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Sąjungininkai jau pradėjo lupti vokiečius ir j dvi dieni paėmė 25,000 belaisvių.J

Francuzai su anglais užpuolė priešą ant syk visam karės fronte, išmušė jį iš pozicijų ir nugrūdo kelias mylias atgal. Per dvi 
dieni paimta 25,000 sveikų vokiečių, 70 kanuolių ir daugybę karinės medegos. Rusams taipgi pradėjo sektis. Jie išmušė vo
kiečius iš Vileikos, atsiėmė nuo austrų Lutsko tvirtovę ir i 9 dienas paėmė 38,000 belaisvių. Prie Vilniaus vokiečiai netekę 

250,000 kareivių. Bulgarija norėtų eit Vokietijai i pagalbą, bet bijosi sąjungininku.

Sąjungininkai sumušė
Vokiečius.

I dvi dieni paimta 25,000 be
laisvių ir 70 kanuolių.

Pereitoj pėtnvčioj, 24 
rugsėjo, Francuzijoj sąjun
gininkai pradėjo užpuola
mąjį žygi veik visu frontu 
ir ėmė lupti vokiečius su ne
girdėtu narsumu. šampa- 
nijoj visa vokiečių armijos 
divizija likos nugrūsta dvi 
myli atgal, kuomet kita di
vizija buvo iši mšta 
mutinės apsigynimo 
ir 20 mylių fronte 
vokiečiams apkasai, 
dieni francuzai su anglais 
paėmė 25,000 sveikų vokie
čių nelaisvėn, 70 kanuolių ir 
daugybę visokių karės įtai
sų.

Tuo pačiu laiku prie Bel
gijos pakraščio prisiartino 
30 kariškų Anglijos laivų ir 
pradėjo bombarduoti Zeeb- 
ruggės uoste vokiečių sub
marinų prieplauką. Subma- 
rinai išėjo iš prieplaukos ir 
atakavo anglų laivyną, bet 
tuojaus buvo atmušti ir tu
rėjo slėpties po vandeniu.

Rugsėjo 
kronpri/cas (vyriausis kai
zerio sūnūs) pasiuntė Šam- 
panijon prieš francuzus dvi 
savo diviziji kontratakomis, 
bet jos bematant sutirpo 
prieš francuzų ugnį ir visas 
plotas likos užklotas vokie
čių lavonais. Tris kartus 
vokiečiai ėjo atakomis, bet 
kiekvieną kartą turėjo bėg
ti atgal, palikdami krūvas 
užmuštų ir sužeistų. Ir taip, 
atsiimti iš francuzų savo 
pozicijas jiems nepavyko. 
Krūvos vokiečių lavonų guli 
prieš francuzų pozicijas da 
nelaidotos.

iš pir- 
linijos 
atimta
Į dvi

27 Vokietijos

VOKIETIJA NETEKO 
JAU 20 SUBMARINŲ.
Londono laikraštis ”Mo- 

tor Ship and Motor Boat” 
sako, kad nuo karės pra
džios Vokietija neteko jau 
20 submarinų, kuomet An
glija neteko išviso tik septy
nių tokių laivų.

Laikraštis sako, kad ka
rei prasidėjus Vokietija tu
rėjo 11 submarinų atviroms 
jūrėms ir 16 pak -aščiams 
ginti. Iki 1 birželio Vokieti
ja pasistačiusi 10 naujų sub
marinų. Dabar Vokietija 
turinti ti.. 14 submarinų at
viroms jūrėms.

ZARASŲ APIELINKĖJ 
SIAUČIA DIDELIS 

MUSYS.
Petrogradas praneša, kad 

Zarasų (Novoaleksandrovs- 
ko) apielinkėj, abiem Dvins
ko geležinkelio pusėm, da
bar siaučia didelis musys. 
Vokiečiai smelkiasi pro čia 
ant Dvinsko.

BULGARIJA GINKLUO
JASI; ANGLIJA PERSI- 

GANDUS; GRAIKI
JOJ PANIKA.

j Bulgarija rengiasi kerėn 
ne juokais. Pereitoj sąvai- 
tėj ji pašaukė prie ginklo 
28-nių kategorijų kareivius. 
Gyvenantiems kitose šalįse 
rezervistams taipgi Įsakyta 
kuogreičiausia važiuot na
mo. Daugiau kaip 100,000 
bulgarų armija sutraukta 
jau Serbijos pasienije.

Šitas Bulgarijos žingsnis 
labai nugązdino Angliją ir 
Graikiją. Manoma, kad 
Bulgarija užpuls ant Serbi
jos tuojaus, kaip tik įsi- 
veržš Serbijon austrų-vokie- 
čių kariumenė, kuri jau pra
dėjo bombarduoti serbų po
zicijas visu Serbijos pasie
niu.

Sakoma, kad Vokietijos, 
Austrijos, Bulgarijos ir

Šis žemlapis parodo tą trikampį tarp Vilniaus, Vileikos ir Lydos geležinkelių, kur 
vokiečiai buvo apsupę pabėgusią iš Vilniaus rusų armiją. Numeriai 1, 2 ir 3 parodo, 
kur buvo užėjus rusams už akių vokiečių kavalerija. No. 4 parodo, kur buvo jau

kurki jos pianais esą prasi- pilkėjus kunigaikščio Leopoldo armija iš pietų.
’ mušti per Serbiją, paskui 

žengti atviru keliu per Bul
gariją ant Galipolio pussa- 
lio, paliuosuoti tenai turkų 
kariumenę, paskui persikėl

ei per Suezo kanalą ir įsi
veržti į Anglijos globojamą 
Egiptą. Taigi visos šitos 
kampanijos mieriu yra — 
užduoti smūgį Anglijai.

Tečiaus Bulgarijos val
džia prie to neprisipažįsta. 
Jinai sako, kad ji nori palai
kyti ”ginkluotą neutralite-, 
tą.” Tuo tarpu gi vesianti da 
derybas su abiem kariau- 
jančiom pusėm. Vadinas, ji 
gali da prisidėt ir prie są
jungininkų, jeigu šitie apsi
imtų jai gerai už tai atly
ginti.

Ir, kaip rodos, paskutiniai 
karės nuotikiai privers Bul
gariją rimčiau pagalvoti, 
kad nepadarius klaidos. Vo
kiečių nasisekimai Rusijoj, 
matyt, "buvo įvedę ją į tokį 
įsitikinimą, kad Vokietija 
su savo sąjungininkais lai
mės. Bet štai paskutinė
mis dienomis rusai atsispy-j 
rė ir kai kur pradėjo imti 
jau viršų. Pietinis jų spar
nas smarkiai pradėjo muš
ti austrus, atsiėmė Lutsko 
tvirtovę, apgulė Dubną ir 
varo visą gen. Mackenseno 
armiją atgal. Beto, vokie
čius pradėjo smarkiai lupti ■ Graikija. Taigi paėmus tas 
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apie 6,500.000 žmonių prieš 
j Bulgarijos 4,000.000. Sako
ma, kad Graikija jau pa- 

i šaukė 350,000 vyrų prie gin- 
Iklo. Rumunija gali pasta
tyti 6,000,000 kareivių.

Kairėj žemlapio pusėj parodytas vokiečiu feldmaršolas Hindenburgas, o 
šinėj — Bavarijos kunigaikštis Leopoldas, kuris paėmė Varšavą. Dabar abudu 
veikia Lietuvoj.

BOTAGAS ANT BULGA
RIJOS SPRANDO JAU 

GATAVAS.
Rumunija ir Graikija aiš

kiai davė Bulgarijai supra
sti, kad jos tuojaus apskelbs 
jai karę, jeigu ji, pataikau
dama Vokietijai, užpultų 
Serbiją. Francuzija paskel
bė, kad ji taipgi turi prie. 
Dardanelių didelių spėkų 
atsargoje, kurios reikalui 
esant tuojaus gali užpulti 
Bulgariją. Negana to, Bul
garijos opozicijos (priešin- j 
gų valdžiai partijų) vad ovai j 
pranešė savo valdžiai, kad Į 
Bulgarijoj tuojaus kils re
voliucija, jeigu jos valdžia 
pabandytų eiti su vokiečiais 
prieš Serbiją ir Rusiją, kuri 
visuomet buvo Bulgarijos i 
užtarėja ir paliuosavo ją 
nuo Turkijos jungo.

Taigi ant Bulgarijos 
sprando kabo didelis bota
gas ir vargiai ji drįs eiti su 
vokiečiais. Ją galėtų sumu

oti artimiausi kaimynai, bū
tent, Rumunija ir Graikija. 
Bulgarija turi tik apie 
4,000,000 gyventojų, Rumu
nija gi turi apie 6,000,000 ir 
apie pustrečio milijono turi

I

francuzai su anglais. Kaip dvi valstybes krūvoj, bus 
rodos, visa ka ’ės banga pra
deda grįžti dabar prieš Vo
kietiją. Taigi dėties dabar 
prie Vokietijos yra jau pa
vojinga. Todėl gali būt, 
kad Bulgarija ir pabijos ei
ti su Vokietijos talkinin
kais, o tuo labiau, kad jai 
tuomet grasina Rumunija 
ir Graikija, kurios stoja už 
sąjungininkus.

ZEPPELINAS BOMBAR
DAVO ŠLOKĄ.

Petrogradas sako, kad 24 
rugsėjo vokiečių orlaivis 
buvo pradėjęs mėtyt į Šloką 
(Latvijoj) bomba, bet pra-

at

de-
jie

AUSTRAI LIETUVOJE.
Paskutinėmis dienomis 

Vienos telegramose tankiai 
minima Lietuvos vardas, iš 

j ko matyt, kad Lietuvoj turi 
Į būt Austrijos kariumenės. 
•Pavyzdžiui, 22 rugsėjo tele
grama iš Vienos sako: ”Ka- • 
riaujančios Lietuvoje aust
ro-vengrų spėkos vakar pra- 

i silaužė per rusų pozicijas 
Navvajamys (gal Naujamie
sčio? Red.) apielinkėj ir pa
ėmė 900 rusų nelaisvėn.”I

ITALAI PAĖMĖ STIPRIĄ 
POZICIJĄ.

Pereitoj sąvaitėj italams 
pasisekė paimti stiprią aus
trų poziciją ant kalno Mon- 
te Caston. Italai paėmė kal
ną šturmu. Pirma jie jį ap
supo ir tokiu budu atskyrė 
nuo kitų austrų spėkų. Au
strai bandė apsupamąjį ita
lų žygį sulaikyti atkakliomis 
savo atakomis, kurios tvėrė 
nuo 17 iki 22 rugsėjo, bet vi
sas jų atakas italai atrėmė 
ir 24 rugsėjo pozicija buvo 
jau italų rankose. Austrai 
tuomet pasidaliję į daugelį 
skyrių bandė bėgti įvairiais 
keliais. Tečiaus italai suė-Į 
mė penkis austrų oficierius, 
118 kareivių, daug amunici
jos, rankinių bombų ir kito
kios sprogstamosios mede
gos.

TRJS ŽYMIOS RUSŲ 
PERGALĖS.

Į šiaurę nuo Vilniaus ir 
apie Dvinską rusams vis dar 
nesiseka, tečiaus kitose vie
tose, būtent į pietus nuo Vil
niaus, jų padėjimas pasku

tinėmis dienomis žymiai pa
gerėjo. Trijose vietose ru
sams pasisekė laimėti gana 
svarbių mušiu: Dvinsko 
šiaurėje jie atėmė iš vokie
čių Atkalos kaimą ir atrė
mė jų atakas ant Strygės 
kaimo. Netoli Vileikos ru
sai išmušė vokiečius iš ap
kasų ir paėmė daug grobio. 
Baltgudijoj jie atsiėmė iš 
austrų Lutsko tvirtovę ir 
paėmė 4.000 belaisvių. Ši
tos tris rusų pergalės, lai
mėtos veik tuo pačiu laiku 
trijose skirtingose vietose, 
labai pakėlė nupuolusį Lon
dono ūpą. Anglai tiki, kad 
šitos rusų pergalės nugąsdi
nę Bulgariją, kuri buvo jau 
pasikėlus eiti su vokiečiais.

I

VISI RUSAI Iš KINŲ 
PAŠAUKTI KARĖN.

Iš Pekino pranešama, kad 
Kinuose paskelbta caro uka- 
zas, kuriuo įsakoma vi
siems rusams grįžti namo. 
Sakoma, kad Charbine ir

Pagalios, kaip ten ištikru- dėjus rusams jį šaudyt, jis j Vladivostoke tuojaus ne- 
jų bus, tai parodys netolima tuojaus nusileido už vokie- | liks nė vieno vyro, visi bus 
ateitis. čių pozicijų. pašaukti karto.ateitis. pašaukti karto.

ĮVEDĖ VOKIEČIUS i 
KILPAS.

Kaip kada ir rusams pa
siseka vokiečius prigauti. 
Taip va pereitoj nedėlioj jie 
įviliojo vieną vokiečių pulką 
apie Čigirių ežerą į balas, 
paskui apsupo juos iš trijų 
pusių, pusę jų išmušė, o tris 
čielas rotas paėmė nelais
vėn. Amunicija, ginklai ir 
visos vokiečių įtaisos kliuvo 
į rusų rankas.

AUSTRAI BĖGA.
Petrogradas sako, kad ru

sai pasiekė jau Kovelį, kurį 
andai austrai buvo peėmę. 
Einant rusams pirmyn da 
toliaus, anstrai apleido Bro- 
dus. Bėgdami austrai ver
čia savo amuniciją į Styro 
upę.

mušys apie
Dvinską.

Didžiausis Lietuvoj mu
šys dabar siaučia apie Dvin
ską, kuri vokiečiai atakuoja 
su negirdėtu narsumu. Kaip 
rodos, Dvinskas turės pulti, 
nes vokiečiai, paėmę gele
žinkelį, prisivežė didžiąsias 
savo patrankas, prieš ku
rias neatsilaikė da nė viena 
tvirtovė. Pereitoj savaitėj 
vokiečiai jau paėmė dvi my
li rusų apkasų ties Dvinsku, 
su kuriais jiems pateko 
2,000 belaisvių ir 8 kulkas- 
svaidžiai. Vokiečiai gula 
ant Dvinsko iš dviejų pu
sių.

PRIE VILNIAUS VOKIE
ČIAI NETEKO 250,000 

KAREIVIŲ.
Musys apie Vilnių vis dar 

siaučia ir šioje valandoje jis 
da nėra išrištas. Vokie
čiams, matyt, pradeda jau 
taip nesisekti, kaip jiems 
sakėsi iš pradžios, o rusams 
dabar sekasi. Pavyzdžiui, 
apsupta rusų armija Vil
niaus gubernijoj, kurią vo
kiečiai tikėjosi suimti iki 
paskutinio kareivio, prasi
mušė pro vokiečių eiles ir 
nusinešė su savim daug kai
zerio kareivių belaisviais. 
Petrogradas oficijaliai pra
neša, kad šitoj kovoj prie 
Vilniaus vokiečiai neteko 
250,000 kareivių, skaitant 
užmuštus, sužeistus ir pa
imtus nelaisvėn. Jeigu vi
sa tai tiesa, tai gali būt, kad 
rusai vokiečius da ir sulups.

IŠMUŠĖ VOKIEČIUS Iš 
VILEIKOS.

Petrogradas oficijaliai 
praneša, kad iš Vileikos vo
kiečiai išmušti. Rusai pa
darė drąsų užpuolimą ir iš
vijo priešininką durtuvais. 
Daug vokiečių buvo paklo
ta, nes užpuolimas buvo vi
sai netikėtas. Dėl tos prie
žasties rusams ir grobio pa
sisekė daug paimti. Jie pa
ėmė 8 vokiečių kanuoles, tų 
tarpe 4 hovicerus, 7 kulka- 
svaidžius ir 9 vežimus amu
nicijos artilerijai. Paimtos 
kanuolės tujaus buvo pavar
totos prieš pačius vokiečius.

ATRĖMĖ VOKIEČIUS 
TIES MOLODEČNO.

Šioje valandoje karštas 
mušis eina palei geležinkeli 
tarp Lydos ir Molodečno. 
Petrogradas sako, kad ties 
Molodečno (žiūrėk ant žem- 
lapio No. 2,) vokiečiai likos 
atremti su dėdeliais nuosto
liais.

CHOLERA VOKIETIJOJ.
Paryžiuje gauta žinia, kad 

Vokietijoj, Brandenburgo 
provincijoj ir Dancigo ir 
Koslino apskričiuose pasiro
dė cholera.

I
Rusai atsiėmė atgal

Lutsko tvirtovę.
Pereitoj sąvaitėj Voly- 

niaus gubernijoj rusai atsi
ėmė iš austrų Lutsko tvirto
vę, pamė daug nelaisvių ir 
daug madžarų išmušė. Apie 
šitą pasisekimą Petrogra
das sako taip:

”Lutsko apielinkėj musų 
kariumenė turėjo didelį pa- 

Isisekimą. Seredos naktį (22 
rugsėjo) ji sėjo atakomis 
ant priešininko pozicijų ir 
paėmė Lutsko šiaurėje du 
kaimu: Lipovicą ir Neboš- 
ką. Beto į musų rankas pa- 

: teko 80 oficierių ir 4,000 ka- 
! reiėių su visais kulkasvai- 
džiais, virtuvėmis, telefo
nais ir kitomis karės įtaiso- 
mis. Ketvergo rytą, 23 rug

sėjo, Lutsko tvirtovė buvo 
jau musų rankose. Tą pa
čią dieną vakare mes užė- 
mėm kaimus Podgaici ir 
Krupi. Daug madžarų bu
vo užmušta durtuvai. Tru
putį augštyn nuo minėtu 
kaimų mūšiuose dėl Styro 
upės brastų mes paėmėm 
dar 1,000 belaisvių.”

MUŠASI TARP OBELIU 
IR DUSETŲ EŽERŲ.

Tarp šitų ežerų rusai su
sirėmė su vokiečiais perei- 
toi pėtnvčioj, 24 rugsėjo. 
Vokiečiai dideliais būriais 
norėjo prasilaužti pro čia 
prie Dvinsko, prie kurio jie 
dabar traukia būrys paskui 
būrio visais galimais keliais. 
Bet rusai jiems čia užkirto 
kelią ir dabar tarp Dusetų 
ir Obelių ežerų eina musys.

GELEŽINKELIS TARP 
ROKIŠKIO IR EKEN- 
GRAFENO PERKIR

STAS.
Berlynas praneša: Ant 

kairiojo Dauguvos kranto, 
tarp Fridrichštato ir Jakob- 
štato, rusai keliose vietose 
išmušti iš pozicijų. Toliaus 
į pietus rusų kariumenė ven
gia susirėmimų. Bėgančius 
rusus besivydami, vokiečiai 
pasiekė geležinkelį tarp Ro
kiškio ir Ekengrafeno, kurį 
tuo jaus ir perkirto. Dabar 
apie Rokiškį verda kova.

I 9 DIENAS RUSAI PAĖ- 
* MĖ 38,400 BELAISVIŲ.

28 rugsėjo atėjo iš Petro
grado pusiau oficijalė žinia, 
kad tarp Lutsko ir Kremne- 
co nuo 14 iki 22 rugsėjo ru
sai paėmė dvi kanuoli, 79 
<ulkasvaidžius ir 26,400 be- 
aisvių. Paskui į dvi sekan

čias dienas jie paėmė da 
12,000 belaisvių. Tokiu bu- 
du į 9 dienas rusai paėmė 
38.400 austro-vengrų.

Telegrama iš Kijevo sako, 
kad per dvi pastarąsias sa
vaites per tą miestą išvežta 
Rusijos gilumon 60,000 auš
rų-vokiečių kareivių ir 1,500 
•ficierių.
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UŽPUOLIMAS ANT DAR
BININKŲ LAIKRAŠ
ČIO REDAKCIJOS.

Nesenai telegramos sakė, 
kad Anglijoj policija už
puolė darbininkų laikraščio 
"Labour Leadtr” redakciją, 
padarė kratą ir konfiskavo 
daug raštų. To užpuolimo 
priežastimi buvę tas. kad 
"Labour Leader” palaikė ai
škiai priešingą karei pozici
ją ir nuolatos nurodinėjo, 
kad žmonės šitos karės ne
nori. Taip esą netik Angli
joj, bet ir kitose kariaujan
čiose šalise. Vienam pasku
tiniųjų savo numerių ”La- 
bour Leader” išspausdino il
gą straipsnį, kur buvo išpa- 
rodyta, kaip Anglijos 
džia muilina žmonėms 
nuolatos tvirtindama. 
Rusija da nesumušta, 
visi gyventojai tenai

v 1 • • _

vai-' 
akis, I 
kad I 
kad 

stovi 
už carą kaip vienas vyras ir 
visi esą pasiryžę kariauti 
tol, kol vokiečiai bus visiškai 
sutriuškinti. ”Labour Lea
der’’ faktais parodė, kad l 
taip visai nėra, kad Rusijoj 
kįla amunicijos fabrikuose 
streikai ir prasideda jau re-' 
voliucija. Už tai policija tą i 
laikraštį ir užpuolė.

Kaip tas užpuolimas išro
dė, apie tai dabar gavom pa
tirti iš "Rankpelnio,” kuris; 
rašo:

"Vakare. rugpiučio 17 d.,
kuomet ’Labour Leader’ jau 
buvo rengiamas į spaudą, a- 
pie 40 policistų ir detektivų: 
užpuolė redakcija. įsiveržė į 
jos vidų ir pareikalavo admi
nistratoriaus Edgar \Vhite- 
ley. Išklausinėjo visokių 
smulkmenų. Po to užstojo 
duris ir ėmė krėst visus kam
barius. Viską išvartė, išgrio- 
zdė. Neaplenkė nė redakci
jos departamento, nė knygy
no, nė spaustuvės kambarių. 
Administratoriaus E. \Vhite- 
ley ir redaktorius A. Fenner 
Brockvvay liuosai davė polici
jai krėsti visur, kur tik ji no
rėjo. Policija iš-pat pradžių 
pasisakė, kad ji turinti įga
liojimą daryti kratą nuo au
kštesnės valdžios.” 
Kiek tik rado raštų apie | 

karę ar militarizmą, 
konfiskavo. Rado spausdi
nant atsišaukimą į viso pa
saulio moteris "To the Wo- 
men of the World” ir jį kon
fiskavo: konfiskavo net ir 
tas raides, kuriomis atsišau
kimas buvo sustatytas. Ki
ti konfiskuoti raštai esą šie:

"Labour Leader" 5 rug
piučio numerio 127 egzemp
lioriai ir 12 rugpiučio 370 
egzempliorių: knygutės:
"British Militarizm" 2.576 
egz., "Nationality and Pat- 
riotism” 2.540 egz., "Causes 
of the War" 75 egz. ir po 
vieną egzempliorių kitokių 
raštų, kur tik buvo kas nors 
apie karę rašyta.

Tą pačią dieną policija ir 
detektivai padarė kratą ir 
vyriausiam Neprigulmingos 
Darbininkų Partijos ofise. 
Londone. Tenai konfiska
vo "Socialist Revietv," Par
tijos manifestą prieš karę ir 
daug kitokių raštų.

Laikraščio "Labour Lea
der" redaktorius ir admini
stratorius pašaukti teisman.

visus
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KAIP VOKIEČIAI VALDO 
UŽIMTĄ LIETUVĄ.

Užimtoj Kauno guberni
joj vokiečiai Įvedė ne kari
nę, bet civilę valdžią, ir val
do šalį apskričiais, taip kaip 
ji buvo padalyta rusų.

Apie tai mums praneša 
"Dabartis,” ką tik pradėjęs 
eiti Tilžėje naujas laikraštis, 
kurio redaktorium-leidėju 
pasirašo žinomas kaizerio 
šalininkas d-ras Steputaitis. 
Jisai rašo taip (kalbą palie
kam prūsišką):

''Užimtoj Kauno guberni
joje vokiečiai įtaisė civilinį 
Lietuvos valdymą pagal bu
vusius Rusu apskričius Tel
šiai, Šiauliai. Raseiniai ir 
Kaunas. Civilinis valdymas 
turi tą uždavimą. kad atitai
syti ramumą ir suteikti užim
tuose kraštuose gyventojams 
sargybą bei pagalbą, kad pa-

dėti ir taip karo padarytas 
, blėdis galint pašalinti.

"Civilinis valdžios vadas, 
kunigaikštis Francas Juoza
pas von Isenburg-Bristein. 
turi savo darbavietę tuom 
tarpu Tilžčje. Kaipo vietiniai 
valdininkai veikia apskričio 
viršininkai. Tuom tarpu ap
skričių valdymas yra paves
tas šiems ponams: valdžios 
patarėjas ritmeistras Mg!1 
Kretingos apskrityje, majo
ras Spielberg Viežaičiuose: 
ritmeistras von Schierstadt 
Plungėje; valdžios patarėjas 
hauptmanas Pauly Soduose; 
valdžios patarėjas hauptma
nas von Rautenberg-Garczy- 
nik Telšiuose; ritmeistras 
Lutta Naumiestyje; valdžios 
patarėjas hauptmanas von 
Hake šileliuose; valdžios as- 
sesorius oberleutnantas Dry- 
ander Varniuose; valdžios 
asesorius leutnantas grafasj 
Matuschka Kelmėj; valdžios 
asesorius von Devitz Triš-: 
kiuose; valdžios patarėjas 
hauptmanas von Morenhof-j 
fen Šaukėnuose: hauptmanas 
Voitgel Tauragėje; oberleut
nantas von tVakdorf Rasei
niuose. Rietavoj pirminin
kas tuom tarpu dar nepaskir
tas.

"Po viršininko pareina žan
darai. kurie atlieka policiją 
apskričiuose ir vaito darbus | 
kaimuose, kur senieji kaimo 
valdJnininkai yra pabėgę ar-Į 
ba šiaip nebeveikia. Aptari
mui svarbesniųjų reikalų įtai
sė ypatiškas pasikalbėjimo 
valandas.

