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Sąjungininkai pradėjo mušti Bulgariją; Strumicos tvirtovė jau paimta.
Nashua, N. H., milicija šaudo streikierius. Streikuoja į 3,000 darbininkų, tarpe jų apie 1,500 lietuvių.

Vokiečių orlaiviai bombarduoja Londoną; į vieną naktį 114 žmonių sužeidė ir SS užmušė; gyventojai reikalauja tokių pat 
užpuolimų ant Vokietijos miestų. Prie Dardanelių anglai neteko jau 96,899 kareivių. Manoma, kad sąjungininkų kariu- 
menė iš Dardanelių bus atšaukta, kad užpult ant Bulgarijos su didesne spėka, ir sumušus bulgarus eit ant Konstantinopolio. 

Galicijoj Rusai sumušė Austrus ir jau eina imti Lvovą. Nuo Dvinsko rusai stumia vokiečius vis tolyn.

Sąjungininkai pradėjo 
mušti visur.

Kaip rodos, tai sąjungi
ninkai pradėjo mušti savo 
priešus visuose frontuose. 
Berlynas prisipažįsta, kad 
francuzai su anglais smar
kiai atakuoja vokiečius 
Flandrijoj ir apie Tahure ir 
kad vokiečiams tik dali pasi
sekė atsiimti savo pozicijų, 
kurias paėmė anglai. Rusi
joj vokiečiai taipgi jau ne
begali eit toliau pirmyn, bet, 
priešingai, turi jau ginties 
nuo rusų atakų. Rusai ata
kuoja beveik visu frontu. 
Vokiečiai nebegalėdami eiti 
toliau, sako, kad jie paėmė 
Rusijoj tokį plotą, kokio jie 
norėjo, ir todėl toliaus ne
beina. Bet ištikrujų turbut 
spėkų neturi toliaus eiti. 
Rusų pranešimas sako, kad 
prie Dvinsko jie užėjo vo
kiečiams iš šonų ir vokiečiai 
turės trauktis da toliau at
gal. Tuo pačiu tarpu rusai 
ėmė smarkiai veikti Galici
joj ir Bukovinoj, kuomet 
anglai su francuzais užpuo
lė bulgarus, o italai ėmė 
sunkiai spausti austrus ir 
greitu laiku tikisi paimti 
Goritzą. Beto Italija keti
na pasiųsti didelę armiją Į 
Balkanus. Gi serbai su 
juodkalniečiais apniko įsi
veržusius Serbijon vokie
čius ir lupa juos ne juokais. 
Tuo pačiu tarpu anglai su 
francuzais pradėjo užpuoli
mą Dardaneliuose, kad tur
kai negalėtų duot bulga
rams pagalbos. Kaukaze 
rusai taipgi ėmė spausti tur
kus.

Kariški ekspertai Londo
ne sako, kad šitokios takti
kos sąjungininkai dabar lai
kysis iki karės pabaigos. Jie 
atakuos vokiečius ir austrus 
visuose frontuose, taip kad 
vokiečiai visur turėtų gin
ties ir negalėtų niekur siųs
ti sustiprinimų. Tik šitokiu 
budu busią galima vokiečius 
nuveikti.

t

APIE DVINSKĄ SIAUČIA 
DIDELI MŪŠIAI.

Pasirodo, kad iš visų ru
sų tvirtovių, Dvinskas pa
imti yra sunkiausia. Jau 
antras mėnuo vokiečiai jį 
ima, o Dvinskas vis laikosi 
ir kažin, ar jį pamis. Jei ti
kėti rusų pranešimams, tai 
vokiečiai prie tos tvirtovės 
netik negali prisiartint, bet 
kas diena vis stumiami nuo 
jos tolyn. Vienu kartu ger
manai buvo jau tiek prisiar
tinę prie Dvinsko, kad jų 
kanuolės galėjo siekti jau 
miestą, bet dabar jie vėl nu
varyti jau apie 10 mylių at
gal. Dvinsko šiaurėje pe
reitoj sąvaitėj rusai nuvarė 
priešininką 3 mylias atgal. 
Vokiečiai buvo bandę pa
siekti Dvinską Novoalek- 
sandrovsko (Zarasų) gele
žinkeliu, bet tas bandymas 
jiems nenusisekė ir labai 
brangiai lėšavo.

Mūšiai apie Dvinską siau
čia nuolatos. Užpuolimus 
daro tai viena pusė, tai ki
ta. Vokiečių nuostoliai, 
Petrogradas tvirtina, esą 
labai dideli, nes jie eina 
prieš fortus atvirais lau
kais, todėl rusų artilerija 
baisiai daug jų išmuša.

SMARKUS MŪŠIAI 
KURLIANDIJOJ.

Spalių 17 Petrogradas 
praneša, kad Šloko pietuo
se, Kurliandijoj, eina smar
ki artilerijos kova. Mintau
jos rytuose vokiečiai bam- 
bardavo prie mėnulio švie
sos rusų pozicijas palei 
Ekau upę ir persikėlė kiton 
pusėn, bet rusai čia užpuo
lė vokiečius ir nuvarė atgal 
per upę. Rygos rytuose ei
na sunkios artilerijos imty
nės D21ci geležinkeli. Frid-i• *- - 
richštato šiaurėje vokiečių
orlaiviai bombardavo gele
žinkelio stoti Romershof.

BULGARIJOJ DAUG 
AREŠTŲ.

Pabėgę iš Bulgarijos žmo
nės pasakoja, kad Bulgari
joj dabar prasidėjo sumiši
mai. Žmonės nenori karės 
su broliška serbu tauta. 
Daug agitatorių esą areš
tuota.

KAS DIENA KRINTA 
20,060 VOKIEČIŲ.

Nuo to laiko kaip sąjungi
ninkai padarė Francuzijoj 
didelį ant vokiečių antpuolį 
ir nuvarė juos apie 3 mylias 
atgal, vokiečiai kasdiena ei
na kontratakomis ir nepai
sydami didžiausių nuostolių 
bardo vis atsiimti atimtas 
iš jų pozicijas. Kaip "Echo 
lo Paris” laikraščio kariš
kas ekspertas apskaito, tai 
tie bandymai vokiečiams lė- 
šuoia kasdiena no 20,000 ir 
30,000 žmonių.
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JAPONIJA VĖL GRASI
NA KINAMS GINKLU.
Matyt, Japonija būtinai 

nori prisikabint prie Kynų. 
Dabar ji pranešė Kynų val
džiai, kad jeigu ši neišpil- 
dys jos reikalavimų, tai ji. 
Japonija, turės imties už 
ginklo.

ZEPPELINAS BOMBAR
DAVO MINSKĄ.

Praėjusio ketvergė naktį 
14 spalių, prie Minsko atlė
kė vokiečių zeppelinas ii 
metė į miestą 15 bombų. 
Rusu artilerija užpuoliką 
nuvijo.

Pboio by American Press Association.
Čia parodyta dvi torpėdi ant kariško laivo. Apie jų didumą galit manyti sulyginus 

jas su stovinčiais šalia jų kareiviais. Įsitėmykit, kad užpakalyje jos turi tokius pat 
propelerus (“šriubus,”) kaip kad laivai turi. Propeleros varo torpedą pirmyn. Ji yra 
pilna sprogstančios medegos ir taip sutaisyta, kad pataikius į laivą sprogsta. To

kia torpeda kainuoja nuo $3,000 iki $4,000. Panašias torpedas ir submarinai vartoja.

RYGOJE LIKO TIK PUSĖ KAREIVIŲ KAPINĖS 
GYVENTOJŲ ! PRIE ŠIAULIŲ. .

< Einanti Tilžėje „Dabar- 
. tis„ rašo:
i' "Šiauliuose tapo pašven- 
. i tintos kareivių kapinės, kur 
; i Vokiečių kareiviai guli šalę 
.■viens kito. Šventėje daly- 
, ] vavo ir Nemuno armijos va

das. Pro vartus iš baltų 
berželių įeinama prie bal
tais kryžiais bei šviežiomis 
gėlėmis papuoštų kapą 
Augščiausiojoj kapinių vie- 

Itoj stovi iš didžių ketur
kampių akmenų statyta py- 
ramida, atminčiai tų, kurie 
mirė už savo tėvynę. Šven-j 

;tė prasidėjo maišytų balsų' 
giedojimais. Tada katalikų 
kareivių kunigas šventino 

, kapine?/ kur ilsisi visų tiky
bų kareiviai. Jis laikė pa- 

!maldas ir už kritusiuosius} 
: Rusijos armijoj katalikus, i 
. Po jo kalbėjo dar evangeli- 
’kų kareivių kunigas ir žydų

„Novoje Vremia” rašo, 
kad didesnė dalis latvių, lie
tuvių ir rusų iš Rygos jau 
pabėgo. Pasilieka tik vo
kiečiai. Abelnai imant, iš 
500,000 Rygos gyventojų li
ko vos tik apie 250,000. Iš 
kitų Latvijos vietų rusai 
prievarta varo gyventojus 
Rusijos gilumon. „Rieč" 
cenzūros išbraukytame 
straipsnyje rašo, kad visu 
Dauguvos frontu nuo Du- 
naburgo iki Rygos smarkiai 
šaudoma, šito krašto gy
ventojai pavaryti. Jiems 
įsakyta, pirm išsikraustant 
sunaikinti visą dagą tarp 
Dauguvos bei upės Aa. La
tvių laikraščiai ragina so
diečius, nebėgti nuo vokie
čių. bet namieje likties, nes 
Rusijos gilumose jie nerasią 
nieko gero.

NAUJAS SUVALKIJOS
GUBERNATORIUS.

Iki šiol Suvalkijoj buvo 
kariška valdžia. 
Įvesta civiliška.

Dabar gi 
Suvalkijos 

matorium dabar pas
kirta vietoj generolo civilis 
žmogus, tūlas Rudiger fon 
Haudvic.I

MŪŠIAI APIE ILUKšTUS.
Palei Unkštų geležinkelį, 

' kuris eina į Dvinską, vokie
čiai smarkiai atakuoja ru
su^ bet rusai juos vis atre- 

į rr.ia. Tarp Demeno ir Dris- 
: vėlų ežerų per atkaklų muši 

paėmė Gateriu viensė
di ir suėmė kiek nelaisvių.

I

! rabinas, švente baigėsi gies- 
■ mėmis.”

<

l PILNA S PETROGRADAS 
PABĖGĖLIU.

Pabėgėliai į Pet rogradą 
■pilasi kas diena tūkstan
čiais. Varšavos gelžkelio 

j stotyje angių labdaringos 
draugijos atidarė pabėgė
liams valgyklą. Vienas ru
sų viršininkas, aplankęs ši
tą stotį, rado Anglijos am
basadoriaus žmoną Mrs. 
Buchanan klupojant ant ke- 
lių. su atrašytomis ranko
vėmis, ir prausir.it pabėgė
lių kūdikį. Sakoma, kad 
ar.glai rodo daugiausia ūž
ti o jaut os n u kentei us iems 
nuo karės Rusijos žmonėms.

IŠDALYTA 5,000 KRYŽIŲ, 
šiomis dienomis kaizeris 

I išdalijo 5,000 pirmo laipsnio 
geležies kryžių vokiečių, au- 
stro-vengru ir turkų oficie- 

jriamsuž ypatingą pasižy
mėjimą.

SAKO. LIETUVOS AT
STOVAS „NESVEIKO 
PROTO”IR „AKLAS 

POLITIKAS.”
Tokį paliudymą išrašė 

■ Lietuvos atstovui durnoje 
Januškevičiui arti rusų val
džios stovįs laikraštis „No
voje Vremia.” O žinot už 
ką? Už tai, kad Januškevi
čius durnoj pasakęs, kad pa- 
rubežyje gyvenančios tau
tos, kaip antai Lietuva ir 
Lenkija, kurios visą karės 
sunkumą turi ant savo pe
čių atlaikyti, tiktai tuomet 
savo žaisdas galės išgydyt, 

i kada gaus pilnas savyvaldos 
} teises; todėl Rusijos prie
dermė esanti šitas teises 
toms tautoms suteikti.

Šitokia Januškevičiaus

BAISŲS NUOSTOLIAI 
DARBAN ELIUOSE.

Anglijos valdžia oficia
liai paskelbė, kad iki 9 d. 
spalių anglai neteko prie 
Dardanelių išviso 96,899 
žmonių. Iš to skaičiaus 
18,957 žmonių buvo užmuš
ta, tų tarpe 1,185 oficierių. 
Kiti-gi sužeisti bei paimti 
nelaisvėn. Beto da Darda
nčiuose žuvo keliatas dide
lių laivų. Nors nustoliai 
baisus, bet nieko nelaimėta. 
Pasirodo, kad per Dardane
lius persilaužti visai negali
ma. Todėl sakoma, kad są
jungininkai ketina Darda
nelius palikti, o kariumenę 
iš tenai perkelti Bulgarijon 
ir iš Bulgarijos užpulti Kon
stantinopoli.

ŠVEDAI GALVOJA APIE 
SUOMIJOS ATSIĖMI

MĄ.
Žymus švedų veikėjas ir 

parliamento atstovas, profe
sorius Kjellen, rašo „Nia 
Dagligt Allechonda’’ laikra
štyje taip:

„Vienas dalykas jau da
bar aiškus: Jeigu Suomija 
keltų maištą, tai mums pri
eitų labai svarbi valanda, 
kuri atsvertų tolesni ji musų 
likimą. Daug, labai daug 
tad išrodys kitaip; ir tautos 
ūpas, kuris gana teisingai 
dabar spiriasi, 
džios galybės’ politika, gau
tų visai naują pakraipą. Te

ANGLAI PASKANDINO
VOKIEČIŲ KARIŠKĄ 

LAIVĄ.
Iš Kopenhageno praneša

ma, kad pereitoj sąvaitėj 
anglų submarinas paleido 
jūrių dugnan vokiečių mini
ninką Baltijos juroj. Ber
lynas sako, kad tas neteisy
bė.

ORLAIVIS PASKANDI
NO RUSŲ LAIVĄ.

Berlynas sako, kad Rygos 
įlankoj vokiečių orlaivis me- 

! tė bombą ir paskandino ru
sų anglinį laivą „Ilja.” Žmo
nės esą išgelbėti.

iI Streikierius šaudo
TRIS ŽMONĖS PERŠAU

TI MIRŠTA, O 7 SUŽEI
STI LENGVIAU.

Nashua, N. H.— Pereitą 
panedėlį, 18 spalių, čionai 
pasipylė darbininkų krau
jas. čia streikuoja dviejų 
audinyčių darbininkai ir a- 
pie 10,000 žmonių susirinko 
ties Nashua Manufacturing 
Co. dirbtuve ir sustojo ant 
geležinkelio, kad neįleidus 

i streiklaužių. Sustojo netik 
į vyrai, bet ir moterįs su ma- 
} žais kūdikiais ant rankų, 
nes manė, kad moterų ir vai-
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. užsiimti ’di- k« kTr "edrfS- ’
dyt Policija liepė miniai iš
siskirstyt, bet žmonės sto- 

. Tuomet pašaukta mi
liciją, kuri jau nuo 10 dienų

cu vioai įjoki aiya, a v -•
kalba, kas ka nori! Aš lai-

• Iiciją, nūn jau nuo iv uieuų
n buvo pasislėpus dirbtuvėj,

klausomybė yra sąlyga, belžn,a,!«s kar'u,man«
kurios lig tolimo!‘ateitiestrauktus atgal tuo

; kalba paeina stačiai iš ne-, mums švedams negalima ‘.ar?uL *s .ufPaka'10 policija 
j sveiko proto. Rusija nesan-Į ramiai dirbti prie vykim
ai jokioms tautoms jokių j mo musų uždavinių. Ir kuo- 
teisių skolinga ir negalinti met Suomijos klausimas iš 
ių davinėti. Kad parubežio' kitos pusės pajudinamas, 
Rusijos gyventojams reikia!bus, mes jausime, kad svar- 
daugiau kentėti, tai juk ne / Joji Švedijos valanda priė- 
valdžia esanti tame kalta, j jusi. Mes ne jieškom šitos 
Rusija esanti užpulta ir tu-1 likimo valandos, ' "
rinti ginties. Pagalios „No-i a pas mus. 
voje Vremia” išvadina Lie-'Dievo 
tuvos atstovą „aklu politi 
ku.„

O reikia žinoti, kad „No 
voje Vremia” paprastai iš
reiškia valdžios mintis, 
dėl iš šito jos atsiliepimo ne-’ 
sunku padaryti išvedimą, ką j

* pati i 
musų! 

kad I

kausi tos nuomonės, 
Suomijos galutinė nepri-

10

mano apie Lietuvą i 
Rusijos valdžia. O 
tautininkai vis tikisi 
Rusija, jeigu ii laimėtų, su
teiktų Lietuvai autonomiją

bet ji atei-j 
Tada mes su. 

pagalba apreikšim, j 
I jog esame vertais Švedų } 
vardo bei tėvų palikimo, ir j 

i -avo vietos niekuomet neap- i 
j 'eisime.

Vadinas, Švedams rupi 
■ Suomija. Jei kaip, tai Ru- 
! sija turės ir su Švedija ka- 
; riaut.

ėmė daužyti jiems galvas. 
Adomas Rasevičius, kuris 
stovėjo truputį toliau ir ma
tė visą policijos brutališku- 
mą. taip susijudino, jog, sa
koma, paėmęs akmenį palei
do į užpuolikų vadą. Ak
muo pataikęs milicijos lieu- 
tenantui, kuris tuojaus išsi
traukė revolverį ir pradėjo 
i Rasevičių šaudyt. Rasevi
čius krito mirtinai sužeistas. 
L. Jonelka taipgi likos per
būtas dviem šūviais. J. 

unienei poliemonas su- 
lazda galvą. Visi 

jie miršta ligonbutyje. 
' an! žmonės pamatę to

ki baisų kapitalistišku šunų 
darbą, susijudino ir šoko ant 
policijos ir kareivių. Ypač 
moteris parodė nepaprastą 
drąsą. Su kūdikiais ant 
rankų jos ėjo stačiai prieš 
durtuvus ir krito po lazdų 
smūgiais. Kiek iš viso su
žeista, niekas nežino, nes 
daug sukruvintų žmonių pa
rėjo namo, žinomi tik tie, 
kurie negalėjo pareit namo 
ir buvo nuvežti ligonbutin. 
Ligonbutyje tokių yra 10;

1.3 miršta, o 7 gal pasveiks.

v en 
skaldė 
trįs

SĄJUNGININKAI PAĖ
MĖ STRUMICĄ.

Pereitoj sąvaitėj Rusija. 
Anglija ir Francuzija ap
skelbė Bulgarijai karę ir jų 
kariumenė tuojaus įsiveržė 
Bulgarijos žemėn. Bulgarai 
bandė sąjungininkus atrem
ti, bet buvo sumušti ir nu
varyti toliaus. Paskui są- 

subombardavo

SUĖMĖ 21 ŽVĖJŲ LAIVd
Nuo 2 iki 9 spalių an 

suėmė 21 vokiečių žvejų 
va. 13 iš jų buvo p:’ni 
vieš, kurią anglai nupirko. (
Visi žvejai paimti nelaisvėn.' lijonų bus duota Rusijai.

dai j 
lai- j 
žu-

RUSIJA GAUNA 
$100.000.000 Iš

SĄJUNGININKŲ 
PASKOLOS.

Londono „Tinęs” sako, 
kad iš to pusės bilijono do
lerių, kuriuos sąjunginin-: jungininkai 

.kai gavo Amerikoj. 100 mi-'ir paėmė Strumicos tvirto 1.-.----- J - - Vę.

prausir.it


Peržvalga.
RAČKAUSKAS SUSIRĖ

MĖ SU GABRIU. I 
Ponas Račkauskas rašo

"Draugo” redakcijai atvirą 
laišką, nušviesdamas visą 
Gabrio politiką ir kokiais 
keliais jisai nori pasiekti 
sau tautos veikėjo vainiką, 
laiškas užima kuone visą 
puslapi, todėl visą ji per
spausdini negalime, bet pa
minėsime tik kai kurias jo ' 
vielas. Pradeda p. Račkau-' 
skas šitokiais žodžiais:

"Gerbiamoji Redakcija: —
"Keliais atvejais Tamstos; 

su tikru pamėgimu vadinate 
mane melagiu ir šmeižiku už ‘ 
tai. kad aš nepaskelbiau pri
rodymų sulig to. kad p. Gab-: 
rys. kaip mano buvo pasaky- 
ta. kįla augštyn politikierio 
keliais, kad ne tiesiais budais 
stengiasi sudaryti sau karje
rą. Pavelykite man atsaky
ti į Tamstų nuolatinius prie
kaištus ir sykį ant visados už
baigti nemalonų klausimą su 
p. Gabriu.

"Pirmučiausia pridera pa
sakyti. jog man nerupi pono 
Gabrio, kaipo šiaip žmogaus, 
ypata. Aš jo nepažįstu ir 
nieko ypatiškai prieš jį ne
turiu. Jei ką sakiau ar ra-: 
šiau apie poną Gabrį, tai da
riau vaduodamas ta minčia. 
iog didelis visuomenės vei
kėjas. kokiu stato jį Tamstų 
spauda, turi būti tyresnis ir 
teisingesnis, negu yra ponas 
Gabrys. Pripažįstu ponui 
Gabriui jo kaikuriuos nuopel
nus sulig vieno-kito jo darbo 
visuomenės dirvoje, bet to
li gražu negalėjau ir negaliu 
sutikti, kad musu visuomenei 
nuolatos jis butų statomas, 
kaipo didis ir nesuteptas žmo
gus. užsitarnaująs pilno pasi
tikėjimo ir paramos.

"Paskutinis jojo apsilanky
mas Amerikoje davė vėl nau
ją progą Tamstų spaudai kel
ti poną Gabrį į padanges. 
Tokios Tamstų taktikos pa
sekmės buvo nelabai geros: 
visuomenei inkalbėta didelis 
pasitikėj imas Gabrio ypata 
ir jo darbais: jis-gi tą pasiti
kėjimą išnaudojo tam. kad. 
renkant aukas nukentėju- 
siems nuo karės (pavzd. Brid- 
geporte ir kitur), pusę tų au
kų skirdavo savo biuro reika
lams, visiškai nepranešęs a- 
pie tai žmonėms pirm rink
siant tas aukas. Jūsų nuola
tinis. kėlimas pono Gabrio y- 
patos padarė ir tai. kad Jūsų 
šalininkuose susidaroma opi
nija. buk p. Gabrys ir yra tik
rai didžiuoju musų tautos 
gelbėtoju ir didžiausiuoju vei
kėju."
Čia p. Račkauskas nurodo 

keliatą faktų, kad Gabrys 
tokiuo dideliu "tautos gel
bėtoju." kokiuo jį stato kle
rikalų spauda, visai nėra. 
Nes jeigu jisai toksai butų, 
tai jisai turėtų didžiausi pa
sitikėjimą Lietuvos visuo
menėje. Jeigu jo "biuras" 
butų Lietuvai taip svarbus 
ir naudingas, kaip jisai pats 
apie ji rėkauja ir kaip ji 
garsina klerikalai savo laik
raščiuose. tai juk Lietuva 
senai butų atkreipusi atidą 
į taip išganingą sau įstaigą 
ir butų pasirupinūsi. kad 
jos reikalai butu vedami ne
vieno tokio Gabrio, bet
tam tikros draugijos arba
visuomenės išrinktų žmo-
nių.

Šiandien gi taip nėra.
Gabrys vardo Lietuvoj vi- į 
sai neturi, o jo "biuras" lai
komas ant pajuokos. Jį 
garsina tiktai kunigai, prie 
kurių jisai mokėjo prisilai
žyti.

Lietuvių Mokslo ir Dailės 
Draugija, rimčiausia ir žy
miausia draugija Lietuvoje, 
apie p. Gabrį turi gana pra
stą nuomonę. Jos pirminin
ko d-ro Basanavičiaus ir ki
tų nuomonė yra tokia, kad 
"Gabrys Lietuvoje neturi 
jokio pasitikėjimo nei mora- 
lio kredito.’’

Tarp tos draugijos ir Ga
brio buvo stačiai skandalas. 
Draugija buvo įsteigus fon
dą vadovėliams leisti. Iš to i 
fondo buvę nutarta pasko
linti Gabriui 1,900 rublių jo 
geografijos vadovėliui iš
leisti, bet su ta išlyga, kad

išleistas vadovėlis ir visos 
jo klišės bus fondo nuosa
vybė; fondas pardavinės 
juos tol, kol išrinks pasko
lintus Gabriui pinigus, o pa
skui. kas liks, tą sugrąžins 
Gabriui. Gabrys gi pasiė
mė vadovėlį į savo rankas 
ir da parašė Mokslo Drau
gijai. jog ji turėtų da pri
mokėti 300 rublių. Fondo 
komitetas tuomet pareika
lavo, kad Gabrys prisiųstų 
visas bilas ir prižadėjo tuos 
300 rub. užmokėti tiesiog 
spaustuvei, jeigu jai ištiesų 
tiek da reikėjo, bet ne Gab
riui: knygas gi pareikalau
ta prisiųsti visas draugijai. 
Bet kaip tik atskaitų iš Ga
brio pareikalauta, jisai nu
tilo ir daugiau jau nieko ne
atsakinėjo. nors tą reikala
vimą komitetas kartojo ke
lis kartus.

Apie šitą skandalą daug 
kalbėta Lietuvių Mokslo ir 
Dailės Draugijos susirinki
me 1911 metų ir "Lietuvių 
Tauta" stačiai sako, kad 
"toksai per akis užgrobimas 
svetimo turto yra bjaurus...”

Toliaus laiškas nurodo da 
tamsesnių p. Gabrio darbe
lių.

