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Rusai apgulė Vokietiją; Tilže, Allensteinas paimti. Berlynas pavojuje. Vokiečiai
paėmė 70,000 rusų ir 2 generolu. Vokiečiai perlauže kairįjį francuzu armijos sparną ir veržiasi gilin 

in Francuziją. Kaizeris pats eis prieš rusus. Turkai eis pagelbon vok.
PARYŽIUS RENGIASI J DIDELĘ KOVĄ, TRIOBOS APLINKUI GRIAUJAMOS, KAD FORTAMS BUTŲ ATVIRAS LAUKAS — TRJS MILIJONAI RUSŲ APGULĖ VOKIETIJĄ, 
BERLINO GYVENTOJAI BĖGA — AUSTRIJA APSKELBĖ KARĘ JAPONIJAI — TURKIJA RENGIASI KARĖN — DIDELIS MUŠIS GALICIJOJ — VOKIEČIŲ OFICIERLAI 

VADOVAUS MAHOMETAMS.

Iš kares lauko
RUSŲ LAIMĖJIMAS.
Rusų ambasada New Yor

ke gavo iš Peterburgo šito
kią žinią:

Mūšiai nuo 17 iki 21 rug
piučio buvo labai karšti. 
Rusų kariumenė atsižymėjo 
nepaprastu narsumu. Prie 
Lycko vokiečiai turėjo bėgti 
didžiausioj betvarkėj ir vis
ką palikę; čia rusams pali
ko daug galvijų, kuro ir 1.1 
o prie to, rusai da konfiska
vo 50,000 markių, kurias ra
do to miestelio ižde. Rug
piučio 20 d. vokiečiai užpuo- 

- lė rusus Gumbinėje, bet bu
vo atmušti su dideliais nuo
stoliais ir paliko daug savo 
artilerijos. Rugpiučio 21 d. 
rusai paėmė Goldapę ir Ari- 
są-

Galicijoj rusų kavalerija 
suvarė austrų eskadroną į 
liekną, kur 2 oficieriai ir 105 
huzorų pasidavė.

Rugpiučio 22 d. Galicijoj 
rusai sumušė austrų kavale
riją, paimdami 2 batarėjas 
kanuolių su arkliais ir 100 
kareivių. Tiltai ant Sere 
upės rusų rankose.
RUSAI APGULĖ VOKIE

TIJĄ.
Trįs milijonai rusų užlie

jo visus Prusus ir ima vieną 
miestą paskui kito. Vokie
čiai visur bėga. Pereitoj 
sąvaitėj rusai paėmė Allen- 
šteino tvirtovę, paėmė Til
žę, paėmė didelę tvirtovę 
Karaliaučių ((Koenigsber- 
gą) ir dabar jau turi apgulę 
Danzingą, didelį ir stiprų 
miestą ant Baltijos juros 
kranto.

Vokiečių telegramos iš 
Berlino sako, kad kelių die
nų mušije vokiečiai paėmė 
Prūsuose 30,000 rusų; dau
giausia jų suėmė ties Žalgi
riu (Tannenbergu), Hohen- 
šteinu ir Ortelsburgu. Bet 
greičiausia bus tai vokiečių 
pašigirimas. Iš visur atei
na žinios, kad vokiečiai pa
tįs bėga. Daug jų atkeliavo 
jau Šveicarijon, Danijon ir 
Norvegijon. Tie pabėgėliai 
patįs pasakoja, kad rusai ei
na kaip tvanas ir Berlinui 
gręsia jau didelis pavojus. 
Paskutinės telegramos sa
ko, kad kaizeris paliko ka
rės lauką Francuzijoj, o 
skubinas į Prusus. 40,000 
vokiečių kareivių taipgi pa
šaukta iš Francuzijos prieš 
rusus.
du laivai-ŽUVO ant 

MINŲ.
Nuo karės pradžios iš vi

so žuvo jau apie 10 laivų ant 
minų. Rugpiučio 27 dieną 
Šiaurės juroj vėl žuvo du 
laivai, vienas danų, kitas 
norvegų. Su danų laivu žu
vo 12 žmonių.

PARYŽIUS RENGIASI j 
KOVĄ.

Paryžius.— Militariskas 
Paryžiaus gubernatorius 
gen. Gailiene įsakė į 4 die
nas sugriauti visas triobas, 
kurios randasi priešais for
tus, ir nuvalyti visą medegą.

Tas parodo, kad Paryžius 
rengiasi į didelę kovą. Vo
kiečiai dabar nuo Paryžiaus 
yra tik apie 60 mylių ir, jei
gu jų nesulaikys, tuoj bus 
prie Paryžiaus.

Paryžius skaitosi drūčiau
sia tvirtovė pasaulije. Jis 
apjuostas trimis eilėmis for
tų, kurie prasideda jau už 
20 mylių nuo miesto. Jeigu 
ir prieis tenai vokiečiai, tai 
jiems reiks daug paaukauti, 
pakol jie ineis į Paryžių, 
nes jie turės eit per atvirą 
lauką, kadangi kiek tik sie
kia didžiulės fortų kanuo- 
lės, visos triobos, visi me
džiai bus prašalinta ir pa
liks laukas, kaip delnas. 
Francuzai bus fortuose, o 
vokiečiai turės eiti prieš jų 
kanuoles per atvirą lauką.

BELGIJOJ JAU VOKIE
ČIŲ VALDŽIA.

Berlinas.— Čia oficijališ- 
kai paskelbta, kad vokiečių 
feldmaršalas Von der Goltz 
tapo paskirtas karišku Bel
gijos gubernatorium.

Tas parodo, kad Vokietija 
pasiėmė Belgiją kaipo savo 
provinciją.

VOKIEČIAI SULYGINO 
MIESTĄ SU ŽEME.

Pereitoj sąvaitėj vokiečių 
artilerija sulygino su žeme 
Luvaną, vieną iš gražiausių 
Belgijos miestų. Luvanas 
(Louvain) buvo senas mies
tas, triobos buvo daugiausia 
gotiško stiliaus. Viskas pa
versta į pelenus ir griuvė
sius. Gyventojai klaidžioja
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Viršutinėj paveikslo'daliję caras peržiūrinėja savo karumenę prieš išeisiant Vokietijon. Apatine paveikslėlio1,1 
dalis parodo caro pėstininkus, kurie užėmę Tilžę traukia antįKaraliaučių (Koenigsbergą).j

Viršutinėj paveikslo'daliję caras peržiūrinėja savo karumenę prieš išeisiant Vokietijon. Apatine paveikslėlio ~ X 
dalis parodo caro pėstininkus, kurie užėmę Tilžę traukia ant^Kaialiaučių (Koenigsbergą).Į -

KAIP VOKIEČIAI PAĖMĖ 
NAMURĄ.

Namuras buvo skaitomas 
drūtesnė Belgijos tvirtovė, 
negu Liege, todėl mums jo 
paėmimas buvo visai netikė
ta žinia. Dabar pabėgęs iš1

imtas. Ta žinia užmušė mu-'lią per vokiečių eiles, bet 
mise viltį ir ūpą. Sekančią veik visi žuvo, nes yos tik 17 
naktį vokiečiai pradėjo da: prasimušė ir pabėgo, 
smarkiau bombarduot Na- Ras toliaus buvo ir kaip 
mūrą ir prasidejo_ visuotinas dabar tenai dalykai stovi, 
musis.. Jis traukėsi per visą tikrų žinių nėra. Telegra- 
naktj ir sekančią dieną. j mos Berlino 27 rugpiučio

JAPONAI PAĖMĖ SALĄ
Filipinų gubernatorius te

legrafuoja į Washingtoną, 
kad netoli Suvienytų Valsti
jų salos Guamo japonai pa
ėmė vokiečių salą Japa, ant 
kurios buvo įtaisyta vokie-Namuro vaidininkas Melot- Francuzų pėstininkai, ku-isak0, kad Namuras visiškai čių didelė bevielio telegrafo

iTAvivv. _ - » m  • j VXDXuI\AX i vlltlvlv mvVXv1XV vvlv^l. vlAV

papasakojo, kaip vokiečiai ■ne miestą iš vienos jo užkariautas, bet tą pačią ’ stotis. Tas parodo, kad ja- 
-------- puses, pasitraukė, kad ati- djeną Londone gauta žinia ponai nori netik Kiau-Čautą tvirtovę paėmė. Iki 13 

rugpiučio Namuro gyvento
jai vis tikėjosi, kad belgų 
kariumenei ateis pagalbon 
francuzai su anglais ir vo
kiečiai nepriėję da prie Na
muro bus sumušti. Bet tą 
pačią dieną pasirodė vokie
čių ulonai. Tiesa, belgų rai------- --------------------- - cių ulonai, liesa, belgų rai- 

laukuose be maisto ir prieg- teliai juos sumušė. Bet tas 
jau buvo ženklu, kad paskui 
ulonų ateina didesnės prie-

laudos.
Molinės miestą vokiečiai 

taipgi bombardavo. Tenai į šo spėkos. Rugpiučio 14 d., 
sunaikino 200 triobų, tų tar-j kuomet mes rengėmės prie 
pe ir vieną didelę katalikų 
bažnyčią.
VAIKUS RUOŠIA KARĖN

Londone gauta žinia, jog 
Vokietijos laikraščiuose 22. 
ir 24 rugpiučio buvo paskel- j 
btas įsakymas, kad visi vai
kai nuo 16 metų amžiaus tu
ri mokintis vartot ginklą, 
nes greitu laiku jiems gali , 
prisieit stoti karėn. Vaikus 
mokina seni oficieriai

apsigynimo, vidury miesto 
nupuolė vokiečių artilerijos 
šovinys; sprogdamas jis su
naikino tiltą prie Salzinės ir 
užmušė 5 žmones. Aš visa 
tai mačiau savo akimis ir

dengus vokiečių 
francuzų artilerijai, kuri 
stovėjo už Namuro augštes- 
nėj vietoj. Vokiečiai krito 
kaip musės, kada francuzų 
kanuolės pradėjo bombar
duoti iš šono. Bet tas nieko 
negelbėjo. Per krūvas lavo
nų ėjo vis nauji ir nauji vo
kiečių pulkai. Apie 1 valan
dą 21 rugpiučio vokiečių ar
tilerija įsispraudė tarp dvie
jų Namuro fortų, kurie jau 
buvo taip suardyti, kad ne
begalėjo priešinties. Fran
cuzų artilerija taipgi buvo 
priversta pasitraukti, nes 
kitaip vokiečiai galėjo užei
ti jai iš užpakalio ir užkirsti

frontą sako, kad 7 fortai vis dar 
^un i laikosi.

I

EUROPOJ BADAS.
Kaip telegramos praneša, 

daugelije Europos vietų, o y- 
pač Austrijoj, prasideda jau 
badas. Iš Amsterdamo a- 
teina žinios, kad tenai pri-į 
truko jau miltų; duoną ke-1 
pa iš bulvių.

|kuukiu<iu M'V omuimuį-j.----------T7. ~ .----------
i turiu pasakyt, tas padarė m kelią. Kiek iš viso vokiečių 
ant manęs slegiantį įspūdį, buvo prie Namuro, niekas 
Nuo tos valandos miestas nežino, tik žinoma, kad jų 
buvo bombarduojamas kas buvo baisi daugybė. įsiver- 
dieną. Daug buvo užmušta žę vokiečiai pačian mięstan 
žmonių ir daug pridaryta pradėjo mėtyt į namus ko- 
nuostolių. Mes vis da tikė- kią tai smarkiai degančią 
jomės, kad suvienytos armi- medegą, nuo ko kilo daug 
jos ateis mums į pagalbą ir gaisrų, 
vokiečius atmuš. Betvokie-] 
čių kavalerija vis artinosi ir fortai. 
artinosi, ir 18 rugpiučio mes j tuoj sudaužyti.
jau pasijutom apsupti iš vi- forto 5,000 belgų bandė bėg- 
sų pusių. ti, bet tuojaus juos apsupo

Paskui, 20 rugpiučio mes,vokiečiai. Belgai mėgino 
išgirdom, kad Bruselis pa-1 durtuvais praskinti sau ke-

v

Namuro miestą gynė 9 
Silpnesni jų buvo 

Iš vieno

ti, bet tuojaus juos apsupo 
Belgai mėgino

paimt, bet daug plačiau sa
vo veikimą išplėsti. Jie nori 
vis daugiau ir daugiau salų 
užgriebti ant Didžiojo oke
ano, kad galų gale paėmus 
tą vandenyną į savo kontro
lę.

Rugpiučio 28 vokiečių 
garlaivis ”Princess Alice” 

__ o_rf______ __________  atplaukė Zamboango uostan 
raliaus šeimyna. Bombos su didele skyle vienam šone, 
buvo taikomos į karaliaus Jį peršovė japonų kariškas 
rūmą, todėl karalius persi- laivas, 
kėlė su savo šeimyna kiton 
miesto dalin, kuri yra sle
piama; negana to, naktimis 
Atverpe užgesinami visi žy- 
buriai ir miestas stovi visiš
kai tamsus.

ANTVERPAN MĖTO 
BOMBAS.

Vokiečių orlaiviai nuola
tos mėto Antverpo miestan 
bombas, kur dabar perkelta 
Belgijos šalies valdžia ir ka
raliaus šeimyna, j___ L__

KAIZERIO ŠVOGERIS 
UŽMUŠTAS.

Iš Paryžiaus pranešafna, 
kaip buvo užmuštas kaizerio 
švogeris kunigaikštis Fre
derikas Vilimas. Kunigaik
ščio regimentas mušėsi ties 
Namuru. Belgai juos apsupo 
ir pradėjo šaudyt Kunigai
kštis stovėjo vidurije savo 
kareivių. Viena kulipka išė
jo per krutinę, kitą pervėrė 
kaklą ir jis krito ant vietos 
negyvas.

KITAS VOKIEČIŲ PRIN
CAS UŽMUŠTAS.

Iš Paryžiaus pranešama, 
kad mušije su francuzais 
buvo užmuštas kaizerio dė
dė, princas Albertas. Beto, 
francuzai paėmė nelaisvėn 
grovą Šveriną, kuris yra 
taipgi kaizerio giminė. Kai
zerio švogeris princas Fre- 
derik buvo užmuštas prie 
Namuro.

SUVIENYTAS LAIVY
NAS SUNAIKINO DU 

FORTU.
Suvienytas francuzų ir 

anglų laivynas sunaikino 
Katavo uose du Austrijos 
fortu 27 rugpiučio.

DIDELIS MUŠIS ANT 
JŪRIŲ.

Rugpiučio 28 d. buvo dide
lis mušis Šiaurės juroj, kuri 
atskiria Angliją nuo Vokie
tijos. Ant tos juros yra vo
kiečių sala, vardu Helgo- 
land, kur prisilaiko vokiečių 
laivynas. Netoli nuo tos sa
los stovi ir anglų laivynas; 
jis laiko tenai prispyręs vo
kiečių laivyną ir saugoja, 
kad tas iš tenai niekur ne
ištruktų. Bet 28 d. rugpiu- 
cio vokiečiai išlindo iš uz 
Helgolando salos ir užpuolė 
anglus, matomai tikėdamie
si juos sumušti ir išplaukti 
ant atvirų jūrių. Tečiaus 
jie labai apsiriko. Po valan
dai mūšio 4 vokiečių laivai 
tapo nuskandinti, penktas 
uždegtas, likusieji turėjo bė
gti sudaužyti ir sulaužyti. 
Anglų pusėj užmušta tiktai 
kelioliką žmonių.

Beto, anglų skraiduolis 
nuskandino pagarsėjusį vo- 
kiečių laivą ”Kaiser Wil- 
helm der Grosse.” Tas lai
vas pirma veždavo žmones, 
bet karei ištikus vokiečių 
valdžia paėmė jį karės rei
kalams. Anglai nuskandino 
jį netoli Afrikos. Tą pačiĄ* 
dieną vieną vokiečių skrai
duolį nuskandino rusai Fi
nų užtakoj.

Taigi pereitoj sąvaitėj vo
kiečiam nuskandinta iš viso 
6 karės laivai

MUŠIS TIES TURNAL ,
Ties Turnai mušis buvo 

tarp anglų ir vokiečių. Vo
kiečiai miestą paėmė. Apie 
mūšį ”Times” koresponden- 

i tas rašo šitaip:
”Seredoj iš ryto musų 

(anglų) kariumenė skaitliu- 
je 700 vyrų, užėmė poziciją 
tuojaus už miesto ant augš- 
to kalno. Musų artilerijos 
ugnis ant ateinančių vokie
čių buvo gerai taikoma. Lyg 
iš dangaus iškrito vokiečių 
ulonai, bet juos tuoj sutiko 
musų kanuolių ugnis. Ang
lai mušėsi narsiai, bet ant 
kiekvieno anglo buvo 10 vo
kiečių. Anglai mušės ir žiu
rėjo vis atgal, ar neateina 
jiems pagelba. Nieko nesi
matė. Iš 700 anglų liko tik 
300. Tuomet jie surinkę sa
vo sužeistus draugus pasi
traukė, nes vokiečiai užpuo
lė jau šarvuotuose automo
biliuose su mašininėmis ka- 
nuolėmis.”

VOKIEČIAI—BARBARAI.
Iš visų pusių pilasi vokie

čiams užmetinėjimai, kad jie 
barbariškai elgiasi su karės 
belaisviais. Francuzų kata
likų laikraštis ”La Croix” 
sako, kad Badene vokiečiai 
sušaudė neregį katalikų vys
kupą, nes jis buvo francuzų 
šalininkas.



Šį

i

♦

•i

''
<-

ne-
Jie
Jis

Peržvalga.

Anglų artilerija skubinas pagelbon francuzams.

Kaip kunigai veidmai
niauja!

Tūlas laikas atgal vienas 
"Keleivio” skaitytojas pri
siuntė mums Lietuvos kuni
gų organą "Draugiją.” Dėl I 
stokos laiko ligšiol tas laik
raštukas gulėjo pas mus ne-i 
peržiūrėtas; bet tenai butą 
Įdomių dalykų — išspaus
dinta keliatas kunigo Kaupo 
laiškų, kurie parodo, kaip 
kunigai yra silpni prieš so
cijalistus.

Kaip visiems jau yra ži
noma. nabašnikas kun. Kau
pas, kuris buvo "Draugo” 
redaktorium, buvo podraug 
ir Amerikos lietuvių kunigų 
"heroldu.” jis už juos risus 
kalbėjo, už juos rašė ir bu
vo jų generolu kovoj prieš 
socijalistus. 1907-tais me
tais, kaip parodo jo šitie lai
škai. jis buvo sumanęs para
šyti čielą eilę straipsnių ir 
nurodyt, kad žmogaus lai
mė yra ne tenai, kur socija
listai veda, bet tenai, kur ve
da kunigai. Tikslas tokių 
straipsnių aiškus — atitrau
kti nuo socijalistų darbinin
kų minias. Todėl vienam 
Lietuvos kunigų jis rašo:

"MelsČiau Tamstos pagalbos 
_arba patarimo viename reika
le. Norėčiau parašyti apie lai
mės jieškojimą žmonėms, kai- 

_.po draugijos uždavinį, ir meilę, 
jkaipo šitam tikslui atsiekti 
c Įrankį. Tamsta gali suprasti, 
mano noras labai sunkiai teiš- 
pildomas. o siekis mano men
komis spėkomis gal visai nepa
siekiamas. Reikia atsakyti į 
klausimą: ar tik dėl laimės 

-žmogus gyvena pasaulyje? Kas 
'laimę suteikia? Kaip prieiti 
-prie laimės ir t. t. Atsakymą 
į šitokius klausimus turiu po 
ranka, bet beveik jie visi yra 
išėję iš po bedieviškų plunks- 

_nų. Remiasi jie ant 'sveiko 
proto,’ bet mano protas dauge
lyje dalykų su ’sveiku’ nesu- 

. tinka.”
Kunigų "heroldas” norėjo 

prirodyt, kad laimė yra vien 
tik pas kunigus. Bet kaip 
tatai prirodyt, jis nežinojo, 
todėl jis rašo kitiems kuni
gams ir prašo:
- "Norėčiau gauti pagalbos iš 
_ šalies. Gal Ttmsta žinai ko
kius veikalus šitame klausime?

■^-Gal kas kitas žino! Juk yra 
.tokių kningų. Filosofams jos 
. privalo būti žinomos.

"Dalykas tame, kad neužten- 
,ka kovoti prieš socializmą ir į 

tai panašius izmus. bet reikia 
pastatyti kitokį idealą, gražes
nį. labiau patraukiantį—kitaip 
juk žmonių nuo socializmo ir) 

-radikalizmo neatitrauksime." 
. Kunigas Kaupas toliau sa
vo laiške pripažįsta, jog tą
ją "laime" už debesių, kuri 
iki šiol vis buvo kunigų ža- 
dėjama, dabar žmonių jau 
nebegalima prigauti, todėl 
jis norėtų pastatyti jau kito
kį idealą. Daleiskime:

"Jeigu žmonių draugijos sie
kiu padarysime" jieškojimą lai
mės netikėtai kitame gyveni
me. bet dar čia ant žemės, tai 
galėsime, man regis.— atimti 
atų iš socialistų rankų. Pradė
jus rašyti apie tą dalyką, rei
kėtų atsakyti netik į klausimą, 

’kas yra laimė, bet ir į daugelį 
kitų: kas yra dora kas tobu
lybė? kas tiesa? kas klaida? 

'naudingumas? kas teisybė? ir 
t. t. štai ligšiol socialistai, 

'šnekėdami apie tuos daiktus, 
už pamatą sau pasiima Marx’ą 
’historiškajį materializmą’.” 
Ktnigai su tuo pamatu 

nesutinka, nes jis nereika
lauja stebuklų pagalbos, o 
kitokio pamato jie neturi. 
Ir tas mums parodo, kaip 
silpni socijalizmo priešai. 
Ypač mums svarbu, kad jie 
patįs prie to prisipažįsta.
- Ikišiol, būdavo, kada soci

jalistai surengia viešas dis
kusijas ir paprašo savo vie
tinio kunigo, kad jis atėjęs 
pasakytų, kodėl socijalizmas 
yra negeras, kiekvienas ku
nigas atsako, kad jis skaito

sau "pažeminimu” disku- 
suot su socijalistais. Bet 
kunigo kaupo laiškai parodo' 
visai ką kitą. Kunigai per 
silpni diskusuot su socijalis
tais.

Dar vieną svarbų dalyką 
kun. Kaupas pasako. Jis 
netikėjo mokslui. Žinoma, 
mums tas nedidelė naujie
na ; tą senai jau parodė ku
nigų darbai, bet svarbu, kad 
prie to prisipažįsta pats ku
nigas. Jis aiškiai sako:

Į "Aš į mokslą netikiu, taip 
kaip daugelis gydytojų 
labai tetiki į vaistus." 
labai tetiki į vaistus." 

j "mokslas pasekmingai grio
vė bažnyčią."

Taigi išsiaiškina kunigų 
veidmainystė. Viešai jie vi
suomet skelbia, kad kunigai 
ir bažnyčia mokslui netik 
nepriešingi, bet net ir plati
na jį. Tas pats kun. Kaupas 
savo "Drauge” nuolatos 
skelbdavo, kad bažnyčia yra 

• pirmutinė mokslo apginėja. 
į o tuo tarpu savo sėbrams jis 
j rašė, kad į mokslą jis netiki 
'ir kad mokslas su bažnyčia 
yra aršiausi priešai.

Taigi ką kunigai viešai 
skelbia, tam negalima tikė
ti. Jie meluoja.

I

t
I

i

Lietuvos Gelbėjimo Fondo 
dėlei.

34-tam "Keleivio" numery 
i tilpo S L A. valdybos atsi- 
Į šaukimas "Amerikos Lietu
viai turi gelbėt Lietuvą." 
Nors visas atsišaukimas bu
vo daugiau sentimentiškas, 
negu liogiškas,ir nors jis bu
vo taikomas daugiau Į žmo
nių jausmus, negu Į šaltą jų 

! protą, tečiaus "Keleivio” re
dakcija pritarė, jog toksai 
fondas, kuris šelptų po ka
rei nukentėjusius lietu
sius, yra labai reikalingas. 
"Keleivio” redakcija tiktai 

: pastebėjo, kad toksai fondas 
I negali būt po vieno SLA. 
firma, nurodydama, kad pa
našus fondas yra prie LSS. 
ir turi apie $1,000 pinigų. 
Musų nuomonė buvo tokia, 
kad dabar tokius fondus rei
kėtų suvienyti ir nešti Lie
tuvai pagalbą visiems išvie- 
no. Bet jeigu tautininkai 
su nieku nepasitarę tveria 
visai atskirą fondą ir prade
da veikti savarankiškai, tai 
reiškia, kad jie ignoruoja so
cijalistus, kurie yra veik
liausiu elementu visame tau
tos kūne ir daugiausia ko
voja už Lietuvos neprigul- 
mybę. O jeigu jie socijalis
tus ignoruoja arba priešin
gi socijalistų politikos tik
slui. tai tegul jie aiškiai pa-1 
sisako, kokis yra jųjų tiks-- 
las. Ir pakol tas klausimas: 
neišsiaiškins, "Keleivio” re- j 
dakcija patarė savo skaity
tojams ir abelnai visai pir
meiviškai lietuvių visuome-

,nei neaukauti šitam tauti
ninkų fondui nė cento.