"Musų tautiečiams tegali-1 
me jųjų pačių labo dėl patar
ti. kad geidimais ir pasiguo-, 
dimais atvirai kreiptųsi į Vo
kiečių valdininkus ir vokiečių ) 
parinktiemsiems 
tų. Tokiu budu 
įvykti naudingas 

bei darbas.
regimai Lietuvos gyven- 
ukiškus reikalus pažin- 
jiems padėti.”

mas 
nori 
toju 
ti ir

nesipriešin- 
tik tegali 
sugyveni- 
Vokiečiai

Jeigu taip, tai mes reika
laujam, kad tas užmetimas _____
"Keleiviui" butų iš SLA. is- partijos” 
torijos išbrauktas. Mums1' ‘ 
rodos, kad musų reikalavi
mą turėtų paremti ir risi iš
mintingi SLA. nariai, nes 

Ijų organizacijos istorijos 
teisingumas jiems turi dau
giau rūpėti, negu kam-nors 
kitam. Nes kokia gali būt 
garbė organizacijai, kuri 
išleis savo pinigais oficijalę 
savo istoriją, kur ne organi
zacijos praeits aprašyta, bet 
kandžiojami ir šmeižiami 
tai Jokubyno, tai Astrams- 
ko ypatiškai neapkenčiami 
laikraščiai ir žmonės? Ko
kia garbė iš to organizaci
jai ir kokia nauda iš tokios 
istorijos? Juk jai niekas 
netikės, nes ji meluoja.
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BAIMĖS PRIEŽASTIS.
Brooklyno "bepartyviškos 

organas išgirdo, 
kad prie So. Bostono tauti- 
ninkėlių organo ketina at
važiuoti p. Rimka, ir persi
gando. "Kova” tai paste
bėjus sako:

"Baimė gal ir ne be pama
to. Nes matyt, kad p. Rimka 
mažiau kopijuos 'Vienybės 
Liet.’ peržvalgas.” 
Mat iki šiol So. Bostono 

tautininkų laikraštėlis per
spausdindavo visas brookly- 
niškio organo peržvalgas.

Kaip Rusai apleido 
Varšavą.

TURBUT NĖRA FAKTŲ.
Į "Keleivio” reikalavimą, 

kad SLA. istorijos autorius 
parodytų, kokiam "Kelei
vio" numeryje jis matė prieš 
SLA. organiziciją ką nors 
šlykštaus, atsakymą duoda 
"Tėvynės” redakcija. Ji ra
šo:

"Į 'Keleivio’ reikalavimą' 
nurodyti numerį, kuriame yra 
tilpę kas-nors šlykštaus apie 
SLA.. kaipo apie organizaci
ją. ar apie jos valdybą, mes 
nesiimame, nes gal būti ‘Ke
leivyje’ ir nebuvo tokių daly
kų. kurie butų šlykščiais vi
siems. t. y. tokių, kuriuos ii 
pats 'Keleivis’ šlykščiais pa
vadintų. Juk ’de gustibus 
non ėst disputandum.’ Bet 
‘Keleivio’ ginamoje 'Kovoje’ 
yra buvę dalykų, kuriuos ir 

(taip

šlyno, kad ir sudeginto, ne
gu prie svetimų palocių. 
Reikia imtis prie darbo, pa
statyti grįčią, užarti laukus, 
kad kitiems metams butų 
duonos, tai vis neprapulsim. 
Iš aukų Varšavoj negyven- 
si...

Miesto gatvėse vokiečiai 
tuojaus išlipino pranešimus, 
kad už sugadinimą telegra
fo ar telefono kaltininkai 
bus baudžiami mirtimi. Jei 
kaltininkų negalima bus su
rasti, atsakys miesto gyven
tojai. Pranešimai atspaus
dinti vokiečių, lenkų, fran
cuzų ir rusų kalbomis.

"Goniec Paranny" rašo, 
kad rusams besitraukiant iš 
Pragos žmonės turėjo ne
paprastų linksmybių. Ka
reiviai suleido žmones į Pe
trogrado ir Terespolio gelž- 
kelių stotis ir pasakė: "Be- 
rite, čto ugodno" (imkit, 
kas patinka). Minia vyrų 
ir moterų tuojaus šoko į vi
sas puses ir viską pradėjo 
versti ir laužti. Nuplėšta 
net lentos nuo sienų, išlauž
ta duris, išimta langai, o 
kada jau nieko daugiau ne
buvo, pradėta laužti ir dra
skyti grindis. Žmonės vil
ko namo lentas, adverijas ir 
kitokius daiktus, kalbėda
mi: ”Bus nors pečių kuo iš- 
kurint." Iš stočių liko tik
tai pliki murai.

arklys gali iššokti. Jais va
žiavo rusų oficieriai.

Tuo tarpu pasigirdo bai
sus sprogimas. Daugelyje 
namų išbirėjo skambėdami 
langų stiklai, nors jau nuo 

, kelių dienų buvo įsakyta lai
kyt langus atdarus.

Oras sudrebėjo taip stip
riai, kad žmonės gatvėse bu
vo stumte pastūmėti.

Net "Kurvero Narodovvo" 
redakcijoj iškrito iš langų 
tris stiklai, nors langai iš
eina Ožkų (Kozia) gatvėn.

Už valandėlės pasigirdo 
taip-pat stiprus sprogimas 
antras, trečias ir ketvirtas.

Žaibo greitumu aplėkė ži
nia, kad rusai, pasitraukę 
už Vislos, išmetė į padanges 
visus tiltus.

— Išsipildė!
Susinešimas Varšavos su 

Praga jau pertraukta. Da
bar jau nebuvo mažiausios 
abejonės, kad rusai iš Var
šavos visiškai pasitraukė už 
Vislos.

— Kas dabar bus? — tei
rautasi.

Kas bus dabar? Kasgi ga- 
ĮIi tai žinoti?

Valandai nepraėjus, ve
žėjai važiuodami nuo Moko- 
tovo pradėjo pasakot, kad 
vokiečiai jau Mokotove.

Šitie paskalai tuojaus išsi
pildė.

Įvairiomis gatvėmis, iš- 
pradžių lengvomis brikelė
mis, paskui dviračiais, paga
lios raiti pradėjo važiuoti 
vokiečių būriai.

Buvo 7 valanda ryto, ka
da pro Mickevičiaus pamin
klą prajojo tris vokiečių rai
teliai, o paskui jų, kiek to
liau, pėstininkai su kulka- 
svaidžiais.

Už pusės valandos vėliau 
prie miesto rotužės atsisto-j 
jo jau vokiečių sargyba, o 
da truputį vėliau Maršalkos 
gatvėj ir kitose pasirodė jau 
tirštos vokiečių eilės.

Varšava užsilaikė ramiai 
visą dieną. Niekas neper
traukė savo užsiėmimo, 
kaip kad mieste nebūtų nie
ko svarbaus atsitikę.

Nuo 8 valandos ryto mie
sto gatvėmis pradėjo jau 
vaikščiot tramvajai ir visi

Apie Varšavos evakuaci
ją rašo Varšavoj leidžiamas 
"Kuryer Narodovvy” taip:

Pasakyta valstybės du
rnoj ministerio kalba jau 
prirengė musų mintį prie 
galimo rusų kariumenės iš 
Varšavos pasitraukimo.

Matėm, kaip visi valdinin
kai apleidžia miestą su savo 
šeimynomis, matėm tūks
tančius vežimų, vežančių jų 

i daiktus.
Žinojom, kad išvežta val

stybės bankas, kad pabėgo 
privatiniai bankai; žiūrė
jom, kaip iš rusiškų firmų 
krautuvių po valiai vežė dai
ktus laukan; matėm, kaip 
po valiai buvo likviduojami 
visi rusų piniginiai ir ko- 
mercijiniai rekalai Lenkijoj.

Utarninke, 3 rugpiučio 
vakare, mieste pradėta sau 
pasakot jau apie liuosą kė- 
limąsi rusų kariumenės už 
Vislos. Matyta išvažiuo
jant vežimai, kuomet pėsti
ninkai aiškiai traukė per sa
vo tiltus už Vislos.

Buvo taipgi sakoma, kad 
po pietų išvažiavo jau ir šta
bai.

Seredoj, 4 rugpiučio, mie
ste jau labai mažai tesimatė 
rusų kariumenės žmonių; i

PRADĖJO MINĖTI LIE
TUVOS VARDĄ.

Praėjo metai karės, daug 
buvo mušiu Lietuvoje, bet 
telegramose niekados nebu
vo paminėtas Lietuvos var
das.

Bet dabar Įvyko didelė 
permaina. Kaip tik vokie
čiai užėmė Lietuvą, Lietu
vos vardas anglų laikraš
čiuose matyt beveik kasdie
na. Berlynas ir Viena, pra
nešdami apie nuotikius Lie
tuvoje, visuomet savo tele
gramose ir pažymi, kad tai 
atsitiko Lietuvoje. Petro
gradas gi niekados to neda
rydavo.

RAŠO ANGLŲ LAIKRAŠ
TY APIE "RAUDON- 

RANKIUS.
Šiomis dienomis 

prisiųsta iškarpa iš ’AVater- 
bury Republican." kur ran
dam ilgoką straipsnį, užvar
dintą: "Is there a Red-Hand 
Organization amongst our 
Lithuanians?” kas reiškia: 
ar yra raudonrankių orga
nizacija tarpe musų lietu
vių? Po tuo straipsniu pa
sirašo vietos lietuvių socija
listų kuopos komitetas: P. 
Motiečius, A. Bastutis ir Y. 
Žemaitis.

Jie rašo tenai:
"Mes čia bandysime išaiš

kinti priežastį ir nurodyti 
šaltinius, iš kur paeina tie 
skandališki paskalai apie bu
vimą lietuvių tarpe raudon
rankių organizacijos. Apie 
ją buvo nemaža rašyta kai- 
kuriuose tVaterbury’o ir New 
Britaino laikraščiuose. Tokie 
paskalai įžeidžia ne vien tik 
lietuvių socijalistus. bet abel- 
nai visus lietuvius.”
Tų biaurių paskalų šalti

nį jie išveda iš lietuvių par- 
tijinės neapykantos. Jie 
sako:

"Tarp lietuvių dabar yra 
tris partijos, būtent: katali
kai. tautininkai ir socijalistai. 
Iki 1905 metų opozicijoj bu
vo tik dvi taip vadinamų par
tijų — katalikai ir tautinin
kai. Socijalistai tuomet vei
kė su tautininkais krūvoj, 
kaipo viena partija, bet ilgai
niui vieni kitiems pasidarė 
taip nepakenčiami, kad turė
jo persiskirt.” 
Persiskyrus prasidėjo ko

va. Kokiais nešvariais įran- 
| kiais tautininkai pradėjo 
prieš socijalistus kovoti, 
viršminėto straipsnio auto
riai nurodo anglų laikrašty
je šitokį pavyzdį:

"Pasinaudodami iš silpna
pročio jauno vaikino, Konko- 
iausko vardu, jie paleido pa
skalą. kad jie sugavo Socija
listų Sąjungoj šnipą. Vėliaus 
paaiškėjo, kad vienas iš su
manytojų tos pasakos buvo 
tautininkas Mikelionis iš Wa- 
terbury...

"Kada likos užmuštas kun. 
žebris su gaspadine. tautinin
kai ir katalikai tuoj paskelbė 
savo laikraščiuose ir per pa
mokslus. kad ta žmogžudys
tę atliko socijalistai.” 
Bet suimti žmogžudžiai 

patįs pasisakė, kad su soci- 
jalistais jie neturi nieko 
bendro. Tuomet ir prasi
manyta pasaka apie "rau
donrankių" draugiją, ku
rion pradėta maišvti socija
listai.

Įdomiausia esą tas, kad 
kaip tik kas-nors apie tą 
skandalą tilpdavę New Bri
taino "Čourant’e,” Water- 
burio tautininkai visuomet 
gaudavo tą numerį ir rody
davo jį visiems saliunuose. 
Tas narodo, kad jie iškalno 
jau žinodavo, kad tam laik
raštyje bus kas-nors rašyta 
apie raudonrankius. Todėl:

"Mes ir esam priversti ti
kėti. kad pasaka apie Konku- 
lauską ir apie raudonranki'i 
draugiją išėjo iš to paties šal
tinio.”
Ant galo autoriai lietuvių 

socijalistų kuopos vardu 
protestuoja prieš šmeižimą 
lietuvių vardo.

Waterburio draugai labai 
gerai padarė, kad paaiškino 
anglams dalyką.

▼CĮ •*
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TIKRI "SOCIJALISTAI."
Brooklyno Grandstryčio 

organas rašo pats apie sa
ve, kad jis —

99
„.s — . . . ,

...nebuvo ir nėra priešin- retai net oficierius kur pasi 
gas socializmui.bet yra prie- rodė; tik kur-nekur pras
— ’cicilikams’ ir su jais ka
riauja.”
Iš to išeina, kad tikrais

muko kariškas automibilius 
Pragos link.

_________ 7 ___ _____ Visam mieste kalbėta apie 
"socijalistais”’vra"tik tokie sudeginimą Pruškovo. Pia- 
žmonės, kaip p. Sirvydas ir į sečno ir daugelio sodžių.
• •— į Kok’tipą laiku rnip^tn nip-
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Ką reiškia bilijonas dolerių.

pats ’Kel.’ pripažins 
manome) šlykščiais.” 
Neteisybę "Tėvynės" 

dakcija sako. "Keleivis" 
apie "Kovą” nieko nesakė, 
nes ji pati gali už save kai-< 
bėti. Mes reikalavom priro- ; 
dymų tiktai sulyg "Kelei- į 
rio.” "Tėvynė” gi mum= 
atsako, kad "Kovoj" buvę j 
kas ten šlykštaus. Bet už į 
tai juk negalima kaltint Į 
"Keleivį." O SLA. istorija; 
jį kaltina. Ir mes esam įsi
tikinę, kad tas kaltinimas 
vra be pamato, nes, kaip sa-1 
kėm, sykį mes jau sugavom 
tos "istorijos" autorių 
luojant. Jis parašė. 
Gegužis su Michelsonu 
kinę per savo "Keleivį" bu- Į 
vusį anuomet "Tėvynės" re
daktorių Jokubyną, kam tas 
atėmė iš jų "Tėvynės’’ spau
sdinimą ir padavė kur pi
giau, sutaupydamas tokiu 
budu organizacijai po 320 
kas sąvaitė. Ištikrujų nie
ko panašaus nebuvo ir "Ke
leivis" tuomet prigulėjo vi
sai kitiems žmonėms, bū
tent A. Žvingilams.

Tas jau parodb, kad SLA. 
"istorijos” autorius rašo sa
vo veikalą be faktų. Kas 
jam ant seilės užėjo, tą jis 
ir tepa. Ir todėl pamatę jį 
dabar vėl darant mums sun
kų užmetimą, buk mes pri
rašydavę prieš SLA. šlykš
čių dalykų, mes pareikala- 
vom, kad jisai mums nuro
dytų tą "Keileivio” numerį, 
kur jis tuos šlykštumus ma
tė. "Tėvynės" redakcija da
bar prisipažįsta, kad priro- 
dyt to negalima.

re

nie
kad 
nie-

Nakties laiku miesto pie- 
tokiais tuose visas dangus buvo 

žmonėmis tasai organas ne- raudonas nuo gaisrų. Degė 
kovoja. ' | viskas, kas tik sudegti galė-

jo — paliko tik pliki murai, 
tai šen-tai-ten minų išvar
tyti.

Per pietus jau pertraukta 
tramvajų komunikacija su 
Praga (Varšavos priemies
tis už Vislos, kur rusai pasi
traukė. Red.). Kas iš pra- 
giečių buvo Varšavoj, 
tramvajais jau nebegalėjo 
sugrįžti namo. Vakare per
traukta jau net ir pėsčias 
judėjimas.

— Tiltai bus išmesti į pa
danges — kalbėjo žmonės 
visam mieste.

Tas sukėlė didesnį nera
mumą Varšavoj. 6 kada 
apie 7 valandą vakare su
stojo visi tramvajai ir gat
vės visiškai ištuštėjo, nedrį
so vaikščiot nei ir gatvinės 
moteris, kurios paskutnėmis 
dienomis buvo užpludusios 
geresnes gatves.

Kavinėse ir cukrinėse, ku-' 
rios iki šiol taip skaitlingai 
buvo lankomos, dabar visai 
maža buvo žmonių, o ręsto-; 
ranuose visai tuščia.

Apie 11 vai. vakare mies
tas išrodė kaip išmiręs.

Tą pačią valandą staiga 
petraukė savo veikimą ir ru
sų kariškoji cenzūra, nors 
valanda prieš tai buvo įsa
kyta, kad ant rytojaus laik- f 
raščiai turi prisiųsti savo 
nuotraukas 11 valandą prieš 
piet.

Kas-nors jau atsitiko, bet 
kas? Apie tai, supranta
ma, negalėjo žinoti nė vie
nas laikraštininkas.

Apie 12 vai. naktį tvirto
vės link pasirodė didelės 

į liepsnos.
Pradėta šaukti: Tvirtovė 

dega!
Maža kas tą naktį miego

jo. nes kiekvienas tikėjosi 
mirties.

Policijos sargyba apleido 
savo rietas, kurias užėmė 
Piliečių Sargyba.

Vienam restorane iki pu
siaunakčiui dar lėbavo ke
liatas jaunų rusų oficierių. 
Jie liepė dar užgriežti ma
zurką "Jeszcze Polska nie 
zginęla" — bet su tuo nesu-; 
tiko savininkas viešbučio.

Ket vergo rytą, 5 rugpiu
čio, dienai brėkštant dar 
matyta vežimus, lekiat lin-1

ir visa jo "bepartyviška par
tija,” nes tik su

"LAISVĖ” SUTINKA SU 
”V. LIET.” TAIKYTIES. 
"Naujienos” rašo:

”Iš tikrų šaltinių patyrė
me. kad ir 'Vien. Lietuvnin
kų’ ir ‘Laisvė’ išreiškė norą 
neiti į valdžios teismą. Vie
nas žmogus kreipėsi prie tų 
laikraščių, klausdamas, ar 
juodu nesutiktų užbaigti sa
vo ginčus trečiųjų teismu, ir 
iš abiejų jisai gavo pritarian
tį atsakymą.” 
Lyg ir nesinori tikėti.

RAŠYTOJŲ DRAUGIJA.
Chicagoj Įsikūrė lietuvių 

rašytojų draugija, arba, tei
singiau tariant, pirmutinė 
tokios draugijos kuopa. Kol 
kas prie jos prisidėjo Ama
las, Grigaitis, Lalis, Jurge
lionis, Jurgelionienė. Vit
kauskas ir Rimka. Tikima
si ir daugiau kuopų susilau
kti. Prie draugijos gali pri- 
gulėt ir pavieniai. Įstojant 
reikia įmokėti 31.00, o pas
kui po 25c. kas mėnuo. 
Draugijos tikslas: a) stovė
ti laikraštininkų ir rašyto
jų profesijos reikalų sargy
boje; b) didinti ir tobulinti 
savo narių dvasios pajiegas.

Linkime rašytojų draugi
jai kuogeriausios kloties.

i

Jis mirė apleistas visų. 
Bakūžėj šaltoj, ant grindų; 
Pabaigęs gyvenimo kelią. 
Karšinamas skurdo-brolelio. 
Ilsėkis ramybės sapne. 
Neturto ir vargo sunau; 
Skriaudėjai nedrįs jau karste 
Tave persekioti daugiau. 
Gyvendamas alkį kentei, 
Dangsteisi skurliais, badavai; 
Maldų glėbius Dievui siuntei, 
Bet mylistų jo negavai. 
Turi dabar savo namus, 
Nebaisi tau ponų galybė; 
Lentų karstas ir kapas gilus, 
Tai tavo visa nuosavybė. 
Pakirto beširdė mirtis, 
Į šaltąjį kapą nuvarė; 
Kraujuota ranka kapitalo 
Be laiko gyvybę išvarė. 
Ir ilsis vargdienis ramus, 
Tarp beržų tyliam kapinyne; 
Aprauda jį vėjas gailus, 
Bučiuoja kas rytas Aušrinė.

Vardunas.

I

I; _
vaikščiot tramvajai ir 
jie buvo pilni žmonių, 
užimtos visos.

Ant šaligatvių tai šen-tai 
Dorožkos (brikos) buvo 

ten tvėrėsi eilės žingeiduo- 
lių, kurie sustoję žiurėjo Į 
maršuojančius vokiečių ka
reivius.

Žiūrėtojai buvo visai ra
mus.

Ir nestebėtina! Per išti
są karės metą varšaviečiai 
priprato prie visko, o ypač 
daug ko pasimokino, nors 
paprastai yra sakoma, kad 
lenkas negali nieko išmokti.

Buvo tai tik nepageidau
jamas apsireiškimas.

Ketverge nuo pat ryto iki 
vėlyvai nakčiai Pragoj, kur 
persikėlė rusai, baubė ka- 
nuolės ir tarškėjo kulka- 
svaidžiai. Jiems atsakinėjo 
vokiečių (kulkasvaidžiai iš 
Varšavos. Šaudytasi sker
sai Vislos.

Krakovo priemiestyje ir 
Bernardo gatvėje buvo už
mušta keliatas Varšavos 
gyventojų.

Iš Pragos kilo debesiai 
durnų, bet per šaudymą ne
galima buvo išeiti aikštėn, 
kad pamačius, kas tenai de
ga. Buvo kalbama, kad su
degė dalis Pragos ir Šmulio- 
vizno.

Jau ketverge, 5 rugpiučio 
po pietų, gatvėse Maršalko- 
vska, Jerozolimska ir Ujaz- 
dovska pasirodė padegėlių 
kaimiečių vežimai, prikrau
ti naminių padargų. Kai- 
kurie jų vedėsi su savim tai 
arklį, tai karvę.

Jie traukė linkui vartų.
— Kurgi važiuojat? — 

klausiam.
— Ogi namo...
— Juk, kaip rodos, Varša

vos apielinkėse viskas su
deginta...

___ ___________, _____ __ , — Teisybė. Bet visgi 
kui Kerbedžio tilto kiek tik smagiau būti ant savo šiuk-

Sąjungininkų komisija 
dabar rūpinasi Amerikoj 
gauti bilijoną dolerių pasko
los. "The American Socia- 
list” nurodo, kad už tuos pi
nigus galima butų Ameri
koj nupirkti:

20.000.000.000 kepalų duo
nos.

9.090.909.000 galionų ga
zolino.

200.000.000 porų čeverykų. 
4.000.000.000 porų pančia- 

kų.
2.000.000 kvortų pieno. 
-5.000.000.000 vyriškų mar

škiniu po $2.
2.000 submarinu po $500,- 

000.
166.666.666 tonų minkštos 

anglies.
Galima užlaikyti per ištisus 

metus 1.602.564 šeimynas, 
mokant kiekvienai po $12 sa
vaitei.

Galima užmokėti už metus 
2.000.000 mokinių mokslo.

Galima nupirkti 2000.000 
namu po $5.000.

Galima nupirkti 2.500.000 
automobiliu.

20,000,000.000 svarų cuk
raus.

200.000,000 bačkų miltų. 
1,000.000.000 porų vaikų 

čeverykų.
13,333.334 karvių po $75. 
22.000.000 pundų bovelnos, 

skaitant po 10 ir pusę centu 
už svarą. Tai butų daugiau 
bovejnos. negu Amerika gali 
užauginti.

200.000 orlaivių po $5,000. 
4,000.000,000 tuzinų kiau

šinių, skaitant po 25c. už tu
ziną.

40,000.000 siutų drabužių, 
skaitant po $25 už siutą.

5,555.555.550 svarų gata
vos jautienos.
Bet Anglijos valdžia iš

leis šitokius pinigus karės 
reikalams i 50 dienų, skai
tant po 320,000,000 kiekvie
nai dienai.

"Keleivis” katalikiškesnis.
— Kas So. Bostono kata

likų laikraštyj yra kataliki
ško?

— Gi katalikiškas pasvei
kinimas: "Tegul bus pa
garbintas Jėzus Kristus." 
— O daugiau nieko?...

— Na, tokiu budu "Kelei
vis” yra kur kas katalikiš
kesnis, nes Maikio tėvas su
sitikęs Maikį daug garsiau 
"pagarbintą’* pasako.

Velnių Ponaitis.
♦ ♦ ♦ 

Nenori taikos.
Rusija, Francija, Italija, 

Belgija ir Serbija šaukia 
kad jos nenori taikos, tą pa
tį sako Vokietija, Austrija, 
ir Turkija. Gerai, abidvi 
pusės užganėdintos, sutin
ka, tad kokiem perkūnam 
dar mušties?

„I

Fritzas.
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mas rojaus darže. Žinoma, 
Dievas kambarių neturi 
daugel, visi guli viename, be 
skirtumo lyties ir luomų; 
visi lygus "Dievo burdingie- 

jriai.
Naujas monarchas, mie

godamas jaučia, rodos, tuks- 
tantįs gražiausių ir meiliau- 
sių merginų glaudžiasi apie 
jį. Tartum laimingiausią 
gyvenimo dalį praleidžia 
nuo gyvenimo valandos, iki 

130 metų amžiaus pragyven
tų. Prieš šitą jausmą ir 
saldų sapną visas prabėgu
sios jaunų dienų linksmybės 
nublanksta. Mat vasaros 
saulutė savo naują burdin
gierių glostinėja.

Pabudęs, žiuri, kad likęs 
Įsu tėvų duotu "Union suite,” 
pasirodo, kad tas saldžiausis 
jausmas ir sapnas apvylė. Į 
Pamatė pats save, jog nuo
gas, kaip Adomas rojaus 
darže po nuodėmės papildy
mo.

Taigi farmeris neišlaikė 
"monarchų” egzamino: pa
bėgo vėla ant farmos, nei 
ponui Dievui už burdą ne
mokėjęs.

Dar yra ir kitokių atsiti
kimų. Viena "kacutė” buvo 
pabėgus nuo savo vyro, vai
kus buvo išmėčius po mies
tą: du didesniu paliko pas 
lietuvius, o vieną 8 mėnesių 
buvo primetus senai vokiet- 
kai, sakydama: eisianti į tu
pyklą, tokiu budu pasiliuo- 
savo nuo vaikų ir likus kaip 
"čysta” panelė, rengėsi bėg-j 
ti su 19 ar 20 metu vaikinu..

Po miestą besislapstant, 
vaikinas gavo susipešti ir li
ko areštuotas, ji-gi pabėgo 
viena. Tik ant nelaimės, ne
daug pinigų turėjo — apie 
$50.00. Už poros savaičių 
gauna vyras laišką, su pa
siūlijamu: "jei nori, — su- 
grįžšiu.” Vyras taipgi per 
porą savaičių išsiilgo, pa
siuntė tikietą daugiau kaip 
už $8.00. Sugrįžo. Turbut 
ta daugiaus nebėgs; niekas 
dykai duonos neduoda.

Antros poros pabėgo vy
ras, bet tas jokių pasiulyji- 
mų nesiunčia, matyti, pa
kantresnis.

Dar vienas svarbus daly
kas, bet ir riebus. Tatai gal 
kunigai su šnipu Malinaus- 
kiu išrišti tik galėtų. Tarpe 
dviejų ypatų kilo riaušės. 
Nežinia, katras kaltas, nei 
už katrą užtarti, už "kūmu
tę,” ar vaikiną. "Kumutė" 
kaltina vaikiną, buk tas iš-

SPRINGFIELD, OHIO. 
Banditai. "Monarchų” par

tija. Pabėgėliai.
Koki tai anglų banditai 

apiplėšė, įsi vežę į mišką, tū
lą lenką.

