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Rusai sumušė vokiečius ties Augustava; 70,000 sužeistų ir užmuštų. Druskinin
kai, Marijampolis, Augustava ir Gardinas išdeginti. Nemunas pilnas lavonų.

Tarp Augustavos, Druskininkų ir Gardino mušėsi 4 dienas. Rusai savo spėkas sutraukė tarp Dusijos, Metėlių ir Paserninkų 
ežerų, o ties Druskininkais sunaikino dvi vokiečių divizijas. Rusai sako, kad vokiečius visur sumušė ir dabar jie bėgą iš Lietu
vos. Caras išvažiavo ant karės lauko į Lietuvos Brastą. Vokiečiai pradedą vėl imt viršų ant francuzų ir anglų; taipgi rašo kad 

vokiečiai paėmę keliatą geriausių Antverpen’o drutviečių ir szturmuoja miestą.
1- VOKIEČIAI UŽTVĖRĖIš kares lauko, rusams kelią.
BAISUS MŪŠIAI LIETU

VOJ.
Nemunas pilnas lavonų.
Praėjusioj sąvaitėj Lietu

voj buvo baisus mūšiai. 
Kruviniausią kova buvo 
tarp Gardino, Augustavo ir 
Druskininkų, čia mušėsi 3 
dienas ir naktis be jokios 
pertraukos. Petrogrado te
legramos sako, kad vokie
čiai tapo sumušti ties Augu
stavu, bet apie Druskinin
kus ir Gardiną nieko nesa
ko, taigi reikia manyti, kad 
šitose rietose vokiečiai su-j 
mušė rusus. Telegrama 
skamba taip: ”Vokiečių ka- 
riumenė, kuri Įsiveržė Rusi
jon jau taip toli, kaip Gardi-1 
nas, Augustavas, Osave- Į 
čius ir Druskininkai, prie J 
Augustavo tapo sumušta iri 
dabar traukiasi atgal. Kaip i 
vadovai praneša, Rusijos. 
kariumenė po Augustavu į 
parodė nepaprastą narsu-! 
mą. Nekurie pulkai mušėsi; 
be pasilsio visą savaitę.

”Ypač sunki kova mums 
buvo Suvalkų gubernijoj, 
kur priešas (vokiečiai) su
traukė dideles spėkas, gerai 
apsidrutino ir statė atkak
liausi pasipriešinimą. Mu
sų kareiviai kelis kartus ėjo 
ant priešo šturmu. Dabar 
priešas visiškai apleidžia 
Suvalkų ir Lomžos guberni
jas.”

Kita telegrama sako ši
taip: "Vokiečių armija, už
ėmusi Suvalkų guberniją, 
tapo perkirsta pusiau. Vie
na dalis tapo sumušta tarp 
Suvalkų ir Augustavo, kur 
vokiečių nuostoliai siekė 
60,000 žmonių. Kita dalis 
pasitraukė prie Mariampo- 
lės ir tenai sumušta. Nemu
nu plaukia vokiečių lavonai, 
kaip malkos.”

ŠIRVINTAI VISAI IŠDE
GINTI.

Iš Lietuvos "Keleiviui” 
rašo:

Ties Naumiesčiu buvo di
delis mušis. Bažnyčios bok
štą vokiečiai nušovė žemėn 
ir sienas pusėtinai apgriovė. 
Rusų kariumenė vokiečius 
nuvijo ir perėjus Prūsų Lie-

Rusai dabar visur užpuola 
vokiečius ir jei vokiečiai ru
sų nesulaikys, tai jie turės 
traukties atgal ir rengties 
prie apgynimo kelių prie 
Berlino.

Kad sulaikius rusus, vo
kiečiai sutraukė Lenkijoj 
800,000 kareivių armiją ir 
užtvėrė jiems kelią Vokieti
jon. Bet prasidėjęs čia mu
šis kol kas gerai sekasi ru
sams. Pranešimai iš Peter
burgo sako, kad rusai sumu
šę vokiečius ant Prūsijos ir; 
Silezijos rubežiaus.

Lietuvoje, prie Simno, 
Suvalkų gubernijoj, buvo j 
didžiausias mušis. Prie An- ■ 
drejavo taipgi rusai sumušė 
vokiečius. Vokiečiai turėjo 
liauties bombardavę Osovie- 
co tvirtovę ir bėgti iš čia be
tvarkėje.

Rusijos! SUVALKIJOJ VOKIEČIAI 
PRAŽUDĖ 70.000 

KAREIVIŲ.
Rusijos pasiuntinys Ro

moj pasakoja, kad mūšiuose ■ 
Suvalkuose ir prie Lodziaus 
rusai užmušė 30,000 vokie-j 
čių ir 20,000 paėmė nelais-1 

Ivėn. Sako, vokiečiai taip 
I smarkiai buvo sumušti Su- 
! valkuose, kad bėgdami pali- 
! kę daug savo vežimų su mai
stu ir amunicija.

Kas dedasi Galicijoj, tik-į 
rų žinių nėra. Spėjama, kad' 
rusų armija jau susidūrė su 
austrais ir vokiečiais prie 
Krakovo.

Kad vokiečiai negalėtų to
liaus veikti Lietuvoj, rusų 
generalis štabas yra nutaręs 
užpulti vokiečius ant Silezi
jos rubežiaus ir eiti prie 
Breslavo, pro kur eina 
Berliną.

Pho'.'>y by American Press Association.

Viršus šito paveikslėlio parodo Anglijos laivą su kareiviais, kurie pribuvo aną
dien į Havre, Francuzijon, prieš vokiečius. Apačioje gi parodyta Kanados artilerija, 

išvažiuojanti karėn.

tuvon daug pridarė tenai į rancuzijon. 
nuostolių. Širvintai likos 
visiškai rusų išdeginti. Tur
but prūsoką sumuš.

RUSAI IŠVOGĖ KNYGY
NĄ.

Rusai užėmę Lvovą išvo
gė garsųjį kunigaikščių O- 
solskių knygyną. Tas gro
bis išvežtas Petrogradan. 
Apie tai praneša Berlynas.

i
i

I

CARAS ANT KARĖS 
LAUKO.

Šiomis dienomis pribuvo 
ant karės lauko Lietuvos 
Braston pats caras. Lietu
vos Braste stovi rusų gene- 
ralis štabas, kuris svarsto 
'karės reikalus. Taigi ma
noma, jog caro čionai atvy
kimas reiškia, kad genera- 

: lis štabas rengiasi prie svar
baus žingsnio. Tūli mano, 
kad rusų generalis štabas 
rengiasi šauti stačiai Į Bėr
imą.
VOKIEčIApšTURMUOJA 

ANTVERPĄ.
Pereitoj sąvaitėj vokiečiai 

pradėjo bombarduoti Ant- 
verpą, kur pasislėpė Belgi
jos karalius ir visa šalies 
valdžia. Belgams į pagal- 

1 savo 
Tarp tų kanuolėmis. Antverpas yra 
yra pada- apsaugotas dideliais fortais,

1

PORTUGALIJA 
RENGIASI KAREN.

Vokiečiai sakosi sužinoję, 
kad Anglija prikalbino ir 
Portugaliją karėn. Portu
galija eisianti Anglijai ir 
Francuzijai pagalbon. Iš 
Berlyno telegrafuojama, 
kad Portugalijon’ atplaukė 
Anglijos laivynas, kuris i 
vežš Portugalijos kareivius i

""
■

Portugalijos pasiuntinys ■ 
Washingtone taipgi tvirti-: 
na, kad Portugalija visuo
met yra pasirengus eit Ang- [ 
lijai pagalbon, kada tik An- į bą pribuvo anglai su 
glija to prašys. m ~ 1 ~~
dviejų valstybių ; 
ryta sutartis gelbėti viena kurių yra kelios eilės. Vo- 
kitai ir dabartinei karei kiečiai bandė jau nekurius 
prasidedant šita sutartis bu- fortus imti šturmu, bet bu
vo užtvirtinta iš naujo. ivo vis atmušti.

ištikrujų prieš Rusiją einaKURIEMS TIKĖTI?
Iš Petrogrado 2 d. spalių s” gnklu- Mobilizaciją pa-

telegrafuojama, kad vokie
čiai jau traukiasi iš Suvalkų 

į gubernijos. Kada jiems ne
pasisekė paimti Osoviecą, jų 
centras tapo perlaužtas. Ru
sai iš visų pusių užpuola vo
kiečius.

Tą pačią dieną iš Berlino 
pranešama, kad Suvalkų gu
bernijoj rusų užpuolimu^ 
ant vokiečių nuo Nemuno 
nepasisekė. Vokiečių pul
kai ir toliaus bombarduoja 
Osoviecą.

JAU PO AUTONOMIJOS. 
Lenkai savyvaldybės nebe

gaus.
Iš Berlyno pranešama, 

kad caro pusbrolis kuris bu
vo prižadėjęs duot lenkams 
autonomiją, dabar tą savoj 
prižadėjimą atsiėmė. Pri-1 
žadėjimas atimtas dėlto, 
kad lenkų "strielčiai” susi
vieniję su Austrijos kariu-' 
mene daug išmušė caro ka-i 
zokų. Pasirodo, kad lenkai1

skelbus nestojo nė vienas 
lenkas rusų kariumenėn.

FRANCUZAI VĖL BOM- 
BARDUOJA KATARĄ.
Francuzų laivynas vėl pra

dėjo bombarduoti Katarą, 
Austrijos uosto tvirtovę ant 
Adrijatiškų jūrių. Nekurie 
fortai jau sudaužyti ir dega. 
Katara—tai Austrijos Port- 
Arturas.

AR PAIMS RUSAI KRA- 
KOVĄ?

Rusai paėmę Austrijos 
tvirtoves Galicijoj Lvovą, 
Jaroslavą ir Przemvslių, 
dabar traukia ant Krakovo. 
Bet čia austrams atėjo į pa
galbą didelės vokiečių spė
kos. Krakovui ginti yra pa
skirta vokiečių generolas 
Hindembergas, kurs iki šiol 
kariavo prieš rusus Lietuvo
je. Austrų ir vokiečių armi
ja prie Krakovo priskaito 
2,500,000 kareivių.

VON MOLTKE PAŠALIN
TAS.

Wolfo žinių agentūra Ber
lyne praneša, kad vokiečių 
i generalio štabo viršininkas 
Į gen. von Moltke tapo paša- 
i lintas, o jo vieton paskirtas 
i gen. von Voights-Rhetz. Sa- 
j koma, kad kaizeris susipy- 
• ko su generolu Moltke dėlei 
karės taktikos; kaizeris no
rėjęs užpulti ant Anglijos, 
bet Moltke buvo tam prie
šingas. Kaizeris norėjo pa- 

: siųsti nors oro laivyną ata- 
■ kuoti Angliją, bet Moltke 
: nesutiko ir su tuo, sakyda- 
damas, kad orlaiviai dabar 
reikalingi kitur. Taigi da- 

I bar, kada Moltke pašalintas, 
i gali būt, kad vokiečių ir tak
tika bus permainyta; gali 
būt, kad vokiečiai užpuls ir 
ant Anglijos, kaip kaizeris 
nori.

NUSKANDINO 5 LAIVUS
Anglai prisipažįsta, kad 

vokiečių kariškas laivas 
”Emden” nuskandino Indi
jos okeane 5 Anglijos lai
vus: ”Tumeric,” King Lee,” 
"Ribera,” ”Toyle” ir ”Bu- 
resk.” Visi tavoriniai.

Italija užprotestavo.
Italija užprotestavo prieš 

Austriją, kam ši prisėjo Ad- 
rijatiškas jūres minų. Ant 
tų minų žuvo jau keli Itali
jos laivai.

Laiškai iš Lietuvos.
Gauname nuo savo skaity

tojų daugybę prisiųstų iš 
Lietuvos laiškų. Visuose 
rašoma apie prasidėjusią 
karę ir apšauktą karo stovį. 
Lietuvos, o ypač miestų gy
ventojai jau badauja. Iš 
Liepojaus J. Visbarui rašo:

”Bankos pinigų neišduo
da. Greičiau galima tikė- 
ties, kad pasimatysim ant 
ano svieto, bo išeigos kitos 
nebelieka... Važiuoti, bet 
kur? Tiktai į gilumą Rusi
jos, bet jau traukiniai nei
na, beveža tik valdininkų 
šeimynas, o ir pinigų nieko 
neturim.

Jau visi fabrikai sustojo 
ir visus darbininkus atleido, J 
matyti, kad bado, tai priken- 
tėsime...”

A. Žilinskas iš Suvalkų, 
gub. seserei rašo:

”Kas diena baisios armi-j 
jos kareivių it audra su di- i 
džiu trenksmu, su kanuo
lėmis ir kitais kariškais in-1 
rankiais traukia linkui ru
bežiaus ir pakelėms su di
džiu žvėrišku įnirtimu viską 
naikina. Baisesnė už visas 
baisenybes karės 
prieš akis vaidinas.

vaitojam apimti mirtina bai
me. Neturim nuo valdžios 
jokio paliepimo, nes gal ir 
pati pašėlusi caro galybė ne
žino kur pirmiausia susi- 
rems su priešu; spėjama, 
kad Liepojuj arba Alituj, 
kur yra rusų tvirtovės, ten 
bus pradžia žudymo nekaltų 
žmonių.

Lietuviai žus už carą, bet 
ne už tėvynę. Nuo amžių 
musų tėvynė buvo nasruose 
tų dviejų priešų jie visokiais 
budais slėgė ir kankino mu
sų nuvargusią tautą ir štai 
mes jos sūnūs stovim ant 
krašto baisiosios bedugnės, 
kariškos pražūties ir diena 
už dienos tapsim paskandyti 
ugnies, durnų ir kraujo gel
mėse.”

Pr. Rimkus Rochester, N. 
Y. iš Svėdasų par., Ukmer
gės pav. gavo tokią žinią:

..."Šiandien visi veda Svė
dasuos arklius mieruoti. 
Prisakyta, kad prie kiekvie
no telefono stulpo stovėtų 
vienas žmogus. Uždrausta 
kalbėties apie karę. Sustojo 
visi tavoriniai traukiniai.

Pajutę socijalistai, kad 
bus karas, nesnaudžia. Gir
dėjom, kad Rygoj sudegino 
6 namus, nukapojo telefonų 
dratas. Iš vienos pusės mu
šis karaliai, o čia vėl socija
listai nori ruskio nugr....”

Iš Vilkaviškio rašytame 
laiške Petrui Žemaičiui, 
Burlington, N.J., sakoma:

"Visi vyrai išęjo karėn. 
Ponai iš dvarų išbėgo. Ru
giai ir kiti javai ant lauko 
bįra, niekas jų nevalo, nėra 
kam.

Pirmiausia prasidėjo mu
šis Kybartuose. Kai ėmė 
miestas degti, tai maskolis 
puolėsi vokietį su durtuvais 
badytie. Kareiviai sužeisti 
rėkė, šaukėsi prie Dievo,kad 
greičiau juos atsiimtų. Mes 
išsikasėm duobes ir sulin
dom, netik mes, bet ir visi 
žmonės taip darė, nes buvo 
iš valdžios prisakyta sėdėti 
duobėse, kad musų nenušau
tų. Pradėjus iš armotų šau
dyti, mes mislijom, kad Į 
mus tas duobes šaudo, daug 
žmonių iš baimės pamišo, ki
ti apsirgo.

Kad jus matytumėt tas 
baisybes! 2 korpusu vokie
čių parvarė į Vilkaviškį, o 
paskui išvarė Peterburgan.

Vokiečių aeroplanai lakio
ja apie Vilkaviškį, ruskiai i 
juos šaudo.

Vilkaviškio monopolius 
patsai ruskis išdaužė, kad 
netektų vokiečiui.”

Veik visuose laiškuose Į 
amerikiečius sakoma, jog

šmėkla laimingi tie, kurie iškeliavot 
Visi Amerikon.



I

Ką rašo Lietuvos laikraščiai 
apie karę.

Netikėtai gavome 3 nume
rius "Lietuvos Žinių” liepos 
18 (31), 19 (rugpiučio 1) ir 
liepos 20 (rugpiučio 2). Tuo 
laiku Serbijos ir Austrijos 
mūšiai buvo jau pilname lie- 
psnojime. Rusijoj ir Lietu
voje, kaip mauti iš atskirai 
jndėtų žinučių, jau buvo ap
skelbta mobilizacija. Laik
raščio tonas, sulyginant su 
valandos svarbumu, per
daug lėtas ir ramus. Jokių 
aiškesnių pastabų nėra, iš 
skyrus straipsniuką "Karo! 
šmėklos akivaizdoj", kurį, 
čia skaitytojams pakartoja-j 
me.

tų mobilizuojamų sąrašas.
"Senatas nepaliks nepadaręs 

reikiamo sutvarkymo.
(Originale parašyta MIKA

LOJUS).”
Kaip matome, mobilizuo- 

zuojamų gubernijų sąraše 
visai nėra paminėta Lietu
vos ir kitų visų parubežinių 
gubernijų, kuriose turėjo iš
tikti ir jau ištiko mūšiai, 
nors tose gubernijose pir
miausia buvo apšaukta mo- 

cenzūros
bilizacija. Aišku — jas 
sąrašo išbraukė 
ranka.

Bestatant šią 
'gavome da vieną 
niu” numeri.

I
draugų. Kuomet Vienoj buvo 
paskelbta kad su serbais pra
sidėjęs karas. tai darbi
ninkai tą žinią sutiko verksmu. 

, Darbininkės, darbininkų žmo- 
' nos. sesers ir sužiedotinės 

graudžiai verkia gatvėse ir sa
vo namų prieangiuose. Nega
lėdami viešai protestuoti prieš 
karą dėl paskelbtojo Vienoje 
karo stovio (Musų pabraukta. 
Red.).darbininkų minios rinko
si prie savo laikraščio ”Arbei- 
terzeitung’o’ redakcijos, kad 
bent tyliu nusiminimu išreiš
kus savo protestą.”

Kaltinti socijalistus, jog 
jie nepasipriešino karei ir ją 
rėmė, butų da peranksti ir 
todėl nesąmoninga, nes tik 
karei pasibaigus tas dalykas 
tegalės paaiškėti.

♦ « ♦

"Austrijos vyriausybė į. 
teikė Serbijai aštrų ultima
tumą, Serbija davė nepatin
kantį į jį atsaką. Pranas 
Juozapas paskelbė oficialiai 
karą.— vis tik dar nenorėjo
se tikėti, kad pradės lieties 
žmonių kraujas. Bet štai 
telegrafas praneša baisią ži
nią: karas prasidėjo, Biel- 
gradas bombarduojamas. 
Rodos taip nesenai dar bu
vo skaitoma šimtais, tuks- 
tantimis karo aukos, o čia 
ir vėl žada prisidėti naujų 
aukų. Bet palikime kolkas 
karo baisenybes ir išriškime 
klausimą, kas prispyrė jieš- 
koti naujų karo aukų.

"Austrijos diplomatai ne- 
sviruodami tvirtina, kad 
karo priežastimi esanti Ser
bija, kad jos propaganda 
prieš Austriją ir noras at
skirti nuo šios kai kurias 
monarchijos srytis priver
tęs. girdi Austriją imties 
ginklo. Bet ar taip ištik
rujų yra? Tiesa, atskiri 
Serbijos pavaldiniai prasi
kalto šiaip ar taip dalyvau
dami Prano-Ferdinando už
mušime. Tiesa, gal ir tai. 
kad Serbijos visuomenėj bu
vo priešingų Austrijai sro
vių. Bet kol valstybė neper
žengė tautų teisės, niekas 
negali iš jos reikalauti atsa
komybės. Austrija gi pa
žiurėjo į tai visai kitoniš
kai. Už Prano-Ferdinando 
užmušimą ji apkaltino ser
bų valstybę ir paskelbė jai 
tokius reikalavimus, kurių 
išpildymas žemina Serbiją, 
kaipo savarankią valstybę, 
nes užgauna jos suverenite
tą.

"Tečiaus Serbija prižadė
jo išpildyti daugumą Aus
trijos rekalavimų parody- j 
dama tuo didelį savo nuo-; 
laidumą. Ji sutiko paskelb
ei savo oficijoze žeminantį 
jos savimeilybę pranešimą; 
ji apsiėmė permainyti spau
dos įstatymus ir užginti vi
sokią agitaciją prieš Austri
ją; ji prižadėjo uždaryti 
draugiją "Narodna Otbra- 
na" arba by kokią kitą, ku
ri butų priešinga Austrijai. 
Pagaliaus Serbija davė pri
žadą permainyti pagal Au
strijos noro mokslo progra
mas ir tt. ir tt. Vienu žo
džiu, Serbija davė tokį pa
tenkinimą, kokį tik galėjo 
duoti neprigulminga valsty
bė. Bet Austrijai ir to pasi
rodė maža, taip maža, kad ji 
neberado kitos išeigos, kaip 
paskelbti Serbijai karą. Ai
šku, kad Austrijai rūpėjo 
daugiau kaip patenkinantis

■ Serbijos atsakas į jos ulti
matumą. 0 kas jai rūpėjo, 
atspėti nesunku, jeigu tik 
turėti omenėj jos politikos 
siekimus.

"Reikia žinoti, kad Aus- 
trija senai jau geidžia atsi- 

t stoti tvirta koja Adrijatikos 
p pakrantvj. "Drang nach 

“ — senas ir plačiai 
». žinomas Austrijos politiki- 

j svajotojų obalsis. Žiu- 
rint iš to atžvilgio į Austri-

■ jos-Serbijos kraujuotą susi- 
K dūrimą, jis pasidarys daug

suprantamesnis.
A "Tas susidurymas gresia

:j; Suden" 
įj4 žinc- 
$ n.ių

dabar pavirsti Europos ka
ru. Tai butų baisus atsiti
kimas, bet irgi nesupranta
mas, jeigu į jį žiūrėti prisi

laikant istorinės perspekty
vos.

"Mes jau pripratom skai
tyti žinias apie Europos val
stybių nepaprastą ginklavi- 
mos. Laikui bėgant vis di
desnės ir didesnės aukos bu
vo nešamos ant karo dievai
čio aukuro. Kiekviena val
stybė. bijodama palikti kitų 
užpakalyj ginklavosi rei
kaluos, skubinosi nešti tas 
aukas ir tuo pačiu spyrė vėl 
ginkluotis savo priešinin
kes.

”Bet ilgai negali eiti vals
tybių ginklavimos lenkty
nės, nes militarizmo našta 
darosi vis labiau nepakelia
ma. Ir daugelis spėliojo, 
kad toms baisioms lenkty-

[ nėms galą padės tik Euro- 
i pos valstybių karas. Tam 
karui pradėti didelės prie
žasties nereikėtų. Santy
kiai tarp valstybių pasidarė 
taip įtempti, kad dėl menkos 
kibirkštėlės gali kilti baisus 
gaisras ir savo ugnies ban
gose paskandinti visą Euro
pą. Ir jei ne šiandien, tai 
rytoj turi taip atsitikti.

" Dabar tas spėliojimas 
lig ir išsipildo jau. Gana 
buvo austrams paleisti į 
Serbijos pusę pirmuosius 
šuvius, kaip visos didžiosios 
valstybės nervingai atsilie
pė į tą atsitikimą. Visų! 
valstybių laivynai stovi pri
sirengę į karą. Kariuome
ne mobilizuojama. Visi dar j 
laukė, ką pasakys Rusija, su 
kurios aktyviu išstojimu la
biausia rišama Europos ka
ras. Bet štai gaunama žinių, 
kad ir Rusijoj jau paskelbta 
mobilizacija.

"Rusijoj. Anglijoj. Pran
cūzijoj ir Vokietijoj prade
dama manyti, kad užstojo 
valanda kardu ir ugnimi iš- 
rišti klausimą "žut-but" Eu
ropos valstybių, nebepake- Į 
liančių militarizmo jungo. i 
Iš visur gaunama žinių, kad 
tai vienur tai kitur minia 
jau gieda imnus karo dievai
čiui.

"Bet Europos karas tokį 
į didelį smūgį užduotų visai 
žmonijai, kad vis dar netiki.' 
jog jis įvyks. Norėtųsi ma
nyti, kad Europos visuome- 

I nė tiek jau yra kultūringa. J 
į kad ji atidės tą karą ne tik 
rytojui, bet ir visam 

i kui."
lai

« įC

Kitame numery 
vos Žinių” paskelbtas sut
rumpintas caro Įsakymas 
senatui, kuriame jis apšau
kia 36 Rusijos gubernijoms 
mobilizaciją. Įsakymas ska
mba:

''Pripažinę karo meto reika
lingumą kaikuriose kariuome
nės ir laivyno dalyse, šiam da
lykui įvykinti, einant Musų 
įsakymais, duotais karo ir ju
rų ministeriams, įsakome: pa
imti kariumenėn žemuosius at
sarginius, parūpinti arklių, pa- 
kinkalų. vežimų iš gyventojų.

