba.
Prezidentas — Augustas Barčiau 

5235 Bishop st., Chicago^ EB 
Vice-prez.— Jonas WasiIkewicMt 

4342 Paulina st., Chica«aJR 

Organo užžiurėtojas — Protok. 1 " 

tininkas Vlad. Szarlca, 

4508 S. Wood st,

Kasierius — Kaz. K. S

4612 S. Ashland avė.

Turtų rašt. — And. Giedrintas, 
4541 S. Hermitage ava, ChicagOb

KRUVINAS MAIŠTAS.
Jalopos mieste, Meksikoj, 

stovėjo dviejuose barakuose 
1,500 kareivių. Staiga vie
no barako kareiviai pakėlė 
maištą ir išėję pradėjo plėš
ti miestą. Generolas Perez 
su ištikimais kareiviais pra
dėjo maištininkus malšinti 
ir po dviejų valandų sunkios 
kovos juos išvijo iš miesto. 
Per tą kovą krito 180 karei
vių iš abiejų pusių.

J . VIENĄ DIENĄ 2 MEŠ
KOS ir 55 STIRNOS.

Bengor, Me.— Atsidarius 
medžioklės sezonui, pirmą 
dieną čia atvežta 2 meškos 
ir 55 stirnos.

DRG. GRIGAITIS VEDA.
"Lietuva” praneša, kad 

drg. P. Grigaičiui su Helena 
Brustein išduotas apsivedi- 
mo ”laisnis.”

Pajieškau draugo Kazimiero Stogio, 
pirmiau gyveno Brocktone. 92 Green 
st. Jis pats ar kas jį žino malonės 
pranešti:

Peter Kelulis,
877 Cambridge str., E. Cambridge, 

Mass.

Pajieškau savo pusbrolių r pussese
rės: Liudviko, Leonardo ir Juozapo 
Katauškių ir Jievos Berneckienės. Vi
si iš Telšių pav., Pavandenio par., Mil- 
vydiškių sodž. Pusbroliai pirmiau gy
veno Chicagoj.

Taipgi pajieškau savo kitų pusbro
lių, Jono, Nikodemo ir Juozapo Kuli- 
kauskių. Kauno gub. Telšių pav., 
Upinos parapijos^ įdaužos kaimo. 
Meldžiu atsišaukti:

P IC&t&uskis
2276 W. 6th str., Cleveland, Ohio.

REIKALINGOS moters ir mergi- 
nos dirbt guminius čebatus. Moka
ma alga ir besimokinančioms. Ypa
tingai mokančios dirbt guminius če
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.

| ‘"Keltini” skaitytojus.

KONVENCIJA SU RE
VOLVERIAIS.

Meksikos mieste 29 spalių 
buvo besivaidijančių pusių 
atstovų suvažiavimas, kad 
išdirbus planą taikos kon
ferencijai. Delegatai taip įsi
karščiavo, kad sustoję visi 
išsitraukę revolverius. Pu
blika spiegdama pradėjo 
bėgti iš salės.

AUKOS. 
Politiškiems kankiniams.

MANCHESTER, CONN.
Sarguno vestuvėse, užsiminus 

politiškus kalinius, ypač 
drg. Z. Aleksą, sudėjo aukų šie

J.
apie
apie
draugai:

A. Brazauskis $1.00; M. Brazaus- 
kiutė 50c.; J. Godziunas, J. Brazaus- 
kis.^Ad. Brazauskis, M. Gombelevičia,

J. Kibartas 15c. Viso $3.15*. 
Aukavusiems tariu ačiū!

J. Lukštas.

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-

B. Tamošaitis J. Šargunas po 25c.; TCSO negalima.
Su pagarba, 

"KeL" Administracija.

Užsisakyk tuojaus:

Jaunoji' 
Lietuva

Vienintelis savo rūšies 64 puslapių
Iliustruotas mėnesinis Lietui) 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; pusė 
metų $1.50; vienas numeris 25t

JAUNOJI LIETUVA”
4611 S. Pialiii S. CHep, III.

Ar turite nusipirkę grįžti se daugtilii pižl| piiilktif

So. Boston, Mass.28 Broadwav,

POEZIOS KNYGA?

*•

Jeigudane, 
tai skubėk!
Vlmi Iim$9s« 
VilMtai

Nestoriitii 

t|ia hm 
Tiria asatą 
Uhliaiaa.

T« tiifliaag.s bes gėrimus, 
Attiki kad tai liuoRieusis. 
Užjta skiesi), lailįs svietą

Pakili Eintis netikėta, 
Atgins noras, veikt, kovėti 
Reik tik kartais pasvajoti.
Graži, didelė, arti pustrečio šimto 
puslapių, su paveikslais, eilių knyga: •

Ta pati knyga gražiau kietais JI 
audeklo, auksuotais apdarais:

Gaunama

“KELEIVIO” KNYGYNE



imMflRKTIKAI] (J I I VlUU 11BA riu paaiškinti, kad tas šuva 
buvo priešingas musų caro 
valdžiai, nes Įkando man ko
jon.

— Tai kodėl tu jo nemušei 
šautuvo kulbe? — klausia 
toliau oficierius.

— O kodėl jis nekando 
man savo vuodegą? 
kė kareivis.

r

atsa

K E L EI VIS

Eina pasileidyn.
— Proletarijatas kas kart 

vis labiau eina pasileidyn — 
sako milijonieriaus duktė 
tėvui.— Tik pamąstyk, 
musų skalbėja pavadino sa
vo paskutini sūnų ”Dewey,” 
tokiu pat vardu, kaip aš sa
vo šuniuką, už kuri užmokė

jau S300.00.

i

SKAITYTOJŲ ATIDAI.
Mainydami adresą, praneškit redakcijai per atviruvj. pasilaikydami 

žemiaus nurodytos formr a Jeigu kuriems per atvirutę neparanku pripil- 
dykit tą blanką ir prisiųtkit redakcija; Adrsesą mainyami gatvės vardą pa
rašykit raidė į raidą taip, kaip užrašyta ant tos gatvės kampo, tada išveng
si m daug nesmagumu ir patįs gausite visada laikraštį.

PERMAINAU ADRESĄ
SBNAS ADKKSAS

Pavardė ir vardas.................................................................................

No. .. Street,

MiestM ir valstija

KARIŠKOS TELEGRA
MOS.

(Nuo žaibo agentūros).
Maskva.— Caras Mikė, 

apskelbęs studentams mobi
lizaciją, jaučiasi neapsako
mai geram upe: geria kas 
valandą po pusbuteli ”mono- 
polkos” ir dainuoja. Kada 
jo užklausta, kas per prie
žastis tokio džiaugsmo, at
sakė: "Kaip tai kas? Karė! 
Šiandien prisakiau visus 
studentus sumobilizuot. Ka
da tuos šungalvius vokietys 
išmuš, nebus kam darbinin
kus prie revoliucijos kur- 
stvt!”

Negavo dešros.
— Ponas mokytojau, tėtė 

klausė, ar tamsta nori deš
ros, nes šitoj sąvaitėj meitė
li skers.

— O kaipgi! Žinoma, vai- į 
keli, aš labai mėgstu švie-i 
žias dešras — sako nudžiu
gęs pedagogas

Bet praėjo kelios savaitės, 
j o mokytojas pažadėtų gar
dumynų ris nesusilaukia.

— Kas gi pasidarė su deš
rom, kad ligšiol aš jų da ne
gavau? Gal tėtė pamiršo?

— Ne, nepamiršo, ale mei
tėlis pasveiko, tai tėtė jo ir 
neskerdė — paaišLino 
kas.

Prigrumeno.
Brigyta (klebono gaspa

dinė i kunigą):— Klausyk 
tėveli... Jeigu tėvelis taip 
mirkčiosi i tą naują mano 
pagelbininkę. tai užtikrinu, 
kaip tik atvažiuos vyskupas, 
tai visus musų vaikus aš jam 
padovanosiu.... Su manim 
baiku nėra!
.. -- r
Redakcijos atsakymai.
Krimkliui.— Žinutė pase

nusi. Netalpinsime.
"Keleivio”

(Chicago j).— 
kštynas nesvarbu, 
kunigui padarysi jei jis ne- 
krikštyja. Geriausia su ku-

Skaitytojui
Apie tas kri- 

Ką-gi

NAUJAS 4DMCSAS:

Pavardė ir vardai

No. Stree’

J. ANDRIUŠIS
Geriausia liej 
tuvys j

Fotografistas į
Traukiu pa- ; Į 

veikslus gra- į F 
žiai ir pigiai i: 
nežiūrint skir- įi 
tumo oro. Ant 3! 
kiekvieno tu- ;; 
žino paveikslų ; t 

• > pridedant DOVANŲ vieną didelį.į ' 
; į Esant reikalui einam fotografuoti j ; e 

'namus. Paveikslai artistiški!
J. ANDRIUŠIS

'' 458 Broadwajr, So Boston, Mass. 1 j

4 kr

1
1 F

I

l

M. Gaili vau Co.
Utlaikv gerinusį

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

ko Cigarus.
Meldžiame užeiti o vieadoe rasite, 

gražų patarnavimą.

