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Caro spėkos Galicijoj visiškai sumuštos ir Lvovas jau atimtas. Italams sekasi.
Rusai kariavo apie 11 menesių, pakol užėmė Galiciją, o i 7 sąvaites likos išvaryti su baisiais nuostoliais. Dabar vokiečiai 

gabenasi sunkias kanuoles Lenkijon ir ims Varšavą. Francuzijoj vokiečiams nesiseka; Vokietijos socijalistai reikalauja baigti 
karę; valdžia uždare partijos organą. Lietuvoj didelių permainų nėra; apie Sziaulius vis mušasi. Amerikiečių Lietuvos Szelpi- 

mo Fondas nutarė pasiųsti Lietuvon 6,000 rublių.

Iš karės lauko
RUSAI Iš GALICIJOS 

JAU IŠVARYTI.
Caro spėkos Galicijoj jau 

galutinai sutriuškintos. Au
strai su voikečiais išvarė 
priešininką iš Lvovo ir iš ki
tų vietų. M
iš Lvovo, 1 
prie Dnies 
nas jie tenai: šiušėsi i 
rodėsi, kad vokiečiams pri-

• •

pasitraukę 
atsilaikyti 
Šias die- 
iėsi ir jau

sieis blogai. Pats caras at- 000 asmenų.

RUSIJA ATSISAKĖ ŠELP
TI SAVO ŽMONES. 

VOKIETIJOJ.
Berlyne buvo rusų šelpi

mo komitetas, kuris nuola
tos gaudavo iš savo val
džios pinigų reikalaujan
tiems Vokietijoj paramos 
rusams šelpti. Dabargi tas 
komitetas paskelbė, kad jis 
paliauja veikęs, nes rusų 
valdžia atsisakė duot dau
giau pinigų. Komitetas 
remdavo tarp 50,000 ir 60,-

Courtesy "Boston Traveler”

važiavo mūšio laukan fron-. _______
tan. Vienu tarpu rusai bu- ’ 
vo jau paėmę viršų ir nuva-' LENKIJAI JJUODA AU- 
rė austrų spėkas atgal per! 
Dniestrą. '
žinios sako, kad dabar ru
sai vėl jau bėga. Vokiečiai 
su austrais užėmė abu Dnie
stro krantu ir varo rusus 
tolyn į Rusiją.

Lvovą rusai turėjo savo 
rankose arti 10 mėnesių. 
Jie jį paėmė 3 rugsėjo pe
reitų metų. Tenai buvo jau 
įvesta rusų kalba, rusų 
tvarka ir net gatvės pakrik
štyta rusiškai. Rodėsi, kac 
Galicijos sostinė jau ir pasi
liks rusų rankose, bet išėjo 
kitaip.

Po vienuolikos mėnesių 
karės Rusija neturi nė žing
snio užkariautos žemės, o 
pusė jos armijos likos jau 
sunaikinta, kanuoles beveik 
visos atimtos, Lenkija prie
šo rankose, Lietuvoj taipgi 
vokietys šeimininkauja — ir 
da nežinia, kuomi tas viskas 
užsibaigs, nes kuo toliau, 
tuo blogiau rusams sekasi.

TONOMIJĄ.
Bet paskutinės | Birželio 25 d. atėjo per

Londoną iš Petrogrado ži
nia, kad Lenkijai ištikrujų 
duoda autonomiją, kurią bu
vo prižadėjęs praėjusį rude
nį vyriausis rusų armijos 
vadas, didis kunigaikštis 
Mikalojus. Ministerių ta
ryba nutarė jau paskirti ko
misiją, kuri išdirbs tai au
tonomijai planą. Komisijon 
įneisią 6 lenkai ir 6 rusai; 
komisijos pirmininku bus 
premieras Garemykinas. '

ru-

Per Lembergą (Lvovą) ir Przemyslį Rusijos meškinas buvo įsigremzdinęs 
net Austrijon, bet žiūrėkit, kas atsitiko...

VOKIEČIAI EINA ANT 
VARŠAVOS.

Paėmė Lvovą ir išvarę ru
sus iš Galicijos, vokiečiai 
dabar gabena didžiausias 
kanuoles Lenkijon, Varša- 
vos link. Karės kritikai 
tvirtina, kad dabar vokiečiai 
ims Varšavą.

PRIEŠ RUSUS EINA 
4,000,000 TEUTONŲ.

Petrogradas sako, kad 
dabar prieš rusus eina 4 
milijonai teutonų, šita ar
mija veikia nuo Baltijos ju
ros iki Bukovinos.

RUSŲ NUOSTOLIAI 
BAISUS.

Berlynas saRo, kad rusų 
nuostoliai ant Dniestro upės 
buvo baisus. Rusai norėda
mi sulaikyti vokiečius varė 
savo pulkus į teutonų arti
lerijos ugnį per ištisas še
šias dienas ir naktis, tikė
damiesi, kad teutonams pri
truks šaujamos medegos. 
Bet teutonai turėjo amuni
cijos užtektinai ir skynė ru
sų pulkus kaip žolę/ Galų- 
gale rusai liovėsi atakavę ir 
pradėjo bėgti. Dabar guli 
didžiausios krūvos rusų la
vonų.

VOKIEČIŲ ŠNIPAI SU
NAIKINO DAUG RU

SŲ AMUNICIJOS.
Šiomis dienomis sugrįžo 

iš Rusijos karės lauko Chi- 
cagos dienraščio ”Daily 
News” korespondentas p. 
Bars. Jisai sako, jog
sams taip nesiseka kariauti 
dėl to, kad jiems trūksta a- 
municijos. Žiniose tasai 
trukumas visuomet sumaži
nama, sako jisai.

Rusijos gilumoje buvo 
daug arsenalų kupinai pri
dėtų amunicijos, bet karei 
prasidėjus vokiečių šnipai 
juos išsprogdino. Rusų ar
mijoj veik pusė oficierių, 
pulkininkų ir generolų yra 
vokiečių ir daug jų priguli 
prie Vokietijos šnipų orga
nizacijos. Būnant kores
pondentui Petrograde vo
kiečių šnipas išmetė į pa
danges didelę parako fabri
ką. ”Varšavoje aš savo a- 
dmis mačiau, kaip rusai pa
korė vieną savo oficierių už 
šnipavimą.” Dabar rusai 
taip įbauginti vokiečių šni
pais, kad kiekvieną naują 
žmogų areštuoja. Pats ko
respondentas buvo kelis 
kartus areštuotas.

CARAS PRIBUVO KA
RĖS LAUKAN.

Caras, matydamas kaip 
kaizerio atsilankymas visur 
vokiečių kareiviams pakelia 
dvasią ir priduoda narsumo, 
sumanė ir jis išvažiuot ka
rės laukan. Pereitoj sąvai- 
tėj jis pribuvo Dniestro 
frontan, manydamas pa
drąsinsiąs sumuštus Galici
joj savo kareivius. Bet ca
ro ypata nieko negelbėjo. 
Kaip tyčia, jam atvažiavus 
rusai tuojaus likos ant Dnie
stro sumušti.

ĄŲstRAMS nepasise
kė ĮSIVERŽTI RUSI

JON.
Išvarę rusus iš Lvovo, au

strai bandė pereitoj sąvai- 
tėj įsiveržti Besarabijos gu
bernijom Tuo tikslu jie bu
vo pradėję jau kelties per 
Dniestrą, kur jis susijungia 
su Švico upe. Bet tas ban- 
dyinas austrams nenusise
kė. Rusai juos pasitiko 
mirtinga ugnimi ir austrai 
turėjo traukties, palikę apie 
1,500 lavonų.

ŽUVO JAU 120 KARIŠKŲ 
LAIVŲ.

Nuo karės pradžios iki 
šiai dienai žuvo jau 120 ka
riškų laivų, būtent:

Vokiečių
Anglų ..
Francuzų
Rusų ...
Austrų .
Japonų .
Turkų .
Italų ...

Viso labo 120.

GALICIJOJ RUSAI PAĖ
MĖ 130,000 TEUTONŲ.
Laikraščio ”DaiIy Mail” 

korespondentas iš Petro
grado rašo, kad rusai besi
traukdami iš Galicijos per 7 

i sąvaites išlaikė savo spėkas 
pilniausioj tvarkoj ir prida
rė priešininkui didelių nuo
stolių. Kaipo faktą jis nu
rodo, kad per tą laiką rusai 
paėmė 130,000 teutonų ne
laisvėn. Beto jiems teko 
300 kulkasvaidžių ir 60 ka
nuolių.

ITALAI VISUR IMA 
VIRŠŲ.

Iki šiol italams sekasi. Jie 
visur ima viršų. Austrai 
sakė, kad Isonzo paupiu jie 
italus atmušė. Bet dabar 
pasirodo, kad tas neteisybė. 
Italai persikėlė per Isonzo 
upę ir stipriai tenai įsitaisė. 
Austrai atakavo italus ke
lis kartus, bet kiekvieną 
kartą italai juos atmušė.

Šiuomi laiku didžiausi 
mūšiai eina Alpų kalnuose. 
Iš Romos pranešama, kad 
Monte Nero rajone vienas 
italų alpininkų batalionas 
užklupo tik ką atsiųstas iš 
Galicijos austrų spėkas ir 
pusę jų sunaikino, kitus gi 
paėmė nelaisvėn.

Ties Plava austrai pradė
jo užpuldinėt italų pozicijas 
naktimis, bet ligšiol italai 
atmuša visus užpuolimus.

Isonzo paupiu autsrai už
liejo italų pozicijas vande
niu. Tas buvo tūlam laikui 
italų pirmyn ėjimą sulaikęs.

ULTIMATUMAS ANGLI
JOS DARBININKAMS.
Anglijos amunicijos mi- 

nisteris David Lloyd George 
pasišaukė visų treid-unijų 
vadus, ir pasakė jiems, kad 
jeigu jie neparupins amuni
cijos fabrikoms užtektinai 
darbininkų, tai prievarta 
(ginklo spėka) bus neiš- 
vengtina. Darbininkų va
dai atsakė: „Duokit mums 
laiko darbininkų parupini- 
mui. Jeigu mums tas nenu
siseks, tuomet mes pripažin
sime, kad valdžios padėji
mas yra blogas.”

Ministeris davė darbinin
kų vadams 7 dienas laiko, 
kurios skaitosi nuo 24 birže
lio. Beto unijų atstovams 
duota Londone 180 svetai
nių ofisams ir paskelbta vi
suose laikraščiuose, kad te
nai reikalaujama darbinin
kų. Valdžia nori suorgani
zuoti tam tikrą darbininkų 
armiją, kurią butų galima 
siuntinėti kur tik reikės. 
Beto valdžia aprubežiavo 
fabrikantų pelną, kad tie 
negalėtų perdaug išnaudoti 
darbininkų ir valstybę. Ša
lia to da valdžia padavė par- 
liamentui sumanymą, kad 
laike karės darbininkams 
butų uždrausta streikuoti, o 
fabrikantams lokautus skel
bti.

ITALAI BOMBARDUOJA 
MALBORGETĄ.

Paryžiuje gauta žinia, 
kad italai paėmė visas aust
rų pozicijas, saugojančias 
Malborgeto miestą, ir dabar 
karštai bombarduoja patį 
miestą. Austrams pribuvo 
stipri pagalba. Prasideda 
didelis mušys.

Į pietryčius nuo Fličo ita
lus pasitiko stiprios austrų 
spėkos ir nuvarė j'uos atgal 
prie Italijos rubežiaus. Pa- 
rubežyje italai pasislėpė gi- 
riop ir įleido į vidurį aust
rus. Tuomet iš dviejų pusių 
pradėjo pilti į juos iš kulka- 
svaidžių. Austrai leidosi 
bėgti. 400 austrų buvo už
mušta.

PRIE TELŠIŲ RUSAI SU
NAIKINO VOKIEČIŲ 

TRANSPORTĄ.
Žinia iš Petrogrado sako, 

kad tarp Telšių ir Lukniš- 
kių rusų raiteliai nujojo vo
kiečiams iš užpakalio ir pa
gavo didelį jų transportą su 
patronais. Transportą ly
dėjo stiprus vokiečių konvo
jus. Vokiečių kareivius ru
sai iškirto, o transportą su
naikino.

RUSAI SUMUŠĖ AUST
RUS PRIE DNIESTRO.
Rusai sakosi skaudžiai su

mušę austrus prie Dniestro, 
žemiau Nižnio, kur karštas 
mušys siautė nuo 15 iki 22 
birželio. Oficijalis Petro
grado pranešimas sako: 
„Musų pėstininkai šturmu 
paėmė kelis fortifikuotus 
vienasėdžius ties Snovidovu, 
kur austrai narsiai gynėsi 
Čia mes paėmėm 3,500 be
laisvių ir daug kulkasvai-

VOKIETIJOS LAIKRAŠ
ČIAI BANKRUTIJA.
Londone gauta žinia, kad 

vokiečių laikraščių sindika
tas kreipėsi į valstybės sek
retorių fon Betman-Holve- 
gą su prašymu, kad tuojaus 
butų nuimta nuo įvežamos 
iš užsienio popieros muitas, 
nes kitaip laikraščiai turės 
banlęrutyt, jei karė ilgiau 
da trauksis. ____ __ _____ o _______

. Keista: Amerikos ir Ang-džių. Priešininkas perėjo 
lijos laikraščiai iš karės da
ro didžiausį biznį, o Vokieti
jos — bankrutija, -t

atgal per Dniestrą ir bėga. 
Musų kazokai jį karštai 
persekioja.”

KĄ ITALIJA NUVEIKĖ.
Mėnuo atgal italų armija 

įsiveržė Austrįjon, išvartė 
geltonus ir juodus stulpus 
su'Austrijos ir užėmė 500 
mylių ilgio priešininko po
zicijos. Austrijos laivynas 
apšaudė Italijos miestus 
Adrijatiko pajūryje, o orlai
viai metė 11 bombų Veneci
jon.
Per šitą mėnesį italų armi

ja perėjo visą Friuli. Kaip 
dabar rodos, tai puolimas 
dviejų Austrijos drutviečių, 
Goricos ir Tolmino, neiš- 
vengtinas. Tiems miestams 
puolus, italam butų atviras 
kelias į Triestą — vyriausi 
jų tikslą.

J VALANDĄ KRITO 1,000 
TURKŲ.

Anglų karės ofisas prane
ša iš Dardanelių, kad tarp 
7 ir 8 valandos, 19 birželio 
vakarą, turkai išleido apie 
450 sprogstančių šovinių į 
anglų apkasus ant kairiojo 
sparno. Apie 7:30 anglų 
brigada turkus atakavo, bet 
nepasisekė jai. Tuomet jai 
į pagalbą išėjo 5-tas škotų 
pulkas. Šitas užpuolimas 
buvo puikiai organizuotas 
ir gerai nusisekė. Į valandą 
laiko 1,000 turkų buvo už
mušta. Paimti nelaisvėn 
turkai sako, kad jie tokiu 
smarkiu bombardavimu ti
kėjosi anglus visiškai nu
šluoti nuo žemės paviršiaus.

I

ITALIJOS SPAUDA 
PRIEŠ POPIEŽIŲ.

Italijos spauda labai pa
sipiktino tuomi, ką popie
žius pasakė Paryžiaus laik
raščio „La Liberte” kores
pondentui. „Šventas tėvas” 
jam skundėsi ant Italijos 
valdžios, kad ši atėmė jam 
kariumenę (popiežius turė
jo savo vaiską) ir Vatikanas 
(popiežiaus tvirtovė) likosi 
išstatyta ant didelio pavo
jaus, nes jeigu kiltų dabar 
revoliucija, popiežius gink
luotos spėkos prieš revoliu- 
cijonierius neturėtų. Nega
na to, išėjus Italijai karėn, 
'popiežius negali susinešti su 
kitomis valstybėmis, taigi ir 
pinigų iš tikinčiųjų katalikų 
negali gauti.

Įtekmingas Romos laikra
štis „Corriere d’Italia” sa
ko, kad jeigu popiežius ne- 
prirodys, kad jis taip ne

kalbėjo, tai iš to turės jam 
būti labai liūdnos pasekmės.

„Secolo,” kitas rimtas lai
kraštis, sako: ”popiežius el
giasi keistai.”

Matyt popiežius nujaučia, 
kad jis jau nereikalingas ra
kandas ir jei kiltų Italijoj 
revoliucija, jam vietos tenai 
jau nebūtų.

FRANCUZAI PRADĖJO 
MUŠTI VOKIEČIUS Iš. 

ALZACIJOS.
Užpereitos sąvaites pra

džioje franeuzai pradėjo o- 
fensivą (užpuolimą) Alzaci- 
joj ir iki šiol gerai jiems te
nai sekėsi. 16 birž. jie paėmė 
Vogezuose augštumas, nuo 
kurių galima kontroliuoti 
visą Fechto upės klonį į 
šiaurę nuo šteinbruko ir 
Metzeraldo. Ant šiaurinio 
Fechto upės kranto franeu
zai paėmė Braun Kopf kal
ną, paimdami kartu 340 be
laisvių, 500,000 patronų, 
daug šautuvų ir kitokių ka
rės įtaisų. Dabar Berlynas 
praneša, kad prieš dideles 
francuzų spėkas vokiečiai 
turėjo pasitraukti ir iš Me
tzeraldo.

VOKIETIJA STATO 
720,000 NAUJŲ KA

REIVIŲ.
Ciuriche, Šveicarijoj gau

ta žinia, kad apie pabaigą 
liepos mėnesio Vokietija pa
statys 720,000 naujų karei
vių. šitos naujos spėkos 
bus sudarytos daugiausia iš 
antros kategorijos landštur- 
mo, prie kurio priguli tokie 
žmonės, kurie niekad netar
navo kariumenėj, bet dabar 
juos mokina.

ANGLAI NETEKO DA
2,600 ŽMONIŲ.

Londone paskelbta da 
2,600 vardų žuvusių karei
vių ir oficierių. Iš tų 2,000 
žuvo Francuzijoj ir Belgi
joj, o 600 Dardaneliuose.
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delegatė ir kad ginklų gabe- protestą butų neišmintinga, 
nimą, kaip lygiai ir jų išdir- Tiktai Liebknechtas netylė-Vokietija pradeda drebėti.
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RUSIJOJ PRASIDEDA 
REVOLIUCIJA.

Vokiečių sąvaitraštis 
„Groessere Deutschland” 
(„Didesnė Vokietija”) sako, 
kad Petrograde buvo slap
tas augštujų valdininkų ir 
valstybės tarybos narių su
sirinkimas, kur buvo daug 
kalbama apie prasidėjusį 
revoliucijos judėjimą. Bijo
dami žmonių sukilimo, ši
tam susirinkime valdininkai 
nutarė seniausių atsarginių 
visai nešaukti, šitam pa
čiam susirinkime buvę pra
nešta, kad nė vienas studen- i 
tas liuosu noru da nėra 
pastojęs į prirengiamąją 
oficierių mokyklą. Mat val
džia buvo sumanius pn-1 
rengti augštesnių mokyklų 
studentus į lieutenantus, pa
mokinus juos 4 mėnesius 
militariškose mokyklose,. 
bet dabar šitas sumanymas- 
atmesta, nes pasibijota, kad 
studentai neužkrėstų revo
liucija visų oficierių. Tas 
pats laikraštis sako, kad šį
met balandžio viduryje Ru
sijoj likos uždarytos visos 
augštesnės mokyklos. Vai- į 
džia paaiškinusi, kad ji tai 
daranti dėl atsargumo, kad 
orui atšilus neišsiplėtotų li
gos. Tikroji gi priežastis i 
buvo tame, sako „Grossere 
Deutschland,” kad augštes
nių mokyklų studentai pa
staruoju laiku labai sure- 
voliucijonėjo ir vienatinis 
vaistas buvo — uždaryti 
mokyklas.

Bet tai da ne viskas. Yra 
ir daugiau ženklų, kad Ru
sijoj jau neramu, šiomis 
dienomis telegramos prane
šė apie dideles riaušes Mas
kvoje. Tiesa, telegramos 
pažymi, kad tos riaušės kilo 
prieš vokiečius: žmonės 
draskė vokiečių krautuves, 
naikino tavorus, degino na
mus ir 1.1. Galėjo but ir 
taip. Bet štai vėlesnės tele
gramos praneša, kad po vi
są Rusiją išlipinti valdžios 
atsišaukimai teisina valdžią 
ir kviečia žmones užsilaiky
ti šaltai. Girdi, valdžios 
priešai ir šiaip pikto noro 
žmonės platina gąsdinan
čias žinias apie karę ir kur
sto žmones prie betvarkės. 
Tokiom žiniom nereikią ti- j 
keti. Rusų armija nesanti 
da sumušta; ji daug jau nu
veikusi ir da daugiau nuvei
ksianti, tik reikią ramiai už
silaikyti ir nekelti betvar
kės valstybės viduryje.

Jeigu valdžia jau leidžia 
šitokius atsiliepimus,tai rei
kia tikėtis, kad „betvarkė” 
jau prasidėjo.

-Berlyno „Kreuz Zeitung” 
'praneša, kad pas suimtus 
rusų kareivius randama la
bai daug revoliucijinio po- 
■hudžio proklamacijų. Tas 
laikraštis vieną tokių pro
klamacijų ir perspausdino. 
Štai kaip ji skamba:

"Dešimts metų praslinko 
nuo kruvinojo nedėldienio, 
kuomet liaudis, tikėdama sa
vo valdono teisingumu, pirmu 
kartu nuėjo suspaustam bū
ryje prieš caro sostą, kad iš- 
dėjus jam savo vargus ir 
opas, kad paprašius užtarimo 
prieš žiaurius viršininkus. 
Kaipgi pasitiko tuos liaudies 
atstovus? Pasipylė šūviai ir 
nekaltas kraujas aptaškė rau
donomis sruogomis Peter
burgo sniegą...” 
Priminus šitą kruviną 

skerdynę, kokią caras įtaisė 
savo tautiečiams sausio 9, 
1905 metuose, kuomet jie 
norėjo jam pasiskųsti ant 
savo vargų, proklamacija 
toliau sako:

"Pasipiktinimo išsiverži
mas sudrebino tuomet Peter
burgą. žmonės sukilo ir kad 
kiek, butų išviję savo prispau
dėjus, jeigu ne jų lengvati- 
kystė ir geraširdystė. Priža
dėta išpildyt žmonių reikala
vimai, liaudis patikėjo ir nu
leido rankas.

"Ir tuojaus pakilo da aš
tresnė priespauda. Valdžia 
pradėjo liaudžiai keršyt. Šim
tai tūkstančių atsidūrė kalė-

jimuose ir Sibire. Ir liaudis 
kenčia da sunkesnį valdžios 
persekiojimą.

"Broliai! Atsiminkit sau 
karę su japonais! Ar nega
na da skurdo ji mums atne
šė? Taip bus ir dabar, bus 
da aršiau. Šita nereikalinga 
ir nenaudinga mums karė, 
kurią pradėjo piktadarė val
džia. yra baisiausia žmonijos 
istorijoj — ji neturi sau pa
našios. O mes štai liejam 
savo kraują ir ne už savo rei
kalus. nei už tėvynę, nei už 
tikybą, bet dėl naudos savo 
kraugerių ir plėšikų. O tuo- 
tarpu musų žmonos, 
vaikai ir seni tėvai 
pasilikę miršta badu,
singa valdžia mus apgaudinė
ja. Valdžia įvedė aštriausią 
cenzūrą ir po aštriausia bau
sme uždraudė musų šeimy
noms rašyt mums teisybę. 
Daug miršta nuo bado, o ne
teisingoji valdžia parduoda 
ant licitacijos paskutinę 
mantą, jeigu žmogus negali 
užmokėt jai mokesčių. Baisi 
plėga naikina mums gyvu
lius. o ko ji neišnaikina, tai 
valdžia pasiima.” 
Toliaus šitas atsišauki

mas kviečia kareivius baig
ti karę ir duoties imti ne
laisvėn. Nelaisvėj nebusią 
jokios skriaudos. Didžiau- 
sis Rusijos žmonių engėjas 
ir priešas tai ne Vokietija, 
bet pats Rusijos caras suI 
gauja savo činauninkų.

•Jeigu „Kreuz-Zeitung,” i 
paduodama šitokį prokla- i 
macijos turinį, nuo savęs; 
nieko neprideda ir jeigu tas 
teisybė, kad tokių prokla-* 
macijų pas rusų kareivius 
randama labai daug, tai ši-j 
tas faktas jau aiškiai liudy- ■ 

I tų. kad Rusijos armija jau i 
persiėmus revoliucijos dva- j 

i šia.
■---------

ŽYDAI KALTI. KAD RU
SAMS NESISEKA.

„Rankpelnis” rašo:
"Įvyko tai. ko sunku buvo 

tikėties dargi nuo caro val
džios: šimtai tūkstančių žy
dų vejami iš gyvenamų jų 
vietų. Kaip tik prasidėjo ru
sų nepasisekimai, tuoj pra
dėjo kaltint dėl to žydus. 
Reikia juk ant ko-nors kaltė 
suversti: reikia ant ko-nors 
nukreipti nuo savęs žmonių: 
_____T_ X -3.. 1» r, z-, I f-o

įKiaulėno, nenorėdamas ra
šyti visą laikraščio antgalvį, 
paminėjo tik patį jo vardą: 

I ”Wilmington Daily Com- 
mercial.”

Tas, rodos, menkniekis. 
Bet kad žinotumėt, kiek tas 
pridarė kunigui Bukavec- 
kui „trobelio!” Jisai išjieš- 
kojo visą Wilmingtoną, bet 
tokio laikraščio neranda ir 
gana. Dabar tas dvasiškas 
tėvas prakaituoja rašyda
mas į "Draugą” ir aiškinda
mas, kaip baisiai „Keleivis” 
„meluoja.” Girdi, tokio lai
kraščio. kaip ”Wilmington 
Daily Commerciai,” iš kurio 
„Keleivis” sakosi sėmęs ži
nias, visai ant svieto nėra.

AVilmingtone esąs tik „Eve-

I
II

i
į

i

ry Evening” laikraštis. (O 
tuo tarpu tai yra vienas ir 
tas pats laikraštis, tik dva
siškas tėvas ne visą jo vardą 
išskaito.)

Taigi pasirodo, kad „tė
vas” Bukaveckas taipgi yra 
pusėtinai „gramotnas” ku
nigas. jeigu tokią mokslišką 
korespondenciją gali para
šui.

! 
I

į

GINA ’BATIUŠKĄ” 
OLŠAUSKĄ.

