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Vokiečiai ima Kauną; mušasi po visą Lietuvą. Francuzijoj didelis mušis tęsias 
3-čia sąvaitė; sako kad franeuzai ima viršų.

Rusai iš Prūsų išstumti ir nuvaryti iki Kauno; vokiečiai jau šaudo Kauną, Baltstogę ir Augustavą. Prie Tannenbergo rusai 
palikę 242,000 kareivių. Francuzijoj mušis siaučia jau trečia sąvaitę; vokiečių krito 180 tūkstančių, o francuzų ir] anglų 

100 tūkstančių. Vokiečių orlaivis užmušė Lietuvoje 11 vaikų.
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Iš karės laukoj
sykių buvo atmušti su di
džiausiais nuostoliais. Tie
sa, praėjusį nedėldienį vo
kiečiams pasisekė paimti 
francuzų drutvietę Fort du 

‘ Camp dės Romains, netoli 
; St. Mihiel, bet toliaus prieš 

/francuzų pozicijos jie eit 
. Priešingai, 

franeuzai sutraukė daugiau 
I kareivių į tą apielinkę ir 
privertė vokiečius paliauti) 

'bombardavus Fort dės Pa-: 
roches. Pradedant nuo 14 j 
rugsėjo, visą laiką mušis ei
na per visą liniją, kuri trau
kiasi per 120 mylių skersai 
šiaurinės Francuzijos palei 

■ Aisne upę. Talkininkai dau- 
jgiausia spaudžia gen. Klu-i 
I cko armiją, kuri sudaro de- 
i šiniji vokiečių sparną, kuris ■ 
(3—4 sąvaitės atgal taip) 
smarkiai ėjo ant Paryžiaus.Į 
Rūgs. 28 jie nuvarė Klucko) 
armiją 28 mylias link Belgi-; 
jos. Vokiečiai laikosi iki 
paskutiniųjų, todėl labai 
tankiai priešai sueina ant 
durtuvų ir mušasi ranka 
rankon. Dideli esą nuosto
liai talkinikų, bet vokiečių 

i du syk didesni, nes drąsa jų 
neišpasakyta ir apie gyvas
tį jie nepaiso.

'Bet vokiečiams už tai ge
rai sekasi rytuose, tai yra 
su rusais.

Reikia da pasakyti, kad 
nuo pat šitos karės pradžios 
praėjusioj sąvaitėj orlaiviai 
sulošė didžiausią rolę. An
glų lakūnai nuskrydo 500 
mylių iš Antverpo ir subom
bardavo Zeppelino baliunų 
stovyklą. J 
viai visą laiką tėmijo vokie- 

i kariumenės judėjimą, 
per tai franeuzai visuomet 

: žinojo, kur renkasi didesnės 
priešo spėkos ir tuojaus te
nai traukė daugiau savo 
kareivių. Japonų orlaiviai 

) subombardavo du vokiečių 
fortu Kvnuose, nors vienas 
jų orlaivis likos nušautas že
mėn. Vokiečių orlaiviai pe- 
reitoj sąvaitėj vėl buvo už
puolę ant Paryžiaus ir mėtė 
kelias bombas, norėdami su
ardyti Eifelio bokštą; viena 
bomba sprogdama užmušė 
žmogų ir sunkiai sužeidė 
mažą mergaitę. Vienas vo
kiečių orlaivis buvo užpuo
lęs ant Varsa vos ir metė į 
miestą kelias bombas, bet 
rusai nušovė jį žemėn ir suė
mė visus vokiečių lakūnus. 

I Kitą vokiečių orlaivi nušo- 
; vė žemėn belgų lakūnas ties 
B ruseliu.

Nuskandinti pereitoj są
vaitėj 3 anglų kariški laivai, 
kaip dabar išsiaiškino, visai 
nesitikėjo užpuolimo. Juos 

į užpuolė vokiečių nardomie-

ABELNAS KARĖS BĖGIS.
Liūdnos žinios ateina iš

Lietuvos. Pasirodo, kad vo
kiečiai nuėjo jau taip toli, 
kad Kauną jau bombarduo
ja, o Suvalkų gubernija se
nai jų rankose. Iš pradžios r. , - 
nesinorėjo tikėt telegra- Iau nebegalejo. 
moms, kad Suvalkų guber- j: 
nijoj įsteigta jau vokiečių 
valdžia, bet dabar ateina ir 
patvirtinimas, kad ištikrujų 
taip yra. Atėję dabar iš Lie
tuvos laiškai, kuriuos talpi
nant šitam ”Kel.„ num., pa
rodo, jog Lietuvoj dabar 
baisus padėjimas. Visi ru
sų pasigirimai apie vokiečių 
apgailėjimus ir yra tik pasi
girimai. Petrogradas gyrė
si, kad vokiečiai iš Lietuvos! 
išvaryti, iš Lenkijos išvary-' 
ti ir dabar rusai traukia ant 
Berlyno. Bet dabar pasiro
do visai kas kita. Suvalkų 
gubernija vokiečių rankose, 
o kuomet skaitytojas skai
tys šitą žinią, gal būt jau ir 
Kaunas bus paimtas. Iš 
Lenkijos vokiečiai taipgi ne. 
išvaryti. Jie turi tenai sa
vo rankose Čenstakavą, Ka-j 
lišą, Voclavską, Makovą, 
Mlavą ir gerai tose vietose 
apsidrutrnę. Dabar jie tai
ko į Varsavą. Jų orlaiviai 
skraido virš to miesto ir mė
to bombas. Gyventojai di
džiausioj panikoj bėga.

Tik Austrijoj rusams se
kasi. Jei tikėti Petrogrado 
telegramoms, tai 21 rugsėjo j 
rusai šturmu paėmė Galici
joj austrų tvirtovę Jarosla-J 
vą. Keliom dienom anks-1 
čiau jie taipgi paėmę Staro-i _ 
miastą, Pževorska ir Janu-)čių ‘ TT. .1 • -TA

I
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Paveikslėlis parodo vaisius vokiečiu kanuoliu. Viršutinėj dali j matosi vidus 
subombarduotos kataliku bažnyčios ir suardyti altoriai; o apatinėj, suardyti teismo 
rūmai. Abidvi vietos Belgijoj, Temionde’o mieste. Taip išrodys ir Lietuvos miestai 

kur pereis kariaujančios jiegos.

į tą. Paskutinės žinios iš Pe- 
■ trogrado sako, kad rusai pa- 
I ėmė jau ir Pžemyslių, did- 
i žiausią austrų tvirtovę Ga- 
I licijoj. Miestas esąs jau už- 
y imtas, tik keli fortai tebesi- 
I laiką, bet tie iš visų pusių 

esą rusų apgulti ir ilgai lai- 
kytis negalėsią. Jei tai tie- 
sa, tai ištiesų butų geras pa
sisekimas. Dabar liktų jau 
tik viena tvirtovė Galicijoj, 
butęnt Krakovas; paėmus 
rusams ir šitą, Galicija butų 
jau užkariauta.

Didis mušis Francuzijoj, 
kuris prasidėjo 14 rugsėjo, 
vis dar tebesiaučia ir kas
diena darosi vis kruvines- 
niu. Vokiečiai matydami, 
kad susivieniję franeuzai ir, 
anglai baigia juos iš Fran
cuzijos varyti, pavartojo vi
sas savo spėkas, kad sulai
kyti talkininkų antpuolį ir 
prasilaužti per jų eiles. To
kį įsakymą vokiečių genero
lai gavo iš kaizerio. Bet 
kiek sykių jie bandė eiti [ 
kontr-ataką prieš suvienyk ji laivai, kurie buvę taip gi-

I

liai pasinėrę, kad iš viršaus 
Francuzų oriai-j visai jų nesimatė. Kaip an

glai sako, tų nardomųjų lai
vų buvę nemažiau, kaip pen- gj p0 Mikolajevu iš Petro-: 
ki, bet vokiečiai tvirtina, gracĮ0 rašoma šitaip: „At-! 
kad buvo tiktai vienas \r tas kakliausis mu§įs šitoj karėj 
nuskandinęs tns^ skraiduo- buv0 p0 Mikolajevu, kurį ru- 

kareiviai dabar vadina 
. Visa klonis 

buvo užklota lavonais, o

AUSTRŲ KARVEDIS 
NUSIŠOVĖ.

Apie rusų su austrais mu
ši po Mikolajevu iš Petro- 

‘ ‘ : „At-

liūs, ], _ _ __
Anglijos laivai nuskendo i: Mirties” kloniu, 
a minutas. žmonių žuvo a-' ’ .
pie 1,500.

Paskutinės žinios iš Ang
lijos sako, kad Rumunija, 
kuri ligšiol Į karę nesikišo, 
dabar prisideda prie Fran
cuzijos ir Rusijos. Vienam 
Rumunijos korpusui esą jau 
įsakyta traukt Austrijos pa
sienin ir tuoj busią nusiųsta 
da 200,000 rumunų.

Iš Romos pranešama, kad 
5,000 italų liuosnorių išva
žiavo mušti vokiečių.

GENEROLAS BANDĖ 
NUSIŽUDYT.

Iš Francuzijos pranešama, 
kad vokiečių artilerijos ge
nerolas paimtas nelaisvėn 
bandė nusižudvt. Jam buvo 
įsakyta traukties atgal, jis 
nepaklausė ir papuolė nelai
svėn.

| RUSAI PAĖMĖ JAROS
LAVĄ.

Iš Petrogrado telegrafuo
jama: Po kelių dienų apgu
limo ir nolatinio bombarda
vimo, 21 rugsėjo rusų kariu
menė šturmu paėmė Galici
joj austrų drutvietę Jaros
lavą. Ant to miesto dabar 
plevėsuoja rusų vėliava.

Jaroslavas yra i______
susinėsimų centras; čia su
eina daug geležinkelių ir iš 
čia kur norint galima grei-

DIDELI MŪŠIAI 
LIETUVOJ.

) Paskutinės telegramos 
į Petrogrado sako, kad po Su
valkais ir Mariampole dabar 
buvo dideli mūšiai su vokie
čiais. Viena tų telegramų 

i sako šitaip: „Suvalkų gu- 
■ bernijoj vokiečiai panešė 
daug nuostolių ir tapo at- 

j mušti. Kairysis rusų armi- 
įjos sparnas turėjo karštą 
i susirėmimą prie Suvalkų su 
generolo Heidenbergo ka- 

i reiviais ir vokiečiai buvo nu- 
j veikti. Tuo pačiu tarpu vo
kiečiai buvo užpuolę musų 
kariumenę prie Mariampo- 
lės (Suv. gub.), bet čia taip
gi musų kariumenė laimėjo 
ir nuvarė vokiečius 10 mylių 

į per Šešupę, paimdama daug 
j jų kanuoliu. Ties Sredni- 
ikais vokiečiai norėjo per
sikelt per Nemuną, bet mu
sų kariumenė juos atmušė.” 

Iš šitos telegramos jau 
) matyt, kad Lietuvoj eina di- 
) deli mūšiai. Rusai, mato-. 
)mai, nori išvaryt vokiečius, 
| bet ar jiems taip sekasi, 
ikaip šioj telegramoj sako
ma, tai dar klausimas. Kaip 
girdėt, vokiečiai turi su
traukę prieš rusus 700,000 
kareivių, o tokią vokiečių 
spėką ne taip lengva suval
dyt, o ypač rusams.

VOKIEČIAI BOMBAR
DUOJA KAUNA.

Visi rusų pasigirimai apie 
laimėjimus Prūsuose, ma
tyt, yra melas. Žinios atei
na, kad vokiečiai kas kartą 
eina vis gylin Lietuvon. 
Kuomet rusai gyrėsi apie sa
vo pasisekimus Prūsų Lietu
voj, tuo pačiu tarpu vokie
čiai užėmė Suvalkų guber
niją. Dabargi ateina žinių, 

Į kad vokiečiai pasiekė jau ir 
Kauną. Vienas Anglų dien
raščio korespondentas iš Pe
terburgo telegrafuoja, kad 
vokiečiai jau trissyk buvo 

i užPuolČ Kauną ir trissyk jį 
s a ous bombar(]avo> kiekvieną 

sykį buvo atmušti, mat prie 
Kauno yra didelė tvirtovė, 
tai rusai da gal; šiek-tiek 
laikytis.

iš

vietomis jų gulėjo čielos, 
krūvos. Kada 3 valandą iš. 
ryto rusai pradėjo ataką/ 
klonije buvo 15,000 austrų;) 
didesnė jų dalis tapo išskin-(Įaj nuslysti kariumenę, to
tą musų artilerijos ugnimi, jei karės tikslams šis mies- 
Likę austrai pasidavė ir mes; (as ĮUrj jabai didelę vertę, 
pradėjom imti jų ginklus,,jjs stovj anį ke]į0 tarp Lvo- 
kuomet jų generolas stovėjo v0 ir Krokuvos. Dabari 
ant kalno ir žiurėjo iš tolo.įj§ Lvovo, kuris buvo anks-i 
Kada rusai paėmė visas S jčiau jau paimtas, rusai ga-| 
jo vėliavas, jis įssitrauke re- ]j siųsti savo spėkas į Kroku- 
volven ir persisove. vą b‘e jokių kHučių

TARP VOKIEČIŲ SIAU
ČIA ŠILTINĖ.

i

Londone gauta žinių, kad 
tarp vokiečių armijos siau-j 
čia šiltinė, liga labai biauri japonų annija, traukdama, Dabar išeina aikštėn, kad!

CARO MELAGYSTĖS
Dabar caro pusbrolis „di

dis” kunigaikštis praneša, 
kad jo armija netik užkirto 
vokiečiams kelią prie Gardi
no ir Vilniaus, bet rengiasi

i jau ir i Prusus traukti. Tai
gi pasirodo, kad rusų Pru- 

jsuose dabar nėra, o caras 
Į jau senai gyrėsi, kad jo kazo 

Iš Pekino pranešama, kad ) kai esą jau netoli Berlyno.