362 2nd st, Si. Bestu.
i t

Mie.ua ir valstija..............................................................................................

Pasarga: Kiesvierae “Keleivio” skaitytojas gali žinot k&da prenumerata 
už laikraštį pasibaigė tėtrijar: ant adreso raudone sklypelio, kur vale skai
tytojo pavardės yra numena: Ant keno adreso stovi numeriai 42-4, reiškia, 
kad pasibaigia su laikraščio Ne.42 1914 m. Kurių pavardės gale stovi 35-4, 
tųpenumerata išsibaigė su iaikr. No.35 ir turi atnaujint ar paprašyt redak
cijos. kad nesulaikytų. Taigi gerbiamieji skaitytojai, atkreipki! atidą ant 
šitų nurodymų ir matydsm: savo prenumeratą išsibaigusia tuoj atsiliepkite.

Su pagarba “KELEIVIO” Adm inistracija.

Dr. B. G. WERIICK
LIETUVIŠKAS D-RAS

Gydo visokias vyrų, moterų
vaikų ligas; net ir chroniškas ligas.

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

Telefonas,

259 Hanncver st , Beste n, hu

Uetuviszkas D-ras M. Ziselmaa,
7 Parmenter St
Boston, Masa.

Visokias ligas gy 
dau pasekmingia- 
usiai. Ateikit tie- 
tiok pas mane 1 
trepais i viršų tik 
neikit į aptieką: 
mano durys bal
tos arba telefoną 
duok o aš atesiu.
Ofiso valandas 

'Nuo# iki 11 ryte 
nuo 1 iki 2 ir ti iki 
8 vakare. Telephone 1967—3 Richmon*
8 vakare. Telephone Richmond 2622-R 
Gyv. 155 Chestnut str., Chelsea Park

Petrogradas.— čia fa
brikuojama karės ministeri
joj naujos pasauliui telegra
mos su milijoninėmis skait
linėmis apie rusų laimėji
mus Vokietijoj ir Austrijoj. 
Greit bus paskelbta, kad ru
sai užėmė Berlyną ir Vieną 
ir paėmė 20 milijonų vokie
čių nelaisvėn.

Kaunas.— Pasklydus ži
niai, jog čionai atvažiuos ca
ras Mikė, susirinko visi Lie
tuvos klerikalai ir jų laik
raščių redaktoriai, kaip 
štai: kun. Dambrauskas, 
kun. Olševskis, kun. Alekna, 
^Vilties” redaktorius Dovi- 
daitis. pribuvo ir Yčas su 
kun. Laukaičiu, trūksta tik 
kun. Gustaičio ir Gabrio: 
visi suklaupę iš kaleinos pa
bučiuos carui i batus, ar ne
prižadės Lietuvai autonomi
jos.

čenstakava.— Iš prieža
sties karės stebuklingas mu
sų klioštorius vėl tapo iš
niekintas. Anuomet kuni
gas Macochas išlupo pane
lei švenčiausiai deimanto a- 
kis, o dabar vokiečiai susta
tė klioštoriun arklius.

Rymas.— Naujas popie
žius nuolat meldžiasi ir pra
šo Dievo, kad sustabdytų 
karę, nes aukų iš niekur ne
gauna.

Suprato.
Pas vieną lietuvi ūkinin

ką (farmeri) Illinois’o val
stijoj, turinti nuosavų ūki, 
prieš pat rinkimus Ameri
kos prezidento užėjo demo
kratų partijos agitatorius ir 
ėmė Į padanges iškeldamas 
girt gerbūvi, kokis i 
Suvienytose Valstijose, 
žmonės išrinks prezidentą 
iš demokratų partijos.

— Ūkininkams neberei
kės nė sėt, nė art, nė piaut 
— melavo agitatorius.— nes 
viską atliks demokratų val
džia savo lėšomis, ūkininkai 
gi pils sau kišeniosna pini
gus už javus, gyvulius, svie
stą, pieną kiaušinius ir t. t. 
ir važinėsis automobiliuose.

Agitatorius kalbėjo apie! 
valandą laiko, pripasakoda- J 
mas nebūtų ir negirdėtų da- į 
lykų.

Ūkininkas tuom tarpu ru-1 
kė pipkę. o jo pati laikas nuo ’ 
laiko lingavo galva. Galop 
agitatorius išsiima iš kiše- 
niaus didžiuli savo partijos 
atsišaukimą Į rinkikus 
paduoda ji ūkininkui.

Tasai paėmė popierą 
žiurėjo rūpestingai iš 
pusių ir sako:

— Na, tai ką motin. : 
rašysim sau tą ” 
ar ne?

i
• I vai-1

- -
i nigais jokių reikalų neturė-
■ ti. bet su šliubais ir krikš
tais kreipties tiesiai pas tei
sėją i miesto valdžią.

Putino Lapeliui.— Žinutė 
nesvarbi, ši syk netilps. Mel

džiame mums rašinėti.
Mister Dzūkeliui.—- Žinu- Į 

tė nesvarbi, beto labai neaiš- 
užstos kiai aprašyta. Netilps.

| K. Labanui.— Ištiso L. D.
' S. D. New Yorke protokolo 
negalime talpinti, nes pla
tesnei visuomenei risi tie j 
sausi raportai neįdomus, o 
vietinės draugijos apie są
jungos reikalus sužinos iš Į 
savo delegatų.

KONCERTINIS 
TOURNEE.

Mikas Petrauskas, iš 15 
nos lapkričio, š. m. pasirengė
duoti eilę koncertų. Kas pano
rėtų parengt koncertą, tegul su- 
sižino su M. Petrausku.

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

J;

ir

ap
rišu

išsi-
gazietą,”

Ei, Vyrai, visi

YUDEIKOI
Jie užlaiko rerą Restaoracįją. 
•ckiot rūšies Alaus, Degtines. 

vyna ir Cigarų.
Pr.’naoiiausia ir parankiau.!* 

vieta lietuviams.

304 8roadwiy Ir 259 D $tn«t$ 
SO. BOSTOM. MASS.

vi

Informacijų biuras.
Kiek "Keleivis” turi skai

tytoju ir šalininkų?
Suskaityk visus protin

giausius lietuvius darbinin
kus, o žinosi.

Kodėl ”Vienybės Liežuv- 
ninkų” rimtas redaktorius 
ėjo Į seimą dainuodamas, o 
grižo soiaudydamas?

Todėl, kad ”bepartyviško- 
ji visuomenė” negalėjo sei
me Įveikti socijalistų.

Kodėl profesorius Gabrys 
nevažiuoja Sorbonos Uni
versiteto studentams išgul- 
dinėt lekcijų apie tarptau- 
tiškas tiesas, juk mokslo 
metai senai iau prasidėjo?

Todėl, kad būdamas dabar 
Paryžiuje jis negalėtu gaut 
iš Amerikos aukų ”tautos 
reikalams.”

SZiL'N SU NUSIMINIMUI!

Kareivio argumentas.
Užėmus rusams Galiciją, 

vietoj Austrijos policijantų 
rusai pastatė savo karei
vius. Pildydamas policijan- 
to užduoti vienas kareivis 
nudurė tūlo vokiečio šuni. 
Vokietys pasiskundė oficie- 
riui. Oficierius pasišaukė į 
kareivi ir sako:

— Klausyk. Ivan. šitas po- į 
nas sako, kad tu nudūrei jo 
šunj.

LIETUVIAI

K. 15

die-

1141 S. Halsted St, Chicago, liL
------- ai "NAUJIENAS”----------

metus ir meldžiu jas siųsti šiuo adresu:

Užsirašykite

i

NORI. KAD MYLĖTŲ 
MERGINA?

Jeigu nori, tad pasipirk

“MABJIENOS
Šiuomi prisiunčia S

Pirmą Lietuviu Dienrašti 

“NAUJIENOS” 
Koris 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 darbininkų dvasioje.

"NAUJIENOS” talpina darbininkams naudingus 
straipsnius ir žinias.

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

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

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

Išpiidyk šitą Kantą -r pristųsk kartu su pinigais.

Pranešu visiems, važiuoju
į kitus miestus palaidot numirėlius ir 
nė kiek brangiau nerokuoju, kaip kad 
Jums palaidot vietiniai graboriai, 
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 į vietą pigiau, negu kiti.

S. BARACEVIčIA,
258 Broadvay, — So. Boston, Mass. 

Telephone: So. Boston 839-J.