Buvo taip.
Rugpiučio 14 d. lenkas, 

gavęs algą, už sąvaitę dar
bo, sumanė pasivažinėti, 
įnėjo po No. 12 N. Fountain 
avė. smuklėn ir suradęs sau 
lietuvį sėbrą, pradėjo vai- 
šinties. Besivaišinant, pri
sidėjo du nep ’įstamu ang
lu: išsigėrus po kelis ypus, 
jau apie 11 vai. nakties, an
glai ėmė vaišingą lenką ii 
lietuvį kviesti važiuot su 
jais į kitą smuklę — jie už- 
fundysią. Lietuvis nesuti
ko, bet lenkas — co to zna- 
czy, panie — sėdo su anglais 
į bričką ir nuvažiavo!

Tiedu anglu nevažiavo 
prie jokios smuklės, bet lei
dosi iš miesto. Kol išvažia
vo iš miesto, bovijo malo
niai. visokiais prižadėji
mais. Kada išvažiavo iš 
miesto, tada jau pasiėmė 
lenką stipriai už sprando ir 
pradėjo grasinti. Vežėsi 
kokias 8—10 mylių, prie ko
kios tai giraitės, kurioj bu
vo mažas butas. Pasiėmė 
lenką iš vežimo. įsinešė į tą 
trobelę, pasiguldė ant dide
lio stalo ir iškraustė visus ! 
kišenius, iščiupinėjo visų 
drapanų mažiausias siūles, į 
manydami rasti daug pini
gų pas senį. Rado tik apie 
$1.50 ir peilį, viską pasiėmė.. 
Tarėsi užmušti tuojaus, ne
palikti gyvo, bet kiti patarė, 
kad yra per girtas, nieko ne
atminsiąs. Lenkas sakosi 
gulėjęs kaip avinas negyvas 
ant stalo. Bet išeidami iš 
buto laukan, nuavę vieną 
čeveryką ir išsinešę, many
dami, kad nepabėgs su vie
na koja basa. Lenkas, nusi
klausęs, kad jau nieko ne- jau^es gvimiuko adverijas ir 
girdėti, smuko is buto lauk. anlodus. R vaJjkino

Lietuviai, bukite atsar- pUSės raportas sako, kad su- 
gųs, nevažiuokite, su ne- tartis buvo ant kredito, ne 
pažįstamais ir nepristokite ”kiaš,” pertai kilo riaušės, 
prie bile kokių valkatų. ~ • - -- - .........

pastovėjęs koridoriuje vėl 
sugrįžo.

Kalbėtojas p. Šimkus 
klausia žmonių: "Ko jus 
norite, pasakykite aiškiai.” 
Jam pasakyta, kad klerika
lams mes nepasitikim, ku
rie už sudėtas musų aukas 
perkasi sau lazdas arba pra- 
valgo musų pinigus Pary
žiuje begyvendami. Tas kal
bėtoją užgavo, nes jisai 
taipgi su lazda vaikščioja, 
įsižeidęs jisai pasakė: "Me
luojat! Kas už jūsų pini
gus viską perkasi ? Jus ma
ne užgaunat, kad aš turiu 
sau lazdelę nusipirkęs!...” ir 
atsisakė kalbėt. Girdi: 
"Tarpe tokių žmonių neno
riu daugiau kalbėt!”

Tuo tarpu kunigas sugrį
žo su rinkliava ir suskaitęs

CHICAGO, ILL.
Rugsėjo 12 d. M. Melda

žio svetainėje buvo sureng
tas Chicagos Lietuvių savi
tarpinės Pašalpos Dr-jos ba
lius. Balius buvo linksmas 
ir gyvas. Publikos prisi
rinko pilna svetainė. Laike 
šokių veikė skrajojanti kra- 
sa. Daugiausia gavę atvi
ručių — P. Žalnieraitis ir 
O. Petraičiutė — laimėjo do
vanas. Abelnai imant, va
karas buvo įspūdingas. Pu
blika užsilaikė mandagiai ir 
vedė malonius, draugiškus 
pašnekesius. Jaunimas v- 
patingai patenkintas buvo 
muzika, nes reta draugija 
tokią muziką pajiegia pa
samdyti. Nemalonu buvo 
tik, kad pasitaikė per šiltas 
oras, todėl menkai draugijai....... .................. .. ..............

i ir pelnė. pinigus pasakė, kad surink-
Prie progos pridursiu, ta $16.63. Išlaidos esą $6.00, 

kad ši draugija bene bus tik tai lieką tiktai $10.63. 
viena prakilniausių pašelpi-| Jeigu niekas nebutu me
nių draugijų Chicagoje. prie ko sakęs, tai klebonas butu 
kurios linkėtina musų lietu-1 surinkęs, be abejonės, kelis 
viams kuoskaitlingiausia! šimtus, bet kaip tūli prieš jį 
smesties.^ Nariais gali būt: užprotestavo, reikalaudami 
abiejų lyčių ypatos, kurioms geresniam pinigų prižiurė- 
suteikiama lygios tiesos, jjmuj išrinkti komitetą, tai 
Draugija, be savitarpinės' pasidarė triukšmas ir dau- 
pasalpos, rūpinasi ir apšvie- gelis visai neaukavo.
tos reikalais: steigimu arba , • j -• i ne
palaikymu knygvnų. rengi- T Paskui da norėjo kalbėti 
mu paskaitų, prakalbų, da- Jankauskas is Lawrence o 
lvvaujant tautiniuose ir ir paklausė, ai publika to 
darbininkiškuose apvaikš- J10*?*. , E?. !^.a at^ke,
čiojimuose, rengiant vaidi- ,-5>albet_ojo čia ne-
nimus ir tt

Sulvg naujos konstituci
jos, draugijon gali prigulėti 
tik tokios ypatos, kuriu var
das nesuteptas — žodžiu — 
doro ir mandagaus pasielgi
mo žmonės.

Chicagiečiai turėtų atsi
minti šitą draugiją. Drau
gijų Chicagoje vra daug, bet 
kad viso*? jos butų visuome
nei naudingos, to negalima 

Į pasakyti, nes didžiuma jų 
į palaiko prietarus ir seka pa
skui ilgaskvernius i Rymą.

Ad. Morkūnas.

reikia ir jis nuėjo sau nė 
žodžio nepasakęs. Žmonės 
ūždami išsiskirstė.

Reikia da pasakyti, kad 
kuomet socijalistas atsisto
jo kalbėti apie reikalingu
mą komiteto aukoms priim- 

j ti, tai tūlos merginos pradė
jo rėkti ir kojomis trypti.

(Jų pavardės išleidžiam. 
Red.)

Pina vi jos žiedas.

bėtina — tas kalbėtojas at- į 
simena ir to latvio laišką, 
rašytą prie "motinos ir se
sers” turinį, kad jį iš kelio 
išvedė negeri žmonės ir lai
kraščiai. Antru atveju išė
jęs deklamavo eiles: "Asilas 
ir apuokas.” Deklamacija 
p. Mulevičiui nepritiko.

Antras kalbėjo "Drau
go” redaktorius, p. Karosas, 
tą žmogų galima pagirti, — 
neužkabino nei vieną sriovę, 
tik gyrė katalikus. Žinoma, 
kaip patarlė skamba: "kaip 
ponas griežia, taip mužikas 
rėžia.” Išgyrė "vyčių” or
ganizaciją ir vietinę drau
giją "Birutę,” kvietė, kad 
prie jos visi rašytųsi. Ko
dėl? Todėl, kad nors var
dą turi tautišką, o vienok 
yra grynai bažnytinė drau
gija. Jeigu narys neina au
sinės — tuoj lieka išbrauk
tas. Už ką mes turime to
kią draugiją girti? Ar kad 
palaiko prietarus? Pas mus 
yra dvi grynai tautiškos 
draugijos: L.S.A. 212 kp. ir 
"Lietuvos Balsas” — mes 
tas ir turime remti, kur 
prietarų neremia.

Kaip girdėjau, aukų su
rinkta $21.51 dėl nukentėju
sių nuo karės Lietuvoje. 
Yra čia susitveręs visų 
draugijų komitetas rinkti 
aukas dėl nukentėjusių nuo 
karės Lietuvoje, bet tuos pi
nigus laiko banke ir žada 
patįs siųsti.

Prie šv. Petro parapijos 
atsidarys mokykla. Moky
tojomis bus seseris —"kuni
gų numylėtinės,” išmokins 
vaikus "Tėve musų,” o var
gšai musų lietuviai nuo vai
ko mokės po 50c., kada liau
dies mokyklose mokina vel
tui. Kur protas tų musų 
žmonelių?

NASHUA, N. H. 
Skaudi teisybė.

Socijalistai nesykį yra 
pasakę, kad kapitalistams 
brangesni yra šunįs ir jie 
geriau juos prižiūri, negu 
darbininkus. Tai tikra tie
sa, kurią galima patvirtin
ti gyvenimo pavyzdžiais.

Šiomis dienomis iš didelių 
karščių dirbtuvėse apalpda
vo daugybė darbininkų. 
Taip rugsėjo 8 d. American 
Box L Co. dirbtuvėje dėlei 
nepakenčiamo karščio apal
po vienas darbininkų, ku
riam užveizda, atsipeikėjus, 
paliepė eiti namo. Beeida
mas i namus vargšas darbi
ninkas vėl nusilpnėjo ir įkri
tęs į upelį prigėrė.

Jeigu nelaimingąjį butų 
nugabenę iš dirbtuvės li- 
gonbutin, jis ir šiandien te
begyventų.

Reikia pridurti, kad velio
nis buvo 8 vaikų tėvu, kurie 
dabar likę be maitintojo tu
rės skursti. St. N.

Rytinės valstijos gana tan
kiai lietuviais apgyventos, 
mums visiems rengiant pi
giau atsieitų geležinkelio lė
šos apdengti.

Kurie pritariate ir apsii- 
mat jūsų mieste surengt 
prakalbas, atsišaukit že
miau paduotu adresu. Pas 
mus prakalbos prasidės a- 
pie spalių mėnesį. Laikinis 
susinešimų raštininkas,

F. Gražinckas,
31 S. Perrv st.

Dayton, Ohio.

i

e bile kokių valkatų. Tokis užsiėmimas angliškai 
Nekuriems Springfieldo vadinamas "sport play busi- 
uviams irgi pasitaiko | ness; ’ bilijardu pagroti,ant ■ 
nalonus nuotikiai. Vienas ežero pasiirkluoti, su "bo-

lietuviams irgi 
nemalonus nuotikiai. Vienas 
vyrukas, gerai geriantis,dir
bo ant farmos. Paėmęs al
gą už du mėnesiu, atvažiavo 
į miestą pas draugus pasi
vaišinti : prie pasivaišinimo 
draugų netrūksta. Besivai- 
šindami pradėjo pykties, ki
lo neapykanta. "Farmeris” 
pradėjo mislvti ir dejuoti: 
mieste nesiseka gyventi, 
"ant farmų” sunku dirbti ir 
prastas valgis; ką reikia 
dabar daryti ? Išsigėręs ge
rai, nutarė eiti ir prisirašyti 
prie "Monarchų" partijos 
(valkatų). Pasiėmė porą 
"pantukių” degtinės ant pri
sirašymo ir išėjo ant gele
žinkelio. Baigiant eit iš mie
sto, užmatė "draugų" apie 
pusę tuzino, prie kurių nu
taręs buvo prisidėti. Tie pri
ėmė su noru naują kandida
tą į "monarchus.”

Ištuštinę įstojimą, visi 
linksmus. Naujas draugas 
išsykio jaučiasi gerai; įsto
jo į "monarchų” partiją ir 
išėjęs ant "pono Dievo bur- 
do,” mano, gal bus kiek lai
mingesnis. Nutarė pats sau 
vienas eiti ant pasilsio, pra
migti žolynuose, kaip Ado-

ge” pasivažinėti. Gėrimui 
iš svirniuko, turi būt iškalno 
atsirokuota pinigiškai, po 
sunaudojimui, jei negauna 
pinigišką atlyginimą, nega
li vagim apšaukti. Jeigu 
tinkasi kas nepaprasta, ne
reikia daryti pasiulijimas 
draugams ar patiems, kad 
korespondentai paduotų į 
laikraštį; eikite pas teisėją, 
jam darykite pasiulijimus. 
Korespondentas, kiekvienas, 
pastatys visados abudu ant 
juoko, neužtardamas nė vie
no.

Darbai čia nekaip eina, 
paprastam darbininkui la
bai yra sunku gauti darbas. 
Mašinistams, ypačiai Leathe 
hand machine pirmos kle- 
sos, tokie darbininkai gali 
gauti daug greičiau darbą, 
nes jų visad reikalaujama. 
Apie mašinistų algas nega
liu pasakyti nieko.

Lietuvių gyvenimas, a- 
belnai imant, yra labai mai
šytas, yra mylinčių skaityt 
knygas ir laikraščius, be 
skirtumo pažiūrų ir yra bi
jančių laikraščio, kaip mir
ties. J. A. D.

LOM'ELL, MASS. 
Triukšmas p. Šimkaus pra

kalbose.

i
TAMAQUA, PA.

Niekur turbut nerastum 
tokių žiaurių žmonių, kaip 
šitam miestelyj. Apie po
ra metų tam atgal da vis, 
rodos, šiek-tiek ramiau bu
vo. Bet dabar žmogus kaip 
pažvelgi į tuosius darbus.

Vietos klebonas su keliais net baugu darosi, o ypač 
savo šalininkais buvo pa- į tuos jaunus vyrus, žiedus 
rengęs 22 rugsėjo p. Šimkui musų tautos, kurie amžinai 
prakalbas. Apskelbimuose pasinėrę tamsybėje. Jie nie- 
buvo pasakyta, kad p. Šim- ko daugiau nežino, kaip tik 
kus kalbės apie Lietuvą, o,smuklėse landyti, muštis ir 
Z. Jankauskas iš Lavvren- griežti ant vienas kito dan- 
cc’o —_apie Lovvellio lietu- timis.
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vius. Be paprastų plakatų,' Pagaliaus, šiuom laiku 
klebonas pagarsino šitas taip įsidrąsino, kad ir visai 
prakalbas da ir per pamok-, ramius žmones pradėjo už- 
slą, todėl žmonių prisirinko kabinėti.
labai daug. štai paveizdan, rūgs. 4

Visų pirmiausia kunigas man bekalbant su dviem sa- 
perstatė p. Šimkų kalbėt. vo draugais visai prie pat 
Kalbėtojas pasisakė esąs savo namų išlindo iš kokios 
jau ketvirtas atstovas^ iš tai pakampės 3 jauni vaiki- 
Lietuvos, pasakė kelis žo- nai ir ilgai nelaukę metėsi 
džius apie Lietuvą ir sako, prie musų ir tuojaus pradė- 

i dabar rinksime aukas nu-jj0 biauriais žodžiais kolio- 
kentėjusiems nuo karės, o .ties, prikišdami mums be- 
paskui aš daugiau pakalbę- dieviškumą, grasino "bedie
viu apie Lietuvą. viams” savo katalikiškais

Kunigas pasiėmė savo kumščiais ir liepė ryto metą 
skrybėlę ir eina rinkti pi- eiti į bažnyčią.
nigų. Tuo tarpu vienas iš | o jeigu tik kiek jiems pa- 
publikos atsistojęs prašėsi ■ sipriešinti — tuojaus pasi- 
balso. Šimkus atsako: ”Aš,lietų "bedieviškas” kraujas, 
nokinau pi o nirminin- '   ... .
balso. !
nežinau, kas čia pirminin-i 
kas, kas gali jums balsą su
teikti.” Kunigas tai išgir
dęs tuojaus sušuko: r

Vyručiai, jus esate dievo- 
baimingi žmonės ir nešioja- 
te katalikų vardą, bet ar jus 

kis, kvailTtauU čia nėra bal- susiprantate kad taip elg- 
so!” Bet vaikinas kunigo I daml?sl darote gedą ne

nepaklausė ir pradėjo žmo- Y18ierPs katalikams, bet 
nėms aiškinti, kad kunigui !‘r Iietav!a™.?- .Susipratęs, 
mes nenorim duoti pinigu; d.oras knkseionis nesigiria 
esą, turėtų būt išrinktas bažnyčion, bet ir ne-
tam tikras komitetas, kuris ka $ zmonl« «atveJe neuz’
priimtų surinktus pinigus ir 
suskaitęs juos perduotų kur 
reikia. Paskui pasigirdo ir 
daugiau panašių balsų. Ku
nigas pradėjo žmones ra
minti, paskui ėmė kvailiais 
vadinti, o ant galo pradėjo 
gąsdinti pašauksiąs polici
ją ir areštuosiąs visus "mai
štininkus.” Iš publikos gir
dėtis balsas: "Mes polici
jos nebijom, nes mes norim 
teisybės.”

Kunigas išbėgo iš svetai
nės neva policiją šaukti, bet

Į puldinėja.
St. Studentas.

KENOSHA, MIS.
Rugsėjo 12 vietinė drau

gija "Birutė” surengė pra
kalbas. Kalbėtojai buvo iš 
Chicagos. Pirmas kalbėtojas 
p. Mulevičius pasakojo įvai
rias nesąmones, kaip tai: at
sitikimą su Gilmonaite ir 
privedė, kad yra tam kalti 
"Brooklyno laikraščiai." Pa
sakojo, buk žudikais buvę 
"airis, gudas ir latvis.” Ste-

DAYTON, OHIO.
Ką kunigas padarė musų 
kolionijai. Atsišaukimas 

dėlei prakalbų marš
ruto.

Mes, Dayton'o lietuviai 
darbininkai, ' gyvendami 
kaip vienos motinos sūnus 
sutikime ir meilėje, mylėjo
me savo artimus, kaip patįs 
save. Bet štai kai-kurie 
musų broliai sumanė parsi
kviesti kunigą, kad juos ap- 

Į rūpintų dvasiškais reikalais.
Tapo parkviestas kun. G. 
Iš sykio musų dvasiškasai 

tėvas buvo kaip aniuolas: 
suorganizavo parapiją, pa
statė bažnyčią iš plytų, ker
tėje Alaska ir Lukaswitz 
gatvių. Sukolektavęs kiek 
pinigų davė statymo kom- 

1 panijai rankpinigių, pasta- 
tęs-gi bažnyčią — užrašė ją 
ant vyskupo vardo, o skolą 
užtraukė ant parapijos.

Ant nelaimės užėjo blogi 
laikai — bedarbė; žmonės 
sustojo nešę pinigus į klebo
niją. Kunigas, kuris pir
miau buvo mums "aniuolu,” 
— dabar pavirto į rustų de
spotą.

Suardė tarpe musų vieny
bę, padalino mus į grupes: 

Į cicilikus, šliuptarnius, be
dievius ir kitokius.

Sugriovė musų draugijas. 
Jau keletas musų brolių pa
matė ir persitikrino, kad 
kunigas nėra Kristaus įpė
diniu, kaip kad jis skelbiasi, 
bet yra pilnas pagiežos, ne
apykantos, tokis pat mirti
nas ir nuodėmingas žmogus, 
tik daug didesnis godišius 
ant pinigų už parpastą dar
bininką.

Mes mokam savo kunigui 
algą, apmokam jo išlaidas, o 
jis mums nei už vieną centą 
nepadaro gera. Mes už jo 
kiekvieną patarnavimą tu
rim ekstra mokėti.

x x,xx«x, Negalėdami daugiau ken-
prašvti svečiai mėtė jauna- tėt klerikališko jungo, ne- 
vedžius kazyrėmis (korto- matydami iš kunigo ir jo 
mis). Pasitikdami svečiai gražių gaspadimų naudos 
jaunavedžius parvažiuojant neduodame daugiau pinigų, 
nuo šliubo, taip-pat-gi mėtė Dabar kunigas mus su savo 

Rp mptvmn agentais apdrapste purvais, 
y : užtai mes buvom priversti 

'apleisti bažnyčią ir bažnyti
nes draugijas, o nutarėm 
tverti laisvą draugiją, į ku
rią galėtų prigulėti kožnas 
darbininkas be skirtumo ti
kėjimo ir lyties.

Po apsvarstymo, pasirodė, 
kad reikia surengt visa eilė 
prakalbų. Nutarta surengt 

’ prakalbos per 4 vakarus. 
Kalbėtojum bus "kun.” X. 

Be- Mockus iš Chicago, III.
Mes nutarėm atsišaukti į 

aplinkinių miestų lietuvius 
ir draugijas, kad prisidėtų 
prie musų, kaip ve: India- 
napolis, Ind., Cincinnati. 
Cleveland, Columbus, Ak
ro, Springfield, Toledo, O., 
ir Pittsburgh, Pa.

Butų geistina, kad ir ki
tų Pennsylvanijos miestų 
ir Naujosios Anglijos lietu
viai prisidėtų prie surengi
mo kalbėtojui maršruto.

TIMMINS ONT., CANADA
Šiame mieste "Keleivis” 

labiausia gerbiamas ir dau
giausia skaitomas laikraš
tis, bet žinių iš čia nematyt, 
nors lietuvių yra 5 šeimy
nos, apie tuzinas pavienių 
ir vis daugiau pribuna iš ki
tur.

Darbai čia vien aukso ka
syklose; visi lietuviai jose 
dirba. Apšvietą lietuviai 
vien iš laikraščių semia. Me
tai atgal tik 1 egz. "Kelei
vio” tepareidavo. Šiandien, 
privažiavus daugiau lietu
vių, atsirado apšviestesnių 
ypatų, kurios prenumeruo
ja ir kitokius pirmeiviškus 
laikraščius; tautiškų ir kle- 
rikališkų šlamštų čia ne
skaitoma.

Pastaruoju laiku lietuviai 
ėmė rupinties jau ir aktyvi- 
šku darbu, — rinkimu au
kų nukentėjusiems nuo ka
rės.

Aukų rinkime daug pasi
darbavo Hollenger Gold 
Mine Co. užveizda, drg. Ch. 
Valiūnas, kuris tarpe sve
timtaučių darbininkų jau 
surinko apie $100.00.

”Kel.” skaitytojas.

Ten Buvęs.

M EST FRANKFORT, ILL. 
Kazyrėmis apvainikavo.
Tankiai pas šios šalies gy

venančius lietuvius per ves
tuves tenka matyti kaip jau
navedžiai rengiasi eiti į 
šliubą, arba sugrįžta nuo 
šliubo, o suprašyti vestuvė
se svečiai barsto jaunave
džius ryžiais. Pas mus gi, 
W. Frankforte, virto kito
kia mada. Jeigu gerbiami 
skaitytojai da nesate girdė
ję, tai prie progos neprošalį 
butų paminėti keletą žodelių 
apie tą negirdėtą nuotikį.

Tūlas jaunavedis M., rug
sėjo 8 dieną vedė p-lę A. 
Šliubą ėmė bažnytinį, Ben- 
tone. Nors jaunavedis ne
norėjo bažnytinio šliubo,nes 
buvo laisvamanis, bet jauna
vedė būt atsisakiusi eiti už: 
moterį. Vestuvėsna buvo 
suprašyta neperdaugiausia 
svečių; svečiai labai gra
žiai linksminosi ir žaidė. 
Kuomet jaunavedžiai ėjo iš 
grįčios važiuoti į šliubą, su
prašyti svečiai mėtė jauna-

kazyrėmis.
kazyrėmis, buvo dar vie
nas "triksas,” padarytas iš 
kazyrių vainikas, pakabin
tas už stalo tarpe jaunave
džių, viduryje vainiko riog
sojo gylių "tūzas," gi, apa
čioj vainiko sudėtas buvo 
gylių vyriausis "streitliu- 
šis" (streitliušis tinkamas 
lošti "pokerį,” kaip čia tokį 
grajų lietuviai vadina).

Kodėl-gi taip buvo? P 
abejonės, skaitytojai nesu
prastų, jeigu nepaaiškin
čiau. Todėl, kad jaunavedis 
išgirtas buvo visos apylin
kės, kaipo gabiausis ir ge- 
riausis kazyminkas iš pini- ( 
gų; jis per savo gabumą ir 
kazyriavimą įgijo nuosavy
bę ir puikiai gyvena. Taigi 
už jaunavedžio "chrabrastį” 
svečiai ir sumanė tokią ne
girdėtą "funę.”

Tas Pats.

CHICAGO, ILL.
Lietuvių Moksleivių Susi

vienijimas Amerikoj turėjo 
surengęs rugsėjo 19 d. M. 
Meldažio svetainėje vakarė
lį. Buvo vaidinta du veika
lu: "Abejotina Ypata” ir 
”Aš numiriau.” Abu veika
lu gana juokingu. Publikai 
geriau patiko ”Aš numi
riau.” Vaidinimas pavyko 
neblogiausia. Vaidino "Dra
mos Draugijos” aktoriai. 
Publikos buvo vidutiniškai; 
visi buvo linksmi.

Indomiausia pastebi du 
vakaru: 12 d. ir 19 d. rug
sėjo. Ta pati svetainė ir ta 
pati publika, bet visai kitaip 
atrodė. Pereitą 12 d. rug
sėjo matėsi gana daug 
girtų ir negražiai pasiel
giančių, šiandien gi 19 d. 
rugsėjo to nesimatė. Ir kas 
čia kaltas, ar publika ar 
rengėjai? Rasi, kad rengė
jai. Ch.L.D.S.P. turėjo už
tektinai degtinės, o L. M. S. 
A. apsiėjo be svaigalų, to
dėl ir girtų nebuvo; kas ma
lonu ir visuomenei pranešt.

Apuokas.

KENOSHA, MIS.
Čia darbai eina neblogiau

siai, ypatingai Jeffery au
tomobilių dirbtuvėje ir The 
American Brass Co., kitos 
dirba po 8 vai. į dieną, ir po 
4 arba 5 dienas sąvaitėje; 
bedarbių yra pusėtinai.

The Simmons Manufacti- 
ring Co. yra įvesta tokios 
knygelės antgalviu: "Safety 
First.” Kožnas darbinin
kas turi ją — ir turi žinoti, 
<as yra parašyta, ir kaip 
reikia sergėtis nuo nelai
mės. Be to, kožnas darbi
ninkas turi pasirašyti ant 
:am tikros kortelės, kad 

j is supranta, o kuris nepasi
rašo — lieka paliuosuotas 
nuo darbo. Sakoma, kad 
tas bus visur, ir kožnas tu
rės mokėti angliškai skaity
ti ir rašyti.

Kaz. Braževičius.

Caras ir kaizeris vis šau
kiasi prie Dievo, bet tuom 
tarpu nesiliauja skerdę 
žmones. Kasžin, ar juodu 
nežino, kad Dievas žmogžu
džiams nepadeda?
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Žmonių nuožmumo 
priežastis—kas?

