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Metas X.

Suvienytos francuzų, anglų ir belgų armijos, sustabdė Vokietijos armijų; vokiečiai
1)1*1 VAFct"! froillrtlC 1<? Fl*f)liril711AC ofdol Mušis tarp 3,000,000 kareiviu laukiamas kas valandą. Rusai 
pnversti LlaUKUS 1S irdnillZlJUS atgal. užėmė Lvovą ir beveik visą Galiciją.

FRANCUZAI GUDRUMU ĮSIVILIOJO VOKIEČIUS TARP SAVO TVIRTOVIŲ IR GERAI PRISIRENGĘ DABAR MĖGINS JUOS SUMUŠTI - VOKIEčIAMSGRĘSIA PAVOJUS Iš 
ŠIAURĖS, KUR NAUJA ANGLŲ OSTENDO ARMIJA IR 125,000 ATVEŽTŲ Iš ARCHANGELSKO RUSŲ IR BELGŲ ARMIJA GALI UŽPULT Iš UŽPAKALIO DEŠINIOJO SPARNO 
IR PERKIRST ŠIAURINĖS VOKIEČIŲ ARMIJOS KOMUNIKACIJĄ SU VOKIETIJA — KAISERIO GVARDIJA, KURIĄ VEDĖ SOSTO ĮPĖDINIS — SUNAIKINTA.

Iš kares lauko.
I

iBAISUS MUŠIS GALICI
JOJ.

Rusai sumušė Austrijos ar
miją į dulkes.

Didžiausias ir baisiausis 
mušis, kaip pranešama, bu
vo pereitoj sąvaitėj Galici
joj. Austrijos armija, susi
vienijusi su vokiečiais, norė
jo sumušti rusų spėkas, ku
rios įsiveržė Galicijon ir 
traukė ant Lvovo. Austrai 
užpuolė visupirmiausia ant 
rusų centro, norėdami per
laužti jų liniją pusiau. Bet 
tas nepasisekė. Perdidelės 
buvo rusų spėkos. Mušis 
traukėsi 7 dienas per 200 
mylių; galų gale rusai pra
mušė austrų centrą, padaly
dami tokiu budu jų spėkas į 
dvi dali, apsupo juos ir bai
siai daug išskerdė. Jei tikė
ti Peterburgo telegramoms, 
tai šitam mūšy žuvo apie 
100,000 austrų ir vokiečių. 
Paskui jų kariumenė pradė
jo bėgti didžiausioj betvar
kėj, palikdama visus sande
lius, traukinius su bagažu, 
kanuoles ir abelnai visas ka
rės įtaisas. Austrijos armi
ja tapo visiškai suardyta. 
Lvovas su tvirtovėmis paim
tas ir dabar rusams paliko 
atviras kelias į Poznanių, o 
taipgi ir į Austrijos sostinę 
Vieną. Caras šokinėjąs iš 
džiaugmso.

Dabar rusų kariumenė 
siunčiama per Angliją fran- 
cuzams į pagalbą.

FRANCUZAI GAUNA 
500.000 NAUJŲ 

KAREIVIŲ.
Iš Bordeaux, kur nukrau

styta yra dabartinė Francu
zijos valdžia, Paryžiui gre
siant pavojui, oficijaliai 
pranešama, kad valdžia iš
šaukė 1914 ir 1915 metų re
krutus. Bus tai 19-20 metų 
jauni vyrai ir sunaudojami 
kaipo garnizonai miestų 
tvarkos palaikymui. Tokiu 
budu apie 30 d. rugsėjo 
Francijos armija padidės 
ant pusės milijono kareivių.

SERBAI VĖL SUMUŠĖ 
AUSTRUS.

Londone gauta iš Serbijos 
oficijalė žinia, kad pereitoj 
sąvaitėj serbai vėl sumušė 
austrus. Mušis buvo Serbi
joj, ties Jedaru. Austrų 
spėkos susidėjo iš 200,000 
vyrų, bet po kelių dienų mū
šio jie buvo priversti pasi
traukt. Ant mūšio lauko 
paliko 10,000 Austrijos ka
reivių užmuštų ir 20,000 su
žeistų. Beto da serbai paė
mė 6,000 nelaisvėn su viso
mis karės įtaisomis.

VOKIEČIAI KARIAUS 
IKI PASKUTINIAM 

LAŠUI KRAUJO.
Ką žada ši karė Rusijai
Kaizeris apskelbė pasau

liui jog jis ir jo žmonės ko-
i vosią su priešais tol, kol tu
rėsią nors vieną šauti galin
ti kareivį, arba nors vieną 

i peningą pinigų nusipirki
mui amunicijos. Ant tokios 
deklaracijos Anglijos užru- 

• bežinių reikalų ministeris 
Gėry pasišaukė Francuzijos 
ir Rusijos ambasadorius, 
kurie pasirašė po sutarčia.i 
jog tos viešpatystės kol bus 
karė, kariaus visos, ir jog 
be pritarimo kitų dviejų 
nedarys sutarties su priešu 
ir nestatys reikalavimų. Iš 
to išeina štai kas: jog Vo
kietijos planas greitai su
mušti francuzus, paklubdyt 
juos ir priverst padaryt su
tartį su Vokietija ir tokiu 
budu paliuosuot Vokietijos 
legionus, kuriuos galėtų pa
siųst ant Rusijos, nuėjo per 
niek. Jei vokiečiai ir sumuš
tų francuzus, jei jie užimtų 
ir visą Francuziją, tai da 
Anglija su savo neišsemia
momis kolionijomis Indija, 
Australija, Zelandija, Pieti
ne Afrika, Kanada ir New- 
foundland galės pastatyt 
milijonus kareivių prieš Vo
kietiją. Tą patį gali padaryt 
Rusija, kuri iš savo 160 mi
lijonų žmonių, jei tiktai imt 
vieną žmogų iš 10 į kariu
menę, gali pastatyt 16 mili
jonų armiją. Bet tai ne vis
kas. Anglijos ir Francuzi
jos diplomatai netik, kad už
rašė tokia sutarčia amžiną 
smūgį Vokietijai ir Austri
jai, bet podraug didelę dip
lomatišką pergalę prieš Ru
siją savo bendrą. Mat, su
tartis sako, kad laike san
taikos viena viešpatystė ne
galės reikalaut jokių išlygų 
nepritarus tam dviem ki
tom. Kad Austrija ir Vo
kietija bus pergalėtos, nėra 
nė klausimo. Tą žino visi. 
Bet nė Anglija, nė Francu- 
zija nenori, kad meškinas 
Rusija sustiprėtų, nes tada 
ji butų pavojinga visai Eu
ropai ; kaip iki šiol buvo Vo
kietija. Todėl, karei pasi
baigus, Rusija vargiai galės 
gaut ką nors, jei tam Angli
ja ir Francuziją nepritars, 
o pritart išlygoms, kurios 
galėtų sustiprint Rusiją, jos 
nenorės. Tokiu budu Fran
cuzijos ir Anglijos diploma
tai netik kad užtikrino sau 
pergalę ant Vokietijos ir 
Austrijos, bet podraug turi 
gvarantiją, kad Rusija ne
pasinaudos iš šios karės nie- 
kuomi, nes jos bendrai 
norės jai duoti.

ne-

Tokio.— Kariškų dalykų 
žinovai čia yra tos nuomo
nės, kad Kiau-Čau ankščiau
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Pboto copyrlgtit. 1914. by Amerlcan Press Association.

Viršutinis paveikslas parodo tusų artileriją kuri brenda per upę Prūsę Lietuvoj. Apačioj yra žemlapis parodantis 
Rusijos armijos padėjimą. Šiaurėj pas Karaliaučių (1) rusai tur didelę armiją kuri pertraukė susinėsimus su Vokietija. 
Pas Graudenz (2) ir Kulm (3) rusų armijos bombarduoj * m estus idant pramušt šiaurinį kelią į Berliną. Nuo Varšavos 
ant Posen (Poznaniaus) traukia kita rusų armija, kad susivienyt su šiaurine armija kuri praėjo pro Karaliaučių. Pie
tuose pas Liubliną (4) rusai mušasi su austrais kurie buvo įsiveržę į pi tinę Lenkiją, o pas Tomoševą (5) rusai sumušė 
Vengrų pulkus. Toliau į pietus rusai išvarė austrus iš Kamenc, kuri Ausirijos kareiviai buvo užėmę, patraukė šiaurūs 
ir pietų link ir apgulė miestą Czernowic, sostapilę Bukovino ir apgulė antrą svarbų miestą, Podhaica. Kita rusų armija 
užėmė Lvovą (Lemberg) ir dabar ap.ulė miestą Przemysl, paskutinę Austrijos tvirtovę Galicijoj. Rusų kav*lsrija dabar 
b-vo matoma pas Tcrnuvą. Iš ten rusai mano patraukt ant Krakuvos, Breslau ir Berlino link, kad susijungus su Šiaurės 

(Karaliaučiaus) ir centro (Varšuvos) armijoms, užpult ant Berlino.

nepasiduos, kaip už trijų 
mėnesių. Nuo jūrių tvirto
vė visai neprieinama, o nuo 
sausžemio panaši į Port-Ar- 
turą. Ji pasiduos tik tuo
met, kaip pritruks jai mais
to, o maisto ji turinti užtek
tinai iki griuodžio mėnesio.

VITTE ITALIJOJ.
~ Londonas.— Iš Romos 

gauta čia žinia, kad šiomis 
dienomis tenai atvyko pa
garsėjęs rusų diplomatas 
grovas Vitte ir buvęs fran
cuzų užsienio ministeris 
Delkase. Jie slapta tariasi 
su Italijos valdžia. Nors jų 
misija slepiama, bet nesun
ku suprasti, kad čia einasi 
apie karę prieš Vokietiją.' valdžia gavusi iš Peterbūr- 
Po jų pribuvimo Italijos go oficijalj pranešimą, kad

I

PETERBURGAS VADI
NASI JAU PETRO

GRADU.
Kokia didelė neapykanta 

dabar kilo pas rusus link 
vokiečių, tai lengva supras
ti jau ir iš to, kad Peterbur
gą jie dabar vadina ne Pe
terburgu, bet Petrogradu. 
Mat Peterburgas yra vokiš
kas žodis, reiškia: Petro pi
lis — Petrapylė. Petrogra
das reiškia tą patį, tik jau 
grynai slaviškoj kalboj. Ru
sai dabar veja viską, kas tik 
vokiška.

OLANDIJOJ BUS BADAS.
Iš Olandijos sostinės Ha- 

agos pranešama, kad visai 
šiai šaliai gręsia badas. 
Miltų duonai beužteksią tik 
2 sąvaitėm. Olandija tik 
tiek teužaugina javų, jog 
jų teužtenka 2 ir pusei mė
nesių. Rugpiutė $k pra
sidėjus, o įgabenimas javų 
iš kitur sustabdytas.

RUSAI PAĖMĖ LVOVĄ, prispyrė rusų armijas prie 
Austrų jiegos suvis išblaš

kytos.
Geserich ežero ir sumušė 
juos. Vokiečiai giriasi, kad 
paėmę 30,000 rusų nelais-

Iš Petrogrado (pagal ca-|Vgn kanuoliu ir daugy- 
ro įsakymą St. Peterburgo - 
vardas perkeista į Petrog
radą) valdžia oficijališkai 
praneša, kad Lvovas, did-j 
žiausis miestas Galicijoj, Ii-j 
kos paimtas rusų kariume- 
nes po 7 dienų baisios kovos.! 
Lvovas yra miestas turintis 
apie 170,000 gyventojų, dau
giausia lenkų, rusinu ir žy
dų, daugybė brangių bažny
čių ir cerkvių, o taipgi yra 
didžiausių geležinkelių ir 
išdirbystės centrų visoj ry
tinėj Austrijoj. Jis guli a- 
pie 75 mylias nuo Rusijos

bę amunicijos.
Vienok, rusai tuoj savo iš

griautas eiles išpildė nau
jais tūkstančiais kareivių ir 
maršuoja toliau naikindami 
vokiečių eiles ir miestus. Jie 
eina prie Griaudenz ir Tor- 
no tvirtovių, kur turės ištik
ti baisus susirėmimai milži
niškų armijų.

BOMBARDUOJA AUST
RIJOS PORTUS.

Kada Anglijos laivynas 
gaudo laivus visose pasaulio

rubežiaus. Išvijus Austri- dalyse, bombarduoja vokiš-
• • • • 1 ‘HĮ kas kolionijas ir viską 

naikindamas padeda Rusijai 
atvežti kareivius iš Archan
gelsko per šiaurines jūres į 
Francuziją, pridaboja Ang
lijos kanalą ir neišleidžia 
Vokietijos laivų išplaukt iš 
už Heligolando, Kiel ir Wil- 
helmshaveno, visi stebėjosi 
ką daro Francuzijos arma
da. Dabar telegrafiškos ži
nios iš Antivari Monteneg- 
ro, praneša kad Francuzijos 
laivai nušlavę visą Vidurže- 

kareivių Bosnijoj, išnaikin- minę jurę nuo vokiškų ir 
darni arba paimdami į ne- austriškų laivų, pradėjo 
laisvę, tad Austrija, kaipo i blokadą Austrijos portų 
Vokietijos bendras dabar Adriatikos jurėj (nes tik ten 
jau yra visai bejiegė. Reser- j Austrija tepriėina prie van- 
vistai neatsiliepia ant pa-^dens) Friest, Fiume ir Žara, 
šaukimo, o čekai, kroatai, o portai Pola ir Kataro yra 
bosniečiai ir slovakai laukia; laivyno bombarduojami- -- • •• - “ *
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jos armiją iš miesto, rusai 
paėmė užtektinai maisto vi
sai armijai ištisiem metam. 
Beto, paėmė tūkstančius ku- 
lipkų, granatų, kartečių ir 
šautuvų, ligonbučio prietai
sas dėl 3000 sužeistų, 150 ve
žimų pristatymui maisto, 50 
lokomotyvų, 300 armotų ir 
70,000 kareivių paėmė į ne
laisvę. Visa rytinė Austri
jos armija buvo tokiu budu 
sunaikinta, o kadangi Ser
bai sumušė Austrijos 28,000

tik progos sukilti prieš vo-i 
kiečius ir austrus. Pas Au-' 
strijos suimtus <_______
rasta dokumentai, iš kurių 
matyt, jog austrai reikalau
ja kuogreičiausios pagelbos 
nuo Vokietijos. Bet jau per 
vėlu. Austrijos armijos iš
draskytos, ir šioj karei ji 
mažai jau besvers.

oficieriuš X°,ęiEeiU AUTOMOBI-

RUSAI IMS VIENĄ
Roma.— Gauta čionai iš 

Belgrado žinia, jog Serbijos

) jų pribuvimo Italijos go oficijalį pranešimą, 
ldžia paliepė tuojaus mo- rusų planas yra — uva]

bilizuoti savo kariumenę.
užimti 

Austrijos sostinę Vieną.

Vokiečiams atėmė jau 200 
laivų. '

Kaip Londono „Daily Ex- 
press” apskaito, tai nuo ka- 
rėš pradžios anglai, francu- 
zai ir rusai suėmė jau 200 
vokiečių pirklybos laivų, ku
rių vertė esanti $300,000,000 
Bet ant vandenų esą dar 500 
vokiečių laivų; tie irgi gali 
būt suimti.

3 milijonai vokiečių Francu- 
zijoj ir Belgijoj.

Tūlas amerikonas atva
žiavęs iš Koelno į Amsterda
mą papasakojo, jog iš pasi
kalbėjimų su vienu sužeistu 
oficierium jis dasižinojo, 
kad 3 milijonai vokiečių ka
reivių yra Francuzijoj ir 
Belgijoj, kurie traukia kaip 
koki mūrinė siena viską 
šluodama prieš save, palik
dama tik mažus burius ka
reivių dėl palaikymo susine- 
šimų ir pristatymo provian
to. Beto, apie pusė milijono

j buvo sugrąžinta prieš Rusi
jos kariumenę, nes ant Rusi
jos rubežių buvo pailkta vos 
apie 800,000. Mat, nesitikė
ta, kad Rusija taip greit su
mobilizuos savo kareivius ir 
užklups ant Vokietijos.

Rusai vėl narsiai veikia.
Rugpiučio 30 d. prie Aį 

rodė, Prūsuose, volfl

LIAI — STEBUKLAS.
New Yorko magazino 

”WorId’s Work” korespon
dentas, kuris buvo laike ka
rės Belgijoj, o dabar atva
žiavo Londonan, rašo šitaip: 

„Vokiečių automobiliai 
arba motoriniai vežimai yra 
stačiai stebuklas. Aprūpin
ti dalgiais jie piauna stulpus 
ir dratines tvoras kaip žolę. 
Tie vežimai yra sunkiai ap
šarvuoti ir atlaiko viską, iš- 
skirus artilerijos ugnį. A- 
čiu tiems geležiniems veži
mams vokiečių armija gali 
daryti po 40 mylių į dieną. 
Tų vežimų vokiečiai turi 
tiek, ka djų skaitliui, rodos 
nėra nė galo.”

ANGLAI UŽĖMĖ OSTEN- 
DĄ.

Londonas.— Rugpiučio 28 
dieną anglų kariumenė užė
mė Belgijos miestą Ostendą, 
kuris stovi ant jūrių kranto 
ir yra tik 60 mylių nuo An
glijos kranto. Anglija bijo
jo, kad to miesto neužimtų 
vokiečiai, kurie paskui ga
lėtų grasinti savo kanuolė- 
mis netik anglų laivynui, bet 
ir visam Anglijos pakraš
čiui.



I

Kaip šaukti suvažiavimą?
Chicagietis "Naujienose" 

(No. 45) rašo:
"Sumanymas šaukti visuoti

ną Amerikos lietuvių suvažia
vimą tapo paduotas atskirų 
žmonių. Jie gerai padarė, kac 
tą sumanymą padavė, bet da
bar kįla klausimas, kaip jį Įvy
kini.

"Atskiri asmens negali šau
kti suvažiavimą, nes jie netu
ri tam įgaliojimo. Tą dalyką 
reikia atlikti musų organizaci
jom.

"Jau buvo minėta, kad suva
žiavimo suorganizavimu rei
kėtų užsiimti abiem Susivieni
jimam, socijalistų Sąjungai ir 
Tėvynės Mylėtojų Draugystei. 
Aš tam pilnai pritariu.”

Pritaria tam ir "Kelei
vis.”

Toliaus Chicagietis pa
duoda šitokį planą:

"Tegul minėtos organizaci
jos paskiria po du žmogų į taip 
vadinamą organizacijinį suva
žiavimo komitetą. Tas komi
tetas tegul nutaria, kada ir kur 
turės įvykti suvažiavimas, ir 
kaip turi būti renkami jo dele
gatai. Po to jisai — organiza- 
cijinis komitetas — tegul pa
skelbia tuos savo nutarimus su 
oficialiu paraginimu rengties 
prie suvažiavimo.”
Prie to da butų gerai, kad 
"Susitvertų rengimo komite

tas tam mieste, kur bus suva
žiavimas šaukiamas. Jisai pa
imtų salę suvažiavimui ir at
liktų visą prirengimo darbą.”

Kįla taipgi balsų, apie ką 
suvažiavimas kalbės. Jeigu 
visi suvažiuos, o nebus aiš-i 
kaus programo, tai laikas! 
praeis vien tik am ginčių.

Ir ištikrujų čia svarbus 
klausimas. Nereikia ma
nyt, kad reikalas paaiškės 
visiems suvažiavus. Jis ga
li paaiškėt, bet pakol paaiš
kės, gali būt daug laiko su
gaišinta. Todėl, kaip sykį 
buvo jau "Keleivije” nuro
dyta ir kaip dabar pastebi 
"Naujienose" p. Dieveris, 
mums nereikia prie to suva
žiavimo skubinties, nes da
bar vistiek pagalbos Lietu
vai negalima paduoti ir, 
kaip matyt, negreit da bus 
galima. Rusai dabar užė
mė Prusus, o juk negali
mas daiktas, kad taip jau ir 
pasiliktų. Vokiečiai turi 
daug darbo da Francuzijoj. 
Apsidirbę su francuzais 
(jeigu tas jiems pavyks), jie 
sugrįžę norės išvyt da ir ru
sus. Taigi galima tikėtis, 
kad Lietuvoj bus da dides
ni ųsumišimų, negu kad iki 
šiol buvo. Gali būt, kad di
desnė jos dalis nueis du
rnais. Žmonės bus išbėgio
ję į visas puses.

Piktinasi revoliucija.
Pasirodo, kad ir pas mus 

yra Puriškevičių, kurie iš
girdę žodi "revoliucija" dre-, 
ba iš apmaudo. Štai neku-Į

i

i

rie socijalistų laikraščiai 
pasakė, jog be revoliucijos 
vargiai galima tikėtis Lie
tuvai autonomijos. "Vie
nybė Lietuvninkų” tuojaus 
ir krūptelėjo. Ji sako:

"Juk nebereikia didesnio pa
gailėjimo, kada dabar, kuomet 
mes kalbame apie tokį baisų 
Lietuvoje padėjimą, vieni jau 
rodo iltis, kad jie nieko kito 
nenori girdėti, kaip tik Lietu
voje revoliucijos. Jie mat jau 
užmiršo, kaip ta keleto surūdi
jusių brauningų ’revoliucija’ 
dar nesenai Lietuvą paskandi
no kraujuose ir naudos jokios 
neatnešė.”

Koks šlykštus piktžodžia
vimas! "Rodo iltis,” "kelių 
brauningų revoliucija." j 
Taip kalbėti gali tiktai caro 
lekajus Puriškevičius. Lie
tuvių laikraščiui gėda taip 
kalbėti apie žmonių kovą, 
kurioj žuvo tiek gyvasčių ir 
jaunų vyrų kenčia dar ka
lėjimuose.

Ir "Vienybė Lietuvninkų” 
meluoja, kad revoliucija, 
kurią ji rašo svetimženk- 
liuose ("revoliucija”) neat
nešė jokios naudos. O kas 
privertė despotišką caro 
valdžią sušaukti žmonių at
stovus ir pavesti jiems ša- 
ies reikalų svarstymą, jei 
ne revoliucija? Kas davė 
Rusijai durną, jei ne revo
liucija ?

Revoliucijos prispirta val
džia buvo davus žmonėms 
susirinkimų, žodžio ir spau
dos laisvę T^esa, su laiku 
tos laisvės buvo atimtos, nes 
valdžia pamatė, kad jai atei- 
na pagalbon visokie Laukai
čiai ir Olšauskai, o žmonės 

ida nėra gerai susiorganiza- 
ivę. Taigi tas ir patvirtina 
‘musų pasakymą, kad vien 
i tik vienybė, vien tik organi
zuotų žmonių sukilimu gali- 

1 ma iš valdžios šį tą iškaulin
ti, o ne "memorijalų” raši
nėjimu. kaip nori "V. Lie- 

j tuvininkų,” ir ne rankon 
bučiavimu, kaip tai daro vy
rai Yčo rūšies.

lietuvių rėksniai, kosmopo
litai nenori Lietuvai auto
nomijos. Bet tie žmonės ir 
laikraščiai, kurie taip sako, 

I labai akli ir suvis mažai ma-
■ to. Europos socijalistai, iki 
paskutinei dienai prieš ka
rei prasidėsiant, buvo prie- 

j šingi žmonių žudimui ir sto
vėjo už panaikinimą kariu-

■ menės, bet kuomet kilo karė 
ir Rusijos meškinas siekė 
kruvina letena į Vokietijos 
širdį, vokiečiai socijalistai 
nusprendė ginties, nes visi 
gerai žino despotiškos Ru
sijos valdžią, jog pakliuvus 
į jos globą jos nekultūrin
gumas ir despotizmas atneš 
pavergtai šaliai didelį, kar
tų smūgį. Dėlei tų pačių 
priežaščių stojo ir francu
zai socijalistai ginti savo 
šalies, nes vokiečių nekul
tūringumas atneštų francu
zų kultūrai ir laisvei tokį 
pat smūgį, kaip rusų vokie
čiams.