Todėl Račkauskas klau
sia:

"Akyvaizdoje šito fakto, 
ar-gi galima patikėti ponui 
Gabriui tuos Lietuvos reika
lus. kokius jam mielai patiki 
Amerikos katalikų spauda 
(ne katalikų visuomenė) ? Jei 
žmogus galėjo tokiu budu pri
sisavinti Mokslo Draugijos 
turtą, tai jis gali ir daugiau 
dar padaryti, šis faktas liu
dija. kad p. Gabriui viskas 
yra gera, by tik pinigų su
griebus.”
Šitą p. Račkausko laišką 

"Draugo” redakcija, matyt, 
buvo nusiuntus Gabriui, nes 
tame pat numeryje apačio
je telpa ir Gabrio atsaky
mas, kuris užima veik du 
puslapiu. Visus p. Račkau
sko tvirtinimus ir faktus 
Gabrys vadina "purvais." 
"mėšlais" ir "bobų plepa
lais." kuriems surinkti "be
ne reikėjo pakinkyti darban 
visas savo kūmutes, kurių 
jam. rodos, nestinga, kaipo 
grakščiam gyvanašliui."

šitaip išsikoliojęs. Gab
rys reikalauja, kad bėgyje 
dviejų savaičių p. Račkaus
kas viską atšauktų, kitaip 
jis. Gabrys, busiąs privers
tas pašaukti ji prie "teismo 
grotų."

Nagi pamatysim, ar p. 
Račkauskas nusigąs Gabrio 
gąsdinimų, ar ne.

REIKALAUJA Iš p. ŠIM
KAUS PASIAIŠKINIMO.

"Laisvė" išspausdino p. 
Šimkaus adresu šitokį atvi
rą laišką:

"Gerbiamas Tamsta!
"Skaitome savo priederme 

užduoti Tamstai keliatą už
klausimų.

"Mums praneša, jog Tam
sta savo prakalbose \Vorces- 
ter. Mass.. kurias parengė 
vietos Lietuvos šelpimo Fon
das. labai įžeidžiančiai atsilie
pei apie visų gerbiamąją ra
šytoją žemaitę, kuri, kaipo 
kaimietė, anot Tamstos, ne
turi ’augštesnio supratimo 
apie daugelį dalykų,’ ir pasa
kei. jog tie laikraščiai, kurie 
atspauzdino žemaitės laišką, 
esą 'šlamštai"?

"Jeigu taip buvo — tai ar 
Tamsta nusimanai įžeidęs tą 
dali lietuvių spaudos, kuri vi
su savo užsilaikymu linkui 
Jūsų misijos, visuomet užsi
laikė korektiškai, o kartais 
net prielankiai

”Ar teisybė, jog So. Bosto
no kunigo gaspadinė. pava
duodama Tamstą, pasakė, 
jog Tamsta nebevažiuosi kal
bėti bedieviams iš Lietuvos 
šelpimo Fondo?

"Jeigu taip buvo — tai ko
kiuo budu reikia suprasti 
Tamstos pasižadėjimą eiti 
visur ir pas visus, kur Tam
sta busi kviečiamas?

"Nenorėdami išanksto da
ryti išvedimų, kurie, be abe
jonės. turės turėti praktiškų 
pasekmių, laukiame Tamstos 
atsakymo.”
Ką p. Šimkus ant to atsa

kys, pranešime savo skaity
tojams vėliaus.

DRAUGIŠKAS PATARI
MAS.”

"Amerikos Lietuva" rašo 
apie SLA. prezidentą:

"žmogus, pats nemokėda
mas žmoniškai sakinio sudėti, 
tikrai, anot savo locno išsi
reiškimo ’žodžiuoja’ apie as
tronomijas, geografijas, geo
metrijas. filozofijas ir me
chanikas. kurių mums rodosi 
jis ir neuostė savo gyvenime 
ir nori pasirodyti 'inteligen
tu.' Pasirodo visai kuom ki
tu."
Taip grubijoniškai žmogų 

išniekinęs, tas laikraštis sa
ko:

"Mes nepapratę esame 
žmogaus kritikuoti, neigi jo 
užkabinėti bereikalingai. Bet 
kuomet p. živatkauskas. dar
gi SLA. prezidentas, tokį non
sensą pradeda malti, mes esa
me priversti jam duoti drau
gišką patarimą, kad jis nie
kados nekalbėtų apie tuos 
dalykus, apie kuriuos jis nei 
mažiausio supratimo neturi." 
Negana to da —

"Jo asmeniškai naudai taip
gi patariame jam gauti Kry
lovo pasaką "Asilas ir Lakš
tingalas’ ir atydžiai ją per
skaityti. Ne pro šalį butų 
taipgi bent gramatiką nusi
pirkus ir ją truputį pavar
čius.”
Ir tai vadinasi "draugiš

ku patarimu.” Mums ro
dos. kad "A. Lietuvai" čia 
rupi ne "draugiškas patari
mas." bet "draugiškas" įs
ėdimas p. Živatkausko iš 
SLA. prezidentų. į kuriuos, 
kaip mums žinoma, labai 
norėtų įsisprausti pats "A. 
Lietuvos" redaktorius Balu
tis. Mat, artinas rinkimai.

KAM MELUOTI.
"Vienybė Lietuvninkų" 

veik kas numeris vis tvirti
na. kad socijalistus ji ger
bia ir guodoja. Ji turbut 
mano, kad socijalistai tam 
patikės ir pradės ją platint. 
Bet kas-gi gali tiems jos 
tvirtinimams patikėti, kuo
met aiškiai matosi, kaip jos 
neapykanta prieš socijalis
tus liejasi per kraštus. Pa
vyzdžiui. p. Račkauskas už
siminė "Tėvynėj,” kad T. 
AI.D-jai reikėtų gyvesnės 
programos, ir "Vienybė Lie
tuvninkų" tuojaus iššiepė 
dantis: "Aa! gyvesnės pro
gramos! O ką tas reiškia? 
Ar tik nenori p. Račkauskas 
tuomi pasakyti, kad T.M.D. 
turėtų cicilikų raštus leis
ti?...”

Bet p. R. paaiškino, kad 
to jis visai nemanė, kad jis 
linkėtų tokios programos, 
kaip turi "Viestnik Znani- 
ja” arba "The People’s 
Books." bet anaiptol ne so
cijalistų literatūrą leisti. Ir. 
kad žinotumėt. "Vienybei 
Lietuvninkų" tuojaus pasi
darė smagiau ant širdies ir 
ji sako:

"Iš to mes džiaugiamės, nes 
dabar aišku ko p. Račkauskas 
geidžia ir jo pageidimams 
mes pilnai pritariame.”
O tečiaus tam pačiam nu

meryje (No. 41) ant kito 
puslapio ji vėl tvirtina: 
"Mes socijalistus gerbiame 
ir gerbsime..."

jeigu tai ne melas, ne 
veidmainystė, tai teiksitės 
pasakyti, kaip tatai pavadi
nus kitaip!?

JUBILĖ.JINIS "KOVOS” 
NUMERIS.

Šįmet sukako jau 10 me
tų, kaip įkurta Lietuvių So
cijalistų Sąjunga Ameriko
je. Tų sukaktuvių pažymė
jimui. pereitoj sąvaitėj išėjo 
gražus jubilėjinis "Kovos” 
numeris. Jisai skiriasi nuo 
paprastų "Kovos” numerių 
tuo, kad susideda iš šešioli
kos puslapių, dailiai iliust
ruotas, telpa daug žymesnių 
sąjungiečių paveikslų ir la
bai įvairus turinys. Drg. 
J. Baltrušaičio straipsnis 
trumpais bruožais apibrie- 
žia Sąjungos istoriją, drg. 
Grigaitis vaizdžiai apibudi
na tas permainas, kokias 
padarė Rusijoj buvusi 10 
metų atgal revoliucija.

Visas numeris yra įdomus 
ir daro malonų įspūdį

Delei lietuvių

"LAISVĖS” IR "VIEN Y
BĖS L.” BYLA EIN A 
TREČIŲJŲ TEISMU.
Paskalai, jog "Laisvės” 

į su "Vienybe Lietuvninkų” 
i byla bus pavesta trečiųjų 
teismui išrišti. išsipildė. 
Dabar apie tai jau oficija- 
liai praneša abiejų laikraš
čių redaktoriai:

"Pranešame, jog byla tar
pe "Vienybės Lietuvninkų’ ir 
"Laisvės’ bus perkratinėjama 
ne valdiškame, bet trečiųjų 
teisme, kas jau galutinai nu
tarta. abiem pusėm sutikus.

"Perkėlus dalyką į trečiųjų 
teismą, kuriuo nuosprendis 
bus galutinas, patsai savaimi 
atpuola reikalas valdiško teis
mo, kuris todėlei ir panaiki
namas.

"Apie trečiųjų teismo sąs
tatą bus pranešta savo laiku.” 
Toks pranešimas tilpo pa

skutiniam ”V. L.” numery
je. Po juo pasirašo už "Lai
svę" drg. Pruseika. o už "V. 
L.” — p. Norkus.

"SAULĖ” NUBAUSTA 
ŠIMTU DOLERIU.

"Saulė” praneša, kad ji 
j pralaimėjo bylą su d-ru 
Stankum ir turėjo užmokėti 
jam $100. Ji rašo:

"Pereitą subatą užsibaigė 
Pottsvillės sude teismas Dr. 
Stankaus su iždavysta "Sau
lės,’ kuris skundė ant $20,000 
už apšmeižimą jojo ypatos. 
Džiury nusprendė duoti Stan
kui 100 doliarių, nes pagal jų
jų nuomonę, ant tiek likos 
nuskriaustas.— Ant to ir už
sibaigė garsingas teismas, 
kuris traukėsi kuone tris me
tus. padarė daug ergelio iš- 
duotojams. kurie gaišino lai- 

" ką, o ir daktaras gaišino 
brangų laiką nereikalingai." 
Tas d-ras Stankus skun

dė dar "Dilgėles," "Kovą" 
ir "Tėvynę.” už pakritikavi- 
mą jo parašytos knygutės, 
bet iš šitų, rodos, ne ką pe
šė. "Saulė” buvo apskųsta 
už patalpinimą žinios, buk 
Stankus darydamas opera- 

| ei ją papiovė moterį; bet 
i kaip teisme išsiaiškino, tai 
' ta moteris po operacijos bu
vo pasveikus, bet vėliau ap
sirgo ir mirė visai iš kitos 
priežasties.

RAČKAUSKAS KETINA 
APLEISTI "TĖ

VYNĘ"
"Tėvynė” sakosi girdė

jus iš patikėtinų šaltinių, 
kad p. Sirvydas pasitraukia 
nuo redagavimo "Vienybės 
Lietuvninkų.”

"Amerikos Lietuva" gi ra- 
:rašo:

"Mus gi pasiekė atkartoti- 
nas gandas, kad ir "Tėvynės" 
dabartinis redaktorius, ponas 
V. K. Račkauskas, žadąs, ar 
kalbėjęs apie pasitraukimą iš 
"Tėvynės.’ .Kiek tame gande 
yra teisybės, neapsiimame 
pasakyti.”

——---——

NORI GARBĖS.
"Vienybė Lietuvninkų’" 

jau antru numeriu verkia, 
kad pirma "Kova." o paskui 

; ir "Keleivis" paminėjo d-ro 
Gaigalaičio laišką į Ameri
kos lietuvius, bet visai nepa- 

■ sakė, kad tą laišką Gaiga- 
i laitis buvo prisiuntęs "Vie
nybės Lietuvninkų” antra
šu.

Rodos, reikėtų sarmaty- 
ties reikalauti sau tokios 
tuščios garbės.

Atmenat "Ka-ką.” Taip, 
taip, tą patį, kuris bai
siai žydų nemyli. Ir ar ži
not, jis taip jų nemyli, kad 
įkaušus visur jam akyse žy
dai rodos. Well, štai atva
žiuoja jo "treasurer ir gene- 
ral manager” į New Yorką 
ir užkliūna pas žyduką 
Hammerling, įsiūlo jam sa
vo "pikčių,” ir tas išleisda
mas kokią ten brošiūrėlę, 
patalpino "pono Stanley Ta- 
naneviez” "lietuvišką veidą” 
su telefonų kompanijos ap
garsinimais. "Ka-kas” gi
rias, kad Hammerlingas pa
sakė jam, buk jis esąs ”a fai- 
ner goj.” Tfu, dešimtuką 
kaip į balą numečiau jieško- 
damas tų pagyrų priežas
ties! Fritzas.

belaisvių.
___________

"Pažvalgos” No. 1 pažy
mėta, jogei Dr. V. Gaigalai
tis pasiryžęs yra gelbėti 
vargstančius vokiečių užim
tose vietose Didžiosios Lie
tuvos lietuvius, ir jei tik bu
tų daugiau jiegų, tai su
tvertų panašų komitetą, ko
kis gyvuoja Didžiojoj Lie
tuvoje Mažasios Lietuvos 
lietuviams belaisviams šelp
ti. t. v. "Lietuviu Globa šel- 
pti musų broliams lietu
viams belaisviams iš Prūsų 
Lietuvos."

Labai mums malonu, kad 
Dr. V. Gaigalaitis, pasiryžęs 
yra, taip sakant, geru už ge
rą atmokėti. Tiesa nors 
mes, kiek musų silpnos jie- 
gos leidžia veikėme ir vei
kiame. kad tik savo varg
stančių brolių belaisvių var
gą sumažinus, bet atsižvel
giant į visiems žinomas ap
linkybes, į ypatingumą mu
sų Draugijos, o svarbiausia 
dėlei stokos lėšų, mes toli 
negalėjome ir negalime visų 
savo sumanymų, pasiryži
mų išpildyti. Daug kam tu
rėjome atsakyti pašalpos, 
daug ir dar yra nesušelptų.

žodžiu, vargo dar daug, oi 
daug! Daug dar nenušluos- 
tyta anos pusės broliams 
ašarų....

Dabar, kuomet Vilniuje 
veikti nebegalima, kuomet 
jau ir visos kitos Draugijos 
perkėlė toliau savo veikimą, 
ir musų "Globa" persikėlė 
Petrapylin. Kadangi didžiu
ma valdybos narių priversti 
buvo likties Vilniuje, tai čia 
Petrapilyje bus dapildyta 
naujais žmonėmis ir valdžiai 
užtvirtinus, vėla pradėsime 
savo veikimą, žodžiu. "Glo
ba" veiks po senovei, tik 
Petrapilyje ir kiek panau
jintų Valdybos sąstatu, na 
gal, žinoma — jei valdžia 
leis, su platesnėmis kiek tei
sėmis.

Panaujinton "Globon” 
ieis. rodos, kai kurie musų 
V. Durnos atstovai ir Petra- 
pvlės inteligentai. Bet apie 
tai greitu laiku Jums prane
šime.

Pirmiausia ”L.Globos” už- 
duočia yra dabar tai pasiųs
ti lietuvių belaisvių atlanky
ti, jiems pagalbą suteikti, 
savo delegatą. Važiuoti yra 
didei svarbus ir neatidėlio- 

i tinas reikalas, nes iš kai ku
rių vietų lietuviai belaisviai 
gyvu Dievu šaukias pagal
bos

Kas važiuos — tuom

I
tarpu nepaaiškėjo, bet tai 
turės įvykti tuojaus. kai tik 
valdžia suteiks leidimą gy
vuoti "Giobai" ir Petrapy- 
Ivi. (Iki šiol ji gyvavo tik 
Vilniuje.)

Antra turime viltį, kad 
lietuviams belaisviams (vi
sur kalbame tik apie ramiuo 
sius gyventojus: moteris, 
vaikus, senukus, kuriems
rusai išdirbo naują termi- 
(ną :”vojennopliennvje”)leis 
grįžti namon i Mažają Lie
tuvą. Tuom reikalu rūpina
si ministerijoje g. g. musų 
atstovai P. Keinys ir Janu
škevičius. Vienas įžymus 
ministerijos narys pažadėjo 

j padaryti, kas galima, ir šiek 
• tiek turime vilties, kad bus 
leista. Tuomet prisieis tūk
stančius tų vargšų išleisti, 
palydėti iki Švedijos sienos, 
organizuoti jiems maitini
mo punktus Maskvoje, Pe
trapilyje, Suomijoje, apskri
tai visu pakeliu, pradedant 
nuo vietos jų buveinės Sa
maros, Saratovo, Simbirs- 
ko, Ufos ir k. gubernijų. 
Švedijos siena, baigiant. O 
tas būtinai reikės daryti, 
nes kitaip daugelis iš jų ne
tesės nei pusiaukelės...

Trečia, gal pasiseks kiek, 
žinoma vėla kariškajai vy
riausybei leidus, pagerint 
kariškų (kareivių) lietuvių 
belaisvių padėjimą, kuriais

lig šiol mes veik ir neužsiė- 
mėme, nes laikėmės tos nuo
monės, kad stiprus vyriškis 
greičiau save apsirūpins,ne-{ 
gu seneliai, senelės, arba 
mažiukai vaikučiai, kurie, 
staigu pasijutę tarpu tokių 
nepaprastų aplinkybių, tar
pu svetimų žmonių, be pa
galbos, lyg beplunksniai 
paukštyčiai audros iš lizdo 
išblaškytais...

Bet tam, kaip matote, rei
kia pinigų, pinigų!... O jų 
mes iš niekur nesitikime 
gausią, nes lietuviai, tai ne 
slavai belaisviai: — iš jų at
eityje nesitikima susilaukti' 
"biznio”... Toji suma, kuri, 
parodyta musų Jums pri-l 
siųstoje apyskaitoje, dabar 
jau pusėtinai sumažėjo, iš 
Lietuvos ar kur kitur pagal
bos, kaip matote, negalima 
gauti, nes veik visa Lietuvia j 
iau vokiečiais užgužėjusi. 
Vienintelė viltis tai Jumyse, 
amerikiečiai!

Galime . užtikrint. kad 
nors dabar ir negalite ture-j 
ti tikrų žinių apie lietuvių' 
belaisvių būvį, bet ateityje} 
tikrai nepasigailėsit. savo 
centus atidavę sumažinimui 
skurdo savo vargstančių: 
brolių belaisvių!...

Ir tai. kas padaryta,' 
yra padaryta daugiau-1 
šia Jūsų dėka. Jūsų. Ame-: 
rikieČiai. pinigais. Į Jumis 
tai labiausia ir taikinami j 
tie belaisvių lietuvių giliausi 
dėkavonės ir žegnonės žo
džiai. kurie musų vardu yra 
prisiųsti.

Beto, rodos, netrukus at
lankys Jus ir musų Draugi
jos delegatas.

"Lietuvių Globos šelpti 
musų broliams lietuviams 
belaisviams iš Prusu Lie
tuvos.”

Sekretorius
Jonas Zigmas Valaitis. 

Petrapilėj, rugp. 29 d. 1915. į 
(Prisiuntė "At." Redak.)._________________________________- -------------------------------------r

Skaitytoju Pastabos.

Lietuvių kunigai ir jų 
melagystės.

Mus katalikiškas kaimy
nas ”Darbininkas,” nekal
bant jau apie gabumą nešva
riai meluot (paimkim nors 
tvirtinimą, buk socijalistai 
nepripažįsta jokios tvar
kos!), girties moka nema
žiau už proverbišką čigoną. 
Štai, nesuspėjo išeit pirmas 
—antras numery s, o jau ra
šo apie save, buk esąs: "The 
most popular Lithuanian 
Nevvspaper.” Nestebėtina, 
kad pas lietuvius išsidirba 
nuomonė, jog kiekvienas 
kunigas netik yra besąžiniš- 
ku godišium ir pinigų lu
piku, bet podraug jėzuitiš
ku melagium, intrigantu ir 
begėdžiu. Dori žmonės, 
dėlto visko, su lietuviškais 
kunigais sarmatytųs ir ant 
vienos gatvės pasirodyt.

♦ ♦ s

Skaitom S.L.A. istorijoj, 
jog 1910 buvo "svarbus” 
Tarybos susivažiavimas 
New Yorke, kur buvo visi 
Tarybos nariai ir net du ad
vokatu iš Chicagos ir Wil- 
kes-Barre. Ir tame svar
biame suvažiavime, kuris 
kaštavo į S.L.A. priklausan
tiems nariams keli šimtai 
dolerių, be suspendavimo 
keliolikos narių, dar nutar
ta įdėt geležines duris į 
spintą ir paimt ekspertą si
stemai užvesti! Pasižiurė
jus į tai, man atrodo, jog 
teisingu žmogum ant svieto 
būti yra tai ženklas savo 
reikalų nesupratimo.

♦ ♦ ♦

"Draugo” korespondentai, 
tai įdomus žmonės. Rašy
dami apie Šimkaus-Bago- 
čiaus prakalbas Waterbury 
No. 39 Bagočių taip išplū
do, kad net sarmata su Ba- 
gočium ir ant gatvės susi
tikt. o No. 40 išgiria. Na, 
katras iš tų korespondentų 
melavo ?

♦ ♦ ♦

Kapitalistų gailaširdystė.
Sing-Sing kalėjimo užvei- 

zda Osborn papasakojo mi
lijonieriams apie kalinių gy
venimą. Vargšai, besiklau
sydami, net apsiverkė. Pa
našiai sykį pas tūlą turtuo
lį užėjo jo senas draugas, 
kurį prislėgė nelaimė, ir jis 
pradėjo pasakoties apie sa
vo vargus ir skurdą. Tur
tingasis pašaukė savo tar
ną ir paliepė: "Išmesk tu šį 
žmogų lauk! Mano širdis 
plyšta girdint jo nelaimę!”

♦ * ♦

Iš 4000 kalbų lietuviška gra
žiausia.

Pasauly yra daugiau kaip 
4000 kalbų. Vienoj tik Bra
zilijoj jų yra apie 60, Mexi- 
koj "nahua” kalba suvirš 
700 įvairių dialektų. Bor
neo yra į 180 kalbų. Rusi
joj suvirš 30, o Austro-Ven
grijoj suvirš 20. Bet iš visų 
tų kalbų-kalbelių, musų lie
tuviška yra gražiausia. Lai 
įsitėmija tą patriotai, ir ne
sako, kad mes savo tautos 
ir kalbos nemylim!

♦ ♦ ♦

Vokiečiai tikri stebuklada
riai.

Sulyg franeuzų praneši
mų, vokiečiai yra tikrais 
stebukladariais: vokiečių 
kronprincas kelis syk buvo 
nušautas, o jis vis gyvas. 
Dabar pranešama, buk vo
kiečiai papirkę moorų bri
gadą Raisulį, kad tas fran- 
euzams Moroccoj "nesma
gumus” daryt, o Raisuli’s 
jau antri metai kaip mirė. 
Nejaugi vokiečiai ir numi
rėlius moka atgaivint?

♦ ♦ ♦

Jei aš nežinočiau, kodėl 
krokodiliai verkia, o hyenos 
juokias, aš manyčiau, jog 
vieniem gaila lietuvių, ku
riuos "civilizuoja" tokie 
"laikraščiai," kaip "Liežuv- 
ninkė” ir "Ka-kas,” o kiti 
juokias iš jų redaktorių 
mokslingumo ir doros.

Fritzas.

Ar Dievas melagių nebau
džia?

Naujai gimęs kapuciniš- 
kas "Dar—kas,” kunigiškai 
dusdamas socijalistus, tarp 
kitko suranda, buk socijali
stai saką:

"Kaizeris yra geriausis} 
žmogus pasaulyje, ir išmin- 
tingiausis apaštalas kultu-; 
ros ir civilizacijos, ir politi-; 
kos, ir karvedys, ir strategi-} 
kas... vienu žodžiu — aukso 
žmogus."

Socijalistai niekad niekur 
to nesakė.

Toliau autorius gyriasi 
matęs carą 7 sykius, o kai
zeri 3.

Jei būt dar pridėjęs, jogi 
iis arc-haniuolui Gabrieliui 
batus "nupucavo" ta vaka
rą, kada anas apreiškė Da
nai Marijai, tad vistiek jau} 
didesnio melo nebutu« ♦ ♦

Rašt vagiai.
Raštvagių (plagiatų) taip 

kaip ir kišenvagių, pas mus 
vis dar netrūksta. "Am. Lie
tuvis” jau nuo pat įsikūri
mo spaudžia "Darbininkiš
kas Žinias,” kurios yra nie
kas daugiau, kaip vertimas 
iš "Boston American” ir 
”New York Joumal” trupi
nėlių : "Do you know that.” 
Balutis "Lietuvoj’” niekad 
nepažymi iš kur ima verti
mus į "Pašnekėlių Kampe
lį.” Dabar žiuriu, musų 
Menkutis patalpino savo 
"Ateity” ir išsiuntinėjo į ki
tus laikraščius ”Keletas Fa
ktų apie Esperanto,” visai 
nepažymėdamas, jog vertė 
iš anglų kalbos žodis į žodį. 
O ką jau besakyti apie an
traeilius publicistus ir ben
dradarbius, jeigu redakto
riai taip daro?

♦ ♦ ♦

Karės ugnis švaistosi.
Išrodo, kad karės ugnis, 

kuri pradėjo degti Balka
nuose, uždegusi visą Euro
pą, vėl grįžta į Balkanus.



WORCESTER, MASS. 
"Dailės” prakalbos.

Spalių 12 d., neprigulmin- 
gos bažnyčios svetainėje at-’ 

Kalbėta 
apie dailę. Kadangi nuo 

____ *_____ , tai pir
mutinių kalbėtojų neteko 
ir išgirst. Tik sužinojau, 

: kad tas prakalbas rengė tos 
pačios bažnyčios „Episko- 
dos presbyteros” kun. De- 
lianis su savo vargoninin
ku. Kun. Delianis, kaip ro
dos, daugiausia tose prakal
bose ir kalbėjo. Pripasako- 
io visko. Neaplenkė ir dai
lės. Bet keistai jis tą dailę 
supranta. „Mes negalim 
vadint daile paveikslą, tokį 
kaip Vytauto,” sako jisai 
rodydamas Į kabanti virš 
jo galvos ant sienos Lietu
vos kunigaikščio paveikslą, 
„nes čia tik akįs ir nosis! 
Va. jūrės, vilnįs, uolos, tai 
dailė!” ir tam panašiai.

Noriu da atkreipti atvdą 
Į nepaprastą apsireiškimą 
pabaigoj prakalbu, ką skai
tau būtinai reikalingu pra
nešti gerb. visuomenei.