I

— Ko spiaudai, tėve?
— Kaip nespiaudyt. kad 

pikta.
— Pykti nesveika, tėve: 

tas kenkia gražumui.
— Pyktum ir tu, vaike, 

kad tau taip atsitiktų.
— O kas tau atsitiko?
— Pradėjo skaudė! pilvą 

ir aš kaip kvailas nuėjau 
pas daktarą.

— Na, ir kas buvo?
— Jis mane apžiurėjo, iš

klausinėjo. liepė per 24 va
landas nieko nevalgyt, pa
rašė receptą ir liepė kas še
šias valandas gerti po pusę 
stiklo liekarstų. Aš misli- 
nau. kad tos liekarstos bus 
koks geras šnapsas moksliš
kai su pipirais sutaisytas, 
todėl nuėjęs aptiekon lie
piau duot čielą kvortą. Bet, 
kad tu žinotum, parsinešu 
namo, ogi ricina. Aš jau 
tuoj supratau, kad jis čia 
padarė kvailystę, ale ir vėl 
pamislinau sau: ag jis žino, 
ką daro. Žut-but. sakau, 
gersiu. Kad greičiau išbai
gus. prisipyliau pilną stiklą, 
išgėriau ant syk ir nuėjau i 
vyčių mitingą. Kad tu žino
tum, vaike, vos spėjau iš
bėgt iš salės...

— Taip ir reikia, tėve.
— Vaike, aš norėčiau, 

kad tau taip atsitiktų. Da
bar aš kad ir mirsiu, bet 
pas daktarą jau neisiu. Tik 
tu pamislvk toki beproti: 
man skauda viduriai, pilvas 
mano tuščias, o jis liepia 
man nieko nevalgyt ir da 
ricinos duoda gert.

— Be reikalo ji kolioji, tė-

— V įsai ne.
— Na, tai gali varyt.
— Kada tau skauda vi

duriai. tėve, tai reiškia, kad 
jiems kas nors kenkia. Su
valgai ką nors sunkaus, ant 
viršaus užlieji da šalto alaus 
ir tuojaus pajunti viduriuo
se skausmą. Tas skausmas 
kartais būna toks aštrus, 
kad suriečia žmogų kaip 

j skilandi. Geriausis gydy- 
| mo būdas tokiam atsitiki- 
' me — išvalyti vidurius. Iš- 
. valymui gi nėra geresnio 
vaisto, kaip ricina arba, 
kaip Amerikoj ją vadina, 
castor oil. Tiesa, ji nėra 
gardi ir paskui padaro da 
truputi nesmagumo, bet už- 
tai-gi ji išvalo vidurius ir 
paskui žmogus jaučiasi la
bai gerai.

— Jes. vaike, bet jeigu tu 
tokio štofo atsigėręs nueisi 
ant mitingo ir tau prisieis 
bėgti, o tuo tarpu maršalka 
tavęs neišleis, tai kas tada 
bus?...

— Užtai gi reikia turėti 
tiek proto, kad i jokius susi
rinkimus tuomet nevaikš- 
čiot.

— Ne. vaike, geriau jau 
tokio vaisto visai negerti, 
tai žmogus bent žinai, kad 
tau jokia nelaimė neatsitiks.

— Aš ir neužsispyriu, kad 
tu. tėve, turi būtinai riciną 
gert. Aš tik norėjau tau 
paaiškint, kad tai yra ge
riausis vaistas nuo vidurių 
skaudėjimo ir geriausis da
ktaras kitokio patarimo ne
duos. Bet ar tu tuomi nau- 
dosiesi, ar ne, tai tavo daly-

i kas.ve.
— Kaip tai be reikalo!

Na, patriotai, tik jau ne- jis nešaukia: daugiau uni- 
sutirpkite iš karščio, 
aš pasakysiu, jog tai patrio
tizmas yra ta priežastimi. 
Neigi spyrkitės perdaug, 
idąnt užginčinus, kad taip 
nėra. Verčiau pakentėkite 
bent iki tolei, kol nesusidur- 
site su faktais, o kaip susi
dursite su jais, tai. beabejo, 
nereiks nei ginčyties. anei 
spyriies bereikalingai.

Kaip svietas svietu stovi, 
veik dar niekas iš patriotų 
nepasakė: ei. tėvynės sū
nus! už ginklo! Ne už šal
to, pastyrusio plieno, bet už 
jautraus, galingo proto. Ne 
ginklo tobulumu, bet dvasios 
prakilnumu kelkime savo 
tėvynę. Dirbkime visi: nes 
tik darbe žmogus 
sveikatą. 
Steigkime 
versitetus. 
nės sūnus pasirodo pasau
liui ne plienu, bet mokslu 
šarvuotais milžinais!

Oi. ne. ne! Net toki pa
triotizmo drambliai. kaip 
antai: Xerxes. Alexandras, 
Cezaris. Napoleonas ir šian
dieninis kaizeris to nepasa
kė. Jie visi šukavo sekan
čiai: ei. tėvynės sūnus! d 
ginklo! Negailėkite kad ir

— Na, tegul jau tas bus ir 
Jei bučiau policmanas, aš ji taip, bet pasakyk tu man, 
tuoj džėlon pasodinčiau. Juk vaike, kodėl jis uždraudė 
jis gali žmogų nunuodyti pan Per 24 valandas valgyt 
Man tas jo prakeiktas rici
nas bemaž ko ir dūšios neiš
varė...

— Jis, 
taras, tėve.

— Vaike, tu iš manęs ne
sijuok, ba aš labai piktas.

— Aš iš tavęs juokų neda
rau, tėve, tik noriu tau pa
aiškint, ko tu nesupranti.

— Ar tu iš proto išėjai, 
Maike, ar ką. jei tu mislini, 
kad aš nesuprantu, kas man 
gerai, o kas ne?

— Bet yra, tėve, tokių ge
rumų, kurių žmogus negali riausia gerti riciną? 
atsiekti nepatyręs pirma — Taip, tėve. Nieko 
blogo.

— Ką tu nori tuomi pasa
kyti, vaike?

— Ogi kad ir apie ricinos 
veikimą.

— O ar tas nebus bedievi
škai?

_ 'f 
kada aš ir taip jau buvau iš
alkęs?

— Argi tu, tėve, negali 
matyt, geras dak- jau. to suprasti, kad nuolatos 

j valgant tavo viduriai visuo
met bus pilni? O juos rei- 

i kia išvalyti. Vadinas, rei
kia paliauti nekurį laiką 
valgius. Ar tas aišku?

— Bet ar alum negalima 
vidurių išvalyt?

—Alus, tėve, daugiausia ir 
gadina vidurius, kada per
daug jo pripili.

— Tai tu sakai, kad

kaip versitetų. daugiau šviesos, 
daugiau pasipiktinimo ir pa
sipriešinimo ginklavimuisi 
ir karėms. Ne; jis apie tai 
nei neišsižioti negali. Jo 
patriotizmu pajuodęs krau
jas nedaleidžia. Ir tai be
ne jis vienas taip daro? 
gauja patriotų su juomi, ne 
prieš ji. Nemąstanti minia 
su juomi, ne prieš ji. Visi, 
nelyginant gauja banditų, 
laižosi, idant tik apdovano
jus savo tėvynę kraujo pra
liejimu, tai yra karės baise
nybėmis.

Pagaliaus, niekšiškiausio- 
ji šiandieninio patriotizmo 
dalis yra ta. kurioj tuno 
susiraičiusi gyvatė, leidžian
ti veidmainybės nuodus. O 
kas tie veidmainybės nuodai 
yra? — paklauskite. Ugi. 
vyručiai, tai skelbiamasai 
patriotų obalsis, jog gink
luot ies reikia ne dėlto, idant 
kariauti, bet tik dėlto, idant 
santaiką palaikyti.

Tai veidmainybė, kuri ro
dos, turėtų iššaukti iš liau
dies krutinės didžiausi pasi
piktinimą. Juk tai nedoriau
sias patriotų obalsis, kurie 

U2 liepia tėvynės sunams gink- 
r luoties, idant palaikyt san- 

galvą už tėvynę padėti. Bu- taiką. pasikėsinimas užmuš
kite garbingais tėvynai- t\ teisybes spindulius liau- 
niais: nesibijokite stoti ka- dies akyse. Nei istorija, nei 
riumenėn. Nesigailėkite pi- dienų nuotikiai ,ne?aJ1 
nigų laivynui ir ginklams. Parodyti, kad ginklavimasis 
Apginkluokime savo tėvynę ^ut.U nors vieną
taip, kad visi prieš jos galy-I ?a^ palaikęs santaikos roju- 
bę drebėtų. Tečiaus atsi- J®- Dabartine Europos ka- 
minkite. jog tai daroma ne r? galutinai sutnuskina to
dėl karės, bet dėl santaikos, ki obalsi. Parodo visam 

„ . „ . _ . „ . . ,. svietui, jog tie. kurie non
Taip saukė, ir saukia di- norį įr karės.

dien patriotai. Rods. ma- - M dar ne R 
ziukai biskį kitaip ūkauja . viska matėmė.
ir. tarytum, neišeina švelni. __
sutartinė: bet tai menknie
kis,— juk jie "mažiukai.” 
Šiandien viską valdo ''did
vyriai.”

Betgi šauksmas nepasilie
ka be atsiliepimo. Nemąs
tančioji liaudis tampa lyg 
užhipnotizuota ir seka rėk
snius. Susidaro minia, ku
ri. galop, lyg alkanų vilkų 
banda, trokšta kraujo — to 
kraujo, kuris upeliais teka 
karės laike...

Ir štai prasideda karė. 
Prasideda nuožmybės cir
kas. Ant pačios estrados 
daužosi patriotizmo ir reli
gijos nuodais apkvailinta 
minia, o už scenerijos slap
stosi dievobaimingiausi kri
kščionis ir garbingiausi pa
triotai, kurie tą minią kur
sto: durk! šauk! šaudyk! 
mindžiok!

Dabartės: kas yra pama
tine šitos patriotiškos ir re
ligiškos kraujalakystės prie
žastimi? Patriotizmas, lau
kinis, bratališkas patriotiz
mas, kuris viešpatauja musų 
dienose. Tokis patriotiz
mas, kurio budavotojai ne
šaukia, neakstina minią 
prie mokslo, bet prie kruvi
no ginklo. Toks patriotiz
mas, kurio piliečiai nesako, 
kad tėvynės sūnus privalo 
padaryt savo tėvynę galin
ga ir garbinga mokslu, bet 
— atpenč! — kanuolėmis, 
tvirtovėmis, šarvuotlaiviais, 
durtuvais, šautuvais...

Gal sakysite aš čia netei
sybę kalbu. Jūsų sakymas 
pasiliks tuščias, kaip kiau
ras puodas. Juk čia ant vie
tos, Amerikoj, garbingiausi 
patriotai, daleiskime. Roo- 
sevelt. nei vienoj savo pra
kalboj nepasakė, kad mes 
turim ginkluoties mokslu, 
idant niekados nedasileisti 
tokių kraujagožybių, kokios 
šiandien ekzistuoja Euro
poj. Ne! Jis šaukia prie 
ginklo— tokio ginklo, kuris 

aš gali atnešti tokius pat vai-

suranda 
laimę ir išminti, 

mokyklas-uni- 
Lai musų tėvy-

s.

ge-

ne
kenktų kas diena jos išsiger
ti.

— Jei taip, vaike, tai ; “
inešiu ant vyčių mitingo, Į sius. kokiusEuropa jau turi, 
kad vietoj bačkutės kitą syk Jis šaukia: ”daugiau šar- 
paimtų kelis galionus rici- vuotlaivių. daugiau tvirto- 
nos. T~" J---- ’------------

labai vaizdžiai stovi prieš 
musų akis šiandieninio pa
triotizmo poliai, ant kurių 
riogso jau pustušti kaušai 
— kaušai, kurie kadaise bu
vo kupini žadėjimo nuodų. 
Tiktai prasidėjus dabartinei 
Europos karei šitie kaušai 
patuštėjo. Mat, visų šalių 
patriotai, idant padarui 
minią sau paklusnią, apipy
lė jos protą žadėjimų nuo
dais. Ytin kariaujančių ša
lių patriotai nesigailėjo ža
dėjimo nuodų. Štai Anglija 
pažadėjo mažoms tautelėms 
liuosybę, o Rusija — toji 
barbarizmo meška — paža
dėjo savo gyventojams liuo
sybę. Bet akyvaizdoje ši
tų žadėjimų, ką-gi mes ma
tome? Štai rezultatai:—

1) Anglija nežmoniškai 
pradėjo spausti mažas tau
teles, kurios ir pirmiau jau 
dejavo po jos letena. Ta pa
ti Anglija nori padaryti Įs
tatu priverstiną kariume- 
nėn ėmimą.

2) Rusija daug labiau 
spaudžia savo žmones, negu 
pirmiau. Pažadėtos liuosy- 
bės nei dūko nesimato. Rei- 

.škesniam prirodymui kon- 
stantuojame faktą. Senelė 
Breškovskaja, "revoliucijos 
močiutė’’ (taip ją vadina pa
saulis), 71 metų amžiaus, 
jau suvis mažai matanti, se
nai kalėjanti Siberijos ty
ruose, tapo tų mielaširdingų 
Rusijos patriotų, liuosybę 
visiems žadančių, nugrūsta 
net Į Yakutsko apygardą, 
speigų taigas.

3) Suvienytų Valstijų pa
triotai, kaip Įmanydami 
stengiasi paglemžti Mexico 
ir Haiti: tų šalių gyventojus 
padaryti S. V. kapitalistų 
vergais.

Pagaliaus, -viso pasaulio 
patriotai šaukia tėvynės sū
nūs i karę, Į šventą karę, 
idant apginti savo tėvynę. 
Štai Anglijos patriotų sie
kiu yra šioj karėj užgrobti 
naujus žamės plotus; ir ji 
stengiasi užkariauti Turki
ją. Vienok Anglijos patrio- 

vių, daugiau kanuolių!’’ Bet tai ir jų žurnalizmas nuodi-

I

I
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ja liaudies protą melagystė- si užpulti Mexico, Haiti ir 
mis, buk jie bandę apginti gal Vokietiją ir tuo pačiu 
nuo priešų savo tėvynę. Gi laiku šaukia savo piliečius 

* tėvynės gintų.
Ir liaudis tiki. Tiki tiems 

patriotams, kurie apipila 
liaudies protą veidmainybės 
ir žadėjimų nuodais. Kurie 
užgiria savaji patriotizmą, 
skiepijanti nuožmybės die
gus Į kiekvieno jaunikaičio 
širdį. Kurie padaro žmoni
ją nuožmia, tarytum, lauki
ne. Margeris.

ištikrujų jiems visai nerupi 
tėvynės gyvenimas, bet tik 
kitų šalių užgriebimas. Taip 
pat yra su Prancūzija. Ita
lijos patriotai šaukia savo 
tautiečius net iš Amerikos, 
žinoma, tėvynės gintų. Tuo 
pačiu laiku žinome, kad Ita
liją niekas neužpuolė ir nėra 
ką ginti; bet Italija užpuolė 
Austriją. Suv. Vai. rengia-

SONETAS.
(Skiriu dr-gei A. Aid—nai).

Po tekančios saulės rausvais spindulėliais, 
Skraidydams po oro melsvąsias bangas, 
Gėrėjosi rytu smagus vieversėlis, 
Pripildydam is giesme rasotas lankas.
Ir dangišku aidu dainelė jo liejos, 
Joj jautėsi meilė, ramumas saldus,
Vėlė nukankinta jos klausant gėrėjos 
Ir tartum lengvėjo likimas skaudus.
Krūtinė pažeista vėla atsigavo
Nuo meile banguojančių dainos garsų, 
Ir viltis rytojų naujai pranašavo.
Apglėbta skaisčiosios ramybės varsų, 
Siela prakilnybės gelmėn pasinėrė,
Vėl geismas gyvatos širdyj atsivėrė.

Vardunas.

ATSIMINIMAS
Atsimenu, kada sodne 
Prie tyro tvenkinio sėdėjom 
Ir apie ateitį miglotą, 
Tamsią, nežinomą šnekėjom. 
Medeliai pumpurus išskėtę 
Jaunais lapeliais klojos, 
Žolelė rengėsi žydėti, 
Gamta linksmai šypsojos. 
Mielas gegužės vakarėlis 
Gaivino mus jaunai 
Ir prižadus padarėm dangui — 
Mylėties amžinai.

♦ * *

Liūdnas ruduo. Nėr gėlių anei kvapo. 
Medžiai nunuogo, jų rausvus lapus 
Draiko rytys, ir su mums kitaip tapo: 
Ašiai svetur, o tu — myli kitus.

Vrdns.

•S.

Prūsų kareivis.
(Dialogas.)

O kareivi, o kareivi,
Mesk mundierą nuo peties — 

Ar po kito krašto rūbais
Nėra lietuvio širdies?

Yra. yra. mielas broli,
Many lietuvio širdis; 

Toks-pat kraujas, tokia siela,
Nes aš tikras lietuvis.

Mesk tad ginklą, mesk šautuvą!... 
Pažiūrėki tik aplink:

Miestai dega, namai griūva —
Tėvų žemės nenaikink! 

Nepadėsiu aš šautuvo,
Nepasveikinsiu aš jus;

Daug žmonių nuo jo jau žuvo
Ir daugiau, žinau, da žus. 

Nors užgimęs Lietuvoje,
Vardą lietuvio imi, 

Meilės nėra bet kalboje,
žodžiai tavo svetimi.

Nesu gimęs Lietuvoje,
Bet nelaisvėj, kaip žinai:

Dirbu, kalbu, kaip diktuoja,
Nors širdį skauda labai.

Maištas.

Gana man...
(Vokiečių dainelė.)

Broliai, man nereikia turtų svetimų, 
Man po savo stogu linksma ir ramu. 
Tūlas nei nevaldo savo geidulių, 
Ašai gi be jųjų apseiti galiu.
Valgau vakarienę, aš be žiburių, 
Negeriu svetvynių iš brangių taurių, 
Betgi ko tik reikia, yra man gana. 
Garai savo duona, kartais ir sena.
Neturiu tarnysčių aš nei ordenų, 
Mažai kas težino, kad aš gyvenu, 
Širdis betgi aukšta, ko-gi man daugiau? 
Broliams-gi padėti niekad ne’tsakiau.
Klaiku man pilyse, rumuos svetimuos, 
Šviečia juk saulelė ir mano namuos. 
Širdis keno linksma, tam visur jauku, 
Guli jis ant virkščių ar minkštų pūkų. 
Kryžių man ant kapo niekas nestatys, 
Ir ženklų gražybės niekas nematys, 
Bet prie mano grabo ramu ir jauku, 
Man gana bil verkia dvejetas draugų.

V. Rekašius.
Offenbach. 11. VIII. 13.

Pereitoj nedėlioj, 26 rug
sėjo, Škotijoj, Glasgovvo 
mieste, mirė Anglijos dar
bininkų vadas ir socijalistas 
J. Keir Hardie. Anglijos 
proletrijatas neteko gabiau
sio vado ir didžiausio savo 
užtarėjo parliamente.

Jame Keir Hardie buvo 
škotas. Jis gimė Škotijoj 
15 ragpiučio.1856 m. Jo tėvai 
buvo beturčiai ir nuo 7 metų 
Jame pradėjo dirbti kasyk
loj. Jis dirbo tenai iki 24 
metų. Per visą tą jaunys
tės laiką jis beveik nematė, 
kaip šviečia saulė. Visa 
šviesa, kokią jis žinojo, tai 
buvo rūkstanti mainerio 
lempelė prie kepurės. Prie 
šitos lemputės šviesos jisai 
išmoko ir skaityt. Jis moki
nosi naktimis ir darbo per
traukomis.

Pramokęs skaityt jisai la
bai pamylėjo knygas. Iš 
knygų jisai dažinojo, kad 
yra geresnis gyvenimas, ne
gu kasyklose, ir jisai pasiry
žo jo jieškot. Jis pradėjo mo- 
kinties greitraščio. Jis ra
šydavo prisidėjęs popierą 
prie sienos. Taip rašant, 
kita popieros pusė nuo ang
linių sienų susitepdavo. Ka
da popieros jam pritrukda
vo. tai jis rašydavo ant juo
dos pusės balta kreida.

Susilaukęs 23 metų Har
die buvo jau išrinktas ang
liakasių unijos raštininku. 
Nors tai vieta neapmoka
ma, bet padėjo jam darbi
ninkų tarpe pagarsėti. Jis 
buvo nepaprastai geros šir
dies ir karštas darbininkų 
reikalų apgynėjas.

Paskui jis apleido kasyk
lą ir pradėjo rinkti pinigus 
darbininkų laikraščiui už
dėti. Ir 1887 metuose jisai 
isteigė toki laikrašti, ”The 
Miner” vardu. Tuomi jisai 
Įgijo da daugiau darbinin
kų užsitikėjimo ir 1892 me
tais Southvvest Ham darbi
ninkai išrinko ji savo atsto
vu i parliamentą, kur jis ir 
gynė jų reikalus iki šiol.

Kaipo socijalistas, Hardie 
buvo didžiausis šitos karės 
priešas ir aštriai kritikuo
davo savo valdžią už už
traukimą ant savo žmonių 
tos baisios nelaimės.

Jisai redagavo ir socijali- 
stiškos Independent Labour 
Partijos organą ”The La<- 
bour Leader,” kuri Anglijos 
policija nesenai išdraskė.

KATALIKŲ KUNIGAS 
APKALTINTAS.

Winona. Wis.— Katalikų 
kun. Lesches, kuris 27 d. 
rugpiučio šovė prie alto
riaus vyskupą, likos apkal
tintas pirmo laipsnio užpuo
lime.

LIE.JIKLOS DARBININ
KAI SUSTREIKAVO.

Providence, R. I.— Brovvn 
& Sharpe Co. mašinų fabri- 
koj, kur kiti darbininkai su
streikavo jau sąvaitė atgal, 
bet liejikloj vis dirbo, 23 
rugsėjo ir šitie metė darbą. 
Streikieriai pasitiko juos su 
didžiausiu entuzijazmu.
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Valdžia nori padėti 
lietuviams.

(Valdžios pranešimas).

Daugeliui lietuvių bus in- 
domu patirti, kad valdžia 
yra pasiryžusi padėti žmo
nėms, kurie turi palinkimą 
prie ukininkystės, įsigyti že
mės farmoms keliose val
džios tuo tikslu prirengtose 
vietose vakaruose. Federa- 
liai valdininkai jau snnai 
pastebėjo nevžsitikėjimą, 
kuris yra tarpe ateivių, per
kant žemę farmoms, o to ne- 
užsitikėjimo priežastim yra 
daugiausia privatinių žemės 
pardavėjų, "real estate” a- 
gentų ir panašių asmenų 
veikimas. Daugelis farmų 
pirkėjų esti stačiai krimina- 
liškai nuskriausti, pasiren
kant niekam netikusią že
mę.
Vidaus dalykų departmen- 

tas Federaliam Building’e 
pranešė, kad valdžia suma
nė kolonizuoti lietuvius, ku
rie tikrai geidžia įsigyti že
mės ir turėti užtikrintą pa
sisekimą. Įsteigimui lietu
vių kolonijos daro pieną 
Albert V. Leonard (Seattle- 
ment Agent of the United 
Statės Reclamation Service, 
802 Federal Building) gerai 
žinomoje Grand Valley, va
karinėje Coloradoje. Neuž
ilgo bus paskelbta prieina
mos sąlygos įsigijimui že
mės toje vietoje, kur galėtų 
apsigyventi 75 šeimynos.Su- 
manymas bus greitai užtvir
tintas federalės valdžios. 
Nors kolonistams reikės už
simokėti šiek-tiek pinigų, 
bet manoma, kad tai visgi 
bus puikus jiems dalykas, 
kuris turės pritraukti didelį 
lietuvių skaičių, norinčių 
pasinaudoti teisinga val
džios. o ne abejotinų agentų 
pagalba.

"Valdžia nori padėti 75 
lietuvių šeimynoms apsigy
venti musų Grand Valley 
Coloradoje,” sako p. Leo
nard. "Žmogus su nedide
liu kapitalu gali turėti ge
riausi pasisekimą, kadangi 
valdžia ketina padėti jam 
kuo tik galėdama."

"Ji pastatys namus, padės 
surasti darbininkų ir page
rins laukus. Ukininkystės 
ekspertai nurodinės kolonis
tui, kaip pasirinkti tinka
mus javus ir juos auginti. 
Žemė yra labai derlinga ir 
tinka interesyviam įdirbi
mui. Tas šiek-tiek kaštuos, 
bet mes stengsimės taip pa
daryti, kad žmogus su S500 
galėtų apsigyventi čia ir tu
rėti pasisekimą. Išmokes- 
čiui suvartodamas pusę ja
vų kiekvieną sezoną, žmo
gus greitai galės išsimokėti 
už žemę, kurios 40 akrų pil
nai užteks vidutiniškai šei
mynai.

"Grad Valley yra gerai 
žinoma ūkių vieta, ir val
džia leidžia milijonus dole
rių, kad ją išplėtojus. Te
nai randasi mokyklos, krau
tuvės, bažnyčios ir visokie 
šios gadynės įtaisymai; dau
gelis gerai indirbtų plotų 
dirvoms ir daržams yra 
verti po $200 iki $500 už ak
rą.”

Jeigu atsirastų pakanka
mas skaičius lietuvių, kurie 
užsiinteresuotų tuo dalyku, 
tai valdžia parengtų iliust
ruotą paskaitą su tos vietos 
paveikslais. Jeigu kuris šio 
laikraščio skaitytojas inte
resuojasi tuo, tai tegul pa
rašo (lietuvių kalboj) p. 
Leonard į Federal Building.

Chicago, III.

! IS AMERIKOS. I
; JONAS ČESNAKAS, LIE-1 ^žmonių sužeista, 52 už

mušta.
Ardmore, Okla.— Praėju

sį panedėlį, 27 rugsėjo čia 
ištiko baisi katastrofa. Ant 
geležinkelio stoties sprogo 
vagonas su gazolinu ir tas 
sprogimas buvo taip stiprus, 

ikad per 16 blokų neliko nė 
vieno namo, kuris nebūtų 
šiokiu ar tokiu budu nuken
tėjęs. Arčiau gi visi na
mai likos visiškai sugriauti. 
Iš tos priežasties 200 žmo
nių likos sužeista, 52 užmuš
ta ir tikimasi da daugiau ra
sti užmuštų po namų griu
vėsiais.

TUVIS, PERŠOVĖ SAVO 
BROLĮ.

Iš Philadelphijos mums 
psisiųsta iš anglų laikraščio 

■ iškarpa, kur aprašoma ši
toks atsitikimas:

Hirst & Rodgers karpetų 
dirbtuvėj prie darbo likos 
peršautas Karolius Česna
kas (anglų laikraštyje pa
rašyta: Chesnukas), 33 me
tų vyras, kuris gyveno po 
No. 3274 Mill st. Jį peršovė 
jo tikras brolis, Jonas Čes
nakas, 24 metų amžiaus. 
Peršautas lietuvis likos nu
vežtas ligobutin, o šovikas 
areštuotas ir laikomas be 
kaucijos.