JAPONAI PAĖMĖ 
FAN-TSE.

ir limpanti. Sakoma, kad ant Tsin-Tao, užėmė pake- tai buvo melagystės. Kaip 
nuo šiltinės, dizenterijos ir !ėj vokiečių angliakasvklų dabar matyt, tai rusai vo- _i •   i _  • _ I *• _ _ a _i* t’’   rn_ _ ?__ a_ a• ? _• _ y*  • *    i • - i
tūkstančių vokiečių karei-;tenai 200 savo 
vių. tvarkai daboti.

NUŠOVĖ ZEPELINĄ.
Pereitoj sąvaitėj apie 5 

vai. iš ryto ant Varsa vos pa
sirodė milžiniškas vokiečių 
baliunas Zeppelino syste- 
mos. Įmetęs miestan dvi 
bombas, kurių tik viena ek- 
spliodavo ir ta pati nedaug 

; padarė blėdies, Zeppelinas 
j nuskrido apžiūrėt aplinki- 
į nių tvirtovių. Beskraidy- 
i damas jis prisiartino prie 
N o vogeorgie vsko, kurs skai
tosi drūčiausia tvirtovė 
Lenkijoj. Tvirtovės gari-

i zonas ištolo patėmijo prie
šą ir nustatęs kanuoles lau
kė, pakol jis prisiartinus. Ir 
tuojaus baliunas tapo ka- 
nuolių šūviais sudraskytas 
ir nupuolė žemėn. Sakoma, 
kad tai buvo vienas iš di
džiausių Vokietijos orlaivių 
ir taip buvo gerai įtaisytas, 
kad krisdami lakūnai netik 
neužsimušė, bet nė nesusi- 
žeidė. Rusai juos suėmė.
MUŠIS DRUSKININKUO- 

SE.
Rugsėjo 29 d. atėjo iš Pe

trogrado telegrama, kad 
Druskinikuose buvo karštas 
mušis su vokiečiais ir, kaip 
paprastai, rusai „laimėjo,” 
Seredžiuje taip-pat buvo su
sirėmimas. >
ORLAIVIS UŽMUŠĖ 11

VAIKŲ LIETUVOJ.
Iš Petrogrado telegrafuo

jama, kad 28 rugsėjo anr. 
Baltstogės miestelio pasiro
dė vokiečių orlaivis ir pra
dėjo mėtyt bombas. Viena 
bomba pataikė mokyklon ir 
sprogdama užmušė 11 vai-- 
kų. * ■' - J

VOKIEČIAI BOMBAR- ' 
DUOJA OSOVECĄ.

Visos telegramos iš Rusi- 
■ jos liudija, kad rytuose ka

rė parėjo ant Lietuvos ir 
Lenkijos žemių. 29 rugsėjo 
telegramos iš Petrogrado 
sako, kad vokiečiai jau ap
gulė ir bombarduoja Osove- 
co tvirtovę, kuri stovi ant 
kelio į Baltstogę.
KRITO 180,000 VOKIEČIŲ 

IR 100,000 FRANCUZŲ.
Paskutinės telegramos 

iš Francuzijos sako, kad per 
17 dienų mūšio, kuris ir da
bar da siaučia, vokiečių už
mušta ir sužeista 180.000, o 
francuzų ir anglų—100,000.

KAIZERIS SERGA.
Būdamas ant karės lauko, 

vokiečių kaizeris įkrito vie
ną naktį ravan, sušlapo ir 
šlapias turėjo nakvoti po at
viru dangumi. Kadangi orai 
ant karės lauko dabar labai 
biaurųs, nuolatos lija ir 
sninga, tai kaizeris peršalęs

i

kitokių ligų kenčia apie 80im’estelj Fan-Tse ir pastatė kiečių visai negali sulaikyt.įgavo plaučių uždegimą ir
—i_._~.__ i---- . L—. ----- kareivių Jie užplūdo beveik jau vi-;dabar, sakoma, sunkiai ser

ga. /ą Lietuvą ir Lenkiją.
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NORVVOOD, MASS.juodašimtį Puriškevičių, jis 
matydamas Lietuvą krau- prakalbos. Slaptosios smuk- 

i juose ir ašarose skęstančią, 
į netik nesusitaiko su savo 

viengenčiais nesutinkan- 
i čiais su jo žodžiais, buk 2x2 
j yra 5, bet spiaudo ir drabsto 
i purvinais žodžiais ant pra
kilniausių Lietuvių tautos 
žiedų — pirmeivių ir sočija
listų.

Vėliau buvo renkama de
legatai į klerikalinį Chica
gos seimą. Kun. Meškaus- 

I kas pasisakė važiuojąs sei-
■ man ir rekomandavo rinkti 
•jam už delegatę p-lę Vara- 
I bauskaitę, kandidatę į juo- 
1 dasias vienuoles, ji mat nu
važiavusi žadėjo nebegrįžti, 

i bet pasilikti šv. Kazio hare
me. Išrinko tris vyrus, visi 
„lietuviškojo vaisko” — vy- 

. čių, pulkininkai.
Pabaigoje rinko delegatų 

kelionei aukas, bet iš 350 as- 
f menų publikos, tesurinko 
į §16.00 su centais, nes Liet. 
I Sūnų ir Dukterų dr-ja. Liet.
■ Apšvietos ratelis ir L.S.S. 
kuopa prie juodojo seimo ne- 

: prisidėjo, juos visos siųs de
legatus New Yorko seiman.

Buvo da ir deklamacijų. 
Deklemavo tautines eiles.

Reikia da pridurti, jog vie
nas „vyčių" pulkininkas pa
sirodė prieš publiką su to
kiais „perlais”, kad manda
gesnis girtuoklis smuklėje 
neišdrįstų taip blevyzgoti, 

; tik ir liejosi žodžiai: "dum
blinas. purvinas, kelnės, vie
špats” ir tam panašus. Bet 
kun. Meškauskui tas tiko, ■ rengė diskusijas temoj: „Ar 
plojo rankomis išsisiepęs, vyčiai neša darbininkų kle- 
mat ten pirmeivius kolioja.;^ naudą, ar ne?” ”Vvčių” 
Turbut panašias eiles greit priešai faktiškai nurodinėjo 
pradės bažnyčiose prie var- kokią „naudą” teikia ”vy- 
gonų giedoti. ; čiai” darbininkų klesai. Apie

J. Kavlaičia. 9-tą vai. vakare, kuomet di- 
i skusijos jau baigės, kaip kri- 
įste įkrito svetainėn apie 10 
„vyčių” vaikezų ir vedami 
„generolo” p. Namoro, visi 
nusibeldė galan svetainės, 

i Publikai atrodė, kad „vy
čiai” paskutinį protuką išvy-

nigų išauklėtieji žmonelės iš
reiškė savo nepasitenkinimą 
susirinkimu, kuris pritarė vi
suotinam lietuvių seimui New 
Yorke.

"'Katalikiškos moters neatsi
liko nuo katalikiškųjų vyrų. 
Šlykštu, kad piktžodžiavimu 
jos net pralenkė juos.”

Panašų triukšmą kunigas 
surengė ir Bridgeporte to
kioj konferencijoj. Apie tai 
rašoma tame pat (67) "Nau
jienų” numery:

"Susirinkimas Įvyko, 
atėjo 130—140 žmonių.

kuniginė mašina ir visuoti
nas Amerikos lietuvių 

suvažiavimas.
Dabar lietuvių visuomenė 

turi prieš save aiškų faktą, 
kad musų kunigams rupi ne 
Lietuvos reikalai, bet savas 
biznis. Dabar visuomenė 
gali visiškai persitikrinti, 
kad tie žmonės yra didžiausi 
veidmainiai, melagiai ir vie
nybės ardytojai.

Kada Lietuva atsidūrė di
džiausioj nelaimėj, kunigai 
pradėjo šaukti, kad dabar 
visiems reikia eiti išvieno, 
„bet neklausyti abejotinos 
doros balsų iš įvairių pa
kampių.” Vadinas, tik ku
nigų balsas yra "neabejoti
nos galybės" balsu, tik jie 
yra tikrais Lietuvos apgy
nėjais.

Bet dabar pasirodė, kad 
tos abejotinos doros žmonė
mis yra ne kas kitas, kaip 
patįs kunigai. Kada Ameri
kos lietuvių visuomenė pra
dėjo rengties į visuotinąjį 
suvažiavimą Ne\v Yorke. tai 
kuniginė mašina nuvažiavo 
priešingon pusėn. Kaip 
praneša mums koresponden
tai. kiekvienas kunigas agi
tavo per pamokslus, kad 
niekas nevažiuotų Ne\v Yor-, 
kan. nes tenai busiąs tik "ci
cilikų” susirinkimas, o "vi
suotinas lietuvių seimas" 
busiąs Chicagoj, kur kuni
gai buvo sušaukę savo "Ry
mo seimą.” Ir jie pasisten
gė tamsiuosius savo parapi
jomis taip suagituoti prieš 
tikrąjį Amerikos Lietuvių 
Seimą New Yorke. kad pri
sirengimo konferencijose 
Į tikrąjį seimą tie suagituo
ti jų vergai net triukšmus 
pradėjo kelti. Štai kas atsi
tiko per tokią konferenciją 
Chicagoje, kaip rašo „Nau
jienos:”

"Susiėjo į salę žmonių Įvai
riausių paž valgų. atstovai 
"šventųjų" ir laisvųjų draugijų, 
socialistų kuopų ir tautinių or
ganizacijų: pagal tą principą 
— visi, kas lietuviais jaučiasi, 
tas gali ir turi išvien veikti 
šiame svarbiame istorijos mo
mente.

""Indomu ir smagu buvo žiū
rėti i tą skaitlingą minią dele
gatų. atstovaujančių šešiasde
šimt suviršum Chicagos ir a- 
pielinkių lietuvių draugijų ir 
kuopų. Tur-but ištiesu valan
da nepaprasta, jeigu vienas su
sirinkimas gali sutraukti tū
kstančių organizuotų lietuvių 
atstovus.

"Prasidėjo pirmojo dienos 
tvarkos klausimo svarstymas: 
dalyvavimas visuotinam Ame
rikos lietuvių seime.

""Visuotinas lietuvių seimas 
bus tas, kuri šaukia didžiausios 
lietuvių organizacijos ir tris 
ketvirtdaliai lietuvių laikraščių 

•New Yorkan. pradžioje atei
nančio mėnesio.

”Ne! Visuotinas seimas ren
kasi ryt ir poryt Chicagoje. 
Ne New Yorko, bet Chicagos 
seimas yra visuotinas!..
""Triukšmas; rėkavimas; pro

testai.
"Pasirodo, kad susirinkime 

esama dar antro susirinkimo, taip nešvariai elgiasi? 
Krūva delegatų klauso ne to 
tvarkos vedėjo, kuri išrinko 
visas susirinkimas, bet kokio- 
kito, nematomo. Rėkia, šau
kia: "Chicagos seimas! Chica
gos seimas!"

""Staigu visa ta nematomojo 
vadovo komanduojamoji dele
gatų dalis pakila ir su triukš
mu apleidžia vietas. Eina prie 
durų, ir pas duris pasidaro toks 
nežmoniškas staugimas ir blio
vimas. kad baimė ima.

"Tai chicaginio pseudo-vi- 
suotinojo seimo šalininkai, tai 
rymo-katalikai, "šventųjų" 
draugijų atstovai kelia savotiš
ku budu protestą, pamatę, kad 
susirinkimas nepritars atska
lūniškam Federacijos darbui.

"Grūmojimai kumščiomis, 
keiksmas, gatvinis ink^pdžia- 
vimas — tokiais budais

apie 
o

vaut. Jie taipgi žinojo, kad 
suorganizuotas visuotinam 
suvažiavime fondas Lietu
vos gyventojams šelpti, baž-{ 
nyčioms ir klebonijoms sta
tyt pinigų neduos; priešin
gai. toks fondas gali dagi 
revoliuciją šelpti, jeigu šito
kia kiltų. Kunigai nieko 
taip nesibijo, kaip revoliuci
jos. Dėlto tai jie pasiryžo 
ant to šlykštaus darbo — 
skaldyt visuomenės spėkas, 
šaukiant kitą, neva taip pat 
visuotiną, politiškąjį suva
žiavimą. Įsteigtas jų suva
žiavime fondas galės rinkti 
aukas ir statyti už jas su
griautas Lietuvoj bažnyčias 
ir klioštorius davatkoms au
klėti.

Ot. kaip veikia kuniginė 
mašina 1

socijalistu siekiams "labiaus 
atsako programas Progresi- 
stų partijos."

Komedijos, daugiau nie
ko.
Gabrys neištikimas vyras.
Taip pripažino Brooklyno 

ir New Yorko lietuvių kon
ferencija (žiur. „Tėv.” No. 
39). Konferencija buvo su
šaukta prisirengimui prie 
visuotinojo politiškojo suva
žiavimo. Vienas komisijos 
narys įnešė, kad Amerikos 
lietuvių vardu visur kalbėti 
butų įgaliotas žinomasai 
Gabrys, nežinomojo „infor
macijos biuro” direktorius.

L. S. S. taipgi visuotinam 
suvažiavime dalyvauja.

Lietuvių Socijalistu Są
junga nutarė didele balsų 
didžiuma dalyvauti visuoti
nam Amerikos lietuvių su
važiavime. kuris įvyks 1, 2 
ir 3 spalio dienomis, New 
Yorke.

ar

TOLEDO, OHIO
Rugsėjo 12 d. buvo antras 

iš eilės lietuvių susirinki
mas su tikslu sutvert, kokią 
nors, pašelpinę draugiją. Iš 
syk tam visi pritarė ir suti
ko sutvert S.L.A. kuopą. 
Vietinės L.S.S. 229 kp. org- 
rius ėmė tuomi rupinties ir 
jau butų kuopa susitvėrusi, 
bet „ščyri” katalikai beglos- 
tydami buteliukus surado, 
kad S.L.A. kuopa jiems ne
reikalinga ir net kenksmin
ga. Mat jie kur tai girdė
ję. buk S.L.A. valdyba nemo
kėjo kam tai pašalpos už 
niksterėjimą piršto. Rugsė
jo 12 d. susirinkime nekurie 

i katalikai išsitarė, kad gali 
vieni susivienyt. o paskui su
tvert parapiją ir mul... (tik 
nepasakiau mulkinyčią) ba
žnyčią pasistatyt. Tečiau, 
kurie žmonės su protu mato, 
jog Toledoj, kur lietuvių tė
ra vos 45 asmenis, negali sa- 
vystovė draugija gyvuot.