EXTRA! 7 NAUDINGI DAIKTAI 
VERTI 25 DOLERir 1'2

NESIŲSK PININGŲ: Didžiausis pasiulijimas istorijoj. Tai yra negirdės 
a proga ant svieto. Idant supažindint žmonės su musų geležinkelių laikrodėliai, 
r kitais tavorais, męs pasiųsim tą elegantišką, puikiai išgraviruota laikiodėlį 

vyro arba moters, su akmenuotais viduriais, už $5.85, ir pridėsim 7 šūvių nike- 
iuota revorverį, baksą Havonos cigarų, peiiį, retežėlį deviskėla ir puikia špilkutę 

DYIvVI. PILNAI GVaRANTUOTAS laikrodėlis pats vertas‘$15.00, o'kiti tavo- 
rai $10.00 Nepirk pigių daigių kitur, bet pamatyk musų laikrodėlius pirma. 
PECIALIbKAS PASIŪLYMAS: iškirpk šį apgarsinimą, prisiųsk savo vardą ir 
adresą o męs pasiųsim viską ant pažiūrėjimo ir prabos, ‘jei patiks, užmokėk agen
tui $5‘.S5 ir kaštus prisiuntimo. Rašvk šiandien. (45)

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

GRAMAFONAS ANT IšMOKESNTO 
10 CENTŲ KASDIENA.

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

s, dainų, valcų, maršų ir t. t., kuriuos 
pat*s išsirinksite. Gerumas musų

^pjjg-ramafonų grvarantuotas kiekvienam 
rašyta gvarancija. Išsiųsime nauj'us 
specijališkus rekordus Lietuviškus, 
Lenkiškus, Rusiškus ir Maža-Rusiš- 
kus. Rašykite tuojaus reikalaudami 
katalogu ir paaiškinimų įdėdami kra- 
sos ženklelį atsakymui: (44)

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

“Amerikos Lietuvis”
Naujas, bepartvves pakraipos, žinių, politikos, mokslo ir dailės 
sąvaitinis laikraštis. Talpina daugybę žinių ir šeip naudingų 

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

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

M. PALTANAVICIA,
15 Millbury Street, VVORCESTER, MASS

1A Daiktų Verti 30 dol. tik už
* ” Prisiunčiam ant pažiūros Dykai.

95
l \T I T) X T dabar labai madoj, bet Kas iš tųVAKAKA1

B CREST KENDŽIŲ 
o ji niekad nepamirš jus,

[ji kendžių gardumas priverčia j'ą 
| jus mylėt. Reikalaukit visur ir 

(B visada Lowneys Crest Kendžių. 
! Jeigu negali gaut kitur, tai pri- 

s'ųsk mums dolerį, o gausi vie
ną svarą geriausių Amerikoj iš
dirbtu kendžių.

I
K. ŠIDLAUSKAS

Generališkas agentas Bostonui

266 Broadway,

nes B

I

KNYGOJ •DAKTARAS” netik 
pa—---- ;a kaip ir kur nuo visokių ilgų gerai
išsigydyti, bet taip-pat labai gražiai, kaip 
tikras tėvas pamokina ir kaip nuo visokių li
gų apsisaugoti.

KNYGOJ “KAKTARAS" labai daug ap
rašo apie vyn} ir moterų dorybei morališką 
lytiškų gyvenimų ir aiškiai, atvirai taip išdk* 
tinčja, jog kitose knygose to visko negali at
rasti. Šita knyga kiekvienam užaugusiam 
vyrai ir moterei labai reikalinga turėti, kad 
žinoti kaip ir kų daryti, seniems ir jauniem, 
ir kaip laimingai gyventi. Čion viską negali
ma aprašyti, bet tik perskaičius knygų atra
site.

ŠITA KNYGA illiustruota puikiais moks
liškais paveikslais ir apie žmogaus kūne su- 
budavojimų su visokiomis paslaptybėms 
užaugusiems žmonėms tinkamu,

YPATINGAI serganti, nusilpniję, šokliu- 
tą, pasigadinę per jaunystes klaidas ir vargi
nami visokiomis, kaip paprastomis šviežio
mis teip užsisenėjusiomis ligomis, šitoje kny
goje atrasite tikrą rodą.

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

TODčL, kad ta knyga dėl labo visuome
nės išduota, tai kiekvienas ją apturės VISAI 
DOVANAI, kuris tik atsiųs keletą štampų až 
prisžuntizn^e

REIKALAUK DAR ŠIANDIE, iškerpėsi' 
žit^ apgarsinimą ir adresuok teip:

The Philadelphia M. Clinic, 
H17Walnut st., 

PHILADELPHIA, PA.
TEMYKIT VYRAI IR MOTERIS! Kad 

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

OFISO VALANDOS KASDIEN nuo 18 iŠ lyto iki 4 po pietų. Nedalioj iki 3, o utanim 
k* ir pėtayčic j vakare nuo 6 iki &

k
į

I

Iš priežasties konkurencijos mes numušėm prekę ant auksinių laikrodė
lių ir kitų daiktų, ir ant pareikalavimo mes prisiųsim visą rinklių iš 10 
daiktų: puikiai išrisavotą vyrišką laikrodėlį, su geriausiais Amerikan vidu- 
rias, puikią deviskėlę su leketuku, guzikus į mankietus, špilką į kakla
raištį, britvą, muilinyčią iš alumino, šepetį, britvai diržą ir 32 kalibro 

revolverį, padatytą iš virinto plieno, pankelevota. VISI DAIKTAI GVA- 
RANTUOTI Iš GERIAUSIO TA VORO. Visi tie 10 daiktų vertės $30.00 
tik už $5.95.

NESIŲSKIT PINIGŲ!
Prisiųsk mums šį apgarsinimą ir savo tikrą adresą, o mes tuoj prisių- 

sim šiuos daiktus per ekspresą dėl pažiūros. Kada apžiurėsit tuos daik
tus ir jei jie patiks, tada užmokėsit agentui Tą mažą sumą $5.95 už daik
tus vertės $30.00, o taipgi užmokėsit ekspreso kaštus. Pasinaudokit pro
ga ir užsisakyt tuoj. (48)

UNION SUPPLY CO.,
107 N. EIGHT ST, DEPT. 40, ST. LOUIS, MO.

LEIDĘS IR VYRAI-KYP KVAIT!
Dabar tik išėjo iš spaudos to garsaus saliun- 
kyperio “spyčiai” 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.
y Pinigus galima prisiųsti per money orderį arba suvyniot kvoterį į popie- 
Į i relę ir įdėti į gromatą. Adresuokite taip:

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

t

ir kitokius Rubus p
Duokit pasiūt mums! j 

Užtikrinam kad Jus sučėdysite | 
pinigų ir turėsite gražius rubus. $ 
Męs imam materiją iš gerųjų fir-1 
mų ir primieruojam rūbą pagal | 
žmogų, todėl nesudarko žmogaus | 
išveizdos ir būna tvirtesni.
Genis lynas Siutus ir Oiertotus! 

pigiausiai Ir gerai. I 
Musų firma randasi ir Califor !> 
nijoj, todėl męs greičiau pagau į 
nam visokias naujausias formas, g 

Jeigu norite turit gerus rūbus pi 
pi, tad ateikit pas dus.

Taipgi išvalom ir išprosinam vi- $ 
sokias Vyrų ir Moterų drapanas. | 

Tikras Jūsų brolis lietu vys

»

<4

i

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

Telefonu: So. Boston, 21013.

Mie.ua
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KELEIVIS 7

Laiškai iš 
Lietuvos.

Iš Šimonių par., (Ukmer
gės pav.)A. Savičiunui, Pro- 
vidence, R.I., sesuo rašo:

”Pas mus blogos naujie
nos girdisi! Kilo didelė vai- 
na, arba karė, jau prie 
Kauno užu Ukmergės mu. 
šasi. Iš Ukmergės paliepta 
išsigabenti. Mes nežinome 
ar pas mus bus vaina, ar ne. 
Šimonių miestely ir Juodžiu- 
nuos, vieni sako, kad bus, ki
ti sako, kad — ne. Puponių 
valščiaus išvežė labai daug 
žmonių ant vainos: bent ke
lis šimtus, negaliu pasakyti 
kiek. Ima jaunus ir lig 44 me 
tų. Juodžiunų sod. išvežė: 
M. Buzą, Justiną Daukų, iš
vežė ir Joną Manelį. Žadė
jai atsiust pinigų, bet dabar 
prašau, kad nesiųstum. La
bai didelis sumišimas, gali 
prapulti.

Adelia Savičiunaičia.”