Užką jį brolis peršovė, ti
krai nežinia, nes peršauta
sis yra taip silpnas, kad nie
ko pasakyt negali, o iš ka
linio nedaug tegalima iš
kvosti. Policija mano, kad 
Jonas norėjo važiuot Rusi
jon ir stoti karėn, bet būda
mas ilgai be darbo neturėjo 
pinigų, todėl prašė brolio. 
Brolis ilgą laiką jį maitino 
ir griežtai buvo priešingas, 
kad jis važiuotų karėn.

Pagalios Jonas atėjo dirb- 
tuvėn, kur Karolius dirbo, 
ir čia pradėjo prašyt pinigų. 
Kada Karolius supykęs lie
pė jam eiti šalin, tuomet Jo
nas išsitraukė revolverį ir 
šovė jį. Viena kulipka pa
taikė krūtinėn, kita pilvan, 
trečia nugaron. Karolius 
krito ant vietos, o Jonas su 
rukstanču revolveriu ran
koj leidosi bėgti. Tariaus 
prie vartų formanas jį nu
tvėrė už rankos, išsuko re
volverį, tuotarpu subėgo 
daugiau žmonių ir piktadarį 
suėmė.

Peršautas -Karolius Čes
nakas turi pačią ir kūdikį.

I
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EKSPLIOZIJA SUNAIKI
NO VEIK VISĄ MIES

TELĮ.

NELAIMĖ ANT GELE
ŽINKELIO.

Netoli Platsmouth, Neb., 
24 rugsėjo susikūlė du trau
kiniu ir 5 žmonės likos už
mušti, o keliolika sužeista.

SĄJUNGININKAI BILI
JONO DOLERIŲ AME- 

KOJ NEGAVO.
Kap skaitytojams jau ži

noma, Amerikoj dabar yra 
atvažiavus paskolos reika
lais anglų-francuzų komisi
ja. Ji norėjo gauti čia bili
joną dolerių, t. y. 1,000 mi
lijonų. Bet Amerikos pini
guočiai pasakė, kad dau
giau jie negali gaut, kaip 
pusę bilijono, t. y. 500 mili
jonų. Tai esanti didžiausia 
suma, kokią jie gali pasko
linti. Taigi gali būt, kad ir 
tiek da neduos. Už paskolą 
bankieriai nori daugiau 
kaip penkių nuošimčių, bet 
paskolos komisija su tuo ne
sutinka. Kuomet šita žinia 
rašoma, derybos da nepa
baigtos.

I NAUJI ANGLIAKASIŲ 
REIKALAVIMAI.

Wilkes-Barre, Pa.— An
gliakasių konvencija nutarė 
reikalauti 20 nuošimčių 
daugiau algos, 8 valandų 
darbo dienos, ekstra užmo- 
kesties už viršlaikį ir šven
tadienius, pripažinimo uni
jos, dviejų metų sutarties 
(agreemento) ir t.t. Išviso 
išdirbta 10 naujų reikalavi
mų. Šituos reikalavimus 
darbininkai pastatys darb
daviams ateinanti pavasarį, 
1 balandžio, kuomet pasi
baigs senas kontraktas ir 
reikės daryti naują sutartį. 
Darbdaviai, žinoma, su to
kiais dideliais reikalavimais 
nenorės sutikti, todėl atei
nantį pavasarį reikia tikėtis 
didelio angliakasių streiko.

Pajieškau draugo Mateušo Miški
nio; Kauno gub., Ukmergės pavieto, 
Kavarsko vai., Umelių sod. 
gyveno kur tai apie Chicagą. 
džiu atsišaukti.

Jonas Šauėiunas,
367 Jackson avė., Long Islan<} City, 

N. Y.

Pi rma 
Mel-

i
Į
; Pajieškau draugo V. Užkuraičio; 
; Suvalkų gub., pirmiau buvo Škotijoj, 
, trįs metai kaip Kanadoje ir gyveno 
j Medicine Hat. Jei kas žinote, ar 
i jis pats meldžiu atsišaukti.

A. Dailydė,
! BOX 98, Georgetown, Ont., Canada.

Pajieškau apsivedimui merginos 
Į nuo 18 iki 25 m. ir turi būt laisva
manė. Aš esu 25 m. amžiaus ir tu- 

; riu gerą darbą. Mergina turi būt 
1 čia užaugus. Atsišaukite raštiškai.

F. N. W.
6 Statė str., Portland. Me.

N.

Pajieškau draugų Juozo Brazai
čio ir Stanislovo Žiubrio. 2 metai at
gal gyveno Pana, III. Teikitės 
šaukti šiuo adresu:

Pijušas Poviiaika,
P. O. BOX 234, Cherry,

atsi-

III.

AUKOS 
LIETUVOS ŠELPIMUI.

Pajieškau draugo Wiliamo Vasac- 
ko, Meldžiu atsišaukti.

Juozas Kazlauskas 
P. O. BOX 92, Timmins, Ont., 

Canada.

APSIVOGĖ.
Iš Subatos į nedėlią. pasivadinęs 

save Franke Mikelis, iš Lietuvos buk 
paeinąs Kauno gub., Veliuonos vai., 
Pelutėlių viensėdžio; dirbo Chelsea 
roberfnėj. Apie 6 pėdų augščio, vei
das šlakuotas, ties kairiąja akia per
kirsta. Myli melstis ir pėtnyčioj ne
valgo mėsos. Pavogė $87.00 ir laik
rodėlį. Kas tokį žmogų patėmys, ap- 
sisaugokit ir duokit žinią šiuo ad
resu: t 41)

Petras Mažeika
43 Louis st., Chelsea. Mass.

NETIKRA PORA.
Kazimieras Gomanta išvažiavo su 

mano moteria 21 rugsėjo. Jis paei
na iš Kauno gub., nedidelis, apie 5 
pėdų, juodbruvas, plaukai šviesi. Jis 
rašos Charles Gohmaut, sukalba ge
rai angliškai. Moteris paeina iš 
Suvalkų gub., Griškabūdžio parap, 
Butkiškių kaimo, Petronė Balsiutė, 
26 m. amžiaus, juodų plaukų, ant 
viršutinės lupos yra randas. Kas 
tokias ypatas pamatys, malonėkit 
pranešti, nes jie paėmė mano 
daiktus ir 260 dolerių pinigų.

Jos. Brazdaitis,
194 Maybury avė, Detroit

visus

(40) 
Mich.

LIET. DARB. BROL. PAŠEJJ*. 
DRAUGYSTĖ, COURTNEY, PA.
Valdyba:

Lekavičia — pirmininkas, 
P.O. Box 138, Courtney, 

Kirstukas — fin. sekretorius, 
1205 Cresty aveM Charleroi, 

V. Gamulis — kasierius.
P. O. Box 400, Courtney, 

Su visokiais Draugystės reikalais 
reik kreiptis šiuo adresu:

S. D. B. P. Dr-stė,
Box 64.............. ... Courtney, Pa.

D.

B.
Pa-

Pa-

Pb.

$250,000 apgynimui septy
nių rubsiuvių.

Rugsėjo 23 New Yorke 
jau prasidėjo septynių rub
siuvių unijos vadų byla. 
Juos kaltina nužudyme tūlo 
Leibowitzo per didijį rub
siuvių streiką 1910 metais. 
Žydai nori surinkti $250,000 
fondą jų apgynimui.

MILRBORO. MASS.
Laike drg. Adolpo Vaitulevičiaus 

su p-le M. Smigelskiute vestuvių su
manyta parinkti Lietuvos sušelpi- 
mui aukų. Nebuvo vestuvėse dide
lių iškilmių, bet susirinkę artimi 
draugai ir gentįs, drg. J. Poleckiui 
pasakius trumpą Drakalbėlę, apt su
vargusios tėvynės aukuro sudėjo 
$5.25 aukų.

Aukavo:
Jaunavedžiai po 25c.; F. Kaziliu- 

nas $1.00; M. Liumas, J. Kamandulis, 
S. Matočun po 50c.; A. Lukevičiutė, 
S. Aleksandraviče, J. Vaitulevičius 
M. Vaitulevičienė, J. Poleckis, M. 
Poleckienė, S. Staknys, J. Sadauskas 
— po 25c. M. Liumas.

Aukas priėmiau. L.Š.F. kasinin
kas K. Šidlauskas.

Pajieškau Petronėlės Pečiulaitės; 
Kauno gub., Šiaulių pav., pirmiaus 
gyveno Iniana Harbor, Ind. Malo
nėkit atsiliepti.

Vaclovas Laurinavičia, 
BOX 97, South Paris, Maine.

Pajieškau pažįstamos, Elenos 
nyčios; Kauno gub., Panevėžio 
Vaškų par., ButniunU kaimo, 
džiu atsišaukti.

Domininkas Rimša, 
1416 Bambridge st, Philadelphia, Pa.

Juk- 
nav., 
Mel-

Pajieškau dviejų seserų: Marcijo- 
nos Zubavičiutės; Kauno gub., Šiau
lių pav.. Pikelio par., ir Kazimieros 
Kazlauskaitės, Triškių par. Meldžiu 
atsišaukti.

P. Prasdosky,
90 Winter st., New Britain, Conn.

LABAI GERA PROGA
Mokytis visus gerus darbus čevery- 

kų dirbtuvėje susitarus su
Goodyear Shoe School.

157 Center st., Brockton, Mass. Mes 
išmokinam stičiuoti, palopyti, ap
dailinti, išpalituruoti ir antgalius 
uždėti. No. 5 aptempimas, išvertimas, 
apdailinimas, žodžiu visoks darbas 
nuo pradėjimo iki nudailinimo. (41)

PARSIDUODA
KRIAUČIŠKA ŠAPA

su visais įrankiais, geroje vietoje, 
biznis puikiai išdirbtas — porą dar
bininkų galima užlaikyt visokiam 
laike. (40)

A. J. KURTINAITIS.
101 S. Wyoming st., Hazleton, Pa.

LIETUVOS SUNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGIJOS.

Dės Moines, lowa.
Vald) ba:

Perezidentas — A. Gailius,
717 E. Market st.. Dės Moines, Ia. 

Vice-Prez. — S. Kairys,
217 S.E. 9th st., Dės Moines, Iowa. 

Turto Raštin. ir organo užžiurėtojas,
J. P. Shepetis, 702 E. 5th str.,

Dės Moines, Iowa. 
Prot. Rašt — J. P. Šileika,

217 S.E. 9th st.. Dės Moines, Ia. 
Kasierius — J. Bindokas,

809 E. Lyon st.. Dės Moines, Ia. 
Susirinkimai būna 1:30 vai. po pie

tų, Columbia salėje, 409)4 E. Locust 
str.. Dės Moines, Iowa. Kiekvieną 
antrą nedėldienį mėnesio.

PALAIMINTOS LIETUVOS 
DRAUGYSTĖ, 
Chicago. 111.

Valdyba:
Prezidentas

663
— K. Meškauskas,
W. 18th str., Chicago, I1L 

Prez pagelb. — Ed. Čepulis,
906 W. 20th PI., Chicago, IIL 

Nutarimų Rašt.— Ant Tamkevičia,
1916 Canalport avė., Chicago, IIL 

Fin. Raštin. — J. Syker,
5507 W. 25th PU Cicero, IIL 

Iždininkas — L. Kasper,
3131 So. Wentworth avė., Chicago. 

Organo užžiur.— A. Selemonavič,
1956 Canalport avė., Chicago, IIL 

. Susirinkimai būna kiekvieno mėne
sio antrą nedėldienį, 1-mą vai. po 
pietų, G. M. Chernaucko salėje, 1900 
So. Union avė., Chicago, IIL

SUMUŠĖ IR APIPLĖŠĖ 
STEPULEVIČIŲ.

Mums pisiųsta iš "Meri- 
den Daily Journal” iškarpa, 
kur plačiai aprašoma lietu
vio Juozo Stepulevičiaus su 
italu Ferrescelli byla. Byla 
buvo nagrinėjama Walling- 
forde, Conn., 8 rugsėjo, bet 
nepasibaigė ir perkelta į 
augštesnį teismą. Italas 
pastatytas po $2,000.

Stepulevičius teisme pa
pasakojo taip. Vieną nedėl- 
dienio vakarą jis susitiko 
minėta italą ir tas pradėjo 
kviesti ji pas 
Stepulevičius 
nuo trijų metų,

Draugai, Paskutinė Proga!
Dovanos už "Keleivį” yra duoda

mos paskutinė jau sąvaitė. todėl pa- 
kalbinkit savo draugus, kad rašytų- 
si. Kas pasivėlins. — vėliau griau- 
dinsis. nes visos žemiau paskelbtos 
knygos, kurias lengvai kiekvienas 
gali įgyti, prikalbinęs kelis skaityto
jus. yra svarbios ir naudingos per
skaityt kiekvienam darbo žmogui.

i

MONTELLO, MASS
Rugsėjo 12 d. buvo K. Armonavi- 

čiaus su p-le Anastazija Stakauckiu- 
te vestuvės (po No. 133 Ames st.), 
svečiams besilinksminant drgė Vin- 
kšnaitienė sumanė parinkti nuken- 
tėjusiems nuo karės lietuviams aukų. 
Pastebėtina, kad namų savininkas p. 
M. norėjo prieš tai užprotestuoti, 
esą: "vestuvėse toks sumanymas
yra nelegališkas.” Vienok aukų rin
kimas įvyko.

Aukavo šios ypatos:
K. Armonavičia, A. Armonavičia. 

— po $1.00. F. Rudaitis, M. Tar- 
nauckaitė, U. Zalckutė. F. Jozevičiu- 
tė, J. K. Gerulaitis — po 50c. K. Ur
bonas, Y. Voiskaitis, A. Bačiulytė 
M. Vinkšnaitienė, D. Urbonienė, K. 
Rudaitis — po 25c.

Viso suaukauta $6.00.
M. Winkšnaitienė.

$6.00 aukų "Keleivio" adm. perda
vė K. Šidlauskui. L.Š.F. iždininkui.

Pajieškau draugų: Juozapo Juzėno, 
Šimonių miestelio ir Jono Katino, 
Sedaikių sod. Abudu Kauno gub., 
Ukmergės pavieto.

Juozas Pilkauskas. 
2401 Dace st, Sioux City, Iowa.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
ne jaunesnės 17 metų ir nesenesnės 
22 metų. Neišskiriant tikėjimo, my
linčios apšvietą. Aš esu 20 metų, 
turiu gerą darbą. Jei toki atsirastų 
— maJonėčiau atsišaukti. Geistina, 
kad sykiu ir savo paveikslą prisiųstų 
su laišku. Atsakymą duosiu kiekvie
nai.

J. Rudman.
1109 Madison st.,

(89)

Gary. Ind.

DOVANOS!
Pajieškojimai

Pajieškau artimos kaimynės, Moni
kos Reinatės ir kaimyno Antano Sa
balo; 2 metų kaip Amerikoj; Kauno 
gub., Telšių pav.. Tirkšlių parapijos, 
Zastaučio kaimo. Meldžiu atsišauk
ti, yra svarbus reikalas.

Zofija Petrauskienė.
264 N. Clerian str., Philadelphia, Pa.

Draugystė Lietuviška-Tautiška
TĖVYNĖS MYLĖTOJŲ 

Town of Lake, Chicago, III. 
įstatai Draugystės pataisyti 

priimti ant priešmetinio mitingo, 
dieną birželio š. m. yra gatavi ; 
spausti. Dėlto kožnas vienas narys 
būtinai privalo atsilankyti ant sekan
čio mitingo, kuris atsibus nedėlioj, 
3-čią dieną Spalio (October), 1915 
12 vai., A. J. Beržynskio svetainėje, 
46 and Paulina gatvių. Nariai turi 
sugrąžinti senas konstitucijas — nau
jas paimti ir elgtis pagal naujus įs
tatus. Visi nauji paragrafai yra 
taip-pat pažymėti protokole, kožnas 
narys privalo gerai susipažinti su 
naujai sutaisyta konstitucija. Patar
tina nariams visados stengtis apsi
mokėti laiku mėnesines duokles, ne
laukti suspendavimo, nes pagal nau
jus įstatus suspenduotas narys nu
stoja tiesos pašalpos ir posmertiaės.

Su pagarba, raštininkas, (40)
K. A. čiapas.

ir
. 6 
at- •

Lietuvių Pašelpinė Draugystė, 
-LAISVĖ,” EASTON, PA.

Susirinkimai būna kas pirmą pėt- 
nyčią kiekvieno mėnesio nuo 7:30 va
kare, Anglų Socijalistų ruime, 439 
Northampton str.

Valdyba:
Prezidentas — O. Velioniutė, 

1120 Jackson st., Easton, Pa.
Vice-prez.— A. Meškauskas,

34 So. Locust st., Easton, Pa. 
Prot. raštininkas ir organo užžiurė

tojas — J. Ratinis,
1113 Ferry st, Easton, Pa. 

Fin. raštininkas — F. Vyturis,
139 S. Bank st, Easton, Pa. 

Kaperius — J. M. Jankauskas,

save namo, 
pažinojo jį 
bet eiti ne

norėjo. Italas paėmęs ji už 
rankos ir pasakęs: ”Tu ge
ra* mano prietelis, eik šen, 
išsigersime po stikleli vv- 
no.

Bet jiedu užėjo pas tūlą 
Guidą ir tenai išsigėrė. Pa
skui užėjo da pas koki ten 
Di Sabia ir tenai taipgi išsi
gėrė. Išėjus iš tenai Stepu- 
levičius norėjęs eiti jau na
mo, bet Terrescelli jį pabu
čiavęs ir pradėjęs prašyti 
pas save, sakydamas, kad 
jis turi vežimą ir parvežš jį 
namo. Beeidami jiedu pa
sijuto esą krūmuose. Fer- 
recelli tenai išsitraukęs re
volverį ir pareikalavęs iš 
Stepulevičiaus pinigų. Da
vęs jam revolveriu galvon, 
ištraukęs iš kišeniaus $8, šo
vė kartą į orą. davęs revol
veriu vėl į galvą, paskui šo
vęs tiesiai į Stepuleviių. Ku
lipka prakirtus Stepulevi- 
čiui kaktą ir tuomet prasi
dėjus kova ranka rankon. 
Besigrumdami jiedu įsirito 
abudu upėn ir tuomet Ste- 
pulevičius ištrukęs pasislė- 
krumuose ir atsigulė. Kada 
italas išlipęs iš upės nuėjo, 
tuomet ir Stepulevičius atsi
kėlęs. Jis parėjęs namo a- 
pie rytmetį.

Policija taipgi liudija, kad 
nuvykus jai italą areštuoti, 
pas jį atrasta krūva šlapių 
drapanų, revolveris ir kelio
lika patronų.

Per Rugpiutį ir Rugsėjį 
duosim dovanas kiek
vienam, kuris užrašys 

"Keleivį.”
Todėl gerbiami "Keleivio" skaity
tojai ir abelnai pirmeiviai-žmonės 

padėkit mums platint apšvietą 
tarpe lietuvių darbininkų.

Dovanos duosis sekančios:
DUOSIM 50c. VERTĖS KNYGŲ 

kievienam ’’Keleivio” skaitytojui, 
kuris prikalbins vieną naują "Ke
leiviui” prenumeratorių ant metų

DUOSIM $1.00 VERTĖS KNYGŲ 
kiekvienam "Keleivio” skaityto
jui, kuris prikalbins du prenume
ratorių.

DUOSIM $1.50 VERTĖS KNYGŲ 
Kiekvienam "Keleivio” skaityto
jui, kuris prikalbins tris naujus 
skaitytojus "Keleiviui.”
Knygos bus duodamos ir tiems, 
kurie užrašys "Keleivį’’ kam nors 
dovanų.
Knygas galima pasirinkti iš pa
duoto žemiau kataliogo.

ŠITOS KNYGOS SKYRIAMOS 
DOVANOMS.

Sielos Balsai................................ . 75c.
šeimyniškas lietuvių gyvenimas 

Juškevičiaus dainose ...... 35c 
Eilės ir Straipsniai. Dalis knygos 

perspausdinta iš "Kel.” Kalendo
riaus 1913 ................................ 25c

Apie Dievą. Velnią, Dangų ir Pra
garą .......................................... 25c.

Kur musų bočiai gyveno...........25c
Nihilistai arba užmušimas caro 

Aleksandro II ........................ 25c
Byla Detroit'o katalikų su socijalis

tais................................................  25c
Kodėl aš netikiu į Dievą .... 20c. 
Materijalistiškasis istorijos supra- 

20c 
15c 
15c.
15c 
15c 
15c 

10c. 
10c.

Pajieškau pusbrolių: Karoliaus ir 
Motiejaus Matulių, Miko ir M inco 
Šukių, Juozo ir Liudviko Burdulių. 
Visi Gudupių kaimo. Taipgi pajieš
kau Vinco ir Juozo Andžiulių. Gele- 
žikių kaimo ir Motiejaus Lapinsko, 
Kumečių kaimo. Visi Daukšių par., 
Suvalkų gub. Meldžiu visų draugų 
atsišaukti.

Thomas Kubilus.
2022 Wabansia avė., Chicago, III.

Pajieškau pusseserės Rožės Mage- 
lengutės, po motinai Ivoškiutė; Su
valkų gub., Seinų pav., Seirijų par. 
Meldžiu atsišaukti

John Magalenga, 
Mount Tom. Mass.

Pajieškau savo giminaitės, Kastės 
Urbanavičiūtės; Vilniaus gub. Tra
kų pav., Stakliškių miestelio. Pir
miau gyveno So. Bostone. Meldžiu 
atsišaukti, arba kas žino pranešti.

Vincas Ditkevičius,
28 Broadway, So. Boston, Mass.

Pajieškau švogerio Gutausko An
tano ir pusbrolio Jurgio Stačioko; 
Suvalkų gub., Marijampolės pav.. Gu
delių gmino. Gutauskas paeina iš 
Dambavos Budos kaimo, o Stačiokas 
iš Gudelių kaimo. I Ameriką atvy
ko 1909 m. Turiu svarbų reikalą, at
sišaukite.

Ch. Skuchas,
407 Centrai avė., Springfield, Ohio.

Pajieškau pusseserės Veronikos 
Martišiukės; Kauno gub., Raseinių 
pavieto, Navasėlių kaimo. Ji yra iš
tekėjusi; po vyru nežinau pavardės. 
Malonėkit atsišaukti, arba kas kitas 
lai duoda man žinoti, busiu labai dė
kinga.

Marė Balčaitukė-Slavinskienė,
504 So. Birch st., Escanobo, Mich.

timas ............................. ..........
Žmonių Skerdykla ...................
O. S. S. arba šliubinė iškilmė 
Dievo žmogus ............................
Anarchizmas ...............................
Amžinos dainos..........................
Socijalizmas ir Religija...........
Žingsnis prie Šviesos ...............
Kurgi tas viskas nyksta —. 10c. 
Per skylę ir Panelė švenčiausia Sa

snavoj ........................................ 10c
Dėlko žmogui reikia gert ir val

gyt? .........v  10c
Amerikoniškos Vestuvės..............10c
Legališki žmogžudžiai .............. 10c
Davatkų gadzinkos ... ... 10c

. Knyinj reikalaukit sykiu, kaip 
siųsite naują prenumeratą. Taip
gi malonėkit prašyt aiškiai adresą 
to, kuriam reikia nusiųst laikraštį 
ir savo adresą, ant kurio reikia nu
siųst knygas.

Siunčiant prenumeratą visados 
parašykit adresą sekančiai:

"KELEIVIS”
28 Broadway, So. Boston, Maso.

Pajieškau Bronislovo Adomaičio; 
Kauno gub., Paliepių par. Gyveno 
Svracuse. N. Y. Turiu svarbų reika
lą; gavau iš Lietuvos nuo jo tėvų ži
nių. Meldžiu atsišaukti.

J. S. Rainys,
728 Hancock st., Philadelphia, Pa.

Pajieškau brolio Malinausko 
švogerio Jurgio Gasparavičiaus; 
valkų gub., Marijampolės pav., Pau- 
žiškių kaimo. 5 metai atgal išva
žiavo į Škotiją, Anglijon. Meldžiu jį 
žinančių suteikti jo adresą.

Albina Malinauskiutė- Armon. 
1630 5th str., W. N. Cedar Rapids, 

Iowa.

ir
Su-

Pajieškau draugo J. Radomskio; 
Suvalkų gub., Senapilės pav.. šums- 
kių vai.. Degučių sod. Girdėjau, gy
vena Chicagoj. Meldžiu atsišaukti; 
turiu svarbų reikalą.

Mykolas Černius,
329 N. Leonard st., Grand Rapids. 

Mich.

Pajieškau draugo Augusto Jankau
sko; Kauno gub., Raseinių pav.; mel
džiu jį žinančių suteikti jo adresą.

Feleks Stremel,
% R. W. Lapham, R. D. No. 1, 

Grent, N. Y.

Pajieškau Stasio Adomaičio, kuris 
prasišalino nuo musų 4 d. rugpiučio 
ir pasiėmė su savim laikrodį, siutą, 
3 žiedus, čevervkus ir naują baksą; 
viso 75 dolerių vertės. Jis paeina 
iš Suvalkų gub., Marijampolės pav., 
Veiverių gmino, Girnikų kaimo, Za- 
piškio par. Jis yra 5 pė<]ų ir 6 co
lių augščio nosis lenkta, šneka len
kiškai. lietuviškai ir angliškai moka 
jau pusėtinai. Jeigu kas patėmytut 
tokią vpatą, meldžiu duoti žinią. 
Už suteikimą jo adreso skiriu $5.00 
dovanų.

Antanas Kaulinskas,
127 Grand st., Brooklyn N. Y.

Thompsonville, Conn. 
BALIUS ir PRAKALBOS.

Rengiamos sušelpimui nu
kentėjusių nuo karės lietu
vių, Subatoj, 2 Spalių-Octo- 
ber, 1915, Casino Hali, Cen
trai str., Thompsonville, 
Prasidės 6 vai. vakare. Kal
bės F. J. Bagočius. Visus 
apielinkės ir vietinius lie
tuvius meldžiame atsilanky
ti. Muzikantai bus geri ir 
balius smagus

KOMITETAS.