Socijalistams ant tiek yra 
brangi laisvė, jog jie visur 
ir visame stoja ją ginti. Ne 
kitaip būt pasielgę panašia
me atsitikime ir lietuviai so
cijalistai. Bet tas da nerei- 
škia, jog socijalistai butų 
užmiršę savo principus. Lai 
daugiau musų patriotai nie
kų nešneka, jog lietuvių so
cijalistai neužjaučia Lietu- 

Įvos reikalų ir jiems Lietu- • 
j vos laisvė nerupi. Jei soci
jalistai gina bile kokią lais
vę, tai savo tėvynės laisvę 

į jie pirmieji stos ginti.

—
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kad darbininkai įvy kus re- prie baisaus skurdo vartų Nėra budo, kad galima butų 
voliucijai uždeda kunigams *“ ’ ’ ’ ’ "
apynasrį ir da kojas pakuli
niu knatu supančioja. Mo- 
kyklos-gi savo globoje laiky
ti jiems labai svarbu, nes jie 
per jas savo Įtekmę tik ir pa
laiko. Vadinas, musų kuni
gėliai išanksto jau pasižada 
ir laisvoj Lietuvoj mulkinti 
darbininkus, kad tie būdami 
tamsoj skurstų ir kentėtų.

I

OAK CREEK, COLO. 
Darbininkų vargai. Strei

kas da tebekankina an
gliakasius.

Rugsėjo 23 d. sueina me
tai laiko, kaip angliakasiai 
kenčia persekiojimus, ir be
veik badą. Gal da ir kitą 
žiemą reikės šaltį kentėti šė
trose, kada šaltis siekia nuo 
30 iki 40 laipsnių. Pavieniai 
žmonės išvažinėjo, vargą 
kentėti pasiliko žmonės tu
rėdami dideles šeimynas ir 
su mažais vaikai, nes negali 
išvažiuoti. Aš žinau gana 
gerai pats ant savęs, nes aš 
su savo šeimyna taipgi ne
galiu išvažiuoti. Viena, ne
gali išvažiuoti, o kita, klau
simas, kur važiuosi, nes vi
sur lygiai bedarbės šmėkla 
persekioja. Jeigu darbinin
kams da akys neatsidarys, 
tai ištikrujų sakysiu, jog 
darbininko smegenis užkar- 
kuotos, kaip ta bonka kamš
čiu, ir tik sumušus bonką 
korka iškris. Šį rudenį Co- 
lorados valstijoj bus rinki
mas valdžios, kaip girdėt, 
tai unijų vadai jau ir vėl sa
vo seną agitaciją mastais 
mastuoja, kad "gerą” žmo
gų republikoną ar demokra
tą išrinkus. Nejaugi da Co- 
lorados darbininkams nega
na tų geradėjysčių, ką gavo 
nuo tų gerais vadinamų vy
rų? O ką darbininkai gavo, 
tai visi žino, nėra ko aiškin
ti.

Mes Routt pavieto darbi
ninkai, turim pilną Socijali
stų Partijos tikietą ateinan
tiems rinkimams, nors ir 
baisiausias kilpas statė soci
jalistams ir norėjo užkenk
ti. Visaip čia socijalistus 
engia. Kariumenės kapito
nas buvo uždraudęs net su
sirinkimus šaukti, grasinda
mas kalėjimu.

Buvo pakviestas kalbėto
jas iš Denver, Colo. Aš nu
ėjau prašyti pavelijimo, ka
pitonas man griežtai atsakė, 

| jog socijalistams susirinkti 
neduosiąs. Da kai kurie 

kalais, tėmiję visuomenės Nuo jus darbininkai pn- žmonės sako, kad .kariume- 
politikos stovį ir butų klau-; klauso, ar jus paklausysite nė nesikišant į politiką. Tai 
sę socijalistų' persergėjimų persergiančių jus balsų ir nežinėlių pasaka. _ Kodėlgi 

! ir pamokų ir butų organiza- patarimų, ar ir toliau pasi- jie leidžia susirinkti demok- 
vęsis, kad šalies valdymą liksite aklais ir kurčiais ir ratams ir republikonams? 
paėmus į savo rankas. ' eisite patįs skurdui ir badui Todėl, kad jie kapitalistų 

Dabar-gi kuomet Europos I nasrus. Vardunas. norams nepriešingi.
karė pagimdė baisias sąly-į ■■ ■■■ ■ - . = K. Paznokas.
gas ir milijonams Amerikos vnDCęDftilinCNPI Illt 
darbininkų gręsia bedarbės U Ii C ui U Pi ULnuluUd 
ir bado šmėkla — socijalis-

ir neišrodo, kad butų ge
riau. .* 
da blogiau.

f

priversti biznieriams ir pir- 
Atbulai — gali būti kliams parduoti prekias pi- 
- įgiau, negu jis nori. Darbi-

Tarpe tų milijonų be dar-! ^n^ab jiems nepatin-j 
bo esančių žmonių, kuriems ’ 
jau grumena nuožmi bado 
šmėkla, yra daugel ir tokių, 
kurie neteko darbo pastara
me laike iš priežasties kilu
sios Europoj karės. Į Ame
riką perstojo plaukę daugy-

ka augštos kainos, gali ne- 
pirkt maisto, ne valgyt ir— 

■ mirti badu. Jeigu gi to ne- 
' nori ir jei išdrįstų kelti mai- 
' štą — tai visoki geradėjai 
turi da užtektinai kulipkų, 
kad maištininkus papenėt 

bė pirmiau siunčiamų iš Eu- syinu, vietoj duonos. Dar- 
ropos prekių, kurios čia bu- bininkai neklausė _ socijalis- 
vo vietiniu dirbtuvių perdir-1 kuomet tie sakė, jog dar- 
bamos, iš tos priežasties bininkai neturi pasiganėdm- 
daug dirbtuvių sumažino profesionalinėm organi- 
darbą, gelžkeliai atveža ma- j zacijom. 
žiau prekių; iš priežasties Sos X.ra - _
sustojimo prekvbos ant ju- ,neSab būt abejonės, 
rių - Amerikos pramonijoj Vo ,rob <”b,,Af 
turės viskas pabrangti. Tie-

i sa, pasaulio rinkos, arba
teisingiau tos pasaulio da
lies, kuri neima dalyvumo . , - - ..
karėj, galėtu būti dabar už- V112 sąjungos yra bejiegės. 
imamos Amerikos kapitale į ^ajeikia imties ko kito. Ir 
tų, kas padilgintų nupuolu- socijalistai . įsnaujo stoja 
sios pramonės kilimą. Bet Pne® darbimkus ir sako, 
reikia abejoti, ar tas įvyks. J°S laikas^ apsistoti ant to, 
Jeigu Amerikos kapitalistai M darbininkai turi nuveik- 
ir įgytų didžiulį prekybos Darbininkų ir jų seimy- 
laivyną, būtinai reikalingą ^ų ateitis priguli nuo to, ar

! gabenimui prekių — vienok darbininkai ims patįs savo 
pati pramonė negalės taip reikalais rupinties ir pasi-

- - rinks neklaidų kelią, ar ir 
j vėl paves savo reikalus Die- 

T . . . . ... . vo apveizdai ir nepaisvdami
ii ̂ ei • 'ASkaS -i PulįiaHfia į į politikos ir visuomenės sto-
klotųsi ką Amerikos kapita-,^ pasikakins tuom, jog ka
ustai bus užmanę -
laiko turės praeiti, gal net

1 metai kiti, kol gyvenimo są
lygos suspės pasigerinti.

lė patekės, rasa akis išės.”, dPktai turi būt atimti is ka- 
Jei bent darbininkai imtų pitahstų ir pavesti visos dir- 
sekti dalykų stovį ir ką nors bancios ir , protaujančios 
imtų veikti, paskui jau bus darbininkų visuomenes kon-

Kviečia į generalę konferen
ciją.

Šiomis dienomis išsiutinė- 
tas atsišaukimas į visas 
Brooklyno, New Yorko ir 
apylnkių draugijas ir veikė
jus kviečiantis draugijų de
legatus susirinkiman ant 21 
rugsėjo į generališką konfe
renciją, kad išrinkti Visuoti
nan Seiman delegatus var
dan Brooklyn’o lietuvių, ir 
kad išdirbti atsakančias re
zoliucijas: "Lai visi veikėjai 
rengiasi ir lai dr-jos išrenka 
savo delegatus šiton konfe
rencijom’ — užbaigia savo 
atsišaukimą, po kuriuo pasi
rašęs laikinis rengimo komi, j 
tetas iš 9 asmenų, kurių tar- j 
pe ir J.O. Sirvydas, J. Gedi-j _ ______  _ ____ ____
minas. Susirinkimas įvyks greit prie permainų prisi- 

P. Draugelio salėje, 73 taikinti.
Grand str.,Brooklyn, N. Y. 
Pradžia 8 vai. vakare.

—— Dirbtuvių sąjun
gos vra reikalingos, tame 

_ " ‘ * J ’ . Bet
ką gali giliuot profesijinės 
sąjungos panašiuose atsiti
kimuose kaip dabar. Prieš 
visuotiną bedarbę ir prie
šais visuotiną badą dirbtu- 

i bejiegės.

I

aaug paistai uf juos protauja 
n .ir jais rūpinasi.

~........ i Socijalistai sako, kad iš-
”kofsau- dirbvstės ir pramonijos pro-

ATSIŠAUKIMAS
Į Massachusetts draugijas 

ir veikėjus.
Besitariant apie Visuoti

nąjį Politišką Seimą, kurį 
musų laikraštija ir visuome
nė vienbalsiai parėmė ir ku
ris turės už mėnesio kito į- 
vykti, kad prisirengus prie 
pasekmingesnio veikimo 
Lietuvos gelbėjimo reikale. 
Šiuomi kreipiamės į visas 
Massachusetts valstijos 
draugijas ir veikėjus be ski
rtumo pažvalgu, kuriems 
tik yra brangus. Lietuvos 
reikalai ir savo brolių gero
vė, atsiųsti išrinkus delega
tus So. Bostonan, nedėlioj, 
27 rugsėjo, 1914 m. į visuo
tiną Massachusetts valsti
jos lietuvių konferenciją, 
konferencija yra butinu da
lyku, nes joje mes galėsime 
išrinkti Visuotinan Seiman 
delegatus ir išdirbti veikimo 
planus, kad suvažiavę dele
gatai į Visuotinąjį Seimą 
jau išanksto butų prisiren
gę ir suprastų savo užduo
tis. Apie susivažiavimo va
landas ir vietą pranešime 
sekančiame "Keleivio” nu
mery.

Vestuvių puotos ir pokyliai 
turėtų būt sustabdyti.

Labai tesingai pastebi 
"Laisvėje” vienas skaityto
jų. kad dabar kuomet Euro- 

ipoje "žmonės žūsta, miestai 
pavirsta degėsiais, milijonai 
rauda savo tėvų. sūnų, vyrų, 
milijonai žmonių badauja ir 
kuomet Lietuvoj taippat 
viešpatauja baisus nuliūdi
mas, nes nėra šeimynos, ku
rios narys ar giminė netar
nautų kariumenėj.” neturė
tų būti praleidžiamas bran
gus skatikas ant vėjo, nes 
gal būt r\toj arba poryt mu- 

; sų tėvai ar broliai kruvino
mis raidėmis užrašę atsiųs 
laišką prašydami pagalbos, 
kuom męs tuomet jiems pa

žibėsime jei busime niek
niekiams praleidę? Beto, 
atsiminkime ir neišleiskime 

I iš omens ir to. jog rytoj ar 
poryt galime iš priežasties 
karės netekti darbo ir patįs 
atsidurti kritiškame padėji
me. Nūnai toks svarbus 
momentas, jog netik vestu
vių puotoms ir pokyliams 
neturėtume leisti pinigus, 
bet turime pasirūpinti su- 
mažint girtuokliavimą, vai
šes ir kitas visas išlaidas, be 
kurių mes lengvai galime 
apseiti, kad turėtume sau ir 
savo broliams sušelpti, kai 
jie prie musų atsišauks.

i

"Dilgėlėms" leisti susitvėrė 
bendrovė.

''Dilgėlės” (No.16) prane
ša, jog Pittsburge susitvėrė 
nauja kooperacija, kuri ga-j

| 
I

lutinai susitvarkysianti už 
trejeto mėnesių. Šeras esąs 
85.00.Naujai susitvėrusi ko- 

, operacija leisianti
les” kas savaitė.

"Dilgė-

■Raudonajai Sąvaitei” pra
sidėjus.

į Nuo rugsėjo 6 "Raudono
ji Sąvaitė” jau prasidėjo. 
Daugybė gabesnių draugų 

įstojo darban. Visuose mie- 
Taigi kiekvienam gali būt ^ur gyvuoja L.

aišku, jog taip dalvkams S- kuopa rengiama pra- 
stovint jokia pagalba 
galima. Viena, pakol 
nepasibaigs negalima 
gų siųsti, o antra, ant 1 
rankų juos siųsti?

Tik pasibaigus karei, 
da bus galima : 
susinešti kada susitvers te
nai atsakantis komitetas, 
galėsime siųsti aukas.

Bet tas taip greit nepasi
darys. Gali praeit da keli 
mėnesiai, o gal ir metai. 
Taigi nėra reikalo su tuo su
važiavimu taip skubintis. , _ . - , ,~-o— __ v-. -....... .......

Sušaukus dabar suvažia-; sąvaitė atneš labai dioelęj gana juokingi "Draugo” iš- 
vimą, mes tik vieną dalyką ?.aud^’ n?s disimtjs tuktan-; gitariniai ką lietuviai veik- 
turėtume prieš save aiškų— žmonių įgys bent supra- sja susilaukę autonomijos.

ii - i i i limo omo capiio ittyio ir kn-’ X • i • 111

nėra kalbos, paskaitos, vietomis, 
karė diskusijos lr tam tyčia prie 
pini-k 
keno

i

£ to laiko prirengti vaidini-’ 
mai. Prie "Raudonosios

Ką kunigija autonomiškoj 
Lietuvoj veiktų.

"Draugas” kalbėdamas a-”—...... .—r r----- 1 uraugas Kaioeaamas a-
, Savaites besirengiant buvo j pje dienų iškilusius ben- 

ka- pasrebiamas vienas dalvkas;(jrus ijetuvįų reikalus kvie- 
su Lietuva kalbėtojų ir prelektonų yjsus vienybėn. Sako: 

Į stoka. Daugiaus sugeban- j ^Eikime išvien ten, kur męs 
tiems draugams prireiks ■ gajime išvien eiti. Lietuvos 

| apkeliauti po 10—lo ^tųj^gjyi^ jr jos autonomija 
! 11 da ką1 kunos kuopos: |.je reikalavimai, kurie
iš priežasties kalbėtojų sto-į gajj sujungti beveik visus 
kos tik 1 2 dieni tegalės lietuvius.” Be abejonės, kad 
surengti prakalbas. Tečiau 1 taip, to niekas dabar jau ne- 

! visgi reikia tiketies, jog si.^g^ užginčvt. Tik mums
t

vimą, mes tik vieną dalyką Haud^ n?s !

gelbėjimo fondo sutvarky- apie_ socijalizmą ir_ko- ("Draugas” 
mą. Daugiau mes nieko ne- kias pareigas yra uždėjęs 
galėtume veikti, nes mes gyvemmas darbininkui.
nieko nežinom, kokin padė- 
jiman Lietuvą pastatys ry
tojus. Truputį palūkėjus, 
gal nors kiek paaiškėtų Lie
tuvos padėjimas ir tuomet! 
musų suvažiavimas žinotų, 
kas veikti.

Tuo tarpu bus laiko atsa-! 
kančiai prisirengti ir susi-

Kodėl Europos socijalistai 
kariauja.

Visi lietuviškieji socijalis
tų priešai, ypač-gi musų 
tautiškieji laikraščiai, išgir
dę, jog daugybė Europos so
cijalistų stojo karėn, sušu-

šitaip kalba: 
’Čielą ir autonomišką Lie

tuvą gelbėsime kiekviena 
srovė pagal savo išmanymo. 
Laisvamaniai griaus tikėji
mą, socijalistai žadins luo
mų kovą, kels revoliuciją,! 
mes-gi, lietuviai katalikai ’■ 
steigsime lietuviškas katali
kiškas mokyklas.” Tai vi-, 
sa ką kunigai žada veikti.;

Europoj kare, 
Amerikoj badas.

Šiandien darbininkai tu
rėtų tėmyti netik į Europos 
karės bėgį, bet turėtų at
kreipti domą ir į— besiar
tinančią čia pat Amerikoj 
bado šmėklą. Diena po die
nos maisto ir reikalingųjų 
gyvenime produktų kainos 
kįla. Javų kainos jau žy
miai -pasididino, o kas pas
kui seka — miltų ir duonos 
pabrangimas. Kai kuriose 
vietose mėsos kainos jau 
ant tiek pakilo, jog mažiau 
uždirbantiems darbinikams 
reikės suvis atsižadėti nuo 
jos pirkimo. Cukrus ir kiti 
kasdieninio maisto produk
tai pabrango ir nuolat bran
gsta.

Beto viso, reikia atsiminti i 
kiek dabar yra Amerikoj; 
bedarbių. Kaikurie žinovai! 
vietinių santikių priskaito J 
bedarbių iki 10 milijonų. 
Vienam tiktai New Yorke 
yra pusė milijono darbinin
kų be darbo, kuriems jau 
grumena bado šmėkla. Da- 
leiskime, kad tos skaitlynės 
yra padaugintos, gal ne de
šimts, bet devyni arba ir as
tuoni milijonai tėra bedar-

AŽUlVlčll piI&IICllgVl IX O U Oi- ko, girdi, tai kur geri socija- į Suprantama, jiems negi ru- bių Amerikoj. Vienok, tas 
tarti Dabar, tai da neži- listarsvokiečiai ir francuzai, pi darbininkų gerovė, jiems' dar ne perkeičia fakto, kad 

?ji kilus karei stojo revoliucija baisi, nes jau gy-. Amerikos darbininkų did- . _ . •« • V ■ •« 1 • V • • A • 1 •nia, kas turi suvažiavimą pi 
šaukti. S

trolei. Juk tik tuomet dar
bininkai galės pelnyti mais
tą ir priderančiai pragyven- 

Tai vienintelis kelias, 
kad dar- 

l val
džią į savo rankas ir pavest 

, visuomenės nuosavybei vi
sas dirbtuves, fabrikus ir 
pačią žemę. Kitokio kelio 
nėra.

Nuo jus darbininkai pn-

1 vėlu.
Nesirūpinimas Euro

pos darbininkų politikos ir 
visuomenes. gyvenimu pri-’SMijalk;taf sako 

jvede prie to kad šiandien bininkai turf paimti 
milijonai vokiečių, francu- - - - - ■
zų, rusų ir anglų darbinin
kų skerdžia viens kitą. Dar
bininkai galėjo nedasileist 
prie skerdynių, jeigu jie bu
tų apsipažinę su savo rei
kalais, tėmiję "visuomenės

f

_   TWO RIVERS, WIS. 
tų plreiga Cįrsergėt darbi-jNEWTON UPPER FALLS,| Q 
ninkus, atkartot tą, ką aiš
kino ir kartojo nuolat per 
metų metus, kad kapitaliz
mas pastoja mums kelią gy
venime, veda prie bado ir 
prirengia darbininkams ne
išvengiamas kares ir kai 
socijahstai šaukė, kad reikia_____________ • _avaitp .

Buriingie-^se kalbose. 'Lietuviškai kai- 
Ji? r Jhb lt- ii- riai atsisako mokėt. Y-y ’1 T x ’T 

neklausė ir darttninka PEu? XašH E?ronosC karė ’k.?IejvifYalP?rais0. 
ropos. Į socijalistus žiurė-:Panasl! EuroP«s- '
jo, kaip į negeistinus žmo- Juozas Bražinskas,
nes, norinčius sukurstyti -------------
liaudį ir įvest kokią tai ken- E. MAHANOY JNC^ PA. 
ksmingą tvarką,— neretai- . .. „ , T q c
gi socialistai buvo priskaito-1 Rugpiucio 23 d. V L. S. S. 
mi, prie išgamų, nevidonų, rajonas turėjo antrą susiva- 
kurie nori įvesti nejvvkdo- žiavuną. Šis susivažiavi
mus pasauly dalykus. 'Dar-.mas nebebuvo toks skaitlin- 

. bininkai nenorėjo nė mąs- ^as> nas dauguma draugų 
tyt apie tai, kad galėtų be 
kapitalistų gyvent, kurie ’ 

i duodą jiems darbą. Dabar 
į darbininkai priversti apsi
dairyt, ar kapitalistai duos 
jiems darbą ir ar laukt ka
pitalistų pagalbos, ar klau-

■ svt socijalistų patarimų ir 
į pažabot kapitalistus, pa- 
j tiems-gi pasidalint darbu 
i tarp savęs. Darbininkai 
neklausė socijalistų ir rin
ko į šalies valdininkus vi
sokius neva "darbininkų 
prietelius,” nuo kurių juos 
socijalistai persergėdavo. 
Dabar kuomet jau kapitali

tie "prieteliai,” sako, jog J1?8’ bet pasirodė, jog gerų 
nieko blogo tame pirklių ir ?.era» 0 blogų tai ir ant jau- 
pramonininkų pasielgime £10 odos nesurasytum. ye- 
nesą, nes kiekvienas savo įau aJ?ie. Z, Y3?'. Y!.a^onia1’ 
prekias galįs parduot už draugiškai įssiskirstem.

Senas Singelis.

... .. . . --- - ---- -

I I

i
4SS & 230 kp. ir anglų socijalis-

‘ ’ .. . tų surengtos prakalbos prieš
Streikas pnes burdingie- karę Kalbėjo trijose kai- 

gienus. bose. Lietuviškai, lenkiškai
Musų moterėlės sustrei- ir angliškai. Angliškai ir 

kavo prieš burdingierius ža-! lenkiškai kalbėjo drg. L. 
dedamos nelaikyti nė vieno i Krzvcki’s aldermanas soci- 
žmogaus, jei^nemokės už gy- įaIistas, iš Mihvaukee, Wis. 

ei m : .-4._ SU- Jis puikiai pakalbėjo abėjo-

•sociialistu Ivtriai kain iu riai atsisako mokėt. Kaip bėjo drg. J. Šemoliunas, mo- socijanstų, lygiai kaip_jų ir Vilc unįver-
i siteto, taippat gerai nupasa
kojo apie kares, jų priežastį 
ir nurodė kiek karė pražudo 
nekaltų žmonių. Beto nuro
dė kiek ant karės ir kareivių 
užlaikymo išleidžiama pini
gų. Už tuos pinigus sako, 
galėtų keliom dešimtim mi
lijonų darbininkų pastatyti 
puikius namus irda po kelia- 
tą šimtų kiekvieną metą 
liktų pragyvenimui. Taipgi 
galėtų užlaikyti keliatą tūk
stančių mokytojų, kurie mo
kytų dovanai ir galėtų pas- 

į tatyti puikias mokyklas. 
Žmonių buvo nemažas bu- 

užsilaikė ramiai.
Trainaitis.

vo tėvynę, tik musų veninio praktika parodė, žiuma jau yra atsidūrusi kainą, koki jam patinka.

į ekskursiją parūpint "Rau
donajai Sąvaitei" kalbėto
jus. Oras tą dieną buvo la- 

: bai patogus. Programas 
buvo paįvairintas prakalbo- 

1 mis, paskaita ir deklamaci- 
1 jomis. Apie 5 vai. atsilankė 
■kunigas su tulu "Draugo” 
; korespondentu. Parduota 
jam keliatas knygučių "Lai
svės” laidos ir davėm apie 
5 egz. popieros su Shenado- 
rio ir Mahanoyaus bažnyčių 
paveikslais. Ilgai nekurie 
draugai kalbėjosi su juo a- 
pie šiandieninę tvarką ir ku
nigų gerus ir blogus darbe-

liau apie 7 vai. maloniai,

rys,

W. LYNN, MASS.
Lietuvai pagalbon.

Lynno lietuviai susirinkę 
Lietuvių Svetainėje, rugpiu. 
čio 23 d. nutarė pradėt veik
ti Lietuvos gelbėjimo reika

le. Išrinko ir komitetą iš 
4 asmenų ir nutarė patai- 

i pint į laikraščius užkvieti-
' mą, kad ir kitų apylinkės 
miestelių lietuviai prisidėtų 
prie to neatidėtino darbo.