F. J. Bagočius

Iš Vilniaus atsarginis J. 
Taukevičius pas brolį ir se
serį Rochesterin, N.Y., rašo:

”Esu Vilniuj, kol kas pas
kirtas prie abazų; turėsim 
pristatyti kareiviams patro
nus ir valgimus. Musų ba- 
tarėja jau išvažiavo ant ru
bežiaus, kai ji pastos mušin, 
tada ir mes važiuosime ant 
rubežiaus jiems pagalbon. 
Tamstos Amerikoj esat lai
mingi, mano gi gyvenimas 
kabo kaip ant siūlo galo.”

Iš Navarėnų Montrimui 
jo moteris, Detroitan, Mich., 
rašo:

„Sulaukėme baisių lai
kų. Liepos 18 d. iš nakties 
apgulė musų kraštą kariu
menė. Per 24 vai. surinko 
visus ”zapasnuosius”. Iš 
musų atėmė visą maistą ^gy
vulius visus lig vienam išva
rė į Mažeikius, liko tik pau
kščiai. Grudus, mėsą ir mil
tus — viską iš musų išgabe-

buvo mūšiai. Prūsokas jau 
buvo Jurbarkan insigriovęs—. _ . .
ir mes nebemaname išlikti Į Į 1CSU r flt3rifT131 
gyvi. Žmonės visi išsikasę 
gyvena duobėse, kad galėtų 
nuo švilpiančių kulipkų pa
sislėpti.

„Ir mes išsikasėm duobes 
ir susipylėme volus — tvir
toves. Pirma kasėme kal
ne, bet žemė buvo perdaug 
kieta. Paskui kasėme Kavo- 
laus krante ir rąstais išgrin- 
dėme duobes. Kirtome me
džius ir dėjome ant duobių. 

Kariumenės daugybė ėjo> 
ir liepė žmonėms kuogrei- 
čiau slėpties, nes greit bus 
dideli mūšiai. Gyvulius vi
sus pasiėmė sau valdžia.

„Į Radvyliškį nuo musų 16 
mylių, mes turime į ten vež
ti pašarą kareivių arkliams. 
„Laukus numynė, nutrypė 
Lietuvoj paliko juodas pur
vas. Per 4 sąvaites neturė
jom nė dieną, nė naktį atil
sio, tik vienu verksmu rami- 
nomės. Bet dabar smagiau. 
Musų karalius kol kas prusą 
atmušė, kaip toliau bus — 
nežinome.”

*

Ji gal

S. Kareivis. Dėlto, kad jus e- 
sat 23 metų, o jus moteris 52 m. 
persiskyrimą negausit. Dar 
blogiau: jus apleidot ją, jau pus 
antrų metų tam atgal,
gauti persiskyrimą už nedavn 
mą užlaikymo, arba už apleidi
mą per 3 metus kada tiek sueis, 
o jus ne. Kiek aš matau, jums 
nieko daugiau nelieka, kaip 
laukt jos "sčeslyvos smerties”. 
Dėlto, kad netikėjai į bažnyčią 
ir jos šliubus arba kad vedei dėl 
jos turto, nedaro jokio skirtu
mo. Turi likt vedęs, kol ji nepa- 
j ieškos persiskyrimo arba pati 
nenumirs.

K. M. Shenandoah.. Ta mis tos 
brolis mirė Mass. valstijoj ir pa
liko kiek pinigu. Nežinant ar ki
tas brolis ir motina yra gyvi ar 
ne, turi paduot peticiją į Proba- 
to teismą, kurs paskirs jumi 
administratorium, ir išimsi pi
nigus. Jei brolis būt gyvas tu
rėtum jam į du metu atiduot pu
sę. Jei motina gyva, turė- 
tumai pinigus padalyt į tris da- 

Visą dalyką pranešk ”Ke-Iš Stakliškių, Trakų pav., ns. TI_
Vincui Ditkevičiui Į leivio” Agentūrai, kuri pagelbės

ką „Keleivio” Agentūrai, kuri1 
su j ieškos pinigus arba kaltinin
ką.

P. Rasinskas.. Jei darbdavys 
neužmoka algos, kitos išeigos 
nėra kaip tik pavest reikalą ad
vokatui, tas uždės ant jo vertel- 
gystės ”attachment” ir turės 
užmokėt. Nueik pas J. Stasiu
levičių, "Kovos” redakcijon, jis 
paduoda adresą socijalisto advo
kato Nelson, kurs patarnaus at
sakančiai.

. ,P. Mayeris. Jus vedėt našlę su 
vaikais, kuri dabar jau mirė, pa
likdama juos nepilnamečiais. 
Kada vedei, likai tų vaikų tėvu, 
ir valdžia uždeda ant patėvio, 
kaip ir ant tėvo, tą pačią pride- 
rystę naturališko apiekuno (na
tūrai guardian), ir reikalaujant

juos užlaikyti. Jei 
to, gali patraukt 
”non suport”, gali 
paliept užlaikymą

i

jiems, turit 
nepadarysit 
teisman už 
nubausti ir 
duot.

Nepajudinimas turtas kokį 
judu gyvendami įgyjot, yra jū
sų, o ne vaikų arba giminių. Tą 
turtą, jei įgijai savo vardu, o ne 
pusiau su motere (ownership in 
commn), gali parduot kam nori, 
nieks negal nieko sakyt. Jei 
pirkot kaipo pusininkai, tad jos 
dalis eina vaikams, ir jei po mir
čiai jos, išmokėjai kokias sko
las ar dariai pataisymus, tad 
vaikai tur dadėt pusę. Viskas 
priklauso nu ”deedų” kokius 
pirkdamas gavai, ir jei prisiu
si juos į "Kel.” Agentūrą, pa
tars jum kaip ištikrujų dalykai 
stovi.

25,000 Ka‘a!i°gu
Užlaikau gramafonus su lietuviš

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

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

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

Al V IAkušerka
i Pabaigusi knrsąWomans Medlcal 

('•liege, Baltimore. Md.

? 5 Pasekmingai otlieka savo darbų 
į E prie gimdymo, toipgi suteikia vi- 
į E tokias rodąs ir pagetbj invairioM 
< 5 moterų ligose.

h.
SO. BOSTON, MASS.

8 Loring sU, 
arti Ęlr 7th «L

Paskutinius ir Puikiau sius Perstatymus Statys 
Scenoje „Gabijos” Didelis Choras su Pui

kia Orchestra Operą

“ŠIENAPIUTę”
ir operetę

“ADOMAS IR JIEVA”

D-RAS ST. ANORZEJEWSKI
Vienatinis lenkiškas

DANTŲ DAKTARAS.
Užtaisu pasigadinusius dantis ir 

įdedu naujus. Darbj gvarantuoju. 
Taipgi ištraukiu dantis be skausmo- 

23S Harrison avė. Boston.

Iš Panavos, Seinų pa v., 
Kazys Bozis, Lavvrence, 
Mass., gavo tokį laišką:

„Prūsas jau užėmė Suval
kiją ir atsibastė į Seinus. 
Musų kariumenė bėgo nuo 
vokiečių atgal, o dabar vėl 
mūsiškiai traukia prieš vo
kiečius. Aną nakt šaudė be 
perstojimo. Kalba, kad bu
sią baisiausi mūšiai. Žmo
nės bėga nežinodami patįs 
kur bėgti. Vyrus, kurių ne- 

. paėmė kariumenėn, visus iš
varė į Gardiną, Alytų arba 
Kauną kasti vilkaduobių ir 
daryti minų. Moterįs likę 
vienos, meta namus ir bėga.

„Vokiečių kareiviai, jei 
pagauna mūsiškius jaunus 
vyrus, tai pirma savęs stato 
ant pirmos ugnies, aprengia 
vokiškomis drapanomis ir 
apginkluoja, jei kurie prie
šinasi — sušaudo.

„Išbėgti dabar sunku, 
traukiniai neveža, visi tiltai 
nuo upių nuimti. Žmones 
ima ir visai neprigulmingus
— su baltais bilietais, juos 
stato prie duobių kasimo, 
sužeistuosius jr užmuštus 
rinkti.” „

Iš Trakų P. Pečiukoniui 
į Haverhill, Mass. brolis pa
imtas kariumenėn rašo:

„Rašau ne iš tėviškės, bet 
iš Trakų miesto kareiviškų 
kazarmių. Stalas rašymui
— savo kėliai.. Už kelių 
dienų stosime karėn. Vienas 
Dievas žino ką mes sutiksi
me: ar kulipkas ūžiančias, 
ar armotas griaudžiančias, 
ar šviesius kardus švy
truojančius. Nežinome, ku
rie iš jų musų jaunas galve
les perkirs.

„Jus neturite supratimo, 
kiek kartaus skausmo buvo 
atsisveikinant... Jei surinkt 
pralietas Valkininkuose aša
ras — susidarytų didžiulis 
ežeras.”