Tai tokia musų nuomonė 
i buvo pasakyta prie SLA. 
į valdybos atsišaukimo, šal- 
i tai pagalvojus, rodos, čia nė- 
; ra nieko tokio baisaus.

Bet "Tėvynė” musų nuo- 
- monę iškraipė ir padarė bai- 
• sią pasaką. Tik klausykit:

"Atėjo pas pasiturintį darbi
ninką nuskuręs jo vientautis, 

l taip-pat darbininkas, ir sako:
..— Brolau, pas mus atėjo 

priešai, sudegino mano grįčią, 
atėmė mano galvijus, nutrypė 

i mano laukus... Aš ir visa ma, 
no šeimyna likome išvyti pus- 

| nuogiai ir badaujame... Pagel
bėk mums...

..Ir pasiturįs darbininkas pa
klausė:

„— O ar tamsta esi socialis
tas?

„Vargšas atsakė:
,.— Ne...
„Ir pasiturįs darbininkas 

jam tarė:
„— Mes šelpiame daugiau

siai nukentėjusius Lietuvos gy
ventojus. O kas-gi daugiau
siai nukentės. Suprantama, 
jog tie, kurie daugiausiai veiks. 
O kas daugiausiai veikia, jei ne 
socialistai ?_

A-* B <

„— Bet juk ir aš žmogus, aš 
ir-gi tavo brolis, aš taip pat ba
dauju, kaip ir socialistai... Jei: 
pats nenori mane papenėti, tai' 
patark savo draugams, kad 
man pagelbėtų...

..Ir pasiturįs darbininkas at
sakė:

... Mes patariame savo

Buvau parvažiavęs į 
Eydkunus, kad pasimatyt su 
motina ir giminėmis. Išbuvus 
ten keliatą savaičių, prisiėjo

» n. f
Gustaičių pastangas kovotį 
prieš juos ir nežiūrint į jų 
norą palaikyti dabartinę 
pragarišką sistemą ir carų, 
kunigaikščių, gubernatorių 
ir kitų budelių viešpatavi
mo rėmimą, dabartinė tvar
ka turės griūti. Ačiū Die
vui, šiandien yra jau dides
nė pusė darbininkų supran
tančių klerikalų-klounišką 
rolę ir visoki žmonių mul
kintojai nebeilgai beturės 
vadeles savo rankose. Iš 
šio "cirko” eidami darbinin
kai, tik juokėsi ir spiaudėsi, 
nes manė išgirsią ką nors 
naudingo apie Lietuvą, o iš
girdo naiviškus ir juokingus 
marmalus. A. M... .s.

CHICAGO, ILL. 
Jeteviškas cirkas"

io 18 d. šv. Miko- 
uolo bažnytiniame 

skiepe (ant north side) ro
dė nepaprastus savo gabu
mus lietuviškųjų jėzuitų 
klounai. Visupirma kuni
gas Kudirka perstatė susi
rinkusiai publikai svečius— 
klounus kun. Gustaitį ir 
vyčių "generolą” Gabrį, pa
starąjį užtitulavo juristu ir 
profesorium ir pasakė, jog 
busią kalbama apie apšvie- 
tą ir Lietuvos ateitį iškilus 
Europos karei, paskui klest 
ir atsisėdo visi trįs. Atsisto
jo kun. Gustaitis ir pradėjo: 
"Gerb. visuomenė! Aš turiu 
jus pasveikint ir daug ką 
pranešt iš Lietuvos (tuom 
tarpu-gi pats apie Lietuvą 
nieko nebežino). Ar jus ži
note, kaip obuolis stovi ant i *■ 1 • •" •• ♦ ■ v •: “T---- J
Ar jus žinote, kaip žilas se
nis ateina prie to obuolio, į

un.

BALTIMORE, MD. 
Peštukų ir girtuoklių dar

bai.
Pas mus įsivyravo mušty

nės, kuone kasdien gir
dėti pešanties. Žinoma, jei 
jau "vadai” J. W. W. unijos, 
kartais viešai išdrįsta peš- 

.ties, tai paprastiems socija- 
į listų šmeižikams nėra ir 
įdyvo vaikščioti gatvėmis ir 
Į grumenti apšviestesniems 
i žmonėms.

Štai rugpiučio 15 d. sumu
šė jauną laisvamanį vaiki
ną, Petrą Degutį Įkaušusių 
latrų šaika. Du jų A. Čepai
tis ir P. Gineikis pasodinti 
kalėjiman, Č—tį išėmė po 
$1000.00 kaucijos. Nelai- 
mingamjam vaikinui ligoni
nėje prisėjo siut galvoje 
skylės, visa buvo sudaužyta. 
Rugpiučio 28 d. tūlas gir
tuoklis vėl sumušė su bon
ka alaus V. Kr—ką, jis jau 
nuteistas ir užsimokėjo 25 
dolerius.

Dabar Baltimorėj, baisu 
ir pereit lietuvių apgyven
tomis vietomis. Jeigu tik 
už ką nors supyko ant tavęs, 
tai jau išgirsi: "palauk ru
pu... aš tau duosiu...” Nie
ko, rodos, daugiau jiems nė 
nerupi, kaip tik muštynės. 
Susiėję prie smuklių ant 
kampų rokuojasi, vaidijasi 
ir gaudo kits kitą atkeršyt. 
Protaujančius gi žmones vi
saip išranda, išpravardžiuo- 
ja vagims, cicilikais ir t. t.

Darbo šiuo laiku maža, 
uždarbiai menki, ar-gi nega
lima butų be muštynių gra
žiai susiėjus tarties apie 
bendrus reikalus. Ar-gi da 
neužtenka, ką mus išlupa 
kapitalo botagas, kokių ga
lų reikėtų tarp savęs muš
tis. .

Ne, vyručiai, kurie taip 
daugiau darysit, tai nepy
kit, kad jūsų pavardės pa- 
tilps laikraščiuose, kaipo 
girtuoklių ir latrų, nes ki
taip nėra kaip su jumis ko
votu Kunigo žentas.

vėlei grįžti į Kopenhageną, ka-K^lo ir kirminas jį griaužia, 
dangi vis labiau kilo gandas, r . - - . - . - , _
kilsianti karė tarpe Rusijos ir ni$ ateina prie to obuolio, ■ 
Vokietijos. Man dar būnant 
Eydtkunuose, nors karė dar 
nebuvo apskelbta, bet jau ren
gėsi rubežius uždaryti nuo 
Maskolijos pusės. Pagaliaus į | z?.neJa Ponai, Karaliai ir su-

*2 * miausiais kraštais. Ar-gi 
• męs lietuviai negalėtume 
taip padaryti? Iš Kauno pi
lies bokšto ar-gi negalėtume 
kalbėti bevėlinių telegrafu Į 
Paryžių (turbut norėjo pa
sakyt Gabrio biuran). Šian
dien mokslas užkariavo jau 
ir perkūną, tai-gi drąsiai 
galima sakyt: Perkūne die
vaiti, nemušk žemaitį.” Ne
užmiršo paminėt ir velionio 
Tolstojaus, kaip jis ardavęs 
pasiraitęs kelnias, baltoj

sermėgoj, taipgi minėjo
garsųjį išradėją Edisoną, 
popiež ių Pijų X ir visus ki
tus Kristaus piliorius ir 
šventuosius Dievo.

"Reikia mieli broliai ir se- 
serįs apšvietos, tai dabar 
męs eisim pinigų rinkt” ir 
kuts, kuts atkišę kepures, o 
čia užtraukė klouniškai cho
ras: "O tai gražus miško bū
das, visi groja savo dūdas"... 
Jiems pritaria orchestra: 
"Tamsta duosi, tamsta duo
si, o tamstos ar duosit man". 
Ir vėl: "O tai miškas, miško 
būdas, visi groja savo du
das" ir sunešę risi trįs pasi- 
pylę ant stala nikelius ir va
riokus skaito: 5c., 10c., lc. O 
choras su orchestra apie 
juos apstojęs: "O tai miškas 
miško būdas". Gabrys pa
mojo su ranka: "gana! (Į pu- 
dliką)Tai aukų surinkta $40 
ir 15c." Choras: "O tai miš
kas, miško būdas, visi groja

tam suvažiavime, o ne SLA. i 
seime.

Taigi tarp "Keleivio” ir 
"Tėvynės" įvyko didelis ne
susipratimas. Bet ginčytis

■ dėl to nesusipratimo dabar 
per svarbus momentas. Mes 

i tikimės, jog "Tėvynė” savo I 
-- ... paioiiamc oarv klaidą atitaisys ir tuomi bus, 

skaitytojams ir abelnai visai viskas užbaigta, 
pirmeiviškai lietuviu visuome
nei šitam dalvkui neaukauti nė sakvt žodi prie projektuoja- 
cento.” f - • - -
Ir tokiu nevidonu buvo 

"Keleivis.” Tai jo tie pasku
tiniai žodžiai — tik paskuti
nis sakinys, o visa pasakai
tė pridėta pono "Tėvynės" 
redaktoriaus. Ir štai jums 
išeina, kad "Keleivis” nori 
tik socijalistus šelpti; ki
tiems gi, kad ir daugiausia 
jie butų nukentėję, "Kelei
vis” pataria neduot nė cen
to.

Męs gal nesistebėtume, 
jeigu tokių nebūtų dalykų 
butų pripasakojęs koks 
"Draugas” ar "Katalikas,” 
bet kad taip nežmoniškai1 
pasielgė "Tėvynė,”, kurią 
męs skaitėm vis prie rimtes
nių ir pirmeiviškų laikraš
čių, tai stačiai negalim su
prasti, ką tas gali reikšt.

Jos šitą pasielgimą skai
tom netik nedraugišku, bet 
ir nešvariu. Ji ima iš musų 
prierašo atskirus sakinius, 
prideda prie jų savo pasa
ką, padeda apačioje "Kelei
vio” redakcijos parašą ir 
tuomi pasiremdama paskui 
vadina "Keleivio” darbą 
("Tėvynės” išmislytą) "ne
žmonišku, neliogišku ir ne
lietuvišku.” "Keleivis” ne
turįs tiesos net lietuvišku 
laikraščiu vadinties.

Taip pasielgti turbut ne
drįstų da nė didžiausis šmei
žikas "Draugas,” nė paleis- 
taburnis "Katalikas.” Iš 
”Tė\ynės” mes to niekados 
nesitikėjom. Kas nors tu
rėjo išmušti ją iš šalto proto 
lygsvaros. Mes tikimės, 
kad ji ir pati jausis nesma-j 
giai, kada apsižiūrės, kaip! 
neteisingai ji pasielgė.

Musų prierašo prasmė bu-. 
vo visai kitokia. Musų aiš- ■ 
kiai buvo pasakyta: "Męsį 
pritariam, kad toks fondas 

j yra reikalingas..." Bet "Tė- 
Į vyne” tą praleido. Ji paėmė 
: tik atskirus musų sakinius. ‘ 
i Imdami atskirus sakinius ■ 
i mes galėtume prirodyt, kad { 
"Tėvynė" griauja savo Susi
vienijimą.

"Keleivis” niekados labda
ringiems darbams priešin- 

į gas nebuvo ir nebus. Ir Lie
tuvos Gelbėjimo Fondui: 

i "Keleivis” pritaria kuokar-. 
1 ščiausia, kas ir musų priera- 
j rašė prie tautininku suma- 
į nymo buvo aiškiai pasakyta. 
I "Tėvynė” neteisybę kalba, 
kad "Keleivis" nori tik soci
jalistus šelpti. Tai yra j‘os 
pačios išmislas. "Keleivis” 
tik nesutinka, kad nukentė
jusių Lietuvos gyventojų 
šelpimas butų vieno SLA. 
monopolijoj. "Keleivis" 
taip pat nesutiktų pavesti 
tą darbą ir vieniem socijali
stams. Nes tai yra ne atski
rų organizacijų, bet čielos 
visuomenės užduotis, ir to
dėl Lietuvos šelpimo komi
tetas turi būt išrinktas vi- 1 
suomenės, tam tyčia sušauk- i

Dabar mes norėtume pa-

t

l

i

I mo suvažiavimo. Kad jis 
' reikalingas, apie tai kalbėt 
i turbut jau nereikia. Taipgi 
visi sutinka ir su tuo, kad 
jame turi būt atstovauja- 

• mos visos musų visuomenės 
Į sriovės. Dabar tik lieka nu- 
Į tart, kur butų parankiau su- 
i sivažiuot ir kada. Musų 
! nuomene, vieta butų paran
kiausia Brooklyne. Laikas 
— apie pabaigą rugsėjo ar
ba spalių mėnesio pradžioj.

I

Laiškai iš
F Visi mes dabar gaudyte 
Į gaudome žinias apie Euro
pos karę ir Lietuvos padėji
mą, tečiau pilnai pasitikė- 
tinų žinių teturime suvis 
mažai. Šiomis dienomis tai 
vienur, tai kitur gauta iš 
Europos laiškų, kuriems 
pilnai galima pasitikėti ir 
numanyti kas ten dabar de
dasi. "Naujienose” įdėtas 
laiškas vieno skaitytojų:

”J. Cirtautas savo laiške ra
šo, kad jis perplaukęs vandeny
ną Į vienuolika dienų, atvažia
vęs Rotterdaman ir čia tapęs 
sulaikytas.

”Tokių pat kaip jis sulaiky
tų Rotterdame, sako, yra kelia
tas desėtkų tūkstančių. Jie 
visi važiavo Rosijon, ir dabar 
jų neveža nei atgal nei per Vo
kietiją.

”Kas dedasi Rusijoj, Cirtau
tas rašo, nieko negalįs žinoti. 
Rašęs keletą laiškų, bet jokio 
atsakymo negavęs. Sako: "tik 

; nekurie. kurie gali vokiškai 
j skaityt, laikraščiuose randa, 
į kad Rusijoj kilusi revoliucija. 

Dabar net baisu man. Nežinau, t
! kaip bus. Jeigu pasieksiu Ru- 
i siją, tai į pat košę pateksiu 
i ir atims mano gyvastį.”

"Mus išleidžia pasivaikščio
ti ir duoda pavalgyti, bet ne- 

i žinau, kas toliaus bus.”
"Laisvėje” tilpo 2 laišku, 

! vienas lietuvio kareivio tar
naujančio Finlandijoj, rašy
tas pas savo draugą: 

"Brangus Rapolai’
"Jūsų laiškas aplaikvtas. 

Ačiū! Brangus Rapolai, labai 
liūdnas esmi, kad reikia stoti 
ant linijos ugnies. Nors nuo 
17 d. šio mėnesio jau rengia
mės stoti, bet vis dar nesto- 
jam ant tos baisios nelaimės, 
šiandien vakare jau stosime. ' 
Tariu visiems ir visoms pasku-; 
tinęs "Labas Dienas” ir eisiu ! 
kariaut. Taigi, Brangus Rapo-' 
lai, meldžiu perduot sudiev... 
(seka pavardės, kurias aplei- 
džiam. Red.) 
ir kitom.

”Na, jau
Buk sveikas.
žemėje užkas mane, jums nie
kas nei dulkių neparneš.

Vladas.”
Kitas laiškas rašytas as

meniškai "Laisvės" redakto
riui:

ir visiem kitiem

kulkos zvimbia. 
Jeigu suomių

kia mokslo. Matote, kaip 
‘mokslas užkariavo šiandien 
i jau ir orą. Padangėmis va
rinėja ponai, karaliai ir su- 

a. ž . B ą ■ 1 I '*i^* '*1Jf — -A. T *> — —A Į —' A '

Kybartus atsitrenkė būrys ka- sikalba per dausas su tolį- 
. . . \. , . . _ mioncioic Irt^ocroTC! Ar_rrireivių su 4 patrankomis ir : 

kulkasvaidžiais... Aš grįžau
Danijon.

”Dabar jau tarpe Vokietijos 
ir Danijos visi ryšiai pertrauk
ti. Jutlandijos parubežv visus 
kelius, einančius per sieną, vo
kiečiai perkasė ir plienine tvo
ra iš spygliuotų dratų aptvėrė, 
tiltus išardė, telefonus ir tele
grafo vielas nukapojo. Nuola
tinis susinėsimas geležinkeliais 
ir garlaiviais pertraukta ir pa- 
čta nevaikščioja...”

Jei kas iš "Keleivio” skai
tytojų gautų iš Europos laiš
kų labai prašytume kuogrei- 
čiau mums prisiųsti.

KORESPONDENCIJOS
RACINE, WIS. 

Lietuviai "skebai."
Rugpiučio 13 d. sustreika

vo guminės dirbtuvės darbi
ninkai (Chicago Rubber 
Cloth Co.), klijojamojo sky
riaus. Streikas tapo pralai
mėtas, nes viską suardė ske
bai, ypač lietuviai tame at
sižymėjo, nes pirmieji stojo 
streikierių vieton. Užveiz- 
dos skebų nuo gatvių neėmė, 
bet reikalavo nuo dirbančių 
darbininkų, kad tie paagen- 
tautų. Tūlas J. R—lis tuoj 
pristatė 2 skebu. Nėra ko 
nė stebėties iš tokių tamsu- 
nų, nes kai buvo surengtos
socijalistų prakalbos, tai tas sav’o dudas.” Gabrys: ”Tuos 

pinigus pasidėsim Į banką ir 
turėčiau revolverį, tai tuoj, centus*1

■ - - - -

patsai J. R—lis ėmė ant kal
bėtojo rėkti: "Kad aš čia j — --- -
‘tuoj nušaučiau.

J. Orlov.

gausim uz juos gerus pro- 
." Choras ir vėl: ”0 

tai miškas, miško būdas, vi
si groja savo dūdas...” Gab
rys: "Tie pinigai eis ant ap
švietimo, pusė Žiburiui ir 
pusė tautos biurui”. Choras: --- — --- -

BAUDETTE, MINN.
Šis kaimelis stori šiauri- .

nėję Minn. valstijos daiv; O taj miskas, miško būdas, 
ant Kanados linijos, prie u-(Gabrys: "Gerbiamieji Betu
pės vadinamos Reiny River.iviai! Ar-gi męs negalėtume 
Oras čia jau pradeda atvėst. - būt tokais, kaip žydai, ma- 
Gamta graži ir maloni, nes " ’ " * ‘ x‘1’ T>“,‘
vasaros karščiai neperdaug 
tekankina. Kaimelis apgy
ventas švedų ir francuzų, 
lietuvių neužėjau nė vieno. 
Išdirbystė toki: 2 lentų pio- 
vimo tartokai ir stulpų ap
dirbimo dirbtuvės. Uždar
bis nuo $1.75 iki $3.00 į die
ną.

25 mylios nuo kaimelio 
randasi plotai valdiškos že
mės, piliečiams arba norin

giems jais pastoti suteikia-

i 
!

i tot, žydai už vieną tik Beilį 
užstojo visas žydų pasaulis. 
Ar-gi męs negalėtume turėt 
lietuviškų gubernatorių, 
generolų, pulkininkų. Ar-gi 
męs pasiduosime tam nela
bajam vokiečiui, juk po rus- 
kiu daug butų geriau”. Bal
sas iš publikos: ”Ar užtai, 
kad daugiau kartuvių ir ka
lėjimų stato?” Gabrys: 
"Ne, ne, juk ruskis nėra jau 
tokis meškinas ką viską pri
slėgęs laiko. Lenkams jau

imi dėl apsigyvenimo veltui. lls, žada autonomiją, o, ir ; ■ erTrrlorvac’ rnrmn nilnn įmovaŽemė daugiausia smiltis ir 
nekaip atrodo, žemesnėse 
vietose yra vandens. Paė
mus verčiama apsigyvent 
po šešių mėnesių.

M. Juozapaitis.

i

BRIGHTON, MASS. 
Mušeikos.

Rugpiučio 24 d. tūlas L. 
L., A. M. ir visiems gerai ži- 

‘ nomas peštukas vokietis už
puolė mane visai nekaltai 
ir norėjo sumušti. Du jų 
yra vedę, A. M. nesuskaito- 

imus sykius yra buvęs areš- 
| tuotu, jo moteris vaikščioja 
■gatvėmis su vaikučiais nu
driskusi ir alkana.

Jei jie ilgiau nesiliaus už- 
puldinėję žmones, tai bus 
apskųsti policijos viršinin
kui, nes jų vardai jau senai 

lyra užrašyti policijos kny- 
gose, kaipo latrų ir policija 

i greit su jais apsidirbs.
Užpultasis.

SIOUX CITY, IOWA. 
Alaus šinkorius.

Musų miestely klerikalai 
ėmėsi girtuoklystę platinti. 
Tūlas K—das vežioja alų

žydams tapgi pilną laisvę 
suteikė.”^įn-į

Ar-gi sakysit, kad da kas' palei namus ir siūlo kiekvie- 
galėtų geresnį cirką su- nai šeimininkei, kad tik 
rengt? Man rodos geresnio'daugiau nupirktų, šeimi- 
klouno už vyčių "generolą" j ninkės ima nuo jo po 7 ir po 
jau nebegali būt. Gabrys 10 skrynių alaus ir per są- 
buvo išsireiš1 - ----- - —
ly yra gaffiįt . 
tų. Taip, jų yra ir jų skait- kyti savo

buvo išsireiškęs, kad pašau-.vaitę ištuština.
i daug sodjalis- Patariu p. K—dui sulai- 

--------—) biz^Hr liauties 
liūs nepaprastai auga ir ple- žmoneles svaiginus, nes ki- 
čiasi, nežiūrint j visokių Ali- taip jis turės skaudžiai už

VIRGINIA, MINN.
Tilpusioj No. 33 "Kelei

vio” žinutėj įvyko klaida. 
Vietoj 19 šeimynų, turėjo 
būt — 9 šeimynos. J. Yla. šauskų, Tumų, Gabrių ir tai užsimokėti. Draugas.



Korespondencijos
EAST CHICAGO, IND. 
"Cnatlyvas" klierikas.

Rugpiučio 19 d. pas tūlą 
smuklininką atsilankė apsi
rėdęs paprastomis drapano
mis vaikinas, nusipirko ci
garų, ruko ir kitiems duo
da ; paskui smuklininko 
žmona pasivadino į kamba
rį, bet ten neilgai buvo ir 
grįžo su keliomis smuklės 
savininko mergaitėmis į 
smuklę ir atsisėdo kampe. 
O tos mergaitės, tai, kaip 
musės apie medų aplipo iš 
visų šalių. Man atėjo min- 
tin — kas čia do vienas. Pa
sirodo, kad tai klierikas ei
nąs kunigų mokslą ir jau 
net sakęs pamokslą So. Chi- 
cagoje, kad net visos avelės 
verkė, tik nežinojo už ką.

Pamatęs, kad tai kandi
datas į "Macochus" taip da
ro, nė nesistebėjau, nes, 
mat, reikia-gi pratinties, 
kad vėliau geresnę gaspadi- 
nę galėtų prisivvlioti.

T. Varnaitis.

Photo by American Press Association.

Caro dragūnai skuba ant Karaliaučiaus.

HANSAS CITY, MO.
Malūnų darbininkai strei

kuoja.
Be duonos nė vienas nega

li gyventi, męs-gi negalim 
turėti duonos be miltų, mil- 
tų-gi negalim turėti pirm, 
kol darbininkai nesumala 
grudų malūnuose.

Kanso javų malyklos yra 
žinomos, kaipo ‘geriausios 
pasaulije, ir didelę naudą 
atneša savininkams, nes 
darbininkai jau daugelį me
tų dirba po 12 valandų į die
ną. Suvienytose . valstijose 
yra daug malūnų, bet nie
kur tokias ilgas valandas 
nedirba, nes kitose malyk- 
lose darbininkų tarpe gy
vuoja susipratimas ir vieny
bė. Jie turi iškovoję 8 va-

PATERSON, N. J. 
Prakalbos.