Dalykas štai kame. Be
kalbant dr-gui Dusevičiui 
pažymėta, kad tarpe kitų 
chorų (katalikų ir tautie
čių) Worcestervj susitvėrė 
socijalistų choras. Publika 
prijausdama socijalistams 
suplojo triukšmingai del
nais. „Episkopui presbvte- 
teros” nepatiko, kam publi
ka ploja už socijalistus, ir 
jis sušuko:

”Jųs neturit tiesos ploti 
už socijalistus! Čia mano 
prakalbos, mano dailė ir so
či iali štai eikit laukan iš sve
tainės! Čia jums vietos nė
ra!” Tuomet aš atsistojęs 
aiškinu, kad jeigu žmonės 
atjaučia širdimi socijaliz- 
mui, tai turi teisę jam ir 
rankomis ploti; bet jeigu 
tokie šiaudadušiai „presbv- 
teriai” šiandien varo mus 
už tai laukan ir musų bran
gios idėjos vardą žemina, 
tai visi, kurie socijalistais 
esame, ir eikime laukan; ne- 
pasilikime nė vienas ir 
daugiau niekados i kunigų 
ar "kapucinų” prakalbas 
nesilankykim. Man tai pa
sakius, tik strikt prieš ma
ne stora raudona boba, 
„Eniskopo presbitero” gas- 
padinė:

„Co tv,— tvoja mat! Jak 
nie ucichniesz. to žaras to- 
bie mordę pobiję!” Ir užsi
mojo iš peties kirst. Bet 
pripuola keli draugai socija
listai ir apgina.

Publika pakilo eit per du
ris. lieka tik 5—6 „presbite- 
ro” parapiionai. Tuo tar
pu pats gi kun. D—nis mel
džia grįžti atgal. Pastato 
kalbėti buvusį kitados soci- 
jalistą S. Bakanauską. Bet 
socijalistai neklausė jo ir 
išėio.

Taip tai užsibaigė ”dai- 
lės” prakalbos.

Juokai juokais, bet ištik
rujų mes socijalistai nepri
valome būti draugais tokių 
kunigų, kaip kun. Delianis. 
Neprivalom dalyvauti jų 
rengiamose prakalbose ir nė 
cento jiems aukauti. Gėda 
tiems socijalistams, kurie su 
savo idėjos niekintojais bi- 
čiuliuojasi.

R. M. židžiunas.

patįs išrenkat valdžią, o to
ji valdžia paskui spaudžia 
jumi pačius iš visų pusių, 
tai ar Dievas ir bažnyčia 
kalta, kad jus išrinkot blogą sj|jUV0 prakalbos, 
sau valdžią. Nei Dievas, apie dailę. 
nei bažnyčia kalti, kad JVs pradžios nebuvau, 
nemokat sau geros vai-1 r ..................- -
džios išsirinkti, kuri jumis 
neskriaustų.”

Kiek buvo žmonių, socija
listų ir nesocijalistų, visi 
klausėsi įdomiai kunigo pa
mokslo. Baigdamas, pasa
kė: „Dabar Simonas Raude
liunas eis liuosai pas savo 
Sutvertoją į dangų.” (Ar 
nepradės tik davatkos kuni
gą vadint socijalistų).

Velionis netikėjo, kad jis, 
po mirties, antrą gyvenimą 
turės dausose.

Laidotuvės buvo darbo 
dienoje, tai daug draugų 

Inegalėio išeit iš darbo, bet

SHENANDOAH, PA.
Drg. S. Raudeliunas užmuš

tas kasykloje.
„Knickebrocker” anglių 

kasykloje rugsėjo 27 d. tapo 
užmuštas drg. Simonas 
Raudeliunas, 30 m. amžiaus.

Velionis buvo pilnas švie
sių idėjų žmogus ir pavyz
dingas socijalistas, tad nors 
trumpai pajudinsiu jo gyve
nimo biografiją.

Drg. Raudeliunas Ameri
koj išgyveno apie 12 metų. 
Dirbo daugiausia anglų ka
syklose. Prigulėjo prie 
LSS. 28 kp., SLA. 23 kp., U. 
M. W. or A. unijos, prie 
vienos anglų draugijos ir 
buvo nuo senai išsimokėjęs 
Į šv. Jurgio parapiją.

Velionis nebuvo garsus j visgi 27 draugai-soci jalistai 
visuomenėj tik todėl, kad lydėjo savo draugą į kapi- 
buvo mažai mokytas, bet jo nes. Visi buvo prisisegę po 
pasišventimas savo idėjai raudoną ir juodą kaspiną, 
tarpe vietos žmonių suteikia du draugu nešė puikių gė- 
jam neužmirštiną atmintį. lju vainiką, kurį aukavo L.

Nebuvo tų prakalbų, kad S.S. 28 kuopa.
velionis nebūtų atsilankęs ir: Įleidus velionį duobėn, 
visuomet plakatus dalinda- drg. F. V. Balčiūnas pasakė 
mas ragino kitus lankyt 
prakalbas. Nebuvo tų rin
kimų, kad velionis nebūtų 
agitavęs žmones balsuot už 
darbininkų klesos kandida
tus... Velionis pats buvo so
či ialistas ir uoliai rėmė so
cijalistus. Kuomet vietos 
socijalistai užlaikydami 
kliubą, silpnai einant 
darbams, įsiskolino savinin
kui už randą, tai velionis pa
aukavo $16.00 palaikymui 
kliubo ir jame knygyno. 
Velionis indomavo musų 
sriovių judėjimu ir tėmi- 
jo visus bėgančius visuome
nės reikalus. Pereitą rude
ni Visuomeniškan Lietuvių 
Seiman velionis pats 
išlaidom važiavo 
na, kaino antras 
nuo LSS. 28 kp.

Velionis buvo 
nerūkydavo, taipgi buvo ga
na taupus. Todėl bankoj. 
kaip girdėjau, randasi jo pi
nigų apie $1,700.00 (jei tik 
nedaugiau?)

Geistina, kad iš Lietuvos 
atsišauktų broliai, nes ve
lionio sutaupinti pinigai ga
li tekt tolimiems giminėms 
ar suvis svetimiems... Jo 
gimtinė yra Budelių kaime 
Musninkų gmino, Trakų 
paviete.

Kadangi velionis gyveno 
pas karštus katalikus ir bu
vo senas parapijonas, tai 
laidotuvės atsibuvo su baž
nytinėmis ceremonijomis. 
Nuvežus Į bažnyčią, kun. 
Pautienius atlaikė mišias, 
aprūkė durnais, aplaistė 
vandeniu grabą ir pasakė 
nepaprastą pamokslą, kokio 
niekad negalima išgirst ba
žnyčioj. Dėl aprubežiuotos 
laikraštyj vietos negaliu vi
so kunigo pamokslo paduot, 
vienok trumpai paminėsiu. 
Pati pradžia ir pabaiga pa
mokslo buvo religiška, o vi
sas pamokslas grynai soci- 
jalistiškas. Kunigas sakė: 
„Pirmi žmonės padarė klai
dą rojuje ir mes visi daug 
klaidų darom... Simonas 
Raudeliunas buvo geras 
žmogus, jis prigulėjo prie’$1.20. 
socijalistų < 
bet ir Dievo nepamiršo. So- to S.L.A. 212 kp. aukaus dar 
cijalizmas yra geras ir $23.85 ir Lietuvos Balso 
svarbus mokslas, tik neap- draugija $40.00. Yra nu- 
sišvietusiems žmonėms sun-tarta eiti per stubas rinkti 
ku jis suprast. Nekurie aukas, vienok dar darbas 
oratoriai daro klaidą, kad nepradėta.
Dievą, bažnyčią ir socijali-į Nutarta surengti balius 9 
zmą maišo sykiu” — kuni-; spalio, kuris atsibus Colum- 
gas davė pavyzdį — „Jei bia svetainėje.
Dievas sutvėrė žemę visiems Nutarta laikyti komitetų 
žmonėms, o keli ją pasisavi- susirinkimus kas ketvirtą 
nę naudojasi, tai ne Dievas'----- ° —1------------
kaltas, tik patįs žmonės. 
Jei Dievas sutvėrė avį dėl 
visų, o vienas tik ją pasiė
mė ir , apkirpęs vilnas, par
davinėja jas už labai bran
gią kainą, kad darbininkai 
neįstengia nusipirkt ir vaik
što apdriskę, tai kasgi tame 
kaltas, jei ne jus patįs? Jus

karštą ir sujudinančią pra
kalba.

Užmuštas draugas liko 
apkastas ir tuomi užbaigė 
savo gyvenimo visas nelai
mes ir vargus.

Ilsėkis, Simonai, ramybėj 
po sunkios kovos su gyveni
mu ir vargais!

J. Vilkelis.
KENOSHA, WIS.

Suvienytu Draugijų veiki- 
kimas Lietuvos šelpimo 

reikaluose.
Kenoshoje yra susivieni

ję bendram veikimui Lietu
vos šelpimo reikaluose se
kančios lietuvių draugijos: 
Šv. Benedikto, Šv. Petro, 
„Birutė,” S.L.A. 212 kp., 
Lietuvos Balsas. Į komite
tus išrinkta: iš šv. Benedik
to draugijos — J. Trakšelis 
ir A. Kvedaras, iš šv. Petro 
— F. Stankus ir T. Bogda- 
navičius, iš „Birutės” H. 
Labanauskas ir J. Nevulis, 
iš S.L.A. 212 kp. — J. Soke- 
lis ir Kaz. Graževičius, iš L. 
Balso draugijos — K. Nor- 
butas ir J. J. Jaseliunas.

Komitetas formališkai su
tvarkyta 29 rugpiučio, 1915 
m. ir išrinkta valdyba: pir
mininku H. Labanauskas, 
ižd. J. Trakšelis, sekr. K. 
Braževičius. Pinigai deda
mi valdybos vardu Į „First 
National Bank.”

Laike spaudos atgavimo 
sukaktuvių apvaikščiojimo 
laipkričio 30 d., 1914 m. su
rinkta aukų $36.34. 7 kovo, 
1915 m. apvaikščiojant lie
tuvių dieną surinkta aukų 
$36.31. Suvienytų draugijų 
piknikas 14 liepos davė pel
no $38.74. Aukavo šv. Pet
ro draugija $10.00, šv. Bene
dikto — $10.00, N. P. P. š. 
merginų draugija per p-lę 
M. Grublevskaitę aukavo 
$20.00; K. Moržeika 50c.; 
per „Birutės” prakalbas 12 
rugsėjo surinkta $21.51; per 
vestuves p. Viktoro Kakta- 
vičiaus su p-le V. Milkentai- 
te surinkta aukų $13.06. 
Smulkių aukų surinkta 

Viso labo jau yra su- 
organizacijos, rinkta pinigų $187.66. Be

* v ' i T A 1 11

savo 
i Brookly- 
delegatas

blaivus ir

I

sąvaitę, 3 vai. po pietų, šv. 
Petro svetainėje. Pinigus 
suvienytos draugijos siųs 
tiesiog „Mokslo Draugijai” 
Vilniuje, perduoti nukentė- 
jusiems nuo karės Lietuvo
je. Kada bus galima siųsti, 
bus urnai išsiųsta.

Suv. Dr-jų sekr.,
K. Braževičius.

BRIGHTON, MASS.
Kooperacijos B-vė statys 

lietuviams namą.
Brightono Kooperatyviš

kos Bendrovės susirinkime, 
laikytame 3 d. spalio nutar
ta statyti Tautiškas Namas.

Su kontraktoriais sutar
tis jau padaryta. Namas lė- 
šuos $20,700. Name bus 
irengta vieta kooperacijos 
krautuvei, svetainei ir t.t.

Susirinkimo nutarimas 
statyti lietuviams nuosavj 
namą tapo narių sutiktas su 
didžiausiu entuziazmu ir 
karštu delnų plojimu.

Tuoj po nutarimo parduo
ta 23 serai. Motinos, neši-

i nos ant rankų kūdikiais, ėjo 
prie stalo ir liepė rašyti Še
rus ant mažų kūdikių var
do. Tas parodo, kad tėvai 

|jau turi savo vardu šėrus 
nusipirkę.

Visa susipratusi visuome-; 
nė yra pasiryžusi remti na-j 
mo pastatymą iš visų savo! 
išgalių. „Vienybė,” Vyrų 
ir Moterų Draugija, nors 
dar jauna ir neturtinga, vie
nok nutarė remti koopera
cijos sumanymą ir pastaty
mui namo jau paskyrė $700.

Vieni tik Jurginės drau
gijos nariai, kur spiečiasi 
dalis kuniginės armijos (vy
čių) kėlė savo susirinkimuo
se skandalus, kad koopera
cijai pinigų neskolinti. Bet 
tai maža bėda. Nenorite — 
nereikia! „Jurgiai,” tai 
dar nereiškia visuomenė. 
Kooperacijai ir namo Įstei
gimui prijaučia visa visuo
menė ir 
namą 
„Jurgiams,” 
jame vietos nebus, 
nesusipras 
prie L-..L

i
i

esame tikri, kad 
pastatysime. Bet 

suprantama, 
jei jie

> ir neprisidės 
bendro darbo.

Generolo Draugas.

1 CHICAGO, ILL. 
i Iš draugijinio gyvenimo, 
t Spalių 3 d. š m. Simano 
s Daukanto draugija pirmą
• kartą laikė savo susirinki

mą, Mark White Square
• svetainėje. Kadangi per il-
■ gus laikus ėjo ginčai dėlei 

apleidimo smuklinės svetai
nės, taigi, galų-gale, drau-

! gija užbaigė tą reikalą.
Pagirtinas Dr-jos žings

nis užtai. Bet vienas daly
kas reikalauja paminėjimo,

■ tai tas, kad musų draugams 
reikia daugiau atkreipi ati
dos i Dr-jos reikalus, jeigu 
mums rupi Dr-jos gerovė. 
Jei mes mokam savo ”kvo- 
derius” i Dr-jos iždą su tik
slu, kad laike ligos gavus 
pašalpą, tai mums taip-pat 
turi rūpėti, kad musų su
mokėti pinigai nebūtų eik
vojami.

Vienok yra kitaip.
Pas mus randas tokių 

„veikėjų,” kurie Dr-ją per- 
sistato sau už melžiamąją 
karvutę, ir už kiekvieną pir
što pajudinimą dėl Dr-jos 
labo, reikalauja iš Draugi
jos stambių atlyginimų; pa- 
vyzdin, kad ir gerb. musų 
pirm. J.A., už paėmimą mi
nėtos svetainės pareikalavo 
net $25 iš Dr-jos, nors jam 
jokių išlaidų nebuvo, išsky
rus gatvekario lėšas ir ne 
kiek ten sugaišinto laiko. 
Taigi, galų-gale, po abelnų 
diskusijų, musų pirminin
kas gavo $15. Teisybę pa
sakius, pasidėkojant savo 
nešvariai politikai.

Draugai, jeigu mes ir 
ant toliaus taip busim apsi
leidę ir duosim taip lengvai 
musų Draugiją išnaudoti, 
tai galim drąsiai sakyt, kad 
musų Draugiją laukia blo
ga ateitis.

Narys.

RACINE, WIS.
Rugsėjo 25 d. Soc. Dem. 

Partijos Lietuvių Skyrius 
parengė balių be svaiginan
čių gėrimų. Publikos atsi
lankė daug ir visi gražiai 
linksminosi iki vėlybai nak
čiai. Pelno liks apie $20.00. 
Socijalistai mano ir ant to
liaus veikti, nes yra svarsto
ma apie teatrą, prelekcijas 
ir paskaitas. Neužilgo bus 
parengtos prakalbos. Lie
tuvos Brolių Draugija taip
gi nutarė rengti prakalbas. 
Kalbėtojum, rodos, bus J. 
A. Karalius iš Chicagos.

S. L. A. 100 kp. rengiasi 
prie vaidinimo. Korespon
dentai taip-gi pabudo ir jau 
pasirodė net kelios kores
pondencijos laikraščiuose: 
p.p. Kaštono ir J.J. Mažiliu- 
ko. Bravo! 
dešinę!

Siekiu Jums

St Narkys.

giau tėvų, kurie savo vaike
lius lavina prie susirinkimų. 
Iš pradžios matėsi vien tk

CLEVELAND, OHIO.
Apie dvasiškio „veiklumą.”
_ Pastaru°J.u laiku kunigas petrausku mergaitės, kurios 
įssinnkęs vieną savo įstiki- 
miausį zakristijoną, pradė
jo po vietinę lietuvių koloni
ją tam tikrą medžioklę.
Kiek teko sužinoti, meške
rioja ant statymo naujos 
bažnyčios pinigus; kai-kur 
net pasibauzdamas ima pen- 

| ktukus, dešimtukus, kvode- 
rius, pusdolerius, dolerius, 
penkines, dešimtines ir t.t. 
Kas kiek duoda, tiek ir ima. 
Bet paliudijimo neišduoda 
jokio; vien tik pavardę už
sirašo ir išeina. Beje, dar 
išklausinėja namiškius, ar 
nesiranda pas juos „cicili- 
kų” ir jų laikraščių, taip- 
pat, ar nevalgo pėtnyčioj 
mėsą. Jeigu kas pasako, 
kad čia toki buvo ir valgė 
pėtnyčioj mėsą, ant to kuni
gas, linguodamas galvą, at
sako: „Tegul jis sau valgo 
pėtnyčioj mėsą ir eina į 
pragarą, bet jus, vaikeliai, 
nedasileiskite, neklausykite 
ir nevalgykite; Dievas 'už
mokės’ jums už tai šimte
riopai.’’
Tokis meškeriojimas pinigų 
daugelį jau įpykdė ir žmo
nės nebenori jam duoti nė 
vieno cento.

Andai, renkant aukas, pa
skelbė, kad surinktos aukos 
bus paskirtos nukentė.iu- 
siems nuo karės Lietuvoje.

Bet kada surinko, tada 
apskelbė viešai, kad jis tu
rįs pasilikti be jokio prieši
nimosi $30.00 bažnvčiai. 
kaipo nedėlinę „kolektą.”

Taipgi pereitą pavasarį, 
nesiklausęs daugelio para- 
pijonų, o tik su savo ištiki
mais avinais pasitaręs, nu
pirko dėl statymo naujos 
bažnyčios plotą žemės už 
$50.000 (? Red.). (Už nu
pirktąją žemę pinigai visi 
dar neužmokėti, tik duota 
rankpinigių.) Iš to žmonė
se atsirado didelis neužsiti- 
kėiimas, kad keletas skver- 
nalaižių ir kunigas, nesi
klausdami kitų, išdrįso pir
kti panašias žemes už visos 
parapijos pinigus.

Nieko nelaukiant ir ne
žiūrint kunigo koliojimų, 
gana skaitlinga parapijonų 
dalis jau visai atsisakė nuo 
parapijos ir nuo kunigo to
kiu sauvališkų darbų.

Pradėjus statyti naują 
bažnyčią, tikimasi, kad dar 
daugiau parapijonų pabėgs. 
Nes labai daug prie to ren
giasi.

i
I

J. šilkasparnis

BROOKLYN, N. Y.
Atėjus šaltam sezonui, 

Brooklyno visos progresyvi- 
škos draugijos ir kuopos 
pradėjo smarkiai veikti. 
Nors tiesą pasakius, jos ir 
vasaros laiku nesnaudė, bet 
visgi tas veikimas buvo ne
toks spartus ir pasekmin
gas. Dabar daugiausia ren
giama teatrai su pamargini- 
mais: monologais, deklama
cijomis, dainomis ir t.t. Po
rą tokių vakarų brooklynie- 
čiai jau turėjo. 25 rugsėjo 
buvo parengtas koncertas 
Sąjungos Draugijų Viešų 
Reikalų komiteto. Žmonių 
buvo 600. Visas pelnas pa
skirtas apvaikščiojimo Pir
mos Gegužės fondan.

Antras vakaras atsibuvo 
2 spalio, kurį parengė Liet. 
Kelonės Pašalpos Draugija. 
Pirmiausia sulošė „Kerštin
ga meilė.” Aktorai savo 
užduotis atliko gerai, išski
riant kelias nežymias klai
das. Ypatingai gerai lošė 
J. Kačergis su M. Viltrakiu- 
te.

Toliaus Stakauskiutė su
lošė monologą „Viskas ant 
vienos galvos;” atliko gerai. 
”Aidas” ir ”Aido” merginų 
choras sudainavo kelias dai
nas. Buvo ir deklamacijų. 
Deklamavo maži vaikai. 
Čia reikia pažymėti, kad 
tarpe Brooklyno lietuvių at
siranda vis daugiau ir dau-

dabar jau yra gana gerai ži
nomos tarpe brooklyniečių 
kaipo gabios deklamator- 
kos.

Po ilgo miego, atbudo ir 
19 LSS. kuopos aktoriai. 
Dabar pradėjo mokintis di
deli veikalą ”Du broliu.” šį 
veikalą buvo pradėję mokin
tis dar pereitais metais, bet, 
dievai žino kodėl, jo neuž
baigė.

„Aido” choras irgi rengia 
teatrą ant 23 spalio, McCad- 
din Hali. Vaidins „Užbur
ti turtai.”

Per visą vasarą L. Grikš
tas čia krėtė „sorkes.” ' 
Žmonės apie jį išpradžios 
manė visaip, bet dabar jau 
galutinai persitikrino, kad 
tam vurui ko-nors truk-j 
sta. Jis savo „prakalbose” 
daugiau nieko nemokėjo pa- j 
sakyti, kaip tik socijalistus 
keikė ir net kriminališkai 
kartais šmeižė. Iš pradžios 
katalikai manė, kad tai koks 
geras katalikas, kad taip 
užsipuldinėja ant socijalis
tų, bet vėliaus ir jie persiti
krino, jog tai žmogus, kuris 
viską niekina. Ypatingai 
jis pasirodė kuomi esąs da
bartiniam streike Centrai 
Brooklyne. Vieton nurodi
nėti svarbą vienybės kovo, 
su kapitalistais, jis pradėjo 
keikti socijalistiškus laikra
ščius ir virti nesutikimą 
tarpe pačių cukemės strei
kierių. Todėl ir streiką 
pralaimėjo cukernės darbi
ninkai.

Aš manau, kad dabar 
Brooklvno lietuviai žinos, 
kad tokių „organizatorių” 
nereikia savo tarpan įsileis
ti.
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Bedalis Vaclovas

KULPMONT, PA.
Pirmos prakalbos. Streikas.

Pereitoj sąvaitėj čia buvo 
net trejos pirmu kartu pa
rengtos prakalbos. Pradžią 
padarė keliatas tarpe savęs 
pasitarusių vaikinų. Pra
kalboms gauta mokyklos sa
lė. Kalbėti buvo pakvies
tas buvęs „Kovos” redakto
rius drg. J. B. Smelstorius. 
Kadangi pirmą vakarą pub
likos nedaug teatsilankė, 
tad ant rytojaus Lietuvos 
Sūnų Draugystės komitetas 
tą patj kalbėtoją užkvietė 
kalbėti Lietuvių Piliečių 
Kliubo svetainėje. Čia pu
blikos buvo susirinkę gana 
daug.

Ketverge, 7 d. spalių, p. 
Sinkevičiaus svetainėje kal
bėjo anglas socijalistas iš 
Shamokin, Pa. Tas pats 
kalbėtojas toj pačioj salėj 
kalbėjo ir rodė paveikslus 
14 d. spalių. Šitas prakal
bas rengė U. M. W. of A. 
lietuvių skyrius.

Spalio 7 sustreikavo Mt. 
Carmel,Pa. cigarų dirbtuvės 
darbininkės, kur beveik vi
sos Kulpmonto merginos 
dirba. Išviso toj dirbtuvėj 
dirba apie 400 merginų. 
Dabar jos, kaip girdėjau, 
organizuojasi i uniją. Su
sirinkimus laiko kas diena. 
Priežastis streiko — maža 
mokestis. Jos reikalauja 
10c. daugiau ant 100 pada
rytų cigarų, geresnio taba
ko ir atlyginimo už išbroky- 
:us cigarus. Kalbama, kad 
Mt. Carmelio marškinių 
siuvimo darbininkės išeis j 
streiką.

NASHUA, N. H. 
Vergai sukilo.

Spalio 4 d. Nashua Manu- 
facturing Co. darbininkai 
išėjo streikan, reikalaudami 
pakėlimo mokesties. Kitų 
dirbtuvių darbininkai, iš
girdę apie tai, irgi išėjo 
streikuot. Dabar streikuo
ja keli tūkstančiai darbinin
kų.

Mat jau išsisėmė darbi
ninkų kantrybė. Turbut 
niekur nėra taip pigiai ap
mokama darbininkam už 
darbą, kaip čionai. Vyrai, 
kaip ąžuolai, uždirba nuo 6 
iki 9 dolerių sąvaitėj. Ar
gi tai galima su tokia užmo- 
kesčia žmoniškai pragyven
ti?

Pas streikierius jaučiama 
gana pakilus ūpas ir sakosi, 
kad streikuos iki išlaimės 
streiką.

Kompanijos baugina, kad 
jos padarys lokautą, užda- 
rydamos dirbtuves ant kelių 
mėnesių.

Tarpe streikierių
vienos pusės — ir skebų su. 
policija — iš kitos, buvo su
sirėmimų. Apie 4 policistai 
ir 2 streikieriai tapo sužeis
ti. Bet pastaruoju laiku 
streikas vedamas gana ra
miai. Rodos ir milicija jau 
yra prisiųsta dėlei palaiky
mo „tvarkos.”

Yra vilties, kad darbinin
kai streiką išlaimės.