Iš Jurbarko apylinkės Ci
nai Girdžiutdi ’į Philadel
phia, Pa., rašoma:

„Po Jurbarku jau 3 sykius

rašo
So. Bostoną vargonininkas: 
”Malonus Vinceli:—

Nieko nežinome kas pas 
jus Amerikoj darosi, nes jo
kių laiškų iš Amerikos nie
kas negauna. Ar tie ameri
konai nieko paskutiniu lai
ku nerašo, ar jų laiškai yra 
konfiskuojami, bet man kra- 
soje sakė, kad į Ameriką lai
škai tikrai einą, todėl ir pasi
ryžau parašyti tau kelius žo
džius apie dabartinį stovį 
Lietuvoje.

”Apskelbus atsarginių mo
bilizaciją žmonės buvo labai 
nusiminę. Čia šaukia jau
nus vyrus kariumenėn, ge
resnius arklius ir vežimus 
su pakinkalais, taippat val
džia supirko, net neblogiau
sia užmokėdama, tai ir liko
me, taip sakant, tik pastur
lakos ir apkrauti šimtais 
darbų. Prisieina vežioti ka
reivius, sergėti tiltus ir tele
grafo stulpus ir eiti dirbt vi
sokių darbų prie suruošimo 
tvirtovių. Todėl ir apie ka
rę nėra kada nė mislyti. 
Greit sujudimas perėjo ir 
gyvenimas pradėjo eiti pa
prastom senom vėžom. Žmo
nės nuo laukų stropiai javus 
valo, tik su rugių sėjimu 
sunku, nes labai sausa.

„Kas link žmonių ūpo, 
tai galima sakyti, kad ūpas 
kuopuikiausias, ypač jauni
mo, kurių neišgabeno karėn, 
tie šoka ir dainuoja, nors 
čia pat šalyse girdėti kanuo
lių šūviai.

„Paskutiniu laiku jokios 
partijos tarp savęs nesivai- 
dyja ir savo programų ne
vykdo; tas lietuviams labai 
sveika, o ypač dabartiniu 
laiku, nes po karei turės bū
ti daug svarbių permainų.

„Rusų valdžia per savo 
vadą Mikalojų prižadėjo len
kams autonomiją, bet apie 
lietuvius ir jų likimą nieko 
nemini. Užtat mums pa
tiems, o ypač musų vado
vams reiktų tuomi pasirū
pint, kad laike likvidacijos 
šio karo gavus šiokių-tokių 
palengvinimų.

„Šiomis dienomis Vilniaus 
lietuviai įteikė rusų laikraš- 
tin „Vilenskij Viestnik” de
klaraciją, o iš šio laikraščio 
perspausdino veik visi rusų 
laikraščiai prielankiai atsi
liepdami apie lietuvius.

„Ištiesų mums ar negeriau 
tik butų likti po Rusija, kai
po didele ir stipria valstija. 
Įdomu, kaip Amerikos lietu* 
viai apie Lietuvos likimą 
sprendžia ir ką jie mano? 
Geistina butų patirti,bet jo
kių laikraščių iš Amerikos 
negauname.

„Pas mus priverstina blai
vybė. Už jokius pinigus „ro
jaus skystimėlio” negausi, 
girtų visai niekur nebesima
to. Viso labo linkėdamas

J. Samsonavičius.

jum teisme ir atlikime visų rei
kalų.

Ant 21 
akmens

Gelžkelio laike** 
dia Sriubelių rik 
sukamas, ▼yri*, 
ko didumo, aa* 
20 metų auksuo
tas su išrašytais 
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 pasta- 
Ujimas. Męs išsiųsime šį laikrodėlį 
ant kiekvieno adreso už $5.75 C. O. D. 
ir persiuntimo kaštus, su teise jums 
viską peržiūrėt. Jei busi ne užganė 
dintas, nemokėk nė cento. Atsimia- 
kitę, jus užmokėtumet už tokį pat 
laikrodėlį apie $25.00, jei pirktumėt 
kitur. Puikus auksuotas lenciugiUa 
ir kabutis dykai su kiekvienu laikro
dėliu.

Excelsior Watch Co.
906 Athenaeum Blg, CHICAGO, TT-1-

J. MATETCJS 
Geriausias Lietuvio 

SALONAS IR RESTAURACU^ 

Sveiki geriausios rųšies gtafcau 

ir užkandžiai. Patarnavimas 
lankus. Parankiausia liotuvtaao 

užeiga.
J. MATHUS

344 Broadway, So. Boatoa,

' -
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§ Ketverge, S d. Lapkričio-November, 1914 
“HUB” TEATRE,

! kampas DOVER ir WASHINGTON sts., BOSTON.

I Lošimu vadovaus kompozitorius M. PETRAUSKAS.

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

IJ Pasiskubinkit nusipirkti tikietus išankšto ir užimti geres- 
i nes sėdynes. Tikietu kaina: “Baksuose” $1.50; orchestroj 

po $1.00, 75c., 50e. ir 25c. Tikietus galima gaut pas visus 
j “Gabijos” narius.

i Kviečiame visus be skirtumo pažvalgų, atsilankyt ant 
H to puikaus perstatymo. RENGĖJU KOMITETAS.
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TULRIĮSTYS:

pat 
bet 

tam 
lan-

“Keleivio” Kalendorius
1914 metams jau atspauzdintas.

Šiy mėty kalendorius daug didesnis už 
pernykštį, 128 puslapių.

išsiė-Chicagietis. Tamista 
mėt pirmas popieras 1908 m. 
Turit tuoj paduot prašymą ant 
antrų, nes po 7 metų po išsiėmi- 
mui pirmų, jau jos bus negeros 
ir turėsi vėl imt. Liudininkų 
prie antru reikia 2, abu piliečiu, 
turi surast rašydamas į Bureau 
of Naturalization, Departmenb 
of Labor, Washington, D. C. ir 
paduodamas viską kiek atmeni 
apie savo atvažiavimą. Sutrum- 
pint vardą prie išsiėmimo ant
rų popierių taipgi galima, pa
duodant prašymą teisėjui, kurs 
be jokio klausimo sutiks. Jei ne
galėtumėt patys prašymo para
šyt, nueikit pas K. Gugį, į 
"Naujienų” redakciją, jis pagel
bės.

Našlės vaikas. Jus pirkot lai
vakortę, ir kadangi nieks jos 
nenaudojo, sugrązinkit agentui 
atgal. Agentas pinigu negal 
tuoj atiduoti, nes jis tur pinigus 
gaut iš kompanijos, o tas trun
ka apie 5 savaites iki poros mė
nesių. Jei nesugrąžins pinigų 
per 5 mėnesius, reiškia, — nori 
pinigus nusukt, arba nepadavė 
kompanijai. Prisiųskit raščiu-

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

JOHN KULBOK CAFE

Sveikas gyvas brolau! Seniai ma

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

O ne, da 

vis <ia 

gyvenu, 
senia’ 
krašte
aaus ir ne- 
andu JONO 
KULBOKO.

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

Wythe ava. 
Dabar jis ten įtaisė visokius paran
kamus ir gražius kambarius nakvy
nėms. Vasarą kambariai vėsus, o 
nemą šilti. Todėl visiems gali pa- 
sart atsilankyti į

JONO KULBOKO CAFE

191 Wythe avė., Brooklyn, N. Y. 

(21-5)

i

H Statistika: 
I Pasaulio kalbos — Ilgiausios ir didžiausios upės pasaulije —

Jūrių didumas — Didžiausio* 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, eilės ir paveikslai:
Kun. V. Dembskis (paveikslas su trumpa biografija) — Prabilk, 
o Laike (eilės) —• Gyvenimo drama (paveikslas) —' Nelaimės ir 
susižeidimai —* Kaip užlaikys burnjJau brėkšta (eilės) 
Prietarai apie mėnulio įtek m g — Duokit man kankles (eilės) *— 
Moteris ir socijalizmas (paveikslas) —• Žiema ant pievos (eilės) 
Kas tai yra ugnis? Ūžkit, kaukit (eilės) —* Pirmutinis jūrių 
telegrafas Užtemki saulute (eilės) — Šis tas iš politiškos eko
nomijos mokslo — Dėdė Šamas ir ateivis (paveikslas) — Nemu
nas (paveikslas) — Teologų mokslas — Kapitalistiško surėdymo 
aukuras (paveikslas) — Legališkoji kapitalistų tvarka (paveik 
slas) — Našlaičio tėvynė (eilės) — Lietuviai stabmeldžiai XVI 

į • šimtmeti j e — Ilga, plati, tvirta nugara darbininko — Vaizdelis
| > iš streiko (paveikslas) — Čia ir dabar (eilės) — Jėzus Varšavo-
’ I jej— Milicija pasitinka streikieriua (paveikslėlis iš streiko) —

Musų žemė (eilės) — Legenda — Ateiviai jieško darbo (paveik- 
s S sielis) —Poeto laidotuvės (sceniškas vaizdelis) —Kaip atsirado 

raštas? — Juokai.

