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Bulgarai jau bombarduoja Serbijos sostinę Nišą. Rusai siunčia serbams pagalbą.
ą jungininkai derasi su Rumunija. Rusija siūlo jai visą Beserabijos guberniją, kad tik ji užpultų ant Bulgarijos. Vokieč ai 

pranašauja, kad Rumunija eis su sąjungininkais. Paskalai eina jau apie taiką. Baltijos juroj į 12 dienų anglai paskandino 20 
Vokietijos laivų. Dvinsko vokiečiai nepaima. Prie Rygos Dauguva užsikimšo vokiečių lavonais.

Serbų sostne pavojuje-
BULGARAI GULA Iš RY

TŲ, O TEUTONAI Iš 
ŠIAURĖS.

Didis serbų arsenalas jau 
paimtas.

Visos vėliausios žinios 
liudija, kad serbų sostinės 
Nišo puolimas yra neišveng- 
tinas. Bulgarai paėmė jau 
Pirotą, kuris guli vos tik 60 
varstų Į šiaurę nuo Nišo, ir 
eina gilyn. Pirotas. kuris 
stovi ant tiesioginio geležin
kelio iš Sofijos, senai jau 
buvo skaitomas svarbiausiu 
raktu i Nišą dabartinėj ka
rėj. Ir dabar tas raktas 
bulgaru rankose. 
pu is siaurės slenka milzim- ant saios, 0 tuomet atidarė 
skos teutonų spėkos su di- dviejų pusių ligni. Veik 
dziulėmis savo kanuo.ėmis visi vokiečiai buvo. išmušti 
ir šiomis c1* ' ' — ’ _____
jau Kragujevacą. kur ran- fonais? 
dasi didžiausi serbų armijos 
arsenalai su ginklais ir 
amunicija.

Tuo pačiu laiku teutonai 
su bulgarais stengiasi už-j 
tiesti stiprų kordoną skersai 
šiaurrytinį Serbijos kampe
lį, kad atkirtus tenai dalį 
serbų armijos, kuri taip 
šauniai kovojo prieš dideles 
užpuolikų spėkas. 1 * . . - . .

Saiungininku kariumenė, *" ang>V P.ulkminku Repin- 
kuri ‘išlipo graiku uoste So- !rtonu' kur,1? Serbijos pade- 
lonikoj, tebėra da pertoli -ilm« Pavady stačiai bai-

- - - - -,t siu. vienatims serbų armi-
" jai išėjimas esąs traukties 

Adriatiko pajurin, už Serbi
jos rubežiaus. Tenai pasi
traukus Italija galėtų su
teikti jai pagalbą. Sąjungi
ninkai negalį per Saloniką 
pakaktinos paramos ser
bams pristatyti.

PRIE RYGOS DAUGUVA 
UŽSIKIMŠO VOKIE

ČIŲ LAVONAIS.
Iš Petrogrado pranešama: 
"Vokiečiai negali paimti 

nė Rygos, nė Dvinsko. Jų 
nepasisekimams yra dvi 
priežasti. Viena, tai tan
kios girios, kurios kliudo di
deliems kariumenės judėji
mams, o antra, tai stoka a- 
municijos. Vokiečiams da
bar labai trūksta amunici
jos, nes dėl anglų submarinų 
Baltijos jūrėmis jie dabar 
nebegali jau nieko prisiųsti.

"Netoli Rvgos vokiečiai 
bandė persikelti anądien 
per Dauguvą, kur randasi 

' si ant tos upės Daleno sala. 
Rusai leido jiems persikelti

dienomis paėmė jr Dauguva užsikimšo jų la- 
----- Rygos gyventojai 
stovėjo ant tiltų ir žiurėjo, 
kaip vanduo neša kaizerio 
kareivius Į jūres.”

SERBIJOS PADĖJIMAS 
YRA BAISUS.

Romos laikraštis ”Giorna- 
le d’Italia,” kaip telegramos 
sako, išspausdino savo ko

respondento pasikalbėjimą 
’su an?lu nulkininku Renin-

pietuose, kad galėtų išgelbė 
Serbijos sostinę. Kaip da
bar pasirodo, tai tos kariu- 
menės tiek daug da ir nėra, 
kiek buvo išpradžios skel
biama. Sakoma, kad fran
cuzai nusiuntė Serbijon ne
daugiau 50,000, o anglai vos 
tik 15,000 kareivių. Su to
kiomis spėkomis prieš su
vienytas austrų, vokiečių ir 
bulgarų armijas negi atsi
laikysi.

I

Paveikslėlis iš vieno francuzų arsenalo.
Kuriame kasdiena išleidžiama suvirš 5000 didžiausioms kanuolėms kulkas ir 

keletą desėtkų motorų orlaiviams.
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NE BELAISVIAI, BET 
SVEČIAI.

Berlynas sako, kad paim
ti vokiečių nelaisvėn fran- 
cw»i kareiviai iš Afrikos 
ska? avė Vokietijos sve
čiais, o’ne belaisviais. Jie 
esą labai priešingi francu- 
zams, kurie varo juos prieš 
jų tikybinius persitikrini
mus. Berlynas sako, kad 
tie afrikiečiai (jie išpažįsta 
.rahometo tikybą) buvo pa
kėlę net maištą, kada išgir
do, jog vokiečiai, prieš ku
riuos jiems reikia kariauti, 
yra mahometoniškos Turki
jos talkininkai. Tie Afrikos 
turkosai prašę vokiečių, k<21 
priimtų juos savo armijon, 
jie nori kariauti prieš fran
cuzus; bet kada jiems paai-

PIRMUTINIS ANGLŲ 
"KRIKŠTAS” SERBI

JOJ.
Iš Atėnų pranešama, kad 

pribuvę Serbijon anglai bu
vo jau susirėmę tenai su 
bulgarais ir gavo pirmutini 
"ugnies krikštą.”

!
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BULGARŲ TAIKOS VA- ANGLŲ SUBMARINAI 
DAS GAVO AMŽINĄ PRIEŠ VOKIEČIUS.

KALĖJIMĄ. Anot tos patarlės, lazda
Vokiečiai

Panevėžyje vokiečiai 
gydo- žmones.

Dabartis” rašo:
Rns^u.varydami šalin gy

ventoju 'Aviniai aptuštino 
ir Paneve^fcGydytojų ne
bėra nei pačiame mieste, nei 
apygardėje. Čia ture/\ vo
kiečių valdžia gelbėti, ’ii 
paskyrė vokiečių gydyto^®' 
kuris suteiktų gyventojams 
pagalbą. O pagalba labai 
reikalinga. Nes dėl netiku
sios rusų tvarkos daug žmo
nių serga vidurių ligomis. 
Kitas ir pasimirė. Pas gy
dytoją atvyksta dabar žmo
nės tuzinais, ypač lietuviai, 
o tuo daugiau kaip patyrė, __ _____
jog už patarimą ir už vais- skinta, jog tas nėra galima, 
tus nieko nereikia mokėti. . . ..

Jeigu vienas-kitas liuosu 
noru užmoka, tai pinigai y- 
ra suvartojami sušelpimui 
bėdniausiujų mieste. Sani
tariškosios valdybos prie
žiūra miesto aptieka aprū
pinta vaistais, kurie žmo
nėms yra parduodami val
džios nustatytomis žemomis 
kainomis. Tokiu budu žmo
nės dabar gali pigiau nusi
pirkti vaistų, kaip tat buvo 
galima rusams viešpatau
jant.

I nes tai priešinga tarptauti
niams Įstatymams, tuomet 
jie prašę, kad juos nusiųsti} 
turkų armijon, kuri kariau
ja prieš francuzus ir anglus.

Ar šitoj Berlyno pasakoj 
yra nors kiek teisybės, sun
ku Įspėti.

LENKŲ NUSISKUNDI
MAI.

"Rieč” rašo: Lenkų val
stybės tarybos nariai sura
šė memorialą prašydami pa
šalinti Įstatymą iš 1865 me
tų, kuris apsunkina len
kams žemės pirkti ir lenkų 
bei katalikų darbavimosi 
valstybės tarnystėje varžo- 
Memoriale dar pasakyta, 
jog neužsitikėjimas lenkais 
taip didis, kad lenkai ikišiol 
dar nė "zemstvų” negavo, o 
persekiojimai dėl tikybos 

: nesiliauja, nepaisant 1905 
motų manifesto.

_______
SUBMARINAI PASKAN
DINO JAU 358 LAIVUS.

Londone paskelbta ofici- 
jalis pranešimas, kad iki 14 
spalių vokiečių submarinai 
paskandino jau 358 Angli
jos laivus, 183 prekinius ir 
175 žvejinius.

Kariškas bulgarų teismas turi du galu, 
nuteisė taikos šalininką džiaugėsi, kad jų submari- 
Stambulivskį visam amžiui nai taip naikina anglų Jai- 
kalėjiman. Sakoma, kad . _ 
Įsikišus Bulgarijai karėn, skaudi lazda 
Stambulskis (jis buvo augš- 
tas valdininkas) nuėjo pas 
karalių ir prašė, kad jisai 
nestumtų savo šalies pražu- 
tingon karėn dėl Vokietijos 
labo. Sakoma, kad tarp ju
dviejų kilo ginčai ir Stam- 
buskis pasakęs, jog už tą 
parsidavimą vokiečiams ji-

Į < 
savo galva, ant ko karalius 

: "Nesirūpink apie
■. . . - mano galvą. Mano galva

BULGARŲ jau sena. Rūpinkis geriau
apie savo galvą.” Stambul- 
ski ant to atsakęs: "Su ma- 

: no galva maža bėda, viešpa
tie. Dalvkas eina apie visą 

■tautą. Jos nežudyk.” Ka
ralius tuojaus liepė Stam- 

įbulskį areštuot.

b . .

KANADA SIŲS DA
250,000 KAREIVIŲ.

Kanados parliamentas 
nutarė duoti Anglijai da 
250,000 kareivių. Jie bus 
tuojaus išsiųsti.

I

SUBOMBARDAVO TUR
KŲ APKASUS.

Turkai praneša, kad prie 
Dardanelių vienoj vietoj są- " *

vyną. Ir ištikro, tai buvo 
’ l ant Anglijos 

nugaros. Bet dabar Vokie
tija pajuto kitą tos lozdos 
galą ant savo sprando. An
glai nusiuntė i Baltijos jū
res keliatą savo submarinų 
ir 24 valandas 6 vokiečių lai
vai likos paleisti jūrių dug
nan. Mat Baltijos jūrės bu
vo vienatinis vandenynas,

VOKIEČIAI SUŠAUDĖ 
KITĄ MOTERJ.

Dabar paaiškėjo, kad dvi 
sąvaiti atgal Lježo mieste 
vokiečiai nužudė francuzę 
Louise Frenay. Kareiviai 
tyčia taikė pro šąli ir vos

sai, karalius, galis užmokėt kur vokiečių laivai ligšiol kjfc viena kulipka jai kliudė, 
„,.4. i.z. buvo liuosi ir vesdavo pla-'bet ir ta neužmušė. Tuomet

RUSAI EINA ANT 
BULGARIJOS.

žinios sako, kad iš Odesos 
ir Sievastopolio išplaukė la
bai daug rusų kariumenės, 
kurios tikslu buvę išlipti ir 
užpulti iš užpakalio bulga
rus. Rusų transportus su 
kariumene lydėjęs^ kariškas 
laivynas, 
pakraštyje turkų laivynas 
rusus užpuolęs ir nuvaręs 
atgal.

Iš vokiškųjų šaltinių eina 
paskalai, kad didelė rusų 
armija esanti sutraukta 
Rumunijos pasienyje ir ne
užilgo eis ant Bulgarijos 
stačiai per Rumuniją.

ANGLIJOS KARALIUS 
SUŽEISTAS.

Anglijos karalius sun
kiai serga. Išjojus jam ap
žiūrėti kariumenę, kada ka
reiviai sveikindami jĮ sušu
ko, jo arklys pasibaidė ir 
šokės piesta augštieninkas 
apvirto. Karalius papuolė 
po apačia ir sunkiai likos 
prigniaužtas.

Bet Bulgarijos

ANT FRANCUZŲ 
ATREMTAS.

Iš Salonikos pranešama, 
kad pereitoj nedėlioj bulga-1 
rų infanterija su dviem ba-i 
tarėjomis artilerijos užpuo
lė priešakinę francuzų sar-1 
gybą prie Vardaro upės,kur!. 
ji saugojo Krivolaką. Po:.ja‘ 
smarkaus susirėmimo bul-! 
garai buvo atremti ir pasi- j 
traukė atgal su labai dide
liais nuostoliais.

zicijas 1,000 sunkių kanuo
lių šovinių. Turkų apkasai 
likos suardyti.

BULGARAI PAĖMĖ PI- 
ROTĄ IR EINA DA 

TOLIAU.
Bulgarų armijai serbai 

atsilaikyti negali. Ji paė
mė jau Pirotą, svarbų punk
tą ant geležinkelio Į Nišą, ir 
eina vis giliau, vis arčiau 
prie paties Nišo. 
traukiasi atgal.

FRANCUZŲ MINISTE- 
RIAI REZIGNAVO.

Pereitoj sąvaitėj rezigna
vo visa francuzų ministeri

jos vieton tuojaus su
organizuota nauja, kurion 
Įnėjo visų srovių atstovai ir 
gabus vyrai. Socijalistus 
atstovauja Julės Guesde, 
Marcei Senbat ir Albert 
Thomas; republikoniškus 
socijalistus:— Briand, Vi- 
viani ir Painleve.

čią pirklybą su Švedija. Da
bar visa šita pirklybą likos 
suparaližiuota keliais anglų 
submarinais.

Nuo 11 iki 23 spalių, tai 
yra bėgyje 12 dienų, anglų 
submarinai paskandino Bal
tijos juroj 20 vokiečių laivų. Į 
Liverpolio ”Post” išspausdi-! 
no jų ir vardus.

Serbai

KRITO 25,000 BULGARŲ.
Nors bulgarai paėmė jau! 

kelis serbų miestus ir Vėlės 
drutvietę, tečiaus jiems ne
pigiai tas atsiėio. Sakoma, 
kad prie vieno tik Vėlės mie
sto krito 25,000 bulgarų iri 
da viso miesto iki šiol jie 
nepajiegė užimt. I

ANGLIJA NETEKO JAU 
493,294 KAREIVIŲ.

Londone oficijaliai pas
kelbta. kad nuo karės pra
džios iki 9 spalių Anglija ne
teko užmuštais, sužeistais 
ir papuolusiais nelaisvėn iš
viso 493,294 kareivių ir ofi- 
cierių. šitie nuostoliai pa- 
dalvti šiaip:

Užmušta 94,992 kareivių 
ir 6.660 oficieriu.

Sužeista 304,832 kareivių 
ir 12,632 oficieriu.

Trūksta arba nelaisvėn 
pateko 72,177 kareivių ir 
2,000 oficieriu.

BULGARAI PAĖMĖ 
VĖLĖS.

Atėnuose gauta tikra ži
nia, kad bulgarai vėl paėmė 
Vėlės.

Vėlės (Kuprulu) stovi 
prie Vardavo upės, 23 my
lios į pietryčius nuo Usku- 
po, ir turi apie 20,000 gyven
tojų. Išpradžios tą miestą 
buvo paėmę bulgarai, bet 24 
spalių serbai vėl buvo jį at
siėmę.

RUMUNIJA JTSĮANTŲSU 
SĄJUNGININKAIS.

Atėnų laikraštis ”Hestia” 
sakosi sužinojęs, kad Ru
munija tikrai eisianti są- 
iunerininkams Į pagalbą. 
Rusija atiduodanti už tai 
Rumunijai visą Beserabijos 
guberniją, užganėdindama 
tokiu budu ilgų metų jos 
troškimus. Pankui Rumuni
ją gal ir Graikija eis.

ANGLAI PAĖMĖ DAU
GIAU VOKIEČIŲ 

POZICIJŲ.
londonas sako, kad pri

dengta debesiais durnų ir 
nuodingų gazų, 14 spalių 
anglų kariumenė padarė di
delį užpuolimą ant vokiečių 
pozicijų tarp Hurlus ir 
Loos. Užpuolime dalyvavo 
60.000 kareivių iš Kanados. 
Užpuolimas pasibaigė dide
le pergale anglams. Vokie
čiai likos išmušti iš pozici
jų visoj apielinkėi ir daug 
jų paimta nelaisvėn.

VOKIEČIAI SIUNČIA 
VILNIUN DRAPANAS 

IR AVALĄ.
Petrogradas sako, kad 

Kurliandijoj vokiečiai ati
ma žmonėms drapanas, ava- 
la ir siunčia tuos daiktus 
Vilniun. Ka jie daro su tais 
daiktais Vilniuje, nepasaky
ta.

oficierius priėjęs prikišo re
volveri prie galvos ir nušo
vė. Kareiviai apsipylė aša
romis, o kunigas apalpo.

Tokiu pat budu buvo nu
žudyta Bruselyje ir Miss 
Cavel, anglė. Tuo sujudi
nančiu darbu pasipiktino vi
so pasaulio spauda. Anglai 
net ir šnipių moterų nešau
do, o Cavel nebuvo šnipė, 
tik padėdavo belgams bėgti 
Anglijon.

RUSAI PAĖMĖ AUSTRŲ 
POZICIJAS IR 7648 

BELAISVIŲ.
Galicijos pakraštyje ru

sams vėl pasisekė supliekti 
austrus su vokiečiais. Jie 
laimėjo daug naujų pozicijų 
ir paėmė 7,648 belaisvius. 
Rusų pranešimas sako:

"Rytų Galicijoj, Novo 
Aleksinieco apielinkėj, 30 
varstų Į šiaurę nuo Tamo- 
polio, mes padarėm smarkų 
netikėtą užpuolimą ir 21 
spalių paėmėm dalį priešo 
apkasų. Opušno rytuose 
mes paėmėm panašiu budu 
da daugiau priešo pozicijų. 
Iš viso per tą dieną mes pa
ėmėm 148 oficierius, 7.500 
kareivių. 2 hoviceru ir dau
gybę kulkasvaidžių.” j

I

PASKANDINO 5 VOKIE
ČIŲ LAIVUS SU KA

REIVIAIS.
Iš Petrogrado praneša

ma, kad Baltijos jūrėse an
glų submarinai paleido dug
nan 5 vokiečių laivus su ka
reiviais, kurie plaukė iš Vo
kietijos Liepojun.

APIE ČARTORYSKĄ 
MUŠASI.

Čartorysko vakaruose, 
prie Styro upės, kaip Petro
gradas praneša, siaučia 
smarkus mušys. Pereitoj 
sąvaitėj rusai tenai paėmę 
nelaisvėn 300 kareivių ir 8 
oficierius.

\

SUSIKŪLĖ KARIŠKI 
LAIVAI.

Netoli Galipolio pussalio 
susikūlė du kariški Anglijos 
laivai ir vienas jų nuskendo 
su 100 žmonių.



Peržvalga.
SOCIJALISTŲ PAS LIE- 

NĖRA.
šitokią nau

TUVIUS
Ar girdėjot 

jieną, kad — 
"Socialistu 

lietuvių tarpe 
užima cicilik

bei socializmo 
nėra, jų vietą 

.ai bei cicilikiz- 
mas. Tarp socialistų ir cici- 
likų yra didelis skirtumas; 
pirmieji visgi turi šiokius to
kius nors klaidingus princi
pus, kuomet pastarieji jokio 
principo neturi, yra tai to pa
ties kairiųjų laisvamanių 
plauko žmonės, tik save ’so 
cialistais’ pasivadinę. Jie tik 
žodžiais žada darbininkams 
'rojų,' o tuom tarpu, kaipo 
mažiau apšviestą sluogsni 
stengiasi kaip nors apsukti. \ 
išnaudoti savo privatiniems 
tikslams. Yra tai blėdingiau- 
sias tautai gaivalas. Apie ti
krąjį socializmą supratimo I 
neturi, todelei kaipo tokiems 
iškrypėliams pilnai tinka iš
krypęs vardas: cicilikai. Iš 
laikraščių tai srovei vadovau
ja 'Naujienos.' 'Kova.' 'Kelei
vis' ir jiems pana :;s.”
Ar žinot, kas taip sako ? 

Klieriku organas "Mokslei
vis" (No. 35-36).

Žinoma, ką šneka 
"Moksleivis,” to visai 
tetų imti domon. jeigu tai 
butų jo privatinė nuomonė. 
Bet šitą negudrų melą skel
bia visa klerikalų spauda ir 
risi jų kalbėtojai. Iki šiol 
socijalistai į tai visai neat
sakinėjo. Iš dalies gal jie 
ir gerai darė tuos pliauški
mus ignoruodami, nes kal
bėti su tais, kurie 
argu menti* prieš 
tus neturi, kaip tik• ** T • 1 • t

kad tai šėtono pasiuntiniai, 
kad jų mokslas labai pavo
jingas, kad nuo jų reikia 

Išalinties, kaip nuo kokios 
ligos.

Bet su laiku žmonės per
sitikrino, kad socijalistai vi
jai nėra tokie baisus. Kur 
tik streikas, kur tik žmo
nėms prisieina kovoti už 
duonos kąsnį, ten visuomet 
jiems į pagalbą ateina soci
jalistai su prakalbomis ir 
aukomis, kuomet kunigėliai 
ir kitokie "geradėjai" netik 
neparodo darbininkams ma
žiausios užuojautos, bet 
kartais dagi pragaru juos 
gąsdina, kam jie kelia prieš 
savo ponus maištą.

Musų kunigužiai pamatę, 
kad žmonės socijalistų taip 
labai jau nesibaido, pradėjo 
rėkti, kad socijalistų moks
las yra tik svajonė, kad gy- 
veniman jis jokiu budu ne
gali įvykti ir t. t. Bet ka
da ir tas nieko negelbsti, tai 
dabar jie jau pradeda skelb
ti. kad "socijalistų lietuvių 
tarpe visai nėra." esą tik1 
"cicilikai" socijalistų vardu 
prisidengę. *

šitfcc'liurbiškas melas pa
tiko ir "Vienybei Lietuvnin
kų." Jau keliais atvejais ji 
savo peržvalgoj jAymėjo. 
kad tikrų socijali^Tpas lie
tuvius visai nėra, yra tik 
"cicįE^ai." 
^^įkrujų gi. tai tik tokių 

niu. kaip "cicilikai." ri- 
Tas ' " ‘ ‘

cici"cicį^k 
JKik] 

žnronių 
sai nėra. Tas žodis nieko 
daugiau nereiškia, kaip tik 

kitokių iškraipytą socijalistų var- 
socijalis- dą. Lietuvos kaimo bobelės 
kraipyti! h’ piemenis, negalėdami iš- 

, ^vardą į "cicilikus," ištik- tarti "socijalistai.” sakyda- 
*rujų peržemas butų darbas: įvo: "sicilistai." "cicilistai” 
bet argumentuoti su jais ii* "cicilikai.”
nėra nė reikalo; reikia tik j šitą Lietuvos piemenų ir 
nurodyti visuomenei, kaip bobelių iškraipytą tarptau- 
tas melas yra žioplas, ir to tiška žodį dabar įsikando 
užteks. Nurodinėti tas bu-1 musu kunigužiai ir iiems 
tinai reikia, nes kitaip žmo
nės, nuolatos tą klerikalų 
pasaką girdėdami, o iš so
cijalistų pusės jokio reaga
vimą į tai nematydami, pra
dės manyti, kad gal klerika
lai ir teisybę kalba: gal būt. 
kad tikrųjų socijalistų tarp 
lietuvių ir nėra, o yra tik 
kokie ten "cicilikai" socija
listų vardu prisidengę.

Visų pirmiausia reikėtų 
išaiškinti priežastį, kodėl 
klerikalai taip prisispyrę 
tvirtina, kad socijalistų pas 
lietuvius "nėra."

Priežasčių tam gali būt 
labai daug, bet svarbiausia 
jų tai bene bus tik papras
tas žmogaus prigimimas. 
Juk visiems yra žinoma toji 
teisybė, kad vagis visuo
met bijosi, kad kiti jį neap
vogtų, nes jeigu jis vagia, 
tai jam rodos, kad ir kiek
vienas žmogus gali vogti: 
sukčiui matosi, kad visas 
pasaulis susideda iš sukčių: 
mušeika nešiojasi kišeniuje 
akmenį, nes jam rodosi, kad 
kiekvienas žmogus jieško 
progos mušties. Taip pat 
yra ir su klerikalais. Prisi
dengę katalikybės vardu ir 
skelbdami žmonėms neva 
Kristaus mokslą, bet ištik- 
rujų būdami didžiausiais in
trigantais ir godišiais, jie 
mano, kad ir socijalistai yra 
tokios pat rūšies "politikie
riai," kaip jie patįs. Jiems 
rodos, kad socijalistai skel
bia socijalizmą ir prižada 

. darbininkams rojų vien tik 
\dėl biznio, taip kaip jie, ku

nigai. skelbia dėl biznio ne- 
v^.Kristaus mokslą ir pasa
koja apie neesamo dangaus 
gražybes.