P. Berukštis. 
LUZERNE, PA.

Rūgs. 23 d. LSS. VII rajo
nas buvo parengęs prakal
bas. Kalbėjo V. Andriule- 
vičius apie karę ir apie tai, 
kodėl kiekvienas darbinin
kas turi būt socijalistų^

O. Geižauskiutė skaitė pa
skaitą apie moterų "var
gus” ir reikalingumą joms 
organfžuotis.

K. A. Genys skambino 
kanklėmis ir padainavo kė
lės daineles. Pieteriutės ir
gi sudainavo porą dainų ir 
deklamavo kėlės deklama
cijas. J. Acus ir M. Kviet- 
kus pasakė keletą eilių. Bu
vo ir Rožytės su motina pa
sikalbėjimas (O. Gudaitienė 
ir J. Buločiutė). Viskas at
likta gerai ir publika likos 
užganėdinta. Nors progra
mas vakaro buvo gana ilgas, 
bet publika nesiskirstė iki 
galo. Reikia pagirti, jog 
luzerniečiai skaitlingai lan
kosi i socijalistų parengtus; 
vakarus, nes ir šį kartą bu
vo gana daug publikos.

Aukų padengimui lėšų su
rinkta $3.46. Burdingonas.

MONTELLO, MASS. 
Nubaudė lietuvį kasierių.

Adolfas D—nskis. lie
tuvis, kaip praneša ”Brock- 
ton Enterprise,” surastas 
kaltu už negerą vedimą 
knygų, United Building and 
Co., kur jis pusantrų metų 
kasieriavo.

Teisėjas Reed surado kal- 
:u už kriminališką per
žengimą parlamentariškų 
Suv. Vai. tiesų ir nubaudė 
užsimokėti $200.00. Po ke- 
ių mėnesių nagrinėjimo 

bylos, pasirodė, jogei A. D. 
nuo minėtos kompanijos 
?er visą tą laiką patraukęs 
>o savo pusei $2,100.00.

Dabar kompanija pasida
vė j Plvmouth, reikalauda
ma nuo A. D. atlyginimo.

Tautietis.

Triksas.

Esperantistų suvažiavi
mas.

Spalių 22, 23 ir 24 Phila- 
delphijoj bus Pennsylvani- 
os esperantistų suvažiavi

mas. Vietos esperantinin
kų draugija rengia iškilmin
gą svečiams priėmimą. Po
sėdžiai bus North Buildin- 
ge, prie Commercial Muse- 
umo.

I

ROCHESTER, N. Y. 
Mašinistų streikas.

Spalio 7 d. sustreikavo 
Davis Machine Co. dirbtu
vės darbininkai. Streiką 
vadovauja „International 
Association of Machinists” 
unija. Darbininkai reikalau
ja 40c. j valandą užmokes
čio — minimum, 8 valandų 
darbo dienos ir pripažini
mo unijos.

Kitų dirbtuvių mašinistai 
taip-pat neužilgo žada prie 
streikuojančių prisidėti.

F. S. Thompson.
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SALOMĖJA
Duktė Herodienės

DRAMA VIENAME AKTE.

PARAŠĖ OSCAR WILDE.
Iš anglų kalbos vertė 

NEGEISTINAS.

Veikiančios ypatos.
Herodas Antipas, Judajos karalius.
Jokananas, pranašas.
Jaunas sirietis, sargybos viršininkas.
Tigelinas. jaunas romėnas.
Kapadokietis.
N ubas.
Pirmas kareivis.
Antras kareivis.
Herodienės tarnas.
Žydai, nazariečiai ir kiti.
Vergė.
Kamanas, juodveidis budelis.
Herodienė, tetrarcho žmona.
Salomėja, jos duktė.
Salomėjos vergės.

KELEIVIS

i

Kraują labai mėgsta mano 
Du syk ant metų męs jiems

Kapitalas
x* • 

l&vl ull<t»
V • •

DAUGIAU KAIP 1,000 CO- 
LORADOS ANGLIAKA

SIŲ TRAUKIAMA
TEISMAN.

antPati unija skundžiama 
$1,000,000.

Kapitalistų kerštui Colo- 
radoj galo nesimato. Nega
na to, kad nusamdyti galva
žudžiai sudegino andai 
streikuojančių angliakasių 
šeimynų Ludlow koloniją; 
negana to, kad per metus su 
viršum darbininkai buvo 
medžiojami ir šaudomi po 
Colorados kalnus kaip zui
kiai; negana to, kad šim
tams šeimynų buvo atimta 
tėvai ir uždaryta jie kalėji
muose, — tie piniguoti Co
lorados razbaininkai pasi
ryžę dabar da sunaikinti vi
są angliakasių organizaci
ją ir iškarti veiklesnius jos 
narius.

Baisią piktadarystę tie 
žmonės rengiasi papildyt, 
kad atkeršijus darbinin
kams už streiką. Ir jei vi
sos šalies darbininkai prieš 
tą niekšišką kapitalistų suo
kalbi nesukils, nėra abejo
nės, kad tie kraujageriai 
pakars ne vieną vaikų tėvą.

Štai laikraščiai praneša, 
kad šiomis dienomis Colora- 
doj užvesta prieš angliaka
sius daugiau kaip 70 civiliš
kų ir kriminališkų bylų dėl 
buvusio streiko. Su tomis 
bylomis surišta daugiau 
kaip 1,000 darbininkų. Ka
pitalistai stengiasi su savo 
šnipais sufabrikuoti "priro
dymus,” apkaltinti tuos 
žmones žmogžudystėje ir 
iškarti juos. Lawsoną buvo 
jau tokiu budu nuteisę vi
sam amžiui kalėjiman prie 
sunkių darbų, bet visos ša
lies darbininkams prieš tai 
užprotestavus, dabar Law- 
sonas likos paleistas ant pa
rankos ir jo byla bus per
kratyta antru kartu. Taigi 
vien tik galingas darbinin
kų protestas gali tuos sa
trapus nugązdinti ir perse
kiojamus žmones išgelbėti.

Beto. Rockefellerio valdo
moji Colorado Fuel & Coal 1 

i ant

Kapadokietis.— Aš nesu matęs Cezaro. 
Antras kareivis.— Kitas atvežtas iš mie

sto vadinamo Cyprus ir geltonas, kaip au
ksas!

Kapadokietis.— Aš myliu auksą.
Antras kareivis.— O trečias tai Sicilijos 

vynas. Tas vynas yra raudonas, kaip krau
jas.

Nubietis.— 
šalies dievai,
aukaujam jaunikaičių ir jaunų mergelių: 
penkiasdešimts vienų ir šimtą kitų. Bet 
man, baisu, ar tik nepermažai mes jiems 
duodam, nes jie mums labai šiurkštus.

Kapadokietis,— Mano-gi tėviškėj dievų 
jau neliko. Romėnai visus juos išvijo. 
Yra tokių, ką sako, kad jie pasislėpė kal
nuose, bet aš tam netikiu. Tris naktis aš 
jų jieškojau po kalnus ir neradau. Paga
liaus šaukiau juos vardais, bet nė vienas 
neatsiliepė. Aš manau, kad jie bus jau iš
mirę.

Pirmas kareivis.— Žydai garbina 
Dievą, kurio visai negalima matyt.

Kapadokietis.— To aš nesuprantu.
Pirmas kareivis.— Ištikrujų gi, tai jie 

tiktai tiki į tokius dalykus, kurių negalima 
matyt.

Kapadokietis.— Tas išrodo man labai 
juokinga.

Jokanano balsas.— Po manęs ateis ki
tas, galingesnis už mane. Aš nesu vertas 
nė jo kurpės apyvarų atrišti. Kada jis 
ateis, apleistos vietos nudžiugs. Jos pražy
dės, kaip radastos. Akis neregių išvis tuo
met dieną ir ausis kurčiųjų bus atidarytos. 
Žindomas kūdikis ant smako guobo ranką 
uždės, jisai ir liūtą už karčių paims.

Antras kareivis.— Nutildyk jį. Jis visa
dos kvailystes pasakoja.

Pirmas kareivis.— Ne, ne. Jis šventas 
žmogus. Ir jis labai mandagus. Kaip nu
nešu jam valgyt, jis kasdieną man padė- 
kuoja.

Kapadokietis.— Kas jis per vienas?
Pirmas kareivis.— Pranašas.
Kapadokietis.— Kaip jam vardas?
Pirmas kareivis.— Jokananas.
Kapadokietis.— Iš kur jis paeina?
Pirmas kareivis — Iš tyrų, kur jis maiti

nosi skėriais ir laukiniu medum. Drapanas 
dėvėjo iš kupranugario šerių, o apie lieme
nį nešiojo ant pliko kūno šikšninę juostą. 
Baisu buvo ir pažiūrėt į jį. Paskui ji sekio
jo didelė minia žmonių. Jis turėjo net ir 
mokinių.

Kapadokietis.— Apie ką jis kalba?
Pirmas kareivis.— Nežinia. Kartais' Co.’’ daro“pasikėsinimą 

pradeda tokius dalykus kalbėt, kad net bai- visos United Mine Workers 
su darosi; bet ką jis kalba, negalima su- of Amerika unijos. Ji kal- 
prast. " " tina tą uniją už suokalbį jos

Kapadokietis.— Ar galima ji pamatvt? ^zniu.i penkti ir skundžia 
m 1 , ‘ - ia reikalaudama $1.000.000

Pirmas kareivis.— Ne. Tetrarchas uz‘ ”atlVginimo.” 
draudė. pradžios buvo mano-

Sirietis.— Kunigaikščiutė paslėpė savo ma< kad Colorados guber- 
veidą už vėdyklės! Jos baltos rankelės ple- natorius į.___F "
snoja. kaip tas karvelis, ką skrenda prie tuos kaltininkus 
savo karvelinyčios. < 
peteliški... lygiai kaip dvi balti peteliški!

Tarnas.— Kas tau galvoj? 
taip žiuri? Nežiūrėk į ją... 
prieš gerą.

Kapadokietis (Rodydamas 
Koks keistas kalėjimas!

Antras kareivis.— Tai senas šulinys.
Kapadokietis.— Senas šulinys! Tai turi 

būt labai nuodinga vieta gyvenimui.
Antras kareivis.— O ne! Pavyzdžiui, 

vyresnysis Herodo brolis, pirmutinis kara
lienės vyras, buvo uždarytas čionai per 
dvyliką metų ir nenumirė. Pasibaigus dvy
likai metų jį turėjo smaugte pasmaugti.

Kapadokietis.— Pasmaugti? Kas drįso 
tai padaryti?

Antras kareivis rodydamas į budeli, mil
žinišką juodveidį).— Anas žmogus, Naa- 
manas.

Kapadokietis.— Ir jis nebijojo?
Antras kareivis.— O ne! Tetrarchas nu

siuntė jam žiedą.
Kapadokietis.— Kokį žiedą?
Antras kareivis.— Mirties žiedą. Todėl 

jis ir nebijojo.
Kapadokietis. — Bet vistiek, karalių 

smaugti, tai baisus darbas.
Pirmas kareivis.— Kodėl? Karalius taip- 

pat tik vieną gerklę turi, kaip ir kiti žmo
nės.

Kapadokietis.— Aš manau, kad tai baisu.
(Toliau bus).

toki

Scena
Nuo balkono rymo kelintas kareivių. Po 
dešinei dideli laiptai: po kairei, scenos gilu
moje. senas šulinys apvestas žalvario siena, 
šulinys čia turi namelio pavidalą: jame už
darytas pranašas Jokananas. Šviesi mėne
siena. Svetainės vidurije pas Herodą puo- 
-ta.------------------

Sirietis.— Kokia graži šįvakar kunigaik
ščiutė Salomėja!

Herodienės tarnas.— Žiūrėk i mėnulį. 
Matai, koks jis keistas! Kaip kilanti iš 

• grabo moteriškė. Visai kaip negyva mote- 
1 ris. Sakytum, kad jis įieško numirėlių.

Sirietis.— Taip, jis keistai išrodo. Kaip 
maža kunigaikščiutė, kuri vaikščioja gelto
nais šydais apsisiautusi ir kurios kojos 
kaip sidabras. Jis kaip kunigaikščiutė, ku
ri vietoj kojų turi baltus balandėlius. Sa
kytum. kad jis šoka.

Tarnas.— Jis lygiai kaip negyva moteris.
, Ir slenka taip povaliai.

(Puotaujančių svetainėj triukšmas.)
Pirmas kareivis.— Kas ten per sumiši

mas! Kas par vieni tie laukiniai gyvuliai, 
ką tenai staugia?

Antras kareivis.— Žydai. Jie visuomet 
taip. Jie ginčijasi dėl savo tikėjimo.

Pirmas kareivis.— Ko
tikėjimo?

Antras kareivis.— Aš
Jie visuomet taip daro.
kim. sako, kad yra aniuolai. o sadukėjai sa
ko. kad aniuolų nėra.

Pirmas kareivis.— Aš manau, kad ginčy
tis apie tokius dalykus butų juokinga.

Sirietis.— Kokia graži šį vakarą kuni
gaikščiutė Salomėja!

Tarnas.— Tu vis į ją žiuri. Tu žiuri į ją 
jau perdaug. Pavojinga žiūrėti ant žmo
nių taip pasirėdžiusių. Gali atsitikti da 
kas blogo.

Sirietis.— Ji labai daili šį vakarą.
Pirmas kareivis.— Herodas šiandien turi 

apsiniaukusią išžiūrą.
Antras kareivis— Taip, jo išžiūra šian

dien apsiniaukusi.
Pirmas kareivis.— Jam kas nors jau ne

patinka.
Antras kareivis.— Jam nepatinka koks 

Inors žmogus.
Pirmas kareivis— Bet kas jam galėtų 

nepatikti?
Antras kareivis— Aš negaliu pasakyti.
Sirietis.— Kokia gi nubalusi kunigaikš

čiutė! Aš niekados nemačiau jos taip pa
balusios. Ji išrodo kaip tas baltosios radas
tos šešėlis sidabro veidrodyje.

Tarnas.— Tu nežiūrėk į ją! Tu perdaug 
į ją žiuri!

Pirmas kareivis.— Herodienė pripylė te- 
tracho taurę.

Kapadojietis.— Ar tai šita karalienė He
rodienė, ką su juoda mitra žemčiūgais iš
siūta ir ką turi plaukus mėlynom dulkėm 
apibarstytus?

Pirmas kareivis.— Taip; tai Herodienė, 
tetrarcho pati.

Antras kareivis.— Tetrarchas labai mėg
sta vyną. Pas jį yra trijų rūšių vyno. 
Vienas yra atvežtas nuo Samotrakijos salos 
ir raudonas, kaip Cezaro skraistė.

Didelė terasa prie Herodo rūmų.

sušuko

Pas vietos kunigėli, kurį 
žmonės vadina striuku, atė
jo parapi jonas:

— Tegul bus pagarbintas.
— Ant amžių. O ką pasa

kysi?
— Noriu tikėto į bažnyčią

— sako nusiminęs žmoge
lis.

— 0 ar turi pinigų? — 
klausia kunigas.

— Neturiu; menkai dir
bu.

— Tai nereikia nė tikėto.
— Bet kad be tikėto nelei

džia bažnyčion — skundžia' 
si žmogus.— Nuo manęs rei
kalauja dešimtuko, o nuo 
pačios nikelio...

— Tai nedaug.
— Kaip nedaug?... ima 

ir ant ankstyvų ir ant vėly
vų mišių. Du syk mokėt..

— Tai nieko neškadija — 
aiškina kunigas. — O gal tu 
priguli prie kokių ten kapi
nių?

— Taip, priguliu.
— Ir davei ką-nors?
— Daviau du doleriu.
— Du doleriu!

kunigas. — Oi, oi, oi!... Du 
doleriu!... Kam? Ant ko?... 
Butum man tuos du doleriu 
atnešęs, tai mažu ir tikėtą 
butum gavęs.

— Kad ir tenai reikia 
duoti, juk lietuvių kapinės, 
kas gi jas užlaikys ?

— Cha, cha, cha!... — su
kvatojo ironiškai kunigas.
— "Lietuvių kapinės!’’ Va, 
čia, prie parapijos, tai lietu
vių kapinės. Ką tu tenai 
duodi, tai tave tik apvogs, 
apsuks, nieko iš to neturėsi.

— Apvogt tenai niekas 
negali, nes žmonės patįs vis
ką kontroliuoja — aiškina 
žmogus, — o ką jegamastis 
sakai, kad ir čia lietuvių ka
pinės, tai neteisybę kalbi, 
nes čia airių kapinės.

— Tu nieko nežinai!— at
kirto kunigas.— O prie ko. 
kios draugystės tu priguli?

— Prie Darbininkų Kliu- 
bo.

— Ot tobie maš! — sako 
kunigas.— Prie Darbininkų 
Kliubo priguli. Juk tenai 
tave apvogs, apsuks!...

Ir pradėjo kunigėlis nie
kinti tą kliubą, kaip tik jis 
mokėjo.

Čia turu pasakyti, kad 
Darbininkų Kliubas yra vie
na iš pažangiausių organi
zacijų tarpe Plymoutho lie
tuvių. Kunigėlis kliubą nie
kina daugiausia dėlto, kad 
tas kliubas turi pasiėmęs 
"Keleivi” savo organu. O 
"Keleivio” musų kunigėliai 
labai bijosi, nes tas rėžia 
jiems i akis visą teisybę ir 
kartais užduoda gana kar
čių pipirų.

Kunigėlis nori pasirodyt 
esąs labai teisingu, tečiaus 
priėmė i savo komitetą tuos 
žmones, kurie buvo išvaryti 
iš kitų draugijų už neteisin
gus darbus. Taigi jei gali
ma kur tikėtis apsukimo, 
tai tik prie kunigėlio komi
teto.

Kunigo familijantas.

da nebūtų: bet jų tikslas y-
1------: f“?š socijalistus, ’

_ — jau reiškia, kad jus 
apginat ir palaikot dabarti
nę tvarką, kur vietoj dešros 
žmogus gauna šunies vuo
dega. i

— Vaike, tu esi mokytas.) 
ale durnas. Kuomi gi čia 
tvarka kalta, kad bučeris iš 
šunies vuodegos padarė de
šrą? Juk čia ir kvailys gali 
suprasti, kad čia bučerio 
kaltė, o ne tvarkos.

— Jau vskas?
— Ne. vaike, dar ne vis

kas. Tu turi suprast, kadi 
negeras žmogus visur darys I 
negerai. Įleisk čigoną baž
nyčion. o jis ir tenai tave 
apvogs. Jus, socijalistai, 
vis rėkiat, kad tai tvarka 
kalta: jus sakot, kad prie 
socijalizmo taip nebus. Bet 
aš tau pasakysiu, kad jeigu 
jūsų tas socijalizmas ateitų, 
tai butų šimtas kartų blo
giau, 
žmones apgaudinėtų, 
dabar Aš tikiu, kad ir 
dešrą padarė socijalistai 
žmogus katalikas tokios 
nybės nedarys.

— Ar jau pabaigei?
— Jes. vaike!
— Labai klysti, tėve, 

cijalistai. kaltindami 
tvarką, kalba teisybę. Ji ne
gera dėlto, kad visa išdirby- 
stė ir pirklyba randasi pri
vatinėse rankose ir parem
tos ant pelno. Pasekmė to
kios tvarkos aiški: mėsi
ninkui rupi padaryti iš savo 
biznio kuodaugiausia pelno 
ir to noro verčiamas jis par
duoda kiekvieną nieką; ir 

‘todėl kada tu perki dešrą, 
kartais gauni visai ką kitą. 
Taip yra netik su mėsinin
ku. bet ir su visais biznie- 

j riais. Aš, tėve, nusipirkau 
čeverykus, rodos, skurinius, 
o paskui pasirodė, kad pa
dai buvo popieriniai. Kitas 
nusiperka sviesto, o tenai 
pusė bulvinės košės primai
šyta. Vis tai daroma dėl 
pelno. Todėl socijalistai ii 
sako: šitokia tvarka nege
ra: visą išdirbystę reikia 
paimti iš pavienių žmonių 
ir pavesti visuomenei; pel
nas turi būt panaikintas: 
daiktai turi būt parduoda
mi už tiek, kiek lėšuoja jų 
padarymas ir pristatymas. 
Prie tokios tvarkos, tėve, 
apgavystė negalima, nes ji 
visai nereikalinga, kadangi 
daiktai daromi ir parduo
dami ne dėl pelno, bet dėl 
aprūpinimo gyvenimo rei
kalavimų. Taigi socijalistai 
žino, ką jie kalba.

— Tfu!...
— Kodėl taip negardžiai ra kovoti prie; 

spiaudai. tėve? !o tas jau reišl
— Negerai ant širdies, 

vaike.
— Tai jau vėl buvai išsi

drožęs?
— Ne, vaike, šunienos ra

gavau.
— Na?!
— Ištikrujų, Maike.
— Kaipgi tai pasitaikė?
— Visai netyčiom. Va' 

kar turėjom vyčių mitingą 
ir darėm manievrus. Parė
jau namo pavargęs ir bai
siai išalkęs. Parsinešiau pu
sę svaro balionės. pradėjau 
valgyt, ogi žiuriu — šunies 
vuodega!... Tfu!...

— O ką tu žinai, tėve, kad 
tai buvo šunies vuodega? 
Juk tu anatomijos nesimo- 
kinai. Gali būt. kad tai bu
vo avies koja?

— Nemislyk. vaike, kad 
aš toks kvailas, kad nežinau, 
kur koja, o kur vuodega.

— Na, tai ji galėjo būt 
ries vuodega.

— Nausa.
— Kuomi tu remiesi?
— Aš žinau, vaike, kad 

avies niekas dešrų nedaro. 
Antra vertus, koks išroka- 
rimas kišti avies vuodega i 
dešrą, kada ją ir pliką gali 
parduot? Beto, aš, vaike, 
ir bandymą dariau, kuris 
mane galutinai pertikrino, 
kad tai šiur buvo šuniena.

— Koki bandymą?
— Išnešiau Į jardą ir svie

stu užtepęs padaviau vokie
čio šuniui. Jis sviestą nu
laižė. o dešrą pauostė, pauo
stė ir pradėjo loti. Mat už
uodė, kad šunies vuodega... 
Tfu!...

— Ant katės, tėve, šuo 
taipgi loja. Na. bet kaip ten 
nebūtų, aš visgi nematau, 
ko čia taip spiaudyties.

— Tu pasiutęs, vaike! Šu
nies vuodegos atsikandęs ir 
nespiaudyk. Juk tas suter
šia visą žmogaus burną. O 
burna juk tai yra vartai, 
per kuriuos Dievas Įneina i 
žmogaus širdį. Ir kaip ty
čia diena prieš tai buvau 
čvertinės išpažinties ir* pri
ėmiau švenčiausi...

— Matai, tėve, kaip tau 
nepatinka šunies vuodega, o 
betgi tuo pačiu tarpu tu or
ganizuoji vyčius ir darai 
manievrus, kad tik ilgiau 
palaikius dabartinę tvarką.

— Kam tu, vaike, tuojaus 
man prikiši vyčius? Juk vy
čiai kelbasų nedaro.

— Jeigu jie darytų

a-

įs

deš-

»

,s.

jie ginčijasi dėl

Socijalistai daugiau 
negu 

tą 
ba 

šu-

negaliu pasakyt. 
Farizėjai. daleis-

veidą už vėdyklės! Jos baltos rankelės ple-
So- 
šitą

natorius panaikins visus 
ir tokiu 
valstiją 

nuo bereikalingo triukšmo, 
kokį šita byla turės iššauk

ia j ti. Bet gubernatorius, pa- 
ne sikalbėjęs su kaikuriais uni

jos vyrais, o paskui padaręs 
_  konferenciją su kapitalis

tais. apreiškė, jog jis negali 
to daryti, nes, jo nuomone, 
"piktadariai” turi būt nu
bausti. Beto, "valstijos pi
liečiai” taipgi nesutiktų, 
kad, ramybės dėlei leisti be 
teismo "prasižengėlius."

Tie "valstijos piliečiai," 
tai kasyklų savininkai su 
Rockefelleriu priešakyje, 
kuris toj valstijoj visai ne
gyvena, tik žmones tenai iš
naudoja. Šitokie "piliečiai,” 
žinomas daiktas, nori kuo- 
aštriausia darbininkus nu
bausti. Bet ar nori to tikri 
piliečiai, kurie savo pūslė
tomis rankomis tą valstiją 
aprėdo ir maitina, tų ponas 
gubernatorius neklausia. 
Kelių kapitalistų noras jam 
reiškia visos valstijos norą.

Tai, ką reiškia, kada tam
sus darbininkai išsirenka 
iš demokratų ar republiko- 
nų partijų. Jei Colorados 
gubernatorius butų socija- 
listas, tai kalėjime šiandien 
sėdėtų ne darbininkai, bet 
tikrieji piktadariai — ka
syklų savininkai su savo 
sargais. Maištas. <

Jos virpa, kaip dvi budu paliuosuos

Ko tu Į 
Tas jau

i šulini).

TRUPINĖLIAI.
Didelis kalbėtojas lygus 

sudužusiam uzbonui — ja
me niekas neužsilaiko.

Kartais visai mažiuką vy
ruką žmonės vadina dideliu 
žmogumi.

Galingiems tarnauja liki
mas.

Mandagus žodis, žodis vi
suomet yra saugus.

Viltis pelengvina sunkiau
si musų jungą.

Kuo žmonės didesni pa
triotai, tuo didesnis tau
toms pavojus.

Už purviną pinigą parsi
duoda švariausi daiktai.

■j
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1$ AMERIKOS.
GROVO POTOCKIO UŽ
MUŠĖJAS NORI LIKTI 

AMERIKOS PILIE
ČIU.

Mieroslavas Sičinskas, ru
sinąs, kuris užmušė anuo
met Galicijos karaliaus vie
tininką grovą Potockį ir 
paskui pabėgo iš kalėjimo, 
dabar padavė New Yorke 
prašymą, kad priimtų jį į 
/tmerikos piliečius. Pasiro
do, kad jis gyvena šioj šaly
je jau kelioliką mėnesių, bet 
iki šiol niekas apie tai neži
nojo. Jo prašymas atidėta.