V. Petkevičius, rašt



Courtesy ”Truth,0 Boston.

WILKES-BARRE, PA.
Baisus viesulas sunaikino 
dalį miesto. Tamsus žmo

nės sako, kad juos Die
vas nubaudė.

Nors musų apylinkė yra 
apgyventa mažne vienais 
”gerais” žmonėmis, t. y. ti
kinčiais Į Dievą, vienok, ne
žiūrint to, „Dievulis nubau
dė” labai skaudžiai. Rug
piučio 20 dieną, 5:45 vai. va
kare, musų miesto pietinėj 
daly ištiko baisi nelaimė — 
ciklonas, arba kaip katali
kai vadina „Dievo cudas.” 
Valanda prieš tai kilo smar
kus lietus su griausmais ir 
perkūnija. Paskui apie 5:45 
nustojo lyti, smarkiai su- 
graudė ir viename akymirk- 
snyj sušvilpė baisi viesulą, 
suterškėjo medžiai ir namų 
stogai, ir galinga gamtos 
pajiega atliko baisų darbą.

Ciklonas griebė pirmiau
sia mažytį kaimelį šalę mie
sto vardu — Blackman, vė
liau anglių „breakerį” Stan- 
toną, paskui Empire, Sheri- 
dan, Hillside, ir Meade gat
ves; ant Blackmano sugrio- 
vė apie 10 namų; Stantonoj 
breakerį taipgi apdraskė 
pusėtinai. Jame dirbo apie 
50 žmonių, daugumą jų sun
kiai sužeidė. Sunkiausią 
smūgį apturėjo Empire gat
vės žmonės. Ant šitos gat
vės, anot Biblijos žodžių, iš
skiriant tiktai vieną mūrinį 
namuką.— akmuo ant ak
mens nepaliko I... Išdraskė, 
išgriovė viską iš pamatų. 
Šitose vargšų darbininkų 
grinčaitėse nė vieno neliko 
sveiko, o daugel ir mirtį su
tiko. Baisu vaizdą pasakojo 
vieni lenkai, kaip jų dukry
tę, sugriuvus jų stubai, vėt
ra išplėšė iš jų tarpo ir už
nešė ant viršaus čia pat ne-j 
toli stovinčio anglinio kainoj 
(„durbankio”); mergaitė 
tano tiktai lengvai sužeista. 
Kitą vėl da baisesni vaizdą 
pasakojo viena lietuvaitė, 
kuri dar tebeserga nuo žaiz
dų. aplaikytų mažoje šilkų 
dirbtuvėlėje, kurią viesulas 
išgriovė iš pamatų ant tos

X

Paveikslėlis dabartinės Euicpcs, Kur kares šmėkla šluoja_yiska1_ka^tik buvo žmonių padaryta ir ištobulinta.__________
RACENE, WIS.

Rugpiučio 30 d. vietinės
Toje tų baisių ”Dievo rykštės” j jog čia nėra jokio Dievo da-| 
—' pasekmių.

i <_________ _______ .
trą dieną potam, t.v. penkta- Netaip lengva yra galvoti ir vįna 
j:-:- ..„i__ i___0*70 . snnr<isti nacalrvti hpi I_i._i4.il.—

i

pat Empire gatvės.
I dirbtuvėj dirbę 14 mergai
čių ir apie 4—5 vyrai. Ka
da mes pamatėm — pasako
jo mergaitė — ateinant bai
sų sukuri, atnešant žemių, 
lentgalių ir kitokių daiktų, 
tai mes visos puolėmės prie 
durų, bet ant nelaimės musų 
„forlaidė” (mergina užveiz- 
da) uždarė mums duris ir 
pati tarpdury atsistojo. Mes 

> visos suklaupę ant kelių 
meldėm josios, kad išleistų, 
vienok veltui. Dirbtuvės 
sienos sutraškėjo ir... ketu
rios iš musų tapo po ply
tom ir mašinom palaidotos...
Aš ir nebūčiau likusi gyva
šakė ji,— jeigu ne tos 3 ki
tos merginos, kurių lavonai 
ant manęs tapo suversti. 
Jau iš tos mergaitės trumpo 

• apsakymo, galima įsivaiz- 
dint, kokią baisią valandą; — ----- ;------- -------
turėjo pergyvent wilkesba-į daryti, ir visą pelną skyrė 
riečiai. Sekančioji naktis. dėl nukentėjusių.
ir-gi išrodė į baisų, kokį j Vietomis ir juokingų vai
tai paslaptingą ir tragi- zdelių bei prietikių atsitiko, 
šką aktą. Visoje toj daly Audra apdraskė ir vietos 
je miesto iš priežasties su- lenkų tautinę bažnyčią: vi- 
traukytų elektros vielų, vie-• są, nors nedidelį bokštą nu- 
šėjo amžina tamsa, tik ret- griovė. Ir stebėtina! Nors 
karčiais matyt buvo iš pu- pagal vietos katalikų sąpro- 
siau apdraskytų namų pad- tavimą, už „bedievius” „nu
drikus silpnus šviesos spin- baudė” Dievas ir „gerus” 
dulius ant gatvių. Žmonės žmones, bet kam-gi Dievulis 
budėjo per naktį, langai ir „savo namus” ardo? Len- 
duris buvo užkalti, prisibi- kai tą besvarstydami net su- 
jant vagilių. Policija viso- sipešė! Vieni, Romos pase- 
kios rųšies jodinėjo ir vaik- kėjai, sako, kad jus Dievas 
ščiojo per naktį tuščiomis ir 
tamsiomis gatvėmis. O to
ji visų-nelaimingiausia sek
cija, t. y. Empire gatvė, su
naikinta ir Į griuvėsius pa
versta; tai tikrai išrodė be
ne baisiaus, negu dabartinės 
Europos karės laukas. Po
licijos ir milicijos sargyba 
su buožėms rankose sergėjo 
per visą naktį griuvėsius. 
Man žiūrint prisiminė Rusi
jos siena su josios sargybi
niais, kurie, anot musų ve
lionio V. Kudirkos, stovi 
„bumagu lovit”

Minių minios žmonių vi
sokios rųšies ir „klesos”. 
traukė per kokias 3—4 die-1 _ 
nas be pertrūkio, pasižiūrėt mai, aiškiai žmonėms sako,

rbai, tiktai gamtos žinomas 
Griaudus buvo vaizdas an- apsireiskimas. Bet kur tau!,

tuviu išviso randasi apie
1,000 ypatų. Prie parapijos 
priklauso apie 150 ypatų.

Racinės Perkūnas.

BROCKTON, MASS.
Kruvina tragedija.

Rugpiučio 30 dieną kru- visos draugijos ir kuopos
jungtomis spėkomis paren
gė prakalbas paminėjimui 
10 metų sukaktuvių atgavi
mo lietuvių spaudos. Kalbė
tojai buvo net keturi, visi iš 
Chicagos. Pirmas kalbėjo 
S. Tananevičius apie spau
dos atgavimą ir jos vertę, 

_ Į kalbėjo silpnai. Antras kal-
pat ryto girtuokliavo ir apie bėjo drg. Gugis „Naujienų” 
2 vai. susivaidijo. Atėjus rr-n.su-.
policija rado visą butą išar-

------ - . . ....—. baisi tragedija 
dienio vakare, kada apie 2781 suprasti, kaip pasakyti bei atsitiko lietuvių šeimynoj.
ypatos tapo pavalgdintos tikėti kokio ten ilgaskvernio j Jakavcnis su prosu pri- 
čia pat ant pievos pastatyto- pasakėlėms. Baigdamas tu- mušė savo žmoną ir dviejo
se audeklinėse būdose. Mi- riu pastebėti, jog tokis cik- se vietose subadęs peiliu nu
mos žmonių su ašaroms a- Jonas aplankęs yra šį mies- metė žemyn laiptais ir norė- 

įkyse žiurėjo ant nelaimingų tų 24 metai atgal, kurie su-,j0 pats nusižudyti susipiau- 
pavargėlių, apraišiotų nuo kako viena diena prieš tai. stęs skustuvu. Dabar abu 

i įvairių žaizdų. Čia pat iš-! Astronomų persergeti per ligoninėj. Jiedu abu nuo 
i........................................ ■ ■

muse savo žmoną ir dviejo-

rinkti vietos miesto valdžios 
komitetai rinko nelaimin- 
giesiams ąukas nuo minių 
lankančių tas vietas. Au
kos plaukė milžiniškai; su- 
lyg vakarykščių, rugpiučio 
28 d. anglų dienraščių, yra 
jau surinkta $22,000. Kac 
atstačius visus nukentėjusii 
žmonių namus, reikia 150 
tūkstančių dolerių.

Sekmadieny, rugpiučio 23 
visi vietos teatrai buvo ati-

vietos laikraščius žmonės 
! buvo iš anksto, ir kurie tą 
žinojo, buvo prisirengę. Bet' 
musu žmonės, kurie tiki.!musų žmonės, kurie tiki, tfvtą ir viskas paplūdę krau- 
buk „Dievo galybės niekas juos. prje jokių pirmeivis-! 
negal žinoti,” tam netikėjo, kų draugijų jie neprigulėjo: 
nes jie laikraščiams arba ne- j/abu yra tamsus katalikai, i
tiki, arba jų visiškai neskai
to.

Išviso ant vietos užmuštų 
toje baisioje audroj 8 žmo
nės. Kiti mirę ligoninėse. 
Sunkiai ir lengvai sužeistų 
yra apie 80—90.

Jėznas.

ir abu yra tamsus katalikai.
T. A. T.

DETROIT, MICH.
Nedėlioj rugpiučio 23 d. 

buvo parengtos prakalbos 
apie karę. Pirmasai kalbė
jo iš kito miesto atvažiavęs 
J. Danta, kuris labai pui
kiai gvildeno nežmonišką 
kapitalistų egojizmą, ir kaip 
jie yra pasielgę su žmonė
mis. Paskui kalbėjo iš to 
paties miesto Ambrazaitis, 
apie „Laisvės chorą.” Ir tą 
pačią dieną tapo sutvertas 

„ prie ku-

administratorius. Kalbėjo 
apie karę ir Lietuvą. Aiš
kiai išdėstė karės nereika
lingumą ir kaip skaudžiai iš 
to gali nukentėti Lietuva ir choras „ nrie ku-irisa Europa. Kalbėtojas! Laisves cnoras, prie Ku- 
labai sueriaudino Dublika ino Pnsirase pusėtinas bure- nekūrie Sisiverkė TrJ Iis jaunimo. Toliaus kalbė- 

vietinis kalbėtojas ir
p. M. Jurgelionienė ir nuo- J°n0 daugiausia apie karę^.

’savo namus” ardo? Len-

nubaudė už neištikimybę; 
kiti-gi lenkai — katalikiški 
patriotai („nezaležnikai”), 
sako: „Jūsų popiežių velniai 
nešdami užkabino už musų 
bokšto ir nugriovė.”

Tai, mat, kokia katalikiš- 
kai-tautiška „filozofija!”

Lietuvių-gi „dievnamio” 
čia pat šioje sekcijoje sto
vinčio, greta su vokišku vie
nuolynu nekliudė. Tas dvi 
„įstitucijas” išgelbėjo prie
šais klonije stovintis anglių 
kalnas, į kurį ciklonas atsi
mušęs pakilo ir pajiegas iš- 
aikvojo.

, Rods, toki prietikiai bei 
I gamtos paiiegų apsireiški-

RACINE, WIS.
Turbut niekur neturi pa

rapijoms tiek vargo kiek 
čia. Turi savo dievnamį, i 
bet nėra kunigo. Per pasta- bas pastovus ir ant^ visados, 
ruosius 5 metus parapijonai 
’iškikino” jau net 2 kunigu. 
Iš ko, matyt, kad musų pa- 
rapijonįs progresuoja. Ži
noma, karštesni katalikai 
labai iš to susirūpino, kad 
nepražudžius savo „dūšios” 
padavė pajieškojimą į „ša
kę,” bet kaip girdėti ir gar
sus pamokslininkas kun. 
Bimba nesiskubina su jų du
sių išganymu. Pakol da nė
ra kunigo, lietuviai tarpe 
savęs gerai sutinka.

S. P. lietuviškas skyrius 
turi savo agentą, kuris už
rašinėja visus pirmeiviškus 
laikraščius be jokio pelno. į 
Amerikos lietuviški laikraš
čiai pareina čia visi, bet dau
giausia „Laisvės” ir „Kelei-j 
vio.” Darbai labai silpnai,___ ___
eina PragyvenimasvPasku< $io6.667tai lo va?dą^“žadl 
timu laiku žymiai pabrango, - - ---- - 
darbininkai net maistui ne
begali užsidirbti.

Racinės Perkūnas.

N. SPRINGFIELD, PA.
Šioj apylinkėj yra 7,000 

akrų dirbamos žemės prik- 
klausančios milijonieriui 
Carnegiui. Darbininkų pra
gyvenimas neblogiausis, 30 
dol. mėnesiui ir butas. Sam
dininkai gali laikyti 2 kar- Ilgaudas. Pastarajam sun- 
ves, keliatą kiaulių ir 1.1 j ku buvo pasirinkti tema, nes 
Beto, duoda 10 akrų žemės 
bulvėms pasisodinti. Dar
bo diena 10 valandų. Dar-

A. Mozūras.

sekliai aiškino viso pasaulio J1 mums pragaistj at-
| moterų judėjimų ir veikimą, i nesą. Ir delko tos kares 
Ragino moteris prie mokslo I rengiamos? Žmonių 
ir apšvietos. Kalbėjo labai ibu™ pilnutėlė svetaine w 
gerai. Ketvirtas kalbėjo J. maniai visi buvo užganė- 
- - - idinti, ką liudija delnų ploji

mas. J. G. Chromitris.

GILBERTON, PA.
Katalikai-fanatikai vėl su

mušė socijalistą.
Rugpiučio 29 d. Gilberto- 

no apylinkės miestelyj lie
tuviai latrai sumušė L. S. S. 
79 kp. agentą M. Laukonį. 
Einant gatve buvo užpultas 

i ir niekas negynė, nors ir 
įmatė tūli, kaip jį valkata 
muša. Drabužiai buvo vi
sai sudraskyti. Latrai bu- 

_ ___vo abu suareštuoti, bet smu-
Matyt, i klininkas išėmė ant paran-

viską buvo pirmieji kalbėto
jai pasakę, vienok daug dar 
naujo ir naudingo pasakė. 
Publika buvo užganėdinta. 
Pertraukomis buvo dekla
macijų. Nemažą įspūdį 
padarė į publiką 10 metų 
mergaitė, Mockaitė, kuri 
padeklamavo „Mano gimti
nė” ir ”Mes ir žuvom ir ken-

CHICAGO, ILL.
Vyčius „muštravosią” len

kai.
Musų vyčiai ne juokais tėjom.” Buvo ir daugiau de- 

ruošiasi likti tikrais „karei- klamacijų ir dialogas, nusi-j 
vioic ” fiir sekė gan gerai. Publikos

buvo pilna svetainė ir visi Į 
ramiai užsilaikė. .....
kad buvo užganėdinti visi. kų. Smuklininkas V. R. su 
Tapo publikai padalinta dy- latrais tik ir gyvena. Visi 

11 l—• J-------- 1 jo sėbrai, kaip ir jis pats di
deli fanatikai — juodos viš-

iviais,” tik bėda, kad nėra 
;kam juos „muštravoti,” jų 
■ generolas Gabrys sulėpęs 
i labiau už rusų „fedfebelius” 
ir negalės jų išmankštinti, 
tai nutarė kreipties prie len
kų. Tai tau ir musų „gene
rolas !„ Suorganizuos lie- 
tuviškius „karžygius,” ir 
juos atiduos lenkų globai! l 

Kun. Kruša jau darbuoja- į 
si naujos mulkinvčios pasta- j 
timui. Jis vaikščioja po na
mus ir visokiais budais vy- 

j lioja pinigus. Kas duosiąs Jinnnn i—: ----- i_
net bažnyčioje ant sienos 
parašyti. Suprantama, už- 
perėtgalvių atsiras.

A. Booben.

j kai keli šimtai dienraščių 
! „Naujienų” ir „Kataliko.” 
Padengimui lėšų aukų su
rinkta 7.46. Kalbėtojai už 
prakalbas nieko neėmė a- 
part kelionės lėšų. Racinėj 
draugijų išviso yra 6. Pir- 

.mą vietą veikime užima So- 
įcijalistų kuopa, antrą „Lie
tuvos Brolių” draugija. Po 

i jų seka S. L. A kp.. T. M.D. 
kp., „Lietuvių Mokslo” kliu- 

j bas ir „šv. Kazimiero” drau- 
Igiia, bet pastaroji absoliu
tiškai nieko neveikia. Lie-

Ii • , .

įdėli fanatikai
(tos išperėti viščiukai. Jiems 
kunigai įkalba mušti socija- 

{listus, o jie tamsiais būdami 
ir klauso tų kirpikų siundi- 

' mo. Riešutis.

SPRINGFIELD. ILL.
Rugpiučio 30 d. buvo su- 

i rengtas piknikas 4 draugijų 
į bendrai, knygyno naudai. 
I žmonių susirinko nemažai, 
j Turės likti knygynui šiek- 
tiek pelno. Jaunas vaikas.
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Parašė Negeistinas.
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• yjjvpin kad rnHns aš matau kain Dievas ■■ . — AAUUAA LlKLAlilLo.

Prakeikimas! Aš negaliu nuo tos biaurios 
minties atsikratyt. Ji vis kįla iš naujo. Męs 
perėjom nuo smulkios prie stambios išdir- 
bystės. Vietoj naminių staklių šiandien 
stovi audinyčiose garu varomos milžiniškos 
mašinos, kurios tūkstantį sykių padaro dau
giau darbo. Ir lygiai taip pat mašinomis 
šiandien padaroma tūkstantį sykių daugiau 
lavonų ir koliekų.

Prakeikimas! Tikras prakeikimas! Šau
tuvas turi būt gatavas. Priešas artinasi! 
Argi žmogus žmogui jau ne žmogus? Tai
kyk jam tiesiog krūtinėn. Kągi tas rei
škia? Argi man bus geriau, jeigu aš jam ir 
pataikysiu krūtinėn? O gal kam kitam iš to 
bus nauda ? Aš nežinau, kam galėtų būt iš to 
nauda. Bet aš žinau, kad jis turi giminių, i 
o gal ir pačią su vaikais paliko namie, gal 
paliko savo seną moliną, tėvą — juk jiems 
širdis plyš iš skausmo. Kaip aš galiu taikyt 
jam krūtinėn? Jis nieko blogo man nepada
rė, aš pirmą sykį jį matau. Sako, jis prie-! 
šas. Bet ką reiškia priešas ?

Aš atsimenu tą gražų nedėldienio rytą, i 
kada męs buvom Francuzijoj ant vienos gel- 
žkelio stoties. Rodos ir dabar aš per langą 
matau: svetima šalis, svetimi žmonės. Sto
ties viršininkas duoda ženklą ir traukinys 
pradeda eiti. Sena moteris, kuri stovėjo 
ant platformės, ištiesė drebančias rankas į 
traukinio langą, o jaunas vaikinas musų va
gone paėmęs tą ranką prispaudė karštai 
prie savo lupų. Ir motinos veidas apsipylė 
ašaromis. Ji nesako nė žodžio. Ji tik žiu
ri į savo sūnų, o jis žiuri į jos akis. Tas pa
liečia mane, kaip žaibas. Svetimtaučiai, o 
gali verkti. Taip jie verkia. Jie tokie pat 
žmonės, kaip ir mes; jų tokie pat jausmai, 
tokios pat širdis ir tokia pat meilė. Francu- 
zė motina taip pat myli savo sūnų, kaip ir 
vokietė... Ir kada traukinys išėjo, aš iškišau 
galvą per langą ir pažiurėjau atgal. Sene
lė motina stovėjo vis ant vietos, kaip užhi
pnotizuota. ir žiurėjo paskui bėgantį trau
kinį, kuris nuvežė jos sūnų, gal būt vienati
nį jos vaiką, visą jos gyvenimo džiaugsmą. 
Aš negalėjau neatsiminti apie savo motiną. 
Juk aš taip pat palikau savo seną motiną;: 
ji taip pat verkė su manim atsisveikinda
ma. Nelaiminga senelė, kaip skaudėjo jai 
širdį! Kitos motinos taip pat verkė atsis-’ 
veikindamos su savo vaikais. Jos vargo,] 
glamonėjo mus, savo krūtimi maitino, o da
bar reikia atsiskirt, dabar mes važiuojam 
ant baisaus karės lauko...

Ir vėl aš pakeliu šautuvą ir taikau į patį j 
cieliaus centrą.

Nenoriu daugiau kankinti save tokiomis 
mintimis.

Cielius, rodos, paslinko prie manęs ar
čiau.

Staiga man pasirodo: iš to balto ketur
kampio, ant kurio nupieštas mano cielius, 
išeina mėlyna figūra. Ir aš matau prieš 
save aiškų vyriškio veidą. Mano pirštas 
užkabintas jau už kojukės ir jaučiu jau 
spaudimo įtempimą. Bet mano pirštas dre
ba. Ir štai, štai aš pradedu pažinti šitą vei
dą. Tai tas pats vaikinas, kurį aš mačiau 
Francuzijoj ant Nancv stoties atsisveiki
nant su savo motina.

Tuo tarpu sprenžina nupuola ir mano 
šautuvas iššauna. Mane apima didžiausis 
išgąstis — aš iššoviau į gyvo žmogaus vei
dą. aš užmušiau tos senelės sūnų!... O, 
žmogžudys! aš žmogžudys! Aš užmušiau 
tos verkiančios ir drebančios senelės sūnų!..

SKYRIUS III.
Tėve musų, kursai esi danguose.

Pėtnyčioj mes vėl susirinkom. Panedėlv 
turėsim iš čia jau išeiti. Esant šiandien 
nedėldieniui, įtaisyta gatvėse puiki paro
da. kareiviams liepta apsirėdyti šventadie
nėm drapanom.

Praėjusią naktį aš negerai išsimiegojau 
ir dabar jaučiaus labai neramus.

Šioje valandoje mes sėdim susikimšę ba- ] v •znycioj.
Kareiviams groja vargonas.
Aš sėdžiu atsilošęs ir klausausi tos keis-: 

tos muzikos Dievo namuose. Mano akvse.I 
vėl vaizdinasi kūdikystės dienos. Aš matau 
kertėj susitraukusį mažą vaiką; jis taipgi 
klausosi maldingos muzikos. Kunigas sto
vi prieš altorių ir pasistiepęs su dideliu die
votumu gieda šventas giesmes Choras

žavėjo, kad rodos, aš matau, kaip Dievas 
nusileidžia iš dangaus.

Aš apsidairiau. Visa asla apačioje, visos 
galerijos viršuje — visur kareivių unifor
mos ir kareivių veidai. Visi mes Dievo na
muose, visi žiūrim į kunigą ir klausom, 
kaip iš jo lupų plaukia Dievo žodžiai.