Kita gi svarbi priežastis, 
tai baimė, kad socijalistai 
nepatrauktų prie savęs 
žmonių. Pasilikus be pase
kėjų, gražiai nusipenėju
siems prabaščiams prisieitų 
jieškoti jau darbo, o j;e to 
labai bijosi. Todėl jie ir da
ro viską, ką tik gali, kad pa
laikius prie savęs tamsias 
minias ir kuoilgiausia jas 
melžus. Iš pradžios jie kei
kė socijalistus, šmeižė juos, 
sakydavo, kad tai bedieviai,

bu-1 musų kunigužiai ir jiem 
rodosi, kad jie čia nusitvėrė 
labai svarbų "ginklą” prieš 
socijalistus. Tuo tarpu gi 
jie tuomi išrašo sau labai 
prastą paliudymą, nes tas 
parodo, kad kitokių argu
mentų prieš socijalistus jie 
visai neturi.

VOKIETIJA BUS SUMUŠ
TA.

Taip pranašauja laikraš
tyje "Louisville Courier 
.Journal" amerikiečių pulki
ninkas Henry AVatterson. 
Jisai sulygina dabartinę Eu
ropos karę su buvusia Ame
rikoj namine kare ir atran
da. kad tarp tų dviejų ka
rių yra labai didelis panašu- 

■ mas. Pietinės Amerikos 
valstijos tuomet buvo užė- 

j musios beveik tokią pat po- 
i ziciją prieš šiaurines valsti
jas, kaip dabar Vokietija 
yra užėmus prieš sąjungi
ninkus. Jis rašo:

"Pietų konfederatai tuo
met reikalavo 'savo teisių te
ritorijose.’ Vokietijos gi te- 
orininkai dabar reikalauja 
'savo vietos po saule.’ Ir 
vieni ir kiti savo reikalavi
mais yra panašus tam 
kiui. kuris verkia, kad 
duotų mėnulį” 
Nes ištikrujų —

"Tokių teritorialių 'teisių/ 
nuo kurių Pietai butų buvę 
atstumti, visai nebuvo... Ir 
dabar nebuvo tokios 'vietos 
po saule/ nuo kurios Vokieti
ja butu atstumta. Jos laivai 
jos prekių prikrauti plaukio
jo visose jūrėse laisvi ir ap
saugoti. Ji ėjo ir mušė savo 
pirklybos konkurentus dau
gelyje rinku. Jos 'Made in 
Germany’ virto stačiai reika
laujamu vaizbaženkliu. Tai 
kągi Vokietija gali laimėti 
išėjus karėn? Tą patį, ką ir 
pietinės Amerikos valstijos 
laimėjo.”
Pietinės gi valstijos buvo 

numuštos. Taigi, sulyg pul- 
tininko Wattersono nuomo- 
lės, ir Vokietija turės būt 
umušta. Jisai nurodo, kad 
r pats dabartinės karės bė- 
'is išrodo taip pat, kaip ji- 
ai išrodė naminėj ameri- 
iečių karėj:

"Ir viena ir kita karė pra
sidėjo su neapsakomo smar 
kūmo furija. Pietų žmonė 
buvo apimti akla histerija.

I
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Photos by Amencan Press Assoclation.
Išvytasai iš Suvienytų Valstijų Austrijos ambasadorius Dumba (po kairei), 

ris bandė surengti Amerikos ginklų dirbtuvėse generališką streiką, ir Amerikos 
ambasadorius Austrijoj, Frederic C. Penfield su savo žmona.

k u-

kudi- 
jam

Užpuolimai ant Londono
šininko bombų nupuolė i ši
tą sodą, netoli nuo flatų. 
Ant žemutinių lubų keli 
kambariai likos visiškai iš
ardyti, o ant antrų lubų pa
daryta daug blėdies. Kita 
bomba nupuolė ant stogo ir 
viršutinės lubos likos visiš
kai sunaikintos. Šitam ruo
že nelaimių su žmonėms ne
buvo, nors keli išliko tik per 
plauką.
Biznio centras taipgi nu

kentėjo.
"Trečiam ruože likos su

griauti du milžiniški biznio 
namai. Vienas jų yra di
delė naujoviška trioba, pa
statyta iš akmenų ir gele
žies, su plieno ir konkreto 
stogu ir tokiomis pat lubo
mis. Viena bomba nupuolė 

|ant to namo stogo, o kita 
prie pat durų ant gatvės. 
Kaip rodos, nupuolusi ant 

j gatvės bomba turėjo sprog
ti gulsčia. Bet kaip ten ne
būtų. blėdies ji padarė 

i daugiausia ne tiems na
mams, prie kurių nupuolė, 
bet kitoj pusėj gatvės. Li
kos išdaužyti visi langai, 
duris ir nutrupintas nuo 
sienų tinkas. Bomba gi nu
puolusi ant stogo nedaug 
blėdies tepadarė.

"Tame pat ruože trečia 
bomba nupuolė ant nedide
lio viešbučio stogo, šitas 
namas, kuris susidėjo iš tri
jų lubų ir buvo jau ne nau
jas, nebuvo užtektinai tvir
tas, kad atlaikius ekspliozi- 
jos pajiegą, ir likos visiškai 
sunaikintas.

"Bet laimei visi šitam 
ruože žmonės buvo perspėti 
pirmesniais sprogimais ir 
buvo pasislėpę tam tikruose 
skiepuose, todėl čia beveik 
niekas ir nenukentėjo. Te
čiaus vienam nedideliam 
restorane, kuris buvo atida
rytas Belgijos pabėgėliams, 
mesta iš orlaivių bomba pri
darė labai sunkių nuostolių. 
Daugiausia nukentėjo dar

bininkai.
"Ketvirtas ruožas, kur 

bombos buvo mėtomos, su
sideda vien tik iš darbinin
kų gyvenamų namelių ir 
apgyventas labai tirštai. 
Šitam ruože bombų buvo 
numesta daugiau negu kur 
kitur ir padarui nuostoliai 
yra vien tik vargdienių 
žmonių skriauda.

"Viena nedidelių namelių 
grupė šitam ruože likos vi
siškai nušluota nuo pama
tų, ir tai padarė vienos 
bombos sprogimas, o griu
vėsiuose, iš kurių plaukia 
atkarus gazo ir kanalų kva
pas, randasi sudaužyti ra
kandai ir indai, kurių savi
ninkai iki 10 valandai vaka
ro turėjo būt gyvi ir svajoti 
ne svajojo apie toki baisų 
savo likimą.

"Kitoj vietoj tame pat 
ruože bomba nupuolė ant 
stogo, po kuriuo buvo lai
komos melžiamos karvės. 
Nors nė viena karvė nebuvo 
užmušta, bet kelios buvo su
žeistos ir nemaža blėdies 
padaryta triobai. Šalia to 
tvarto buvo pieniaus namai, 
kur nuo ekspliozijos išbirė- 
jo visi langų stiklai, nukrito 
visi lentynai ir bemažko ne
sugriuvo visas jo namelis, 
ne sienos taip išsiskėtė, kad 
lubos įkrito vidun.

"Penktas nukentėjęs ruo
žas yra tolimiausis Londono 
priemiestis ir tenai nėra nė 
dirbtuvių, nė krautuvių, nė 
kariškų įstaigų, nė apsau
gos nuo orlaivių; net šviesa- 
svaidžių nėra. Visa šita 
apielinkė susideda iš atski
rų namelių ir nedidelių so
dų apie juos, šitoj apielin- 
kėje vokiečiai metė dau
giausia bombų.”

Vria tai atsitiko vieną na
ktį, 13 spalių, ir, kaip augš- 

__ ________ čiau sakėm, buvo užmušta 
driekusį sodą'*, ir viena prie- bei sužeista 170 žmonių.

(Pabaiga).
Taigi pasirodo, kad bai

mę tarp žmonių orlaiviai 
sėja labai didelę, o tas jau 
reiškia, kad vokiečiai savo 
tikslą atsiekia. Juk pats 
protas liepia manyti, kad 
jų zeppelinai lekia i Angliją 
per jūres su didžiausiu sau 
pavojum pražūti jūrėse ne 
su tuo tikslu, kad išmušus 
anglų kariumenę, nes jeigu 
jiems vien tik tas rūpėtų, tai 
juk daugiausia anglų kariu- 
menės \ ra karės lauke, čia 
nereikia taip toli lėkti ir 
lengva priešą atrasti. Bet 
vokiečiams, 
rupi. Jiems 
visa Anglija nuolatos butų 
baimėje. Jie

matyt, netas 
svarbu, kad

I
i

nori nuolatos 
žaisti priešui ant nervų ir 
neduoti jam ramiai užmig
ti. Toks yra tų užpuolimų 
tikslas. Ir kada Londono 
gyventojai miršta nuo bai
mės. tai reiškia, jog vokie
čiai savo tikslą atsiekia. 0 

' tečiaus oficijalis raportas
• sako:

"Kas link moralio efek
to, kurio priešas matomai 
jieškojo, tai viskas išėjo ant 
jo nenaudos. Užpuolimas 
įvyko tokiuo laiku, kuomet 
niekas, išskyrus tik vaikus, 
da nemiegojo ir pasilinks
minimo vietos buvo pilnos 

: žmonių. Todėl daug dau
giau žmonių žinojo apie 
priešo atsilankymą, negu 
kitais kartais, o tečiaus 
Londono gyventojai, nors 
tūkstančiai girdėjo kaip 
sprogo bombos ir šaudė mu
sų artilerija, užsilaikė visai 
šaltai ir panikos nebuvo nė 
ženklo. Ištikrujų, tai šį 
kartą baimės buvo da ma
žiau, negu kitąsyk. Val
džios perspėjimas, kad slėp- 
ties į skiepus, buvo pildo
mas daug geriau, negu ki
tąsyk, o kada orlaiviai nu
lėkė ir artilerija liovėsi šau
džius, didžiuma žmonių, ku
rie žingeidžiai dabojo bom
bardavimą, ramiai nuėjo 
sau gulti ir visai nenusigan
do antrojo užpuolimo, kuris 
įvyko tą pačią naktį, tik ke
liom valandom vėliau ir ki
toj Londono vietoj.

"Teatruose, kur šaudymo 
ir sprogimų balsas aiškiai 

.girdėjosi, nebuvo mažiau- 
i sios panikos. Abelnai 
: imant. Londono žmonių ne-
• sujudinamumas yra griež- 
I tai skirtingas nuo užsilaiky
mo žmonių, apie kokį buvo 

: pranešama, kada buvo bom
barduojami iš oro vokiečių

■ miestai.
"Ištyrus ant rytojaus už-

• puolimo pasekmės, pasiro- 
!dė, jog bombos buvo mėto
mos penkiose atskirose vie
tose. Pirmutinė iš tų gyve
namųjų namų beveik netu
ri, užstatyta didelėmis biz
nio triobomis, plačios gat
vės. Šitam plote bombos 
buvo metamos labai didelės 
pajiegos. Keturios jų nupuo 
lė stačiai ant gatvės, o penk
ta į kiemą prie didelio na
mo, pilno žmonių.

Uždegė gazą.
"Viena tų bombų, 

pusėtinai didelė, į 
gatvę ir nusmegus į tunelį, 
kuriuo ėjo gazo ir vandens 
dūdos, sudaužė tas dūdas ir 
uždegė gazą.

"Šitos bombos ekspliozija 
pridarė gana daug blėdies 
aplinkiniems namams, o 
langų stiklai išbirėjo visoj 
apielinkėj. Beto da ji už
mušė keliatą žmonių, kurie 
sėdėjo priešakiniuose kam
bariuose arba pasitaikė bū
ti gatvėje netoli tos vietos, 
kur bomba nupuolė.

"Kitas plotas, kur buvo 
mėtomos bombos, tai dide
lis gyvenamų namų blokas. 
Kaip daugelis kitų flatų 
blokai Londone, taip ir ši
tas užpakalyje turi nusi-

Vokietija su Austro-Vengri
ja.

"Tiesa, ir pastaruosius mes 
vadinam kaip kada 'jungti
niais/ bet kur kas tankiau jie 
yra vadinami 'teutonais' bei 
’centraiėmis valstybėmis.’ A- 
bu šitie pavadinimai yra ne
vykę ir netinkami. Vokiečių 
su austrais nekuomet nevadi
nant 'sąjungininkais.' Tas 
vardas neteisingai teikiama 
Anglijai. Francuzijai, Rusi
jai ir Italijai.”
Tečiaus dabar tą klaidą 

taisyti butų jau per vėlu, 
sako tasai laikraštis,nes kal
boje paprastai kas tik ma- 

įdon įneina, tas tuojaus ir 
įgyja sau pilietybės teises: 
kitaip sakant, čia paprati
mas ima viršų, o ne etimolo- 

i gija-

Visas pasaulis tikėjo, kad 
pietai laimės. Panašiu budu 

i ir Vokietija pradėjo karę. Ji;
užpuolė Belgiją. įsiveržė; 
Francuzijon ir tikėjosi ją su- 
lamdžius atkreipti visas spė
kas prieš Rusiją.

"Amerikos pietai nebuvo 
taip prisirengę karei, kaip 
Vokietija — jie neturėjo to
kios mušamos mašinos — 
bet jie buvo geriau prisirengę 
negu šiaurinės valstijos ir 
laimėję iš pradžių daug per
galių galėjo tęsti karę per 
ištisus keturis metus.” 
Tečiaus nežiūrint to viso, 

pietų valstijos turėjo galų 
gale pasiduoti. Ir kada vė
liau pietų karvedžiui gen. 
Lee buvo statomas pamink
las. tai vienas buvusių jo 
kareivių paėmė šiaurės kar
vedžiui gen. Grantui už ran
kos ir spausdamas ją abiem 
savo drebančiom rankom 
tarė: "Tu mus nesumušei, 
Freidai. Ne, tu mus nesu
mušei. tik nudėvėjai ir todėl 
mes turėjom pasiduoti."

Tas pats atsitiks ir su 
Vokietija, sako pulkininkas 
Vatterson.

I

Koks tai Ambrazaitis iš 
Brooklyno siuntė neva "vo
kišką," lietuviškai interlina- 
votą laišką savo moterei i 
Lietuvą, bet ji cenzūra su
grąžino. Jei tas laiškas bu
vo tokia "vokiška" kalba 
rašytas, kaip jis yra "Vieny
bėj" atspausdintas, priežas
tis sugrąžinimo yra aiški: 

nesuprato savo

I
I

KUNIGAI MOKINA KA
TALIKUS "DONOSUS” 

RAŠINĖTI.
"Kova" pastebi, kad Ry

mo Katalikų Federacijos su
važiavimas, kuriame vieš
patavo kunigų dvasia, tarp 
kitako nutarė prašyt

"visu katalikiškų biznierių 
garsintis katalikiškuose, o vi
sai nesigarsinti aiškiai bedie
viškuose ir socialistiškuose 
laikraščiuose...

"Buvo pakeltas klausimas 
kaip kovojus prieš tvirkinan
čią spauda ir kaip apsigynus 
nuo šmeižtu. Patarta, kad 
kiekvienos kolonijos lietuviai 
gali Įnešti pasiskundimą pač- 
tos viršininkams, per kurių 
rankas eina tokie laikraščiai 
ir kad tokiu budu galima su
stabdyti laikraštis.”
Prie šito nutarimo "Ko

va" deda nuo savęs šitokią 
pastabą:

"Tai yra mokinimas para- 
pijonims tapti donosčikais 
ant visu pirmeiviškų laikra
ščiu. Nes. kunigų nuomone, 
tvirkinančiais yra ir 'Kova/ 
ir 'Naujienos.’ ir 'Laisvė/ ir 
'Keleivis/ ir 'Dilgėlės/ ir pa
našus. Gražiai mokina kuni
ginė federacija...” 
Vadinas, jeigu katalikų 

kunigai turėtų tiek galybės, 
kiek jie neturi, jie sustabdy
tų visus nepatinkamus sau 
laikraščius. Ar galima tad 
stebėties. kad seniau jie de
gino nepatinkamus sau 
žmones ant laužo?

Iš KURGI TOKIA ŽINIA?
Paskutiniam "Kovos" nu

meryje pasakyta, kad "p. Z. 
Vitkauskas tampa 'Keleivio' 
redaktoriaus padėjėju.” 
Męs perskaitę tokią žinią 
nusistebėjome. Nieko pa
našaus "Keleivio" redakci
joj nėra. Stebėtina, iškur- 
I gi "Kova" galėjo gauti to
kią neteisingą žinią.’

Skaitytoju Pastabos.
Mažus kūdikius mamos 

; įbaugina baubais, kurie ir 
paaugę dreba prieš baubus. 
Musų SLA. prezidentui Ži- 

i vatkauskui kas-žin-kas vra * 
papasakojęs apie Vokieti
jos militarizmą, ir jis vyras 
dreba prieš tą vokišką bai
sumą. (Žiūrėk "Tėvynės" 
No. 42). Vienok, jei p. Ži- 
vatkauskas. kuris, matyt, 
užtarauja Rusiją ir jos tal
kininkus, būt nors kiek dau- 

■ giau su pasaulio tautomis 
apsipažinęs, jis žinot, kad 
Francuzija, Italija. Belgija,

• Serbija ir Rusija turi tokį 
i pat "militarizmą," kaip ir
• Vokietija, tik skirtumas ta
me, kad vokiečiai junkeriai 
yra apšviesti ir valstijos pi
nigus paskirtus militariš- 

jkiems reikalams tam ir su
naudoja, o p. Ž. mielojoj 
Rusijoj biurokratija yra 
tamsi ir pinigus karės rei
kalams paskirtus pavagia. 
Tame skirtumas. Bankas 
abiejose pusėse tas pats.

♦ ♦ ♦

Mes vis žiūrėjom į SLA. 
kaipo į pažangią vienijimosi 
ir apšvietos draugiją, bet 
tą musų illiuziją nemiela- 
širdingai išblaško p. Rač
kauskas savo "Tėvynėje,” 
atsakydamas Vidikui: "Ro
dos, tuo pamatu (švietimo 
;r vienijimo) SLA. buvo su
tvertas 1886 m., bet tą pa
matą grynai apdraudos pa
matu pakeitė 1910 metuose 
priimtoji Konstitucija.”

Reiškia, dabartiniam S.L. 
V ir jo viršininkams rupi 
lik "insurance business.” 
Nesmagu apie tai dasižinoti, 
rienok gerai ir tas žinoti. 
Turint koki reikalą, žino
sim, kad reikalas yra ne su 

________  'visuomene, bet biznio (ver- 
susivienijusios, kaiptelgystės, gešefto) įstaiga.

KODĖL VADINTI JUOS 
"SĄJUNGININKAIS?" 
Toki klausima pakelė an

glų laikraštis ’Topics of the 
Time." Jis teisingai paste
bi, kad —

"Nežinia kokios priežasties 
dėlei mes pradėjom tuo var
du vadinti ne tas dvi tautas, 
kurios jau pirm karės buvo 
formalėi sąjungoj (alliance) 
ir iki šiai dienai tebėra da 
'susijungusios’ pilnoj to žo
džio prasmėj, bet tas tris, o 
vėliau keturias, kurios tik 
pradžiai turėjo pasidariusios 
tarp savęs .santarvę (enten
te) ir net dabar da nėra taip 
drūčiai s

I

vokiečiai
kalbos ir manė, jog tai zulų 
dialektas 
"donosas.

♦ * ♦

vokiečių kalbos 
” yra šv. Juo- 

"Darbininkas," kuris 
S- 

pasityčiojimus rašyda- 
— - - -- - * " - jy

ar koks slaptas

Antras 
mordereris

zapo 
neva "vokiškai" iš socijali;

mas. nurašo tokia "vokiška 
kalba, kurią vartoja hoten- 
totai ir kafrai. Savo nemo- 
ksliškumą bent gėdytus ro
dyti pasauliui.

Fritzas.
* ❖ ♦

Skaitau aš "Darbininką” 
ir nesuprantu, ką rašo. Sa
kos. kovojąs už darbininkų 
būvį, kad įvykdinus tarpe jų 
meilę, vienybę ir solidariš- 
kumą. O kad jau pliekia 
tuos nabagus socijalistus, 
tai net jų kailis dulksta. 
Well... "Nedalyk taip, kaip 
kunigas daro, bet klausyk, 

į ką jis sako." Ar ne aišku?
Lipčius.

* * *
"V. L." rašo, kad "Nau

jienų” redaktorius Grigaitis 
gaunąs S35 sąvaitėj, o kiti 

'"Naujienų" darbininkai ma
žiaus.

"Tas vra ne socijalistiš- 
ka," sako "V. L." Taip, tas 
gali būti ne socijalistiška. 
nes gyvenam kapitalistiš- 

■ koj sistemoj.
Bet ir socijalizmo laikuo- 

. se risi negalės gaut lygios 
mokesties už darbą, nes vis
gi atsirastų žmonių, kurie 
panorėtų dirbti ne nevisai 
naudingą draugijai darbą.

Pavyzdin, jeigu atsirastų 
i žmonės, kurie panorėtų leis
ti panašius "V. L.” laikraštį, 
jie ir socijalizmo laikuose 
negautų lygios mokesties su 
darbininkais dirbančiais 
naudingą draugijai darbą.

♦ ♦ ♦

P. Stasys Tananevičius 
"Drauge” "bažijas," buk ji
sai ne esąs laisvamanis. Bet 
"Draugo" lyderiai tam neti
ki. Jie žino, kad žmogus, 

i kuris jau sugeba šiaip-taip 
j plunksną vartoti, niekados 
^negali tikėt į nematomas 
baidykles.

Jeigu ir sakosi esąs tikin
tis, tai vien dėl dolerio, kaip 
kad dabartiniai klerikališkų 
ir tautiškų laikraščių redak
toriai daro.

Jaunas Socijalistas.
♦ ** ♦

Buvęs caro feldfebelis p. 
Balutis nejuokais rengias 
su vyčių pagalba išvyti vo
kiečius iš Lietuvos, jau ir 
žemlapį Lietuvos daro lie
tuvišką, nes kitose kalbose 
Lietuvos žemlapio vyčiai 
nesuprastų.

Burdingonas.

I

)

I

I

I

matyt 
pramušė

I

i
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KORESPONDENCIJOJ Iš visų lošėjų dar pažymė- ■ centus ištraukt iš žmogaus.
Per vieną tik dieną sufra

gistės suareštavo apie 60 
smuklininkų.

Sufragistės iškėlė tamsius

RAC1NE, W1S.
i Spalio 24 d. tapo sureng- 

' tos prakalbos. Prakalbas 
rengė "Lietuvos Brolių 
Draugija.” Kalbėjo drg. 
Karalius iš Chicagos. Pra
kalba susidėjo iš dviejų te
mų: "Ką darbininkai turi 
žinoti” ir "Karė ir taika.” 

Prakalba nusisekė gerai. 
Publikos prisirinko daug ir 
visi buvo užganėdinti. Per
traukoje buvo deklamacijos. 
Pirma deklamavo p-lė Elz
bieta Kaupiutė: "Kovos lau
ke.” Labai gerai nusisekė. 
Garbė tėvams katrie užaugi
no dukteris darbininkiškoje 

: dvasioje, iš jų visuomenė 

-i.k,tLr?.va?dens.ir de<t?®s i gabių^rnerįškų^* veikėjų.’ 

Matysime kas bus toliau ir[deklamavo "Mano bėdos.”

N.S. PITTSBURGH, PA.
N.S. Pittsburge tapo su- i 

; rengtos Lietuvių Koopera
tyviškos draugijos 3 spalio l 
prakalbos. Kalbėjo J. Par- į 

[čevskis, I). Lekavičius ir J. 
Siemsis. Pirmi du kalbėto
jai kalbėjo vien apie koope- 
• racijų naudingumą ir ragino 
I rašvties į kooperatyviškas 
draugijas, kad tuomi page- 

I rinus gyvenimo sąlygas. 
[Trečias kalbėjo apie kares 
baisenybes ir kam jos nau
dingos. Viršminėtos pra- 

; kalbos buvo surengtos su ti
kslu apvaikščioti sukaktu
ves dviejų metų gyvavimo 
L.K.D., kuri per pereitus 
dvejus metus smarkiai dar
bavosi ir dabar jau jos dar
bo vaisius pasirodė visuome
nei, nes L.K.D. vien per 
šiuos metus nuo sausio 1 iki 
rugsėjo 30 š. m. turi apyvar
tos už $4,499.97. Argi tai 
nedailus pelnas? O kiek ko
kių tavorų yra piginus par
davinėjama, tas juk irgi pel
nas. Balandžio 23 dieną ta
po išimtas "čarteris” sulyg 
Pennsylvanijos teisių, var- 

"Lithuanian Provision 
Association.” 

Draugija inkorporuota ant 
j $5,000.00, šėrai po $20 vie
nas. Galima imt iki 5 šėrų 

■ ypatai.

NEVVARK, N. J.
Ir1 i-i ^V^n^nas/ p- Tuiposa),i Atsakymas ant neteisingų 

užmetinėjimų.
Tūlas Pilypas "Darbinin-

Melikovas (A. Maižiusj,; 
Katkovas (Z. Zaviša) ir ki-i 
ti._ ...... Į

liko savo rolę Svininas. Jis 
puikiai atvaizdino nusilaku
sį rusų žandarų viršininko 
typą, kurio sąžinė senai jau 
paskandinta "monopolkos” 
pusbutelyj.

Gerai sulošė ir žandarai. 
Tai typiški alkoholikai-rau- 
donanosiai, kurie po caro 
batiuškos "prikazu" visad 
gatavi nors ir švenčiausią 
žmonijos idėją sutrypti sa
vo kruvinais užkulniais.