Rugpiučio .22 d. buvo pra
kalbos parengtos lietuvių 
socijalistų. Kalbėjo "Lais
vės" redaktorius L. Prusei
ka apie dabartinę Europos 
karę ir jos baisenybes. Žmo
nių prisirinko nemažai, bet 
klausytojų buvo neperdaug, 
nes nekurie fanatikai laike 
prakalbų pradėjo tarp savęs 
garsiai šnekėti: Girdi, ką jis 
čia šneka, vis cik vainos ir 
vainos ir... mat, jiems ne
patinka, nes kalbėjo ne apie 
Dievo žodžius, bet apie bar
barus sukėlusius karę. Ki
ti visi užsilaikė ramiai ir 
klausėsi su atida. Po pra
kalbų kilo klausimai. Vieti
nis kunigas šv. Kazio para
pijos klebonas pakėlė klau
simą: "Kokis jus socijalis
tų yra gi principas, jeigu 
tamsta, kalbėtojas pripažį
sti moralus, kaip tai: Neuž
mušk, nedaryk to, kas tau 
ne miela, bet mylėk artimą 
tavo, kaipo pats save, o pri-

priguli socijalistai ir laisva
maniai. Randasi ir katali
kiško jaunimo norinčio pri
gulėti, bet kunigužis per 
pamokslą prigrumena neiti, 
tai ir susilaiko.

Tūlo kataliko K. mergai
tė norėjo prisidėti prie dai
nininkų, bet tėvas išgirdęs 
kunigo pamokslą sumušė 
dukterį ir išmetė per duris, 
net nakvoti turėjo svetur. 
Prie ko priveda kunigai 
žmones, jog net tėvai gatavi 
smaugti savo vaikus, jei tie 
nori akis prakrapštę plačiau 
pasižvalgyti!

i Kooperacija musų gyvuo
ja gerai, įvairių produktų 
pilnos lentynos nukrauta. 
Turėtume męs da stropiau 
ją palaikyti.

Ridikų spindulis.

landu darbo diena. Dviejųr pažįsti revoliuciją už gerą 
- ------- ‘ į darbą ir kurstai prie jos,

- - T “ T T 1
į

malūnų darbininkai jau 
čia susivienijo: Ismer-Hin- 
cke ir Bulte, ir pareikalavo 
8 valandų darbo dienos,' bet 
kompanija ant to* jiems at
sakė: "Jei jus norit, tai ga
lit grįžt prie darbo ir dirbti 
po 12 valandų į dieną, o 8‘ 
valandų darbo dienos ne- 
gausit, nes męs kariausime 
su jums iki galo. Pasirodė 
kompanija gerai mokanti 
kariauti su darbininkais.

I.-H. ir Bulte kompanja 
prisisamdė profesionališkų 
streiklaužių ir "gun men’ų," 
jie apstatė malūnus ir ten 
laiko ir maitina "skebus." 
Streikierai ir-gi pasistatė 
didelę "tent," visai arti prie 
viršpaminėtų dirbtuvių, ku
rioj jie laiko savo mitingus 
žėdną vakarą ir permaino 
"picket line,” kuris visad 
stovi prie drbtuvių.

Streikieriai užtikrinti, 
kad streiką laimės, nes tar
pe Kans. ir Mo. darbininkų 
yra didelis solidarumas ir 
jie vienas kitam gelbsti mo
rališkai ir finansiškai.

Nekaltas avinėlis.

nors sakai, kad laike revo
liucijos mažiau žmonių din
gsta, negu karėje, bet sulig 
manęs, užmušimas, ar vieno 
žmogaus, ar 100, tai vis vie
na." Ant šio klausimo len
gvai atsakė ir aiš.kino, kai
po visai nesuprantančiam 
žmogui. Nors kunigas bu
vo pasakęs, jog turi daug 
klausimų ir nori su kalbėto- 
jum ilgai diskusuoti, bet 
pamatęs pirmąjį atsakymą 
daugiau nenorėjo klausimų 
uždavinėt ir negalėdamas 
jokiu budu sumuštie, primi
nė Yčą; girdi: "Jus socijali
stai nedavėte pinigų Yčui 
ant tautiško namo." ir t. t.

Buvo ir daugiau klausi
mų užduota kalbėtojui, ku
riuos jis gerai išrišo. Geis
tina dažniau tokių naudin
gų prakalbų ir diskusijų tu
rėti. Jonas Aučis.

Rugpiučio 22 d. vietinė 
socijalistų kuopa Dean pie
voje taipgi buvo parengusi 
pikniką. Piknikan atsilan
kė ir So. Bostono L. S. S. 60 
kuopos draugai. Publikos 
buvo nedaug, nes pertankus 
piknikų rengimas jau yra 
atsibodęs. Orchestrai grie
žiant buvo šokiai, tečiau jais
tūli pasipiktino. Mat, prisi- j 
rinko keliatas čiongimių ■ 
merginų ir vaikinų, kurie i 
kaipo be jokio išauklėjiipo 
žmonės, labai nemandagiai 
užsilaikė. Paveizdan: šo
kant "tango” dvi porutės 
suvis išeidavo iš padorumo 
ribų, o pradėjus jaunimui 
dailiai šokt "Noriu miego," 
tie "amerikonukai" šokinėjo 
augštyn ir tyčiojosi klykda
mi, kad tik labiau pajuokus 
lietuvišką šokį. Buvo ir bu-, 
fetas, jame pardavinėta vai
sių vanduo ir "aiskrimas." 
Sudainuoda keliatas dainų 
ir ir linksmintasi iki 11 vai. 
vakaro. P. štkšns.

į raono vergijos, o Dievas sa
vo žilą barzdą krato ir 
džiaugiasi, kad per gerus 
agitatorius atims žydelius 
nuo Faraono ir vėl turės 
sau ant naudos... Štai pa
našus atsitikimas ir Wauke- 
gane. Waukeganiečius ap
sėdo velnias (it Faraonas 
žydus) ir tiek priviso be
dievių, iš kurių Dievui (tei
singiau, kunigui) nėra ge> 
šefto, reikėtų gelbėt nuo 
velnio (ių dolerius), o musų 
tėvelis K. Zuikauskas (kai- 
pir tas Maižius) neturi ge
ros iškalbos iškeikti bedie
vius, o pastarieji varo savo 
darbą su gerom pasekmėm. 
Pagailo kun. Ziukeliui savo 
klystančiu — neinančių avi- 
nvčion avelių ir norėtųsi iš
gelbėti iš velnio nasrų, bet 
negali, liežiuvėlis neveikia. 
Na, ką dabar darysi? Rei
kia Arono. Sudaro misijas, 
pakviečia iš Chicagos Aro
ną — kun. Krušą, pastarasis 
su savo "šventablvva" bur
nele, kad keikė, tai keikė be
dievius, liepė grįžt prie avi- 
nyčios; ar jus nematot, kad 
jau jus esate vėlinio apsėsti, 
grįžkite prie Dievo, eikit ati- 
nvčion, męs, kaipo "Dievo 
tarnai,” jus apkirpsime 
(pardavę Dievą gausime do
lerių). Ir da kitokių nesą- 
monų pripliauškė, bet visai 
užmiršo, kad kalba prieš 
XX šimtmečio žmones, o ne 
priešistoriškus žydus. Bet 
nepavyko nė Chicagos Aro- 
nui atvest žmones prie Die
vo, nieks jau nebenori klau
syti to humbugo. Mat, jau 
nebe tie laikai ir čia ne Pa
lestina, bet Waukeganas — 
civilizacijos miestas, taigi 
žmonės ir nebenori grįžti Į 
Arono-Krušo pažadėtąją že
mę. Dievo kūno ir kraujo 
pardavinėjimo biznis visai 
jau sumažėjo, nelabai kas 
benori penkinę mokėti už 
ausinę ir praskustgalvijos 
gešeftas kas kart smunka 
žemyn, o laisvamanybė ima 
viršų. Taip ir turi būt: kas 

■ supuvo ir atgyveno savo i 
dienas — turi griūt, o jo 
vietą užims naujesnės, tobu
lesnės srovės.

Dievobaimingas.

Photo by American Press Assoclation.

Greitoji francuzu artilerija tėmija vokiečiu kar iumenę.

dasi ir p. Marciunas, kiekvie
nas gerai žino mane ir mano 

; sužieduotinę P. Vaičiūtę^ 
! Platesnių nurodymų iš ma4 
no asmeniško gyvenimo ne
paduosiu, bet reikalui 
prisėjus galėčiau paduoti 
paliudijimus, bent nuo dvie
jų lietuvių draugijų. T. M; 
D. 137 kuopos ir vietinės 
Savišelpos draugijos "Die
gas."

Jeigu p. Marciunas butų 
apšmeižęs mane vien tarp 
čionikščių Argentinos lie- 
tuvių, tai visai nebūčiau at- 
siliepęs, nes nelabai norė
čiau leistis polemikon su to
kiais ponais, bet kadangi ži
nau gerai, jog "Keleivis? 
įžymiausis laikraštis tarpe 
lietuvių ir visose šalyse jį 
daugiausia skaito, tai ir prii 
sieina noroms-nenoroms at
siliepti ant minėtų begėdiš- 
kų šmeižimų.____ ■

Šiuomi pertikriname ger
biamus gentis, pažįstamus 
bei draugus, jog męs apsive
dėm sausio mėnesy 1914 m. 
ir gyvename miestely Los 
Tallers F. C. S. Norintiejie 
susirašinėti, malonėkite ra- 
švti i lietuvių draugiją 

mobilius visu smarkumu j „Diegas," Casilla de Correo 
įpiškėjo į griovį ir apsiver-,591, Buenos Aires Argent.

Su pagarba,
V. Kitra ir Paulina Vai-

delnais ir dar viena moterė
lė, įsidrąsinusi kampe sėdė
dama jam pritarė. Vyras 
tisą vakarą kamavosi visas 
sušilęs ir nieko negalėjo pa
daryti. Jis led išmykia ko
kią porą žodžų, o pirminin
kas taip nabagą ir sulupa. 
Tiktai pasipila delnų ploji
mas, kunigužis ir neturi ko 
atsakyti.. Galop vyras ėmė 
aimanuoti, kad daug bedie
vių, su tuom ir išsiskirstė. 
Dar negana to, nedėldieny 
is sakyklos visaip iškeikę Odeliu pirmeivių ir socijalis. 
draugiją ir paliepė da syki tų Driešu. Pipiras.

tė. Automobilistui p. J—liui 
sumušė petį ir išlaužė 
šonkaulį, sako pasveiksiąs, 
p-lei Uz—______________
tis ir taipgi gerai aplumdė, 
o ponui policistui, tai visą 
"snukį" suardė. Dabar pa
simokę žinos, kad girtybė 
niekad prie gero nepriveda, 
o reikia pasakyt, jog p. J— 
lis yra žymus asmuo: užlai
ko laikraščių agentūrą ir 
yra parapijos raštininku ir

-tei išmušė du dan-: čiute-Kitrienė.
*

HARTFORD, CONN.
Lietuvių Amerikos Ukėsų 

Politikos Neprigulmingas 
kliubas rugpiučio 2 d. pa
rengė pikniką ir buvo pak
viestos visos Hartfordo 
draugijos dalyvauti pikni
ke, bet nekurios atsisakė. 
Dalyvavo L. S. S. 49 kuopa, 
šv. Kazimiero Jaunikaičių 
Apsvietos draugija ir baž
nytinis choras, kuris padai
navo keliatą dainelių, taip
gi ir socijalistai padainavo 
kelias revoliucijos dainas ir 
padeklamavo. Nors buvo 
žmonių visokių pažvalgų, 
kaip katalikų, taip ir socija
listų, bet suėję visi manda
giai apsiėjo. Žmonių buvo 
300 suviršum. Kliubui liko 
$30.00 pelno. Visų kliubo 

,~nariu vardu tariu širdin- 
—-gą ačiū visoms atsilankiu

sioms draugijoms, taip ir vi
jusiems svečiams.

S. K. Adyntas.

tVAUKEGAN, ILL. 
VVaukegano Maižiešius ir 

Chicagos Aronas.
Kada tai senovėje, kaip 

matom iš Biblijos, karalius 
Faraonas užsėdo ant spran
do Dievo sutvėrimų ir pra
dėjo juos kankinti. Visaga
linčiam Dievui pasidarė 
gaila savo vaikų ir norėtųsi 
išliuosuoti, bet negali, nors 
ir Visagalįs, o savo sutvėri
mą Faraoną suvaldyti neįs
tengia (ot galybė! savo su
tvėrimo bijo!). Abraomas 
matydamas savo senatvės 
silpnybę, jog nebegali* su
valdyti iš molio nulipinto 
Faraono, maldauja Maižie- 
šiaus: eik, brolau, ir išvesk 
žydus iš žemės Egipto iš na
mų nelaisvės, atimk iš Fara
ono žvėriškų nagų. Maižie
šius atsisako tą išpildyt, nes 
neturįs liežiuvio ir negalįs 
aiškiai kalbėti, o , žydams 
daug reikia agitacijos (čia 
ir vėl Visagalio yda, savo iš
tikimam nebegalėjo suteikt 
atsakantį liežiuvį), tada 
tneipėsi pas Aroną, kuris 
:uri gerą iškalbą, bęt neturi 
:o švento instinkto — misi- 

. onieriaus jausmų. Ant ga- 
o štai kokias sutaiso misi

jas: Maižiešius kalba Aro- 
nui į ausį, o Aronas žy
dams, na, tokiu budu veda

NORWOOD, MASS.
Piknikai ir kitoki įvairumai.

Rugpiučio 15 d. Labdarių 
draugija Dean pievoje su
rengė pikniką. Žmonių at
silankė pusėtinai, visi gra
žiai ir ramiai praleidome 
laiką tyrame ore. Buvo ir 
pasimankštinimų ir kitokių 
margumų. Už lenktynes 
pirmą dovaną gavo A Ri- 
maučius. Buvo ir dainų, 
žmonėms labai patiko. Nuo 
8 vai. prasidėjo šautuvo ir 
branzalieto lioterija. Lai
mėjo svetimtautis, anglas.

Klerikalai piknikan neat
silankė nė vienas, mat boi
kotuoja socijalistus. Te
čiau, kai jie kokią nors pra
mogą parengia, tai džiau-. 
giasi, kad "raudonkaklių 
prieisią,” mat, socijalistai 
klerikalų nebijo ir pas juos 
apsilanko. Pelno nuo pik
niko liks apie $100.00.

Liaudies namas jau bai
giamas statyti, nuo kurio , 
musų parapijonai kratėsi, it ' 
kaminkrėtis nuo suodžių.

Nesenai susitvėrė iŠ 25 
asmenų choras, kun veda 
J. Stalmokas. Prie choro iš žemės-ųelaisvės, nuo Fa-

susirinkti visiems nariams, 
paskirtoj dienoj. Atėjo ir 
tas laikas, susirinko nariai, 
atėjo ir kunigas; šį sykį bu
vo toks jau smarkus, turbut 
buvo gerai išsigėręs. Tuoj 
ėmė sukiotėsi su kumščia 
apie moteris, o į vyrus tai 
nė atsigrįžt neatsigrįžo. 
Turbut bijojo, kad vėl nesu
kritikuotų. Todėl draugi
jas pirmininkas J. V. papra
šė balso ir pradėjo jam nu
rodinėti, jog miestely
yra airių draugija, prie jos 
priguli ir katalikai ir prote- 
stonai, ir žydai ir kiti. Dėl- 
ko-gi jiems airių kunigas 
nieko nesako? Kunigas at
sako: "Tai, mat, airiai ap
sišvietę, o musų lietuviai 
tamsus, kvaili." Tai, ma
tot, ponai katalikai, jums 
tiesiai pasakė į akis jūsų 
ganytojas, kad esate kvai
lu Toliaus kunigas vi
są vakarą maklinėjo po vi
durį svetainės, bet nieko na
bagas nenuveikė, ir galop 
negalėdamas susikalbėti su 
moterėlėms supykęs išsine
šė. Išsiskirstė ir nariai. Ži
noma, jeigu viską surašyt, 
tai reiktų daug vietos, bet 
reikia pasakyt da, kad jis 
dabar taip suerzino žmonės 
ir matyt, jau ir ant tikrų su
sirinkimų negalima apsieiti 
be policijos. Kipšas.

I
į

NEWARK, N. J. 
Užsilikusios aukos nuo 1913 

m, Vilniaus Mokslo ir 
Dailės Dr-jos.

“Kas su tekiais daryti?”
Po tokiu antgalviu tilpo 

,,Keleivio" N. 31 korespon- 
cija iš Herrin, III., kame nu- 
siskundžiama ant slaptų 
smuklių palaikytoju

Ištiesų, pastaruoju laika 
tiek daug slaptu smuklių at
sirado tose vietose, kur pa
naikinta viešos smuklės,. jog 
net ir sąžiningi žmonės^ ma
tydami iš slapto svaigalu 
pardavinėjimo didelį pelną’ 
griebiasi to amato. Šiandien,.

__ {slaptąsias smukles palaiky 
Renkant aukas atstovams i kaip katalikai, taip vietomis 

ir socijalistai; ypač lietuviu 
tarpe slaptųjų smuklių pa
laikymas įėjo madon.

Šviesuomenės pareiga yraų, 
matant, kaip alkoholį^ 
skriaudžia darbininkų šeimy/ 
nas ir stabdo žmonijos pirk 
myneiga, išrasti priemones," 

j kad užkirsti kelią slaptųjų 
' smukliu augimui. Čia ir so- 
■ crjalistų Sąjunga, kaipo vięį 
nmtėlė apgynėta darbo žmo-’ 
nių nuo išnaudotojų ir įvaK 
rių godišių, turėtų atkreipti į 
tai domą. Pastaruoju laiku- 
Uinois’o valstijoj po smilte* 
lių panaikinimo, kiekvienoj 
lietuviu apgyvento j vietoj at
sirado žmonių mindžiojaučių 
visuomenės nutarimą, ųžlau 
kančių slaptas girtybės įstai
gas, bet niekas jų nepasirupk7 
na už tai nubausti už nepikti- 
mą žmonių teisių. Valdžia

B. ir Y. nekurios draugijos 
mielai pritarė aukauti Vil
niaus Mokslo irDailės Drau_ 
gijai, bet pasipiktino iš at
stovo, kuris sėbrauja su 
priešais. Pertai draugijos 
nutarė aukas pasiųsti tiesiai 
Į Vilnių M. ir D. Draugijai.

Aukavo šios draugijos: 
Palangos Juzės $25.00.
Liet. Nepr. Pol. kliubas — 

$10.00.
D. L. K. Vytauto — $5.00.

ATHOL, MASS.
Kunigas neapykantos pla

tintojas.
Vietinis kunigas sumanė 

supiudyti žmones. Čia yra 
gerai gyvuojanti "Lietuvos 
Sūnų ir Dukterų draugija." 
Ji yra bešališka, susirinki
muose uždrausta agituoti 
už ir prieš tikėjimą, žodžiu, 
minėta draugija nėra nei 
vieno apšmeižusi, nė bažny
čios, nė kunigo, nė laisvama
nio, nė socijalisto, bet vieti
nis kunigas, kaipo "grino- 
rius,” pradėjo minėtą drau
giją visaip šmeižti, kam įs
tatuose yra pažymėta: "Ko
kio narys mirdamas parei
kalaus palaidojimo, ar su 
bažnytinėm apeigom, ar lai
svai, taip ir bus išpildyta." 
Antras, kodėl nėra privers
tinos išpažinties. Trečias-gi, 
kad narys sudarkys sveika
tą pasnikais, negaus pašel- 
pos. Kun. Meškauckas, su
šaukė susirinkimu; susirin
ko nemažas būrelis vyrų ir 
kelios moterėlės. Kunigas 
ėmė kalbėti savo paprastą 
maldelę. Kaip tai galį ka
talikai su bedieviais drau
gauti, reikia atsiskirti, ar
ba bedieviai išmesti. Drau
gijos pirmininkas drg. J. V. 
paprašė balso ir pradėjo nu
rodinėti apie draugijos sto
vį ir gerokai uždavė pipirų 
kunigui už ardymą draugi
jos, jog net pasipylė delnų 
plojimas. Kunigas neturė
jo nė ko atsakyti. Vėliau 
tėvelis ir vėl pradėjo klausi
nėt, kaip kas mano. Tuoj 
viena moterėlė atsistojo ir 
led ištarė: "męs nenorime 
dalyvauti prie laidojimo mi
rusio bedievio ir norim, kad 
butų priverstina išpažintis 
nors vieną sykį ant metų." > buvo ir patįs sau akis ir ne- 
Kunigas kapa, kapš, kapš bematė, kur važiuot, auto- nės tarpe lietuvių, kur ran*

Labu $40.00.
Atėmus persiuntimo lėšas 

pasilieka $39.75.
Komitetas nutarė V. M. ir 

D. Draugijos aukas pasiųsti 
per "Keleivio" Redakciją.

A. žolynas, A. Stanislo- 
vaitis, J. Janušionis.

Aukas Mokslo ir Dailės 
Draugijai Vilniuje priėmėm 
$39.75. Bet kadangi dabar kartais apie tuos biaurybių 

j lizdus nieko nežino, o kartai#

INDIANA HARBOR, IND. 
Sušokino' automobilių.
Pas mus važinėja Ford’o 

kompanijos automobilių a- 
gentai ir pardavinėja pigiai 
po $49.00 automobilius. Vie
nas ir musų tautietis B. J—, 
lis nusipirko tokį automobi
lių. Na, o tokį svarbų daik
tą įsigijus reikia, kaip sako
ma, "sušokint," kad butų 
tvirtesnis. Pasiėmė pažįs
tamą policistą ir išvažiavo 

■pasivažinėt į E. Chicago. 
I M. T. smuklėje gerai įsišna- 
psavo ir įsisodinę smukli
ninką su maža mergaite lei
dosi kiton smuklėn į E. Ha- 
mond’ą pas Už—lį. čia jau 

{automobilių ir visai gerai 
aplaistė ir pasiėmę smukli
ninką su dukteria leidosi 
pasivažinėt. Bet automobi
lių belaistydami užsipylę 

' • • j* 1 • •

Europoj karė ir visokie su-Į Į 
sinešimai sunkus, arba visai lr žinodama tyli. Gaudama 
negalimi, todėl, kolei neuž- gerus kyšius ji leidžia toms 
sibaigs Europoj karė, tas nuodų versmėms tarpti. Męs 
aukas laikome pas save. Nu- ' *
rimus karei tuojaus persiu
sime minėtai draugijai.

"Kel." Administracija.

Redakcijai laiškas.
Gerbiamoji Redakcija!

Malonėkit patalpinti šį

socijalistai turėtume pas
merkti slaptąsias smukles. 
Sužinoję kur tokios randasi 
praneškime valdžiai, o be 
abejo valdžia pasirūpins kai-* 
tininkus nubausti. O jei mie 
sto valdžia to nepadarytų, 
tai galima paduoti skundą 
(petition) surinkus reikalin- /-■•A t—-- —■ -T. . - -mgą skaičių parašu ir apskųst 
miesto valdžią už nepildimą'

dziai. O jei is musų socija
listų tarpo rastųsi begėdžių 
ir perspėjus nesiliautų par
davinėti slapta svaiginan
čius gėrimus, tai tokius skų- 
skime sąjungai ir be jokio 
susimylėjimo išmeskime iš 
narių skaičiaus. Jei męs ko- 

[ vojame už darbo žmonių tie- i 
sas ir giname juos nuo iš- -j 
naudojimo, tai eikime pro-.- 
greso keliu blaiviai žiurėda- 

_|mi į pasaulį ir jeigu pasmer- 
... .’ kiame, kiekviena darbininku ‘' išnaudotoją- paraitą, Si ' 

, p. Marciunas bu pasmerkime lygiai ir slapty -
tų zingeidavęs sužinoti apiek]i , J
minėtą ypatą, nebūtą reikė- ję užimti ™toa laikraštyje, J,e nemazesYnCTlikunas'

"Keleivio" No. 24 š. m. 
koks-tai pasirašęs Albinas 
Marciunas, pajieško Pauli
nos Vaičiūtės. Kaip matyt, 
ne dėl kitko, kaip tix norė
damas apšmeižti mane, in- 
tardamas, "agentu gyvojo 
tavoro."

A. Marciunas, sakosi, esąs 
patyręs pilnai, jog aš turįs j 
susinėsimus su "baltų jų ver- i 
gių" pirkliais. Apie tai no
rėčiau aiškesnių prirody
mų. <
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Gamtoj yra tokie elemen-

NUODAI. Žmonių Skerdykla.
Sulyg W. Lamszus’o "Menschenschlachthaus.”

Parašė Negeistinas.

SKYRIUS I.
Mobilizacija.