Žiūrėkit!
Mes palenkėm galvas. Iš jo lupų girdėt 
balsas, kuris skamba kaip iš grabo. Jis lai
mina mus. Jis laimina mus mielaširdingo 
Dievo vardan. Jis laimina musų šautuvus; 
laimina kiekvieną patroną, kad nė viena 
kulipka išleista oran nenueitų už dyką, kad 
kiekviena jų pereitų kelias Širdis, kad kiek
viena užmuštų kelių motinų sūnūs arba ke-

. lių kūdikių tėvus.
Tėve musų, kuris esi danguose, tu matai 

iš tenai viską, kas čionai tavo namuose de- balsavimas kas link kaferių 
dasi! Tu turbut drebi iš baimės? Koks

umjistai, savo pastarame 
susirinkime laikytame rug- 
piučio 22, tarp kitko nuta
rėm atsišaukti į visas lie
tuvių kuopas prigulinčias 
prie Susivienijusių Anglia- : 

Dabar jis ištiesė savo rankas, kasių Amerikoj.
Draugai darbininkai! Mes 

norime išreikšti jums savo 
į nuomonę, tai yra, ar nebūt 
tinkamai turėti savo kasyk
lų kuopas, štai dėl ko. Tu- 

i rėdami kasyklų kuopas pa- 
, sėkmingiau galėtume aprū
pinti kasykloje dirbančius 
darbininkus, dėlei jų užmo- 

i kesčio ir ilgumo darbo va
landų ir t. t. Žinoma, ne la
bai senai, pereitą metą buvo

dasi! Tu turbut drebi iš baimės? Koks 
silpnas tu Dievas! Ant Sadomos ir Gomo- 
ros tu galėjai tik užlieti iš savo uzbono sie
ros ir dervos. O mes, tavo vaikai, kuriuos 
tu sutvėrei, einam miestų naikint milžiniš
ko spaudimo mašinomis ir tūkstančiais 
žmonių išskersime fabrikoj, kuri vadinasi 
Karė! štai, mes čionai stovim prieš tavo 
aukurą ir lenkiam galvas prieš nukryžiavo- 

jtą tavo sūnų, o rytoj mes einam ant fran
cuzų. kurie yra katalikais ir garbina tą patį 
tavo sūnų. Musų kanuolės subombarduos 
jų miestus, musų bombos sugriaus tavo 
bažnyčias ir numuš nuo kryžiaus tavo sū
nų. Mes dabar esam tavo namuose ir tavo 
tarnas laimina musų ginklus, kad mums 
kuogeriausia tas pasisektų.

Tėve musų, kursai esi danguose, žiūrėk: 
musų ginklai jau palaiminti, palaimintas 
kiekvienas durtuvas, palaiminta kiekviena 
kulipka — dabar mes einam šaudyt Į tavo 

! paveikslą. į tavo sūnų, į visus tavo šven
tuosius. Iš tavo namų paliks tik griuvė- 

■ šiai...
Dabar dalija mums komuniją. Vargonas 

ištolo paslaptingai groja ir Išganytojo kū
nas ir kraujas pereina į musų kūną ir 
kraują.

Štai, jis kabo augštai ant kryžiaus ir žiu
ri i mane žemyn.

Kaip išblyškę jo veidai! Ir jo akis išro
do kaip numirusio akis. Kas-gi buvo tas 
Kristus, kurio kraują šiandien mes geriam? 
Kaipgi jie mus krikščioniškose savo moky
klose mokino? Argi tu nemylėjai žmoni
jos? Argi ne dėl jos tu numirei? Ištiesk 
savo rankas prie manęs, aš noriu paklausti 
tavęs vieno daikto!... A! jie prikalė tavo 
rankas prie kryžiaus, taip kad tu negalė- 

. tum nė vieno piršto link mus ištiesti...
Ir vėl aš drebėdamas pakeliu akis ant 

kryžiaus. Dabar aš pamatau, kad Kristus 
] senai jau miręs, jis yra niekas daugiau, 
] kaip tik stukas medžio. Kristau, mes jau 
nebe tave garbinam. Žiūrėk tenai I Ar 
matai? Tai jis! Mes jį garbinam. Jis 
muų šalies šventas užtarytojas. Ar nepa
žįsti jį? Jis vadinas Čiungis-Chamas. Jis 
per visą žmonijos istoriją šluoja pasaulį 
ugnim ir kardu; jo kelias visur pažymėtas 
krūvomis kaulų. Taip, tai jis. Pastatykim 
dėl jo garbės dar vieną piramidą iš žmonių 
kaulų. Didis Čiungis-Chame! Tu musų 

Į šventas patronas. Palaimink mus. Papra
šyk savo kruvinojo tėvo, kuris sėdi dangu
je ant Azijos, tegul jis padeda mums nus
kandinti nekenčiamą tautą kraujuose, kad 

i daugiau ji nekuomet jau neatsikeltų...
Prieš mano akis plaukia raudona migla. 

Ir staiga mano akįse viskas paraudo. Aš 
! nematau daugiau nieko, kaip tik kraują. 
Dangus atsidarė ir raudonas kraujas lie
jasi per langus. Kraujo šuliniai atsivėrė 
ant altoriaus. Kraujas bėga sienomis nuo 
lubų iki aslai. Aš matau, kaip iš kraujo iš- 
brenda Dievas. Jis kraujuotas, kraujas 
varva jam nuo barzdos ir plaukų. Paskui 
išeina kruvinas milžinas. Jis atsisėda ant 
altoriaus, užpakaliu į komuniją, ir storos 
jo lupos baisiai juokiaisi. Tai dievo patep
tas karalius. Jis žudo žmones, maudosi 
kraujuose ir juokiasi. Jis nieko nesibijo — 
jis Dievo pateptinis. Juodas budelis užsi
moja ir apsisuka su kardu apie mano gal
vą. Da vienas akies mirksnis — ir mano 
galva nusiris nuo pečių, da vienas akies 
mirksnis — ir iš mano kaklo purkš raudo
na sriovė... žmogžudžiai, žmogžudžiai!

_XTąsa bos.)
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Mes Girardvilės lietuviai! Pasinaudodama proga Vo-! Yorkan, atnešė 

savo pastarame kieti jos armija siunčia kas žinių. Rusijos kariumenė

CARAS SIUNČIA FRAN- KARIAUS, IKI VOKIETI- 
CUZAMS PAGELBĄ.

Laivas ”Mauretania”, ku-
JA BUS SUNAIKIN

TA.
ris atėjo iš Anglijos New- Anglija yra pasiryžus tol 
Yorkan, atnešė labai įdomių' kariauti, pakol Vokietija ne-

. bus visiškai sunaikinta, 
naktį savo orlaivius ir zepe-. tūkstančiais pylasi per An- Taip pasakė atstovų name 
linus ant Antverpo, Pary- gliją į Belgiją ir Francuziją. minesterių pirmininkas As- 

ąuith. Kariumenė bus nuo
latos siunčiama Francuzijon 
prieš vokiečius, iki susida
rys 30 divizijų arba arti mi- 

: Ii jono anglų armija. Vokie- 
: tija turi būt sunaikinta, sa- 
! kė premieras, nes kitaip ne-

Anglija jau nusiuntė 150,- 
000 kareivių francuzams į 
pagalbą, bet tų da neužten
ka. Reikės siųsti daugiau. 
Su kareiviais Anglijai nėra 
labai didelės bėdos. Kana
da jau turi 100,000 gatavų 

j kareivių ir tik laukia, kada 
jų Anglija pareikalaus. Ai
rija taipgi siūlo savo liuos- 
norių brigadas. Dabar An
glija tų spėkų da neima, o 
traukia iš Indijos juoduo
sius jietininkus.

Francuzai traukia juod- 
veidžius iš Afrikos ir tie jau 
atsižymėjo nepaprastu nar
sumu.

žiaus ir kitų miestų ir mėto 
ant miestų bombas. Kad 
apsigynus, francuzai įtai
sė tam tikras kilnojamas 
kanuoles ir su šviesos pagel- 
ba suranda orlaivius ir šau
do į juos. Dar biauriau: 
jie paleidžia tūkstančius 
mažų, į žaislus panašių, ba- 
liunų į orą, ir jei orlaivis už- 

‘ gauna juos, jie eksplioduo- 
ja, ir jei ekspliozija nesunai
kina orlaivio, tad tam tikros 
chemiškos smarvės užmig
do orlaivininkus, kurie ne
galėdami valdyt mašineri
jos, nupuola žemyn.

I

lokalų, bet žmonės nesupra
sdami dalyko stovio balsavo 
priešais, bet dabar pasirodo 
labai geistina, kad butų an
gliakasių kuopos, štai dėl 
ko. Kasyklų savininkai pa
sirašė ant sutarties su savo 
darbininkais angliakasiais 
1902 m., kad nesumažint sa
vo darbininkams mokesties 
ir 1912 m., gegužės mėnesij, 
buvo padaryta nauja sutar- 

, tis tarpe kasyklų savininkų 
ir samdininkų, kad nenu
muštų mokesties už jų dar- 

' bą. pasiremiant nauja su
tartimi 1902 m., o dabar ką 
daro savininkai angliakasy- 

;klų? Argi jie nenumuša 
' mokesties darbininkams? 
: Ar jie nelaužo sutarties pa
darytos su darbininkais? 
Gal kas pasakys, kad ne. sa
kys kiek suderama, tiek ir 
užmokama. Bet pažiurėki- 

Į me arčiau, o pamatysime ką 
j kitą, pamatysime, kad pa- 
I prastam darbe, kurie dirbo 
1902 m., tiems nedaro kliū
čių, nemuša mokesties, bet] 
jeigu eisime vieną laipsnį 
žemyn, ant tų pačių anglies 
gyslų, atidarydami naujus į 
darbus, ar ten neturėsime 
kliūčių su savo darbdaviu, i 
dėlei mokesčių, toje pačioje glus. Toki revoliucija būt 
anglies gysloje, tai da neris- dideliu smugiu Anglijai, bet 
kas, kaip priseina išimti pi- ‘ ‘ ‘ ■ ’y’ T-----”----- ’

I lioriai, tai kasyklų savinin- 
įkai prilipina prie savo kan- 
I celiarijos pas kasyklas atsi- 
į šaukimą į savo vergus-dar- 
bininkus, kas pigiau apsi- 
ims išardyti anglio kasyklą. 
Ar-gi čia ne laužymas 1902 
m. sutarties su darbininkais. 
Atsiranda da ir tokių tarpe 
darbininkų unijistų, — pa
ima darbą su sumažinta mo- 

įkesčia, neatsižvelgdami at
gal, kad tuomi kenkia visai 

: organizacijai ir pats sau,
■ organizacijos įstatus nu- 
Į skriausdamas daugybę ang
liakasių ir jų šeimynų. Tai
gi draugai darbininkai, ar 
nebūtų laikas apie tai pagal
voti, įsteigti angliakasyklų 
kuopas, tuomet galėtume 
pasistengti apie geresnę 
tvarką kasyklose, mes nori
me, kad galėtumėte paduoti 
savo nuomonę per laiškus 
nurodytu adresu, gal tada 
galėtume kokį darbą pradė
ti ir susivažiuoti vienon vie

non, arba atsiųsti savo ats- 
i tovus dėlei apkalbėjimo šių 
' svarbių reikalų. Pirma to,
meldžiame visų lietuviškų 

] kuopų raštininkų atsiųsti 
i adresus ir parašyti ką ma-
■ note daryti su musų kuo- 
' pos atsišaukimu. Galėtume 
daugiau parašvti, bet stoka

U. M. W. of A., 
Girardrille, Pa.

Girardvilės Liet, anglia
kasių spaudos komitetas:

Antanas Glinskas, Ben. 
vietos. Meldžiam draugus, 
agituoti visas tautas. Visi 
draugai angliakasiai į dar
bą!

Meldžiame kitų laikraščių 
tą musų atsišaukimą pami
nėti.

Ą d C •
Lith. Local Union No. 918 

Kaminskas, Juozas Domei
ka.

MINOS SKANDINA 
LAIVUS.

Į
Vokiečiai prisėjo pilną 

Šiaurinę jurę minų, nuo ku
rių gręsia pavojus visiem 
laivam. Rugsėjo 6 nusken
do pasažierinis laivas ”Ru- 
no,” kuris plaukė iš Hull, 
Anglijos, į Archangelską. 
Ant laivo buvo 600 žmonių, 
beveik visi išsigelbėjo, tik 
20 i Rusiją grįžtančių žmo
nių prigėrė.

Pereitą sąvaitę nuskan
dinti minų 9 tavoriniai ne- 
utrališkų valstijų laivai, 
tarpe jų: 5 Danijos, 2 Hol- 
landijos, 1 Norvegijos ir 1 
Švedijos.

I

SUMIŠIMAI EGIPTE IR 
INDIJOJ.

Egiptas, pusiau neprigul- 
mingas kraštas, yra po Tur
kijos ir Anglijos valdžia. 
Vokiečiai netik, kad mal
dauja Turkų padėti jiems 
kariaut prieš Rusiją, Serbi
ją, Angliją ir Francuziją, 
bet turi savo šnipus, kurie 
stengiasi sukelti mohameto- 
nus anglijos kolionijose, t. y. 
Indijoj ir Egipte prieš An-

Į 
I

!

jei tas iškiltų, Japonija pri
sižadėjo savo kariumene pa
dėt numalšint sukilusius ir 
palaikyt Anglijai jos kolio- 
nijas.

-

TURKIJA SVYRUOJA.
Visos Balkanų valstybės ga

li būt įtrauktos karėn.
Vokietija pasiuntė apie 

3000 kareivių, jūreivių ir o- 
ficierių į Turkiją, kad su
tvarkyt jos armiją ir sukelt 
ją prieš savo priešus. Jei 
tas nusisektų, tad dabartinė 
karė dar dvigubai pasididin
tų, nes Turkijos karės ap
skelbimas galėtų sukelt 
Graikiją prieš Turkiją, su 
kuria santikiai yra labai 
įtempti, o taipgi ir Italija 
bijodama Turkijos sustiprė
jimo ir pergalės, turėtų stot 
prieš Turkiją. Ruminijos 
valdžia apskelbė, kad ką da
rys Italija, tą patį veiks ir 
Ruminija. Klausimas tik, 
ar Ruminijos padėjimas Ru
sijai ir Italijai bei Francu- 
zijai, Serbijai ir Anglijai 
karėj prieš Austriją ir Vo
kietiją bus širdingas. Mat, 

I Rusija atėmė nuo Rumini- 
] jos Bessarabiją po karei su 
turkais, nežiūrint kad Ru- 

iminija gelbėjo Rusiją. Įsi
kišimas Turkijos beabejo- 
nės įtrauktų ir Bulgariją, 
kuri norėtų atkeršyt Serbi- 

i jai ir Graikijai už paskuti
nės karės skriaudas, o po- 

I draug sukeltų visus moho- 
metonus Anglijos kolionijo
se. nes tokiame atvėjv mu
sulmonų popiežius (Sheik 
ui Islam) beabejonės aps
kelbtų šventąją karę prieš 
krikščionis.

i

i

Bėgdami vokiečiai visur 
palieka užnuodintą maistą. 
Rusų kareiviams įsakyta 
nieko nevalgyt, kas vokie
čių palikta.

‘Anglijon rusų kareiviai esą 
siunčiami per Archangelską

.'aplink Švediją. Ta žinia, 
' sako, labai slepiama, kad vo
kiečiai neišgirstų. Bet atva
žiavę dabar iš Anglijos ame
rikonai pasakoja, kad tas ti-___ ___ f
kra teisybė. Trukiai, sako,1 užilgo užpuls ant Anglijos.

■ bėga iš Edinburgo į Londo- ■ 
' ną dieną ir naktį su rusų ka- 
. reiviais. Iš Londono juos 
i siunčia į Anglijos pakraš
čius, o tenai vėl sodina ant 
laivų ir veža ant karės lau
ko francuzams ir anglams į 
pagalbą. '

Spėjama, kad šitos rusų 
spėkos bus suvienytos su 
belgų ir anglų spėkomis. 
Belgija ir ėis ant Berlino, 
arba užpuls iš užpakalio vo-» 
kiečių armiją, kuri dabar 
veržiasi prie Paryžiaus.

Šiaip ar taip, o vokiečiams 
vistiek gali prisieit blogai.. 
Šita kelių tautų talka prieš, 
vokiečius yra labai panaši į 
aną talką po Žalgiriu, kur 
buvo sunaikinti kryžeiviai.

Kaizeris mūšio lauke.
Pats kaizeris su įpėdiniu 

Fridriku Wilhelmu yra mu-
AUSTRIJOJ LAUKIAMA šio lauke su armija, kuri no

ri užimt Franiuzijos miestą 
Nancv, apie 20 mylių nuo 
Vokietijos rubežiaus. 
Belgijos karalius sužeistas.

Belgų karalius Albertas 
matydamas, kad jo kraštas 
yra išnaikintas vokiečių, 
pats tankiai su karabinu 
rankoj, atsigulęs ant pilvo 
perkase, šaudo į vokiečių ei
les. Sykį važiuodamas au
tomobiliui mūšio laukan jis 
likos nepavojingai sužeistas 
į ranką, kada granata tren
kė į jo automobilių ir jį su
ardė.

DIDELIŲ MŪŠIŲ.
Sumušus austrus pas Lvo

vą ir išardžius jų armijas,] 
Rusija paliko apie 400,000, 
kareivių vyties austrus, o 
apie 800,000 traukia šiau
rės link ant Krakovo, Bres- 
lau ir Poznaniaus, kur ma
noma susitikt su Varšavos 
400,000 armija ir iš Pozna
niaus maršuos ant Berlino.

Iš Berlino turčiai kraustos 
per Daniją Į Švediją ir Nor
vegiją. Rusų generališkas 
štabas tvirtina, kad rusų ka-: 
reiviai jau šiame mėnesy 
maršuos Berline Unter den 
Lindene, kurs yra lygus Pe
trogrado Nevos prospektui.

AUSTRIJA APSKELBĖ 
JAPONIJAI KARŲ.

Kaip tik Japonija apskel
bė karę Vokietijai, Austrija 
tuojaus apskelbė karę Japo
nijai. Abiejų šalių pasiun
tiniai apleido savo vietas ir 
išvažiavo namo. Mūšio tarp] 
japonų ir austrų da nebuvo.

DIEVAS PADEDA SKER
STI ŽMONES.

Kaizeris paskelbė savo 
žmonėms, jog su vokiečių 
kariumene eina Dievas, ku
riam reikią dėkavoti už vi
sas pergales. Vadinas, Die
vas padeda užpuolikams 
skersti ramius žmones.

VOKIEČIAI SUŠAUDĖ 
SAVO LAKŪNĄ.

Londonan telegrafuoja
ma, kad vokiečiai sušaudė 
pagarsėjusį savo orlaivinin- 
ką Hirthą, užtai, kad jis pa
rašė francuzų orlaivininkui 
Garros’ui draugišką laišką. 
Abudu orlaivininkai pirm 
karės buvo geri draugai.
BULGARIJA GATAVA

- EIT SU RUSIJA.
Roma.— Bulgarijos val

džia praneša, kad jei tik Ru
munija atsišauktų nuo ne
utraliteto ir paremtų Rusi
jos pusę, tai tuojaus ir Bul
garija stotų už Rusiją. Tuo
met visi Balkanai, išskyrus 
Turkiją, išeitų prieš vokie
čius.

ITALIJA RUOŠLASI 
KARĖN.t

Austrija ir Vokietija vi
saip kalbino Italiją, kad ji 
eitų jiems pagalbon, ir siū
lė jai užtai didelius žemės 
plotus Afrikoj. Bet nieko 
iš to neišeina. Italijos žmo
nės labai priešingi Austri
jai, o simpatizuoja Francu- 
zijai; jie grasina savo vald
žiai revoliucija, jeigu ji iš
drįstų eit už Austriją arba 
Vokietiją. Todėl Italija ren
giasi prieš Austriją ir Vo
kietiją. Sakoma, kad už są- 
vaitės Italijos kariumenė 
bus jau Austrijoj.

RUSAI PAĖMĖ 150 
KANUOLIŲ.

Telegramos sako, kad lai
ke septinių dienų mūšio Ga
licijoj, kur Austrijos kariu
menė likos visiškai sumušta, 
rusai paėmė išviso 150 ka- 
nuolių. Tą žinią patvirtina 
ir Londono ”Times” kores
pondentas.

CARAS STATO 10 MILI
JONŲ KAREIVIŲ.

Iš Peterburgo telegrafuo
jama, kad Rusija turi jau 
10,000,000 kareivių po gink
lu. 5,000,000 jau veikia ant 
karės lauko: 3,000,000 Vo
kietijoj ir 2,000,000 Austri
joj. Jeigu rusai mokėtų 
taip muštis, kaip vokiečiai, 
tai jie vieni sumuštų Vokie
tiją su Austrija.

NETIESA, KAD SUĖMĖ 
70.000 RUSŲ.

Pereitoj savaitėj buvo pa- 
sklydęs gandas, buk vokie
čiai suėmė 70,000 rusų. Da
bar rusų valdžia praneša, 
kad tas netiesa; tečiaus ji 
prisipažįsta, kad ties Oste- 
rode vokiečiai rusus apga
lėjo ir kad tik dėlto nereikė
jo bėgti, kad jiems tuoj pri
buvo pagalba. Rusai taipgi 
prisipažįsta, kad su vokie
čiais muštis daug sunkiau, 
negu su japonais.

KARALIAUČIUS DA NE
PAIMTAS.

Iš Peterburgo praneša, 
kad vieną naktį Karaliau
čiaus garnizonas išėjo iš tvir 
tovės ir bandė prasilaužti 
per rusų apgulimų liniją, 
bet buvo atmuštas. Tai tas 
parodo, kad Karaliaučiaus 
da nepaėmė.

Londonas.— Atvažiavę į 
Harwichą Anglijos pirmi
ninkai tvirtina, kad musiję 
prie Heligolando anglų lai
vynas iš viso nuskandino 11 
vokiečių laivų.

Z



KELEIVIS

I FRANCUZIJOS SOCIJA- 
LISTAI — GERAS 

PAVIZDIS.
Socijalistai visuomet prie

šingi karėms ir patriotiz
mui, bet tas nereiškia, kad. 
jie neapkenčia savo šalies ir' 
nori jai blogo. Jie visuomet 
sako, kad jeigu ant musų' 
šalies kas užpultų, mes vi-1 
suomet ginsimės. Francu- 
zijos socijalistai taip ir pasi
elgė. Jie buvo priešingi ka
rei ir priešingi trimetinei 
kariumenės tarnystei, už: 

i kurią taip agitavo buržuazi-| 
niai patriotai. Bet kada 
Vokietija dabar ant Fran- 
euzijos užpuolė ir kada ša
lis atsidūrė pavojuje, visa 
buržuaziška ministerija re
zignavo. Šalis paliko be 
valdžios. Ot, kaip pasielgė 
patriotai, kurie visuomet rė
kia, kad socijalistai yra sa-! 
vo šalies priešai. Bet soči-Į 
jalistai dabar pasirodė tik-' 
rais savo šalies apgynėjais. 
Jie tuojaus užėmė pabėgu
sių patriotų vietų Francuzi- 
jos kabinete ir išleido atsi-j 
šaukimą, kad kiekvienas 
darbininkas stotų ginti sa
vo žemę ir laisvę nuo gre-j 
siančio despotizmo.

Vokiečiai protestuoja.
Pereitoj nedėlioj Faneuil 

salėj buvo Amerikos Vokie- 
čių Susivienijimo suvažiavi- 

I mas, kad nušvietus dabarti- 
1 nį karės stovį iš vokiečių pu
sės. Suvažiavimas stengėsi 
išteisinti Vokietiją ir išnešė 
protestą prieš anglų spau
dą, kam ši užtaria francu- 

1 žus, belgus, anglus ir kitus 
vokiečių priešus, o vokiečius 
visuomet apkaltina.

Tečiaus toks protestas iš 
vokiečių pusės nė kiek ne- 

I permainys visuomenės nuo- 
• monės nė laikraščių užuo
jautos savo pusėn nepa
trauks. Visos Amerikos vo
kiečiai protestuoja, bet ne
apykanta prieš Vokietiją 
vis auga ir auga. Visi žino, 
kad ji sukėlė visos Europos 
karę, visi žino, kad ji užpuo- 

ilė ant ramios Belgijos, su- 
i degino miestus, sunaikino 
i laukus ir tūkstančius iš- 
! skerdė nekaltų žmonių.

SERBIJOJ KRITO 10,000 
AUSTRŲ.