Caro Aleksandro II už
mušimo scena taip-pat nu
sisekė puikiai.

WORCESTER, MASS.
"Nihilistai.”

Veikalas "Nihilistai" per
stata Rusijos revoliucijinį 
judėjimą XVIII-tam šimt
mety j. Vaidinime dalyvauja 
daugiau 30 ypatų ir atlošti 
"Nihilistus” musų scenoje 
nėra taip lengva. Reika
linga yra erdvi, didelė sce
na, geras prisirengimas ir 
stiprios aktoriškos spėkos.

LSS. 40-ta kuopa staty
dama spalio 23 d. "Nihilis
tus” turėjo daug triūso ir 
energijos pašvęsti. Drau- 
gų-vaidintojų geri norai ne
nuėjo veltui. Publika "Ni
hilistais” likosi patenkinta, 
o kuopa iš savo pusės, pa
statydama "Nihilistus,” 
laimėjo. Publikos prisirin
ko pilna didelė Tuckerman 
salė, kurion telpa apie 1,000 
ypatų. Kuopos iždan įplau
kė šimtinė gryno pelno, pu
blika gi išnešė iš teatro ge
rus įspūdžius.

Gera ir rimta vaidinimų 
kritika scenos mylėtojams 
suteikia progą taisyti savo 
aktoriškuosius nedateklius. 
Abelnai pasakysiu: vaidini
mas buvo gyvas, tragišku
mo, jautrumo ir estetikos 
pas aktorius' nestokavo, te- 
čiau nestokavo ir klaidų. 
Geriau prisižiūrėjus, matė
si. kad visos tos smulkios 
klaidos įvyko iš priežasties 
mažumo scenos, kurioje ke
liolika vaidintojų negali be 
susigrūdimo liuosai sutilpti 
ir turi kalbėti į publiką šo
nais arba grąžyties nugara, 
kas sugadina efektą.

Neperdėsiu pasakęs: iš 
vyrų Worcesteris turi ga
bių ir šaunių scenos mylė
tojų, tik reikėtų jų spėkas 
išdirbti, supažindinti juos, 
tikslingiau su scenos taisy
klėmis ; reikėtų, kad atsi- i 
rastų sumanus ir darbštus 
režisierius, o medegos yra 
stambios ir grakščios.

Merginos... apie jas sun- , ________ .. __
kiau ką nors prasitarti. Jų [per 10 metų, ir kaip jie per- 
lošė viso trįs ir visos neblo- j' *' 
giausiomis lošėjomis pasi-[ 
rodė. Ryškiausia publikai [ 
buvo nihiliste Liudmila (Z. 
Puišiutė). Kalbos intona
cija, gestai, užsilaikymas — 
visa tai buvo pilnai geri. 
Butų dar didesnis efektas 
buvęs, jei kalėjime būdama 
butų parodžiusi daugiau j 
tragiškumo, kančių ir to 
pasišventimo, kuriuomi per
siėmęs yra kiekvienas revo- 
liuciionierius ir idėjai dir
bąs žmogus.

Perovska (M. Aniuoliaus- 
kiutė) buvo itin tragiška ir 
pasišventusi — tikra Rusi
jos kursistė-revoliucijonie- 
rė. Tečiau artistiškumo 
santarvę ardė nevisai tin
kamos gestikuliacijos, ku
rių arba vietomis visai ne
buvo, arba buvo dirbtinos, 
nenaturalės. Tankiau lo
šiant judėjimai galėtų išsi
tobulinti.

Petro vna (O. Balniutė) 
labai tinkama tragiškoms 
rolėms: jausminga, energiš
ka, judėjimai gracijoziški. 
Maža pastabėlė: nereikėtų 
taip galvą laikyti iškėlus ir 
žiūrėti į "dangų.” Tragiš
kumas neatsimainys, jei 
akįs bus nustatytos virš pu
blikos, bet už tai publikai 
bus kitoks įspūdis.

Nihilistai visi lošė artisti
škai. Jų grimas ir judėji
mai vaizdino tuos pačius 
pasišventusius studentus, 
kuriems tironų liaudies slė
gimas suteikė milžino jie- 
gas ir jų devizą tapo: "pa
gerinti darbininko būvį nai
kinant despotus.”

Typiškiausi nihilistai bu
vo R. židžiunas, K. Stankus 
ir P. Dėdynas.

Visų vaidintojų grimas 
ir drabužiai pritaikinti tin
kamai, išskiriant carą Ale
ksandrą III, kuriam grimi- 
ruotojas dėlei laiko stokos 
nespėjo bepritaikinti grimą.

Bene geriausia iš visų at- ko” No. 10 mėgina prirodyti šerifo darbelius, nes susekė,
neteisingumą mano paduo
tos korespondencijos, kuri 
buvo tilpusi "Keleivio” No. 
40 apie Vytį, kuris išžagino 

,9-nių metų savo pusseserę.
i Pilypas sako, kad aš tą 
padariau vien iš spėliojimų. 
Ant to atsakysiu: Kam jis 
(Vytis) butų bėgęs, kuomet 
ant jo pradėjo taip kalbėt. 
O kad mergaitę vedė pas gy
dytoją ir gydytojas pripaži
no, kad tiesa, tai tą ir mer
gaitės pamotė tūliems prisi
pažino. Čia aišku.

Kad buvo ne socijalistus,

I
I

Bombų sprogimas ir įšė- 0 katalikas vytis, p. Pilype,
tai tą liudija šis faktas, 

gaudant nihilistus buvo at- Kuomet buvo parengta Vy- 
• • čių prakalbos kun. J. J. Ja

nkaičiui, tai minėtas vytis, 
kuomet prasidėjo vakaro 
programas, pirmiausiai pa
deklamavo deklamaciją "pa
sveikinimas svečių.” Iš ka
talikų tikėjimo, kaip sveikas 
sakai gal ir juokėsi, nes dau
guma jūsų yra tokių šiauda- 

j dūšių, kurie nežinodami kas 
'esate — juokiatės iš visko. 
IPagaliaus Pilypas priveda, 
kad minėtos mergaitės išža- 

[ gėjas tai padaręs paakstv- 
tas "šakės.” Aš žinau, n. 
Pilype, kad pas jus katali
kus, tai didžiausis argumen
tas kovot prieš socijalistus 
ir juodyt juos visaip. Pa
sakyk, p. Pilype, koki laikra
ščiai paakstino kunigą 
Schmidtą, kunigą Š—evi- 
čiu, kuris ir Pilypui gal nu- j 
jojo kelis dolerius? Koki 
laikraščiai paakstino Da
mazą Macochą išplėšt ste
buklingai panelei švenčiau
siai deimantines akis? Tik 
iau susimildami neprimes- 
kit socijalistam nebūtus da
lykus. nes tuomi patįs ant 
galo liekate melagiais.

šv. Petras.

Jusiu žandaru medžioklė

vaizdinta naturališkai.
Worcesterio publika nuo 

scenos nėra atšalusi, ką liu
dija taip skaitlingas teatran 
apsilankymas, todėl kuopos 
draugai turėtų daugiau vei
kti scenos srityje, tobulin- 
ties dailėje ir suteikti vie
tos žmonėms kuotankiau 
panašaus estetiško smagu
mėlio.

Antraktuose sudainavo du 
syk solo p-lė Jablonskiutė: 
"Kur bakūžė samanota” ir 
"Bernužėli, jeigu nori...” 
Ją rengėjai apdovanojo pui
kiu gyvų gėlių bukietu.

Po vaidinimo visi akto- | 
riai ir rengėjai nusifotogra
favo.

■M

kad šerifas per 4 mėnesius 
[su smuklininkų pagalba pa- 
1 dėjo bankon $15,000.00. 
! Smuklininkų darbai buvo 
perstatyti pačiam guberna
toriui, kuris pasakęs, kad 
"norint išgriauti pastatytą 
namą brangiai lėšuos.” Bet 
sufragistės atkirto, kad ir 
milžiniškos lėšos butų, o 
smuklės turės būt nušluotos. 
Tam tikslui jos turį jau su
rinkę $30,000.00. ___ ...........................................

Dabar saliunupse duoda ^alės susilaukti talentuotu, 
tik tyro vandens ir degtinės Į ?abių, energiškų veikėjų, 
šiek-tiek, alaus jau nebėra. p0 į0 Steponas Narkys pa- 
Matysime kas bus toliau ir deklamavo "Mano bėdos." 
ką tos sufragistės^ nuveiks. I p0 prakalbų buvo renkamos 

aukos nukentėjusiems nuo 
karės lietuviams; aukų su
rinkta $16.50. Aukautojų 
vardus pagarsins draugijos 
raštininkas "Naujienose." 

Lietuvos Šelpimo Komite
tas per vasarą absoliutiškai 
nieko neveikė, bet 22 spalio [

P. Kapickas.

žnyblys.

HARTFORD, CONN. 
10-metinių LSS. sukaktuvių 

paminėjimas.
LSS. 49 kuopa turėjo su

rengusi 17 d. spalių prakal
bas. Kalbėjo Lietuvių Soci
jalistų Sąjungos sekretorius 
J. Stasiulevičius. Prakalbas 
buvo surengtos tuo tikslu, 
kad peržvelgus 10-ties metų 
lietuvių socijalistų judėji- 

;mą, ką socialistai nuveikė

; leido tuos sunkiausius me
ntus, ypatingai pradžią atgi- 
[ jimo LSS., koki jų buvo pra
džia ir dabartinis gyveni
mas. Drg. Stasiulevičius 
nupiešė labai aiškiai visą or
ganizacijos praeitį, ką saci- 
jalistai pragyveno per tą de
šimtį metų, taipgi nurodė ir 

[ką da gali socijalistai nuvei
kti per kitą dešimtį metų.

Publikos buvo labai daug 
susirinkę, kiek da nebuvo 
niekados, kaip socijalistai 
rengia prakalbas. Turiu 
pažymėti, kad publika labai 
ramiai užsilaikė ir klausėsi 
tos rimtos prakalbos. Buvo 
pardavinėjama literatūra, 
kaip tai: Jubilėjinis "Kovos" 
numeris ir socijalistų spau
dos knygos. Jubilėjinio 
“Kovos” numerio tapo par
duota 38 egzemplioriai; bu
vo pardavinėjama po 5c. Tik 
labai apgailėtina, kad turė
jome svetainę ant trumpo 
laiko. Laikui išsibaigus tu
rėjome apleisti svetainę, ne
pabaigę pamarginimų, ko
kius mes turėjome prisiren
gę-

ATHOL, MASS.
Kun. V. R. Delianis lai

kė prakalbas. Žmonės liko
si užganėdinti. Kalba buvo 
pamokinanti. Kalbant apie 
Europos skerdynę, daugu
mas net apsiverkė, 
nukentėjusiems nuo 
surinko $4.06, kurios 
pasiųstos į L.Š.F.

Apie laikraščius taip išsi
tarė : ” 'Draugas’ kunigi
nis laikraštis, tiek yra pro- 
gresyviškas, kaip sena rū
gusių kopūstų statinė, aš 
’Šakę’ skaitau mandagesne, 
negu ’Draugą’.”

Žmonių lankėsi neperdau- 
giausia. Mat, vietos piemuo 
užgynė eiti savo avims ir 
avinams. Kun. V. Delianis 
davė savo korčiukę ir pa
siuntė žmogų, kad paprašy
tų kun. Meškauskį, bet žmo
gus pargrįžęs papasakojo, 
kad kunigas ir jo Marijona 
atsake, kad popiežius drau
džia draugauti su bedieviais 
ir todėl prakalbosna neatėjo.

Parapijonas.

I

Aukų 
karės 
likos

E. ARLINGTON, VT.
I Diskusijos.

Lietuvių Lavinimos Rate
lis 24 spalio parengė disku- 

[ sijas, temose: ”Po kuriuo 
, butų lietuviams geriau, ar 
po rusu, ar po vokiečiu, jei
gu Lietuvą pasiliktų po vo
kiečiu užsibaigus karei?”

Atsirado skirtingų nuo
monių, vieni nurodinėjo, kad 
po rusu, antri — po vokie
čiu. Po diskusijų, perleidus 
per balsus, veik didžiuma 
balsų nubalsuota, kad po 
vokiečiu butų geriau lietu- 

\ viams.
Antra tema: “Ar gerai 

i pasielgė Vokietijos social
demokratai balsuodami už 
karės kreditus?"

Vieni nuosekliai gvildeno 
[ socijal-demokratų balsavi
mą už karės kreditus, kiti 
vien užsipuldinėjo ant soci- 
ial-aemokratų ir tai be jo
kių argumentų, be faktų pa
smerkė Vokietijos socijal- 
demokratus, išvadindami 
kruvinarankiais ir bomais, 
užtai, kad balsavo už karę. 
Na ir ant galo šaukia, kad 
reikia nubalsuot. Nors vie
nas draugų teisingai buvo 
prieš balsavimą pastebėjęs, 
kad neverta balsuoti, kuo
met nuodugniai neišrištas 
klausimas. Bet, kas tau! 
tas pats diskusantas, kuris 
maišė viską krūvon, sušuko 
— nubalsuot ir pritarėjų at
siradus nubalsuota, kad Vo
kietijos socijal-demokratai 
balsuodami už karę pasielgė . 
negerai. <

S. Pašulnietis.

•1

1 sušaukė susirinkimą ir nuta-; du
Į re dabar jau veikti. Raci- Į Co-operative 
niečiai lietuviai gausiai au
kauja nukentėjusiems nuo 

[ karės lietuviams. Iš Raci- 
no aukų į L. Š. Fondą jau 
niškai protestuoja.

V. L. Š. F. rašt.
St. Norkus.

PHILADELPHIA, PA.
Philadelphijos rubsiuviai 

skebauja.
Chicagoj rubsiuvių strei

kas. Policija šaudo strei- 
kierius, kemša Į kalėjimus, 
o Philadelphijos rubsiuviai 
dirba dienas ir naktis Chi
cagos rubsiuvių darbą, 
džiaugdamiesi, kad darbo 
turi į valės. Ir taip elgiasi 
Philadelphijos organizuoti 
rubsiuviai — unijistai.

Susimildami, draugai, pa
mąstykime, ką mes darome! 
Nesidžiaugkime iš kitų ne
laimių, gal už dienos kitos ir 
mus tas pats laukia. Juk 
mes atimame iš jų duoną. 
Kiek Philadelphijoj yra "ša
pų,” visos užverstos Chica
gos darbu, o darbininkai vi- 
’ką padaro pusdykiai. Aug- 
ščiausia mokestis $15.00 są
vaitėj ; žemiausia — $7.00.

Tai da vienas pavyzdis 
darbininkams, kad unijų va
dovams nerupi darbininkų 
reikalai, jiems tik rupi ge
ros algos ir su darbdaviais 
gerai šampano išsigerti.

J. K.

I

BRIGHTON, MASS.
Peržvelgdamas lapus No.

42 "Keleivio,” pastebėjau 
žinutę iš Brighton, Mass.
Labai reikia apgailestauti. Trejų metų dainininkė-de-

WAUKEGAN, ILL.

NASHUA, N. H.
Kapitalistų galvažudžiai 

šaudo darbininkus.
Spalių 18 d. įvyko didžiau- 

I sios kruvinos skerdynės tar- 
(pe streikierių, streiklaužių 
j ir milicijos. Daugybė strei
kierių tapo sužeista. Kiti 

[liko suareštuoti ir pastatyti 
i po kaucija. Kompanija pa- 
[ reikalavo dar daugiau mili
cijos streikui "malšinti."

Gatvė, kurioje įvyko susi
rėmimas, buvo visa krauju 
nulaistyta, šunįs valkiojan- 
tįs laižė ir lakė darbininkų 
kraują.

Milicija buvo taip žvėriš
ka, kad šaudė tiesiai į strei- 
kierius.

Panedėlyj, 18 spalio atsi
buvo streikierių mitingas. 
Kada pasilipo vienas advo
katas sakyti prakalbą ir lie
pė neiti ant pikietų, tuomet 
streikieriai ėmė šaukti, kad 
jus visi vadovai esate pa
pirkti, mes ėjom ant pikietų 
ir eisime, mes savo teises 
atpirksime savo krauju.

Gaila žiūrėti tik į tokią 
tvarką. St. N.

J. J. Aleksis.

MINERSVILLE, PA. 
Pagavo padegant.

Iš 25 į 26 spalio vidurnak
tyje pagavo Joną M—auską 
padegant kriaučiaus Jono 
Spūdžio šapą.

Šapa randasi ant Sumbu- 
ry gatvės, prie 2nd, užpaka
ly F. Gudeliuno karčemos, 
j po vienu stogu. Taigi besi- 
Į rengiant Gudeliunui eiti 
gult, uždarius savo karče
mą, Gudeliuno įnamis, kuris 
su juo kartu buvo, pamatė 
iš barumio, kad šapoj ugnis. 
Pribėgo prie durų, užraky- 
tos, bet per stiklą pamatė, 
kad M—auskas taiso ugnį 
prie pečiaus. Kada suriko, 
kad M—auskas viduryje, 
tas išgirdęs leidosi bėgti per 
šonines duris, per kurias bu
vo įnėjęs, matyt, su raktu. 
Bet kur raktą gavo? Kol 
kas nežinoma, gal toliau pa
aiškės, su kokiu mieriu tą 
biaurų darbą veikė vidurna
ktyje.

M—auską policija tuoj su
areštavo ir išvežė į Pottsvil- 
lės kalėjimą, neduodama jo
kios parankos užsistatyt.

Minersvilietis.

I I

WORCESTER, MASS. 
Ne ten pakliuvo, kur norėjo.

LSS. VI rajonas 16 spalių 
surengė vakarėlį su šokiais. 
Atsilankiusi į šokius tuia 
lietuvaitė M. C. pavogė mer
ginos pinigų krepšelį su pi
nigais, bet buvo sugauta ir 
atiduota policijai. Vagilka 
nėra abejonės, butų tapusi 
nubausta, bet mergina, ku
rios buvo pavogta pinigai, 
dovanojo vagilkai.

Pastebėtina tas, kad va
gilka pasisakė, jog socijalis
tų vakaran pakliuvus klai
dingai, ji maniusi, kad tas 
balius surengtas "blaivinin
kų,” bet apsigavus. Supras- 
kie, blaivininkų vakare butų 
galima vogti, ar ne keista?

tr tai jau nebepirmos va
gystės musų vakaruose, jau 
trečią syk šokiuose šįmet 
vagiliai pasižymėjo.

Kaip Šlykštus toki pasiel
gimai !

P. A. Dėdynas-

I

t

Kas mums rašoma.
Zokoninkas persigando ka

talikų darbelių.
Vienas Springfieldo, III., 

lietuvis parsitraukė nesenai 
iš ”Keleivio” redakcijos ke- 
liatą knygučių, tarp tų ir 
"Bylą Detroito Katalikų su 
Socijalistais.” Dabar tas 
žmogus mums rašo:

"Nuoširdžiai dėkoju Tam
stoms už tas puikias knygu
tes, kurias man prisiuntėt.

"Guodotina Redakcija ir 
guodotini draugai — apšvie
tos platintojai, pavelykit 
man ištarti per Jūsų laikra
štį keliatą žodžių... Mano 
amžius pasiekė jau 64 metų 
ir bus jau 46 metai kaip gy
venu šioje šalyje. Devyne
rius metus buvau čia zoko- 
ninku taip vadinamam Chri- 
stian Brothers of the Chris- 
tian Schools’ zokone. Daug 
ir kitur buvau. Trankiausi 
visur ir daug ko mačiau, 
daug ko patyriau.

"Bet kada perskaičiau ši
tą knygutę apie katalikų pa
sielgimą Detroite, tai ant 
žilos mano galvos atsistojo 
plaukai...”

BROOKLYN, N. Y. 
Streikieriai ir kunigai.

Streikavusie cukernės, ka
vinės ir muilinės darbinin
kai pralaimėjo streiką ačiū 
kunigų gudrybei ir parsida
vimui kapitalistams.

Kada streikieriai išėjo 
streikan, susirinko gatvėn 
visų tautų kunigai ir suvarė 
vėl dirbti darbininkus ir 
streikas tapo pralaimėtas.

Dabar, kurius darbinin
kus priima darban, visiems 
numuša po $1.00 algos: ku
rie gaudavo $13.00, tie be
gaus $12.00, o kurie $12.00, 
tie begaus $11.00.

Už tokią kunigų kapitalis
tams suteiktą pagalbą, kom
panijos kunigams gausiai 
atsilygino: tik tuos dabar 
priima darban, kurie prigu
li prie parapijos. Neprigu
linčius verčia prisirašyti, 
jei kurie atsisako — tie tam
pa be didelių ceremonijų už 
snrando išmesti laukan iš 
ofiso. S. N.

kad musų korespondentai 
nemoka, arba negali parašy
ti ir tokios mažos žinutės be 
klaidų. Korespondentas, ra
šydamas apie statymą na
mo, sako, kad "Vienybės” 
draugija paskyrusi tam dar
bui $700.00, o ištikrujų mi
nėta draugija paskolino tą 
sumą, o ne paskyrė.

Toliaus korespondentas 
griebiasi pliekti šv. Jurgio 
draugiją, užtai, kad viršmi- 
nėta draugija atsisakė sko
linti pinigų statymui namo. 
Čia turiu pažymėti, kad ko
kiam tai negudriam kores
pondentui pasinorėjo sukel
ti žmonių neapykanta, su- 
piudyti vienus ant kitų, kad 
nors tokiu budu pakenkti 
namo išauklėjimui. Tiesa, 
Šv. Jurgio draugija iki šiol 
iš priežasties kelių triukš
madarių neskolino, bet ant 
toliau pilnai galima tikėtis, 
kad ta klaida liks pataisyta. 
Bet jeigu tas ir neįvyktų, tai 
ar jau žmogus sveiko proto 
gali už kelius triukšmada
rius kaltinti visą draugiją? 
Reikia pripažinti, kad šv. 
Jurgio draugijoje randasi 
draugų, kurie veikia nema- 
žiaus, jei tik nedaugiaus, 

; kitus progresvviškų

LEWISTON, ME.
Sufragistės ima smuklinin

kus nagan.
Išrinkus demokratų val

džią čia išsivystė net 108 
smuklės. Po 4 mėnesių 
smuklių gyvavimo žmonių 
kišenės pasiliko veik apytu
štės. Girtuoklystė ėmė plė- 
toties su nepaprastu greitu
mu. Skurdas ir badas grę- 
sė ne vienai šeimynai.

Bet štai šiomis dienomis 8 
sufragistės (baptistės ir 
evangelikės) sumanė tuos 
doriško išgverimo urvus nu
šluoti. Jos gavo iš valdžios 
leidimą pereiti per visas 
smukles ir apžiūrėti kokioj 
tvarkoj ir švarume jos už
laikoma. Atrado didžiausią 
betvarkę. Jauni vaikai po už 
14—15 metų leidžiama į draugijų narius. Reikia kal- 
smukles gerti, girtiems duo- tinti arba papeikti ypatas, 
dama gert, kol nuo kojų nu- bet ne draugiją.

Kunigo brolis, virsta, kad tik paskutinius Keršto širdis.

F. F. Nahunchikas.

COALHURST ALTA, 
CANADA.

Darbai čia vien anglių ka
syklose, kuriose daugiausia 
dirba austrai ir vokiečiai. 
Karei prasidėjus apsigyve
no čia 5 policistai (pirmiau 
tik vienas tebuvo) ir nuo 
šiol prasidėjo Austrijos ir 
Vokietijos pavaldinių perse
kiojimas. Baisi pas anglus 
viešpatauja patriotinė nea
pykanta, vokiečiai ir austrai 
kasdien kemšami į kalėji
mus be jokios kaltės.

Čia apsigyvenę ir dirba 
kasyklose ir keli lietuviai, 
gyvenimo sąlygas turi ne
blogiausias, kai-kurie turi 
įsigyję nuosavias sodybas ir 
namus.

klamatorė.
Spalio 17 d. teko apsilan

kyti Lietuvos Sūnų ir Duk
terų Draugijos vakarėlyje. 
Tarpe monologų, dainų ir 
deklamacijų, visos publikos 
atidą patraukė trejų metų 
mergaitės pasirodymas sce
noje (gaila, kad tėvų pavar
dę užmiršau). Ta mažytė 
nustebino susirinkusius. Ji 
pasakė trumpą deklamaciją 
visai nesuklysdama ir link
telėjusi galvutę išėjo nuo 
scenos. Salėj suužė kaip 
griausmas publikos aplodis
mentai. Maniau, kad kūdi
kis nusigąs, bet ne — ji išė
jusi padainavo dainelę: 
”Kur upelis teka, šapalėlius 
neša” ir nei kiek neiškreipė 
gaidos.

Kam čia dabar priklauso 
garbė, tėvams, ar mažytei 
dailės mylėtojai?

Nuo viedro lankelis.

v

RHONE, PA.

Lietuvis nusižudė.
V. Krikščiūną, 38 m. am

žiaus, rado pasikorusį, 30 
rugsėjo, savo name, kuria
me jis gyveno.

Saužudystės priežastis —
girtuoklystė.