Grovo Potockio užmuši
mas buvo atliktas ant gry
nai politiško pamato. Len
kai Galicijoj labai persekio
jo rusinus. Mokyklose ne
leisdavo vartoti rusinu kal
bos. Grovas Potockis buvo 
Galicijos karaliaus vietinin
ku ir pildė tenai general-gu- 
bematoriaus pareigas, bet 
kaipo tikras lenkas jisai 
taipgi neapkęsdavo rusinu. 
Vieną dieną jisai priiminėjo 
rusinus studentus. Sičins
kis tuomet taipgi buvo stu
dentas. Įnėjęs Potockio 
kanceliarijon jisai išsitrau
kė revolverį ir nudėjo savo 
tautos priešą. Ir suėmimui 
jisai visai nesipriešino. Ka
da jį vedė laukan, jisai sušu
ko į susirinkusius 
kaimiečius: ”Aš 
tai dėl jus!”

Po dviejų bylų, 
buvo nuteistas miriop, bet 
dabartinis Austrijos kara
lius susimylėjo ir mirties 
bausmę pakeitė jam 20 me
tų kalėjimu. Tai buvo 1908 
metais.

Laipkričio mėnesyje, 1911 
metų, ištruko iš kalėjimo ir 
pabėgo Švedijon, o vėliau iš 
tenai pribuvo Amerikon.

Amerikos’ valdžia jo Au
strijai turbut negrąžins, nes 
jo prasižengimas yra ne kri- 
minališkas, bet politiškas, 
tečiaus ir pilietystės popie- 
rų nelabai duos.

rusinus 
padariau

Sičinskis

NEPAPRASTAS ATSITI
KIMAS.

M. šaučiulienė turėjo pan- 
čiakoj ”banką,” bet va- 
gįs ir iš tenai pinigus 

išvogė.
Iš ”Grand Rapids Heral- 

do’’ mums prisiųsta iškarpa, 
kur aprašoma šitoks atisiti- 
mas:

Pas Marę Šaučiulienę 
atėjo tūlas Juozas Juraitis 
ir atsinešė išsigert Pas 
Šaučeliuniene bi’vo da ir ki 
ta ”kumutė." 
gėrė ir kaip daner 
niekas tikrai nežino; taip- 
pat nežinia ir ką jie apart 
to gėrimo darė daugiau. 
Bet kada moterėlė išsimie
gojo; Juraičio jau nebuvo. 
Šaučiulienė tuomet apsižiū
rėjo, kad jos "banka" už 
pančiakos taipgi iškratyta. 
O Šaučiulienės pančiaka bu
vusi gana stora, nes joje bu
vo sudėta net $300.

Apvogta Šalčiunienė tuo
jaus kreipėsi į policiją. Ir 
patį subatos vakarą policija 
patėmijo, kad minėtas Juo
zas Juraitis, kuris pirma 
niekad pinigų neturėdavo, 
vaikščioja po saliunus ir 
varto pluoštą popierinių pi
nigų, ir tai pluoštą tokį di
deli, kokis galėtų tilpti tik
tai į Šaučiulienės pančiaką. 
Policija tuojaus jį ir suėmė.

Visa tai atsitiko Grand 
Rapids, Mich.,, mieste, 9 

spalių.
Musų korespondentas p. 

A. B. Žilėnas, kuris prisiun
tė šitą žinią iškirpęs iš ang
lų laikraščio, nuo savęs da 
prideda, kad į p. šaučiulie
nės pančiakos "banką” ir 
kiti dėjo pinigus, nes buvo 
manoma, jog tai saugiausia 
vieta. Bet dabar "depozito- 
riai” vargiai begausiu savo 
pinigus atgal.

Korespondentas dar sako

— — .. AI
Kaip ilsrai ji' 

išgėrė

kad 11 spalių buvo atėję de- bet pastaruoju laiku vis kai- pusbrolio Kazimiero
tektivai krėsti J. JuraiCIO bėjo, kad neuzsimoka gy- Marijampolės pav., Panemunės par^ 
----------•--------- 1 , ,. i ventj^ Jo kišeniuje atrastas DvarelBkių viensėdijos. Malonėkit 

laiškas, kur tarp kitko pa-! 
sakyta: "Šimtai žmonių ži
nos apie mano nusižudymą, 
bet tikros priežasties niekas 
nežinos." Toliaus jis rašo, 
kad nusižudymo mintį jisai 
nešiojęs jau nuo 14 metų. 
Pagaliaus jisai prašo, kad 
jo lavoną sudegintų krema- 
torijoj. Todėl 18 spalių jį 
ir sudegino Mt. Auburn 
krematorijoj, netoli Bosto
no.

namų ir radę daug svetimų’ 
daiktų, kaip va: sidabrinių 
šaukštų, šilkų ir Lt. Tie 
daiktai buvę iš tenai, kur 
Juraitis buvo kitados tar
navęs. Detektivai areštavę 
ir Juraičio moterį ištirimui.

VARIAKASIAI STREI
KUOJA.

Arizonos valstijoj. Meksi
kos pasienyje, streikuoja 
vario kasyklų darbininkai. 
Streikas tęsiasi jau nuo 11 
rugsėjo, kuomet kasyklų sa
vininkai atmetė darbininkų 
reikalavimus. Streikieriai 
susirenka Cliftono mieste
lyje. Kaikuriems kompani
jos viršininkams jie įsakė 
iš to miestelio išsikraustvt. 
Vieną naktį miestelyje už
geso visi žiburiai ir kompa
nijos ofisuose išdaužyta vi
si langai.

KUNIGAS UŽMUŠĖ 
ŽMOGŲ.

New Orleans.— Kunigas 
Byron Holley, klebonas šv. 
Jurgio parapijos, nušovė 
čionai tūlą Lansingą Pear- 
sallą. Suimtas jisai teisino
si, kad palaikė jį už plėšiką. 
Pearsall buvo atėjęs klebo- 
nijon su kaž-kokiu reikalu 
6 vai. iš ryto. Kunigas paė
mė brauningą ir šovė.

PARAKO DARBININKAI 
BIJOSI VOKIEČIŲ.

Emporium, Pa.— Aetna 
Express Co. dirbtuvėj spro
go anądien 285,000 svaru 
sąjungininkams skyriamo 
parako ir užmušė bei sužei
dė 11 darbininkų. Tuoj pa
sklydo gandas, kad eksplio- 
ziją padarė vokiečiai. Pas
kui apie 500 darbininku at
sisakė grįžti darban, jie bi
josi, kad vokiečiai neišmes
tų visos fabrikos Į padan
ges.

STREIKIERIAI APMUŠĖ 
POLICIJĄ.

Nashua, N. H.— Nashua 
Manufacturing Co. fabri
ko.] sustreikavo darbinin
kai. Jiems pritardami 
metė darbą blanketų darbi
ninkai ir Jackson Mfg. Co. 
fabriko j. Abidvi dirbtuvės 
tuoj užsidarė. Streikuojančiu skaičius pasidarė apie 
3.500 žmonių, kurių tarpe 
daugiausia lietuvių ir lenkų. 
Policija tuojaus pasiskubi
no kompanijoms patarnaut 
»• ė’^ė streikuojančius dar

bininkus vaikyt. Pasidarė 
rinksiąs ir pasigirdo šū

viai. Du policmanai, kurie 
su ypatingu žiaurumu įsi- 
briovė minion ir ėmė mušti 
žmones lazdomis, buvo par- 
mušti, sumindžioti ir su
spardyti. Tai buvo 7 spalių, 
3-čią streiko dieną. Areštų 
nebuvo.

CHICAGIEČIAI NULIŪ
DĘ.

Nedėldieniais chicagiečiai 
dabar vaikščioja nuliūdę, 
nes negauna palinksminan
čio skystimėlio. Nuo 10 spa
lių nedėldieniais jau neatsi
daro nė vieno saliuno durįs 
(jei bent policmanas iš už
pakalio užėjęs nori išsiger
ti). Uždarymas saliunų, 
kaip blaivininkai apskaito, 
sutaupys chicagiečiams kas 
nedėldienis po $300,000. Va
dinas, po tiek jie pirma kas 
nedėldienis pragerdavo.

NUSIŠOVĖ LIETUVIS.
Bridgewater, Mass. — 

Pereitoj subatoj, 16 spalių 
čia nusišovė lietuvis, Juozas 
Budrevičia vardu, 33 metų 
amžiaus. Velionis buvo ve
dęs ir paliko žmoną su 4 me
tų amžiaus dukrele. Sau- 
žudystės priežastis nežino
ma. Gyveno jisai neblo
giausia ir paliko apie $3,000 
turto. Darbą turėjo gerą,

AUKOS
LIETUVOS ŠELPIMUI

GRAND RAPIDS. MICH.
Mėnesiniame Lietuvos Sūnų Drau

gijos susirinkime, 14 rugsėjo suau- 
kauta $275.

Aukautojų vardai:
A. Rantelis $1.00; A. Karvelis, 

Pečkys, V. Ancirevičius, 
vičius, S. Ratkevičius —

Smulkių aukų surinkta
Mėnesiniame Simono 

Draugijos susirinkime, 21 
aukauta $1.25.

Aukautojų vardai: A. Vaišvilas, 
K. Giiiis, J. Jurkšaitis — po 25c. 
Smulkių aukų buvo 50c.

Rugsėjo 26 Vietinis L. Š. F. Komi
tetas buvo surengęs spektaklį ir pra
kalbas, nuo kurių liko pelno $16.94. 
Už tikietus surinkta $13.80 ir aukų 
surinkta $3.14.

Aukavo šios 
ir J. Galauskas 
Antanaitis, K. 
paris, A. G. Telyčėnas, P. Jakimavi
čius — po 25r. Smulkių — 64c. Au
kavusių mažiau 25c. neįvardinam.

Augščiau minėtas aukas ir nuo 
spektaklio su prakalbom^ sudėjus vi
sus, pasidaro $20.94. 
miau pasilikusias 
viso $23.11.

Išlaidų turėjom 
60c, už plakatus 
dų $2.60. Išėmus iš įneigų išlaidas, 
pasilieka viso labo Viet. L.Š.F. Ko
miteto ižde $20.51, iš katrų nutarėm 
pasiųst L.Š.F. $20.00.

Vietinio L.Š.F. Kom. sekretorius, 
A. B. Telyčėnas.

Priėmiau $20.00
T. L. Dundulis,
L.Š.F. fin. sekretorius.

J.
B. Adoma- 
po 
50c.

Daukanto 
rugsėjo su-

25c.

ypatos: S. Vilkunas 
po 50c.; V. Luckus, J. 
Liubir.skas, J. Besas-

Pridėjus pir- 
ižde $217, pasidaro

už teatro knygutes 
$2.00. Viso išlai-

HOLYOKE. MASS.
F. J. Bagočiaus prakalbose, spalio 

3 d, surengtose Keistučio Draugijos, 
surinkta nukentėjusiems nuo karės 
Lietuvoje $8.55 aukų.

Aukautojų vardai:
L. Langas, A. Dabilas, K. P. šim- 

konis, J. Koncler. P. Ramaska — po 
50 centų; Ant. Razukevičius, J. Ja- 
kimas, M. Mikaila, P. Valikevičius, Ę. 
Bagon, M, Verbickas, D. Gruzdis, S. 
Kalinauckas, A. Kalinauckas, P. Vis- 
gerda, W. M. Raice, J. Razamauskas. 
J. Jasinauckas, A. Aliukonienė, M. 
Geštautaitė, F. Geštautaitė, A. Pavi- 
doniutė, Ona Kelminskienė, S. Mile
rienė. M. Piktumienė, S. Andrejauc- 
kas, P. Zaleskevičius, F. Viltrakis — 
po 25c. Smulkiais 30c. Viso $8.55.

Aukos bus pasiųsta Liet. Šelpimo 
Fondo kasieriui K. Šidlauskui.

K. P. šimkonis.

Paj ieškojimą i
Pajieškau Leono Ripulio, Kauno 

gub, Telšių pav. Sėdos miestelio. 
Kas apie jį žino, arba jis pats teiksis 
atsišaukt.

A. Juozemas.
47 Lincoln st, Brighton, Mass.

Pajieškau savo pusseserės Alės 
Brazauskaitės; Kauno miesto. Pir
miau gyveno Cicero, III. Meldžiu 
pranešti jei kas žinotų. Turiu svar
bų reikalą, arba pati atsišaukit. 

Juozas Brazauskas.
1316 D ave.,E. Cedar Rapids, Iowa.

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 16 iki 22 metų, gražios išvaizdos 
ir mandagaus budo; aš esu 35 m. 
amžiaus. Malonėkit atsišaukti.

Frank Gedvvell. (43)
P. O. Box 38, Enumclav, Wash.

Pajieškau savo giminaičio Jono 
Žemaičio; Kauno gub, Seredžiaus 
parap, Jokavėlių kaimo. 3 metai at
gal kaip gyveno Rumford. Me. 
džiu atsišaukti.

Juozapas Karasevicz, 
46 River st, Rumford,

Mel- 
(44)

Me.

Pajieškau draugo Antano Pavliko; 
Telšių pav.. Savaičių kaimo, Viekšnių 
par. Turiu svarbų reikalą, kas jį ži
not, malonėkit pranešti.

P. Kryževičius, (44)
31 Ames st., Montello. Mass.

Pajieškau Juozo Budrio; Kauno gu
bernijos. Zarasų pav., Dusetų valse., 
Pakniškių kaimo. Apie 4 metai at
gal gyveno Brooklyne. Jis pats, ar
ba kas kitas, malonėkit atsišaukti, už 
tai busiu labai dėkingas.

J. Apuokas,
1439 Elkgrove avė., Chicago, III

Pajieškau sesers Kastės Raubaitės 
ir Jakavičių Stanislovo ir Vlado; 
Kauno gub., Šiaulių pav., Viekšnių 
par., Palnosų kaimo; apie 20 metų 
Amerikoj, atvažiavo į Bostoną. Jie 
patįs, ar kas kitas, malonėkite atsi
šaukti.

Zofija Raubaitė-Stripeikienė,
1025 E. 69th st., Cleveland, Ohio.

Pajieškau apsivedimui draugės nuo 
30 iki 40 m. amžiaus. Aš esu vaiki
nas 38 metų amžiaus, doras, mylintis 
naujos gadynės mokslą; turiu nuosa
vybės apie $2,500 vertės. Geistina, 
kad rastųsi draugė, kuri myli dorai 
ir švariai gyventi ir galėtų vest ge
rą tvarką šeimyniškam gyvenime. 
Malonėkite atsišaukti, prisiųsdamos 
savo paveikslėlį.

D. J, R. (43)
BOX 451, Lisbon Falls, Me.

„ r j Pajieškau apsivedimui draugės nuo nakties. Todėl meldžiame gerbiamų
Abugeliuko, paeina iš Suvalkų gub, 18 iki 21 metų amžiaus, be skirtumo i lietuvių ir lietuvaičių atsilankyti nes 
MariiamiMilės nav Panomimi, r»ar i tik»iima. mokančios anglų kalbą, balius bus vienas iš puikiausių. Gra-

atsišaukti.
Frank Morkūnas,

P. O. Box 2, Grantville, Vt

|

Pajieškau dėdės Juozo Prakopo ir 
sesers Amilės Petrikėniutės; 
gub, Šiaulių pav. Pakapės 
lio, Amilija Vileikių kaimo, 
žino meldžiu pranešti.

Z. Bogučanskis, 
BOX 122, Oglesby, III.

Kauno 
mieste- 
Kas ją

Pajieškau Antano Rudžio; Panevė
žio pav, Pakuodzupio viensėdžio. 
Gyveno Bostone, Mass. ir Rozalijos 
Niaminckaičios (po vyru pavardės 
nežinau), paeina iš Pompėnų par, 
Palinkų kaimo. Girdėjau gyveno 
Chicago, Iii. Taipgi pajieškau Ma
rės Bazevskos iš Panevėžio miestelio. 
Meldžiu jų visų atsišaukti.

Edvardas Blumas. 
3233 Lime. str, Chicago, III.

Pajieškau brolio Izidoriaus Petrai
čio; Kauno gub, Raseinių pav., Sa- 
rapiniškių kaimo. 12 metų kaip 
Amerikoj. Pirmiaus gyveno Pitts- 
burghe, Pa. 8 m. kaip išvažiavo į 
Chicago, III.

Juozas Petraitis,
2134 Wrights Ali, Pittsburgh, Pa.

Pajieškau savo pažįstamų draugų 
ir giminių; Aš esmi Suvalkų gub., 
Lazdijų par., Jesenevkos kaimo. Mel
džiu atsišaukti.

Jonas Giževičius,
67 Penn str., Luzeme Co.,

Kingston, Pa.

Pajieškau Motiejaus Babelio ir 
Jono Mazukaituko; abudu Suvalkų 
gub., Starapolės pav., Didžiųjų Ža- 
riškių kaimo. Meldžiu juos žinančių 
suteikti jų adresus. Yra svarbus rei
kalas.

B. A. Joska,
1201 E. Falls st, Niagara Falls, N.Y.

Pajieškau pusbrolio Jurgio Kaže- 
mekaičio, trečias metas Amerikoj, 
pirmiau gyveno Pittsburgh, Pa. Su
valkų gub, Naumiesčio pavieto. Kuo
džių 
arba 
nešt.

kaimo. Jis pats lai atsišaukia, 
kas apie jį žino malonėkit pra
neš turiu svarbų reikalą. 

Jurgis Kemieža,
28 Broadvvay, So. Boston, Mass.

Pajieškau pusbrolio Izidoriaus Jan
kausko; Kauno gub, Raseinių pav. 
Girkalnio parapijos, Graužų kaimo. 
Iš Lietuvos atvažiavo į Baltimore pas 
Jurgį Matuliuką, jau 3 metai. Turiu 
labai svarbų reikalą prie jo. Meldžiu 
jo paties, ar kurie jį žino pranešti, už 
ką busiu dėkingas.

Frenką Bakutis, (44)
11 Court st, W. Lynn, Mass.

Pajieškau sesers, Albinos Galva- 
nauckaičios, Antano ir Juozapo Gal- 
vanauckų, Ramūno Mikašiuko, Pra
no Meiliuko ir kito Antano Galva- 
naucko — visi Kauno gub, Čedasų 
par, vieni iš miestelio, o kiti iš so- 

j džių. Atsiliepkit, ar kas juos žino, 
i meldžiu pranešti.

Juozapas Gąlvanauckas, 
250 Pine st, Gardner, Mass.

Pajieškau draugų: Vinco Alyto, 
Trylaukio kaimo, Pajavonių gmino; 
Juozo Šulincko, Klėtkininkų kaimo, 
abudu Suvalkų gub. Girdėjau gyve
na Waterbury. Conn. Malonėkit at
sišaukti.

P. Lukosevich.
732 Prospect st, Portage, Pa.

Pajieškau dėdžių: Stanislovo ir Ta
deušo Kasparavičių, paeinančiu iš 
Kauno gub, Šiaulių pav. Troškių 
par, Vainočių kaimo. Pirmiau gy
veno Pennsylvanijos valst. Malonė
kit atsišaukti, ar gal kas kitas juos 
žino, tai meldžiu pranešti

F. Kasparavičius,
79 Vine st, Montello. Mass.

Pajieškau pažįstamos Onos Kara
liūtės. Karvalšiškių kaimo, Svetu- 
šino gmino. Naumiesčio pav, Suval
kų gub. Pirmiau gyveno Bostone. 
Girdėjau rengiasi važiuot į Chocagą. 
Už suteikimą jos adreso busiu dė
kingas. (42)

Bronius Dvšbanis.
390 New Grove st, VVilkes-Barre. Pa.

Pajieškau sesers Marijonos Petra- 
vičiukės ir brolio Antano Petravi
čiaus, Suvalkų gub., Lukšių parap. 
Naikų kaimo, ketvirti metai kaip iš 
Lietuvos. Sesuo Marijona prieš 3 
metus buvo Škotijoj, gyveno mieste
lyj Newtongrange. Po tam sužino
jau. kad brolis atsiuntė laivakortę ir 
nukeliavo Amerikon So. Bostonan. 
Todėl meldžiu prisiųsti Adresą.

A. Petravičiukė, (43)
45 Old Mill Rd, Uddingston,

Scotland.

Pajieškau savo vyro Kazimiero 
(Charles) Bilinsko, kuris apleido ma
ne pabaigoj Junio. Paliko mane di
deliame varge su maža mergaite. 
Šiomis dienomis ir kito susilaukiau ir 
nežinau ka daryt. Mano vyras yra 
apie 4 pėdų aukščio, baltas, juodų 
plaukų ir viena akis stiklinė. Su sa
vim išsivežė berniuką Vytautą. Kiek 
laiko atgal, girdėjau, kad gyvena 
Lowell, Mass, bet paskutiniomis die
nomis ir iš ten prasišalino.

Brangus lietuviai, kurie patėmysit 
minėtą ypatą, meldžiu man pranešti, 
už ką aš busiu labai dėkinga.

Morta Bilinskienė, (43) 
66 Hood St, W. Lynn, Mass.

Pajieškau brolio Rafolo Baiko, 
Kauno gub, Panevėžio pav, Pasva
lio par, aštuoni metai Amerikoj ir 
jau 3 metai kaip nieko negirdėjau 
apie jį. Gyveno Chicago, III. 
pats lai atsišaukia arba kas 
jį žino malonėkit pranešt, nes 
svarbų reikalą.

Petrė ir Stefanė Baikaitė, 
80 School st, Cambridge, Mass.

Jis
apie 

turiu
(43)

Pajieškau savo pačios, kuri paliko 
mane 6 d. rugsėjo, išbėgdama su tu- 
lu chorvatu, 
vežė su savim 
metų, antrą 8 
pastarasis yra , , _
jau nori atiduoti į vardienių prie
glaudą. Paeina ji iš šiunikių kaimo, 
Šiaulių pav, turi apie 30 m. amžiaus, 
vidutinio ūgio. Vyras, su kuriuo pa- 
ėgo yra apie 5 pėdų ir colių ūgio. 
Kas apie tokią porutę praneš — tas 
gaus 500 dovanų. (43)

Jonas Pilipavičius, 
Karbaniedo, Mich.

Prasišajindama, išsl- 
3 kūdikius: vieną 12 
m. ir trečią 7 metų, 
nebylis, kurį girdė-

tikėjimo, i 
kalbą. Aš esu laisvas ir turiu pa- 
tovų darbą. Norėčiau apsivesti su 
lietuvaite, bet čionai jų veik 
Butų geistina, kad su pirmu 
prisiųstumėt savo paveikslą, 
nų meldžiu nerašyti.

J. Davis, 
Dės Moines,Gen. Dėl.,

nėra, 
laišku 
Vaiki-

(43) 
Iowa.

Pajieškau savo draugo Jono Bružo; 
Kauno gub, Raseinių pavieto, Taura
gės miestelio. Jis pats ar kas jį žino 
malonėkit atsišaukti; turiu svarbų 
reikalą. (44)

Vilimas Laurenskis, 
8127 Normai avė.. Chicago, III.

Pajieškau apsivedimui merginos; 
turi būti laisvų pažiūrų, mylinti mo
kslą, sutikti imti civilišką šliubą. At
sišaukianti mergina ar našlė turi bū
ti nejaunesnė kaip 35 metų ir ne se
nesnė per 40 metų. Aš esu 39 metų. 
Atsišaukiančių meldžiu prisiųsti sa
vo paveikslėlį. (42)

P. Buda,
P. O. Roundup, Montana.

Pajieškau brolio Vincento šimučio, 
Kauno gub, Raseinių pav. Šilelio 
parap, Zausinų kaimo. Jis buvo 
atvažiavęs į Chicago, III. sausio mė
nesyj šių metų, bet vėl žadėjo grįžt 
į girias ir nuo to laiko nieko apie jį 
negirdžiu. Todėl lai pats atsišaukia, 
arba jeigu kas jį žino, malonėkit pra
nešti šiuo adresu: (43)

Stanislovas Šimutis
P. O. BOX 468, Spring Valley, 111.

Pajieškau brolio Petro Strolės; 
Kauno gub, Leliūnų parap, Veiy- 
kunų sodžiaus, apie septynis metus 
gyvena Amerikoj. Dveji metai at
gal susirašydavau. Malonėkit pra
nešti, ar jis pats lai atsišaukia.

Jonas Strolė. (43)
222 North st, Hartford, Wis.

Pajieškau draugės
kiutės; Suvalkų
kaimo, Šumsku „ ____
svarbų reikalą; malonėkit atsišaukt 
šiuo adresu:

Veronika D raugei i u tė,
P. O. BOX 141, Bristol, Conn.

_ Zabelės žilins- 
gub, žvirgždaičio 

par. Turiu labai

(43)

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 18 iki 26 metų amžiaus, neišski
riant tkėjimo, mylinčios apšvietą. 
Aš esu 22 metų, turiu užtikrintą dar
bą. Merginos su pirmu laišku pri
siųskite ir savo paveikslą, atsakymą 
duosiu kiekvienai. Vaikinų meldžiu 
nerašyti. (42)

W. K,
Sta. 12, BOX 414. Lawrence, Mass.

Pajieškau savo vyro Vinco Laba
nausko. Jis mane apleido apie 7 mė
nesiai atgal ir nežinau kur dabar jis 
randasi. Paliko su mažu kūdikiu di
deliame varge. Jis yra 6 pėdų augš- 
čio, šviesiai geltonų plaukų, sauso, 
balto veido, kalba lietuviškai, lenkiš
kai, rusiškai ir angliškai. Myli ge
rai išsigerti. Paeina iš Kauno gub, 
nuo Šiaulių. Prašau paties atsišauk
ti . Kas jį žino praneškit, duosiu do
vanų $10.00 (42)

Bronė Labanauskienė, 
Station 12, P. O. Box 394,

Lawrence, Mass.

Pajieškau savo pažįstamų Juozo 
Mikiščiuno ir Uršulės Mikiščiunaitės. 
Mikiščiunas gyvena Cricagoj, U. Mi- 
kiščiunaitė pusantrų metų atgal gy
veno Baltimore, Md. (872 W. Balti
more st). Malonėkite atsišaukti, bu
siu dėkingas. Turiu labai svarbų rei
kalą.

Jonas Savickas, (42)
4549 So. Harmitage avė. Chicago, III.