Karė jau apskelbta! Žinia aplė-

4

»

Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

kas ja negali nusinuodyti 
Gi kaip tik nenuodingas hy- 
drogenas ir nenuodingas 
chlorinas susijungia į kru-, 

—~r-.;vą, sutverdami hydrochlori- 
tai, kurie visai nenuodija no rūgštį, taip tuoj naujos 
musų kūno ir tokie, ką nuo- medegos visos ypatybės 
dija. Pirmųjų galime pri- persikeičia ir ji vra tikrais1 
imt kiek norime, nieko blo- nuodais. Su daugeliu kitų: 
go neatsitiks, antrujų-gi ga- elementų vra taip pat Iš 
Įima Imti tik žinomą dožą ' • ■ ’•
arba tūlų visai reikia veng
ti. Kada kalbame apie nuo
dus, turime paklaust: Kas 
gi yra užsinuodijimas? Y’ra 
tai chemiška reakcija arba 
veikimas tarp priimtojo ele
mento arba elementų susi
jungimo ir kūno medegų. 
Kūnas susideda iš įvairių 
elementų ir jų susijungimų.

vę daiktai. Daleiskime, hv- 
drochlorino rūgštis, priimta

kitos pusės, tūli elementai 
įėję į reakciją su kitais, lie
ka nenuodingi, o liuosame 
pavydale nuodingi. Kad 
neužimti daug vietos, pa
vyzdžių neprivedžiosiu.

Chemijos žinojimas lei
džia mums suprast elemen
tų ir jų įvairių susijun
gimų ypatybes, todėl iš jos 
męs dasižinome ir apie nuu- kraujo ir plieno dienomis lekia, kaip pa

šiauštos karvelvčios.*
Dabar jau ne juokai. Šita žinia perėjo 

žmonių širdis, kaip koks paralyžius. Atėjo 
valanda, kada mes nustojom buvę pilie-

tas. kuris nuodus padaro 
nenuodais. Kadangi ivai-

Karė! 
kė miestą žaibo greitumu. Męs turim karę. 
Tai paprastas dalykas musų laikuose.

Mobilizacija!
Tas baisus žodis ant išlipytų apskelbimų 

ištolo metasi akvsna. Laikraščiai perspau
sdina tą paskelbimą juodžiausiomis raidė
mis. Visokie paskalai ir žinios šitomis

turi laiko vien tik mirti.
Ir eina žmonės būriais iš dirbtuvių, iš fa

brikų, iš raštinių ir nuo laukų. Jie traukia 
būriais Į miestą, kur įsakyta jiems susi
rinkti.

Reikia eit ir man. Reikia skirties su sa
vo žmona, skirties su mažais vaikučiais. 
Skausmas širdį man spaudžia atsiminus tą

— Maike, aš turiu tau pra
nešti gerą naujieną.

— Nagi sakyk.
— Vyčiai išrinko mane 

delegatu į visuotiną lietuvių 
suvažiavimą, kur bus kalba
ma apie Lietuvos neprigul- 
mybę.

— Ar tu, tėve, vadini tai 
gera naujiena?

— Žinoma.
— Aš čia nematau jokio 

gerumo.
— Tai kibą tu nori, kad 

musų Lietuva butų frykon- 
tras?

— Aš daugiausia to noriu.
— Tai kodėl tu sakai, kad 

mano naujiena negera?
— Todėl, kad tu, tėve, ne

atsakantis žmogus tokiems 
reikalams svarstyti. Jeigu 
tai butų reikalas apie bačku
tę, tu galėtum daug ko pa
sakyt ; bet ką tu gali pasa
kyt apie Lietuvos autonomi
ją? Juk tu mažiausio su- 
pratimo neturi apie tokius 
dalykus.

— Vaike, tu užgauni ma
no katalikiškus jausmus. Aš 
esu vyčių generolas, ar tu 
to nežinai?

—Bet tas vardas nepri
duoda da tau daugiau proto.

— Na, tiek to, vaike; šian
dien aš nenoriu su tavim 
bartis, ba vakar buvo mišios 
už popiežiaus dūšią ir aš bu
vau spaviednėj.

— Tėve, aš esu labai užim
tas šiandien ir negaliu su ta
vim ilgai kalbėt.

— Nesiskubink, vaike, aš 
noriu su tavim pasikalbėt a- 
pie tautiškus reikalus. Pa
sakyk tu man. kas butų ge
riau perstatyt ant Lietuvos 
prezidento?

— Tėve, nekalbėk tokių 
niekų, nes aš tuojaus eisiu, i

— Palauk, vaike, palauk! 
Tu nesakyk, kad čia niekai. 
Tas yra vienas iš svarbiau
sių klausimų. Jei išrinks ko
kį grinorių Lietuvos prezi
dentu, tai visai tautai bus 
sarmata. Aš sakyčiau, kad 
reikia rinkt Gabrį. Jis da
bar priguli prie musų vyčių 
ir šiaip smart vyras; sakė, 
kad ir francuziškai biskį 
mokąs.

— Liaukis, tėve, tokias 
kvailystes pasakojęs. Jeigu 
ir bus toks Amerikos'lietu- 
vių susivažiavimas, tai jis ne 
prezidentą rinks, bet apkal
bės, kaip gelbėt nukentėju
sius Lietuvos gyventojus 
Kad ir gautų Lietuva auto
nomiją, tai amerikiečiai ne-! 
gali prezidento jai rinkti.

— Kodą?
— Todėl, kad tai ame-

rikiečių reikalas. Jį ilsirin-

Į
ktų patįs Lietuvos gyvento

jai?
— Ar tu, vaike, tikrai mis

tini. kad Lietuva turės savo 
valdžią ?

— Niekas negali to žinot.
— O kaip tau matos, vai

ke, ar Lietuvai butų geriau, 
ar blogiau, jeigu šviesiausis 
musų ciesorius duotų jai ne- 

, prigulmybę ?
— Turbut norėjai pasa- 

' kyt. caras?
— Taip, vaike.
— Aš, tėve, visai netikiu, 

kad tas skerdžius duos Lie
tuvai autonomiją. Aš jau a- 
ną syk tau aiškinau caro po
litiką. Jis tik priverstas ga
li tai duoti. Ant kiek tuomet 
butų geriau, iškalno negali
ma pasakyt. Medžiagiškas 
žmonių padėjimas umu lai
ku vargiai tegalėtų pasige
rint. Mat Lietuvai reikėtų 
pradėt kaip iš naujo gyvent, 
reikėtų daug pinigų. Bet 
tautišku žvilgsniu Lietuvai 
butų daug geriau: kalba vi
sur butų lietuviška, mokyk
los lietuviškos.

— kaip tu, vaike, mislini, 
ar ir vaiskas butų lietuviš
kas?

1 — Tai priguli, tėve, nuo
to, kaip plati butų autonomi
ja.

— OIrait. vaike, dabar tu 
gali sau eiti, o aš pamislisiu 
apie tai vienas.

» GRAŽU IR MALONU...
(Skiriu laisvosios šeimynos 

nariui A.).

Gražu, ramu yr’ matyti, 
Srovenant upelį,

Da maloniau yr’ žiūrėti
Į žalią miškelį.

Gražu, linksma yr’ gerėties, 
Gėlelių žiedeliais,

Da maloniau yra džiaugties 
Paukštelių balseliais.

Labai gražu yr’ svajoti, 
Apie laisvę, tiesą,

Da maloniau yr’ matyti 
Žmones mylint šviesą.

Bet už viską yr’ geriausia 
Veidą jos regėti

Ir už viską yr’ brangiausia, 
Ją tikrai mylėti.

Ir idėjų prakilnumą 
Josios širdyj jausti,

Gerti saldujį ramumą.
Prie širdies jos glausties.

B. Šidiškis.

NEUŽKIE MIŠKELI.
Neužkie žaliasis miškeli, 
Neverkie, negauskie liūdnai, 
Nors šalnos lapelius ir gelia, 

Neliūsk—praeis ąudrų laikai.
J. J. Strazdelis.

atstumo. Aš taikau ir spaudžiu kojukę. 
Paukšt! stačiai krūtinėn.

Kažin, kiek aš patronų iššaudysiu? Ka
žin, kiek sykių pataikysiu?

Jei iš tų milijonų, kuriuos jie stato ant 
karės lauko, kiekvienas iššaudys po 100 pa
tronų ir jei iš to šimto tik vieną pataikys, 
pagalvokite, kiek bus užmušta žmonių!

Paukšt!
Ir penktas patronas iššoko.
Aš vėl užtaisau šautuvą tuščiais patro

nais.
Kaip greitai ir švelniai tas darosi. Vie

na—dvi sekundos ir penki patronai vėl jų- 
sų magazine. Kiekvienas jų gali perverti 
6 žmones; kiekvienas jų gali pereiti per 
storiausį medį ir apsikasimą. žodžiu sa
kant, nėra jokios uždangos prieš tą plonu
tę, smailią kulipką. Ji pereina per akme
nis ir per storą geležį.

Koks stebėtinas mechanizmas to Mauze- 
ro šautuvo. Kokie netikę šautuvai buvo 
francuzų karėj su prūsais 1870—71 metais! 
Iššovei sykį ir paskui darbuokis, pakol tu jį 
štempeliu vėl užtaisysi. O ir tai kiek tūks
tančių žmonių iššaudyta!

Kiek tad turės žūti šitoj karėj? Jei iš 
penkių tik vienas bus užmuštas, o kitas pa
reis namo koliekas, ir tai kokios baisios bus 
pasekmės!

Kiekviena kariaujančių šalių dabar yra 
užklota kareiviais. Visi jų sugulę, visi su 
šautuvais taiko vieni į kitus mirtimi spiau- 
jančiais vamzdžiais.

O toliau už jų švituoja kanuolės. Artilie- 
ristai šoka nuo arklių žemėn ir stato ka- 

į nuoles. Viens — du ir jos jau nustatytos. 
Tūkstantis juodų nasrų pakilo aukštyn, ro
dos, pasirengusių viską praryt.

Sykį mes stovėjom (mes tuomet mokino
mės tenai muštro) ir žiūrėjom, kaip šaudo 
batarėja pilnais šoviniais. Kanuolės buvo 
jau užtaisytos ir gatavos šaut į cielių. Ofi
cieriai žiurėjo per savo žiūronus į tolį. 
Męs įtempėm akis, bet cieliaus 
Staiga kas tai tokio pasirodė.... 
toli! Ten kažin kas sukrutėjo!

Komanda.
Oficierius rodo viena ranka 

cielių. Artilieristai taiko ir:
”Ruoškis! kanuolė No. 1. Šauk!” 
Bum!
Ir šovinys jau skrenda. Oras sudrebėjo. 

Skrendančios bombos baisus užimąs. Ir vėl: 
Bum!
Už 1,000 metrų nuo mus bomba eksplio- 

davo virš kavalerijos, kuri jojo į ataką, ir
' švino lietus pasipylė visom pusėm. Paskui 
numeriai 2, 3, 4, 5 ir 6.

Stačiai stebėtis reikia, kaip tikslingai 
tos bombos yra metamos. Sakytum, kiek
vienas tų apskritų geležinių cihnderių turi 

I smegenis ir protą, kad visuomet taip punk- 
tuališkai į savo vietas pataiko.

Kada batarėjos paliovė šaudžiusios ir tie 
baisus juodi kanuolių nasrai nusvyro že
myn, mes nuėjome pažiūrėt į tą vietą, kur 
”priešas.” Viskas buvo šrapnelėmis sudra
skyta ir išmėtyta. Galvos, rankos, lieme- 
nįs, kojos — nieko nerandam, kas nebūtų 
suvarstyta kiaurai. Žinoma, nebuvo tai ti
kri žmonės, bet dirbtiniai, pasiūti iš aude
klo ir prikimšti šiaudais, nes tai buvo ban
dymai. Mes stovėjom ir stebėjomės iš to
kio punktuališkumo. Šiurpuliai perėjo per 
mano kūną, kada atsiminiau, jog vis 
daroma ant žmogaus galvos.

Kažin, ar ir kitoj pusėj turi tokias 
mašinas žmonių skerdimui?

Ot, žmogau, kokiems tikslams yra 
naudojamos šiandien išradėjų smegenįs ir 
gabumai! Iš mechaniškos pusės karė šian
dien yra pasiekus augščiausį laipsnį. Visos 
technikos pastangos yra dedamos tam, kad 
išradus kuobaisiausią mašiną žmonėms žu
dyt. Du šimtu keturiasdešimts ir daugiau 
kulipkų žmogus pasėja į vieną minutą. Jus 
paleidžiat šovinį iš kanuolės, o jis purkščia 
kulipkomis, kaip debesis lietumi. Jis tai
koma paprastai į vidurį ir ant syk užberia 
visą liniją. Kur toks šovinys nukrito, tai 
vistiek, kaip kad giltinė geležiniu savo dal
giu butų aplinkui apsukus. Ir tas viskas rei
škia civilizaciją! Dabar jau ir kviečių ran
komis nepiauna. Mašina surenka net ir p€-l 
das. Žmonės taip pat mašinomis skerdžia
mi ir nėra abejonės, kad neužilgo ir milijo
nus musų lavonų laidos mašinomis.

(Tąn bos.)

įvyksta nenormahšku- 
mas. Išrodo, kad hydroch- 
lorino rūgštis degina mede- 
gą. bet juk ką męs vadina
me degimu yra niekas dau
giau. kaip chemiška reakci
ja tarp tūlų elementų ir 
jų susijungimų. Vienok hv- 
drochlorino rūgšties degi
mas yra skirtingas nuo pa
prasto degimo, tečiaus ir 
čia iš vienų elementų susi
jungimų tveriasi kiti ir iš 
tūlų susijungimų pasiliuo- 
suoja elementai. Taip sa
kant, eina darbas ir tveria
si kunui jokio naudingo dar
bo neatliekančios medegos 
iš jo reikalingų medegų. 
Aišku, kad dalis arba jis vi
sas turi netekti veikmės pa
laikyt normališką sveikatą 
ir galų gale gyvybę. Tūli 
nuodai labiau veikia ant ke
penų, kiti ant inkstų, treti 
ant nervų ir t. t. Veikimo 
ypatybė nėra slapta tiems, 
kurie studijuoja įvairių or
ganų nusidėjimą ir atlieka- 

imas funkcijas. Kadangi iš 
i patyrimo yra žinoma, jog 
į jokia medega pasaulyj ne
gali būt sumažinta, nė išnai
kinta, tad aišku, kad ir už- _. 
sinuodijime esančios kūne nių. Aš skerdžiau silpną ži- • 

keičia savo ypatybes (veiki-' kaltą vos kvėpuojantį kudi- 
mą, spalvą, tarpumą, ar ką kį. Aš atskyriau nuo motinų 
kitą), nes elementai susi- vaikus, nuo vaikų tėvus, nuo

j liūs ginti dorybę pirm laiko 
j išskiniau ir ėjau geležimis 
apsikausčiusi be mielaširdy- 
stės viską naikindama.

Aš nupiešiau vidurnakčio 
padanges gelsvu atspindžiu 
nuo 1’ 
riuos aš naikinau.

Aš padariau religiją fana- tas dalykas, tai mes žinom, kad 40 metų at- 
tizmu, visą žmoniją paver- gal, nors ir ginklai buvo kurkas menkesni, 
čiau žaislu neturinčiu iš- ant karės lauko paliko 120,000 vyrų. Koks 
minties.. Per intrigas aš pa- (tad nuošimtis turi žūt dabartinėj karėj ? 
danau intiligentams stipry- v kj tij vi „ t tvt 6>Ooo,OOO vy- 
mažiau žinančius pragaiši- "iant musl°lauk°: Francuzija tiek pat ga- 
nau dėl jų tikro nežinojimo.: Man<> smagenįs svaigsta, kada as pra-

Bėdos, neturtas ir nelai- dedu sau persistatyt tas ginkluotų žmonių 
mės seka mano pėdomis; aš juras, einančias vieną prieš kitą; man kva- 
blaškausi naikindama ža- pas miršta krūtinėj.
liūs laukus ir marindama in- ^r skvriamės mes tad kuomi nors nuo 
epidemijos rykštę, panašią laukimų savo protėvių.
mano dvasios pasikėlimui ir j Vargiai bus daug musų tarpe tokių, ku- 
užsibaigimui pražutije. | rie tiįcės, kad musų Tėvas danguje turės 

Garbės žaislais^ apteikiu kokį nors smagumą iš tų žmogžudiškų dar- | 
tuos, kurie yra tušti lukštai įų. Juk negali mus kitokiais skaityt, kaip 

į melagystės ženklo, kame uz- 
i mušinėjimas ir plėšimas yra 
i laikomas atsižimėjimu ir 
• garbe.

Aš nebijau nė žmogaus, 
nė dievo, aš nepripažįstu jo
kių teisių, nes aš esu savije 
tiesa ir paskutinė viltis.

—Aš esu karė!
K.J.B.

tais arba jų susijungimais, 
tad gydytojo reikalas yra 
atrasti, kokie nuodai liko 
priimti ir duoti antidotą 
prieš juos. Antidotas yra 
medega. įeinanti į reakciją 
su nuodais ir permainanti 

' jų ypatybę sutvėrimu iš 
nuodų ir savęs visai skirtui- ‘ x
gas medegas. Kas gali bu- valandą.
ti antidotu, čia pasilieka "Tėte, kul tu eini?” klausia manęs kudi- 
spręsti chemijos žinovui kis, kuomet paskutini sykį aš ji pabučiavau. 

Į (daktarui ar kam kitam),' F F
kuris taip greit suras jį. 

į kaip l ‘ .
nuodas liko pavartotas.

Apie tulus nuodus ir uz- 
sinuodijimų gydymą pakal
bėsiu kitu kartu.

A. Montvidas, 
medicinos studentas.

”Tėtė išvažiuoja,” atsakė jam motina ir 
greit dasižinos, kokis PaalureJu?, Į mane aPslP-vle ašaromis.

Dabar męs visi suvaryti į barakus su 
indeliais ir bagažu, visi rezervistai ir mili
cininkai, kiekvienas savo vietoj prie stalo.

Kokie rimti jų veidai. Nė šešėlio juose 
jaunystės ūpo. Jie giliai nugramzdyti nu
siminimam

”Karė artinasi. Taip kalba žmonės ir 
taip rašo laikraščiai. Taip jau turi būt, 
toks jau gamtos įstatymas. Tautos viena 
kitai plėšia duoną iš burnos; jei įmanytų, 
išplėštų viena, kitai ir orą kvėpavimui. Tai 
toks gyvenimo klausimas, kuris galutinai 

Ifnia kūrina kiekvienas mis I uul’ 101V1CU 5UUUW apeinu G giją, Kurios Kiekvienas pus- . . . . ., ., _

i

Karė
| (Pag. James Logan Mosby) 

Aš buvau pradėta neapy-;
■ kantoj, pavydėjime ir godu- 
į ly stėj, gimiau senovės ryto lOKS gyvenimo Klausimas, Kuris galutinai 
gadinėje ir turėjau genealo. u bJt išrištas tik 0
giją, kurios kiekvienas pus- .. . , . . ., , . .C. ,
lapis buvo aptaškytas krau- ‘ Jei<“ Jau talPtun but>tol «re«aa’ttu0 
ju nekaltai užmuštų žmo- geriau.”

’y ’ a— Tokiomis ir tam panašiomis mintimis ka-
medegos nenvksta, bet per- lagalvį senelį ir niekuo ne- reiviai save ramina. Galima tatai išskaitvt 
J   * . > z n • 11—l4._------- 1----------------- X 4.1 1—Ji I

mą, spalvą, tarpumą, ar ką kį. Aš atskyriau nuo motinų 
nes elementai susi-; vaikus, nuo vaikų tėvus, nuo 

jungia arba kitokiame skai- seserų brolius, pasišvente- 
tliui vieni su kitais, arba ki- ” 
tokioj tvarkoj, arba skirtin
gi, tai yra kitokie elementai 
sueina į krūvą, negu pirma 
buvo. Šie visi trįs atsitiki
mai yra svarbiausi chemiš- 

i ko j reakcijoj ir jie įvyksta 
i užsinuodijimuose. Patįs 
nuodai per save nieko bai
saus neturi. Yra tai žinomi 
elementai arba jų susijungi-

1 mai, turinti ypatybę prie 
tam tikro šilumos laipsnio, 

i drėgnumo ar kitokių aplin
kybių įeiti į reakciją su ki
tomis tinkamomis medego- 
mis. Žinomų elementų ir jų 

! susijungimų veikmė musų 
kūne suardo musų sveikatą 
arba atima gyvastį, todėl 
męs juos vadiname nuodais 
ir suprantame juos esant 
baisiu daiktu. Neprošalį 
bus pastebėt, kad daugelis 
nuodų yra pasidarę visai iš 
nekaltos medegos. Daleis-' 
kime, vandendaris arba hy-i 
drogenas visai nėra nuodin- j 
gas, kada vienas. Yra tai 
nematomas, be kvapsnio ga- 
zas, lengvesnis už visus ki
tus gazus. Kada jis susi
jungia taip, kad ant kiekvie
nų dviejų jo atomų išpuola 
po vieną atomą oksigeno, 
tuomet męs turime vandenį. 
Kaip žinome, vanduo visai 
nėra nuodingas. Bet kada 
tas pats hydrogenas susi
jungia su chlorinu, naujai 
pasidariusi medega yra la
bai nuodinga. Chlorinas ir
gi nėra nuodingas. Nenuo
dingas jis ir susijungime su 
tūlais' kitais elementais. 
Daleiskim, valgomoji drus
ka yra susijungimas sodiu- 
mo su chlorinu, vienok nie-

i

i

I

I

iš jų veidų.
Bet ką mums atneš sekančios kelios die

nos?
Turbut nė vienas iš mus nėra matęs savo 

akimis karės lauko. Bet męs girdėjom apie 
tai nuo kitų; mes skaitėm knygose, kaip iš
rodė karės laukas per francuzų-vokiečių 

i karę 1870—71 metais; iš to mes jau turimleve tvlO V VI Cl IC U » 1 • • 1** 1j_
degančių- kaimų, ku-'tok- lsPudl» kaiP kad 53vo akimis butume 
aš naikinau. ’ matę, kaip bombos drasko žmones. O ki-

savo brolių-žmonių žudytojais. ’ Tečiaus 
mes turim lenkti galvas prieš geležinį būti
numą. Tėvynė mus šaukia ir mes, kaipo 
ištikimi jos vaikai, turim klausyt paliepi
mo... Nuo šiandien mes jau prigulim savo 
gimtiniam kraštui. Taip kelias minutas 
atgal šaukė generolas, kuomet perskaitė 
straipsnį apie karę.

Ir šiuom kartu bus jau tikra karė.

nesimatė. 
Ten, toli,

j judantį

TURKIJA EINA VOKIE
TIJAI PAGALBON.

Ateina žinių, kad vokie
čiai uoliai darbuojasi Turki
joj. Manoma, kad Turkija 
eis Vokietijai pagelbon. Iš 
visų pusių tenai važiuoja 
vokiečių oficieriai. Bet kaip 
išrodo, tai Turkliai tuomet 
duos per šonkaulii

SKYRIUS n.
Kareivis.

Ant rytojaus po pietų prasidėjo barakuo
se mokinimas. Mes gulim sugulę ant pilvų 
ir mus mokina gulint šaudyt į tikslą.

Aš vos tik matau.
Toli ant barako sienos jie piešia tikslus: 

ius Italija. ratus, galvas ir krutinės. Trįs šimtai metrų

I

tai

pat

su-

I



KELEIVIS
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BEŽDŽIONŽMOGIAI
(Iš ”Viestnik Znanija.”)