Palaidotas tapo Gedimino
draugi jos lėšomis ant laisvų i kraščių iki šiol tepareina 
Nanticoke, Pa., kapinių. | vienas tik "Keleivis.”

Meilės kąsnys.

OLYVIA, OHIO. .
Apie šią koloniją lietuvių 

laikraščiuose nesigirdėjo ži
nių. Yra čia keletas lietu
vių, kurie gyvena susimaišę 
su vokiečiais, nes miestelis 
apgyventas vokiečių. Iš lai-

Nanticoke, Pa., kapinių.
Elena.

Nashua, N. H.— Pasta
ruoju laiku pas mus atsira
do labai nešvarių moterų ir / 
merginų, kurios apsigyve- < 
nusios daugiausia ant High ' 
gatvės. Sulaukus nedėldie- 
nis suprašo jos jaunų vaiki
nų ir pradeda vaišyt, o pas
kui už tas vaišes reikalauja 
gausiai atlygint. Jeigu ku
ris iš atsilankiusių tokių 
vaišinimų nenori ir bando 
prasišalinti, tada apstoja 
tam tikri merginų sėbrai ir 
tokius vaikinus apmuša. 
Vaikinams patartina apsi- 
saugot, kad nepakliūtų į to
kias kilpas.

J. Yur.
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pabaigos aš da nesulauksiu? bent valandą—kitą. Tik tie
— Gali būt ramus, tėve, nereikalauja, kurie dirba 

Ir tavo anūkai nesulauks, lauke.
— Na, tai ačiū tau, vaike, i Geriausis gėrimas krikš- 

. už paaiškinimą.
jau persigandęs,

Keliatas patarimų.

— Maike. ar tu žinai, kad 
ateina jau svieto pabaiga?

— Sapnuoji, tėve.
— Nesapnuoju, vaike, ale 

pasirodė jau tikri svieto pa
baigos ženklai.

— Kokie ženklai?
— Bobos siunta.
— Kur?
— Visur.
— Aš tavęs nesuprantu.
— Tu, vaike, stataisi to

kiu mokytu, o nesupranti 
mano aiškiausių faktų. Ar
gi tu nematai .kaip vakarais 
bobos laiksto strytais. kaip 
į vuodegą įkirstos, ir šūkau
ja. kad joms duotų kokių 
ten teisių, sulygintų su vy
rais. r 
skaičiau gazietose. 
demonstraciją padarė: 
ko. 60 tūkstančių bobų 
strytais ir reikalavo 
lygių teisių su vyrais, 
tai ne aiškus ženklas, 
kad ateina svieto pabaiga?

— Aš ir maniau, kad tu 
pasakysi tokią kvailystę.

— Palauk, vaike, palauk! 
Tu mano moksliškų išva
džiojimų kvailyste neva
dink. Ir šventas raštas sa
ko, kad prieš svieto pabai
gą bobos atsisakys gimdyt 
vaikus.

— Šventas raštas nėra 
joks mokslas, tėve, ir apie 
tokius dalykus, kaip svieto 
pabaiga, jis nieko nežino.

— Bet vistiek, vaike, pa
baiga bus.

— Suprantamas dalykas, 
tėve, kad gyvybė turės kada 
nors ant žemės išnykti: bet 
tai nedėlto. kad moteris rei
kalauja sau žmogaus teisių, 
bet dėl visai kitokių priežas
čių.

— O kokios tos priežas- 
tįs?

— Svarbiausia priežastis, 
kokią mokslas permato, tai 
žemės užšalimas. Kaip vi
si jau žino, šiandien musų 
žemę šildo saulės spinduliai. 
Apie žemės vidurį, kur tų 
spindulių puola daugiau, te
nai visuomet šilta, net žie
mos nėra; tuo tarpu apie že
mės galus, kur saulės spin
duliai mažai žemę tesiekia, 
tenai veik visuomet viešpa
tauja žiema. Šitas faktas, 
tėve, ir parodo, kad žemės 
šiluma priklauso nuo saulės. 
Ir ne vien tik šiluma, bet 
šviesa taip-pat. Kada žemė 
atsisuka gyvenama musų 
vieta nuo saulės šalin, pas 
mus tuomet būna naktis. 
Taigi jei saulė šiądien už
gęstą, ant žemės užviešpa
tautų amžina naktis, o nuo 
šalčio viskas pavirstu i le
dą. Butų svieto pabaiga.

------ y.  o   v ~ ~ .

0 Ne\v Yorke, kaip 
jos net 

sa- 
į ėjo 

sau 
Argi 

vaike.

Kada prisieina duot ko
kius nors patarimus žmogui 
link jo sveikatos užlaiky
mo. visada prisieina skaity
tis su jo medegišku stoviu 
ir aplinkybėmis, iš kurių jo 
negalima lengvai prašalinti. 
Juo žmogus turtingesnis, 
tuo daugiau progų yra jam 
išpildyt bile kokius patari
mus. Geriausi patarimai 
nueina ant nieko, jei žmo
gus neįstengia išpildyt juos. 
Turėdamas tai omeny j aš 
ir išreiškiu čia vos keletą 
tokių patarimų, kurie turi 
didelę svarbą ir tuo pačiu 
laiku gali būt visų išpildy
ti.

Valgyt reikia dienoj tik 3 
kartus. Musų kūnas nėra 
subudavotas dėl nuolatinio 
valgymo: pilvas yra užtek
tinai didelis ir jei 3 kartus 
dienoj lieka pusėtinai pri
pildytas, kunui maisto už
tenka. Vietos užtektinu- 
mas pilve parodo už viską 
geriau, kad iš sykio reikia 
privalgyt ir nekimšti mais
to nuolatos. Tankus valgy
mas neleidžia užlaikyt bur
nos švariai, nes 
maisto gabalėliai 
maitinasi burnoj 
mikroorganizmai, kur jiems 
taip lengva patekti. Dantis 
nuo pūvančio burnoj ir jų 
tarpuose maisto ir mikroor
ganizmų gadinasi. Paval
gymas ir tuoj burnos išmaz- 
gojimas yra geriausis daly
kas ir galimas tik tuomet, 
iei mes valgome dienoj ne- 
‘ kaip 3 kartus.

Ir Tankus valgymas erzina 
gyvybė, ant kūno gilis ir jos turi iš- 

daugiau syvų, negu 
retame valgvme. Iš to seka

*

DAINA.Japonai maino
savo nuomonę.

Rublio kursas labai 
nupuolė. (Iš liaudies motyvų). 

Inksto, suka baltos gulbės, 
Virš galvelės mano, 
Muša sparnais, ore švaistos, 
Skraido sparčiau vėjo...

— ————— ———— —% —■ - ——------------------

Aš buvau tynom, vestuvėm, baliam »r 
Į kasdieniniam vartojimui tai 
čystas vanduo. Sveikesniu 
gėrimo niekas nesugalvos 
padaryt.’

Prieš valgį rankas visada 
reikia gerai nusimazgot ne- 
todėl, kad jos nešvariai iš
rodo, o todėl, kad ant jų ga
li susirinkti džiovos, karšt
ligės ir kitokių bakterijų ir 
žmogus gali užsikrėsti.

Maudynė yra geru daik
tu. nes musų oda išmeta iš 
kūno dalį liekanų ir jos turi 
būt nuvalytos, kad oda ir 
toliau galėtų varyt savo 
darbą. Beto. ant odos susi
renka visokios bakterijos ir 
laike susižeidimo gali atne
šti apverktinas pasekmes. 
Čysta oda ir vysti apatiniai 
drabužiai yra geru apsisau
gojimu nuo pavojaus laike 
susižeidimo.

Akis, nosis ir ausis visa
da turi būt švarios ir pa
skirtais laikais išmazgotos, 
šie organai lošia svarbią ro
lę, todėl mažiausis negeru
mas su jais turi nuvesti 
žmogų pas daktarą.

Darbas yra kiekvienam 
reikalingas, tik 
persidirbt.

Reikia stengtis 
savyj linksmumą 
mą.

nereikia

A a-' Pinigai turi taip-pat savoJaponų laikraštyje _ _
mato” mes randame straip- ’ kainą?'kaip~ir kiti "daiktai, 
snį, kur reikalaujama griež- — - - -
tos dabartinės politikos at-' 
mainos: "Per sutartį su
Anglais, Japonija atsidūrė 
tokiam keistame padėjime, 
kad yra priversta drauge su 
Rusija, Francija ir Italija 
prisidėti prie sunaikinimo 
Vokietijos bei Austrijos. 
Bet dabar atėjo laikas, ka
da mes turime išsiliuosuoti 
iš šito padėjimo, į kurį mus 
įstūmė diplomatijos sąry
šiai. Mes neprivalome tatai 
daryti aklai ir be apmąsty
mo. Dabartiniai valstijų 
sąryšiai negalės pasilikti po 
karės. Ši Europos karė ro
do vis aiškiau, kad vokiečiai 
ir austrai liks galutinais lai
mėtojais. Negalima tikėti, 
kad sąjungiečiai kada nors 
galės atsikvėpti. Beje, sa
koma Italijos prisidėjimas 

: išgelbės rusus nuo sunkaus 
sumušimo Galicijoj. Bet tai 
yra labai paviršutinis spren
dimas. Gal manoma dar 
mums įkalbėti, kad Amerika 
pagelbės atplėšti vokie
čiams ir austrams laimėji
mą? Bet Amerika visai nė
ra Vokietijos priešu.

„Teisybė, kad italai su mi
lijonu žmonių yra įsiveržę 
į Austrijos ribas. Bet kaip 
vokiečiai į juos atsisuks, tai 
sumuš juos taip kaip sumu
šė rusus. Vokiečiai yra pa- 
sirįžę kovoti, kol laimės, dar 
metus, o jeigu reikėtų dar 
du ir tris. Argi sąjungie
čiai galės taip ilgai išturėti? 
Kaslink pinigų ir karo prie
taisų. tai sąjungiečių stovis 
yra daug blogesnis, negu 
vokiečių ir austrų. O ka- 
riumenės dvasia ir žmonių 

'jėgos sąjungiečiuose jau 
dabar baigiasi. O gal lau- 
kia milijonų anglų kariume- 
nės? Angių kariumenės iš 

į rišo yra daugiausia du mili
jonu, tai jie negal atmainy
ti rusų, francuzų ir italų pa
dėjimą. Bet ištikro anglų 
kariumenė yra daug men
kesnė, negu kaip anglų val
džia sako. Jie turi nedau
giau 500.000 vyrų, kurių tik 
vieną mažą dalį tegal pa

skirti užsieniui.
„Jeigu kas mano, kad An- 

. glija busianti sąjungiečių 
i išgelbėtoja, tai yra tik 
i svajonės sugedusių smege
nų. O jeigu karė baigtųs 
nei vieno nei kito nuveiki- 

įmu, ištikrujų tai ne butų 
anglų nuopelnu. Bet diplo
matiški sąryšiai yra tokie, 
kad anglai ris dėlto kalbės 
didžiausi žodį, o tiems, ku
rie daugiausiai atliko ir 
kentėjo, taps blogiausiai at
lyginama. Tų valstijų sto
vis bus geriausias, kurios 
bus menkiausiai veikusios. 
O mes sėdžiame ir žiūrime į 

į tat atviromis akimis. Žmo
nės bei valdininkai susirū
pinę kalba apie dalykus, ne
žinodami ir ką bedarius. 
Bet drąsi, tvirta valdžia ne
pasitenkina tuščiais spėlio
jimais. Kiekvienas aiškiai 
mato, kad trumpu laiku lig- 
šioliškosios užsienio politi
kos linkmė griežtai reikės 
užbaigti. Nesą laikas tam 
jau vra prinokęs.”

„Dab.”
Vadinas, tas laikraštis no

rėtų, kad Japonija atsimes
tų nuo Anglijos, o paduotų 
Vokietijai ranką, nes jam; 
rodos, kad ji bus pergalėto
ja. _____

Tatai galima sakyti ypač a-
pie popierinius pinigus. Po- Baltos gulbės, jaunos, gražios,
piera turi užrašą „100 rub- Plunksnos šilku žiba;

ilių,” po teisybės-gi neturi Smarkios akįs perlu mirga, 
tokią aukštą vertę. Bet ji Šviečia tamsią naktį, 
imama už 100 rublių dėl to, į Laksto, suka baltos gulbės, 
kad jos išleidėjas, valstybės i Drumsčia ore tylą, 
bankas, žada, pareikalavus, Aplink jas vėjalio bangos

Ošia, šniokščia tyliai...
O jus gulbės, baltos gulbės, 
Neskrajokit smarkiai, 
Apsistokit, nebesukit 

|Virš galvelės mano!
Į Jūsų akįs kaip ugninės, 
I Širdį mano veria,
Jūsų plunksnos, kaip šilkinės, 
Jaunas mintis vaiko.
Aš ne paukštis, skrist nemoku, 
Aš jus nevaikysiu,
Mano dvasios sparnai skausmo 
Sunkaus vargo lieti...
Lėkit, skriskit, vėjus vykit, 
Už jūrių marelių. 
Nusileiskit mano tėvo 
žaliame sodely j.

i

Tenai rasit sodželkėlę 
Vandens krikštolinio, 
Ten pas seną bakūžėlę. 
Kur kvietkeliai žydi...
Ten gegužės ankstų rytą 
Raiboji gegutė
Tame sodne vis kukuoja, 
Skausmus numalšina.
Lėkit, skriskit, baltos gulbės, 
žaliam vyšnių sodne 
Apsistokit, nebesukit 
Virš galvelės mano...

Merkynės Vaidyla.

ją visada į auksą apmainyti. 
O auksas turi maždaug vi- 

j sur ir visada tą pačią kainą, 
i Valstybės bankas už tai tu-i 
' ri turėti pas save daug auk-; 
įso.

Pagal rusų įstatymus ra
išų valstybės bankas, norė
damas išleisti iki 600 milijo
nų rublių popierinių pinigų, 
turi prie savęs turėti ma

išiausia už pusę, taigi už 300 
milijonų rublių aukso. Jei- 

i gu jis nori išleisti už dar 
daugiau kaip 600 milijonų 
rublių popieriniais pinigais, 

i tai turi turėti už visą sumą, 
kuri pereina 600 milijonų,] 

! auksu.
Rusų valdžia šitą įstaty

mą griežtai pildė ir taip jos 
pinigai užsienyje maždaug 
turėjo tą pačią vertybę, — 
kursą — dargi rusų-japonų 
karės bei revoliucijos lai-'išvystvt 

ir gyvu- 
Bet kaip linksmas ir 

gyvas jus nebūtumėte, su
rūgę draugai gali suraugiu- 
ti ir jus, todėl draugaukite 
tik su tokiais žmonėmis, ku
rie nenuskęsta nusimini
muose, kurie moka šypso
tis net didžiausioj bėdoj, ku
rie turi entuziazmo ir drįs
ta liuosai manyt. Šalinki- 
tės pesimistų, t. y. žmonių, 
kuriems pasaulė išrodo pu
vėsių bačka. Kokiame pa
dėjime nebūtumėte, visada 
turėtume viltį sulaukt ge
resnės ateities.

Susilaikykite nuo piktu
mo, nes jo pasekmės visados 
blogos.

Medicinos studentas A.M.

karės 
kais.

Bet 
dien. 
valstybių pinigu kursas že
mesnis negu taikos laikais, 
bet rusų rublio kursas visai 
žemas, dargi prie Rusijos 
sąjungiečių. Taikos laikais 
Paryžiuje galėjai už 100 ru
blių gauti 266 frankų, da- 
bar-gi tik 183 frankus. 
Kursas pamažu ėjo vis že
myn. Anglijoje galėjai gau
ti taikos laikais už 93 rub
lius 10 svarų sterlingu. Nuo 
sausio mėnesio iki visai ne
senai reikėjo už 10 svaru 
sterlingų duoti jau 115 rub
lių. o pastaraisiais laikais 
jau 155 rublius! Matyt ir 
čia kursas labai nupuolęs.

Bet ir pačioje Rusijoje 
galima labai pajausti pini
gų atpigimą, būtent visuoti
noj brangenybėje. Brange
nybė Rusijoje ne dėlto, kad 
pritruktų maisto dalykų, 
bet dėl blogai organizuoto 
susinešimo, o labiausiai dėl 
atpiginimo rusų pinigų, ką 
aiškiausiai parodo faktas, 
kad rublio kurso svyravi
mai eina greta su brangeny
bės svyravimais.

Kame priežastis vis la
biau mažėjančiojo rublio 
kurso? Viena, gal svar
biausia priežastis yra tame, 
kad rusų valdžia nukrypo 
nuo savo įstatymo, išleisda
ma daug daugiau popierinių 
pinigų, negu turėjo aukso.

O nepergeriausias Rusijos 
kreditas, dėl rusų nepasise
kimų karės laukuose darosi 
vis dar blogesniu. Patsai ru
sų kreditinės kanceliarijos 
direktorius visai nesenai 
viešai paskelbė, jog rublio 
kurso mažėjimas didžia da
limi priguli nuo „laikų” ru
sų nepasisekimų karės lau
kuose. O šitiems „laiki
niams” nepasisekimams vis 
augant, rublio kursas dar 
labiau mažėjo net sąjungi
ninkų biržose Paryžiuje ir 
Londone.

Kaip rašo „Novoje V re
mia.” visos valstybės kasos 
labai prašomos auksą su
traukti. Auksiniais pini
gais nebeturi būt mokama. 
Kad „aukso žvejyba” butų 
gausesnė, kasų asistentai 
gauna už kiekvieną 1,000 
rublių surinktų auksinių pi-

— Matai, vaike, ir tu pri
pažįsti. kad svietas gali pa
sibaigti.

— Bet tai ne dėl moterų
judėjimo, tėve. Ir šita pa
baiga neįvyks da taip grei
tai, kaip tu. tėve, manai. 
Saulė švies da milijonus me-' 
tų. pakol ji atauš ir užtems. 
Ir tas užšalimas neįvyks 
taip staiga, bet eis taip po 
valiai, kad žmonės to nė ne-. 
jaus. Visi gyvi sutvėrimai l 
pradės po valiai traukties iš 
šiaurės ir pietų arčiaus prie 
ekvatoriaus, kur daugiau. daugiau, 
bus šviesos ir šilumos. Ir Tankus 
taip po valiai g 
žemės išnyks, kad ir jausti •dirbt __.o_
ji to nejaus. retame valgyme. Iš to seka

— Na. jei tu taip daug ži- arba jų pailsimas ir nega
nai. vaike, tai pasakyk man.' nėtinas syu išdirbimas 
argi be saulės žmonės nega- i ateityj, arba išdirbimas 
lėtų apsieiti? j tiek syvų, kad jie pasidaro

— Ne, tėve. Be saulės bu-: kenksmingais. . Kad nepa-
’ • • ; miršt, aš prirodinėjimus nu

traukiu ir patariu maitintis 
reguliariškai, t. y. 3 kartus

Į dienoj.
Burnos ir dantų mazgoji

mui reikia vartot hydroge- 
rią peroxidą (hydrogen pe- 
roxid arba hvdrosren dio- 
xid), nes jis neturi mažiau

sio nuodingumo, išvalo bur
ną nuo visų nereikalingų 
medegų ir laiko dantis bal
tus ir švarius. Bonkutės už 
10c. žmogui gali užtekti visą 
savaitę ir ilgiau.

Visuomet geriau nedaval- 
gyt, negu persivalgyt, bet 
badauti nereikia. Pienas, 
sviestas, suris ir kiti pieno 
produktai yra geras mais
tas visiem kiek 
g’įsiem 
pienas yra 
maistu 
žmonėm, 
mėsos, bet nedaug, 
šiai pratintis valgyt įvairias 
daržoves ir vaisius. Bulvės, 
žirniai, pupytės (binzai). 
ryžiai ir panašus daiktai tu
ri užimti svarbią vieta, nes 
jie pigesni už mė-ą. o nau
dos juose daug ir mažiau 
pavojingi sveikatai.

Miegas turi būt paskirto
se valandose ir tęstis 8 va
landas paroj. Geriausiai 
mdt 10 vai. vakare ir keltis 
6 vai. ryte. Silpni žmonės 
reikalauja 9 ir 10 vai. mie
go.

Tyras oras yra tikras 
sveikatos šaltinis, todėl nie
kad nereikia uždaryt langų. 
Velyk šilčiau apsirengt ir 
apsiklot. jei vėsu, bet langai 
turi būti visada labiau ar 
mažiau atdari.

Nors ne visi, bet didžioji 
dalis žmonių, turi pasivaikš
čiot tyrame ore kas diena

tų amžina naktis ir neišpa- 
akytas šaltis.

— Aš tą suprantu, vaike, 
bet nuo tamsos žmonės gali 
įvesti lektriką. o nuo šalčio 
apsivilkti Kaipgi dabar 
mes žiemą gyvenam? Lie
tuvoj va kokių šalčių būna, 
kad verdantis vanduo užšą
la. bet žmonės apsivelka kai
liniais ir gyvena.

— Be saulės, tėve, negalė
tų niekas gyventi, nes nebū
tų vandens; toliaus, be sau
lės šviesos ir šilumos nega
lėtų augti augmenis. Jeigu 
žmonės ir galėtų mechaniš
ku budu savo namus apšvie
sti ir sušildyt, tai jie maisto 
neturėtų, neturėtų ko ger
ti. Juk su elektros pagalba 
laukų neapšviesi ir neapšil- 
dysi.

— Tas, vaike, tai niekis. 
Jeigu vandens nebūtų, tai 
žmonės galėtų alų gerti. Be 
bulvių taipgi nesunku apsi
eiti. Aš, vaike, galiu gyven
ti ant vienos mėsos. Dėl ma
nės augmenų gali visai ne
būti.

— Matai, tėve, kiek pas 
tave proto! Jeigu vandens 
nebus, tai iškogi tu padary
si alų? Jei augmenų nebus, 
iš kur tu imsi mėsą?

— Karvę galima papiaut.
— Bet. kaipgi karvė galės 

■ gyventi, jei nebus jai mai
sto? Juk ji minta augme
nimis.

— Jes, Maike, dabar aš 
matau savo klaidą. Bet jei
gu tu toks gudrus, vaike, tai 
pasakyk tu man, kada tas 
bus?

— To niekas tikrai negali 
pasakyti, tėve. Gali būt, 
kad milijonai metų da pra
eis, pakol saulė užšals.

— Tai tokiu budu svieto

užsilieka 
ir jais 
visokie

I

žiūrėsime, kaip šian- 
Visų kariaujančiųjų

Kare pasibaigs 
pavasarį.

nors suau- 
žmonėm. Šviežias 

pageidaujamu 
visokio amžiaus 
Reikia valgyt ir 

Geriau-

Jonas Kalnietis iš West 
Hanover, Mass., gavo nuo 
savo moteries sekantį laiš
ką iš Yaroslavo:

”Keturios sąvaitės kaip 
išėjau iš Suvainiškio mieste
lio. Mes važiavom su broliu 
Petru. Jisai buvo išvarytas 
su arkliu pozicijų kasti. Ar
klys buvo jam duotas iš val
sčiaus. Tad jisai atvažiavo 
ir paėmė savo moterį ir ma
ne; visi nuvažiavom į Nau- 
jarygę (Friedrichstadtą). 
Bet ir tenai turėjom eiti po
zicijų kasti. Tenai pragy
venom pusantros sąvaitės ir 
vėl reikėjo toliau važiuoti. 
Ant stoties susitikom seserį 
Uršulę. Buvo prirengti 
trukiai, kurie visus pabėgė
lius vežė dykai. Mudvi su 
sesere išvažiavom, o brolį 
privertė pasilikti Naujari- 
gėj. Važiavom visą savaitę 
iki apsistojom Yaroslavo. 
Visą dieną išbuvom vagone, 
dabar apgyvendino daržinė
je. Žmones paskirstė šiaip: 
katalikus sau. liuteronus 
sau, o rusus taipgi atskirai. 
Apie mus rūpinasi, bet per 
daugumą pabėgėlių, negali 
taip urnai visus apžiūrėti. 
Gyvenimą duoda dykai, 
taipgi duoda sykį į dieną 
valgyti. Viskas butų gerai, 
bet ką darysi, kad gyvenam 
kaip ubagai. Nors ir duoda 
valgyti, kitą kartą ašaros 
bįra, negali ir valgyti. La
bai blogai, kad nemokam 
kalbos, nes kitaip čia nekal
ba, kaip tik ruskai. Kur tė
vas ir kiti giminės gyvena, 
nežinau, nes visi išsiblaš- 
kėm į įvairias puses.

„Linkėdama viso labo šir
dingai sveikindamas,

„Jūsų moteris Emilija.” rimui jau netinka.

i

„Karė galės pasibaigti tik 
'apie pavasarį.” Tokią nuo
monę išreiškęs Associated 
Press korespondentui vie
nas augštas Vokietijos val
dininkas. O koresponden
tas sako, kad šito valdininko 
nuomonė, tai nuomonė veik 
visos oficijalės Vokietijos.

Užklaustas, kuomi jis re
miasi, kad karė pasibaigs 
pavasarį, tas valdininkas at
sakė, kad apie tą laiką ang
lai bus priversti apleisti 
Dardanelius ir persitikrins, 
kad toliaus kariaudami jie 
nieko negali laimėti. ”Vaka- 
ruošė dabar mes laikom sti
priai fortifikuotą sieną,” sa
kė kaizerio atstovas, „ir to
kią pat sieną tuojaus turėsi
me rytuose arba Rusijoj. Už 
šitų sienų mes galim sėdėti 
ir nebijoti didžiausių sąjun
gininkų pastangų per musų 
eiles prasilaužti. Ir kada 
anglai visa tai aiškiai pama
tys, jie pradės taikyties.”