„Keleivije” buvo jau ra
šyta. kad Vilniaus vyskupi

jos valdytojas Kazimieras 
j Michalkevičius nubaudė ka
nauninką Alšauską, atimda
mas jam teisę laikyt mišias, 

j sakyt pamokslus ir žmones 
j spaviedot.
I Bet atsirado davatkų ir 
davatkinų, kuriems pagailo 
” batiuškos” Olšausko ir jie 
suskato jį ginti. „Lietuvos 
Žinios” praneša, kad — 

"Lietuvių grupė pasiuntė 
per ministeriją popiežiui pa
siskundimą ant Vilniaus vys
kupijos valdytojo Michalke
vičiaus dėl kun. Olšausko nu
baudimo."
Šitą pasiskundimą, be a- 

: bejonės, parems ir caro val- 
džia. Juk Alšauskas — tai 

' „kazionas” žmogus. Matyt, 
____ Jsu tuo išrokavimu tasai pa- 

nukreipti nuo^savęs* žmonių siskundimas ir nusiųsta per 
rūstybė ir jų kerštas dėl ka-' valdžios rankas. Nėra abe- 
ro baisybių. Neilgai jieško-Į jonės, kad pats Alšauskas 

tUOJ.rado įie. Į taip pamokino. Jis žino,
didžiausi esą kaltininkai, jie., V— šnipai, jie parsidavę vo-! kad X aidžia UZ satajl UZST- 
kiečiams! Ir užleido ant jų StOS.
tamsias kazoku bandas. Pra- - ------- --
sidėjo didžiausias žydų terio- VOKIEČIAI STATO BAŽ- 
SSaZ’SSi NYKIOSE ARKLIUS,
ir net pogromai, ne iš vo- „Šaltinis,” kurį nesenai: 
kiečių pusės, o pačių rusų." j vokiečiai Seinuose sudegino, Į 
Taip buvo Lenkijoj, kada j dabar pradėjo eiti Vilniuje., 

vokiečiai tenai pradėjo imti Įgydamas apie vokiečių; 
viršų, ir taip dabar yra Lie- i apsiėjimą tas laikraštis sa- i 
tuvoj ir Latvijoj: ko:

"savo nepasisekimus Kau-į 
no gub. ir Kurše caro valdžia 
taip-pat ant žydų suvertė. 
Dėlto juos visus išvarė iš 
Kuršo (išviso ten buvo apie 
70 tuks. žydų) ir iš didelės 
dalies Kauno gub.: iš Kauno, 
Janavos, Ukmergės, Raguvos, 
Panevėžio, Pasvalio, Salantų
— ir iš visų tų miestelių, ku
rie j vakarus nuo šitų vietų 
guli. Tokiu budu ir iš Kauno 
gub. dešimtys tūkstančių ve
jamos. Kaune gegužės 16 d. 
pranešė, kad visi žydai išsi
kraustytų, o gegužės 19 d. jau 
nė vieno jų neturėjo ten 
but. Varo visus be jokio 
skirtumo —mažus, ir senus, 
vyrus ir moteris. Varo ir tur
tinguosius, ir beturčius, dar
bininkus ir krominikus. Varo 
į Ekaterinoslavo,, Poltavos, 
Mogiliavo gubernijas. Turi pa 
likti jie savo turtą, jei kas j j 
turėjo, uždaryti sankrovas, 
dirbtuves ir fabrikus ir ke- ; 
liauti, kuogreičiausia bėgti, 
nes kitaip tuoj pajus ant savo 
sprando meškos leteną. Tų 
budelių nieks nesuturi — nė 
vaikų verkimas, nė motinų so
puliai. Jie atkakliai savo 
darbą varo, o musų klerikalai 
jiems padeda.”

"Naikino Lietuvos turtą, 
žmones, nebrangino nei šven
čiausių daiktų. Pertraukdi- 
nėjo kunigams šv. mišias, ba
žnyčiose laikė nelaisvius, gul
dė ligonius, pagalios net ar
klius statė. Šeiniuose ant 
šventoriaus šaudė netinka
mus kareivijai arklius, tary
tum. kitos vietos negalėję 
rasti."
Ir Dievas jiems padeda.

KUNIGAS NERANDA 
LAIKRAŠČIO.

Wilmington, Dėl., yra an
glų laikraštis vardu ”Wil- 
mington Daily Commer- 
cial,” bet kadangi tas laik
raštis išeina vakarais, tai 
prie to vardo da pridėta: 
„Every Evening (Wilming- 
ton Daily Commerciai).”

„Keleivis,” imdamas an
dai iš Wilmingtono laikra-

IR VĖL LITERATIŠKA 
VAGYSTĖ.

”Ka-ko” No. 144 randam 
perspausdintą iš „Lietuvos 
Žinių” straipsnį „Iš Šiaulių 
Padangės,” bet ’’Ka-kas”ne- 
pasako, iš kur tą straipsnį 
paima. Jis daro taip dėlto, 
kad jo skaitytojai manytų, 
jog tas straipsnys yra para
šytas specijališkai jam. 
Toks darbas vadinasi litera
tiška vagyste.

Tas pats strapsnys tilpo 
ir „Laisvėje,” bet „Laisvė” 
ir pasakė, kad tai paimta iš 
„L. Ž.” Kada-gi Chicagos 
špitolninkai išmoks laikraš
tinės etikos?

ščių žinias apie pakorimą kelio išveda!

Kunigas James Darnell iš 
Kenosha, Wis., turi net tris 
pačias, kaip {jesenai išsiaiš
kino teisme: ' 16 m. Dorris 
Vaughan’iutę, Ruthą Su- 
per’iutę ir Ethelę Spur- 
geon’iutę. Sako, kad Rutha 
jam geriausia patinkanti 
Kad juos bala, tuos socija- 
listus, kiek tai jie kunigų iš

į
Po šitokiu antgalviu Ma-jkas šiandien duonos gaut 

deline G. Doty piešia įspu-! negali. Mano sąkeleivė ty- 
džius iš Vokietijos. Autorė į lomis man į ausį pasakė, kad 
yra Amerikos pilietė ir šio- j Vengrijoj ir Austrijoj šian- 
mis dienomis tik sugrįžo iš dien su duona kur-kas blo- 
Europos, kur ji buvo nuva-'giau. Vokietija išpirko te- 
žiavus kaipo delegatė nuo Inai visus miltus. 'Puiki 
Amerikos moterų į tarptau- j tai sątalkininkė, Vokieti- 
tinę moterų taikos konfe- ja,’ kalbėjo tylomis vengrė, 
renciją Haagoj. Ji pirmu ■ ’Apie mus ji mažai rūpinasi, 
kartu išvydo Berlyną, kuris Ji net neužsitiki mums, 
padarė ant jos neišpasakytą į Kiekvieną laišką, siunčiamą 
įspūdį. Ji papasakoja labai iš Berlyno į Budapeštą, vo- 
įdomių dalykų, 
goj Amerikos konsulis ją 
persergėjo: „Nevažiuok
tamsta, amerikiečių jie ne
apkenčia. Da nesmagumų 
turėsi.”

Bet Doty nepaisė. Nors 
su drebančia širdimi, bet su
sidėjo valizon savo daigtus 
ir nutarė važiuot. „Kam ir 
ant svieto gyvent, jeigu nie
ko nepamatyt?” sakė ji pa
ti sau.

Bet ji nemokėjo vokiečių 
kalbos. Kaip reikės susikal
bėti? Galva buvo pilna vi
sokių minčių. „Lusitania” 
buvo tik ką paskandinta. 
Žuvo suviršum 100 ameri
kiečių. Ji taipgi amerikie
tė. Bet laimei ji susipažino 
su tūla vengrų laikraštinin
ke, kuri važiavo tuo pačiu 
traukiniu. Tik nelabai jo- 

i dvi tiko į kompanjją. Ven- 
I grė europietiška inteligentė, 
■ vikri, gyva, kalbi, pilna ūpo 
j ir humoro; amerikietė gi 
rimta, paprastai apsirė- 
džius, valizomis, krepšiais 
apsikrovus. Vengrė gimus 
Rusijoj ir moka penkias kal
bas ; jos tėvai francuzai, gy
vena Paryžiuje, bet ji ište
kėjus už vengro; taigi jos 
simpatijos sąjungininkų pu
sėj. Bet dabar ji Vengrijos 
pilietė, puikiai kalba vokiš
kai ir todėl Vokietijoj ji pa- 
guodojama vpata. Jos flir
tavimas su pasportų valdi
ninkais ir amerikietei daug, 
palengvino.

Įbėgus trūkiui Vokietijon, 
angliškai buvo jau nepato-; 
gu kalbėti, bet amerikietė: 
kitaip nemoka. Todėl kai-! 
bejosi jodvi pašnabždom.

Amerikietė prikalbino ša
šu ja 

iš

i

f

vo sąkeleivę išlipti 
Berlyne. Trūkis bėgo 
Olandijos Berlynan ištisą 
dieną. Vokietijos laukuose 
nesimatė nė vieno žmogaus, 

j nė vieno gyvulio. Gal dėlto, 
| kad tai buvo nedėldienis.

Kaip išrodo Berlynas.
"Atvažiavus Berlynan,” 

rašo p. Doty, „pasiėmėm 
viešbutyje kambarį ir nuė
jom pažiūrėti miesto. Frie- 
dricho gatvė buvo užsikim
šus žmonėmis, bet pusė bu
vo kareivių. Kas penktas 
žmogus turi vis gedulio žen
klą. Moterįs nešiojo ant 
akių ilgas juodas šyras, o 
vyrai juodus kaspinus ant 
rankovių. Praeivių veidai 
elektros šviesoje išrodo iš
blyškę ir suniurę. Girdė
tis daug kalbant, bet niekur 
negirdėt juoko. Nuolatos 
girdėti žodis ’Lusitania.’ 
Tik diena prieš tai tas gar
laivis buvo paskandintas. 
Aš laikiausi už savo drau
gės. Mudvi kalbėjomės ty
lomis. Porą sykių praei
viai nugirdo anglų kalbą; 
tuojaus atsisuka ir surau
kę kaktas žiuri blizgančio
mis akimis. Aš tuojaus nu
tildavau. Restoracijoj aš 
visai bijojausi angliškai 
prasitarti. Pasirinkus val
gį, pirštu rodžiau į surašą. 
Aš jaučiausi kaip kalėjime 
ir podraug kaip ant pajuo
kos pastatyta. Visi žiuri, 
kaip ant vilko.

„Viešbutis mums davė 
tam tikras kortas duonai. 
Su tomis kortomis mes ga
vom juodos duonos, kuri 
turėjo rūgštoką skonį. 
Duona buvo užpečėtyta po
pieriniuose pakeliuose. Be

Jau Haa- kiečiai atidaro ir perskaito. 
J Vokietija yra stebėtina ša- 
: i lis, bet aš tų žmonių neken- 
• čiu.”

Vokiečiai prikaišioja „Ame
rikos kulipkas.”

’ Pagaliaus vengrė atsi
sveikino su amerikiete ir 

' nuvažiavo savo keliais. A- 
merikietė susijieškojo Ame
rikoj buvusių vokiečių. Ši
tie priėmė ją svetingai, bet 
labai išmetinėjo Amerikai, 
kam ji siunčia sąjunginin
kams ginklus. „Jie sakė to
kius pamokslus, kaip kad 
misijonieriai sako lauki
niams,” rašo p. Doty. „Aš 
bandžiau teisinties, bet vel
tui. Ant galo aš turėjau pa- 

. siduot.”
Vieną vakarą ji nuėjo į 

■Winter Garten. Ten buvo 
pilna kareivių. Juduomuo- 
se paveiksluose tenai rodo
ma karės laukas. Paveiks
lų tikslas — žadinti karei- 

: ynuose laukinį patriotizmą. 
;Bet kareiviai sėdėjo tyliai, 
tik retkarčiais pasigirsta 
nedrąsus delnų pliaukštelė
jimai, kada vokiečiai paima 
viršų. Viena scena nepa
prasto heroizmo, kur pas- 

i kurinis kareivis laikėsi iki 
paskutinio šūvio ir paskui 
krito, nugramzdino audijen- 
ciją giliausion tylon.

Visas Berlynas išrodo 
nusiminęs. Gyvenimas, ro
dos, eina savo vėžėm. Žmo- 

: nės juda šen ir ten. Krau- 
: tuvės atdaros. Bet nėra 
linksmumo, nėra gyvų pa- 

; šnekėlių prie stildo alaus, 
Į neišgirsit linksmios daine
lės, kas pas vokiečius būda
vo taip paprasta. Tartum 
koks sunkus akmuo prislė
gė berlyniečių dvasią. Vi
sur matyt apdulkėjusios, ir 
nudėvėtos pilkos kareivių 

i uniformos. Ir veidai tų ka
reivių sunykę, pabalę. Ei- 
i darni gatve jie jau nebetre- 
psi taip smarkiai, bet vos 

įtik pavelka kojas. Liūdnas, 
liūdnas reginys.

Musų amerikietė apsigy
veno pas tūlą universiteto 
profesorių, kuris yra vedęs 
amerikietę žmoną. Jie man
dagus ir svetingi, „bet jų 
patriotizmas mane kanki
no,” rašo Amerikos delega
tė. „Nuo pat mano atva
žiavimo iki pat atsisveikini
mo nebuvo kitokios kalbos, 
kaip Vokietijos prakilnu
mas ir Amerikos nuodėmės. 
Man labai gaila tos tragiš
kos poros. Sunykę, išblyš
kę jų veidai sakyte sako a- 
pie jų nervų suirimą ir sie
los kančias. Būdami po 
valdžia, kurią jie taip guo- 
doja, jie nedrįsta nieko kri
tikuoti. Vokietijos kultū
ra, Vokietijos dailė, valdžia, 
Bismarkas, kaizeris, užė
mimas Belgijos, paskandi
nimas ’Lusitanios’ — visa 
tai, jų nuomone, rodo bega
linę Vokietijos išmintį ir 
teisingumą. Apsupta ap
linkui priešų, piktų ir nedo
rų baisūnų, tobuloji Vokie
tija kovoja už savo būvį. 
Tūkstantį kartų geriau te
gul būna paskandinta ’Lusi
tania’ ir pražudyta šimtai 
amerikiečių, negu leisti są
jungininkams gabentis iš 
Amerikos kulipkas Vokieti
jos kareiviams šaudyt Žo
dis 'Amerikos kulipkos* dre
biama man į veidą kas va
landa. Mano protestai, kad !

bimą, aš visuomet reikalau
ju aprubežiuot, nieko ne
gelbsti. Amerika parduoda 
sąjungininkams ginklus ir 
vokiečių furija turi ant ko 
nors išsilieti. Jie išlieja ją 
ant manęs. Aš jaučiuos 
kaip skęstantis žmogus, 
spaudžiamas po valiai van
denin. Bet kartu man ir 
gaila tų nelaimingų žmonių. 
Už tų pasigyrimų duona, už 
to nuduoto šaipymosi iš 
Anglijos pasiryžimo marin
ti Vokietiją badu, aš matau 
tikrą baimę bado. Iš tos 
tai baimės ir gimsta visa 
neapykanta ir aitrumas prie 
visko, kas tik angliška.”

Laisvai amerikietės dva
siai pasidarė trošku šitokioj 
atmosferoj ir ji nutarė 
bėgti iš tų namų. Juk Ber
lyne turi but kur-nors ir 
laisvų žmonių, revoliuciji- 
nių sielų. Bet šeimyninkai 
nenori vieną amerikietę pa
leisti. Jai sako, kad kelios 
dienos atgal įnirtusi minia 
nutraukė vieną amerikietę 
nuo tramvajaus už anglų 
kalbą.

Amerikietė turėjo kelių 
socijaldemokratų adresus 
Berlyne. Bet kaip pas juos 
nuvykt ? Jos šeimyninkai 
tokiems žmonėms neprijau- 
čia. Bet, žut-but, ji susidė
jo savo daiktus ir pabėgo. 
Ant gatvės paėmė vežėją, 
parodė adresą, ir tas nuve
žė, kur reikėjo.

”Galų-gale aš susiradau 
vokiečių, kokių norėjau,” 
rašo ji. „Žmonės laisvi, 
drąsus; jų meilė prie savo 
šalies ir žmonių tokia karš
ta, kad jie nesibijo ir prote
stuoti prieš šitą karę. Bet 
tie žmonės išdalies dabar v- 
ra ir pavojuje. Susirinki
mus jie daro slapta. Mes 
susirinkdavom kur-nors ne
žymioj vietoj.

„Aš patyriau, kad mano 
pasikalbėjimai per telefoną 
buvo perimami. Kad laiš
kai, nors ir nekalčiausio tu
rinio, niekados nenueina, 
kur adresuojami. Kiekvie
nas mano žingsnis buvo 
saugojamas. Nesinori tam 
tikėt, bet taip yra. Jau
čiuos, kaip kad bučiau nu
žengus kelis šimtus metų at
gal į viduramžius.” •
Moterįs užima socijalistų 

vietą.
„Revoliucijoniškiausis ma

no pašnekesys buvo su ži
lagalve moteriške, kuri turi 
jau suaugusių vaikų,” rašo 
toliau amerikietė. „Tai de
ganti liepsna, ta moteris. 
Jos veide žmogus matai viso 
pasaulio kentėjimą, jos a- 
kįse — visą tragediją. Ji 
pasakė man tylomis šitą di
delę hereziją: ’Vokietijos 
išganymas yra jos pralai
mėjime. Jeigu Vokietija 
laimėtų, kuomet taip daug 
pažangių jos vyrų bus išžu
dyta, jos žmonės butų bai
siai suspausti geležinės 
kumščios gniauštyje.’ Taip 
pasakė tikra Vokietijos du
ktė.”

Amerikietė paklausė šitos 
žilaplaukės revoliucijonie- 
rės, ar ne nupultų Vokieti
joj social-demokratija, jei- ° •* 2 • v a •gu nacijonalizmas užtrium- 
fuotų ant internacijonaliz- 
mo.

Senelė atsakė, kad šitą 
gali padaryti militariškas 
išauklėjimas. „Per tarnys
tės laiką žmogus pavirsta į- 
rankiu,„ ji tęsė. „Jis auto
matiškai įgija paklusnumo 
būdą; iš jo lieka neprotau
janti mašina. Kada pa
šaukta prie ginklo, socialde
mokratai, kaip ir visi kiti, į 
eiles stojo mechaniškai. Bet 
su laiku ateina protas. A- 
teina tuomet ir susiprati
mas, susipratimas, kad Vo
kietijos karė nėra apsigini- 
mo karė. Bet dabar jau vė
lu sukilti. Didesnė dalis so- 
cijal-demokratų jau karės 
lauke. Per ištisus mėnėsius 

tokios kortos Vokietijoj nie- aš esu taikos* konferencijos jie manė, kad kelti prieš tai

jo. Už tai gi geležinė ranka 
jį sučiupo ir išvarė karės 

, laukan. Bet militarizmo ap- 
• svaigimas neapsvaigina mo- 
► terų; kuomet valdžia džiau- 
i gėsi socijalistų nusileidimu, 

moterįs pradėjo veikti. Jos 
organizuoja savo partiją ir 
drąsiai kovoja. Pereitą ru
denį Roza Liuksemburg iš
šoko ant gatvės ir išrėžė į 
pulką kareivių prakalbą. 
’Vyrai, neikite karėn, ne- 
šaudykit savo brolių!” šau
kė jinai. Užtai ją pasodino 
metams kalėjiman. Šiandien 
ją kankina. Bet jos kentė
jimas sukelia kitas moteris. 
Taip va kovo meiesyje 750 
moterų nuėjo pas Reichsta
gą (šalies parliamentą). 
Prie durų visos sustojo. Ka
da atėjo deputatai, jos pra
dėjo šaukti: ’Mes nenorim 
daugiau karės! Mes norim 
taikos!’ Policija tuojaus jas 
išvaikė. Laikraščiams bu
vo įsakyta, kad nė žodžio ne
rašytų, kas atsitiko prie par- 
liamento. Bet moterįs vis 
dirba. Balandžio 8 d. Berne, 
Šveicarijoj, buvo sušaukta 
tarptautinė socijalisčių mo
terų taikos konferencija, ku
rioj dalyvavo ir kariaujan
čių šalių moterįs.”

Vesti dabar Vokietijoj tai
kos propagandą — tai sun- 
kiausis darbas. Tokios min
ties negalima platint nė per 
spaudą, nė per laiškus. Vis
kas cenzūruojama. Darbą 
prisieina varyti gyvu žo
džiu lupos nuo lupų.
Vokietija stebėtinai organi

zuota.
„Bet kur tik aš nežiūrė

jau,” rašo šita amerikietė, 
„vienas dalykas matosi 
sur 
organizuota. Ir tame 
visa jos galybė ir visas silp
numas. Galybė todėl, kad 
tas padaro iš Vokietijos vie
ną stiprą kūną. Jos retežy
je nerasit silpno nario. Bet 
šitokia organizacija turi ir 
silpną savo pusę. Tasai silp
numas yra tame, kad ji (to
kia organizacija) atima 
žmonėms savystovybę, žmo
nės lieka valstybinės maši
nos nariais.”

Net šiuomi karės metu 
Vokietija yra šauniai tvar- 
koma.Miestuose žolynai dai
liai apkarpyti, kvietkynais 
negalima atsigerėti. Gatvės 
švarios.. Jei nuo darbo vy
rai likos paimti, jų vietą 
užėmė moterįs, vaikai ir se
niai. Nieko nėra apleista. 
„Aš perėjau per didžiausį 
Berlyno ligonbutį,” sako a- 
merikietė. „Stebuklai te
nai. Visokių aparatų, ko
kius tik žmogaus protas yra 
sugalvojęs ir mokslas išra
dęs. Namo gražumas neap
sakomas. Aplinkui dailus 
žolynai, žydi tulpės ir kito
kios pavasario gėlės. Septi- 
niolika ligonbučio daktarų 
išvažiavo karės laukan. Jų 
vieton tuojaus atėjo 17 mo
terų daktarų. Kaip viskas 
buvo, taip yra. Vokietijos 
disciplina stebėtina. Vokie
tijos žmonės neprivalo pro
tauti nė klausti kodėl, jie tu
ri tik eiti ir — mirti. Visur 
žmogus jauti organizacijos 
spėką ir prievartą.”
Vokietija pasiryžus susprog- 

dint visą pasaulį.
„Einant man per Thier- 

garten (žvėrynas) pasigir
do baisus užimąs,” sako au
torė. „Lygiai ties mano gal
va buvo milžiniškas zeppeli- 
nas. Aš dėkavau dangui, 
jog esu Berlyne, o ne Pary
žiuje. Vokiečiai labai už
siėmę savo zeppelinais. Tuo
jaus už Berlyno jie turi pa
sistatę nedidelį medinį mies
telį, į kurį jie mokinosi bom
bas iš orlaivių mėtyt Kuo
met vieni žmonė* prakaitau- 
ja per metų-metus, kad pas
tačius tokį dailų miestą, 
kaip Berlynas, kiti lavinas, 

(Tąsa ant 7-to pusi.)

vi-
Vokietija stebėtinai

yra
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Prakalbos laikraštininkų su
važiavimui pasibaigus.
Birželio 13 d. "Mildos" 

(Olševskio) svetainėje įvyko 
prakalbos, kurias surengė S. 
L A. 2-ras aspkritys, pasi
naudodamas Spaudos D-jos 
laikraštininkų susivažiavi. 
mu. Prakalbos buvo rengtos 
sušelpimui nuo karės nu
kentėjusių lietuvių.

Kalbėjo d-ras Šliupas, K. 
Račkauskas, "Tėvynės” re
daktorius,dantistas Drange- 
lis ir Lietuvos Draugijos 
nuo karės nukentėjusiems 
šelpti įgaliotinis p. St. Šim
kus.

Pirmiausia kalbėjo d-ras 
Šliupas apie Lietuvos padėji
mą ir apie autonomijos rei
kalus. Išpradžių kalbėtojas 
nurodinėjo, kad revoliucijos 
visgi nešančios naudą žmo
nėms, kad po kiekvienai re
voliucijai, esą, žmonės įgyj’a 
šiek-tiek daugiau laisvės ir 
t.t.

Kalbėtojas nurodinėjo ko
kiais keliais butų galima iš- 
gaut autonomiją Lietuvai. 
Jo nuomone, reikią visoms 
pavergtoms tautoms susivie
nyti, nežiūrint po keno jun
gu jos randasi, ar po caro, 
ar po kaizerio, ar po Prano- 
Juozo, tas nedaro skirtumo. 
Kada tos visos pavergtosios 
tautos susivienysią, tuokart 
galėsią pareikalaut autono
mijos.

Bet matyt, kad dr. šliupas 
ir pats netiki, kad tokiu ke
liu galima butų laimėti au
tonomiją, nes štai ką pasakė: 
”Aš neužtikrinu, kad tokie 
reikalavimai bus išpildyti.” 
Vadinas, pats dr. Šliupas a- 
bejoja, ar nebūtų tas tik 
"piešte vandens grudimas."

Toliaus kalbėtojas apipie
šė dvasiškuos darbus.Kliuvo 
kunigams ir pačiam "Romos 
trusto galvai” (popiežiui).

Socijalizmo kalbėtojas ne
nupeikė. Jis esąs tikras, kac 
socijalizmas ar ankščiau, ar 
vėliau įvyks. Bet užsipuldi- 
nėjo ant socijalistų Vienas 
labai neteisingas gerb. Šliu
po socijalistams užmetimas 
yra, kurį matyt jis darė su 
blogu noru, buk socijalistai 
užtarauja "sabotažą." Dak
taras Šliupas žino gerai, kac 
socijalistai sabotažui yra 
priešingi, vienok nesigėdijo 
pasakyt, buk socijalistai 
vartoją tokią taktiką. 
"Mums reikia ne naikint tur
tus, bet tvert jų daugiau; 
negriaut fabrikus, bet sta
tyt jų daugiau; ne daužyt 
mašinas, bet padirbt jų dau
giau" — šaukė kalbėtojas. 
Kuo pamatuodamas dr.šliu- 
pas tai kalbėjo — sunku į- 
spėti.

Antras kalbėjo p. K. Rač
kauskas apie įvykusį laikra
štininkų susivažiavimą, apie 
S. L. A. ir prisiminė apie 
"bolių metimą.” Sako: "Ne
senai Naujoj Anglijoj atsiti
ko žmogžudystė, tapo nužu
dytas kun. žebris ir jo gas- 
ęadinė, ir kas po tam buvo? 

apo suareštuota du vyruku. 
Katalikai su socijalistais 
tuoj pradėjo tuodu vyr ku 
mėtyt lyg ’bolę’ vieni Ki
tiems, laikraštija tapo užpil
dyta aštriausiomis polemiko
mis, musų kraštutiniai laik
raščiai vartojo nešvariau
sius žodžius išsikoliojimui 
vieni kitų, kad ant galo net 
skaitytojai pradėjo reika
laut užbaigimo tų ginčų."

Nors porų dienų tam 
atgal "Naujienose" buvo 
apiplėštas tas klausimas 
kuoaiškiausia ir buvo 
nurodyta, kokią poziciją bu
vo užėmusi "Tėvynė” pra
džioj minėto incidento, vie
nok p. Račkauskas, kaip už- 
gipnatizuotas, tvirtino savo 
ir gana.

Trečias kalbėjo K Drau
gelis; jo kalba visai neįdomi.

Paskutiniu kalbėtoju bu-

vo p. St. Šimkus, bet jis vi
sai mažai tekalbėjo, o vien 
tik prašė aukų, kadangi be
kalbėdamas apie Lietuvos 
padėjimą taip susigraudino, 
kad net verkti pradėjo.