Pažiurėjus į beždžionę, į 
tą nerangų su atkišta pa
žiaune, plaukais apaugusį 
sutvėrimą, galima jausti 
prie jos antipatiją, bet ar
čiau su jąja susipažinę męs 
turėsime pripažint, kad be
ždžionės yra pačiais indo- 
miausiais gyvūnais. Męs tą 
galime pasakyti netik apie 
mažesniosios rųšies beždžio
nes, kurios visuomet yra mė
giamos publikos lankančios 
žvėrynus, bet ir apie di
džiausias, ypač-gi beždžion
žmogius, bent, kol jos yra 
jaunos ir lengvai pasiduoda 
išmintingam auklėjimui. 
Pilnai yra teisingi tūlų eu
ropiečių gamtininkų ir me
džiotojų tvirtinimai, ku
riems tyrinėjimas bezdžion- 
žmog. gyvenimo jų gimtinė
je, šiltų kraštų giriose ir tė- 
mijimas į juos pilname jų 
laukiniame stovyje, esąs la
bai indomus užsiėmimas. 
Tūli gamtininkai stačiai sa
ko, kad išviso beždžionių Per tai ne nuostabu, kad tik 
apsėjimo ir jų gyvenimo ga- retame atsitikime ir tik gė
limą drąsiai spręsti, jog tie riausiai įtaisytose žvėry- 
gyvunai, tai niekas kitas, nuošė ją tegalima pamatyti, 
kaip išsigimę ir atsilikę nuo Gagenbek’ui ir tai iki šiol 
pasaulio civilizacijos žmo- nepasisekė savo žvėryne jų 
nes. Jie gyvendami šiltose užlaikyt. Jis sako, kad jos 
šalyse, kur pati gamta visu išmiršta iš ilgesio savo gim- 
kuom žmogų aprūpina, ne- tinio krašto. Jos pradedan- 
buvo gyvenimo sąlygų ver- čios liūdėti, žiūrinčios išple
čiami galvoti apie maistą ir stomis akimis į tolį, prade- 
buvį ir jų protas pasiliko ne- į dančios nebejausti kas ap- 
išsivystęs — pirmykščiame linkui dedasi, pametančios 
stovyje. 'apetitą ir mirštančios. Jo-

Tyrinėjimas gyvenančių kios pastangos jas išgelbėti 
laisvėje beždžionžmogių esančios be pasekmių, 
nors ir labai yra indomus ir Pereitais metais vokiečių 
pilnas smagių epizodų, te- leitenantas Geinik’as, grį- 
čiau jis teprieinamas^ tik žęs iš Afrikos atsivežė ir 
saujalei turtingesnių žmo- padovanojo Hamburgo žvė- 
nių. Bet pastaraisiais me-rynUi jauną gorillą, jis jam 
tais, kuomet vis daugiau ir i dėl linksmumo atvežė ir 2 
tankiau pavyksta susinešti 
su šiltųjų kraštų kolionijo- 
mis, į žvėrynus jau daug 
dažniau atvežama tų indo- 
miujų sutvėrimų — bez-

čios skrynios duotą jiems 
j žaidimui blekinę apskritą 
į ripką. Paskui orang-utan- 
gas pasilipo ant ripkos, o 
šimpanzaitė užsirepečkenu- 
si ant jo nugaros, visu sma- 

! rkumu pasišokėjusi, nusit
vėrė letena už sienos vir
šaus ir jau tuomet lengvai 

| išbėgo į sodną. Buvo kelia
mas atsitikimų, kuomet šim- 
j panzaitės išgyveno žvėry- 
' nuošė 8—10 metų, bet pa
prastai uždarytos vergijon 
jos išmiršta per 2—3 metus. 
Dažniausia jos išmiršta ap- 

i sirgę vidurių užkietėjimu ir 
plaučių džiova. Tų ligų 
priežastis — tai ne suvis at
sakantis maistas ir nepasto
vus, šaltas, klimatas.

Rečiau, kaip kitų veislių, 
pasiseka užlaikyti žvėrinuo- 
se pačią didžiausį ir stip
riausi beždžionžmogį — go- 
rilla veislės. Ji skiriasi nuo 
kitų jausmingumu ir jei ne
laisvėje sunkiau išgyvent.

'kūdikius auklėja su dideliu 
atsargumu, kasdien kloja 
jiems švarų ir naują patalą 
iš medžių lapų. Užpuolus 
ant jų žvėrims, ar kitokiam 
pavojui ištikus, ginasi nuo 
priešo bendromis jiegomis. 
Patinai tol yra šeimynoje 
laikomi, kol tinka apsi- 
vaisinimui, pasenę-gi esti 
tuojaus prašalinami ir jų 
vietą užima jaunesni; se- 
niai-gi eina į pelkes ir ten 
bendrai su kitais seniais 
patinais užbaigia savo gy
venimą. Vardunas.

• v

AUKOS.
RUMFORD, ME.

Rugpiučio 8 d. lafke A. Motuzos su 
S. Beneliuke vestuvių užsiminus man 
apie politiškuosius kankinius, visi pri
tarė, jog reikalinga aukų sušelpimui 
laisvės karžygių, kurie tapo nubaus
ti žvėriškos caro valdžios už ginimą 
darbininkų reikalų.

Aukavo šios ypatos:
A. Motuzą, L. Motuzienė, J. Bene- 

lis, po $1.00; Juozapas Bunkartas, J. 
Salavius, J. Venckus, St. Jankauskas, 
J. Kiaurakas, Motuzaitė, Al. Saba
liauskas po 50c.; R. Bartusevičia,A. 
Motuzaitė, J. Motuzą, V. Motuzienė, 
J. Pauliukas, J. Žalnieraitis, J. Plio- 
pis, S. Najulis, A. Gečas, A. Saba
liauskas, A. Domeika, P. Venckus, S. 
Venckienė, V. šuleika po 25c.; J. Ma
žeika, K. Gečas, T. Janušauskiutė po 
20c.; L. Bichord 10c. Išviso $10.70.

, J. Bunkartas.
Aukų $10.70 gauta. Ačiū. Bus 

perduota pagal nurodymą.
"Keleivio” Admin.

Pajieškojimai
Pajieškau Petro Prunskos. Meldžiu 

atsisaukt šiuo adresu:
(37)

Bronis Sadauskas,
611 Lincoln str., Dekalb, III.

Pajieškau draugo Jurgio Litinsko, 
Kauno gub, Šiaulių pav, Radvyliškio 
vai, Animaičių kaimo. Pusė metų 
atgal gyveno Philadelphia, Pa. Ma
lonėkit atsišaukti.

Feliksas Pavilauskas,
950 Jenne str, Kenosha, Wis.

Pajieškau apsivedimui merginos ar
ba našlės, esu 35 metų; kalbu kelio
mis kalbomis, taipgi pažįstu rašliavą, 
myliu dailę, turiu savo namą, esu pi
liečiu ir apsipažinęs su Suvienytam 
Valstijom. Platesnių žinių dėlei krei
pkitės šiuo adresu: (37)

T. J. č.
4646 Waveland avė, Chicago, III.

Pajieškau Juozapo Eismonto. Paei
na iš Šiaulių miesto. Du metu atgal PARSIDUODA KEPTUVE

Gerai įtaisyta, biznis vedamas per
Žt2* tSf klauskit 13T1
Katrinos Buividaitės vaiką, męs tu
rim labai svarbų reikalą, jeigu kas jį 
žinot arba jis pats , malonėkit atsi
šaukti ant šio adreso:

John Mineikis,
93 Mortland avė, Montello, Mass.

kaka. Platesnių žinių klauskit
J. ŽEIMYS

230 River str, HaverhiU,
(37)

Mass.

Venslavičiutės
Kas 

gaus
Pajieškau Alenos 

pirmiau gyveno Brooklyn, N.Y. 
man pirmutinis apie ją praneš, 
$2.00 dovanų.

J. Stellman.
422 Bartges str, Akron, Ohio

Pajieškau pusbrolio Juozo Alekna
vičiaus, Suvalkų gub., Senapilės pav., 
Jievaravo gmino, Patvarnabudės kai
mo. Prieš du metu gyveno Brooklyn, 
N. Y. Girdėjau dabar randasi Penn- 
svlvanijos valstijoj, jis pats or kas jį 
žino, malonėkit pranešti:

Antanas Aleknavičius,
65 Hudson avė, Brooklyn, N. Y.

Pranešu visiems savo draugams ir 
prieteliams kad aš persikėliau į nau- 
j • vietą po No. 346 K. street, So. Bo
ston, Mass.. Todėl jeigu kurie turėsi
te kokį nors reikalą arba reikalausite 
laikrodėlių, retežėlių arba kitokių pa
sipuošimų, malonėkit kreiptis pas ma
ne, o visados gausit gerus daiktus ir 
atsakantį patarnavimą. (26)

PETRAS KETVIRTIS
346 K st, So. Boston, Mass.

Pajieškau savo švogerio Antano 
Šipulskio; turiu labai svarbų reikalą 
kas link jo žmonos su sunum atvažia
vusios iš Lietuvos. Jis pats ar kas jį 
žino malonėkit pranešti šiuo adresu: 

Wladislovas Palsuckis,
316 N. 11 str., Dekalb, III.

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 17 iki 22 metu amžiaus. Aš esu 
21 m, turiu gerą darbą. Norinti tu
rėt gerą ir linksmą gyvenimą lai at
sišaukia prisiųsdama savo paveikslą. 

Antanas Petravičius,
BOX 88, Devernon, I1L

Pajieškau draugų Vladislovo Vaš- 
kio, Antano Bernoto ir Onos Vasi- 
liauskiutės. Visi Kauniečiai, Telšių 
pav, Ilakių parap, V. Vaškys Stripi- 
nių kaimo. A. Bernotas Sulpetrų 
kaimo, E. Vasiliauskiutė Gonaičių 
kaimo. Turiu svarbų reikalą. Jie 
patįs ar žinantiejie juos malonėkit 
pranešti. D. Intas man prisiuntė V. 
Vaškio antrašą, bet tenai nebuvo nė 
numerio, nė gatvės vardo, užtat ma- 
lonėčiau, kad paaiškintų plačiau, už 
ką bučiau labai dėkingas.

P. Petrauskas,
118 E. 104th pi, Chicago, III.

Kiekvieuam duo
siu $25.00 dovanų 
kas pirmutinis pra 
neš, kur randas ši
tas vyras, kurio 
paveikslas čionai 
patalpintas. Jis 
vadinas Kazimier 
Grigalaitis, apie 
27 metų amžiaus, 
plaukai tamsus, 
veidas raudonas, 
kalboj tankiai var

toja priežodį “kų-ne-kų. ” Išrodo taip 
kaip ant paveikslu. (36)

Juzefą Kalinauskiutė
1 Arther st., Roxbury. Mass.

DIDELES PRAKALBOS.
Rengia L. S. S. 186 kp., pė- 

tnyčioj, 4 d. Rugsėjo, 1914, 
svetainėje VVarcholic’o, 158 
Jersey t, Ansonia, Conn. 
Prasidės 7:30 vai. vakare. 
Kalbės drg. Perkūnas iš 
New Yorko. Tarpe prakal
bų bus Įvairių pamargini- 
mų. Atsilankykit vist

Įžanga visiems dykai. 
Užkviečia visus Komitetas.

i

D.

Bet pastaraisiais me-' rynui jauną gorillą, jis jam 

juodveidžiu berniuku. Be»- 
: džionė labai greit su vaikais 
susidraugavo ir noriai žai
dė su jais visą kelionės lai
ką; pribuvus jiems Ham- 

! burgan visi manė, jog gori- 
11a galės ilgai gyventi, te
čiau ir ji dėlei tų pačių prie
žasčių neužilgo pasimirė. 
Pasekmingiau gorillą pasi
sekė 'Užlaikyti Berlyne žvė
ryno užveizdai, kame ji iš
gyveno 14 mėnesių. Tyri
nėjimai parodė, jog gorillą 
išmintyje ir gabume prie 
oersiėmimo, jai aiškinamų 
dalykų neatsilieka nuo šim
panzės, bet da-gi gabesnė 
už aną.

Savo knygoje ”Apie gy- 
jvunus ir žmones” Gagenbe- 
ikas garillą, nežiūrint Į jo in- 
! dividuali skirtumą, vadina 
prigimtu melancholiku, nes 
jis neturįs to linksmumo ir 
gyvumo, kaip šimpanzė. 
Orang-utangų veislės bež
džionės, gyvenantie Zondi- 
jos salose, skiriasi nuo gori- 
llos ir šimpanzės ilgumu 
rankų ir labiau lygum pa
kaušiu ir kiekvieną intere
suoja savo panašumu į 
žmogų. Jisai neužauga taip 
didelis, kaip šimpanzė, bet, 
suaugęs ir subrendęs stip
rumu viršija ją. Nors išsi
tiesęs "pirmykščių girių 
žmogus”— ką reiškia ”or- 
ang-utang’o” vardas — ir 
labai panašus į žmogų, te
čiau jis nuo žmonių labai 
skiriasi, jis ant žemės jau
čiasi suvis bejiegiu, nes po 
žemę net vaikščioti labai 
silpnai tegali.

Abelnai, beždžionės netik 
savo panašumu ir išvaizda 
primena mums musų pra- 
botį, bet jos ir išminčia vir
šija visus kitus gyvūnus, jos 
iš visų kitų gyvūnų yra pro
tingiausiu sutvėrimu. Jos 
lengvai įsižiūri į žmogaus 
apsiėjimą ir pradeda jį pa
mėgdžioti. Jų gyvenimas 
laisvėje, gimtinėse giriose 
taipgi parodo jų didesnę iš
mintį už kitus gyvūnus. 
Gyvena jos didelėmis šei
mynomis. Patelis jaunus

Pajieškau Aleksandro Butgino, ku
ris apleido mane 11 liepos su mažais 
vaikais dideliam varge. Jis yra tam
sių plaukų, 32 metų, veidas išblyškęs, 
vidutinio ūgio. Kas apie jį žino, tei
ksis man pranešti.

Malvina Butginienė,
15 Warren st., E. Cambridge, Mass.

miujų sutvėrimų — bez- ■ 
džionžmogių, tik ant nelai-į 
mės, nežiūrint į stropią 
priežiūrą, jos ten išgyvena 
suvis neilgą laiką, išskyrus 
vieną-kitą retą atsitikimą. 
Vokietijoje ypač rūpinosi 
beždžionių užlaikymu tūlas 
karolis Gagenbek’as. Pas 
jį galima buvo matyti vieną 
syk 8 nuo 4—5 metų bez- 
džionaites, šimpanzių veis
lės. Joms buvo pavestas 
tam tikras sodnas ir jos ten 
laisvai laipiodavo po me
džius. Pataitė buvo aprė
dyta melsva suknele ir la
bai buvo panaši į 3—4 metų i 
mergaitę. Jos labai žingei-j

Pajieškau draugų Jeromino Žilins
ko ir Kazimiero Čekio, Kauno gub, 
Telšių pav, Žilinskas Žemalės sodos, 
Čekis Bružų sodos. Kas apie juos 
žino arba jie patįs malonės pranešti 
šiuo adresu: (37)

Tamošius Užeinąs,
P. O. BOX 122, North East, Mass.

Pajieškau pusbrolio Kazimiero 
Kojelio, Šaulių pav, Kauno gub. Lū
kės parap. Vikšnalių sodos. Pirmiau gyveno Buck Montain, Pa.; ir brolio 
Juozapo Karpinskio Vikšnalių sodos. 
Jie patįs lai atsišaukia arba kas apie 
juos žino meldžiu pranešti (36)

Felisija Karpinskiutė,
43 Webber st, Roxbury, Mass.

Pajieškau savo vyro Ignoto Kra
paičio, kuris dabar, kaip girdėjau, 
vadinasi John Karpis. Jis gyveno 
Brooklyne ir jau 5 metai kaip mane 
apleido. Jis paeina iš Laižuvos mie
stelio, Šaulių pav, Kauno gub.; vi
dutinio ūgio, truputį rauplėtas, išro
do senyvas, 46 metų ir moka daug 
vsokių darbų. Kas apie jį žinotų, 
kur jis gyvena, labai prašau man 
apie tai pranešti šiuo adresu: (37)

Julijona Kripaitienė,
251 Bedford avė, Brooklyn N. Y.

Pajieškau sesers Elzės Naikeliutės- 
Balčiunienės. Meldžiu žinančius ją 
pranešti.

Andrius Naikelis, 
1547 N. Wood st, Chicago, III.

Pajieškau apsivedimui vaikino arba 
našlio, nuo 35 iki 40 metų amžiaus. 
Aš esu 31 metų ir esu įsigyvenusi. 
Gerai butų, kad vaikinas rastųsi lai
svų pažiūrų, nesibijotų civiliško šliu- 
bo ir turėtų šiek-tiek pinigų. Plates
nių žinių kreipkitės laišku įdėdami 
paveikslą, o kiekvienas gausit atsa- 
kimą.

A. O. J.
229 So. Centrai Park av, Chicago, III.

Pajieškau savo tėvo Stasio Abe- 
čiuno iš Suvalkų gub, Seinų pavieto, 
Laidžių parapijos, Tarnaukos kaimo, 
apie 25 metai kaip Amerikoj. Gyve^ 
no Elizabeth Port, N. J. 4 pėdų au
kščio, 65 metų amžiaus. Jis pats ar
ba kas jį žino, malonėkit pranešti, už 
ką skiriu $5.00. (37)

Stasis Abecunas, 
3917 Barnes avė, Williams Bregh, 

N. Y.

Pajieškau draugo Stasio Seruvuko, 
Kauno gub,Telšių pav., Varnių vai. 
Girdėjau gyvena Chicagoj. Jei kas ži
note malonėkit pranešti. Taipgi pajie
škau savo dėdės Petro Balnio, tos pa
čios gub. ir valščiaus. 12 metų Ame
rikoj, pirmiau gyveno Chicagoj.

Antanas Stikelis.
2614 Essex str, Minneapolis, Minn.

Pajieškau dėdės Jono Runkšnaičio 
Kauno gub. ir pavieto, Pantvardžių 
kaimo Skirsnemunės parap. 27 me
tai Amerikoj, 10 metų atgal gyveno 
Philadelphijoj, Pa. ir nuo to laiko ne
girdėt. Turiu labai svarbų reikalą. 
Kas apie jį žino ar jis pats malonė
kit atsišaukti šiuo adresu: 

Franciškus Runšnaitis,
82 So. Cherry st., Wallingford, Conn.

džios ir tėmija kiekvieną 
žmogaus žingsni. Visas jų 
elgimąsi link žmogaus rodo 
žymų inteligentiškumą, per 
tai jos lengvai pasiduoda 
auklėjimui ir dresiravimui 
ir išmokinamos (iki žinomo 
laipsnio) mandagumo prie 
žmonių ir net-gi tarti atski
rus žodžius. Tečiau visgi 
jos pasilieka linkę prie šel
mysčių ir jieško progos pa- 
siliuosuoti nuo priežiūros. 
Kai kada jų šelmystės paro
do, kad jos jau iškalno jas 
yra gerai apmąstę. Taip 
vieną syk Gagenbek’as už
darė 7 metų šimpanzaitę sy
kiu su dviem orang-utan- 
gais *) į skyrių, kuriame 
gyveno žirafai **). Medinė 
siena labai augšto paviečio, 
perskiriančio beždžiones 
nuo žirafų, nebuvo dabaigta 
statyti iki lubų, nes buvo 
manoma, kad beždžionės ne
perlips per ją, dėlei jos sli- 
dumo ir augščio. Tečiau 
nežiūrint į tai, išmintingai 
šimpanzaitei pasisekė iššok
ti per sieną į laisvę. Pade
dant kitam oran-utangui ji 
pastatė ant kertėj stovin-

•> Beždžionių veislė, labai 
panašių į žmogų.

**) Didelis labai ilga ka
klu žvėris.

Pajieškau Antano Lukošiaus, gy
veno Cambridge, Mass. 9 Birželio 
(June) išvažiavo į mainas ir nuo to 
laiko jokios žinios nuo jo negaunam. 
Aš jo moteris likau su 4 metų mergai
te ir malonei meldžiam kas apie jį ką 
nors žino pranešti, nes esam dideliam 
nusiminime. (38)

Vincenta Lukošienė
36 Astings str, Cambridge, Mass.

JIEŠKAU DARBO
Skutykloj (barbernėj); kam tokis 

darbininkas reikalingas, atsišaukite 
laišku:

K. Jonuševičius,
28 Broadvay, S. Boston, Mass.

Pajieškau brolių: Petro ir Jurgio 
Grigaliūnų. Pirmiaus gyveno Tor- 
rington, Conn. paskui išvažiavo į Pitt- 
sburg. Pa. Paeina iš Fauno gub, Pa
nevėžio pav, Butkunų kaimo. Pra- 

! šau atsišaukti ar kas žino pranešti 
adresų:

Antanas Grigliunas,
20 Washingtori avė, Torrington, 

Conn.

Pajieškau Anelijos Jonušaičios, 
Kauno gub, Ukmergės pav, Kupiš
kio parapijos, Paberžių sodos. Pir
miau gyveno Philadelphia, Pa. Turiu 
svarbų reikalą. Ji pati, ar kas ją žino 
malonėkit pranešt:

Peter Grajauskas,
250 Sullivan avė, Waterloo, Iowa.

Pajieškau savo brolio Justino Pra
tašiau s arba šipailos, Suvalkų gub., 
Naumiesčio pav., Griškabūdžio gmi- 
no, Mureikų kaimo. 8 metus gyveno 
Anglijoj 1910 metais atvažiavo į A- 
meriką, girdėjau kad apsigyveno Cen- 
trelo, III. Malonėkit atsišaukti, nes 
turiu svarbių reikalų. Jus patįs ar 
kas kitas šiuo adresu:

Viktoras Pratašius, 
P.O.BOX 94 Norvood, Mass.

Pajieškau vyro Juozo Valtierio, 30 
metų senumo; Paeina iš kaimo Balta- 
šiškių, Liškavos par., Suvalkų gub. 
Juodų plaukų, balto veido, du kairės 
pusės viršutiniai dantys auksiniai, a- 
pi i 5 pėdus augščio, lieso liemens, 30 
gegužio šių metų paliko mane nėščia 
ir tris vaikus, vyriausia mergaitė 13 
metų berniukas 5 ir jauniausia mer
gaitė 3. Išbėgo ‘ 
ga. Kas apie jį 
$5.00

Morta 
101 Oak str.

kaip girdėti su mer- 
praneš, gaus dovanų 

(38) 
Valtierienė,

Launvnca, Mass.

REIKALINGAS BABEP.IS
Reikalingas geras barbens lietuvis, 

kuris moka gerai barzdą skusti ir 
plaukus kirpti. Taipgi reikalingas 
dėl pamuilinimo j;.unas vaikinas, ku
ris norėtų mekintis barberiauti. At
sišaukite tuojaus. O gal norėtų būti 
pusininku, tai meldžiu atsilankyti pa
sižiūrėt mus barberiško biznio.

D.. GALINIS
224 Broadway, So. Boston, Mass.

PARSIDUODA FOTOGRAFIŠKAS 
APARATAS

Per 5 X 7 su visais įtaisymais ir 
prie jo reikalingais daiktais. Visai 
naujas, tik vienus metus vartotas; 
parsiduoda labai pigiai.

C. F. DAVIS,
27 Lodi st, Worcester, Mass.

TĖVYNĖS MYLĖTOJŲ Na. 1 
Towm of Lake, Chicago, DL

Tėvynės Mylėtojų Draugystė* No 1 
ant Town of Lake, Chicago, HL 
sirinkimai atsibuna kiekvieną pin** 
nedėldienį mėnesio 12 vai. dieną, A. 
J. Bieržynskio Salėj, kampas 4! I> 
Paulina sts.

Valdyba.
Prezidenas A. J. Bieržynskis,

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

5235 S. Bishoff st, Chicago, HL 
Prot. raš. — K. A. čiapas,

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

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

4612 S. Ashland avė, Chicago, DL 
Užžiurėtojas org. Mataušas Silkaftfab 

3446 S. Emerald avė, Chicago, DL

VIRŠININKŲ ADRESAI
D. L. K. Vytauto Draugijos, 

TACOMA, WASH.
Giedminas, prezidentas,
5822 Wash. st, S. Tacoma, Wash.

V. Kavaliauskas, kasierius,
8401 So. Park avė. 

J. Adomavičius, sekretorius,
3732 S. Hosmer st, Tacoma, Wash.
Susirinkimus laiko pirmą nedėlią 

kiekvieno mėnesio, 2 valandą po pie
tų, salėje Milwaukee Beer Hali, 2148 
Jefferson avė. Gali prigulėti visi 
vyrai ir moterįs be skirtumo pažval- 
gų ir tikėjimo. Įstojimą moka pa
gal metus, mėnesinės 50c. Susirgęs 
gauna $5.00 sąvaitei. Taipgi turi 
knygyną pas J. G. Bendrik, 1457 
East 26th st, kur galima gauti dy
kai knygas pasiskaitymui. (36)

LIET. PASILINKS.-DRAUGIKIAl 
KLIUBAS.

Indiana Harbor, Ind.
Prezidentas — S. J. Barzdys, 

2120 — 137th st, Ind. Harbor lai.
Vice prezid. — Pr. Andrijauskia, 

2120 —137th st, Ind. Harbor, Ib&
Prot. Rašt. — B. R. Yasulis, 

2113—137 st, Indiana Harbor, Ia&
K ierius — Antanas Mikalocz, 
2112—137 st, Indiana Harbor, Ia&

Turtų rašt.— Pranas Budis, 
Room 22 Palace Hotel,

„ Indiana Harbor, Ia£
Maršalka — Konstantinag Baltuly 
3525 Deodar st, Indiana Harbor, IaL 

Susirinkimai atsibuna nedėliomta 
po 15-to kožną mėnesį 1-mą valaad* 
po pieų, Tony Mikalocz salėjo, 
2112 137th st, Indiana Harbor, IaL

LIETUV. MOKSLO DRAUGYSTE 
Pitsburgh, Pa.

28 Broadwav9 t^Bo. Boston, Mass

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

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

Susirinkimai atsibuna kas paskuti
nę subatą kiekvieno mėnesio, 7:30
valandą vakare, ” Aušros” svetainė

je, po No. 3149 S. Halsted st Meti
nis susirinkimas pripuola sausio mė
nesi j. Bertaniniai: Balandžio ir Spa
lių mėn. Pusmetinis Liepos mėn.

Pranas Sandarga,

POEZIOS

?eifė * <5.