Toliaus korespondentas 
patyrė, kad Vokietija reika
laus sugrąžinimo visų jos 
kolonijų ir gali būt, kad no
rės pasilaikyti sau Belgiją. 
Pirma vokiečių buvo mano
ma pasilaikyti ir riša užka
riautą Francuzijos ruožą, 
bet dabar ta mintis esanti 
jau nupuolus. Bet užtai vo
kiečiai esą pasiryžę reika
lauti iš sąjungininkų milži
niškų mokesčių. To jie rei
kalausią ne tiek dėl to, kad 
padengus savo karės išlai
das, kiek dėl to, kad apsi
saugojus ateityje nuo už
puolimo. Vokietijos priešai, 
turėdami mokėti didelę jai 
kontribuciją, neturės pini
gų ginklavimuisi.

Kaip Vokietija žiuri į 
Lenkiją ir Lietuvą, kores
pondentui nepasisekė tikrai 
sužinoti. Jis patyręs tik 
tiek, kad Vokietija niekados 
nesutiks atiduot lietuvių ir 
lenkų žemes Rusijai, bet ar 
ji norės pasidalyti jomis su 
Austrija, ar sutverti iš jų 

būt daroma kiekvienuose daug neturėjo, negalima ti- j nepngulmmgą valstybę, tai 
namuose. Kuošaltesnis van- kėties, jog rusų valstybės nežinia. 
duo, tuo geriau išvalo orą. banko aukso storis per tai - 
Bet paskui tas vanduo gė-įžymiai pasigerįs.

Pastatytas ant stalo uz- 
bonas arba kibiras šalto 
vandens sutraukia negerus, 
gazus ir puikiai išvalo kam- nigų 2 nuošimčiu. Kadangi 
bario orą. ypač kur miega rusai vidurinėje savo pinigu 
daug žmonių. Tas turėtų apyvartoje aukso niekada;

Bevielinis telefonas yra
”Dab.” didžiausis iš visų stebuklų.



Chicagos Rubsiuvių 
Atsišaukimas.

IS AMERIKOS. I «* uždėta juoda akis
1 zv Al rzv 2 2___į Pajieškau sesers Jievos Jenulienės,r 3 j 1CSKO1 I m<ll Suvalkų; gub, Mariampolės pav, 

• * Barbienskio gmino, Azukles (Asju-
_ klės) kaimo. Turiu svarbų reikalą.

Draugai!
Jums, turbut, jau yra ži

noma, kad Chieagoj randa
si apie 20,000 rubsiuvių ant 
streiko, kurių tarpe yra a- 
pie 800 lietuvių. Jau antras 
mėnuo, kaip tęsiasi musų 
sunki kova, o pabaigos da 
visai nesimato.

Policija ir kompanijų pa
samdyti valkatos skaldo 
galvas streikierių be jokio 
pasigailėjimo, neaplenkda
mi moterų nei merginų. Nė
ra tos dienos, kad streikie
rių kraujas neaplaistvtų 
Chicagos gatvių. Neapsiei
ta ir be žudymų. 26 dieną 
spalių likos nušautas musų 
draugas streikieris Samue
lis Kapper, keli buvo sun
kiai sužeisti, o kiek vaikš
čioja su sulaužytais bei pa- 
mėlnavusiais šonkauliais, 
tai sunku ir skaičių sužino
ti.

Uoliai darbdavių naudai 
besidarbuodama Chicagos 
policija šiame streike paro
dė visą savo žvėriškumą.

Nors kova yra sunki, bet 
mes laikomės tvirtai ir turi
me vilti, kad pergalė bus 
musų pusėje. Tik nelaimė 
tame, kad Chicagos rubsiu- 
viai, kaip ir visi darbinin
kai, mažai turėjo centų su- 
sitaupinę ir daugeliui jau 
dabar badas akvsna žiuri.

Draugai, be jūsų pagalbos 
mums kas kartas darosi vis 
sunkiau ir sunkiau šioje 
kovoje laikvties. Todėl at
sišaukiame i jus, draugai 
darbininkai, 
jūsų ištiesti 
rankas. Jei 
dedant, laimėsime, 
jums bus geresnė proga sa
vo darbo sąlygas pagerinti. 
Atminkit, kad musų laimėji
mas reiškia jūsų laimėjimą. 
Jei mums dabar padėsite — 
o žinome, kad padėsite — tai 
mes jums padėsime pana
šiame reikale.

Aukas siųsdami pirkite 
money orderi vardu: P.Gal- 
skis, o laišką su pinigais sių
skite šiuo adresu:

J. Vaišvila. 1683 Mihvau- 
kee avė., Chieago, III.

Atjaučiančių musų kovai 
laikraščių meldžiame ši at
sišaukimą perspausdinti.

Komitetas:
P. švelnis.
J. Kalikauskas, 
A. Ripkevičia.

I

SKERDYNĖ TARP AMS
TERDAMO LIETUVIŲ.
Vienas musų skaitytojas 

prisiuntė iš "Amsterdam 
Evening Record" iškarpą, 
kur plačiai aprašoma Ams-

I terdamo lietuvių skerdynė, 
Įvykusi nedėlioj tarp Ken- 
nedy avė. ir Washington st., 
apie 9 valandą iš ryto. Tarp 
kitako anglų laikraštis ra
šo:

"Šitas atsitikimas turėjo 
būt pasekmė subatos nak
ties paleistuvavimo (de- 
bauch). Dėlko kilo ginčai, 

'sunku buvo patirti. Polici
jos teisme panedėlio rytą 
tik tiek paaiškėjo, kad Grin
dės (gal Grinius? Rd.) turė
jo dideli lenktini peili. Ka
da vyrai susimaišė mušty
nėse, jisai tą peili išsitrau
kė ir užpuolęs SermulĮ (gal 

;Samuli? Red.) subadė bei 
apdraskė jam galvą. Te- 
čiau Sermuliui pasisekė iš 

; Grindės rankos peili išsukti 
•ir tuomet jau buvo jo eilė 
' piaustymui. Jisai ardė savo 
i priešininkui kaklą patol, pa
kol jisai pasidarė jau kaip 
žalias stoikas ir liuosai 
plaukė kraujas. Sermulis 
supiaustė Grindės ir nuga
rą, bet per drapanas kūno 
nesužeidė.”

Pribuvus policija suėmė 
juos abudu. Grindės pas
kui buvo nuvežtas ligonbu- 
tin, o Sermuliui galvą sulo
pyta kalėjime. Abudu išro- 
dę, kaip iš karės lauko. Ser
mulis buvo nubaustas 830.

i

ir meldžiame 
savo pagelbos 

mes, jums pa
tai ir

NASHUA KOMPANIJOS 
ATMETĖ STREIKIERIŲ 

REIKALAVIMUS.
Nashua, N. H — Bandy

mas sutaikyti Nashua strei
ką nepasisekė. Riebios 
kompanijos alkanų darbi
ninkų reikalavimus atmetė. 
Streikieriai reikalauja 15 
nuošimčių daugiau algos, 
nes už tiek, kiek iki šiol 
jiems buvo mokama, jie ne
gali pragyventi. Daugeliui 
vyrų buvo mokama tik po 
$o.00 savaitėj

Nelabai senai Bridgepor- 
10, Conn., lietuvių klebonui 
kun. Pankauskui buvo pada
ryta didelė juoda akis. Ir 
jam tai padarė, kaip jis 
•.virtiną, socijalistas.

Buvo taip:
Bažnyčios svetainėj buvo 

surengtos kunigo prakalbos 
aukoms rinkti. Apskelbi
muose buvo kviečiami visi 
lietuviai ir net svetimtau
čiai. Ir prisirinko visokių 
žmonių. Laike prakalbų 
kun. Pankauskas atsistojo 
ties durimis salės koridoriu
je ir visą laiką šnekučiavosi, 
kas norintiems klausyties 
prakalbų, suprantama ne
galėjo patikti. Todėl Pijus 
Petrauskas, vienas žymes
niųjų vietos lietuvių socija
listų, atsistojo ir priėjęs 
prie durų norėjo jas užda- 
ryt, kad kunigą tokiu budu 
palikti lauke.

Bet kaip tik Petrauskas 
siekė prie durų, kunigo šali
ninkai užstojo jam kelią. 
Prasidėjo ginčai ir triukš
mas. Kunigo šalininkai su
šuko, kad mest socijalistą 
laukan, nes čia esą tik kata
likų prakalbos. Petrauskas 
rodo jiems apskelbimus, kad 
į šitas prakalbas buvo kvie
čiami ne katalikai, bet visi 
lietuviai. Bet parapi jonai 
to nepaiso, ’užia ir gana. 
Prišoko ir kunigas Pankau
skas. Šitam sumišime kuni
gui kažin-kas ir „užtepė.” 
Ir "užtepė” taip, kad pajuo
do visa akis ir aplinkui iššo
ko mėlini guzai. Kas taip 
šventą kunigėlio ”feisąn 
"pafiksino," niekas tikrai 
nežino, bet kunigas sako, 
kad ji sumušė socijalistas 
Petrauskas. Katalikai jį 
tuojaus apstojo ir sulaikė, o 
kunigas pašaukė . telefonu 
policiją ir Petrauką arešta
vo.

Paskui ilgą laiką kunigas 
nešiojosi juodą akį.
Iš "Bridgeport Telegram.”

Pajieškau Prano Jurevičiaus, vadi- ji pati lai atsišaukia arba kas ją ži
nąs Frank Yurevich, iš_ Kibartų mie- no meldžiu pranešti. (46)

. Juozas Laukaitis,
665 W. Saratoga st, Baltimore, Md.

stelio, Suvalkų gub. Apie 30 metų 
Amerikoj. Girdėjau, kad dirba mai- 
nose ir yra "formanu,” ir Augusto 
Musevisko. Turiu svarbų reikalą, 
malonėkit pats atsišaukti arba kas 
juos žino meldžiu pranešt šiuo adre
su: (46)

Julė Auskaičiutė-Klemencienė,
97 St. James Rd., West Croydon, 

England.

i

Pajieškau dėdžių Jono ir Juozapo 
Ignatavičių iš miesto Raseinių, Kau
no gub. Pirmiau gyveno Bayonne, 
N. J. Kas žinot ar patįs malonėkite 
atsišaukti. (45)

Antanas Ščepavičius,
420 Grand Avė., Hew Haven, Conn.

EXTRA LIETUVIAMS.
Parsiduoda tabakinė farma.

Naujas 6 kambarių namas, 12 ak
rų žemės, 3 kiaulės, 12 vištų. 10 mi
nučių ėjimo iki karo, 25 minutės iki 

‘ gelžkelio stoties, šalę kompanijos 
i lauko. Tabako darbas nuolatos. Ne
privalote praleisti nepasinaudoję, nes 
nevisada pasitaiko taip gera proga.

Juozas Norbutas. (44)
East Granby, Conn.

i
Į

LIET. DARB. BROL. PA9ELP. 
DRAUGYSTĖ, COURTNEY. PA.
Valdyba:

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

Kirstukas — fin. sekretorius, 
1205 Cresty avė, Charleroi, Pa, 

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

Su visokiais Draugystės reikalais 
reik kreiptis šiuo adresu:

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

D.

B.

V.

Pajieškausavo vyro Antano Stan
kevičiaus, jis paliko mane su dviem 
vaikučiais du mėnesiai atgal. Paei
na iš Kauno gub, Šiaulių pav,; mažo 
ūgio, juodbruvas, apie 28 metų se
nas. Kas žinot jį malonėsit pranešti, 
arba pats lai atsišaukia, kitaip busiu 
priversta su policija jieškoti.

Mart. Stankevičienė,
142 Washington st, Peabody, Mass. ■

Pajieškau dėdžių: Klemento Alek- 
sariau ir Ignaco Norušaičių, Kauno 

|g, Šiaulių pav, Joniškės parap, An- 
driušiunų kaimo. Jie patįs malonės 

' atsišaukt arba kas apie juos žino 
į meldžiu pranešt. (46)

Jonas Mankus,
P. O. BOX 118, Sunderland, Mass.

Gera proga lietuviui.
Parsiduoda čeverykų storas už pu

sę kainos. Geroje vietoje, tarp Lie
tuvių ir lenkų, biznis išdirbtas per 
29 metus. Jeigu turi 300 dolerių, 
tuojaus atsišauk dėl platesnių žinių 
į drabužių krautuvę pas (45)

S. MORK1S.
719 Main str, Cambridgeport, Mass.

Pajieškau brolio Ar.ufro Kacevi- 
čiaus; Kauno gub., ir pav., Krakių 
parap., Pakarklio kaimo. Malonėkit 
atsišaukti pats arba kas jį žino mel
džiu pranešti, busiu už tai dėkinga. 

Marijona Gaučienė,
124 E. Dela Avė., Burlington, N. J.

Pajieškau pusseserių Elzbietos ir 
Onos Vaiškoraičių, Kauno gub, šau
lių pav, Papilės parap. Dusų kai
mo. Aledienė, girdėjau, gyvena Wa- 
terbury, Conn. Kas apie jas žino ma
lonėkit pranešt, arba pačios atsišau
kit.

Marijona Lipskaitė,
F. O. BOX 146, Great Neck Sta., N.Y.

Pajieškau Povylo, Petro ir Bronis
lovo Ainorių, Megonių kaimo, ir Juo- 

I z?po Davi«.!onio, Vitoldovo miestelio, 
visi Kauno guu. Jie patįs lai atsi
šaukia, arba kas apie juos žino mel
džiu pranešti.

Selvestras Čižiunas,
25 Hannagau st., Lavvrence, Mass.

Pajieškau sesers Onos Urbanavi- 
čiukės, po vyro Jaunienės, gyveno 
po No. 917 33rd st., Chieago, III. 
Ji pati lai atsišaukia arba kas apie 
ją ką nors žino, malonėkit pranešt, 
nes turiu labai svarbų reikalą.

Petras Urbutis, (45)
81 Pearl st., Chelsea, Mass.

EXTRA PARDAVIMAS.
Williamsburge, 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.

Parduodame visokius namus, lotus, 
farmas, dirbtuves ir krautuves. Par
siduoda kelios grosernės, kendžių sto
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,

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 užžiurėtojaa,
J. P. Shepetis, 702 E. 5th str.

Dės Moines, lova. 
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, 409Vs E. Locuat 
str. Dės Moines, Iowa. Kiekvieną 
antrą nedėldienį mėnesio.

kompanija 
anglius už 
pačią kai- 

(44)

N. Y.

PALAIMINTOS LIETUVOS 
DRAUGYSTĖ,
Chieago, 11L

Vaidyba:
Prezidentas

663

------------------------------------------ j
Pajieškau dėdės J. Keblerio ir1 

draugų E. Kasparavičiaus, P. Gusto, 
V. Gusto, A. Kucino. Kas apie juos t 
žino, arba patįs malonėkit atsišaukti. I

Jonas Kucinas, '8127
180 Chateaugay st, Montreal, 

Canada.
___________________________________

Bružo; 
Taurą
jį žino 
svarbų 

(44)

Pajieškau savo draugo Jono 
Kauno gub, Raseinių pavieto, 
gės miestelio. Jis pats ar kas 
malonėkit atsišaukti; turiu 
reikalą.

Vilimas Laurenskis,
Normai avė.. Chieago, 111.

Pajieškau Pranciškos Kubiliutės, 
po ■vyro Sargalienė; Suvalkų gub, 
Marijampolės pav, Pot. Klevinės 
kaimo; apie 10 metų atgal gyveno 
Wilkes-Barre, Pa. Turiu svarbų rei
kalą, kas žinot ar pati parašykit šiuo 
adresu:

Jurgis Kubilius,
217 Delo avė, Minersville, Pa.

Pajieškau savo giminaičio Jono 
Žemaičio; Kauno gub, Seredžiaus 
parap, Jokavėlių kaimo. 3 metai at
gal kaip gyveno Rumford, Me. Mel
džiu atsišaukti. (44)

Juozapas Karasevicz,
46 River st., Rumford, Me.

Pajieškau dėdės Jurgio Rabušio, 
senas laikas kaip Amerikoj; Suvalkų 
gub, Naumiesčio pav, Stočkų kaimo. 
Jis pats, ar kurie jį žinot, malonėkit 
pranešti.

Justinas Tutlis,
98 Dean Park, Nevvtongrange,

Scotland.

Pajieškau pusbrolio Jono Paulaus
ko, Kauno gub, Telšių Pav, Salantų 
vai, iš Naudvario. Išvažiavo į A- 
meriką jau du metai, tik nežinau į 
kokį miestą. Meldžiu io paties atsi
šaukti arba kas apie jį žino praneš
kite, nes turiu svarbių reikalų.

Kajetonas Zebetis, 
186 Chateauguay st, Montreal.

Canada.

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

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

Pajieškau draugo Liongino Bagdo
no; Kauno gub, Panevėžio pav, Pom- 
pėnų par. Smilgelių kaimo. Jis 
seniau gyveno Athol, Mass. Ir kiti 
pažįstami to paties kaimo meldžiu 
atsišaukti.

Joe Velikis,
4 E. 12th str, Georgetown, III.

DIRBK ALŲ NAMIE.
Nes sutaupysi daug pinigų. Alus 

yra skanus, jis turi gardų kvapą ir 
labai paranku namieje padaryti. 
Parsisiųsk bonkutę ”Rod Beren,” jis 
kainuoja tik 1 doleris, o padarysi 5 
"keisus” alaus. Gali lengvai pada
ryti vyras ar moteris. Rašant su 
bent kokiu reikalu įdėkit už 2c. kra- 
sos ženklelį, (45)

J. VITAITIS.
P. O. BOX 17, Luzerne, Pa.

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. Jei nenori štukos, tai 
prisiųskite 10c, tai gausite katalogą 
ir lekciją.

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, (47)
42 Vine st, .. Montello. Mass.

“PASAULIS”

VYSKUPAS PALIKO

Portlande mirė Maine’o 
diecezijos vyskupas Cod- 
man. Po jo mirties pasirodė, 
kad jis paliko susikrovęs 
$200,000 turtų. 0 kitiems 
jis liepdavo turtų nenorėt.

PARAPIJOS MOKYKLOJ 
SUDEGĖ 23 VAIKAI.
Peabody, Mass.— Šv. Jo

no parapijos mokykloj pra
ėjusį ketvergą čia ištiko gai- 
ras. Mokykloj tuo laiku 

buvo 600 vaikų, o taip vadi
namo ”fire escape” mokyk- 
a visai neturėjo. Visi pra- 
’ėjo bėgti vienais laiptais, 
jrie durų susikimšo ir 23 
aikai sudegė. Tarp žuvu

siu vaikų randama ir lietu
viškų vardų, kaip antai: Pe
tronėlė Chebator (čebato- 
riutė?), Ona Doleski ir t. p. 
Sujudinanti buvo regykla, 
kada išimta apdegę vaikų 
lavonai. Motinos alpo.

Metine Atskaita
LIETUVOS ŠELPIMO FONDO 

FINANSŲ SEKRETORIAUS

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. Lvnn, Mass.

Pajieškau apsivedimui doros mer
ginos, prasukęs, arba lietuvaitės, 
kad tik mokėtų lietuviškai, nuo 17 
iki 26 m. Aš esu 22 metų. Atsaky
mą duosiu kiekvienai, o reikale pri
siusiu paveikslą. Vyrų meldžiu ne- 
rašinėt.

Jess E. C. (45)
P. O. BOX 1514, East Rockford Sta, 

Rockford, III.

Visuomenės bepartyviškas laikraš
tis, 4-rių puslapių, didelio formato, 
eina kas ketvergas.

"Pasaulis” kainuoja metams $1.00, 
pusei metų 65c. "Pasaulis” nuo 
gruodžio 1 bus padidintas iki 8 pus
lapių. Kas dabar užsirašo ir užsi
moka prenumeratą, tai tas gauna iki 
Naujų Metų už dyką. Adresuokite 
taip:

nuo spalių 1, 1914, iki spalių
Per 

aukų

♦♦

spalio mėnesį 1914 m.

Lapkritį ... . 
Gruodį .........
Sausį, 1915 m, 
V asarį ......... .
Kovą .............
Balandį.........
Gegužį .........
Birželį ...........
Liepos ...........
Rugpiutį . .. . 
Rugsėjį . .. .

pas L.Š.F. Iždinin-

1, 1915.
įplaukė 
$288.64 

548.43 
964.27 

1,713.26 
2,113.71 
1,694.21 
1,484.45

726.63
613.34
897.51
375.39
608.19

Pajieškau draugo Juozapo Kaziu- 
r.o, Kauno gub.. Panevėžio pav., Bir
žų parap., Geidžiūnų kaimo; pirmiau 
gyveno Taft, III., girdėjau išvažiavo 
ant farmų. Meldžiu atsišaukt arba 
žinantieji jį praneškit jo adresą, už 
ką tariu ačiū.

Jonas Janulionis.
P. O. BOX 98, Johnston City, III.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
) ne senesnės 23 metų, laisvų pažiūrų, 
mylinčios apšvietą, mokančios rašv- 

! ti ir skaityti. Sutinkančios imti ci
vilišką šliubą. Aš esmi 23 metų 
Norinčios apsivesti, atsišaukite že
miau paduotu adresu. Apie save su
teiksiu žinias laišku. Meldžiu su 
laišku ir savo paveikslą prisiųsti. 

: Vaikinai nerašykite. (44)
P. L. Rankevičius.

BOX 138, Dorrisville, III.

C. Ksntraiiis Puh. Go.
448—450 Leonards St., N.W. 

Grand Rapids, Mich.

— K. Meškauskas, 
W. 18th str, Chieago, DL 

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

Nutarimų Rašt.— Ant Tamkevičia, 
1916 Car.alport avė, Chieago, IIL 

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

Iždininkas — L. Kasper,z
3131 So. Wentworth avė, Chieago. 

Organo užžiur.— A. Selemonavič, 
1956 Canalport avė, Chieago, m.

Susirinkimai būna kiekvieno mėno- 
sio antrą nedėldienį, 1-mą vai. po 
pietų, G. M. Chemaucko salėje, 1909 
So. Union avė, Chieago, III.

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

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

Valdyba:
Prezidentas — O. Velioniutė, 

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

34 So. Locust st., Easton, Pa. 
Prot. raštininkas ir organo užžiur#- 

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

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

Kasierius — J. M. Jankauskas,

CARRANZA PRIPAŽIN
TAS MEKSIKOS GALVA.

Suvienytų Valstijų val
džia galų-gale pripažino 
Meksikos revoliucijonierių 
viršininką Carranza tikruo
ju Meksikos valdžios galva. 
Po dviejų metų ir 8 mėnesių 
pertraukos sątikiai tarp tų 
dviejų republikų vėl atnau
jinta.

VOKIEČIAI SUŠAUDĖ 
5,000 BELGIJOS GY

VENTOJŲ.
Havos žinių agentūra 

praneša iš Havre, kur per
kelta visa Belgijos valdžia, 
kad vokiečiu kariškos val
džios paliepimu Belgijoj su
šaudyta daugiau kaip 5,000 
gyventojų. štai kiek ka
tram Belgijos mieste nužu-

DIDELIS ŽEMĖS DREBĖ
JIMAS.

Škotijoj seismologijos ob
servatorijoj 1 lapkričio tam 
tikri instrumentai rodė, kad 
Japonijoj ar jos apielinkėj 
buvo smarkus žemės drebė
jimas. Tas drebėjimas bu
vo jaučiama ir Amerikoj. 
Georgetown universiteto 
seismografai rodė, kad dre
bėjimas turėjo būt apie 4000 
mylių nuo Washingtono ir 
tvėrė nuo 2 iki 5 vai. ryto.

NUSIŽUDĖ LAIKRAŠČIO 
LEIDĖJAS.

St. Louis, Mo.— Anksti 1 
aipkričio rytą čia nusižudė 
5d. L. Preetorious, "St Lo

uis Times” laidėjas.
dyta žmonių:

Antverpe ... . ..........200
Brabante .... .......... 800
Frandruose .. .............400
Lježe (Liege) .............845
Limburge .... .... 1,000
Liuksemburge .... 1,800

Sykiu

KATASTROFA ANT 
GELEŽINKELIO.

Chickasha, Okla.— Netoli 
nuo čia ant geležinkelio at
sitiko nelaimė: susikūlė du 
raukiniai. Septyni žmonės 

buvo užmušti ir daug sužei-.
5,185 sta.