”0 1) Kostromos, Maskvos. 
Vladimiro, žemojo Naugardo, 
Kazanės, Kalugos, Tūlos, Re- 
zanės, Orio, Voronežo, Tambo- 
vo. Pėnzos, Simbiro, Kijevo, 
Kursko, Podolės, Poltavos, 
Charkovo, Besarabijos, Cher- 
sono. Ekaterinoslavo, Tauridos 
ir Astrachanės gubernijose ir 
2) kaikuriose Vologdos, Viat- 
kos, Permės, Ufos, Orenburgo, 
Saratovo, Jaroslavo, Tverės, 
Smolensko, Černigovo, Volynės 
gubernijų apskrytyse ir kai
kuriose Dono kariuomenės bei 
Uralo apygardų apskrityse ap
skelbti karo metas ir paimt 
kur kiek reikiant atsarginių 
kazokų, pašaukti tarnybon: a) 
atsarginius kariuomenės ir 
laivyno oficierius, klasės val
dininkus ir kitus pagal tam 
dalykui įsakymo 1910 metais, 
b) oficierius ir valdininkus, 
skiriamus kazokų kariuome
nėn, c) -pirmojo razriado dak
tarus, farmaceutus, veterino- 
rius, kuriuos pažymi 1910 me-

"Lietu-
Žinių” paskelbtas

I

i

peržvalgą 
"Liet. Ži- 
Laikraštis 

puse sumažintas, vienas tik 
lapelis. Nuo redakcijos at
spausdinta skaitytojams 
pranešimas, kuriame sako
ma, jog dėlei karės aplinky
bių "L. Ž.” galį arba visai 
neišeiti, arba eiti neregulia
riai, (du kartu per savaitę 
ar net ir rečiau). Beto, lai
kraštis galįs būti ir visai su
stabdytas. Nuo rugpiučio 
4 d. visi Vilniaus laikraščiai 
liko po aštria karo cenzūra. 

Paskutinis "L. Ž.” nume
ris jau aiškiai rašo apie pra-! 
-Į^nesisje .ų a .ir h BisnCopisj 
me į Lietuvos gyventojus! 
sako:

"Taigi karas jau prasidėjo i 
ir mums pasilieka tiktai nusi- j 
lenkti prieš Įvykusį faktą.

"Bet šiuo sunkiu ir pavojin-) 
gu karo metu mes, kurių ne
pašaukė kariumenėn, neturi- į 
me nustoti dvasios stiprumo.. 
neturime nuleisti rankų. Dau
gelis šeimynų išleido vienatinį 
savo maitintoją — darbininką 
—tėvą, daugelis motynų — sa
vo vienatinį sūnų; kiti — bro
lius. kiti—gimines. Neužmir- -•------------ , —
Šime, kad tie visi, kuriuos šiaip Sta iŠ anglų laikraščio, todėl 
ar taip palietė karo sparnas. ir išėjo SU visomis hegemo- 
reikalingi ir dvasinės ir mate- nijomis ir potentatomis ”, 
rijalės paramos. Tat be tuščių j kurios Kataliko pastabo- 
žodžių, be garsių klyksmų. se taip tinka, kaip šuniui 
gausiai ir draugiškai spieski- penkta koja.
mės talkon, jungkime drauge 
savo darbą ir žmoniškumo var-t 
dan. nenustodami drąsos ir 
vilties, suteikime jiems tą sa
vo pagalbą.

Tai tikias žineles atnešė 
Lietuvos laikraščiai.

I

"Kataliko” pastabos.
"Kataliko” redakcija, kaip 

matyti, ima savo laikraščiui 
pasatabas iš svetimtaučių 
laikraščių. Kartais skaitai 
"Kataliko” redakcijos pasta
bą, o jautiesi, kaip kad skai
tytum lenkų laikrašti. Kar- 
tais-gi tos pastabos taip ne-' 
tikusiai išverstos, kad ir 
prasmės negalima suprast. 
Pavyzdžiui, "Kataliko" 41- 
mam numery randam tose 
"pastabose" šitokį šiupinį:

"Tuo tarpu žinomas Suv. 
Valstijų pasiryžimas metė An- 

yra 
po 

visą

glijai 'atmink.’ kad štai 
baisus priešininkas, kuris 
Anglijai gali pasisavinti 
hegenomiją ant vandenynų. 
Suv. Valstijos kadangi apreiš
kia. kad liglaikinių jūrių po
tentatų karo metu jos ima 
tvarkyti visą komunikaciją ant 
vandenynų.”

Ši pastaba, matomai, ver-

Visuotinas Lietuvių 
Suvažiavimas.

Mickevičiaus kalbas, ku
riose buvo užgautas tikėji
mas ir Romos katalikų ku
nigija. Pirmininkas paaiški
no, (jog suvažiavimas su 
tom prakalbom nieko bend
ro neturi, jos buvo sureng
tos vietos žmonių, kaip ir 
visuomet prakalbos yra ren
giamos. Katalikai nusirami
no. Rezoliucijos komisija 
pristatė rezoliuciją, kurioje 
pasmerkiama dabartinė ka
rė ir draugijos sistema, ku
rioje tokios baisios žmonių 

(skerdynės yra galimos ir 
net neišvengiamos. Rezoliu
cija priimta smarkiu delnų 
plojimu. Paskui dr. Šliupas 
pastebi, kad negana tik pas
merkti karę, bet reikia da 
nurodyt, kas daryt, kad ka
rių nebūtų, ir tuojaus įneša 
rezoliuciją, reikalaujančią 
suvienijimo Lietuvos su Lat
vija. Kįla ginčai, kurie trau
kiasi iki pat pietų, ir galų- 
gale d-ro šliupo rezoliucija 
Jieka atmesta. Rezoliucijos 
autorius pašoka ir sušunka: 
"Vyrai, kvailą darbą pada
rėt!” Nuo šitos valandos 
tautiečiai pradeda prikaišit 
socijalistams, kad šie per
daug partiviški, atmetą vi
sus tautiečių sumanymus. 
D-ras šliupas jaučiasi dau
giausia įžeistas ir per pietus 
grasina socijalistams, kad 
tautiečiai skirsis.

Po pietų svarstyta Lietu
vos šelpimo klausimas. Nu
tarta steigti fondą ir rinkti 
aukas. D-ras šliupas patarė 
išleisti tam tikrus ženklelius 
(štampas). Socijalistai parė
mė ir įnešimas priimtas. Že
nklelių kaina — 5c. Fondui 
valdyti nutarta išrinkti ko
mitetą iš 12 ypatų. Kilo 
klausimas, ar tokį komitetą 
rinkti suvažiavime, ar pa
vesti tai organizacijoms: 
S.L.A., L.S.S.. ir S.L.R.K.A. 
Tautiečiai laikosi pastarojo 
budo. Socijalistai nurodo, 
kad taip butų labai neprak
tiška : pavedus organizaci
joms, rinkimai galėtų užsi-. 
traukti labai ilgai, o tuo tar
pu jau reikia rinkti aukas; 
negana to, jei tokį komitetą 
rinktų tiktai S.L.A., L.S.S. ir 
S.L.R.K.A.. tai pašalpinės 
draugijos ir politiški kliubai 
negalėtų tokiuose rinki
muose dalyvauti. Nutarta 
rinkt suvažiavime. Toks ko
mitetas turi susidėt iš 12 
ypatų. Kasierių nutarta rin
kti po kaucija 310.000. D-ras 
J. Šliupas pasakė, kad ka- 
sierius turi būt bepartyvis
kas žmogus; tokiu žmogumi 
yra S. L. A. iždininkas, p. 
Paukštys iš Pittstono. Jei
gu jis bus išrinktas, tai, gir
di, mes tuomet susitaikysim. 
Tai buvo jau kaip ir ultima- 
tum socijalistams: balsuo
kit už p. Paukštį, kitaip su
važiavimas skils. Iš socijali
stų pusės Michelsonas ant 
to atsakė, kad p. Paukštys 
yra geras žmogus, bet jeigu 
norima, kad kasierius butų 
visai bepartyviškas žmogus, 
tai p. Paukštys tuomet jau 
nelabai tiktų, nes jis yra ai
škus tautininkų partijos ša
lininkas. "Todėl aš persta- 
tau p. Kazimierą Šidlauską, 
So. Bostono aptiekorių. Tas 
žmogus į jokias partijas ne
sikiša ir yra bepartyviškas 
pilnoj to žodžio prasmėj.” 
Pasiūlymas priimta. Tauti
ninkai vistiek rekomenduo
ja p. Paukštį. Daugiau kan
didatų nebuvo ir iš dviejų 
prasidėjo rinkimai.

Kada raštininkas, suskai
tęs balsus, paskelbė, jog bal
sų didžiuma kasierium iš
rinktas p. K. Šidlauskas, 
tautininkai sukilo ir nori ap
leisti svetainę. Pasidarė 
triukšmas. Pirmininkas mu
ša plaktuku ir verčia prie 
tvarkos. Svetainėj ūžia. 

į "Vienybės Lietuvninkų" lei
dėjas Ambroziejus šokinėja 
kumščias sugniaužęs ir šau- 

i kia visa gerkle: laukan soči-; 
įjalistai, čia musų salė pa-, 
i samdyta, ne jūsų! Taip pat

■

• 'šaukia Kundrotas, Liutkau- 
skas ir kiti socijalistų prie- 

I šai. Socijalistai sėdi sau ra
miai ir žiuri, kas toliau bus. 
Šiaip taip triukšmadariai 
nusiramino. Pirmininkas 
atsišaukdamas į Šliupą pa
sakė: "Štai yra žmogus, ku
ris randasi tų žmonių tarpe, 
tegul jis nums pasako, ko 
jie nori ir kam jie kelia triu
kšmą !”

D-ras Šliupas suvertė vi
są bėdą ant socijalistų, buk 
jie tokie nenuolaidus, kad 
su jais susitaikyt negalima. 
Toliaus iš jo kalbos paaiškė
jo, kad jie, tautininkai, no
rėjo išrinkti savo pažiūrų 
kasierių, bet kad didžiuma 
išrinko kitą, už tai jie sukė
lė triukšmą. Paskui atsisto
ja kalbėt Strimaitis ir pra-

Balsas iš Lietuvos.
Nesmagi žinia aplėkė 

Lietuvą plačią. Pasklydo 
gandas, kad bus su kaimynu 
vokiečiu karas. Ir visi šių 
dienų apsireiškimai apie tai 
liudija. Visoj Lietuvoj pas
kelbtas karo stovis. Karei
viai net iš Rusijos gilumos 
traukiami Paprūsės pasie
nin. Mariampolė, Vilkaviš
kis, Naumiestis grūste pri
grūsti kareiviais. Patran
kos, kulkasvaidžiai, riogso 
pas kuriuos-nekuriuos ir- 
kazarmėse. Kareiviai raiti 
pasienyj jodinėja. Visi di
desnieji keliai ar tai sušauk
tų žmonių ar pačių karei
vių sergiami. Vokietijon 
nueiti nebegalima. Vakar

deda versti ant socijalistų dieną sušaukė visus vietos 
nebučiausius daiktus. Poni atsargos lietuvius I—1
Šliūpienė atsistojus ant pa- vius, kitaip tariant mobili- 
grindų šaukia į Šidlauską: žarija paskelbta. Kiek bu- 
"Jeigu tu esi žmogus, jeigu vo ašarų, vaitojimų!... Kiek 
tu esi lietuvis, tai aš šau-' prakeiksmo siųsta šios die- 
kiu, aš meldžiu tavęs, ponas nos tvarkos valdytojams... 
Šidlauske, buk toks geras,: Žmonės laukų dirbti ne
atsisakyk. tegul lieka ponas noriai eina. Apdirbsi, su- 
Paukštys!...” Pakol tautie- veši javus — o ar žinai ką 
čiai kalba, socijalistai sėdi rytojus siūlo, kam teks tie 
ramiai; kaip tik pradeda j javai — taip ne vienas ma- 
kalbėt socijalistai, tautiečiai i n 
staugia nesavo balsais. Iš ’A 
jų visų atsižymi Kundrotas 
ir "Vienybės Lietuvninkų” 
leidėjas Ambroziejus.

Galų-gale p. Šidlauskas 
praneša, kad jis rezignuoja, 
bet su ta išlyga, kad ir p. 
Paukštys rezignuotų. D-ras 
Šliupas atsako: "Ponas
Paukštys rezignuoti nema
no!” Tuomet ir p. Šidlaus
kas ne rezignuoja. Ponas 
Bagočius duoda patarimą, 
kad abudu butų kasieriais. 
Socijalistai ir katalikai plo
ja rankomis, bet tautiečiai 
rėkia, kad ne. Jie sako, te
gul p. Šidlauskas bus jums

karei-

no. Žmonės būriais vaikš
čioja ir klausinėja vienas 
kito kas bus?

Bet netik karo žinia su
drumstė Lietuvos ramu-ra- 
mutį gyvenimėlį. Aplinki
niais keliais niekeno nepla
tinama lanko kita žinia. Ji
nai eina iš lupų į lupas, vi
siems tylomis, paslaptai 
skelbiama, kad ten toli ant 

, Nevos krantų Peterburge 
neramu... Sąvaitės dvi at
gal ir vėla Peterburgo gat- 

■ vės liko darbininkų krauju - 
nuplautos.

Ir vėla caro budeliai į al
kanų darbininkų minią pa- 

teieriu^7p?Paukštyrtap?d.0^™sy su-
mums; tegul būna du fondai 2O9 ir.?r.tl
ir eikim lenktynių, kurie j tiek suzeide.. Nevienas isgtr 
daugiau surinks aukų. Jiems d«s V* ^klausia: _uz- 
nurodoma: socijalistai gali į- 
steigti fondą ir be jų patari-

• mo, bet čia eina klausimas 
apie vieną, bepartyvį fondą. 
Suvažiavimas negali steigti 
socijalistams arba tautie
čiams fondų, jis gali ir turi 
steigti visų lietuvių fondą. 
Tautiečiai vis nesutinka. 
Tuomet atsistoja katalikų 
delegatas p. Česna ir atsi
šaukia į tautiečius šitokiais 
žodžiais: "Vyrai, ką jus
darot? Jus įsteigsite fondą 
socijalistams, įsteigsite tau
tiečiams, o kur-gi mes, kata
likai, dėsimės? Kur-gi mu
sų fondas? Kodėl jus neno
rit pasiduot didžiumai? Gal 
jus bijotės, kad Šidlauskas 
nebūtų socijalistas? Aš esu 
katalikas ir katalikų drau
gystę atstovauju, bet balsa
vau už Šidlauską, nes aš ži
nau, kad jis yra teisingas ir 
atsakantis žmogus. Iš Mass. 
valstijos yra 12 katalikų de
legatų ir jie visi balsavo už 
Šidlauską. Kodėl jus jo bi
jotės? Pasakykit, kur ka
talikiško draugijos turės 
siųsti aukas, jeigu jus neįs
teigsite šiandien vieno fon
do Lietuvai šelpti?"

Tie žodžiai padarė į tau
tiečius tokį įspūdį, kad jie 
tuoj liovėsi triukšmą kėlę ir 
sutiko steigti vieną fondą 
su dviem kasieriais: Šidlau
sku ir Paukščiu. Suvažia
vimas išrinko Lietuvos šel
pimo komitetui pirmininku 
K. Gugi ir da devynis vyrus, 
kuriems urėdus paskirstys 
jie patįs..

Tuomi suvažiavimas ir už
sibaigė.

s

: uz- 
ką-gi, užką-gi žmonės šau
domi? Užką-gi šaudo al
kanus darbininkus? Dėlko- 

: gi jų liejas kraujas netik čia 
Rusijoj, bet visam pasau- 

i lyj ? Užtat, kad duonos, tei- 
■ sybės jie trokšta.

Ir išgirdęs tą žinią Lietu
vos darbo žmogus sukandęs 
dantis, nekantos paimtas 

I sušunka. Jei karas bus ir 
jam galas. Kiekvieno širdis 

: viltimi plaka, kad jau aušta 
gyvenimas, jau darbo žmo
nių minios atbunda ir nebto- 
li tos dienos, kuomet caro 
jungas žus!

į Retai ir retas kas iš Lie
tuvos gyventojų netiki, kad 
Rusijoj antros revoliucijos 
nebus. Ir visi laukia jos! 
Vos tik miestuose didesnis 

i bruzdėjimas pasidaro, tai 
I kaime atsiranda pranašai, 
kurie skelbia, kad tuoj ir 
Lietuvoj tas pats bus, o kiti 
tamsesnieji tvirtina: "Jau 
ir Lietuvoj ’cicilistų’ pri
viso, tik jie viešai kol kas 
nepasirodo.”

Tuli-gi laukia, trokšta jų. 
Štai vienas mažažemis atsi
dusęs man taria — kad tai 
Dievas vėla tų socijalistų at
siųstų, tik mažu butų ki
taip.—

Tai tokis dabar Lietuvos 
paprūsės ūpas ir padėjimas.

Kaunas. Rugp. 2 d.
J. Beširdis.

Praėjusioj sąvaitėj, 1,2, ir 
spalių, Brooklyne buvo vi- 

j lietuvių 
Lietuvos šel- 

Suvažiavi-

3 L - 
suotinas Amerikos 
suvažiavimas 

Kad socijalistai buvo prie- pim° reikalais.
šingi karei ir dėjo visas pas- i mą_ atidarė p. Račkauskas, 
tangas jos sulaikymui, tai ’ Tėvynės’ redaktorius, pa- 
aiškus patvirtintas dešimtis aiškindamas suvažiavimo ti- 
sykių faktas. Jei jie vėliau : kslą ir svarbumą, žoliaus 
prisidėjo prie karės, tai tik' buvo pakviesti kalbėt d-ras 
dėlto, nes buvo prie to ■ Šliupas, Lietuvos demokra- 
priversti. Visose kariau-i^ų atstovas p. Rimka, Niau
jančiose valstijose buvo ap- jienĮl redaktorius drg. Gri- 
šauktas stiprus karo stovis i gaitis, _ "Keleivio” redakto- 
ir tas sulaikė kiekvieną pa-J rius Michelsonas, dr. Dran- 
sipriešinimą.

"Lietuvos Žinios" apie vo
kiečių ir italų socijalistus 
rašo:

"Bavarijos sostinėje Miun
chene liepos 15 d. š. m. buvo 
didelis socijalistų mitingas. 
Socijalistai buvo susirinkę už
protestuoti prieš sąžinės lais
vės varžymą, apsireiškusį tuo, 
kad Bavarijos vyriausybė pra
šalino iš mokyklų doros mokslo 
mokymą. Bet susirinkusieji 
ne tiek kalbėjo apie doros mo
kslo prašalinimą, kiek apie gre
siantį karą. Susirinkimas 
griežtai protestavo prieš karą. 
Dabartinės tautos jau kiek 
kultūringos, kad jos negalin
čios ir neprivalančios viena ki
tą naikinti.

"Avanti”, Italijos socijalistų 
organas, straipsnyje: "Kas da
ryti Italijai, jei karas kilty,” 
rašo: "Italijos darbininkai su
traukys trijų valstybių (Aus
trijos, Vokietijos ir Italijos) 
sąjungos ryšius, jei tik italai 
bus verčiami nors kraujo lašą 
pralieti dėl svetimų jiems 
kalų.

”Jei Italijos vyriausybė 
nori sau galo rasti, ji turi 
skelbti absoliutą neutralitetą. 
Jei pati vyriausybė to nepada
rysianti, tai darbininkai ją tai 
padaryti priversią.’

"Austrijos darbininkai irgi 
neatsilieka nuo kitų šalių savo

SOCIJALISTAI PRIEŠ 
KARĘ

m.

rei-

ne-
pa-

gelis ir p. Živatkauskas, S. 
L. A. prezidentas. Dėl sto
kos vietos, išreikštų kalbėto
jų nuomonių negalim čionai 

Į paduot. Kiekvienas jų pa- 
įbriežė, kad Lietuva dabar 
randasi didžiausioj nelai
mėj ir Amerikos lietuviai 
privalo ją šelpti.

Kalboms pasibaigus, pra
dėta skaityt mandatai. Pa
sirodė, kad delegatų pribu
vo apie 280. Priėmus man
datus tuojaus išrinkta su
važiavimo prezidijumas: 

pirmininku K. Gugis, jo pa- i 
dėjėju S. Gegužis; raštinin
ku A. Lalis, jo padėjėju J. O. 
Sirvydas. Komisijon rezoliu
cijoms rašyt inėjo P. Grigai
tis, S. Michelsonas, J. Šukys, 
A. Ramanauskas ir dar ke
liatas. Komisijon įnešimams 
tvarkyt — J. Smelstorius ir 
Jurgelionienė. Nutarta išne
šti prieš karę rezoliuciją. 
Tuomi pirma diena ir užsi
baigė.

Vakare buvo prakalbos. 
Kalbėjo drg. Grigaitis, d- 
ras šliupas, p. Šliūpienė, ku- 
nig. Mickevičius ir dar kelia
tas. Kalbėtojų programe bu
vo ir Bagočius, bet prakal
bų komitetas jo vieton pas-Į 
tatė kitą kalbėtoją.

Ant rytojaus katalikiškųjų į 
draugijų delegatai įnešė pro-. 
testą prieš d-ro Šliupo ir kn. i

I

Delegatas.

PAUKŠTELIUI.
Ar į svetimą šalelę 
Lėkt paukšteli ketini?
Ar į svetimą širdelę. 
Leist nagučius mėgini? 
Nors ir aštrus tie nagučiai, 
žaisdą rėžia jie giliai. 
Bet... nulūžti nabagučiai. 
Gali greitai... ir skaudžiai!

J J Strazdelis.

I 
I

SVIESKI SAULĖS 
SPINDULĖLI.

(Skiriu seselei, O.J.Str-tei.)
Svieski saulės spindulėli, 
Mano širdį atgaivink. 
Numesk vargų sunkią naštą,
Nuliūdimą išnaikink!... 
Aprėdykie žaliais rūbais. 
Musų pievas ir laukus 
Ir prašalink musų vargus, 
Lai jų daugiau nebebus... 
Tegul grįžta vėl paukšteliai, 
Ir vėl linksmina visus, 
Tegul jų skardus balseliai 
Skamba po laukus, miškus...

J. J. Strazdelis.

\
v
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KORESPONDENCIJOS škinę, kad karių priežaščia žmonių bažnyčias, 
yra patriotizmas, kurį p. 
Sirvydas taip skelbia ir už- 
tarauja "V. L.”

Vėliau buvo pakeltas klau
simas apie Lietuvos autono
miją ir kas balsuos už repu- 
bliką ir kas pilną autonomi
ją ar savivaldą. Šalininkų 

radosi prie visų trijų klau
simų. Tik pažangesni žmo
nės, tie susilaikė nuo balsa
vimo, nes ne visi tiki, kad 

1 Gabriui su jo vyčiais pavyks 
iškariaut autonomiją Lietu-

AMSTERDAM, N. Y. 
Ir jie sakė prakalbas.

Rugsėjo 13 d. buvo pra
kalbos bažnytinėj svetainėj, 
kurias parengė kn. J. Žyda- 
navičius su tikslu, kad ap
šnekėt apie gelbėjimą Lietu
vos. Pirmiausia kalbėjo ku- 

t nigas J. Žydanavičius pers- 
tatydamas kalbėtojus. Jis 
trumpai pabriežė, jog Euro
poj yra karė, apie kurią pa
kalbės Šv. Kazimiero moky- vai, lygiai kaip jos iš caro 
klos vaikų "profesorius.”. neišprašys nė Yčas su kun. 
Jis tuo pačiu sykiu perstatė Laukaičiu.
kun. Peža, kuris, buk, pla
čiai ir aiškiai pasakys apie 
Lietuvą ir jos dabartinį sto
vį. Ant galo dar pridėjo, 
jog visa, ką tie du kalbėtoju 
pasakys, imkite sau į širdis.

Na, ir prikalbėjo. Pir
mas kalbėtojas "profeso
rius” Račkauskas beveik vi
ską iškalbėjo apie karę, kas 
tik buvo rašoma ant antgal- 
vių "Draugo” ir "žvaigž
dės” nuo prasidėjimo karės 
iki šiuom laikui.

Jis kalbėjo su tokia ener
gija, kad žmonės vieni mie
go pradėjo norėti, o kiti pra
dėjo šnypšti it žvirblius iš 
kanapių baidydami, kad kal
bėtojas nustotų kalbėjęs ir 
jų širdį "griaudinęs.” Ant
ras kalbėjo kun. P*. Tas ir
gi atsižymėjo. Jis savo žo
džius taip brangino, kad 
daug žodžių nedavė niekam 
išgirsti, kaip tik sau. Betgi 
jo kalba buvo daug įdomes
nė ir labiau užimanti už 
"profesoriaus” kalbą.. Tas 
kunigėlis ant tiek buvo pa
triotiškas, kad nurodinėjo 
visus kelius, kokiais lenkai 
nuo musų užsitarnavo nea
pykantą ir nabagas, nors tu
rėjo tikslą kalbėti prieš ka
rę ir jos nenaudingumą, bet 
nepasimatė, kad jis karę 
skelbė išdėstydamas neapy
kantą tarpe lenkų ir lietu
vių.

Žmonių buvo pilna svetai
nė, nes kunigėlis jiems pa
liepė ateiti. Laike prakalbų 
langai visi buvo uždaryti, 
turbut, kad neatkreipti aty- 
dą sveikatos užveizdėtojo, 
arba gal, kad žmonės intužę 
iš "garsios” kalbos nešoktų 
per langus ir nebėgtų į "Chi
cagos Visuotiną Seimą” Lie
tuvos gelbėti. Po prakalbų 
kun. J. Žyd. ragino visas 
draugijas siųsti delegatus į 
"Chicagos Visuotiną Seimą” 
nežiūrint politiškų nei reli
giškų pažvalgų, bet kada de
legatai buvo išrinkti, tada 
kunigas nedavė paliudyjimo 
vienam delegatui sakyda
mas. kad jis ardo parapiją 
ir yra "negeras” katalikas.