Pajieškau apsivedimui blaivos ir 
doros merginos, nuo 20 iki 28 metų 
amžiaus. Aš esu 28 metų. Platesnias 
žinias suteiksiu laišku. Meldžiu atsi
šaukti ant šoi adreso:

J. Vasaitis, (35) 
P.O.BOX 172, Wilkes Barre, Pa.

STEPONAS MORKŪNAS, 
Praktiškas lietuvis kontraktorius 
Budavoja mūrinius ir medinius na

mus, taiso senus, pila cimentines pa- 
muraukas ir atlieka visus darbus 
prie namų taisymo sumažintomis kai
nomis. Turiu nuo miesto egzaminuo
tą pavelijimą (laisnį).

S. MARKŪNAS, 
2459 W. 46th place, Chicago, III.

PARSIDUODA 
KRIAUČIŠKA DIRBTUVĖ

Visai pigiai. Atsakančioj vietoj, 
apgyvento j lietuviais ir lenkais. Siu
vėjas, kuris moka pasiūt moteriškas 
ir vyriškas drapanas, gali turėt ap- 
ščiai ir visuomet darbo. (37)

JOHN RADO,
251(6 E- Main st, Amsterdam. N. Y.

REIKALINGA AGENTŲ
Pardavinėjimui Drukuojamą Maši

nukių (Typewriters). Lengrvai gali
ma uždirbti po $18.00 į sąvaitę; rašy
kite šiandien, o gausite dykai Katalo
gą. Įdėk už 2c. štampą. (40)

K. A. MALIAUSKAS,
687 Third Ave„ Brooklyn, N. Y.

PARSIDUODA
Trijų šeimynų namas

Augštoj apylinkėj, 17 didelių kam
barių, 3 maudyklos, extra lotas že
mės, gražioj vietoj. Prekė 6,500.00. 
Kreipkitės prie

J. T. BURNS & SON,
381 Washington st_ Brighton, Mass. 

Telefonas Brighton 351.

PARSIDUODA
North Erightone vienos šeimynos 

namas 8 kambarių, su maudykla ir 
visi vėliausios mados gyvenimui prie
taisai, atdaras vanduo į oi^., tvartas, 
vaisių medžiai, ir vynvuogių krūmai; 
170 pėdų pločio, palei gatvę, prie nau
jos Carnegio Plieno dirbtuvės. Prekė 
$5,500.00. Kreipkitės prie

J. T. BURNS & SON. 
381 Washington st, Brighton, Mass. 

Tel. Brighton 351.

MOKYKLA ANGLIŠKOS 
KALBOS

Mokina dienomis ir vakarais, kurie 
negali lankytiesi į mokyklą ypatiškai, 
mokinam per laiškus (korespondenci
ja); dėl platesnių žinių rašykite pas: 

M’AITCHES BROS, (39) 
1741 W. 47th St, Chicago, I1L

KALBOS

DRAUGIJŲ ATIDAI,
Mes išdirbame 

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

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

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

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

“JAUNOJIILIETUVA” į
ILIUSTRUOTAS LITERATŪROS, MOKSLO VISUO

MENES MĖNESINIS LAIKRAŠTIS.

'X-

Išėjo iš spaudos jau penktas numeris.
“JAUNOJI LIETUVA” laikosi bepartyvės pažangiosios pakraipos. 
“JAUNAJAI LIETUVAI” sandarbininkauja, prižadėjo ir pakviesta sandar- 

bininkauti beveik visi pirmaeiliai musų poetai, beletristai, moksli
ninkai. publicistai ir 11.

“JAUNĄJĄ LIETUVĄ” leidžia bendrovė, inkorporuota pagal Illinois valsti
jos tiesas.
Kiekvienas, kuris užrašys nemažiau kaip tris metinius prenumera
torius "Jaunajai Lietuvai", gaus dovanų 6 knygas V. Kudirkos raštų, 
T. M. D. išleistų.

“JAUNOJI LIETUVA” kainuoja metams $3.00, pusei 
numeris 25 centai.
Visj kj siųskite antrašu:

“JANOJI LIETUVA”
» etreet, Chicago, III.
lai galima gaut "Keleivio" Redakcijoj už 25 c.

4611 So. Pauli
Pavieniai num

metu $L50, pavienis

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

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

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

LIETUVIŠKAS ESPRESAS.

Pranešu visiems, kad aš laikau 
Ekspresą su pora arklių. Perkraus- 
tymams atlieku darbą kuogeriausiai 
ir pigiai; taipgi važiuoju ir į kitus 
miestus. (36)

S. SIMON’S EKPRESS,
757 Maple avė, Hartford, Conn. 

Telephone: Charter 1225.

PALAIMINTOS LIETUVOS DB-T1 
Chicago, I1L

Valdyba.
Prezidenas — Ed. Čepulis, 

2030 S. Peoria st., Chicago,
Prezid. pagelb. — A. Tamkevičia, 

1916 Canalport avė.
Protokolų rašt. — K. Meška 

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

5047 W. 32 st., Cicero, DL
Kasierius — L. Kaspar,
3131 So. Wentworth av, Chicago, BL 
Organizaorisu — A. Tamkevičia, 

1916 Canalport avė, Chicago, A

LIETUVIŲ DRAUGUOS, 
KURIOS TURI 

"KELEIVĮ” Už ORGANĄ

LIET. NEPRIGULM. KLUBAS.
Chicago, I1L

Prezidentas — Jonas Vainauskas, 
3239 S. Halsted st, Chicago, DL 

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

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

Jeigu dane, 
tai skubėk!
Visose Urnose 
Valandas!

Ateis. ausi iiučaiaosii 
Užjaus smsii'į, asiiĮs svietą

Pakils raistu netikėta, 
Atgins noras, veikt, kovoti 
Rtik tik kutais parjoti.

TAUT. LIET. DR-STE ŠVIESOS 
ŽVAIGŽDE No. L 

Tom of lakė, Chicago, DL
Susirinkimai atsibuna kiaketaBU 

antrą nedėldienį mėnesio Ciprijl 
Zotorskio Salėj, 4512 S. Wood aūl

Valdyba.
Prezidentas — Augustas Barėte^

5235 Bishop st, Chicago, DL 
Vice-prez.— Jonas Wasilkewicza, 

4342 Paulina st, ChicagoJB. 
Organo užžiurėtojas — Protok. 
timnkas Vlad. Szarka, 

4508 S. Wood st, Chicago. 
Kasierius — Kaz. K. Strzynecki 

4612 S. Ashland avė, Chicago 
Turtų rašt. — And. Giedrintas, 
4541 S. Hermitage avė, Chicago,

daugeliu gražiu pmikslf ||

KNYGA?
Nesturinti* 
tOT hfft 
Turis smc| 
UžsiiilM.

Graži, didelė, arti pustrečio šimto 
puslapių, su paveikslais, eilių knyga: 1

Ta pati knyga gražiais kietais UM 
audeklo, auksuotais apdarais:

Gaunama

“KELEIVIO” KNYGYNE



° is Kares lauko, i
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ABELNAS KARĖS STO
VIS.

Vokiečiai da visai nedaug 
laimėjo. Ligi šiol jie vos tik 
perėjo per Belgiją, ką jie 
tikėjosi atlikti į porą dienų. 
Paskutinis didis mušis ant 
Francuzijos ir Belgijos rū
be žiaus nieko nesuteikė, o 
lėšavo baisiai brangiai. Vie
noj tik Lotaringijoj francu- 
zai rado apie 14,000 vokie
čių lavonų. Visą laiką mu
šis sviravo, tai vieni traukė
si, tai kiti traukėsi. Dabar 
francuzai organizuoja da 
vieną armiją iš 250.000 prieš 
vokiečius, kuomet vokie
čiams ir tas pačias spėkas 
reikia mažint, nes rusai ei
na jau ant Berlino; 40.000 
vokiečių jau pašaukta nuo 
Francuzijos rubežiaus
sams sulaikyt. Prie to, pe
reitos sąvaitės mušis ant ju- 
riu ir paskandinimas šešių 
kaizerio laivų, taipgi buvo 
dideliu smugiu Vokietijai. 
Berline viešpataujanti di
džiausia panika. Kapitalis
tai ir biznieriai uždarinėja 
savo Įstaigas ir bėga Dani
jon. Da didesnė panika e- 
santi Danzinge, kuris stovi 
netoli Karaliaučiaus, o Ka
raliaučius esąs jau rusų 
rankose.

Anglijos kariumenės va
das Francuzijoj pareikala
vo daugiau kareivių. Ang
lija siunčia jam didelę spė
ką iš Vakarų Indijos. Iš 
Kanados taipgi 30.000 karei
vių važiuoja Francuzijon ir 
da 100,000 gali būt nusiųsta 
daugiau. Vis tai prieš vo
kiečius.

Austrijos kariumenė likos 
baisiai sumušta Serbijoj. 
Austrija dabar palieka Ser
biją, o siunčia visas savo 
spėkas prieš rusus, kurių 
jau 2.000.000 Įsiveržė Gali
cijon ir eina ant Lvovo, kur 
sukoncentruota šalies val
džia.

Eina gandas, kad Turkija 
rengiasi eit vokiečiams i pa
galbą. o Italija — prieš vo- 
niečius ir prieš Austriją.

Paskutinės telegramos sa
ko, kad vokiečiai Francuzi
joj tapo jau netik sulaikyti, 
bet dešinysis jų sparnas 
pradėjo trauktis jau atgal. 
Talkininkų armija, kuri lai
ke devynių dienų mūšio pa
sitraukė iš Belgijos Francu
zijon, dabar esanti labai sti
prioj pozicijoj ir vargiai vo
kiečiai begalės toliaus eiti.

Tuo tarpu Paryžius ren
giasi prie apsigynimo. Vi
sos triobos aplinkui, kurios 
tik uždengia fortams lauką, 
jau sugriautos, medžiai iš
kirsti. Jeigu vokiečiai at
simuš per talkininkų armi
ją, tai prie Paryžiaus turės 
būt baisi skerdynė. 

i Dabar talkininkų (fran
cuzų ir anglų) armija turi 
užtvėrus vokiečiams kelią 
skersai per visą Francuziją.

DIDELIS MUŠIS GALICI- 
1, JOJ.

Romoj gauta žinia, kad 
Galicijoj prasidėjo didelis 
mušis tarp rusų ir austrų. 
Kova einanti ant 100 mylių 
linijos. Vėliau gauta Lon
done žinia sako, kad Austri
ja, kuri buvo užėjus kitu šo
nu ir Įsiveržus Rusijos Len
kijon. likos labai sumušta 
po Zamosciu, 50 mylių nuo 
Liublino.

25,000 VOKIEČIU ŽUVO 
Į VIENĄ DIENĄ.

Atvažiavęs tik Olandijon 
Raudonojo Kryžiaus narys 
iš Francuzijos sako, vienas 
vokiečių oficierių jam sakęs, 
jog ties Cambrai krito 23 
tūkstančiai vokiečių Į vie
ną dieną.
susprogdinčFtrauki-

NĮ SU KAREIVIAIS.
Londonas.— Pietų Belgi

joj 1 rugsėjo tapo išmestas 
į padanges čielas traukinys 
su vokiečių kareiviais. Visi 
žuvo.

’ajJKKN ICav«>.
---------—v ------------------  v_r__Iš Nevvark, N. J., mums 

Kaip buvom jau rašę, Ja- £fr.lin0;.------------- . subatoj praneša šitokią žinią:
‘ ■ . ............... Pereitos nedėlios rytą cio-; Nuo rugsėjo 6 d. prasidės,

nai kilo bažnyčioj gaisras i *aiP ,va^,1^am.a’ Raudonoji 
laike pamaldų. Žmonės i§-Į Sąvaitė, kūną rengia Soči-Į 
bėgo, bet bažnyčios viduje 
viskas supleškėjo, liko tik

• sienos.
Pranašauja naminę karę 

Amerikoj.
”Appeal to Reason” pra

našauja naminę karę Amen- 
koj. Tą karę, o teisingiau 
sakant — revoliuciją, pakei
siu darbininkai prieš kapita
lizmą. kuris pastaruoju lai
ku pradeda jau smaugtie 
darbininkus. Valdžia, baž
nyčia ir teismai eina išvien 
su kapitalistais prieš darbi- 

' ninkus. Coloradoj visi kom
panijų samdyti razbaininkai 
ir žmogžudžiai likos teismo 
išteisinti, o angliakasiai kas
diena areštuojami ir kalti- 

------- ; - narni tokiuose prasižengi- 
reitos subatos rytą čia atsi- muose, gresia mirties baus- 
tiko kruvina tragedija. Juo-; mg arba amžinas kalėjimas, 
zas Gediminas, 21 metų vai-! yoks begėdiškas darbas 
kinas, nudurė JonąGrigo- mindžiojimas Įstaigų iš ka- 
raiti. kuris buvo 23 metų pitalistų pusės ir spiaudy- 
amžiaus.^ Tas atsitiko po mas an^ teisybės privers A- 
No. 40 North Leonard merikos darbininkus sukilti, 
kur gyvena Marė Giliutė. | 
Policija spėja, kad jie abudu 
Giliutę mvlėjo ir dėlto susi-Į

VOKIEČIŲ UOSTĄ.

ponija apskelbė Vokietijai 
karę. Pereitoj sąvaitėj ja
ponų laivynas pradėjo jau 
bombarduoti Kiau-Čau pro
vincijos uostą Tsin-Tau. Ši
tą provinciją Vokietija turi 
paėmus iš Kynų ant randos, 
taip kaip Rusija turėjo 
Port-Arturą. Japonų laivy
nui dabar padeda anglų, 
francuzų ir rusų laivai. 
Tsin-Tau tvirtovė esanti 
taip pat stipri, kaip ir Port- 
Arturas. Japonai matyda
mi. kad kitaip nieko nepada
rys, užblokavo uostą nuo 
vandens ir veža dabar kariu- 
menę, kad apsupus ji ir nuo 
sausžemio. Sako, jog vokie
čiai labai bijosi, kad nuo 
sausžemio japonai neužpul
tų jų nakties laiku.

BELGIJOS NUOSTOLIAI.
Materijališkus Belgijos 

nuostolius šiandien sunku 
apskaitliuoti, nes daugiau 
kaip pusė šalies likos visiš
kai sunaikinta. Išdirbystė 
visiškai apmirė. Jau ketvi
rta sąvaitė, kaip neina nė 
fabriką, nė dirbtuvė, nė 
viena anglies kasykla. Kur 
perėjo vokiečių armija, te
nai paliko tik degėsiai ir 
griuvėsiai. Visoj šalije 
skurdas, badas ir ašaros.

Neskaitant materiališkų 
nuostolių, 40.000 Belgijos 
sūnų žuvo kovoj su užpuoli
kais. o 50.000 sužeistų guli 
ligonbučiuose.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS.
Paryžius. —Abelnas pa

dėjimas tarp kariaujančių 
armijų tebėra beveik be per
mainos. Rugpiučio 31 d. vėl 
prasidėjo mušis. Vokiečių 
pėstininkų regimentas mė
gino persikelti per Meuse u- 
pe, bet buvo visai sunaikin
tas.

Paryžius.— Tūkstančiai 
namų, fabrikų ir dirbtuvių 
sugriauta dinamitu, kad Pa
ryžiaus fortams padarius 
atvirą lauką šaudyt i vokie
čius, jeigu tie ateitų imt Pa
ryžių.

Londonas.— Kuomet di
delis lietus sulaikė pasikėli
mą dešiniojo vokiečių spar
no pirmyn, tuo tarpu talki
ninkai sutraukė daugiau 
spėkų ir dabar jie užima sti
presnę poziciją, negu jie tu
rėjo prieš muši prie Mons ir 
Charleroi.

Londonas.— Iš Paryžiaus 
čionai telegrafuoja, kad 31 
rugpiučio po pietų per Pa
ryžių perlėkė vokiečių ba- 
liunas ir metė 5 bombas Į 
miestą; 3 jų ne sprogo. Tos 
ką sprogo, sužeidė dvi mote
ris vokiečių lakūnas, ku
ris pasirašo kaipo leitenan
tas von Heiden, Įmetė da ir 
šitokį reikalavimą: „Vokie
čių armija jau prie Pary
žiaus vartų; jus turit pasi
duot’’’

Londonas.— čia gauta ofi-1 
cijalė žinia, kad Samoa sa-j 
loskuri prigulėjo Vokietijai, i 
pasidavė anglų laivynui, at-j 
plaukusiam iš Naujos Ze-į 
landi jos.

Berlinas.— Austrijos am
basadorius čionai gavo ži
nią. kad Austro-Vengrijos 
kariumenė Įsiveržė Lenki
jon ir susirėmus ties Kras-; 
nikų su rusais pastaruosius; 
sumušė. Rusai pasitraukė' 
link Liublino.

Sydnev, Australija.— Šio
mis dienomis išplaukė iš 
Naujos Zelandijos keli lai
vai su kereiviais sustiprini
mui Austrijos spėkų Fran
cuzijoj.

Antverpas.— Vokietija 
likos priversta ištraukti vi
są savo kariumenę iš užka
riautos Belgijos ir siųsti ją 
Į pagalbą savo armijai Prū
suose, ^kuriuos Rusijos mes-

i.muc jau ua&uiv .

kas diena eina ris artyn prie
1 • • i • i i • :

36 traukiniai išėjo iš Belgi
jos su vokiečių kareiviais Į 
Prusus. Bruselije paliko 

i tik 300 vokiečių.

Roma.— Čionai gauta ži
nia. kad pereitoj nedėlioj 
tarp Vislos ir Dniestro upių 
prasidėjo didelis mušis au- 

i strų su rusais. Mūšio linija 
traukiasi 100 mylių, nuo pat 
Vislos iki Dniestro. Musiję 
dalyvauja 
1.000,000 kareivių, 
ima viršų, 
trauksis kelias dienas.

daugiau, kaip
Rusai

Kova tur būt

1$ AMERIKOS.

I

-

So. Bostone.

KRUVINA TRAGEDIJA.
Lietuvis nudurė lietuvį; 

priežastis — mergina.
Waterbury, Conn.— Pe-

DARBAI SUMAŽĖJO.
Iš Elizabeth, N. J., mums 

pyko. Grigaitis nuvežtas Ii- rašo, kad Singerio siuvamu- 
gonbutin tuoj mirė. Gedi- jų mašinų fabrike, kur 
miną policija rado pasislė- dirbo 18,000 žmonių, darbai 
pusi ant stogo ir tuojaus ji sumažėjo, o kiti fabrikai vi- 
areštavo. Dabar jis sėdi sai sustojo, 
kalėjime.

J

t anios, t am
Nauja Lietuva parsiduoda 

pigiai.
Didžiausioj lietuvių kolionijoj, Ifi* 

ehigan’o valstijoj, kur yra apsigyvsag 

164 lietuviai fermeriai. Dabar yra 
geriausia proga tenai pirkt fermas 
lietuviams. Apsigyvenus aplinkui 

lietuviams, anglai nerimauja ir todėl 

labai pigiai parduoda savo farmas ir 

galima pirkt ant lengvų išmokėjimų. 

Fermų galima pirkti visokio didumo 

ir už visokių kainų. Galima pirkt UŽ 
68.00 iki 680.00 už akerį. As esu a- 
pėmęs ant išpardavimo daug fermų; 
žemė lygi ir yra viduryj ežeras, ir tik 

pusė mylios nuo miestelio, žemė der

linga ir užauga visokie javai. Gali

ma pirkt farmų įmokant $100, o liku

sius galima mokėt kas mėnesį pagal 
sutartį. Materijolas budinkams pif 

gus. Atvažiuokit tuojaus apžiūrėtu 

nes farmos kiekvienų dienų brangsta, 

todėl naudokitės proga. Bankai su- 

bankrutinus pinigai gal prapult arba 
gal kas nors pavogt. Turint farmų. 

amžinai nereikia bijotis bedarbės, nė 

blogų laikų. Kurie pirks žemę, tiesu 

kelionės iiksšriai apmokamu Va

žiuojant reik pirkt tikietų į PEA
COCK, MICH„ 3:30 po pietų gausit 
treinų į Sauble ir tikietas prekiuoja 

apie 15c. Kurie važiuos į Sauble, ai 
atvažiuosiu tų pasitikt. Platesnių ži

nių klauskit per laiškų. (36>
JONAS ŽEMAITIS,

BOT 13. SAUBLE, MICH.

tragatfija, paimta ii jįrSfločijoi 
.. 10c
kny. 
Mss.
.. 10c

Džian Baubos Spyriai ir kitos fonia. 
Daugiau juokų negu saliune alaus. 
Jei nori gardžiai pasijuokt, tad nu
sipirk tų knygų ................................................... 25c

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

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

Anarchizmas. Pagal Proudono mok

slo parašė d-ras Elzbacher, vertė 
Briedžių Karaliukas .........................................15c

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

Kaip tapti Suvienytų Valstijų pilio

rių. Aiškiai išguldyti pilietystės 

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

popieras .............................................................................. 15c

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

Reikalaudami knygų kreipkitės 
šitokiu adresu:

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

laikų ...................
Lytiškos ligos. Labai na 

ga apsisaugojimui nuo 1 

Parašė D-ras F. Matui*

jalistų Sąjunga Amerikoj 
dėlei agitacijos bei išaiškini
mo liaudžiai socijalizmo 
principų. S. Bostone „Rau
donoji sąvaitė’’ tęsis nuo ru
gsėjo 6 iki 13 d. Per visą 
tą laiką So. Bostono lietu
viai turės progą klausyties 
”audonų” prakalbų, paskai
tų ir kitokių Įvairybių nu
šviečiančių darbo žmonių 
reikalus.

„Raudonosios sąvaitės” 
programa toki:

Rugsėjo 6 d. 1 vai. dieną, 
pradžia ”Raud. Sąvaitės.” 
Congress svetainėj, kampas 
C ir Broadvvay, kalbės drg. 
J. Žaltys iš Brooklyn’o, dai
nuos du choru ir deklamuos 
„Bijūnėlio” nariai.

Rugsėjo 7 d. 7:30 vai. va
kare: 376 Broadway, bus di
skusijos temoj: "Kokią nau
dą atneš darbininkams ”vy- 
ciaL

Rugsėjo 8, 7:30 vai. vaka
re: 376 Broadway, drg. P. 
Kurkulio paskaita temoj: 
"Socijalizmas, kunigija ir 
laisvamanybė.”

Rugsėjo 9, 7:30 vai. vaka
re prakalbos su pamargini- 
mais. Kalbės F. J. Bago- 
čius.

Rugsėjo 10, .7:30 v. vaka
re: 376 Broadway drg P. 
Kurkulio paskaita ir kitoki 
Įvairumai.

Rugsėjo 11, 7:30 v. vaka
re: drg. J. A. Bekampio pa
skaita ir prakalbos.

Rugsėjo 12 ir 13 d. vaka
re: 376 Broadvvay, paskaita 
ir prakalba drg. C. A. Her
mano iš New Yorko.

Visus S. Bostono ir apy
linkės lietuvius kviečiame 
pasinaudoti šiomis nepapra
stai Įdomiomis pramogomis- 

L. S. S. 60 kp. Komitetas.

I
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Gerbiamieji „Keleirie* 
skaitytojai! Platinkit ”Ke» 
leivį,’* kaipo darbininkų laiJ 
kraštį. 1

Jau išėjo iš spaudos

BECKEMEYER, ILL.
RL^^šė^DEL MAISTO Suvažinėjo lietuvį. Darbai.

Rugpiučio 6 d. traukinis 
suvažinėjo Jurgį Guževičių. 
Palaidojo su bažnytinėmis 
apeigomis, nes buvo katali
kas.

Čia yra tik viena kasykla, 
kuri nuo balandžio mėnesio 
buvo sustojusi, dabar 20 d. 
rugpiučio pradėjo dirbt. 
Lietuviai ir kitų tautų dar
bininkai, kurie buvo išvaži- 
nėję grįžta atgal. Petras.

DETROIT, MICH. 
„Raudonos” prakalbos. 

Laike „Raudonosios Są
vaitės” abi vietinės L. S. S. 
kuopos bendrai rengia tre
jas prakalbas. Pirmos bus 
nedėlioj. rugsėjo 6 d., Auro
ra svetainėje, 1167 Chene st. 
antros — seredos vakare, 
rugsėjo 9 d., Liškevičiaus

PABRANGIMO.
Policija šaudo į žmones 

asmenų sunkiai sužeista.
Dėl pabrangimo maisto 

jau prasideda riaušės. Pe
reitoj subatoj Providence, 
R. I.. italai Įtaisė demonst
raciją prieš kapitalistų plė
šimą. Policija demonstran
tus išvaikė; italai metė i 
policiją akmenais. Ant ry
tojaus, t. y. nedėlioj vėl Įtai
sė demonstraciją. Susirin
ko Į 10,000 žmonių, dau
giausia italų. Policija vėl 
ant demonstracijos užpuolė 
ir pradėjo žmones vaikyt. 
Žmonės pasipriešino ir pra
sidėjo riaušės. Policija ėmė 
šaudyt. Sužeista 15 žmonių, 
tame skaičiuje 7 policistai.