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

! nereikia) ir užadresuokit: a
| “hliliis,” 28 Broadny, So. Boston, Mass. 
gooioooooooioiCKKaoiotaoK^^

Sveikata Brangiausia Žmogaus Turtas.
Jau nuo keliolikos metą Brooklyne-Ncw York cyvuoja Vienatine Ir Dlilži—rin LIETUVIŠKA 
APTIEKA Provizoriaus VINCO J. DAUNOROS, kurio, tikslu yra apsaugoti savo vientaučius 
nuo visokią apgaviką ir gydyti juos tikrai geromis ir pasekmingomis gyduolėmis nuo 

visokią ligą ir kūno silpnybią.
LIETUVIŠKA APTIEKA savo ilgą metą prityrimu išrado daugybę specijaliSką gyduolią. 

sutaisytą iš šviežiausią ir geriausią medikamentą ir labai pasekmingai gydančią ligas. 
Tarpe kitą aptiekos sandėlyje sukrautos ir gaunamos sekančios gyduolės:

Kraujo Valytojas ......................... $1.00
Gyvasties Ba'.samas........................ 75c
Nervų Stiprintojas..........50c ir$1.00
Vaisias nuo vidurių .... 50c. ir$1.00 
Nuo kosulio......................25c. ir 50c
Nuo gerklės skaudėjimo 25c. ir 50c
Skilvinės proskos................$1.00
Pigulkos dėl kepenų................... 25c
Nuo galvos skaudėjimo .................25c
Nuc kojų nuospaudų .... 10c. ir 25c
Nuo dantų gėlimo.............................10c
Nuo pergalimo .................................25c
Plaukų stiprintojas.......... 25c. ir 50c
Linimentas arba Expelleris 
Anatharynas plovimui........
Nuo kirmėlių..........................

25c
25c
25c

Dėl išvarymo soliterio............ $3.00
Dėl lytiškų ligų........50c. ir $1.00
Nuo Reumatizmo ... 50c. ir $1.00
Nuo kojų prakaitavimo............25c
Gydanti mostis.......................... 50c
Antiseptiškas muilas.................25c
Antiseptiška mostis ...
Nuo dusulio.................
Proškos dėl dantų ....
Nuo kosulio dėl vaikų
Kastorija dėl vaikų .... 10c. ir 25c 
Nuo viduriavimo ..
Kraujo Stiprintojas 
Gumbo Lašai.........
Nuo plaukų žilimo.
Blakių Naikintojas 
Karpų Naikintojas.

............ 25c
50 c ir SLOO

Specijališka tikrai lietuviška Trejanka arba Trejos Devynerios 25c
Taip pat iš Lietuvos pargabentos visokios Lietuviškos gydančios žolės, Saknįs ir 1.1., kokios 

tik yra žinomos ir žmonių vartojamos.
Reikalaukite prisiuntimo Katalogo .<a mūstj gyduolių aprašymais.

Kreipia n tiem.sirrns per laiškus arba asmeniškai duodame tikrai sąžiniškus ir teissogua 
patarimus kiekvienoje ligoje.

Jeigu jums brangi yra Įusų sveikata, tai tuojaus reikalaukite gyduolių, rašydami arba 
atsilankydami j LIETUVIŠKA APTIEKA

VINCAS J, DAUNORAM^
APTIEKORIVS229 Bedford Avė. Brooklyn, N. Y



KELEIVIS

Iš kares lauko
NUVARĖ VOKIEČIUS 15

MYLIŲ.
Iš Londono pranešama: 

"Po penkių dienų karštaus 
mūšio anglai nuvarė priešą 
15 mylių nuo Ypres. Vokie
čiams čia vadovavo Bavari
jos princas ir jis tapo sužeis
tas. Mūsiškiai paėmė Lan- 
gemareką, 5 mylios nuo Yp
res, ir čia apsikasė. Pėtny- 
čios nakčia, paliovus kanuo- 
lėms baubus, krūmuose pa
sigirdo garsus švilpimas ir 
krūmai, pripilti kerosino, 
tuojaus užliepsnavo, apšvie- 
sdami riša musų poziciją. 
Už kelių šimtų žingsnių iš
šoko iš burokų pulkai vo
kiečių ir mušdami bubnus 
ir šaukdami ’Hoch!’ pradėjo 
bėgti ant musų apkasų. 
Nors netikėtai užpulti, mu
sų žmonės nesusimaišė. Jie 
tuojaus užėmė savo rietas 
apkasuose ir pradėjo šau
dyt i priešo pulkus.

"Vokiečiai atsakinėdami 
iš karabinų ir kulkasvaidžių 
ėjo vis artyn tankiomis eilė
mis ir krito šimtais. Jie bu
vo jau 30 jardų nuo musų 
apkasų, kaip pasigirdo tris 
kail švilpimas, kad trauktis 
atgal. Tuomet musų karei
viai iššoko iš apkasų ir puo
lė su durtuvais i vokiečių 
tarpą. Skerdynė buvo bai
si. Degančių krūmų švieso
je daugelis vokiečių metė 
savo ginklus ant žemės ir 
pakėlę rankas augštyn mel
dė pasigailėjimo. Bet mu
siję pasigailėjimo niekas ne
žino. Durtuvas ir kulipka 
pildė savo užduoti ir priešas 
buvo nuvarytas 15 mylių at
gal prie Roullers. Mūsiš
kiai paėmė čielą vokiečių 
bateriją, kelias mašinines 
kanuoles ir kelis tūkstan
čius belaisvių, tame tarpe 
vieną generolą ir keliatą o^ 
ficierių."

- % (MOŠ

Praėjusi panedėlį Į Bos
toną atėjo du vagonai val
džios pinigų iš Denvero pi
nigų dirbtuvės. Visi pinigai 
($15,000,000) buvo auksiniai 
ir svėrė 54,000 svarų, arba 
27 tonus. Vežant pinigus 
nuo South Station Į valdžios 
iždą, vežimus lydėjo gink
luota sargyba.

ŠOKIAI.
Labdarių draugija 

svetainėje, kampas E ir Sil- 
ver sts., So. Bostone, suba- 
toj, 7 ir 14 lapkričio rengia 
labai linksmus šokius ir 
kviečia gerbiamą visuome
nę, ypač jaunimą atsilankyti 
i šią gražią ir linksmą pra
mogą. (46)

Su pagarba,
L. D. valdyba.

savo

Bostoniečiams:
Nedėlioj, 8 d. lapkričio 

svetainėje po No. 112 Salėm 
st., Bostone, bus L. S. S. 162 
kp. puikus koncertas, su vi- 1 • • - - “ "—*■šokiais 
niečiai 
kyti.

Įvairumais. Bosto- 
malonėkite atsilan-

K. Rusteika, sekr.

Pranešimas.
S. 162 kp. neužilgo 

"Dėdė atvažiavo" 
" malonėkite prie

L. S.
vaidins:
ir "Živilė, 
tų kiti nesirengti.

K. Rusteika

i Sielos balsai. J. B. Smelstoriaus 
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

Panarčio žiedas ir kitos gražios apy
sakos. kuriose nurodoma, kaip ne- 
kurie žmones išsitikėję j visokius 
burtus ir tt.........................................15c

Ponas ir velnias. Toje knygutėje 
teina labai graži anvsakų "Adomas” 
ir Jieva” ir kiti dalykai. Pilna juo
kų ir nuliudimo .............................10c

Byla Detroit’o Katalikų su Socijali- 
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 $i 
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

Ptoco eopyright. 1914. by Amencan Press Assoclation.

Viršutinė paveikslo dalis parodo franeuzų infanterija netoli upės Yser, kur tapo 
sumušti vokiečiai. Apačioj parodyta franeužų zuavai.

v

KNYGOS
"KELEIVIO" SPAUDOS

P«*r slrvU ir Panelė Sv. Sasnavoje. 
Dvi juokingos ir kartu pamokinan
čios apysakos ............................... l(k

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

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

Nibili«ta> arba užmušimas caroAlok- 
c->»<lro TT. Tragedija trijose veik
mėse. Gražus teatrališkas veikalas 
ir nelabai sunkus nerst«tvi®ni. 
viso reikalaujamos tik 28 ypatos

Amžinos dainos. Yra tai geriausių 
Jovaro dainų rinkinys. Ant gražios 
popieros ir graži snauda ........... 15e

Anarchizmas. Pagal Proudono mok
slo parašė d-ras Elzbacher, verti
Briedžių Karoliukas .................... 15e

Davatkų gadzinkos. Padidinta ir pa
derinta 6-ta laida juokingų daine
lių, pašiepiančių davatkas ir kitus 
prietarus ....................................  10c

K
25c

15

i

■>»nn<raus išsivvstvmas. Kain ir
■ lrm- a f ei ra ant ža-neS rmnerps?