Čia tai ir pasirodė kunigų 
skelbiamas "bepartyvumas.” 

Senas Amsterdamietis.

Ar-gi tai ne šlykštus daly
kas duoti aukas tokioms į- 
staigoms nuo kurių mes esa
nt? atskirti ir kurios pasto
ja mums kelią prie apšvie- 
tos. Visų tų dr-jų, kurios 
rems bažnyčios statymą pa
duosiu vėliau vardus, kad vi
suomenė žinotų kur spiečia
si apjakėlių gauja.

HERRIN. ILL.
Nesenai buvau i šį mies- • - • • .......telj užkviestas liudininku prl5 P>™elvlsk« laikraščių,

ANSONIA, CONN.
Ką pripasakojo ponas Sir

vydas.
Ansonijos Liet. Suvieny

tos draugijos, rugsėjo 27 d. 
parengė prakalbas. Kalbėjo 
p. P. O. Sirvydas "Vien. Lie
tuvninkų” redaktorius.

Pradžioje prakalbos iš
peikė Chicagos klerikalus 
už sauvališką sušaukimą 
Seimo, tuo pačiu atveju su
drožė gerai ir socijalistams. 
Jo žodžai:”Pagal mano nuo
monę Brooklyne bus su tais 
rėksniais tąsimosi per Vi
suotinąjį Seimą, nes socija
listai riksmais viską užbai
gia.” Vokietijoj socijalistai 
giedodavę, jog kilus karei 
greitu laiku užgesinsią liep
sną, nes Vokietijos socijalis
tų partija skaitlinga, be to 
daugybė darbininkų unijis- 
tai. Bet kilus karei socijali
stai pirmieji stoję į armijų 
eiles.

Ilgai kalbėjo apie karę, 
bet nė vienu žodžiu nenuro
dė kas sukelia kares ir dėl 
kokios priežasties kįla ka
rės, nes juk čia butų išsiai-

3

SHENANDOAH, PA.
L. S. S. 28 kuopos 27 d. 

rugsėjo buvo parengtos 
[prakalbos. Kalbėjo drg. L. 
i Pruseika "Laisvės” redak
torius. Publikos susirinko 
apie 500 ypatų ir visi ra
miai užsilaikė, tik pertrau
koj, kada pirmininkas pa
prašė aukų dėl padengimo 
lėšų, tai tūli "galvočiai” iš
dūmė pro duris. Kalbėto
jas nupiešė visas baiseny
bes dabartinės Europos ka
rės : nuosekliai išaiškino, 
kad tas žmonių skerdynes 
ir kraujo praliejimą suren
gė despotiški valdonai ir 
stambieji kapitalistai žmo
nių visai nesiklausę, nors ta 
visa skerdynė surengta 
žmonėms.

Taipgi ragino Shenando- 
rio visus liet, draugijas, kad 
dalyvautų (pasiųsdamos po 
vieną delegatą) Visuotina
me Liet. Seime, kuris įvyks 
New Yorke.

Visa drg. L. Pruseikos 
prakalba žmonėms patiko, 
ką liudija delnų plojimas ir 
ramus užsilaikymas. Aukų: 
surinkta padengimui lėšų. 
$9.79. Visiems aukauto
jams vardu 28 kp. tariu šir
dingą ačiū.

Tą patį vakarą L. S. S. 28 
kp. išrinko vieną delegatą į 
Visuotiną Lietuvių Seimą.

Atsilankęs svečias.

I
iskaitytojas išgirdęs, kad 

kunigėlis taip labai godus

pasiuntė jam 3 numerius 
"Keleivio” ir kningutę "Ku
nigas Šmidtas.” Už ką ku
nigėlis per pamokslą, iškė
lęs savo šventas rankas ir 
žiūrėdamas į bažnyčios pa
lubę, iškeikė "Keleivį” ir so
cijalistus.

T. R. Trokštantis.

SCHENECTADY, N. Y.
i L. S. S. 15 kp. surengė tri
jose vietose prakalbas ir 
buvo užkvietusi drg. F. J. 
Bagočių, kuris ir kalbėjo 
rugsėjo 19 d. Albany, N. Y., 
20 d. Schenectady ir 21 d. 
Amsterdame.

Jo tema buvo visose trijo
se vietose skirtinga. Aiški
no šio surėdimo niekingu
mą, nurodydamas kas kal
tas tame. Pasakojo ką ge
ro suteikia pasauliui karū
nuotos galvos: carai, kara
liai ir visi monarchai. Per
statė kapitalizmą, kaip jis 
slegia darbininkus. Aiški
no socijalizmą ir kaip jį įvy- 
kint. Sako: "aš nenoriu, 
kad jus būtumėt socijalis- 
tais, pakol jus patįs jo ne
suprasit, o suprasit jį tik 
skaitydami socijalistų raš
tus ir šviesdamies, protau
dami. Socijalizmo neįvy
kins joki kalbėtojai nė pra
našai, jus patįs turite jį įvy- 
kint.”

Drąsiai galima tarti, kad 
Bagočius geriausia užganė
dina publiką.

Publikos buvo apie 200,

prie išėmimo tūlam lietuviui 
pilietiškų popierų.

Pirma tasai žmogus man 
buvo žinomas, kaipo sąži
ningas ir su^pratęs drau
gas, bet dabar pasirodė vi
sai kas kita. Jo moteris 
tuoj pasigyrė, jog laiką 
"karčemą” ir biznis gerai 
einąs. Tuo tarpu įėjo ir jis 
pats ir pradėjo išmetinėt 

' korespondentams, buk jie 
rašydami į laikraščius apie 
slaptąsias smukles kenkią 
jų bizniui.

Nežinau kuom tas butų 
[užsibaigęs, bet atėjo sveti- 
’mas žmogus išsigerti alaus 
i ir musų ginčai nutruko... 
Nespėjo žmogus išgėręs 
bonką ir užmokėjęs 10c. iš
eiti, kaip štai įeina jo mote
ris ir klausia ar nebuvo jos 
vyras, smuklininkas užsigy
nė, jog nebuvęs, nors aš pats 
mačiau, kad davė alaus ir 
ėmė dešimtuką.

Minėta moteris verkė, 
kad vyras prisigėręs mušasi 
ir prašė geruoju, kad ne
duotų jam gerti, bet kaip 
matyt smuklininkas visai 
neatboja, nors pereitą žie
mą, kada sykiu gyvenome 
sakydavo: ”Jonai arba Pe- 
trai, žiūrėkite P. savo pačią 

• muša, nuimkite paveikslą." 
L. S. S. 21 kuopos nariai la- 

Kitas lietuvis Pranas Gru- bai dejuoja, kad, panaikinus 
dz-kas, Argo, III., nuėjęs į * ’ 
kitą grįčią atsistojo arti 
laiptų, vienas ten buvusių 
pastūmė su ranka ir tasai 
krisdamas žemyn išsimušė 
ranką iš pečio. Kol susigvdė 
kaštavo $40.00 ir 6 sąvaites nė į prakalbas žmonės be- 
negalėjo dirbti. silanko, nes dauguma per

vis tai pasekmės negeisti- siėmę girtuoklyste. Suti
nu juokų. Reikia lietuviams kus keliatą moterų, visos 
būti atsargesniams su to- nusiskundė ant slaptų smu
kiais juokais. A. Booben.

Chicagos kunigai pradėjo 
vesti labai aštrią kovą prieš 
pirmeivių laikraščius, nėra 
to nedėldienio, kad ne iš
niekintų jų ir nepaskelbtų 
parapijonams, kokie tie laik
raščiai yra "baisus.” Vai
kams lankantiems parapiji
nes mokyklas yra draudžia
ma pardavinėti "Naujienas”, 
iš tos priežasties vaikų skai
tlius pardavinėjančių "N.” 

tik'žymiai sumažėjo. Užklausti 
vaikai sakosi, jog kunigas

Toliaus kalbėjo, kad ren
kamos aukos Lietuvai nebus 
skirstomos pagal partijas, 

j nes Lietuvoj nesą partyviš- 
j kų žmonių. Buvo, girdi, ka
da tai atsiradę kokie ten 
social-demokratai, jie t"., 
ginčais viską atlikdavo. . . -

Mat, kokia grvnai patrio- Pngrumenęs ir liepas nepar- 
tiška liogika1 davinėti nekatalikiškų laik-

•J. B-kas. raščių.
_____ ________

MONTELLO, MASS. Lietuvis Pranas Jeremi- 
„ nas, rugsėjo 13 d., grįžęs nuo 

RugsejoJ29 d. oux o susau- į darįj0 atsisėdo ant "porcaus” 
.........~ j (tvoros), jo moteris eidama 

' pro šalį norėjo pajuokauti ir 
ant nelaimės pataikė ant iš
mušto lango stiklų, stiklai 
sulindę šonan perskrodė vi
durius ir jis už valandos mi
rė .

i

ktas skubus susirinkimasĮ 
Lietuvių piliečių ir šv. Ro
ko draugijos, kad išklausyti! 
Mass. konferencijos delega
tų nutarimus.

Čia turiu paminėti ne tak
tingą pirmininko pasielgi- 

| mą, kuris pradžioj susirinki
mo paliepė prasišalin- 

| ti visiems neprigulintiems 
į dr-joj ir moteris su vaikais 
į ir tos turėjo prasišalinti. To
kia taktika męs atbaidome 

: tik nuo savęs narius ir ver- 
I čiame eit prie klerikalinių 
■ dr-jų (šv. Roko dr-ja yra 
laisva).

Delegatai buvę So. Bosto
no konferencijoj Vaičiūnas 
ir Grigas išdavė tokius ra
portus, girdi, ten nieko gero 
nebuvo girdėti ir ta konfe-1 
rencija buvusi nelegališka,' 
jei tokis busiąs ir NewYor-i 
ko Seimas, tai geriau į jį ne-! 
siųsti suvis delegatų, nes 
Bostono konferencijoj kai 
kurios draugijos turėję po i 
10-11-14 delegatų. Grigas 
taipgi aiškino, buk ir New- 
Yorko Seimas busiąs nelega- - > .
liškas ir tik išdavus A. Vait-: kunas, man teko aPlai? .
kui raportą paaiškėjo, kad | "S
konferencija buvo gera ir; ~
nutarė daugybę svarbių da- .ma? pralenkia visas 
lykų. Joj dalyvavo 105 dele- ' kohonijas. suprantama, Kur 
gatai iš 30 organizacijų, juk i te.n darbštumas ir
po 3 ir tai turim 90, tai iš|ve?kl™ąs ™aa pasekmmge- 
kurgi ten galėjo būti po 10-'®n.ls- Didesne puse lietuvių 
14 delegatų nuo vienos dr- į JPlkosi ®0^Da^tų puses, 
jos. Publika pradėjo ran-*^aiPva: tūlas T. B. surasi- 
komis ploti. Iš abieju dr-ju neJa. tu.os’ kurie se^anciuo- 
liko pasiusti New Yorko i ™kim?°^ bal?uos
- ■ - ’ ■ • ;cijahstus ir lietuvių pasidar- patirti, r_____  ____

• barimu tikimasi išrinkti so- jau bandė skųsties valdžiai, 
Į cijalistą majorą. bet be pasekmių. Todėl pa

tariu jums visoms susitarti 
ir skųsties sykiu, nes orga
nizuota kova yra pasekmin- 

: gesnė ir tikiu, jog laimėsite, 
į Rašymas į laikraščius ko
respondencijų nieko nereiš- 

: kia, o ir tie patįs korespon- 
! dentai, kurie rašinėja, yra 
visokiais budais persekioja
mi. Jonas Klimkunas.

ISeiman delegatai.
Vietinis.

I

BR1GHT0N, MASS.
Pašelpinė vyrų ir moterų 

draugija ”Vienybė” rugsėjo 
20 d. buvo parengusi pra
kalbas. Diena buvo labai 
graži ir publikos butų pri
sirinkę daug. Norint sve
tainė prakalboms buvo pa
imta 2 d. birželio ir pinigai 
sumokėti iš kalno už svetai
nę, bet kada nuėjom paskir
toj dienoj prie "Roddy Hali” 
svetainės durų, tai užvaiz
dą pranešė, jog negalėsią 
gauti svetainės, nes žydai 
esą paėmę visai sąvaitei 
”mikuloms” švęsti (Brigh- 
tone žydai neturi 
gos. Tokiu budu 
draugija ir publika 
ti. Beto, draugija 
iškaščių surengime 
bų. "Vienybė”

sinago- 
paliko 

suvilio-

viešas smukles, o atsidarius 
slaptom, kurių yra penkis 
sykius daugiau negu buvo 
viešų, visas veikimas apsi
stojo, nes nebegalima jau 
nei susirinkimų sušaukti,

prakal- 
atsiprašo 

'publikos, kalbėtojų ir Cam
bridge’aus "Laisvės chorą," 
idant ne pyktų ant rengėjų, 
nes tą negražų pasielgimą 
padarė svetainės savinin
kas, matydamas, jog dau
giau pelnys atiduodamas vi
sai sąvaitei. Tikimės, jog 
gerbiama publika nenustos 

[lankiusis į musų prakalbas 
i kada parengsim kitą sykį, o 
j mes stengsimės toliau, kad 
i panašių atsitikimų nebeį- 
vyktų.

Dr-jos Komitetas.

kliu, kad tvirkina jų vyrus,! 
kurie gavę mokestį visą Į 
pragerią, nelieką nė "gro- 
serninkui” užmokėti. Ne- 
kurios jau badauja, su sa-

Pasi- ‘ I

I

ROYALTON, ILL.
Pavyzdingai sugyvena.
Šiame miestely yra 100 su vo mažais vaikučiais, 

viršum lietuvių. Didesnė jų baisėtinas dalykas! Ne ma- 
dalis dirba anglių kasyklose žiau baisus už Europos ka- 

iir uždirba gerai.
Iš visų lietuviškųjų kolio-

rę!
Todėl apšviestesni drau- 

socijalistai ir tauti- 
gelbėkime jaunąją 

j ka ir pavyzdingas sugyveni- gentkartę, ant kurios mes 
kitas pasitikime ateityje; gelbė

kime savo motinas, seseris 
ir moteris, kurios šiandien 
kenčia dėlei girtuoklystės 
badą ir kumščių smūgius. 
Apskelbkime karę slaptiems 
smuklininkams, priverski
me valdžią pildyt musų nu
tarimus. Kiek man teko 

pavienės moteris

Lietuviai turi savo nepri- 
:gulmingą kliubą, kuris pui- 
ikiai gyvuoja, jis savo jiego-

1 svetainę, 
i Dejuojama, kad nėra kny
gyno, bet ir jį gal įtaisys.

Lietuviai turbut čia dėlto 
stovi augštai susipratime ir 
vienybės laikosi, kad nebi- 
čiuoliauja su kunigais, nėra: 
kam vienybę suardo.

Gyvena visi pasiturinčiai ! 
kiti net automobilius savo i 
turi. Čia ir moteris vienybės ; 
laikosi. Nesenai maistui pa-' 
brangus juos pasijuto įna
mių skriaudžiamos ir visos 
pasitarę vienbalsiai nutarė 
imti už kambarį $2.00 są
vaitėj. žinoma, įnamiai tu
rėjo sutikti su pakeltu mo
kesčiu.

Miela butų, kad ir kitų 
miestų lietuviai taip sugy
ventų. Nekaltas Avinėlis.

CHICAGO, ILL.
Naują bažnyčią statant.

Skaudžios juokų pasekmės.; ^is žada statvti
Pradėjus ant 18 gatvės 

statyti naują bažnyčią, ka
talikai pradėjo gretinties 
prie tautinių dr-jų iždo. Jie 
atsišaukė veik į visas tauti
nes dr-jas, kad šios aukautų 
bažnyčiai. Viena dr-ja tu- 
renti savo ižde, tik $160.00 
nori paaukauti $25.00. Kitas 
vėl karštas katalikas ragina 
pasiskubintie su auka, kad 

i ši dr-ja butų pirma, nes tai 
busianti didelė garbė. Atsi- 

! radus priešingų, užmanymas 
atidėtas sekančiam susirin- 

, kimui, tečiau gali atsitikti, 
jog dvasios vergai aptuštins 
ir tautinių dr-jų iždą. Juk 
Romos trusto kapitalas Chi- 
cagoje siekia iki kiek milijo
nų dolerių, tokiu budu išei- 

į na, jog katalikai nori šelpt 
Į kapitalistus. Argi tie žmo- 
! nės ne akli?

Dar nesenai Romos bažny
čia persekiojo visu smarku- 

! mu tautines dr-jas, o pirmei- 
■ riškų dr-jų ir dabar nepra
leidžia progos neiškeikę. Da
bar-gi randasi apjakėlių, ku. 
rie tų persekiojimų nepaisy
dami, vėl nori glostyt kleri
kalus ir statyt mulkinimui

i-\K

SPRINGFIELD, ILL.
Dauguma anglių kasyklų 

pradėjo dirbt po senovei, 
bet yra da ir po pusę laiko 
dirbančių. Norint gauti 
pirmiau turi prageri ru

DAYTON, OHIO. 
Kunigas šmeižia S.L.A.

Čia yra S. L. A. 105 kuo
pa. Lietuvių yra 163 šei
mynos, bet prie Susivieniji
mo kuopos tepriguli maža 
sau jale. Vietinis kunigas 
per pamokslą pasakė, kas 
prigulėsiąs prie S. L. A., tai 
to nepriimsiąs išpažintin ir 
visaip iškeikė S. L. A. 105 
kuopą, išvadindamas šunų 
draugija ir kitokiais epite
tais. Mat, keliatas narių 
nepriguli prie parapijos ir 
neduoda bažnyčiai, tai kur
gi nekeiks.________

Kunigėlis da pasižymi 
tuom, kad kas subatvakaris 
eina po butus kalėdodamas. 

: Užėjęs pas tūlą P. D. rado

Į 
i

—"r i * uoiiKOb ouvo apie zw,
! nežiūrint, jog įžanga buvo;

CAMBRIDGE, MASS.
Dažnai tenka girdėti, tai 

nuo vietinių, tai nuo apylin
kės miestelių pažįstamų lie
tuvių pasiskundimai, kodėl 
Cambridge’aus socijalistai 
niekados neatsako "Atei
ties” korespondentams-šmei 
žikams, kurie visą laiką so
cijalistus bombarduoja ir 
plusta. O gal tai esanti tei
sybė?

Draugai! Užtenka žino
ti su kokia pretenzija gimė 
tasai laikraštis, kad išsklai
džius mintį atsakinėjimui 
jo ligoniams.

Tie žmonės mato, kad so
cijalistams puikiai sekasi 
ir neįstengia kitaip užkenk
ti, tai ir pila ant jų galvos 

* srutų. Rodos, reiktų būti 
vyrams, jog jie šmeižtais ir 
melais vis viena žmonėse 
įtekmės neįgaus.

"Raudonoji Sąvaitė” nu
sisekė puikiai. Per visus 

į parengtus vakarus publikos 
'buvo pilna svetainė. Išpar
duota daugybė literatūros, 
i nemaža gauta ir "Kovai" 
i skaitytojų, prie kuopos pri- 
į sirašė 20 naujų narių. Tūli 
socijalistai sako, kad "Rau
donoji Sąvaitė" nusisekė 
gerai todėl kad "vėžio" li
goniai "vėžyje” mus garsi
no kone kiekviename nume- 
ryj nuo pat jo gimimo.

Dalyvavusiems progra- 
me, o ypatingai draugams: 
Bekampiui, Akelaičiui, Kur- 
kuliui ir Gegužiui — šir
dingai ačiū. "Vėžiui” už 
išgarsinimą — taipgi.

Uranas.

darbininkąis bei dirbtuvių „Laisvę” ir pasiėmęs išsine- 
užvaizdomis kelintą dolerių §ė. nieko nė nesakęs ir jau 

tik tada 3 sykius taip padarė, patai- 
>ko ateit kuomet da nepers- 

Mažas Velniukas, kaityta. Vienas, "Keleivio” tų.

arba duoti kyši, 
darbo duoda.

BRIDGEPORT, CONN. 
Arklys spirdamas užmušė 

lietuvį.
Rugsėjo 26 d. smuklinin

kas Domininkas Baranaus
kas sugrįžo alų vežiojęs ir 
iškinkęs arklį norėjo su juo 
pažaisti: užkirto botagu, 
arklys pašokęs spyrė į aug- 
štą ir pataikė į smakrą taip 
smarkiai, jog vsi galvos 
kaulai sutrupėjo.

Nuvežė ligoninėn jau mi
rusį. Paliko našlę su 5 vai
kais, vvriausis jų tik 9 me- 

K. V. G.

10c. Moterims įėjimas bu
vo uždyką, nes jos bijo so- 
cijalizmo ir mažai ir taip te
silanko į prakalbas.

A. J. Gudzin.

KĄ LAVVRENCE’O TAU
TININKAI VEIKIA?

Tankiai matom klerika- 
liškai-tautiškuose laikraš
čiuose, buk socijalistai juos 
šmeižią ir kenkią jų veiki
mui. O jie (tautiečiai) esą 
nekalti avinėliai. Bet ar 
ištikro taip yra? Pažiūrė
kime. Liepos 4 d. socijalis
tai parengė pikniką, kad už
bėgti socijalistams už akių 
parengė tą-pačią dieną ir 
S. L. A. kuopa. O juk jie 
gerai žinojo, kad socijalistai 
buvo jau pirmiau nutarę 
rengt, tečiau "Ateityj” pri
melavo ant socijalistų, buk 
jie norėję užbėgt jiems už 
akių. Vargšai prilipę liepto 
galą, nutilo. Bet ar ilgam? 
Socijalistai parengė prakal
bas rugsėjo 11 d., publikos 
buvo virš 300, ir visi ramiai 
užsilaikė laike prakalbų, nes 
drg. F. J. Bagočius kalbėjo 
apie ”Raud. Sąv.” reikšmę 
ir darbininkų priespaudą, 
publika liko užganėdinta; 
tą liudija, jog patįs tikin
tieji delnais plojo. Reiškia 
patiko prakalba. O tauti
ninkai rašo ”Ateityj,” jog 
publika nerimavo ir 1.1. Pa- 
tėmiiom, kad "Draugas” sa
vo No. 39, atsakė J. Žukau
skui, paaiškindamas, jog jis 
(”D.”) abejoja: ar ištikro 
taip buvo, kaip p. J. Ž. pie
šė? Reiškia, "Draugas” ne
tiki jų pliovonėm kas ten 
buvo prirašyta apie tas pra
kalbas ir Bagočių. Bent gė
da tautininkams reiktų tu
rėti ir nustot šmeižus netei
singai nepatinkamas ypa- 
tas!

Tūlas 
žiavo iš 
Išsykio 
manė, jog ir jis prisidės prie 
jų kompanijos. Bet pama
tę, jog nepučia vienon su 
jais dudon, o socijalistams 
padeda veikt, perpvkę 
įskundė krautuvininkui, kad 
neduot valgyt. Tai taip pa- 
trijotai myli savo tautą. 
Girdi, stipk nevalgęs, jei ne
turi pinigų. Dilgė.

EAST CHICAGO, IND.
Čia yra apie 50 lietuviškų 

šeimynų, apie 200 pavienių 
vyrų ir apie 20 merginų. 
Vyrams darbai vidutiniški, 
bet merginos dirba dau
giausia prie siuvėjų, jų už
darbis nuo $4.00 iki $6.00: 
sąvaitei, tai tik pragyveni
mui, o parėdams ir kitiems 
reikalams norint sutaupyti 
reikia susilaikyti nuo val
gio. Sunkus gyvenimas.

X •

laikas atgal, atva- 
Detroito vaikinas, 
tautiečiai bučiavo

Merginų Patronas, laisvi pirmyn.

NEWARK, N. J.
Rugsėjo 20 d. Liet Duk

terų draugija surengė pra
kalbas padidinimui draugi
jai narių skaičius. Kalbė
jo d-ras J. Kasakevičius apie 
apšvietos reikalingumą ir 
drg. L Pruseika apie mo
terų judėjimą. Jis išrodė 
jog tose šalyse, kur moterįs 
turi lygias teises su vyrais 
politikoj, daug augščiau yra 
pakilusi apšvieta ir civiliza
cija.

Draugijon prisirašė apie 
50 naujų narių, išviso drau
gija dabar turės apie 120 
narių. Palangietis.

SETTLE, WASH.
Panaikinkime smukles.
Tankiai laikraščiuose 

maišosi žinių, kad vienur, 
tai kitur panaikina smukles 
ir tuomi apvalo miestą, o 
sykiu ir žmones nuo nešva
rių įpročių.

Ateinančiame lapkričio 
mėnesy ir mes turėsime pro
gą stoti kovon su smuklėmis 
ir panaikint svaiginančius 
gėrimus. Reiktų darbinin
kams sukrusti ir balsuoti 
visiems išvieno už panaiki 
nimą tų žmonijos skurdą 
palaikančių urvų-smuklių.

Svaiginantie gėrimai at
neša mums skurdą proto,,' 
dvasios ir kūno; ardo šei
mynišką gyvenimą ir sėja 
tarp žmonių nesutikimą. 
Ką žmonės praleidžia gir
tuoklystei, galėtų geriau 
pavalgyt, švariau apsirėdyt 
ir turėtų laiko ir skatiko į- 
gyt apšvietai.