Kiek aukų surinko, nepa
tyriau (kitas musų koresp. 
V. Smilius praneša, kad au
kų buvę surinkta apie $70.35 
Red.). M. T.

Į Town of Lake lietuvius.
Pažvelgus į musų koloni

jos lietuvius gyventojus, čia 
nieko nerasim visuomenės 
labui nuveikta. Be įvairių 
pašalpinių draugijų (kurių 
čia randasi kelios dešimtįs), 
yra dar "Baltosios rožės” ir 
"Baltojo Dobilo” kliubai, 
Socialist Party Lietuvių sky
rius ir LSS 234 kp. Tarpe 
to dar yra apie pora tuzinų 
lietuviškų smuklių ir apie 
pusę tiek lietuviškų mėsiny- 
čių (bučemių).

Kad musų tautiečiai smu
klininkai išnaudoja mus, tai 
mes galime apsisaugot, t. y. 
negeri, nelankyt tų žemi
nančių dorą žmogų urvų ir 
but blaivais. Bet kad mus 
išnaudoja mėsininkai (buče- 
riai), tai mes turime su tuo 
sutikt, juk nevalgęs nebusi.

Musų tautiečiai mėsinin
kai susijungę į uniją skuta 
darbininkus, parduodami pu
siau pašvinkusią mėsą ir ki
tokius reikmenis, keldami 
kainas kiek tik jiems patin
ka. žodžiu — mus biznie
riai visi susijungę skuta iki 
kaulo darbininkus. Bet 
klausimas, kas juos tokiais 
laimingais padarė? Ar tik
tai ne mes, darbininkai? Gi 
kas-gi kitas, jei ne mes, savo 
apsileidimu ir neveiklumu 
išauginome jiems ragus, ku
rių patįs dabar turime lenk- 
ties.

Pravartu, o ir labai pra
vartu butų ir darbininkams 
susiprasti! Mums reikia įsi
steigti Kooperacijos Bend
rovę ir uždėt valgomų daig- 
tų krautuvę, viską gerai su
tvarkyti ir prie jos pastaty
ti iš savo tarpo teisingus 
žmones.

Musų šioje Chicagos da
lyje yra keli tūkstančiai lie- < 
tuvių, lengvai galime minė
tą tikslą atsiekti. Kitur 
lietuvių ir neskaitlingos ko
lonijos jau senai turi koope
racijas įsisteigę, kurioms 
gerai klojasi.

Aš sakyčiau, kuriems lie
tuvių pateks šis atsišauki
mas skaityti, nusineškite jį 
draugijos susirinkiman ir 
lai jūsų draugija, prie ku
rios jus prigulite, apsvarsto 
šį dalyką ir jei draugija, ar 
pavieniai žmonės su tuo su
tiktų, lai atsiliepia "Kelei
vyje," arba susirašo su ma
nim, tuomet galėsime su
šaukti susirinlamą ir bend
rai tą dalyką apsvarstyti; 
galėsime parsikviesti žmo
gų apsipažinusį su koopera
cijų reikalais, kuris mums 
išaiškins tą dalyką. Tik vi
si darban, nes laikas bran
gus!

V. B. Smilius,
4533 So. Marshfield avė., 

Chicago, UI.

Džiovos paroda.
Jau kelinti metai Chica- 

goje surengiama džiovos 
paroda, kad išaiškinus žmo
nėms, kaip nuo tos baisios 
žmoniją varginančios ir be 
aiko jaunas gyvastis stu

miančios į kapus plėgos ap
sisaugoti. Toje parodoje da- 
yvauja ir lietuviai. Šįmet 
a paroda buvo įtaisyta 

North ir West side. Lietu
viai turėjo du vakaru. Dau
gybė . publikos susirinkdavo 
klausyti pamokų. Kalbėto
jais buvo: P. Galskis, denti- 
stas Drangelis, d-rai Juška 
ir Graičiunas. Dainavo L. 
S.S. 81 kp. vyrų choras ir 
rodyta kratomieji paveiki
ai, vaizdinantie džiovą ir 

jos pasekmes.
J. Skurdelis.

DETROIT, MICH.
Nauji sumanymai. Stoka 
taktingumo. Perdaug įsi

bėgę judėjimo ratai.
Prabėgo jau apie mėnuo 

laiko, kaip aš į čia atsibel- 
džiau ir apsigyvenau. Pa
galbaus, norėdamas pasidar
buoti šiek-tiek visuomenei, 
pradėjau teirautis kas link 
čionai ekzistuojančių drau
gijų. Suradau vieną-kitą 
draugą, kurie perstatė man 
jųjų stovį.

Visos Detroito draugi
jos esančios pusėtinai stip
rios, kaip tai: socijalistų 
kuopa ir kitos pašalpinės. 
Bet tik trūksta dar vienos ir 
labai pageidaujamos drau
gijos, tai yra dailės draugi- > 
jos, kurioj jaunimas gale- J 
tų lavinties muzikoje, dai
nose ir scenoje. Aš, kaipo 
mėgėjas ir jau per keletą 
metų nuolat triusdamos 
gražiojo meno draugijose, 
myliu ir ant toliaus darbuo
tis toje dailės srityje. Pra
dėjau teirautis kaslink su
organizavimo jaunimo gru
pelės. Suradau keletą vie
tinių draugų, kurie taippat 
mielai tam pritarė.

Bet kad įvykdinti šitą už
manymą, tai jie lyg abejin
gi savo darbui. Užklausus, 
kodėl pas juos toks abipusiš
kas svyravimas, šiaip pasi
aiškino : čionai tarp Det
roito veikėjų esanti įsivieš
patavusi pagieža ir ypatiški 
kivirčai, kurie trukdo visą 
darbą. Taipgi gali atsitikti 
ir šiame bandyme; galime 
būti tikri, kad prisieis su
tikti tokių ypatų, kurios da
rys pasikėsinimus kenkti. O 
antra: laisvamanių arba 
socijalistų draugijoms sun
ku pralaužti spragą prie 
publikos, nes pritarėjų la
bai mažai beturi. Pub
lika į vakarus ir prakalbas 
visai mažai tesirenka, o 
priežastis nesilankymo, tai 
režisieriaus p. Mockaus 
"Švento Petro džikas,” kurį 
šokdino ant laisvamanių va
karų per kelis pastaruosius 
metus.

Mums besiteiriaujant ir 
štai LSS. 116 kp. pereitame 
savo susirinkime nutarė tą 
darbą atlikti, tai yra įsteigti 
dramatišką skyrių prie kuo
pos. Išrinko komisiją, kuri 
išdirbtų tam tikras taisyk
les to skyriaus sutvarkymui 
ir kad komisija sušauktų 
sau atskirą susirinkimą iš 
kuopos narių ir iš pašalinių 
ypatų, kurių didžiuma ir 
išreikštų savo pageidavimus.

Viskas ant greitųjų pada
ryta. Prabėgo sąvaitė lai
ko; štai ir susirinkimas. Vi
si su energija suėjo prie nau
jo darbo. Susirinkimą ati
darius, vienos komisijos na
rys paaiškino kokiu tikslu 
sušauktas šis susirinkimas; 
po tam ėjo apkalbėjimas, 
bet labai netaktiškas. Di
džiuma labai prijautė šitam 
dalykui ir geidė įvykinti. 
Bet buvo ir tokių žmonių, 
kurie neturi mažiausio su
pratimo apie scenos reika- 
us, bet jie nori, kad butų 
paal jų norą ir taip trug 
do veikimą savo riksmu 

Pagaliaus, vienas komisi- 
. os narys, matydamas suiru- 
ę, uždarė dikusijas, paaiš
kindamas, kad tą klausimą 
paliksią pačiai kuopai rišti, 
o dabar esanti proga roles 
išdalinti, nes kuopa nutarusi 
ošti sekančiame sezone 

"Pirmi žingsniai.” Režisie
rius pradėjo roles dalinti. 
Nė vienas nesutinka. Iš dvi
dešimties scenos mėgėjų 
vos rasta penki ir tie per 
kovą priversti lošti.

Čia pamačiau kame veikė
jai ir kad sunku bus susitai
kinti. Bet visai rankų ne- 
nuleidžiame. Vėliau ar an
kščiau turėsime įvykinti sa
vo užmanymą, tiktai, drau
gai, daugiau taktiškumo, o

kados nemėgstu žmonėms 
patėmijimus daryti ir sa
kau, kad laikui bėgant jie 
patįs pasitaisys, bet šį sykį 
nenukenčiau, nes matau au
dringą judėjimą. Jus, det- 
roitiečiai, ant valandėlės su
stokite visame savo gyveni
me. (?Rd.) Te jūsų nervai 
atsilsi, nes dabar esate per
daug įsibėgę, įsikarščiavę. 
Juk žinote, kad ir mašinos 
ratai dideliame įsibėgime 
ima nebepataikinti krump
lis į krumplį. O paskui ei
sime rimtai, vyriškai į dar
bą, ir aš su jumis.

F. Svyronėlis. i

SPRINGFIELD, ILL.
Katalikiškai-lietuviškas 

karalius.
Gegužės 30 dieną kun. 

Čiuberkis pasakė savo para- 
{jijonams, kad būtinai reikia 
ietuviams katalikiško-lietu- 

viško karaliaus. O kad gau
ti tokį karalių, tai privalote 
visi katalikai pasirašyti po 
klerikalų "Tautos Tarybos” 
peticijomis, o karalius šiur 
bus.

Renkant parašus pasirašė | 
viso 120 ypatų. Bet po pa
sirašymui tūli katalikai 
da nuėjo pasiklausti pas ad
vokatą, kada jie gaus tą 
lietuvišką-katalikišką ka
ralių? Ir ar gerai jie daro 
rašydamiesi? Advokatas 
jiems atsakė, kad tie žmo
nės, kurie nori sau karalių 
ir karališką valdžią turėti, 
prasižengia prieš šios šalies 
tiesas. Męs, esą, gyvename 
čia laisvoj republikoniškoj 
šalyj, tai mums neturi joki 
karaliai rūpėti. Tie, kurie 
sau karaliaus pageidauja, 
kartais, gali būti greit iš 
šios šalies išvaryti. Išgirdę 
nuo advokato tokį paaiški
nimą, pasirašiusie po petici
jomis katalikai labai nusi
minė, ir nuėję pas čiuberkį 
ėmė reikalauti nuo jo savo 
parašų atsiimti. Girdi, tu 
nori mus apgauti ir paduoti 
mus carui į nagus. Advoka
tas, esą, mums teisybę sakė, 
kad toks pasirašymas, tai 
yra labai negeras darbas.

Kunigui buvo nei šis, nei 
tas klausyti savo avinų ir 
avelių bliovimo, ir sulaukęs 
nedėldienio (6 d. birž.), iš
barė užtai "cicilikus” ir Mo
ckų, kad tai jie jam aveles 
sudarkė. Neklausote, esą, 
mano dvasiško paliepimo, 
einate advokato klaustis. 
Jau, girdi, advokatui labiau 
tikite, negu savo dva
siškam piemeniui. Iš avinų 
ir avelių jau virstate į ožius 
ir šokinėjate, kaip ožiai 
prieš mane. Kad taip, tai, 
girdi, visus tuos parašus su
draskysiu. Ir aš, kaip bu
vau kunigu, taip ir busiu.

Dabar Springfielde apie 
lietuvišką-katalikišką kara
lių daug kalbama. Protin
gesni žmonės sau juokus iš 
to krečia, o tamsesni kata
likai džiaugiasi, kad but ge
rai toksai katalikiškas kara
lius turėti, girdi, iškartume, 
išmuštame visus bedievius 
ir cicilikus.

Reiškia, jei lietuviški 
klerikalai ingytų valdžią į 
savo rankas, tai pirmiausia 
steigtų inkviziciją.

»

WEST LYNN, MASS. 
Laimę "išburs...”

Birželio 10 einu aš Morris 
gatve — ogi kad vaikų, tai 
vaikų! Rodosi jie iš viso 
Lynno tenai suėję. Apie 25 
n. atrodo lyg lietuviškas 
turgus. Mane paėmė žin
geidumas. "Ko tie vaikai 
čia susirinko?" — paklau
siau policisto. "Čigonai at
važiavo. Tėvai juos mat 
baugina "džipsais," o jais 
yra čigonai, tai ir susirin
ko."

Parėjau namo. Pamatęs 
gaspadinę sakau: "Ar žinai, 
kad čigonai ant Morris st. 
atsikraustė?” "Jesary! Jau 
aš ir buvau pas juos, kad 
man ’išburt/ kokia mano 
laimė. Man 'išbūrė/ kad aš 
ilgai gyvensiu ir už kelių 
mėnesių laiko jau pirksiu 
’auzą.’ Eik ir tu ’patrajik.’ 
Nedaug, tik ’kvoteris’ kaš
tuos, o viską žinosi."

Ką skaitytojas pasakys 
ant to? Ar tai ne tamsaus 
fanatizmo vaisiai,
kad moterėlės, bet ir vyrai 
eina "burti," dagi vaikinai 
su merginom. Tai tik tiek 
patėmijau apie lietuvius, o 

■ kas su tamsunais lenkais 
darosi? Čigonam ir bedar
bės laiku pinigai plaukia iš 
fanatikėlių kišenių visai 
"easy." Mikas.

kaltinamas yra suvadžioji- 
me ir išžaginime 86 jaunų 
mergaičių nuo 9 iki 17 metų 
amžiaus. Tasai dvikojis gy
vulis turi užsistatęs $5,000 
kaucijos, bet ir po kaucija 
policija jo iš kalėjimo neiš
leidžia. Rugsėjo 1 d. bus 
teismas, kaip girdėti, buvę 
patekę ir keletas lietuvaičių 
| to žvėries rankas.to žvėries rankas.

J. Vaverka.

Netik

DES MOINES ,IOVVA.
Mockus debatuoja su kun. 

Urbonu.
Lietuvos Sūnų ir Dukterų 

Draugijos rūpesčiu birželio 
6 d. buvo parkviestas kalbė
ti M. X. Mockus. Jis kalbė
jo per 3 vakarus. Kalbėjo 
labai šauniai, išrodinėdamas, 
kad mes tikime į kvailus žy
diškus prietarus.

Prakalbosna iš kažinkur 
atsibastė kun. Urbonas. Mo
ckus jį pakvietė debatuoti. 
Urbonas matydamas, kac 
pakliuvo į laisvamanio na
gus ir gali būti riestai, pra
dėjo prikaišioti Mockui, buk 
ir jis (Mockus), kada buvęs 
kunigu daręs iš žmonių biz
nį su tuom pačiu žydišku 
Dievu, o dabar esą pametęs 
žydišką Dievą, pradėjai biz
nį varyti su bedieviais. Vie
nok p. Mockus pradėjo pri- 
rodinėti faktus iš Švento 
Rašto ir pasišaukė kun. Ur
boną net prie pagrindų Ur
bonas pažiūrėjęs Bibliją, sa
ko, kad nesanti užtvirtinta 
dvasiškos valdžios. Mockus 
tuojaus pasigriebė Naują 
Testamentą, paties vyskupo 
M. Giedraičio išverstą, Ur
bonas rankas pakratęs ir 
kone vergdamas prasišalino 
iš svetainės.

Aukų padengimui lėšų su
rinkta $9.00.

J. Iskarijotas.

CHESTER, PA.
Gaisras prakalbų metu.
S. L. A. Vl-tas apskritys 

buvo parengęs birželio 20 d. 
prakalbas. Čia žmonės la
bai tamsus ir prakalbų veik 
nėra girdėję, tad buvo ma
noma prakalbos atnešią 
daug naudos.

Kalbėti pribuvo iš Phila- 
delphijos A. Reikov, J. Gai
galas, A. F. Borisas ir J. 
Slesoriunas. Prasidėjus

Birželio 11 d. buvo pra-,praįjaibįms> staiga įpuolė 
calbos. Kalbėjo drg. Duse-•<juris žmogus ir suriko:

vičius dvejuose atvejuose: 
"Iš ko kįla bedarbės" ir ”A- 
jie karę." Deklamavo eiles 
Aldona Klembauskiutė, dai
navo drg. M. Čekanauskie- 
nė. Drg. Dusevičius kalbė
jo labai gerai.

Springfieldietis.

Benld, III.— Po didelių 
pnčų, L. N. K. paskyrė Lie
tuvos šelpimo reikalams iš 
ikusių $40.00 baliaus pelno 

$10.00. Mat, radosi tokių 
"gudruolių,” kurie šaukė,

energijos pas mus užtekti- kad jei mes šelpsią nuo ka
nai yra, tik Ją sunaudokim rėš nukentėjusius, tai caras 

Atleiskite niekad karės neužbaigsiąs.geram tikslui, 
man, kad patėmijau. Aš nie- Bierkio žentas.

"fire” (gaisras). Publika 
puolėsi prie durių, bet phila- 
delphiečiai ją sulaikė: "Tu
rim patirti, o gal apgavi
kai"— tarė jie.

Pasirodo, kad gaisras 
kilo 3-me augštyje, tad žmo
nėms didelės baimės nebuvo 
ir visi išlengvo sau apleido 
svetainę.

N. Dievo.

LOWELL, MASS. 
Gyvuliškas senis: išžagino 

86 mergaites nuo 9 iki 17 
metų.

Vietiniai detektivai bir
želio 12 d. suareštavo tūlą 
Ch. Frost, 62 m. senj, kuris

LAWRENCE, MASS.
Socijalistams norima vėl 

koją pakišt.
Lavvrenco smalaviriams 

tautininkams ir bažnyčios 
tarnams tebeskauda iki šiol 
širdis, kad pernai metuose, 
kada tautininkai sumanė so
cijalistams padaryti konku
renciją ir surengė liepos 
4 d. pikniką, nežiūrint, kad 
socijalistai senai buvo tą 
dieną pasiskyrę, teturėjo 
vos 12^ ypatų piknike, kada 
tuom tarpu socijalistų pik- 
nikan atsilankė daugiau 
tūkstančio žmonių.

Šįmet 4 d. liepos socija
listai savo naujoj, vasarinėj 
svetainėj vėl turės pikniką. 
Jie tą pikniką nutarė rengti 
dar gruodžio 5 d., 1914 m. ir 
lošiant "Nihilistus” 5 gruo
džio jau buvo apgarsinę. Bet 
tautininkai ir šiemet sumanė 
socijalistams koją pakišti. 
Lietuvių Ukėsų Kliubas 4 
iepos nutarė taip-pat pikni
ką rengti.

Pažiūrėsime, kiek šiemet 
pas juos bus žmonių. Šiemet 
liepos 4 d. pripuola nedėlioj, 
todėl pikniką perkėlėme pa- 
nedėlyn ant 5 d. liepos. Skel
bimai savo laiku tilps "Ko
voj,” "Keleivyj” ir "Lais
vėj."

jas nesitikėjo, kad taip in
teligentiškai butų užsilaikę; 
mat, buvo pranešta, kad kal
bėtojas per prakalbas bus 
bombarduojamas, bet nieko 
panašaus nebuvo. Ką-gi 
pasakysite, vietiniai lietu
viai? Ar negražu buvo pra
leisti tokis puikus vakarėlis, 
kuris davė progos šiek-tiek 
pasimokinimui. Geistina 
butų, kad vietinė kuopa tan
kiau parkviestų tokius kal
bėtojus. Tik visa bėda, kad 
nėra kur gauti tinkamos 
svetainės prakalboms lai
kyti, arba taip sau, kokiems 
nors įvairiems veikimams.

Aukų padengimui lėšų su
rinkta $5.76.

Pa—nis.

Kas mums rašoma.
N. S. Pittsburgh, Pa. — 

Lietuvių Kooperatyviška 
Bendrovė, pasitaikius pro
gai, pasikvietė gegužės 30 d. 
kalbėti drg. F. Bagočių, ku
ris labai aiškiai išdėstė ko
operacijos reikalus ir kaip 
privatiški biznieriai elgiasi 
pardavinėdami falsifikuo
tus produktus savo pasipel- 
nijimui. Kalbėtojas tą pa
tį vakarą kalbėjo ir Mc- 
Kees Rock, Pa., antru atve
ju, apie socijalizmą ir karę. 
Publikai neišpasakytai kal
ba patiko. Sušelpimui Lie
tuvos suaukauta $15.65.

Birželio 27 d. L.K.D. len
kiškoj Dziubicho farmoj, 
Sharpsburg, Pa. rengia pik
niką. Pradžia 9 vai. iš ryto.

J. Aleksys.

Mažoji Varguolė.

WEST FRANKFORT, ILL.
Ačiū kaikuriems drau

gams, paradavusiems vi
suomenės dirvoj, jau ir čia 
lietuviai pradėjo susiprasti 
ir busti iš to sunkaus užnuo
dyto alkoholizmo miego, ku
rie miegojo per daugel me
tų laiko. Panaikinus dau
gumą slaptų bravorų, vieti
niai lietuviai, turėdami liuo- 
sesnio ir blaivesnio laiko, 
tuojaus griebėsi prie pra
kilnesnių ir doresnių darbų

Štai va: birželio 4 dieną 
LSS. 73 kuopa, tik papykšt 
— ėmė ir parengė prakalbas. 
Kalbėtoju buvo drg. M. Du
sevičius, atvykęs iš Rytinių 
Valstijų Dusevičius ; kal
bėjo dviejose temose; pir
moj temoj buvo kalbama a- 
pie dabartinę Europinę sker- 
dynę ir apverktiną Lietuvos 
padėjimą. Darodinėjo, kaip 
kruvinasis caras su juodo
sios armijos palaima sker
džia nekaltus žmones, apie 
caro armijos žiaurumą ir 
barbarizmą. Kožnas klau
sėsi su atida, kvapą sulaiky
damas tokių baisenybių, o 
ypač, kurie neskaito laikraš
čių. Gaila tik kad kalbėto
jas nepriminė — apleido Vo
kietiją; kaltino — vien — 
tik talkininkus, gi Vokieti
ja pasiliko nekalta, tartum 
avelė. O vienok Vokietija 
daug žiauresnė, negu tal
kininkai. Antroj temoj drg. 
M. D. kalbėjo apie bedarbę 
r išnaudojimą: Kaip kapita- 
istai su savo gudrumu ap
gaudinėja biedną darbinin
ką, primindamas Rockefel- 
erį ir kitus panašius jam 
juodvarnius, o nesusipratę 
darbininkai pasiduoda ant 
meškerės. Žmonių prakal- 
bosna atsilankė neperdau- 
jiausia, kaltė tame: kad ne
išdalino visiems plakatų. Ne
gavę plakatų gailestavę 
)rient’o lietuviai, kurių 
jutų pribuvę nemažas bure- 
is.

Per prakalbas buvo ir sa
tyros, publika turėjo užtek
tinai juokų, kitą net iki aša
rų davarė.

Žmonės užsilaikė labai 
gražiai ir ramiai. Kalbėto-

Sioux City, Iowa.— 13 
birželio katalikai buvo pa
rengę balių su svaiginan
čiais gėrimais ir apstoję ba
čkas alaus traukė kaip bitės 
iš gėlių medų. Pasekmės , 
to buvo gana liūdnos. Tū
las K. U. išlydėjo namo V. 
Ž—tę 10 vai. vakare ir nu
sivedęs į krumus sumušė: 
išmušė akį, sudaužė galvą 
ir Lt Mergina dabar serga, 
o piktadarys paspruko kaž
kur kitur.

Katalikai dabar neriasi iš 
kailio, kad tai "socijalistų 
darbas.” Teisybė, turėjo 
išsirašęs "K,” bet neskaitė^ 
ir su pirmeiviais niekur ne
dalyvavo, o vien užsiimdavo 
girtuokliavimu.

Gaspadinės tarnas.

Gardner, Mass.— 20 bir
želio lietuviai ir finai sociia- 
listai turėjo bęndrą pikniku. 
Labai smagiai laikas pralo
šta: deklamuota , sakyta 
monologų ir galop buvo vir
vės traukimas. Traukėsi 20 
vaikinų ir 20 vedusių vyrų. 
Vaikinai "ženočius” nutrau
kė, nors tie buvo ir diktesni. 
Mat, pas vedusius sumažė
jams pajiegų.

Nemelagis senis.

Scranton, Pa.— čia stato
ma neprigulminga lietuvių 
bažnyčia. Gegužės 31 d. 
buvo parapijonai parengę 
pikniką bažnyčios naudai. 
Pelno liko $400.00.

Bažnyčios statymu dau
giausia rūpinasi kun. Mic
kevičius ; prekiuosianti ba
žnyčia net $18,000.

Bačių Juozas.

Lewiston, Me.— Tūlas A. 
B—kis, 19 m. vaikinas, susi
dėjo su 40 metų senmerge 
Š—te ir nuplėšęs "vainikė
lį” "išrunijo" per kalnus. 
Mergina, j'ausdamosi pasto
sianti motina, apskundė šel
mį vaikiną policijai. Po kiek 
laiko, 13 birželio, vaikiną su
gauta Lawrence, Mass. Ka
da pargabeno į Lewiston’ą 
ir vaikinas buvo verčiamas 
apsivesti — išpradžių suti
ko ir jau ruošėsi bažnyčion. 
Bet staiga, palikęs vienas 
iššoko per langą iš antro au- 
gščio ir išnyko kaip kampa
ras... Sukruto jieškoti, bet 
veltui — vaikino neliko nė 
padujų.

Pavasario žiedas.

L
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- Heilo,’ hXk!tėve! ^„Vokiečiai bombarduoja
gi buvai pereitoj sąvaitėj? Į . . aa >•

— Džėloj sėdėjau. HllCSt<| pCT uU
— Negali būt!
— šiur, vaike.
— Na, tai už ką?
— Už socijalistą, vaike.
— Kaip tai, tėve, kaip tai 

už socijalistą tu galėjai to
kion šalton vieton papulti? 
Kaipgi tai atsitiko?

— Ogi ve kaip: einu aną 
vakarą iš vyčių mitingo, su
sitinku Šnapsaucką. Sakau: 
alau, kūmai, kur taip eini? 
O jis man sako: „Džerma- 
nai atėmė iš ruskio Lvovą, j 
tai iš tos zgrizatos buvau iš-! 
sigert.” Koman, sakau, iš-! 
sigersiva da po stiklą, ba ir 
man širdį skauda, kad rus-į 
kiui taip nesiseka vajavot.i 
Užėjom, pasiėmėm po dide
lį stiklą mostės ir sušukom: 
”Urei! Lai gyvuoja ruskis!” 
O šalia mus stovėta socija-i 
listo. Jam tas nepatiko L 
jis sušuko: ”Ruskis sumuš
tas į košę. Urei džerma- 
nas!” Kad tu žinotum, vai
ke, tas mane taip įžeidė, kad 
aš neiškenčiau. Spioviau į 
kumščią ir dzankt jam į 
snukį. O jis, nevidonas, 
kaip spirs man į užpakalį, 
tai atsidūriau net į kitą sie
ną. Ale jo giliukis. kad pa
bėgo. Bučiau galvą nukir
tęs.
. — O ką tu žinai, tėve, kad 

jis socijalistas?
— Tai kas, jei ne socijali

stas?
— Galėjo būt demokratas. 