ATSISAKOME PRANEŠTI-.
Mes atsisakome pranešti apie to

kius dalykus tūliems vyrams, kurių 
pačios pabėgo, pasiimdamos su savim 
iš bankos pinigus, tai neapsimoka ir 
jieškoti. Esame persitikrinę, kad 
kaip pinigų pritruks, arba nusibos, 
tai ir pačios parkeliaus, parsinešda- 
mos su savim rėksnelių visą maišą, 
arba kitaip sakant, pargrįš su glė
beliu.

Taigi, vyrai, kuriuos pačios aplei
do — nenusiminkite. Jeigu jos ne- 
pargrįžš su dovanom, tai jau jų pa- 
jieškojimais negrąžinsite.

Taip sako
J. Bagdonas.

Teatras ir Šokiai
Rengia "Aido” Choras

Subatoj, 23 Spalio-Oct., 1915
McCaddin Hali, ant Berry st, tarpe 
South 2nd ir 3 gatvių, Brooklyn, N.Y.
Durįs bus atdaros nuo 7 valandos va
kare. Lošimas prasidės lygiai 8 vai, 
todėl pasiskubinkit

Bus sulošta gana puikus veikalas 
trijuose veiksmuose meladrama:

"UŽBURTI TURTAI”
Lošėjai bus LSS. 11 kuopos iš Ne- 

wark. N. J. Taipgi dainuos "Aidas” 
ir "Aido” merginų choras, vedami 
L. Eremino.

Po teatrui bus šokiai.
Tikietai: 75c, 50c. ir 25c.

Kviečia visus atsilankyti
Komitetas.

p-

PLYMOUTH, PA.
DIDELIS BALIUS.

Rengia Draugystė Lietuvių Darbi
ninkų Kliubo, L'tarninke, 30 Spalio 
(October). 1915, Svetainėje A. Stra
vinsko, 40 Ferry st, Plymouth, Pa 
Prasidės 2 vai. po pietų ir trauksis 
iki 12 nakties. Muzika bus pirmos 
klesos. Griežš lietuviškus

Užkandžiai bus 
džiausiai sutaisyti, 
niausiu, kaip jums 
bus įvairus žaislai 
mai. Todėl užprašom visus Lietu
vius ir Lietuvaites, vietinius ir iš a- 
pielinkės. jaunus ir senus, didelius ir 
mažus atsilankyti, o busit pilnai už
ganėdinti. Įžanga vyrams 10c. Mo
terims 5c, o vaikams dykai.

Komitetas.

šokius, 
geriausi ir gar- 
Gėrimų bus ska- 
žinoma. Toliaus 
ir pasilinksmini-

PNIKUS BALIUS.
Rengia Lietuvos Sūnų Draugija, 

Cambridge, Mass. .Ketverge, 25 Lap- 
kričio-November, ant Cyprus Hali, 40 
Prospect st, Cambridge. Prasidės 
2 vai. po pietų ir trauksis iki vėlai

jis lietuviškus ir angliškus šokius, o 
prieg tam dar bus išsigerti ir gardžių 
užkandžių. Visus širdingai užprašo 

Komtetas.

RACINE. WIS.
A. a. Marė Kasiauckienė.

Rugsėjo 17 d. persiskyrė su 
pasaulįu Marė Kasiauckienė, 29 
tų amžiaus, 
blaivaus vyro gyvenimo, 
ge 8 metų dukrelę ir 1 metų 
Velionė buvo dora moteris, 
iš giminių norėtų gauti platesnių ži
nių apie jos mirtį, kreipkitės šiuo ad
resu:

šiuo 
me- 

Mirė iš priežasties ne- 
Paliko var- 

sunų. 
Kurie

T. Beleckis,
908 Walnut str., Racine, Wis.

KO NORI, TO GAUSI:
Naujas privedimas prie pagerinimo 

sąlygų. Jeigu nori pradėt tobulintis, 
parduot, pirkt, ar lavinties, yra leng
va ir prieinama 
tik nori sulaukt 
kreipkis su laišku 
mas pertikrinimo.

DEBES UNITE—PCSB. AGENCY 
703 Main St., Hartford, Conn.

kiekvienam, kuris 
geras pasekmes, 

dabar, reikalauda- 
(43)

EXTRA PARDAVIMAS.
VVilliamsburge, Brooklyne.

Puikus namas 8 šeimynom po 4 
kambarius ir "bekauzes” ant floro. 
Lotas 25x118; Rendos $860.00 me
tams. Kaina $6,400; įmokėt $1,400.

Puikus mūrinis namas 2 augščiais 
ir 2 šeimynom, su 8 kambariais ir 
maudynėm. Lotas 20x100. Kaina 
$1,900. Įmokėt $500.

1 Parduodame visokius namus, lotus, 
farmas, dirbtuves ir krautuves. Par
siduoda kelios grosernės, kendžių što- 
rai ir saliunai. Musų 
parduoda geriausių mainų 
žemiausią kainą ir už tą 
ną pristato į vietą.

B. A. ZINIS, 
Real Estate Insurance, 

131 Grand St, Brooklyn, N. Y.

kompanija 
anglius už 
pačią kai- 

(44)

REIKALINGAS VYRAS
prie važinėjimo "tymo” 

arklių, turi mokėt ir 
Norėdami gaut tą 

šiuo adresu: (42)
STANKUS,

678 N. Main st, Montello, Mass.

mokantis 
su pora gerų 
karves milšti. 
darbą, rašykit

* H.

MAGIC SCHOOL
Ar nori būti magiku? Ar nori 

dirbti teatruose? Tai mokykis ma
giją, yra lengva išmokti. Dykai pir
ma lekcija ir magijos štuka, tik pri
siųskite 25c. už prisiutimo išlaidas. 
Gausite didelį magijos kataliogą ir 
paaiškinimą kiek kainuos mokslas.

Su pirma magijos štuka ir lekci
ja jau galėsi padaryti didelę nuosta
bą (stebuklus) tarp žmonių. Kitos 
moterįs mislys, kad tu turi velnią.

J. STANKUS, (43)
42 Vine st, .. Montello. Mass.

J. Mickevičius
Generališkas Agentas

Perku ir parduodu namus, lotus 
farmas. F' .'
mortgičių su neperdideliais 
čiais.

Nedirbantiems sujieškau 
visokiose vietose: ant ūkių ir 
vėse. Taipgi turiu pranešti 
čiams, kurie norite išsimokinti gerų 
darbų, tai yra čeverykų dirbtuvėse 
geriausi uždarbiai; dabar laikas mo
kintis. Kadangi ”šiu-šapės” dirba 
dieną ir naktį; daug darbininkų rei
kalauja.

Su visokiais reikalais kreipkitės 
ypatiškai, per laišką, ar telefonu:

J. MICKEVIČIUS, (43) 
146 Ames St, Montello. Mass.

Telefonas: 1562-M.

ir
Skolinu pinigus ant įvairių 

— ------- nuošim-

darbus 
dirbtu- 
tautie-

LIETUVIŲ DRAUGIJOS 
KURIOS TURI 

"KELEIVĮ” Už ORGANĄ

m.
m.
m.
m.
m.

Lietuv. Mokslo Draugyste 
Pittsburgh, Pa.

LIETUVIU LAISVĖS MYLĖTOJŲ 
DRAUGIJA.

Waukegan. III.
Valdybos vardai ir adresai: 

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

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

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

Fin. Sekr. — A. Bitrinskas, 
1330 Sheridan Rd, VVaukegan, 

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

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

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

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

1421 Lincoln st, V.’aukegan, III. 
Maršalka — P. Norkus,

919 8th str, VVaukegan, III. 
Susirinkimai atsibuna pas utirr 

nedėldienį kiekvieno mėnesio, pirm; 
vai. po pietų. Lietuvių svetainėje 
1401 ant 9-tos ir Lincoln gatvės 
VVaukegan, III. 
CHICAGO, ILI,

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. 

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

Finansų Sekr. 1) T. L. Dundulis,
P. O. Box 511, Westville, III. 

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

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

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

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

Visus pinigus reikia siųsti vardu 
kasienaus per Finansų Raštininką, 

T. L. Dundulį, P. O. Box 511, West-

LIET. DARB. BROL. PAAELP. 
DRAUGYSTĖ. COURTNEY, PA.
Valdyba:

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

Kirstukas — fin. sekretorius,

1205 Cresty avė, Charleroi, Pa. 
. Gamulis — kasierius.

P. O. Box 400, Courtney, Pa.
Su visokiais Draugystės reireleis 

reik kreiptis šiuo adresu:
S. D. B. P. Dr-stė,

Box 64.............. ... Courtney, Pa.

D.

B.

V.

LIETUVOS SUNŲ IR DUKTERŲ 

DRAUGIJOS,
Dės Moines, Iowa.

Valdyba:
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, lovra. 

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, 409M E. Locust 

str. Dės Moines, Iowa. Kiekvieną 

antrą nedėldienį mėnesio.

PALAIMINTOS LIETUVOS 
DRAUGYSTĖ, 
Chicago, III.

Valdyba:
Prezidentas

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

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

Nutarimų Rašt.— Ant. lamKevn 
1916 Canalport avė, Chicago, 

Fin. Raštin. — J. Syker,
5507 W. 25th PI, Cicero, HL 

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

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

_ Susirinkimai būna kiekvieno mėno- 

sio antrą nedėldienį, 1-mą vai. po 

pietų, G. M. Chernaucko salėje, 1908 

So. Union avė, Chicago, III.

HL

m. 
iria, 
.,HL

Lietuvių Pašelpinė Draugystė, 
"LAISVĖ," EASTON, PA.

Susirinkimai būna kas pirmą pėt- 

nyčią kiekvieno mėnesio nuo 7:30 va- 

kare, Anglų Socijalistų ruime, 438 
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 užžiur** 

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

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

Kasierius — J. M. Jankauskas,

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

Valdyba:
Pirmininkas — B. Mozeika,

4005 S. Artesian avė., Chicago, DL 

Pirm, pagelb.— Stf. Morkūnas,
2459 W. 46th PI., Chicago, HL 

Org. užžiur, Prot. rašt. K. A. Čiapa% 

4619 S. Washtenaw avė. Chicago. 

Finansų Rašt. — J. Laucevičia,
4644 So. Paulina st, Chicago, IIL 

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, DL

LIETUVIU PASILINKSMINIMO 
DRAUGIŠKAS KLIUBAS. 

Indiana Harbor, Ind.
Valdyba:

Prezidentas — Pranas Hendersonaa, 
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, Indi 

Finansų rašt. — St. Simonas,
148 W. 4th st, Lima, Ohio. 

Maršalka — Motiejus Drungnas,
3604 Deodar st, Ind. Harbor, Ind.

Susirinkimai atsibuna nedėliomia 
po 15 d. kiekvieno mėnesio, 1-mą va

landą po pietų, Antano Mikalocz sve

tainėj, 2112 137th st. Ind. Harborjnd.

TĖVYNĖS MYLĖTOJU No.l 

Town
Tėvynės 

ant Town _ . ,
sirinkimai atsibuna kiekvieną pirmą 

nedėldienį mėnesio 12 vai. dieną 

A. J. Bieržynskio salėje, kampas ii 
Paulina sts.

Valdyba:
Prezidentas — A. J. Bieržinskis, 

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

4547 So. Marshfield avė, Chicago, 

Prot. rašt— K. A. čiapas,
4619 S. Washtenaw avė, Chicago. 

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. Strzyneckiik
4612 S. Ashland avė, Chicago, IIL 

Visi Tėv. Myl. Dr-stės No. 1 na

riai, kurie dėl kokių nors kliūčių ne

gauna laikraščio, kreipkitės paa 

Draugystės organo prižiūrėtoją, • 
tuojaus laikraštis bus siunčiamas. 

Į redakciją rašyt nereikia, nes ba 
valdybos paliepimo, laikraščio shjatt 

mes negalim.

of Lake, Chicago, IIL
Mylėtojų Draugystės NoJL 

of Lake, Chicago, III. Sa-

mėnesio 12 vai. dieną

Kel." Ate

LIET. NEPRIGULM. KLIUBAS
Chicago, III.

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

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

Prot. rašt. ir organo užžiurėtojas — 
Petras Keniutis,

3238 So. Halsted st, Chicago^ 

Finansų rašt. — F. Sandarga,
5418 Princeton avė, Chicago DL 

Kasierius — Kaz. Šilas,
3342 So. Halsted st, Chicago^ 

Susirinkimai atsibuna kas paskuti

nę subatą kiekvieno mėnesio, 7:88 

valandą vakare, "Aušros" svetainė 
je, po No. 3001 S. Halsted st. Mati

nis susirinkimas pripuola sausio m*- 
lių mėn. Pusmetiniai Liepos mėn. 

nesi j. Bertaniniai: Balandžio ir Sp»> 
ville, III, koris po kaucija $1,000.
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Tel.: 2787-J.S

nuo 9 ryte iki 8:30 vakare 
popiet Nekėliomis iki 3 
Ateikit tuoiaus.
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Dr Koler garsinasi savo tikra pravarde ir turi 
savo paveikslą iiame laikraštyje Dr Koler vra 
gimęs ir mokinęsis Varšavoje Dr Koler prakt.
kavo visuose Variavęs ligonbučiuose. o paskuti

igonbutyje švento Lozoriaus, kur gydo 
•atiškas ligas vyri; ir moter

SIFILĮ išgydau vartodamas gyduolę 606. dide- 
ra.-irra rvf»»cr>-ia•• c FhrllA

Kent: šbėrimus ant viso kūno.
arb; gerklėje, slinki m

& o nfsiv-et rijimasa:
tos tavy;

ėsi savo liga.nži
Nenatura!

kaip ir NAKTINIUS ištekėjimus. TRIPERĮ 
išgydau j ic dienų, o jei ne. tai pinigu

ai
ir k'
sug >z;nu.

’ NUSILPNĖJIMĄ ir ______ _________
nančias iš SAUZaGYSTES prašalinu į 16 d 
Ar jautiesi mažom, —------- ---------- -  — ■
spėkos kaip pi:
ba
būti vyru.

visokias negales paei
•nas

:og neturi tos pač.os k
iau? je: teip. tai neca

paėjimą reikia pergalė; kad vėl gaitun

STRIKTURĄ arba susitraukimą šlapume 
naio išlydau j 2: dieną ir tai be skaudėjimo.

k«t

HYDROCELĘ arba vandeninę rupturą gydau 
į 30 minutę be operacijos.

PCSLES ir inkstų ligas, nuo kurių ra:. .»■
diegimas kryžiuje ir kirkšniuose. apsunk::, •:
nusišlapinimo .peršėjimas irdesėtkai k:: ; ž . -c 
apie kuriuos ligonis žino kaip aprašyt, aš 1-^3 d c 
save sistema ant visados.

.vEUM ATIZMĄ. spuogus šunvotes, peraugas 
lakus, niežus, parkus, skrupulus ir visas kitas 
xios ligas, paeinančias iš užsivietrinimo kraujo 
šgydau trumpam laike ir ligoniui nereik per- 
rauiet savo darbo

OFISO VALANDOS:
Pėsnyčiomis iki 5

popiet

Lietuvis Daktaras

’Į išradimą profesoriaus Ebrlich prieš sifil;
gedimą bu o r

a plaukų.
kraujo sustos ir neatsikar-

į. laužymą kaulų

kzs IŠTEKĖJIMUS visokiais bū

321 HANOVER STREET,
BOSTON. M \SS.peizuotas tautos veikėjas.

J. O. Sirvydas.— Tai toks
T M. D. knygų žinovas ir

bepart.vviška. žmogus.
"Katalika — Tai tok

atsiprašant, laikraštis.
Kunigą: Tai toks Die-

vo sutvėrimas, ką labai bi- I
josi klerikalo vardo, o labai

Tai tok

X 
< 
7.

<

6

I

*
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KAI VYRAS NAKTIMIS 
DIRBA.

I.
Ar jus žinot, kas atsitin

ka mano kambaryje per sa
vaitę laiko? Matau, kad 
nežinot. O žinotumėt ko
kia aš laiminga, tai ir jus su 
manim pasidžiaugtumėt.

Mano vyras dirba nakti
mis nuo 5-kių vakaro iki 5 
ryto. Uždirba gerą algą — 
pinigų netrūksta, galima 
linksminties, ūžti, nes vy
ras kiekvieną kartą parei
damas iš darbo, gavęs algą, 
parsineša ir šnapso bonką. 
Parsikviečiam svečių, išsi
gertam, tada mudu einava 
gult. Su vyru gulėt, tai pa
prastos "f onės;” bet. ar 
manot aš gulėsiu dienos lai
ke? juk turiu tris mažus 
vaikus, kurie be paliovos 
žlembia. Juos uždarau i tuš
čią kambarį ir jau tada einu 
kur man reikia. Reiškia, 
jeigu galiu išeit, tai galiu ir 
gyvent, kaip Dievas Jievai 
prisakė. O jus juk žinote, 
kad visos žemės dukteris, 
būti ištikimomis savo vy
rams, skaito Dievo prisaky
mų laužymu. Man geriau
sia pasilinksminti su sve
čiais, kada mano vyras ap
šlakstytas Izopo vandenėliu 
miega.

Nemanykit, kad tuom 
jau viskas ir užsibaigia. Na. 
ne, dar toli vakaras, dar vis

Kiek yra Stimburių?
Laikraščio redakcijon 

atėjo "kostumeris” i 
jęs administratoriui sako:

— Sei, ar nėra Stimbu
riams kuočės gromatos iš 
seno kontro? į

— Nėra nieko!— atsako 
administratorius, kuris tuo- 
tarpu buvo labai užsiėmęs.

— Tai pažiūrėk, gal yra 
Džiovai Stimburiui? — tei
raujasi toliaus žmogus.

— Nėra, nėra!
— O Pyteriui Stimburiui
— Sakau, kad nėra.
— O Frenkiui?
— Nieko.
— Tai gal yra Stvvui 

Stimburiui?
Netekęs kantrybės admi

nistratorius apreiškia:
— Nėra nė štyvam Stim

buriui. nė minkštam, nė ak
lam, nė raišam, nė vienam, 
nė visiems sykiu, nė gyvam, 
nė mirusiam, nė civilizuo
tam. r.ė laukiniui. Vienu žo
džiu. Stimburiams niekad 
nieko nebuvo, nėra ir nie
kad nebus ir daugiau niekad 
manęs neklausk.

Žmogus pastovėjo, pasto
vėjo ir prikišęs nosį prie 
langelio nedrąsiai sako:

— Tai pažiūrėk, gal yra 
Maikiui Stimbirui?

Tas negali būt.
Moteris atėjo redakcijon 

ir pamo- nusipirkti laikrašti ir klau
sia:

— Na, o kas dabar apie 
vainas girdėt?

— Mušasi!
— Ak tu Dievuliau, Die

vuliau!... Ir tos gazietos 
meluoja. Jeigu jau tiek iš
muštų. kaip rašo, tai ir svie
to jau nebūtų...

— Visai nemeluoja! Ar 
tamsta žinai, kad užmušta 
jau du milijonai žmonių!

— Na, tiek tai gali būt; 
ale kaip rašo, kad ruskio iš
mušė jau 20 tūkstančių, tai 
kurgi tiek svieto...

Prisiklausęs.

I

1A

f
-

i

ko bus. Štai pereitos ne
dėlios rytą mano vyras pa
rėjo su gera alga, gerai i; 
sigėrėme. visas kasdienines
roles atlošėme.
ir nedėlinė:

Prasidėjo
o žinote, nedė-

lia, tai ne panedėlys, o pane-
dėlys, tai ne nedėlia. Nedė-
lioj daugiau svečių, daugiau
linksmybių.

i
Ionių.

o da daugiau

Pereitą nedėlia
mano visos

susirinko
”susiedkos”

jų burdingieriai.

i

ir
Gerai isi-

vaišinę, kiti rengėsi eit na
mo, bet aš sulaikiau: vyrą 
pasiunčiau miegoti, o jiems 
tlar užfundinau...

Trečią valandą po piet 
svečiai išsiskirstė, o aš nuė
jau prikelt savo vyrą, kad 
nepasivėlintų darban. Visą 
valandą laiko ėmė. kol pri
kėliau. Jis atsikėlė, papra
šė valgyt, ale kuomet aš nie
ko neturėjau pagaminus, tai 
išėjo ir nevalgęs.

Taip pereita savaitė ir už
sibaigė. Nebuvo didelių tro
belių. bet mažai ir fonių te
turėjau.

A. Pelėda.

Baisus sapnas.
Du kunigužiu. po atlaidų, 

pabaigę savo misijas — ap
sinakvojo vienam miegama
jam kambaryj. Vidurnak
tyj vienas jų suriko, miego
damas, ožio balsu:

— Gelbėkit! gelbėkit!
— Kas tai yra. kolego, 

ko šauki taip baisiai? — 
klausia nugąsdintas antras 
Dievo tarnas.

— O kad tave visi velniai 
pagriebtų!... Sapnavosi 
man. kad turėjau sunkiai 
dirbti!... Brrr!...

Biskis enciklopedijos.
Antanas Kazis Rutkaus

kas.— Tai toks daktaras, ką 
receptus eilėmis rašo.

Brandukas.— Tai 
blaivininkas, ką labai 
ši i bonką brandės.

D-ras Graičiunas.—
ham and eggs kepimo speci- 
jalistas.

Gospodin Balutis.— 
toks dvilinkas patriotas, ką 

— lietuvis, o

toks 
panė-

prie žmonių 
namie — ruskij čeloviek.

Jokubynas.— Tai toks su

mėgsta jaunas gaspadines. 
Kerdiejukas.—

nenusisekęs žmogiukas.
Rusija. —Tai kazoko na-

haika.
Jankauskas.— Tai toks į 

plikas jaunikis, kurio mer
ginos nemyli.

Prof. Gnaiba. Į
Į

Nuo dantų skaudėjimo.
— Kas darosi, Jurgi, ko

kių plynių vaikščioji užsiė
męs žandus?

— Broleli, taip dantis ge
lia. kad nors i žemes kas
kis.

— Tai blogai. O kodėl tu 
nebandai taip daryti, kaip 
aš darau, kada man dantis 
skauda?

—O ką tu darai?
— Aš einu pas pačią; ji 

gražiai apglėbia man galvą, 
paglosto veidus, ir, prispau
dus savo veidą prie mano, 
pasakoja apie meilę: tada 
aš užmirštu apie skausmus 
ir perstoją dantis gelti.

— Ištiesų, tai geras pata
rimas, — atsakė Jurgis. — 
O ar tavo pati dabar namie?

(”T. J.”)

Pasikalbėjimas apie meilę.
Baltrus:— Kas vra mei

lė?
Jurgis:— Aš tiek žinau, 

ką poetai sako.
B.:— 0 ka jie sako?
J

vienaip jaučia, 
vienaip plaka.’’

B.:— Tai visai
J.:— 0 kas?
B.:— Meilė tai 

širdies niežėjimas, 
niekaip negalima pakasyti;

• T *•__•_

0 ką jie sako? 
Sako: Dvi 

dvi
Rusų generolas.

— Mano brangus vaikai!
— tarė rusų generolas Vod- 
kinas — jus laukia smarkus 
musys. Šokit kaip levai ir 
muškit vokiečius, kol neišsi
baigs parakas, paskui bėg- 
kit kaip zuikiai. O kaslink 
manęs, tai aš jau dabar bėg- j nei su arklio dantimis nepa- 
siu, nes esu šlubas. kasytum.

dusios 
širdįs

yra toks 
kad jį

B. Zaveckui.— Kad angli
ška to kalbėtojo kalba butų 
nusisekusi — labai abejoja
me. Žinome koks "orato
rius" iš jo yra, per tai neno
rime nei girti nei peikti.

Pakalviškiečiui. — Apie 
knygyno Įsteigimą patarti
na pirmiau ypatiškai pa
duot draugijos susirinkime 
Įnešimą. Tokie dalykai be- 
reikalo tik vietą laikraštyje 
užimtų.

Apuokui.— Dėti savo lai- 
kraštin sau pagirimus neiš
puola. todėl tamstos rašte
lio netalpinsime. Už išreik
štą mums prielankumą la
bai ačiū.

Lietuviu
Gydytojas

638 Penn Avė. 
Pittsburgh. Pa.

M. Gaili van Co

di- 
iš

Akušerka

Utliikv geriau*;
Eliv, Vyną, Likierius ir 
kitokius gardžius gėrimus 

į o taipgi ir geriausio taba
ko Cigarus.

Meldžiame užeiti, o visados rasi 
gražų patarnavimą.

362 2nd st.. So. Boston.

J. M ATH U S
Geriaiui** Lietuvio

SALONAS IR RESTAURACIJA

Sveiki geriausios rųšies gėrimai h 

užkandžiai. Patarnavimas pria- 

‘ lankus. Parankiausia LietuviAka 

užeiga.
J. MATHUS

342 Broadway, So. Bonton, Maaa

^Advokatas ir Notarijušas

i Kazis Krauczunas,
i Veda provas visuose teismuose —
4- ir atsilanko į visas valstijas ant 

pakvietimo. Taipgi duoda patari- ų.
y mą per laiškus.
T 403 Lyon Build.,

Seattle, \Vash.r

Lenkiškai, 
Rusiškai ir Vokiškai.

GYDO VISOKIAS LIGAS.
Valandos:

Nuo 8 iki 10 ryte. Nu<
2 iki 3 dieną, nuo 7
8 vakare.

Nelauk, kol visai su blog si ir kitus

Dr. Ignotas Stankus
1210 S. Broad St., Philadelphia, Pa.

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

Telephonai, Dickinson 3995 Y.