Rugsėjo 13 d. buvo mėne-
jsinis L.S.S. 229 kp. susirin
kimas. Tapo perskaitytas 
laiškas nuo Juozo Žigaičio 
L.S.S. 84 kp.. kame jisai pra

usė pašalpos. Sudėta ir nu-; 
įsiusta per „Kovos” redakci
ją S2.05

Prie kuopos prisirašė 2 
nauju nariu, dabar išviso y- 
ra 10 narių.

lės dygsta.
. Rugsėjo 6 d. kooperacija 
: surengė prakalbas. Žmonių 
; atsilankė apie 200. Kalbėjo 
Peža, Vaičiūnas ir Bugnau- 

Ičius. Pirmųjų dviejų pra
kalbos apie kooperacij'os 
svarbą, naudą ir kaip reik- 

' tų ją darbo žmonėms kon- 
l troliuoti — buvo naudingos. 
Bet pastarojo p. Bugnau. 
čiaus prakalba, tai vargiai 
kam buvo pakenčiama. Jis 
pasigyrė esąs baigęs net 8 
kursus, na, ir kaip paleis sa
vo „gloria” ir valiai pliauk
šti apie kunigus, kaip tie 

į Lietuvoj kooperaciją kelią. 
: Pasipylė klausimai. Viena 
moteris paklausė, kodėl čia 
Amerikoj kunigai neagituo
ją žmonių prie kooperacijos. 

' Girdi, kunigai esą augšto 
mokslo, tai nenori su žmonė
mis kolioties. Tarpe susi
rinkusių kilo triukšmas ir 
žmogelį „nugarbino” nuo 
estrados.

Kaip visur, taip ir pas 
mus, pradeda veisties slapto- 

i sios smuklės. Dėlei girtuok
liavimo ištiko jau net ir ne
laimė. Tūlam S. Bratuliui 
išsigėręs laidokas perpiovė 
kaklą. B-lis guli ligoninėj, 
piktadarį-gi pasodino kalėji- 
man.

Ridikų spindulis.

Socijalistai nori kraujo pra
liejimo. bet socijalistu 

nėra.
Tokį nepaprastą atradimą 

padarė "Laisvoji Mintis” 
52-ram savo numery.

Visų pirmiausia ji apkal
tina socijalistus kraujo pra
liejime. Ji stačiai pasako: 
"Socijalistai myli kraujo 
praliejimą, ir jie tikrina, 
kad be jo, be kraujo pralieji
mo, nebus panaikintas kapi
talizmas." Kokia didelė ne
teisybė! Tokio 
socijalistai, ypač 
nekuomet nedarė 
Tokį užmetimą 
tams daro tiktai 
tai. kurie per kiekvieną be
veik streiką patįs darbinin
kus skerdžia, tą patį melą 
skelbia ir kunigai. Mes iš 
tų žmonių nesistebim, nes 
šmeižti socijalistus. tai jų 
reikalas. Bet mums labai 
nuostabu, kodėl tuos šmeiž
tus taip mėgsta atkartoti ir 
platinti laisvamanių orga
nas — „Laisvoji Mintis?” 
Ar tai tas reiškia laisvama- 
nybą? Jeigu taip, tai kuni
gai pirmutiniai tokiai "lais- 
vamanybai” gali paploti. 
Bet tuomet nereikia guos-: 
ties, kad socijalistai prieš ją 
kovoja. Prieš ją negalima 
nekovoti, nes ji platina ne
teisybę ir klaidina žmones. 
Juk "Laisvoji Mintis” negali 
nežinoti, kad socijalistai. o .
ypač Amerikoj, kaip raštu apsiverkė. Monolo-
taip ir gyvu žodžiu visuomet £3 j iskas ant vienos^ gal- 
skelbia. kad jie nepripažįsta v.os gerai sulošė M. A alin-

KORESPONDENCIJOS
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I jį 
tarp 

kurių buvo Vietinis Politiškas 
Komitetas "in corpore." 
30 ypatų žingeidaujančių. 
kiti — kunigo pataikūnai.

"Neva renkami susirinkimo 
tvarkos vedėjai. Paskui kun. 
Pankauskas kalba apie Lietu
vą ir jos gelbėjimą. Jisai sa
ko. kad tiktai Chicagos seimas 
mus išgelbėsiąs. Antras kalba 
Kazlauskas iš New Haven. 
Conn. Jisai nepasakė nieko 
ypatingo, tiktai ant pabaigos 
pamelavo, kad seimo iniciativa 
prigulinti S. L. R. K. A. valdy
bai. tai ši ir turinti teisę šauk
ti seimą. Po to susirinkimo 
pirmininkas, pasitaręs su kuni
gu. stato ant balsavimo:
siųsti delegatą i visuotiną be- 
partyvi seimą Chicagoje?

"Bet tuo tarpu pasiprašo 
balso vienas vieno komiteto 
narys. Gauna. Padėkovojęs 

, už tai. eina prie estrados. Jis 
nurodo melagystę antro kalbė
tojo. paaiškindamas, kad seimo 
iniciatorius yra p. živatkaus- 
kas. S. L. A. prezidentas, o 
ne S. L. R. K. A. valdyba. Dau
gumoj jisai sutinka su pirmuo
ju kalbėtoju, bet sako, kad Chi
cagos seimas negali vadinties 
visuotinu, nes yra šaukiamas 
atskiriu ypatų, pritariant Ry- 
mo-Katalikų Federacijai, ir y- 
ra jau žinoma, kad kitas seimas 
Įvyks New Yorke 1. 2 ir 3 d. 

spalių mėn. Jo laiką ir vietą pa
skyrė 13 laikraščių redakcijos 
ir 4 didžiausios organizacijos. 
Tik šitas seimas ir galės vadin
ties visuotinu. Chicagos sei
mas negali būt visuotinas, nes 
ir pasirašiusieji po atsišauki
mu dėl to seimo dabar pripa
žįsta. kad Chicagos seimas iš
tikro negali būti visuotinas. 
"Taigi mums belieka..." Nespė
jo kalbėtojas užbaigti sakinio, 
kaip kunigas prišoko prie kal
bėtojo ir užsipuolė: "Ką tu čia 
pliauški ir iškur žinai, kad sei
mas bus New Yorke?" Kalbė
tojas išsitraukia iš kišenės lai
kraštį 'Tėvynę’ ir 'Laisvę," kur 
tas oficialiai paskelbta... Tada 
kunigas laiko triukšmingą be 
jokios tvarkos prakalbą ir aiš
kina, kad. jeigu Chicogan pri
važiuos daug delegatų, tai sei
mas tenai bus visuotinas ir be- 
partivis. Pirmesnysis kalbė
tojas paprašė duoti jam pa 
baigti savo kalbą, bet kunigas 
neleido. Iš publikos pasipylė 
protestai: "jei norima rinkti 
bepartivi delegatą, tai reikia 
duoti balsą kalbėtojams visų 
pažiūrų." Kunigas sušunka: | 
'Kas nesutinka siųsti delegatą 
Chicagon, gali eiti laukan!" 
Salėje kįla triukšmas, kurs tę
siasi 10—15 minučių. Kalbė
tojas dar 3 sykius prašė bal-, 
so, bet negavo ir turėjo apleis- kalbasi apie visasvietinę ra 
ti estradą.’’

Kodėlgi musu kunigai ginkluojasi ir didina kariu-' 
.................. ■> Ko- menę? Niekas kitas, kaip 

dėl jie skaldo visuomenę į tik tie "pacifistai” ir dabar- 
dalis. kuomet daugiausia tinę karę surengė.^ 
reikalinga tos visuomenės < '

užsispyrė šaukti visuotiną Brusely konferencija prieš | 
suvažiavimą prie Rymo-ka- karę. Ir jeigu jie butų tu- 
talikų seimo Chiagoj, kuo- rėję užtektinai spėkų tai ka- 
met visuomenė aiškiai jau rei sustabdyt, jos šiandien 
rengėsi šaukti visuotiną ir visai nebūtų. Tą. rodos, ga- 
bepartyvį suvažiavimą Lie- Ii suprasti kiekvienas. Už

tvirtinimo 
Amerikoj, 
ir nedaro.

socijalis- 
kapitalis-

i
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ST. CHARLES. ILL.
Tamsuoliai boikotavo soči 

jalistų vaidinimą.
Rugsėjo

kp. surengė vaidinimą ir šo
kius. Tūli tamsesni lietu
viai, kaip tik pamatė socija- 
listų skelbimus, tuoj ėmė ei
dami palei žmones įkalbinė
ti. kad neitų socijalistu teat
ram net buvo languose išlip- 
dę štai kokius atsišaukimus: 
„Lietuviai ir lietuvaitės! 
Neikite ant socijalistu teat
ro. Matot, kaip jie mus iš- 
juikia vadindami šventakup- 
įiais” ir t.t.

Broliai! jus patįs save iš- 
statote pajuokai ir paniekai 
taip elgdamiesi. Jus sakote 
geriau pragerti, negu eiti 
socijalistu teatran. Jus tu
rėtumėt imt da nuo socijali- 
stų pavyzdį, nes socijalistai 
iš teatro ir baliaus niekad 
negrįžta girti ir sudaužy
tom galvom, kaip tai tam
suoliai daro.

Lošiama buvo „Penktas 
prisakymas”. Sulošta neblo
gai. Geriausia pasižymėjo 
Tolučio rolėj K. Černauskas.

Lašakė.
ATHOL, MASS.

Kun. Jakaitis Puriškevi- 
čiaus rolėje.

Pargrįžęs iš Lietuvos kun.
Jakaitis buvo vietinio klebo
no užkviestas su prakalbo
mis ir nors pradžioje pra
kalbų pasisakė kalbėsiąs ne 
apie kelionę, bet apie Lietu
vos padėjimą, tečiau visa 
prakalba buvo kelionės ap
rašymas. Pasakojo kiek 
viorstų važiavęs arkliais, 
automobiliais, kaip ant ”va- 
lizskos” sėdėjęs, kaip ant 
platformos stovėjęs ir kitus 
nonsensus. Daėjęs iki Pe
terburgo pasakė, kad čia 
girdėjęs didelį žmonių entu
ziazmą ir pritarimą karei, 
net durnos atstovai visi su
sitaikę, o tas biaurusis juo- 

l dašimčių vadas Puriškevi- 
I čius pritaręs net žydų judė
jimui ir sutikęs žydų de
monstraciją pabučiavęs žv- 

: dą. Ir taip savo kalbą drai
kydamas, it girtas tvoros 
kuolus graibstvdamas pri- .
ėjo prie""Vilniaus: čia jau kam Seime spalio 1, 2 ir3 d. ’i Kuomet leista publikai nu- 
pradėjo rodvt savo "arato-1 Balsą paėmė Kl. Jurgelionis,; balsuoti, kurioj pusėj teisy- 
riškus” gabumus ir ėmė kei- bet jam bekalbant kilo bė, — tai išskyrus pačius 
kti giltiniečius ™ „
čius, 
kariškas teismas pakorė, bet 
da daug jų ir liko, nes cicili- 
kai pradėję su brauningais 
užpuldinėti žmones. Paskui 
ėmė keikti visus pirmeiviš
kus Lietuvos ir Amerikos 
laikraščius ir jų bendradar
bius ir nurodinėjo, kad ši 
karė esanti Dievo rvkštė, 
kaip jau esą ir senam testa
mente, nes ir seniau Dievas 
izraelius bausdavęs karė
mis už nepaklusnumą, taip 
dabar esą ir su lietuviais.
Lietuvoj privisę daug be- 
dievukų ir cicilikų, kurie net 
savo laikraščius išleidę, per 
šitą-gi karę Lietuva nusi
plausianti krauju ir pasi- 
liuosianti nuo tų visų 
dievių” ir „cicilikų.”

Paskui ėmė keikti ir nie
kinti, kiek tik jo „šventab- 
lyvas” stonas ir „šventa” 
burnelė leidžia, vietinius pir
meivius ir pirmeiviškų laik
raščių skaitytojus, negana 
to, išniekino ir ištisas drau
gijas, kaip štai: L.S. ir D. dr- 
ją, kame visi prakilnesni pir
meiviškojo jaunimo žiedai 
susispietę* skaitliuje 150 na
rių. Ir taip užbaigė savo 
kalbą tas lietuviškasai Puri- 
škevičius.

Puriškevičius susitaikino 
su žydais, kurie jam išrodė 
amžinais rusų tautos prie
šais, nors ant valandėlės, 
matydamas Rusiją sunkia
me padėjime. Bet kun. Ja
kaitis yra atkaklesnis ir už reikalai rupi.

i

MONTELLO, MASS.
T.N. dr-ja 13 rugsėjo pa-

CHICAGO, ILL.
Triukšmingas priešseiminis 

susirinkimas.
Rugsėjo 20 d., Meldažio 

svetainėje, Įvyko Chicagos 
lietuvių priešseiminis susi- . .
rinkimas. Jame dalyvavo jo iš savo makaulių, nes at- 
67 draugijų ir kuopų delega- 1 pdė tokie įpykę, išsibaugš- 
tai ir šiaip atstovai ir veikė- tinę... P 1 -,
jai. Pirmininkavo drg. A. kas paklausė „vyčių 
Petraitis. Dienotvarkė: l)Įpori L 
Gelbėjimas Lietuvos i

ginkluotos kovos, nes čia ga- tĮene. . Žmonių buvo vidų-; 
Įima viską balsavimu pada-! kiškai, tamsuolių boikotas 
ryti. 0 jei "L. M.” visa tai mažai teužkenkė.