-* — Aš žinau, vaike, pagal 
spirimo, kad tai buvo bedie
vis.

— Ir užtai tave arešta
vo?

— Nosar.
—Tai už ką?

— Už airišio ausį.
— Pirma tu man 

tėve, kad tu už socijalistą 
sėdėjai belangėj.

— Jes, vaike, iš socijalisto 
tas prasidėjo, ale paskui at
sitiko nelaimė. Kaip jis 
man įspyręs bėgo, aš išsi
traukęs šoblę norėjau kirst. 
Saliune buvo daug žmonių 
ir aš nukirtau vienam airi- 
šiui ausį. Užtai mane ir su
ėmė.

— Tai džiaugkis, tėve, 
kad tave taip greitai išleido.

— Aš mat senas kostume- 
ris, tai mane ilgai nelaiko.

— Turbut žino, kad tu 
tuojaus ir vėl tenai sugrįžši.

— Na, aš jau einu, vaike. 
Reikia nusipirkti barsuko 
taukų ir gerai išsitept, ba 
kitaip gali da marmatizmas 
įsimest užgautoj vietoj.

sakei,

B. Montvidas atrastas kaltu-™
v

i

ra labai daug bėgių (relių), nardas Montvidas susiriuo aš išlaužiau tas duris, 
pinigų tenai neradom. 

Kiaulėnas sako: ’Mes turim 
užmušti tą bobą, nes ji nieko 
nesako.’ Aš sakiau: ’Nerei- 
kia.’ Bet jis nusipiovė virvės 
galą ir užveržė jai kaklą. 
Mes tuomet palikova ją ant 
viršaus ir nulipova žemyn.” 

Jie čia rado pas kunigą 
'$7, kuriuos ir pasiėmė. Išė- 

giems žmonėms grąsinan- j? į®
lėius laiškus ir reikalauti pi- Montvidas gyveno
nigų. Jeigu to reikalavimo įritame da iki 11 ta
kas neišpildo, tuomet ta Į>askuL J““™??™ *
draugija liosų traukimu pa- 
skirianti žmones tą nudėti. 
Tos draugijos pirmininku, 
šnipas sako, esąs Pruseika, 
leidžiamos Brooklyne „Lai
svės” redaktorius. Sekre- 
riumi esąs šeštokas, „Ša
kės” redaktorius. Šitie du 
vyru dalyvavę net ir kun. 
Žebrio užmušime. Iždinin
ku gi tos draugijos esąs Ne- 
viackas, kitas vyras iš „Lai
svės.”

Šitaip meluot tą šnipą, be 
abejonės, primokino musų 
kunigėliai, nes ką gi jis ga
lėtų žinoti, kad pas lietuvius 
yra tokie laikraščiai ir kas 
tų laikraščių redaktoriai? 
Jis, tas šnipas, yra lenkas ir 
apie lietuvius nieko nežino. 
Bet šitas juodas darbas ku
nigams nenusisekė.
Montvidas sako, kad šnipas 

meluoja.
Atsistojęs B. Montvidas 

viską užginčijo, ką šnipas 
kalbėjo. Bernardas pasakė, 
kad prie jokios "Raudona. 
rankių Draugijos” jis nėra 
prigulėjęs ir iki šiol apie to
kią draugiją nebuvo net gir
dėjęs. Viskas, ką šnipas 
Malinauckas pasakoja, tai 
grynas išmislas ir melas. 
Montvidas jam nieko pana
šaus nesakęs.

Šnipas taipgi meluoja, buk 
Montvidas jam sakęs, kad 
apart jo ir Kiaulėno, kuni
go užmušime dalyvavo da 
du vyrai, būtent šeštokas ir 
Pruseika. Tai biauriausis 
melas, kokio tik gali dasi- 
leisti paskutinis latras. Ku
nigo Žebrio užmušime daly- 

ir peršovęs jam koją. Ir iš-ivavo išviso tik du žmonės:

kun. Žebrio nužudyme.
BUS PAKARTAS 6 RUGPIUČIO PRIEŠ SAULĖS 

UŽTEKĖJIMĄ.

Jis prisipažino esąs tikras Rymo katalikas ir nuolatos 
lankydavęs bažnyčią.

yra labai daug bėgių (relių). 
Tenai jis man pasakė: ’Mu- 

pas kun. 
daug pini-

Montvidas susigrau
dino. ”šį kartą aš kalbu 
tikrą teisybę,” jis sakė. ”Aš 
esu Rymo katalikas, regu- 
liariškai vaikščiodavau ba
žnyčion ir klausydavau pa
mokslų.”

Prokuroras staiga jo pa
klausė, kur jis prisirašė prie 
”Raudonrankių organizaci
jos,” apie kurią pasakojo 
detektivas Malinauckas.

Montvidas atsakė, kad jis 
prie jokios organizacijos 
niekad nėra prigulėjęs, o a- 
pie „Raudonrankių 
zaciją” tai ir girdėt 
dėjo.

Čia išėjo į aikštę 
detektivo melas.

Bernardo brolis liudija.
Išklausinėjus valdžios liu

dininkus, prasidėjo apgini- 
mo liudininkų klausinėji
mas. Bernardo apginėjas 
visų pirmiausia pašaukė tei
siamojo brolį, A. Antonovą 
iš Chicagos. Antonovas pa
sisakė Amerikoj gyvenąs 
jau nuo 1907 metų. Jo tėvai 
gyvena Lietuvoj, Papilėnuo- 
se. Iš viso jie turi 9 vaikus, 
iš kurių 3 yra Amerikoj. 
Bernardas atvažiavo čionai 
3 ir pusė metų atgal. Anto
novas tuomet gyveno Bosto
ne ir pas jį Bernardas atva
žiavo; išpradžios jis dirbo 
dirbtuvėj, paskui vaikščiojo 
tnygas pardavinėdamas. Jis 
įtvirtino, kad Bernardas 
yra Rymo katalikas ir labai 
tikintis žmogus. Šiaip jis 
juvęs ramaus budo ir nuo- 
aidus vyrukas, bet už tikė

jimą visuomet gatavas buvo 
mušties.

(Iš Hartfordo laikraščių.)

du eisiva dabar 
Žebrį ir gausiva 
gų.’ Aš sakiau, kad aš nei
siu.
Kiaulėnas Montvidą šovė 

iš kišeniaus.
„Petras Kiaulėnas tuomet 

sušuko: ’Jei neisi, aš tave 
nušausiu. Aš tave padėsiu 
čia ant vietos ir paliksiu; 
traukiniai čia suvažinės ir 
niekas nežinos, ar tave 
traukinis užmušė, ar kas ki
tas.’ Tuomet jis šovė mane 
ir pataikė į kairiojo čevery- 
ko kurką. Jis turėjo revol
verį viršutinio plosčiaus ki- 
šeniuje ir per kišenių jis 
mane šovė.”

Montvidui tuos žodžius 
kalbant, jo akvokatas paro
dė teismui peršautą čevery- 
ką ir Montvidas pasakė, 
kad tai tas pats čeverykas, 
kurį jis tuomet dėvėjo.

Potam Montvidas tęsė to
liau:

”Aš pašokau augštyn ir 
pasakiau, kad eisiu. Aš bi
jojau. Nuėjom klebonijon, 
Kiaulėnas paskambino, o 
aš stovėjau. • Kunigo gaspa- 
dinė atidarė duris. Kiaulė
nas įnėjo į vidų, o paskui jo 
ir aš. Jis tuoj išsitraukė re
volverį ir sušuko: 'Rankas 
augštyn!’ Gaspadinė tuo
jau rankas pakėlė, bet kuni
gas pradėjo kelti triukšmą. 
Kiaulėnas tuomet kunigą 

; nušovė. Paskui jis paėmė 
virvę, užveržė jam kaklą ir 
užsuko visus žiburius. Aš 
bijojau bėgti, nes Kiaulėnas . 
visuomet turėjo vienoj ran
koj revolverį ir jis butų ma- 
------- ------ negalėjau. ;

I

Bernardo Montvido byla 
dėl nužudymo kun Žebrio ir* • 
jo gaspadinės J. Gilmanai- 
tės pasibaigė pereitoj sere- 
doj, 23 birželio. Prisaikin- 
tujų suolas pripažino jį kal
tu pirmo laipsnio žmogžu
dystėj ir teisėjas Case tuo
jaus paskyrė jam mirties 
bausmę. Bernardas turės 
žūti „laisvoj” Amerikoj ant 
kartuvių 6 rugpiučio prieš 
saulės užtekėjimą.

Štai teisėjo nuosprendis: 
„šito teismo pareiga yra pil
dyt įstatymus. Šita parei
ga yra visuomet skaudi, bet 
to negalima išvengti. Šito 
teismo nuosprendis yra 
toks: kad tu, Bernardas 
Montvide, busi atiduotas še
rifui, o jisai bėgyje 20 dienų 
perduos tave valstijos kalė- 
mo užveizdai Wethersfielde, 
kur tave laikys iki 6 rugpiu
čio. Tą dieną minėtas ka
lėjimo užveizda arba pas
kirtas jo žmogus pakars ta
ve už kaklo ant virvės pa
skirtoj valandoj prieš saulės 
užtekėjimą ir tu kabosi, pa
kol numirsi. Lai Dievas su
simyli ant tavo dūšios.”
Montvidas verčia visą bėdą 

ant Kiaulėno.
Bernardas Montvidas pri- j 

sipažino, kad jis buvo klebo- j 
nijoj sykiu su Kiaulėnu, bet: 
savo rankų nepridėjo. Vis
ką padarė Kiaulėnas. Jis 
nušovė kunigą, jis pasmau
gė ir gaspadinę. Montvidas 

Į tik stovėjęs ir žiūrėjęs. Už
klaustas, ko jis nuėjo su 
Kiaulėnu kun. Žebrio klebo-! 
nijon, Montvidas atsakė, 

’kad Kiaulėnas nusivedė jį 
(tenai grasindamas revolve
riu. Kada jis norėjo pasi-j 
priešint, Kiaulėnas jį šovęs( 
L r___J____--„-s- — -- . -
tikrųjų, Bernardas turi per- Kiaulėnas ir Montvidas. 
šautą koją, tik nežinia, ar; Montvido išpažintis, 
ją persove Kiaulėnas, ari 4
Wilmingtono policija pašo- _ Apie susitikimą su Kiau- 
vė jį gaudydama. Į lėnu ir kunigo nužudymą

Montvidas tvirtai laikėsi i Montvidas štai ką papasako- 
šito tvirtinimo kamantinė-; susitikau Kiaulėną
jamas tiesiog ir skersai, bet Į pinnu kartu Tauntone (21 
kada apskričio prokuroras'------1Ql2H co™ ko~-
nurodė, kad sulyg jo pasa
kojimo Kiaulėnas turėjo tu
rėt mažiausia tris rankas, 
nes vienoj rankoj jis nuolat 
laikė revolverį, kitoj rankoj 
lemputę ir tuo pačiu laiku 
vedžiojo po kambarius ku
nigo gaspadinę ir viską krė
tė jieškodamas pinigų, tai 
Montvidas susigėdo, nes pa
matė, jog pagavo jį meluo
jant.

Bijojo negyvo kunigo.
Montvidas teisinosi, kad 

jis negalėjo iš klebonijos pa
bėgti, nes Kiaulėnas visą 
laiką grąsino jam revolve^ 
rių ir liepė stovėti, bet jis 
prisipažino, kad vienu tar
pu Kiaulėnas buvo užlipęs 
su kunigo gaspadinę ant ki
tų lubų, o jį paliko vieną 
apačioj. Kada prokuroras 
paklausė, kodėl jis tuomet 
nebėgo, B. Montvidas atsa
kė, kad jis bijojosi, nes prie 
durų gulėjo negyvas kuni
gas/
šnipo bandymas įvelti soci

jalistus nenusiseka.
Bernardas Montvidas sun

kiai kalba angliškai, todėl 
daugiausia už jį kalbėjo šni
pas Malinauckas. Jisai lan
džiojo pas Montvidą dar 
kuomet tas buvo Wilming- 
tono kalėjime. Kaipo val
džios liudininkas, jisai liudi
jo, buk Montvidas jam ka
lėjime prisipažinęs, kad jis 
prigulėjo prie kokios tai 
„Raudonrankių Draugijos.” 
Tos draugijos tikslu, šnipas 
aiškino, esą rašinėti turtin-

i

i 
I

| Žmogaus protas nenori 
(tikėti, kad tai galėtų būti 
i teisybė. Bombarduoti mie- 
stą per 20 mylių, tai. rodos, i 

i negalimas daiktas. Juk per 
tokį tolumą ir žmogaus akis 
jau negali nieko matyti; ge- 

i liausis žiūronas čia nieko 
! negelbės, nes kalnai ir me- 
į džiai regyklą užstoja. O vis 
(dėlto tas yra teisybė. Šio- 
(mis dienomis vokiečiai jau 
j kelintu kartu bombardavo 
i francuzų pajūrio miestą 
!Dunkirką iš savo pozicijų už 
j Diksmudo. Gi nuo Dunkir- 
|ko iki Diksmudo yra dau- 
? giau kaip 20 angliškų mylių.
Štai ką apie šitą bombarda
vimą sako 25 birželio ofici- 
jalis Paryžiaus pranešimas: 

! „Vakar į Dunkirką buvo pa- 
ir leista kokie 36 tonai geležies 

.(ir sprogstančios medegos iš 

.! vokiečių pozicijų kaž-kur 

. už Diksmudo. Keliatas liuo- 
sų gyventojų buvo užmušta 
bei sužeista ir padaryta ne
maža medžiagiškos blėdies, 
tečiaus nė vienas šovinys ne
pasiekė uosto nė kitų milita- 
riškų vietų.

„Pirmutinis šovinys nu
puolė į miestą dienai brėkš
tant, o kiti puolė kas 25 mi- 
nutos iki 6:15 vai. vakaro. 
Jie krito be jokio perspėji
mo, nes jokio balso negirdė
ti iš to baisaus ginklo, kuris 
svaido tas 16-colines bom
bas iš toliau, kaip 20 mylių. 
Bombos užimąs neduoda jo
kio perspėjimo, nes prieša
kyje jį galima išgirsti tik 
už 600 pėdų ir beveik tuo pa
čiu laiku seka jau sprogi
mas, kuris sudrebina žemę.

„Vos tik išsisklaidė pir
mutinio šovinio durnas, kaip 
ant visų namų, kur tik yra 
įtaisyti saugus skiepai, pasi
rodė ant stogų raudonos iš
kabos su parašais: ’Laike 
užpuolimo slėpkitės.’ Žmo
nės pradėjo bėgti į tuos skie
pus. Kiti bėgo sprogimo 
vieton, tikėdamiesi galėsią 
pagelbėt sužeistiems. Te- 
čiau kur tik tas baisuniškas 
sviedinys nupuolė, kiekvie
nas pagalbos darbas tenai 
nuėjo niekais, nes aplinkui 
šovinys sunaikina viską. 
Daugelyje vietų gatvės li
kos užverstos langų stiklais, 
išardytais akmenais ir kito
kiu laužu. Bombardavimas 
tvėrė 15 valandų. Žmonės 
buvo persigandę, bet pani
kos nebuvo. Elektra likos 
perkirsta, bet gazas buvo 
vartojamas kaip visuomet.”

šito tvirtinimo kamantinė-'Jo:I _ •____ /oi

s gruodžio, 1914) savo barz- 
. daskutykloj. Jis ateidavo 
. tankiai ir turėdavo daug pi- 

, nigų. Paskui mudu susiti- 
’: kova Bostone ir išvažiova į 

| Springfieldą. Iš tenai nuvy. 
kova į Hartfordą, o paskui 
į New Britainą. Už keturių 

i dienų Kiaulėnas gavo iš Sa- 
vage ginklų kompanijos re- 

! volverį. Vasario 3 d. Kiaulė- 
Į nas iš čia išėjo. Paskui mu
du vėl susitikova ant gat- 

’ vės ir pradėjova svarstyti 
apie apiplėšimą kun. Žebrio. 

„Nedėlioję, 7 vasario, mu
du nuejova apžiūrėti klebo
nijos. Kiaulėnas perstatė 
mane už brolį ir sakė kuni
gui atėjęs paklausti, kiek 
jis norėtų už šliubą. Paside
rėję išėjova. Ant rytojaus 
mudu nuėjova klebonijon a- 
pie 7:30 vai. vakare. Gaspa
dinė mus įleido. Kiaulėnas 
tuoj atkišo kun. Žebriui re
volverį ir liepė pakelt ran
kas. Kada kunigas nepak
lausė, Kiaulėnas šovė. Jis 
turėjo kaž-ką užsidėjęs ant 
revolverio, kas sustabdė bal
są. Tuomet jis kirto gaspa- 
dinei į galvą ir liepė paro
dyt, kur yra kunigo pinigai. 
Jis užsuko dviejuose kamba
riuose gazą, o švietė sau 
elektriška lempute ir liepė 
gaspadinei eiti tarp jo ir 
manęs. Ant trečių lubų 
Kiaulėnas sušuko gaspadi
nei: ’Tu turi žinot, kur pa
dėti pinigai!’ Ji atsakė: ’Aš 
nežinau, gal būt ant vir
šaus.’

”Aš priėjau prie tų durų, 
bet buvo užrakintos. Kiau
lėnas davė man įrankį, ku-

- '•

Į Waterbury, iš Waterbury — 
Philadelphijon, o iš tenai į 
Wilmingtoną, kur parduo
dant laikrodėlius jiedu ir 
buvo areštuoti.

Iš šito jau aiškiai matyt, 
kad čia viskas buvo juodve- 
jų suplanuota ir padaryta.

! Jokių draugijų čia nesima
to.
Montvidas apie Kiaulėno 

pienus nieko nežinojo.
Kaip išrodo, tai Bernar

das Montvidas apie Kiaulė
no pienus užmušti kunigą 
nieko nežinojo iki paskuti
nei valandai. Štai kaip tas 
buvo: ”Aš pardaviau savo 
barzdaskutyklą Tauntone, 
nes nėjo biznis,” sako Ber
nardas. ”Po tam aš nuva
žiavau So. Bostonan, kur aš 
vaikščiodamas po stubas 
pardavinėjau skutimosi da- 

llvkus. čia aš vėl netikėtai 
susitikau Kiaulėną. Jis man 
patarė važiuot į Springfiel
dą, nes tenai busią daugiau 
biznio. Mudu nuvažiavova 
tenai po Kalėdų ir išgyveno- 
va apie sąvaitę laiko. Sausio 
pabaigoj mudu nuvykova į 
Hartfordą, kur aš norėjau 
susirasti sau barzdaskučio 
darbą. Bet ant rytojaus aš 
iš čia išvažiavau, nes Kiau
lėnas žadėjo atidaryti man 
barzdaskutyklą New Brita- 
ine.

„Sausio 25 mudu nuvyko
va į New Britainą ir pamatę 
po No. 330 Arch st. iškabą 
lange, kad išsiduoda kamba
rys, tenai apsigyvenova. Tai 
buvo vokiečių šeimyna; 
Kiaulėnas liepė man sakyti, 
kad mudu esava švedai, nes 
lietuvių vokiečiai galėtų ne-j 
priimti. Kiaulėnas savo; 
vardą padavė kaipo Jack 
Kelson (švediškai), o aš bu
vau Charles Morris. Už 
kambarį vokiečiai paprašė 
$2.00 į sąvaitę, bet Kiaulė
nas davė jiems $2.50.

„Kiaulėnas pradėjo jieš- 
koti vietos barzdaskutyk- 
lai. Jis tankiai išeidavo, 
bet sugrįžęs vis sakydavo, 
vietų yra, bet jam vis nepa
tinka. Sykį jis nusipirko 
revolverį, bet man jo nero
dė. Aš turėjau tik drukuo- 
jamą mašinėlę. Aš rašyda
vau ant jos laiškus savo 
motinai, nes rankos rašto ji 
nemoka skaityt.

„Pagaliaus Kiaulėnas iš
sikraustė kiton vieton. Vė
liau aš jį susitikau netikė
tai restorane, kur aš val
giau vakarienę. Jis nusive
dė mane pas kun. Žebrį ir 
paskambino varpelį. Mudu 
įleido moteris. Kiaulėnas 
pasakė ’gerą vakarą’ ir pak
lausė, ar gali matyt kun. 
Žebrį. Jis paklausė kunigo, 
ar tas galėtų duot šliubą da 
prieš užgavėnes; kunigas 
atsakė, kad gali, bet toks 
šliubas yra $3.00 brangesnis. 
Kiaulėnas pasakė kunigui, 
kad aš jo brolis ir mudu išė
jova. Išėjus aš jo paklau
siau, kam jis sakė, kad aš 
jo brolis, jis atsakė, kad taip 
sau.

„Jis liepė man susitikti su 
juo kitą vakarą 7 vai. saliu
ne ant Main st. ties geležin
kelio stotimi. Jis nesakė dėl
ko, tik sakė, kad jis nori pir
ma su savo mergina apsive
sti, o paskui pirks barzda
skutyklą.

„Sekantį vakarą aš susiti
kau jį kur jis buvo sakęs ir 
mudu išėjova ant gatvės. 
Jis kalbėjo apie vestuves. 
Jis nusivedė mane palei sa- 
liuną ant geležinkelio, kur

ne nušovęs
Kada užlipom ant viršaus, 
tenai buvo užrakintos durįs. 
Kiaulėnas liepė man išlauž
ti. Aš susijieškojau žirkles 
ir bandžiau atplėšti, bet žir
klės nulužo. Tuomet Kiau
lėnas padavė man tam tikrą 
įranki ir aš išlaužiau tas du-
ns.

Siuntė sau telegramą..
Apsidirbus, Kiaulėnas da

vė Montvidui $3.50 ir pundą 
J raktų. ”Aš priėmiau, nes 
( aš bijojau,” sako Montvidas. 
„Paskui aš nuėjau aptiekon 
nusipirkti peroxide’o, nes 
iš mano kojos bėgo kraujas. 
Aš nesakiau apie tai polici
jai, nes man sunku susikal
bėt angliškai, aš niekados 
policijoj nebuvau buvęs ir 
aš bijojau, kad Kiaulėnas 
manęs neužmuštų.”

Ant rytojaus Montvido 
šeimininkė vokietė jam pa
sakė, kad kaž-kokie pikta
dariai paplovė lietuvį kuni
gą. Montvidas pasidarė la
bai neramus. Tai buvo u- 
taminke. Ketverge jis nu
važiavo į Hartfordą ir pa
siuntė pats sau telegramą į 
Nevv Britainą, buk jo sesuo 
labai serga. Jis sako pada
ręs tai dėlto, kad jo šeimi
ninkė matytų, jog jam rei
kia išvažiuot.

Tuomet Montvidas nuva
žiavo į Waterbury ir saliune 
tenai vėl susitiko su Kiaulė- 
nu. Pastarasis davęs jam 
6 laikrodėlius ir 10 žiedų, 
sakydamas: ”Na, aš tau už
moku gerai. Nesakyk nie
kam,” ir pridūręs: ”aš tu
riu daug sėbrų, jei tu pasa
kysi, jie tave užmuš.”

Čia Kiaulėnas davęs Mon
tvidui juodą revolverį ir pa
tronų pančiakoj, sakyda
mas, kad dabar jis išvažiuo
ja Brooklynan idant sumai
šius policijai pėdas, o pas
kui važiuosiąs į Wilming- 
toną pas savo merginą. Pa
sakęs, kad į Wilmingtoną 
Montvidas atvežtų jam tą 
revolverį ir tenai jis atiduo
siąs jam (Montvidui) dru- 
kuojamą mašinėlę. Ir Wil- 
mingtone juos areštavo no
rint užsistatyt laikrodėlius.
Bernardas prisipažįsta esąs 

Rymo katalikas.

organi- 
negir-

juodas

St. Šimkus bešališkas žmogus.
Pasirodo, kad atsiųstas 

Amerikon Lietuvos Šelpimo 
draugijos atstovas p. St. 
Šimkus _yra visai bešališkas 
žmogus. Chicagoj buvo vi
sų trijų fondų pirmininkų 
konferencija. P-as Šimkus 
labai norėjo, kad visi 3 fon
dai susitartų išvieno rengti 
prakalbas. Bet klerikalai 
aiškiai pasakė kad jie jo
kios vienybės nenori. Jų 
„tautos fondas” duosiąs 
svečiui darbo užtektinai, o 
kiti, jei nori aukauti, tegul 
ateina į jų susirinkimus ir 
aukauja.

Tokiu budu vienybė neį
vyko. Bet p. Šimkus neno
ri būt įkinkytas į klerikalų 
jienas. 
visais, 
važiavau 
ne pas socijalistus, ne pas 
tautininkus, bet pas lietu
vius.”

Už tai p. Šimkų galima 
pasveikint. Jeigu ameri
kiečių visuomenė jau nebe
gali susivienyt, tai esantieji 
fondai gali rengti p. Šimkui 
prakalbas kiekvienas sky
rium. Keblumo tame ne
bus. Aukų rinkimas tarp 
amerikiečių jau gerai susi
tvarkęs. Kiekvienam mies
te yra vietinių draugijų pa
skirtas tam tikslui komite
tas. Tie komitetai jau ren
gė prakalbas ir rinko au
kas iki šiol be jokio keblu
mo. Dabar jie gali taip pat 
pasikviesti ir p. Šimkų. Su
rinktus gi pinigus tie komi
tetai gali siųsti tiems fon
dams, kuriems jie siuntė iki 
šiol. Rodos, kad p. Šimkus 
su tuo sutinka.

Bešališkas.

Jis nori veikti su 
Jis pasakė: ”Aš at- 

ne pas katalikus,

GYVUMŲ LIGA NYKSTA
Washingtonas praneša, 

kad gerklės ir kojų gyvulių 
liga, kuri buvo taip prasi
platinus, dabar jau baigia 
nykti.

EKSPLIOZUA APDEGI
NO 10 DARBININKŲ.
Pittsburge, Aetna Chemi- 

cal Co. dirbtuvėj ištiko 
smarki ekspliozija. Apde
gė 10 darbininkų, vienasPasakodamas, kaip jis pa- gė 10 darbininkų, 

teko j policijos rankas, Ber- jau mirė.
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IS AMERIKOS.
L. š. F. SIUNČIA LIETU

VON 6,000 RUBLIŲ.
Lietuvos Šelpimo Fondas 

nutarė pasiųsti Lietuvos 
Mokslo Draugijos nario A. 
Buloto vardu 6,000 rublių 
sušelpimui nukentėjusių 
nuo karės lietuvių. $1,500 
rub. pasiųsta šią sąvaitę, ki
ta likusi suma bus siunčia
ma periodiškai, kaip tik su
lauks žinią apie priėmimą 
pirmiau išsiųstos sumos.

NUŠOVĖ LIETUVIS LIE
TUVI Už $100.00.