DRAUGYSTĖ ŠV. PETRO No. 1
Town of Lake, Chicago, IIL 

Valdyba:
Pirmininkas — B. Mozeika,

4005 S. Artesian avė., Chicago, IIL 
Pirm, pagelb.— Stf. Morkūnas,

2459 W. 46th PI., Chicago, IIL 
Org. užžiur., Prot rašt K. A. čiapas, 

4619 S. Washtenaw avė. Chicago. 
Finansų Rašt. — J. Laucevičia,

4644 So. Paulina st, Chicago, DL 
Kasierius — K. K. Strzyneckis,

4612 So. Ashland avė., Chicago. 
Susirinkimai būna kas trečią no- 

dėldienį kiekvieno mėnesio 12 vaL 
dieną bažnytinėj svetainėj, Šv. Petro 
neprigulmingos parapijos, 4538 
So. Marshfield avė., Chicago, IIL

/

Pajieškau savo pusbrolio Izido
riaus Nogulevičiaus. Kauno guber., 
Šiaulių pav., Šeduvos par., Gimbo- 
galės sod. Pirma gyveno Philadel
phia, Pa. Meldžiu atsišaukti.

K. Stumbrys,
% Reicheinbach,

Clyman. Wis.

Pajieškau brolio Jono Gulbino; 
Kauno gub.. Šiaulių pav., Baisogalos 
vai. Gužupio vienkiemio. Meldžiu 
atsiliepti.

K. M. Gulbinas,
BOX 73, Aroold, Pa.

Pajieškau draugo Igno, Jono ir 
Agotos Uogentų, Stanislavos Jukasti- 
naitės, Stanislavos Antanaitės; visi 
Kauno gub, Panevėžio pav, Linku
vos parap., Tonimeldžių sodžiaus. 
Meldžiu atsišaukt šiuo adresu: 

Antanas Varanovich,
P. O. BOX 135, Henry, W. Va.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nuo 19 iki 25 m. amžiaus. Aš esu 
25 m. amžiaus. Turi mylėti dorą gy
venimą. Meldžiame su laišku 
savo paveikslą, visoms duosiu 
kvmą.

Jonas Aszagga, 
176 Newton str., Detroit,

siųsti 
atsa-
HO)

Mich.

Pajieškau draugo Petro Ščvglins- 
ko 13 metų kaip Amerikoj, Vilniaus 
%ub., Trakų pav., Daugų par., Ilgu- 
cių sodžiaus. Turiu svarbų reikalą, 
meldžiu atsišaukti.

Juozapas Urla, (41)
P. O. BOX 392, Temmins, Ont, 

Canada.

Pajieškau inteligentiškos ir pado
rios merginos už sužiedotinę, ne se
nesnės 27 m. amžiaus, pasiturinčios 
arba ir visai neturtingos, bile tik 
butų išmintinga ir gražios išvaizdos. 
Apie save visas žinias smulkmeniš
kai suteiksiu laišku.

Meldžiu, rašydamos, prisiųskite ir 
savo paveikslą.

J. A. U. (40)
1932 Oakland avė., Detroit, Mich.

Pajieškau savo vyro Antano Pav- 
liuko, kuris pabėgo nuo manęs Augu
sto 8, 1915 m. 23 metų amžiaus, 5 
pėdų ir 8 colių augščio; šviesų plau
kų; paeina iš Kauno gub., Vėkšyjių 
parap., Sovaičių kaimo. Kas apie jį 
žino, praneškite, arba jis pats tegul 
atsišaukia, 
atsišauksit, 
licija.

Jeigu greitu laiku ne
būsit jieškomas, su po- 

(41)

68 Market
F. Pauliuk.

str., Brighton, Mass.

LIETUVIŲ DRAUGIJOS 
KURIOS TURI

' KELEIVĮ” Už ORGANĄ

LIETUVIŲ PASILINKSMINIMO 
DRAUGIŠKAS KLIUBAS. 

Indiana Harbor, Ind.
Valdyba:

Prezidentas — Pranas Hendersonas, 
2112 137th st., Ind. Harbor, Ind. 

Vice-prez.— Pranas Andrijauskis, 
3730 Elm st., Ind. Harbor, Ind. 

Prot. rašt.— Pranas Rudis, 
room 22, Palace Hotel,

Indiana, Harbor, Indiana. 
Kasierius — Antanas Mikalocz,

2112 137th st., Ind. Harbor, Ind. 
Finansų rašt. — St. Simonas,

2207 137th st., Ind. Harbor, Ind. 
Maršalka — Motiejus Drungnas,

3604 Deodar st., Ind. Harbor, Ind.
Susirinkimai atsibuna nedėliomia 

po 15 d. kiekvieno mėnesio, 1-mą m- 
landą po pietų, Antano Mikalocz sve
tainėj, 2112 137th st. Ind. Harborjnd.

III.

III.

III.

III.

III.

Lietuv. Mokslo Draugyste 
Pittsburgh, Pa.

LIETUVIŲ LAISVĖS MYLĖTOJŲ 
DRAUGIJA,

Waukegan, III.
Valdybos vardai ir adresai: 

Pirmininkas — St. Rybelis, 
1415 Jackson str.. Waukegan, 

Pirm, pagelb.— K. Vaitiekūnas, 
822 8th st., Waukegan, 

Protokolų sekr — A. F. Sabecki, 
802 8th st., Waukegan, 

Fin. Sekr. — A. Bitrinskas, 
1330 Sheridan Rd„ Waukegan, 

Kasierius — A. Kripas, 
776 Marion st., Waukegan.

Kasos globėjai: — A. Malinauskas. 
1343 Victoria st., ir J. K. Dimša, 

812 8th str., tVaukegan, III. 
Knygius — V. Gabrys.

1027 8th st, Waukegan. III. 
Knygiaus pagelb. — K. Ambraziunas. 

1421 Lincoln st.. Waukegan, III. 
Maršalka — P. Norkus.

919 8th str.. Waukegan, III. 
Susirinkimai atsibuna paskutinį 

nedėldienį kiekvieno mėnesio, pirmą 
vai. po pietų. Lietuvių svetainėje, 
1401 ant 9-tos ir L’ncoln gatvės, 
Waukegan, III. 
CHICAGO. ILL.

LIETUVOS ŠELPIMO FONDO 
KOMITETAS.

Prezidentas — K. Gugis,
1840 S. Halsted st.. Chicago, III. 

Vice-prezidentas 2) S. Mankus,
Cor. 12th and Vine sts., Phila.. Pa. 

Susinės. Sekr. 1) M. M. Rice-Herman, 
140 E. 19th st.. New York, N.Y. 

Susinešimų Sekr. 2) J. Neviackas, 
183 Roebling st., Brooklyn, N.Y. 

Finansų Sekr. 1) T. L. Dundulis, 
P. O. Box 511, West.vii!e, III. 

Finansų Sekr. 2) J. Stasiulevičius, 
229 N. 6th st., Philadelphia, Pa. 

Iždininkas K. Šidlauskas,
226 W. Broadway. S. Boston. Mass. 

Kasos Globėjai: M. Čėsna, 56 Market 
st., Brighton, Mass.; J. Gegužis, 28 
Broadway, So. Boston, Mass.; J. Ger- 
dauskas, New Britain, Conn.

Pinigus siunčiant čekiais arba Mo
ney Orederiais, reikia išrašyt vardu 
Lithuanian NationaI Relief Fund.

Visus pinigus reikia siųsti vardu 
kasieriaus per Finansų Raštininką, 1

TĖVYNĖS MYLĖTOJŲ No.l 
To»n

Tėvynės 
ant Town 
sirinkimai 
nedėldienį 
A. J. Bieržynslcio salėje, kampai ir 
Paulina sts.

Valdyba:
Prezidentas — A. J. Bieržinskis,

4600 S. Paulina st., Chicago, DL 
Vice-prez — A. Kuizinas,

4547 So. Marshfield avė., ChicagOk 
Prot. rašt.— K. A. čiapas,

4619 S. Washtenaw avė., Chicagfe. 
Turtų rašt. — A. J. Kareiva,

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

4612 S. Ashland avė., Chicago, DL 
Užžiurėtojas org. K.K. Strzyneckis,

46’2 S. Ashland avė., Chicago, DL 
Visi Tėv. Myl. Dr-stės No. 1 na

riai. kurie dėl kokių nors kliūčių ne
gauna laikraščio, kreipkitės pa* 
Draugystės organo prižiūrėtoją, O 
tuojaus laikraštis bus siunčiamas. 
J redakcija rašyt nereikia, nes ba 
valdybos paliepimo, laikraščio siusti 
mes negalim.

of Lake, Chicago, IIL
Mylėtojų Draugystės NoJ 
of Lake, Chicago, III. Sn- 
atsibuna kiekvieną pirm* 
mėnesio 12 vai. dieną

Kel." Adm.

LIET. NEPRIGULM. KLIUBAS 
Chicago, III.

Prezidentas — Sal. Vasaitis,
721 W. 21st place, Chicago, III. 

Pirm. Pagelb. — Jonas Gružinskaa, 
923 W. 33rd pi., Chicago, DL 

Prot. rašt. ir organo užžiurėtojas — 
Petras Keniutis.

3238 So. Halsted st., Chicagoj 
Finansų rašt. — F. Sandaria,

5418 Princeton avė.. Chicago III. 
Kasierius — Kaz. šilas,

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

nę subatą kiekvieno mėnesio, 7:30 
valandą vakare, "Aušros” svetainė
je, po No. 3001 S. Halsted st. Meti
nis susirinkimas pripuola sausio mė
lių mėn. Pusmetiniai Liepos r.iėn.

.______, _________ nesi j. Bertaniniai: Balandžio ir Sp»-
T. L. Dundulį, P. O. Box 511, West- ville, III., kuris po kaucija $1,000.

J

s:
' V
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— Kun tamstėla tap liuns- 
ti, rasi nustojai draugą?

— Išciesų, susiedėli, išcie-

— Uo a tuolims, a artims 
būva gentis?

— Tolimas, susiedieli. 
Dzvidesimc sepcynios myla- 
lės.

(Iš "T. J.”)

SOCIJALISTAI IŠGAMOS.
Aš sakiau, sakau ir saky

siu, kad tie musų socijalis
tai, tikri išgamos musų lie
tuvių tautos. Kur jie nesu
sieis, ką jie nekalbės, bet a- 
pie lietuvių vardo pakėlimą 
visai pamiršta. Ot. kalba 
apie kokius ten darbininkų 
vargus, išnaudojimą ir soci
jalizmą. Hm... Reikia čio to 
socijalizmo ar lietuvių dar
bininkų vargų žinoti svetim
taučiams. Juk tik butų pa
žeminimas musų tautos, kad 
pas mumis randas tokių 
skurdžių, išklydėlių iš gero 
kelio ir tikėjimo. Ot. kas 
kita, jeigu jie taip rekla
muotų savo tautą, kaip tatB 
tiečiai reklamuoja, tuomet 
butų garsiausi visoj Ameri
koj...

Štai, kad ir musų Brook- 
lyno Ukėsų Kliubas. kuriam 
priklauso visas štabas tau
tiečių. Jie žino, kaip pasek- 
mingiausia pasireklamuoti 
svetimtaučių akyse. Paren
gė ”autingą,” pripirko "ap
švietos” apie 100 bačkų ir 
pradėjo rodyti, ką gali lie
tuviai "apsišvietę" nuveikti. 
Ach. kad jus. mieli skaityto
jai. būtumėt matę kokius 
stebuklus nuveikė, tai ištik
rujų sakytumėt, kad tikri 
Vytauto sūnus. Aš tikrinu, 
kad smarkiau ir pats Vytau
tas negalėjo kovoti. Kad 
pasisuks vienas pro kitą, tai 
žiūrėk jau ir raudoni. Sve
timtaučiai tik žiuri, stebisi 
iš tokio narsumo. Netik pa
prasti svetimtaučiai subėgo 
žiūrėti, bet ir policija. Taip
gi ir vežimus pristatė, o po 
kovai visus susodino ir nu
vežė musų kovotojus i "free 
house.” Kitus net nuo “ele- 
vaitės” pasitiko, kuriems 
nespėjo pristatyti ant vie
tos vežimo.

Na, dabar ką jus sakysite 
socijalistai. ar "tai ne pakėli
mas lietuvių tautos? Ar 
negera reklamacija, kurią 
musų lyderiai užgina? Tik 
jus pamislykit, "korte" tik 
skamba lietuviški vardai, 
kaip bažnyčioj varpai. Čia 
"kortas” pilnas svetimtau
čių. o sudžia šaukia vieną po 
kitam musų kovotoją tautie
tį, net malonu daros ant šir
dies.

O ką jus socijalistai. tau
tos išgamos, nuveikiat ?...

Bedalis Vaclovas.

TZ

Kunigas ir vaikas.
Vienas kunigas klausia 

vaiką:
— Kiek metų turi?
— Penkis — atsakė vai

kas.
— O praeitais metais?
— Keturis.
— Matai, turi devynis, nes

keturi ir penki, tai devyni.
Suprato vaikas pašaipą ir 

at klausė:
— O tu kelias kojas turi?
— Dvi — atsakė kunigas.
— O praeitais metais kiek 

turėjai?
— Dvi.
— Esi keturkojis, nes dvi 

ir dvi, tai keturios.
Skapagirio Juozas.

Laike advokato egzameno.
Ant vieno juristo egzame- 

no mokintojas užklausė stu
dento:

— Kas yra tiesos?
— Tiesos yra... yra...
— Išaiškink ant syk.
— A'ra. na. sakysime,

nežinau* lekcijos, o jus mane 
klausiate.

— Labai gerai. labai ge
rai paaiškinai — tarė egza
minatorius.

Skapagirio Juozas.

as

36 kiaulės.
Advokatas turėjo bylą už 

kiaules dideliame teisme, 
kur buvo dvylika prisaikin- 
tujų teisėjų. Kad teisėjai 
gerai isitėmytų kiaulių skai
čių. advokatas taip darodi- 
nėjo:

“Guodotini ponai teisėjai! 
Toje kaimenėje buvo trisde
šimts šešios kiaulės; viso 
trisdešimts šešios. Aš no
riu. kad jus tą skaičių gerai 
atsimintumėt: trisdešimts
šešios kiaulės:— tai yra tris 
syk didesnis būrys, negu 
ponų teisėjų.

Kas

mes

Vincukas ir tėvas.
Vincukas Į tėvą:— 

ten toks didelis namas, tėte?
Tėvas:— Tai automibilių 

dirbtuvė, kur aš dirbu.
Vincukas:— Ar jus dir

bat automobilius, tėte?
Tėvas:— Taip, aš pagelb- 

stu juos padirbt.
Vinc.:— Tai kodėl

nepasiimam -vieną automo
bilių?

Tėvas:— Mes negalim pa
siimt jo. sunau.

Vinc.:— Kodėl, juk tėtė 
dirbi juos?

Tėvas:— Taip, aš dirbu, 
bet tam, kas tą dirbtuvę val
do.

Vinc.:— Bet. juk socijali- 
tai sako. kad. jei 'visuo
menė valdytų dirbtuves, 
tai ir naudotis galėtų tuo, ką
jie išdirba jose?...

Tėvas:— Užteks, sunau, 
neklausinėk daugiau, aš ži
nau iš kur tu tą dasižinojai: 

,tave mama leidžia bėgioti 
svkiu su socijalistų vaikais.

J. J. W. 
(Iš "A. to R.”)

i

Pančiakos.
”Man toks unaras iš jus, 

mano brangi, jog jus visai 
neatbojote ir sėdėjote rami, 
kada ši vakarą susirinkime 
visi ėmė šaukti: 
lė!’” — tarė vyras, 
niai žiūrėdamas ’ 
čia. "Ar jus jos nematėte?”

"Mano brangus!” atsakė 
pati. ”Ne tai. kad aš jos ne
būčiau mačiusi, bet nebuvo 
galima pasikelti sijonas, tu
rint skylėtas pančiakas.”

’Pelė! pe- 
malo- 

į savo pa-

f

Pasikalbėjimas apie nosį.
Jurgis:— Baltrau, kodėl 

tavo nosis tokia buka, kaip 
grušia ?

Baltrus
bet manau, kad dėl to, kad 
jos nekaišiočiau Į kitų reika
lus!

Tikrai nežinau.

Ji turi su kuo pasibovyti.
"Nesibijok tos karvės! Ji 

nieko nepadarys. Ji tik bo- 
vytis nori.”

Tarnaitė: "Aš savo amžį 
nesibovijau su karve, tai ne
noriu ir prasidėti.”

Tolimas giminė.
Žemaitis, susitikęs labai 

nusiminusį dzūką, užklausė:

Pašvilps publika.
Vincas:— Žinai, ką Anta

nai, aš rytoj dalyvausiu vie
name vaidinime, kuriame 
reikės švilpauti; tėmyk, ar 
gražiai švilpsiu.

Antanas:— Nesirūpink, 
brolau, apie tai, tau nereiks 
švilpti, pašvilps publika.

Rokelis.

žiogui.— Porą pastabu 
sunaudojome.. Dėlei kitų 
skaitykite atsaką Mažajai 
Varguolei.

Jo merginai.— Tai priva
tinis minimo asmens sąžinės 
reikalas: jis gali būt socija- 
listu ir gali būt protestonu. 
Lįsti į keno nors sąžinę, jei
gu tas nėra kliudoma visuo
menės gerovei — mes nepri
valome ir neturime teisės.

J. Bardauskui. — Nepri- 
davėte savo adreso — ne
tilps.

Mažajai Varguolei.— Už 
raštelius ačiū, bet sunaudoti 
jų nemanome. Pasakysime 
trumpai: nenorime tų ponų 
uždyką garsinti, nes jie prie 
to da nepriaugo, kad su jais! 
turėt reikalus.

I

KAS NORITE TURĖTI 
DRUTUS IR DIDE
LIUS PLAUKUS?

Jei jūsų plaukai slenka ar visai jau 
nuslinko, tai 
čiausiai pas 
man žinomų gyduolių 
slinkimą ir nuplikusius 
į labai trumpą laiką, 
taipgi išgydau. Norint, 
atsakymo, reikia prisiųst 
2 centu

kuonogrei- 
su pagalba 
sustabdysiu 
atauginsiu 
Pleiskanas 

kokio nors 
štampą už 

(39)
L. J. PAULAUSKAS

i Barzdaskutys)
152 Millburv Street. Dept. 12. 

VVORCĖSTER. MASS.

atsišaukite 
mane, o aš

valdiškas Rusi-

Taupinimo kasa 
po priežiūra Bra-

I slawskio ir Co. 
priima depozitus

1 ir moka 3-čią 
nuošimti. Išsiun
čia pinigus pagal 
žemiausį dienos 
kursą. Taipgi pa
dedam pinigus į
jos kasas ir apskaitliuojam nuošim
tį net nuo didesnių sumų, kaip tūks
tančio rublių. Visokias bylas, per
vedimus ir kitokius dokumentus pa
darom. Laivakortės. Galima va
žiuot į Rusiją ir iš ten be jokio pa
vojaus. (45)
Russian-American Bureau

Viršiausis Biuras:
Fili jų Biuras:

160 N. 5th Avė.
507 W. 12th SU

CHICAGO. ILL.
Atviras iki 8 vai. vakare.
Nedėliomis nuo 9 iki 4 po pietų.

Ant 21 
akmens
Gelžkelio laik
rodis sriubelių 
užsukamas, vy
riško didumo, 
ant 20 metų au
ksuotas su iš
rašytais dubel- 
tavais viršais. 
Labai teisingai 
eina, skiriamas 

važiuojantiems 
reikia visuomet 

žinoti. Gvarantuatas 
Ypatingas pasiulyji-

ypatingai gežkeliu 
žmonėms, kuriems 
tikras laikas 
ant 20 metų. . _ .
mas. Mes išsiųsime šį laikrodėlį ant 
kiekvieno adreso už $5.75 C. O. D. ir 
persiuntimo kaštus, su teise jums vi
ską peržiūrėt. Jei busi neužganėdin
tas, nemokėk nė cento. Atsiminkite, 
jus užmokėtumėt už tokį pat laikro
dėlį apie $25.00, jei pirktumėt kitur. 
Puikus auksuotas lenciūgėlis ir ka
butis dvkai su kiekvienu laikrodėliu.

(40)
EYCELSIOR WATCH CO.

906 Athenaeura Blg., CTIICAGO, ILL

1

JUS GALETE IŠAUGITI 
PLAUKUS

Pasekmingas, moks
liškas gydymas dykai 
dėl vyru ir moterių.

Ar slinka jums plau
kai?

Ar pražilę jusu plau
kai nuo metu? Ar 
užkrėsti koki- s nors ne 
sveikumais ir limpanti 
jie?

Ar randas p’.aiskotes, 
niežas odos galvos?

Ar plinki. bei pra
dedi plikti?

Ar kenkia kas iš
Prieš gydymą, aukščiau pasakytu li

gų. tai stenkitės apsau- 
guoti jos. Užsakykete iiuostrota kny
gute jusu prigemtą kalba:

-TEISYBE APIE PLAUKUS,”
Parašita europos gar

singo specialisto, kuri
oje randas Įvairios ži
nios:

Gražybe plauku.—su
dėjimas plauko ir odos 
galvos. Priežastis slin
kimo plauku ir žilumas 
—Kaip užlaikyti svei
katą ir išauginti plau
ku*.—Ir kaip tai i pen- 
kius saviti* turėti gra- 
ž us plaukus.-žili plau
kai.—Barzda.—ir dėka- 
' <>nes nuo užganėdintu
kliętu. Ketvirtoje savaite.

GYDYMAS DYKAI.
Męs galeme perti-

kus L'ž 10 centu arba
V << sos markėms prisi-

ustus sykiu su Jusu 
antrašu Męs
...................... ’
Os
"Te sybe Ap e Plau- 
ku»." Išplaukėte že- 

šeštoje savaite. miau atspaustą kuponą 
ir siuskete šlanden.

UNION LABORATORY, Box 6S8, Union. 
N. Y
UNION LABORATORY, 

Box !». Union. N. Y.
Slučiu t dedamas 10 centu dėl apmo

kėjimo kaštu persiutlmo. meldžiu išsių
sti man tojaus jusu dolerine dėžutė Cal- 
vacura N. 1 ir knygute “Teisybe Apl, 
Plaukus.” (Pasluskete sykiu kuponą su 
jusu antrašu, j

ŽMONIŲ SKERDYKLAi
J. M ATH U S

Geriausias Lietuvi*>

iš

ma-

Ty-

Ne-E

E Su-

E

fe

Akušerka
Pabaigusi kursų Womans Medical ♦ 

College, Baltimore, Md.
Pasekmingai atlieka savo darbą | 

prie gimdymo, taipgi suteikia vi- ą 
sokias rodąs ir pagelbų įvairiose ♦ 
moterų ligose. jįf. Stropiene Ltft♦ 
SO. BOSTON, MASS. f

PETRAUSKO įdainuotus re- 
| kordus, kurių visuomenė jau nuo se
nai pageidavo, galite gauti pas 

i ne. Kaina 75 centai.
E 2356: Lietuva Tėvynė Musų, 

kiai Nemunėlis teka.
2357: Birutė. Kur banguoja 
munėlis.
2358: Darbininkų Marsalietė. 
kelkime kovą.
Visiems žinomi lietuviški šokiai.
2360: Nemuno vilnįs, Vaitas. Su
diev — Mazurka.
2360: Varpelis — Valcas. Mano 
mielas — Polka.

Jeigu norite gauti kokius kitus 
rekordus arba šiaip muzikališkus in
strumentus, auksinius daiktus, kny
gas ir visokias laiškam rašymua po- 
pieras. rašykite pas mane reikalauda
mi pilno kataliogo, kurį prisiųsim 
dykai.

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

Indomiausias aprašymas apie visas

kares baisenybes

Š; veikalą parašė pagarsėjęs vokiečių veikėjas ir mokytojas W. 
Lamszus, kuris pats toj baisioj skerdykloj dalyvavo. Šioje kny
goje aprašoma karė vokiečių su francuzais. Skaitant šitą knygą 
plaukai šiaušiasi ant galvos. Autorius šio veikalo Lamszus vra 
pagarsėjęs antimilitaristas. Už šio veikalo parašymą jis buvo 
skaudžiai vokiečių valdžios persekiojamas. Lietuviu kalbon tą vei
kalą išvertė Negeistinas. Knyga atspausta ant gražios popieros 
ir papuošta gražiais viršeliais. Kaina tik 15c.

Pinigus galima siųst 15c, susukus tvirtai pcpiercn arba po 5c. markėms 4 

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

^Advokatas ir Notarijušasį

Kazis Krauczunas, i
7 J'

Veda provas visuose teismuose -į-
» I

Z
T
į

ZC
4* ir atsilanko į visas valstijas ant 7- 
T pakvietimo. Taipgi duoda patari- [F 
I mą per laiškus.

T 403 Lyon Build.,
Seattle, NVash.į-r

i

Ei, Vyrai, Visi Pas

YUDEIKO!
Jis užlaiko gerų Restauraciją, vi
sokios rųšies

Vyno
Pinkliausia

vieta

304 Broajway ir 259IDZStreets 
SO- BOSTON, MASS.

Alaus, Degtinės, 
ir Cigarų.
ir parankiausia 

lietuviams.

Uetuviszkas D-ras M. Zisete
7 Parmenter St
Bosten, Fasa. 

Visokias ligas gy 
dau pasekmingia- 
usiai. Ateikit tie- 
siok pas mane 1 
trepais į viršų tik 
neikit * 
mano__ ______
tos arba telefoną 
duok o aš atesiu. 
Ofiso valandos 
Nuo 9 iki 11 ryte 
nuo 1 iki 2 ir 6 iki 
b vakare, 1 eleph. Richmond 2622-R

J
 viršų tik

aptieka: 
urve bai-

Į

I
1

I

Lietuvis Daktaras

Dr. Ignotas
1210 S. Broad St., Philadelphia, Pa.
Valandos *

(
Nedeliomis. I

N. Gallivan Co
Uilaikv genauiį

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

ko Cigarus.
Meldžiame užeiti, o visados rasi 

gražų patarnavimą.

362 2nd st. So. Boston.

SALONAS IR RESTAURACIJA
Sveiki geriausios rųšies gėrimai ii 
užkandžiai. Patarnavimas prie
lankus. Parankiausia lietuviška 

i užeiga.
J. MATHUS

342 Broadway, So. Boston, Mana

Teisingiausia ir Geriausia

APTIEKA
Sutaisom Receptus su 

džiausią atyda, nežiūrint ar 
Lietuvos atvežti ar amerikoniški. 
Gyduolių galite gauti, kokias tik 
pasaulije vartoja, taipgi visados 
randasi lietuvis aptiekorius.

EDVARD DALY, savininkas 
Broadiaj S Boston, Masu 

Galite reikalaut ir per laiškus, 
mes per ekspresų gyduoles at

siųsim. •* ų

Or. B. G. WERNICK
L1BTUVI4KAS D-RAS

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

Priėmimo valandos: nuo 1 iki 4 
po pietų ir nuo 6 iki 9 vakar*.