Diskusijų pirminin- 
n” ar jie 

___________ dalyvauti ginčuose. 
Gelbėjimas Lietuvos mede- Vienas iš jų J. R. apsiėmė 
giškai ir politiškai. 2) Vietos! ginti savo pusę. Bet J.R. to- 
reikalai. Dienotvarkę vien- į kis pasirodė silpnas „vyčių” 
balsiai priėmus, M. Darni jo- j advokatas, kad, berods, ne- 
naitis pasiūlė inešimą: „Ar verta butų jam duoti nė 
visi sutinka dalyvaut New- ■ džiovintų pelų saujos už ad- 
Yorko Visuotinam Politiš-: vokatavimą.
t /> • i • rr J 1 • J 1 • 

žino, bet rašo visai priešin
gai. tai reiškia, jog ji platina 
neteisybę.

Toliaus "Laisvoji Mintis” i 
kaltina socijalistus už da
bartinę karę. Jie visuomet 
skelbė, kad karės nepripažį
stą, o dabar eina ir kariauja. 
Dėlko socijalistai kariaują, 
mes čionai neaiškinsim, nes 
pereitam "Keleivio” numery 
tilpo atvykusio dabar iš Eu
ropos belgų socijalistu vado
vo Vanderweldes paaiškini
mas. Mes tik norėtume pa
klaust. kodėl „Laisvoji Min
tis” nekaltina taip vadina
mųjų ”pacifistų,” kurie šau
kia Haagoje konferencijas,

mybę. o parvažiavę namo,
- - - . - - - - - *' -

. Kad so
cijalistai tai karei buvo prie- 

vienybės? Kodėl jie būtinai šingi, tai liudija jų sušaukta

M.V.. A.V.

vyčius,” visi balsavo prieštriukšmas ir šauksmas, jogciciliku-E.ST. LOUIS, ILL.
Tamsuoliams nepasisekė 

parduot lietuvius.
Čia nesenai pora tamsu- 

nėlių buvo surengę prakal
bas. norėdami parduot lietu
vius kapitalistų kandida
tams į miesto valdininkus. 
Jie už tai gavo bačkutę rau- 
galo. Į Prakalbas pribuvo 
anglas politikierius. Jį pra
kalbų rengėjai perstatė sa
kydami: „Tai geriausis mu
sų draugas ir lietuvių užta
rėjas, kurį mes turim remt 
šituos rinkimuos.” Po to po- 
litikieriaus trumpos kalbos, 
tas patsai lietuvis aiškino jo 
kalbą lietuviškai, nors pats 
mažai ką tesuprato. Iš pub
likos pasikėlė vienas socija
listas J. V-kas ir paprašė 
balso. Balsą jam davė ma
nydami, kad jis juos parems, 
bet jisai užsilipęs ant pag- 

j rindų ėmė aiškinti ką tie po
nai mums gero yra padarę 

'valdydami šį miestą per il
gus metus, jie tik valkatų ir 
prostitucijos lizdų ir kitokių 
panašių urvų privaisė ir pa
tarė lietuviams balsuot už 
socijalistus . Tada pašoko, 
kaip iš ugnies vienas tam
suolis ir ėmė rėkt, kad kal
bėtojas nustotų kalbėt. Kal
bėtojui, žinoma, atėmė bal
są. Salėje kilo triukšmas, 
ponas politikierius persigan-

Į suvažiavimą Lie- Ii suprasti kiekvienas. Už 
tuvos reikalais New Yorke? ką tad socijalistus kaltint? 
Ir kodėl jie prieš šitą pasku- Juk visi žino, kad ne jie tą 
tini pakėlė tokį triukšmą? karę surengė, ne jie čia kal- 

Jie taip darė todėl, ‘kad ti. Didžiausiu kaltininku 
jiems nerupi Lietuvos gero- čia yra — patriotizmas! 
vė, bet rupi paimti žmones I Suvertus viską ant socija- 
po savo skvernu. Jie gerai listų galvos, galų-gale ”Lai- 

ižino, kad į visuotinąjį šuva- svoji Mintis” atranda, kad 
žiavimą suvažiuos socijalis- socijalistu dagi ir nėra, o 
tai, tautininkai žmonės ap- jeigu kokie ir yra, tai jie nė- 
sišvietę ir kunigai vadovaut ra socijalistai, bet greičiau t. . - . -
tenai negalės. O jie nieko antimonarchistai, ypač Eu-1 biznis sugriuvo.

ip netrokšta, kaip vado- ropoj taip esą. Amerikos gi
W>džiz
> W ku-

jdęs išbėgo. 6 tamsunai ii- 
■ i da na ei Ii k p vprkS kad iiigai da pasilikę verkė, kad jų

Varenis.

■

glllimecius ---  C1C111KU- Uiunouiao ii oaun-omas, v lei varna»w pi.vc
. girdi, keliatą cicilikų geimas turis būt Chicagoj, juos. Publikos buvo apie 150.

„be-

triukšmą kėlė klerikališku- Bet „vyčiai” nepasiduoda ir 
jų dr-jų delegatai. Po Jurge- tiek, nors juos galėjo sukri- 
lionio kalbai, kalbėjo A. Zi- tikuoti ir sodžiaus bobelė, 
montas išreikšdamas tą pa- bet jie giriasi per vietos an- 
čią nuomonę apie Seimo glų laikraščius, jog jiems,- 
naudingumą. „Vyčių” ge- pavyko „sukritikuoti” savo * 
nerolas Gabrys, matydamas,! priešus.

Tą pačią dieną tūli buis- 
mylėtojai turėjo giriose pra
mogą „majauką.” Kaip teko 
sužinoti iš rengėjų raporto, 
jog tie „tautiečiai” turėjo 
nusivežę pustrečios bačkos 
alaus, 6 kvortas degtinės, 12 
džiovintų kumpių ir t.t Na,

jog visi inteligentai stovi už 
NewYorką, išskyrus kleri- 
kalbernius, bepasakė . tik 
tiek: „Viskas gerai, tik rei
kia dirbt, dirbt ir dirbt...”

Pasidarė tikra betvarkė. 
Kad to išvengus, buvo bal
suojama australiškų budu 
t.y. už, arba prieš. Klerika- ir ūžė!... Kad geriau „nuši
lai pamatę, kad jie tik vieni mylėjus ‘ 
pasiliko priešingi NewYor- degtinės alun pylė. Turėjo 
ko Seimui, ėmė kaist, degt ir. ir fotografistą. kuris nut- 
visa gerkle šaukt ir rėkt raukė paveikslus... Na, ir 
„Chicagoj Seimas! Chicagoj j puikiai jie nusifotog-
Seimas !„ Triukšmas, kėdžių i rafavę! Kiti senberniai su- 

Vnmšnin emu I gjkabinę SU „misiukėmis,” O 

jų vyrai apsiglėbę statines ir 
„uliavoja...”

Įėjimas prekiavo net $1. 
Pramatoriais bei rengė

jais tos „majaukos” buvo du

;” vieni kitiems net

braškėjimas, kumščių grū
mojimas, plaukų nuo galvos 
draskymas ir piktžodžiavi
mai, pasipylė iš visų kampų, 
kur tik klerikalai sėdėjo.

Apie politiškąjį Lietuvos;, 
gelbėjimo klausimą plačiai ; tautiečiu — 
kalbėjo drg. Grigaitis. Jo lauš vežėjas, 
nuomonė: Amerikos lietu
viai neturi teisės kalbėt Lie
tuvos vardu, jų dalykas, tik 
— remti visus apsireišken- 
čius Lietuvoj laisvės judėji
mus.”

Visi klerikalų delegatai ir 
„lietuviškieji karžygiai” — 
vyčiai, apleido svetainę su 
didžiausiu triukšmu. Iš to rodo, jog dar esama pas mus 
matyt, kiek jiems Lietuvos1 žmonių turinčių daugiaus 

Bislien. pinigų negu proto! M-tis.

bučeris

Mat, rengėjams buvo gera 
proga, vienam išleisti suse- 
nėjusius kumpius, o kitam 
su alučiu neblogas „biznis.” 
„Majaukoj” dalyvavo apie 
40-50 ypatų ir veik visi buvo j 
„žvairiomis” akimis...

Šitokie išvažiavimai lietu- J 
viams garbės nedaro, tik pa- V



MONTELLO, MASS.
Slaptųjų smuklių ženklas — 

Dievo muka. "Vyčių” ti
kslas — su Dievo mu

ka platinti tamsy- 
k-

Dar sykį apie musų "vy
čius,” nes pas mus randasi 
jų skyrius ir jie bando kovo
ti visomis pajiegomis prieš 
laisvus žmones. Mat, šią 
kolioniją nuo pat čia lietuvių 
apsigyvenimo buvo apėmusi 
laisvoji dvasia. Romos a- 
gentai, tie uolus darbštesnių 
ir šviesesnių žmonių priešai, 
neturėjo progos laisvama
nių persekioti, kol priaugus 
keliems smuklininkams vai
kų, nepradėjo jų leisti nio- 
kinties kunigais, šie vaikė
zai, kaip tik parvažiavo ato
stogų metu, tuojaus ėmėsi 
organizuoti "vyčius” ir, kad 
tėvams ir giminėms pagel
bėti, sumanė platinti slaptą
sias smukles, o kad nuo "be
dievių” atimti doresnius bi
znius, kaip tai: laikraščių 
agentūrą, spaudos darbus ir 
t. t., pasikvietė žydelį ir tas 
lietuvių apgyventoj gatvėj 
dabar varo "gešeftą” ir kuo
met pinigai į Lietuvą neina, 
tai tasai žydukas skleidžia 
savo apgarsinimus, kad gva- 
rantuojąs. jog pinigai ir lai
škai siunčiami per jo rankas 
niekad nepražus ir gal būt, 
kad ne vienas į jo gešeft- 
macheriškus žabangus į- 
klius.

Kad nuo laisvų žmonių at
imti spaudos darbą, tai tie 
"vyčiai” nusisamdę lietuvių 
apgyventoj gatvėj sulužusį 
staldą ir surūdijusią maši
nėlę ir bando spausdint su
darkyta kalba lietuviams 
apgarsinimų.

Išgarsinimui savo slaptų
jų smuklių biznio, jie štai ką 
išgalvojo: minėto staldo lan
ge iškabino apgarsinimą, 
apie Europos karę, buk ka
rė dabar, kol apvainikuosią 
naująjį popiežių sustojusi. 
Antrą dieną eidamas pro ša
lį pastebėjau "vyčių” lange 
parašą: "Jeigu nori būt 
gudrus, tai nusipirk ’Katali- 
ką’ už 2c.” Tuo tarpu įėjus 
man į vidų pasirodė, jog ir 
patsai klierikas (vyčių ge
nerolas), nuo "Kataliko" da 
negali būti gudrus, nes įsi
kniaubęs skaitė "Keleivį," 
reiškia, tik nuo socijalistiš- 
ko laikraščio gali pragudrė- 
ti ir praregėti. Mat, "Kelei
vis” užrupo vsai tai "vyčių" 
tamsiajai armijai, nes jame 
rašoma apie slaptąsias smu
kles. Jeigu įeisi tokion smu- 
klėn ir turėsi kišeniuj "Ke
leivį,” tai tokiam smuklinin
kas neduos išsigert, sako tu 
parašysi "Keleivin" "Six for 
ųuarter," o jei turėsi kiše
niuj "Kataliką” ir pasisaky
si nusipirkęs pas "vyčius," 
tai busi gudrus ir "six for 
quarter" galėsi nors su ve
žimu vežt.

Slaptosios smuklės labai 
lengvai galima sužinoti. Įė
jęs į grįčią dairykis ir jei 
pamatysi ant sienos didelę 
Dievo muką, tai suprask, 
kad čia jau gali gauti ir ”six 
for ęuarter," nes musų visi 
smuklininkai, kurie nori 
prasidėt su tuo purvinu biz
niu, tai visupirma nusiper
ka Dievo muką, o paskui 
pusbačkę. Vadinas, Monte- 
Iloj yra taip: Dievo muka 
yra ženklu slaptosios smuk
lės, o "Katalikas" yra ženk
lu, jog esi geru kataliku ir 
girtuokliu ir smuklininkas 
neturi tokio bijoti, nes jis jo 
už slaptą svaigalų pardavi
nėjimą neapskųs.

Montelloj priėjo prie to, 
jog iš 4 tūkstančių lietuvių, 
ačiū slaptosioms smuklėms 
ir jų globėjams "vyčiams,” 
ligonbučiai ir kalėjimai turi 
į valias darbo, o daktarai ir 
policijos nuovados daro pui
kų biznį.

Prie "vyčių” priklauso 
daugiausia smuklininku vai
kai. Jų tikslas: su Dievo 
muka platinti tamsybę 
naikinti susipratimą.

ir 
Jei

I
"vyčiai” ir toliau tokiu nie
kingu keliu eis, tai visų pir
meiviškų draugijų ir susi
pratusių veikėjų pareiga ko
voti su jų nekadėjiškais dar
bais. Spruduliuks.

GIRARDVILLE, PA.
Kunigas Rusijos žandaro 

rolėj.
Vietinė socijalistu kuope

lė surengė čia prakalbas, 
kad paaiškinti lietuviams 
darbininkams apie karę, a- 
pie Lietuvos padėjimą ir t.t. 
Dalinant 20 rugsėjo netoli 
bažnyčios plakatus dėl tų 
prakalbų, kunigas užpuolė 
ant dalintojų, pradėjo juos 
po gatvę vaikytis ir plėšyt 
plakatus. Sekdami savo 
"tėvelio” pavyzdį, parapijo
ms plėšė plakatus nuo stul
pų ir nešė namo deginti.

Amerikoj caro žandarų 
nėra, tai katalikiški musų 
kunigėliai atlieka jų darbą 
lietuvių tarpe. Bravo kuni
gai!

Bet prakalbos įvyko ir 
gerai nusisekė. Kalbėjo 
drg. Smelstorius, kurio kal
ba žmonėms labai patiko ir 
ant pabaigos visi pakėlė 
rankas, kad ir daugiau to
kių prakalbų butų. Prie 
kuopos prisirašė 3 nauji na
riai, literatūros parduota už 
$4.00 suviršum ir aukų su
rinkta $5.61.