Viso
ką K. Šidlauską per metus 
įplaukė ................................ $12,028.03

Išmokėjimai.
Per spal. mėn. 1914 išm...................
Per lapkritį, už išmainymą pri- 

vatiškų čekių .......................................30
Per gruodį, išsiųsta į Lietu

vą ................................................ $481.50
Už L.Š.F. iždininko K. Šidlaus

ko bondsą .................................... 25.00
Už išmainymą privat. čekių .. .40 
Per sausį. 1915. už išmainymą

privatiškų čekių ................................. 75
Per vasarį finansų sekretoriui

už bėgančius reikalus .................. .5.20
"Naujienoms” už 300 postai

card ................................................. 4.50
"Laisvei” už spaudos darbus 64.69 
Susinešimų sekretoriui už bėgan

čius reikalus ................................ 22.80
Už išmainymą priv. čekių.......... 51
Per kovą, už išmainymą priva

tiškų čekių ......................................... 58
Per balandį, už išmainymą pri

vatiškų čekių ................................. 90
Per geg, už išmainymą priva- 

vatiškų čekių .................................... 20
Per birželį fin. sekretorių už bė

gančius reikalus ........................ 12.33
Už išm. priv. čekių .........................32
Pasiųsta į Lietuvą ............... 577.65
Per liep. mėn, už išmainymą pri

vatiškų čekių ........................................ 63
Pasiųsta į Lietuvą ........... 1,002.15
Per rugp, už išm. pr. čekių 97 
Per rūgs, už išm. pr. čekių 30 
Viso pėr metus išmokėta $2,201.68 
Spalių 1 d. 1915 m. balansas pas

L. Š. Fondo Iždininką K. Šidlau
ską ........................................ $9,826.35

Pas L.Š.F. Iždininką T. Paukštį 
per finansų sekretorių įplaukė au
kų:

Per lapkr, 1914 m. 
Per gruodį ........... .
Viso ..........................

Pajieškau draugo Adomo Novi- 
domskio. 1913 m., 16 liepos atvažia
vom ant vieno laivo į Bostoną; Kauno 
gub., Vilkmergės pav., Antano Janu
šonio, Kauno gub., Panevėžio 
Pasvalio miestelio. Malonėkit 
šaukt šiuo adresu:

Jonas Chingo.
P. O. BOX 237, Franklin,

pav, 
atsi-

I

Pajieškau apsivedimui merginos, 
kuri sutiktų apsivesti be kunigo pa
galbos, ir kuri moka ir myli skaity
mą. Atsišaukiančios malonėkit pri
siųsti ir savo paveikslą; aš žėdnai 
duosiu atsakymą. Pas mus merginų 
nėra ir nėra su kuom apsivesti. Vy
rų meldžiu nerašinėkit vardu mergi
nų. (44)

K. Vasaitis.
P. O. BOX 134, Dorrisville. III.— 

i Pajieškau apsivedimui merginos, 
nuo 20 iki 28 metų amžiaus, laisvos 
ir mylinčios apšvietą. Aš esu 27 

. metų ir turiu gerą darbą. Platesnes 
Pajieškau sesers Agnieškoj Druliu- žinias suteiksiu laišku. Meldžiu pri

kėš po vyru Martuskevičienės, 8 me- siųsti su pirmu laišku savo paveiks- 
tai Amerikoj, Suvalkų gub. Mariam- fą. (44)

Mass.

polės pav., Veiverių gmino, Petkeliš- 
kių kaimo.

Marijona Druliukė,
112 Elizabeth avė, Grand Rapids.

Mich.

Pajieškau draugo Antano Adomai
čio, Suvalkų gub., Sintautų parap., 
Ežeriukų kaimo. Jis pats arba kas 
apie jį žino, malonėkit pranešt jo 
adresą.

Jonas Laurinaitis,
R.F. D. 3. Cumberland. Ohio.

N. N.
G. M. R. Shoe Co., Naugatuck,

.. Conn.II JIEŠKAU DARBO.
Jaunas lietuvis vaikinas, noriu gau

ti darbo prie vežimų dirbimo, arba 
taip taip sakant, prie ”karpenterių” 
— račių. Amatą moku iš Lietuvos, 
bet Amerikoj tame darbe nedirbęs. 
Norėčiau gauti darbo, kur lietuvių 
biznis — už "alperį-” Kam tokis 
darbininkas reikalingas — atsišauki
te. .(44)Pajieškau draugų Antano ir Bene

dikto Bakšiuku, abu Kauno gub.. Ra
seinių pav,, šunkaičių vals, šilišni- 120 Grand st, 
kų kaimo. Antanas Bakšiukas 3 me- , 
tai gyveno Philadelphijoj, o Benedik
tas New Yorke. Kas žinote juos ar-; 
ba jie patįs malonėkite atsišaukti,' 
nes jūsų brolis Jonas randasi Vokie- 
tijoj nelaisvėje ir nori daug ką pra- y kad bažnyčia butų užrašyta 
nešti. ...

Kazimieras Šimkus,
2 West avė, Bridgeport, Conn,

Paiieškau pusbrolio Povilo Navi- | 
ko, Kauno gub, Vilkmergės pav. Ve-' 
šintų parap, Undijoniškės valsčiaus.. 
Malonėkit atsišaukti, ar kas jį žino 
praneškit.

Mataušas, Maldeikis.
575 Gared st, Jersev City, N J.

Jonas Rekašius.
Brooklyn, N. Y.

Apskelbimas.
KUNIGAS LIETUVIS

Švento Katalikų tikėjimo, noriu 
gaut tautiškos bažnyčios parapiją, t. 

i ant 
parapijos vardo, o ne ant vyskupo. 
Norintieji tautiečiai sutveri. tokią 

'• parapiją arba reikalaujant kunigo, 
kreipkitės prie manęs šiuo adresu: 

Rev. S. K. Buzow, (45)
170 North 4th st., Brooklyn, N. Y.

Pajieškau brolio Juozapo Kristučio, 
paeina iš Kauno gub, Telšių 
Navarėnų vai., Kiršiu sodž. 
koje jau 8 metai, 
ti šiuo adresu:

Kazimieras
P. O. BOX 67,

REIKALINGAS KRIAUCIUS, 
Kuris moka 

Ateikit pas
J.

222 Broadway,

kostumerišką darbą.

BL’DRIS.
So. Boston, Mass.

pav., 
Ameri- 

Meldžiu atsišauk-

$264.98 
193.46 
458.44

Kristutis, 
Clifford, III.

Viso L. Š. Fondo pinigų ran
dasi ........................................ $10,284.79

L.Š.F. Fin. Sekretorius,
Tadas L. Dundulis. 

Westville. III.

Pajieškau draugo Petro Stepulio- 
nio, Kauno gub.. Panevėžio pav., Pod- 
biržės parap., Usnonių sodos. 
5 metai Amerikoj, pirmiau 
Brockton, Mass. Kas jį žino 

l pranešt, nes turiu svarbų 
arba lai pats atsišaukia.

Edward Karsak,
41 Factory st, Nashua, N. H.

Apie 
gyveno 
meldžiu 
reikalą.

(45)

REIKALINGA
Moteris ar Mergina, kuri norėtų 

važiuot ant farmos pridabot namus. 
Platesnių žinių klauskite per laišką 
šiuo adresu:

P. Stukas.
R. No. 1, BOX 131a, Newton, N. H.

REIKALINGOS DVI MERGINOS
Ne jaunesnės 17 metų ir nesenesnčs 

Darbas Salione už patamau- 
Turi mokėt angliškai. Mo- 

gera. Atsišaukit greitai.
R. Fontečkis, (44)

BOX 494, Hurley, Wis.

23 m. 
tojas. 
kestis

P. O.

Nuo $5 iki $60 už akrą žemės dėl 
kolonistų; 30 metų laiko išmokėji
mui; visai nereikia pinigų per 3 me
tus; mes duosim jums progą pama
tyt ką galima padaryt su Californi- 
jos žeme. Žemė lygi, daug vandens, 
geri javai; mes duosim jums medžių 
i- tvorai dratų dykai. Rašykit: (46) 
Nevada-California-Oregon Railway.

212 Sheldon Bldg,
M. Kelson, Gen. Colonization Agent, 

San Francisco. Cal.

LIETUVIŲ DRAUGIJOS 
KURIOS TURI 

KELEIVĮ” Už ORGANU

ni.
m.
m.
m.
m.

Lietu v. Mokslo Draugyste 
Pittsburgh, Pa.

LIETUVIŲ LAISVĖS MYLĖTOJŲ 
DRAUGIJA,

Waukegan. III.
Valdybos vardai ir adresai: 

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

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

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

rin. Sekr. — A. Bitrinskas, 
1330 Sheridan Rd, Waukegan, 

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

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

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

1027 8th st, YVaukegan, III. 
Knygiaus pageib. — K. Ambraziunas 

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

919 8th str, Waukegan, III 
Susirinkimai atdbuna pa.<6 utin 

nedėldienį kiekvieno mėnesio, pirm 
znl. po pietų, Lietuvių svetainė’“ 
'401 ant 9-tos ir Lincoln gatvės 
\Vaukegan, III.

•,

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

Valdyba:
Pirmininkas — B. Mozeika,

4005 S. Artesian avė., Chieago, HL 
Pirm, pagelb.— Stf. Morkūnas,

2459 W. 46th PI., Chieago, UI 
Org. užžiur, Prot rast- K. A Čiapaa, 

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

4644 So. Paulina st., Chieago, HL 
Kasierius — K. K. Strzyneckis,

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

dėldienį kiekvieno mėnesio 12 vaL 
dieną bažnytinėj svetainėj, Šv. Petro 
neprigulmingos parapijos, 4589 
So. Marshfield avė., Chieago, HL

LIETUVIŲ PASILINKSMINIMO 
DRAUGIŠKAS KLIUBAS. 

Indiana Harbor, Ind.
Valdyba:

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

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

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

Indiana, Harbor, Indiana. 
Kasierius — Antanas Mikalocz,

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

148 W. 4th st, Lima, Ohfct 
Maršalka — Motiejus Drungnas,

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

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

TĖVYNĖS MYLĖTOJŲ No.1
Town

Tėvynės 
ant Town 
sirinkimai atsibuna kiekvieną pina* 
nedėldienį mėnesio 12 vai. dioa* 
A. J. Bieržynskio salėje, kampas n 
Paulina sts.

Valdyba:
Prezidentas — A. J. Bieržinskis, 

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

4547 So. Marshfield avė., Chieago. 
Prot. rašt.— K. A. Čiapas,

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

1805 W. 46th st, Chieago, HL 
Kasierius — K. K. Strzyneckis, 

4612 S. Ashland avė., Chieago. 
Užžiu reto jas org. K.K. Strzyneci 

4612 S. Ashland avė., Chieago, 
Visi Tčv. Myl. Dr-stės No. 1 

riai, kurie dėl kokių nors kliūčių 
gauna laikraščio, kreipkitės 
Draugystės organo prižiūrėtoją, • 
tuojaus laikraštis bus siunčiamoj 
į redakciją rašyt nereikia, nes b* 
valdybos paliepimo, laikraščio 
mes negalim.

of Lake, Chieago, IIL
Mylėtojų Draugystės NoJ. 
of Lake, Chieago, III. S**

mėnesio 12 vai. diea*

LIETUVOS ŠELPIMO FONDO
KOMITETAS.

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

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

Susineš. 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. čėsna, 56 Market 
st., Brighton, Mass.; J. Gegužis, 28 
Broadway, So. Boston, Mass.; J. Ger- 
dauskas, New Britai n. Conn.

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

Visus pinigus reikia siųsti vardu'z-. r----- ------------- ------------- -----
kasieriaus per Finansų Raštininku nis susirinkimas pripuola sausio 
T. L. Dundulį. P. 0. Bor 511. West- nesij. Bertaniniai: Balandžio ir 8p** 

ville, III, kuris po kaucija $1,000. lių mėn. Pusmetiniai Liepos man.

"KeL”
<

LIET. NEPRIGULM. KLIU
Chieago, IIL 

Prezidentas — Sal. Vasaitis,
721 W. 21st place, Chieago, IIL 

Pirm. Pagelb. — Jonas Gružinska% 
923 W. 33rd pi, Chieago, IIL 

Prot. rašt. ir organo užžiurėtojas — 
Petras Keniutis,

3238 So. Halsted st, Chicagos 
Finansų rašt — F. Sandarga,

5418 Princeton avė, Chieago 10. 
Kasierius — Kaz. Šilas.

3342 So. Halsted st, Chicagov 
Susirinkimai atsibuna kas paskati

nę subatą kiekvieno menesio, 7:99 
valandą vakare, "Aušros” svetainė 
je, po No. 3001 S. Halsted st Meti-
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Or. B. 6. WERKICK
LIETUVIŠKAS DAKTARAS
Gydo visokias vyrų, moterų ir 

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

po pietų ir nuo 6 iki 9 vakare.
Telefonas. (11-61

259 Hannaver st, Bastin, Mass

galima gaut tik

CHAS. URBONO ir P.LVINIO
KRAUTUVĖJE

Visi musu Gramofonai

I

Knyga turi 288 puslapių. 
Joje telpa daugybė reikalin
gų nurodymų ir patarimų, 
kaip rengt ies kelionėn i A- 

. meriką ir kaip užsilaikyti 
i L-oIiMnaia Smulkini vrn nr>- 
rašyta Amerika, jos valdžia, 
politiškos ir darbininkų or
ganizacijos: smulkiai apra
šyta kiekviena valstija, su 
rodymu, kur kokie darbai 
yra. kur kokie miestai ir tt. 
Skyriuje apie lietuvius atei
vius yra parodyta, kiek A- 
merikoje yra lietuvių, kur 
’ie labiausiai susispiečia, ko
kius darbus dirba, kiek jų' 
kasmet atkeliauja, kiek at-l 

įsiveža su savim pinigų ir; 
tam panašiai. Be to viso i 
yra dar aprašyta 166 Ame-! 
įrikos miestai, kuriuose gy
vena lietuviai. Taigi knyga 
naudinga ii kiekvienam 
verta ją Įsigyti. Kaina 75c. 

; Gaunama "Tėvynės” admi
nistracijoj, 307 W. 30th Str., 
New York. N. Y.

Jus turite neužmiršt, kad 
mes esame truputi augštes- 
nio laipsnio, negu tie atbu- 
lakalnieriai; visas informa
cijas jie ima iš musų; na, I 
ir kokių velnių jus taip ne- kelionėje. Smulkiai yra ap 
apkenčiate musų?!

Mes, visi velniai, tikimės, 
kad jus suprasite kame da
lykas ir. vardan šventos tei
sybės. vardan brolybės ir 
meilės, jus nustosite niekinę 
mus, o imsite gerbti lygiai, 
kaip musų draugus.

Su velniška pagarba. 
Visi velniai kaip vienas.

PAIKI APGARSINIMAI.
Viena lietuviška draugys

tė Chicagoje išsiuntinėjo la
pelius užkviesdama visus at
silankyti baliun ir duodama 
tokią neaprubežiuotą laisvę, 
kad:—

"Ant šio baliaus visos mo
teris bus kuoširdingiausiai 
priimamos, nežiūrint kokios 
lyties."

Pardavimui: didelis, labai 
bjaurus šuo, dviejų metų se
numo. Ėda. kas tik papuo
la. Labai myli vaikus. Kam 
toks šuo reikalingas, atsi-

VARTOKIT VISUOS NAMUOS 
ŠIĄ ŽIEMĄ 

NELEISKIT šalčiui uždaryt save 
i vieną ruimą. Perfection alieji
nis pečiukas be durnų šildantis su
teiks gerą šilumą ir ramumą kiek
vienam namų kambariui. Su Per
fection pečiuku jus galit smagiai 
apsirengti, išvalyt ruimus, 
ir gyventi ir džiaugties 
vo namais.

Užlaiko genauzį

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

ko Cigarus.
Meldžiame užeiti, o visados rasi 

gražų patarnavimą.

Jb2 2nd st.. So. Boston.

J.MATHUb 
Geriausias Lietuvi* 

SALONAS IR RESTAURACIJA 

-veiki geriausios rųšies gėrimai ii 
užkandžiai. Patarnavimas pno- 

1 anaus. Parankiausia lietuviška 
užeiga.

J. MATHUS
M2 Bruadway, So. Boston, Maaa

STANDARI) O1L CO. OF N’EVV YORK 
(Principai Stations)

ALBANY
BOSTON

NEW YORK 
Bl'FFALOVelnių protestas prieš civili

zuotą pasauli.
Mes, visi velniai, surašė

me ši protestą ne dėl juoko, 
bet kad atkreiptumėt savo 
atidą. Kadangi paskuti
niuoju laiku taip daug begė
diškų pliauškalų ant musų 
galvų paleista, tai mes visi 
velniai, per paskutini savo 
seimą nutarėm išnešti mil
žinišką protestą.

Kaip žinote, dabartiniu 
laiku yra atliekama daugy- 

kurių šaukite pas savininką, 
žmonių

bė piktadarysčių, 
priežastimi yra: 
tamsumas, badas ir nedate- 
klius.

Tečiaus, kiekviena pikta
darystė yra prikaišiojama 
velniams: Jums tik ir sto
vi ant galo liežuvio: 
velnio darbas" ir t.t.

Mes, visi velniai, prisie
kiame, kad daugiau, negu 
pusė piktadarysčių yra at
liekama visai be velnių ži
nios: kiekviena piktadarys
tė atlikta nakties laike, yra 
visai be musų pagalbos.

Toliau: pasaulyje tik ir 
skamba, kad jeigu, girdi, 
velnias negali žmogaus iš- 
naudot, tai jis iš piktumo 
nagus kramto. Visai netei
sybė. 3Iums galva visai ne
skauda. kiek mes žmonių 
išnaudosime, mes tik žiūri
me, ar jau patogus laikas 
pasismaginti. Mes esame 
organizuoti ir todėl pono 
Liucipieriaus visai nebijom; 
jei nors vieną jis norėtų iš
mest iš darbo, tai mes visi 
kaip vienas apskelbtume ge- 
nerališką streiką.

Taipgi, jus visi žmonės, 
mylite tyčioties iš velnių gy
venimo, buk • musų valgys, 
tai smala. Tas yra biau- 
riausis melas; tokio valgio 
koki mes valgome, jus dar
bininkai, negaunate nei per 
savo šventes. Jei nors vie
ną syki velnias pavalgytų 
taip, kaip jus valgote, jis 
gautų pilvo džiovą.

Kiekvienam velniui yra 
atskiras palocius ir nusam
dyta užtektinai tarnų ir 
tarnaičių.

Kaip kada mes išeiname 
gatvėn, bet jus nepažistate 
musų. Nekurie sako: "žiū
rėk, ponas eina:” kitas vėl 
klausia: ”ar matai ,kur ka
pitalistas eina?”

Mes niekados patįs šiušų 
nešaininam, barzdos taipgi 
patįs neskutam, kaip jus 
kad darot: mums užtenka 
pinigų. Kiekvienas iš mus 
gauna tiek pinigų, kad jus 
skurdžiai nei sapnuot nega
lite apie tokias Įplaukas; o 
kur da procentai.

Mes, velniai, kada einame 
į teatrą, tai perkame tikie- 
tą ne už nikelį, kaip jus da
rote, bet mokame 30 dolerių 
ir daugiau.

Ir tie visi neteisingi ple
palai ant musų, mus ir iš
varo iš kantrybės. Todėl 

įsų visa organizacija vel
niškai protestuoja.

Mes, velniai, nei suprast 
negalime, kodėl jus taip 
purvinate musų vardą. Ar
timiausius musų draugus 
jus taip gerbiate, kad nei 
suprast negalima: tiesa, jie 
nešioja atbulus kalnierius 
ir da viršgalvis išklynytas, 
o pas mus to nėra; bet-gi 
tas jums nėra didelis skir
tumas; 
dalykas.

Jaunas, patogus vyrukas 
pajieško pilnos kvatieros to
kioje šeimynoje, kur vyras 
su pačia negali susitaikyti.

Reikalaujame moteries 
skalbti, prosyti ir melžti vie
ną arba dvi karves.

Reikalingas vyras su me
dine koja trinti bulvių. At
sišaukite Košero Restora
nam

šis apgarsinimas parodo, 
kad dar ir šiuose laikuose 
vergija žydi pilname savo 
skaistume:

"Skaityk.’ Didelė proga I 
Parduodame didelę spaus
tuvę su visais stalais, raidė
mis ir mašinomis. Taipgi 
su penkiais tūkstančiais 
skaitytojų ir dideliu ofisu. 
Viską gausite pigiai, jeigu 
urnai atsišauksite."

Mamos daktaras.
Tėvas nusivedė mažą Jo

nuką i krutamuosius pavei
kslus. Viename paveikslų 
buvo rodoma, kaip daktaras 
bučiavo savo kambaryje 
jauną mergaitę. Vaikas, iš
vydęs tą paveikslą, sušuko:

— Tėvel. tėvel, žiūrėk, tai 
musų daktaras, kuris ma
mą gydo. Ona.

redakcijos alsavai.
žinančiam.— Tokias ži

nias galėtume patalpint tik 
patvirtintas teismo rekor
dų.

Venis P.— Tokias žinias 
turėtumėt rašyti trumpai 
ir aiškiai, negalime tų visų 
pasakų spausdinti, nes 
brangi vieta laikraštyj.

Viską mačiusiam (Mont- 
real Canada).— Apie to 
Kliubo girtą balių žinia per
daug pasenusi. Netalpinsi
me.

Nauji Raštai
"Keleivio” Kalendorius 

1916 metams. Jame telpa 
karės chronologija, kuri pa
rodo kiekvienos dienos ka
rės nuotikius: Kaip Sutvar
kyta Vokietijos Valstybė, 
trumpa jos istorija, tvarka 
ir idealai; Kaip Nyksta 
Francuzų Tauta ir kas tą 
nykimą nupriežaščiuoja: 
Kas Reikia Žinoti Apie Gė
rimus; beto da daug eilių, 
paveikslų, straipsnių, juokų 
ir karikatūrų. Kaina "Ke
leivio” skaitytojams 10c., o 
neskaitvtojams — 25c.

Amerika, arba rinkinys 
Įvairių faktų, žinotinų Ame
rikoje gyvenantiems ir čion 
atkeliaujantiems lietuviams. 
Surinko V. K. Račkauskas, 
"Tėvynės” Redaktorius, o 

.išleido savo lėšomis F. Ki
tai jų privatiškas bortas ir padovanojo SLA. 

1 Prieglaudos Namo Fondui.

FOTOGRAFISTAS
Traukiame visokius paveikslus 

giai. Meldžiam visus atsilankyti, 
tikrinam kiekvienam, 
darbu užganėdinti.

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

—rr.:

Saugokit trikam
pį vertei zystes 
ženklą.
Įvairiuose 
daluose ir 
kio didumo 
žinės 
mų 
visur.

pavi- 
viso- 
gele- 

ir įvairu- 
sankrovose

teisingiausia ir Geriausia

APTIEKA
Sutaisom Receptus su 

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

EDVARD DALY, savininkai 
Broadvay S Basfsn, Mmi

Galite reikalaut ir per laiškus, 
mes per ekspresų gyduoles at

siųsim.

v , 5\ Akušerka i
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* l’al aigusi kursą VVomans Medicai
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Čollege, Baltimore. Md.
J Pasekmingai atlieka savo darbų 
v Tie gimdymo, taipgi suteikia vi- 

pageibų įvairiose ♦

T
*L
5 sokias rodąs ir
* noterą ligose.

Stropienė
« ». 'S7 <

6 Lonng str„ 
arti E ir 7 st
>X MASS

Lietuvis Daktaras

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

Valandos >
(

Nedegiomis. Į

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

Ttlepboaa- Diekinson 3995 Y.

Taupinimo kasa 
po priežiūra Bra- 
slawskio ir Co. 
priima depozitus 
ir moka 3-čią j 
nuošimtį. Išsiun
čia pinigus pagal 
žemiausi dienos 
kursą. Taipgi pa- 
--------- ,--------„ — į

— jos kasas ir apskaithuojam nuošim
ti- , tį net nuo didesnių sumų, kaip toks 
T tančio rublių. Visokias bylas, per

Advokatas ir Aotarijušasy

Kazis Krauczunas,
Veda provas visuose teismuose 

ir atsilanko į visas valstijas ant 
pakvietimo. Taipgi duoda patari
mą per laiškus.
403 Lyon Build.. 

Scattle. Wash.
vedimus ir kitokius dokumentus pa 

___  _____ _ ____ _________________ darom. Laivakortės. Galima va i > r___________ - ......

U
T

“F
-1

■r

II
------- c. - —rr>- r—

" I dedam pinigus į valdiškas Rusi
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NAUJAUSIUS IR GERIAUSIUS

Gražiausių Dainų ir Najausių
EILIŲ KNYGA

«

9

žiuot į Rusiją ir iš ten be jokio pa 
j vojaus. < 45

Russian-American Bureau
Viršiausis Biuras: 160 N. 5th Avė

i Fili jų Biuras: 507 W. 12th St.
CHICAGO. ILL.

Atviras iki 8 vai. vakare.

oy<\'Ejz's'
(£jyM5t

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

deklamuot ant viešų susirinkimų.
Knygoje trijų rūšių eilės: 

TAUTIŠKOS, ŠEIMYNIŠKOS IR 
DARBININKIŠKOS.

gražiausia ir turtingiausia eilių knyga lietu- 
kalboje. Kiekvienas turėtų papuošti savo 

knygyną minėta knyga. Kaina tik 75 centai. 
Ta pati knyga drūtais audimo apdarais — $1.00.

SIELOS BALSAI
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K ' i > MYLCTU 

MERGINA?

Jeigu no n. tad potipi ri

| 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” 
[ prilipyt už 2c. markę.