Kai nebus smuklių kiek
vienas darbininkas eis tie
siai namo, dabar-gi jis pra
leidžia laiką prie baro. Vie
toje pasidžiaugt su savo šei
myna ima liarmą kelti pats 
nežinodamas ką daro, nes 
jo galva apsukta, o iš darbo 
einąs žmogus nusilpęs ir la
bai greit pasigeria.

Taigi lapkričio 3 d., Wa-, 
shingtone, Californojoj ir 
Oregone bus balsuojama ar 
palikt svaiginančius gėri
mus, ar išnaikint, todėl vist 
balsuokime, kad sykį ant 
visados turėt blaivius pro
tus. x

Gana ką iki šiol nedėlio- 
mis poteriavom per ilgus 
metus "Duonos musų visų 
dienų, duok mums šiandie
ną..." o sulaukę panedėlio 
bėgam į rinką, kad gautum 
pigiau nusipirkt. Jau tie 
laikai praėjo ir lai pasilieka 
užpakalv: mes-gi žengkim 

M. B.
i
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Žmonių Skerdykla.
Sulyg W. Lamszus’o "Menschenschlachthaus.”

Parašė Negeistinas.
(Tąsa).

Tuo tarpu šalia manęs krinta žmogus, 
krinta ant savo šautuvo ir guli, visai neju
da... peršautas per galvą, stačiai Per smege-1 
nis.

štai, ką tas griaustinis reiškia. Jis atei
na iš to miško. Tenai kur nors yra priešas 
pasislėpęs: šauliai sugulę už medžių šau
do į mus.

Kas bus toliaus?
Suguli — Nustatyt toli — Slėptis!
Bet nėra Įsakymo. Mes einam vis artyn 

prie miško, kaip kad tos kulipkos, ką 
švilpia pro mus, nieko mums nereikštų, i 
Matomai, mes da per toli esam. Priešo ug
nis mums da nelabai pavojinga. Turim pri
eiti arčiau.

Tečiau nėra tai smagi sensacija jausti, 
kad tenai taiko stačiai tavo krūtinėn.

Einant aš atsigrįžau atgal pažiūrėt, kas 
ten užpakaly dedas. Paskui mus ėjo kitos 
eilės kareivių, kurie vėliau turės eit mums 
į pagalbą, jeigu mums prisieis blogai.

Bet staiga tenai, girioj, prasideda toks 
traškėjimas, kaip kad kas butų paleidęs 
milžiniškus budinimo laikrodžius.

Pasigirdo tuojaus komanda:
„Gulk!”
Ir mes visi gulim sugulę ant Pilvų, 

kad butume išs 
mus žino, ką tas 
nustatė mašinines kanuoles. Jie dabar šau
do į mus is mašininių kanuolių. šūviai pi
lasi taip greitai, kaip kad ant syk kambary 
skambintų keliolika budininkų. Aš jaučiu, 
kaip mano širdis pradeda muštis į šonkau
lius.

Kas bus toliau?
Aš atsargiai, nepasikeldamas nuo žemės, 

vėl atsukau galvą atgal. Kitos eilės, kurios 
ėjo paskui mus ir buvo jau netoli, taipgi iš
nyko nuo žemės paviršiaus. Jos taipgi su
gulė į žolę. Tik toliau, kur da nesiekia ku
lipkos, tos dar tebeina artyn.

Ar reikės mums bėgti ? O gal eisim į už
puolimą ?

Pasigirsta Įsakymas šaudyt ir urnai per
eina joer visą liniją, iš galo i galą kareiviai 
jį perduoda viens kitam.

„Šaudyt greitai! Į mišką!”
Taip, bet į ką mes šaudom ? Gulint 

žemės tenai nesimato nė vieno priešo.
Musų oficierius, kuris gulėjo penkis žin

gsnius užpakaly, pasikėlė ant aukunių ir 
žiuri per žiūroną į mišką. Jis yra jaunas, 
karštas vyras. jam norisi garbės, norisi at- 
sižymėt, bet kaip jis savo žiūrono fokuso 
nestatytų, girioj nesimato, o mes pilam iš 
šautuvų, kaip man rodos, kapodami tik la
pus, o kartais gal ir kokį paukštį užmušam.

Staiga pasigirsta keno tai balsas:
"Prie pat to didžiojo ąžuolo. Iš kairės pu

sės, visai žemai!”
Ir vėl aplinkui pasipylė šūviai. Kur tai 

toli pasigirsta trimitas. Jo garsas taip ir 
traukia eit pirmyn. Dešinysis musų spar
nas jau bėga ant priešo. 0 tenai, iš girios, 
šūviai pilasi, kaip kad Į bubną kas muštų.

"Vyrai, sustot! Į dvi eili!"
Ir musų oficierius, iškėlęs augštyn 

kardą, leidosi pirmyn, kaip greitas, 
kįla ir bėga paskui jo. Aš taipgi atsikėliau 
ir noriu bėgti, bet užtirpusios kojos po ma
nim painiojas.

Bet kaip tik mes sukilom bėgt, girioj su
ūžė kulkasvaidžiai ir pradėjo lieti į musų 
eiles švino lietumi. Po kairei ir po dešinei 
mano draugai pradėjo kristi, kaip musės.

Ir vėl komanda:
„Gulk! šaudyk tankiai !"
Musų eilės vėl guli kniūpsčiomis ir tan

kiai šaudo i girią, bet priešo visai nema
tyt. Prieš mus nepakilo nė viena ranka ir 
mes nematom nė vieno žmogaus, vien tik 
miškas, gražus, žalias miškas muša mus iš 
tolo. Visas tas plotas, kurį mes perbėgom, 
nuklotas jau lavonais ir sužeistais. Nieko 
da nematėm, o jau tik musų draugų paklo
ta. tiek jaunų vyrų sukapota. Kaip stebėti
nai yra Įtaisyta žmonių skerdykla!

Tie. ką krito sužeisti, raišioja savo žaiz
das ir apraišioję vėl griebiasi už skerdimo 
įrankio ir vėl nori eit į muši.

Vėl skamba musų vadovo įsakymas:

kaip 
skersti. Bet kiekvienas iš 

reiškia. Priešas girioj

t•*

ant

savo
Visi

"Stok! Dviem eilėm! Pirmyn!"
Ir vėl musų oficierius bėga... Jis suka 

savo kardu virš savo galvos ir šaukia mus... 
, Paveikslėlis teplioriui. Aš bėgu paskui jo. 
Jo balsas aiškiai skamba mano ausįse: pir- 

I myn! pirmyn!... Bet staiga narsusis musų 
vadas pradeda svyruoti... Kardas iš jo ran
kos išpuola ir jis susipynęs krinta kniupš- 
čias ant žemės... Aš bėgu prie jo... Nieko 

i daugiau negirdėt, tik baisus užimąs miške... 
Aš jaučiu, kaip švinas muša į musų eiles, 
kaip po kairei ir po dešinei krinta mano 
draugai.. "Gulk!" Aš krintu kniupščias į 
žolę ir laukiu įsakymo šaudyt... Bet kodėl 
negirdėt oficieriaus įsakymo?... Nė vieno 
žodžio!... Arčiausis prie manęs žmogus už 
20 žingsnių, ir toliau dar vienas... vien tik 
mes tris.

Pirmutinė eilė guli jau iššaudyta. Kas 
toliau?... Žemė už mus pasidarė tartum 
gyva: juda, raičiojasi, šaukia, vaitoja... 
A! matai, mums ateina iš užpakalio pagal
ba. štai, jie jau čia. Niekas iš jų nesako 
nė žodžio, tik guli prie žemės prisiglaudę, 
sunkiai kvėpuoja, šautuvai gatavi ir leidžia 
šūvį paskui šūvio. Tai šešta ir septinta ro
tos išpildė išskintą musų eilę. Naujas ofi
cierius vėl šaukia:

„Stok! Stok! Po du!"
Ir vėl vadovas nešasi pirmyn švytuoda

mas blizgančiu savo kardu, o mes bėgam 
paskui... bėgam prieš kulipkas, godžiai 
jieškodami akimis kokio nors kalnelio, už 
kurio butų galima pasislėpti. Ir kuomet 
pasigirsta sujudinantis "Gulk," mes vėl 
krintant prie žemės, kaip kad būtume pa
kirsti. Ir žiūrėk, tas žmogžudingas miškas 
pradeda keltis artyn mus pasitikt.... "Stok! 
Po du!" Ir vėl bėgam pirmyn... Ten, iš po 
atžalų, iš ten pilasi ta kulipkų srovė... Te
nai. už tos žalios sienos, sėdi žmogžudys ir 
šaudo mums rankas ir kojas šalin. Žudyt 
jį. kaip jis žudo mus! Kapot jį. kaip jis ka
poja mus!

"Pirmyn! Po du!”
Kariumenė eina, kaip vėsula — miškas, 

miškas! Paskutinis muskulas traukia į 
mišką... kaip kad siela butų išsprukus iš kū
no. taip kūnas vejasi paskui jos — linkui 
miško... Plaučiai perkirsti šuviu vis dar 
veikia: viduriai sukapoti kulipkomis vis 
dar laikosi. Ir jeigu žmogui nepataiko sta
čiai galvon, jis nors sykį da pašoka, o jeigu 
jis parpuola, jis eina ant visų keturių — 
linkui miško.

Kas atsitiko?
Staiga viskas nutilo... 
Mašinos jau nutildvtos! 
Nė vieno šūvio, nė vieno bliksterėjimo... 

Štai — tarp atžalų prasideda judėjimas... 
kaip svyruoja šakos! žiūrėkit, tarp me
džių kas tai bėga, ir stumia ir rėkauja. A. 
jie nori išgelbėt nuo mus puikias savo ma
šinas.

Ach! ach! Žemė kurčiai vaitoja po ko
jomis... Taip eina iš užpakalio musų rezer- 
vos. Jos eina į užpuolimą tankiomis eilė
mis.

Mes jau pasiėmėm mišką. Čia taipgi ap
linkui guli lavonai. Bet mašinos tebėra dar 
gyvos. Reikia sunaikinti ir jas. Šen su 
apsikasimo Įrankiais. Ir musų saperai bė
ga prie tų mašinų su iškeltais kirviais ir 
kūjais ir pradeda daužyti kanuolių dėžes. 
Vamzdžiai, kuriuose Giltinė virė savo vai
stus, dejuoja, kaip kad butų sužeisti... ža
ketai trūksta... vanduo liejasi laukan. Iš 
vežimų — bus toliaus —

(Toliaus bus).

t

Ei, sugauskite stygos...
Ei, sugauskit. suskambėkit 

-Jus mano stygų balsai:
Aidais girios kilkit, lėkit. 

Lyg audros didi gausmai.
Susiliekit su paukštelių 

Jautrioms, žavinčioms giesmėms,
Susipinkit su bitelių

Lankoj skraidančioms eilėms.
Skriskit toli Į pievutę,

Kur žvanga brolių dalgiai.
Kur daina jautri, linsmutė 

Padangėms kila garsiai.
Ei. sugauskit, suskambėkit, 

Jus išgirs patsai dangus —
Palinksminkit, suraminkit, 

Skausmą kenčiančius draugus.
25. V. 14. Saulės Brolis.

'.v &
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Saulė vėl užtems.
Lapkričio 7 d. saulei 

kant planeta Merkuras bus 
josios veide.

Planeta Merkuras tai yra 
' tokia pat žemė, kaip ir mu- 
Isų, tik 18 sykių mežesnė, 
bet-gi 21 o sykio didesnė už 
mėnulį. Merkuras, kitaip 
sakant, yra musų žemės 
brolis arba pats mažiausis 
ir jauniausis saulės sūnūs. 
Merkuras pramintas vardu 
italijoniško pirklybos ir ap
gavystės dievaičio, kuris 
buvo sunumi Jupiterio ir 
Majos. Mat visos planetos 
bei saulės sąkeleiviai apkri
kštyti vardais svetimtautiš- 
kų dievaičių. Musų saulė 
turi 8 sąkeleivius (neskai
tant kometų, asteroidų ir 
planetų sąkeleivių bei mė
nulių) tame skaitliuje šešius 
sūnūs ir dvi dukteri. Jų 
vardai nuo seniausio iki 
jauniausio sekanti: Nep
tūnas, Uranas, Saturnas,) 
Jupiteras (Jovišas), Mar-j 
sas, žemė, Venera (aušrinė: 
bei vakarinė žvaigždė) ir! 
Merkuras *). Merkuras' 
nors yra pats jauniausis' 
saulės sąkeleivis, vienok jau į 
yra daug milijonų metų,; 
kuomet jis atsiskyręs nuo’ 
savo motinos saulės, o ką' 
besakyti apie amžių musų 
žemės, o ypač Neptūno.

Kiekvienais metais esti 
du saulės ir mėnulio užtemi
mu. tik ne kiekvienoje že
mės daly jie esti matomi. 
Mėnulis aptemsta tik pilna
tyje, kuomet jis apeidamas 
apie žemę atsistoja užpaka
lyje jos ant vienos tiesios li
nijos su saule ir žeme ir už
dengia spindulius saulės, j 
Saulė tuomet mėnulio ne
apšviečia ir jis išrodo tam- 

į sus. Saulė gi užtemsta jau
name mėnesio laike, kuomet 
mėnulio ant dangaus nema
tome ir jis atsistoja tarp 
saulės ir žemės ant vienos 
tiesios linijos ir užstoja že
mei spindulius saulės. Sau
lė dar temsta ir nuo kitų 
dviejų priežasčių. tai yra: 
pirma — nuo periodiškų bei 
laikinių kometų, kurios kar
tais ateina iš tolimos erd
vės labai ištemptais, dep- 
tiškais (pailgais) keliais, 
kaip va atsitiko 18 gegužės 
1910 m. su kometa Halley’o, 
bet taip atsitinka retai, prie 
to. kometos, o ypač jų vuo- 
degos, susideda iš ploniau
sios atomiškos medegos, ne
gali uždengti saulės švie-' 
sos; antra— nuo dviejų ar
čiausių prie saulės planetų: 
Merkuro ir Veneros, vaikš
čiojančių viduryje orbito 
musų žemės, kuomet josios 
atsistoja tarp žemės ir sau
lės ant vienos linijos. Užte- 
mimas nuo planetų ne taip 
yra akyvas, kaip nuo mė
nulio, pertai, kad planetos 
nors daug didesnės už mė
nuli. bet randasi nesuligina- 
mai toliau nuo žemės kaip 
mėnulis: (kiekvienas kūnas 

l kuo toliau randasi nuo mu- 
: sų, tuo išrodo daug mažes

nis), todėl ir tos planetos iš
rodo mums labai mažomis 
ir negali uždengti saulę, ku
ri nors toliau stovi nuo jų. 
bet milijonais sykių didesnė 

į už jas. štai pavyzdžiui: 7 
lapkričio planeta Merkuras 
pasirodys saulėje kaipo ne
didelis juodas taškas. Jis 
nors neuždengs saulės ir ne
padarys jokio įspūdžio ant ■ 
musų žemės, o vienok laiki
nai sugers milijonus spindu
lių šviesos ir šilumos, kurie 
betgi pasirodys musų žemei 
nežymus. Jeigu 7 lapkričio 

1 atsistotų toj vietoj milžiniš
ka planeta Jupiteras, kuris

*) Visos šios planetos yra atitru
kę nuo saulės, todėl jos visos apie 
saulę sukasi ir vadinasi jos sąkelei- 
viais. Pirmasai atitruko nuo saulės 
Neptūnas, todėl jis ir yra toliausia 
nuo saulės. Artimiausiu prie sau
lės yra Merkuras. jis vėliausia nuo 
saulės atitruko.

te- apie 25,000 sykių didesnis 
už Merkurą. jis labiau už
dengtų saulę nuo musų ne
gu mėnulis, nežiūrint kad 
jo kelias prie žemės butų 
apie 85 milijonus viorstų, 
tai yra 236 sykius toliau ne
gu mėnulio. Jeigu-gi Jupi- 
teras prisiglaustų prie pat 
saulės, tai ir jis išrodytų be
maž tokiu pat mažu tamsiu 
tašku kaip ir Merkuras.

Merkuras darydamas sa
vo kelią pailgu lanku vidu
ryj orbito žemės, tai yra, 
apeidamas aplink saulę per 
88 dienas (pilnai nesudaro 
ir ketvirtdalio musų metų), 
jis atsistoja tai iš vieno šono 
saulės, matom ji vakaruo
se saulei nusileidus, tai peri 
keletą dienų nueina už sau
lės, tai vėl atsistoja iš kito 
šono saulės, matom ji rytuo
se prieš saulės užtekėjimą, 
tai praeina iš tos pusės sau- 

i lės. Tokiu budu Merkuras 
j turi tokias pat fazas, kaip 
i ir mėnulis ir gauna tokią 
'pat įtekmę saulės: viena 
dalis puskulipkos visuomet 
pastatyta po karštų spindu- Į 
lių saulės, ten viešpatauja 
amžina diena, o kita dalis — 
niekuomet nemato saulės, 
ten viešpatauja amžina nak
tis. Kuomet Merkuras sto
vi tarpe saulės ir žemės, mes 
jo matyti negalime, kaip ir 
mėnulio, dėl to. kad tuomet 
atgręžta į mus jo tamsi 
puskulipka. Kada jis pra
eina dalį savo kelio, pasiro
do, kaip ir mėnulis, pavyda- 
le pjautuvo. Nusitraukęs 
gi ant ketvirtdalį savo aps
krito kelio, jis, kaip ir mė
nulis, pasirodo rytuose bei 
vakaruose pavydale pirmo 
arba paskutinio bertanio. j 
Apšviestą visą puskulipką: 
Merkuro mes negalime ma
tyti, nors ir per geriausius 
žiūronus dėl to, kad tame : 
laike, kada į mus atgręžta 
jo apšviesta puskulipka. jis 
esti už saulės, kuri ir pasle
pia ji su savo stipria šviesa. 
Per teleskopus bei didelius 
žiūronus Merkuras mato
mas ir dienos laike, bet nie
kuomet jo negalima matyti 
vidurnaktyj. Merkuras per 
metus keturis sykius pasi
rodo tai rytuose, tai vaka
ruose. Kaip kuomet atsi
tinka, kad Merkuras praei
na savo kelią kaip tik prie
šais saulės ir musų žemės 
ant vienos tiesios linijos, 
kaip paskutinį sykį atsitiko 
14 lapkričio 1907 m. ir da
bar atsikartos 7 lapkričio š. 
m. saulei tekant. Jeigu bus 
giedras dangus 
rėti į saulę per 
stiklą, per ką matysis sau
lėj Merkuras pavydale juo
do taško. Suvienytose Val
stijose tik bus matoma da
lis jo išeinant jam iš sauiės. 
Įėimas Merkuro bus mato
mas: Pietinėj Amerikoj, iš- 

, imant šiaurvakarinę dalį; 
visoj Azijoj, išimant rytinę 
dalį: vakarinėj Australijoj: 
visoj Europoj ir visoj Afri
koj. Išėjimas Merkuro bus 
matomas: piet-va karinėj
Europoj, Afrikoj, Pietinėj 
Amerikoj ir Šiaurinėj Ame
rikoj. išimant šiaur-vakari- 
nę dalį.

Astronomams kuri visuo
met tyrinėja kiekvieną dan
gišką kūną per savo žiūro
nus, bus gera proga 7 lap
kričio pažvelgti į 
Kuomet Merkuras esti sau
lės veide aiškiai matosi ant 
pakraščių jo užkarpiai bei 
šešėliai. Tie užkarpiai, tai 
yra kalnai. Mokslininkai 
pripažino, kad ant Merkuro 
yra augšti kalnai, slėniai, 
pakalnės, ant kurių guli tir
štas oras ir debesiai. Da
bar kįla klausimas*": Ar yra 
ant Merkuro augmenys ir 
gyvūnai, o ypač protaujan-

|

džiui žmogus? Iš pirmos 
nuomonės mes turėtume at
sakyti, kad ant tos planetos 
netik jokios gyvybės, bet ir 

i augmenų viešpatystės ne
gali būti, dėlto, kad Merku
ro viena pusė puskulipkos vi 
suomet maudosi saulės spin
duliuose, ir saulė būdama 
prie jo arti, tiek jai suteikia 
šviesos, kad akys gyvūnų 
butų aptemdytos, o nuo kai
tros viskas išvirtų, iškeptų, 
bei sudegtų; nes nuo Mer
kuro saulė išrodo septynius 
sykius didesnė, negu kad 
mums nuo žemės ir pasiun
čia jam dešimtį sykių dau
giau šviesos ir šilumos, ne
gu karštoj dienoj ant musų 
žeminio ekvatoro. Bet ži
nant, kad Merkuras yra 
tokia pat žemė kaip ir musų 
ir susideda iš tokių pat ele
mentų; jog ant Merkuro y- 
ra tirštas oras ir debesiai, 
kurie nusilpnina saulės švie
sius spindulius ir atvėsina 
josios karštį, beabejonės ga
lime tikėti, kad Merkuras 
gal ir neturi tokio protau
jančio sutvėrimo bei gyvū
nų, kokie viešpatauja ant 
musų žemės, bet visgi ant jo 
apsireiškia kokia nors gy
vybės garmonija, o ypač 
augmenų, kurie šiluma ir 
šviesa prie didžio drėgnumo 
oro, yra labai reikalinga ir 
naudinga ir suteikia jiems 
augimo galę.

Galop turime dar prisi
minti, kad seniau kiekvie
nas šaulės bei mėnulio užte
mimas, arba taip koks apsi
reiškimas ant žemės, dan
gaus bei oro sluogsniuose, 
įvarydavo tamsiems žmo
nėms didžiausią baimę. 
Žmonės nežinodami gamtos 
paslapčių aklai tikėjo, kad 
pasirodantie stebuklai yra 
siunčiami paties Dievo, kai
po ženklai rūstybės, kuris 
pirmiau apreiškia bausmę: 
karės, ligos, sausmečio, po
tvynio bei taip kokių nors 
baisių atsitikimų ar permai- , 
nu. Jeigu po panašių gam
tos apsireiškimų atsitikda- . 
vo ant žemės kokia nors ne
laimė (bet ar esti tokie me
tai, kuriuose nepasirodytų 
koks nors gamtos apsireiš
kimas, o taipgi kokiais me
tais nebuvo kokios nors ne
laimės ant žemės ir tarp 
žmonių?), tai žmonės tuo
met šventai tikėdavo Į savo 
prietarus, neva kaipo nuo 
Dievo pasiųstą ženklą ir 
bausmę; o jeigu ir jo di
džiausių gamtos apsireiški
mų nieko baisaus neatsitik
davo, tai žmonės greitai tą 
apsireiškimą ir užmiršdavo 
arba pemešdavo ant toles
nio laiko. Dabar gi atsitiko 
didžiausia nelaimė -bemaž 
ant viso žemės kamuolio, t. 
y., kilo baisiausia karė, ku
ri pražudys milijonus žmo
nių ir sunaikins puikiausius 
kultūros ir civilizacijos dar
bus, pavertus viską Į milži
niškas kapines, o vienok pir
ma to jokių apraiškų gam
toje nuo Dievo pasiųstų ne
buvo. Dabar, nors visos tos 
baimės prieš gamtos apsi
reiškimus kįlant astronomi

jos mokslui ir plėtojanties 
žmogaus protui, kurie suse
kė gamtos paslaptis išnyko, 
nes liko aiškiai darodyta, 

• jog visi matomi gamtos ap- 
■ sireiškimai bei stebuklai jo- 
j kios įtekmės ant žemės, o 
ypatingai ant žmonių, netu- 

■■ ri, vienok ir šiandien yra 
i dar milijonai žmonių, kurie 
i seniems prietarams tiki ir 

i Merkura ' Panasius gamtos apsireiški-

reikia žiu- 
aprukytą

!

slininkai išskaitliuoja ne tik 
metus, bet dieną, valandą ir 
minutą. Astronomijos ir 
gamtos mokslas bei tyrinė
jimas dangiškų kūnų yra 
svarbiausis, žingeidžiausis 
ir naudingiausis mokslas, 
kuris apšviečia žmogaus 
protą, atidaro akliems akis, 
atkiša kurtiems ausis, su
minkština žmoniškus jaus
mus, padidina meilę artimo;

Į vienu žodžiu — padaro žmo-w 
gų sveiku, ramiu ir laisvu 
nuo sunkiausių vergijos 
pančių ir prietariškų kilpų.

R. Baltrūnas.
i
I

Carizmo sustiprėjimas; 
Europos laisvei smūgis.

Rusijos tautus turi baisų, 
užkietėjusi priešą, vardu— 

i carizmas.
Jisai neleidžia pražysti 

turtingiausios šalies Kultūrai 
ir veda pražutin daugmilijo- 
nines gyventojų minias, sta
to jas ant elgetystės slenks
čio klaikiam badui ant prari
jimo...

Jisai vergijos pančiais su
rišo valią, gabumus ir stip
rius tautų talentus.

Jisai užgniaužia, užslopina 
visa-kas tik liaudyj yra svei
ko, užmuša jos jausmus, su
gadina protą ir sykiu palai
ko nuožmią žiauriųjų tironų 
vergiją.

Ir... štai dabar męs kas
diena girdime Europos laik
raštiją šaukiant, kad Rusijos 
carizmas sykiu su visa demo
kratiškąją* Europa “ginąs 
pastarąją nuo nuožmaus vo
kiškojo militarizmo!"