Kanada duoda karei 50 mi
lijonų dolerių.

Otavva. Kanada.— Augš- 
tesnysis parliamento butas 
be jokių diskusijų paskyrė 
Anglijai karės reikalams 
$50,000,000.

Kasyklų kompanija valdo 
teismą.

Buttėj, Mont., nagrinė
jant federalei komisijai 
paskutinius darbininkų su
mišimus, buvęs miesto ad-į 
vokatas Maury, socijalistas, 
papasakojo tai kompanijai, 
jog vietos teismas randasi 
kasyklų kompanijos ranko
se ir jeigu darbininkas 
skundžia kompaniją, tai nė 
vienas advokatas neima jo 
bylos, nes žino, kad bus pra- 

i laimėta.
Amerikos vokiečiai protes

tuoja prieš laikraštiją.
Tautiškas vokiečių susi

vienijimas Amerikoje už- j 
protestavo prieš Amerikos j 
laikraščius, kam šie taip 
vienpusiškai raša apie kare. 
Vokietijos laimėjimus šle
pių, o Anglijos ir Francuzi
jos net padidiną.

Ir ištikrujų Amerikos 
laikraštijos simpatijos ang
lų ir francuzų pusėj. 
Uždraudė siųsti telegramas. 

Nuo dabar telegramos ad
resuojamos Vokietijon arba 
Austro Vengrijon jau nega
li būt siunčiamos taip vadi
namoms ”Westem Union” 
vielomis. Tokį pranešimą 
gavo to telegrafo skyriaus 
perdėtinis New Yorke iŠ 
Anglijos militarės cenzūros. 1 
Iki šiol telegramos Vokieti
jon ėjo da per Angliją, da- 
bar-gi nebeis.

15
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Farmos, Farmos!
Geros ūkės parsiduoda pigiai Michi- 

gan'o valstijo.
Didžiausioj lietuvių kolionijoj, gali

ma pirkt gerų farmų, gyvenamų su 
triobomis, sodais ir gyvuliais, taipgi 
turiu ir negyvenamų farmų; laukai 
geri, prie upelių ir ežerų, netoli nuo 
geležinkelio ir portavų miestų. Kai
na žemės nuo $5.oo iki $75.oo už eke- 
rį. Galima pirkt įmokant tik $100, Ii-

ąvptainpip tropine kptvA ikusius palaukiame daugelį metų pa- sveiaineje, trecios, — keue- gal sutarties. Kas perka ūkę, tam ke- 
rgo vakare, rugsėjo 10 o., ------ ~~~~ t-;.
ORpvąkin -vptainpip fiSI turtingu ir sveiku, tegul perka farmų! uisev skio sv etameje, , Gera proga, Atvažiuokit dabar>
Str.. Vakarinėj miesto daly. ' pamatysite kokie javai ir daržovės au-

Kalbėtoin bn«s iš kiru mip-,ga- Aš aPro<1ysiu daugelį farmų iš tvaioeęojų pus 1S hitų mie-.kūrių gosite „nkties ir praleist va- 
StU ir Vietinių. Įžanga VI- kacijas ant sveiko ir tyro oro. Va
riems dovanai. Visus be S J
skirtumo lietuvius užkvie- 
čiame i šias prakalbas, nes 
bus daug ko nepaprasto ta
me „raudonume.”

Detroito L. S. S. kuopų
Komitetas. ■

rgo Vakare, rugsėjo 10 d., * lionęs kaštus apmokam. Kas nori būt

. į Peacock : 

Lake Co„ Mich. Atvažiavę i Peacock i 
damokėkit 10c. kunduktoriui ir pasa
kykit kad išleistų ant sekančios sto
ties, tai 3 mailės nuo Peacock, Little 
Menistte River. Tai atvažiuosite ant 
mano farmos prie pat namo. Laiškus 
rašant padėk adresų taip: (35)

ANTANAS ZABIELA

Peacock. BOX 1 Lake Co..

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

ir socijaiistui. Kaina 10c.

Amerikos Macochąs 
arba

Kaip katalikų knnigas Hands Schmidt, 
papiovė merginą Oną Aumuller.

Midų

V

Sveikas Žmogus
yra stiprus, pilnas gyvumo ir energijos. Liguistas 
žmogus rūpinas, jaučiasi pavargęs, nusilpęs ir galuti
nai sunaikintas. — Jeigu jus jaučiate bent vienų mi
nėtų simptomų, tai neatidėliuokite, bet tuojaus pra
dėkite vartoti

SEVERĄ S
BALSAM UF LILE

(beveros Gyvasties
Ir grįžkite į sveikatos kelių. Kiti, kurie taip padarė, 
tvirtina, jog minėtoji gyduolė yra nepaprastai puikus 
stiprintojas.

Jisai atitaiso virinimų ir prašalina užkietėjimų. 
Tatai yra vyrams ir moterims abelnas stiprintojas.
Jisai sustiprina anemiškų ypatų kraujų. 
Atitaiso netvarkų virinimų, dispepsijų sergančių.
Jisai suteikia norų valgyti ir sutvarko virinimų.

Kaštuoja 75 centus.

i
I
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Severa’s Gothard Oil.
(Severos Got ha r diską, Aliejus).
Nuo skausmų ir dieglių. 

Paviršutiniam vartojimui.
Kaštuoja 25 ir 50 centus.

Severas Tab-Lax
Cukrinis vidurių suliuosuo- 
tojas. Vaikams ir suaugu
siems.

Kaštuoja 10 ir 25 centus.
Reikalaukite vien Severos Preparatus. Jeigu aptiekorius ne

galėtų išpildyti reikalavimo, užsisakykite tiesiog nuo

W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapins, fa.

Šios visos gyduolės ir visokios kitokios,kokios tik reikalaujamos, gau

namos Šidlausko aptiekoj. Jeigu kitur negauni nueik pas jį, jis turi.

Tai viena ii didžiausių aptiekų.

K. ŠIDLAUSKAS
226 BROADWAY SO. BOSTON, MASS.

VIENATINE LIETUVIŠKA

APTIEKA
Bostone ir visoje Masrachusetts valstijoje. 

Gydudiy galite gaut kokius tik pasaulyj artojuos, 
ko ypatingai geros sekančios gyduolės:

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

Nuo saulės nudegimo 50 c • Bobro lašai $1.00. Nuo suirimo Nervų $1.00. 
Vaikų ramintojas 25 c. Pamoda plaukams 20 c.

Nuo viduriavimo suaugusiems 50 c. Nuo viduriavimo mažiems 35 C. 
Gydanti mostis nuo pučkų 50 c- Nuo prakaitavimo kojų 25 c. 

Mostis ir skysčiai nuo niežų ir parkų Sl-00.
Gyduolės dėl pataisymo apetito $1.00.

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

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

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

Visokie kvepianti muilai 10, 15 ir 25 c.
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 sugrąžint? 
jums sveikatą, kreipkitės pas mane, o aš užtikrinu 
kad visame bus sąžiniškai patarnauta.

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

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

Visokiame reikale kreipkltėe iltuo adren:

K. ŠIDLAUSKAS
SO. BOSTON, MASS.

i
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... Kodėl 
bet taip 

pasiduoda

nuo-
> žo-
Ale 

augštai pa- 
kariumenė, 
tūkstančiai 
kulipkų ne

Burdauninkų prusui. Su- 
kritikuot Bobutės anūko 
korespondencijos, sveikas, 
negali, nes lietuvių gaspadi- 
nių ištiesų yra labai apsilei
dusių ir nešvariai užlaikan
čių Įnamius. Beto, Tamsta 
ir pavardės neišdrįsai musų 
žiniai paduoti, tai kaipgi ga
lima talpinti.

CREST KENDŽIŲ 
o ji niekad nepamirš jus, nes 
kendžių gardumas priverčia ją 
jus mylėt. Reikalaukit visur ir 
visada Lovneys Crest Kendžių. 
Jeigu negali gaut kitur, tai pri- 
s'ųsk mums dolerį, o gausi vie
ną svarą geriausių Amerikoj iš
dirbtu kendžių.

K. ŠIDLAUSKAS
Generališkas agentas Bostonui

226 Broadway 
-SO. BOSTON, MASS.,

SKAITYTOJŲ ATIDAI.
Mainydami adra*}, praneSkit redakcijai per atviravę, puilaikydami 

žemiau* nurodytos formos. Jeigu kurism* per atvirutį neparanka pripil- 

dykit t| blank)jr prisiuskit redakcijai. AdnuMf maiayajai *atvd varda pa

rašykit raide į raidį taip, kaip užrašyta ant tos gatvšs kampo, tada išveng- 

*im daug nesmagumu ir patį* gausite visada laikraštį.

ir vai 
ir mirštančių
Kas tai per 

Iššluostau ge- 
Hm, mandieriai iš-

Ttt ką IHjo iš pc spaudo* antra laida
Į DE. F. MATULJUČ1O Į■7 TEiSIHOOJ *
KaslziptiJ

manau — kuo-

Dievobaimingam.— Nesi- 
karšČiuokite drauge’ Tur
būt užmiršote ką buvote ra
šę. Toji "pakaušeiogijos 
lekcija” visai nesirišė su Te
atralės draugijos išvažiavi
mu. todėl ir praleidome, o iš 
jūsų viso išvažiavimo apra
šymo ir ryškėjo, jog ten bu
tą santaikos. Ar-gi jau ma- f 
note, kad kas tik pakaušy 
prasimušė, tai redakcija tu
ri būtinai talpint?

Pasabga: Kiekvieni* ‘‘Keleivio” skaitytojas gali žinot kada prenumerata 
už laikraštį r-a si baigė tėmijant art adreso raudono sklypelio, kur gale skai
tytojo pavardės yra numeriai. Ant keno adreso stovi numeriai 28-4, reiškia, 
kad pasibaigia su laikraščio No.28 1914 m. Kurių pavardės gale stovi 15-4, 
tųpenumeratai šsibaigė su laikr. No.15 ir tari atnanjint ar paprašyt redak
cijos, kad nesulaikytų. Taigi gerbiamieji skaitytojai, atkreipkit atidj ant 
šitų nurodymų ir matydami savo prenumerata išsibaigusia tuoj atsiliepkite.

Su pagarba “KELEIVIO” Administracija.

Duokit pasiūt mums!
Užtikrinam kad Jus sučėdysite 

pinigų ir turėsite gražius rubus. 
Męs imam materiją iš gerųjų fir- 
imų ir primieruojam rūbą pagal 
I žmogų, todėl nesudarko žmogaus ; 
išveizdos »r būna tvirtesni.
Genis tyrams Siutus Ir Orertotos 

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

Jeigu norite turit gerus rokus pi
gai, tad ateikit pas eras.

Taipgi išvalom ir išprosinam vi- j 
sokias Vyrų ir Moterų drapanas, jį 

Tikras Jūsų brolis lietuvys

— Męs, brol, visiems kariš
kiems korespondentams spy
riam Į užpakalį, bet dabar aš 
geram upe, tai ir pakalbėsiu su 
Jumis. Dabar aš austrijokus 
sukanapatijau, ot bra kaip!

— Tai ta priešingoji kariauna 
buvo austrijokų?

— Nu, taip. Aš prisakiau 
šiaudų kulius aprėdyt austrijo- 
kiškais mandieriais ir šveist Į 
juos iš kanuolių ir šaudyklių. 
Likusius-gi mes durtuvais da- 
baigėm!... Gerai, brol, pasise
kė!

— Į šiaudų kulius?
— Nu, o ką, didelis čia daik

tas!... šiaudų kulis ne 
dų kulis, o jei mandieriu 
dytas — reiškia: kareivis 
kiais yra musų visi kareiv

n w
Laiškai iš karės lauko.

Jo pastovus, vienuodas karštis sulai
ko mėsoje turtingą, naturališką kva
psni. Jus galit visuomet turėt tinka
mą karštį.
“New Perfection” pečius Į minutą gali 
būti gatavas virimui. Nė kurstymo, nė 
pelenų, nė suodžių.
Daromi visokio didžio— NNo. 1, 2, 3, 4 
ir 5. No. 5 turi naują virimajį pečių 
be ugnies. Paprašyk parodyt kiekvie
noj geležies krautuvėj ir department 
store.

ii.
Kaunas, liepos 20. 

"Keleiviui,” Bostone.
Privalgęs gerai skanių rusiš

kų blynų, kurių man prikepė 
viena draugė-rusė, jauna ir ne
paprastai simpatiška mergina, 
ir prisidėjęs kelionei indėlio, 
kad atvykus karės laukan ne
turėčiau priepuolių su valgiu.— 
užsilipau ant stogo vieno iš au- 
gštesnių Peterburgo namų, iš
skėčiau lietsargi ir pasileidau Į 
orą be baimės, nes jau žinojau, 
kad mano orlaivis manęs neap
vils. Taip ir buvo. Neužilgo aš 
jau skridau augštai. augštai 
Peterburgo padange. Už valan
dėles Peterburgas dingo iš po 
mano akių. Durniau kaip vie
sulas stačiai Berlyno link, nes 
buvau sumanęs užvažiuot su- 
vizita pas Vokiečių kaizeri Vy
lių ir sužinot apie jo kariškuo
sius užmanymus ir pienus.

Diena buvo puiki, saulėta, tai 
ir gana augštai skrisdamas pui
kiai galėjau matyti kas ant že
mės dedasi. Visupirma metėsi 
i akis, kaip urėdninkas su sar
gybiniais šveitė bizūnais kaimie
tį už pasipriešinimą valdžiai; 
kažkokiam miestely mačiau iš
tiestą kokio tai valdininko (či- 
novniko) ranką, kuris ėmė ky
šį nuo tūlo apiplyšusio. suskur- 
dusio vargšo darbininko. To
liau buvo girdėti juodašimtiškų 
karės demonstracijų dainos, 
primenančia o kurstymą žmo
nių prie žydu skerdynių (pogro
mo), o toliau jau visai aiškiai 
girdėjosi retežių žvangėjimas 
ir vaitojimas "politiškų prasi
kaltėlių” varomų Sibiran bei 
kankinamų ir žudomų daugybėj 
pristatytų kalėjimų. Vienu žo
džiu, iš tų visų charakteringų 
ženklų buvo aišku, kad aš skren
du per "šventą” Rusijos caro 
žemę. , . __ . -

f Tolyn vis indomesnius ir keis- 
tėsnius mačiau vaizdus. Skris
damas pro kažkokio miestelio 
kleboniją mačiau, kaip mirus 
klebonui jo gaspadinė prisikišo 
kapsi auksinių ir popierinių pi
nigų išplėštų nuo suvargusių 
kaimiečių ir da pasigrobusi pa- 
rapijonų bažnyčiai surinktus pi
nigus. dūmė tekina stotin, o' 
tuom tarpu kamendoriui jau vėl 
nešė žmonės rublius ant mišių, i 
už krikštus, laidotuves ir šliu- 
bus. -

Beskrisdamas pastebėjau kaž-j 
kokią gražuolę, niūniuojančią> 
liudnu skambiu ir laibu balseliu: 
”Už giružės upė teka, prie jos, 
kaimas puikus,” o urėdninkas! 
lupdamas bizunu kaimieti šau
kė: ”0 tu šunsnuki, gyvuli tu 
neraliuotas, tu priešinsies caro 
įsakymui...” Iš to supratau, jog 
aš skrendu jau per Lietuvą.

Kuomet aš žaibo greitumu 
durniau padebesiuose, tik išsyk 
girdžiu tolumoje kamuolių griau
smą. Ištempiau ausis, išsklei
džiau žemlapi ir tuoj persitikri
nau. kad tas skardas ėjo iš 
Kauno apylinkės.

— Karė! 
greičiau i ten skrendu.

Nustačiau geriau savo liet
sargį ir nepraėjo nė valanda, 
kaip pamačiau jau Kauną, ap
suptą blizgančiomis Nemuno ir 
Vilijos bangomis. Kanuolės 
gaudė ir trenkė, net žemė dun
dėjo, bet kaž kur toli už miesto. 
Už keliato minučių buvau jau 

, baisiame karės lauke, netoli 
Prūsų sienos. Čia prieš mane 
atsivėrė štai kokie baisus vaiz
deliai: iš vienos pusės stovėjo

rusų kariumenė ir iš šaudyklių 
I •' ir kanuolių pliekė kokią tai prie- 
I šo kariumenę, stovinčią nuo ru- 

' sų kariaunos vos tik keli šimtai 
žingsnių tolumo. Priešo ka
riumenės eilėse rusų kulipkos 
darė neapsakomai baisius i 
stolius: krito žmonės, kaip 
lė nuo aštraus dalgio. — 
stebėtiną dalyką iš 
mačiau. Priešo 
kuomet į ją pylėsi 
mašininių kanuolių 
šaudė atgal i rusus nė sykio, 
neturėjo nė artilerijos ir man ro 
dėsi da-gi, kad kareiviai nė šau
dyklių neturėjo ir absoliutiškai 
nebuvo girdėt dejavimo 
tojimų sužeistų 
Ką tai reiškia? 
kariumenė ?...
riau aki 
rodo kaipir austrijokų, bet 
dėl-gi kareiviai taip stovi, 
tum i žemę inkasti 
negina savo gyvasties 
šaltai ir nuolankiai 
mirties šmėklai?...

Mintys mano staiga buvo per- j 
trauktos, nes sustojo gaudimas, 
uždūdavo trimitai ir pasigirdo 
šauksmas visų kareivių: "Ura! 
ura! ura!” Supratau: tai caro 
kareiviai puolėsi priešą durtu- i 
vais badyti.

Kraujas užšalo mano gislose.! 
kai pamačiau, jog rusų kariu 
menė su aštriai išgaląstais dur
tuvais. blizgančiais nuo saule; 
spindulių, puolėsi visu smarku
mu. it liūtai ant priešo kariume
nės ir, o varge tu mano!— kas 
tai per baisenybės buvo dėl ma
nęs!— po kelių minučių kovos 
visa priešo kariumenė buvo nu- 
teriota. nė vieno gyvo priešo ne
beliko karės lauke!...

Rusų kariauna triumfavo ir 
šaukė carui ilgesnių metų, o 
karvedys gyrė narsumą ir drą
są savo kareivių... Karės lauke 
nemačiau nė sanitariškos pagal
bos. nė gydytojų, nesimatė da
gi nė vieno sužeisto... Iš rusų 
pusės nė vienas kareivis nenu
kentėjo. Karvedžiui pabaigus 
savo prakalbą ir išgyrus karei
vių ištikimybę ir narsumą, 
ro kareiviai uždainavo kari

B. C.— Žemos doros ir 
tamsių lietuvių daug da yra, 
o kad lošiančius iš pinigų ? 
„dėdė” išvaikė, tai nieko y- ‘ 
patingo. Nedėsime.

; ls abiejų pusių paleista kanuo
lių šūviai. Baisus reginys I...

i Kareiviai, jauni žmonės, sveiki. 
I tvirti, pilni vilties — pradėjo 
i kristi it musios. Širdį veriantie 
šauksmai sužeistų, žvangėjimas 
kardų, arklių žvengimas, ka-. 
nuoliu griausmai ir debesis dū
mų, pavertė giedrią apylinkę i 
pragarą... Kaip baisi ir barba
riška ta karė!... Rusai pradėjo 

į silpnėti ir slinkti atgal. Atsimi- 
! niau dabar karvedį: radau ji ūži 
keturių mylių nuo mūšio vie
tos, drebantį ir pasislėpusi už 
griovio tarp akmenų, nors kuli
pkos į čia ir nedaėjo.

— Kaip muši: 
nes karvedys.

— Blogai jūsų kariumenę bai
gia pliekti.

— Apsaugok Viešpatie! — 
sušuko jenerolas.

Neužilgo rusai buvo apveikti. 
Tūkstančiai jų krito mūšy j, ki
tus su visais karės įtaisais pa
ėmė vokiečiai nelaisvėn. Vėliau 
karvedys sako:

— Tai nieko, brol, mūšio aš 
nepralaimėjau, tik nukentėjau 
truputį. O visgi už tai austri
jokus aš supliekiau. Ot nepn- 
sakiau aš šiaudų kulius aprengti 
į vokiškuosius mandierius, aš 
jiems bučiau parodęs, dabar-gi 
mano kareiviai be praktikos ne
žinojo, kaip vokietį mušt. Bet 
tai nieko aš rytoj tą padarysiu... 
Pažiūrėsite!

Vienok liudytoju naujo caro 
kareivių pasižymėjimo nebe
teks būti, nes rytoj anksti va
žiuoju Berlynan.

Viso labo!
Velnių Ponaitis.

Uihmszkai D-ras *L Zisslm
. I Pime^r St

8 vakare. Telephone 1967—3 Richmon1 
a-GČ9e puoiuipja auoųdd[3x g
Gvv. 155 Chestnut str., Che’sea Park

T. Kasaliui.— Prisiųstoji 
daina yra liaudies senai dai
nuojama. Netinka.

- į
Jaunam Vaikui.— Iš mi- 

rūsio laikraščio prenumera
tos nebeatsiimsite, nes ne-, 
bėra iš ko jieškoti, dėlto, ; 
kad bendrovė iširo, o iš pa-1 
vienių buvusios bendrovės! 
narių nieko negali gauti.

Du sodžiai. 
Priešą mušim 
Mes godžiai. 
Kur eglynai 
Beržynai. 
Ten mergelių 
Tuzinai.
Dešimts mergų 
Vienas aš. 
Kur mergaitės,— 
Ten ir aš.
Jos miškan
Ir aš su joms, 
Visi šnekam
Patyloms.”

Matomai prie caro kariume
nės nedaleidžia suvis kariškųjų 
korespondentų, bet žut-but, lai 
daro ką nori — turiu sužinot 
kas tai do kariumenė buvo, ku
rią rusai taip urmu išskerdė.

Pagalvojęs nusileidžlau že
mėn ir žvalgausi į kariumenės 
pusę. Kareivis panašus savo 
snukiu į totorį ar kalmuką pas
tojo man kelią ir atrėmęs į kru- 

■ tinę durtuvą sušuko: ko nori, 
ty sukins...? , ■

f

— Noriu matyt kariumenės 
j vadą.

— Nesuprantu ko nori — 
zumpterėjo totorius.

I Užgirdęs tą šviesiaplaukis ir 
mėlsvaakis kareivis priėjo ir 

i paklausė pašnibždoms lietuviš
kai:

— Ko tamsta reikalauji?
— Norėčiau pasimatyt su 

karvedžiu.
— Gerai, aš Tamstą nuvesiu. 

Tik ne šnekėk balsiai lietuviš
kai, nes jei išgirstų maskoliai 
mane sunkiai gali nubaust.

Už valandėlės jau buvau kar
vedžio šėtroj. Ten buvo visi 
oficieriai. Visi linksmai kvato
josi, "monopolka” upeliais lie
josi.

— Ko reikia? — klausia apy- 
( senis jenerolas auksu žėrenčiam 
mandiere.

. — Esu kariškuoju korespon
dentu. Norėčiau šiokių-tokių 
informacijų apie karės stovį.

Jenerolas buvo gana linksi 
fiVA-.'oe ir sako:

Budreckls
j Z222 W. Broadway, ir 20 Ames St., 
| So. Boston. Mass. Montello, Mass.

Telefoną*: 80. Boston, 21018.

i W________ ■_________ a_________________ •__________________ _ _

Geriausi* lie-U 
tu vys

Fotografistas h

iJei visuotinojo 
Seimo.