Kaip publikai, taip ir vi
siems biznieriams, kurie rė
mė šitas prakalbas duodami 
po $1.50 ant programų, L. S. 
S. 79-ta kuopa taria širdin
gą ačiū. F. J. L.

SCRANTON, PA.
Kasyklose užmušė du lietu

viu.
Šiomis dienomis tapo už

mušti angliakasykloj 2 lie
tuviai: Antanas Juodis ir 
Ignas Krutulis, abu suval
kiečiu.

A. Juodis buvo 48 metų 
amžiaus, nevedęs. Jis paėjo 
iš Senapilės parapijos, Pur- 
viniškių kaimo. Amerikoj 
pragyveno apie 20 metų, bu
vo pusiau katalikas, pusiau 
laisvamanis. Palaidotas ant 
laisvų kapinių.

J. Krutulis paėjo iš Ūdri
jos gmino, Butrimiškių kai
mo, 45 m. amžiaus, paliko 
žmoną su 8 vaikučiais. Bu
vo teisingas ir Dievą mylin
tis žmogus.

Juos abu pagavo parako 
šūviai. Krutulis da kiek bu
vo gyvas ir bevežant ligoni
nėn numirė, Juodis buvo 
užmuštas ant vietos.

J. Petrikys..
SCRANTON, PA.

Apveizdos Dievo nepri- 
gulminga parapija surengė, 
rugsėjo 7 d., pikniką. Tą 
dieną žmonės nedirbo. Pu
blikos prisirinko tiek daug, 
jog niekad tiek jos nesitikė
ta. Mat, žmonės neprigul- 
mingai parapijai simpati
zuoja, kad išsiliusavus nuo 
airių jungo. Publika apsė
jo dailiai be peštynių ir bar
nių; linksminosi sau išger- 
dami po taurę geltonojo. 
(Vadinas, visgi parapijonai 
ir čia be svaigalų neapsėjo! 
Red.)

Gryno pelno liko $450, pi
nigai paskirti naujai stato
mai bažnyčiai.

Bacių Juozas.

i mą, bet kadangi visi punktai 
buvo taip supinti, kad net 
negalima buvo suprasti ko 

. ten norima, aš čionai gal ne
galėsiu visų ištisai ir pa- 
duotie.

1. Reikalauti nuo Rusijos 
Lietuvai etnografiškos au
tonomijos.

2. Užjausti Europos nu- 
kentėjusiems gyventojams 
nuo karės, o ypač savo brol- 
taučiams lietuviams.

3. Protestuoti prieš mili
tarizmą už surengimą auto
kratijos (? Red.).

4. Reikalauti visoms Eu
ropos tautoms kuodemokra- 
tiškiausios konstitucijos.

5. Kad kiekvienas lietu
vis paaukautų savo vienos 
dienos algą sušelpimui Lie
tuvos.

6. Protestuoti prieš lenkų 
tautą už pasiryžimą užgrie
bti Lietuvą, o taipgi protes
tuoti ir prieš kitas visas tau
tas už stygojimą užgriebti 
Lietuvą.

7. Kad butų priimtas lie
tuvių atstovas į tarptautinį 
taikos kongresą, jeigu bus 
sušauktas karei užsibaigus.

Po perskaitymui šios pro
gramos, po trumpų ginčų 
tuojaus prasidėjo svarsty
mai. Jau nuo pat pradžios 
susirinkimo tvarka buvo la
bai prasta, o prasidėjus 
svarstymams, visai pasidarė 
mišinys. Labiausia laike 
svarstymų atsižymėjo cir- 
kiškomis komedijomis kun. 
Augustaitis, atvažiavęs iš 
Girardville, Pa. Jis beveik 
vienas viską darė, apie vis
ką kalbėjo, apie viską svars
tė, visiems viską aiškino, 
pats balsu skaitė, pats įneši-

jas nebūtų dar gana platus 
Lietuvos rubežiai ir to ne
reikia bijotis, o taip kaip lie
tuviai buvo vergais ikišioliai 
kitų tautų, taip dabar kitos 
tautos galės būti lietuvių 
vergais ir tame nebus nie
kam jokios skriaudos. Nė 
lenkai, nė rusai nekils prieš 
lietuvius, nes jie yra lietu
viams artimi kaimynai, o 
jau apie latvius tai nėra nė 
ko kalbos, jie yra visakuo 
lietuviams lygus kaipo vie
nos motinos vaikai — vieno 
kūno, vieno kraujo. Čia tuo
jaus pakilo vienas apsusęs 
parapijonai ir surinka: "pa
tvirtinti kunigėlio žodžiai, 
latviai netik yra lietuviško 
kūno ir kraujo, bet ir lietu
viško kaulo!”

Ir musų klerikalai 
gramą nė nekritikavę 
ėmė ir nutarė pasiųsti 
man. Pagalios priėjo 
rinkimo atstovų i minėtą 
seimą. Kadangi pasirodė 
stoka kapitalo uždengimui 
atstovo lėšų, tai paduota su
manymas ; ar neapsiims kas 
važiuoti iš savo valios ir sa
vomis lėšomis, o kun. Augu- 
staitis pasiūlė da iš savo ki- 
šeniaus $10, bet niekas ne
apsiėmė ir atstovas likosi 
neišrinktas.

Ant pat pabaigos susirin
kimo, socijalistai pakėlė 
klausimą: ką darysim, kada 
mes, lietuviai, paduosim sa
vo reikalavimus carui ir jo 
valdžiai, o caras su savo val
džia peržiūrėjęs juos at
mes? Ir kada ši klausimą 
pradėjo svarstyti, kun. Au- 
gustaitis, kuris per visą va
karą apie viską drąsiai kal
bėjo, viską svarstė ir viską

> aiškino, šiame-gi

pro- 
pri- 
Sei- 
prie

MORCESTER, MASS. 
Iš meilės truko širdis.

Rugsėjo 13 d. staiga mirė 
jauna lietuvaitė iš priežas
ties savo mylimo vaikino. Ją 
tūlą laiką atgal nuskriaudė 
šelmis bernelis ir sužinojęs 
savo pasielgimo blogas pa
sekmes, išvažiavo kitan mie
stan. Ji rašinėjo jam laiš
kus. kad sugrįžęs ją ves
tų, bet jis neklausė. Tuo
met ji pranešė policijai ir to
ji suareštavusi pristatė vai
kiną atgal. Ji meldė jį, kad 
jis ją nuskriaudęs neapleis
tų, bet tasai atsakė: "Geriau 
aš atsėdėsiu kalėjime, negu 
tave vesiu." Ji išgirdus 
tuos žodžius, ten pat besto
vint vaikinui, nuvirto nuo 
kėdės ir mirė, tečiau mirda
ma atleido jam jo prastą pa
sielgimą. Sako, jai iš skau
smo plyšusi širdis.

Beržas.
PIERCE, W. VA.

Kumystės apsėjo $80.00.
Negaliu užtylėti neprane

šęs visuomenei savo skriau
dos, kaip mane nieko nekal
tai nuskriaudė ant $80.00.

Buvo taip. Birželio 27 d. 
su tūla A. Ad—aitiene bu
vau pakviestas į kumus ir 
pakrikštiję kūdikį grįžome 
namo. Žinoma, kaipo pas 
gerus katalikus visi ėmė ka
talikiškai alum ir degtine 
linksminties. Neužilgo visi 
buvo gerai įkaušę ir mano 
kumutė užsispyrė būtinai 
eiti pirkt saldainių ir aš no- 
roms-nenoroms visų prispir
tas išėjau su kitu draugu. 
Ji ėjo pirma šokdama džiką, 
mudu su draugu paskui. Pa- 
sipirkę saldainių grįžome 
atgal, bet musų kurna ir vėl 
šoko tą patį džiką laikyda
ma rankoj piniginį krepšį, 
kiti sakė matę, kad krepšys 
buvęs atdaras.

Parėjus namo kurna pasi
gedo pinigų apie $50.00. Vi
si subruzdome jieškoti, bet 
kur tu žmogau ant kelio 
pametęs beatrasi.

Tik štai už poros dienų 
pasijutau suareštuotu. Ne
žinodamas kame dalykas, 
klausiu policisto, už ką 
mane areštuoji, jis-gi man 
atsako, jog aš, girdi, esąs 
pavogęs Ad—aitienės $50. 
Visi mano aiškinimai ir mal
davimai buvo per niek. Nu
sivedė mane policijos nuo. 
vadon, kur pribuvo tuoj ir 
Ad—aitienė su 4 vyrais. 
Pats Ad—aitis ir 3 liudinin
kai prisiekė, buk aš tikrai 
pavogęs tuos pinigus. Dar 
sako, kas jam nevogti, nė 
Dievo turi širdy, nė nieko 
bijo. Bet jei jie turi širdyj 
Dievą, kaip jie galėjo nieko 
nežinodami neteisingai pri
siekti ?

Pagal jų priesaikos turė
jau užmokėti $80.00.

Draugai! Sakau visiems: 
žinokit, kad tie, kurie baž
nyčioj Dievą glėbiais gaudo, 
išėję iš bažnyčios jie visuo
met yra pasirengę savo bro
lį nuskriausti ir už alaus sti
klą žmogžudystę papildyti.

J. Prišmontas.

CHICAGO, ILL.
Kun. Gustaitis nori mulkini

mo reikalams 7 milijo
nų dolerių.

Vvčiu "generolas" jau 
"daktaru!"

Laikrašty "Chicago Dai- 
lv News” teko patėmyti 
straipsnį (rugsėjo 21 d.) už- 
vardytą "Seek Independent 
Lithuania” (Jieško Lietuvos 
neprigulmingumo), kame 
žemiau skamba kun. Gustai
čio D. D. Rusijos mokytojo 
žodžiai: "Kad čionai Suvie
nytose Valstijose 800,000 
lietuvių sudėtų kiekvienas 
po $9.00, tai susidarytų 7 
milijonai dolerių" ir tas at
sišaukimas buvęs į susirin
kusius 500 lietuvių "Orien- 
tal" salėje (Masonic Temp
le) ir buk Liet. R. K. Fede
racija atstovaujanti visas 
lietuvių sroves ir partijas ir 
turėsianti savo susivažiavi
mą, kad suplianuoti nuken- 
tėjusiems nuo karės Lietu
vos gyventojams aukų rin
kimą, o kitas dalykas pada
ryti Lietuvą r.eprigul minga.

Toliaus tasai laikraštis 
sako, kad d-ras J. Gabrys, 
Paryžiaus informacijų biu
ro direktorius, paaiškinęs 
kelius, kuriais lietuvių eina
ma. Jis sakęs, kad Anglijos 
ministeris Sir Edward 
Grey ir Francuzijos svetim
taučių ministeris Delcase 
paduosią tą sumanymą tai
kos konferencijai, nes Gab
rys, buk jau su jais kalbėjęs 
apie tai. Kad Lietuvos ne- 
prigulmybę paremsią Eu
ropos valstijos, tai nesą ir 
abejonės, nes, girdi, Vokie
tija jau pati pasiūlė lenkams 
duoti neprigulmybę.

Tai tokius nonsensus kle
rikalų bernai tauškia ir 
skleidžia po svetimtaučių 
laikraščius. Juk čia teisy
bės nėra nė grūdelio! Jie 
jau apsiskelbė reprezentuo
ją visas partijas, kuomet jie 
toj pačioj R.K. Federacijoj 
ir tai da ne visi dalyvauja, 
sykių griaudami visų lietu
vių vienybę, atkalbinėdami 
žmones nuo Visuotinojo 
New Yorko Seimo. Juk jie 
atsisakė nuo vienybės ir 
rugsėjo 20 d., Chicagos lie
tuvių priešseiminiame susi
rinkime, M. Meldažio svetai
nėje, jų pasekėjai su triukš
mu apleido svetainę.

Gabrys, tasai "vyčių ge
nerolas,” nesenai vadino sa
ve profesorium, advokatu, o 
dabar pasivadino jau net 
daktaru ir visai užsimiršo, 
jog tikrasai Visuotinas Be- 
partyvis Seimas įvyks New 
Yorke, nes ten dalyvaus dvi 
tvirtosios srovės, socijalistai 
ir tautininkai, kurie visuo
met buvo ir yra solidarus. 
Jei socijalistai su tautinin
kais iki šiol nesutiko, tai 
tam labiausia reikia kaltin
ti klerikalus, nes kas-gi ki
tas, jei ne tie velnių fabri- 
kuotojai vienus su kitais su
kiršindavo.

Dabar kun. Gustaitis jau 
užgiedojo, kad reikią net 7 
milijonų dolerių (pirmiau, 

atvažiavę sakėsi norį su- 
..............'----------- ■ Ką-gi 

suma

i

mus ir nutarimus darė, tar- visiems 
pais net pats pirmininkavo klausime grieštai atsisako 
darydamas visą betvarkę. kalbėti! Dėlko? Dėlto,

Kiltesnių pakraipų žmo- kad jis gerai žino ir jaučia, 
nės būdami tame susirinki- kad tada jau reikalinga rė
mė beveik ne su vienu punk- voliucija, o kunigai nieka- 
tu jų programos nesutiko, I dos pasaulio istorijoje nėra 
nes tas visas jų veikimas at- stoję į eiles sukilėlių-revo- 
rodė lyg muilo burbulas; o liucijonierių, ir niekados jie 
labiausia tie punktai, ku- nestos, bet stos į eiles "kra- 
riuose sako: "Protestuoti molos" malšintojų ir darys 

prieš lenkų tautą už pasiry- vėl taip, jeigu bus^ sukilimas, 
žimą užgriebti Lietuvą; Į kaip pirmos revoliucijos me. 
taipgi protestuoti ir prieš I tu Lietuvoje — jie eis tuo- 
visas kitas tautas už stygo- met už valdžią, 
jimą užgriebti Lietuvą.” Delko-gi klerikalai pasis- 
Čionai pasirodo nesamonin- tengė net seimą sau atskirai 
giausia nesąmonė. Neturė-1 laikyti Chicagoje? Dėlto, 
darni nę mažiausio fakto, 
kad lenkai nori užgriebti 
Lietuvą, klerikalai jau kelia 
prieš lenkus savo protestus. 
Arba protestuoti priešais ki
tas tautas už "stygojimą” 
užgriebti Lietuvą. Prieš ko
kias? Juk Lietuva senai 
jau užgriebta Rusijos ir Vo
kietijos, tai kasgi gali "sty- 
got" ją dar sykį užgriebti?