Cedar Rapids, Iowa.— 
Subatos naktyj, birželio 26 
d. tapo nušautas miške lie
tuvis ir apiplėštas ant $100. 
Tą pačią naktį, kada atsiti
ko žmogžudystė, dingo An
tanas Kuršas, kurio policija 
dabar stropiai jieško. Nu
šautojo lietuvio pavardės 
korespondentas nepaduoda.

LOKAUTAS IŠMETĖ 
200,000 DARBININ

KŲ CHICAGOJ.
Namų statymo firmos 

Chicagpj nutarė apskelbti 
darbininkams lokautų —pa
varyti visus nuo darbo. Lo
kautas-prasidėjo 26 birželio. 
Apie 200,000 darbininkų ne
teks darbo. Tuo lokautu 
darbininkai nori atkeršyti 
dailydėms, kurių 16,000 su
streikavo 30 balandžio rei
kalaudami po 70c. į valandą 
ir atsisakė taikyties arbi- 
tracijos keliu. Taigi Chica
goj prasideda didelė kova.

GAISRAS ATĖMĖ 2,000 
ŽMONĖMS DARBĄ.

New Brighton, Pa.— Bir
želio 28 d. sudegė čionai ele
ktros stotis, kuri pagamin
davo dirbtuvėms pajiegą, 
todėl apie 2,000 žmonių ne
teko darbo. Gaisras padarė 
$100,000 nuostolių.

KUNIGAS PASIKORĖ.
Mihvaukee, Wis.— Ligon- 

butyje čionai pasikorė kun. 
Frank Westcott. Jis buvo 
parašęs kelias knygas prieš 
socijalistus.

ŽEMĖS DREBĖJIMAS.
Pereitoj sąvaitėj Califor- 

nijoj ir Meksikoj drebėjo že
mė. EI Centro mieste, Cal., 
po griūvančiais namais už
mušta apie 15 žmonių. Mies
te kįlo daug gaisrų. Tvar
kai daboti pašaukta kariu- 
menė.

CARNEGIUI PADĖJO 
BOMBĄ.

Milijonieriaus Carnegio 
namuose, New Yorke, pe
reitoj sąvaitėj kažin-kas pa
dėjo bombą. Medinin bak- 
san buvo įdėta 3 šmotai di
namito ir uždegtas knatas, 
tečiaus prie dinamito nepri
degė ir bomba nesprogo.
VOKIEČIAI IšDINAMI- 

TAVO FABRIKĄ.
Kanadoj, Windsor mieste, 

Ontario valstijoj likos išdi- 
namituota fabriką, kuri dir
bo Anglijos kareiviams uni
formas. Prieš išdinamita- 
vimą buvo tik-ką pabaigtas 
$115,000 užsakymas. Mano
ma, kad tai Vokietijos agen
tų darbas.

LAWSONAS GALI BŪT 
PALIUOSUOTAS.

Trinidad, Col.— Nuteis
tas visam amžiui kalėjiman 
buvęs Colorados streiko va
das Lawson pareikalavo 
naujo bylos peržiūrėjimo. 
Mat pasirodė, kad pirmuti
nis teismas buvo neteisin
gas — Lawsoną teisė Roc- 
kefellerio agentai.

AUDRA PADARĖ $500,000 
NUOSTOLIŲ.

Audra sugriovė beveik vi
są Red Cliffe miestelį Kana
doj ir sužeidė 12 žmonių. 
Nuostoliai siekia $500,000.

Iš karės lauka PajieškojimaiSTANKAUS-VIDIKO 
BYLA.

I I X
Daktaras Stankus vieną by
lą prieš "Kovos" redaktorių 

K. Vidiką jau pralošė.
24 d. birželio, Philadelphi- 

jos Apskričio Prisaikintujų 
Teismas (Jury) išnešė nuo
sprendį, jog "Kovos” redak
torius K. Vidikas rašė tei
sybę apie dr. Stankaus kny
gelę "Džiova” ir todėl teis
mo nuosprendis — K. Vidi
kas nekaltas.

Vidiką gynė adv. Henry 
John Nelson, skundėją ats
tovavo District Attorney pa- 
gelbininkas Morris, Stan
kaus samdytas advokatas į 
kamantinėjimą nesikišo.

Teismas tęsėsi kone 4 va
landas. Buvo pristatyta ai
bės įvairių Stankaus apskel
bimų, cirkuliarų, rašytų li
goniams laiškų etc.

Po įvairių kamantinėjimų 
iš vienos ir kitos pusės, tei
sėjas perskaitė šiame atvė- 
juje Pennsylvanijos valsti
jos legislaturos pritaikintus 
įstatymus, iš kurių jau iš 
anksto buvo manoma, kad 
Vidikas nieku neprasižengė 
paaiškindamas visuomenei 
apie vertę Stankaus knyge
lės, kaip apie ją mano lie
tuvių Daktarų Draugija.

Stankus apleido teismą 
nelabai malonioj išžiuroj,..

J. Stasiulevičius,
LSS. Sekretorius.

ĮI

I

GENEROLAS HUERTA 
AREŠTUOTAS.

Buvęs Meksikos diktato
rius Huerta, kuris pasta
ruoju laiku gyveno NewYor 
ke kaipo "džentelmanas,” 
praėjusį panedėlį likos ne
tikėtai sučiuptas Meksikos 
pasienyje. Suvienytų Vals
tijų valdžia jį areštavo ir 
kaltina už suokalbį sukelti 
Meksikoj naują revoliuciją. 
Jau sužinota, kad prie to 
suokalbio priguli daug ir 
Amerikos kapitalistų. Bus 
didelis skandalas. Kapitali
stų laikraščiai rėkia, kad 
Amerika turi Meksikos su
mišimus numalšinti, o tuo 
tarpu pasirodo, kad tuos su
mišimus patįs kapitalistai 
organizuoja.

Huerta paleistas 
$15,000 parankos.

ant

LA-AMERIKA TURĖS 
KIOJANčIĄ ARMIJĄ.
Armijos ir laivyno minis

terija planuoja įtaisyti la- 
kiojančią armiją, kuri susi
dės iš 37 eskadrų. Valdžia 
nori susitarti su orlaivinin- 
kų kliubais, kurių Ameri
koje yra 26. Kliubai turi 
duot liuosnorių žmonių to
kiai armijai, o valdžia duos 
jiems orlaivių, šitokia la- 
kiojųpti armija turėtų sau
got Amerikos pakraštį laike 
karės.

Šio-
čia

SNIEGO AUDROJ ŽUVO 
7 ŽMONĖS.

Jefferson, N. H.— 
mis dienomis kalnuose 
siautė didelė audra su snie
gu. Sniego prisnigo 15 co
lių. Prieš pat audrą buvo 
išėję ant Washngtono kalno 
7 žmonės ir iki šiol jie nesu
grįžo. Manoma, kad jie bus 
žuvę.

Sesers, prie Darbo!
Brooklyno Lietuvaičių 

Draugijų 3-čioje konferen
cijoj susitveręs Komitetas, 
kurin įeina O. Karaliūtė, P. 
Jurgeliutė, O. Kulbokiutė ir 
Ter. Mačiulienė, išleido dar 
vieną į Amerikos moteris 
atsišaukimą, ragindamos 
aukauti Lietuvai drabužių 
ir piniginių aukų. Viso atsi
šaukimo dėlei vietos stokos 
nespausdinsime, tik pažy
mėsime, kad Komitetas pra
šo moteris siuntinius ski
riamus Lietuvos sušelpimm 
adresuoti sekančiai:

Mrs. M. Misevičienė,
% Rev. N. J. Petkus, 259 

N. 5th st, Brooklyn, N. Y.

VOKIETIJA VISUS PRI 
GAVO.

Anglijos valstybės sekre
torius pasakė parliamente, 
kaip Vokietija prigavo savo 
kaimynus. "Vokietija kro
vėsi kariškas medegas per 
ištisą eilę metų,” sako jisai.

”Pakol ji nebuvo gatava į 
karę, ji visiems buvo drau
gė. Per Balkanų krizį nie
kas negalėjo būt daugiau 
nuosaikus ir mandagiau už
silaikąs. Ji rodė labdarės 
šypsą Francuzijai. Ji ėjo 
ranka rankon su Anglija. 
Mes ištikrujų tikėjome, kad 
atėjo ramybės ir geros va
lios gadynė. Bet tuo tarpu 
ji dirbo ir slėpė atsargon a- 
municiją, krovė ištisiems 
metams karės sąkrovas, kad 
netikėtai užpuolus savo kai
mynus ir miegant juos iš- 
skerdus.” ,

Ir dabar Vokietija muša 
visus, kad net dangus braš
ka. Amunicija ir ginklai 
jai verčiasi kaip iš po že
mių. Anglija šaukia, kad 
darbininkai nestreikuotų, 
nes armijai trūksta amuni
cijos. Rusijai gręsia pavo
jus, nors kareivių butų ga
lima da tris syk tiek pasta
tyt, bet trūksta ginklų ir 
amunicijos. Francija taip
gi šaukia daugiau ir dau
giau amunicijos. Tuo tarpu 
Vokietija ir savo armiją ap
rūpina ir turkams pristato 
gana ginklų ir šaujamų me- 
degų.

VOKIETIJOJ SUSTREI
KAVO ANGLIAKASIAI.
Vokietijos socijalistų laik

raštis praneša, kad že
moj Silezijoj, Nevrode aps
krityje sustreikavo anglia
kasiai. Jie reikalauja dau
giau algos. Valdžia su ka
syklų savininkais deda vi
sas pastangas, kad pertikri
nus darbininkus, jog šito
kiais sunkiais laikais, ko
kius dabar pergyvena Vokie
tija, streikuoti negalima. 
Bet streikierių skaičius vis 
auga.

VOKIEČIAI VARTOJA 
DEGANTI SKYSTIMĄ.
Paryžius oficijaliai pra

neša, kad vokiečiai pradėjo 
vartoti netik nuodus, bet ir 
degantį skystimų. Ties Co- 
lonne, Meuse rajone 24 bir
želio jie smarkiai bombar
davo francuzų apkasus. Jų 
bombos sprogdamos skleido 
nuodingus gazus ir purkštė 
degančius skystmus. Fran
cuzai turėjo pasitraukti ir 
vokiečiai užėmė jų apkasus. 
Bet paskui francuzai užpuo
lė ir vėl vokiečius išmušė.* •

Lawrence, Mass
"Keleivis” 
numeriais

Šiuomi pranešam, kad 
galima gaut pavieniais 
Lawrence šiose vietose:

1) Kieva Julius,

30 Short
2) Balauka Jer,

165 West street;
3) S. Tataronis,

92 Lawrence street.
"KeL” Aduu

street;

“Keleivio” Agentūros

"Keleivis” yra vienas iš didžiausių 
Amerikoj lietuviškų laikraščių ir tu- i 
ri daugiausiai skaitytojų, todėl pasi- 
garsinimai "Keleivyje” turi atnešti 
didesnę naudų, negu apsigarsinimai 
kitame kokiame nors laikraštyje; 
kainos apgarsinimų pigesnės negu 
kitų.

"Keleivio” skaitytojams, pajieško- 
jimų giminių arba draugų, vieną kar

tų per metus, patalpiname dykai. Už 

kitokius pagarsinimus, paveizdan: 
pranešimus, pirkimus, pardavimus ir 
t.t. Nors ir "Keleivio” skaityto
jams skaitome 50c. už vienų sykį ir 
$1.00 už tris sykius. Pajieškojimus 
apsivedimų malonėkit į "Keleivį” ne
siųst, nes tas jieškotojams neatneša 
jokios naudos.

Pajieškau Julijono Pociaus; Kauno 
gubM Šiaulių pav., Meškuičių par., 
Klebonų kaimo. Meldžiu atsišaukti.

Kaz. Kulbokas,
2000 So. Halsted st Chicago, III.

Pajieškau pusbrolio Adulio Dule- 
vich; Kauno gub., Šiaulių pav., Rad- 
vyliškio par., Diržių sodž. ir draugo 
Prano Žerunskio, Radvyliškio par., 
Jankūnų sodž. Meldžiu atsišaukt.

Feliks Alekna,
17 Moulton st., Charlestown, Mass.

Pajieškau savo Tėvo, Jono Miškai- 
čio; Suvalkų gub, Vištyčių gmino, 
Vartelių kaimo. Prašau atsišaukt.

Mrs. J. H. Chelkis,
P. O. BOX 271, E. Pittsburgh, Pa.

Pajieškau Ignaco ir Jono Kume- 
liauskų; Vilniaus gub., Trakų pav., 
Žaslių par., Civiškių sodžiaus. Gir
dėjau gyvenus Bostono apygardoj. 
Meldžiu atsišaukti.

Jonas Maslauskas,
BOX 220, E. Arlington, Mass.

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 18 iki 21 metų amžiaus. Aš esu 
25 metų amžiaus; doras ir darbštus 
vyrukas. Meldžiu atsišaukti laišku 
ir prisiųsti paveikslų.

Ch. Kalita,
661 Willis avė, Detroit, Mich.

Pajieškau Juozo Žukausko; Suval
kų gub, Mariampolės pav, J. dis
kelių gmino, Pazenkavos kaimo. Gy
vena Waterbury, Conn, ir Vinco 
Bražinsko, Šilavoto kaimo. Meldžiu 
atsišaukti.

. Motiejus Bilaitis,
48 Tilman st, Detroit, Mich.

Pajieškau draugų: Benedikto Ma
ciūno; Suvalkų gub, Starapolės pav, 
taipgi Kaz. Bartulio, Jurbarko par. 
Jono Tenterio Jusėnų kaimo, Pušalo
to par, Vaclovo Jakimavičiaus, Anta
no Bagalionio. Visi Kauno gub. Mel
džiu atsišaukti.

Mykolas Bagolonis, 
BOX 64, Howersville, Pa.

Pajieškau draugo Bernardo Gali
nio; Suvalkų gub., Kalvarijos pav. 
Meldžiu atsišaukti.

M. Stepanauskis,
201 North 6th str., Newark, N. J.

Pajieškau pusbrolių, K. Szemeklio, 
Kauno gub., Šiaulių pav., Raganių 
kaimo ir St. Sabaliausko; Kauno gub. 
Šiaulių pav., Triškių par., Nabazu- 
nų kaimo. Malonėkit atsišaukti.

Leonas Venskus,
2 Torrington pi., Cambridge, Mass.

Pajieškau trijų seserų: Onos Ja- 
kubauckiutės — Remeikienės, Juzės 
ir Adolpinos Jokubauckiutės. Pasta
rųjų nežinau ar už vyro, ar ne. Mel
džiu jų visų atsišaukti. Paeina iš 
Pagribio kaimo, Kaltinėnų par., Ra
seinių pav.

Aleksandra Jokubauckas, 
BOK 24. Roleygh Co, Riley, W. Va.

Paješkau apsivedimui merginos, 
mokančios rašyti ir vartojančios an
glų kalbų, nuo 18 iki 28 m. am
žiaus. Taipgi mylinčos laisvų gyve
nimų ir sutinkančios imt civiliškų 
šliubą. Platesnių žinių kreipkitės lai
šku. 26

J. Yakaitis,
P O BOX 826, Binghamton, N. Y.

Pajieškau savo brolio Stasio Bra- 
zaucko,iš šairiškės kaimo, Semeliš- 
kio parapijos, Vilniaus gub., Pir
miau gyveno New Philadelphia, Pa. 
Jis pats arba kas kitas tegul pra
neša. 27

Tarnas Brazauckas,
BOX 476, Johnston City, UI.

Pajieškau brolio Liudviko Sirevicz; 
Kauno gub., Šiaulių pavieto, Lūkės 
miesto, 4 metai ir pusė kaip Ameri
koj. Girdėjau gyvena Chicagoje. Tu
riu svarbų reikalą, jis pats ar kas 
jį žino malonėkit pranešti. 26

Julijonas Sirevicz
169 Silver str., So. Boston, Mass.

26

Pajieškau pusseserės Agotos ir 

Marės Augatikės—Bulatienes; Kau

no gub., Gaures par., norėčiau susi

rašyti.

P. Valantiejus, 

1808 S. Peoria str.,

(26)
Chicago, III.

----------------
Pajieškau pusseserės Justės Rut

kauskienės; Vilniaus gub, Trakų pav. 
Butrimonių par. ir miestelio. Turiu 
svarbų reikalą. (26)

Ona Liudvinavičiutė , 
64 Willims str, Northampton, Mass.

Pajieškau Prano Sprainaičio; apie 
3 metus atgal jis gyveno Chicago- 
je ir apleisdamas šį miestų padarė 
man daug nesmagumo. Meldžiu jo 
paties atsišaukti, arba kas jį žino su
teikt jo adresų.

F. Žemaitis, 
3729 So. Albany aveM Chicago, III.

Pajieškau draugės, Stanislavos 
šimkaitės ir Antano Šimkaus; Kauno 
gub.. Saulių pa v., Jucių sodžiaus^Gir- 
dėjau 
svarbų 
šaukti.

gyvenus So. Bostone. Turiu 
reikalų, meldžiu tuoj atsi-

Stanley Karinauskis,
P. O. BOX 556, Springfield, III.
REIKALINGAS GASPADORIUS 

į lietuvių darbininkų kooperatyviš

ką valgomų daiktų krautuvę.

Turi būt gerai apsipažinęs su biz
nio reikalais, mokėt nors trįs kalbas: 
lietuvių, anglų ir lenkų, ir turėti nors 
apie $200.00 užsidėjimui kaucijos. 
Kreipkitės šiuo adresu: 27

D. BALČIŪNAS,
P. O. Box 265, Lewiston, Me.

A. A. Petras Raibikis persiskyrė 
su šiuo pasauliu 31 d. gegužės, 1915 
m., išgyvenęs 25 metus. Velionis pa
ėjo iš Lietuvos Suvalkų gub., Ma- 
riampolės pav., Padgelumbiškio so
džiaus. Velionis buvo laisvų pažiū
rų ir platino darbininkiškus laikraš
čius. Ženotas išgyveno 13 mėnesių, 
paliko moterį su dviejų mėnesių du
krele didžiausiam nubudime. Jei 
kas norės platesnių žinių, kreipkitės 
šiuo adresu:

K. Raibikienė,
452 Pleasant avė., St Paul, Minn.

A. Szumauskas, "Keleivio” skai
tytojas, mirė 17 birželio š. m. Penn- 
sylvanijos valstijoj turėjo žmoną ir 
dvi dukterį, kurios 4 metai atgal gy
veno viena Mahanoy City, Pa, antra 
— Wilkes-Barre. Pa. Yra svarbus 
reikalas ir meldžiu jų atsišaukti.

S. Rockie,
BOX 232, Glen Carbon, III.

L. P. D. "LAISVĖS NARIŲ 

ATYDAI.

Easton,. Pa.
Liet. Paš. Dr-jos "Laisvės” pusme

tinis susirinkimas įvyks liepos 2 d. 
1915 m, 7:30 vai, pėtnyčios vakare, 
antrame augštyje, 439 Northampton 
str.. Easton, Pa.

Visi nariai malonėkite 
bus išduoda raportai iš 
stovio.

susirinkti, 
draugystės

Dr-jos sekretorius.

NORWOOD, MASS.

Didelis Piknikas
surengtas Socialist’ų Party’jos 

Lietuvių Skyriaus 

bus PANEDĖLU, 5 DIENĄ LIEPOS

( Fordžiulajaus šventėj), 
DEAN SVETAINĖJE,

Pradžia 2 vai. po pietų. Piknikas 
tęsis iki vėlumai. LSS. kuopos, pa
vienės ypatos ir visi lietuviai ir lie
tuvės, kurie tik simpatizuojate soci
jalistams, malonėkite atsilankyti 
piknikan, praleisti linksmai, draugi
škai laikų. Bus muzika, kuri griežš 
maršus ir šokius. Taigi jaunimui 
nebus nuobodu. Bufete bus pardavi
nėjama bealkoholiniai gėrimai ir 
užkandžiai.

Taukiame skaitlingo lietuviu atsi
lankymo. Komitetas.

WEST LYNN, MASS.

PIKNIKAI
Rengia Šv. Kazimiero Draugystė, W. 
Lynn, Mass. Panedėlyj,

5 D. LIEPOS (JULY), 1915 
Labai puikioje vietoje, pas ežerą 
LILLY POND, SAUGUS, MASS.

Tą dieną trįs specijališki gatveka- 
riai išvažuos iš Lytino 9:30 vai. ryte, 
nuo Summer ir kampas Linden sts.

Bus 8 geros dovanos, kurias gaus 
atsižymėjusios ypatos.

Malonėkit atsilankyti-visi be skir
tumo, nes bus daug linksmybių.

Drstė šv. KAZIMIERIO.
P. S. Važiuojant iš Bostono reikia 

imt karą nuo Hay Market s<j. Saugus 
Centre. Iš Salėm, Mass., nuo Town 
House sq. taipgi Saugus Centre.

LAWRENCE, MASS.

DIDELIS PIKNIKAS
IR PRAKALBOS

Rengia LSS. 64 kuopa, 5 <L Liepos 
(July), 1915, MAPLE PARKE. Pra

sidės 9 vai. iš ryto ir trauksis iki 
vėlumai.

Piknikas bus pamargintas prakal- 
momis, kalbės vietinis daktaras C. J. 
Mikolaitis. Taipgi bus puikus lai
mėjimai: moterims $3, vyrams$2,
vaikams $1 Bus ir dainos.

įžanga visiems 25c, išskiriant vai

kus. Kviečia visus Reng. Komitetas.

Parsiduoda Safiunas
Geriausia proga pastoti biznierium 

už prieinamų prekę. Biznis gerai ei
na; vietiniai gyventojai lietuviai, 
lenkai ir rusai. Kreipkitės šiuo ad
resu: (28)

Northampton, Mass.
Lietuviai! Jeigu norit turėt gra

žiai pasiutus Siutus ir pigiai, užeikit 
pas lietuvį. Taipgi čia galit gaut 
geriausių marškinių ir kitokių pasi
puošimų, pigiau negu kitose krautu
vėse. (27)

F. C. WILTRAKIS,

325 Pleasant st., Northampton.

PARSIDUODA
BARBERNĖ IR POOL ROO.M

Ant didelės gatvės, biznis eina 
gerai, galima padaryti $35—10 per 
sųvaitę. Savininkas serga, todėl 
parsiduoda. Kreipkitės greitai po 
šiuo adresu: (28)

EDWARD BOROWSKI.

132 Main st„ Hudson, Mass.

Tik Pamėginkit!
Kurie dar nesat davę man pada

ryt SIUTĄ arba KITOKĮ RŪBĄ, 
duokite padaryt dabar, o pamatysit, 
kad pas mane daryti rūbai kur-kas 
gražiau guli ant žmogaus ir darbas 
daug dailesnis, negu kitų siuvėjų. 
Kaina nepaprastai pigi. Taipgi SU
TAISAU ir SUPROSINU senus. Pa
mėginkite, o pamatysit, kad aš teisy
bę sakau.

A. LIUTKUS,
670 N. Main Str„ Montello, Mass. 

Liet. Tautiškame Name. (34)

Parsiduoda Saliunas.
Laisniai išpirkti ant 6 mėnesių ir 

vedamas geras biznis. Greitai atsi- 
šaukit šiuo adresu: 27

G. M. KANTANAWITZ 
300 W. Mason str, Springfield, I1L
DAINININKAI IR MUZIKANTAI!

Nusipirkit naujų knygų išsimoki
nimui gaidų (notų) lietuviškoj kal
boj. 8 lekcijos augščiausio gaidų mo
kslo. Daina 4 balsams, 7 paprasti 
tonai įvairiais vardais, 7 bemulei, 
Majoro ir Minoro, ir 7 kryžiukai, 28 
tonų vardai. Prekė $1.50. F’ 
lekcijos pradžia 10c. Prisiųsk 
pęs tą apgarsinimų ir $1.00, 
knygą. Rašyk:

G. A. BARONAS, 

McKees Rock, Pa.

Pirmos 
iškir- 
gausi 

(29)

Farmy pirkėjams
Geriausis laikas Farmą pirkt da

bar. Aš žinau daug visokių Farmų, 
didelių ir mažų, su Trioboms, sodais, 

apsėtais laukais ir arti miesto. Že
mė gera prie molio ir juodžemė. 
Farmas galima pirkt ant lengvų iš- 
mokesčių. Perkant per mane nuo 
pačių savininkų, sučėdysit daug pini
gų ir nusipirksit patinkančią, gerų, 

už pigiai ūkę. Norint platsnių ži
nių kreipkitės laišku, pridėdami mar
kę. (35)

ANTANAS ZABELA

Box 1, (Lake Co.), Peacok, Mich.

SVARBU FARMŲ 
PIRKĖJAMS.

Bevažinėjant po įvairias valstijas 
sutikau daugybę žmonių, kurie klau
sia patarimo, kur būt geriau pirkti 
farmą? Kadangi nebuvau apkelia
vęs tų valstijų, kuriose parsiduoda 
jos, tai ir nedaviau patarimų. Bet 
dabar pripažįstu parankiausia pirkti 
farmą Louisiana valstijoj, nes ten 
derlingiausia žemė, kurion sėja du— 
tris sykius per metus ir greičiausia 
gali prasigyventi ir tapti turtingu, 
negu kur kitur.

Todėl mes nutarėm suorganizuoti 
lietuvių koloniją, kur jau apsigyve
no buiys lietuvių ir labai džiaugiasi. 
Norintiems pirktis žemės mes ma
loniai patarnausime, nes turime dau
gybę išdirbtos ir neišdirbtos žemės. 
Bile vienas ir su mažai pinigų gali 
tapti turtingu farmeriu. 
ypatiškai ar laišku.

A. J. RAšIMAS, 
3112 S. Halsted st.,

Chicago. III.

Kreipkitės 

(28)

FARMOS! FARMOS!
Jau yra čia pirkę apie 300 lietu

vių farmas. Jau veik visiems lietu
viams yra žinoma, kad Nason pavie
te, Fountain, Mich, yra geriausi 

kviečiams, dobilams ir bulvėms žemė: 

molis ir juodžemis. Fountain žemė 
viršija visas kitas žemes, kokios tik 
randasi lietuvių apygardoj. Aš toriu 
apėmęs išpardavimui 93 dirbamas ir 
išdirbtas farmas su troboms, dideliais 
sodnais. Yra 17,000 akrų nedirbamos 

žemės nuo 38.00 iki $20.00 už akrų. 

Fountain yra didžiausis centralinis 
lietuvių miestas. Jame randasi 18 
krautuvių, banka, 2 mokyklos, 3 ja
vų sųdeliai. Visoki javai yra perka

mi; išdirbystės produktų ir materi- 
jalo. atvažiuokit pažiūrėti, o aš su 
automobiliu pavažinėsiu aprodyda
mas daug patogių farmų iš kurių ga

lėsit pasirinkt sau patinkamą vietelę. 
Perkant žęmę už gelžkelio tikietų su
grąžinama. žemlapiai (mapos) ir 
žemių aprašymai dykai. Rašyk tuo
jaus. —(26-5)

J. A. ŽEMAITIS,
FOUNTAIN, MICH.

LIETUVVOS ŠELPIMO FONDO 
KOMITETAS.