Patsai carizmas, besilaikąs 
Rusijoj vien tik per pagalbą 
šiandieninės militarizmo *) 
tvarkos—kariauja su vokiš
kuoju militarizmu?!..

Vadinas, militarizmas eina 
prieš militarizmą!

Rusiškojo tirono buožė 
prieš sugniaužtą vokiškojo 
despoto kumštį!

Ir šios tai jiegos riša klau
simą, ar turi viešpatauti Eu
ropoj tamsus juodi reakcijos 
šešėliai ar laisvė...

Prie to viso susikuopia 
keistos aplinkybės: jeigu ti
kėt laisvos europiečių spau
dos balsui, tai Europos lais
vė ir pirmyneiga priguli nuo 
Rusijos caro pergalės!

Suprantama, Rusijos caras 
ir visi pasaiingi, iltingieji, a- 
pie jį besisukantie siurbėlės, 
nūnai, kaip sykis, naudojasi 
proga ir garsinasi prieš visą 
Europą, kaipo jos “gelbėto
jai ir paliuosuotojai."

Dabar kįla klausimas, —ar 
Rusijos carizmui apveikus 
vokiškąjį militarizmą negrę- 
sia Europai nauja vergija? 
Ar kruvinojo caro pergalė 
neapkaustys tik da stipresnė
mis grandimis žmonių laisvę 
ir ar ne suvaržys darbininkų 
klesos da stipresniais reakci
jos ir priespaudos raiščiais? 
Ar ne pasipus tik ir nepakels 
savo galvos carizmas, did
žiuodamasi pergalėmis, ir ar 
ne pavergs tik juodąją įtek
me nuo jo priklausančias de
mokratiškąsias Europos val
stijas?

Visi šie klausimai kįla pa
tįs per save ir laukia atsa
kymo...

Męs žinome, kad jam visa 
tarptautinė demokratija pri
pažino, tarptautinio žanda- 
riaus vardą, nuo kurio paėjo 
visi reakcijonieriški užmany
mai Europos politikoj. Ir tas 
juk yra tikra teisybė! Taigi 
ar galima tvirtinti, jog ir 
šiandien carui laimėjus ne
bus taip, kaip seniau yra bu
vę?

Demokratiškoji Anglija ir 
demokratiškoji Prancūzija ir 
jos šiandien nebegali už- 
gvarantuoti: kapitalizmo in
teresams stumiant jos abi

mus skaito Dievo apraiška. 
Žmonės dabar apie neku- 
riuos stebuklus bei gamtos 
apsireiškimus pirmiau ap
sako, negu jie pasirodo.

Žinant gerai žemės, mė
nulio ir planetų kelią gali
ma daug metų pirmiau iš- 
skaitliuoti ir pasakyti tik
rai: koks užtemimas bus, 
kur ir kokiose vietose bus - -..——-r.-*' —z—
matomas, kaip bus matomas žiai atsilepianti ant ekono- • •!_ • /.__ i_ •_ ir i 1 mimo (ruvantnui rwnonmn

*) Militarizmas—ginkluo
tojo pasaulio sistema viešpa
taujanti Europoj, ir skaud-

tie sutvėrimai, kaip pavyz- ir kaip ilgai trauksis. Mok- mm10 gyventoju padėjimo.
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Pajieškau savo dėdės Juozapo Gla- 
vinsko, Suvalkų gub., Seinų pavieto, 
Kundrėnų gmino, Dropelių kaimo. 

Antonina Višniauskutė,
101 Oak st., Lawrence, Mass.

ra carizmo paglemžtos ir, nueis da toliaus į pietus ir t CHOLERA PLATINAS.•ori n i Vorl rvirtmuiAica •• i •• /-'O i iAzijatiškoji Cholera pla- 
i tinasi po visą Austriją. Vie
noje nėra tos dienos, kad 
kas nors ta baisia liga neap- 
sirgtų. Serga žmonės Gali
cijoj ir Vengrijoj.

yra carizmo paglemžtos ir, nueis da toliaus į pietus iri 
kad atsispirti prieš kapitali- kad gyventojams prisieis te- 
stiškos ir despotiškos Vokie- nai daug nukentėti, 
tijos galybę palaikė galingą
jį “šiaurės meškiną —cariz
mą.

Ateityje atsispyrimui prieš 
apveiktą, bet nesunaikintą 
Vokietiją, Anglija ir Fran- 
euzija gali palaikyti cariz
mą, kaip jį palaikė iki šiol. 
Tai-gi jų su carizmu bičiuo- 
lystė gręsia ir jiems patiems, 
nes ir jos yra verčiamos prisi- 11 laikyt reakcijonieriškų jie-i 

'< gų. Be to, Anglijos ir Fran-I 
i; euzijos su Rusija sėbravimas 

gręsia pailginimu vergijos 
visoms Rusijos prislėgtoms 
tautoms. Galop, tas gręsia 
ir visam tarptautiniam socija- 
listiškam judėjimui, kuris 
visomis baisybėmis gali būti 
prislėgtas tamsiųjų rusiškojo 
militarizmo jiegų.

Jeigu baisus ir pavojingas 
Europos laisvei ir progresui 
vokiškas militarizmas, tai 
du kartų turi būt pavojinges- 

I nis Rusijos militarizmas, ga- 
I lįs po pergalių virsti viešpa
tį, taujančia Europoje jiega.

”Jeigu mes turėsime už
tektinai laiko — o aš tikiuo
si, kad musų laivynas duos 
mums laiko į valias — tai 
nors šitas mušis užsibaigtų 
mums ant tiek nelaimingai, 
ant kiek jis šiandien išrodo 
mums pasekmingu, tai vis 
da ir tuomet Didžioji Brita
nija galės užbaigti reikalą 
taip, kaip jai patiks.”

Pajieškau pusbrolių Klemenso 
Juozapo Saikiukų, paeina iš Kauno 
gub.. Šaulių pav., Žagarės miestelio; 
meldžiu atsišaukti.

M. Tamošiūnaitė,
101 Oak str., Lavvrence, Mass.

Pajieškau savo pačios, Franciškos 
Kavolienės, iš namų Kukanauckytės, 
kuri jau 4 metai yra prasišalinus su 
3 vaikais. Jos veidas rauplėtas, dik- 
to sudėjimo. Kas apie ją žino, ar 
ji gyva ar mirus, tegul man praneša. 

J. Kavolius,
% George Adgmen, Concord, Mass.

ii

mediją "Akis už Akį-Dantis už Dan
tį.” Labai linksma ir puiki komedija. 
Apart vaidinimo bus monologai ir 
dainos. Dainuos solo, duetai ir trįs 
chorai; trįs rusai skambins ant ba
lalaikų ir šoks rusiškus šokius. Po 
programui prasidės šokiai ir tęsis iki 
vėlybai nakčiai. Laike šokių bus Ro
žinis šokis, kuriame mergaitės gavu
sios daugiausia rožių bus apdovano
tos puikiomis dovanomis. Visą vaka
rą griežš puiki brolių Sarpalių muzi
ka.

Draugija deda visas pastangas, kad 
vakaras butų vienas gražiausių ir 
visus patenkintų. Įžanga 25c. ir auk
ščiau. Pradžia nuo 6 vai. po pietų, 
svetainė bus atvira 5:30 vai.

DRAUGYSTĖ SV. PETRO N*. 1 

Taw n of Lake, Chicago, UL
Valdyba.

Pirmininkas — Steponas Morkuaaik 
1645 W. 47th st., Chicago, m. 

Pagelbininkas — Konstantas IorzUzų 
4600 S. Paulina st„ Chicago, uL 

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

Finansų raštininkas—P. PivarooML 
4503 S. Hermitage avė., Chicago, IU 
Kasierius — A. Blinstrupis,

4501 Hermitage avė- Chicago, IIL 
Susirinkimai būna kas antra »■ 

dėldienį kiekvieno mėnesio 1 vaL p* 
pietų bažnytinėj svetainėj, Sv. PatoO 

neprigulmingos parapijos, d>
So. Marshfield avė., Chicago, IIL

ATSIŠAUKIMAS.
Aš J. Milleris atsišaukiu į Alaba- 

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

Jonas Milleris,
1317 Lavs str., Homestead, Pa.

BURCEVAS AREŠTUO
TAS.

Londone gauta iš Petro
grado žinia, kad Vladimiras 
Burcevas, pagarsėjęs revo- 
liucijonierius, kuris buvo 
pabėgęs iš Siberijos ir iki 
šiol gyveno užsienyje, dabar 
sugrįžo Rusijon kariauti 
(?), bet caro valdžia tuo
jaus jį areštavo.

Burcevas rusų valdžiai 
buvo jau labai prasižengęs. 
Negana to, kad jis apgavo 
ją pabėgdamas iš Siberijos, 
jis dar iškėlė aikštėn pagar
sėjusį šnipą Azevą, kuris 
buvo jos užlaikomas revo- 
liucijonierių partijoj.

Pajieškau draugų Ječiokų: Antano 
ir Povilo. Paeina iš Kauno gub., Uk
mergės pav., Subačiaus par., Lukonių 
kaimo. Adresas:

Zaure R. J.
426 Island avė., Rockford, III. FARMOS.

Didžiausioj Lietuvių kolionijoj gali
ma pirkt gerų farmų pigiai

Su triobom ir sodais, gyvuliais ir 
visais padarais. Arti miesto ir gele
žinkelių, kur yra visokių išdirbysčių, 
kur lengvai galima gaut darbą. Far
mos yra prie upelių, ežerų ir gerų 
kelių, parsiduoda labai pigiai ir ant 
lengviausių išmokesčių. Prekės nuo 
10 dolerių iki 85 už akrą. Turiu ir 
nedirbtos geros žemės nuo 10 dol. iki 
35 dol. už akrą ir ant lengvų išmoke
sčių. Kas perka farmą, tam kelionės 
kaštus apmokam. Dabar geras lai
kas pirkt farmas, o pavasarį pra
dėt gyvent. Atvažiuokit tuojaus, o 
aš apvežiosiu su automobilium per 
daugelį farmų, iš kurių galėsi pasi
rinkti geros žemės prie molio ir juod
žemio, yra ir piestų. Kas nori va
žiuot, pirkit tikėtą į Peacock, Mich. 
Privažiavus Peacock, damokėk 10c. 
ir pasakyk, kad išleistų ant kitos sto
ties Little Manistee River.. Tai at
važiuosite tiesiog ant mano farmos. 
Rašant laiškus adresuokit taip: (45)

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

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

Tėvynės
ant Ti»»:.
sirinkimai_______  ___
nedėldienį mėnesio 12 vai. di<
J. Bieržyr^km Salėj, kampas _ _
Paulina st».

Valdy ba.
Prezidenas A. J. Bieržynskis, 

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

5235 S. Bishoff st., Chicago, UL 
Prot. ras. — K. A. Čiapas,

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

1805 W. 46th st., Chicago* HL 
Kasierius K. K. Strzyneckis,

4612 S. Ashland avė., Chicago* ŪL 
Užžiurėtojas org. Mataušas SilkaMfe

3446 S. Emerald ave^ Chicago* Ū.

Pajieškau savo brolio Juozapo Len- 
gvėno, Kauno gub., Raseinių pav., 
Andrejavo vai., Garzdunų parapijos, 
Kavaliauskiunų sodos. Atsišaukite.

Povilas Lengvėnas,
82 River str., Rumford, Me.

Vokiečių laivyną iškrapštys 
kaip žiurkę iš skylės.

Toliaus lordas Churchill 
sako:

”Musų laivynas negali 
muštis, pakol vokiečių lai
vynas stovi pasislėpęs savo 
uoste. Bet mes tikimės, jog 
musų laivynas vistiek turės 
da progą užbaigti su priešu 
reikalą. Jeigu vokiečių lai
vynas laike šitos karės pats 
ant jūrių nepasirodys, tai jis 
bus iškrapštytas kaip žiur
kė iš skylės.

”Nuo to laiko, kaip musų 
laivynas yra mano atsako
mybėj, aš kasdieną matau 
ženklus šnipinėjimo siste
mos, kurią Vokietija užlai
ko musų šaly jau nuo ilgų 
metų.

”Vokietijai labai rūpėjo 
žinot musų spėkas. Bet ne
žiūrint ant skaitlingų savo 
šnipų, jie musų spėkų teisin
gai negalėjo nusverti. Tas 
spėkas ji pajuto tik dabar.”

Pajieškau pusbrolių Zigmanto ir 
Petro Torlackų, Kauno gub., Ukmer
gės pav. Kas žinote meldžiu pranešti 

A. Kaupas,
1413 W. 107th str., Chicago, III.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nuo 20 iki 28 m. amžiaus, kuri nebijo
tų civiliško šliubo. Meldžiu prisiųsti 
ir savo paveikslą, o atsakymas bus 
duotas kožnai. Aš turiu 29 metus 
amžiaus.
120 Market str.,

METINIS BALIUS.
Šv Juozapo draugija E. Cambridge, 

Mass., rengia Spalių 12 d., 1914 m., 
'Institute Hali” svetainėje, Kolumbo 

dienoje. Pradžia 1-mą vai. po pietų.
Gerb. lietuviai! Jaunus ir senus, 

visus be skirtumo, meldžiame atsi
lankyti kuoskaitlingiausia. Mes vi
siems mielai patarnausime ir sykiu 
visi linksminsimės.

Visus užkviečia

Mylėtojų Draugystė* N» 1 
<>:' Lake, Chicago, UL —» 
atsibuna kiekvienąn t

IR

Campello, Mass.

i

t

?.Iusų yra didžiausia ir ge-

AUKOS.
j

I

Mel-
i

Mas.
I

MUŠIS FRANCUZIJOJ

I

POEZiOS

(45)

601

J
I

i

Užsisakyk tuojaus:

Į ‘'Keleivio” skaitytojus.

I
■
III

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

LIETUV. MOKSLO DRAUGYSTĖ 
Pitsburgh, Pa.

.” Iš-
(41)

Sąvaitėj S 1.00 ir $1.50.
A. E. VILKAUSKAS,

S. Paca st.. Baltimore. Md.
C. & P. ’Phone; South 1411.

gyveni- 
turi 3 

Namas randos 
Namas geroj

Pranešimas apie ”šakę.”

Vienintelis savo rūšies 64 puslapių
Iliustruotas mėnesinis Lietuvių laikraštis.

Jame dedama geriausi moks
liniai straipsniai ir geriausios apysakos.

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

Kaina metams S3.00; pus# 
metų $1.50; vienas numeris 25c

i

Mass. i■■■■■■■S

i
I

(41) j
Philadelphia, Pa.

Pajieškau draugo Konstanto Pu-
• ciaus. Kauno gub.. Luokės miestelio. 
12 metai Aemerikoj. (41)

Petras Pucis,
P.O.BOX 215 West Moreland, N. Y.

Komitetas.

Kurgi nuo tų baisių pasek
mių pasislėpti, arba kaip'
nuo jų apsisaugoti?

Vienintelė nuo to viso pik- i 
to užtvara ir išeiga gali būti 
tiktai... Rusijos revoliucija.

Tuo budu, jeigu Europa 
nori pasiliuosuot nuo vokiš
kojo militarizmo ir nuo daug 
baisesnės reakcijonieriškos 
Rusijos carizmo spėkos, ji 
turi tikietis ir laukti Rusijos 
revoliucijos aušrai išauštant.

Tuo tarpu-gi kapitalistiš- 
koji, nors demokratinė Euro-
pa, kovojanti su kapitalistiš
ka Vokietija visai ir nemano, i 
kad jos likimas priklausytų i 
nuo Rusijos revoliucijos. Ji; 
nė sapnuoti apie tai nemano 
—da daugiau—jai tas ne 
svarbu. Jai—kapiltalistiškai 
Euroopai svarbu štai kas: 
caro budelio durtuvais ir ka
zokų padkavomis sunaikint ir z z 1__-j.-,? 1__ Isutrypt kapitalistiškąjį kon
kurentą taptautinėj rinkoj.

Jai rupi tik tiek!..
Zodžiai-gi apie kovą už 

laisvę, už pirmyneigą, apie 
r kovą su vokiškuoju militari- 

zmu tiktai—šviečianti uždan
ga—pridengianti senos nusi
dėjėlės -Europos, purvinuo
sius darbus ir užgaidas.

Tikrosios laisvės ir ir prog
reso vėliava turi būt pakelta 
Europos ir viso pasaulio dar- 
bininką klesos -proletarija- 
to.

Męs bejiegiai buvome su
laikyti karę—ne nuo mus 
priguli jos bėgis, bet jeigu 
Europa savo judėjimu su 
teiks carizmui pergalę, tai. 
kad apsaugoti tikrąjį laisvę 
ir pirmyneigą, visas pasaulio 
proletarijalas turėtu pakelt 

- klausimą apie paiiuosuojan- 
čią Rusijos revoliuciją.

Rusijos revoliucija turi vi- 
sapasaulinę paliuosuojančią 
iš vergijos reikšmę, - viso 
pasaulio darbininkų akįs turi 
būt atkreiptos Į visos Rusi
jos proletari ja to kovą...

Carizmas — visą Rusijos 
darbininku priešas, jis—gi ap
sunkina ir visos Europos pir- 
myneigos besiplėtojimą, nes 
jo įtekmės prisilaiko ir su juo 
sėbrauja ir kultūringosios 
Europos valstijos.

(Iš N. M.) Milžinas.

Dabar ne laikas taikytis.
”Jus jau girdėjot,” sako 

toliau Churchill, ”kad Vo
kietijos ambasadorius Su- 

, vienytose Valstijose kalba 
i jau apie taikimąsi, bet širdy- 
i se taikos nėra pas tuos, kurie 
užpuola ant savo kaimynu 
žemiu, nešdami ramiems gy
ventojams kardą ir ugnį.

"Kuomet jie kalba apie 
taiką, jų rankomis degina
mi miestai naktimis apšvie
čia visą dangų.

”Ne, dabar nelaikąs 
bet apie taiką. 0! ne, 
dabar da tik pradedam.

”Su Vokietijos žmonė 
mis galima butų taikytis, 
bet negalima taikytis su 
Prūsų militarizmu. Tas žvė
ris tur būt palaidotas, nes 
jis pavojingas visai Euro
pai.”

faigi pamažu išeina vis 
husriau ir daugiau aikštėn, 
kodėl ant Vokietijos supuo- 
ė visos Europos valstybės. 
Tos visos, matomai, vado- 

’.’au'asi vienu obalsiu: ”Vo- 
kietiios kardas turi ’out su
laužytas syki ant visados.”

kal-
mes

Šiuomi pranešame gerbiamiems 
"Šakės” skaitytojams ir publikai, jog 
nuo šio laiko "Šakė” pereina iš pri- 
vatiškų rankų į didelės bendroves 
rankas ir persikelia iš Chicagos į 
VVorcester, Mass., kur užsidedama 
savo didelė spaustuvė. Buvusis lei
dėjas, nežiūrint didelių įplaukų ir 
gero laikraščio stovio, sumanė pa
vest "Šakės” leidimą bendrovei, kad 
dar margesnių, geresniu ir švelnesniu 
padarius laikraštį kovai prieš atgal- 
eiviškas srioves.

Kadangi į bendrovę prisidėjo dau
gelis AVorcesterio ir apielinkės žmo
nių veikėjų ir pasiturinčių, tad ti
kima, kad "šakė” bus pripildyta dar 
gyvesniais ir prmeivybės priešams 
aštriausia kandančiais raštais.

"Šakės” pakraipa laisvamaniškai- 
socialistiška ir yra pilnai užtikrinta. 
— Kas link piniginio stovio, "Šakė” 
niekad nejautė stokos ir tiek sudrutė- 
jo, į trumpą laiką, kad sumanyta iš
leist du sykiu į mėnesį. Kaip tik 
liks spaustuvės reikalai atsakančiai 
sutvarkyta, tuoj "Šakė” pradės eit 
du sykiu į mėnesį.

"Šakė” visuomet užstos pirmeiviš
kas organizacijas, 'veikėjus, laikraš
čius ir kitus dalykus, kurie remia 
pirmeivišką judėjimą, bet visuomet 
badys atgaleivius ir visokius negeru
mus, kad ir pirmeivių tarpe.

Sekantis "Šakės” numeris išeis la
bai greitai ir toliau nebus jokių truk
dymų, o susivėlinimo priežastimi bu
vo persikėlimas ir savos spaustuvės 
įrengimas, todėl skaitytojai, "Šakės” 
mylėtojai ir platintojai, turės atleisti 
ir kantriai palaukti, kol atspausdin
sime. už tai paskui jie gaus du sykiu 
į mėnesį.

Su visais reikalais reikia kreiptis 
dabar šiuo adresu: "Šakė,” 149 
Millbury st., IVorcester, Mass.

Su didžia pagarba, "šakės” bendro
vės valdyba:

Pirmininkas P. A. Dėdynas. Sekre
torius S. V. Bakanauckas, Kasierius 
Julius Mickevičius.

i Pereitame "Kel." numery per klai- 
! dą buvo praleista sekančios aukauto- 
i Jų pavardės, aukavusių Lietuvos gel
bėjimo reikalams, laike prakalbų Fa- 

j nueil salėje:
A. Žvingilas, J. Karpavičius. O. 

! Tamošaitienė.. -J. Raulinaitis, Kaz. 
Freiman. EI. Freimaniutė ir Verbic- 

| kas po S1.00. Jon. Vilkauskas. Ig. 
i Kliauga. P. Jatuliaučiutė, P. Soržins- 
; kaitė, K. Vaišvila. K. Zobitis, A. Būt 
; kas. J. V., Ant. Alošiutė, S. Prūsas 
į Ir Ant. Kavoliunas po 50c.

Pajieškojimai
Pajieškau draugo Juliaus Šimkaus, 

kaunietis, Telšių pav.. Varnių par. 6 
meta: kaip Amerikoj. Gyveno Mon- 
telio, Mass.

Jonas Urbonas.
R. F. D. 7. BOX 129, Greensburg. Pa.

DABAR NELAIKĄS KAL 
BĖT APIE TAIKĄ.

Taip pasakė Anglijos lai
vyno ministerijos narys 
Churcnhill, sakydamas aną
dien Liverpooly prakalbą 
rekrutu susirinkime, kur 
buvo apie 14,000 žmonių. 
Jis atkartojo savo atsišauki
mą, reikalaujantį čielo mili
jono kareivių, ir pridūrė:

”Aš neabejoju apie karės 
pasekmes. Dievas palaimi
no musų ginklus. Aš ne- 
kuomet nesitikėjau, kad mu
sų padėjimas gali būt geras, 
kaip šiandien jis yra.

”Aš tikrai tikėjausi, kad 
dideli mūšiai Francuzijoj

Kaip francuzų, taip ir vo
kiečių pranešimai sutinka, 
kad didis mušis, kuris siau
čia šiaurinėj Francuzijoj 
jau ketvirtą sąvaitę, dar ne
davė galutinų pasekmių nė 
vienai, nė kitai pusei. Pe
reitoj sąvaitėj francuzai su 
anglais nugrūdo vokiečius 
da 25 mylias toliau Į šiaurę. 
Dešinysis vokiečių sparnas 
atsirėmė jau į Belgijos ru- 
bežių. Paskutinės telegra
mos sako, kad ant Muse li
pęs vokiečiai paėmė francu
zų tvirtovę Fort Camp dės 
Romains.

Pajieškau pusbrolio Vinco Praške
vičiaus, paeina iš Pakravo kaimo. 
Stakliškių parapijos, Vilniaus gub. 
Meldžiu atsišaukti ar kas jį žinotų, 
pranešti, už ką busiu dėkingas.

V. DitkeviauSy.
28 Broadway, So. Boston. Mass.

Pajieškau pusseserės Barboros 
VaTtekunaičiutės, paeina iš Naujienų 
kaimo, Subačiaus vai.. Ukmergės pa
vieto, Kauno gub. Jeigu kas žino 
arba pati malonėkit atsišaukti. Turiu 
svarbų reikalą.

Antanas Grilauskas.
34 AVard str.. AA'orcester. Mass.

i f UŽMUŠTAS SOCIJALIS- 
TAS VYSKUPAS.

Salt Lane City.— Čia neti
kėtai patiko mirtis plačiai 
žinomą episkopalų vyskupą 
Frankliną Spaldingą. Jis va
žiavo automobiliuje, auto
mobilius apvirto ir ant vie
tos jį užmušė. Vyskupas 
Spalding buvo karštas soci- 
jalizmo šalininkas ir dėl ra- 
dikališkų savo pažiūrų buvo 
mylimas žmonių visoj Utaho 
valstijoj

Gerbiamieji:— Kurių pre
numerata pasibaigė malonė
kite atnaujinti, nes sulyg 
krasos taisyklių priversti 
busim sulaikyt. Taipgi mel
džiame ir savo draugus pa
kabint užsirašyti "Keleivį” 
kaipo tikrai darbininkišką 
laikraštį, kuris prie kiek
vienos progos šventai gina 
darbininkų reikalus.

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

Su pagarba,
Kel.” Administracija.

Pajieškau dėdės Augustino Bra- 
šiaus, Kauno gub., Telšių pav., Braz
deikių sodos. Girdėjau gyvena Ken- 
singtone. Turiu svarbų reikalą.

S. Brasait,
922 Jenne str., Kenosha, Wis.

I !Pajieškau sesers Onos Šiutpokiutės, 
po vyrui Rutkauskienė, paeina iš Su
valkų gub., Vilkaviškio pav., Žaliosios 
gmino. Adresas:

Ona Kliščiuvienė,
P. O. BOX 175, Poųuonock, Conn.