Valandos

I

DYKAI

Specijalis pasiūlymas.— 
dabar, gaus šias 10 dovanas ; 
darytas iš geriausio plieno, mankietų spinkos. britva, padaryta iš angliš
ko plieno, pustas, šepetis, graži šalikams špilka ir puikus lenciūgėlis. 
Prisiųsk mums tiktai apgarsinimą su 20c. rankpinigių, ir mes tuojaus 
prisiųsim jums per ekspresą arba per krasą dėl peržiūrėjimo tas dovanas, 
ir labai puikų gvarantuotą ant 20 metų Laikrodėlį. Vyrų arba moterų, 
labai gerą laikrodį, dėl kurio musų kaina yra nužeminta tiktai $5.95. 
•Jeigu užganėdintas juo, ir persitikrinsit, kad 15 akmenų $25.00 laikrodis, 
ir kad tos dovanos yra geriausio tavoro, tai pasilik jį sau. Jei ne. jus 
galit jį sugrąžint, o mes prisiųsim jūsų pinigus. Pamatykit šį laikrodį 
■r šias dovanas, pirma negu pirksi. Mes žinom, jog jie jums patiks. Sių
skite savo orderį dabar. Adresuok taip:
UNION SUPPLY CO.. Dept. 25,

Kiekvienas, kuns pirks laikrodėlį nuo mus 
absoliutiškai DYKAI. 7 šūvių revolveris, pa

SAINT LOUIS. MO.
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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

pi- 
už-

Teisingiausi* ir Geriausi*

APTIEKA
Sutaisom Receptus su 

džiausi* atyda, nežiūrint ar 
Lietuvos atvežti ar amerikoniški.
Gyduolių galite gauti, kokias tik 
pašau) i je vartoja, taipgi visados 
randasi lietuvis aptiekorius.

EDVARD DALY, savininkas
Broadmay S Boston, Mass

Galite reikalaut ir per laiškus, 
o mes per ekspresą gyduoles at
siųsim. • 4

valdiškas Rusi- i

[j AR NORI, KAD MYLĖTŲ 
| MERGINA?

Jeigu nori, tad paaipirk

Taupinimo kasa 
po priežiūra Bra- 
slawskio ir Co. 
priima depozitus 
ir moka 3-čią 
nuošimtį. Išsiun
čia pinigus pagal 
žemiausi 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: 
Filijų Biuras:

160 N. 5th Avė. 
507 W. 12th St, 

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

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 apžiu 
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 ai., Sheboygan, Wia.

CBZST KENDŽIŲ 
o ji niekad nepamirš jus, nes 
kendžių gardumas priverčia ją 
jus mylėt. Reikalaukit visur ir 
visada Lowneye Crest Kendžių. 
Jeigu negali gaut kitur, tai pn- 
r’ųsk mums doleri, o gausi vie
ną svarą geriausių Amerikoj iš
dirbtų kendžių.

K. ŠIDLAUSKAS
Centrai iškas agentas Bostonui

226 Broadway,
So. Boston, Mass

Dr. B. G. WERNICK
LIETUVIŠKAS DAKTARAS
Gydo visokias vyrų, moterų 

vaikų ligas; net ir chroniškas ligas
Priėmimo valandos: nuo 1 iki 4 

po pietų ir nuo 6 iki 9 vakare.
Telefonas. (11-6)

259 Hannover st , Boston, Mass,

Lietuviška Rainkotų
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- 

1 rams, moterims ir vaikams, to- 
Iį dėl kuriems tik reikia Rainkoto, 
i tai ateikit pas mus, o busite už- 
1 ganėdinti. I 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 Raincoat Co.
S. Puta, Savininkas,

' 344 Broadway, So. Boston, Mass.

n 
b 
i i
i t
11
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Pabaigusi kursą Woman» Medical i t 
College, Baltimore, Md.

Pasekmingai atlieka savo darbą ’’ 
prie gimdymo, taipgi suteikia vi- i į 
sokias rodąs ir pagelbą įvairiose i

6 Loring g t r, j į 
arti E ir 7 at. i

moterų ligose.

f. Stropienė 
jSO. BOSTON, MASS. p

NAUJAUSIUS IR GERIAUSIUS

ii Visi musų Gramofonai su

galima gaut tik

CHAS. URBONO ir PILVINIO
KRAUTUVĖJE

naujausiais pagerinimais 
tukime 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-

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

e ateiti, UŽTIKRINAM, kad pas mus nusipirkę GRAMAFONĄ, visa
dos busit užganėdinti Viską gvarantuojame.

CHAS. URBON ir PILVINIS
233 Broadw&y, So. Boston, Mass

Keliaujantis Knaucius
Siuvam visokius MOTERIŠKUS ir VYRIŠKUS RUBUS. Taip

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

Reikale adresuokit taip:

P. ŠIMKONIS,
7 Columbia st.. Holyoke, Mass

DUOKIT PASIŪT MUMS
Užtikrinam. kad Jus sučėdysits 

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

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

todėl mes greičiau pagaunam viso

kias naujausias formas.

JEIGU NORITE TURĖTI 
GERUS RUBUS PIGIAI, 

TAD ATEIKIT PAS 
MUS.

Taipgi išvalom ir iiprosinam vi

sokias Vyrų ir Moterų drapanas.

Tikras Jūsų brolis lietuvis

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

ir 20 AMES ST., 
MONTELLO, MASS.
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Kaip anglai atakavo vokiečius.
PIRMUTINIS APRAŠYMAS BAISAUS 

SĄJUNGININKŲ OFENSIVO.
Apie tai, kaip sąjunginin- 

' kai buvo padarę ant vokie
čių didelį užpuolimą ir 
smarkiai juos sumušė, "Ke
leivyje” buvo jau rašyta, bet 
lai buvo tik trumpos žinios. 
Dabar gi anglų korespon
dentas Philip Gibbs, kuris 
matė tą skerdynę savo aki
mis, suteikia apie tai dau
giau smulkmenų. Jis rašo:

‘Dabar aš galiu parašyti 
aiškių ir įdomių smulkmenų 
apie tą baisų muši, kuris 
prasidėjo anksti 25 rugsėjo 
ir siautė per 8 dienas.

”Iš pradžios negalima bu
vo veik nieko pasakyti. Ėjo 
pirmyn divizijos, ėjo briga
dos, ėjo bataljonai ir visi 
jie nyko durnuose. Už tų 
durnų ėjo mirtina kova. 
Grįžo tik trumpi praneši
mai, kaip baisi buvo toji ko
va ir kaip dideli laimėjimai.

"Tečiaus dabar, kada pir
mutinė audra perėjo, gali
ma jau suvesti dalykus į 
krūvą ir pasakyti ištisą is
toriją apie didžiausi anglų 
laimėjimą, kokį tik jiems v- 
ra pasisekę šioje karėje at
siekti."
Nauji kareiviai leidžiami 

pirmutiniai į ugnį.
Tarp tų, kurie pirmuti- 

«niai ėjo atakomis, daugiau- 
Isia buvo naujosios armijos 
^batalijonų, kurių tarpe bu

vo ir škotų regimentai;
- jiems reikėjo atlaikyti visą 

pirmosios ugnies karštį ir 
L visas pragaro baisybes. 
I Daugelis jų buvo vos tik at
ivažiavę karės laukan.
* Tų tarpe buvo ir senyvų 

žmonių iš įvairių regimen- 
tų, kurie buvo sudaužyti ir 

-iškrikdvti per daugelį bai
siųjų karės dienų, bet di
džiuma jų buvo vis iš jaunų 
vyrų, be pritirimo ir išsila
vinimo. Per visą naktį prieš 
ataką jie klausėsi apkurti
nančio kanuolių baubimo, 
kuris pats savaimi buvo jau 
baisus nervų išbandymas.

Prasideda užpuolimas.
Kelią užpuolimui priren

gė artilerija. Per kelias 
dienas ir naktis prieš už
puolimą ji be paliovos pylė 
ugnį ir plieną į vokiečių po
zicijas, pakol visiškai jų ne
suardė ir nenusiavė spyg
liuotos vielos tvorų, kurios 
saugojo priėjimą prie prie
šininko apkasų.

Anksti subatos rytą, kaip 
tik kompanijų oficieriai da
vė ženklą, batali.ionai iššoko 
iš savo apkasų ir šaukda
mi ura leidosi linkui priešo 
linijos. Jų atakos tikslui 
buvo kaimas Loos, už kokių 
trijų mylių atstumo. Jie pa- -------- --------- --------
siekė priešininko apkasų Ii- i būriais pasidavė nelaisvėn, 
niją: dvi eilės spygliuotų Buvo ir tokių, ką visai ne- 
tvorų buvo visiškai" nušluo-[ norėjo mušties. Taip vie
tos artilerijos ugnimi. Te
čiaus trečia tvora stovėjo 
da nenukirsta, o vielos bu
vo drūtos ir dideli buvo spy
gliai. Todėl g.i pirmutinės 
apkasų eilės buvo paimtos 
šturmu ir daug vokiečių li
kos išbadyta durtuvais, bet 
nenukapotos vielos statė ne
apveikiamą kliūtį prie tre
čios eilės. Tečiaus anglai, 
nepaisydami apie gyvastį, 
atakavo su didžiausiu įnir
timu. Vokiečiai, pasislėpę 
apkasuose su kulkasvai
džiais, užpylė anglus balta 
ugnimi, kuri klojo juos kai 
žole. Bet anglams iš užpa
kalio ėjo vis nauji ir nauji 
būriai į pagalbą, ir galų-ga- 
le jie per tuos velniatinklius 
prasimušė.
Baisus lavonas ant kelio.
Einant anglams urmu ant 

priešo, sako koresponden
tas, turėjo vietą labai nepa
prastas atsitikimas. Tarp 
durnų ir ugnies, tarp griau
smingų bombų sprogimų,

veidas veidan anglai susidū
rė su labai dideliu vokiečiu, 

• kuris, nors buvo jau negy
vas ir visas pajuodęs, bet 
kaž-kokiu tai budu negiliam 
kasime buvo taip įsirėmęs, 
kad stovėjo stačias ant ke- 

. lio su išverstomis akimis ir 
baisiai išsižiojęs. Buvo tai 
toks pasibaisėtinas reginys, 
kad kareivių banga tuojaus 
persiskyrė pusiau ir nuėjo 
abiem lavono pusėm, kad jo 
nekliudžius.
Eilė po eilės vis ėjo pirmyn; 

galų-gale pakilo didelė žmo
nių banga ir pasipylė kai
mo link. Bėgant jiems pir
myn ir šaukiant "hurrah!” 
už kokių trijų mylios ket- 
virtdalių vokiečiai pasitiko 
juos žmogžudinga ugnimi iš 
kulkasvaidžių, kurių jie tu
rėjo turėti tenai devynes 
galybes. Iš kiekvienos kai
mo dalies girdėjos nepaliau
jamas tų šaujamų mašinų 
užimąs, kurios liejo švinu, 

i kaip debesys ledais. Spiaudė 
i jie ugnimi iš langų, nuo sto
gų, iš skiepų, iš po tilto — 

i iš visur Ant vienų tik kapi
nių, per kurias anglai perė
jo. buvo paslėpta apie 100 
kulkasvaidžių; taipgi jau 
vien tik tokios kapinės yra 
stipri tvirtovė. Pirmutinės 
anglų eilės likos visiškai iš
skintos ir tik atėjus nau
jiems pulkams ataką gali
ma buvo vesti toliau.
Prasideda kruvina skerdy- 

nė.
Buvo jau 8 valanda, kuo

met tie, kurie da nekrito, 
pasiekė Loos miestelį ir tuo
met gatvėse prasidėjo bai
si skerdynė, kuri tvėrė dvi 
valandas. Daugelis batali- 
jonų susimaišė į krūvą. 
Daug jų oficierių buvo už
mušta bei sužeista. Baisus 

; buvo reginys. Čia imasi su
sirėmę pavieniai, tenai vėl 
kaujasi nuo namo prie na
mo atskirais būriais; sker- 
džiasi kambariuose, ant sto
gų ir skiepuose.

Nors miestelis buvo labai 
suardytas anglų artilerijos 
šoviniais ir bažnyčia jo vi- 

| duryje gulėjo griuvėsiuose, j 
, vienok nekilo nė vienas gai- 
: sras ir suardytų namų gro- 
į blai vis dar tebestovėjo, 

suvarstytuose namuo 
se buvo pilna vokiečių. Jie 

^ncislėne šaudė iš kul
kasvaidžių per skiepų lan- 
-•«? ir cipn-ij skvles. Ang

lams prisiėjo sunkiai kovoti, 
nakol jie užėmė miestelį 
Kiekvienam name vokiečiai 
įurėio užtektinai amunici- 

: ios ir laikėsi pakol neišmu- 
i šė jų iki paskutinio. Kitose 
, vietose tečiaus jie čielais

.....Taip vie- 
|noj vietoj, kaip korespon
dentas sako, vienas anglas 
įšoko i namą, kur buvo 30 
vokiečių ir vienas oficierius. 
Visi jie pakėlė rankas ir pa
sidavė nelaisvėn.

Tečiaus didžiuma vokie
čių gynėsi labai narsiai ir 
labai sunku juos buvo nu
veikti. Ypač pasislėpę su 
kulkasvaidžiais skiepuose il
gai laikėsi ir daug pridarė 
anglams nuostolių.

Išvarius vokiečius iš mie
stelio, skiepai buvo pilni la
vonų.

RUSAI NEŠIOJA VOKIE
ČIŲ KEPURES.

Vokiečių karės vyriausy
bė oficijaliai praneša, jog 
rusų žvalgai, kad prigavus 
vokiečius, dėvi vokiečių šal
mais. Pranešimas kartu 
perspėja, kad su tokiais 
žvalgais, kada jie pateks j 
vokiečių rankas, bus pasi
elgta ”sulyg karės įstaty- 
mų.

Prie p. p. Varduno ir Zigmo R ' ' „ SS ... ,r \ .... ® . duočiau.Vitkausko paaiškinimų dėl “L. M.” sustojimo.
Aš tiesiog nesuprantu, ką 

pp. Vardunas ir Zig. Vit
kauskas nori atsiekti savo 
pastabomis dėl "L. M.” su
stojimo. Pirmasis, "Kelei
vio” No. 38 suminėjęs eilę 
skaitlinių dėl ”L. M.” pre
numeratorių, pabriežia, buk 

I tas žinias jam suteikęs ”vie~ 
nas buvusių ’J. L.’ ir ’Paž- 
valgos’ šėrininkų.” Kadan
gi iš ”J. L.” šėrininkų skai
čiaus išstojo, kiek man žino
ma, tik p. Zig. Vitkauskas ir 

' p. M. Šarka, tai man, per
skaičius tą žinutę, rodėsi, 
kad tai iš juodviejų vienas; 
ir bus p. Varduną "painfor-: 
mavęs.” Bet dabar No. - 
”Kel ” i

Kol p. Vitkauskas neuž
ginčijo, jog Dr. Šliupas pa- 

’ vedė jam ”L. M.” su 800 pre
numeratorių ir nepasakė, 
kokia ištikrujų ”L. M.” pre
numeratorių skaitlinė buvo, 
tol minėto šėrininko infor
macijas skaitau teisingomis 
ir nematau reikalo jo pavar
dę skelbti, tuo labiau, kad ir 
patsai p. Z. Vitkauskas kai- 
kuriems mano bendrams y- 
ra tą patį papasakojęs, ką 
ir minimasai šėrininkas.

Kas link p. A. Rimkos pa
sakymo, kad iš ”J. L.” šėri
ninkų skaičiaus išstojo tik 
p. Z. Vitkauskas ir p. M. 
Šarka, tai, man rodosi, p. 
Rimka turite klaidą. "Ame
rikos Lietuvoje” (gaila, kad 

■^nepasižymėjau, kuriam nu-

Telephone: Cambridge 4806-M.
Rusiškas Daktaras Cambridge

Dr. N.A.GIebow
Mokslą baigęs Berlyno, 1 

kituose geriausiuose Europos 
universitetuose.

Valandos:
Nuo 10 iki 11 ryte, nuo 5 iki 6 
ir nuo 8 iki 9 vakarais. Nedėlio- 

mis nuo 10 iki 12 ryte.
884 MAIN STREET, 

Cambridjje. Mass.

• 1 UeMzkas O-tą M. Zisslma,
7 Parmenter St

Boston, Paša. 
Visokias ligas gy 
dau pasekmmg;*- 
usiai. Ateikit ne
šiok pas mane 1 
trepats i viršų tik 
neikit 1 aptiek*: 
mano nurys bal
tos arba telefoną 
duok o *S atesiu.
Ofiso valandos 
Nuo 9 iki 11 ryte 
uuo 1 iki 2 ir 6 iki
8 vakare. Teleph. Richmond 2622-R.

Vy zonos, Ukmergės pa v.
(Iš karės pabėgėlio laiško, 

rašyto J. Zavei i Stoughton. 
Mass.)

Užėjo ir ant Vyžonų ka
rė. Įsitaisė rusai pozicijas 
visai prie Vyžonų miestelio 
ir užbaubė perkūnišku tren
ksmu kanuolės; sudundėjo 
žemė ir pasipylė žmonių 
ašaros po visą apylinkę.

Bėgo visi, bėgau ir aš pa
siėmęs maišeli ir duonos 
plutelių įsidėjęs. Dar norė
jau mašinas siuvamas išneš
ti ir įkasti į žemę, kurias 
parsivežiau iš Amerikos, bet 
išnešiau sodnan ir palikau. 
Turėjau bėgti kuogreičiau- 
sia, apleisti namelius ir pa
likti visą turtą, kur per kiek 
metų Amerikoj prakaituo
damas uždirbau — šiandien 
viskas pražuvo.

Kurie turėjo arklius, tie 
galėjo bėgti brangesniuo
sius daiktus susidėję, bėdi- 

’nesniujų-gi žmonelių, rank
pelnių ir kampininkų, kurie 
neturėjo arklių — viskas 
paliko ir... gal-but jau žuvo 
ugnyje, ar atiteko į XX am
žiaus vandalų rankas...

V. Kiaura.
Mogilevo gub.

I p. Zig. Vitkauskas mery) buvo aiškiai paskelb-
griežtai užginčija p. Vardu- “TavūE
no paduotąsias žinias ir, vi- 1 , . • 
siškai iškreipęs p. Varduno P*..................... .. >
minti (Vardunas sakė, kad B.‘7S. ‘.r vįsl J°
jam pranešęs vienas buvu
sių ’J. L.’ ir ’P.’ B-vės šėri- 
ninkų,” o p. Vitkauskas tą 
sakinį atpasakoja, išversda-

intr iam nasaknip ”arti nrie itkauskas. aš nežinau. Ma- 
I no gi politika, kaipo laikraš
tininko, aiški. Savo straip
sneliu norėjau parodyti vi
suomenei, kad tautininkams 
socijalistų šmeižimas neiš
eina ant naudos. Gerb. Dr. 
Šliupas, niekindamas "Lais
vojoj Mintyj” socijąlistus, 
nupuldė laikraščio įtekmę, 
o be įtekmės, suprantama, 
laikraštis negalėjo pasilai
kyti virš vandens.

Daleiskime, kad ’L. M.’’ 
turėjo ir visus 800 prenume
ratorių, bet tai juk irgi sau- 
jalė! Ir nuo to mano pažy
mėtoji pamatinė priežastis, 
kad "L. M.” mirė dėlei ma
žo skaičiaus prenumerato
rių, kurių ji negalėjo gau
ti neturėdama pažangiųjų 
žmonių tarpe įtekmės, nei 
kiek neatsimaino. Ir man 
rodos, p. Vitkauskas visai 
klaidingai mato ”L. M.” su
stojimo priežastį susivieni
jime su "J. Lietuva.’’

Man nežinomos sąlygos, 
kokias p. A. Rimka su p. Z.| 
Vitkausku buvo padarę mė
gindami leisti bendrai laik-j 
raščius, bet aš turiu prieš 
akis neužginčijamus faktus, 
kad "L. M.” buvo biedna 
skaitytojais, neturėjo kapi
talo ir todėl, anksčiau ar vė
liau. ji butų turėjusi mirti ir 
be susivienijimo.

Pats p. Z. Vitkauskas 
"Liet.” No. 41 pasisako, 
kad: "Susivienydama ’L.
M.’ su ’J. L.’ be gerb. Dr. 
Šliupo, kun. V. Dembskio 
ir ’L. M.’ išleistų knygų, be 
Dr. šliupo padarytų klišių, 
pinigais įnešė SI50.00” (ma
no pabraukta. P. K.).

Čia jau viskas ir išsiaiški
na. Su 150 dolerių kapitalo 
išleidinėti laikraštį, turintį 
sau jale skaitytojų, kurio tik 
vienas numeris išleisti lė- 
šuoja $286.00, nei pats Sala- 
monas už tiek nebūtų galė
jęs.

Visus kitus komenta
rus skaitau bereikalingais. 
Ir kišties į tolimesnes p.p. 
A. Rimkos ir Z. Vitkausko 
polemikas — atsisakau, nes 
tai butų lygus pilstymas iš 
tuščio į dyką, kaip kad yra 
ir su dabartinėmis polemi
komis. •

P. Kurkulis (Vardunas).

ir "P.” leidėjų sątikiams, 
Vitkausku iš

ninkai. Reiškia. B-vę aplei- 
i do ne vienas p. Šarka, bet 
daugiau ypatų.

Kokią "politiką” panašio- 
maš, buk Vardunas“ ’ sakęs,! mis polemikomis varinėju p. 
jog jam pasakoję "arti prie 
’Jaun. Lietuvos’ stovį žmo
nės") ; užbaigia savo rašinį 
pastaba, buk "L. Mintis" su
stojo dėl susivienijimo su 
”Jaun. Liet.," ir buk "arti 
prie ’J. L.’ stovį žmonės drį
sta be pamato kaltinti D-rą 
Šliupą ir Z. Vitk. už ’L. Min
ties’ žuvimą.”

Kas čia per taktika ir kas 
per "politika?”

Aš, kaipo "arti prie ’J. L.’ 
stovįs žmogus," turiu štai 
ką pasakyti.

1. p. Vitkausko abudu 
tvirtinimai yra neteisingi.

2. Kadangi p. Vardunas
savo pastabomis davė pro
gos p. Vitkauskui įtarti ne
teisinguose pranešimuose 
"arti prie ’J. L.’ stovinčius 
žmones," tai butų geistina, 
kad jisai arba ivardvtų ta 
"buvusį "J. L.” ir "P." B- 
vės šėrininką,” arba patsai 
savo tikrąjį vardą paduotų, 
idant butų galima tikra tei
sybė patirti ir susekti kas 
čionai savo intrigas varinė
ja. A. Rimka.

Pilstymas iš tuščio į dyką.
Nesitikėjau, kad mano 

pastabos dėlei "Laisvosios 
Minties” sustojimo iššauks 
taip nepageidaujamas pole
mikas.

P-nas Z. Vitkauskas, pa
matęs mano straipsnį "Ke
leivyje.” pasiskubino man 
atsakyti. Perkeisaamas kai- 
kurių mano sakinių minti, 
jis išvedė, kad ”L. M.” su^ 
stojimo priežastimi esąs su
sivienijimas "L. M." su
”Jaunaja Lietuva.” Vienok, 
teisindamas gerb. Dr. Šliu
pą, p. Vitkauskas neužgin
čija fakto, kad "L. Mintis” 
teturėjo tik 50 prenumera
torių. Jisai sako, kad ”L. 
M.” "turėjo žymų skaityto
jų ir mėgėjų būrelį.” Geis
tina butų tad žinoti, kiek-gi 
ištikrujų tų skaitytojų bu
vo, jei mano paskelbtoji 
skaitlinė nėra tikra? Ko
dėl tad p. Vitkauskas bijosi 
aiškiai pasakyti?

Aš išsitariau, kad infor
macijas apie ”L. M.” prenu
meratorių skaitlinę man 
suteikė ”vienas buvusių ’J. 
L.’ ir ’Pažangos’ B-vės šė
rininkų,” p. Vitkauskas-gi 
savo atsakyme mano mintį 
tyčia iškreipia, sakydamas, 
kad man tą papasakojo "ar
ti prie ’J. Lietuvos’ stovį 
žmonės," kad tuomi įgijus 
progą padaryti užmetimus 
”J. L.” leidėjams.

P-nas A. Rimka klausia, 
kokią "politiką” mudu su p. 
Vitkausku varinėjame ir 
reikalauja, kad aš, "arba

CLEVELANDE STREI
KAS LAIMĖTAS.

Cleveland, Ohio.— Auto- 
matic Machine Co. ginklų ir 
amunicijos dirbtuvėj (strei
kas pasibaigė darbininkų 
laimėjimu. Jie reikalavo 8 
valandų darbo dienos, priė
mimo 15 pavarytų darbinin
kų, 12 nuošimčių daugiau 
algos ir pusantros mokes
nes už viršlaikį. Viskas iš- 

įvardyčiau tą buvusį ’J. L.’i pildyta. Kompanija turi 
ir ’P/ B-vės šėrininką, arba labai daug karės užsakymų.

IŠMOK AgAngliai VKskaityti ir rašyti iu

Išmokinsime jus Angliškai kalbėti, skai
tyti ir rašyti labai u ump. me laike už še
šis dolerius 'S6' tikta:, šis mokslas yra 
labai parankus kiekvienam, nes mokina
me naujausiu budu per korespor.denv a 
jūsų namuose be skirtumo kur gyvenate. 
Rašykite platesn ų paaiškinimų a-b . p a- 
dėsyte mokintis tuojaus, pr..'.ųsdumi r-i-

AtfERICAI SCROOL ūf UHGClSėS 
1741 W. 47th stk, T-
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21 akmens puikus Auksinis Laikrodėlis tik
Garsus Hammond. 21 akmens, žinomas kaipo 

geriausis geležinkelio laikrodis, teisingiausias 
laiko rodytojas, su patentuotais pagerinimais, 
pilnai gvarantuojamas ant 20 metų, auksu lieti 
viršeliai. Verta 35 dol. kiekvienam, kuriam rei
kalingas tikrai geras laikrodis. Musų numa
rinta fabrikos kaina tiktai $5.95. Prisiųsk šita 
apgarsinimą ir 20 centų depozito, o mes tuojaus 
išsiųsime krasa ar ekspresu ištyrimui. Jei bu
site užganėdinti ir tikri, kad tai geriausias ir 
gražiausias Auksinis Laikrodėlis, kokį tik jus 
matėte, nežiūrint kainos — tada pasilaikyk jį. 
Jei, ne, tada gražink jį musų iškaščiais, o mes 
grąžinsime pinigus. Pamatyk šitą laikrodėlį 
pirma, negu pirksi kur kitur. Mes žinome, kad 
jus pamėgsite jį. Naudokis, kolei šitas pasiūly
mas tęsiasi.
HAMMOND SALES CO„ Dept. 125, ST. LOUIS, MO.