Niš.— Devynių dienų mu
siję tarp serbų ir ir austrų 
prie upės Save austrų užmu
šta 10,000, o sužeista 20,000 
suviršum. Tai buvęs kruvi- 
niausis mušis Balkanų isto
rijoj. Šimtai lavonų dabar 
plaukia Save upe į Dunojų. 
Spėjama, kad likusieji aus
trų armijos kareiviai pasi
duos.

$1,125,000 beturčiams šelpti.
Kilus karei, kiekviena ša

lis pradėjo rupinties betur
čių šelpimu, matomai bijo
dama, kad tie vargo pris
pausti nepakeltų revoliuci
jos. Taip va Austrijos val
džia apskelbė persergėjimą, 

I kad biznieriai nepakeltų 
kainos ant valgomųjų daik
tų, ketindama pabrangimo 
kaltininkus sunkiai bausti. 
Anglijoj gi pradėta rinkti 
aukas beturčių šeimynoms 

į šelpti. Pirmą dieną surink- 
i ta $1,125,000. Fabrikantas 
George Coats vienas paau
kavo $250,000; bankininkas 
Rotšildas išmetė $50,000.

RUSAI NUSKANDINO 
VOKIEČIŲ LAIVĄ.

Iš Peterburgo telegrafuo
ja: Ketvergo rytą, 27 rug- 
piučio, kaip tik išsisklaidė 
migla, rusų skraiduoliai pa- 
tėmijo Finų užtakoj, netoli 
nuo Peterburgo, nepažįsta
mą laivą. Pasirodė, kad tai 
vokiečių skraiduolis ”Mag- 
deburg.” Rusų skraiduoliai 
tuojau pradėjo šaudyt. Vo
kiečių laivas taipgi šūviais 
atsakė, bet gerai pataikyta 
rusų bomba pagimdė ant vo
kiečių laivo eksplioziją ir 
suardė jį, keliatas oficierių 
ir jūreivių paimta nelaisvėn.

EUROPOJ BADAS.
Kaip telegramos prane

ša, daugelije Europos vietų, 
o ypač Austrijoj, prasideda 
jau badas. Iš Amsterdamo 
ateina žinios, kad tenai pri
truko jau miltų; duoną kepa 
iš bulvių.

džio žmonės subatos vakare, 
5 vai.

Aš Juozapatas Damurka 
j atsiliepiu pas Tamstą pasku- 
i tinį kartą, nes nebeturiu no
diejos bepalikti čionai. Aš 
vienais metais buvau senes
nis tai da mane paliko tam 
kartui iki utarninko, bet sa
ko, kad ims antru atveju... 
Sudiev mielasai Juozeli dau
giau nebskaitysi mano laiš
kų.

Dar primenu, kad Tams
tos brolis Pranciškas, švoge_ 
ris Jurgis Zuba jau išvaryti 
vainon.

Mes palikome didelėj bie- 
dnystėj. Visus gyvulius mu
sų: karves, avis, kiaules, tu
rime vežti tuojaus į selcką, 
iš ten varys prie artimojo 
gelžkelio ir išvežš Žalnie
riams maistui. Sako mokės 
valdžia, bet negalima nieko 
žinoti. Grudus taip-pat iš
vežė. Į turgų nieko nebeva- 
lia vežti. Einame kasdien 
po 6 žmones pėsčius ir vie
nas raitas saugoti prie tele
grafo, kad nenupiautų dra- 
tų.

Mes negalim aprašyti, kas 
pas mumis dedas. Visoj Lie
tuvoj yra ašarų pakalnė at
sidariusi.

Visos aludinės ir monopo
liai uždaryti. Visi į vainą 
važiuoja cistom galvom. Mo- 
sėdyj teka upeliai ašarų. 
Verkia pačios vyrų, vyrai 
pačių, vaikai tėvų, tėvai vai
kų, seseris brolių ir 1.1. Gir
dime, kad jau prasidėjo Vai
na Paprūsėj, mumis sumy
nios su kojomis.

Dar primenu, kad aš pini
gus 20 rub. ir 2 kap. apturė
jau, taipgi ir gazietos "Ke
leivio” du numeriu. Ačiū už 
viską labai ir sakau sudiev.

Tamstos prietelka 
Kastancija.”

PHILADELPHIA — 
šundaktarių lizdas.

Vienas skaitytojų mums 
prisiuntė glėbį laiškų rašy
tų tūlos Philadelphijos klini
kos. Mat, tie stebuklingie
ji gydytojai sužinojo jo ad
resą iš laikraštinių apgarsi
nimų ir ėmė siųst* laiškus 
girdami savo apgavingą gy
dymą. Ir ko ten tuose laiš
kuose nėra! Ten ir žmonių 
padėkos laiškai už išgydy
mą ir mokslininkų nuomo
nės apie sveikatą ir įvairus 
klausimai apie ligas, kurius 
įsiskaitęs ir sveikiausis žmo
gus turės prisipažinti save 
ligoniu. Jei kurie skaityto
jų gautų panašius humbuki- 
škus laiškus, lai žino, kad tai 
sliekas ant meškerios.

na ką kapitalistai viską pa 
brangino, da ir valdžiai rei 
kės mokėt.

Į mėnesi New Yorke suvaži
nėta 53 žmonės.

Sulyg National Highvvay 
Protective Society raporto, 
per praėjusį mėnesį New- 
Yorke žuvo 53 žmonės vien 
tik po vežimų ratais. Auto
mobiliai užmušė 29 žmones, 
arkliniai vežimai 13, gatve- 
kariai 11.

Pasirodo, kad girtų kapi
talistų automobiliai užmu

ša du syk daugiau žmonių, 
negu darbo vežimai.

I

PAJIEŠKAU. DARBO
Esu apsipažinęs su bučernės dar

bais, trejis metus dirbęs bučernėj 
Kam reikalingas toks darbininkas, 
meldžiu atsišauktišie.tžciųio tPJe. 
meldžiu kreiptis šiuo adres:

Kazimieras Kiceina,
227 First str, .. Elizabeth, N. J.

PARSIDUODA. GROSERNr

Didelis ir puikus štoras parsiduo
da pigiai iš priežasties savininko už
siėmimo kičam bi'.nije, arba gal atsi
rasiu kurs nori ut partneriu; labai 
ge.a pr ga lietuviui, nes vieta apgy
venta lietuviais ir lenkais, daugumai 
anglą I oštrmienu perka ”cash” taip 
kad Fe'ei ia n* knygučių išdavinė
ti. Kreipkitės tucjaus pas:

.’ ee. Sinkievich,
304 — Crd s!r, So. Boston, Mass.

DRAUGYSTĖ ŠV. PETRO Na. 1 
Tawn of Lake, Chicago, UL

Valdyba.
Pirmininkas — Steponas Morkūnai, 

1645 W. 47th st., Chicago, UL 
Pagelbininkas — Konstantas IoraUa» 

4600 S. Paulina st, Chicago, UL 
Prot. raštininkas — K. A. čiapaš, 

1736 W. 47th str, Chicago, UL 
Finansų raštininkas—P. Pivarona% 
4503 S. Hermitage avė, Chicago, tt 
Kasierius — A. Blinstrupis,

4501 Hermitage avė, Chicago, UL 
Susirinkimai būna kas antrą 

deldienį kiekvieno mėnesio 1 vaL po 
pietų bažnytinėj svetainėj, šv. Petro 
neprigulmingos parapijos, 4538—4* 
So. Marshfield avė, Chicago, IIL

1$ AMERIKOS.

Laiškas iš 
Lietuvos.

KAIZERIS PARDUODA 
SAVO MEDALIUS.

Iš Kopenhageno ateina 
žinių, kad Vokietijos kaize
ris ir visi augštesni valdi
ninkai nutarė parduot visus 
savo medalius ir kryžius, 
kuriais jie buvo apdovanoti 
Rusijos caro arba Anglijos 
karaliaus. Pinigai už par
duotus ordenus bus atiduoti 
Raudonojo Kryžiaus fon
dui.

Rusų caras iš savo pusės 
atėmė kaizeriui garbės pul
kininko titulą, kurį jam pir
ma buvo suteikęs, ir taip 
pat uždraudė nešioti savo

Vyrai nuo 20 iki 44 metų vi
si karėj. Gyvuliai ir ja
vai išvežti kariumenei 

_ maistui.
Iš visos Kauno gub. žmonės 

išgabenti. Po visą Lie
tuvą girdėti verksmas 

ir vaitojimai.
Musų skaitytojas Juozas 

Šamonskis iš Montreal, Ca- 
nada, prisiuntė, mums laiš
ką gautą iš Lietuvos, Mosė
džio par., Telšių pav., nuo 
savo žmonos Kast. Šamons- 
kienės.

Laiškas rašytas pačioje 
karės pradžioje. Išsiųstas 
iš Lietuvos rugpiučio 1 d., 
sulyg naujojo kalendoriaus. 
Į Ameriką atėjo rugsėjo 4 d. 
Laiškas atėjo atidarytas, 
ant koperto primušta raudo
na antspauda „vskryto voje- 
nnoj cenzūroj.”

pat uząrauae nesiou savo Dedame jį ištisą, tik pra- 
oficienams gautus iš kaize- ieisdami pradžią, netaisome 
no medalius, uniformas ir dagį nė kalbos, tik pataiso
te. Nieko vokiško. me rašybą:

VOKIEČIŲ KRAUTUVĖS 
PARYŽIUJE IŠDRAS

KYTOS.
Viena amerikietė, gyve

nanti Paryžiuje, rašo sa
vo draugams: „Paryžius 
dabar visai netas miestas. 
Visi teatrai uždaryti, hote- 
liai uždaryti. Krautuvės 
taipgi išparduoda savo ta
voms ir užsidaro. Visi vy
rai iki 48 metų išėjo karėn. 
Pienius, ką pristatydavo 
mums pieną, išvažiavo, mu
sų daktaras išvažiavo; vy
ras, ką pristatydavo anglį, 
sakė išvažiuojąs šį rytų; 
musų skalbėja taipgi atsis
veikino su savo vyru. Žmo
nės baisiai nekenčia vokie
čių. Minios išdraskė jau vi
sas vokiečių krautuves, iš
daužė langus, išmetė tavo
ms ir sunaikino.”

„Mieliausis ir brangiausis 
Juozapėli!

Linkiu Tamstai geros svei
katos prašydama Dievą var
gti vienam atskirtam, 
jau nebeturim nodiejos be
susitikti šioje ašarų pakal
nėje. Musų karalius pradė
jo vainą su Prusu ir išvarė 
į vainą visus zapasnuosius, 
kurie yra buvę Žalnieriais, o 
raudonbiliečius arba ratnin- 
kus nuo 5 m. ir tuos zapas
nuosius, kurie neturi dau
giau 44 metų, tuos jau senai 
pristatė į vainą.

Dar to mes nebuvom regė
ję pasaulyj, kas atsitiko pas 
mus 18 ir 19 d. liepos, po 
musų kalendorium.

Petnyčios rytą atnešė te
legramą į Mosėdį, kad butų 
gatavi visi arkliai ir žmonės 
važiuoti į vainą. Visa Kau
no gub. išvažiavo ir Mosė-

STREIKAI COLORADOJ 
IR MONTANOJ.

Colorados streikai vis dar 
tebesitęsia. Kompanijos lai
ko visas kasyklas apstačiu- 
sios pasamdytais detekti- 
vais-šnipais, ir kasyklos yra 
pripildytos streiklaužių. 
Streikuojantiejie darbinin
kai ir jų šeimynos gyvefta 
kalnuose, paprastose landy
nėse ir šėtrose ir kenčia di
delį vargą ir badą. Kompa
nijos taipgi turi didelius 
nuostolius dėl suimčių ir už
laikymo šnipų ir neatsakan
čių "darbininkų. Preziden
tas Wilsonas ir darbo minis
tras Wilsonas atsišaukė į 
visas kompanijas r Suvieny
tų Angliakasių uniją, kuri 
veda streiką, kad sueitų į 
krūvą, o juodu mėginsią su
taikyti. Net išlygas pada
vė, bet jos yra aiškiai prie
lankios kompanijom, nes 
pasakyta yra, jog tų darbi
ninkų, „kurie prasižengė 
prieš įstatymus,” kompani
jos nereikalauja priimt. To
kiais yra beveik visi strei- 
kieriai, nes įstatymai buvo 
kompanijų padaryti ir prieš 
juos neprasižengt darbinin
kams buvo beveik negalima.

Butte, Montanoj, riaušės 
tebesitęsia. Milicija užėmė 
civiliškos valdžios vietas ir 
pastatė vieną iš oficierių už 
oficiališką cenzorių, kuris 
savo darbą pradėjo nuo to, 
kad sulaikė išleidinėjimą 
vietinio sąvaitraščio, kurio 
redaktorium yra Bute mies
to majoras.
BUTTEJ KARĖS PADĖJI

MAS.
Buttej, Montanos valsti

joj, kur nelabai senai I. W. 
W. nariai išardė Vakarinės 
Angliakasių Unijos salę ir 
ofisą, dabar apskelbta karės 
padėjimas. Rugsėjo 3d. trįs 
I. W.W. nariai, kurie buvo 
areštuoti už minėtos salės 
išgriovimą, likos nuteisti po 
$100.00, bet tą bausmę jiems 
dovanoja jeigu į 12 valandų 
jie apleis tą miestą.

’ RIAUŠĖS ANT LAIVO.
Užmušta 50 pasažierių ir 

3 jūreiviai.
Atėjęs iš pietų Amerikos 

. laivas ”Sao Pali” atvežė ši
tokių žinių. Iš Argentinos 
išplaukė andai į Hamburgą 
vokiečių laivas su žmonė
mis. Už poros dienų ant jū
rių laivas gavo bevieliu tele
grafu pranešimą, kad grižtų 
atgal, nes prasidėjo karė. 
Laivas sugrįžo į Permambu- 
cio uostą ir užleido įkąrą. 
Bet 3-čios klasės pasažieriai, 
kurie susidėjo daugiausia iš 
ispanų ir italų, nepatikėjo 
žiniai apie karę ir pradėjo 
bruzdėti. Tuomet laivo mė
sininkas, diktas vokietys, 
pradėjo su jurininkais mai
štą malšinti, bet jis pirmuti
nis buvo užmuštas. Tas bu
vo ženklu į visuotiną mūšį, 
kuriame užmušta 50 pasa
žierių ir 3 jurininkai. Ju
rininkai šaudė sukilusius pa- 
sažierius iš revolverių. Pa
skui ant laivo pašaukta poli
cija, kuri taipgi šaudė į būrį. 
Daug žmonių šoko nuo lai
vo į jūres ir prigėrė. *
$100,000,000 MOKESČIŲ. 

Amerikos žmonės turės už
mokėti.

Iš priežasties Europos ka
rės Amerikos darbininkai 
turės užmokėti 100 milijonų 
dolerių mokesčių į valsty

bės iždą. Tie pinigai reika
lingi valdininkų algoms, ka
riumenei ir t.t. Pirma val
džia juos surinkdavo iš mui
tų, bet karės dėlei iš Euro
pos nieko neįvežama ir nėra 
muitų. Todėl prezidentas 
pereitoj sąvaitėj pareikalavo 
iš kongreso, kad šis surastų 
būdą surinkti tiems pini
gams iš gyventojų. Nega-

Paj ieškojimai
Pajieškau vyro Juozo Valtierio, 30 

metų senumo; Paeina iš kaimo Balta- 
šiškių, Liškavos par, Suvalkų gub. 
Juodų plaukų, balto veido, du kaires 
pusės viršutiniai dantys auksiniai, a- 
pi 5 pėdus augščio, lieso liemens, ^30 

I gegužio šių metų paliko mane nėščia 
I ir tris vaikus, vyriausia mergaitė 13 
metų berniukas 5 ir jauniausia mer- 

| gaitė 3. Išbėgo kaip girdėti su mer
ga. Kas apie jį praneš, gaus dovanų 
$5.00 (38)

Morta Valtierienė,
101 Oak str, Lawrence, Mass.

PARSIDUODA SALIUNAS.
Labai geroj vietoj apgyventoj lie

tuviais ir lenkais. Biznis išdirbtas ei
na gerai. Kreipkitės:

Vladas Leščinskas,
196 New Y’ork avė, Newark, N. J.

KRIAUČIŠKA DIRBTUVĖ
Visai pigiai. Atsakančioj vietoj, 

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

JOHN RADO,
251 */2 E. Main st, Amsterdam, N. Y.

PARSIDUODA KEPTUVĖ
Gerai įtaisyta, biznis vedamas per 

9 metus. Apgyventa lietuviais ir len- 
kata. Platesnių žinių klauskit. (37) 

J. ŽEIMYS
23) River str, HaverhilL Mass.

TĖVYNĖS MYLĖTOJŲ No. 1 

Town of Lake, Chicago, IIL

Tėvynės Mylėtojų Draugystės No 1 
ant Town of Lake, Chicago, IIL —i» 
sirinkimai atsibuna kiekvieną pirmą 
nedeldienį mėnesio 12 vai. dieną, A. 
J. Bieržynskio Salėj, kampas 4* lt 
Paulina sts.

Valdyba.

Prezidenas A. J. Bieržynskis,
4600 S. Paulina st, Chicago, UL 

Vice- prez — F. A. Misius,
5235 S. Bishoff st, Chicago, UL 

Prot. raš. — K. A. Čiapas,
1736 W. 47th st, Chicago, DL 

Turtų rašt. — A. J. Kareiva,
1805 W. 46th st, Chicago, UL 

Kasierius K. K. Strzyneckis,
4612 S. Ashland avė, Chicago, UL 

Užžiurėtojas org. Mataušas Silkattfau
3446 S. Emerald avė, Chicago, IIL

I ‘‘Keleivio” skaitytojus.
Kurių pre-

Pajieškau Petro Prunskos. Meldžiu 

(37) 

Dekalb, III.

atsišaukt šiuo adresu:
Bronis Sadauskas,

611 Lincoln str,

Pajieškau Antano Lukošiaus, _ gy
veno Cambridge, Mass. 9 Birželio 

I (June) išvažiavo į mainas ir nuo to 
i laiko jokios žinios nuo jo negaunam. 
■ Aš jo moteris likau su 4 metų mergai- 
i te ir malonei meldžiam kas apie jį ką 
; nors žino pranešti, nes esam dideliam 
I nusiminime. (38)

Vincenta Lukošienė
36 Astings str, Cambridge, Mass.

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 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 Suvienytom 
Valstijom. Platesnių žinių dėlei krei
pkitės šiuo adresu: (37)

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

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 malones pranešti 
šiuo adresu: (37)

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

PRANEŠU visiems draugams, kad 
pasisaugotumet Antano Taraškaus, 
jis paeina iš Kauno gub, Šiaulių pav. 
Triškių miestelio. Pirmiaus gyVeno 
Philadelphia, Pa. jo tėvas ir brolis 
taipgi gyveno Philadelphijoj. Jis 
paskiaus buvoNew Yorke ir dabar 
nekuri laiką gyvendamas Bostone nu
skriaudęs manę ant 550.00 prasišali
no. Kas toki žinotumėt, meidžiu pra
nešti: (39)

Aloiz Markvedis,
135 Broadway So. Boston, Mass.

DRAUGIJŲ ATIDAI.
Mes išdirbame 

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

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

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

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

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.

LIETUVIŲ DRAUGUOS, 
KURIOS TURI 

„KELEIVĮ” Už ORGANĄ
LIETUV. MOKSLO DRAUGYSTE 

Pitsburgh, Pa.

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

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

Su pagarba,
”Kel.” Administracija.

APSISAUGOKITE nuo Franciš- 
kaus Šimkevičiaus, 20 m. senumo, 
juodai garbiniuotų plaukų, per vidu
ti persirti, kuprotos nosies, apie 5 pe- 
dx ir 10 colių aukščio, iš paniūrų žiu
ri; paeina iš Liukligienų kaimi, Su
valkų gub. Paėmęs 5140.00 ir auk
sini laikrodėli prasišalino 24 Augus
to š. m. Kas sugaus arba praneš, 
gaus 815.00 dovanų.

Juozas Alyta,
363 Millburry str, Worcester, Mass.

REIKALINGA AGENTŲ
Pardavinėjimui Drukuojamų Maši

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

K. A. MALIAUSKAS,
687 Third Avė, Brooklyn, N. Y.
MOKYKLA ANGLIŠKOS 

KALBOS.
Mokina dienomis ir vakarais, kurie 

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

WAITCHES BROS-, (39) 
1741 W. 47th St., Chicago, I1L

LIET. NEPRIGULM. KLUBAS. 

Chicago, IIL

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

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

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

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

Kasierius — Vincas Puplauskas,
922 — 35th place, Chicago, UL 

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

je, po No. 3149 S. Halsted st. Meti
nis susirinkimas pripuola sausio mė- 
nesij. Bertaniniai: Balandžio ir Spa

lių mėn. Pusmetinis Liepos mėn.

Jeigu dane, 
tai skubėk!
Visose liiios&se 
Valandos®

ALNOJI
Jaunoji 
Lietuva

Vienintelis savo rūšies 64 puslapių
Iliustruotas mėnesinis Lietuvių laikraštis.

Jame dedama geriausi moks
liniai straipsniai ir geriausios apysakos.

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

Kaina metams $3.00; pusti 
metų $1.50; vienas numeris 25t

Užsisakyk tuojau*: 

“JAUNOJI LIETUVA” 
4611 S. Paulina St. Chicago, III.

LIET. PASILINKS.-DRAUGI4YA* 

KLIUBAS. 

Indiana Harbor, Ind.

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

Vice prezid. — Pr. Andrijauskis,

2120 —137th st, Ind. Harbor, Iat. 
Prot. Rašt. — B. R. Yasulis, 
2113—137 st, Indiana Harbor, Iad> 

K ierius — Antanas Mikalocz,
2112—137 st, Indiana Harbor, Ia*. 

Turtų rašt— Pranas Budis,
Room 22 Palace Hotel,

, , Indiana Harbor, Iad.
Maršalka — Konstantinas Baltunlą, 
3525 Deodar st, Indiana Harbor, Iad.

Susirinkimai atsibuna nedėliotais 

po 15-to kožną mėnesį 1-mą valaad* 

po pieų, Tony Mikalocz salėje, 
2112 137th st, Indiana Harbor, IadL

PALAIMINTOS LIETUVOS DR-Tft 

Chicago, IIL

Valdyba.
Prezidenas — Ed. Čepulis, 

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

1916 Canalport avė, Chicago, UL
Protokolų rašt. — K. Meškauskas, 

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

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

1916 Canalport avė, Chicago, UL

TAUT. LIET. DR-STĖ ŠVIESOS 
ŽVAIGŽDĖ No. 1. 

Town of lakė, Chicago, IIL

Susirinkimai atsibuna kiekrlaa* 
antrą nedeldienį mėnesio CiprijoM 

Zotorskio Salėj, 4512 S. Wood ste.

Valdyba.

Prezidentas — Augustas Barčiua, 
5235 Bishop st, Chicago, UL 

Vice-prez.— Jonas Wasilkewiczo, 
4342 Paulina st., Chicago*HL 

Organo užžiurėtojas — Protok. Hkfe 
tininkas Vlad. Szarka,

4508 S. Wood st., Chicago. UL 
Kasierius — Kaz. K. Strzyneclaa, 

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

J. MA.THTJS 
Geriausias Lietuvio 

SALONAS IR RESTAURACIJA 
Sveiki geriausios rųšies girfaM 
ir užkandžiai. Patarnavimas 
lankus. Parankiausia liotuvtu— 

užeiga.

J. MATHUS
344 Broadway, So. Boston. M—

POEZIOS KNYGA?

Tas IlSdį
Ateis, kai sus
Užjaus sfcė&aų, aaJis suetą

Pakils siitis netikėta.
Atgims noras, veikt, kovoti, 
Reik tik kartais pasvajoti.
Graži, didelė, arti pustrečio šimto 

_ puslapių, su paveikslais, eilių knyga: ■

Nes turintis 
t?i» knyft 
Tarės smag| 
Užsiėmimą.

puslapių, su paveikslais, eilių knyga:------
Ta pati knyga gražiais kietais 1 
audeklo, auksuotais apdarais: v * •

Gaunama

“KELEIVIO” KNYGYNE
28 Broadwav, So. Boston, Mass
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noriu su Tamsta 
kaikurius

Kaize- 
kaize- 

paliepė 
Prisikišęs pašnibždėjo

Laiškai iš Karės lauko. 
III.