PARSIDUODA NAMAS 
PULRUMIS.

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

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

REIKALINGAS
Duonos kepėjas, kaip norėsite taip 

■ sutiksime. Parašykite laišką ant 
; šio adreso:

J. J. Gedaitis.
' 75 South st., Athol, Mass.

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

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

Juzefą Kalinauskiutė,
1 Alther str., Roxbury,

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

Aleksandra Petkevičaitė,
232 N. llth str.,

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

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

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

Bol. Petkevičius ir
Aleksandra Petkevičaitė. (42) 

232 N. llth str.. Philadelphia, Pa.

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

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

(41) 
Jurgis Remeška,

1904 W. Jefferson avė., Detroit, Mich.

BALTIMORĖS LIETUVIAMS. 
ANT RANDOS

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

ANT IŠRANDAVOJIMO
Kambariai su visu forničiu. Taip

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

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

DRAUGIJŲ ATIDAI.
Mes išdirbame 

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

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

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

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

LIET. PASILINKS.-DRAUGKULB 

KLIUBAS.

Indiana Harbor, Ind.

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

Vice prezid. — Pr. Andrijausku, 
2120 —137th st, Ind. Harbor, Ufi.

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

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

Turtų rašt— Pranas Budis, 
Room 22 Palace Hotel, 

Indiana Harbor, 

Maršalka — Konstantinas Baltu 

3525 Deodar st., Indiana Harbor,

Susirinkimai atsibuna nedėli 

po 15-to kožną mėnesį 1-mą vai 

po pieų, Tony Mikalocz salėjo, 
2112 137th st, Indiana Harbor,

BALIUS, TEATRAS IR ŠOKIAI.
Rengia Brightono Lietuvių Koope

ratyviška draugystei? d. Spalio (Oc
tober) 1914. Columbo dienoje, po nu
meriu 58 Market str., "’Roddy Hali” 
svetainėje. Pradžia 2 vai. po pietų ir 
tęsis iki vėlumai nakties. Pelnas ski
riamas statymui svetainės Brightone. 
Visus užprašom atsilankyti, nes bus 
daug įvairių žaislų ir bus dalinamos 
dovanos. Bus sulošta puikus veika
las teatrališkos kuopos "Perkūnas”. 
Todėl nepraleiskit progos.

Su pagarba Komitetas.

VESTUVES
(Scenai veikalas Miko Petrausko)
Toj knygoj "Vestuvės” yra dai

nų vyrų, merginų ir mišriems cho
rams; yra arijos įvairių balsų so
listėms ir solistams; yra ir šokių. 
Dabar užsirašant ir prisiunčiant 
ant syk pinigus, kiekviena kny
ga kainuoja 3 doleriai, vėlesniai, 
kuomet jau bus atspausdinta kai
nuos 5 dol. Neužilgo išeis iš spau
dos. Adresuokite:

Mr. M. PETRAUSKAS,
366 Broadwąy, So. Boston, Mass.

PALAIMINTOS LIETUVOS DB-TS 
Chicago, IIL

Valdyba.
Prezidenas — Ed. Čepulis, 

2030 S. Peoria st., Chicago, 

Prezid. pagelb. — A. Tamkeviaą, 

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

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

5047 W. 32 st., Cicero, 

Kasierius — L. Kaspar, 
3131 So. Wentworth av, Chicago* 

Organizaorisu — A. Tamkevičia, 

1916 Canalport avė, Chicago*

REIKALINGI
Vyrai ir moteris mokanti dirbt gu

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

B. F. DOODRICH COMPANY.
AKRON. OHIO.

PARSIDUODA FORNIČIAI.
Geri da nauji forničiai trims rū

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

"Keleivio" Redakcijom

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

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

CHICAGIEČIU ATIDAI.
LABAI JUOKINGAS TEATRAS:
Rengiamas L. S. S. A. 201 kp. Ne

dėlioję, Spaliio (October) 11 dieną. 
K. Grikšto svetainėje, 150th str. ir 
Northcate Avė., East Chicago, Ind. 
Prasidės 7 vai. vakare. Įžanga 25c. 
ir 35c. Pavienėms moterims ir vai
kams 15c.

Lietuviai ir Lietuvaitės! Pirmą sy
kį jums pasitaikė tokia proga, todėl 
nepraleiskit jos. Kiekvienas atsilan
kęs pamatys juokingiausj veikalą.

Visus širdingai kviečia Komitetas.

CHICAGIEČIU ATIDAI.
Draugija Tėvynes Mylėtojų No. 1 

nuo Town of Lake rengia Puikų Va
karą su perstatymu, Spalio (October) 
11 dieną. 1914 šv. Jurgio parapijos 
svetainėje, prie 32 ir Auburn avė.. 
Chicagoj. Perstatyme dalyvauja pla
čiai pagarsėję Chicagoj, Jaunimo 
Ratelio artistai. Scenoje statoma ko-

Jaunoji 
Lietuva

JAUNOJI LIETUVA”
4611 S. Piilin St. Chicaga, III.

LIETUVIŲ DRAUGIJOS, 
KURIOS TURI 

"KELEIVĮ” Už ORGANĄ

LIET. NEPRIGULM. KLUBAS.
Chicago, I1L

Prezidentas — Jonas *Vainauskas, 
3239 S. Halsted st., Chicago, UI.

Prezid. pagelb.— Jonas Šimbelis, 
3253 S. Halsted st., Chicago, III.

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

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

Kasierius — Vincas Puplauskas,
922 — 35th place, Chicago, UI. 

Susirinkimai atsibuna kas paskuti
nę subatą kiekvieno mėnesio, 7:30 
valandą vakare, ” Aušros” svetainė
je, po No. 3149 S. Halsted st Meti
nis susirinkimas pripuola sausio mė- Į 
nesij. Bertaniniai: Balandžio ir Spa- ' 
lių mėn. Pusmetinis Liepos mėn.

T AUT. LIET. DR-STĖ ŠVIESOS 

ŽVAIGŽDĖ No. 1, 
Town of lakė, Chicago, IIL

Susirinkimai atsibuna kiakviaaS 

antrą nedėldienį mėnesio CiprljOM 

Zotorskio Salėj, 4512 S. Wood ate.

Valdyba.
Prezidentas — Augustas Barčiua, 

5235 Eishop st., Chicago, ML 
Vice-prez.— Jonas Wasilkewicza, 

4342 Paulina st., Chicago*DL 
Organo užžiurėtojas — Protok. a 

tininkas Vlad. Szarka, 
4508 S. Wood st., Chicago. I 

Kasierius — Kaz. K. Strzynecloa, 
4612 S. Ashland avė., Chicago, 

Turtų rašt. — And. Giedrimas, 
4541 S. Hermitage avė., Chicago*

J. M7VTHTTS 
Geriausias Lietuvio 

SALONAS IR RESTAURACIJA 

Sveiki geriausios rųšies gi 
ir užkandžiai. Patarnavimas 
lankus. Parankiausia Ii 
užeiga.

J. MATHUS
344 Broadway, So. Bostoo,

KNYGA?

Visos? ’k 
Vilime

>4S! Ifai
isTi. da

NesturintBUi* knyft
Turės smig| 
Užsiėmimą.

Graži, didele, arti pustrečio šimto T Zz- 
pusiapiŲ, su paveikslais, eilių knyga: ‘

Ta pati knyga gražiais kietais (J 1 
audeklo, auksuotais apdarais: * *

Gaunama

“KELEIVIO” KNYGYNE
28 Broadwav So. Boston. Mass.



Skerdyne iš Dievo ma 
lonės. IDMORISTIKA

“Iš Dievo malonės, męs, Mi
kalojus II-ras imperatorius 
ir valdonas visų Rusų, Len
kijos karalius, didysis Fin- 
liandijos kunigaikštis ir t. 
t ir t. t. Tvirtai tikime, iog 
musų visi ištikimi pavaldi
niai santaikoj ir vienybėj 
pasišvęs apgynime Rusijos 
žemės.”

“ Iš Dievo malonės, męs, 
Vilhelmas II-ras Prūsų kara
lius, Vokietijos imperatorius 
ir t. t. Šaukėm visus savo 
ištikimus pavaldinius sukilt, 
susivienyt ir gint savo numy
lėtą tėvynę”.

Tokiais žodžiais apreiškė 
karę Rusijos ir Vokietijos 
kruvinieji monarchai.

Tada Mikalojaus kareiviai 
užpuola vokiečiu tėvynę, o 
Vilhelmo—Rusijos žemę ir 
prasideda iš “Dievo malo
nės” baisus žmonių skerdi
mas. Dešimtis tūkstančių 
ištikimu pavaldinių žudoma 
ir žeidžiama pačiame jauny
stės žydėjime. Milijonai mo
terų ir kūdikių kenčia, ver
kia ir miršta badu. Laukai 
palieka neapdirbti, javai nu
trypti, gyvuliai išpjauti. So
džiai paversti Į pelenus, mie
stai Į griuvėsius ir visa ką 
per šimtmečius mokslas išra
do ir darbininko ranka su
tvėrė —palieka tuščiu telau
kiu.

Bet rizika, kurią karūnuo
tos galvos rizikuoja yra la
bai didelė.

Jie aiškiai parodo milijo
nams darbininkų, kad tos 
visos žmogžudystės nieko, o 
nieko su “Dievo mylista ir 
malone’’ neturi.

A. Byron.

ii

X

Kares katekiz=
mas.

Iš C’News Posr”)
Kodėl Įvyksta karė?
— Todėl kad valdonai ir 

diplomatai nori karių.
— Kodėl valdonai ir dip

lomatai nori karių?
— Kad Įgyt sau daugiau 

galybės ir garbės.
Kas mušasi karės lauke?
— Paprasti darbininkai 

žmonės.
Kodėl-gi žmonės mušasi?
— Todėl, kad diplomatai 

lošia* su jais lenktynes, sėja 
melagingus prietarius ir 
pirm negu pašaukti juos ka
rėm apsvaigina juos patrio
tizmu.

Ar padarė žmogui kokią 
skriauda tas. kuri jis nužu
dė?

— -Jokios, j 
niekad ir matę;

Kas nukenčia nuo karių?
— Gi, tų pačių darbininkų 

šeimynos, kurie nieko nekal
tai viens kitą nužudė.

Kas sumoka karių lėšas?
— Darbininkai.
Kaip jie juos sumoka?
— Mokėdami muitus ir 

augštesnias kainas prekėms, 
tam tikrai pritaikytoms pa
dengimui karės lėšų.

Kaip ilgai jie moka ?
— Jie ir jų ainiai tol, kol 

tautinė skola randasi 
niekad nepranyksta.

Kas Įš karės pasinaudoja 
ir išlošia? ~

— Generolai pasekmingai 
išlošia "garbę”, diplomatai 
išlošia Įtekmę, turčiai-kapi- 
talistai pinigu, tarptautiški 
pirkliai išlošia pelną.

Kokias galutinas pasek
mes atneša karė?

— Apkrauna darbininką 
mokesčiais nuo kojų iki kak
lo ir paskandina juos varge.

Kas paskui karę seka
— Badas, baisus maras ir 

cholera.
Kaip ilgai karės egzis

tuos?
— Iki darbininkai susi

pras. apsišvies ir pamatys 
iš ko ir dėiko karės kila.

. A. Byron.

nebuvo jo

O ji

skatikų ir gailėjosi tai pada
ręs. beto. jis ji pardavė tik 
vieną syki gyvenime ir dėl 
savo to juodo darbo pasida
rė sau galą.

Kunigai-gi neturėdami 
Kristaus, ilipdo i tešlą jo

Vienas kitam atsilygino.
Atėjo syki ūkininkas pas 

gydytoją ir prašo vaistų. 
Gydytojas klausia:

— 0 kas tau skauda?
— Kaip tik išsigeriu, tai 

sprando nepavaldau ir galva 
esti kaip sušaudyta.

— Tai menka liga 
sako gvdvtoias.* v ą

— Kaip tai menka? Kad 
butų menka, tai nė pas gydy
toją neičiau — sako vėl ūki
ninkas. Gydytojas pamąstė 
ir sako:

— Turi gerti vėl kuogrei- 
čiausia.

Ūkininkas 
skauda pagiriomis.

— Ir vėl gerk, nes tokis 
receptas yra geriausiu tavo 
ligai — sako jam gydytojas.

— Tai juk aš pragersiu vi
są savo ūkę ir turtą.

— Tuomet užtikrinu tu 
daugiau ta liga nebesirgsi 
— priduria gydytojas.

Ūkininkas parvažiavo na
mo ir pildo gydytojo Įsaky
mą, o gydytojas Įsitaiso sa
vo kliniką, apsigarsina ge
riausiu gydytoju ir priimi
nėja ligonius.

Suvažiavo jvairių-Įvai- 
riausiomis ligomis sergan- 
tie ligonis ir galop gydytojo 
apgarsinimai patenka i ran
kas tam pačiam ūkininkui, 
kuris jau spėjo pragerti vi- 

; są savo turtą ir ūkę.
Važiuoja ir vėl ūkininkas 

' su savo liga pas gydytoją. 
' Gydytojas šaukia visus ligo
nius iš eilės. Priėjo kaleina 
ir ūkininkui. Gydytojas ji 

i išegzaminavo, išdunkseno 
krutinę, išžiūrėjo gerklę ir 

įsako, jog nieko tokio pavo
jingo nėra, tik truputi esą 
į viduriuose karščio.

Ūkininkas tvirtina, kad 
j jis jaučiąs dideli sunkumą 
krūtinėj ir gerklėj. Gydy-i 
tojas pasiima specijališkus 

: prietaisus ir da syki persi- 
įtikrinęs sako:

— Esi sveikas ir bereika- 
i lo tik mane vargini, aš nie- 
' ko pas tave neatradau.

— Gerbiamas gydytojau — 
sako ūkininkas — mano kai
mynas turi kuili. jeigu Įeina 

; i tuščią dirvą, ten jis nieko 
1 nemato, bet jei ineina i bul- 
Į ves. jis tuomet knisa maty- 
j damas, kad yra kas nors, o 
■gydytojas nieko nematai! 
Mano krūtinėj ir gerklėj yra 
33 ūkiai po 80 akrų žemės — 
išviso 2400 akrų plotas ir 
išviso 2400 akrų plotas, o j 
tamsta to nematai?

J. A. D.į

at-

kad ir vėl

I

I

________ , ____ I 
i vardą ir vietoj Kristaus par
duoda jo vardą po 5 ir 6 do-; 
lerius skelbdami, kad tai 
patsai Kristus.

į i Kiekvienas Judo inpėdinis 
| i parduoda maž daug Kristų 

po 1000 sykių per metus.
f Vadinas, vienas kunigas į 

pardavė Kristaus vardą per- 
niai. šiemet ir parduos ki- 
tiemet. Jeigu gi jis išsesti l 
kunigu 30 metų, tai parduo- į 
damas i metus po 1000 sy
kių parduoda Kristų 30,000 
(trisdešimts tūkstančių) sy
kių. Imdamas po 5 dolerius " 
už 30.000, jis gauna $150,000 
(šimtą penkias dešimts tuk- 

; stančių)!
Suvienytose Valstijose 

skaitoma 26 milijonai kata
likų. kurie perka komuniją 
po 5 dolerius. Tokiu budu 
parduodant kiekvienam ka
talikui i metus vieną tik sy
ki komuniją po 5 dol. 26 mi- į 
lijonams žmonių, kunigai 
gauna už Kristaus pardavi
mą 130 milijonų. O juk 
šventraštis sako, netik neva
lia parduoti Kristaus, bet 

i ir pirkliauti Dievo vardu 
draudžia.

Reikia stebėties, kaip ku
nigai būdami didesniais ju- 
došiais už pati Judą ir iki 

į šiol da neišsikaria?
J. A. D.

"Pačėdijo” kunigui.
Besisvečiuojant kunigui 

Lietuvoj, viename kaime šei- 
; mininkas parengė pietus. 
Tarp daugumos visokių val
gių buvo padėtas ir keptas 
paršiukas. Paršiukas buvo 
taip mažas, kaip žiurkė. Ku
nigas valgydamas lyg bijosi, 
o gasoadinė ragina: "Val
gyk, kunigėli, gardus par

šiukas, jauna mėsukė, gar- 
i dus...” Kunigas nedrąsiai 
i užklausė:

”Tai ir reikėjo jums toki 
mažą paršiuką skersti, tegul 
butų nors kiek užaugęs, da- 

’ bar da mėšlu dvokia.
— ”Ale kunigėli, kur mes 

; ji skersime: Karvė užgulė ir. 
į uždusino, tai mes ir pačėdi- 
ijom kunigėliui.”

M. V.

Redakcijos atsakymai.

i

Žmonių
neužsiima-

K. Geležėlei.— Panašus 
atsišaukimas nesenai juk 

| tilpo ”Kel.”, antro nebetal- 
pinsim. Vėliau prisiųstą in- 
deciame i šį numeri.

šventakpriui.— Tilpo 
pirmiau gauta.

Shirliečiui.— 
šmeižimu mes 
me.

Brocktono reporteriui ir 
Darželio Jurginui.— Argi
jau nebėra svarbesnių daly
kų, kaip muštynės? Netilps, 

šmituko Parupkiui.— Kad 
biznierius pasigėrė mums 
nesvarbu. Netilps.

Riešučiui.— Žinutė pase- 
nėjo. Nebetalpinsime.

A. Paškinaitei.— Ką-gi 
dabar karės metu galima ži
noti apie jūsų brolių Fgotas. 
Greičiausia, kad jie senai

i

Judošiai ir neina karties. į
Kunigai yra pasekėjais 

judošiaus, o ne Kristaus ir j 
didesni perkupčiai už Judą.; 
Judas pardavė Kristų už 30 pastatyti prieš vokiečius.

“Amerikos Lietuvis”
Naujas, beparty ves pakraipos, žinių, politikos, mokslo ir dailės 
savaitinis laikraštis. Talpina daugybę žinių ir šeip naudingų 

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

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

M. PALTANAVIČIA,
15 Millbury Street, WORCESTER, MASS. i

SKAITYTOJŲ ATIDAI.
Mainydami adresą, pranešim redakcijai per atvirute, yaailaikycasi 

temiaua nurodytos formoa. Jeigu kurieme per atvirutę neparanku pnpJ- 
dykit t| blank} ir priaiyakit redakcijai. Adrsesą ncamyanci gatvH vardą pa
rašykit raidė į raidę taip, kaip užrašyta ant tos gatvės kancio, tada Aveng- 
sim daug nt smagumų ir patįs gausite visada luikiuStį

PERMAINAU ADRESĄ
SBNAS adresas:

Pavardė ir vardai

■ ------- Ii
T

J. ANDRIUŠIS
Geria viii lie
tu vys 
Fottgrafistas

Traukia pa- i ; 
veikslus gra- i į 
žiai ir pigiai ’! 
nežiūrint skir- ; į 
tumo oro. Ant 3 į 
kiekvieno tu į ■ 
žino paveikti^ ; ; 

pridedam DOVANI viena dide.įj ! 
Esant reikalui einam fotografuoti į ; j 

'namus. Paveikslai artistiški! j;
J. ANDRIUŠIS

453 Br«adway. $• lUsten. Ma»» į'

Miestu ir valstija.

No.

NAUJAS APKEPAS: 
Pavardė ir vardas

No.

Miestas ir valstija

Pasab&a: Kiekvienas “Keleivio’’ tkaityicja* i:rct lac* prenumerata 
už laikra&tį pasibaigė ūicijart art adrtsc ratčcro tlhjelic, kur gale skai
tytojo pavardės yra numeriai Ant kete adreso stcvj nurrer ai 28-4, reiškia, 
kad pasibaigia su laikraščio No.28 1914 u Kurių pavardės gale stovi 15-4. 
tųpenumeratai šsibaigė su laikr. No.15 ir turi atnaujini ar paprašyt redak
cijos, kad nesulaikytų. Taigi gerbiąsieji skaitytojai, atkreipki! atida ari 
šitų nurodymų ir matydami savo prer u aura išsitaigueia rucj atsiliepkite

Su pagarba “KELEIVIO” Adas {•HlrBcii*.
i

Dr. 8. G. NERNICK
UETUVI6KAS D-RAS

Gydo visokias vyrų, motetų b 
vaikų ligas; net ir chroniškas ligas.

Priėmimo valandos: nuo 1 iki 4 
po pietų ir nuo 6 iki 9 vakare. (13) 

Telefonas,

259 Hccntnr st, Bos 11 f, Unt

I

I

Užlukv gertauiį

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

ko Cigarus.
Meldžiame užeiti o visados rasite 

gražų patamavimą.

362 2nd st, Si. Bsstw.

Uttoriszkas D-ras H Zisste
7 Paraeiter St
Boston, Masa. 

Visokias ligas gy 
dau pasekmingia- 
usiai. Ateikit tie- 
siok pas mane 1 
trepais i viršų tik 
neikit į aptieką: 
mano durys bal
tos arba telefoną 
duok oašatesiu.
Ofiso valandos 
Nuo 0 iki 11 ryte 
nuo 1 iki 2 ir 6 iki
8 vakare. Telephone 1967—3 Richsco

M-3Z9Z puomtprj auoųdaĮaj -areseA g 
Gyv. 155 Chestnut str., Chelsea Park

1

i

r- *- v r
ULCirccu!

DAKTARAS” 
parodo, kaip 
nuo li&tl apsU

LIETUVIAI

važiuoju

EXTRA

KAD MYLĖTŲAR

»

NORI. 
MERGINA?

Jeigu nori, tad pasipilk

IIIJIEIOS
Šiuomi prisiunčia $

Pirma Lietuviu Dienrašti

“NAUJUOS”
Kuris Uu eina nuo 5 Rugpjūčio kasdien.

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

NAUJIENOS” yra darbininku laikraštis ir jos 
vedamos darbininkų dvasioje.

NAUJIENOS” talpina darbininkams naudingus 
straipsnius ir žinias.

“NAUJIENOS” leidžiamos daugybes darbininkų, 
žmonių apšvietai ir jų gerove:, o ne paviemos 
ypatos ir darymui pašalinio biznio.

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

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

Išpildyt šitą blanką ir pristųsk karta su pinigais.

IMI $. Maisted $t, Chieate, IIL
------------ už “NAUJIENAS”-----------

metus ir meldžiu jas siųsti šiuo adresu:

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

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

Telephone: So. Boston 839-J.

PUIKI DOVANA
KNYGA SVEIKATOS bei 
naujausio mokslo ir ką rei
kia daryti apsir&us, talp-pat 
ir kur greit išsigydyti, ly
giai ta knyga

Ii

K. 15

EXTRA! 7 NAUDINGI DAIGTAI 
VERTI 25 DOLERIU UŽ

NEsdųSK PININGI! Didžiausis pasiulijimas istorijoj. Ta; yra negirdės 
ta proga ant svieto. Idant supažindint žmonės su musų celež.nkelių laikrodėliai, 
ir kitais tavorais, męs pasiųsim ta elegantišką, paikiai išgraviruotą laikioiėlį 
vyro arba moters, su akmenuotais* viduriais, už $5.85, ir pridėsim 7*šuvių nike
liuotą revorveri, baksą Havonos cigarų, peilį, retežėlį deviskėla ir puikia špilkute 
DYK*AI. PILNAI GVARANTUOTAS laikrodėlis pats vertas *$15 OC, o” k: t i ta vo
rai $10.00 x Nepirk pisių daigtų kitur, bet pamatyk musų laikrodėlius pirma 
PECIALIbKAS PASIŪLYMAS: iškirpk šį apsarsinimą, prisiųsk savo varda ir 
adresą o męs pasiųsim viską ant pažiūrėjimo ir prabos. Jei patiks užmokėk agen 
tui $5*85 ir kaštus prisiuntimo. Rašyk šiandien. (41)

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

SZiLN SU NUSIMINIMUI!
GRAMAFONAS ANT IšMOKESNIO 

10 CEYTU KASDIENA.
Jeigu apsiimate mokėti po 10c. kas

dien. tai išsiųsime Jums ant išmokes- 
čio labai puikų Gramafoną sykiu su 
16 rekordais (32 kavalkais) visokių 
dainų, valcų, maršų ir t. t., kuriuos 
patįs išsirinksite. Gerumas musų 
gramafonų gvarantuotas kiekvienam 
rašyta gvarancija. Išsiųsime naujus 
specijališkus rekordus Lietuviškus. 
Lenkiškus. Rusiškus ir Maža-Rusiš- 
kus. Rašykite tuojaus reikalaudami 
katalogu ir paaiškinimų įdėdami kra- 
sos ženklelį atsakymui: (42)

Liberty Comtnerciai Go.
233 E. 14 ST.. NEW YORK. N. Y.
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Dzian Bambos?

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

DŽIAN BAMBOS SPYRIAI
Daugiau juokų, negu saliune alaus

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

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

$ relę ir įdėti į gromatą. Adresuokite taip:

“KELEIVIS”
į 28 Broadway, So. Boston, Mass. +
I j5::ico:*3iGicoxmom€momcK)^

CREST KENDŽIŲ
;!Ši o ji niekad nepamirš jus, r.es 
iįj kendžių gardumas priverčia jąl 
S jus mylėt. Reikalaukit visur ir 
E visada Lo» neys Crest Kendžių.I 
H-Jeigu negali gaut kitur, tai pri-! 
K s’ųsk mums doleri, o gausi vie- 
įu ną svarą geriausių Amerikoj iš-1 
jjj dirbtu kadžiu.
| K. ŠIDLAUSKAS
Hį Generališkas agentas Bostonui | 

266 Broadway

. KNYGOJ “DAKTARAS” netik 
pamcziaa kaip ir kur šuo visokių ligų getai 
išsigydyti, bet taip-pat labai gražiai, kaip 
tikras tėvas pamokina ir kaip nuo visokių Ji- 
gų apsisaugoti.