Telefonas. (37)

259 Hannovsr st , Boston, Mos

NAUJAUSIUS IR GERIAUSIUS

Graiiiiifoiin**

Visi musų Gramofonai su

ijjlga

J II IILIIIIIU “-t/
UVĖJE 
naujausiais pagerinimais

TURIME VISUS LIETUVIŠKUS 
REKORDUS įdainuotus garsiau
sių dainininkų ir.chorų. Tarpe 
lietuviškų rekordų geriausi yra 
šie: Kur bakūžė samanota, kom
pozicija Šimkaus. Lietuva tėvynė 
musų. Darbininkų Marsalietė, Bi
rutė. Tykiai Nemunėlis teka. Kur 
banguoja Nemunėlis — įdainuota 
M. Petrausko. Be tų turime gra
žiausių maršų, polkų, valcų ir ki
tokių šokių ir operečių. Rašyda
mi prisiųskit 4c.. o mes prisiųsim 
kataliovą.

MES TURIME GRAMOFONŲ 
NUO $15.00 IKI $100.00 Kurie 
tik norėsit turėt gražią muziką 
savo namuose, visupirmu ateikit 
pasižiūrėt pas mus. Kurie nuo 
Bostono toli gyvenaate ir negali-

I

9--11 a. M. 
2-4 P. M. 
7-8 P. M.
9—11 A. M.
1—4 P. M

)

J. VALEIKA

i

DUOKIT PASIŪT MUMS

Kaina $35.00 ir 12 dainų dykai; at
siųskit $5.00, o mes prisiųsim gra- 
mafoną.

te ateiti. UŽTIKRINAM, kad pas mus nusipirkę GRAMAFONĄ, visa
dos busit užganėdinti. Viską gva rantuojame.

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

Taipgi išvalom ir išproainam vi
sokias Vyrų ir Moterų drapanas.

Tikras Jūsų brolis lietuvis

AR NORI, KAD MYLRTŲ 
MERGINA?

Jeigu nori, tad pasipilk

Siutus ir kitokius Rubus

Keliaujantis Kriaucius
Siuvam visokius MOTERIŠKUS ir VYRIŠKUS RUBUS. Taip

gi parduodam tavorus jardais kitiems kostumeriškierr s kriau- 
čiams arba šiaip vpatoms, kurie pareikalauja. Visokį tavorų per
kant pas mane galit gaut pigiau. Aš važinėju po Mass. ir Con. 
valstiją ir ant pareikalavimo pribunu visur.

Reikale adresuokit taip:

P. ŠlMKONIS,
7 Coiumbia st., Holyoke, Mass.

FOTOGRAFISTAS
Traukiame visokius paveikslus 

giai. Meldžiam visus atsilankyti, 
tikrinam kiekvienam, kad busit musų 
darbu užganėdinti.

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

Dr. KOLER

I

Lietuvių
Gydytojas

638 Penn Avė.
Pittsbųrgh. Pa.

garsinasi savo tikra pravarde ir turi 
" Dr Koler yra

Dr Koler prakti-

Dr Koler_  _____________
savo paveikslą šiame laikraštyje, 
gimęs ir mokinęsis Varšavoje 
k a v© visuose Varšavos ligonbučiuose. o paskuti" 
oiais metais prieš išvažiuojant į Ameriką buvo 
.igonbntvje švento Lozoriaus, kur gydo tik prr 
vatiškas ligas vyrų ir moterų.

SIFILĮ išgydau vartodamas gyduolę 606. dide
li išradimą profesoriaus Ehrlicb prieš sifilį Jeigu 
kent* šbėrimus ant viso kūno, gedimą barnoje 
arbi gerklėje, slinkimą plaukų, laužymą kaulų, 
ateik, o užsivietrijimas kraujo sustos ir neatsikar- 
tos tavyje. Nelauk, kol visai subiogsi ir kitus 
užkrėsi savo liga.

Nenatnrališkus IŠTEKĖJIMUS visokiais ba
dais kaip ir NAKTINIUS ištekėjimas. TRIPERĮ 
ir kt išgydau į ro dienų, o jei ne, tai pinigus 
ssgrąžinu.

NUSILPNĖJIMĄ ir visokias negales paei
nančias iš S A UŽAG Y STES prašalinu j <3 dienas 
Ar jauties: mažu m. jog neturi tos pačios vvriškos 
spėkos, kaip pirmiau? Jei teip. tai negaišook. 
ba nusilpnėjimą reikia pergalėti, kad vėl galėtum 
būti vyru.

STRIKTURĄ arba susitraukimą šlapumo ka 
naJo išgydau j gi dieną ir tai be skaudėjimo.

HVDROCELĘ arba vandeninę ruptnrą gvdau 
; jo minu tų be operacijos.

PŪSLES ir inkstų ligas, noo kurių randasi 
diegimas kryžiuje ir kirbiniuose. apsunkintam 
ansišlapinimo (peršėjimas) irdesėtkai kitų ž^nk.ų 
apie kuriuos ligonis žino kaip aprašyt, aš tšeydao 
savo sistema ant visados.

REUMATIZMĄ, spuogus šunvotes, peraugas 
Jakus, niežus, paraus, skrupulus ir visas kitas 
<dos ligas, paeinančias A užtivietrrnimc kraujo 
šeydau trumpam laike ir ligoniai nereik per- 
raokt savo darbo

CREST KENDŽIŲ

IĮ o ji niekad nepamirš 
j kendžių gardumas pi 
J jus mylėt. Reikalauki 
|Į visada Lovneys Crest 

įU Jeigu negali gaut kitu B c'ųsk mums dolerį, o 
la ną svarą geriausių An 
fj| dirbtų kendžių.
į|| K. ŠIDLAUSKAS 

»G«n«rališkas agentas Bostonui ffl
226 Broadway.

So. Boston, Mass.

Užtikrinam, kad Jus snčėdysite 
pinigų ir turėsite GRAŽIUS RUBUS. 
Mes imam materijų iš genijų fir
mų ir primieruojam rūbų pagal žmo
gų, t >dėl nesudarko žmogaus išvaiz
dos ir būna tvirtesni.

GERUS VYRAMS SIU 
TUS IR OVERKOTUS 
PIGIAUSIAI IR GERAI
Musų firma randasi ir Califomijoj, 

todėl mes greičiau pagaunam viso
kias naujausias formas.

JEIGU NORITE TURĖTI 
GERUS RUBUS PIGIAI, 

TAD ATEIKIT PAS 
MUS.

222 W. BROADWAY 
SO. BOSTON, MASS.
Telefonas; So. Boston, 21013.

ir 20 AMES ST., 
MONTELLO, MASS.



Turgenev.

Iš mirusio dailininko užrašą.
I.

II.

ili.
..."Gana,” tariau aš patsai 

sau, tuo tarpu kaip mano 
kojos, nenoromis žengda- 
mos stataus kalno pakriuta; 
nešė mane žemyn, prie tylios 
upelės; — "gana," kartojau 
aš, kvėpuodamas sakuoto 
pušyno kvapsčia, kuriam 
jaukumas užstojančio va
karo teikė ypatingą stipry
bę ir pajautą;— "gana." — 
ištariau aš dar syki, prisė
dęs ant samanoto kimšo 
prie pat upelės ir žvelgda
mas Į jos tamsias ir ne srau
jas bangas, ant kurių storos 
nendrės tiesė savo blvškiai- 
žalsvus stiebus... "Gana!"
— Užtenka blaškyties, už
tenka tempties, laikas susi
traukti: laikas suimti galvą 
abiem rankom ir liepti šir
džiai nutilt. Gana virpėti 
saldžia sruoga nenustatytų, 
bet masinančių Įspūdžių, ga
na gainioties paskui kiekvie
ną naują grožės paveikslą, 
gana gaudyt kiekvieną mir
gėjimą jos laibų ir stiprių 
sparnų.— Viskas ištirta — 
viskas atjausta daugel sy
kių... nuilsau aš. — Kas 
man iš to, kad tame pat aki
mirksnyje aušra vis plačiau, 
vis skaidriau išsilieja dan
gumi, tartum Įkaitinta ko- 
kiu-tai viskąapgalinčiu gei
smu? Kas tame, kad per 
du žingsniu nuo manęs, tar
pe tylos, jaukumo ir vakari
nės graznos, rasotoj gelmė
je nejudančio krūmo, lakš- 
tingalė staiga pratarė to
kiais užburtais balsais, tar
tum iki jos pasaulyje nebu
vo lakštingalių ir ji pirmo
ji uždainavo dainą apie pir
mąją meilę? Visa tai buvo, 
buvo, kartojosi, kartojasi 
tūkstanti sykių — ir kaip 
prisimeni, kad visa tai tęsis 
taip ištisą amžinybę — ta
rytum sulyg Įsakų, sulyg Įs
tatų — net apmauda paima! 
Taip... apmauda!

IV.
Ak, pasenau aš! Pirmiau

— panašios mintįs ir galvon 
man nebūtų atėję — pir
miau. tose laimingos' dieno
se, kada aš pats liepsnoda
vau. kaip aušra ir dainavau, 
kaip lakštingalė.— Reikia 
prisipažinti: viskas apsi
blausė aplinkui, visa gyva
ta pablanko. Šviesa, kuri 
teikia jos spalvoms ir reikš
mę ir vieką — toji šviesa, 
kuri trykšta iš žmogaus šir
dies — užgęso manyje... Ne, 
ji da neužgeso, — bet vos 
tik rusi, be spindulių, be ši
lumos....

v.
Ir tą aš rašau tau — tau, 

mano vienintelė ir neatmai
noma draugė, tau, brangi 
draugė, kurią aš apleidžiau 
ant visados, bet kurią ne
perstosiu mylėt iki pabaigai 
mano gyvenimo... Deja! tu 
žinai, kas mus perskyrė. 
Bet aš nenoriu dabar minė
ti apie tai. Aš tave aplei
džiau... bet ir čia, šitoje glū
dumoje, šitame tolyje, šita
me ištrėmime------- aš visas
persiėmęs tavimi, aš kaipir 
pirmiau tavo prieglobstyje, 
kaipir pirmiau jaučiu saldų 
glamonėjimą tavo rankų 
ant pasvirusios mano gal
vos ! — Paskutini syki kel
damos! iš nebylio kapo, ku
riame aš dabar guliu, aš 
perbėgu trumpu ir meiliu 
žvilgsniu visą savo praeitį, 
visą musų praeitį... Vilties 
nėra ir nėra sągrąžos — bet 
ir gailesčio nėra manyje ir 
nėra susikrimtimo — ir ai
škiau dangaus žydrumos, 
tyriau pirmojo sniego kalnų 
augštybėse, iškįla, kaip pa
veikslai mirusiųjų dievų, 
gražiausi atsiminimai... Jie 
nesivaržo miniomis, jie pra-

aptulotos figūros Afinų te
orijų, kurioms — atmeni? 
— mes taip grožėjomės ant 
senobinių Vatikano barelje
fų...

VI.
Aš tik ką priminiau švie

są, kuri trykšta iš žmogaus 
širdies ir nušviečia viską,j_________  __ _________________________

'kas jį apsupa... Man norisi 
pakalbėt su tavimi apie tą 
laiką, kada ir mano širdyje 
liepsnojo ta palaiminta 
šviesa.— Klausyk... o aš Įsi
vaizdinsiu, kad tu sėdi prieš 
mane ir žiuri į mane tavo 
meiliomis ir tuo pat laiku 
veik iki aitrumo atidžiomis 
akimis. O, žydriosios akįs! 
Į ką, kur nukreiptos jus da
bar? Kas kviečia savo sie
lon jūsų žvilgsnius — tuos 
žvilgsnius, kurie tartum 
plaukia iš nežinomos gel
mės, panašiai tiems slaptin
giems šaltiniams, kaip jus 
ir skaidriems ir tamsiems, 
kurie muša ant pat dugno 
angštojo klonio, po uolų 
skliautais?... Klausvkis. — 

VII.
Tai buvo pabaigoje kovo 

mėnesio, tuoj po to, kaip aš 
pirmą syk tave pamačiau — 
ir dar nenužvelgdamas, kuo
mi tu tapsi dėl manęs — jau 
nešiojau tave širdyje — ty
liai ir slaptai.— Man prisi
ėjo persikelt per vieną žy
mesniųjų Lietuvos upių. 
Ledas dar nesijudino joje— 
bet tartum išputo ir pajuo
davo; ketvirtą dieną buvo 
atodrėgis. Sniegas tirpo 
aplinkui — talkiai, bet ty
liai; visur sunkėsi vanduo; 
išpurtusiam ore klaidžiojo 
begarsis vėjas. Viena ir 
ta pati lygi balkšva spalva 
dengė žemę ir dangų; ruko 
nebuvo — bet nebuvo ir 
šviesos; nei vienas daiktelis 
neišsiskyrė toje baluojan- 
čioj visumoj; viskas išvei
zėjo ir artimu, ir neaiškiu. 
Palikęs savo vežimą toli už
pakalyj, aš skubiai ėjau u- 
pės ledu — ir be kurčio po
kšėjimo savo žingsnių, ne
girdėjau nieko; aš ėjau, iš 
visų pusių apgaubtas pir
muoju dvelkimu anksty
bo pavasario... ir po truputį, 
didėdamas su kiekvienu 
žingsniu, su kiekvienu pasi
judinimu pirmyn, kilo ir au
go manyje kokis-tai nesu- 
Drantamas rūpestis... Jis 
viliojo, jis žavėjo mane — ir 
taip stiprus buvo jo pasiry
žimai, kad aš sustojau galop 
nustebęs ir su klausimu pa
žvelgiau aplinkui, tartum 
geisdamas surast tikrąją 
priežastį mano pakilaus u- 
po... Viskas buvo tylu, bal
ta. mieguista; bet aš pakė
liau akis; augštai padangė
je skrido vingėmis paukščių 
pulkai... "Pavasaris! svei
kas, pavasary!” balsiai su
šukau aš; "sveiki, gyvenime 
ir meile, ir laime!" — ir ta
me pat akymirksnyje, su 
saldžiai sujudinančia jiega, 
panašia kaktuso žiedui, stai
ga blykstelėjo manyje tavo 
paveikslas — blykstelėjo ir 
sustojo, žavėjančiai skaid
rus ir puikus — ir aš supra
tau, kad aš myliu tave, tave 
vieną, kad aš visas persiė
męs tavimi.

VIII.
Aš mąstau apie tave... ir 

daug kitokių atsiminimų, 
kitokių vaizdų iškila prieš 
mane — ir visur tu, ant vi
sų mano gyvenimo kelių su
tinku aš tave— Tai vaizdi
nasi man senas lietuviškas 
sodnas kalvos pakriutoje, 
nušviestas paskutiniais va
saros saulės spinduliais. Iš 
už sidabrinių topolių žvelgia 
šiaudinis namo stogas su 
besidriekiančiu iš balto ka
mino plonu sluogsniu pilkų 
durnų — o tvoroje varteliai 
tik tiek prasivėrė, tartum 
kas patraukė juos nedrąsia 
ranka — ir aš stoviu ir lau- 

eina tylia kaleina, kaipir toskiu, ir žiūriu į tuos vartelius

ir Į smiltis sodno takelio — 
aš stebiuosi ir šypsausi, vi- ^<<*1111
sa, ką aš matau, man rodosi 
nepaprastu ir nauju, viskas! 
apgaubta kokia-tai šviesa, 
malonia slaptybe — ir jau 
vaidenasi man spartus šra- 
bždėsys žingsnių ir stoviu 
aš, visas Įtemptas ir leng
vas, kaip paukštis, ką tik 
išskėtęs sparnus ir besiren
giąs vėl kilti — ir širdis de
ga ir virpa džiaugsminga 
baime prieš besiartinančią, 
prieš atskredančią laimę...

IX.
Tai vaizdinasi man ki

toks vaizdas.— Ne sena ži- 
nyčia slegia mus savo rūs
čia iškilme; žemutės sienos 
nedidelio jaukaus kambarė
lio skyria mus nuo viso pa
saulio.— Ką aš kalbu! mes 
vieni, vieni visame pasauly
je; be musų dviejų nėra nie
ko gyvo; už šitų nebylių sie
nų migla ir mirtis ir tušty
bė. Tai ne vėjas staugia, ne 
lietus trykšta srovėmis: tai 
guodžiasi ir vaitoja Chao
sas; tai verkia jo aklosios a- 
kįs. 0 pas mus tylu ir šviesu, 
ir šilta, ir jauku; kas tai uži
mančio, kas tai kūdikiškai 
nekalto, drugiu — ar netie- 
sa-gi? — žaidžia aplinkui; 
mes prisiglaudėva ~-----
prie kito, 
jova prie kits kito gal- 
vų ir abu skaitome gerą 
knygą; aš jaučiu kaip tva
ksi plonutė gĮsla tavo švel
niam smilkinyje, aš girdžiu, 
kaip tu gyveni, tu girdi kaip 
aš gyvenu, tavo šypsą gims
ta ant mano veido pirmiau 
negu pas tave, tu atsakinėji 
begarsiai ant mano begar
sių klausimų, tavo mintis, 
mano mintis — kaip abudu 
sparnai vieno ir to paties, 
erdvių zefire paskendusio 
paukščio — paskutinės už
tvaros griuvo — ir taip ap
rimo, taip Įsigilino musų 
meilė, taip be pėdsako dingo 
abejonė, kad mums netgi ne
sinori mainyties žodžiu, 
žvilgsniu... Tiktai kvėpuot, 
kvėpuot sykiu norisi mums, 
sykiu gyvent ir būt sykiu... 
ir dagi nejausti to, kad mes 
sykiu...

X.
Arba galop vaizdinasi 

man tasai giedrusis spalio 
rytas, kada mes vaikštinėjo- 
va su tavim po tuščią, dar 
neapnuogusį apleistos pi
lies sodną, ant kranto dide
lės nelietuviškos upės, švie
čiant žydriai giedriam dan
gui. O kaip perduot tuos Įs
pūdžius! — Toji be sustoji
mo tekanti upė, toji ne
drumsčiama žmonėmis tyla 
ir kokis tai svaiginantis liū
dnumas, ir virpėjimas lai
mės, nepažįstamas, vienodas 
miestas, rudeniniai kvaksė
jimai augštuose šviesiuose 
medžiuose kuosų — ir tos 
malonios šnekos 
ir žvilgsniai, ilgi, švelnučiai, 
iki dugno daeinantie. ir gro
žė. grožė mumyse pačiuos, 
aplink, visur — tas virš žo
džių. O suolas, ant kurio 
mes sėdėjova tyliai, su nu
leistomis nuo pertekliaus 
jausmų galvomis — ne už
miršt man tavęs iki mirti
nosios mano gyvenimo va
landos! Mes jautėva abu, 
kad geriau už šitas valandas 
nieko pasaulyje nebuvo ir 
nebus dėl musų — kad vis
kas kita... Bet kas čia do 
sulyginimai! Gana... gana!... 
Deja! taip: gana.

XI.
Paskutini sykį aš atsida

viau tiems atsiminimams ir 
atsisveikinu su jais 
grąžinamai, 
lis, paskutinį kartą prisi
džiaugęs savo lobiu, savo 
auksu, savo šviesiu turtu — 
užberia ji pilka, drėgna že
me; taip žiburėlis išdegusio 
žibintuvo, blikstelėjęs pas
kutine, skaidria liepsnele, 
apsidengia šaltu pelenu. Pa
žvelgęs žvėrelis paskutinį 
kartą Į žalią žolelę, Į saulu
tę, Į melsvus, meilius vande
nis — ir pasislėpė Į pačią 
olos gelmę, susirangė ka

I

I

vienas
mes prisišlie-

ir šypsos,

nesu-
Taip švkštuo-

Viengenčiai
Šiuomi pranešu kad 

aš esu lietuvys gerokai 
prasilavinęs

AKROBATAS, 
kur man teko būti, savo 
miklumu aš visados už
ganėdinu publiką.

Todėl, kurie rengiate> 
Koncertus, Teatrus ar
ba taip kokius perstaty
mus, praneškite man, o ‘ 
turėdams laiko noriai pa
tarnausiu. Susirašinė- 
jant rašykit šitokį adre
są:
FRANK BAROVSKY,

15 Vorron St.,
E. Čambridge, Mass

Visokios Žinios.
SURINKO $80,000.000

BELGAMS PAŠALPOS.
Amerikiečių komitetas 

belgams šelpti praneša, kad 
per 10 mėnesių nuo savo su- 
sitvėrimo jis išsiuntė bel
gams maisto ir kitokių dai
ktų iš Amerikos daugiau 
kaip už $80,000,000.

Iki 1 d. liepos, 1915 m., 
amerikiečių komitetas iš
siuntė nukentėjusiems nuo 
karės liuosiems Belgijos 
žmonėms 305,737 tonų miltų 
(tonas — 50 pūdų), 15,275 
tonus ryžių, 40.680 tonų 
kornų (kukuruzų), 15,540 
visu labu 423,583 tonus.

Be to, ką nusiųsta Belgi- 
jon, šis komitetas maitina 
da sunaikintų ir vokiečių 
užimtų vietų gyventojus 
Francuzijoj. Franeuzų nu
kentėjusių nuo karės už
imtose vokiečių vietose yra 
daugiau kaip 2,500,000. Į 
šitas vietas nuo balandžio 
mėnesio amerikiečiai nu
siuntė daugiau kaip 91,000,- 
000 svarų visokio maisto. 
Beto da 10,000 tonų valgo
mųjų daiktų nusiųsta Liuk
semburgo kunigaikštijai.

Tik Lietuva iš amerikie
čių nieko negavo. Didžiuma 
jų ir nežino, kad šitokia 
lis yra.

huo 8 iki 9 vakarais. Nedėlio
mis nuo 10 iki 12 ryte.
884 M AI N STREET, 

Čambridge, Mass.

No more barter skops formine ££ 
FISHLEIGH Ar CO.

Telephone: Čambridge 4806-M. 
Rusiškas Daktaras Čambridge

Dr. N.A.GIebow
Mokslą baigęs Berlyno, Vienos ir 

kituose geriausiuose Europos 
universitetuose.

Valandos:
Nuo 10 iki 11 ryte, nuo 5 iki 6 
ir

KIRPK PATS SAVO PLAUKUS
*

•
Didžiausias šių laikų išradimas. 

Sučėdiųa laiką, pinigus ir barberio 
bitas. Yra tai daiktas, be kurio ne
gali niekas apsieiti. Paprastas ir 
ir lengvas būdas, gali vartot suaugęs 
arba kūdikis. Kirpk savo plaukus 
dykai. Vartojas taip kaip ir šukos. 
Dėlei apgarsinimo šio išradimo, pre
kė tik $1.25. Prisiųsim kur tik norit. 
PAS1LL1J1MAS DYKAI ant aprube- 
žiuoto laiko tik. Prisiųskit mums 
$1.25, o mes tuoj prisiųsim kaštus ap
mokėję. Arba jei norit męs pasiųsim 
C. O. D. ir jus turėsit tiesą apžiūrė
ti, jei nepatiks, sugrąžinkit mums at
gal. Užsisakykit šiandien. Pašinau- 

^"dokite žema kaina. Reikalingi agen- 
— (41)

(Dept. 45) CHICAGO, 111.

t

į

b

Lietuviška Kai nkotų 
IŠDIRBYSTĖ

kur kiekvienas galit gaut gerus
Rainkotus pigiaus, negu kitur. 
Mes padarom sulig naujausios 
mados, kaip tik kas nori. Turime 
visokių spalvų, kurios galima dė- 
vėt visada, nes išrodo kaip kotas 
vanduo nepereina. Dirbam vy
rams, moterims ir vaikams, to
dėl kuriems tik reikia Rainkoto, 
tai ateikit pas mus, o busite už
ganėdinti. Į krautuves mes taip
gi parduodam žemesnėmis kaino
mis ir geriau padarytus, negu 
skladuose perkate. Reikalaujam 
daugiau Agentų, kurie pardavi
nėjant kitokius daiktus, galit 
rinkt užsakymus ir ant Rainkotų. 
Mes prisiusime sampelius ir pa
aiškinimus kaip nuimti mierą ir 
taip toliau. Adresuokit: (42)

So. Boston Roincoat Co.
344 Broadway, So. Boston, Mass.

Gražiausių Dainų ir Naujausių
EILIŲ KNYGA

S. Puta, Savininkas, ■OCOCEMCi
. ?  .  7T Yx, r.

sa-

VARŽY TINĖS DĖL 
EGĖJOS JUROS.

Tūlas "neutralis" kores
pondentas iš Konstantino
polio pranašauja, kad jeigu 
sąjungininkai ir paimtų 
Dardanelius su Konstanti
nopoliu, tai jie negalės tuo
mi pasidalyti. Jis sako, kad 
karei pasibaigus bus dide
lės varžytinės net dėl Rab- 
bito, Imbroso, Tenedos iri 
Lemnos salų Egėjos juroj.! 
"Reikia tik "dirstelėti Į žem- 
lapį", rašo jis," o tuojaus pa
sidaro aišku, kad šalis, kuri 
galės ant šitų salų stovėti, 
visuomet viešpataus ant 
Dardanelių ir prisiartinimo 
prie jų. Dabar taja šalimi 
yra Didžioji Britanija. Ne 
man čia sakyti, ką Rusija 
mano matydama, kaip An
glija turi čionai tokią pui
kią progą antram Gibralta- 
rui Įsteigti. (Gibraltaras 
— tai neprieinama Anglijos 
tvirtovė Ispanijos pietuose, 
kuri saugoja prataką iš At- 
lantiko i Viduržemės jūres. 
Red.)" ’

Viena sakomųjų salų tėra 
tik devynias mylias nuo 
Dardanelių Įnėjimo. Pasta
čius Anglijai ant tos salos 
tolišaujamas kanuolės. Dar
danelių išėjimas ir inėjimas 
liekasi visiškai uždarytas, j 
Korespondento nuomone, I 
karei pasibaigus ir pradėjus 
kalbėti apie taiką, dėl tų sa
lų kils didelės varžytinės ir. 
gal būt, nauja karė.

muoliuku — ir užmigo. Ar 
vaidinsis jam kada nors sa
pne ir saulutė, ir žolelė ir 
melsvi meilus vandenįs?

(Bus daugiau).
Vertė Vardunas.