Brandenburg, rugsėjo 
"Keleivio” redakcijai. Bostone.

Nuo žaibo telegramų agentū
ros, "Keleivio” skyriaus Berly. 
ne (vienintelės agentūros, kuri 
ant viso pasaulio cenzūros švil
pia) sužinojau, jog prieš iškilant 
Berlyne revoliucijos gaisrui kai
zeris Vylius išpleškėjo net 
Branderburgan. kur tuom tar
pu da nėra pavojaus, nes vieti
nė Brandenburgo kariumenė da 
kol kas jam ištikima. Be to su
žinojau. jog iki šiol kaizeris di
džiuojasi gera sveikata ir jeigu 
neužilgo neišsikraustys į ten, 
kur net-gi pipirai neauga, tai 
greit bus už kojų pakartas. Te- 
čiau visgi verta aplankyt jį ir 
sužinot apie tulus jo kariškuo
sius užmanymus.

Aprūpintas indėliu, kurį man 
pagamino mano teta N. (sena 
socijalistų prietelka. truputį 
mylinti kunigus ir nuolat tvir
tinanti, jog "Darvinas pasakęs, 
kad žmogus dusios neturi, o tik 
elektrą.” bet tas neteisybė, nes 
žmogus turi nemirtiną dūšią), 
prisidėjęs gerų lietuviškų deš
rų ir kumpių, apleidžiau Kauną 
ir durniau vokiečių kaizerio nau- 
jon gyvenimo vieton.

Skristi prisėjo per baisiąsias 
mušiu vietas, bijodamas, kad 
nezapterėtų vokiška kulipka 
pilvam arba kas aršiausia ne
peršautų mano orlaivio, pasikė
liau augštai už debesių. Iš ten 
jau žemės nebegalėjau matyt— 
durniau liuosai, kaip žaibas pa
dange.

Smarkus skridimas mane tru
putį apsvaigino ir aš pradėjau 
snaust... Besnausdamas girdžiu 
iš žemės balsą: "Hoch der Kai- 
ser!” šniokštimą alaus, skambė
jimą stiklų ir vokišką melodiją 
”Wacht am Rhein” ir "Deutsch- 
land ueber alles, jį šūkaujančią 
užkimusiais nuo alaus balsais.

— Argi jau butų Branderbur- 
gas?— klausiu pats savęs. — 
Hm, tai butų greit. Juk tik 4 
valandas aš teskridam

Nusileidžiu žemiau. Taip.' 
tai Brandenburgas, Berlynas 
liko jau toli užpakalyj.

Už poros minučių buvau 
žemėj ir j ieškojau kaizerio 
mų. Tik girdžiu, kažinkas 
suko ir ėmė traškėt, lyg 
kad kaulą graužtų, 
kaizeris su savo 
jenerolais ir adjutantais išvir
to kuliais iš vidaus savo rūmų 
ir pradėjo bėgti aplink namą. 
Dabar aš supratau iš kur tas 
traškėjimas,— tai kaizeris bė
giodamas taip smarkiai griežia 
dantimis.

— Sveikas — sakau, kuomet 
kaizeris prisiartino arčiau prie 
gatvės.

Vylius sustenėjo, pakramtė 
uostus ir atsisukęs prie manęs 
murmtelėjo:

— Was?
— Sveikas — vėl pasakiau.
— Sveikas?... Was ist das: 

sveikas — suriko piktai.
— Sveikas, tai yra sveikas, 

vokiškai-gi bus "Gut Morgen”— 
sakau juokdamas.

— Sprechen šie Deutsch —• 
klausia kaizeris.

— Po paralių. Sunku man, 
kaip jaunamartei gimdyti. Lie
tuviškai už tai man eina, kaip 
pa taukuota.

— Oh, ja ja!, 
zeris, sušvelninęs savo susuktą 
fizionomiją.— Sind šie Lithau- 
er? Ich biski kalpa lietuviš
kai... Ich myliu lietuvis — la
bai — diteliai myliu!... Ich ir

KELEIVIS

lietuviškai moka...
— Oho — sušukau nusistebė

jęs — iš kur-gi pas tamstą toji 
netikėta velniška meilė prie lie
tuvių atsirado?

— Aš jau senai... senai lietu
vius mylėjo... Aš, mein lieber 
Herr, Herr...

— Velnių Ponaitis — atsa
kiau — "Keleivio” redaktorius.

— Vėl... Vėl... Velniupnaitis? 
— ištarė Vylius, palaužęs tru
puti savo liežiuvi — redakto
rius "Kaleivo?”

— "Keleivio.”
— Ka... ke... Keleivo? Fein! 

grasu lietuviška kalpa!.. 
lietuviška kalpa myliu !..

— Eee... Prūsų lietuviai 
rai žino kaip tu juos myli!

— Ja, ja lieber Velniupnai
tis... Aš melžia Velniupnaitis i 
mano namas.

— Labai malonu, priimu pa
kvietimą. nes 
pakalbėt apie 
kus.

Įėjome mes 
ris supažindino mane su 
riene. tamams-gi savo 
išeit.
kažin ką kaizerienei ausin, nu
sišypsojo, paplojo jei per petį 
ir toji taippat nusišypsojusi išė
jo. Atsisėdome i šilkini divo- 
ną.

— Kaip sekasi kariauti? — 
paklausiau kaizerio.

Ant tų žodžių kaizeris vėl ne
žmoniškai ėmė dantimis griežt 
ir bėgiot po kambarį.

— Donnenvetter!— suriko. 
Iki šiol mano žalniera jau turi 
put sena vokiškam mieste Pary
žius ir -visa Francija užkariaut, 
o jie verfluchten. tik vakar Prū
selį tepaėmė ir iš Belgijos nega
li išlyst!... — Donnervetter! 
Kaip aš tik tą pasimenu, tai 
man kalva damlieck!

Nežinau, ar greit butų kaize
ris nurimęs, nes vis ėjo piktyn. 
bet čia kaizerienė įnešė du dide- • 
liu ąsočiu alaus ir gabalą laši
nių ir šviežių tebegaruojančių 
krengelių. Kaizeris pamatęs 
apsilaižė ir jau suvis nusirami
nęs sako:

— Bitte Herr Velniupnaitis!
— Fein knedle. kaizerienė pati 
juos iškepta, išsigersime biero.

Nuo alaus aš atsisakiau, dė
lei ko kaizeris labai nusiminė, 
bet prisikrausčiau prie krenge
lių, nes buvau gerokai išalkęs ir 
užklausiau:

— Pasakyk man Tamsta, 
kam Tamsta surengei tas visas 
skerdynes ?

— Kam... Mein lieber Hen 
Velniupnaitis!... Dėlto, kat ap
šviesti ir kultūrinti barparišką 
Belgiją ir Francuziją. kat įves
ti ten vokišką kultūrą, kat iš- 
vyt kvailius francuzus iš jų že
me ir atiduot ją prūsams. —

—Cha... cha... cha!...— ėmiatT 
balsiai juokties.— Gerus užma
nymus Tamsta turi, ale tas vis
kas per niek, nes neužilgo visoj 
Vokietijoj bus revoliucija.

— Revoliution? Oho. dabar 
ramu. Jei kurie kels maištą, aš 
paliepsiu juos iššaudyt.

— Taip, bet jeigu iki to laiko 
tavęs revoliucijonieriai nepa
kars!

— Was? Mane pakars?!
— Taip, tokis bus tavo galas, 

budeli tūkstantinių žmonių mi
nių, kaltininke bado, ligų ir vi
so pasaulio nelaimių... Jau mes 
socijalistai pasirūpinsime, kad 
tavo išdykusiam sauvaliavimui 
butų pabaiga!!!...

— Mein Gott! Sozialist! — 
suriko nesavu balsu kaizeris ir 
vėl ėmė dantimis griežt. bet 
jau bėgiot nebegalėjo, o krito 
čia pat ant grindų ir stenėjo.

Aš tuom tarpu sprukau pro 
duris ir ėjau pasižiūrėt miesto.

Ilgu man čia, rytoj keliausiu 
toliau.

Bukit sveiki!
Jūsų Velnių Ponaitis.

Oficierius pamatęs ėmė šau
kti: ”Čto ty žyd, 
kis ant krutinės, 
vysies priešą, kad 
i krutinę.

Žydelis
dije. kaip aš ji vysies, tai aš 
nebijoj, bet. kaip aš bėgsi 
nuo jo. tai jis man neišais i 
užpakali. Šol. Miser.

— tu dė- 
nes kaip 
neįšautų

blagoro-

Kad nebūty socijalistų, 
tautiečių, nė rymo-kataliky, 
tai su vienu momentu męs 
galėtume nuogi vaikščioti— 
pasakė ,.Laisvosios Minties” 
redaktorius, visai užsimiršęs, 
kad indijonai liuosi nuo virš- 
minėty partijų. Karžygis.

Naujujy galvočių mintįs.
Tegul,,Keleivį” su ..Lais

ve” skaito jų redaktoriai - aš 
jų neskaitau — pasakė La 
Kapryz - Paršelis išvynioda
mas 'pundą savo laikraščio 
„Les Annales dės Nationa- 
lites,” kurį jam primetė 
prancūzai, kaipo šlamštą.

Kada—
Kada negirtas redaktorius 

rašo peržvalgą, tai išeina 
“Ka-ko” pastabos, kurias 
skaitydamas žmogus jautiesi 
esąs saliune ir girdi girtųjų 
besikoliojimus.

Kada nepoetas rašo poezi
ją, tai išeina strazdinės eilės.

Kada nehumoristas rašo 
juokus, tai išeina „Šakė”.

Kada kunigas pradeda pla- 
tint blaivybę, tai kas pane- 
dėlis žydas išneša iš klebo
nijos tuziną tuščiu bonku.

Kada tautininkas užsideda 
saliuną tai išeina girta tauta

Kada tautietis apsiveda 
su tikrąją ruse tai jis prade
da tyrinėt savo kaimynus, 
ar tik nepaeina jie iš žydu.

Kada žmogus dasižino, 
kas yra celė, tai jis tuo jaus 
leidžia kokį nors “Galvočių”, 
kad apskelbus pasauliui mil
žinišką savo mokslą.

Patėmijo Gaidys.

me. Kad sutalpinti visų gir
tuoklių darbus reiktų antrą 
"Keleivį” išleisti, o jį galėtų 
skaityti jei bent patįs gir-1 
tuokliai... nuošalioj vietoj.

Daug mislijančiam.— Tal
piname anksčiau prisiųstą.

Hudsoniečiui.— Nieko y- 
patingo nepasakėte. Ne
tilps.

J. Kapucinui.— Gerai, kad 
veikiate, nes musų visų pa
reiga yra šviesti tamsesnius. 
Smuklių visur pilna. Nedė
sime.

Už lango tupinčiam ir 
šventakupriui.— Skaitykit I 
atsakymą Krivių-Krivai- 
čiui. !

J. čiaparui.— Už žinutę 1 
ačiū, bet jau Įdėjome pirmes- J 
ne.

Spinduliui iš Ridikų.— Už 
žinutę ačiū, bet kadangi til- . _____
po drg. Pakarklio straipsne- U-3Z9Z puotuųjtji auoųdapj, -aJS^įjA g 
lis "Dėlei visuotinojo seimo,’ 
tai nebetalpinsime.

Tik i* P» »paadoe««tr* UmU
DR. F. MATULAIČIOn TEISINGOJ |

F/ISLZIPTlJ
MOTERŲ LYTIŠKOS HIGUENOS 

KN1NGELĖ
Ši kaiatelž svarba perskaityti kiek

vienam. VYRUL MOTEREl ar MERGI- 
NAL Ji visiems Ilgia, naudinga ir žingeidi 
Ji parašyta labai užimančiai Ir gausiai 
paveiksluota. Pnsiųsk SSc trasos ženk
leliais. o tuopos aplaikysi tą žingeidžią 
kningelą. Adresuok:

M. G. VALASKAS
MS lt<—lugtum Avė- Olr—o. HL

Uetuviszkas D-ras M. Ziselman
7 Parmenter St-
Boston, Mase.

Visokias ligas gy 
dau paseknungia- 
usiai. Ateikit ne
šiok pas mane 1 
trepais į viršų tik 
neikit i aptieka: 
mano <1 urve bal
tos arba telefoną 
duok o aS Mesiu.
Ofiso valandos 
Nuo 9 iki 11 ryte 
nuo 1 iki 2 ir 6 iki 
S vakare. Telephone 1967—3 Richmoo*

»
t

SKAITYTOJŲ ATIDAI
Mainydami adreaf, praneškit redakcijai per atviravę, paailaikydaa! 

šemiaut nurodytos tormra. Jeigu kuriama per atviraneparanku pripil
dyk! t t| blank} ir prisiigakit redakcijai. Adraaa} otainyami gaivia vardf pa
rašykit raidė j raidj taip, kaip užrašyta ant tos gatvės kampo, tada išvang- 
aim daug neamagumų ir patįs gausite visada laikraštį.

permainai: adresą 
šašas apkasas:

Pavardė ir vardas................................ . ...........................................

No. Street,

Miestą* ir valstija

NAUJAS ADRKSAS:
Pavardė ir vardas

No. Street

Miestas ir valstija.................................... . ......................................... ........
•

Pasarga: Kiekviena* “Keleivio” skaitytojas eali žinot kada prenumerata 
už laikraštį pasibaidė tėmijant ant adreso raudono sklypelio, kur trale skai
tytojo pavardės yra numeriai. Ant keno adreso stovi numeriai 2S-4, reiškia, 
kad pasibaigia su laikraščio No.28 1914 m. Korių pavardės gale stovi 15-4, 
tų penumeratai šsibaigė su laikr. No.15 ir turi atnaujint ar paprašyt redak
cijos, kad nesulaikytų. Taigi gerbiamieji skaitytojai, atkreipkit atidj ant 
šitų nurodymų ir manydami savo prenumeratą išsibaigusia tuoj atsiliepkite.

Su pagarba “KELEIVIO” Administracija.

Užlaiko geri&usj

Eliu* Vyną, Likierius ir 
kitokius gardžius gėrimus 
o taipgi ir geriausio taba

ko Cigarus.
Meldžiame užeit: o visados rasit* 

gražų patarnavimu.

362 2nd st,,

•PŪKI DOVANA
KNYGA SVEIKATOS bei 
naujausio mokslo ir ką rei
kia daryti apsirgus, raip-pat 
ir kur greit išsigydyti, ly
giai ta knyga

“DAKTARAS’
parodo, kali 
nuo ligtj apsl 
saugoti.

JOHN KLLBOK CAFE
Sveikas gyvas brolau! Seniai ma- 

jau kur nors į kitą mies-

O ne, da 
vis ’.ia pat 
gyvenu, bet 
senis’ tam 
krašte lan- 
kiaus ir ne
randu JONO 
KULBOKO.

O, brolau, 
jau jis persi
kėlė į kitą 
vietą, ana 
ant kampo 
So. 1-mos ir 
Wythe avė. 

Oabar jis ten įtaisė visokius paran- 
iumus ir gražius kambarius nakvy- 
ičms. Vasarą kambariai vėsus, o 
demą šilti. Todėl visiems gali pa
ari: atsilankyti į

JONO KULBOKO CAFE
291 Wythe avė, Brooklyn. N. Y. 

121-51

Gyv. 155 Chestnut str., Čhelsea Park

Ant 21 
akmens

Gelžkelio laikro
dis Sriubelių už
sukamas. vyriš
ko didumo, ant 
20 metų auksuo
tas su išrašytais 
dubeltavais vir
bais. Labai tei
singai eina ski- 

-iam»? /t>cungai geležinkeliu važiuo
jantiems žmonėms, kuriems reikia vi
suomet tikras laikas žinoti. Gvaran. 
luotas ant 20 metų Ypatingas paaiu- 

| Ujimas. Mes išsiųsime šį laikrodėli 
t ant kiekvieno adreso už $5.75 C. O. D.

’r persiuntimo kaštus, su teise jums 
•iską peržiūrėt. Jei busi neužganė
dintas. nemokėk nė cento. Atsimin
kite. jus užmokėtumet už tokį pat 
'aikrodėli apie $25.00, jei pirktumėt 
kitur. Puikus auksuotas lenciūgėlis 
’r kabutis dykai su kiekvienu laikro- 
’eliu

E.vcelsior Watch Co.
906 Athenaeum Blg^ CHICAGO, ILL» i

II

i

sako
i

Redakcijos atsakymai.

kad kaip vysis

NORI. KAD MYLĖTU 
MERGINA?

Jeigu nori, tad pasipilk

i

Parašyk, o tiesiog gausi

Kunigas ir kaimietis.
Vienas kunigas užėjęs 

pas savo parapijoną rado ji 
Bibliją skaitant ir nusiste
bėjęs ėmė barties, kad Bib
lija esant parašyta dėl ku
nigų, o ne dėl tamsių nieko 
nesuprantančių žmonių ir 
be kunigo pavelijimo nė vie
nas neprivaląs josios skai- 
tytie. Ką kunigėlis kalbi
— atsako kaimietis. — Aš 
Biblijoj skaičiau, kad męs 
savo vaikus turime mokinti 
Dievo žodžio, o juk jus ku
nigai vaikų neturite.

— Bet aš tau sakau, 
tu negali suprasti kas 
Ii jo j rašoma, nes nesi 
mokintas. (

— Gerai, kunigėl —
kaimietis — ko aš nesupran
tu. tas man nedaro blogumo, 
bet kas man duodasi supra
sti. tai aš iš to turiu didelę 
naudą.

— Tu turi eit i bažnyčią
— sako kunigas — ir ji tau 
duos pamokinimą, kaipo 
pieną tu gausi Dievo žodi.

— 0 kur jus kunigai tą 
pieną, kaipo Dievo žodį gau
nate? Ar ne iš Biblijos?— 
sako vėl kaimietis. Ne, aš 
jau žinau, kas su pienu ver
čiasi tai visados Į ji ir van
denio primaišo, aš jau ge
riau laikysiu karvę-bibli- 
ją pas save ir iš jos semsiu 
gryną pieną.

A. Booben.

kad 
Bib- 
tiek

J. Kizmarskiui.— Netilps. 
Nesvarbu.

F. T. Martinui.— Lietu
vių kasdien miršta dešimti
mis, jei kiekvieno mirti mi
nėtume, tai reiktų tuom vi
sas laikraštis užpildyti. Ga
lime Įdėti tik kaipo apmo
kamą skelbimą.

Krivy-Krivaičiui ir ki-

Atsargus kareivis.
Rusijos karėj su Japoni

ja, tūlo pulko oficieris užka- 
mandavojo savo kareiviams 
užsidėti ant krutinės šarvus 
(blekes), kad kaip vysis 
priešą ir ims šaudyties, kad 
neįšautų 
kareivis, 
šarvą ir 
krutinės, bet ant nugaros, tuoklių peštynes.

Į krutinę. Vienas
žydelis, pasiėmė

užsidėjo jį ne ant tiems rašiusiems apie gir- 
Nedėsi_

AR

CREST KENDŽIŲ 
o ji niekad nepamirš jus, nes 
kendžių g-ardumas 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
dirbtų kendžių.

K. ŠIDLAUSKAS
Generališkas agentas Bostonui

226 Broadway 
-SO. BOSTON, MASS..

JNTGOJ "DAKTARAS" netik 
. kaip ir kur nno visokių iigųger*' 

išsiįy-yti, bet taip-pat labai gražiai, kaij 
tikras tėvas pamokina ir kaip nuo visokių J 
tų apsisaugoti.

KNYGOJ "KAKTARAS" labai daug ap 
rašo apie vyrų ir moterų dorų bei morsLška 
lytiškų gyvenimų ir aiškiai, atvirai taip išdės 
tinėja, jog kitose knygose to visko negali si 
rasti. Šita knyga kiekvienam užangosia,x 
vyrui ir meterei labai reikalinga turėti, k*č 
žinoti kaip ir kų daryti, seniems ir jauniesu- 
ir kaip laimingai gyventi. Čion viską neg* .- 
ma aprašyti, bet tik perskaičius knygų atr» 
aite.

ŠITA KNYGA illiustruota paikiais moks 
1 iškaiš paveikslais ir apie žmogaus kone « 
budavojimų su visokiomis paslaptybėms 
užaugusiems Žmonėms tinkama-

YPATINGAI serganti, nusilpnėję, tuklia 
rų. pasigadinu per jaunystės klaidas ir varg» 
narni visokiomis, kaip paprastomis šviežio 
tais teip užsisenėjusiomis ligomis, šitoje k» , 
goję atrasite tikrų rodą.

JEI sergi ant kokios nors ligos, tai pirmuK 
ne kaip kreipsies prie kokio nors gydytojus 
arba vartosi liekarstas, reikia perskaityt kn y 
gg “Daktaras'!, nes didelės daugybės žmonių 
kurie tik perskaitė šitų knygų, išsigydė.

TODĖL, kad ta knyga dėl labo visuome 
nės išduota, tai kiekvienas jų apturės VISAI 
DOVANAI, kuris tik atsiųs keletu štampų uA 
prisiuntim^.

REIKALAUK DAR ŠIANDIE, iškerpu- 
litą apgarsinimą ir adresuok teip: 

The Ptiiladfllpfiia M. Clinic 
H17Walnut st.,

PHILADELPHIA, PA
TĖMYKIT VYRAI IR MOTERIS! Kat 

sergi, jautiesi kokį nors nesveikumų ir reik* 
lauji geros, teisingos pagelbos, kad trumpes 
laike galėtam išsigydyt. tai atsišaukie pn» 
Profesionališko Daktaro, Ph. M. Klinika 
lietuviškoj kalboj. Rašyk arba ateik.

OFISO VALANDOS KASDIEN nuo 19 9 
ryto iki 4 po pietų. Nedėlioj iki 3, o utara® 
kc ir pelnyčio j vakare nuo 6 iki 8.

TEGUL VAKARIENE 
VERDA PATI

Dirbk per pusę mažiau. Virk viską 
su kerosinu, švaru ir pigu, ant

New Tbr/^ciion
Oil Cook-stove

ir kitokius Rubus
Duokit pasiūt mums! |

Užtikrinam kad Jus sučėdysite J 
pinigrv ir turėsite gražius rubus. j; 
Męs imam materiją iš gerųjų fir- ji 
mų ir primieruojam rūbą pagal ;Į 
žmogų, todėl nesudarko žmogaus ! 
išveizdos ’r būna tvirtesni.
6inis vyrams Siutus Ir Onrkotus 

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

dtigu norite turit gerus raitus pi- 
gei, tad ateikit pas mus.

Taipgi išvalom ir išprosinam vi* 
sokias Vyry u* Moterų drapanas.

Tikras Jūsų brolis lietuvys

Naujo, Beugninio pečio.
Pradėk kept anksti po piet. Pakai
tink per valandą, tada uždaryk pečių, 
ir vakarienė verda pati, be jokio kito 
darbo, karščio arba užžiurėjimo. Vi
są popietį gali ką nors kitką dirbt, o , 
vakare valgys yra gatavas, karštas ir 
gerai išvirtas.
Tas pečius padarys viską ką ir kiti pe
čiai, apart brugninio virimo. Jį rasit 
ant pardavimo visose department ir ge
ležinių daiktų sankrovose. Taipgi ir 
su 1, 2, 3 ir 4 knatais, be minėto beug- 
nio virėjo.
kataliogą.

STANDARD OIL CO.