KNYGOJ "KAKTARAS” labai daug ap
rašo apie vyrų ir moterų dorą bei moratjškų 
lytišku ^yrenizn^ ir aiškiai* atvirai taip isdt^. 
tinija, jog kitose knygose to visko negab at
rasti. Šita knyga kiekvienam užaugusiam 
vyrui ir moterei labai reikalinga turėti, kad 
žinoti kaip ir ką daryti, seniems ir janniema 
ir kaip laimingai gyventi. Čion viską negali
ma aprašyti, bet tik perskaičius knygą atr» 
site.

ŠITA KNYGA Ulmstruota puikiais mokk- 
Iiškaiš paveikslais ir apie žmogaus kūno »x - 
budavcjimą su visokiomis paslaptybėms* 
džau^usienis žmonėms tinkami,

YPATINGAI serganti, nusilpnėjų, «nk!te>- 
rų. pasigadiną per jaunystės klaidas ir vargi
nami visokiomis, kaip paprastomis šviežio
mis teip užsisenčjusiomis ligomis, šitoje kny
goje atrasite tikrą rodą.

JEI sergi ant kokios nors ligos, tai pinui** 
ne kaip kreipsies prie kokio nors gydytojau*, 
arba vartosi liekarstas, reikia perskaityt kny
gą "Daktaras’!, nes didelės daugybės žmoruų, 
kurie tik perskaitė šitą knygą, išsigydė.

TODĖL, kad ta knyga dėl labo visuome
nės išduota, tai kiekvienas ją apturės VISAI 
DOVANAL Iniris tik atsiųs keletą štampų ui 
prisiuntimą.

R FT K A T. AUK DAR ŠIANDIE, iškerpąs t 
šitą apgarsinimu ir adresuok teip:

The Philadelphia M. Clinlc, 
H17Walnut st., 

PHILADELPHIA, PA.
TEmYKTT VYRAI IR MOTERIS! K«O 

sergi, jautiesi kokį nors nesveikumą ir reik *■ 
lauji geros, teisingos pagelbos, kad trumpant 
laike galėtam išsigydyti tai atsišaukie pn* 
Profesionališko Daktaro, Ph. M. Klinika* 
lietuviškoj kalboj. Rašyk arba steik.

OFISO VALANDOS KASDIEN nuolU d 
ryto iki 4 po pietų. Nedelioj iki 3, o 
kc ir pčtayčioj vakare nuo 6 iki K

»>

1
i
$ i■iii

ir kitokius Kubus
Duokit pasiūt mums! j

Užtikrinam kad Jus sučėdysite -į 
pinigų ir turėsite gražius rubus. S 
Męs imam materiją iš gerųjų fir- »į 
tdų ir primieruojam rūbą pagal a 
žmogy, todėl nesudarko žmogaus » 
išveizdos ir būna tvirtesni.
Genis vyrams Siutus ir Onrkotus J 

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

diifu noriti turit geras ratas pi
lti, t«l itiikit pis mos.

Taipgi išvalom ir išprosinam vi
sokias Vyrų ir Moterų drapanas. 

Tikras Jūsų brolis lietuvys 

Budreckis
1222 W. Broadway, ir 20 A mes St., 
So. Boston. Mass. Montello, Mass.

Talefesu: Sc. Boeton, $1013.
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L Lietuvos žinios.
VILNIUJE.

Karo obalsiai pasiekė ir 
Vilnių. Ketvirtadieno va
kare buvo gana didelių ma
nifestacijų. 8 vai. vakaro 
minia pradėjo vaikščioti 
miesto gatvėmis giedodama 
rusų tautos himną ir nešda
ma caro paveikslą bei kelias 

t * aos vėliavas. Manifes
tantai pradėjo eiti Jurgio: 
prospektu, paskui pasuko į: 

/ Vilniaus gatvę ir nuėjo šv. j

i

i
i

f Vilniaus gatvę ir nuėjo šv. 
' Jono gatvės linkui. Pake

liui minia didėjo. Išviso bu
vo manifestantų apie 500 
žmonių. Jų tarpe matėsi 
daug valdininkų, bet daug 
buvo ir vaikų arba šiaip jau 
žioplių, kurie iš žingeidumo 
sekė paskui manifestantų.

Nuolat girdėjosi "ura.” 
buvo girdėti taip-pat šauks
mų "šalin Austriją”. Suti
kus aficierius manifestan
tai šaukė: "Tegyvuoja rusų 
armija!”.

Pašte buvo matyti didelė 
1 žmonių eilė, kuri skubėjo im

ti iš taupomomsios kasos 
skatikus . Penktadienio ry
tą Vilnius turi nepaprastą 
išvaizdą. Mieste išlipdyti 
paskelbimai apie mobilizaci
ją. Reikalaujama suvesti ka
rui tinkamų arklių. Liepos 
19 d. šaukiami atvykti į ”Vo- 
inskoje Prisutstvije” vi
si Vilniaus miesto atsargi
niai ir ”ratniki opolčenija” 
1893, 4, 5, 6 metų, taip-pat 
1909,10,11,12, ir 13 m. Žmo
nės būreliais sustoję nervin
gai skaito skelbimus. Gat
vėse pastebimas nepapras

tas judėjimas. Nuolatos gir
di kalbant apie karą. Į vals
tybės banką grudžiasi dau
gybės žmonių atsiimti savo 
pinigus. Minia yra užėmusi 
toje vietoje mažne visą Jur
gio prospektą. Į banką žmo
nės leidžiami palengvo, to
dėl susirinkusioji minia la
bai nerimauja.

Nepaprastą išvaizdą turi 
ir gelžkėlio stotis. Kadan
gi Kaune paskelbta karo 
stovis, tai Vilniaus stotin 
privažiavo daug kauniečių. 
Matyti daug verkiančių, nes 
neturi kur su daiktais pasi
dėti.

Bankų operacijos. Suži
nota. kad ketvirtadienį, lie
pos 17 d., vekselių diskonta
vimas buvęs varomas pla
čiai ir jokio įsakymo 
kredito 
vę.

sumažėjimą

KAUNE.

apie 
nebu-

išsi-

ko- 
kad

ria 25.000 Kata!iagukankinamos, naktimis jos 
turi "dvasiškųjų tėvelių” 
pageidavimus užganėdinti.

Ar ilgai taip bus ? Ar greit 
' grius ši skaudi parazitų ver-' 
gija?

Mobilizacijai esant.
Vilniaus gatvės (lygiai ir 

Kaune) išlipyta tokių aps
kelbimų:

Apskelbimas visiems mie
stų ir miestelių gyvento
jams, jog jie turi atsakyti už 
geležinkelių ir telegrafų pa- 
gadinimą.

Kadangi Augščiausiojo 
paskelbta mobilizacija, tai 
einant karo meto taisyklė
mis įsakoma visiems gyven
tojams tiksliai ir stropiai 
laikytis, nes:

1) Prasikaltę už gelžkelių 
gadinimą ir valstybės teleg
rafo baudžiami karo meto į- 
statymais, kur atiduodama 

i nuožiūrai.
i 2) Jeigu nebūtų atrasta 
: kaltininkas, tai bus baudžia
mas pinigais tas sodžius 
(miestelis, kurio rajone bus 
pagadinta.

3) Kiekvienas paslėpęs pa
sikėsinusį bus baudžiamas

: lygiai, kaip ir pats pasike- 
j sintojas.

4) Visiems gyventojams į- 
sakoma, jeigu kas kėsintųsi 

• gadinti geležinkelį arba te- 
, legrafą, kad jį tuojau sutu- 
i retų ir vietos vyresnybei a- 
tiduotų. Lygiai taip pat, jei- 

l gu kas priešininko ateitų ir 
norėtų pagadinti, reikia pra
nešti vietos vyresnybei ir ar- 

: timai kariumenės daliai.
Į 5) Visiems, kas suturės 
pasikėsinusį arba duos tik- 

i rų žinių apie priešininkų at
siradimą, bus mano duoda
ma dovana pinigais.

Anglijos komandininkas, 
: generolas-adjutantas, gene
rolas iš kavalerijos

F on-Renenkampf as. 
"Lietuvos žinios"

Gyventojams paliepta 
kraustyti.

Paskelbus stiprovės 
mendanto pranešimą, 
vietos gyventojai pirm stip
rovės apgulimo pasistengtų 
kuodidžiausiame skaičiuje 
prasišalinti iš miesto j toli
mesnes vietas, mieste kilo 
nemažas sumišimas. Gy
ventojai nežinojo nė ko 
stvertis... Ūmu laiku pratus, 
tėjo arti miesto esantieji va
sarnamiai. Vasarninkai grį
žo miestan pasitarti su li
kusiais.

Komendanto įsakymu, Iš
lipytame mieste iš nakties 
sekmadienio Į pirmad. skel
bime tarp kitko pranešama, 
kad visos valdynės įstaigos 
ir ypatbs, turinčius valdi
nius pinigus ir esantieji 
Kauno stiprovės rajone, pri- 

| valo atiduoti komendanto 
rankosna visus valdinius 
turtus. Todėl bankai turė- 

i jo atiduoti ir savus pinigus. 
Įbauginti žmonės, kurie tu- 

: ri sudėję pinigus šoko išsi- 
i imti. Bet valdžios bankai 
dabartiniu laiku neišduoda. 
Išduoda tik privatiniai. 
Kauno lietuvių banke irgi 
nemažas įdėjusių skaičius 
norėjo gauti. Bet kadangi 

lietuvių bankas pas save lai
ko sulyginant nedidelę pini
gų sumą, o kiti padėti val
džios banke "bėgančių skai
čiumi”, tai reikėjo sukti gal
vos, kaip čia patenkinus 
norinčius gauti indėjus.

K. Belskis.
I.W.W. NARIŲ DOMAI.

Visiems I.W.W. lokalams 
išsiuntinėjau atsišaukimus 
kviesdamas dalyvaut I.W.W. 
susivažiavime, kurie loka- 
lai ar pavienės ypatos nega
vote atsišaukimų, malonė

kit atsišaukt, bus prisiųsta. 
Iki lapkričio mėnesio turi 
būt viskas užbaigta. Vadi
nas, I.W.W. lokalai, ar pa
vienės ypatos turite tėmyt, 
kad iki lapkričio mėnesio pa
sibaigs terminas balsavimo. 
Kuriems I.W.W. lokalams 
bus pervėlų laukt paprasto 
susirinkimo, šaukite ekstrą, 
po nubalsavimui, turite vie
ną blanką sugražint tam, 
kas prišiuntė ir pažymėt 
skaitlių balsų už ką balsavo, 
už ar prieš.

Pasiskubinkit draugai, 
matot, kad jau mažai laiko 
beliko iki susivažiavimui. 
I.W.W. susivažiavimas įvyks 
per kalėdas, kuomet busite 
liuosi nuo darbo, kiekvie
nam bus lengva dalyvaut I. 
W.W. susivažiavime.

Norėdami gaut platesnias 
informacijas, kreipkities 
prie I. W. W. susivažiavimo 
rengėjų.

K. Geležėlė,
859 Hollins str., 

Baltimore, Md.

iriai. Kas ten girti eina? • 
lietuviai. Negana ką geria 
jauni, bet ir tie, kurie paliko 
Lietuvoj moteris ir šeimy
nas. Kiti dirbdami kruri- 
nai-sunkų darbą, negan ką 
uždarbį prageria, bet dar ir 
skoloje paskendę.

I Į laikraščius rašymas a- 
pie tokius dvasios ir kūno 
paliegėlius nieko nepagel
bės. Apšviestesni žmonės 

j turi su jais ginčyties, daro- 
dinti jiems alkoholio keng- 
smingumą, persekioti juos 
ant kiekvieno žingsnio ir 
aiškinti jų biaurų papro
tį, nors dešimtas gal atsi
verstų. Draugas.

PITTST0N, PA.
Vietoj socijalisto kunigas 

suareštavo savo ko
lektorių.

Rugsėjo 20 d. Kun. Kas— 
tis, areštuodamas plakatų 
dalintojus ties "savo” baž
nyčia, vietoj socijalistų su
areštavo savo kolektorių ir 
bemaž ko zakristijoną. 
Mat, S. L. A. 7-ta kp. suren
gė prakalbas, komisijoj-gi 
buvo ir parapijos komiteto 
narys A. S—as, o kun. K— 
tis to nežinojo, tik suprato 
tada, kai policistai iš bažny
čios išvedę kolektorių nuga
beno nuovadom

širšinas.

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

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

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

oooutoioioocojioooiūtoooo^

I Akušerka
į Pakaleni kanąWemaa« Medleal 

CeUege, Baltimere, Md.

I : Pasekmingą: otiieka savo darbf 
į prie gimdymo, toipgi suteikia vi- 
; : tokias rodąs ir pageibf invairioee 
i : moterų ligose.

F
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• Jtrupicnę arti Ęir 7tk 
SO. BOSTON, MASS.
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TAUPYKIT PINIGUS
Darydami alų namie. Prisiųskit 

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

Adresas: (41)
PAUL GATCH AMBREW, 

Eitract Agency, P. O. Bos 85. 
LINNTON. ORE.

Ant 21 
akmens

Gelžkelio laikro

dis Sriubelių už

sukamas, vyriš

ko didumo, ant 

20 metų auksuo

tas su išrašytąja 

dubeltavais vir

iais. Labai tei

singai eina ski

riamas juaungai geležinkeliu važiuo

jantiems žmonėms, kuriems reikia vi

suomet tikras laikas žinoti. Gvėras- 

taotas ant 20 metų Ypatingas paaia- 

Hjimas. Męs išsiųsime šį laikrodUj 

ant kiekvieno adreso už >5.75 C. O. D. 

ir persiuntimo kaštus, su teise juma 

viską peržiūrėt Jei busi neužganė

dintas, nemokėk nė cento. Atsimin

kite, jus užmokėtumet už tokį pat 

laikrodėlį apie >25.00, jei pirktumėt 

kitur. Puikus auksuotas lenciūgėlis 

ir kabutis dykai su kiekvienu laikro

dėliu.

Escelsior VVatch Co.
905 Athenaeum Blg„ CHICAGO, ILL.

“Keleivio” KalendoriusPEORIA, ILL.
Tankiai perverčiu laikraš

čių lakštus, bet nematau iš 
šio miesto jokių žinių, tar
tum čia lietuvių nė nebūtų, o 
juk čia yra gerokas būrelis. 
Gyvuoja net ir L.S.S. 112 kp. 
Girdėjau, kad susitvėrė ko
ki tai šventa kurpių "sušal
dė”.

Atsiliepkite peoriečiai, ar 
jus da krutate! K. B.

LAWRENCE, MASS.
L.S.S. 64 kuopon, rugsė

jo 6 d., susirinkime prisira
šė 4 merginos. Garbė joms 
už tai, kad suprato socijaliz- 
mo naudingumą.

Lawrence’o jaunimas o y- 
pač merginos susipratę. Kur 

j neužeisi visur randi skaitant 
laikraščius, daugiausia pir- 

• meiviškus.
Nors 64 kp. turi keletą 

priešų, kurie rašinėdami ne
teisingas korespondencijas 

į nori kuopai užkenkti, tečiau 
ji auga ir narių skaičius di
dėja. Teisybės mylėtojas.

1914 metams jau atspindintis.
Šip metų kalendorius daug didesnis už 

pernykštį, 128 puslapių.

TUTRUSTYS:
E. CAMBRIDGE, MASS.
Lai būna gėda prieš visus 

lietuvius!
Rugsėjo 29 dieną šv. 

Juozapo draugija sušaukė 
skubų (ekstra) susirinkimą, 
kad išrinkus New Yorko 
Seiman delegatus. Susirin
ko apie 300 narių. Pirmi
ninkas J. Kimontas vietoj 
pradėti draugijos reikalų 
svarstymą, užsipuolė ant F. 
J. Bagočiaus, buk tasai Fa- 
nueil salėje (rugsėjo 27 d.) 
sakydamas prakalbą šau
kęs: ”Broliai lietuviai, dėki
me pinigus ir pirkim kanuo- 
les, šautuvais, bombas ir ei
kim vokiečiui pagalbon, kai 
sumušim carą, tada galėsi
me gaut Lietuvai autonomi
ją.” Ir jis stačiai agitavo, 
kad nesiųst New Yorkan de
legatų, nes Bagočius norįs 
lietuvius tik pražudyt. Bet 
radosi ir išmintingesnių vy
rų, kurie jam pasipriešino ir 
užklausė, kaip jis galįs taip 
begėdiškai Bagočių šmeižti j 
patsai nebuvęs suvis tą die
ną prakalbose.

Tuomet A. Bubilius ir J. 
Versiackas pasakė, kad jei 
nerinktume delegatų, tai bu
tų draugijai gėda ant visa
dos, bet fanatikai susipratu- 
siems nariams nedavė nė 
kalbėt, trypė su kojomis it 
ožiai ant ledo.

Balsuojant už siuntimą 
delegatų buvo 50, priešingų 
gi Seimui 60 balsų; daugu
ma nuo balsavimo suvis su
silaikė.

Gėda musų draugijai, kad 
joje randasi tokių tamsunų, 
kurie rūpinasi tik girtuok
liavimu, o savo brolių kan
čios ir vargai jiems nerupi. 
Nesujudina jų šiurpulingos 
karės žinios apie kraują, 
skurdą ir badą. Lai būna 
gėda ir panieka jums tam
sos apuokai prieš visus lie
tuvius !

Ant kitų metų patariu val- 
dybon rinkti supratlives- 
nius žmones, nes ši valdyba, 
išskiriant nutarimų raštini- 
ką Ant. Valašimą, neverti 
draugijos valdybos narių 
vardo.

Draugijos narys.

Statistika:
Pasaulio kalbos — Ilgiausios ir didžiausios upės rasaulija — 
Jurliį didumas — Didžiausios pasauline bažnyčios — Mylios įvai
riose šalįse — Didžiausi universitetai Suvienytose Valėti jota — 
Suvienytų Valstijų gubernatorių algos ir jų tarnystės laikas — 

Reikšmė valstijų vardų — Ilgiausi pasauli j e tiltai.

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

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

nereikia) ir užadresuokit: 4
“Kaleisis,” 28 Oroidmj, So. Boston, Mass.

Korespondencijos
! PEORIRA? ILL.

Kunigų vergės.
Tenka mums tankiai susi

durti su istorija, mes mato
me pereitų amžių vergiją ir 

■stebimės iš jos žiaurumo.’ 
į Bet ar šiandien žmonija jau 
: yra nuo jos liuosa?

Štai skaitytojau pavyzdis.
■ šiame mieste yra taip vadi
namas "Gerojo piemens vie
nuolynas” (Convent of the 
Good Shepherd), kuriame 
vergauja šimtai jaunų nepil
namečių mergaičių. Vienuo
lynas apmūrytas 9 pėdų au- 
gščio tvora ir duris užraki
namos automatiška spina. 

• Tasai namas yra globoje ir 
; priežiūroje Rymo-kataliki
škų "dūšių ganytojų”-kuni- 
gų. Oi ir gano jie tas nekal
tas mergaičių "dūšeles!”

Rytmety keliasi nuo 5 vai. 
ir turi pulti ant kelių. Po pir 
mų dievmeldystės apeigų, 
turi eit skalbyklon ir skalbti 
iki 8 v. Vėliau pusryčiai. O 
po pusryčių? Gi, mažesnės 
poterių mokinties, o dides
nės vėl skalbyklon. Skalbia 
jos daugiausia prostitucijos 
namuose paleistuvių suval- 
kiotus skudurus, kurių joki 
kita skalbykla neapsiima 
skalbti, šios-gi jaunutės ver
gės turi tą darbą atlikti, nes 
kitos išeigos pakliuvus į Ro
mos agentų rankas nėra, 
kaip tik klausyti jų ir pildy
ti jų norus. Po nuoilsaus die
nos darbo jos eina prie pras
tos vakarienės ir vėliau vėl 
maldų ir poterių.

Man teko kalbėti su kai- 
minystėj gyvenančiais žmo
nėmis. Jie paklausė manęs 
ar aš katalikas, taip — atsa
kiau — tokis pat avinėlis, 
kaip ir jus, tuomet žmogelis 
man ir sako: "Pasakyk, svei
kas, kas gali lankyties į šį 
namą 1-mą vai. nakties. Kas 
tai do ponai čia vis važinėja 
automobiliuose?” Iš to jau 
galima suprasti kas ten sle
piasi už tų augštų sienų. 
Nemanykit skaitytojai, kad 
ir ten nesiranda Macochų 
panašių į Čenstachavos. Ten 
rasi, da geresnių yra.

Gera vieta po kryžium su 
vergėmis! Dieną skalbykloj vį. Kas susimušė? — lietu-

nšv. Kazimiero draugija.
Iš Kauno išsikraustė veik ri
ša šv. Kazimiero draugijos 

: valdyba. Taipogi sustojo 
dirbę ir S. Banaičio spaustu
vėje ; tiesa, truputį dirba. 
Dėl tų visų priežasčių pasta
ruoju laiku neis jokis Kaune 
redaguojamas lakraštis.

Kelioms dienoms trukus 
žada vėla pradėti eiti rusų 
dienraštis "S.Z.T.". Pritru
ko darbininkų. Pastaruosius 
išrašė iš kitų miestų. Taigi, 
jeigu darbininkai ir mašini
stas nepabėgtų, tai laikraš- 
:is eis.

Komendanto Įsakymu iš 
Kauno liepta išsikraustyti 

OKiečių konsului. Taip-pat 
ižareštuoti visi vokiečių bo- 
ai, o jų tarnautojai išsiųsti 

i tėvynę.

Atsarginiams išvažiuojant.
Liepos 18 d. Kupiškėnų at

sarginiai apleido savo tėviš
kėles. Ligi Viešintų važiavo 
kad ir nelinksmi, tečiau ra
mus. Iš kai-kurių vežimų 
dar buvo girdėties dainos, 
nuomaldos .'dainos... Betgi 
apskritai, bent jau iš šalies 
žiūrint, tur būt buvo liūdnai 
skaudžiai gražu, ypač kad 
maža tebuvo girtų. Viešin
tų miestely sustojus ris dėl
to ta mažutė gėrėjų kuopelė 
ėmė telkties ties monopoliu. 
Tiktai visiems tebesant ji 
nedrįso "veikti.” Todėl pa
lyginus, ir lig Andrioniškio 
buvo padori kelionė. Nuo 
And. gi jau daug prastesnis 
įspūdis: mat nelemtosios 
kuopelės apdaužyta ir išvog
ta Viešintų monopolis, todėl 
juo toliau važiavome, juo 
daugiau matėsi girtų. Ko- 
varske gi tie patys Kupiškė
nų susidėję su tolygiais gė- 
rikėliais kitų valsčių, vėl 
apdaužė ir išvogė monopolio 
degtinę, lig pačios Ukmer
gės galėjai matyti ant kelio 
tuščius degtinės butelius, su
kaitusius, šūkaujančius, dai
nuojančius ar, tikriau sa
kant, bliaute blaujančius 

' važiuotojus... Vydiškiuose ir 
; Ukmergėje daugelis žmone- 

_ lių suimta.

3 J

Vilniečių ūpas. Karo pas
kelbimas Vilniaus sutiktas 
ramiai. Tečiau ta ramybė 
daugiau iš lauko. Prisižiū
rėjus arčiau galima pastebė
ti kaži-kokis nervingumas. 
Girdi kalbant tik apie karą. 
Kalbose dažnai skamba vo
kiečių neapykanta, kam jie 
tą didelį gaisrą sukėlė, ku
rio nenorėjo nei Rusai, 
nei kitos valstybės. Yra 
spėjimų: kažin ar tik geran 
išeis tas išsišokimas vokie
čiams. Kiekvienas spėlioja, 
kas bus toliau. Laikraščiai 
grobte grobiami. Pas kijos 
kus matyti žmonių būreliai, 
kurie čia pat peržiūri nu
pirktuosius laikraščius. Iš
perkami taip-pat visi laikra
ščių lapeliai, kurie tam tyčia 
išleidžiami su naujausiomis 
telegramomis.

Didelis sujudimas paste
bimas gelžkelio stoty j. Nor- 
malis traukinių judėjimas 
sustabdytas, todėl anaiptol 
ne visi norintieji gali išva
žiuoti. Tuo tarpu daugelis 
tapo perskirti su kitais sa
vo šeimynos nariais, todėl 
negalėdami išvažiuoti, žino
ma nerimauja.

Kuktos spaustuvė,
mobilizacijos Kuktos spaus
tuvėje darbas veik apsisto
jo, nes p. Kukta taip-pat 
pašauktas stoti į kariumenę. 
Šiandien dirba tiktai "Liet. 
Žinių” raidžių statytojai, 
bet vis dėlto nesame tikri, 
kad toliau nebus jokių keb
lumų su spaustuve. Ištikus 
kokiems keblumams "L. Ži
nioms” reikėtų ir pasivėlin
ti, o kokią dieną gal ir visai 
neišeiti.