"KELEIVIS,” SO. BOSTON, MASS.
*-**«**«**MryĮrH į, »

4 t ♦ z -.-.-.-r .............................. * **»*»'♦«>.

naujausiais pagerinimais 
TURIME VISUS LIETUVIŠKUS 
REKORDUS įdainuotus garbiau
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 
kataliovų.

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

te ateiti. UŽTIKRINAM. kad pas mus nusipirkę GRAMAFONĄ. visa-)] 
dos busit užganėdinti. Viską gvarantuojame. Į<

su

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

7 
H

GRAMOFONU 
$100.00 Kurie 
gražią muziką

Kurie nuo

CHAS. URBON ir PILVINIS |
<33 Bro>c‘wy, So. Boston^ Mass.

keliaujantis Kriaučių s
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. ŠlM KOKIS,
7 Uolumbia st., Holyoke, Mass.

CREST KENDŽIŲ
ji niekad nepamirš jus, nesĮ'jj 

endžių gardumas priverčia ji "i 
•iš mylėt. Reikalaukit visur i» |T 
isada Lowney8 Crest Kendžių Dl 
eigų negali gaut kitur, tai pri BĮ i 
ąsk mums dolerį, o gausi vie |j| 
ą svarą geriausią Amerikoj iš ffi 
irbtą kendžių

K. ŠIDLAUSKAS
-enerališUas agenta.. Bostonui C] 

226 Broadway,
B ^o. Boston. Mass.
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Naudingy Dovanu, duodam su kiekvienu /%. "M"
musų geru Laikrodėliu

SPECIAL1S PASIŪLYMAS ŠiĄ SĄVAITĘ.— kiekvienas kuris pirks nuo mus laikrodėlį, galės gaut dykai 
sekančias dovanas: 6 šūvių revolverį, geriausio plieno; žiūroną, britvą, diržą, puoduką, šepetuką, žirkles, pei
liuką, zerkolėlį su šukoms, budinantį laikrodį, fontaninę plunksną, ventrilofoną, spilkutę, guzikėlius mankie- 
tams ir kalnieriui ir laikrodėliui lencugėlį su deviska. Atsiųsk mums vien šį apgarsinimą su 25c, o viską išsių
sime krasa arba ekspresu. I>aikrodėlių turime vyriškų ir moteriškų, kuriuos gvarantuojame 20 m. Tie laikrodė
liai Paauksuoti, su gerais viduriais ir gerai eina. Jų specijalė kaina $6.95. Kiekvienas pirkėjas iš musų 
dovanų užsiganėdina, nes musų siūlomos dovanos yra tokios, kaip mes garsiname. Jei busi neužganėdintas, 
tai pinigus sugrąžinsime. Pasinaudok tąja proga. Siunčiant užsakymus iš Kanados, reikia kartu ir pinigus 
prisiųsti. Adresuok:

UNION SUPPLY CO. Dep. 23. ST. LOUIS, MO.

Siutus ir kitokius Rubus
DUOKIT PASIŪT MUMS

Užtikrinam, kad Jus sučėdyaite 
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 Califomijoj, 

todėl mes greičiau pagaunam viso
kias naujausias formas.

JEIGU NORITE TURĖTI 
GERUS RUBUS PIGIAI, 

TAD ATEIKIT PAS 
MUS.

Taipgi išvalom ir išprosinam vi
sokias Vyrų ir Moterų drapanas.

Tikras Jūsų brolis lietuvis

25. BvMJLreclcls
222 W. BROA1>WAY 
SO. BOSTON. MASS.

Tnlfffnnaa- Be Rnvtnn. 21013.

ir 20 AMES ST., 
MONTELLO. MASS.
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SALOMĖJA
Herodienės duktė

DRAMA VIENAME AKTE.

PARAŠĖ OSCAR VVTLDE. 
Iš anglų kalbos vertė 

NEGEISTINAS.

(Tąsa).
Tarnas.— -Jis buvo man broliu, ir dau

giau da negu broliu. Aš jam dovanojau 
pilną skrynią kvepalų ir agato žiedą, kuri 
jis visuomet ant savo rankos nešiojosi. Va
karais mudu vaikščiodavom paupyj, taro 
migdalinių medžių, o jis man pasakodavo 
įvairių dalykų apie savo šalį. Jo balsas 
skambėdavo kaip fleitos. Jis taipgi la
bai mėgdavo žiūrėti į savo paveikslą, kuris 
atsimušdavo upės vandenyje. Aš visuomet 
jį bardavau už tai.

Antras kareivis.— Teisybę sakai; lavoną 
reikia paslėpti. Tetrarchos turi jo nema
tyt.

Pirmas kareivis.— Tetrarchas čionai ne
ateis. Jis nekuomet ant terasos neišeina. 
Jis perdaug bijosi pranašo.

(Įneina Herodas, Herodienė ir visi paly
dovai.)

Herodas.— Kur yra Salomėja? Kur ku- 
nigaikščiutė? Kodėl ji man reikalaujant 
negrįžo prie puotos? A! štai kur ji!

Herodienė.— Tu nežiūrėk į ją! Tu vis 
į ją žiuri!

Herodienė.— Luna *) šiąnakt keistai iš
rodo. Na žiūrėkit, argi nekeista jos išžiū
ra? Jis kaip pasiutusi moteriškė, kuri vi
sur jieško mylėtojų. Ji ir nuoga. Visiškai 
nuoga. Debesiai bando ją apvilkti, bet ji 
nesiduoda. Ji nori rodyti ant dangaus sa
vo nuogumą. Ji skverbiasi per debesis, 
gaip girta moteriškė... Aš neklystu, kad ji 
jieško sau mylėtojų. Argi ji nesiskverbia, 
kaip girta moteriškė... Aš neklystu, kad ji 
moteriškė, ar ne?

Herodienė.— Visai ne; luna kaip luna, 
daugiau nieko. Eikim į vidų... Čia mums 
nėra kas veikti.

Herodas.— Aš pasilieku čia! Manasseh, 
patiesk čionai kaurus. Užžibink žibintu
vus, išnešk drumblio kaulo stalą, jaspio sta
lus taipgi... Oras čia taip saldus! Da iš
gersiu vyno su savo svečiais. Turiu paro
dyti Cezaro ambasadoriams, kad mokame 
juos pagerbti.

Herodienė.— Tu pasilieki čia ne jųjų dė
lei.

Herodas.— Suprantama: oras labai sal
dus. Eik šen, Herodiene, svečiai mus lau
kia. Ach! Aš paslydau!... Ant kraujo pa
slydau! E, tai negeras ženklas. Iš kur čia 
tas kraujas?... ir lavonas! Ką jis čia vei
kia? Ar jus manot, kad aš esu Egipto ka
ralius, kuris ne puotas kelia savo svečiams, 
bet žmonių lavonus rodo? Keno jis yra? 
Nežiūrėsiu.

Pirmas kareivis.— Tai musų viršininkas, 
viešpatie. Tai jaunas sirietis, kurį tu, vieš
patie, tris dienas atgal paskyrei sargybos 
kapitonu.

Herodas.— Bet jį nužudyti aš juk nelie
piau.

Antras kareivis.— Jis pats nusižudė, 
viešpatie.

Herodas.— Iš kokios priežasties? Aš jį 
buvau paskyręs savo sargybos kapitonu.

Antras kareivis.— Viešpatie, mes nieko 
nežinom. Bet jis nusižudė pats savo ranka.

Herodas.— Tas man keista. Aš vis ma
nydavau, kad tik Romos filozofai patįs žu- , 
dosi. Ar ne tiesa, Tigelinau, kad Romos 
filozofai patįs žudosi

Tigelinus.— Taip, viešpatie, yra tokių, ką 
žudosi. Tai vra stoikai. Stoikai vra žmo- i •/ •- 
nės be jokio išauklėjimo. Tai žmonės visai 
kvaili. Aš pats pripažįstu juos visai kvai
lais esant.

Herodas.— Aš taipgi. Argi tai nekvaila 
save užmušti?

Tigelinus.— Romoj visi iš jų juokiasi. 
Karalius parašė net pašaipą apie juos. Ji 
visur yra skaitoma.

Herodas.— A! Ceazaras parašė apie juos 
pašaipą? Jis yra smarkus vyras. Jis vis
ką gali... Bet keista, kad tas sirietis nusi-

šalin ji! (Kareiviai išneša iavo-

Atneškit man — palauk, ko 
Aaa! at

*) Luna — mėnulis, Romėnų dieve.

žudė. Man labai gaila, nes jis buvo gražus 
vyras. Jis buvo net labai gražus. Tik jis 
turėjo silpnas akis. Atsimenu, jis labai 
žiurėjo į Salomėją. Aš tuomet ir maniau, 
kad jis perdaug į ją žiuri.

Herodienė.— Yra ir daugiau tokių, ką 
perdaug į ją žiuri.

Htrodas.— Jo tėvas buvo karalium. Bet 
aš jį išvijau iš jo karalystės. O jo motina, 
kuri tuomet buvo karalienė, dabar tamistos 
vergė — Herodienės. Taigi jis man buvo 
kaip ir svečias, o ištikrujų taip ir buvo, ir 
dėlto aš jį paskiriau savo sargybos viršinin
ku. Gaila, kad jis jau negyvas. Ei! kodėl 
gi jus laikot čia jo lavoną? Aš nenoriu jį 
matyt
ną.) Čia šalta! Vėjas taip pučia.

Herodienė.— Čia nėra jokio vėjo.
Herodas.— O aš tau sakau, kad čia pučia 

didelis vėjas... Ir aš girdžiu ore lyg kokių 
tai sparnų plesnojimą. didelių sparnų ples- 
nojimą. Ar tu to negirdi?

Herodienė.— Aš nieko negirdžiu.
Herodas.— Jau ir aš negirdžiu. Bet pir

ma aš girdėjau. Tai buvo vėjas. Dabar 
jau perėjo... Bet ne, aš ir vėl girdžiu! Ai
tu girdi? Lygiai kaip sparnai plesnuoja.

Herodienė.— Aš tau sakau, kad čia nie
ko nėra. Tu sergi. Eikim į vidų.

Herodas.— Aš nesergu. Bet tavo duktė 
mirtinai serga. Aš niekad nemačiau jos 
taip- išblyškusios.

Herodienė.— Aš tau sakiau, kad nežiūrė
tum į ją.

Herodas.— Pripilkit man vjuo. (Paduo
da jam vyną.) Salomėja, ateik čionai, iš- 
sigerk su manim truputį vyno. Aš turiu 
čia puikaus vyno. Pats Cezaras man at
siuntė. Pamirkyk jame savo raudonas lu
peles, kad aš galėčiau išdžiovinti taurę.

Salomėja.— Aš neištroškusi, tetrarche.
Herodas (Į Herodienę).— Matai, kaip tu 

išauginai savo dukterį!
Herodienė.— Aš ir mano duktė paeinam 

iš karališkos kilmės. O kokios tu kilmės? 
Tavo tėvas kupranugarius varinėjo! Jis 
buvo vagis ir plėšikas nuo galvos iki kojų!

Herodas.— Tu meluoji!
Herodienė.— Tu gerai žinai, jog tai yra 

teisybė!
Herodas.— Salomėja, ateik čionai, atsi

sėsk šalia manęs. Aš tau atiduosiu tavo 
motinos sostą.

Salomėja.— Aš nenuvargus, tetrarche. 
Herodienė.— Matai, už ką ji tave laiko. 
Herodas.

gi aš čia norėjau?... Užmiršau, 
siminiau.

Jokanano balsas.— Štai, laikas jau atėjo. 
Atsitiks tai, ką aš pranašavau. Diena, ku
rią aš skelbiau, atėjo.

Herodienė.— Liepk ji nutildyt. Aš ne
galiu to balso klausyt. Jis visuomet meta 
ant manęs apšmeižą.

Htrodas.— Jis nieko prieš tave nesakė. Į 
Prie to, iš jo labai menkas pranašas.

Herodienė. — Aš pranašams netikiu. 
Kaip žmogus gali pasakyti, kas kada atsi
tiks? To niekas nežino. Prie to jis mane 
visuomet šmeižia. Bet aš manau, kad tu 
jo bijai... Aš gerai žinau, kad tu jo bijai.

Herodas.— Aš jo nebijau. Aš jokio žmo
gaus nebijau.

Herodienė.— Bet aš tau sakau, kad tu jo 
bijai. Jei tu jo nebijai, tai kodėl tu jo neati- 
duodi žydams, kurie jau šeši mėnesiai kaip 
jo reikalauja?

žydas.— Tikrai, mano viešpatie, butų la
bai gerai atidavus jį į musų rankas.

Herodas.— Gana apie tai. Aš jau da
viau jums savo atsakymą. Aš jo neišduo- 
siu į žydų rankas. Jis yra šventas žmogus. 
Jis yra tas žmogus, kuris matė Dievą.

žydas.— Viešpatie, tas negali būt. Nuo 
pranašo Elijošiaus da nebuvo žmogaus, ku
ris galėtų matyti Dievą. Jis buvo pasku
tiniu žmogumi, kuris matė Dievą veidas į 
veidą. Musų dienose Dievas jau nebepasi
rodo. Jis pasislėpė. Ir todėl ant svieto 
taip daug blogo priviso.

Kitas žydas.— Ištikrujų tai niekas neži
no, ar matė ir Elijošius Dievą. Greičiausia 
tai buvo tik Dievo šešėlis, ką jis matė.

Trečias žydas.— Dievas niekados nesi
slepia. Jis pasirodo visuomet ir kiekvienoj 
vietoj. Dievas yra visame: tame, kas blo
ga, kaip lygiai ir tame, kas gera.

Ketvirtas žydas.— Tu tokių dalykų nepa
sakok. Tai pavojingas mokslas. Tas mok
slas atėjo iš Aleksandrijos, kur žmonės mo-

kiną grekų filozofijos. O grekai yra pa- 
gonįs. Jie yra net neapipiaustyti.

Penktas žydas.— Kaip Dievas padarė, 
niekas negali žinoti. Jo pasielgimas labai 
neaiškus. Gali būt, kad daiktai, kuriuos 
mes vadinam blogais, yra geri; o daiktai, 
kuriuos mes vadinam gerais, yra blogi. 
Mes nieko nežinom. Mes galim tik lenkti 
prieš jį galvą, nes Dievas yra labai galin
gas. Jis sutrina ir silpną ir stiprų i dulkes, 
nes jis nieko nepaiso.

Pirmas žydas.— Teisybę tu sakai. Die
vas yra labai nuožmus. Jis sutrina į dul
kes ir stiprų ir silpną, taip kaip žmogus 
sutrina piestoj kukuruzą. Bet kad Dievą 
galėtų kas nors matyti, tai netiesa. Nuo 
Elijošiaus jo niekas daugiau jau nematė.

Herodienė.— Liepk jiems nutilti. Jie nu
ilsina mane.

Herodas.— Bet aš girdėjau kalbant, kad 
Jokananas ir yra tas pats jūsų pranašas 
Elijošius.

žydas.— Tas negali būt. Jau suviršum 
300 metų, kaip Elijošius gyveno.

Herodas.— Bet yra žmonių, kurie sako, 
kad šitas žmogus yra pranašas Elijošius.

Nazarietis.— Aš tikrai žinau, kad jis yra 
pranašas Elijošius.

žydas.— Gal jis ir pranašas, tik jau ne 
Elijošius.

Jokanano balsas.— štai jau artinasi toji 
(diena, Viešpaties diena, ir aš jau girdžiu 
ant kalnų jojo žingsnius; tai eina pasaulio 
išganytojas.

Herodas.— Ką tas reiškia? Pasaulio iš
ganytojas?

Tigelinus.— Tai toks titulas, kuri Ceza
ras nešioja.

Herodas.— Bet Cezaras atvažiuoti nega
li. Jis perdaug sunkus. Sakoma, kad jo 
kojos kaip sloniaus. Prie to yra da ir vals
tybinių priežasčių. Sakoma, kas Romą ap
leidžia, tas Romos netenka. Jis neatva
žiuos. Vienok gi Cezaras yra valdonas;

■ jis galėtų atvažiuoti, jeigu jam tas patiktų. 
Bet šiaip ar taip, o visgi man rodos, kad jis 
neatvažiuos.

Nazarietis.— Viešpatie, ne prie Cezaro 
tie pranašo žodžiai atsineša.

Herodas.— Kaip? — jis kalbėjo ne apie 
Cezarą?

Nazarietis.— Ne, mano viešpatie.
Herodas.—
Nazarietis.
žydas.— Jokis mesijus neatėjo.
Nazarietis.— Jis atėjo, ir visur jis daro 

stebuklus.
Herodienė.— Cha! cha! cha!... stebuklus. 

Aš netikiu į stebuklus. Aš perdaug jau esu 
mačiusi. (Į tarną.) Mano vėdyklę.

Nazarietis.— Tas žmogus daro tikrus ste
buklus. Štai, kad ir tose vestuvėse, kurios 
turėjo vietą nedideliam Galilėjos miestelije, 
jis permainė vandenį į vyną. Toliaus, jis 
išgydė du raupuočiu, kurie sėdėjo prie Ka- 
pemaumo vartų, vien tik dasilytėjęs prie jų.

Antras Nazarietis.— Neteisybė, tie žmo
nės buvo neregiai, ką jis išgydė prie Ka- 
pernaumo vartų.

Pirmas nazarietis.— Ne! jie buvo rau- 
puočiai. Bet jis gydo ir neregius. Jį taip
gi matyta ant kalno kalbant su aniuolais.

Sadukėjas.— Neteisybė, aniuolų nėra. 
Farizėjas.— Aniuolai yra, bet aš netikiu, 

kad tas žmogus butų su jais kalbėjęs.
Nazarietis.— Didelė daugybė žmonių 

matė, kaip jis su aniuolais kalbėjo.
Herodienė.— O, kaip tie žmonės vargina 

mane savo kvailomis kalbomis. Tai kvai
liai! (I tarną.) Na, o mano vėdyklė? 
(Tarnas paduoda vėdyklę.) Išrodai užsi
sapnavęs; žiūrėk, kad man čia nesapnuo
tum! Tik ligoniai sapnuoja. (Kerta tarną 
savo vėdykle.)

Antras nazarietis.— Su Jairuso duktere 
taipgi buvo stebuklas.

Pirmas nazarietis.— 
kas to negali užginčvt.

Herodienė.— Tie žmonės bepročiai. Jie 
perilgai žiurėjo į mėnulį. Liepk jiems nu
tilti.

Herodas.— Kas gi tai per stebuklas, ką 
su Jairuso duktere atsitiko?

Pirmas nazarietis.— Ji buvo numirus. 
Tas žmogus ją prikėlė iš numirusių.

Herodas.— Kaip! Jis prikelia žmones iš 
numirusių?

Pirmas nazarietis.— Taip viešpatie! Jis 
prikelia numirusius.

Tai apie ką gi jis kalbėjo? 
— Apie mesijų, kuris atėjo.

Herodas.— Aš nenoriu, kad jis tai dary
tų. Aš jam uždraudžiu tai daryti. Aš ne
noriu, kad kas numirėlius keltų. Jį reikia 
sujieškoti ir pasakyti, kad aš jam nepave
liju numirėlius kelti.. Kur tas žmogus yra 
dabar?

Antras nazarietis.— Jis yra kiekvienoj 
vietoj, viešpatie, bet labai sunku jį surast.

Pirmas nazarietis.— Sakoma, kad dabar 
jis Samarijoj.

žydas.— Jeigu jis yra Samarijoj, tai jau 
aiškus dalykas, kad jis ne mesijus. Mesi
jus ne pas samaritėnus ateis. Samaritėnai 
yra prakeikti. Jie neduoda bažnyčioms 
aukų.

Antras nazarietis.— Jau kelios dienos, 
kaip Samariją jis apleido. Man rodos, kac 
dabar jis yra Jeruzalemo apielinkėj.

Pirmas nazarietis.— Ne, jis netenai. Aš 
ką tik iš Jeruzalemo atvykau. Jie nieko 
tenai apie jį negirdėjo.

Herodas.— Tas nesvarbu. Bet sujieško- 
kit jį ir pasakykit jam, kad Herodas taip 
sakė: ”Aš neleidžiu tau kelti žmonių iš nu
mirusių!” Mainyti vandenį į vyną, gydyti 
raupuočius ir neregius... na, tą tegul jis sau 
daro, jeigu jis gali. Prieš tai aš nė žodžio 
nesakau. Po teisybei, tai aš skaitau labai 
prakilniu darbu išgydyti raupuoti. Bet te
gul niekas nedrįsta kelti numirėlių. Juk 
tai butų baisus daiktas, jeigu dabar atsi
keltų visi numirėliai.

Jokanano balsas.— A! ištvirkėle! Paleis
tuve! 0! Babilionijos duktė su aukso aki
mis ir auksuotais vokais! Taip sakė pats 
Viešpats Dievas: Tegul išeina prieš ją mi
nia vyrų. Tegul žmonės paima po akmenį 
ir meta į ją...

Herodienė.— Liepk jam nutilti.
Jokanano balsas.— Tegul kariumenės 

viršininkai perveria ją savo kardais, tegul 
jie sutrina ją po savo skydais.

Herodienė.— O! kaip jis begėdiškai ma
ne šmeižia!

Jokanano balsas.— Tai taip aš naikinsiu 
nuo žemės piktadarystę ir tokiu budu 
moteris išsižadės savo biaurių nedorybių.

Herodienė.— Ar tu girdi, ką jis apie ma
ne kalba? Ir tu leidi jam taip niekinti sa
vo žmoną?

Herodas.— Jis tavo vardo visai neminėjo.
Herodienė.— Tas vistiek pat! Juk tu ži

nai, kad tai mane jis taip biaurioja. O juk 
aš esu tavo žmona, ar gi ne?

Herodas.— Brangi ir garbinga Herodie
ne! iš teisybės tamsta esi mano žmona, o 
pirm to buvai da ir mano brolio žmona.

Herodienė.— Ir tu išrovei mane iš jo glė
bio.

Herodas.— 
presnis už jį
Aš nemėgstu apie tai kalbėti. Tas prasi
dėjo nuo tų baisių žodžių,kuriuos pranašas 
kalbėjo. Gali da nelaimė iš to atsitikti. 
Nekalbėkim apie tai. Gerbiamoji Herodie
ne, mes užmiršom apie savo svečius. Pri
pilk tu mano taures, mano mylimiausioji. 
Palauk! pripilk didžiausias sidabro ir di
džiausias stiklo taures. Aš gersiu už Ce
zarą ! Čia yra romėnų, išgersime už jų Ce
zarą!

Visi.— Už Cezarą! Už Cezarą!
Herodas.— Ar matai tamista savo duk

terį, kaip ji pabalus!
Herodienė.— O ką tas tamista apeina, ar 

ji pabalus, ar ne?
Herodas.— Aš nekuomet taip išbalusios 

jos nemačiau.
Herodienė.— Tamista neturi žiūrėti į ją.
Jokanano balsas.— Saulė tą dieną už

tems, ir mėnulis paraus kaip kraujas, ir 
žvaigždės kris nuo dangaus, kaip nenuno
kusios figos, kurios krinta nuo figos me
džio, ir žemės karaliai nusigąs.

Herodienė.— Ooo—cha! cha! cha!
norėčiau tą dieną matyt, apie kurią jis kal
ba, kada mėnulis paraus kaip kraujas, ir 
kada žvaigždės kris kaip nenunokusios fi
gos. Tas pranašas kalba kaip girtas... Bet 
aš negaliu pakęsti jo balso. Biauru! Liepk 
jam nutilti.

Herodas.— Aš to nedarysiu. Ką jis sakė, 
aš nesuprantu, tečiaus tas gali būt prana- 
šystė.

Herodienė.— Aš netikiu į pranašystę. Jis 
kalba, kaip girtas žmogus.

Herodas.— Gali būt, kad jis pasigėręs 
Dievo vyno.

(Toliaus bus).

In “Keleivio” 
Skaitytojus.

I

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

Mainydami adresą būti
nai turit priduoti SENĄJĮ 
ir NAUJĄJĮ adresus. To 
nepadarius, permainyt ad
reso negalima. Mainant ad
resą geriausiai parašyt at
virutę, nes tas pigiau ir pa
rankiau.

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

Su pagarba,
"Kel.” Administracija.

SKAITYKIT SU ATYDA!
Turime daugybę FARMŲ Wiscon- 

dn valstijoj, su naujoms trioboma, 
■.ėmė išdirbta ir apsėta; galima pirkt 
;u gyvuliais ir visoms mašinoms, 
aipgi galima imt ant randos arbe 
mt pusės. Dabar laikas žemę apžiū
rėt, nes pati žemė pasirodo kokia
ra. Jau keliolika lietuvių turi pir

kę nuo musų Farmas ir visi dekavo- 
;a. Klausk platesnių žinių per laiš- 
<ą įdėdamas už 2c. štampą, o gausi 
tlačius paaiškinimus, musų adresas:

(l-«)
K. MARCINKEVIČIA.

1324 So. lOth st„ Sheboygan, Wis.

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

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

(44) 
EXCELSIOR WATCH CO.

906 Athenaeum Blg., CHICAGO. ILL.

I

Tas teisybė. Nie-

Tas irgi tiesa; aš buvau sti- 
Bet nekalbėkim apie tai.

Aš

UeMzkas D-ras M. Ziseina.
7 Parmenter St
Boston, Masa.