Vėlai, protestuoti priešais | 
militarizmą už surengimą 
autokratijos! Kas čia per 
mintis? Jau jeigu protes- le Time,” ant kurios skamba 
tuoti prieš militarizmą, tai sekančiai: "Nuo panedėlio 
reiškia jie kartu protestuo- rugsėjo 28 d. pradės dirbt po 
ja ir priešai save, jie kartu 8 valandas dienoj, nuo 8 ryto 
protestuoja priešai p. J. Ga- iki 5 vakare. O subatoj iki 
brį su kun. Gustaičiu už or-112-kai.” 
ganizavimą lietuviško vyčių 
militarizmo, kuris yra orga
nizuojamas niekam kitam, 
kaip tiktai sumušimui soci-l CHICAGO, ILL 
toriu^u kalbėtojų ir agita Rugsėjo 22 d., Meldažio j rinkt tik $100,000).

Taiposgi reikalauti Lie- svetainėje, L.S.S. 22 kp. vai-1 jie su ta milžiniška_ 
tuvai etnografiškos autono- *n° ‘PJų veiksmų komediją veiktų? Lietuvoj bažnyčios 
mijos. Tuojaus pasikėlęs Sugriauta p;įlįs ’ augstos ir reikią tikęties, jei
vienas parapijonas nurodi- L Išgarsino, kad dalyvausią vokiečiai ten įsiveržtų, len- 
nėin Tipfuvną rvb««- kainįžymiausios teatrales spėkos:|gvai i jas is kanuolių patai- Suvalkų, Kauno: Vilniaus^ Buragas širyinskas, Stasiu- kins Todėl nėra,abejonės, 
Gardino ir Minsko mibprni- nas» Jankauskas ir k. Tiesa, kad klerikalai, uz žmonių 
jos, taip platus vra Lietuvos sP?ko« neblogiausios, sulošė pinigus, vėl subrustų tas 
rubėžiai. Kitas ‘ parapijonas taipgi neblogai, tik dalykas mulkinycias naujai atstaty- 
atsistojęs nurodinėja, kad tan*e’, ka< Pfies publiką lošė: ti. 
tai butų dar persiaura Lie- veikalą, kuris butų tikęs vai- 
tuva; Vitebsko gub. irgi tu- Į nudėvėtoj tautiškoj
ri būti priskaityta. Trečias į seklėj, bet ne scenoj_j)nes

luot.
Dainavo du choru: Vyrų

Nedėlioj, rugsėjo 13 d. 
kalbėjo "Keleivio” leidėjas, 
drg. J. Gegužis. Jo tema: 
r’Visų šalių darbininkai vie- 
’nykitės.” Paskui da kalbėjo 
drg. M. Akelaitis. Jo kalba 

į buvo labai sujudinanti tik 
! truputį reikėjo labiau apsis
toti ant vienos temos, 

j Narių kuopon prisirašė 10. 
Kiek išparduota literatūros 

! neteko sužinoti.
Rugsėjo 13 d. buvo sušau- 

I ktas viešas Norvvoodo lietu- 
vių susirinkimas ir sukvies
ta visų vietinių kuopų komi
tetai.

Daug reikėjo grumties su 
klerikalais, kol priėjome 
prie rezultato. Mat, klerika
lai būtinai norėjo, kad vien
balsiai pripažintų Chicagos 
Seimą ir vos ne vos buvo pri
versti skaityties ir su Brook- 
lyno tautininkų atsišauki
mu.

Labiausia visą tvarką ga
dino patsai susirinkimo pir
mininkas V. Kudirka, kuris 
patsai kritikavo kiekvieną, 
kuris tik ne sulyg jo "razu- 
mėlio" kalbėjo. Vietos kle
bonas užsikraustęs net ant 
pagrindų ėmė šlovinti Gab
rį ir Federacijos Seimą. Bet 
čia jam buvo ne parapijos 
mitingas. Tuoj kilo balsai 
prieš kunigiją ir jam buvo 
pasakyta, jog tauta tai ne 
kokia sekta, kad vaduotųsi 
viena Gabrio galva, kaip, 
kad katalikai popiežiaus. 
Kunigas^-įsižeidė ir išdūlino 
namo, nes katalikai neesan
ti joki sekta. Nors Chicagos 
klerikalų seimas faktiškai 
ir nepripažintas, bet vienok, 
jam klerikalai pritarė.

Susirinkime tapo išrink
ta So. Bostonan Mass. dr-jų 
konferencijon šie delegatai: 
K. žiurinskas, F. Morkevi- 
čius ir J. Pakarklis.

Vietinis.

i

laikyti Chicagoje? Dėlto, 
kad jie bijojosi, kad socijali
stai seime daugiausia kalbės 
apie revoliuciją ir išrodys 
liaudžiai, kokiais Lietuvos 
užtarėjais yra kunigai.

Julius V. Sweetra.

LAWRENCE, MASS.
Kapitalistų mielaširdingu- 

mas?
Rūgs. 22 d., Everett Mill’s 

agentas p. J.J. Wiliken pri
kalė visuose depart. "Tab-

Mokesties nepažymėjo.
Dilgė.

augštos ir reikia tikėties, jei 
Išgarsino, kad dalyvausią vokiečiai ten įsiveržtų, len- 

rvhoę-11*Voin žymiausios teatralės spėkos: gvai i jas iš kanuolių patai-

NEWARK, N. J.
Klerikalai nori prašyt caro, 

kad duotų Lietuvai 
autonimiją.

Rugsėjo 14 d. Newark’o
klerikalai turėjo viešą susi-L. . - . . .
rinkimą dėlei prirengimo parapijonas atsistojęs išdė-Į publiką volioties ir šmėšie- 
medegos Chicagos klerikali-jsto, kad tokiu budu lietuviai 
škam seimui. Kadangi tas > jau užgriebtų perdaug kita- . _
susirinkimas buvo parapiji- taučių/kaip tai žydų, lenkų, j Soc. choras ir "Rūtos” cho- 
nis, jame ir dalyvavo veik' rusų, latvių ir tokiu budu — —J-‘—
vieni tik špitolninkai ir iš . gali būti sukilimu ir maištų, 
stiklo apsišvietę parapijo- nes tos tautos nekuomet ne- 
nįs, kurių buvo apie 200 ir sutiks būt lietuvių vergais, 
apie 6 dvasiški "tėvai.” j

Pirmininkas J. Kralikaus-, jantas kun. Augustaitis 
<as. atidaręs susirinkimą, išguldinėia, kad užgriebus 
tuojaus perskaitė progra- visas viršminėtas guberni- jojanti krasa.

Lai kiekvienas žmogus ži
no, kuris aukaus j klerika- 
liškajį Lietuvos šelpimo fon
dą, jog jo aukomis nebus 
sušelptas nė vienas teisingas 
lietuvis. Mes socijalistai, 
laisvamaniai ir visi pirmei
viai žmonės sudarysime sa
vo teisingą Lietuvos gelbėji-

ras. Ypač gražiai sudaina
vo "Rūtos" choras: "Ei dar
bininke, pasijusk veikiai”... mo fondą, ne bažnyčioms

N0RW00D, MASS. 
"Raudonoji Sąvaitė” ir vie- 

šasai susirinkimas.
Trūkstant gabesnių vei

kėjų L. S. S. 133 kp. Raudo
nosios Sąvaitės agitacijai 
pašventė tik 2 vakaru. Pir
mąjį vakarą kalbėjo vieti
niai kuopos drgg.: K. Žurin- 
skas ir M. Akelaitis, kalbėjo 
gana gerai ir nuosekliai.

Pėtnyčios vakare drg. J. 
Pakarklis skaitė paskaitą, 
:emoj: "Gyvenimo vaizde- 
iai,” nors paskaita nebuvo 

jau taip giliai įspūdinga, bet 
visgi jautresnės publikos 
smegenis galėjo pajudinti.

Vėliau buvo diskusijos te
moj : "Ar dvasiški ja tarnau
ja kapitalistams ir valdžiai, 

Pripa-

NEWARK, N J.
Darbai suvis silpnai eina. 

Bedarbiai vaikščioja gatvė
mis nuo vienos dirbtuvės 
vartų prie kitos su liūdna 
ant veido šypsą, nes tūliems 
gal jau ir badas žiuri į akįs. 
Aš pats mačiau, kaip prie 
dirbtuvės vartų atėjo žmo
gus kūdikiu nešinas ir klau
sė darbo, o negavęs nuėjo 
prie kitos dirbtuvės, kur 
taipgi susilauks tą patį atsa
kymą. Mat dabartiniame su_ 
rėdime vieni puotauja pui
kiuose rūmuose, o kiti slan
kioja palei dvokiančias dir
btuvės neturėdami nė savo 
kūdikiams duonos ir džiau
giasi gavę pavojingą gyvas
čiai darbą, bile tik nors 
menką užmokesnį gavus. « 

Apšvietos dirvoje čia at
sižymi veikime socijalistar.. 
Rengia prakalbas, vaidini— 
mus, tveria naujas draugi
jas.

Nesenai čia susitvėrė Ap— 
švietos draugija. Ji rupliui,— 
si įsteigimu knygyno ir lie^ 
tuvių kalbos ir rašybos iš- 
mokinimui žada įsteigt mo
kyklėlę. Pytė M.

CHICAGO, ILL.
Dramatiškasai ratelis, 

dėjo savo veikimą. Rugsė
jo 13 d. statė scenoje K. A- 
malo 5kių veiksmų dramą: 
"Jėzuito Sąžinė." Veikalas 
istoriškas ir gana geras. Tik 
reikėjo jį geriau sulošt. Vei
kale dalyvavo 19 ypatų. Ge
riausia atsižymėjusiais ga
lima pavadint :Puzovą,šven
tiką, miesto darbininką (J. 
Šarkus), neblogiausia sulo
šė Černovas pristovas. žy

das ir kiti. Publikos buvo 
daug ir labai ramiai užsilai
kė. Išloidos didelės, bet liks 
ir pelno. Bislien.

“ ’ J vvinmi ... ( įiiv? viviuo, Ja x\c4|Ji tano uuno ii

Gražiai sugriežė ir užganė-'statyti ir kunigų gaspadi-,ar darbininkams?" -- . ... . - - * — - ------ -

Klaidos atitaisymas.
"Keleivio" N.37 korespon

dencijoje iš Racine. Wis. pa
sidarė klaida. Ten pasaky
ta. kad prakalbose surinkta 
$7.46 išlaidoms padengti, o 
turėjo būti — politiškųjų 

_______ ____ ________(kankinių fondui.
A. Booben. dą?” Pripažinta, kad — ne./ Raeino Perkūnas.

i Bet pagalios pakila komedi- dino publiką ir styginė kan-r.ėms užlaikyti, bet visai nu- kinta. kad kapitalistams, 
į jantas kun. Augustaitis iri kliu orchestra. skriaustai darbininkų kle-| Antra tema buvo: "Ar’vy-Į
išguldinėia. kad užgriebus Vėliau šoko ir veikė skra- sai sušelpti. ’čiai’neša darbininkams nau-’

Bislien.



vie-j

ir savo delegatus siusime 
! pas carą su prašymu, tik da
bar da nususitaikom, ką 
rinkli Į delegatus. Vieni 
nori Gabrį siųst, bet aš taip
gi noriu važiuot. Ką tu, 
vaike, ant to sakai?

— Ką čia galima daugiau 
pasakyt — kvailystė ir tiek.

— Kodėl?
— Todėi. kad jus da neži

not. ko reikalauti.
— Męs. vaike, nereikalau

jant. bet prašom.
— O jeigu jūsų prašymą 

numes i gurbą, ką jus tuo-
! met darysite?... Matai, kaip 
tyli! Ir nežinai, kas tuomet 

: daryt.
— Tai jūsų vaike,seimas 

visai neprašvs Lietuvai lai

I

— Alou. Maike!
— Sveikas gyvas, tėve!
— Tai tu. vaike, i seimą 

Najorkan nevažiavai?
— Ne, tėve.
— O kodėl? Juk tai jūsų 

seimas.
— Nevažiavau todėl, 

nenorėjau tave palikti 
na.

— Aš neprapulsiu ir 
nas.

— Bet nebūtų kam tave 
pamokyt.

— Tu. Maike. negali ma
nęs mokyt, ba aš jau viską 
žinau.

— Tėve, tu taip nekalbėk, 
nes visi iš tavęs juoksis. Da 
nebuvo ir nėra pasauly to
kio žmogaus, kuris viską ži
notų. Pasaulis yra taip dide
lis, jame yra taip daug ne- sves.' 
aiškių dalykų, kad jei žmo- — Aš. tėve, nežinau da. 
gus gyventų tūkstanti metų kaip seimas šitam klausime 
ir tai negalėtų visko sužino- pasielgs, bet aš tikiuos, kad 
ti. Da mokslui nėra viskas 
žinoma.