Kilus Europos karei, mes 
lietuviai negalime nieko ne
veikę sėdėti, nes jei kada bu
vo proga lietuviams gaut 
pagerinimą politiškų sanly- 
gų arba net autonomiją, tad 
daba
valanda.

r jau išmušo ta svarbi

Suprasdami neatidėtiną 
ikalą. greito veikimo ir ini-

iatyvos, Norwoodo, Mass.
Didžiojo Lietuvos Kunigaik
ščio Keistučio draugija su
rengė prakalbas 23 d. rug
piučio, 1914. Kalbėtojum 
buvo žinomas p. F. J. Bago-
C1US. Susirinkiman atėjo
beveik risi Norwoodo lietu
viai, jų skaitlius siekė apie 
600. Savo kalboj p. Bago- 
čius išdėstė dabartinės ka
rės stovį, jos priežastis, ge
ografišką, ekonomišką ir 
mokslišką kariautojų padė
jimą, bei galimas politiškas 
[pasekmes pergalėjus Vokie
tiją ir Austriją, kas — anot 
kalbėtojo,— yra beveik ne
abejotinu daiktu. „Vienok” 
— sako kalbėtojas — „męs 
turim neužmiršti tą faktą, 
jog katra iš tų kariaujančių 
£usių nelaimėtų, Didžioji 
ir mažoji Lietuva yra pana
ši į kaurą padėtą po slenks
čiu, kurį tryps ir naikins ru
sai ir vokiečiai, eidami ir 
g’įždami atgal. Lietuvos 

ūkai bus, o gal jau yra, 
/nutrypti; sodžiai išdeginti, 
triobėsiai išnaikinti, gyvu
liai ir turtas užimti, žmonės 
išvaikyti. Griuvėsiai, pele
nai ir kapai liks musų šalies 
papuošalu; lavonai užmuš
tų vyrų, moterų, senių ir 
vaikų duos maistą žvėrims 
ir paukščiams ir gal tik kur- 
nekur užtiksim badaujan
čių lietuvių saujalę, pasibai
gus tai „titaniškai kovai.” 
Todėl nurodė jis reikalingu
mą pradėt tuojaus veikti, 
idant sutvarkyti musų po
litiškus reikalus ir šelpimą 
bei atbudavojimą išgriautos 
šalies. Tą galima busią ge
riau padaryti sušaukus vi
suotiną seimą, kur viskas 
bus parankiau apkalbėti ir 
pasitarti. P. Bagočiaus kal
ba buvo entuziastiškai pri
imta, ir kada jis prašė savo 
klausytojų, idant mestų 
„pravardžiavęsis save šven- 
takupriais, šliuptarniais, 
tautiečiais ir cicilikais, nes 
musų tėvų šalis reikalauja 
nuo mus solidariškos pagal
bos” — rodės, kad iš mus 
tarpo vienu sykiu išnyko

tom visi skaudžiai užgautos 
tautos vaikais.

Pagaliaus šis visuotinas 
susirinkimas priėmė p. Ba- 
gočiaus žodžiu paduotą 
maždaug sekančią rezoliuci
jų:

„Kadangi politiškas sto
vis Europoj dabartiniame 
momente yra tokiame biau- 
riame chaose, iš kurio mes,
lietuviai

KELEIVIS
Parankiausias darbininkų 

laikraštis. Kaina Amerikoj 
metams tik................. $1.50.

dabar užima Srrigarto žemes. Dabar jau kas kita. Jų skaičius yra didis. 
Jus galite jau sutverti savo organizaciją ir tame dalyke aš noriu jums pri- 
gelbėti ir pataisyti savo dalykus.

Iš visų tautų, krioms aš parduodu žemes Mason, Manestee, Lake ir Wes- 
.ford apskričiuose lietuvius aš statau augščiausia, aš statau jus pirmon vie
ton, lietuviai .pasirodo esą geriausi ūkininkai, kad jie patenkinti gyvenimu 
ant ūkių ir kad jie rūpinasi atrasti sau gerovę ant ūkio. Lietuviai turi išim
tą gabumą apdirbti žemę ir moka iš jos naudotis, moka semt naudą, augi
nant javus, daržoves dėl savo pramitimo ir pramaitinimo savo gyvulių.

Jus atėjimas šion šalin yra naturalis apsireiškimas. Jus atėjote į šią 
Naują Lietuvą todėl, kad ji panaši į jus senąją Lietuvą. Lietuviai ateiviai 
rašė likusiems tėvynėj apie šią šalį, apie tas progas čia pragyventi ir kaip

giai priešingi.
Visa tai butų labai gražu, 

jei tas butų teisybė. Bet ar 
taip ištikro yra? O kas ren
gė kryžiaus kares Palesti
noj, organizavo „šventas” 
kariaunas ir siuntė kryžei
viams pagalbą prieš stab
meldžius lietuvius, ar ne ka
talikų kunigija su paties po
piežiaus pritarimu ir palai- 

Kas rengė kry
žiaus kares prieš netikėlius 
Ispanijoj ir žudė, degino ant 
laužų eretikus ir net mokslo 
vyrus inkvizicijos laikuose,

Dr.F. Matulait
Į 495 Broadway, So. Boston. 
I

J. ANDRIUŠIS

ta

Da-čia galite gerai verstis ant ūkio ir jausitės taip, kaip senojoj tėvynėj.

Valandos:
Jin* 12-2 dieną ir ana 7«» vakare,

Nedėliotus iki 8 vai. pe

Traukiu pa
bar šioje valandoje mes susirinkome pirmą kartą į tą pramogą parodytivarginami per 

šimtmečius, galim pasinau-
doti, ir kadangi dėl to atsa- 
kančiausiu budu butų susi-
važiuoti visų Amerikos lie
tuvių atstovams aptarti ke
lius, kuriais mes privalėtu
me eiti ir ką turim daryti,
kad pagelbėti varge pasken
dusiai Lietuvai, mes Nor-

*

woodo, Mass., lietuviai susi
rinkę skaitliuje apie 600, 
be skirtumo politiškų ir ti- 
kėjimiškų pažvalgų, atsi- 
šaukiam į Amerikos lietu
vius ir jų organizacijas 
kviesdami sušaukti visuoti
ną Seimą New Yorke, nevė
liau spalio mėnesio pradžios.

Seimo surengimą mes 
manom atsakančiausia bu
tų, kad tuoj paimt Į savo 
rankas L. S. S., S. L. A., T. 
M. D. ir S. L. R. K. A. komi
tetai per savo įgaliotus ats
tovus New Yorke.”

Kad Norwoodiečiai tą 
mano, ką jie sako, patvirtina 
ir tas, kad paraginus p. Ba« 
gočiui tuoj likos surinkta 15 
dolerių, kuriuos turi Keistu
čio draugijos kasierius kol 
visuotinas Seimas neaprinks 
centrališkojo kasieriaus.

Kitos organizacijos turė
tų sukrusti ir rinkti aukas, 
kad delegatai atvažiuot ne
be su tuščiomis rankomis.

J. Pakarklis.

minimu?

ar ne kunigija? Jei jus esa
te tikrais Kristaus vietinin
kais ir norit pildyt V Dievo
prisakymą „Neužmušk,” ko_ 
dėl jus mokindami žmones 

ramiame laikebažnyčiose

pasauliui, kad mes ėsame skaitlingi, kad mes jau galime susiorganizuoti ir
turėti savo įstaigas, kad mes galime nuveikti didžius darbus. Aš iš savo
pusės sakau jums, kad reikalas organizuotis, jus turit turėti ūkininkų drau
giją, tyrinėti ūkio dalykus, idant jus susilygintumėte su geriausiais šios ša
lies ūkininkais.

susiorganizavę jus turite stoti politikom Reikia, kad butų lietuvių vir
šininkų miesteliuose, apskričiuose ir galop valstijos legislaturoj ir kongrese 
Stfashingtone.

Jau atėjo laikas, kad jus galite užlaikyti bažnyčią. Aš jums prigelbėsiu
pastatyti bažnyčią. Viešai aš jums prižadu, kad kuomet jus bažnyčią Lake 
apskrityj bus jau išbndavota iki stogo, tuomet aš paaukausiu 300 dolerių
užbaigimui bažnyčios.

veikslus gra
žiai ir pigiai
nežiūrint skir
tumo oro. Ant
kiekvieno tu
zino paveikslų

pridedam DOVASŲ vienį didelį/
Esant reikalui einam fotografuoti į
namuB. Paveikslai artistiAk.il

J. ANDRULIS
458 Broadway, So Boston, Mass.

Aš pasidarbavau dėlJus čia atliekate didžius darbus dėl savo tautos.neaiškinate žmonėms karės 
baisenybių ir nuodėmingu
mo? Kodėl nepasmerkiate 
visų tų pradedant nuo carų, 
baigiant paprastu kareiviu, 
kurie sukursto kares ir iš
drįsta eiti kariumenėn mo
kintus žmogžudystės? Ko
dėl jus dabar šios karės me
tu, kuomet socijalistai aš
triausia protestuoja prieš 
šiurpulingas žmonių sker
dynes, tylite ir nešaukiate 
iš sakyklų savo tamsioms 
minioms, kad juos neitų sa
vo brolių žudyti? Bet ką čia 
ir kalbėti. Vos tik prasi
dėjus Europos karei jau ru
sų popai ir Vokiečių pasto
riai šaukė žmones kariauti 
ir patįs dėjosi prie karės de- 
monstrancijų eidami su kry
žiumi priešaky. Jei kuni
gai norėtų panaikinti kares, 
kaip kad socijalistai yra pa
siryžę jie galėtų visur prieš 
jas agituoti ir iš sakyklų 
ir spaudoj ir per ausinę išpa
žintį. Bet ar jie nors puse 
lupų prasitaria, jog karė yra 
didžiausia žmonijos rykštė? 
Ne, nuo katalikų kunigijos 
iki šiol to nebuvo girdėti.

Revoliucijoms kunigija 
priešinga ir net padeda val
džiai „kramolą malšinti,” to
dėl, jog gerai žino kas juos 
laukia paėmus socijalistams 
valdžią Į savo rankas. Tuo
met žmonės liks apšviesti ir 
jų bizniui prieis galas.

Ir da jie nesigėdija sakyti, 
jog jie neužtarauja karių!

Vardunas.

šios apygardos. Mano rupesniu yra vien parduoti žemę, bet šiuriu, kad ūki
ninkams sektųsi ir stengiuos jums pagelbėti.

Kaip jus žinote, Wellstone aš užlaikau ūkio dalykų žinovus. Mes nu
rodome ūkininkams, kaip galima padidinti didžiausius užderėjimus dobilų, 
alfalfos, rugių, motiejukų, avižų, kornų, pupų, daržovių. Mes duodame ro
dą, kaip dalykus ant ūkio sutvarkyti. Mes duodame rodą, kaip auginti pau
kščius, veisti sodnus, kaip tręšti žemę. Tie vyrai yra išėję augštus mokslus, 
8rra viską ištyrę ir žino savo dalykus. Tie vyrai yra dėl jus, lietuviai. Ma
no ofisas Wellstone yra tiek dėl jus, kiek dėl kitų ūkininkų. Man malonu 
bus pasiųsti jums ūkio dalykų žinovą patarti jums ir noriu, kad jus naudo
tumėtės jų patarimais. Aš noriu, kad jus žinotumėte, kad aš esu jūsų prie- 
telis. Aš rūpinuosi jūsų ukiu ir visa apskritimi.

Tie, kurie iš jūsų pirmieji čia atkeliavote, atsimenate gerai, kad čia ne
buvo kelių, nebuvo tiltų, tiktai keliatas mokyklų, nebuvo krautuvės, kurią būt 
galima kada pasiekti. Bet dabar mes turime gerus, vedančius į visas puses 
kelius, gerai prilaipintas krautuves įvairiose vietose; gerai tvarkomo^ mo
kyklos lankomos daugelio, ir daugelyje vietų jau krasa išnešioja laiškus ir 
jau telefono dratai pradėta tiesti per visą šalį. Per ką bus lengvi susinėsi
mai su apielinkės gyventojais. Automobiliai dabar yra priprastas -reginys 
apielinkėj. Sekanti septyni metai bus be abejonės liudytojais tris syk dides
nio vystimosi prie visų pagernimų, negu mes jau turėjome. Dabar aš lei
džiu šias žinias apie šią kolioniją, beveik visuose lietuviškuose laikraščiuose 
Suvienytose Valstijose. Raštininkai ir korespondentai daro 
tuvių kolonizavimo klausimo diskusijas skiltyse lietuviškų 
kad žinios, ką jus čia būdami darote ir veikiate yra 
kilsuojamos tarpe pusės milijono lietuvių Suv. Valstijose.
rie matome tame gera, girkime tai ir kvieskime j čia besibastančius lietu
vius spiesties čia į kolioniją, kur galima užlaikyt savo kalbą ir papročius.

Aš peržiurėjau Europos žemlapį ir neradau jame žodžio "Lietuva.” 
.Dabar aš patariu jums kaip kur nors ant žemlapio padėti žodį „Lietuva.” 
Padėki ne mes jį čia šioje Lietuviškoje Kolionijoje. Bukime kaip vienas 
pcx ^time vardo miestelio Peacock į "Letuvania.” Vienas iš mano pa
siuntinių, kuris dalyvauja šiame piknike, turi peticiją, ant kurios jei jus 
visi pasirašysite, aš prižadu dėti savo jiegas, kad šio miestelio vardą pakei
sti į Lithuania, kuris greitai praskleis garsą apie jūsų kolioniją ir apie jus, 
kaipo tautą ir aš. tikiu, kad jūsų vaikai esant čia šiandien, savo laike matys 
centrą Lietuvių ūkininkų metropolio.

Mano draugai, aš geisčiau, kad jus galėtumėt žiūrėti ateitin taip aiškiai, 
kaip kad aš matau, kad kiekvienas akras čionai priklausys prie puikaus kul
tūriško ūkio su puikiais būriais gyvulių, čia bus pieninyčios, vaisių sandėliai, 
maisto darymo dirbtuvės, artimi geležinkeliai ir augščiausia išsivysčius mo
derniška agrikultūros kolioniją.

Draugai, aš sveikina jus ir vėlinu jums geriausių pasisekimų šiuose .me
tuose ir kad jus busite čia sekantį metą, lai bus atnaujintas draugiškumas 
dėl kiekvieno ir su rekordu progreso, kurs perviršys visa. Dirbkime visi 
išvieno sutikime savo ir šios apygardos naudai.

Aš linkiu jums viso labo ir pasisekimo jūsų darbe.

Akušerka
Pabaigusi kursąlVoma.s Medlcal 

College, Baltimore, Md. ’

Pasekmingai otlieka savo darb| 
prie gimdymo, toipgi suteikia vi
sokias rodąs ir pageibj invairiose 
moterų ligose.

F. Stropicnč aruEsr8
SO. BOSTON, MASS.

JeOlOlOKJtOlOlOlOICiOeiOtOlOlOICaOaJOOICaOKItOMIOOOeM

APGARSINIMAI
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EXTRA! EXTRA!

čionai toks pats, kaip jūsų 
Rašyk 

Ponas Swigart turi 
(35)

CEORCE W. SWICART
D. 1247 FIRST N AT" L BANK BUILDING CHICAGO, ILL.

kaslink šio lie- 
laikraščių, taip 
žinomos ir dis- 
Todėl visi, ku-

WELLSTON. MICH.
Laiškas Jurgio W. Swigarto Lietuvių ūkininkams.

Aš siunčiu savo lietuviškiems ūkininkams ir visiems lietuviams 
apygardos, lygiai _ir tiems, kurie šiandien teikėsi pribut iš miestą kitų val
stijų į šią pramogą. Mes susirinkome čia krūvon į pirma-metinį pikniką 
lietuvių kolionijos Michigane. šie lietuviai ūkininkai jau septini metai atgal, 
kuomet aš ėmiau pardavriėti žemes lietuviams, tai aš manau, kad tuomet ne
buvo čia nei vieno lietuvio ūkininko visuose keturiuose apskričiuose, kur

MICHIGANO FARMOS

Ar kataliku baž
-

nyčia priešinga 
karėms?

Pažiūrėkite koki musų ku
nigėliai dori liko irkaip gry
nai krikščioniškai išmoko 
šnekėti! „Draugas” kun. 
Kemešio lupomis sako, kad: 
„Katalikybė nelaimina jokių 
žudymų, nei karių, nei kru
vinų revoliucijų. Ir vienoms 
ir kitoms męs turime būti ly-

1914 mtans j« itspauzdlntas.
Siy mėty kalendorius daug didesnis už 

pernykštį, 128 puslapip

per metus Įsigyvenę nėsušF- 
pratimėliai, ir męs’ pasiju-

George W. Svrigart, savininkas Swigart žemes plotų, praneša, kad An- 
jton Kiedis toliau nėra jo darbininku. Lietuviai visose Suv. Valst. žino po

no Swigarto laukus Michigane. Didelė daugybė lietuvių turi jo žemlapį. 
Tas žemlapis parodo šiuo miestus Wellston ir Peakock, kuriuos Swigart įs
teigė. Jis pasiūlo daugiaus apielinkėj Peakock ir čion bus ateityj lietuviškas 
miestas. Wellston, 12 mylių į žiemius nuo Peakock yra Michigano farmų 
raštinė, yra 8 automobiliai, su kuriais vežame parodyti farmas. Ponas Swi- 
gart parduoda laukus pats tiesiog lietuviams, tuo budu jis apsaugoja nuo mo
kėjimo nuošimčių agentams. Jus pirkdami nuo jo, žinote ką perkate. Jis 
daro didžiausj biznį Michigano valstijoj, jis pirkikų veža pilnus karus pa
rodymui savo žemės kas dvi nedėlios. Klausk ekskursijos dienos ir kek tau 
kaštuos; nieke nereikalaujam už vežiojimų automobiliais. Turi 50,000 ėke- 
rių, iš kurių galima pasirinkti. Jo lietuviškos kolonijos Mason, Manestee ir 
Lake pavietuose, ir tai didžiausios Suv. Valst Jis yra pardavęs šimtus far
mų lietuviams, kurie čion apsigyvenę daro gerų biznį ant šios žemės. Jeigu 
tu neturi žemlapio tai rašyk mums tuojaus ir gausi vienų, taipgi aprašymus 
ir pamokinimus apie šitų naujų Lietuvą Amerikoje, kur lietuviai yra liuosi 
neprigulmingi. Žemė nuo $10 iki $25 už ekerį netoli gražių ežerų, upių ir 
gerų miestų. Lengvoms išmokestims nuo $50 iki $200 ir po $10 mėnesinės 
mokesties. Kada jūsų žemė pusiau išmokėta ir jus numirtumėt, tai likusi 
dalis išmokėjimui, bus bė jokių kaštų perrašyta jūsų likusiai šeimynai. Ka
da už žemę jus išmokėsite, tada męs jums paskoliname pinigų dėl visų kitų 
įtaisymų. Paklauskit pas kitus,čion~gyvenančius lietuvius; jie jums paaiš
kins apie pono Swigart turtingumą ir šviesų, teisingą apsiėjimą su lietuviais, 
kurie turėjo kokius nors reikalus per praėjusius metus. Daugiausiai lietu
vių iš įvairių valstijų pribuvo pirkti žemės šįmet, ne kaip praeitais metais. 
Lietuviai suprato, kad jau laikas pasitraukti iš mainų dirbtuvių ir apsigyve. 
na ant farmų. Mokyklos, geri keliai, telefonai ir t.t. viskas čion yra. Lietu
viai čionai užsiima auginimu visokios rųšies žolių, kaip pašarų, taip ir dėl 
savęs, taipgi augina gyvulius, avis ir t. t Oras 
tėvynėj Lietuvoj. Atvažiuok ir. prisidėk prie lietuviškos kolionijos. 
pas mus tuojaus, o męs tuojaus atsakysim lietuviškai, 
save didelį biurą First Nafl Bank namuose, Chicago.

Adresuok:

į i Statistika:

I Pasaulio kalbos — Ilgiausios ir didžiausios upės pasauli j e — 

Jūrių didumas — Didžiausios pasaulije bažnyčios — Mylios įvai
riose šalįse — Didžiausi universitetai Suvienytose Valstijose — 
Suvienytų Valstijų gubernatorių algos ir jų tarnyste* laika* — 

Reikšmė valstijų vardų — Ilgiausi pasaulije tiltai.

Straipsniai, eitos ir paveikslai:
Kun.. V. Dembskis (paveikslas su trumpa biografija) — Prabilk, 
o Laike (eilės) —• Gyvenimo drama (paveikslas) —* Nelaimė* ir 
susižeidimai —* Kaip užlaikyt burnjJau brėkšta (eilės) —» 
Prietarai apie mėnulio įtekmę — Duokit man kankles (eilės) 
Moteris ir socijslizma* (paveikslas) Žiema ant pievos (eilės) >— 
Ka* tai yra ugnis? Ūžkit, kaukit (eilės) —» Pirmutinis jūrių 
telegrafasUžtemki saulute (eilės) — Šis tas iš politiškos eko
nomijos mokslo — Dėdė Šamas ir ateivis (paveikslas) — Nemu
ną* (paveikslas) — Teologų mokslas — Kapitalistiško surėdymo 
aukuras (paveikslas) — Legališkoji kapitalistų tvarka (paveik 
slas) — Našlaičio tėvynė (eilės) — Lietuviai stabmeldžiai XVI 
Mmtmetije — Ilga, plati, tvirta nugara darbininko — Vaizdelis 
iš streiko (paveikslas) — Čia ir dabar (eilės) — Jėzus Varžavo- 
je£— Milicija pasitinka streikierius (paveikslėlis iš streiko) — 
Musų žemė (eilės) — Legenda — Ateiviai jieško darbo (paveik
slėlis) —Poeto laidotuvės (sceniškas vaizdelis) —Kaip atsirado 
raštas? — Juokai.

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

nereikia) ir užadresuokit: g 
“Kthhis,” 28 Broadny, So. Boston, Mass,

Sveikata Brangiausis Žmogaus Turtas.

Jau nuo keliolikos metų Brooklyn»-New Torte gyvuoja Vienatine ir Didžiausia LIETUVIŠKA 
APTIEKA Provizoriaus VINCO J. DAUNOROS, kurio* tikslą yra apsaugoti savo vientaučius 
nuo visokių apgavikų ir gydyti juos tikrai geromis ir pasekmingomis gyduolėmis nuo 

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

sutaisytų iš šviežiausių ir geriausių medikamentų ir laitai pasekmingai gydančių ligas. 
Tarpe kitų aptiekos sandėlyje sukrautos ir gaunamos sekančios gyduolės:

Kraujo Valytojas ..........
Gyvasties Balsamas .... 
Nervų Stiprintojas........
Vaistas nuo vidurių .... 
Nuo kosulio.......... ....
Nuo gerklės skaudėjimo 
Skilvinės proškos...........
Pigulkos dėl kepenų ... 
Nuo galvos skaudėjimo 
Nuo kojų nuospaudų ... 
Nuo dantų gėlimo..........
Nuo peršalimo .............
Plaukų stiprintojas.......

..........81.00

50c irSl.OO 
50c. ir 31.00 
. 25c. ir 50c

25c. ir 50c 
31.00 

. 25c 

.. 25c 
ir 25c 
.. 10c 
.. 25c 
ir 50c

10c

25c
Linimeatas arba Evpelleri* 
Anatbarynas plovimui.......
Nuo kirmėlių........................

I>el išvarymo soliterio..........33.00
Dėl lytiškų ligų........50c. ir 31.00
Nuo Reumatizmo ... 50c. ir 81.00 
Nuo kojų prakaitavimo..........25e
Gydanti mostis............
Antiseptiškas muilas . 
Antiseptiška mostis ... 
Nuo dusulio...............
Proškos dėl dantų ... 
Nuo kosulio dėl vaikų 
Kastorija dėl vaikų 
Nuo viduriavimo .. 
Kraujo Stiprintojas. 
Gumbo Lašai..........
Nnoplaukų šilimo. 
Blakių Naikintojas 
Karpų Naikintojas.

.10c. ir 25c 

.. ...........25c 
............50c 
50c ir 81.00

MtaėoNESIŲSK PININGŲ! Didžiau*!* pastulijimas istorijoj. Tai yra negirdės 
ta proga ant svieto. Idant supažindint žmonės su musų geležinkelių laikrodėliai, 
ir kitais tavorais, męs pasiųsta elegantišku puikiai išgraviruotj laikrodėlį 
vyro arba moters, *u akmenuotais vidurinis, ui $5.85, ir pridėsim 7 šūvių nike
liuota revorverį, baksa Havonos cigarų, peilį, retežėlį deviskėlą ir puikią špilkutg 
DYKAI. PILNAI GVARANTUOTAS laikrodėlis pats vertas $15.00, oTtiti tavo- 
ral $10.00. Nepirk pigių daigtų kitur, bet pamatyk musų laikrodėlius pirma. 
PECIALI8KA8 PASfULYMAS: iškirpk šį apgarsinima prisiusk savo vardj ir 

rssa o mę» pasiųsim viskj ant pažiūrėjimo ir prabos. Jei patiks, užmokėk agen- 
i $5.85 ir kaštus prisiuntimo. Rašyk šiandien. (37)

FISHLKICH& CO.,
051 ATHENAEUM BLDG CHICAGO, ILL.

Specijališka tikrai lietuviška Trejanka arba Trejos Devynerios 25c
Taip p»t i? Lietuvos pargabentos visokios Lietuviškos gydančios žolės. Šaknis ir t. L. kokios 

tik yra žinomos ir žmonių vartojamos.
Reikalaukite prlMuntlmo Katalogo M aOsų gyduolių apražytnals. “VI

Kreipiantiemsiems per laiškus arba asmeniškai duodame tikrai sąžiniškus ir teisingus 
patarimu* kiekvienoje ligoje.

Jeigu |um» brangi yra |*m (valkata, tai tuojau* MHtaJauktta gyduolių, rąžydami arta 
aplankydami j LIETUVIŠKA APTIEKA

y INCASfJ.tDAU NQR
~ . APT1EKO«IL»

229 Bedford Avė. Brooklyn, N. V

artistiAk.il