SKAITYKIT SU ATYDA!
Turime daugybę FARMŲ Wiscon- 

sin valstijoj, su naujoms trioboms, 
žemė išdirbta ir apsėta; galima pirkt 
su gyvuliais ir visoms mašinoms, 
taipgi galima imt ant randos arba 
ant pusės. Dabar laikas žemę apžiū
rėt, nes pati žemė pasirodo kokia 
yra. Jau keliolika lietuvių turi pir
kę nuo musų Farmas ir visi dėkavo- 
ja. Klausk platesnių žinių per laiš
ką įdėdamas už 2c. štampą, o gausi 
plačius paaiškinimus, musų adresas: 

(1-6)
K. MARCINKEVIČIA, 

1324 So. lOth st., Sheboygan, Wia.

i

<i <

I

' >
S 0P IŠMOK
5 00 *nf*ka'skaityti ir rašyti uz W

3i Išmokinsime jus Angliškai kalbėti, skai- 
tyti ir rašyti labai trumpame laike už .še- 
šis dolerius ($6) tiktai. Šis mokslas yra 
labai parankus kiekvienam, nes mokina- 
me naujausiu budu per korespondencija 

» jūsų namuose be skirtumo kur gyvenate.
Rašykite platesnių paaiškinimų arbi pra- 

v dėkyte mokintis tuojaus, prisiųsdami pi- 
~ ragus:
= AMERICAR SCHOOL of LAR60AGES 
g 1741 W. 47th st, Chicago, HL

Papuošta daugeliu spalvuitų puikių paveikslų, 
223 puslap. didžio, apie 150 įvairių eilių, tinkamų 

deklamuot ant viešų susirinkimų.
Knygoje trijų rūšių eilės: 

TAUTIŠKOS, ŠEIMYNIŠKOS IR
DARBININKIŠKOS.

Tai gražiausia ir turtingiausia eilių knyga lietu
vių kalboje. Kiekvienas turėtų papuošti savo 
knygyną minėta knyga. Kaina tik 75 centai. 
Ta pati knyga drūtais audimo apdarais

SIELOS BALSAI

I
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$1.00.

PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO 
DARBO VALANDAS.

Kiekvienas nusipirkęs tą knygą pasidžiaugs. 
\ Pinigus geriausiai siųst "Money Orderiu,” popie- 
j rinius galima siųst tiesiog paprastam konverte, 
\ užrašius aiškiai adresus savo ir ”Keleivio” ir 
j prilipyt už 2c. markę.

"KELEIVIS,” SO. BOSTON, MASS.

50,000 
KNYGŲ 
VISIŠKAI UŽ

DYKĄ
Kožnas vyras turi pareikalauti umu 

laiku vienu iš tą Stebuklingu Knygų. 
Vyrai, kurie mana alsivesti, vyrai li
goti, silpni, nerviški ir išnaikinti — 
vyrai negabi pri darbo ir ne galingi 
xaudu»tis priimnuruo gamtos—visi tie 
vyrai turi pareikalauti vienų iš tų 
didžios vertybes medikališkų knygų 
Knyga ta pasakys kaip vyrai naikin 
sava gyvastį, kaip jie igau-^ ligas ir 
kaip jiems gali būti '.grąžinta svei
kata, stipruma- sp.’kas trumpu lai
ku ir su floazais kaštais. Jeigu nori 
omi vyras tarp vyrų—stipras, resnas, 
energitiškas vyras, 
ta knyga parodys 
kelia.

Ar Esi Kankinamas
Sifilisų arba Užnuodijimu Kraujo, 

Triperiu, Pulavimų, Nusilpnėjimų Gy
vybės, Užkrečiamais Ligais, Lytiškai 
Šlapinamais Organais, Dusuliu, Negruo- 
mulavimu Vidurių, Prietvarką, Slogo
mis, Hemoroidais, Reumatizmų, Pilvo, 
Jaknų, Pūsles ir Inkštu Ligomes? • 
• Ar turi skaudėjimus strėnose, sąna
riuose; galvos skaudėjimus; blogų a- 
petitą; surugusi pilvą; atsiraugėjimus; 
ar vemi; ar turi tulžies užpuolimus; 
apdengtą liežuvio; negerą kvapą; tam
sius ratus po akių; ar negali miegoti; 
ar turi negerus sapnus? Ar esi nusilp
nintas ir lengvai sujudintas; ner
viškas, barningas ir aržus; pasargis ir 
visas sunvkis iš ryta; nedrąsus ir ša
linis nuo draugystes; nuliudys, priklus 
ir nusiminęs? Musų knyga už dyką 
pasakys jums apie tuos daiktus aiškei 
ir lengvoi kalboi teip, jog galėsite 
suprasti ji ir naudotis jos patarimų ir

pamokinimų. Ji yra krautovė žinios ir talpina tikrai tokius daiktus, katrus kožnas 
vyras, jaunas ir senas, turtingas ir biednas, nevedęs ir vedęs, sergąs ir sveikas, turi 
žinoti. Atmink, jog ta knyga yra absoliutiškai už dyką, užmokam pačtą. Ant kon- 
vertos niera paduotas medikališkas vardas. Nieks ne gali žinoti kas ten yra, tik jius. 
Paduok sava vardą, pavardę ir adresą aiškei, atkirpk ir siusk tą Už Dyką Kuponą.

Siusk Tą Už Dyką Knygos Kuponą Šiandien.
DR. J. Rt’SSEL PRICE CO.. L. 202. 208 N. Fifth Avė.. CbicaMo.
Godotinasai:—Aš esu užinteresuotas justj Už Dyką Knygos Pasiulynimui ir norėčiau

gauti vieną iš tu knygų, umu laiku.

Vardas ir pavarde..................................

Adresas......................................................

Miestas Stejtas
*



Reginys įgriuvusios New Yorko gatves. 1< J. BAGrOČITJS
Real Estate MortgeČiai, Deedai, Titles, Abstraktai 

Patentai, čarteriai, Kolektavimas ir Siuntimas 
Pinigų. Teismiški Reikalai.

BROCKTONE:

Panedėliais ir Pėtnyčiomis.
Barristers Hali. 45—46, 
kampas Main ir Belmont Sts.

Tel. Brockton 1875.

SO. BOSTONE:
Utarninkais ir Subatomis, 

28 Broadwav.
Tel. So. Boston 935 W.

1 KNYGOS
"KELEIVIO” SPAUDOS

Amerikos "Macochas” arba kaip kn. 
Schmidtas supiaustė merginų. Oną 
Aumuller. Knygelėj surinkti visi 
rūmų, kurie buvo prirodyti teisme, 
naudinga perskaityt kiekvienam 10c

Anarchizmas. Pagal Proudono mok
slo parašė d-ras Elzbachar, Tart* 
Briedžių Karaliukas .................... IBe

S ■ — ——

Legalški žmogžudžiai. Trijų akt^ 
tragedija, paimta ii revoliucijos 
laikų ............................................ !#•

Paveikslėlis parodo įgriuvusią Xew lorko gatvę. Nelaime atsitiko pereitoj są- 
vaitėj. kuomet naujam tunelyje po Seventh avė. ekspiiodavo dinamitas. Visas blokas 
tarp 24-tos ir 25-tos gatvių įgriuvo tunelin ir pilnas gatviakaris žmonių, važiuojančių 
į darbą, įpuolė pasidariusion duobėn. Prie to, tarp griuvėsių dar kilo gaisras ir pa

veikslėlis parodo, kaip ugnagesiai neša iš griuvėsių žmones.

Išplaukęs iš Bostono laivas 
paskandintas.

Anglų garlaivis "Urbino,” 
kuris 4 rugsėjo išplaukė iš 
Bostono Anglijon su prekė
mis. ant jūrių likos paskan
dintas.

PARSIDUODA NAMAS.
Puikus namas. >u visais forničiais 

ir kitais įtaisymais, kokie tik yra 
reikalingi puikiai užlaikomam namui. 
Namas randasi po N>>. 5 Thomas 
Park. So. Bostone. Kas nori įgyti 
gražų namą ir dailioje vietoje, tai 
d*bar yra geriausia proga, nes par
siduoda gana pigiai. Norėdami pla
čiau apie tai dažinoti. kreipkitės 

"Keleivio" Agenturon,
28 Broad^ay, So. Boston, Mass.

SALIU N AI.
Parsiduoda 3 saliur.ai Bostone

1 So. Bostone. \\et •- lietuvi;: ir len
kų apgyventos. Įplaukų yra apie 
$400.00 į savaitę. Pora vyrų susidė
ję į kompaniją ir turėdami apie 5 

' tūkstančius doleriu galit padaryt 
puiku pragyvenimą. Likusie pinigai 

i ant lensrvų išlygų. Kreipkitės i 
"KELEIVIO" AGENTŪRĄ.

28 Broad»ay, So. Bo>ion. Mass.

P KRSIDUODA EARNIČIAI.
Gerai užlaikyti. 5 kambarį 

parsiduoda už prieinamą prekę. Ma- 
į tvt galima kiekviena diena.

J. KUNCEVIČIUS
310 4th st. . So. Boston. Mass.

Aš kvailas.
Taip sako kiti agentai, už tai. kaa 

tai pigiai parduodu laikrodžius. 
I žiedus, lenciūgus, branzalietus ir ki
tus auksinius daiktus ir ar.t labai 

(lengvų išmokėjimų. Eidamas pro ša- 
; i j, užeik Į mano naują krautuvę, o 
persitikrinsi, jei nepatiks, nereikia 

j pirkt.
• Taisome laikrodžius, žiedus, bran
zalietus. lenciūgus, labai pigiai, dar- 

Ibas gvarantuojamas. Šliubinius lai
psnius ir kitus patarnavimus pada- 
; rom avkai.

P. KETVIRTIS JENVLERY CO. 
Kampas Broaduav. 324 E street.

SO. BOSTON.

V— •

D-RAS B. L. BERNARO
Seniausis Rusiškai-Amerikoniškas 

Daktaras.
GYDO VISOKIAS LIGAS, 

BET YPATINGAI MOTERV LIGAS
Ofiso valandos: (41)

Nuo 1 iki 3 ir nuo 7 iki 8 vakare
195 DORCHESTER ST..

SO. BOSTON. M V SS.

!
Sielos balsai. J. B. Smelstoriaus 
eilės. Knyga didelė su gražiais pa- i 
veikslais, popiera ir spauda graži, 
poezija užimanti.............................. 75c I

Ta pati knyga gražiais apdar. 1.00
■

Dievo žmogus. Labai užimantis ir 
naudingas papasakojimas iš dar

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

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

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

Kur musų bočiai gyveno. Tai yra tt- 
rinėjimas, kur buvo pirmutini žmo
nių lopšinė. Knyga naudinga ir pa
mokinanti. Parašyta Z. Alakaoa, 
kuris daug darbo pašventė tirinėji- 
mams lietuvių praeities ............ iže

Džian Bau bos Spyčiai ir kitos fonša. 
Daugiau juokų negu saliuna alaus 
Jei nori gardžiai pasijuokt, tad au- 
aipirk tų knygų ..............................

Alkoholis ir kūdikiai. Kas yra arba 
tikisi būti kūdikių tėvais, būtinai 
turėtų perskaityti šitų knygutę.- 16a

Byla Detroit’o Katalikų su Socijali- 
stais. Knygelėj atspauzdmta visas 
tardinėjimas kaip vienos taip ir bi
tes pusės, todėl bešališkai parodo 
ant kiek išauklėtas pas mus žiau
rumas. Naudinga perskaityt lygiai 
katalikui kaip ir socijalistui. Su pa
veikslais................................................. 28d

M. ANDRIUšIUTf

MOTERIŠKU RŪBŲ SIUVĖJA 
Siuva Visokius Rubus pagal 

Naujausias Madas.
Greitai. Gražiai ir Pigiai.

Rudeniui atėjus vasariniai aprėda- 
lai jau nebetinka; todėl merginos ir 
moteris, ateikit pas mane užsisakyti 
aprėda'ų, kurie pritiks rudeniui ' ir 
žiemai. Mano darbu ir kaina busit 
visos užganėdintos.

Siuvu ir vyriškus drabužius.
324 E St- So. Boston, Mass.
kampas Broadway, ant 2-rų lubų.

Kurgi tas viskas nyksta? Pagal K. 
Kautskį parašė Ž. Aleksa. Kiek
vienam darbininkui, kuris nori pla
čiau suprasti dabartinį surėdimų 
reikėtų tų knygų perskaityti .. 10c

šeimyniškas lietuvių gyvenimas Juš
kevičiaus dainose. Jei nori žinot 
kaip senovėj lietuviai gyveno, tai 
perskaityk šitų knygų. Iš jos dasi- 
žinosi, kada musų pratėviai vogda
vo sau žmonas, paskui pirkdavo, 
motinos parduodavo savo dukteris. 
Dasižinosi, kad vyrai turėdavo dau
gelį pačių, o žmonos po kelis vy
rus. Labai užimanti knyga. Su pa
veikslais ..................................................35c
Ta pati apdaryta .......................... 50c

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

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

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

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

Lengvas ,budas išmokt angliškai ši 
knyga sutaisyta taip lengviai ir su
prantamai. kad kiekvienas gali iš
mokt greitai kalbėt angliškai, ku
ris tik bent kiek gali lietuviška? 
skaityti. Joje telpa netik atskirt 
žodžiai, bet ištisi sakiniai, pasikal
bėjimai darbo jieškant, važiuojant 
kur nors, nuėjus krautuvėm pas 
daktarų, pas barzdaskutį, pas siu
vėjų ir tt. Su fonetiškų ištarimu ir 
gramatika .........................................  21«

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

Amžinos dainos. Yra tai geriausių 
Jovaro dainų rinkinys. Ant gražio, 
oopieros ir graži snauda ............ 11c

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

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

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

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

Popas ir velnias. Toje knygutėje 
telpa labai graži apysaka "Adomas” 
ir Jieva” ir kiti daJykai. Pilna juo
kų ir nuliudimo .............................. 10c
Reikalaudami knygų jtreipfclv- 

šitokiu adresu:
"KELEIVIS”

28 BROADWAY, S BOSTON, MASS.

iKaip senovės žmones persistatydavo 
sau žemę. Labai žingeidus senovės 
filozofų daleidimai apie musų ž»- 
mės išveizdą. Su paveikslais. .. 10<

Telephone: Back .3a y 4200

DAKTARAS

Fr. Matulaitis
ė

LANDZIAUS
NAUJA APTIEK A

343 Broadway. So. Boston, Mass. 
Tarpe D ir E sts.

Vienatinis geriausis patarnavimas 
sveikatai.

Pašaukiame Jūsų daktarą per 
telefoną dykai.

Sudarome be skirtumo daktarų 
Receptus iš kur jie nebūtų. Kai
nos visados žemiausios. Reika
laujant per laiš.-us, pasiunčiam 
visur per ekspresą. Visame pa
tarnaujame atsakančiai.
J. C. LANDŽIUS. Aptiekorius, 

(LYNCH),
343 Broadway. So. Bnston. Mass.

Vienatinė Lietuviška 
Valgykla So. Bostone.
Musų Valgykloje-restoracijoj gali

ma gauti skaniausius ir sveikiausius 
valgius angliškai ir lietuviškai su
taisytus. Iš lietuviškų valgių turi
me: blynų, virtinių, lietuviškų sriu
bų ir kitokių gardėsių. Valgantie 
restoracijose lietuviai ateikite persi- 

; tikrint ir nusipirkt valgio tikietus, 
kurius mes parduodam $4.00 vertės 

! tiktai už $3.50 ir $3.50 vertės už $3.00
Taipgi laikome cigarų, 

šalto toniko, maxės ir t.t.

S. REINARD,
204 W’. Broadvvay,

So. Boston, Mass.

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

Užpuolimas.
Policija išsijuosus jieško 

užpuoliko, kuris Įsiveržęs 
anądien arbatos krautuvėn 
po No. 325 Dudley st. išplė
šė kasą ir uždaręs savinin
ką sklepan pabėgo su S77. 
Tai atsitiko tuojaus po pie
tų. Savininkas buvo krau
tuvėj vienas pats, kaip inė- 
jo švariai apsirėdęs vyras ir 
padaręs paprastą pastabą 
apie orą paprašė arbatos. 
Kada krautuvininkas paė
mė arbatos ir atsigrįžo, jo 
"kostumeris” jau laikė dide
li revolveri atkišęs. "Jei tu 
rėksi, aš tave tuojaus nu
šausiu,” pasakė plėšikas ir 
visą laiką taikydamas jam 
krūtinėn nusivarė ji sklepan 
ir uždarė tenai. Paskui su
grįžęs iškraustė kasą.

; vo tėvynės rubežių praplati- 
nimą. Tokios opinijos šian- 

■ dien jau laikosi visas susi
pratęs pažangusis proletria- 
tas — socijalistai, kurie pa- 

’ laiko ir vadovauja darbinin
kų judėjimą, mes-gi turime 
prisidėti ir remti juos. Drg. 
Bagočiaus kalbos kiekvie
nas žodis atsimušė į žmonių 
širdis, nes kalbėjo labai kar
štai ir energiškai.

Pažymėtina, kad karės at
balsiai yra padarę gilią įte
kmę ir į Amerikos lietuvių 
psichiką. Prakalbose, de
klamacijose. monologuose— 
visame atspindėjo kraujas, 
ašaros ir žmonių skurdas.

Puikią deklamaciją pasa
kė drg. M. Krakauskiutė iš 
Lynno: "Augino močiutė sū
nelį.” Įspūdingai atliko mo
nologą drg. A. Skiraičiutė iš 
South Bostono: "Joannos 
D’Are mirtis," iš tragedijos 
"Orleano Mergelė." Žino- 
masai apylinkės publikai 
deklamatorius — Pranukas 
Znotas, padeklamavo eiles: 
"Kulipkoms dūzgiant” ir pa
sakė ir keletą komiškų mo
nologų.

Dainavo dar ir Cambrid- 
ge'aus "Laisvės” choras.

Visiems labai patiko Sos- 
nauskio daina: "Karvelėli 
mėlynasis.”

Įspūdis iš prakalbų kuo- 
geriausis, publikai užsiganė- 
dinimas ir nauda didelė, o 
"Vienybei” nuo brightonie- 
čių širdinga padėka, kad 
progresyviškus kalbėtojus 
pakvietė.

Prie "Vienybės” prisirašė 
14 naujų narių.

Homunculus.

Vietines Žinios
* ------
"Vienybės” Dr-jos prakal

bos.
Brighton, Ma; 

tą nedėldieni vietos pašalpi- 
nė draugija "Vienybė” su
rengė Roddy Hall’eje nau
dingas darbininkiškas pra
kalbas su gana malonia pro
grama, kurių klausyti susi
rinko apie 300 publikos.

Kalbėjo drgg. M. Dusevi- 
čius iš Worcesterio ir F. 
Bagočius. Pirmojo kalbėto
jo tema buvo: "Karė." Jis 
piešė nutrynusią krauju 
Europos karės areną, išpu
stytą ir verkiančią tėvynę, 
nurodydamas pavyzdžius, 
kad karės yra surengiamos 
ne Dievo, išnaikinimui be
dievių, kaip kad kunigai sa
ko, bet kapitalistų ir krikš- 
Čreąiškų valdonų savo pasi- 
pelnijimui. Jo kalba darė 
ant klausytojų gilų įspūdį: 
moteris verkšleno, vvrai 
klausėsi su Įtemptais ner
vais ir pakiliu upu. Baigda
mas kalbą kvietė darbinin
kus susiprasti, skaityti ir 
remti savus darbininkiškus 
laikraščius. Išaiškino skir
tumą tarpe darbininkiškos 
ir buržuaziškos spaudos, ku
rios nedraudė skaityti, bet 
liepė skaityti protaujant ir 
svarstant.

Drg. Bagočius pasakė kar
štą prakalbą apie svarbumą 
darbininkams organizuo- 
ties.

Daugybe stiprių argu
mentų prirodė iš kur kįla vi
sos darbininkų skriaudos ir 
vargai ir taip-pat karštai 
ragino darbininkus švies- 
ties, protauti nes musų gy
venimas tik tada pagerės, 
tada tik pasiliaus patriotiš- 
kai-krikščioniškos skerdy
nės, kada plačiose darbinin
kų massose išsidirbs viena 
bendra opinija, jog: "darbi
ninko tėvynė yra platusis 90—114 Freeport st., 
pasaulis" ir tada nei vienas chesteryje. F 
nepanorės smaugties už sa- dės už kelių sąvaičių.

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

I

Perei

I

t
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GYDO VISOKIAS LIGAS. i 

PRITAIKO AKINIUS.

cigarų, cigaretų,
-------- (40)

Lietuviai Kliaučiai
Visokius Vyrams Drabužius 

Siuvame ant Užsakymo 
sutaisome ir išprosi- 

name senus.
Vienintelė Kriaučių kompanija 

So. Bostone, kur visame duoda

LIETUVYS FOTOGRAFAS

Kodėl aš netikiu į Dievų? arba tikė
jimo kritika. Parše Iksas. Kny
gutėj tik protingi nurodymai, pa
remti ant faktų. Kiekvienas gerai 
katalikas, valnamanis privalo ja 
perskaityti............................................ 20<

Materijalistiškasis istorijos suorati- 
mas. Jei nori žinoti, kas gimdo pa- 
<aulije įvairius nuotikius. tai o.r- 
skaityk šitų knygutę. Kalba lengva 
ir labai aiškus išvedimai...................80-

Valandos:
Nuo 1 iki 3 dienų. 

Nuo 7 iki 9 vai. vakare.

419 BOYLSTON STR.
Suite 419. 420 ir 421,

Netoli didžiojo miesto knygyno,
BOSTON, MASS. I

Iš Bostono išsiųsta 40,000 
arklių karės reikalams.

Praėjusioj savaitėj iš Bo
stono išsiųsta Londonan 900 
arklių sąjungininkams. Tas 
padaro iš viso jau 40,000 ar
klių išsiųstų iš šio miesto 
nuo sausio mėnesio.

Kooperacijos bertaininis 
susirinkimas atsibus 4 d. 
spalio, 7:30 vai. vakare, Lie
tuvių svetainėj, kampas E. 
ir Silver sts.

Visi nariai malonėkite at
silankyti. nes yra daug svar
bių reikalų, kurie kiekvie
nam nariui tur būt apeina
mi: kaip tai: nominacija 
viršininkų ateinantiems me
tams ir daugybė kitokių.

Taipgi kviečiame norin
čius prisirašyti.

Sekr. M. Balčiūnas.

Bostone darys karės amuni
ciją.

Baxter Manufacturing 
Co. gavo nuo sąjungininkų 
už $2,500,000 užsakymą ant 
amunicijos. Tos kompani
jos dirbtuvė randasi po No.

Dor- 
Darbas prasi-

Lietuvių Darbininkų Lite
ratūros Draugijos 2 kuopos 
nariai kviečiami yra susi
rinkti ketvergo vakare 7:30 
vai., socijalistų salėn. Susi
tvėrus apie 20 kuopų, atsi
rado reikalų, kurie turės būt 
apsvarstyti. Susirinkiman 
kviečiama yra ir pašalinės 
ypatos, kurioms rupi apšvie- 
ta ir nori prie draugijos pri
gulėti.

l'i

Į« 
Išvalome.

j gerą ir gražų darbą už prieina-
(j mą kainą.

PASIŪDINK PAS MUS ŠII TĄ
j O NEŠIOSI IR DŽIAUGSIESI.

i Į» Todėl, kurie norit pasisiudint
1 |(l gerą siutą, išvalyt arba suprosit, )lj 

kreipkitės pas mus.
Hj SOUTH BOSTON CISTOM (jį

TAILORING CO.
| jįį 278 Broadway. So. Boston. Mass. Jjj

S
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JĮf A.rvs’

Traukiu Paveikslus bile kokiu j 
laiku ir visados gerai padarau. j 

Reikalui esant Kreipkitės { 
pas mane.

JONAS A. ANDRUŽIS, !
453a Broadway, S. Bcston, Mass.

- ------------------ ------------------------ -- ------- -jj

1 
))

Skaudėj imai Strėnose
ir šonuose greitai 
prašalinami vartojant

Mr. Step'aan Plac- 
ko iš Marietta, N. 
Y., šitaip mums ra
šė:

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

Davatkų gadzinkos. Padidinta ir pa
derinta 6-ta laida juokingų daine
lių, pašiepiančių davatkas ir kitus 
prietarus ............................................ 16

D-RAS ST. ANDRZEJEWSKI
Vienatinis lenkiškas

DANTŲ DAKTARAS.
Užtaisau pasigadinusius dantis ir 
dedu naujus. Laiką gvarantuoju. 
Ištraukiu dantis be jokio skausmo.

238 Harrison avė. Boston.

VIENATINĖ LIETUVIŠKA

Severa’s
Gothard Oil.

[Severas Gotbanfiškas Aliejus!

Jis yra rekomenduojamas lokaliam 
vartojimui prie

reumatizmo, neuralgijos, išsinarini
mo, pasižeidimo. ištinimo, ištinusių 
gyslų, sustingusiu sąnarių ir raume
nų, mėšlungio, skaudėjimo ir gėlimo.

Linimentas ištirto gerumo. 25 ir 50 c.

"Man skaudėjo strė
nos ir šonai ilgiau, kaip 
per penkis motus. Ban
džiau visokius gydymus 
ir viskas buvo veltui. 
Paskui aš radau Se- 
vera s almaracą ir ra
dau. jog Severą‘s Go
thard Oi! butų geriau
sia išbandyti. Aš ban
džiau ra gyduolę ir 
skaudėjimai išnyko. Aš 
sakau, jog tas taipgi 
gerai dėl skaudėjimu ko
jose. ir galiu rekomen
duoti tiems, kurie ken
čia lokalius skausmus 
arba gėlimus.”

01X11 Uo, įpjovimai, 
įsisenėjusi skaudėji
mai. spaugai, karbun
kulai arba nudegimai, 
nusiplikinimai, apde- 
girnai greitai pagija. 
kuomet

S
EVERA’S

Heallng Olntment 
f Severas Gydanti Mostis] 

vartojama. Kaina 25c.

■■
V

į
I

Severas preparacijos visur parduodama, pas visus aptieki- 
ninkui. žiūrėk, kad butų Severo*, neimk kitokių. Jei 
jūsų aptiekininkaa neturi, tai kreipkitės tiesiog pas

W. F. SEVERĄ CO., - Cedar Rapids, Iowa.
FHIIIIIIIIIlilĮ
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BOSTONE IR VISOJE MASS. VALSTIJOJE.
Gyduolių galite gaut kokios tik pasaulyj vartojamos, 

bet ypatingai geros sekančios gyduolės:
Nuo Reumatizmo $1.00. Nuo slinkimo plaukų ir pleiskanų 75c. 

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

Vaikų ramintojas 25c. Pamoda plaukams 20 centų.
Nuo viduriavimo suaugusiems 50c. Nuo viduriavimo mažiems 25c. 

Gydanti mostis nuo pučkų 50c. Nuo prakaitavimo kojų 25c. 
Mostis ir skysčiai nuo niežų ir parkų $1.00. 

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

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

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

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

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

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

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

Gyduolių galite reikalaut ir per laiškus, o mes pri- 
siusime jum ekspresu. rFĮr’V 9 !

Visokiame reikale kreipkitės šituo adresu:

K
einį a i kk a ę 226 br<*adway,• dlULAlIOįVVJ kampas c str. 

S0. BOSTON, MASS.