— Maike. aš jau žinau, ką 
norėjai pasakyt. Tu misli- 
ni, kad aš Valparaisos na- 
varsitete nebuvau, tai jau aš 
ir kvailas. Bet aš tau paša- žino ko jiems reikia, 
kyšiu, kad i jūsų mokslą aš 
visai netikiu, žmogus su ge
ra galva gali daug daugiau 
izžnot, negu koks profe
sorius. Va. anądien pasikė
lė man gumbas. Gaspadinė 
sako, eik pas daktarą, žūt
būt, pamislinau sau, pa- 
'piaus, papiaus, tik sykį 
smertis. Nuėjau. Apčiupi
nėjo jis mane, išbarškino ir 
sako: ”Tu jokio gumbo netu
ri. Pavaikščiok po šviežią 
orą ir busi sveikas.” Nusis
pjoviau ir išėjau. Pamisli
nau sau, nors tu mokytas, 
ale durnas bestija. Ką-gi čia 
man oras gali pamačyt, ka
da aš viraznai jaučiu, kaip 
mano viduriuose kruta lyg 
paršiukas. Čia reikia ne o- 
rą uostyt, ale kokių nors sti
prių lekarstvų, kad užmušti 
tą kirminą. Taigi pasiė
miau paintę džinės. parsine
šęs išgėriau su pipirais ir at
siguliau. Po dviejų dienų 

atsikėliau sveikas, kaip ridi
kas. Matai, ką reiškia gera 
galva! Na. bet grįžkim prie 
dalyko. Aš, vaike, noriu da 
su tavim pakalbėt apie tą 
seimą, kurį jus dabar sušau- 
kėt Najorke. Pasakyk tu 
man, ką jus mislinat su Lie
tuva padaryt?

— Męs, tėve, nieko negali
me su ja padaryt ir nieko ne 
manom daryt. Męs norim 
tik sušelpti nukentėjusius 
gyventojus.

— Matai, vaike, o musų 
vyčių seimas Chicagoj nuta
rė da ir autonomijos Lietu
vai reikalauti. Gal būt, kad

jis prašymų carui nesiūs. A- 
merikos lietuviai gali tik pa- 

’ šalpą duot Lietuvai, o apie 
’ Lietuvos politišką klausi

mą mokės pasirūpint Lietu
vos gyventojai. Jie geriau 

" ‘ , negu 
mes. Antra, mes ir teisės 
neturim reikalauti Lietuvai 
autonomijos, nes mes esam 
pabėgėliais. Musų reikala
vimų nieks neklausys. Be
to, šiandien mes da nežinom, 
ar Lietuva pasiliks po Rusi
ja. ar po Vokietija. Teleg
ramos praneša, kad vokie
čiai Suvalkų guberniją jau 
užėmė ir bombarduoja Kau
ną.

— Tas negali būt, vaike.
— Turbut taip yra, nes 

taip sako Peterburgo teleg
ramos.

— Tegul Dievas susimy
li’... Juk vokiečiai nekatali- 
kai, tai kaip bus su musų ba
žnyčiomis?

— Į bažnyčias, tėve, vokie
čiai stato arklius.

— Negali būt.
— Bet taip yra.
— Aš, vaike, tam netikiu.

Panelė švenčiausia nedalei- 
į stų prie to.

— Niekus kalbi, tėve. Ir 
panelė švenčiausia nusirita į 

į nuo altoriaus, kada bomba 
sprogsta.

— Gud bai. vaike, einu su
kalbėt rožančių, kad Dievas 
apsaugotų nors bažnyčias 

musų Lietuvoje.
t

I

veržia man pečius, aš vėl jaučiu šautuvo 
sunkumą ir vėl matau lavonus.

Dieve! kaip tas gali būt ? Kaip tie du pa
saliu gali būt taip arti vienas prie kito.

Ir mes žengiam per jaunų žmonių lavo
nus tolyn. Niekas nesako nė žodžio. Nie
kas nejuokauja. Kiekvienas pamatęs su
ardytą žmogaus kūną stengiasi vogtinai 
numesti žvilgį kitur.

Aš norėčiau žinoti, kas dabar dedasi jų 
galvose.

Čia daugiausia darbininkai, amatninkai 
ir ūkininkai. Didžiuma jų parako nėra nė 

Į uostę ir ugnies linijoj niekad nėra buvę. 
I Todėl, aš manau, jie taip staiga liko neby- 
j liais.

ir benas ■ Visi jie išrauti iš to pasaulio, kur gyveni
mas nekaltas ir ramus saldžiai bučiavo mus 

i visus. Mes esam užauginti kaipo žmonės. 
Bet dabar tas nieko nereiškia. Gyvenimas 
ir meilė dabar neturi jokios vertės; kūnas 
ir kraujas taipgi neturi jokios vertės; vien 
tik mirtis ir lavonai dabar turi šiokią-tokią 
vertę. Kaip mes drebėdavom anam pasau
ly, kuomet nors vienai gyvasčiai grasinda
vo pavojus. Kaip mes puldavom į degantį 
namą, kad ištraukus iš liepsnos kokią pa
senusią moterį. Kaip mes krisdavom žie
mos laiku upėn, kad ištraukus mirštanti el
getą. Savžudį, ir tai žmonės gelbsti. Mes 
turim sutverę čielą medicinos mokslą, kad 
apsaugot žmogų nuo ankstybos mirties. 
Duodam pilės, lašus ir darom net operaci
jas, kad tik sugrąžinus susirgusiam žmo
gui sveikatą, kad tik palaikius jo kūne gy
vastį. Tenai nebuvo nieko brangesnio, nie
ko šventesnio, kaip gyvastis. Gyvastis 
mums buvo viskuo, ji buvo didžiausiu tur
tu ant žemės.

O čia !... Čia dedamos visos pastangos, 
vartojamos baisiausios mašinos tos gyvas
ties naikinimui. Žmonės guli išmėtyti po 
lauką, kaip malkos. Ir mes einam, lipam 
per juos, kaip per krūvas akmenų ir dulkių. 

• Gvvastis čia nieko nereiškia.

1 • i Imkite kaitint ir neužilgo
VlSKaS Jllda. įvyks ekspliozija. Vanduo 

--------  virsta į garus ir reikalauja 
Mes savo paprastom akim daugiau vietos: jis veržiasi 

matome tik kelis daiktus, j visas puses. Žmonės tą 
nuolatos ar laiks nuo laiko' veržimąsi pakinko 
judant, visi kiti išrodo ra-i nors: sukti masiną, 
miais. neišduodančiais jokio i truki <ir ką kilnot — 
judėjimo. Ištikrujų yra ki
taip: nėra pasaulije daikto, 
kuris nebūtų nuolatiniame 
judėjime, nuolatiniame vei
kime. Žemė, saulė ir kiti 
dangaus kūnai nuolatos su
kasi su nepaprastu greitu
mu: vanduo jūrėse nestoja 
bangavęs; oras nuolatos ju
da vėjo pavydale, ir 1.1. Bet 
šis judėjimas yra dar leng
vai pastebiamas ir menkas 
sulyginus su tuo, kuris eina 
kiekvienoj medegoj. Sub
stancijos arba medegos susi
deda iš mažyčių dalelių, va
dinamų molekulomis. Tos 
molekulos be sustojimo kū
nuose juda, lekioja. Taigi 
koki daiktą nepaimsime, 
nors iš paviršio jis išrodo 
amžinai ramiu, vienok jame 
eina smarkus darbas. Tar
tum bičių spiečius, moleku
los lekia šen ir ten. viena su 
kita susidurdamos, viena ki
tą sustabdydamos ar pastu- 
mėdamos: lekia jos i visas 
puses., bet pastebėta, kad vė
jo Įtekmė verčia jas daugiau 
bent pavėjui.

Dabar kila klausimas: 
Kodėl medega arba kūnai 
neišsiskirsto i daleles, vien 
tik i molekulas. jei juose ei
na nuolatinis judėjimas? 
Ant to reikia atsakyt, jog 
medegos turi traukimo ypa
tybę. moksliškai vadinamą 
koheziją. Jos turi ir kito
kias ypatybes: svarumą, 
spalvą, tarpumą ir t. t. Ko- 
hezija yra visų medegų ypa
tybė. Joje mes suprantame 
savitarpini traukimą arba 
laikymąsi tarp atskirų mo
lekulų. Ačiū tai molekulų 
ypatybei daiktai nesugriu- 
va. t. y. neišsiskirsto Į at
skiras molekulas.

Tečiaus ne visuose
tuose 
vienodai, 
kurių molekulos laikosi taip 
stipriai, kad reikia gerų 
priemonių jų perskyrimui. 
Pav.. geležis, platina, varis 
ir kiti. Abelnai kietuose 
daiktuose koheziją yra žy
miai stipresnė, negu skys
tuose. Kadangi viena mole
kula varžtai laiko prie sa
vęs kitas, tad tarp jų yra di
desnis susiveržimas, 
tiek vietos ir progos taip 
sparčiai judėt, todėl kieti 
daiktai yra mažesni, t. y. 
užima mažiau vietos, negu 
kada jie lieka ištarpinti sky
stais arba kada paverčiami 
i garus arba gazus. Karš
tis turi ypatybę paliuosuot 
molekulas, t. y. apgalėt jų 
koheziją. Pasinaudojant 
tuomi, žmonės padaro sau 
dalykus lengvai, kurie butų 
nepadaromi arba sunkiai 
padaromi be karščio. Iš įvai
rių metalų yra nukalami ir 
nuliejami kuoįvairiausi dai
ktai. Iš ištarpintų taukų 
daromos žvakės. Galėtume! 
čia surasti tūkstančius pa
vyzdžių. Bet nesvarbu, ar 
žmonės naudojasi kuo ar ne, 
bet svarbu žinoti, kokis yra 
karščio atsinešimas į mede- 
gas. Jis, kaip minėjau, su
mažina koheziją tarp mole
kulų ir jos, būdamos liuoses- 
nėmis, užima daugiau vietos 
savo judėjimui, todėl sušil
dytas daiktas visuomet lie
ka didesnis. Pav., paimkite 
geležinį žiedą ir toki geleži
ni ar kitokio metalo skritulį, 
kuris lengvai išlenda per tą 
žiedą. Sukaitinkite gerai 
tą skritulį ir jis jau bus per- 
didelis išlindimui per žiedą. 
Kada atauš, ir vėl lengvai 
galėsite iškiti jį per žiedą. 
Galite ir kitokiais budais iš- 
mieruot, ar sušildyti daiktai 
užima daugiau vietos. Vi
suomet atrasite, kad taip.

i — pripilkite pilną in-

daik- 
kahezija apsireiškia 

Turime daiktus.

nėra

Žmonių Skerdykla.
Sulyg \V. Lamszus’o "Mensche nschlacnthaus.”

Parašė Negeistinas. 
(Tąsa).

kam 
vežti 
ir jis 

. turi didelę pajiegą. Juo 
J daugiau įkaitinto vandens 
. ir juo labiau jis įkaitintas, 
.tuo didesnė pa j iega. Verži- 
' mosi pamatu yra pasiliuosa- 
. vimas vandens molekulų 

viena nuo kitos ir jieškoji- 
mas liuosos vietos. Būda
mos liuosos, jos taip greitai 
lekioja ir muša į indo kraš
tus. kad reikia indo atsakan- Į 
čio storumo ir stiprumo jų I 
neišleidimui laukan. Kaip ■ 
tik paties indo molekulos ne-1 pradeda griežti tautišką himną, 
silaiko gana stipriai tarp sa- Minia nusiima kepures. Aplinkui nieko 
vęs arba žemas karščio laip- Į daugiau nematyt, tik žmonių galvos ir de
nis jas paliuosuoja, tuomet 
ekspliozija būtinai įvyksta, j 
Kur prasimuša vieta ir nors 
viena molekula gauna išeiti.!
ten veržiasi ir kitos.

: Supratimas apie molekulų i 
buvimą ir jų nuolatinį judė
jimą leidžia mus suprasti, 
kodėl vieni daiktai yra leng-

: vai atskiriami ir sulaužomi, 
o kiti sunkiai. Kadangi ne 
visų substancijų molekulos 
turi vienodą koheziją, tad 
ne vienoda temperatūra yra 
reikalinga jų paliuosavimui. 
Pav., vanduo yra skystas 
net prie paprastos oro tem
peratūros. Kol padarytu

me geležį skysta, reikia ke
lis sykius daugiau karščio.

; Iš to aišku, kad ir kietų dai
ktų molekulos Įvairiai juda 
ir turi Įvairią koheziją. bet 
abelnai imant koheziją ki
tuose daiktuose visuomet 
yra didesnė, negu skystuose. 
Kaitinant tulus skystus dai
ktus mes paverčiame juos 
Į garus arba guzus. Pasta
ruose tarp molekulų nėra jo
kio sanryšio ir jos lekia bi- 
le kur. Kaitinamas vanduo 
garuoja. Garas kila i vir- J1S negyvas.

Žmonės mosuoja rankomis ant šaligatvių; 
jie mosuoja rankomis per langus ir nuo bal
konų. Oras taip ir mirga nuo baltų skepe
taičių. Tenai, priešaky, pradeda kas tai 
dainuoti. Kitas jam padeda, prie tų prisi
deda trečias, ketvirtas ir visa eilė pradeda 
dainuot.

Tautiškas himnas.
Visa gatvė padeda dainuot.
Kariškas benas pasidavė dainai, kuri ne- Į 

j šasi su savim kiekviena. Paskui
*

gančios patriotizmu jų akis. Jų jausmai 
taip sujudinti, kad jie dabar nebijotų nė 
mirti. Tai taip įtaisoma žmonių skerdykla.

Taip dainuodami mes ėjom iki geležinke
lio stoties. Suėjom ant platformės ir susto
jom. Traukinys jau laukė mus.

Mums praneša, kad dabar jau važiuosim.
Po 8 žmones į kambarį.
Vagonų duris atsidaro ir bubnas pradeda 

mus šaukti:
"Tara-ta-tarata!”
Vos tik spėjom susėsti ir pasistatyti šau

tuvus, geležinė kumelė suprunkštė, sužven
gė. traukinys subraškėjo ir. griausmingais 
minios šauksmais lydimi, nuvažiavom.

SKYRIUS VI.
Pirmutinis lavonas.

Iš didžiojo kelio mes pasukom ir išėjom i 
ražuotą lauką. Vakar čia buvo mušis, nes 
visas laukas nusėtas lavonais. Sužeistuo
sius jie surinko, bet užmuštųjų neturėjo lai
ko palaidot. Kur kas krito, ten ir guli.