222 W. Broadway, ir 20 Ames St 
So. Boston. Mass. Montello, Mass

Telefoną*: So. Boston, 21013.

of New York 
New York 
Albany

Bartai® 
Boston



Korespondencijos
| WORCEŠTER, MASS.
■Miesto sodne, rugpiučio 28 d., buvo surengtos tarp- 
Butinės socijalistų prakal
bs arba protestas prieš ka- 
ft. Kalbėjo šių tautų kal- 
tetojai: lietuvių, finų, šve- 
&, anglų, žydų ir italų. Lie- 
įpviams kalbėjo drg. M. Du- 
■evičius, jis trumpai paaiš- 
fano dabartinės karės prie- 
■astis. Žmonių buvo 1,000 ■u viršum. Reikia pažymėli, kad lietuvių buvo dau
giausia. Tą pačią dien va- 
■are buvo prakalbos svetai
nėj, kame tie patįs kalbėto
jai aiškino drg. J. L. Joure 
gyvenimą ir jo veikimą soci- 
ializmo labui.

Per abejas prakalbas su
linkta $19.48 aukų apmokė
jimui išlaidų.

Vargo Sūnūs. 
MONTELLO, MASS.

■r girdėjote panašią trage
diją?

I Tūlas J. Jakavonis, rug- 
Kučio 30 d., parėjęs girtas 
■amo primušė su prosu savo 
■ačią, supiaustė peiliu veidą 
■* nulaužė 2 rankos pirštu. 
Atlikęs tą žvėrišką darbą, 
■muštuvu pats sau nusipio- 
■ė lytiškuosius organus ir 
liusviedė juos po kamoda. 
Pašaukti daktaras su kuni
gu ir policija nugabeno abu 
ligoninėn. Abiejų sveikata 
pavojuje. Jakavonis buvo 
geras katalikas-tautietis. 

Visi rudžio mylėtojai šauk
davo : ”Jaka voniai broliai 
tautiečiai!”

Jauna mergaitė.

Į tos ligos liuosas, ar ji many- paliudyt pas Notarą ir Rusi- 
je dar yra. jos Konsulį, parašyt prašy-

”K.” skaitytojas. ir pasiųst Karės Ministeri
jai Peterburge. Duos ar neduos 

‘ 1 — priklauso nuo valdininkų li
po.

Atsakymas.—
Je*gu tamista neturi ženk

lų metus laiko, galima tikė
tis, jog esate pasitaisę nuo 
savo ligos. Dėl atsargumo 
vis-gi patartina kreiptis 
prie gydytojaus (geriausia 
specialisto) ištirti, ar nėra 
užsilikę kur giliai bakterijų. 
Gana tankiai pasitaiko, jog 
vyras, sergąs puletekiu ir iš
sigydęs, apsiveda, ir tas iš
šaukia naują gyvybę bakte
rijose, kurios tūnojo giliai 
mezginiuose neparodyda
mos jokių ženklų. Rezulta
tai toki pavojingi, kad ge- 
riaus apsisaugoti iškalno.

D-ras F. M.

F. J. Bagočius.
l iesu Patarimai.

J. Balnius. Jei jus nesulau- 
kiat bagažo, kurs sykiu su ju
mis ant laivo ėjo, reikia užklau
sti laivų kompanijos apie jo li
kimą. Jei negalit patįs padary
ti, prisiųskit visus dokumentus 
"Keleivio" Agentūrai, ji pagel
bės.

A. Mašucevič. Jūsų tėviškėj 
gyvena motina su kitu broliu. 
Brolis negali užsigyvent "po da- 
vnosti” patol, pakol motina gy
va, dėlto, kad jis valdo ne pats, 
bet po motinos globa. Po jos 
mirčiai prasidės laikas, ir jei į 
10 metų nieko nedarysi, jis ga
lės viens ant savęs žemę užsit- 
virtint. Užbėgt tam gali iš- 
duodams "doviernastį" kam 
nors, išrandavodamas savo da
lį, arba parduodamas kam. At
skirt savo dalį nuo brolio gali 
parvažiavęs pats arba išdavus 
kam doviernastį, kurs jus at
stovaus.

Kokia bausmė laukia dėl pra- 
sišalinimo nuo kariumenės, ir 
negali būt atsakyti, nes karė 
visus kareiviškus įstatymus su
ardė, o jai pasibaigus, beabejo
nės bus nauji.

mių gyvenantie Amerikoj po ne
valė nebus siunčiami atgal. Kad 
žmonės tankiai kalba buk val
džia visus "rezervistus ir turin
čius tarnaut" siųs atgal, yra nie- 
kuom neparemta. Valdžia netik 
kad nesiųs atgal, bet jei pasigirs 
kas kad važiuoja "tą ir-tą muš
ti”, sulaikys, neleis važiuot, nes 
tas lygintusi apskelbto neutra- 
liškumo laužimui.

depositoriams. Per vėlu jau 
verkti, nieks negelbės. Tai yra 
lekcija, kad iš visų šun-bankių 
paimtų žmonės pinigus ir dėtų 
tik į pačtą arba į bankas, kur 
apart vardo yra "Statė” arba 
"National.” .. Depositoriams 
knygutės verta atiduot advoka- 
katams, gal ką gaus.

Andy Radvill. Jūsų tėvas bu
vo sužeistasl910 kasyklose dėl
to, kad bosas neleido tankiai 
ramščius dėti. Provą užvesti, 
jei dar nebuvo aktuališkai užve
sta ir teismų išmesta, galima

Longinas Latvėnas. Tamista 
davėt $25.00 tam "lietuviškam” 
agentui ant rankų dėl žemės 
pirkimo, ir paskui pamatėt, kad 
tam panašus klausimai dabar 
visa ta žemė Wilmingtone ne
verta tiek. Jau nesykį buvo 
kalbėta ir rašyta, kad neužsiim-

dar, nes laikas yra 6 metai, vie-, kit su tais "žemių agentais." 
nok, aš nemanau kad bus galima Nesenai Bruzgulis įkišo savo vi- 
ką gaut, nes kaltė buvo boso, o. sus sutaupytus pinigus, dauge- 
ne kompanijos, ir skųst ištikru-i ns kitų ir jus. Pinigų atimt ne- vn vnzswU iv* vmia » a v—j a i 1 ajų reikėtų bosą, vienok ir nuo jo 
sunku gaut. Jis pats matė 
vojų ir tokiame atveju j jis 
turėjo ir liepiamas eit, bet 
riau mest darbą.

pa- 
ne- 
ge-

nė

galit. Jus sulaužėte kontraktą, 
nes prižadėję nepirkot.

„KELEIVIS”
Parankiausias darbininkų 

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

J. ANDRIUŠIS

luvys
Geriausia lie-lį

Fot grafistas h
Traukiu pa- i Į

veikslus gra- < 5 
žiai ir p’giai :: 
nežiūrint skir- į į 
tumo oro. Ant Į: 
kiekvieto tu į t 
žino paveikslų : į

jį priliptai DOVANŲ vieną didelį.!! 
;; Esant reikalui einam fotografuoti į Į: 
Einamus. Paveikslai artistiški!

J. ANDRIUŠIS
? į 458 Breadvay, So Boston. Mass. 1 Į

į MOUNT GREENWOOD, 
ILL.

■Kunigai cenzūruoja kapines
Ant šv. Kazimiero kapi- 

r nių, nuo senovės laikų, kiek- 
I vienas žmogus galėjo dėti 

ant paminklo parašą sulyg 
savo noro. Dabar pagal vie
no seno darbininko pasako
jimo, norint dėti ant paulin
io užrašą, pirma turi nusių
sti viską surašęs drauge su 
10c. „Draugo” redakcijai ir 

/toji sulyg savo nuožiūros 
; pracenzuravusi arba pralei
džia, arba perkeičia netin- 

amus jai žodžius. Aš ma- 
au, kad kunigams netinka 
žrašas ant drgg. Lazinskio 
Nagreckio kapų, kur už
gyti šie žodžiai: ”Draugai 
vusie didžiamjam kriau- 

ų streike, Chicagoje, nuo 
pitalizmo rankos.” Gal 

ut jau ta cenzūra ir ne
išnyks. Kapines nupirkę 

monės sudėję pinigus, o 
„-.eimininkauja jose ponai 
romos agentai!

J. Beliaskas. 
■ GIRARDVILLE, PA.

Nesenai laikraščiuose til- 
„ žinutė apie tūlą M—gą, 
aip jis norėdamas nudurti 

peiliu J. Sink—ų savo švo- 
|erio smuklėj, bėgo jo pasi

ūti ir išsisuko koją Įkišęs 
tarp akmenų; antras vėl 
J. G. mušėsi su buto šeimi
ninku už šeimininkės meilę 
ir taipgi buvo aprašytas lai
kraščiuose. Dabar tuodu 
nekadėju gaudo visai nekal- 

| tą asmenį Pr. Levinską, sa- 
* ko, kad jis juos aprašęs Į 

„gazietas.” Kai piauti žmo
gų, tai jie nesigėdi, o kai a- 
pie juos laikraščiuose žinia 
pasirodo, tai gėda.

Riešutis.

"Kel." Skaitytojui. Kaip bus 
su pinigais, jus siuntėt $500.00, 
kurie buvo pasiųsti Lietuvon ir 
parėjo kaip tik karei prasidėjus, 
niekas negali pasakyti. Pir
miausias klausimas, kur jie yra: 
Vokietijoj, Rusijos pačtoj ar 
pas žmogų. Jei nuo žmogaus 
atimtų kareiviai, suprantama, 
butų paprasta vagystė ir niekas 
neatiduos. Jei Vokietijoj sulai
kyti arba nors ir iš Rusijos pa- 
čtos išplėšti, nėra abejonės, kad 
pasibaigus karei viena ar kita 
valdžia atsakys. Suprantama, 
kol susi j ieškos, gal pusėtinai lai
ko išeiti.

i

D. Pagois. Tamsta turite pa
skolinę kiek ant antro mortga- 
čiaus, kurs, beabejonės, podraug 
su nota (vekseliu), buvo pada
ryti ant metų. Mortgačius ant 
to turto yra tol geras, kol jo ne
užmoka, jokių atnaujinimų ne-, 
reikia. Metai — tai laikas, per 
kurį negalėjot gaut pinigų, o 
paskui bile kada galit pareika
laut. Jei išlygas, kaip padėkim 
sau, procentus ar laiką, norėtu
mėt permainyti, tada naujas už
registravimas yra reikalingas.

V J*Jurkus. Laivakorčių 
pinigų dabar nesiųskit. Jei ku
rie agentai dar priima pinigus, 
nors jie butų ir tautiškų laikraš- 

I čių savininkais, jie tai daro vien 
dėlto, kad žmonių pinigus lai
kyt pas save. Visa komunika
cija yra suardyta. Pagal tiesas 

'mergina gali važiuoti pas brolį 
‘ arba ir pas svetimą, jei valdžia 
nenužiurės, kad taip važiuojant 
jai gręsia koks pavojus.

”Kel.” Skaitytojas. Kokie į- 
statymai bus apie žemę po ka
rei, niekas nežino. Pirmiau 
nors tėvas ir būt palikęs žemę 
per 15 metų vaikams valdyti, 
jie užsigyventi negali, nes jei 
jis pliko vaikus ant žemės, jis 
ją palieka aprūpinęs. Vaikai 
tėvui gyvam esant valdo žemę 
ne patįs savo vardu, bet kaipo 
tėvo agentai. I

Akušerka ||
Pateigusi knrsąVVomans Medical ’ į 

College, Baltinore. Md.

Pasekmingai otlieka savo darbą į į 
prie gimdymo, toipgi suteikia vi- ; i 
tokias rodąs ir pageibą invairiose 1; 
moterų ligose.

F CtrAlUAKA «Loringst^ i 
I • □irvpicne arti EJir 7th st. : 
SO. BOSTON,MASS. ji

į Telephone So. Boston. M* M.

Į Dr.F. Matulaitis
į 495 Broadway, So. Botton,

Valandos:
i Nuo 12*2 dieną ir nuo 7-9 vakare. 

Nedaliems iki 8 vai. po pietų.

K. P. Kad ir ištiktų Ameri
koj karė, ko visai nė sapnuot 
nereikia, pinigai bankose nežū
tų tol, kol bankos aplinkybių pri 
verstos nebankrutytų. Supran
tama, bankos negalėtų įvesdin
tų pinigų surinkt, komercija 
apsistotų, butų visuotina stag
nacija, ir nėra jokio klausimo, 
kad daug bankų bankrutytų, o 
kitos būt uždarytos per karės 
laiką.

"Bonds” 
kompanijų 
turtu. Jų
nuo finansiško valdžios ar kom
panijos stovio. Jei valdžia ar 
kompanija bankrutina, supran
tama, bondsai lieka mažai arba 
ir visai neverti.

yra valdžios arba 
vekseliai, padengti 
gerumas priklauso

Chicagiečiam. Iš visų lietu- 
1 viškų bankų Chicagoj, kiek man 
: yra žinoma, vien Bieržynskio 
banka yra "Statė” banka, ne 
Olševskio nė Tananevičiaus ban
kos tokiomis nėra, bent iki šiol 
nebuvo. Koks skirtumas? Sta- 

į te bankų pinigai turi būt išduoti
■ tik ant tokių paskolų ir sekura- 
cijų, kokias valdžia įstatymiškai 
yra išdirbusi, o tie yra papras-

į tai labai saugiai ir konservaty- 
I viškai išrokuoti. Privatiški-gi 
bankieriai už žmonių piningus

■ gali statyt sau namus, pirkt au-
■ tomobilius, išleidinėt laikraš- 
i čius, etc., vienu žodžiu daryt tai,
■ kas tik patinka žmogui turin- 
j čiam savo piningus. Jei protin
gai pinigai įdėti 
o jei praleidžiama, privatiški 
bankieriai ir važiuoja velniop, 
kaip Bischoffas, Grochowskis, 
Kobre ir kiti kad nuvažiavo. Ir 
pas mus Bostone jau tas buvo: 
Dackevičiaus, Slobodkin, etc.

Daugybei Klaususiujų. Atkar
toju paskutiniu kartu, kad pini
gai dėti yra geriausia į pačtą, 
dėti galit be jokios baimės, nes 
ten niekad nežus. Visi klausia
te ar "negali žūti pačtoj?” Už 
sąvaitės ir svietas gal pasibaigt, 

į ir tas galimas daiktas, nes nieko 
I absoliutiško nėra. Bet turint 
i savo pinigus pačtoj neprisėis 
i drebėt. Ką žmonės pasakoja, 
i arba pas jumis šneka, neatkreip- 
įkit jokios atydos.
' . Bischoffo, Grochovskio, Kob- 
rės ir kitų bankrutijusiu bankui

Dievas yr “mielaširdingas” 
Ir jis didelę tur galę: 
Vienus sutverė turtingais 
Ir jiems davė plačią valę,
Kitus leido į pasaulį, 
Kad jie-vargą vien kentėtų, 
Kad turtuolių butų valioj 
Ir kad jijį vis mylėtų...
Nors visi to pačio kūno, 
Bet jis myli juos skirtin

gai...
Na, tegul ir taip jau būna. 
Bet, kaip spręst tada tei

singai?..
Merkynės Vaidyla.

i

Atsakymas ant užklausimų.
Meldžiu man paaiškinti 

Tamstų laikraštyj , ar galt 
žmogus sergąs lytiška liga 
„gonorrhoea” jau nuo 4 me
tų išsigydyti, kad be jokio 
pavojaus galima butų vesti. 
Nekurie gydytojai pasako
ja, buk ši liga laikui bėgant 
pati per save prapuola. Aš 
4 metai esu tos ligos kanki
namas, bet jau nuo metų lai
ko pas mane jokių ženklų 
neliko, kažin ar aš jau nuo

M. Labeika. Jus mušeikos 
buvo sumušę, ir už iškadą pri- 
?udyta jums $150.00. Taigi 
jus gavot "judgmet" (ispolni- 
telny list), ir ant to dokumento 
jus galit, kaip ir ant kokio ve
kselio nuo tų kaltininkų sukole- 
ktuot pinigus per 20 metų. Jie 
dabar yra jūsų kaltininkai. Iš 
jų iš j ieškot galit bile kurioj va
lstijoj, kur tik juos pagausit, 
bet jei jie turi kuomi užmokėti. 
Jei neturi, už tai į kalėjimą ne
sodins. Ar nuo kiekvieno turit 
gauti po $500.00, ar $150.00 nuo 
visų sykiu, priklauso nuo teis-j 
mo ištarmės. Jei pasakyta, jog 
"jointly and severally" — reiš-. 
kia tą $1500.00 galite gaut nuo 
bile kurio, kurį tik sugriebsit 
ar turtą užgriebsit, o jo dalykas j 
gaut kontribuciją nuo savo 
draugų. Jei pasakyta "severa- 
lly” tiktai — tad turit nuo kiek- j 
vieno iš jų gaut po $500.00, j 
kiekvienas atsako tik už save. 1 
Jei jų čia negalima pagaut, Ru
sijoj iš jų turto, kaip ir ant A- 
merikoj daryto vekselio, galit 
iškolektuoti. Geriausiai, kad 
jus tą dalyką pavestumėt atsa
kančiam, geriausia socijalistui, 
vietiniam advokatui, nes man 
apsiėmus reikalą vesti reikėtų 
neatbūtinai važiuot į jus mies
tą, o tas dėl tolumo ir iškaščių 
yra negalimu daiktu.

i

J. Dykas. Norint gaut "ot- 
stročką,” t. y. prailginimą laiko 
dėl stojimo kariumenėn, reikia 
taip padaryt: Gauti daktaro 
paliudijimą, išverst į rusų kal-

labai gerai,

John Rado. Ministras Brija- 
nas apskelbė, kad Amerika ka
rėj nedalyvaus ir neužtaraus nė 
vieną iš dalyvaujančių šalių, ir 
kad pavaldiniai kariaujančių že-

EXTRA!

I

7 NAUDINGI BAIGTAI CC OC 
VERTI 25 DOLERIŲ UŽ

EXTRA!

NESIŲSK PININGŲ: Didžiausis pasiulijimas istorijoj. Tai yra negirdės 
ta proga ant svieto. Idant supažindint žmonės su musę geležinkelių laikrodėliai, 
ir kitais tavorais, męs pasiųsim tą elegantišką, puikiai išgraviruotą laikrodėly 
vyro arba moters, su akmenuotais* viduriais, už $5.85, ir pridesim 7 šūvių nike
liuotą revorverį, baksą Havonos cigarų, peilį, retežėlį deviskėlą ir puikią špilkutę 
DYKAI. PILNAI GVARANTUOTAS laikrodėlis pats vertas $15.00, o'kiti tavo- 
rai $10.00 Nepirk pigių daigtų kitur, bet pamatyk musų laikrodėlius pirma. 
PECIALIŠKAS PASIŪLYMAS: iškirpk šį apgarsinimą, prisiųsk savo vardą ir 
adresa o męs pasiųsim viską ant pažiūrėjimo ir prabos, jei patiks, užmokėk agen
tui $5*.85 ir kaštus prisiuntimo. Rašyk šiandien. (37)

. FISHLEICH& CO.,

II “Keleivio” Kalendorius

1
1914 mtans jin atspiuzdiotis.

Šių metų kalendorius daug didesnis ui 
pernykštį, 128 puslapių.

TITRIlSrYS:
Statistika:

I
 Pasaulio kalbos — Ilgiausios ir didžiausios up€s pasaulije —

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

Reikšme valstijų vardų — Ilgiausi pasaulije tiltai.

Straipsniai, eiles ir paveikslai:
Kun. V. Dembskis (paveikslas su trumpa biografija) — Prabilk, 
o Laike (eiles) —' Gyvenimo drama (paveikslas) —* Nelaimes ir 
susižeidimai —' Kaip užlaikyt burną <— Jau brėkšta (eilės) —* 
Prietarai apie mėnulio įtekmę — Duokit man kankles (eilės) 
Moteris ir socijalizmas (paveikslas) —' Žiema ant pievos (eilės) 
Kas tai yra ugDis? Ūžkit, kaukit (eilės) —' Pirmutinis jūrių 
telegrafas Užtemki saulute (eilės) — Šis tas iš politiškos eko
nomijos mokslo — Dėdė Šamas ir ateivis (paveikslas) — Nemu
nas (paveikslas) — Teologų mokslas — Kapitalistiško surėdymo 
aukuras (paveikslas) — Legališkoji kapitalistų tvarka (paveik 
slas) — Našlaičio tėvynė (eilės) — Lietuviai stabmeldžiai XVI 
šimtmetije — Ilga, plati, tvirta nugara darbininko — Vaizdelis 
iš streiko (paveikslas)—Čia ir dabar (eilės) —Jesus Varšavo- 
je^— Milicija pasitinka streikierius (paveikslėlis iš streiko) — 
Musų žemė (eilės) — Legenda — Ateiviai jieško darbo (paveik- 

i i sielis) —Poeto laidotuvės (sceniškas vaizdelis) —Kaip atsirado 
raštas? — Juokai.

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

nereikia) ir užadresuokit: 
p “Keleitis,” 28 Broatfvay, So. Boston, Mass. 

soooioioioif^^

951 ATHENAEUM BLDG., CHICAGO, ILL.

|

Jau nuo keliolikos metų JBrooklyne-New York gyvuoja Vienatine Ir Didžiausia LIETUVIŠKA
APT1EKA Provizoriaus VINCO J. DAUNOROS, kurio, tikslu yra apsaugoti savo vientaučius 
nuo visokių apgavikų ir gydyti juos tikrai geromis ir pasekmingomis gyduolėmis nuo 

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

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

Specijališka tikrai lietuviška Trejanka arba Trejos Devynerios 25c

Kraujo Valytojas .......................$1.00
Gyvasties Balsamas.........  75c
Nervų Stiprintojas........... 50c irSl.OO
Vaistas nuo vidurių .... 50c. ir$1.00 
Nuo kosulio.....................25c. ir 50c
Nuo srerklės skaudėjimo 25c. ir 50c
Skilvinės proškos.............. $1.00
Piirulkos dėl kepenų................. 25c
Nuo galvos skaudėjimo ............... 25c
Nuo kojų nuospaudų .... 10c. ir 25c
Nuo dantų gėlimo.......................... 10c
Nuo peršalimo .............................. 25c
Plaukų stiprintojas........... 25c. ir 50c
Linimentas arba Eypelleris .... 25c 
Anatharvnas plovimui...................25c
Nuo kirmėlių.................................25c

Dėl išvarymo soliterio........... $3.00
Dėl lvtiškų ligų 50c. ir $1.00 
Nuo Reumatizmo ... 50c. ir$1.00 
Nuo kojų prakaitavimo...........25c
Gydanti mostis..........................50c
Antiseptiškas muilas............... 25c
Antiseptiška mostis................. 25c
Nuo dusulio.............................. 50c
Proškos dėl dantų ................... 25c
Nuo kosulio dėl vaikų............25c
Kastori ja dėl vaikų .... 10c. ir 25c 
Nuo viduriavimo...................... 25c
Kraujo Stiprintojas...................50c
Gumbo Lašai............. 50c ir $1.00
Nuo plaukų žilimo..................  50c
Blakių Naikintojas................... 10c
Karpų Naikintojas.................. 10c

Taip pat iš Lietuvos pargabentos visokios Lietuviškos gydančios žolės. šaknĮs Ir 1.1., kokios 
tik yra žinomos ir žmonių vartojamos.

Reikalaukite prisiuntimo Katalogo m mO.ę gyduollę aprašymais.

Jeigu jums brangi yra |usg sveikata, tai tae)ain reikalaukite gyduolių, rąžydami arba 

atsilankydami! LIETUVIŠKA APTIEKA

Kreipiantiemsiems per laiškus arba asmeniškai duodame tikrai, sąžiniškus ir teisingus 
patarimus kiekvienoje ligoje.