Visokias ligas gy 
dau pasekmingia- 
usiai. Ateikit ne
šiok pas mane 1

‘ viršų tik į
lurys bai

trepals į 
neikit 1 
mano d 
tos arba telefoną 
duok o aš atesiu.
Ofiso valandos
Nuo 9 iki 11 ryte 
nuo 1 iki 2 ir Č iki
8 vakare. Teleph. Richmond 2622-R.

Mokiname Angliškai
Visose dalyse Amerikos ir Kanados

Vienintelė mokykla, kanoj kiekvienas gali išmok 
ti Angliška kalba, labai trūrr.pamc laike, šios mo. 
kyklos naujausia ir tobuli n iriausia metodą. Moki
name per laiškus, visose šalyse, už labai maža 
lyginimą; teipjau klesose dienomis ir vakarais. 
Jeigu nori išmokti greitai Anglų kalba, ateik a» 
rašyk platesnių žinių.
Imerieaa SoIimI «f T

Teiephone: Cambridge 4806-M. 
Rusiškas Daktaras Cambridge 

Dr. N.A. Glebow 
\fokslą baigęs Berlyno, Vienos

kituose geriausiuose Europos 
universitetuose.

Valandos:
Nuo 10 iki 11 ryte, nuo 5 iki I 
ir nuo 8 iki 9 vakarais. Nedėlic 

mis nuo 10 iki 12 ryte.
884 MAIN STREET, 

Cambridge. Mass.

731 W. 18th st., Chicago, IB.

i 
i

Ei. Vyrai, Visi Pas

YUDEIKO!
Jis užlaiko ger< ReatauradJ*. vi
sokios rtjšies Alaus. Degtinės, 

Vyno ir Cigarų.
Pirmiausia ir parankiausia 

▼'eta lietuviams.

304 Broa^ay ir 259 D Struti 
SO BOSTON, MASS.————————————
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SMARKUS MUšYS 
FR4NCUZIJ0JE. 

šiomis dienomis Šampa- 
nijoj buvo smarkus mušys 
francuzų su vokiečiais. Vo
kiečiai pradėjo bombarduo
ti francuzų pozicijas penkių 
mylių fronte. Per 24 valan
das jie pylė šoviniais kaip 
ledais i francuzų pozicijas. 
Kada jiems rodėsi, jog fran
cuzų pozicijos sprogstančio
mis bombomis jau visiškai 
suardytos ir gyvų kareivių 
tenai beveik neliko, tada iš
lipę iš savo apkasų puolėsi 
Į tas pozicijas vokiečių pės
tininkai. Užpuolimas buvo 
padarytas ant r;1 * \
mylių frontu, pradedant 
nuo kalno No. 195. iki "La 
Courtine.” Bet francuzai 
pasitiko užpuolikus tokia 
karšta ugnimi, kad jie tuo
jaus turėjo bėgti atgal ir 
slėptis savo apkasuose. Ke
lis kartus vokiečiai bandė 
eiti prieš franeuzus atako
mis ir kiekvieną syki jie bu
vo vis atremti. Per visas 5 
mylias ties francuzų pozici
jomis žemė likos užklota vo
kiečių lavonais ir sužeistais. 
Bet visgi vokiečiams pasise
kė paimti ties Tahure kai
mu Butte kalną ir 1.238 be
laisvių. tų tarpe 23 oficierių. 
Neuville šiaurvakaruose ba- • 
varai paėmė kitą francuzų 
poziciią ir 200 belaisvių su 
keturiais kulkasvaidžiais. 
Le Mesnil Šiaurėje, šampa- 
nijoi, francuzai paėmė 
kiečių apkasus ir 365 belais
vius, tų tarpe 3 oficierius.

v t

Vietines Žinios
BUS DIDELĖS TAIKOS 

PRAKALBOS.
Ateinančioj nedėlioj. 7 

lapkričio. Labdarystės Dr- 
jos salėje bus didelės ir ne
paprastos prakalbos, kurios 
prasidės 2 vai. po pietų. Ne
paprastos sakom todėl, kad 
jas rengia ne kokia nors 
draugija, kuopa ar partija, 
bet visų trijų So. Bostono 
lietuvių laikraščių redakci
jos. Tikslas tų prakalbų — 
protestas prieš karę. Mano
ma išnešti tam tikrą rezo- 

syk visų 5 liuciją ir nusiųsti YVashing-
tonan telegramą, išreiškiant 
pageidavimą, kad šios ša
lies valdžia patartų karaiu- 
jančioms valstybėms taiky- 
ties. Beto bus svarstomas 
ir Lietuvos padėjimas. Kal
bės visų trijų laikraščių re
daktoriai ir. kaip rodos, bus 
da pašalinių kalbėtojų. Įžan
ga visiems bus dovanai. Tai
gi geistina, kad susirinktų 
kuodaugiausia publikos.

Koncertas ir Šokiai!
rengia SUVIENYTOS so BOSTONO ir BŲSToNO I.?- KUOPOS,

Subatoj e, 6 Lapkričio, 1915 
LIETUVIŲ SVETAINĖJ, 

kampas E ir Silver gatvių, South Boston, Mass.
vxkxr«s yra reneiam ts, ksd kuo’abiacsiai palinksnu' ti ir dvasiškai žt-a 

nėdinti publika. Koticer s bus trumpas, b-1 puikus ;r naudi: zas Programas 
susidės iš dainų solo, monologų, dta'ogų ir 1.1.

Drg. M. M cb-lsom-s pa akys puikią prakalba 
hvacertas pr: *>< e» nu<« I:SO vai. vakare ir ię»is tik iki 9 vatiniai. Nuo 

vai. prasidės linksmus šokiai, kurie, griežiant pu kiai o cliestr i, įe is iki 12 
vai. nakties

Laike š< kių veiks »kra;« ;a: .11 k rasa, už kurią, gavus’? dai niaus a atviručių, 
laimės puikias r dideles dovanas, ik vai ų y ra paskirta vimnis tik knygomis 
vž $15 W Kurie laimės, tie pasidiiaugs.

Visus uikvečiaire. Suvienytu k u< pu K .MUKTAS.

kalbų buvo renkamos Na- 
shua streikuojantiems dar
bininkams aukos. Surinkta 
$11.67.

7^
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PILVO LIGOS
Dyspepsija ir Nevirinimas, Jaknu Negalės, Tulžingu
mas, Prietvarius, Raudonosios Gyslos (hemoroidai), 
Reumatizmas, Kataras, Dusulys, Veiksminiai širdies 
Suirimai gali būti pasekmingai gydomi Tamistos 
namuose už labai mažą užmokesti.

Mes taipgi norime Jums pasakyti apie musu 
pasekmingą metodą naminio gydymo tokiu smarkiu 
ir chronišku ligų kaip Syfilis arba Kraujo užnuodi- 
jinias. Odos Ligos, Gonorea, Nerviškas Nusilpnimas, 
Sukrekėjimo Striktura, Pūslės bei Inkstu Negalės 
ir ligos Lytiškai-šlapimo organu, kurios vyrus taip 
taukiai kankina.

BRANGI 96 PUSLAPIU KNYGA 
SIUNČIAMA DYKAI.

RUSAI NEDUODA AUST
RAMS RAMYBĖS.__

Vokiečiai su austrais da
bar norėtų Rusijoj jau pasil
sėt, bet rusai savo užpuoli
mais neduoda jiems ramy
bės. Tą pripažįsta patįs 
austrai. Pavyzdžiui, ofici- 
jalis Vienos pranešimas 1 
lapkričio sako: "Vakar ties

\ Parsisiųsdinkite kopiją tos Įmygąs -iandien. Joje paša-
Y kyti aiškus taktai aiškioje, paprastoje kalboje. Ji yra 

sandeliu žinijos ir užturi tokios informacijas ir patarimus, 
kokius kiekvienas vyras bei moteris turėtu žinoti ir sekti— 
ypač svarbi tiems, kurie ketina apsivesti. Jeigu norite 
žinoti, kaip jutus gali būti sugražinta jūsų senų laikų svai- 

/'^S£ kata, stiprybė ir gyvingumas, jus turite tuojaus parsisiųsdiuti
k \ -it i dykai duodamą knygą ir patirti faktus apie tokias

negales. Nesiųskite mums pinigą—siųskite tiktai savo 
_ vardą ir adresu aiškiai parašytą ant dykai duodamos knygos 

kupono, esančio apačioje. Liaukite mokėję sunkiai uždirbtus 
pinigus už niekam nevertus vaistus, bet skaitykite šitą brangu vadą į svei
katą ir pasinaudokite jos laiku paduotais patarimais. Jus patirsite savo 
kentėjimų priežastis ir kaip jūsų negalės gali būti prašalinamos.

DYKAI DUODAMOS KNYGOS KUPONAS

Mano 
Ypatiskas 
Pranešimas 
Viiiies.

Aš noriu susipažinti su kiekvienu ser- 
gančiu. lietuviukai kalbančiu vyru ir mo 
tere pasaulye. At noriu, kad jie mane 
žinotų. Kaipo teisingą draugą ir geredari — 
kad žinotų kas aS esu —kuomi at esu—ka aš 
esu padaręs praeityje ir kad žinotų apie pra
kilnų darbą, kurj aš dabar veikiu. Iš mano 
paveikslo jus garite matyti, kad aš užsiėmiau 
medicinos praktikavimu per daugelį, daugelį 
metų. Mano plaukai dabar yra pabalę dėlei 
mano ilgų metų mokslo, tirinęjimų ir patiri- 
mo. Aš atidžiai studijivau ir tiriuejau tas se
nas. chroniškas, giliai įsisėdusias ligas, taip 
sunkiai gydomas ir apie kurias kiti daktarai 
taip mažai žiuo. AŠ noriu, kad kiekvienas 
sergantis ir nusiminęs vyras bei moteris 
savo negales man atneštų. AŠ jiems teisin
gai patarsiu. Leiskite man būti jūsų draugu 
ir geradariu. Parsisiųsdinkite mano Dykai 
Duodamą Knyvą ir skaitykite pra
nešima vilties.

Reikalingi Vyrai
prie visokių darbų.

Atsikreipkite pas (46)
UNITEI) STATĖS 

EMPLOYMENT OFFICE 
43 Portland Street, 

BOSTON. MASS.

Socijalistų koncertas ir pra
kalbos.

Pereitos nedėlios vakarą 
lietuvių socijalistų salėj bu
vo koncertas, žmonių tiek 
prisirinko, kad durų negali
ma buvo atidaryt. Pakol 
aktoriai prisiruošė koncer
tui. S. Michelsonas pasakė 
karštą prakalbą apie Na- 
shua streikierių padėjimą 
ir prašė susirinkusių aukų 
jiems sušelpti. Perėjus su 
skrvbelėm žmonės sumetė 
$15.17.
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Parašyk savo pilną vardą ir adresą, iškirpk ir siųsk mums šiandien. 
Neužmiršk užlipinti stempą, kad laiškas pas mus ateitų greitai.

Dr. J. Russell Price Co.,l no i - 2os n. 5tb a ve, chicago, iu .u. s. a.
Gerbiamieji:—Meldžiu man tuojaus pasiųsti visai dykai, apmokėta 

pačta jūsų brangią medikališką knygą.

Vardas ir pavardė......................................

Gatvė ir No.....................................................

Miestas

Ex-gubernatorius Foss 
areštuotas.

Eugene N. Foss, buvęs Mas- 
sachusetts valstijos guber
natorius ir norėdamas vėl 
juo likti, pradėjo sakyti 
sias prakalbas ir pasakot, 
buk anais metais, kada jis 
buvo gubernatorium ir jo 
fabrikui Hyde Parke strei
kavo darbininkai, unijos va-

I ri šc >11 žadėjęs tą strei
ką tuojaus atšaukti, jei tik 
Fossas jam duosiąs užtai 
šiltą vietą valdžioje, bet jis, 
Fossas, su ta propozicija ne
sutiko. nes jis "mylįs’’ dar
bininkus ir "nenorėjęs,” 
kad kas juos pardavinėtų. 
Pripasakojo ir kitokių daik
tų. Driscoll ėmė ir patrau
kė p. Fossą teisman už šmei
žimą. Teisėjas Parmenter 

šmeižimą esant 
" . " su

laikė. Ex-gubematorius 
turėio užsidėti $100 kauci
jos iki teismo.

"Bijunė’io" Dr-jos genera- 
liška praktika.

Žaislų ir dainų praktika 
bus nuo 7 vai. ketvergo va
kare. 4 Lapkričio. Socijalis
tų salėj. 376 Broadvvav. Vi
si jaunikaičiai meldžiami 
ateit.

Bijūnėlio org. N. Januška.

)

Valstija
Tį

Traukiu Paveikslus bile kokiu 
laiku ir visados gerai padarau.

Reikalui e- -t Kreipkitės 
pas mane.

JONAS A. ANDRUŽIS,

'—F

H. S- Stone, Oph D.
Akių 

Specijalistas. w 
i10 m. So. Bostone.

399 Broadwav, 
SO. BOSTON, MASS

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

Daktaras.
GYDO VISOKIAS LIGAS,

BET YPATINGAI MOTERŲ LIGAS
Ofiso valandos: (411

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

SO. BOSTON. MASS.

Telephone: Back Bay 4200

DAKTARAS

sFr. Matulaitis
GYDO VISOKIAS LIGAS. 

PRITAIKO AKINIUS.

)))

musų frontu Stripos paupiu pripažino
parodė labai kriminališku ir p. Fossą s 

smarkiai
Įvairias

Jis taipgi

priešininkas 
daug veiklumo, 
bombarduodamas 
musu pozicijas, 
bandė vienoj vietoj nersikel- 
ti per Stripą. bet ačiū musų 
ugniai tasai jo bandymas 
paribaigė niekais.

”Lutsko pietryčiuose mes 
nušovėm žemėn vieną rusų 
orlaivi, Čartorysko vaka
ruose mes atakuodami žen
giam žingsnis po žingsnio 
pirmyn. Stiprias rusų kon
tratakas atmušam. šiaip 
čia nieko naujo nėra.'’

Bos- 
dar 

buvo

Labdarystės Draugijos su
sirinkimas.

Mus prašo pranešt, kad 
šitoj seredoj, 3 d. lapkričio, 
Lietuvių Labdarystės Drau
gija turės mėnesini savo na
me susirinkimą, kuris pra
sidės 8 vai. vakare. Šitan 
susirinkiman kviečiami visi 
nariai, nes bus nominacija 
naujos valdybos sekantiems 
metams, 
daugiau 
Kas prie Labdarystės D-jos 
da nepriguli, o norėtų pri- 
gulėt, šitam susirinkime ga
lės prisirašyt.

S. Baracevičius
GRABORIUS.

Palaidoju visuose aplinkiniuose mie
stuose.

PATARNAVIMAS GERAS IR 
PIGUS.

Didelį palaidoju už 845, mažą už 815.

Parduodu Paminkius ir Kvietkas. 
Užlaikau automobilius greitam susi- 
nešimui. Atsitikus rei alui meldžiu 
kreiptis prie manęs, aš pribusiu grei
čiau, ------- —r..-
mano 
kelio.

Beto bus da ir 
svarbių reikalų.

negu vietiniai graboriai. nes 
automobilius stovi visados ant

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
lį, užeik į mano naują krautuvę, o 
persitikrinsi, jei nepatiks, nereikia 
pirkt.

Taisome laikrodžius, žiedus, bran
zalietus, lenciūgus, labai pigiai, dar
bas gvarantuojamas. Šliubinius lai- 
snius ir kitus patarnavimus 
rom dvkai.

P. KETVIRTIS JEVVLERY
Kampas Broadwav. 324 E 

SO. BOSTON.

Lietu i iai Kriaučiai
w . .

1
1 Visokius Vyrams Drabužius 

Siuvame ant Užsakymo 
j Išvalome, sutaisome ir išprosi- 

name senus.
' Vienintelė Kriaučių kompanija 
Į So. Bostone, kur visame duoda

■

Į>1)N
Valandos:

Nuo 1 iki 3 dieną. 
Nuo 7 iki 9 vaf vakare.

419 BOYLSTON STR.
Suite 419. 420 ir 421.

j’ Netoli didžiojo miesto knvgync
BOSTON. MASS^

i_________________________________

l

(' gerą ir gražų darbą už prieina- 
) ma kainą.

.. ........................................................... ...

J

h'

PASU DINK PAS MUS ŠILTA 
O NEŠIOSI IR DžlALGSlESl. 
Todėl, kurie norit pasisiudint 
gerą siutą, išvalyt arba suprosit. 

kreipkitės pas mus.
SOUTH BOSTON CUSTOM 

TAILORING CO.

i-R»SS'. EJEWSLl
_ Vienatinis lenkiška-

II AMT DAKTARAI
Užtaisau pasivadinusius -lanti- • 
dedu naujus Laika vva’-antoou, 
Ištrai^Įciu dantis be joki- skMusm

23S Harrison

RUSIJA NORI GAUT 
5.500.000.000 RUBLIU.
Caras išleido šiomis die

nomis ukazą. kuriuo Įsako
ma finansų ministeriui gau
ti užsienio rinkose 5 milijar
dus rublių paskolos. Minis
teris sako, kad be to bus už
dėta ant visų audinių tavo- 
rų nauja akčyžė, kuri duos 
valdžiai ant metų 300,000.- 
000 rublių Įplaukų. Beto da 
valdžia projektuoja Įvesti 
monopoli ant cukraus, arba
tos ir degtukų.

Geležinkelių darbininkų 
streikas tęsiasi.

Prekių krovėjai ant 
tono geležinkelių vis 
streikuoja. Majoras
sušaukęs pereitoj sąvaitėj 
konferenciją ir norėjo dar
bininkus su kompanijomis 
sutaikyt, bet niekas neišėjo. 
Kompanijos nepripažįsta 
darbininkų reikalavimų, tik 
apsiima priimti juos po vie
ną atgal, kaip joms reikės. 
Darbininkai toki pasiūlymą 
atmetė. Majoras sušaukė ŠĮ 
utaminką kitą konferenci
ją ir pakvietė gubernatorių 
patarpininkauti. Kokios bu
vo tos konferencijos pasek
mės. da neteko sužinoti.

S. BARACEVIČIA,
258 Broad«ay. So. Boston. Mass. 

Telephone: So. Boston 839-J.

Pašovė 4 turkus.
Tūlas John Glennon, 

metų amerikietis, išbėgo 
anądien iš savo namų su 
šautuvu ir pradėjo šaudyt 
i turkus, kurie buvo užsiė
mę prie savo namų durų lio- 
terija. Keturi turkai likos 
peršauti. Policmanas priė
jo prie užpuoliko atkišęs re
volverį ir suėmė. Manoma, 
kad jam bus protas sumišęs. 
Jis yra vedęs ir turi 10 vai
kų. *

Tai buvo Wobume, netoli 
Bostono.

i
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MUZIKOS IR DRAMOS D-JOS GABIJOS

VAKARAS
Bus vaidinta J. Kasiulaičio 2 veiksmą farsas

“EXPROPRIJAT0RIUS”
---- RAŠKIAU ŠOKIAI-----

Vakaras Įvyks Pėtnyčioj, 5 Lapkričio-Kcv., 1915
Durvs atdaros 7 vai.— Pradžia 8 vai. vakare.

LIETUVIŲ SALEJE,
E ir Silver gatvių kampas, bo. Boston, Mass/'

Perstatyme šio veikalo dalyvauja visi jau žinomi aktoriai-artistai, taigi 
iškalno galima tikėtis, kad vaidinimas bus įdomus. Pats veikalas irgi 
vra labai įdomus ir begalo juokingas. Todėl užprašome kaip Bostono taip 
ir apielinkės lietuvius, kuoskaitlingiausiai atsilankyti ant šio vakaro. 
Taipgi bus gera. J. Dragašiaus orkestrą. Po vaidinimui prasidės šokiai 

ir tęsis iki vėlai naktį. Su pagarba. DR-JA GABIJA.

M. M. ANDRIU ŠIUTĖ
n

pada-

CO. 
street.

SO. BOSTONE:
Utarninkais ir Subatomis,

28 Broad*ay.
Tel. So. Boston 935 W.

,į 278 Broadwav, So. Boston. Mass

LIETUVIŠKA SIUVĖJA 
Siuvu visokias Dresias ir užlaikau 

gatavas. 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.

K J. BAGOČIUS
Real Estate MortgeČiai, Deedai, Titles, Abstraktai 

Patentai, čarteriai, Ko'ektavimas ir Siuntimas 
Pinigų. Teismiški Reikalai.

BROCKTONE:
Panedėliais ir Pėtnvčiomis. 
Barristers Hali. 45—46, 
kampas Main ir Belmont Sts.

Tel. Brockton 1R75.

VIENATINĖ LIETUVIŠKA

Al »'TTF0I</\

Kosulis ir Užkimimas
paprastai apsireiškia šaltam orui užėjus ir nelengvai 

pagydomi. Jie reikalauja staigaus gydymo 
ir gerų gyduolių.

SEVERAS
Balsam fer Lungs

.224

678

RUSAI BULGARIJOJ.
Rusų Juodųjų jūrių laivy

nas atlydėjo kelias dešimtis 
transnortų su kareiviais ir 
pradėjo išsodint juos aplin- 
kėj bulgarų porto Varna 
ant bulgarų žemės. Bulga
rijos valdžia nepasitikėda
ma savo kareiviais, mat Ru-Į 
sija iškovojo nuo Turkijos! 
Bulgarijai autonomiją 1875 
m., pakvietė prieš rusų ar
miją turkų kareivius. Kol 
kas rusams sekės kareivius 
atvežti ir išsodinti be jokių salėj buvo kooperacijos pra- 
nelaimių.

Kooperacijos prakalbos.
Pereitoj nedėlioj lietuvių

kalbos. Kalbėjo A. Rimka 
I ir S. Michelsonas. Pirmuti
nis aiškino, kaip tvarkosi 

į kooperacijos Anglijoj, o pa- 
i starasis — kokia turėtų būt j 

Iš Bulgarijos sostapilės kooperacijos krautuvė, kad 
Sofijos pranešama, kad turėtų daugiau patraukimo. | 
jungtinis francuzų ir anglų Iš pirmininko pranešimo pa- 
laivynas vėl pradėjo bom- aiškėjo, kad kooperacija iš- 
barduoti Bulgarijos pakra-j pardavė jau 212 šėrų ir tu
štį iš Egėjos jūrių. ri 400 pirkėjų. Tarpe pra-1

VĖL BOMBARDUOJA 
BULGARIJOS PA

JŪRI.

(Severos Dalsamas Flaucioms)
gydo kosulius, prasišaldymus, užkimimus, bronchi- 
tį, krupus ir kokliušą nuo 35 metų. Yra tai gera 
ir švelni preparacija. Mes labai ją rekomenduo
jame vartojimui — jauniems ir seniems, vaikams 
ir suaugusiems.
“Aš turėjau baisų
River, Minn., “tai 
for Lungs ir pirm, 
lis visai prapuolė, 
čiuosi gana sveikas.

Kainos 25c. ir 50c.
kosulį,’’ rašo Frank Vacha iš Eik 
aš gavau butelį oevera’s Balsam 
negu suvartojau visą butelį, kosu- 
Aš esu 

f f

Gauk Severu preparadjes
pas save aptiekininką.

Nepriimk kitokių. Jei jus- ap- 
tiekininkas jų neturi, tai užsi* 

orderiuok tiesiog iš

W. F. SEVERĄ CO.,
7T

63 metę amžiaus ir jau-

f »1 t e » 
škaudėji- 
gelta ir 

pagydomi.

Užkietčjim&s,
jaknų trukdėsiai, 

nerviškumas greitai
Severą’* Liver Pili* 

rSevero* PIgulkos nuo kepenų ' 
Vartok p**al nurodymus. 25c.

Cedar Rapids, Iowa.
♦ ♦ ♦ + ♦ <

z5= 
«

Peter J. Akunevich
AUTOMOBILIU IR REAL 

ESTATE LIETUVIŠKA 
AGENTŪRA. j

Pardavinėjam: Namus, Farmas 
ir visokios rųšies Automobilius, 
geriausio ir naujausio išdirbimo, 
naujus ir antrarankius (second 
hand) ant lengvų išlyjrų užmo
kant arba ant išmokesčio. Lie
tuviai. naudokitės projęa. Geru
mą gvarantuojame. Teisingas 
patarnavimas ir patarimas viso
kiame reikale. Taipgi paranda-

< vojame stubas visose miesto da-
< dalyse. (45)

Musu ofisas atdaras nuo 9 vaL 
ryto iki 9 vai. vakaro.
Su visokiais reikalais kreipkitės

PETER J. AKUNEVICH, 
| 362 Broadway, So. Boston, Mass.

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

bet ypatingai geros sekančios gyduolės:
Nuo Reumatizmo 81.00. Nuo slinkimo plaukų ir pleiskanų 75c. 

Nuo kosulio, grippo ir slogos $1.00. Kraujo Valytojas $1.00.
Nuo saulės nudegimo 5Oc. Bebro lašai $1.00. Nuo suirimo Nervų $1.00 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Visokiame reikale kreipkitės šituo adresu:

K. ŠIDLAUSKAS
SO. BOSTON. MASS.

226 BROADWAY, 
KAMPAS C STR.

l