Prezidentas K. Gugia,

1840 S. Halsted st, Chiroto, HL 
Vice-Prezidentas 2) S. Mankos,

Cor. 12th and Vins sts., Phila,Pk 
Susinės. Sekr. 1) M. M. Rice-HsnMa 

140 E. 19th str., New York, N.Y. 
Susinešimų Sekr. 2) J. Neviaekas,

183 Roebling St, Brooklyn, N.T-183 Roebling St, Brooklym 1----
Finansų Sekr. 1) T. L. Dundulį

P. 0. Box 511. Westville, IU. 
Finansų Sekr. 2) J. Stasiulevičius. 
1815 E. Moyamensing ave^ Phila, Pa 
Iždininkas K. Šidlauskas,

226 W. Broadway, S. Boston, Maso. 
Kasos Globėjai: M. čėsna, 56 Marke* 
St, Brighton, Mass.; J. Gegužis M 
Broadway, So. Boston, Mass.; J- Gs*> 
dauskas, New Britain, Conn.

Pinigus siunčiant čekiais arba 
ney Orderiais, reikia išrašyti vardn 
Lithuanian National Rebef Faad.

Visus pinigus reikia siųsti varda 
kasieriaus per Finansų Bsštiniųfcų. 
T. M. Dunduly, P. O. Box 511, West» 

ville, III., kuru po kaucija 21,00*.

LIETUVOS SUNŲ IR DUKTEBV 
DRAUGYSTĖ,

Dės Moines, lova.
Valdyba:

Pirmininkas — A. Gailis,

1013 S.E. Allen st. Dės Moins% Im 
Pirm, pagelb. — P. Mileris,

821 Š.E. Markei st. Dės Moines, Im. 

Turtų Raštininkas — J. P. š epoti% 
714 E. Walnut str. Dės Moines, loma. 

Prot. Rašt. — J. Kazlauskas,

2900 E. 29th str. Dės Moines lova. 

Iždinin. — J. Bindokas,

218 E. 5th str. Dės Moines, Iowp» 

Iždo Globėjai — J. čiapas,

123 E. D st. Dės Moines, Iowm 

” ” — P. Ašmantą,

217 E. 6th st. Dės Moines, Iomm
Susirinkimai būna 1:30 po pMa 

Columbia salėje, 409% E. Locust ak, 

kiekvieną antrų nedėldienį mėmaim.

PALAIMINTOS LIETUVOS 
DRAUGYSTĘ 
Chicago, HL

Valdyba:
Prezidentas — K. Meškauskai,

663 W. 18th st, Chicago, HL 
Prez. pagelb. — Ed. Čepulis,

906 W. 20th PI. Chicago HL 
Nutarimų Rašt. — Ant. TamkoviH^ 

1916 Canalport avu, Chicago, HL 
Fin. Raštin. — J. Syker,

5507 W. 25th PL Cicere, HL 
Iždininkas — L. Kasper,

3131 So. Wentworth avė. 
Organo užžiur. — A. Sel

1956 Canalport avė., Chicago, 
Susirinkimai būna kiekvieno "m 

šio antrų nedėldienį, 1-mą vaL 
pietų, Geo. M. Chernaucko saloj, MM 

So. Union avė, Chicago, HL

LIET. NEPRIGULM. KLIUBA* 
Chicago, HL

Prezidentas — Sal. Valaitis,

712 K. 17th place, Chicago, DL 

Pirm. Pagelb. —- Jonas Grufinaka*.

923 W. 33rd pi, Chicago. Iii, 

Prot Rašt ir organo užžiurčtojaa 

Petras Keniutis,

3238 So. Halsted st, ChicagK 

Finansų Rašt — Kaz. Mikolaitia,

3327 Auburn avė, Chicago, IIL 

Kasierius — Kaz. šilas,

3342 So. Halsted str, Chicago. 
Susirinkimai atsibuna kas paskuti 

nę subatų kiekvieno mėnesio, 7M 
valandų vakare, "Aušros” svotais*, 
je, po No. 3149 S. Halsted st Meti

nis susirinkimas pripuola sausio 

nesi j. Bertaininiai: Balandžio ir Sp^ 
lių mėn. Pusmetinis Liepos mėn.

DRAUGYSTĖ ĖV. PETRO Ne. I 
Towa of Lake, Chicago, Iii 

Valdyba:
Pirm. — B. Mozeika, ♦

4005 S. Arteaian avė., Chicago,
Pirm. Pagelb. — Stf. Morkūnas, 

--------- -----  • •, Chicago, UL2459 W. 46th pL, Chicago, 
Org. Užžiur, Prot rašt K. A. Cia| 
4619 S. Washtenaw avė. Chicago. 
Finansų Rašt — J. Laucevičia,

4644 So. Paulina str Chicago, HL 
Kasierius — K. K. Stryneckis,

4612 S. Ashland avė./ Chfcaga, 

Susirinkimai būna kas .trečių m. 
dėldierų kiekvieno mėnesio 12 VaL 
dienų bažnytinėj svetainėj, Šv. Petre 

neprigulmingos parapijos, 458e 4* 
So. Marshfield avė, Chicago, HL

Dėl daugybės klausmų, atsa

kom viešai.

I vietas užimtas vokiečių, 

pakol kas pinigų siųst negalima, 

nes nėra sutvarkytų krasų.

Paimtiems per vokiečius į ne

laisvę, kurių adresus gentys ar

ba draugai turi, galima pinigus 

siųst ir mes siuntėjams užtikri- 

nam.
I vietas neužimtas vokečių 

. .taipgi galima siųst ir užtikri

nant, kad pingus adresatas gaus. 

Dabar į Rusiją n siunčiam se-

kančai:

10 rublių .. .................................$4.75

20 ................................ 9.50
25 ............................. 11.75

50
99 • •

............................. 22.75
75

99 • • ............................ 34.00
100

99 • • ............................. 42Ą0
200 ............................. 84.00
500 ..................... 210.00

"KELEIVIO” AGENTŪRA

Pajieškau brolio Juozo Balnionio, 
Kauno gub., Panevėžio apssk., Raza- 
limo vals, Bališkių sodžiaus, 17 m. 
Amerikoj. 4 metai atgal gyveno 
Philadelphijoj. žinantieji ji malonės 
praneštu (26)

Apolionija Balnionytė, 
3263 Edgemont str, Philadelphia, Pa.

Pajieškau draugų, Mateušo ir Jur
gio Makarevičių; Suvalkų gub, M». 
rijampolės pav, Kirsnakaviznos so
džiaus. Kas žinote, meldžiu prane
šti jų adresus.

Petras Kazlauskas, 
BOX 17a, Nevrton, N. H.

Pajieškau brolio, F. Zoko; Suvalkų 

gub- Naumiesčio pav. Plokščių gmi

no, Didi. Jotiškių kaimo, ir trijų pus

brolių: S. F. ir K. čikų, taipgi J. 

Povilaičio ir F. Radzevičiaus; Suval

kų gub, Naumesčio pav, šiaudinių 

gmino, Svaigimų kaimo. Meldžiu at- 

rišaukti.
J. Zokas, 

1319 Mapie str.

S. P. M.

P. O. Boa 276, Naogatuck; Conn.

PARSIDUODA. 

FOTOGRAFIŠKA STUDIJA.

Turiu 2 studijas ir dėlei nekuriu 
priežaščių negalėdamas prižiūrėti 
atsakančiai vieną parduodu. Galima 
pirkti katrų tik patinka: Bayonne, 
N. J, ar Newark, N. J.; abidvi su 
štorais. Prie tam reikalingas foto- 
grafas-retušierius. (28)

A. Stropas,

123 Ferry st, Nevark, N. J..

LIETUVIŲ DRAUGIJOJ? 
KURIOS TURI 

"KELEIVĮ” Už ORGANĄ

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

Tėvynės Mylėtojų Draugystės Nesi 
ant Town of Lake, Chicago, HL 

sirinkimai atsibuna

nedėldienį mėnesio 12 vai.
J. BieržynsMo salėje, kampas 
Paulina sts.

Valdyba: 

Prezidentes — A. J. Bieržynskie 
4600 S. Paulina st, Chicago, HL 

Vice-prez. — A. Knizinas,

4547 So. Marshfield ave^ CMeega« 
Prot rašt — K. A. čiapas, 
4619 S. Washtenaw sve. CMeage. 
Turtų rašt — A. J. Kareiva,

1805 W. 46th st, ChieagSb M 

Kasierius — K. K. Strzynedris, 
4612 S. Ashland ava, Ctteags 

Užžiurėtojas org. K. K. flti synOMĖ 
4612 So. Ashland ava, CMesga/flL 
Visi Tėv. Myl. Dr-stės No. 1 

riai, kurie dėl kokių nors klinčių 
gauna laikraščio, 

Draugystės organo pri 

tuojaus laikraštis bus 

Į Redakcijų rašyt nerei 

valdybos paliepimo, laik 
męs negalim.

Racine, Wis.238 D atr.

PARSIDUODA BUČERNĖ 
IR GROCERNĖ.

Parsiduoda Bučernė ir Grosernė 

greitu laiku, iš priežasties savininko 

išvažiavimo į kitų miestą. Biznis iš

dirbtas per 15 metų. Parsiduoda 

mažą prekę.

PRANAS ALISrUNAS.
So. Boston, Mase.

už

Lietuv. Mokslo Draugystė
Pittsburgh, Pa.

Pa.



SAUGOKITĖS

JOHN KULBOK CAFE
Sveikas gyvas, brolau! Senai ma

tėmės, gal jau kur nors i kitų mie

stų persikėliai 

O ne, da vis 

čia pat 

nu. bet 

tame 
lankiaus 

nerandu

JONO

KULBOKO

O, brolau, 

jau jis persi

kėlė j kitų 

vietų, ana antį 

kampo South 

1-moe .ir 
Wythe avė.
•atxr *ia ten įtaisė visokius paran- 

cumus Ir gražius kambarius nakvy- 
rims. Vasarų kambariai vėsus, o 

lemų šilti. Todėl visiems gaLpa- 

art atsilankyti i

JONO KULBOKO CAFS 

»1 Wythe avė, Broeklyn.^K T.

Poną Dievą.
Man atėjo į galvą mintis

dar vaiku būdamas girdėjau
tvirtinimą, kadkatalikų

ščioti nedarant klaidos.
Jus atkeliausite į mano

dangų, nes ten priima ir ak
lą, bet tie visi kiti keliai yra
tiesiog į pragarą. Jis pasa

V

Taigi butų gerai, kad 
ventasis tėvas” užklaustų 

apie tai per ”gromatą” Po
ną Dievą ir kada gaus atsa
ką, kad musų dvasiški tėve
liai išvirozytų tą gromatą ir 
mums griešniems žmonėms.

Aš lauksiu išsižiojęs....
Balamutas.

Šmėkla.
Naktį, einant iš miestelio 
(Daugiau niekad vėlai neisiu), 
Atstu kaimo, šalyj kelio 
Sutikau aš šmėklą baisią.

Nors nebailaus mano butą, — 
Jokių burtų nes’bijojau 
(Mat turėjau spėką drūtą), 
Bet kaip baigsiu — nežinojau,

Nes baisi tai buvo šmėkla: 
Be žiupono ir be kelnių;
Ištikrų, tai peklos sėkla, — 
Juoda, panaši Į velnią!

Kaip patyriau, brolau mano, 
Iš gužynių jinai ėjo, 
Mat našlė viena gyveno, 
Tai pas ją jinai viešėjo.

Akis it turkų sultono, 
Nosis kreiva, lupos storos, 
Apsivilkus-gi sutonu, — 
E, manau, čionai nedoras!

Net pradėjau poteriauti; 
Ir žegnodams prakalbėjau: 
”Na, bandysim susirauti, 
Mano mielas geradėjau?”

Ogi, bra, ji ėmė bėgti;
Aš paskui, ir čiupt už sprando, 
Šmėkla spardos, ėmė rėkti, 
Ir išprukti visaip bando.

Aš atsukęs ją už nosies,
Sakau: ”Peklon eik prakeikta, 
Ar tu melsies, ar žegnosies, 
Jau vis vien likai apveikta.”

Jos nabagės silpnos butą, 
Tuoj nugriuvo man po kojų, 
Kaip negyva, nei ne kruta, — 
Užsimerkus išsižiojo...

O iš josios kakarinės 
Smarvė ėmė dvokt, garuoti; 
Kvapas alaus ir degtinės, 
Ėmė trykšti, gargaliuoti..-

Kas do šmėkla — nežinojau, 
Nors ir buvo įdomu, 
Ir užkeikęs, atsistojau, — 
Drožiau stačiai link namų.

Ant rytojaus žmonės rado 
Tąją šmėklą nevidoną, 
Girtą gulintį be žado — 
Mus parapijos kleboną.

R. Prakeiktasai.

Popiežius turi paklausti

ir aš norėčiau paklausti mu-
■ * labaisų kunigužių vieno 

mandraus dalyko: kadaise,

šventasis tėvas gaunąs nuo 
Pono Dievo ”gromatas,” tai 
ar negalėtų gi toji "šventa 
asaba” susirašyti su Ponu 
Dievu ir paklausti Visaga
lintį, už ką jis darbo žmo
nes taip baisiai ir aštriai ka
rėmis baudžia? Ar kad 
darbininkai visa padirbda
mi atiduoda ponams kapi
talistams, o patįs vien mel
džiasi ir badą kenčia? Ar 
gal Dievas panorėjo vienu 
sykiu pripildyt dangų šven
tomis duselėmis, nes karėje 
kritusių ”už tėvynę ir tikė
jimą” karžygių dusios sta
čios į dangų žengia. Ar gal 
Ponui Dievui žmonės nusi
dėjo tuom, kad perdaug rie
biai nupeni kunigus? O gal 
už kunigų palaidumą ant 
žmonių Dievas karę užleido, 
kad tie ėmė Dievą už dolerį 
pardavinėti, bažnyčias pa
vertė į prekyvėtes, o savo 
tarpe perdaug jau Macochų 
ir Šmitų privaisė?

Nenori dangaus.
Montelloj, jaunas kunigas, 

susitikęs pažįstamą laisva
mani, pradėjo ginčytis apie 
Dievą ir kunigus.

Kunigas pakėlęs akis aug- 
štyn, sušuko: "Apgailestau
ju tavę. kad prieštarauji 
Dievui ir kunigui, atmink, 
kad Į dangą nepateksi!”

Laisvamanis: ’Taip, Die
vas dangų pažadėjo tik lat
rui, o aš esu geras žmogus 
ir jo nenoriu.”

Kunigas: ”Kaip tai latrui? 
Juk ir kunigai eis Į dangų!”

Laisvamanis: ”Kunigai,
kurie melagingą skelbia 
mokslą, ne ko gersni už tą 
latrą. Beto reik žinoti, kad 
daugiausia Šmitų ir Maco- 
chų turi kunigija. O aš su 
Macochais danguj gyventi 
nenorėčiau. ”

Jaunoji Mergaitė.

RedakcijosatsaKymaL
R. Baltrūnui. — ”Ant ko 

musų žemė laikosi?” gavom 
ir laiko turėdami peržiurė- 
sim; gal būt tiks Į kalendo
rių 1916 metams.

M. Titiškiui. — Už rašinė
jimą ačiū. Lauksime ir 
daugiau žinučių.

Mylinčiam mokslą. — La
bai butume norėję sunaudo
ti, bet nieku budu negalė
jome sugaudyti minčių.

Tribonolui. —Apie tai 
jau pranešė kiti laikraščiai. 
Netalpinsime.

Pan-niui ir F. Svyrūnė
liui— Atleiskite .kad taip i 
suvėlinome Įdėti Jūsų ko
respondencijas.

J. J. Skurdeliui. — Beveik 
mažmožiai Neapsimoka 
toliau ginčus vesti.

J. J. Webber. — Ačiū. Pa
talpinsime.

NAUJAUSIUS IR GERIAUSIUS I M. Gallivan Co

Į “Keleivio” Skaitytojus.

Jis piktesnis.
Naujai atkeltas kunigas Į 

parapiją, klausia davatkos:
— Nu, dručke! ar geras 

buvo anas kunigas Drutpil- 
vickis?

Davatka: — Labai 
ras, tik vieną kart 
mušė su grėbliu...

Kunigas: — Aš daug pik
tesnis ir.... Aš tave, dručke, 
mušiu stačiai su kočiolu.

Kaštonas.

ge- 
mane

Abu nematė.
Vyras sirgdamas pagi

riom skundžias pačiai:
— Tai, Dieve, vakar gė

riau, gėriau, nei saulės ne
mačiau! Gal taip nuo Die
vo?

Pati
Vyras: — Kodėlgi tu ne

matei?
Pati:— Kad buvo apsi

niaukę.

Ir aš nemačiau.

Kaštonas.
Pamokslininkas nedėlioj.
Jis kėlė rankas augštai ir 

spaudė kumštis stipriai. Jis 
suko į dešinę ir žvelgė kas 
yra karėj; jis sėdosi ant 
grindų, stojosi ant kėdės, jis 
glamžė savo drapanas, kaip 
ko apsiėdęs.

Jis staugė ir nerimavo, jis 
plasnojo ir šildėsi, jis mai
nėsi ir raukėsi, ir jo veidas 
paliko raudonas. Jis piktžo
džiavo ir keikė, jis burė ir 
sklaidėsi, jis gyrė tą savo 
dangų, žiurėdams į vaiką.

Jis nusimetė savo švarką, 
ir atrodė jog jau galas; jis 
keikė visus tikėjimus, bet jo
paties buvo melas; jis nupie
šė siaurą liniją, su šmoteliu 
kraidos, ir liepė ant jos vaik

kė, jog velnias kiekvieną 
laukia, jog visi bedieviai ten 
karštą smalą maukia.

Vertė Jaunas Kareivis.

Panašus.
Plikas, nutukęs saliuni- 

ninkas apsivedė su jauna 
mergaite. Už metų šeimyna 
pasididino.

— Kaip jis panašus Į tė
vą — tarė syki auklė, ro
dydama vaiką atėjusiai vieš
niai.

— 0 taip, ištikro — sušu
ko viešnia — yra visiškai 
plikas ir be dantų.

Mokiname Angliškai
Visose dalyse Amerikos ir Kanados 
Vienintelė mokykla, kūno j kiekvienas gali išmok 
ti Anglišką kalba, labai trumpame laike, šios mo 
kyklos naujausia ir tobulingiausia metodą. Moki 
name per laukus, visose šalyse, už labai maža at 
lyginimą; teipjau klesose dienomis ir vakarais. 
Jeigu nori išmokti greitai Anglų kalba, ateik ai 
rašyk platesnių žinių.
▲šėrimui Sckoel of Lanfnaf es

tZ41 W. «zm $trwt.

galima gaut tik

CHAS. URBONO ir PILVINIO
KRAUTUVĖJE

Visi musų Gramofonai su naujausiais pagerinimais 
TURIME VISUS LIETUVIŠKUS 
REKORDUS {dainuotus garsiau
sių dainininkų ir chorų. Tarpe 
lietuviškų rekordų geriausi yra 
šie: Kur bakūžė samanota, kom
pozicija Šimkaus. Lietuva tėvynė 
musų. Darbininkų Marsalietė, Bi
rutė. Tykiai Nemunėlis teka. Kur 
banguoja Nemunėlis — įdainuota 
M. Petrausko. Be tų turime gra
žiausių maršų, polkų, valcų ir ki
tokių šokių ir operečių. Rašykit 
mums, o mes prisiusi m kataliogų.

MES TURIME GRAMOFONŲ 
NUO $15.00 IKI $100.00 Kurie 
tik norėsit turėt gražių muzikų 
savo namuose, visupirmu ateikit 

pasižiūrėt pas mus. Kurte nuo Bostono toli gyvenate ir negalite ateiti, 
UŽTIKRINAME, kad pas mus nusipirk, GRAMAFONĄ, visados busit 
užganėdinti. Viską gvarantuojame.

Ušlaito geriausi
Elfų, Vyną, Likieriua ir 
kitokius gardžius gorimus 
o taipgi ir geriausio taba

ko Cigarus.
Meldžiame užeiti, o visados rasi 

gražų patarnavimų.

362 2M st, Ss. Bestu.

EL Vyrai. VH Pm

YUDEIKO!
Jis užlaiko gerų Restauracijų, 
sekloe rųšies Alsas, Degtini* 

Vyne ir Cigarų.
Pfnūauaia ir parankianaia 

veta lietuviams.

304 ir 259IDiStmti 
SO* BOSTON. MASS.

CHAS. URBON ir PILVINIS
233 Broadway, So. Boston, Mass

————
Teisingiausia ir Geriausia

APTIEKA
Sutaisom Receptus su di

džiausia atyda, nežiūrint ar iš 

Lietuvos atvežti ar amerikoniški. 

Gyduolių galite gauti, kokias tik 

pasaulije vartoja, taipgi visados 

randasi lietuvis sptiekorius.

EDVARD DALY, artritas 
BrtWwiy. S Besta, Mass.

Galite reikalaut ir per laiškus, 

o mes per ekspresų gyduoles at

siųsim.

Gerbiamieji:— Kurių pre
numerata pasibaigė malonė
kite atnaujinti, nes sulvg 
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 i 
nepadarius, permainyt ad
reso negalima. Mainant ad
resą geriausiai parašyt at
virutę, nes tas pigiau ir pa
rankiau.

Daugelis skaitytojų mai
nydami adresą arba klaus
dami ko nors parašo -laišką, 
bet neužlipina ir uždeda tik 
už lc. markę. Persergime 
visus, kad tokių laiškų 
niekados nesiųstų, nes Ame
rikoj ar laiškas užlipvtas ar
ba neužlipytas, turi būt pri
dėta markė už 2c, kitaip tą 
laišką numeta arba reik už 
jį primokėt adresatui.

Su pagarba, 
”KeL” Administracija.

KAS NORITE TURĖTI 
DRUTUS IR DIDE
LIUS PLAUKUS?

Jei jūsų plaukai slenka ar visai jau 

nuslinko, tai atsišaukite kuonogrei- 

čiausiai pas mane, o aš su pagalba 

i “   ----------—~

slinkimų ir

man žinomų gyduolių sustabdysiu 

nuplikusius atauginsiu 

į labai trumpų laikų. Pleiskanas 

—' “—J—. Norint kokio nors 

. reikia prisius! štampų už 

centu. (26)

L. J. PAULAUSKAS

taipgi išgydau. 

atsakymo, reiki 

2

ai

(Barzdaskutys)

152 Millbury Street, Dept. 12, 

WORCESTER, MASS.

D-RAS ST. ANORZEJEWSKI
Vienatinis lenkiškas

DANTŲ DAKTARAS.
Užtaisau pasigadinusius dantis ir 

dedu naujus. Laikų gvarantuoju. 

Ištraukiu dantis be jokio skausmo.

238 Harrison avė. Boston.

VALEIKA

Kiekvienas turi tai žinoti!

M.r zvrruuMTi/

FOTOGRAFISTAS
Traukiame visokius paveikslus pigiai. 
Meldžiam visus atsilankyti, užtikrinam 
kiekvienam kad busit mus darbu užga
nėdinti.

J, Valeika F- Raulinaitis Co.1 
250 4th st, S. Boston, Mass

r

r Nori
i

J.MATHUS 
Geriausias Lietuvi’ 

SALONAS IR RESTAURACUA 

Sveiki geriausios rųšies gėrimai ir 

užkandžiai. Patarnavimas prie* 

lankus. Parankiausia lietuviška 

užeiga.

J. MATHUS
342 Broadway,

Darbininkai, Skaitykit 
”VAIDYLĄ!” 

”Vaidylos” leidėjas 

matydamas darbi

ninkus mažai dir

bant, sumažino sa

vo laikraščio ”Vai- 

dylos” kainų. Kas 

prisius 25 c. gaus 

laikraštį "Vaidylų”

>* per visus metus.

aidyla” yra didelio formato, su 

puikiais paveikslais; tikras darbinin

kų laikraštis. Eina jau antri metai; 

nėra leidžiamas dėl pelno, tik dėl pa

gerinimo darbininkų būvio. Kurie ir 

mažai dirbate galite užsimokėti to

kių mažų prenumeratų. Siųsdami pi

nigus adresuokite taip: (22)

*VAIDYLA,"

1334 S. 43th avė. Cicero, I1L

Siutus ir kitokius Rubns
DUOKIT PASIŪT MUMS

Užtikrinam. kad Jus sučėdysite 
pinigų ir turėsite GRAŽIUS RUBUS. 
Mes imam materijų iš gerųjų fir
mų ir primieruojam rūbų pagal žmo
gų, todėl nesudarko žmogaus išvaiz
dos ir būna tvirtesnL

GERUS VYRAMS SIU
TUS IR OVERKOTUS 
PIGIAUSIAI IR GERAI

Musų firma randasi ir CaHfornijoj. 
todėl mes greičiau paganam viso
kias naujausias fermas.

JEIGU NORITE TURĖTI 
GERUS RUBUS PIGIAI, 

TAD ATEIKIT PAS 
MUS.

Ant 21 
akmens 
GeHkeUo laik

rodis sriubelių 

užsukamas, vy

riško didumo, 

ant 20 metų au

ksuotas su iš

rašytais dubel- 

tsvais viriais. 

Labai teisingai 

eina, skiriamas 

ypatingai gežkeliu važiuojantiems 

žmonėms, kuriems reikta visuomet 

tikras laikas žinoti. Gvarantuetas 

ant 20 metų. Ypatingas pastulyji- 

mas. Mes išsiųsime šį laikrodėli ant 

kiekvieno adreso už $5.75 C. O. D. ir 

persiuntimo kaštus, su teise jums vi- 

skų peržiūrėt. Jei busi neužganėdin

tas, nemokėk nė cento. Atsiminkite., 

jus užmokėtume! už tokį pat laikro

dėlį apie $25.00, jei pirktumėt kitur. 

Puikus auksuotas lenciūgėlis ir ka

butis dykai su kiekvienu laikrodėliu.

(26)

EXCELSIOR WATCH CO. I 
906 Athenaeum Blg., CHICAGO, ILL. ‘

I
I

CRKST KENDSIŲ 
o ji niekad 

kandžių gardumas 

jus mylėt. _

visada Lowneys Creet Kandžiu. 

Jeigu negali gaut kitur, tai prf- 

c'ųsk mums doleri, o gausi vie
nų svarų geriausių Amerikoj iš- 

dirbtų kandžių.

So. Boston, Mus.