229 Bedford Avė. Brooklyn, N. Y.
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Iš kares lauko.
NAUJAUSIOS ŽINIOS.
Vokiečiai paėmę Liege ir 

Namur tvirtoves ir perėję 
visą Belgiją, įėjo jau Fran- 
cuzijon. kur laukiama buvo 
susirėmimo tarp suvienytų 
francuzų ir anglų armijų is 
vienos pusės, o vokiečių iš 
kitos. Vienok jie apsiriko. 
Francuzai per tris savaites 
be jokio mūšio traukėsi at
gal į gilumą Francuzijos. 
Jei būdavo kokie su
sirėmimai. tai tik tarp fran
cuzų užpakalinių ir vokie
čių prvšakinių armijų sar
gų. Pergalės nė vieni nė ki
ti neturėjo, nes didelių mū
šių nebuvo ištikę. Strategi- 
kai ir militariški kritikai ne
galėjo suprasti, kodėl fran- 
zų ir anglų armijos atsisakė 
stot į atvirą didelį muši, bet 
pasiganėdino vien naikini
mu vokiečių iš gerai apsau
gotų vietų, kame jiems vo
kiečiai mažai blėdies tegalė
jo padaryti. Nuo pat pra
džios karės vokiečių armija 
jau neteko suvirs 250,000 ka
reivių, francuzų, anglų ir 
belgų nuostoliai nesiekia nė 
50,000. Vienok, nežiūrint 
į atsargumą, francuzų dide
li, turtingi ir gerai fortais 
apsaugoti miestai, kaip Rou- 
rbix, Arras, Cambrai, A- 
miens, Valenciennes, Rhein. 
Chalons, Compiegne ir kiti 
papuolė Į vokiečių rankas, 
veik be jokio pasipriešinimo. 
Vokiečiai prasimušė su savo 
dvi-milijonine armija iki 20 
mylių nuo Paryžiaus. Bet 
čia pasirodė francuzų gud
rybė. Vokiečiai perkeliavo 
apie 150 mylių nuo savo ru
bežių per neprielankią šalį 
ir kiekvienoj vietoj turėjo 
palikti savo armijos korpu
sus, tokiu budu jie susilpni
no savo eiles ant pusės mili
jono kareivių. Tas labai su
tvirtino francuzų padėjimą. 
Mat, nestodami i galutiną 
mūšį per kelias savaites, da
vė progą Rusijai sumobili
zuoti savo armiją ir užpult 
ant Vokietijos, kas privertė 
vokiečius grąžinti atgal 300 
tūkstančių kareivių nuo 
Francuzijos pasienio ir pa
siųst prieš rusus. Toliau vo
kiečiai vydamies francuzus 
ir anglus paliko savo užpa
kaly ir po dešiniu sparnu, iš 
šiaurės, belgus Antverpe ir 
Ghente, tvirtovėse, kurių ne
galėjo užimti. Vienok dide
sniu smugiu vokiečių liki 
mui buvo žinia, kad Rusija, 
per Archangelską, šiaurinį! 
okeaną ir Angliją atsiuntė 
daugybę kareivių į Belgijos; 
portą Ostend. kur rusai su
sitiko su kasdien augančia 
anglų armija. Dabar vo
kiečiai netik, kad turi 
prieš save stiprią, milijoninę 
Armiją francuzų ir anglų, 
bet apie pusė milijono prie
šų gal užklupt iš užpakalio 
ir išpilt jiems kailį.

ANGLŲ SKRAIDUOLIS 
PASKANDINTAS.

Anglų mažiukas skraiduo
lis "Pathfinder" užgavo po
vandeninę miną vokiečių ju
re j ir paskendo. Nuskendo 
250 jūreivių, o 139, tarp jų 
ir kapitonas, išsigelbėjo. 
Dauguma išsigelbėjusiujų 
yra sužeisti.
VOKIEČIAI PRAŠO SU

STABDYT MUŠJ.
Vokiečiai pas Paryžių pra

šė francuzų, kad sustot muš- 
ties nors ant kelių valandų, 
idant gaut progą palaidot 
savo užmuštuosius ir surin
kti sužeistuosius. Francu
zai atsisakė, ir mušis eina 
tolyn.

Galicija rusų gubernija. 
Caras apskelbė visą Galiciją 
nauja gubernija ir paskyrė 
gubernatorium generolą Bo- 
brinskį. Tas parodo, jog ru
sai iš Austrijos nemano 
kraustyties. Jau įvesta ru
sų pačta ir pataisyti geležin
keliai.

BELGAI NEPASIDUODA.
Nežiūrint, kad tris ketvir

tadaliai Belgijos yra užimta 
vokiečių, Belgijos armija 
nepasiduoda ir daro baisius 
vokiečiam nuostolius. Apie 
150,000 Belgų yra Antverpo 
tvirtovėj, ir apie 40,000 Os- 
tende. Pastaramjam mies
te yra taipgi į 20.000 anglų 
ir 75,000 rusų kareivių at
vežtų iš Archangelsko per 
Angliją belgams į pegelbą. 
Nors tos armijos nėra užte
ktinai galingos, kad su- 
mušt vokiečius, bet iš šiau
rės jie netikėtai užpuola ant 
kairiojo Vokietijos armijos 
sparno, naikina jį, ir grę- 
sia pertraukimu komunika
cijos tarp Vokietijos ir jos 
armijos, kuri per Belgiją į- 
siveržė apie 150 mylių į 
Francuziją. Matyt francu
zų ir anglų tikslu yra nuvar- 
gint žmones ir tada be dide
lio iš savo pusės kraujo pra
liejimo sunaikint vokiečius.

Vokiečiai šaudė į ramius 
gyventojus ir sumaišė 

miestą su žeme.
Vokiečiai, užėmus belgių 

miestą Louvain, paliko ja
me tik keliatą šimtų karei- ! 
vių. o kiti išsivijo belgų ar
miją.

Kada pastarieji grįžo at- . 
gal, likusieji vokiečiai dre- ; 
bėjo, kad skaitlingi belgai , 
neišskerstų juos, ir manyda- ■ 
mi, jog tai belgai užpuola, 
pradėjo į juos šaudyt. Ir 
tik išskerdus kelis šimtus 
saviškių klaida tebuvo pas
tebėta. Vienok. įširdę vokie- 

' čiai Įtarė, jog tai gyventojai 
! Į juos šaudė, o ne jų karei
viai. ir visą miestą sulygino 
su žeme išdegindami viską. 
Dabar vokiečiai išleido atsi- 

! šaukimą šaukdami gyvento- 
i jus sugrįžti atgal ir statyt 
, miestą, ir jei jie nešaudysią, 
tad kareiviai nieko nedary
sią. •

T» Į

K B L E I V I S
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Laukia užpuolimo ant Ant
verpo.

Vokiečiai koncentruoja 
savo armiją prieš Antverpą. 
kur yra pasislėpę apie 120 
tūkstančių Belgijos karei- 

! vių ir užpuolimas ant mies- 
į to laukiamas kas valandą. 
< Mat, vokiečiams yra labai 
i neparanku turėt priešą iš 
kairiojo šono, kurs bile ka- 

' da iš šiaurės užpuola ir nai- 
ikina vokiečių eiles. Gyven- 
j tojai iš Antverpo bėga į Ho- 
landiją arba Į Angliją. An- 
tverpas yra gera tvirtovė ir 
paimt vokiečiams bus sun- 

;ku. nes Ostende ir Ghente 
! miestai yra apie 150 mylių 
i atstumo nuo Antverpo, juo
se yra didelės armijos belgų.

' anglų ir rusų.

POPIEŽIUS IŠRINKTAS.
Naujas popiežius Benedik-

i Rugsėjo 3 d. Romoj išrin- 
• kta naujas papiežius, kuris 
pasirinko Benedikto vardą. 
Kadangi tai yra jau penkio
liktas popiežius šituo vardu, 

:tai jis vadinsis Benediktas 
j XV. Tikras jo vardas ir pa- 
. varde yra Giacomo della 
jChiesa — italas. Rinkimai 
traukėsi nuo 31 rugpiučio 
iki 3 rugsėjo. Amerikos ka
rdinolai O’Connell ir Gib- 
bons atvažiavo Romon jau 
po rinkimų.

Naujas popiežius, kuris 
bus katalikų bažnyčios gal
va, yra didelis atžagareivis. 
Jis buvo tyčia nusiųstas į 
Bologną kovoti su naujomis 
idėjomis, nes tame mieste 
randasi buveine (headąuar- 
thers) demokratiškos lygos 
kurios nariai skelbia taip 
vadinamąjį "modernizmą." 
Taigi reikia tikėtis, kad li
kus jam popiežiumi katali
kų bažnyčia da atkakliau 
kovos su naujomis idėjomis, 
negu ji kovojo ligšiol.

Delia Chiesa arba Benedi
ktas XV yra gimęs Italijoj, 
21 lapkričio, 1854 m., iš po
niškos šeimynos.

v

Vietinės Žinios
"DARBO DIENOS” PA

RODA.
Dalyvavo ir lietuviai-strei- 

kieriaL
Panedėly, kaip visoj Ame

rikoj, taip ir pas mus, Bosto
ne, buvo švenčiama "Darbo 
Diena.” Apie 7000 darbinin
kų, įvairių unijų narių muzi
kai griežiant maršavo po di
džiausias Bostono gatves. 
Vienok, buvo tai viena ma
žiausių "Darbo Dienos" pa
rodų, nes radikališkosios or
ganizacijos atsisakė daly
vauti dėlto, kad paroda ėjo 

H pro miesto rotušę (City 
Hali) ir valstijos namą (Sta
tė House), kur miesto majo
ras ir gubernatorius peržiu
rėjo eiles. Abudu, majoras 
Curley ir gubernatorius 
Wallsh pasirodė esantie or
ganizuotų darbininkų, prie
šai, ir todėl tos unijos atsisa
kė visai susitikt su tais po
nais.

Tarp maršuotojų buvo ir 
moterų sufragysčių skyriai. 
Įdomiausias skyrius moterų, 
daugiausiai senukių, kurios 
valo didelius ofisus. Jos ne
šė iškabas su įvairiais užra
šais. tarp kurių buvo va ko
kie: "Mes gaunam tik 3c. 
už išvalymą nekuriu ofisų.” 
"90'c iš mus turi užlaikyt 
vaikučius." "Mes dirbam 
— kada kiti ilsis.”

Didžiausi įspūdį darė lie
tuvių bačkinės streikierių 
skyrius. Jie nešė iškabas, ku
rios pasakojo linksmiems ša- 
lygatvių žiopsotojams apie 
jų vargus ir kovą už duonos 
kąsnį, štai nekurios iš tų 
iškabų: ”100 naujos gady
nės didvyrių užima mus vie
tas." "American Sugar Re- 
fining kompanija atsisako 
pripažint mus uniją." "Bro- 
oklyn Cooperage (bačkinės) 
kompanija atsisako kalbėt 
su musų delegatais." "Vie
nok jie pakėlė cukraus kai
ną: jums reiks užmokėti." 

i "Streiklaužis yra tokiu dar
bininkų luomui,, kokiu yra 
išdavikas savo tėvynės.” Ir 
daugelis kitų. Lietuviai ant 
žiūrėtojų darė gerą įspūdį.

Po parodai buvo didelės 
prakalbos miesto sodne, ir 
ten kalbėtojai išnešė daugy
be rezoliucijų užtariančių 
už Colorados streikierius ir 
atsišaukiančių į Suv. Valsti
jų prezidentą padėt galą ten 
įsivyravusiai anarchijai ir 
pavergimui darbininkų.

"Raudonosios Sąvaitės” 
pradžia pasekminga.

Pereitą sekmadienį, Con- 
gress salėje, L. S. S. 60 kp. 
pradėjo "Raudonosios Są
vaitės" apvaikščiojimą. Kal
bėjo drg. J. Žaltys. Jo kal
ba taktinga ir nuosekli. Dai- 

; navo "Birutės Kanklių” 
choras ir deklamavo "Bijū
nėlio" nariai.

Per šeštadienį ir sekma
dienį išparduota 300 egz. 

j "Kovos," gauta "Kovai" 30 
i naujų skaitytojų ir apie tiek 
kitiems laikraščiams.

Tai vienos dienos pasek
mė. N. Jonuška.

i

1

I

Praeitam sekmadieny D. 
L. K. Vytauto draugija tu
rėjo savo susirinkimą, ku
riame buvo pakeltas klausi
mas kaslink visuotino susi
važiavimo Mass. valstijos 
draugijų. Išrinkta susiva- 
žiaviman 3 delegatai. Susi
važiavimas įvyks 27 rugsėjo, 
S. Bostone.

Lauksime gerų pesekmių.
N. J.

"Gabijos” d r-jos operų *) 
vaidinimai.

Dramos ir Muzikos drau
gija "Gabija" rengiasi vai
dint 4 žymias operas. "Hub" 
teatro salėje, kampas Dover 
ir Washington gatvių, So. 
Bostone.

Pirmasai vaidinimas bus 
spalio 1 d. Vaidins 2 veika

lu : "Birutė” ir "Kaminakrė- 
tis ir Malūnininkas," spalio 
22 d. "Užburtas Kunigaikš
tis" ir lapkričio 5 d. "Šiena- 
piutė." Operų vaidinimo 
mokina žinomas muzikas 
ir komp. M. Petrauskas,kurį 

. "Gabijos” draugija yra pa
kvietusi prie surengimo šių 
operų. Opera So. Bostono 
lietuvių gyvenime yra dide
lė naujiena, nes pirmu sykiu 
ją vietiniai lietuviai turės 
progą pamatyti.
Vietines ir apylinkės drau

gijas ir kuopas meldžiame, 
kad virš paminėtose "Gabi
jos" draugijos vaidinimo 
dienose nerengtų jokių va
karų nė balių, nes geistina, 
kad visi vietos ir visos apy- 
inkės lietuviai galėtų atsi
lankyti operų vaidinimuos- 
na.

i
Legalški žmogžudžiai. Trijų aktų 
tragedija, paimta iž revoliucijos 

laikų ..................................................10c

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

Džian Baubos Spyriai ir kitos fonės. 

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

kūčių tėvai sveikąjn 
yra padarę? Gal jums, ku
nigams gaila, kad socijalis
tai matydami, jog priaugan
čiąja musų karta nėra kam 
rūpinas, pradėjo ją globoti 
ir rupinties jų dvasiniais 
reikalais. Jus kunigai glo
bojote jaunimą ir liaudį iš
tisus šimtmečius, bet ar jus 
išmokinote doros? Kas 
šiandien yra didesniais gir
tuokliais, mušeikomis, lai
dokais ir paleistuviais, ar 
ne jūsų parapijonai-katali- 
kai? O kodėl ? Labai aiš
ku. Todėl, kad jus nieko
geresnio, kaip keiksmų ir &£££*£££
blevyzgų patįs nežinote ir fių, pašiepiančių davatkas ir kitus 

jūsų begėdiškų keismų žmo- prietarus .............................. ioc
nės prisiklausę tik ir 
likti keikunais-šaldrais, bet. 
ne dorais visuomenės pilie- 
j • v i • j — yy rciKaiaujtų neismokms dorybes— popieras 
pasakė musų rašytojas Vy
dūnas, kas prie kunigų itin 
tinka.

Nuramink savo pagedusia 
tulžį, kunigėli, kad socijali
stų auklėjami vaikai bus do
resni ir teisingesni žmonės 
už jūsų vergus katalikus, 
tai nėra abejonės, nes — kur 
Laisvė, ten ir Meilė, o kur 

• Meilė — ten Dievas. 
”1 -------------
J Pereitą nėdėldienį vietos 

čioj, bet užnereitą nedėldie- kunigas . da labiau pasižy- 
ni vėl jo galvon ”šu-lmel° veidmammgumu. Jis 
mas" įpuolė. Vietoj paša- J^^amas ant socijalistų 
kyt tamsiems žmonelėms ........ "
ką-nors kilto, naudingo, ėmė 
keikti socijalistus. Keikė 
už tai, kad tie išvažiuoją 
šventadieniais į Spot P°nd 
ir tenai šoką, dainuoją, ble
vyzgoją ir t. t. Beto, išve
ža jaunas mergaites ir jas 
tų blevizgų mokina. (wx- - - . <
gu bažnyčiose ir klebonijose stebuklingosios . 
tiek tebūtų blevyzgų ir taip; svenciausios paveikslo die- 
padoriai jose apseitų kuni- mantus ir žemčiūgus ir t. t. 
gai, kaip susirinkusi Spot'A?0t .musų kunigo soci- 
Ponde publika, tai kunigai Jakštai turi kunigų blogus 
ir ju gaspadinės butų darbus slėpti nuo žmonių a- 
labai švarus. Red.) Nega-ikn* m žmonėms aiškinti tik 
na ką keikė ir plūdo, bet gerus kunigų darbus... 
prašė Dievo, kad tenai juos ■ Parapijonas.
trenktų perkūnas. (Perku-' (Ar bereikia nachališkes- 
nas ant bile kvailo prašymo nio tvirtinimo ir reikalavi- 
trenkt negali, nes jis ne nuo ' “ - ’ 
Dievo ir kunigo priklauso, j 
Jis gali trenkt ir į tą pačią 
bažnyčią ir ne Macochų 
kleboniją, jei ties ta vieta 
susikuoptų žinomų elektros 
elementų. Šiandien žmogus truputėlį — socijalistai jau 
perkūną jau pažabojo ir į-'ruošia spaudon didelę storą 
taisius perkūnsargį, perku- knygą "Gyvenimai popie- 
nas toks pat prieš žmogų žiu" ir ją parašė ne "Kelei- 
yra bejiegis, kaip ir kunigų vis," bet medega jai yra im- 
Dievas. Red.) ■ ta daugiausia iš raštų kata-

Išpludo ir apšmeižė vaikų likiškų istorikų kaip: Plati- 
"Bijunėlio" draugijėlę ir iš- na, Cormenin, kardinolų Ba- 
viso savo storojo pilvo šau- ronius ir Weiseman bei "The 
kė ant tėvų, kaip tie išdrįsę Catholic Enciclopaedia” ir 
dėt savo vaikų paveikslą į kitų. Tuomet, sveiko, para- 
bedievių "Keleivį.” Ar-gi nijonai pamatys kuomi buvo 
ne begėdis, Tamsta, ponas katalikų popiežiai ir pati ba- 
kunige! Ką blogo tie vai-jžnyčia. Red.)

"Gabijos” Kamitetas.

lotiniškas žo-*) Opera
dis, reiškiąs dramatiškai- 
muzikalinę formą, jos pra
džia siekia XVI šimtmetį;! 
dainuojama muzikaliniams 
instrumentams pritariant.

Musų bažnyčia — keiksmų 
ir pliovonių vieta.

Keliatą sąvaičių vietinis, 
kunigas buvo nustojęs kei- 
kties ir piktžodžiauti bažny-'

gali Kaip tapti Suvienytų Valstijų pilie- 

kpf žiu. Aiškiai išguldyti pilietystės 

... įstatymai, su reikalingais klausi

mais ir atsakymais. Ji sutaisyta la- 

Nedoras žmogus kl--
f ............................................15e

Kodėl aš netikiu į Dievų ? arba tikė

jimo kritika. Parše Iksas. , Kny

gutėj tik protingi nurodymai, pa

remti ant faktų. Kiekvienas geras 

katalikas, vai namams privalo jų 

perskaityti.......................................................................... 20c

Reikalaudami knygų kreipkttii 
šitokiu adresu:

••KELEIVIS”

28 BROADWAY, S. BOSTON, MASS.

pyko, siuto ir šaukė kam so
cijalistai išleidę knygutes a- 
pie kunigus žmogžudžius 
Macochą ir Smidtą, kuriose 
aprašoma jų paleistuvingas 
gyvenimas, žmogžudystės ir 
kas dėjosi stebuklingosios 

, Čens.akavos vienuolvne, 
(Jei- kaiP kunigai apvoginejo nuo 

------panelės

!Ii
mo!

Tamsta, kunige, norite, 
kad socijalistai leistų gerus 
raštus apie kunigų ir popie
žių "šventą" gyvenimą. Pa
lauk, palauk, — lukterk, da

?y

W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, Iowa.

(Severos Gothardiškas Aliejus)
yra pavartojamas tepimuisl. Jisai sumažina už
degimą, prašalina tinimą, ir apmalšo mėšlun

giškus traukimus ir stingumą.
Kaštuoja 25 ir 50 centų. Gaunamas kiekvienoje aptiekoje.

CflvarnO Tah I av Cukrinis vidurių suliuosuotojas. Vaikams 
vOYuluS I aū'LdA ir suaugusiems. Kaštuoja 10 ir 25 centus.

SKAUDĖJIMAI IR DIEGLIAI....
nuo reumatizmo, neuralgijos, strėnų diegimo 

ir “sciaticos” greitai prašalinami, jeigu

Puikiausia Cavarfl’c Ta‘Pgl gera8
maudymuisi ir OCVCra S rlvUlLalCU skutimuisi ir 
toiletinis CLSm Caavi galvos
muilas yra dKlIt dORp plovimui.

(Severos Gydantis Odinis muilas.) Kaštuoja 25 centus

Aptiekoje reikalaukite vien Severos sutaisyti; gyduolių ir 
neimkite jokių užvaduotojų. Jeigu aptiekorius negalėtų 
išpildyti jūsų reikalavimo, tai parsitraukite tiesiog nuo

Šios visos gyduolės ir visokios kitoldosjcokios tik reikalaujamos, gau

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

Tai viena ii didžiausių aptiekę.

K. ŠIDLAUSKAS
226 BR0ADWAT SO. BOSTON, MASS.

SEVERA’S 
GOTHARD OIL

Fanuos, Fanuos!
Nauja Lietuva parsiduoda 

pigiai
Didžiausioj lietuvių kolionijoj, Mi- 

ehigan’o valstijoj, kur yra apsigyvenę 

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

lietuviams, anglai nerimauja ir todėl 

ląb»i pigiai parduoda savo farmas ir 
galima pirkt ant lengvų išmokėjimų. 

Farmų galima pirkti visokio didumo 
ir už visokių kainų. Galima pirkt u* 

18.00 iki 130.00 už akerį. Aš esu fc- 

pėmęs ant išpardavimo daug farmo; 
žemė lygi ir yra viduryj ežeras, ir tUl 

pusė mylios nuo miestelio, žemė der-i 

linge ir užauga visokie javai. GaB-' 
ma pirkt farmų jmokant $100, o liku

sius galima mokėt kas mėnesį pagal 
sutartį. Materijolas budinkams pi

gus. Atvažiuokit tuojaus apžiūrėt, 

nes farmos kiekvienų dienų brangsta, 

todėl naudokitės proga. Bankai su- 
bankrutinus pinigai gal prapult arba 
gal kas nors pavogt. Turint farmų. 
amžinai nereikia bijotis bedarbes, n* 

blogų laikų. Kurie pirks žemę, tiem* 

kelionės iškaščiai apmokami. Va
žiuojant reik pirkt tikietų į PEA
COCK, MICH., 3:30 po pietų gausit 
trema j SauMe ir tikietas prekiuoja 

apie 15c. Kurie važiuos į Sauble, a* 
atvažiuosiu tų pasitikt. Platesnių ži
nių klauskit per laiškų. (38)

JONAS ŽEMAITIS,
ROK 13, SAUBLE, MICH.

Gerbiamieji "Keleivie” 
skaitytojai! Platinkit "Ke
leivį,” kaipo darbininkų lai
kraštį.

’J

I
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Jau išėjo iš spaudos

i

Amerikos Macochas
arba

Kaip katalikų kunigas Hands Schmidt, 
papiove merginą Oną Aumuller.

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

ir socijalistui. Kaina 10c.

VIENATINE LIETUVIŠKA 

APTIEKA 
Bostone ir visoje Massachusetts valstijoje, 

gyduolių galite gaut kokios tik pasaulyj vartojamos 
h ypatingai geros sakančios gyduolės:

Nuo Reumatizmo SI .00. Nuo įlinkimo plauku ir pleiskanų 75 o 
Nuo kosulio, grippo ir slogos 11.00. Kraujo Valytojas 81.00.

Nuo saules nudegimo 50 c.J Bobro lažai SI.00. Nuo suirimo Nervų 81.00. 
Vaikų ramintojas 25 c. Pamoda plaukams 20 c.

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

Mostis ir skysčiai nuo niežų ir parkų 81-00.
Gyduoles dėl pataisymo apetito Sl-00.

Gyduolės dėl suvalninimo vidurių 50 c.
Gyduolės nuo kosulio ir sunkaus kvėpavimo fl-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, Sl-00, 82-00 ir daugiau. 

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

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

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

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

Visokiame reikale kreipkitės šituo adresu:

K. ŠIDLAUSKAS
SO. BOSTON, MASS.