TtesiagiMsia ir Gartaaat> 

APTIEKA 
Sotaiaom Raeaptua m O 

džiaugia atyda, nežiurtai ai ► 

Uataroa atvežti ar amazikoaUki 

Gyduolių galite gauti, kokias tik 

pasaulija vartoja, taipgi visada* 

nadact lietuvia aptiekorioa 

EDVARD DALY, savininkas 
18 Broadvay, S- Bestu, Mass. 
GaUta reikalaut ttr per lalikua 

atųaim *k*prasą gydai pat

JOHN KLLBOK CAFE

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

I

Dėl
1
I
I

SIOUX CITY, IOWA. 
Alkoholiui skęsta lietuviai.

čia baisus nesiliaująs gir
tuokliavimas. Tik ir girdė
ti: ką suareštavo? — lietu-

O ne, da 
vis tia 
gyvenu, 
senia' 
krašte
□aus ir ne- 
andu JONO 
KULBOKO.

O, brolau, 
jau jis persi
kėlė į kitą 
vietą, ana 

ant kampo 
So. 1-tnoe ir 

Wythe ava. 

Dabar jis ten Įtaisė visokius paran- 

cumus ir gražius kambarius nakvy
nėms. Vasarą kambariai vėsus, o 
Hemą šilti. Todėl visiems gali pa
tart atsilankyti į

JONO KULBOKO CAFE 

ttl Wythe avė- Brooklyn. N. T.

(21-5)

K 
tam 
lan-

tU

gį Sveikata Brangiausis Žmogaus Turtas. JHu

Jau nuo keliolikos metų Brooklyne-Now York šyvuoju Vienatinė Ir Dldžiansla LIETUVIŠKA 
APTIEKA Provizoriau VINCO J. DAUNOROS. kurios tikslu yra apsaugoti savo vientaučius 
nuo visokių apgavikų ir gydyti juos tikrai geromis ir pasekmingomis gyduolėmis nuo 

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

sutaisytų iš šviesiausių ir geriausių medikamentų ir laimi pasekmingai gydančių ligas. 
Tarpe kitų aptiekus sandėlyje sukrautos ir gaunamos sekančios gyduolės:

Kraujo Valytojas ........................$1.00
Gyvasties Balsamas .................... 75c
Nervtį Stiprintoji*.......... 50c irSl.OO
Vaistas nuo viduriu .... 50c. ir$1.00
Nuo kosulio.......................25c. ir 50c
Nuo gerklės skaudėjimo 25c. ir 50c 
Skilvinės proškos...........................$100
Pigulkos dėl kepeny................... 25c
Nuo gaivos skaudėjimo ................ 25c
Nuo kojtj nuospaudą .... 10c. ir 25c 
Nuodatniį gėlimo.............................10c
Nuoper-a.imo ................................. 25c
Plauku stiprintojas.......... 25c. ir 50c
Linimentas arba Etcpelleris _____ 25c
Anatharyr.as plovimui.................... 2.5c
Nu« kirmėlių..................................... 25c

Antiseptiška mostis....................25c
Nuo dusulio..................................50c
Proškos dėl dantų ......................25c
Nuo kosulio dėl vaikų...........25c
Kastorija dėl vaikų ... .10c. ir 25c
Nuo viduriavimo............ ............ 25c
Kraujo Stiprintojas................... 50c
Gumbo Lašai.................50c ir $1 00
Nuo plaukų žilimo..................... 50c
Blakių Naikintojas......................10c
Karpų Naikintojas...............  10c

Dėl išvarymo soliterio...........$3.00
Dėl lytiškų ligų.........50c. ir $1.00
Nuo Reumatizmo ... 50c. ir $1.00
Nuo kojų prakaitavimo.............25c
Gydanti mostis.............................50c
Antiseptiškas muilas................. 25c

Specijališka tikrai lietuviška Trejanka arba Trejos Devvnerios 25c
Taip pat i5 Lietuvos pargabentos visokios LietuviSkns gydančios žoles, šaknis irt. t., kokios 

tik yra žinomos ir žmonių vartojamos.
ReJks’aokite prisiuntimo Katalogo m flrtsQ gyduM’u aprašymais.

Kreipian*>rr.siems p»*r laiškus arba asmeniškai duodame tikrai sąžiniškus ir teisingus 
patarimus kiekvienoje ligoje.

Jeigu ju-ns brangi yra jutu sveikata, tai tuojau* reikalaukite gyduolių, raly darni arba 
atsilankydami j LIETUVIŠKA APTIEKA

VINCAS J. DAUNORA?ffe>
APTIEKORILS

229 Bedford Avė. Brooklyn, N. Y.
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IS AMERIKOS.
KAS GIRDĖT DABAR 

MEKSIKOJ?
Kaip buvom jau rašę, pa

sibaigus Meksikoj revoliuci
jai susipyko tarp savęs pa
tįs revoliucijonierių vadai. 
Jų pirmininkas Karanca, 
gabus politikierius ir diplo
matas, pasivadino liglaiki- 
niu Meksikos prezidentu. 
Tas nepatiko generolui Vi
lai, kuris nėra taip gabus po
litikierius. bet užtai labai 
gabus kariumenės vadas. 
Todėl Vila pasakė Karancai: 
Atsisakyk nuo prezidento, 
nes kitaip turėsi su manim 
kariauti. Kiti revoliucijonie- 
rių vadai pasidalijo: vieni 
stojo Karancos, kiti Vilos 
pusėj. Nesutikimams išrišti 
paskirta suvažiavimas susi
vaidijusiu pusių. Bet kuo
met buvo kalbama apie su
važiavimą, Vilos kariumenė 
užpuolė ant Saltilo, kurs yra 
vyriausiu miestu Coahuilos 
gimtinės Karancos valstijos. 
Dabar jau girdėt. Vila visai 
atsisakė tame suvažiavime 
dalyvauti, motyvuodamas tai 
tuomi. kad tas negali prie 
.nieko privesti, kadangi te
nai bus Karancos žmonių di
džiuma ir jie balsuos taip, 
kaip Karanca norės. Taigi 
Meksikoj laukiama naujos 
revoliucijos.

Kataliku kunigai atsišau
kė i prezidentą Wilsoną pro
testuodami prieš Meksikos 
revoliucijonierius už konfi
skavimą bažnytinių turtų. 
Wilsonas atsakė, kad jis 
daro viską, kad apsaugojus 
bažnyčias. Kubos vyskupas 
Currier sako, kad revoliuci- 
jonieriai žudo kunigus ir 
vienuoles.

RIAUŠĖS.
Penkiolika jaunų vyrukų 

iš Lynn, Mass., atvažiavo 
praėjusį panedėli ekspresi
niam vežime į Lynnfieldą ir 
pakėlė tenai riaušes: sudau
žė keliolika liktarnių ant 
gatvės, išmušė akmenais ke
liolika langų, sužeidė kelia- 
tą žmonių ir leidosi bėgti. 
Lynnfieldo policija ir kelios- 
dešimts gyventojų pradėjo 
riaušininkus vyti. Keturi 
jų suimta, kiti pabėgo. Tai 
vis amerikonų "smart boys.” 
Kas butų, jei taip pasielgtų 
ateiviai?

PABĖGO 5 BEPROČIAI.
Iš Worcesterio, Mass., be

protnamio praėjusi panedėli 
pabėgo labai pavojingi 5 be
pročiai. Policija bijosi, kad 
jie nepridarytų kokių pikta
darysčių.

U ILSONAS ATŠAUKĖ 
KARIUMENĘ.

konstitucijona- 
ns užprotesta- 

laikymą Vera

Meksikos 1 
listų vadovam 
vus prieš 
Cruz mieste S. V. kariume
nės, 
liepė savo arr

prezidentas AVilsonas 
miiai tą miestą 

apleisti.

JUODVEIDIS UŽMUŠĖ 
LAIKRAŠTININKĄ.

Shreveport. La.— 
juodveidis nušovė 
"Shreveport Neves” 
čio admini: 
ofisam Buvę 
jantas

Manoma 
vo išėjęs

Tūlas 
čionai 

laikraš- 
tratorių atėjęs jo 

s netoli polici- 
nušovė juodveidi. 
kad juodveidis bu. 

iš proto.

pykę stačiai vadino vaidini
mą "šveplių teatru”.

Tečiau žinant, jog daugu
ma vaidintojų pirmą sykį i 
tepasirodo scenoje visos tos 
smulkios klaidos atleistinos. 
Tikimės, jog sekantį sykį re
žisierius labiau atkreips do- 
mą į grimą ir lietuviškumą 
drabužių, o šveplius pamai
nys aiškiai kalbančiais.

Visa, kuomi publika pasi
gerėjo ir pasidžiaugė, tai 
muzika ir choro dainavimu. 
Solistų dainavimas, nesant 
gerų balsų, išėjo skystas. 
Bendrasai-gi dainavimas, 
kai kuriose vietose buvo la
bai harmoningas, ypač sce
nos: "Vienybėj, vienybėj” ir 
"Augštaičiai, žemaičiai...”

IAVAV. VYRAI TURI UŽ
MOKĖT §15.000.

Vyriausis Massachusetts 
valstijos teismas nutarė, kad 
W. Y ates. W. Trautman. J. 
Bedard ir J. Shaheen į 10 
dienų turi užmokėt tam teis
mui apie S15.000. Teismas 

^sakoi kad šitie vyrai, būda
mi anuomet Lavvrence'o 
streiko fondo giobcj^5> ne
galėjo išduot ant tokios 
mos diškhiš atskaitos. Bet 
buvusieji globėjai sako, kad 

"tie pinigai išėjo agitacijos 
reikalams: atsišaukimų
spauzdinimui, biulėtinų lei
dimui. kurie per visą streiką 
buvo leidžiami kas diena, 
paskui išsiuntinėjimui strei
kuojančių darbininkų vaikų 
į kitus miestus, advokatams 
ir tt. Kapitalistiškas teismas 
tuomet sako, kad tokios iš
laidos ne streiko reikalai ir 
liepia tuos pinigus užmokė
ti teismui.

Kapitalistams toks teismo 
nuosprendis labai naudin
gas: dabar jie prie kiekvie
nos progos galės tvirtint jog 
renkamos streikieriams au
kos tų žmonių visai nepasie
kia. bet sunaudojamos pačių 
vadovų. Kapitalistams iš to 
bus tokia nauda, kad kilus 
streikui, visuomenė bijosis 
duot streikieriams aukų ir 
sustreikavę darbininkai ba
du bus priversti grįžti atgal 
darban.

u-

APGAVO PARODOS REN
GIMO KONTRAKTORIUS.

Panamos parodos kont- 
raktoriai jieško dviejų vyrų, 
kurie apgavo juos ant §25.- 
000. Du nežinomi vyrai per
sistatė kintraktoriams kaip 
Įgalioti Haiti ir San Domin
go republikų atstovai ir besi
derėdami pastatymą busian
čiai parodai pavilioms išga
vo iš kontraktorių §25,000. 
Dabar išsiaiškino, kad tai 
buvo apgavikai.

v

Vietines Žinios
“BIRUTĖ" ir "MALŪNI

NINKAS IR KAMINKRĖ- 
TIS" SCENOJE.

Vasaros karščiams pras
linkus prasidėjo vėl žieminis 
sezonas, o su juo ir musų 
scenos mvlėtoiams darbime- V V
tė.

Šio sezono vaidinimo pir
menybė teko "Gabijai." Jau
nutė "Gabija", energingu
mu ir triusu suliepsnojusi, 
davė progą So. Bostono ir a- 
pylinkės lietuviams pasigro
žėti scenos daile.

Hub teatre. Spalio ld., 
"Gabijos” nariai vaidino 
melodramą "Birutę" ir ko
mišką operetę "Maluninin-1 
kas ir Kaminakrėtis.” Muzi
ką ir dainavimą šiems vei
kalams yra parašęs komp. 
M. Petrauskas. Jisai "Gabi
ją" mokino ir vaidinimais 
vadovavo.

Salė teatro didelė, erdva, 
su galerijomis ir ložomis, 
kaip ir visuose žymesniuose 
teatruose, prisirinko pilna 
publikos.

Publika nekantriai laukia 
uždangos pakilimo. Orches- 
tre pasirodo p. M. Petraus
kas: uzgriežia muzika. Kiek 
vėliau pasikelia uždanga 
atidengdama žiūrėtojams 
Palangos pilies angą. Deko
racija puiki ir neblogai pri
taikyta.

Abelnai vaidinimas darė 
gerą įspūdi. Nors balsai vi
sų aktorių silpni ir neišdirb
ti, tečiau harmoningumas 

Beverly, Mass.— Praėju- muzikos ir savotiškumas 
šio panedėlio vakare Rosec- meliodijų buvo pasigerėti- 
rans’o arklvdėse ant Plea- nas.
sant st. kilo gaisras ir sude- VaidĮntojai "Birutėje" 
gė 14 arkliu. Nuostolių esą buvo silpni. Svarbiausios ro- 
apie §10.000. lės Birutės ir Keistučio at-

\

BEDARBIŲ GENEROLAS 
PALEISTAS.

Charles Kellev, žinomas 
kaipo bedarbių ”generolas,” 
kuris pereitą pavasari su
rinkęs 2.000 bedarbių armi
ją ėjo iš Californijos i Wa- 
shingtoną, bet buvo areštuo
tas ir pasodintas kalėjiman, 
praėjusi panedėli tapo jau 
paliuosuotas. Jis išsėdėjo 6 
mėnesius.

SUDEGĖ 14 ARKLIŲ.

liktos nekaip. Birutė lošė 
be jokios mimikos ir jausmo. 
Keistutis (Čebatorius) ma
žai teturėjo karžygiškumo. 
Be to įspūdį ir skonį gadino 
jų drabužiai ir grimas. Bi
rutė vietoje kikliko ir puo
šiančių kaklą gintarų, ku
riais senovėje lietuvaitės 
puošdavosi, buvo pasirėdžiu
sį matrosiška bliuzele ir be 
gintarų. Keistutis-gi tai 
jau niekas nepasakys, kad 
tai butų buvęs panašus į ku
nigaikštį. Iš likusio Keistu
čio paveikslo žinome, kad jis 
buvo su barzda. Dabar-gi 
Keistutis teturėjo tik ukrai- 
nietiškus usus ir buvo apsi-: 
siautęs raudona skraiste, tas 
jį darė panašiu greičiau į bu j 
delį bei kalėjimo sargą, bet žavejančiai pynėsi į vieną 
ne į kunigaikštį. Juk reikia 
suprasti, kaip šiandien, taip 
ir seniau niekas negalėjo ei
ti medžiotų raudonuose dra
bužiuose. nes visus žvėris 
nuo savęs išbaidvtu. veika- 
le-gi perstatomas Keistutis 
medžioklėje Pabaltijos gi
riose. Jis ir pats per save lo
šė nekaip. Vietoj nuduoti 
narsų karžygį stovėjo susi- 
linkęs ir ranką prie krutinės 
pridėjęs. Kas kita su Zund- 
šteinu (šapalis). Jis buvo ti
kras narsumu šviečiąs kar- 
žygis. Jo gestų liuosumas, 
mimika, atsakantis ūgis ir 
drabužiai traukte traukė 
prie jo publikos akis. Buvo 
da keliatas ir mažesnių tru
kumų. Grimas visų vaidinto
jų neatsakantis, sodiečiai 
(liaudis)visai be grimo, kiti, 
matyt, norėdami pasirodyt 
save, "sportiškus” apkirp
tus ūselius prisiklijavę stok- 
sojo. Tėvūnas (Palionis) 
taipgi buvo be barzdos ir iš
veizėjo grynai lenkišku ty- 
pu. Čia jau. žinoma, kliūva 
režisieriui, jog reikėjo- 
pagaliaus suprasti, kad se
novės stabmeldystės laikuo
se lietuviai barzdų niekad 
neskųsdavo. Paminėtas da 
Vaidyla (Baniulis), jis bu
vo naturalis ir labai pritrau
kiantis. ypač balsas jo ro
lei tiko.

I

Krivių-Krivaitis nors ir 
neblogai lošė, bet buvo visai 
šveplas; iš jo publika tik juo
kėsi. beto. jo drabužiai nebu
vo tikri. Iš istorijos žinome, 
jog Krivių-Krivaitis nešiojo 
ilgą baltą, plačiomis ranko
vėmis drobulę ir baltą septy- 

. nius sykius apvyniojamą 
juostą. Šis-gi Krivių-Krivai
tis buvo apsivilkęs raudonu 
kunigišku arnotu. Vaide-Į 
lytės buvo tikrai pasirėdžiu-; 
sios. Aukuras irgi buvo 
juokams padarytas. Padėta 
kiaura medinė skrynia, ant i 
jos stovi su ugnia degantis 
katilėlis, kuris vėliau užge
so. Dauguma publikos nė ne-1 
suprato ką tas reiškia, kai 
vaidelytės kurstydamos 
Šventą ugnį mesdavo eglių 
šakutes po ta skrynia.

"Malūnininkas ir Kamina- 
krėtis” gal nusisekė kiek ge
riau. Kaip "Birutėje” Zun- 
dšteinas, taip šiame veika
le Sabukas (Vitaitis) buvo 
tikrąją vaidinimo žvaigžde. 
Jo puikus balsas, puiki mi
mika ir liuosumas judėjimų 
buvo nepaprastai geri. Pub
lika juomi pasigerėjo. Gera 
buvo ir kurčia Barbora, ji 
puikiai atvaizdino senę, o 
Petronėlė (Liutkevičiutė) 
vaizdingai perstatė tarnaitę, j 
Teklytė buvo silpnesnė.

Nevisai blogi buvo Kami- 
nakrėtis ir Malūnininkas, j 
tik pirmasai suvis buvo jau- ■ 
nas. Jo sūnūs Pranys (Jur- 
geliunas) atrodė už jį visa j 
10 metu vyresnis. Pranvs ir į 
šiaip ne kaip lošė, jis suvis: 
neatvaizdino st udento tipo, į 
be to jo šveplumas nedavė 
publikai žodžių suprasti.

Stebėtina buvo, kad trįs 
svarbesnes roles užimą ak-' 
toriai: Birutė, Krivių-Kri-; 
vaitis ir Pranys, parinkta 
švepli. Per tai dauguma pu-; 
blikos toliau sėdžianti suvis 
negalėjo suprasti. Tūli su- 226 BROADVVAY
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Rubsiuviy streikas.
Praėjusį panedėli Bostone

sustreikavo dviejų nepngul- ant kiek išauklėtas pas mus žiau- 
mintni dirbtuvių ruhsiuviai ,run’-Naudinga perskaityt lygiai mmgų uiroiuvių ruubiuviai. katall!;ui kaip i; socijalistui. Su pa- 
Sakoma, kad ir kitose nepn-, ‘
gulmingų kompanijų dirb-i 
tuvėse bus apskelbtas strei
kas. Neprigulmingomis 
kompanijomis Bostone va
dinasi tos firmos, kurios ne
priguli prie išdirbėjų susi- 

į vienijimo. Jos, neprigul- 
mingos firmos, nėra pasira
šiusios po sutarčia, kuri bu
vo padaryta tarp darbinin
kų ir darbdavių 1913 metais, 

rub-

Byla Detroit’o Katalikų su Socijali- 
stais. Knygelėj atspauzdinta visas

rūmas. Naudinga perskaityt lygiai 
1-----ui kaip ir socijalistui. Su pa-

■ veikslais........................................... 25c
Lengvas būdas išmokt angliškai Si 
knyga sutaisyta taip lengviai ir su
prantamai, kad .ekvienas 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 j ieškant, važiuojant 
kur nors, nuėjus krautuvėn, pas 
daktarų, pas barzdaskutį, pas siu
vėją ir tt. Su fonetiškų ištarimu ir 
gramatika ...................................  25c

pasibaigus didžiajam 
siuvių streikui.

Prakalbos.
Ateinančioj nedėlioj, 

vai. po pietų, socijalistų sa
lėj, 376 Broadv. av, bus pra-

3
galingą, stiprų akordą.

Šokiai "Kaminakrėtyj” j tej, orvauv. ay, uus pra-j 
butų buvę labai indomųs. jei I kalbos. Kalbės S. Michelso- 
pradžioje šokėjai nebūtų su- nas ir kiti, 
klydę.

Žmonių teatran atsilankė 
1170. Įplaukų buvo §660.00. 
Atmetus išlaidas "Gabijai” 
lieka apie §200.00 pelno.

. Reporteris.

Bus išduotas vi
suomenei raportas iš visuo
tino seimo.

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

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

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

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

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

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

Kaip tapti Suvienytų Valstijų pilie
čiu. Aiškiai išguldyti pilietystės 

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

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

Reikalaudami knygų kreipkitda 
šitokiu adresu:

•'KELEIVIS”
28 BROADWAY. S. BOSTON, MASS.

Ar norit turėt gerus 
ČEVERYKUS

Jeigu taip, tad visados pirkit tik pas 
URBONĄ ir PILVINĮ

Juodu užlaiko geriausius čeverykus, 
! kokie tik yra daromi. Beto. jie turi 
; gerą Skrybėlių Kepurių. Marškinių, 
j Panėekų, Kalnierių ir kitokių pasi- 
i puošimų. Reinkotų, darbinių kelnių 
' ir

it Kruvinas panedėlis Har
vardo universitete.

Praėjusi panedėli Har
varde universitete buvo di
delės muštynės tarp senų ir 
naujų studentų. Pas ameri
konus yra toks jau laikinis 
paprotys, kad naujuosius 
studentus senieji visuomet 
krikštija, bet praėjusi pane- 
dė’i Harvardo universitete 
tos "krikštynos” pasižymė
jo tokiu žiaurumu, kad Bos
tono laikraščiai pavadino 
jas "Kruvinu Panedėliu.” i 
Keli šimtai studentų kovėsi, 
kaip proto netekę. ”Boston 
Post” sako: "kiemas tarp 

■ Grav’s Hali ir Wadsworth
S House išrodė, kaip kares rantuojama: 

laukas Francuzijoj.

M. ANDRIUŠII TE
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t. t.
Ta voras geras, kainos žemos 
Skalbyklių ir Anglių Agentai.

Urbon ir Pilvinis
Broadvay, arti D. Street)_ 
SO. BOSTON. MASS.

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

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

į

i]
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Seiera’s Med cated Skiri Soap 
(Severos Gydantis Odinis Muilas.) 
Vaikams ir suaugusiems. 

Kaštuoja 25 centus.

MOTERIŠKV KIBĘ SIUVĖJA.
Siuva Visokius Kubus pagal 
naujausias madas, Smagiai.

Parankiai ir Pigiai.
Ten pat siuvama ir visokius 

rams Rubus. Darbas visokis
vy 

gva

255 W. BROADWAY\ SO. BOSTON

Jau išėjo iš spaudos

Amerikos Macochas
arba

Kaip katalikų knnigas Hands Schmidt, 
papiovė merginą Oną Aumuller.

Bostono ir apielinkies Lietuviai, temykit!
Ii A RI Choras, susidedantis iš 120 dai-

nininkų statys ant scenos operą

Užburtas Kunigaikštis”
Ketverge, 22 d. Spalio Oct . 1914

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

Lošimu vadovau* kompozitorius M. PETRAUSK AS.

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

Pasiskubinkit nusipirkti tikietus išankšto ir užimti geres
nes sėdynes. Tikietu kaina: “Baksuose” SI.50; orchestroj 
po SI.00. 75c., 50c. ir 25c. Tikietus galima gaūt pas visus 
“Gabijos” narius.

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

M'

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

ir socijalistui. Kaina 10c.

Gothard
(Severos Gothardiškas Aliejus)

i ra rekomenduojamas, 
kaipo veiklus tepalas be- 

sigydymui nuo

reumatizmo, 
strėndieglių, 

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

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

SEVERA’S TAB-LAX
Cukrinis vidur'-’ sutiuosuoto- 
jas vaikams ir suaugusiems.

Kaštuoja 10 ir 25 centus.

Galima gauti kiekvienoje aptieKoje. Reikalaukite Severos 
P-eperatus, o jeigu aptiekorius neišpildytų jūsų 

reikalavimo, užsisakykite tiesiog nuo

8

8B
8
i

W. F. Severą Co. cew:roX'ds

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

Tai viena iš didžiausių aptiekų.

K. ŠIDLAUSKAS
:• SO. BOSTON, MASS. j

VIENATINE LIETUVIŠKA

APTIEKA
Bostone ir visoje Massachusetts valstijoje.

Gyduolių pliti put kokios tik pasaulyj sartojanos, 
ki ypatingai geros sekančios gyduoles:

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

Nuo saulės nudegimo 50 c.J Bobro lašai SI 00. Nuo suirimo Nervų SI.00. 
Vaikų ramintojas 25 c. Pamoda plaukams 20 c.

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

Mostis ir skysčiai nuo niežų ir parkų Sl-00.
Gyduolės dėl pataisymo apetito Sl -00.

Gyduolės dėl suvalninimo vidurių 50 c.
Gyduolės nuo kosulio ir sunkaus kvėpavimo Sl-00

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

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

Visokie kvepianti muilai 10, 15 ir 25 c.
Perfumos visokių gėlių 25, 50, 75. Sl-00, <2.00 ir daugiau. 

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

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

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

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

Visokiame reikale kreipkitės šituo adresu:

K. ŠIDLAUSKAS kampas C st.
S(į. BObTON, MASS.