Tšsiv*’stė iš bezdrinppa n^kti-ii* sa
ko. >5 kur atsirado beždžionė
Yra tai Haiisimai. kuriuos aiškiai 
ir nuosekliai išriša knvjra. Kiekvie
nas turėtu ia nerskaitvti. Ant srra- 
ži«« ponieroa. kalba legva. su dan- 
frolip paveikslu ............................. 3Kc
Ta pati apdaryta....................... 50c

V-’uiansioe ir visokios dainos. įvai
riu autorių, naujų ir senų, rankios 
gražiausių dainų.............................50c

Kaip tapti Suvienytų Valstijų pilie- 
' čiu. Aiškiai išguldyti pilietystės 
įstatymai, su reikalingais klausi
mais ir atsakymais. Ji sutaisyta la
bai suprantamai ir sutraukta tas, kc 
reikalauja norint gaut pilietystės 
popieras ...................................... 15e

Kodėl aš netikiu į Dievą? arba tikė
jimo kritika. Parše Iksas. Kny
gutėj tik protingi nurodymai, pa
remti ant faktų. Kiekvienas geras 

' katalikas, valnamanis privalo ja j perskaityti....................................... 20c-—
Reikalaudami knygų kreipkitės 

šitokiu adresu:
"KELEIVIS”

28 BROADKAY, S. BOSTON, MASS.

RovoFuciins g-iesmės Knvsra dide
lio ■formato, su {raidomis (notomis 
sutai«vt,a ant 2-ju. 3-jų ir 4-ių bal
sų. Lengvos mokinimui................35c

Stabmeldiška Lietuva. Tos knvffutės 
turinys šitoks: 1. Giria ir moterų 
voo-imas: 2. T.ietuvos moterų ir vy
riškiu šventos: 3. Lietuviai li“ka 
velniais: 4. Paskutiniai lietuvių die
vai ......................................................10c

M. ANDRIUŠIUTĖ

KAUNO GUB. VALDŽIA 
PERKELTA PANEVĖ

ŽIN.
Šiomis dienomis gavom 

iš Lietuvos žinių, kad Kau
no gubernijos valdžia iš 
Kauno perkelta jau Į Pane
vėžį. Taigi Panevėžy dabar 
gyvena ir gubernatorius. 
Dvasiškoji seminarija taip
gi perkelta iš Kauno Pane
vėžin. Panevėžio miestelis 
dabar apsuptas iš visų pusių 
rusų kariumene. Butai ir 
pragyvenimas nesvietiškai 
Jiabrango. Mat daug priva
žiavo žmonių: vieni atvažia
vo sykiu su valdžos Įstaigo
mis, kaipo valdininkai, kiti 
gi šiaip žmonės, kurie bijojo 
būti Kaune, nes jau tris syk 
vokiečiai ta miestą atakavo 
ir kas diena vis laukiama 
daugiau užpuolimų. Daug 
pabėgėlių privažiavo Į Pa
nevėžį net iš Liepojaus.

LENKIJOJ VIS DAR 
MUŠASI.

Iš Petrogrado pranešama, 
kad Lenkijoj mūšiai vis dar 
nesiliauja, bet rusai jau bai
gia varyt vokiečius atgal Į
Prusus. Į keturias dienas, 
pereitoj sąvaitėj tarp Ra- 
domo ir Vislos rusai suėmę 
80 oficierių ir 8.000 karei-1 
vių. daugiausia vengru ir 
austrų, kurie buvo atėję vo
kiečiams i pagalbą. Beto; 
rusai paėmę 24 sunkias ka- i 
nuoles. j

i

AUSTRIJOS KUNIGAIK
ŠČIO UŽMUŠĖJAI 

NUTEISTI.
Sarajeve, Bosnijoj, buvo į 

Austrijos kunigaikščio Fer
dinando užmušėjų teismas. 
Studentas Gavrio Princip, 
kuris savo ranka nušovė 
Austrijos sosto Įpėdini ir jo 
žmoną, gavo 20 metų kalėji- 

| mo. Keturi jo suokalbinin- 
■ kai nuteisti pakorimui, o 
vienas visam amžiui kalėji- 

i man. Madeljo Gabrinorič, 
l kuris metė kunigaikščiui 
bombą, kuri nesprogo, gavo 
taipgi 20 metų kalėjimo. 
Vienas nuteistas 16 metų, 
du 3 metams. Kiti išteisinti.

_________
IFRANCUZŲ ARMIJA PA

DIDĖS ANT 500.000.
Franeuzų armija tuojaus 

padidės ant 500,000 karei- 
; vių. Šių metų naujokai, pa- 
.silarinę du mėnesiu, neužil-i 
i go bus pastatyti ant karės 
lauko sykiu su atsarginiais,' 

j kurie buvo da nepašaukti. į 
[Naujokai su tais atsargi-: 
' niais ir sudarys pusę milijo
no naujų kareivių.

KAIZERIS SUIMTAS 
LIETUVOJ.

Po mušiu Letuvoj caras 
Mikė išgarsino visam pasau
liui, kad vienas jo kazokas 
Suvalkų gubernijoj paėmė 
nelaisvėn vokiečių kaizerį. 
Dabar išsiaiškino, kad ne 
kaizeris suimtas, bet vokie
čių oficierius, i kaizeri pa- 

i našus.

I

VOKIEČIŲ NUOSTOLIAI 
420,000 ŽMONIŲ.

Berlyne oficijališkai pa
skelbta, kad pereitoj sąvai- 
tėj vokiečiai neteko 62,000 
kareivių. Iš viso vokiečių 
nuostoliai siekia jau 420,000 
žmonių.

REZIGNAVO ITALIJOS 
MINISTERIJA.

Negalėdama susitaikyt 
karės klausime. Italijos mi
nisterija skilo ir visa rezi
gnavo. Tikimasi, kad nua- 
jas kabinetas bus suorgani
zuotas iš prielankių karei 
žmonių. Todėl labai galimas 
daiktas, kad dabar ir Italija 
prisidės prie karės, nes iš- 
dalies dabar jau ją prie to 
verčia ir Turkijos pasielgi
mas.

Vietinės žinios
kiekvienas. Darbas atsieis 
apie $10.000.

Aukos Lietuvos šelpimui, i
CAMBRIDGE. MASS.

Spalių 18 d. Suvienytų draugijų 
spėkomis surengtame susirinkime rin
kta aukos nukentėjusiems nuo karės 
Lietuvos gyventojams. Lietuvos 
Šelpimo Fcndan aukavo šie asmenis: 

P. Rudonis S2.00; J. Žindelionis, M. 
Paugis, B. Tukis, J. A. Žubaviče, J. 
Vasaitis, — Šidlauskas, V. I. Raavi- 

i las, J. J. Versiackas po $1.00; M. 
Anestienė. A. J. Valašimas, P. Yanu- 

1 leviče. A. Valaiša. M. Viščiunaitis, K. 
Stašis. A. Šlitinąs. S. Venckavičius

Į J. Versiackas, V. Verseckas, J. Be- 
liackas. E. Adomaitis. K. Gedraitis, 

i V. Juzufalis, A. Paniubaitis, A. 
Szop, D. Petrulis, J. Jestremskas, K.

. Tranaviče. J. Matulis. B. Aluza. J. 
Matulionis. R. Grigaliūnas J. Venc- 
kūnas. J. Karolius, A. Beliackas po

• 50c.; K. Kulisauskas L. Venskis, A. 
■ Teresevičiutė. J. Sidabras, T. Varo- 
nytė. J. Rimkus, F. Paulauskaitė, R.

' Stašis. A. Gricius, A. Erančia, K. Ra- 
dvilavičius. B. Verseckas. F. Paliok- 
nis, A. Valeika. J. Kavolius S. Jane- 
liunas, V. Visockaitė. M. Stramickas, 
B. A. Simanaviče, A. Babilius, J. Tu
rauskas. J. Geceviče, V. Jankauskas, 
P. Zabliackas P. Vozbis, J. Roika, K. 
Zbickis po 25c. Iš viso 833.36.

Pinigus priėmė Lietuvos Šelpimo 
Fondo Kasierius. K. Šidlauskas.

I

i
I

I

"GABIJA" VAIDINS DVI 
OPERI.

Ketverge, lapkričio 5 d., 
Hub teatre, kampas Dover 
ir Washington sts., Boston, 

: bus paskutinis "Gabijos” 
draugijos vaidinimas. M. Į 
Petrauskui vadovaujant bus' 
sulošta vienas iš gražiausių: 
lietuvių kalboje operų ”Šie- 
napiutė." šis veikalas pa
rašytas gabaus musų rašy-Į 
tojo Konst. Jasiukaičio, mu
ziką pritaikė M. Petrauskas. 