U Cražiasių Dainų ir Naujausių
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EILIŲ KNYGŲ

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

ypatingai gežkeliu važiuojantiems 
žmonėms, kuriems reikia visuomet 
tikras laikas žinoti. Gvarantuotas 
ant 20 metų. Ypatingas pasiūlysi
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- 

■ būtis dykai su kiekvienu laikrodėliu.
(44) 

EXCELSIOR WATCH CO.

906 Athenaeum Blg., CHICAGO, ILL.

r „

Papuošta daugeliu spalvuitų puikių paveikslų, 
223 puslap. didžio, apie 150 {vairių 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 — $1.00.

SIELOS BALSAI
PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO 

DARBO VALANDAS.
Kiekvienas nusipirkęs tą knygą pasidžiaugs. 

Pinigus geriausiai siųst ”Money Orderiu,” popie
rinius galima siųst tiesiog paprastam konverte, 
užrašius aiškiai adresus savo ir "Keleivio” ir 
prilipyt už 2c. markę.

"KELEIVIS,” SO. BOSTON, MASS.

i~- OCKfSKOStcKOSICO3OCOXM0iQi01CO KOOMOiOiOmomo^^

Sveikata

Miestu

Jame aprašoma aiškioje, paprastoje kalboje apie tokias 
ligas, kaip sifilis arba kraujo užnuodijimas, spuogai, odos ligos, 
seni skauduliai, triperis, užkrečiamos ligos, nerviškas silpnu
mas, nusilpnėjimas, spermoterea, kvaitulys, pūslės, inkstu ir 
ligos lytiškai-šlapimo organų ir kitos ligos, kurios tik kankina

vyrus ir moteris ir pasako, kaip tos ligos gali būti pasekmingai gydomos tamistos 
namuose už labai mažą atlyginimą.

šita dykai duodama knyga jums taip-gi pasakys apie musų pasekmingą gy
dymą tokių ligų, kaip pilvo bei jaknų negalės, tulžingumas, prietvarius, raudonoji 
gysla, reumatizmas, kataras, dusulys ir panašios ligos.

AR TAMISTA KENTI

Pristoskit Šitą Dykai Duodamos Knygos Kuponą Šiandien
DR. J. RUSSF.LL PRICE CO.. L. 501, 208 N. Sth Avė., Chiosžo. III.. U. S. A.

Brangus Daktarai:—Meldžiu man tuojaus pasiųsti vysai dykai, apmokėt* 
pačta, jūsų brangią medikališką knygą.

Vardas ir pavardė

Gatvė Ir Noė.....................................................................................................................

i

v

DYKAI
ŠITAS BRANGUS1
VADAS I SVEIKATA

* •

nuo skaudėjimų strėnose; nuo skaudžių ir skaudančių sąnarių; nuo galvos skau
dėjimo; nuo apetito nustojimo; nuo aprugusio pilvo; nuo atsiriaugėjimo maistu; 
nuo vėmimo; nuo tulžingumo užgulimų; nuo apdengto liežuvio; nuo blogo kvapo; 
nuo negalėjimo miegoti; nuo blogų sapnų. Ar esi silpnas, lengvai sujudinamas, 
nervingas, piktas bei greitai užgaunamas, nuilsęs ir nusilpnęs rytmetyje? Ar 
turite juodus plėtmus apie akis, ambieijos nustojimą gėdinimas) draugijos? Ar 
ėsi nusiminęs, nuliūdęs ir ar turi širdgėlą? Tie svmptomai nurodo, kad jūsų kūnas 
yra blogose sanlvgose ir kad jums reikalinga medikališka priežiūra ir patarimas.

Musu brangi dykai duodama knyga pasakys jums faktus apie tokias ligas, 
negales ir svmptomus. Ji pasakys jums apie musų gydymą delėi sugrąžinimo žmo
nių į jų senų laikų sveikatą, spėką ir stiprybę — ir kaip tapti vyru tarp vyrų. 
Tai yra sandelis žinios ir užturi gerą, sveiką patarimą ir informacijas kurias 
kiekvienas vyras bei moteris turėtų žinoti ir sekti — ypač svarbi tiems, kurie 
ketina apsivesti. Jus dažinosite priežastis savo kentėjimų ir kaip jūsų negalės 
gali būti sumažinamos. Skaitykit šitą brangų vadą į sveikatą ir pasinaudokite 
jo laiku suteiktu patarimu ir nurodymu.

Valstija

tt



Iš kares lauko.
ANGLIJOJ UŽMUŠTA 
BEI SUŽEISTA 697 

ŽMONĖS.
Pereitą sausio mėnesi An

glijoj buvo paskirta komisi
ja suskaitymui visų nuosto
lių, kokius padaro užpulda
mi ant Anglijos vokiečių or
laiviai. Šita komisija dabar 
paskelbė savo raportą, ku
ris parodo, kad iki 15 birže
lio ant Anglijos buvo pada
ryta 14 užpuolimų iš oro ir 
vienas nuo jūrių, kada vo
kiečių laivynas apšaudė tris 
miestus: Hartlepool, Scar- 
borough ir VVhitby. Per vi
sus tuos užpuolimus iki 15 
birželio buvo sužeista bei 
užmušta 697 žmonės, kuo
met materiališkų nuostolių 
buvę 10,297 atsitikimai.

Bet nuo 15 birželio vėl jau 
buvo nemaža užpuolimų ir 
daug buvo užmuštų žmonių, 
todėl prie šitos skaitlinės 
reikėtų pridėti kelis šimtus 
aukų.

KALINTU PALIUOSAVI- 
MAS IŠSIAIŠKINO.

Buvo paklydęs gandas, 
kad caras paliuosavo politi
škus kalinius. Dabar gi 
pradeda aiškėti, iš kur toks 
gandas paėjo.

Anot Petrapilės laikraščio 
’Tnvalid” rusų ministerių 
taryba paskutiniame savo 
posėdyje, kuri vedė patsai 
caras, nutarė paskelbti vi
suotiną amnestiją. Nuteis
tasis, kurs reikalaus baus
mės pašalinimo malonės ke
liu, turės pasižadėti tuojaus 
įstoti Rusijos kareivijon. 
Nusikaltusieji carui arba 
caro gimine šitoje amnes
tijoje nedalyvauja.

Vadinas, jei koks arklia
vagis ar razbaininkas sutiks 
eit mušt vokiečius, tą paleis 
iš kalėjimo. Politiškųjų gi 
kalinių šita "malonė" visai 
nepaliečia ir tas paskalas 
buvo neteisingas.

DAUGIAU ŽINIŲ AITE 
RUSIJOS REVOLIU

CIJĄ.
Berlyniškė žinių agentū

ra praneša apie Rusijos re
voliuciją šitokių žinių:

"Dabar patirta, kad 27 
rugsėjo Maskvos žmonės 
statė miesto gatvėse barika
das ir kova ėjo ne juokais. 
Sužeista 8 augšti valdinin
kai ir 25 policistai. Iš žmo
nių 3 buvo užmušta ir 12 su
žeista.

"Tarp užmuštų buvo vie
nas studentas, kurio lavo
nas buvo paliktas per visą 
naktį. Studentai protes
tuodami apskelbė streiką, 
o laike laidotuvių buvo Įtai
syta didelė demonstracija. 
Policija užpuolė demons** 
frantus, bet studentai ją at
rėmė.

"Pranešama, kad daugiau 
susirėmimų gatvėse buvo 
Peterburge, Charkove. Ros
tove ir Odesoj."

BIJOSI RUMUNIJOS.
Londono "Post" sako, kad 

sąjungininkai turi būt labai 
atsargus su Rumunija, nes 
ji taipgi gali prisidėti prie 
vokiečių. Šito pavojaus iš
vengimui. "Post” pataria 
nusiųsti kuodidžiausią ar
miją Serbijai i pagalbą, su
lupti vokiečius ir sutriuš
kinti Bulgariją. Tuomet 
Rumunija tikrai nedrįstų ei
ti Bulgarijos pėdomis.

RUSI' UNIVERSITETĄ 
VOKIEČIAI PAVERTĖ 

I LENKU UNIVER
SITETĄ.

Vokiečių valdžia pavertė 
Varšavos universitetą i gry
nai lenkų Įstaigą. Rusų kal
ba iš jo išmesta, o jos vie
ton Įvesta le nkų. Tuotarpu 
pabėgę iš Varšavos univer
siteto rusų profesoriai ati
darė "Varšavos universite
tą" Rostove prie Dono. Tai
gi dabar yra du Varšavos 
universitetai: vienas Varša- 
voj. kitas Rostove.

VOKIEČIAI NELEIDŽIA
ŠELPTI NUKENTĖ

JUSIŲ.
Amerikos ambasadorius 

Berlyne buvo užklaustas, ar 
negalėtų jisai išgauti iš Vo
kietijos valdžios leidimo nu- 
kentėjusiems nuo karės 
žmonėms maisto nuvežti už
imtose vokiečių vietose Ru
sijoj. Toki užklausimą pa
darė tris didelės maisto fir
mos Amerikoj. Bet amba
sadorius Gerard atsakė, kad 
jis visai netiki, kad vokiečių 
valdžia toki leidimą duotų. 
Jis taip mano dėlto, kad vo
kiečiai nęlęįdo ir Rockefel- 
lerio komisijai veikti, kuri 
norėjo n. vežti lenkams mai
sto pereitą liepos mėnesi. 
Vokietija sakosi leistų ame
rikiečiams šelpti Rusijos 
žmonės 
met An 
leistų i 
maisto

KAIP BĖGA RUSAI 
ČINOVN INKAI.

“ ► vokiečių Iaik- 
"Frankfurter Zei- 

.__ o, Lietuvos atstovas
durnoje, Januškevičius, pa- 

; pasakojo apie rusų činov- 
ninkų bėgimą taip:

"Priešui vos ant šimto 
varstų prisiartinus, jau be

lgą gubernatorius, paskui ji 
i seka jo žmona, tada šunes, 
katės bei vištos. Juos seka

■ visa eskadra raitų šnipų. 
Visa tat bėga kaip sunkiai 
pasijudinanti minia. Kai
mas dar ramus, bet kad pa-

■ mato šitų didžiųjų ponų 
kraustvmos, tada ima bėgti

j ir sodiečiai."
Jisai tvirtinęs, kad vokie

čiai geriau su žmonėmis ap- 
Isieina, negu rusų valdinin- 
i kai. "Dab."

Kaip rašo 
raštis 
tung.

buvo besirengiama pakvies
ti airių kunigą. Bet galų- 
gale pribuna katalikiškojo 
laikraščio redaktorius, "tė
vas” Fabijonas, ir pakrikš
tija kūdiki. Kūmas padeda 
ant stalo fe.00, bet "tėvas" 
Fabijonas atsisako imt, sa
kydamas, kad permažai. 
Prasidėjo derybos. Čia ku
nigas pasirodė mokąs ge
riau bizni varyti ir už Va
balninku Maušą: reikalavo 
$7.00, paskui $5.00, bet kū
mas atsisako daugiau mo
kėt. Tuomet "tėvas" Fabi
jonas, išvadinęs kurną "žy
dų ubagu," supykęs, greitai 
Įspruko Į kitą kambarį ir 
užsidarė, palikdamas tuos 
S2.00 ir kumus ofise.

Ne vienas skaitytojų gali 
patėmyti. tai ko šaukiasi 
kunigo, jei nenori mokėt? 
Kunigas turi tokią pat tie
są lupti pinigus, kaip ir dak
taras. advokatas, ar kitas 
koks profesionalas. Bet. 
meldžiamieji, kurgi tad tei
singumo pavyzdis ir Dievo 
prisakymų pildymas? Už 
10 minučių darbo reikalauti 
$7.00, tai juk plėšimas per 
akis!

Ir tokiu "Dievo tarnu" pa
sirodo nebile koks paprastas' 
kunigužis. bet "katalikškai- 
darbininkiško” laikraščio: 
redaktorius, visų katalikų ir 
lietuviškų kunigužių galva, 
generališkas "lietuviško” 
vaisko" organizatorius!

Reporteris.

organo ir kiti svarbus rei
kalai.

Meldžiame susirinkti pun- 
ktuališkai.

Sekretorius.

AGITATYVIŠKOS PRA
KALBOS.

Lietuvos Dukterų ir Sūnų 
draugija rengia žymias pra
kalbas nedėlioj, 24 d. spalio, 
7:30 vai. vakare. Lietuvių 
salėje. Kalbės viena iš gar
siausių moterų kalbėtojų M. 
M. Račiutė-Herman iš New 
Yorko ir M. Akelaitis iš 
Norwoodo. Dainuos Ona ir 
Prudencė Žvingiliutės iš W. 
Lynn’o, Ona Turauskiutė 
ir vyrų kvartetas iš Camb-j 
ridge’aus. Minėtos prakal
bos yra rengiamos su tikslu 
išgauti moterims lygias tie
sas Mass. valstijoj.

D-RAS B. L BERNARO
Seniausia Kusiškai-Amerikoniškaa 

Daktaras.
GYDO VISOKIAS LIGAS, 

BET YPATINGAI MOTERŲ LIGAS
Ofiso valandos: (41)

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

SO. BOSTON, MASS.

KNYGOS
"KELEIVIO" SPAUDOS

Anarchizmas. Pagal Proudono 

slo parašė d-ras Elzbachar, 

Briedžių Karaliukas ............................

M. M. ANDRIUŠIUTŽ

PARSIDUODA RAKANDAI.
Keturių kambarių apinauji rakan

dai parsiduoda už pusdykį. Galima 
pirkt su pianu, arba ir be piano. Ra
kandai vartojami tik nuo gegužės 
mėnesio. Kreipkitės* šiuo adresu:

231 Bolton st., ant antrų lubu,
So. Boston. Mass.

PARSIDUODA FORNIČ1AI
4-riems kambariams, forničiai ge

ri, matyt galima kožną dieną. Prie
žastis pardavimo, savininkas turi iš
važiuot į kitą miestą. (43)

A. D. Z.
ant trečių lubų,

169 Silver st., So. Boston, Mass.

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

Sielos balsai. J. B. Smelstoriaua 
eilės. Knyga didelė su gražiais pa
veikslais, popiera ir spauda graži, 
poezija užimanti........................... 75c

Ta pati knyga gražiais apdar. 1.00

Dievo žmogus. Labai užimantis ir 
naudingas papasakojimas iš dar

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

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

' Ltgalški žmogžudžiai. Trijų akt* 
tragedija, paimta iš ravoŪucijoa 

laikų ...............................................

Kur musų bočiai gyveno. Tai yra t4- 
rinėjimas, kur buvo pirmutini įmo
nių lopšinė. Knyga naudinga Ir pa
mokinanti. Parašyta Z. Alakaoa* 
kuris daug darbo pašventė Urinšji- 
mams lietuvių praeities .......... Mt

Džian Baubos Spyčiai ir luto* ionte. 
Daugiau juokų negu saliune alaus. 
Jei nori gardžiai pasijuokt, tad su- 
aipirk tą knygą .................................................. M<

Alkoholis ir kūdikiai. Kas yra arba 
tikisi būti kūdikių tėvais, butiasl 

turėtų perskaityti šitą knygutą. lkc

Byla Detroit’o Katalikų su Socijali- 

stais. Knygelėj atspauzdūita viaM 
tardinėjimas kaip vienos taip ir ki
tu putės, todėl bešališkai parodo 
ant kiek išauklėtas pas mus žiau
rumas. Naudinga perskaityt lygiai 
katalikui kaip ir socijalistui. Su pa
veikslais. .......................................  Mt

Siuvu visokias Dresias 
gatavas.

324

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

šeimyniškas lietuvių gyvenimas Juš
kevičiaus dainose. Jei nori žinot 
kaip senovėj lietuviai gyveno, t-aj 
perskaityk šitą knygą. 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

Lengvas būdas išmokt angliškai M 
knyga sutaisyta taip lengvini ir su

prantamai, kad kiekvienas gali iš

mokt greitai kalbėt angliškai, ku
ris tik bent kiek gali lietuviškai 
skaityti. Joje telpa netik atskiri 

žodžiai, bet ištisi sakiniai, pasikal
bėjimai darbo jieškant, važiuojant 

kur nors, nuėjus krautuvėn, paa 
daktarą, pas barzdaskutį, pas siu
vėją ir tt Su fonetiškų ištarimu ir 

gramatika ...................................... M

Lytiškos ligos. Labai naudinga kny
ga apsisaugojimui nuo lytišku lūnj- 
Parašė D-ras F. Matulaitis .... !•*

678

LIETUVIŠKA SIUVĖJA 
ir užlaikau 

Darbas gvarantuojamas.
E Street, kampas Broadway,
(vienais trepais augštyn), 

SO. BOSTON, MASS.
Kita Šapa:

N. MAIN ST., MONTELLO. 
H. Stankaus Name.

Primieravimo dienos:
So. Bostone — Utarninkais. 
Montelloj — Pėtnyčiomis.

Amžinos dainos. Yra tai g«riawd< 

Jovaro dainų rinkinys. Ant gražio* 

ocpieros ir graži spauda ....................lfc

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

Nihilistai arba užmušimas caroAiek- 
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 nekurie sa
ko. Bet iš kur atsirado beždžionė _ 
Yra tai klausimai, kuriuos aiškiai 
ir nuosekliai išriša knyga. Kiekvie
nas turėtų ją perskaityti. Ant gra
žios popieros, kalba legva, su dau
geliu paveikslų ........................... 35c

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

PARSIDUODA

Parsiduoda Kostimier«škas 
Kriaučių Biznis

už pigią prekę ir su forničiais 
už 150 dol. Darbo pilnai yra visada.

• A. Degutis, (42)
171 4th st.. So. Boston, Mass.

LANDŽIAUS
”0. S. S.” arba Šliubinė iškilmė. Tai 

vieno akto farsas, juokingas ir gė

las perstatymui ........................... 10c—
Naujausios ir visokios dainos. Įvai
rių autorių, naujų ir senų, rankios 
gražiausių dainų............................. 50c

Popas ir velnias. Toje knygutėje 

telpa labai graži apysaka "Adomas” 
ir Jieva’’ ir kiti dalykai. Pilna juo
kų ir nuliudimo ........................... 10c

Reikalaudami knygų kreipkite 
šitokiu adresu:

"KELEIVIS’*

’8 BROADtVAY. S. BOSTON, MA3S

NAUJA APTIEKA
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 laiškus, pasiunėiam 
visur per ekspresą. Visame pa
tarnaujame atsakančiai.
J. C. LANDŽIUS, Aptiekorius, 

(LYNCH),
343 Broad»ay. So. Boston. Mass.

Socijalistų vakaras.
Pereitą subatą LSS. 60 

kp. vaidintojai statė sceno
je, Labdarių salėje. K. Pui
dos 3 veiksmų dramą, "Gai
rės." Veikalo tendencija 
priešalkoholinė. vaizdinan- 
ti, kaip girtuoklystė veisia 
degeneratus ir ardo šeimy
nas.

Chroniško alkoholiko ty- 
pą Antano Duobos ypatoje, 
vidutiniai atvaizdino Titas 
Greviškis. Bene geriausiai 
bus sulošusi Duobienės rolę 
J. Žukauskiutė. Senos kai
mietės rolėje ji buvo natu- 
rališka. Liutkienė davatka 
(Pranė Ramanauskienė) ir 
Agutė (O. Jonuškiutė) taip- 
pat atliko gerai savo roles. 
Svarbiausia rolė buvo Vin
co, Duobos sunaus. Ją lošė 
N. Jonuška. Drg Jonušką 
papratę mes matyti komiš
kas roles lošiant, kurios ge
riausia jam sekasi, vienok 
ir šioje tragiškoje rolėje jis 
buvo 
rium.
nestokavo, vietomis gal rei
kėjo kiek daugiau judėjimų, 
šiaip jau buvo tinkamu kai
miečiu.

Pats veikalas, jeigu ji kri- 
jtikuot, sunkiai išlaikytų kri
tiką. Tendencija gera, bet 
'stoka sceniškumo žiūrėto
jams nedaro didelio Įspū
džio. Reto autoriaus Įvelta 
i tragediškus monologus to-j 
kių neapmąstytų sakinių. į 

sukelia publikoj juo- Į 
ip ve: "tėvas motinai i 
j, tai užvarė," "išdul- ■ 

Tokius saki-' 
is visuomet tu-1 
nes iuos išta- i

neblogiausiu akto-. 
Jausmo ir gyvumo

343

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

aš tai pigiai parduodu laikrodžius, 
! žiedus, lenciūgus, branzalietus ir ki
tus auksinius daiktus ir ant labai 
lengvų išmokėjimų. Eidamas pro ša- 

; Ii. užeik i mano naują krautuvę, o 
, persitikrinsi, jei nepatiks, nereikia 
Į pirkt.

Taisome laikrodžius, žiedus, bran
zalietus, lenciūgus, 
bas gvarantuojamas.

■ snius ir kitus patarnavimus 
I rom dvkai.

P. KETVIRTIS JEVVLERY
Kampas Broadvvav. 324 E

SO. BOSTON.

labai pigiai, dar- 
Šliubinius lai- 

pada-

CO. 
street.

Lietuviai Kliaučiai
. ; Visokius Vyrams Drabužius 

Siuvame ant Užsakymo 
» Išvalome, sutaisome ir išprosi- 

name senus.

!)) Vienintelė Kriaučių kompanija
< So. Bostone, kur visame duoda 
) gerą ir gražų darbą už prieina- 

)>) mą kainą.
!!! PASIŪDINK
() O NEŠIOSI 
jį> Todėl, kurie 

gerą siutą, išvalyt arba suprasit, 
kreipkitės, pas mus.

( SOUTH BOSTON CISTOM ji 
TAILORING CO.

j-. 278 Broadway. So. Boston, Mass. j;. ---------

I’AS MUS SIUTĄ ■' 
IR DŽIAUGSIESI. į 

norit pasisiudint i!

i

(

Žemė ir žmogus. Labai pamokinan- ! 
ti knyga. Iš jos sužinosi, kaip žmo
gus gyveno žiloj senovėj, kaip jis 1 
kovojo su gamta ir kaip civilizavo- i 
si. Kiekvienas turėtų ją perskaity- i 
tL Su paveikslais..............................25c

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

Kaip senovės žmones persistatydavo 
sau žemę. Labai žingeidus senovės 
filozofų daleidimai apie musų že
mės išveizdą. Su paveikslais. .. 10»

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

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

Kodėl aš netikiu į Dievą? arba tikė
jimo kritika. Parše Iksas. Kny
gutėj tik protingi nurodymai, pa- 
■emti ant faktų. Kiekvienas geras 
:atalikas. valnamanis privalo ja 
perskaityti....................................... 20.

'aterijaPstiškasis istorijos "uprati- 
uas. Jei nori žinoti, kas gimdo pa- 

-aulije Įvairius nuotikius. tai t»*r- 
kaityk šita knygutę. Kalba lengva 

ir labai aiškus išvedimai.............. SKk

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

i

I

Telephone: Back Bay 4200
DAKTARAS

Fr. Matulaitis
GYDO VISOKIAS LIGAS. 

PRITAIKO AKINIUS.

■ Valandos:
Nuo 1 iki 3 dieną. 

Nuo 7 iki 9 vai. vakare.
|į 419 BOYLSTON STR

Suite 419, 420 ir 421,
i l Netoli didžiojo miesto knygyno,

BOSTON, MASS.

>• F

gera 
jose 
d U 01

Pročk
Gumas nuo dantų

Visol 
Perfumos visok 

Taipgi turiu visol

Davatkų gadzir.Kos. Padidinta ir pa
derinta 6-ta laida juokingų □ ai uo
lių, pašiepiančių davatkas ir kitus 
prietarus ...................................

šia i.- 
džiai 
skaud

Skaudėjimai Strėnose

&'

i

artojimui prie

a nud»‘.r.;-.-

adresu:

SO. BOSTON, MASS.

3-RASST. ANORZEJEWSKI
Vienatinis lenkiškas

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

238 Harrison avė. Bostoa.

SETUI

ir šonuose greitai 
prašalinami vartojant

Mr. Stephan Plae- 
ko iš Marietta, 
Y., šitaip mums 
Šė:

V

J*

žiūrėti
: vėli j

Gothard Oil,

nduojamas lokaliam

*'Nfan skaudėjo 
ir šonai ilgiau, kaip 

p«*r penkis metu*. ~ 
viso’-•••’.s gydymas 

ir viskas buvo veltui. 
Pasku? as radau Se
verą s almame> ir ta
da ’ Severą s Go-
thard Oil butų geriau- 

bandyti. Aš 
tą gyduolę 

ėjimai išnyko.
jog tas ta 

de! skaudėjimų 
ir galiu rekorr.en- 
tiems, kario kon- 

lius skausmui 
nu*.”

B* •

itai

ROSTON'E IR VISOJE MASS. VALSTIJOJE.
Gyduolių galite gaut kokios tik pasaulyj vartojamos, 

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

Nuo kosulio, grippo ir slogos $1.00. Kraįįį'' Valytojas $1.00.
Nuo saulės nudegimo 5 c. Bebro lašai ?I.00. Nuo suirimo Nervų $1.00. 

Vaikų ramintojas 25c. Pamoti a 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 fcornsi 15. 20 ir 25c. 
Pilės dėl Kepenų ir Inkstų 75 c.

uo nerviško galvos 
gėlimo 10c. Tikra Lietuv , - - - — - - - —

X

i

skaudėjimo 10 ir 25c. 
~;ka Trejanka 25c.

-epianti muilai 10, 15 ir 25c 
lių 25. 50, 75, ?1.00, $2.00 ir daugiau, 
yduolių vėliausio išradimo, nuo visokių 

paslaptingrų ir kitokių lij-u.

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

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

Gyduolių galite reikalaut ir per laiškus, o mes pri
eisime jum ekspresu.

i jmo veika!*.- kreipkitės šitų

2'8 BR9ADVVAY, 
KAMPAS C STR.

V

s
I
t