Keliaujantis Kriaučius
Siuvant visokius MOTERIŠKUS ir VYRIŠKUS RUBUS. Taip

gi parduodam tavoms jardais kitiems kostumeriškiems kriau- 

čiams arba šiaip ypatoms, kurie pareikalauja. Visokį tavorų per

kant pas mane galit gaut pigiau. Aš važinėju po Mass. ir Con. 

valstijų ir ant pareikalavimo pribunu visur. ___

Reikale adresuokit taip:

P. 8IMKONIS.
7 Uoitunbia st, Holyoke, Mass.

K. ŠIDLAUSKAS 
Generoliškas agentas Bostonui 

226 Broad way.

25.000 Ka^į’?su
Užlaikau gramofonus su lietuviš

koms dainoms. Kožnas rekordas ka

štuoja tik 75c. Jeigu nori mano ka

talogo, tai prisiųsk už 3c. pačtinę 

štampų, o apturėsi didelį ir puikų 

katalogų, kuriame rasi visokių ge

riausių Armonikų, Skripkų, Triubų 

ir daugybė kitokių Muzikališkų In- : 

strumentų, Istoriškų ir maldų knygų, 

kokių tik randasi lietuviškoj kaitoj.

Taipgi turim gražių popierų gro- I 

matoms rašyti su puikiausiais ap

skaitymais ir dainomis, su drukuo- 

tais aplink konvertais, tuzinas 25c, 

penki tuzinai už 1 dolerį. 

Reikalaukite visokio tavoro pas tik

rų lietuvį, o gausite teisingus tavo

ms.

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

nuo firmų, kurios NEDUODA 

Jums užganėdinimo už Jūsų 

pinigus. Musų kompanija duo

da geriausj užganėdinimų žmo

nėms su savo PATARNAVI

MU ir GRAMOFONAIS, ku

rtus gvarantuojam ant 15 metų

Ant musų pagarsėjusių Gra

mofonų, kurtus mes parduo

dam tuojaus užmokant arba 

ant išmokesčio po

$1.00 MĖNESYJ.

' tu gali išgirsti savo namuose 

gražiausių Muzikų ir Dainas.

3 mėnesius išbandymui Dykai. 

24 ar 50 Dainų ir muzikos Dy

kai. Reikalaukit dykai musų 

gražiai Iliustruoto Kataliogo.

Royal Phonopaph Ci
New York, N. Y.

PARMOS, Geriausios PARMOS!
Pigiai parduodu geriausias gatavas Fermas su 

BUDINKAIS, SODNAIS IR UŽSĖTAIS JAVAIS.

Fermų turiu visokio didumo, žemė molis su juodžemiu ir molis sa 

smėlžemiu maišyta.

DERLINGIAUSIA ŽEMĖ — PIRMO SORTO, VISOKIEMS JAVAMS, 

ŠIENAMS IR SODNAMS.

Turiu daugybę farmų ir neišdirbtų, žemę parduodu labai pigiai— 

ant lengviausių išmokėjimų. Žemė atsakančiai gera. Didžiausia Ame

rikoj Lietuvių fermerių kolonija, kur aš jau esu pardavęs 320 farmų 

lietuviams apielinkėje miesto Scottville, Mason County, Michigan, kuris 

yra turtingiausias farmerių miestas visame Michigano statė. Viduryj 

derlingiausių ir gražiausių lygių laukų žviriuoti keliai (plentai), upės 

ir ežerai, pilni žuvies.

SCOTTVILLE YRA LIETUVIŲ KOLONUOS CENTRAS IR RANDASI 

ARTI PRIE MICHIGAN EŽERO PORTAVO MIESTO LUDINGTON.

Turime geriausių transportacijų vandeniu laivais ir geležinkeliais; 

turime turgus javų, melnyčias, bankus, bažnyčias, geriausias mokyklas 

ir visas vigadas. Broli Lietuvi, neklausyk kompanijų ir jų agentų ap

garsinimų, kurie vilioja žmones, kad pirktų jų smėlynas ir pustynes, ant 

tokių žemių yra vargingas gyvenimas. Atvažiuoki pas mane į Scottville, 

Mich., aš turiu geriausių žemių su moliu, juodžemiu ir maišytų žemių 

geriausio gatunko, kokių gali rasti Amerikoj apgyventame gražiausiame 

krašte. Nusipirkęs nuo manęs farmų pats ir tavo šeimyna džiaugsitės 

ir tapsi tuoj turtingu farmerių. Norintieji pirkti gerų farmų. rašykite, 

tuoj gausite žemlapj (mapų) Lietuvių Kolonijos Ir Farmų Katalagų.

Adresas: (2$)

ANTON KIEDIS,
Praplės Stoto Bank Bldg Srattville, Michiraa.
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“MACBETH.”
"Macbeth.” Parašė William Shakespeare, ver

tė Kleofas Jurgelionis.
Yra tai viena geriausių garsaus Shakespearo 

tragedijų, nors parašyta labai greitai ir daugely
je vietų neapdirbta, nedabaigta. Bet nors "Mac
beth” yra ir greito darbo vaisium, jis visgi prigu
li prie puikiausių pasaulio literatūros gabalėlių, 
pilnas drąsių elipsių, augščiausios dramatiškos ir 
poetiškos jėgos, ir paveikslas begalinio anglų 
kalbos turtingumo.

šiame veikale p. Jurgelionis parūpino lietu
viams turbut bene pirmą (atspausdintą) Shakes- 
peareo veikalų vertimą. Vertėjas kalbėdamas 
apie savo darbą pasisako vertęs iš "...laidos.... 
kritiškai sutaisytos ir gerais komentarais aprū
pintos.” Toliau sakosi: "...nieko netrumpinau, 
nieko neilginau, nieko nevulgarizavau” ir "...el
giaus priešingai įsigyvenusiai šiandien pas mus 
vertėjų tendencijai.”

Savo "Prakalboj” vertėjas dar ir štai ką pasa
ko: "Nuo V. Kudirkos laikų neišversta lietuviš
kai (turbut norėta pasakyt: lietuvių kalbon. Rd.) 
nei vieno geresnio veikalo, o jeigu kas gero ir 
išverčiama, tai taip sudarkytai, kad vertimas nei 
kiek nebepanašus į originalą,” ir "...trokštu, kad 
šituo darbeliu butų sužadinta V. Kudirkos litera
tūrinė tradicija: verst gerus veikalus, jų nedar
kant.”

Trumpa ”Macbetho” istorija yra tokia:
Macbeth yra škotų karvedys, kuriam raganos 

išpranašavo likti karalium. Kad greičiau tai iš 
sipildytų, Macbeth ima galvot apie užmušimą 
senojo karaliaus Duncano. Macbetho moteris, 
išgirdus apie tokį savo vyro sumanymą, priver
čia jį tą sumanymą įkunyt, o nuožiūrą suversti 
■ant paties karaliaus tarnų. Macbeth, drebėda
mas dėl karūnos ir bijodamas atkeršijimo, pir
miausia užmuša minėtus tarnus, paskui Škotijos 
didžiūną Banųuo, o ant galo pradeda abelną ta
riamų priešų skerdynę. Jis vis laikosi su raga
nom, kurios išpranašauja jam, jog jis viešpataus 
tol, kol Birnam girios neateis prieš jo pilį ir kad 
jis kris iš rankos to, kurs nėra gimęs iš moteriš
kės. Prieš jo žiaurumą sukįla revoliucija, kuriai 
į pagalbą Anglija duoda dešimtį tūkstančių ka
reivių. Revoliucijos šalininkai susirenka Birnam 
girioj ir, kad uždengus save prieš užsidariusį pi
lyje Macbethą, kiekvienas iš jų nusikerta medžio 
šaką ir tomis šakomis apsidengę traukia pas Ma
cbetho pilį. Macbeth pamatęs ateinant girią, nu
puola dvasioj, prakeikia likimą ir pagaliaus krin
ta iš rankos didžiūno Macduffo, kurio vaikus jis 
Imvo išskerdęs. Macduff gi nebuvo iš moteries 
gimęs, nes jis iš motinos ysčių pirm laiko buvo 
išimtas.

Dabar pažiūrėkime į tą "nesudarkytą” p. Jur- 
gelionio vertimą. Paduodu čia ištraukas iš ori
ginalo, prozoje paaiškindamas jų prasmę, ir tą 
patį p. Jurgelionio vertime.

Aktas I.
SCENA 1. Originale raganos kalba: 

"Fair is foul, and foul is fair;
_ Hover through the fog and filthy air."

Tfcs turi tokią prasmę: "Kas yra gera žmonėms, 
tas yra bloga mums (raganoms); kas bloga žmo
nėms, tas yra malonų mums. Bet vistiek skris
kim per miglas ir tvankų orą.” Pas vertėją gi 
ve kas išeina: *

"Yna—rūkas, rūkas—yna, 
Skriesim tirštu oru per miglyną.”

SCENA 3. Macbeth kalba savo draugui Ban-

: "So foul and fair a day I have not seen.”
Tas reiškia ve ką: "Tokios dienos, kur butų 

tiek laimėjimo ir nepasisekimo, aš nebuvau dar 
matęs.” Gi p. Jurgelionis išverčia šitą taip:

"Tai taip gražu, nors taip miglota šiandien!” 
Macbeth patėmijęs raganas surinka:

"Speak, if you can; what are you?”
Reiškia: "Kalbėkit, jei kalbėt galit, kas jus per 

vienos ?”
Vertėjas sako: --

"Kas jus? jei galit tarkit."
Banųuo, prieš kurio akis raganos išnyko, sako: 

"The earth has bubbles as the water has, 
And these are of them. What arė they 

vanished.”
Reiškia: "žemė turi burbulus taip pat kaip ir 

vanduo, o tos raganos yra tokiais pat žemės bur
bulais. Kurgi jos pranyko?"

Vertėjas-gi atranda štai ką:
"Vanduo taip-jau ir žemė burbulais 
Išsprogsta; tas ir čia. Kur jos pranyko?” 

Macbeth atsako/
"Into the air and what seem’d emporai 

melted 
As breath Into the wind. Would they had 

stayed!” 
Reiškia: "Ore išnyko. Ir nors išrodė kunu, 

bet dingo kaip kvapas vėjui papūtus. O, kad jos 
butų čia pasilikusios!"

Vertime gi skaitome taip:
"Ore. Kas buvo kūnas, lyg dvasia 
Ištirpo pavėjui. Ar jos čia buvo?” 

čia vertėjas nedovanotinai darko veikalą, 
stato Macbethą nesuprantaman padėjimam 
ganos išnyksta Macbetho akyvaizdoj ir jis r . ; -------
šia: ”Ar jos čia buvo?” Kurgi sensas?

Toliaus Macbeth sako:
"Your children shall be kings.”

Reiškia: "Tavo vaikai bus karaliai,” o verti
me pasakyta:

"Tai tavo karaliaus vaikai.”
Vienoj vietoj Banųuo, pastebėjęs Macbetho 

užsimąstymą, sako savo draugams:
"New honours come upon him 
Likę our strange garments; cleave not 

to their mould

Jis
Ra- 

... aiš
kina, kur jos dingo, ir vėl nė iš šio nė iš to klau- •_ MA— Y* 1___ _________ • _____ M

Bot after the ūse.”
Reižkia: "Jis susilaukė netikėtų garbių; bet 

su garbe yra tas pats, kas su nauju rubu: žmo
gus apsipažįsta su juo tik padėvėjęs.”

Bet vertėjas padaro trumpą darbų:

2*■SMfZSf-“’’' • ■

SCENA 4. Malcolm, kalbėdamas apie maišti
ninko Cawdor mirtį, tarp kitko sako:

"...Implored your highness’ pardon and sėt 
forth

A deep repentance. Nothing in kis life 
Became him likę the leaving it.”

Reiškia: ”...Meldė jūsų didybės atleidimo ir pa
rodė didelį apgailestavimą savo darbų. Bet nie
kas tam niekšui gyvenime taip nepritiko, kaip 
mirtis.”

O vertėjas štai ką randa:
"Ir meldęs jus didybės jam atleist 
Ir sunkią atgailą paskirt, bet jo darbai 
Į jo gailėjimos tikėt neleidžia.”

Karalius Duncan, apdovanojęs savo karžygius 
Macbethą ir Banųuo, sako į Macbethą:

"„.From hence to Iveraess, 
And bind us further to you.”

Reiškia: "Dabar iš čia traukiam į Iverness, 
kur turėsi progą parodyt savo svetingumą.”

O išversta ve kaip:
"Inverness
Valdovas — sekantis tokioj garbėj, 
Po jo—arčiausia tu.”

SCENA 5. Macbethienė kalbėdama savo 
rui, kad Duncanas turi būt užmuštas tą pačią 
naktį, sako:

”0, never 
Shall sun that morrow see! 
Your face, my thane, is a book where men 
May read strange matters. To beguile the 

time.
Look likę the time; bear welcome in your eye, 
Your hand, your tongue; look likę innocen 

flower,

vy-

Būt be the serpent under ’t.”
Reiškia: ”0, niekad jau saulei to rytojaus

nematyt! Tavo veidas, tane, yra kaip raštas, iš 
kurio galima skaityt įdomius dalykus. Kad laiką 
apgavus, elgkis taip, kaip laikas verčia: buk sve
tingas akimis, rankomis ir liežuviu; išrodyk kaip 
nekalta gėlė, bet širdyje buk gyvatė.”

Vertėjui gi štai koks mišinys išeina:
"Niekad
Jau saulės tam rytojui neregės! 
Kaip kningos, tavo veidas, tane, leidžia 
Skaityt keistus dalykus. Laikui trumpint— 
Išrodo jis kaip laikas; meile akįs 
Liežuvis, rankos kalba; nekalta
Gėlė, bet apačioj gyvatė.”

SCENA 7. Macbeth’ienė bara savo vyrą, kam 
tas nori atmainyt savo sumanymą nužudyt Dun- 
caną:

”What beast was ’t there
That made you break this enterprise to me? 
When you durst do it, then you were a man; 
And, to be more than what you were» you woul< 
Be so much more the man. Nor time nor place 
Did then adhere, and yet you would make bot h: 
They have made themselve, and that their 

fitness now
Does unmake you."
Reiškia: "Koks nelabas (nes žvėris to padaryt 

negali) pagundė tave pranešt man tą užmanymą 
(užmušt karalių). Vyras buvai, kad drįsai tą 
sumanyt, ir da didesnis butum vyras, jei tą už
manymą butum išpildęs. Tuomet neatsakė tam 
tikslui nė laikas, nė vieta, o bet gi tu tikėjaisi 
viską padaryt. Dabargi pasitaiko ir laikas geras 
ir vieta, bet kada yra tinkama proga, tai tu jau 
pradedi bijot.”

O pasiklausykit, kap p. Jurgelionis šitą išver
čia:

"Tai koks-gi žvėris
Dalyką pavedė inkunyt man? 
Kai tai drįsai, tai vyras tu buvai, 
Ir būdams daugiau kuo buvęs, butum 
Taip daug daugiau neg vyras. Laikas, vieta 
Netiktų gal bet pats tai susitvertum; 
Dabar ir tai ir kita savaimi pasidarė 
Bet tu netinki."

Vadinas, tai "nedarkytas" vertimas, tai verti
mas, kuris duoda "kuotikriausį supratimą apie 
originalą.”

Aktas II.
SCENA 2. Macbeth, pasakodamas pačiai apie 

atsitikimus prie nužudymo Duncano, sako:
"One cried ’God bless us! and ’Amen’ the 

other,
As they had seen me with these hangmans 

hands,
Listening their fear. I could not say, ’Amen’ 
When they did say ’God bless us!’ ”

Reiškia:
"Viens sušuko 'Viešpatie palaimink mus,’ o 

antrasis tarė 'Amen,' kuomet jie didžioj baimėj 
pastebėjo mano budeliškas rankas. Bet aš ne
galėjau atsakyt jiems ’Amen,’ kuomet jie sakė 
'Viešpatie palaimink mus’. ”

Vertėjas iš to štai ką padaro:
”’Atleisk, Dievuliau’ viens, kits ’Amen’ šaukė, 

Ką visą kruviną mane pamatė.
Per jųjų baimę negalėjau ’Amen’ 
Ištarti, kad sakė jie 'Atleisk, Dievuliau!* ”

Aktas m.
SCENA 2. Kada Macbeth kalbina žmogžudžius 

nužudyt jo draugą Banųuo, jis baigia: 
"....Resolve yourselves apart;
1’11 come to you anon.”

Reiškia: "Apsvarstykit tai gerai; aš ateisiu 
pas jus vėliau.”

Vertėjas gi supranta taip:
"Tai spręskit.
Tuojaus aš juos pašauksiu.”

SCENA 4. Macbeth kalbėdamas į Banųuo dva
sią, tarp kitko sako:

”If trembling I inhabit then, pratęst me 
The kaby of a giri.”

Reiškia: ”Jei aš stovėdamas drebėčiau, tai 
laikyk mane už kūdikį — mergaitę.”

Vertėjas gi suprato taip:
”0 jei drebėsiu, tai apšauk mane
Mergos vaiku.”

SCENA 6. Lordas, kalbėdamas su Lennox apie 
Duncan sūnų pabėgimų, sako:

"The son of Duncan, 
From whom this tyrant holds the due of 

birth,
Liros in the EngMsh coort, and b receiv’d

Of the most pious Edward with sueh graee 
That the malevolence of fortune nothing 
Takes from his high respect."

Reiškia: "Duncano sūnūs, kurio paveldėjystę 
prisisavino tironas, gyvena Anglijos dvare ir die
vobaimingasis Eduardas priima jį su tokia ma
lone, kad likimo smūgiai visai nesumažina jo aug- 
štos garbės.”

Vertėjas mums-gi štai kaip aiškina:
"Sūnūs Duncano. 
Sulaukusio nelaimei sau tirano. 
Gyvena Anglijoj, ir priimtas jis 
Geriausio Edwardo su tokia meile, 
Tarytum niekad nebūtų padaręs 
Mažiausio blogo."

Aktas IV.
SCENA 1. Raganos virdamos likimo nuodus 

gieda:
"Double, double toil and trouble; 
Fire būru; and couldron, bouble."

Prasmė čia tokia: Raganos nori, kad darbas 
ir vargai augtų dvigubai; ugniai jos liepia degti, 
o katilui kunkuliuoti.. Gi p. Jurgelionis šitą iš
verčia mums taip:

"Kils jam bėdos ir vargai, 
Pūkščia puode kunkul ai.”

Clrakvi*Am nao+akne • tvirtinimus, buk Kiaulėnas uKilIiyivJų paSlaDUS* į buvo bedievis ar socijalistas. 
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ToUaus raganos gieda: 
"Black spirits and white, 
Red spirits and gray; 
Mingle, mingle, mingle, 
You that mingle may.”

Pas p. Jurgelionį tas išeina taip:
”Juodosios dvasios ir baltos, pilkos 

ir raudonosios jus,
Pinkit, pinkit, pinkit, 

kas tik supinti galima bus.”
Vertime netik tokio muzikališko skambėji

mo nėra, bet ir eilių stylius neišlaikytas.
Beto, nežinia kokiems galams lietuvių vertime 

vardai rašoma anglų ortografija. Juk lietuvis, 
nepažįstąs gerai anglų kalbos, da nesupras, ką 
reiškia "Lady Macbeth.” Argi nebūtų geriau 
pasakius stačiai "Macbethienė?” Taip pat ir 
su kitais vardais.

Visa tai parodo, kad vertimas nėra tobulas. 
Žinoma, nupeikti yra daug lengviau, negu ką nors 
padaryti ir aš nebūčiau šitų klaidų išrodinėjęs, 
jeigu vertėjas nebūtų įžangoj taip pasigyręs, kad 
jis parodysiąs lietuviams, kaip reikia geri veika
lai versti. Dabar matom, kad pačiam p. Jurge
lioniu: reikia da pusėtinai pasimokinti versti ge
rus veikalus. Fritzas.

IMzkas Ihn M. Zhte.
7 Parmeater St
Boston, Fasa 

Visokias ligas gy 

dau pasekmingia- 

usiai. Ateikit tie. 

siok pas mano 1 

trepaia į viršų tik 
neikit į aptieks: 

mano durys bal

tos arba telefoną 

duok oaiateaiu.

Ofiso valandos 

Nuo 9 iki 11 ryte 

nuo 1 iki 2 ir o iki _______

S vakare. Tslephone 1967—3 Blchmam
8 vakare. TelepL Richmond 2622-R. 
Gyv. 155 Chestnut st, Chelssa Pbrfc.

Jiems kinkos jau dreba.
So. Bostono tautininkų la

pelio leidėjai, išgirdę, kad 
kun. Kemėšis organizuoja 
čia bendrovę katalikiško lai
kraščio leidimui, įgavo kin
kų drebėjimą ir sušuko iš 
visų tautiškų plaučių, kad 
kunigai yra išnaudotojai, 
skriaudikai, lupikai, mul
kintojai ir ką tik nepasakė, 
kad lietuviškieji ”prabaš- 
čiai’ ’tai ”nastojaščije svin’ji 
v jermolkach.” Girdi, darbi
ninkai, jus būtumėte be pro
to, jei jus kunigų klausytu
mėte.

O ar senai tie patįs tauti
ninkai šmeižė p. Živatkaus- 
ką ir kitus kalbėtojus, kam 
jie prakalbose kritikuoją ku
nigų politiką? Ar senai tas 
laikraštukas saldliežuvavo 
kunigams ir šmeižė socijali- 
stus už antiklerikališkumą?

Kada socijalistai pasmer
kia kunigus už platinimą 
prietarų, tautininkai eina su 
klerikalais ranka rankon, 
kunigams duodami ramybę 
kelti ištvirkimo orgijas už 
išplėštus iš darbininkų pini
gus. Bet dabar, mat, apsi
gręžė ir "vėžininkų” akįs, 
kada atsigaivalėjanti kleri
kalų srovė ne juokais rengia
si visus ”vėželius” iškepti ir 
suvalgyti be duonos ir be 
druskos.

Tik ir veidmainingumas 
tų "tautiečių” nemieruotas!

Žnyblys.
♦ » ♦

Bernardas Montvidas tei
sme pats prisipažino esąs ti
kras Rymo-katalikas, nuo
latos lankydavęs bažnyčią 
ir klausydavęs pamokslų.

Žiūrėsime gi, dabar 
”Draugas,” "Lietuva,” "Vie
nybė Lietuvninkų” ir ”Ka— 
kas” ar atšauks savo tvirti
nimus, buk Bernardas buvo 
”socijaiistas?”♦ ♦ ♦

Kun. Bukaveckas aiškina
si per "Draugą,” kad jis 
Kiaulėno raštus padavė į 
"Draugą” todėl, kad pats 
Kiaulėnas norėjo, kad jo li
teratūra tilptų tame laikra
štyje.

Taigi turim da vieną 
faktą, kuris sumuša visus

Šitas kun. Bukavecko paaiš
kinimas jau aškiai parodo, 
kad Kiaulėnas buvo kunigų 
šalininkas ir jų ”Draugo” 
bendradarbis.

Ex-klierikas.
♦ • •

Suv. Valstijų valdžia pa
garsino, kad šioj šalyje ant 
kiekvienos ypatos pajudina
mo turto (t. y. neskaitant 
žemės, namų, geležinkelių, 
dirbtuvių, etc.) išpuola po 
$1,965.00. Pasižiūrėk, dar
bininke, į savo bankinę kny
gutę: jei po tiek neišeina 
tau, tavo pačiai ir kiekvie
nam vaikui, tai reiškia, kad 
kas nors kitas tavo dalį turi 
pasiglemžęs.

* * *
Gal iš gerbiamų ”Kelei- 

vio” skaitytojų kunigų (o 
jų nemažai ”Keleivis” turi, 
nors kiti ir kokio Jokūbo 
vardu ima, mat trūksta ci
viliškos drąsos!), paaiškin
tų mums, kodėl popiežius 
suteikė tik kun. Dilioniui 
galybę su trimis pirštais 
mužikus žegnoti, kada kiti 
turi visą kumštį į švęstą 
vandtnį murdyt?

P. S. Kiek laipsnių ”vož- 
nesnis” tri-pirštinis žino
jimas? * * *

Tūlame Pennsylvanijos 
miestely parapijonai patė- 
miję kunigo Kakaičio klebo
nijoj sodomiškas orgijas, 
nutarė atimt jam gaspadi- 
nę. Kada išrinkti komiteto 
nariai nuėjo tai padaryt, 
"gerbiamas prabaščius” 
pradėjo graudžiai verkt. 
Komitetininkams ”prabas- 
čiaus” pagailo ir jį paliko 
ramybėj — su gaspadine!

* « *
Įdomu, keli iš Lietuvių 

Tautos Tarybos ir keli iš A- 
merikos lietuvių kunigų 
moka lietuviškai rašyt? Aš 
įnešu, kad tą įdomią statis
tiką padarytų LSS. gabus 
sekretorius Stasiulevičius. 
Jis expertas ant tokių daly
kų.

Fritzas.

Akušerka
; Pabaigusi kurs* Womans Medical 

CoUege, Battimora, Md.
į Pasekmingai atlieka savo darbą 
į prie gimdymo, taipgi suteikia vi

sokias rod as ir pagalbą įvairiose 
moterų ligose.
F P*—« Loring str, ,
i • otrv|ncac *ni e ir 7 st.
: SO. BOSTON, MASS.

Žmoioioioioič^^ 219 Wuhin<toa ■*, g-ty, ns

Skaityk ir temyk
Daugumas žmonių neužgancdinSI 

savo buviu ir mąsto, kokiu būda pa
gerint jį. štai jūsų tikslui ir proga: 

Nusipirk gerų gabalą derlingos te- 
mes ir pradėk gyvenimą ant ūkia, 
kuri užtikrins tavo ateiti; nereikia 
bijoti bedarbės nei blogų laikų. No- 
pirk ūkės (formos) nepasiteiravąa 

pas mane, nes už patarimą neima M 

vieno cento.

Aš esmi apvažinėjęs daugelį vals
tijų tuo tikslu, kad dažinojus prekflS 
ir derlingumą žemės ir kalbėjausi aa 
tūkstančiais farmerių apie nauda 
ūkių, per ką ir Jums galiu teisingai 
patarti. Norėdami pirkti ūkę nema
nykite, kad reikia didelių turtų, tu
rėdamas |100 gali lengvai tapti aa- 
vininku pusėtino šmoto žemės, naa 
kitą dalį pati ūkė išmokės.

Nesiųskit markėmis, bet įd&fto 

25c. įvynioję popieron ir tuoj psinia 
kitę, ši kaina da pailginta, bet no 

Nelauk ilgai, bet rašyk arba kreip- 
kis ypatiškai tuojaus, nes dabar yra 
geriausis laikas. (2S)

J. A. URM ANAS.

Vokietija pradeda drėbėt. 
(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 

kad tokį miestą į vieną die
ną sugriovus. Berlyne da
bar visi kalba apie naujai iš
rastą jų bombą, kurios ne
galima vandeniu užgesint. 
Jei taip, tai Dieve mums pa
dėk. Nes Vokietija nepasi
duos. Ji laikysis iki pasku
tinio žmogaus. Visa baimė 
ir aštrumas, kuriuo dabar 
dega visa tauta, bus sukon
centruota i vieną milžinišką 
pastangą, kad susprogdinus 
visą pasaulį, jeigu kitokio 
sėjimo jau nebus. Vokieti- 

, a jau nebepaiso, ką ji muša, 
taip visų apleistas ir neken

čiama vaikas yra pasiry
žęs viską svaidyt ir mušti, 
taip ir Vokietija šiandien 
pasiryžus sutriuškinti visą 
pasaulį, arba pati žūti.”