, Beto, da tuo pačiu vakaru 
vaidins ir kitą operetę ”A- 

idomas ir Jieva," kuri taipgi 
turi daug akyvumo.

1 Lošimas prasidės 8 vai va
kare. "Gabijos" nariai prie 
šių veikalų vaidinimo yra 

i stropiai prisirengę ir tikisi, 
j jog lietuviai sugebės apver- 
; tinti triūsą ir pasigrožėti 
scenos daile skaitlingai atsi
lankydami teatran.

Petras M. šolomskas.

NUSKENDO LAIVAS SU j 
SUŽEISTAIS KAREI

VIAIS.
Londone gauta žinia, kad 

franeuzų laivas "Marie 
Henriette,” vežęs kelis šim
tus sužeistų kareivių, netoli

BELGAS UŽMUŠĖ VO
KIEČIŲ PRINCĄ.

Pasiklydęs vienas belgų 
kareivis susitiko vokiečių šerburgo sugedo ir nusken- 
generolą princą Lippe ir (do. Laivas šaukėsi bevieliu; 
pasislėpęs nušovė j j. Prin- telegrafu pagalbos, bet pa-! 
co šalmas buvo prikimštas kol kiti franeuzų laivai pri-j 
pilnas pinigų. buvo, jis nuskendo. '

W. LYNN, MASS.
Lapkričio 7 d. Liet. Jau

nuomenės choras rengia va
karą Lietuvių svetainėj, 25 
Camden st. Bus sulošta du 
veikalų: drama "Vagis" ir 
komedija "Knarkia palie
pus." Pertraukose bus dai
nų, duetų ir dainuos didelis 
choras. Įžanga vyrams 25 
centai, moterims tik 15c.

Laukiame daug svečių! 
"Jaunuomenės” Choras.

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 surėdimų 
reikėtų tų knygų perskaityti .. 10c

šeimyniškas lietuvių gyvenimas Juš
kevičiaus dainose. Jei nori žinot 
kaip senovėj lietuviai gyveno, tai 
perskaityk šitų knygų. 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

A meriknnišVos Vestuvės. Dvieju ak- 
VAmediia. naiuokenti amerikie- 

: riu lietuviu vestuves. Juokinga iv 
. lengva perstatymui ..................... 10c

Kaip eanovės rmonea persistatvdavo 
s-ii ž»me. T,»hai žinceidus senovės 
filnzpfii daleid'mai an’e musų že- 

| mės išveizda. Su paveikslais. .. 10c

Materiialistišlrosis istorijos suprati
mas. Jai nori žinoti. Iros gimdo pa- 
conlrio iimjrins nnotik’ns. tai ner- 
skaitvk šita knvgute. Kalba lengva 
ir labai aiškus išvedimai................ 20c

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

I

I PIRMAS DIDELIS TEATRAS t

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

%i kokio čia pirmiau niekad nebuvo. 
Bus lošiama pirmu kartu operetė

“MAKRCTIS R MALŪNININKASm

Į •

į Nedelioj, 8 d. Lapkričio-Nov., 1914 |
VOKIEČIŲ SALĖJ—CENTRAL BALL, |

23 Monmouth St., Lawrence, Mass. |
Reikia eit Lawrence gaive į Park iki Monmouth. (£

Šią puikią operą atloš ‘ 'GABIJOS” artistai ir cho- į 
ras iš So. Boston, Mass., po vadovyste paties Miko i 

? Petrausko. Įžanga 25c. ir augščiau.
| Kviečia KOMITETAS. |

'■>

Reumatiškieji Skausmai

Severa’s
I

Praėjusi panedėli tarpe 
Park ir Boylston gatvių, po- 
žemije nuslydo nuo vėžių S. Į 
Bostono gatvekaris. Iš žmo; 
nių niekas nenukentėjo.

Lapkričio 3 d, buvo valsti
jos viršininkų rinkimai. Gu
bernatorium išrinktas, kaip; 
bernatorium išrinktas tas 
pats Walsh. demokratas.

I

I

Chelsea prieplaukoj, kur 
stovi kariški laivai, statoma 
bevielio telegrafo stotis, ku
ri susidės iš dviejų plieno 
bokštų, po 300 pėdų augsčio

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

"Severos Gothardiškas Alie
jus greitai ir pasekmingai vei
kia. Aš turėjau kojose reuma- 
tiškus skausmus ir negalėjau 
vaikščioti, bet po kelių patepi
mų su Severos Gothardiškuoju 
Aliejum jaučiuosiu visiškai svei
kas. Visuomet laikysiu tatai sa
vo namuose. Mano du sunai 
gyrė jjji. kaipo gera tepalą nik- 
sterėjimuose ir išsisukimuose 
iš priežasties sunkaus darbo. 
Minėta gyduolę rekomenduoja
me visiems, kurie kenčia reu
matizmu. arba nuo niksterėjimų 
ir išsisukimų.7*

M. Czagala, 
R. 1. Eox 6, Su Louis, Mielu”

Gothard Oil(Severos
Gothardiškas
Aliejus.)

o apturėsite greitų palengvinimą. JĮj| nurodome nuo 
neutaraligiškų skausmų, mėšlungiškų traukimų, niksterė- 
jimų ir nuo užsigavimo. Jo veikmė yra geriaus išaiškin
ta viršiuje patilpusiame laiške, kurį nesenai apturėjome. 
Nuo diegliu ir skaudėjimą vartokite Severos Gothardiš- 
kąji Aliejų. Kaštuoja 25 ir 50 centus.

VAIKAMS IR SUAUGUSIEMS

SEVERA S TAB-LAX
(Severos Tab-Lax).

Cukrinis vidurių suliuosuo- 
tojas.

Kaštuoja 10 ir 25 centus.

GERAS MUILAS

Seren’i Modicofed Skin Scap
(Severos Gydantis, Odinis Muilas).

Puikiausia maudymui.

Aptiekoje reikalaukite Severos Gyduolių ir neimkite jokių užvaduotų. Jeigu 
aptiekorius negalėtų išpildyti jūsų reikalavimo, tai parsitraukite tjesjog nuo 

W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, !owa.

Kaštuoja 25 centus.

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

Tai viena ii didžiausių aptiekų.

K. ŠIDLAUSKAS
226 BROADWAY SO. BOSTON, MASS.

i

MOTERIŠKŲ RŪBŲ SIUVĖJA. 
Siuva Visokias Rubus pagal 
naujausias madas, Smagiai, 

Parankiai ir Pigiai.
Dabar persikėliau į naują vietą ir 

siuvu tik vien moterims rubus,*-rodei 
visame yra parankiau ir smagiau už
eit. Naujas adresas:
217a I) St_ So. Boston, Mass.

Ant kampo 4th st.

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 
gerą Skrybėlių Kepurių, Marškinių, r.— •_ I- pasi-

Reinkotų, darbinių kelnių

Ta voras geras, kainos žemos 
Skalbvklių ir Anglių Agentai.

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

SO. BOSTON, MASS.

i

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

Į Pančekų. Kalnierių ir kitokių 
kitos fonės. i puošimų. Reinkotų, darbiniųDžian Baubos Spyčiai ir 1-------------- ,__ ___

Daugiau juokų negu saliune alaus. • ir t. t. 
Jei nori gardžiai pasijuokt, tad nu- ' 
sipirk tą knygą ......................... 25c ■

Alkoholis ir kūdikiai. Kas yra arba į 
tikisi būti kūdikių tėvais, būtinai i 
turėtų perskaityti šitą knygute— 10c I

VIENATINE LIETUVIŠKA

APTIEKA
Bostone ir visoje Massachusetts valstijoje.

Gyduolių galite gaut kokios tik pasaulyj nrtojamos, 
ta ypatingai geros sekančios gyduoles:

Nuo Reumatizmo SI .00. Nuo įlinkimo plaukų ir pleiskanų 75 c 
Nuo kosulio, grippo ir slogos f 1.00 Kraujo Valytojas f 1.00.

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

Nuo Mduriavimo suaugusiems 50 c. Nuo viduriavimo mažiems 25 c. 
Gydanti mestis nuo pučkų 50 c- Nuo prakaitavimo kojų 25 c. 

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

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

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

Pročkcs nuo nerviško galvos skaudėjimo 10 ir 25 c. 
Gumas nuo dantų gėlimo 10 c. Tikra Lietuviška Trejanka 26 c 

Visol ie kvepianti muilai 10, 15 ir 25 c. 
Perfumos visokių gėlių 25, 50, 75, $1.00, $2.00 ir daugiau.

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

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

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

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

Visokiame reikale kreipkitis šituo adresu:

K. ŠIDLAUSKAS cw.ty
S0. BObTON, MASS.

«