ū

o

O
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NEW YORK, N. Y.

7M0H1Į SKERDYKLA
Indomiausias aprašymas apie'visas

KARES BAISENYBES

S; veikalą parašė pagarsėjęs vokiečių veikėjas ir mokytojas W. 
Lamszus, kuris pats toj baisioj skerdykloj dalyvavo. Šioje kny
goje aprašoma karė vokiečių su franeuzais. Skaitant šitą knygą 
plaukai šiaušiasi ant galvos. Autorius šio veikalo Lamszus yra 

pagarsėjęs antimilitanstas. Už šio veikalo parašymą jis buvo 

skaudžiai vokiečių valdžios persekiojamas. Lietuviu kalbon tą vei

kalą išvertė Negeistinas. Knyga atspausta ant gražios popieros 

ir papuošta gražiais viršeliais. Kaina tik 15c.
Pinigus galima siųst 15c. susukus tvirtai popieron arba po 5c. markėm* 

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

"■ ..... sir
įsteigtas 1890 m. . i*'*'* • Telephoiie: Orchard 3160

VALSTYBINE BANKA
Didžiausia ir užtikiiniausia lietuviška Banka Amerikoje. 
ĮSTEIGOS IR APSAUGOS KAPITOLAS $2,200,000.00.

(Apie keturis ir pusę milijono rublių). Verta pilno užsitikėjimo. 
VALSTYBĖS RANKOS YRA PO SAUGIA VALDIŠKA KONTROLE 

NEW YORKO VALSTIJOJ.
Tarp daugybės, kurie sudėję pinigus į Valstybės Banką, randas: New Yorko miesto 

valdybos — $375,000.00 — New Yorko valstijos. Taipgi Valdiškos Suvienytų Val
stijų Taupomosios Krasos — $197,000.00.
VALSTYBĖS BANKA persiunčia dabar pinigus į Rusiją pagal žemiausį esantį kur

są su pilniausiu užtikrinimu: reiškia, jeigu pinigus dėl kokios nors priežasties ne
gautų adresatas, tad kiekvienas gaus pinigus atgal. VALSTYBĖS BANKA pataria 
kiekvienam norinčiam siųst pinigus į Rusiją, pareikalaut pinigų kainos VALSTY
BĖS BANKOS.

Parduoda Laivakortes į Rusiją labai pigiai, nauju saugiu keliu laivais išeinan
čiais subatomis. Per musų įtekmę kiekvienas tuojaus gauna Konsulio paliudymą 
valno perėjimo rubežiaus. Patarimai dykai.

Valstybės Banka atidaryta kožną dieną nuo 9 ryto iki 8 vakaro, išskiriant nėdėlių 
ir šventadienių. Tolimesniems greitai atsakome. /'

374—378 GRAND ST„ 52-54 NORFOLK STn
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Iš kares lauko.
VOKIEČIŲ BARBARIZ

MAS PRIRODYTAS.
Kad vokiečiai elgiasi šioj 

karėj barbariškai, nepaisy
dami visų tautų priimtų i- 
statymų ir nutarimų, tai nė
šy kj jau tvirtino visi Vokie
tijos priešai. Bet dabar 
Anglija priparodo ir faktą, 
kad tie tvirtinimai nėra pra
manyti. Štai per visą karės 
laiką ant jūrių vokiečiai da 
nėra išgelbėję nė vieno an
glo, tuo tarpu anglai yra iš
gelbėję 1,282 vokiečių karei
vių laike mūšių. Vokiečiai 
netik Anglijos kareivių ne- 
gelbėja, bet ir liuosiems pa- 
sažieriams neduoda jokios 
pagalbos, kada jų laivas 
skęsta. Su ”Lusitania” Į 
vokiečiai paskandino 150 

kūdikių su motinomis.

Susikirto su policija. kos ir zionistų vėliavomis. 
• Keli šimtai italų rezervis- Suvažiavimas tęsis iki 1 lie
tų išvažiuodami ant karės P°^-. . .

_ , . , . i j pereitoj pėtnyčioj „ Sionistai — tai tautinė
Paskui kunigas triukšmingą demonstraciją. organizacija. Jos tik-

”Na, tai duok doleri gUVo pašauktas ginkluotas slu Xra atgaivinti žydų tau- 
skvodas policijos ir įvyko iir sugrįžti Palestinos že- 
susirėmimas. Italai polici- j m®n-

‘ją apšvilpė ir išjuokė, bet 
pamatę buožes, nusiramino.

kabint, pabučiuot, tai grei- ! 
čiau sureštvs,” atsakė kuni- Į 
gas. ~

Žodis prie žodžio ir susi-,jtaiSė 
ginei jom. p—>—-— - --

įsako: 
ant bažnyčios.”

I ”Duot aš neatsisakyčiau” 
sakau, „bet kad kunigas ne- 

j atlieki savo darbo. Kada 
andai parvežiau prie miru- 
sio kūdikio, tai atsisakei ir 

: stubon užeiti, liepei žydą 
parsivežti: bet kada reikia: 

| dolerio, tai žydo neatsiunti, 
I bet pats ateini jį pasiimt.” j„ - -- - -

i gyveni,;r^VoTum:gas.'~,čiaivag>’štės prie įtaisymo So. 
gvvena visa jūsų saiką ir Bostono valstijos lėšomis 
neišduoda, kas kunigą mu- prieplaukos. Prieplaukos 
ša.” įtaisymas valstijai lėšavo

„Bene Čia kas kunigą mu- $4-483,048.45. Iš tos sumos 
• i ----- esą pavogta $2.203,048. Gu

bernatorius paliepė valsti
jos prokurorui ištirti daly
ką. Prasideda baisus skan
dalas.

i '

Demokratai pavogė 
$2,000.000 visuomenės 

pinigų.
_ į šiomis dienomis išėjo į

Aš nežinojau, kad tu čia I aikštę _ didelės demokratų

!) Telephone: Back Bay 4200
DAKTARAS

Fr. Matulaitis 
į» GYDO VISOKIAS LIGAS. 

PRITAIKO AKINIUS.

Newton Upper Falls, Mass. 
GRAŽUS PIKNIKAS.

Dr-stės Šv. Juozapo, bus 
Panedėlyj, 5 Liepos, Cold 
Spring Grove darže. Prasi
dės 10 vai. ryte ir trauksis 
iki vėlai nakčiai. Daržas 
gražus šalę upelio, šokių 
vieta su uždanga, taip kad 
nors ir lytų, galima links
mintis kuogražiausia.- (26) 

Komitetas.

■

KODĖL RUSAMS NESI
SEKA?

Yra dvi svarbios priežas- 
tįs, kodėl rusams nesiseka. 
Visų pirmiausia jie neturi 
tokios geros artilerijos (ar- 
motų ), kaip vokiečiai, o pas
kui — pas juos nėra gele
žinkeliu ir net paprastu ke
lių nėra gerų. Kuomet vi
sa Vokietijos armija, kaip

i

I 
šė? Tik su štorninku susi- 
pešėt. Bet nereikia lįst. 
Jeigu štorninkas liepia išeit, 

į tai reikia išeit,” atsakiau aš.
„Aš į storą neinu; aš tu

riu tarnaitę, kuri nueina,” 
sako jisai.

„Neini, o kas store bač
kas'išvertė?” paklausiau aš.

Ant to kunigas pranešė: 
„Nebijokit, aš policijai jau 
apjovinau, kad čia tokia šai- 
ka gyvena. Policija jau ty
rinėjo ir da tyrinės.”

„Matai,” sakau, „ar tai 
gražu taip? Darbo neatlie
ki, su žmonėmis pešiesi, <

I

Spot Pondo giriose.
Pereitą šventadienį 

buvo lietuvių išvažiavimas į 
■ Spod pond. Suvažiavo apie 
'1000 žmonių iš visos apylin
kės. Prie visokių žaislų pu
blika linksminosi iki sute
mos. Bet šį kartą Cam
bridge ciaus lietuviai atsily
gino so.bostoniškiams. Jie 

. e , o atsivežė tikrą milžiną. Ką
kokia milžiniška masina, su paskui da ateini pinigų pra- jis nepagriebė, tą parbloškė.

- Kam duosiu, kam ne. Traukiant virvę cambričie- 
•įčiai so. bostoniečius nutrau- 
t kė. neduodami šiems nė iš- 

į sitiest.
Vienok So. bostoniečiai 

nenusiminė, nes jie, sako, 
nebuvę prisirengę. Liepos
4 d. so. bostoniečiai rengia

usi pribūti su visais drutuo- 
liais. Jei jiems pavyksią 
pergalėti cambridgečius, tai ;
5 liepos važiuosią Lawren- ; 
can LSS. 64 kp. piknikan ir 
bandysią pergalėti lawren- 
ciečius.

greitumu ritasi šyt. 1
•jo jau jegamastis tai negau

si nieko,” tvirtai pasakiau 
aš jam.

Matydamas, kad nieko ne
bus, užsimovė kepurę ir išė
jo.

J.

I vėl

Valandos:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte.
Nuo 7 iki 9 vai. vakare.

419 BOYLSTON STR.
Suite 419, 420 ir 421,

Netoli didžiojo miesto knygyno,
BOSTON, MASS.

»ss

imvfflte
Deimontai, Laikrodžiai ir kitokie 

auksiniai daiktai geriausios rūšies ir 
labai už prieinamą prekę. Pirma pa
rašyk man, o aš nuvešiu pas jus j 

1 namus geriausio tavoro.
! P. KETMERTIS, JEVELRY CO.
28 Broadway, So. Boston, Mass. 

Gyvenimo vieta: 29 Story str. 
Telephone: So. Boston, 935—W,

Čeverykus, Marškinius, Ckrybėles 
ir kitokius pasipuošimus, geriausiai ■ 
pirkt lietuvių krautuvėj pas Chas. ■ 
Urbonų ir Pilvinį. 233 Broadway. So. 
Bostone. Visados gausit pigiau, kaip 
kitose krautuvėse ir gerų tavorų. 
Taipgi užaiko ir gerus auksinius ta- 
vorus: laikrodėlius, žiedus, branza- 
lietus ir. t.t. Geriausius gramafonus j 
ir rekordus pigiai galit nusipirkt, ten , 
pat. Reikale pirmiausiai persitik- Į 
rinkit pas juos. ( ?) į

LIETŪVYS F0TC6 RIFAS ’

KNYGOS
"KELEIVIO* SPAUDOS.

Sielos balsai. J. B. Smelstoriaus 
•ilis. Knyga didelė ra gražiais pa
veikslais. popiera ir spąoda graži, 
poezija užimanti.............................. 76c
Ta pati knyga gražiais apdar. 1.00

Dievo žmogus. Labai užimantis ir 
naudingas papasakojimas U dar

bininkų gyveninio .......................... 15c

Amerikoniškos Vestuvės. Dviejų ak
to) komedija, pajuokenti amenkie- 
čių lietuvių vestuves. Juokinga ir 
lengva perstatymui ...................... lOe

Delko žmogui reikia gert ir valgyt? 
Parašė D-ras A. G-mus. Naudinga 
knyga kiekvienam .......................... 16c

Kurgi tas viskas nyksta? Pagal K. 
Kautskį parašė Z. Aleksa. Kiek
vienam darbininkui, kuris nori 
čiau suprasti dabartinj
reikėtų tų knygų perskaityti .. 1

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

Duonos Kcpyklfl ^osi, Susų“ p^tėvi^vS- 
■ * VO sau žmonas, paskui pirkdavo,

Galima gaut geriausios rūšies ir motinos parduodavo savo dukteris.Galima gaut geriausios rųšies ir 
į šviežiausios duonos. Pyragai, tortai, 
; keikai vestuvėms ir šiaip įvairių-įvai- 
riausių rųšių duonos ir kitokių reik
menų. Kepykla užlaikoma švariai. 
Duona kepama europišku budu iš ge
riausių miltų. Meldžiame ateiti ir 

I persi tikrint. (27)
B. H. GRUETER,

• ĮSI Broaa vay. So. Boston. Mass.

Gyvenimui kambarį 
išrandavojame su visais pa
togumais (valgis, maudynė, 

j:šiltas ir šaltas vanduo). Pa
simatyt galima bile laiku.

M. Sudymt, (28) 
122 F str.,

Al. ANDRIUšIUTĖ

J

stebėtinu i_
ant ratų, rusai turi klampo
ti pėsčiom. Pas vokiečius 
vra stebėtinai išvvstvta ge- 
ležinkelių sistema ir prie to 
da jų armija gerai aprūpin
ta automobiliais. Ar jiems 
reikia kur užpulti, ar gin
ties, jie visur žaibo greitu
mu susitraukia dideles spė
kas ir visuomet paima vir
šų. Paskutiniuose Galici
jos mūšiuose rusai vokiečių 
spaudžiami turėjo traukties 
6 dienas be miego ir pasil- 
sio. Kareiviai eidami pra
dėjo miegot ir kristi. Kaip 
prie tokių aplinkybių gali 
sekties?

Bartaševiče,
47 Union st..

Cambridge, Mass.

VOKIEČIAI SUĖMĖ 5 
ŠVEDŲ LAIVUS.

Baltijos juroj vokiečių 
kariški laivai suėmė 5 švedų 
garlaivius, kurie plaukė iš 
Rusijos Anglijon su me
džiais.

VOKIEČIAI ŠARVUOJA 
.U ORLAIVIUS.

Vokiečiai išranda vis ką- 
nors naujo. Dabar pasiro
do, kad jie pradėjo savo or
laivius šarvuoti. šiomis 
.vieną tokių orlaivių nušovė 
žemėn. Jis buvo apsaugo
tas plieno šarvais ir turėjo 
beveik kanuolės didumo 
šautuvą.

Apvaikščios Huso sudegini
mą.

Liepos 6 d. sukanka ly
giai 500 metų, kaip katalikų 
kunigai sudegino ant laužo 

j Joną Husą, kuris neįtiko 
jiems savo mokinimais. 

: Tam atsitikimui paminėti 
į Bostono čekai rengia didelį 
| mitingą Faneuil Hallėj, 6 
į liepos, 8 vai. vakare. Todėl 
jkas nori žinoti, kuomi Hu
sas buvo, ko jis mokino ir 
kaip jį „dvasiški tėveliai” 
nukankino, tegul nueina į tą 
mitingą pasiklausyt prakal
bų. Kalbės teologijos dak
taras kun. O. P, Gilford, 
lieutenant-gubernatorius 
Cushing, J. Kovor ir A. R. 
Zicha iš New Yorko. Pir
mininkaus Harvardo uni-' 
versiteto profesorius E. O.l 
Tabor.

I

Reporteris.

D. L. K. Vytauto Draui- 
jos bus pusmetinis susirin
kimas 4 d. liepos, 1 vai. po 
pietų, Labdarių salėj.

Draugai, malonėkite visi 
susirinkti, nes turime daug 

• svarbių reikalų apsvarsty
mui.

iI
II 
I

I

N. Januška, pirm.

Parsiduoda Bučemė.
Arklys su vežimu, ir su 

visais geriausiais įtaisymais 
Biznis išdirbtas per daugel 
metų. Vieta apgyventa lie
tuviais ir lenkais. Iš prie
žasties uždėjimo kito biznio 
parsiduoda pigiai ir greitu 
laiku. Matvt galima visa
dos. (27)

Charles Zaronsky,
170 Washinton street, 

Cambridge, Mass.

Suvažiavo 7,000 zionistų.
Pereitoj pėtnyčioj, 25 bir

želio, Bostone atsivėrė zio- 
i nistų suvažiavimas. Pribu- 
jvo iš visos Amerikos apie 
7,000 delegatų. Dėl tos prie
žasties daug krautuvių ir 
šiaip namų papuošta Ameri-

Moteris sutriuškinta su 
dviem kūdikiais.

•

j Pereitos subatos vakarą 
=========== j ant Dorchester avė., So. Bo- 

e e stone, didelis motoru varo-
11 įofinac 7imac !mas vezimas’ant kurio ve- V 1 vUUvu . žėjas neteko kontrolės, už-

> ____ ’bėgo ant šalygatvio ir su-
o . itrinė moterį su dviem kudi-Susirėmimas su kunigu. jkiais_ Merįitei dviejų me. 
Nelabai senai mirė mano. tų sulaužė kojales, o šešių i 

vaikas. Nuėjau pas kunigą | mėnesių kūdikiui rankeles, i 
K. paprašyt, kad ateitų pa- j Moteris turbut mirs, 
šventint kūną. Pareikala-1---------------------------------------
JauWlUntrytXsUn“^DidŽiaUsiasir Puikiausias Puolikas 
čiau karietą, kad atvežtų' surengtas so. bostono lietuvių ukEsu draugijos, 
•kunigą namo. Kunigas at- Bus Panedelyj, 5 d. Liepos-July, 1915 
važiavo, bet pamatęs, kad! r ............ - ’
aš gyvenu tuose pat namuo-! Downer Landing Grove, 
se, kur jisai buvo .............. '
prieš tai su I , . . ,
susipešęs, metė man $3.00 ir; 
liepė vežėjui tuojau grįžt ■ 
atgal, sakydamas: „Čia te
gul žydą parsiveža tą darbą 
atlikt, o ne kunigą.” Ir su-

. grįžo nė iš karietos neišli
pęs.

Praėjo kiek laiko ir vieną 
gražų vakarą „tėvelis” atsi
lanko pas mane pinigų rink
ti. Tai buvo vakaras ir aš 
buvau namie vienas į 
Įnėjęs pasakė "Tegul bus 
pagarbintas” ir apsidairęs 
klausia: „Tai tu vienas esi, | . 
nei merginos neturi?”

" O kam tos merginos 
man reikia?” aš atsakiau.

„Kam reikia? Ogi apsi-

Prasidės 11 vai. ryte ir trauksis iki vėlai nakty.

Quincy, Mass.
nesenai ; Bostono ir visos Naujos Anglijos lietuviai yra užprašomi. Vieta yra viena is di' 

krautuvininku džiausiu ir gražiausių. Sals dėl šokių labai puiki. Didelė orchestra griežš viso- 
-- -- - kius šokius. Bus daucelis sportiškų žaislų: Imtynės. Lengtynės, Virvės Trauki

mas ir kt. Pergab-tojaus paskirtos dovanas.
j PASARGA: Spec jališki karai išeis 10 vai. ryte, nuo kampo C Str. ir Brcadivay, 
j So. Boston. Vėliaus važiuojant turi imti Elevatorių iki Dudley St.; iš čia paimt 

Quincy karą ir važiuoti iki Quincy Sųuare nuo Quincy So. paimti East Wey.
i mouth karą, kuris privtžaprie pat daržo.

Visus širdingai užprašo KOMITETAS.

VAKARAS
SU MUZIKALIšKU PROGRAMŲ IR ŠOKIAIS

LIETUVIŲ MUZIKOS KONSERVATORIJOS MOKINIŲ
Po direkcija M. Petrausko, bus

I

p^uss Ketverge, 8 Liepos-July, 1915 metų
1 Koncertas prasidės 8. vai. vakare ir tęsis apie pusantros valandos, 

paskui bus šokiai iki vėlai.
LIETUVIŲ SALĖJ

j Kampas E ir Silver sts„ So. Boston, Mass.
Visus širdingai užprašome skaitlingai atsilankyti į šįmusų rengiamą 

puikų vakarą ir pasigėrėti plačiu muzikaiišku programų. Bus išpildytas 
dainomis ir muzikališkais instrumentais. Po išpildymo programo bus šo
kami įvairus lietuviški ir angliški šokiai. , Liet. Muz. Kon. Mokiniai.

LIETUVIŠKA MUZIKOS
KONSERVATORIJA

[Traukiu Paveikslus bile kokiu 
laiku ir visados gerai padarau. 

Reikalui esant Kreipkitės 
pas mane.

j JONAS A. ANDRUŽIS,
453a Broadway, S. Bestom, Mass.

Mokslas Muzikos prasidėjo
Mokintis gali kiekvienas
Bus mokinama: dainavimo, teori

jos muzikos, kompozicijos, piano, 
smuikos, čellos ir kitų muzikos in
strumentų.

Dainavimo ar kompozicijos lekci- 
'— už dešimt lekcijų — 10 dol. 

“ „ _' j ar kitus instrumen
tus, už dešimts lekcijų — 8 doL Klek- 

‘ po pusę valan- 
įmokėt iškalno

jos, — uz dėsimi 
Už smuiką, pianą 
f .......................* '
viena lekcija tęsiasi 
d>s. Pinigus reikia 
už dešimts lekcijų.

Adresas:
395 BROADWAY, 

Room No. 1, 
Direktorius M. Petrauskas.

!

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

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

Žmogaus išsivystymas. Kaip ir iš 
kur atsirado ant žemės žmogus ? 
Išsivystė iš beždžionės nekurie sa
ko. Bet iš kur atsirado beždžionė 
Yra tai klausimai, kuriuos aiškiai 
ir nuosekliai išriša knyga. Kiekvie
nas turėtų jų perskaityti. Ant gra
žios popieros, kalba legva, su dau- 
" . J ................................ 35c

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

Žemė ir žmogus. Labai pamokinan- 
i ti knyga. Iš jos sužinosi, kaip žmo

gus gyveno žiloj senovėj, kaip jis 
kovojo su gamta ir kaip civilizavo- 
sL Kiekvienas turėtų jų perskaity
ti. Su paveikslais...........................25c

Kaip tapti Suvienytų Valstijų pilie
čiu. Aiškiai išguldyti pilietystės 

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

So. Boston. geliu paveikslu

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

Parankiai ir Pigiai.
Jau pavasaris atėjo, kiekviena mer

gina ir moteris, kuri nori turėt gra
žų vasarinį aprėdai?, lai atsilanko 
pas mane. Bus pilnai užganėdinta. 

Siuvu ir vyriškus drabužius.
Naujas antrašas:SO. BOSTON. i

1 324 E St, So. Boston, Mass.
kampas Broadvray, ant 2-rų lubų.

Proga Visiems
Be jokią iškasčių pagerint savo būvi

Kiekvienam darbininkui reikia mokėt randa už gyvenimų , ir nors 
mokėtum 50 metų, bet vis vien iš to jokios naudos neturi. ŠTAI 
PROGA! Tik kelios mylios nuo Bostono, kur visa apielinkė fabrikai, 
darbo daugybė, bet trūksta gyvenimų, čia tik reikia biskis apsukru
mo ir proto ir už poros metų gali turėt savo namų, kuriame galėsi 
pats gyvent ir gaut da randos. Kurie tik norit persitikrnt, atvažiuo
kit, o pamatysit patįs savo akimis. Čia yra daug žemes ir girios taip 
kad namus įgyt labai lengva. Todėl kiekvienas, kuris ateityje norit būt 
laimingesni, atsišaukit pas mane. (28)

J. COBAN,
MERRIMACK ST NORTH W0B0RN, MASS.

SEVERA’S 
BALSAM 
OF LIFE

Mėgintojai geriausiai išaiikina jo gerąsias ypatybes.
Perskaityk sekanti laikų: 

Nevirinimas.
“Per dvi sanvaites laiko vartojau Severos Gy

vasties Balsamą ir pradėjau jausties daug ge
naus. Ilgą laiką kentėjau nuo nevirinitno, kas 
pridavė man nemažai kentėjimo, bet kuomet pra
dėjau vartoti minėtą gyduolę, tai m»no nesmagu
mas praėjo ir dabar esu sveikas. Fekomenduoju 
šią gyduolę visiems kenčiantiems nuo skilvio bet- 
verkės”. Dymian Moroz. Box 14, Duffield, Mich.

“SVEIKATA MOTERIMS” ta "moterių naudai, kurioje ^paaiš
kinta įvairios liftos, nuo kurių SEVERA’S REGULATOR savo atitaisymo ir 
stiprinimo ypatybėmis moterims yra freriausis draugas, nes minėtoji gyduolė 
palengvina jų kentėjimus. Pareikalavus, knygelę pasiunčiame dovanai.

Severos Reguliatorius kaštuoja 41.00.

Severos Preparatai parsiduoda alei aptiekoje. Pirkite vien Severos. Neimkite 
jokių užvaduotojų. Jei negalėtumėt jų gauti tai užsisakykite tiesiai nuo rh

W. F. Severą Co. cedXpids

Byla Detroitio Kataliką ra SodjaH- 
stais. Knygelėj atspaazdįpta vuaa 
tardinėjimas kaip vienos taip ir ki
tos pusės, todėl bešališkai parodo 
ant kiek išauklėtas pas mus žiau
rumas. Naudinga perskaityt lygiai 
katalikui kaip ir socijalistai. Su pa
veikslais. ......................................... MM

Lengvas būdas išmokt angliškai II 
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, pan 
daktarą, pas barzdaskutį, pas siu
vėją ir tt Su fonetiškų ištarimu ir 
gramatika ........................................Md

Davatkų gadzinkos. Padidinta ir pa- 
_erinta 6-ta laida juokingu daina 
lių. pašiepiančių davatkas ir kitas 
prietarus .......................................
Reikalaudami knygą luaipkMa 

šitokiu adresu:
••KELEIVIS”

28 BROADWAY. S. BOSTON, MASS

✓

BOSTONE IR VISOJE MASS. VALSTIJOJE. 
Gyduolių galite gaut kokios tik pasaulyj vartojamos, 

bet ypatingai geros sekančios gyduolės:
Nuo Reumatizmo $1.00. Nuo slinkimo plauką ir pleiskaną 75c.

Nuo kosulio, grippo ir slogos $1.00. Kraujo Valytojas $1.00. 
Nuo saulės nudegimo 50c. Bobro lašai $1.00. Nuo suirimo Nervą $1.00.

Vaiką ramintojas 25c. Pamoda plaukams 20 centą. 
Nuo viduriavimo suaugusiems 50c. Nuo viduriavimo mažiems 25c. 

Gydanti mostis nuo pučką 50c. Nuo prakaitavimo koją 25c. 
Mostis ir skysčiai nuo niežą ir parką $1.00. 

Gyduolės dėl pataisymo apetito $1.00.
Gyduolės dėl suvalninimo vidurių 50 c. s

Gyduolės nuo kosulio ir sunkaus kvėpavimo $1.00. 
Gyduolės nuo vištakių (corns) 15, 20 ir 25c. 
Pilės dėl Kepenų ir Inkstų 75 c.

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

Visokie kvepianti muilai 10, 16 ir 25c
Peęfumos visokią gėlių 25, 60, 75, $1.00, $2.00 ir daugiau. 

Taipgi turiu visokią gyduolių vėliausio išradimo, nuo visokių 
paslaptingą ir kitokią ligą.

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

RECEPTUS SUTAISAU TEISINGAI, 
nežiūrint, ar jie butų Amerikos ar Europos daktarų 

Gyduolių galite reikalaut ir per laiškus, o mes pri
siusime jum ekspresu. PŲ s

Visokiame reikale kreipkitės šituo adresu:

K. ŠIDLAUSKAS
SO. BOSTON, MASS.

226 BR0ADWAY, 
KAMPAS C STR.