Pirmutinis lavonas, kuri mes pamatėm, 
padarė mus nebyliais. Iš pradžios mes 
nesupratom, ką tai reiškia, nes jis taip 
Įėjo, kad vargiai kas ištolo pasakytų,

Išrodė, kaip kad žmogus

f
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da 
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jog 
bu- 

■ šų. nes jis neturi vietos ki-' tum ant manevrų, o tas gulintis duobėj ka- 
tur išeit. Garas ir yra liuo- reivis apalpo nuo saulės karščio. Prasidė- 
sos molekulos. Kaip tik ka-■ j 

: tros pasiekia pavirši ir ne- 
atsimuša Į kitas, tuoj lekia 
Į orą. kur jom liuosiau. Ga- ■ 
ras nuo kaitinamo vandens į dą! 
eina greitai ir be sustojimo, j 
Tai reiškia, kad kaip tik ku
ri molekula pasiekia liuosą 
vietą, tuoj ir sauja in ją.

Pasaulije niekas nestovi 
i ant vietos. Padėtas aukso 
gabalas ar kas kits per ilgus i 
laikus žymiai persimaino. ■ 
Nevartojami daiktai sensta. 
Kada mes spėjame išnešti• 
savo nusprendi apie bile ką, 
jis gali būt jau šiek-tiek ne
teisingas po visai trumpo Į 
laiko; jis butų šiek-tiek ne
teisingas jau kitą sekundą, j 
jei mes butume tiek gabus ■ 
kad viską su pilnom smulk
menom spręsti. Vienus 
dalykus mes matome besi
mainant ir vadintume be
pročiu tą, kuris sakytų, jog 
jie nesimaino. Kiti mainosi 
lėtai ir musų amžius yra tik 
akies mirksnis jų maišy- 
mosi laike, todėl nepastebia- 

i me ir neretai vadiname be
pročiais tuos, kurie, atradę 

,gamtos principą, skelbia, 
j jog nėra nesimainančio, ne
judančio dalyko. Ne tik že
mė su jos daiktais, o ir visa 
visata yra nuskendus judė
jime.

A. Montvidas.

SKYRIUS VII.
Geležis ir kraujas.

Saulė kepino nemielaširdingai, o mes 
eidami visą rytą neužėjom nė lašo vandens, 
šalis buvo sausa ir nuo poros savaičių čia 
jau nebuvo nė lašo lietaus. Gerklės musų 
išdžiuvo ir troškulys pradėjo smaugte 
smaugt. Apie pusiaudienį mes užėjom ūkę. 
Tenai radom truputi drumsto vandens duo
belę. bet to buvo taip mažai, kad, rodos, jis 

i išgaravo ant mus liežiuvių, visai nepasiekęs 
gerklės. Pradėjus vėl eiti toliau, rodėsi, 
kad musų kelionei galo visai jau nebus; 
taip nuvargom, kad kuomet išgirdom prie
šaky šuvius, kuriais mus pasitikta, rodėsi, 
jau bus tikras išganymas.

1 šaudymas kas syk ėjo tankyn ir mes Pa
sukom iš kelio į kloni. Mes buvom varomi 
risčia. Veidai musų degė nuo karščio ir 
troškulio. Kiekvienas kareivis buvo ap
dengtas storu dulkių sluogsniu. Liežiuviai 
taip-pat dulkėmis apsivėlę. Dulkėmis ap
kloti ir veidai.

Ir mes skubinomės pirmyn, nesakydami 
viens kitam nė vieno žodžio. Nieko dau
giau nematyt, tik galvos ir galai šautuvų; 
ir nieko negirdėt, tik sunkus kojų trypimas, 
o dulkės kįla debesiais... Tuo tarpu vienas 
užkabino koją už akmens ir sukniubo no
sim į einantį pirm jo kareivį, bet niekas 
kas nešukauja ir nesijuokia, kaip tai pa
prastai tokiuose atsitikimuose būna. Mes 
skubinam dvigubai. Staiga mus sulaiko:

”Stok! Ginklus tvarkon!”
Ir aš spraudžiuos eilės protarpin prie at

viro lauko. Įsakyta prasiskirti eilėms ant 
penkių žingsnių. Ilgai ištiesta linija slen
ka pirmyn, šautuvai užtaisyti... priešaky 
nieko da nematyt, tik žali laukai. Kiek to
liau traukiasi juodas ruožas miško. Priešo 
nematyt nė ženklo. Bet dešinysis musų 
sparnas stumiamas jau į užpuolimą. Kai
rysis sparnas dar tik išvystomas, taip kad 
ištiesus ilgesnę užpuolimo liniją.

Šūvių tarškėjimas ore nesiliauja.
Kur šaudoma ir į ką šaudoma — nieko 

nematyt. O piškėjimas vis auga ir auga. 
Pagalios pereiną į tokį griaustinį, kad, ro
dos, tenai butų laužomas visas miškas, lau
žomos geležis. Tas suspaudžia mano kruti
nę kaip kokiu lanku. Aš jaučiu, kad mano 
krūtinė atmuša tą griaustinį, kaip įtempta 
lenta.

o šiurkštus kareivių juokavimai ir šukavi
mai, kuriais norėta jis prikelti:

"Ei. tu! Kelkis! Na, ištiesk savo spran- 
p*

j Bet visų gerklėse žodžiai užšalo, kada pa- 
; sirodė. jog tas kareivis guli kumščius su
gniaužęs ir negyvas. Tuomet męs jau su
pratom. ką tas reiškia. Visi balsai nutilo, 
o širdis pradėjo stipriai plakti.

Taip, tai buvo mirtis! Šiurpuliai pakra
tė kareivių kūnais. Čia jau ne juokai. 
Kiekvieno galvon muša mintis: o gal rytoj 
ir aš taip gulėsiu.

Bet kuo toliau ėjom, tuo daugiau buvo la
vonų.

Su laiku mes su tuo ir apsipratom.
Keista! Aš žiuriu į tuos tylinčius vei

dus ir man rodos, kad jie šypsosi į mus žiū
rėdami ; žaizdos, rodos, žiojasi taip fanta
stiškai, kaip kad tas visai manęs neliestų. 
Tas viskas, rodos, taip tolima, taip svetima, 
kad aš nieko sau iš to nedarau, žodžiu sa
kant, aš pradedu taip jaustis, kaip kad bu
čiau kur dideliam anatomijos muzėjuje, o 
tie visi lavonai — iš vaško padaryti ir po 
stiklais sudėti rodiniai.

Tankiai žaizdų ir nesimato. Kulipka 
ineina kur nos per drapanas ir vėl per dra
panas išeina.

Pagalios nukreipiau akis kitur ir sten
giuos į mirties pavekslus nežiūrėt.

Mintis nunešė mane tolyn ir aš jau sė
džiu namie savo raštinėje. Prieš mane guli 
numylėtos mano knygos, o ant viršaus vi
sų knygų knyga — "Faustas."

Duris atsidaro ir kambarin nedrąsiai įsi
kiša maža mergaitė su bernaičiu, kuris tik 
ką pradeda vaikščiot.

”Tėte, ar galima?”
Aš linkterėjau galva ir jie išskėtę ranku

tes prišoko prie manęs. Jie lipa man ant 
kelių, kabinasi už drapanų, aš juos bučiuo
ju ir liepiu eit pas mamą. Bet jie kabinasi 
minkštom savo rankelėm man apie kaklą ir 
glaudžiasi. Galų-gale aš juos nukeliu že
mėn: ”Gana. tėtė neturi laiko, bėgkit Pas 
mamą.”

Bet staiga po mano kojom kas tai pasi
maišė. Tai lavonas. O, taip, mes esam ant 
karės lauko. Aš vėl jaučiu, kaip krepšys

MUŠIS TARP ORLAIVIŲ.
Pereitoj sąvaitėj vėl buvo 

mušis padangėse. Iš Ant- 
verpo atskrido belgų orlai
vis apžiūrėt Bruselio. Vo
kiečių orlaivis tuojaus pra
dėjo jį persekiot. Bekovo
dami abu orlaiviai iškilo 
taip augštai, kad žiūrint nuo 
žemės išrodė tik kaip du 
juodu tašku ant dangaus. 
Visą laiką viens į kitą jiedu 
šaudė . Staiga vokiečių ma
šina apvirto augštyn kojom 
ir nukrito su savo lakunu 

■žemėn, iš kurio liko tiktai 
' košė. Belgų orlaivis tuomet

CARO SKRAIDUOLIS 
NUSKANDINTAS.

Paryžiuje gauta žinia,!
kad Baltijos juroje vokiečiai I __ _  ______ ,__ _ r.
nuskandino caro skraiduoli Arba — i - ---- ‘
”Bajaną.” Vokiečių vienas dą vandens ir taip užtaisy- 
skraiduolis ir du minininkai; kitę, kad vanduo garo pa-ji 
taipgi nuėjo ant dugno. ’vydale negalėtų išeiti iš jo. sugrįžo Antverpan atgal.

f

(Toliaus bus).
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KELEIVIS

1$ AMERIKOS.
VISUOTINAS LIETUVIŲ 

SUVAŽIAVIMAS.
Chicago ir Bostonas siunčia 

pirmeivius savo deiega- * 
tais.

Spalių 1 d. Brooklyne atsi
daro visuotinas Amerikos 
lietuvių suvažiavimas Lie
tuvos gelbėjimo reikalais. 
Kaip išrodo, tai šis suvažia
vimas bus vienas iš didžiau- 
Jų Amerikos lietuvių isto- 

b rijoj, nes visi didesni mies- 
’ tai, visos lietuvių koiionijos 

ruošėsi prie jo labai uoliai: 
visur buvo šaukiamos vieti
nės konferencijos, kuriose 
dalyvavo visos draugijos, 
nežiūrint kokių pakraipų 
jos nebūtų. Ir smagu mums 
pabriežti faktą, kad šitam 
judėjimui vadovauja pir
meiviai. So. Bostono kon
ferencija, kurioj dalyvavo 
30 Įvairių draugijų iš Di
džiojo Bostono ir jo apielin- 
kių, išrinko savo delegatais 
visuotinan suvažiaviman F. 

Į J. Bagočių, S. Michelsoną ir 
’ J. Skibirdį. Beto draugijos 
ir kuopos siunčia savo dele
gatus, kurių bus apie 40.

Iš Chicagos mums telegra
fuojama, kad tenai išrinkta 
M. Jurgeliunienė, K. Gugis, 
A. Lalis, P. Grigaitis, P. M. 
Kaitis, K. Draugelis ir M. 
Šarka.

"Keleivis” išreiškia šitam 
suvažiavimui kuodidžiausią 
užuojautą ir linki kuodi- 

v džiausiu pasisekimų.

'$154 LIETUVOS GELBĖ- 
JIMUI.

Praėjusioj nedėlioj Bos
tone buvo didelės lietuvių 
prakalbos Faneuil salėj. 
Kalbėjo p. Gerry (anglas), 
Michelsonas, d-ras Matulai
tis ir Bagočius. Visi aiškino, 
kokią nelaimę užtraukė da
bartinė karė ant Lietuvos. 
Sušelpimui alkanų Lietuvos 
vaikų surinkta $154 su cen
tais.
MEKSIKOJ ANARCHIJA.

Genrolas Vilią susipyko 
su savo viršininku Carran- 
za (Karanca) ir apskelbė 
prieš jį karę, kas reiškia 
naują revoliuciją Meksikoj. 
Į Vilią atsišaukė keli 
draugai, patardami jam 
sitaikyt su Carranza ir 
kelti kitos revoliucijos, 
fiai nėra jokio pamato.

Meksika dabar esanti
valdžios. Visoj republikoj 

viešpataujanti didžiausia a- 
narchija. Gaujos plėšikų 
siaučia po visa šąli ir viską 
plėšia. Suvaldyti juos nėra 
kam.
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PREZIDENTAS UŽDARĖ 
BEVIELIO TELEGRAFO 

STOTĮ.
Prezidentui Wilsonui pa-i 

liepus pereitoj sąvaitėj likos ■ 
uždaryta Marconi bevielio 
telegrafo stotis Siascon- 
set’e, Mass. Tas padaryta 
dėlto, kad ši stotis nesutiko 
duot federalei valdžiai savo 
žinių cenzūruoti.

i 
Į
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|Iš karės lauko. NUSK^D^ V0KIE’
RUMUNIJA EINA SU 

RUSIJA.
Iš Londono telegrafuoja

ma: Rumunija tuojaus išeis 
Į didžiąją karę prieš Austri
ją, kuri dabar yra mušama 
iš vienos pusės milžiniška 
rusų armija, iš kitos — ser
bų ir juodkalniečių. Taigi 
Austrija atsidus labai sun
kiam padėjime, kada ant jos 
pasipils smūgiai da ir iš Ru
munijos pusės. Rumunija 
turinti jau 200,000 gatavai 
mobilizuotų kareivių ir pir
majam korpusui (apie 40 
tūkstančių kareivių) paliep
ta jau traukti Austrijos pa
sienin.

i

5,000 GARIBALDIEČIŲ 
EINA PRIEŠ VO

KIEČIUS.
Iš Romos pranešama, kad 

5,000 italų, generolo Giuse- 
ppi Garibaldi vedami, išva
žiavo apsirengę raudonais ■ 
marškiniais (pagarsėjusio! 
Garibaldi numylėta unifor-- 
ma) kariauti prieš vokie
čius. Italijos gyventojai 
nuolatos reikalaują, kad 
valdžia apskelbtų vokie
čiams karę. Italai labai no
ri muštis.

ČIŲ LAIVĄ.
Anglų skraiduolis ”Car- 

manija” 20 rugsėjo nuskan
dino netoli pietų Amerikos 
vokiečių skraiduoli ”Kap. 

. Traf aigarą.”
i ”Carmanija” priguli Cu- 
Į nard linijai ir pirma vežiojo 
i žmones tarp New Yorko ir 
Į Liverpolio, bet karei išti
kus Anglijos valdžia tą lai
vą apginklavo ir paėmė ka
rės tikslams. Nuskandinta- 
sai vokiečių skraiduolis taip
gi buvo perdirbtas iš pasa- 
žierinio laivo Į karišką. Jo 
žmones išgelbėjo anglinis 
laivas. Ant "Carmanijos” 
išviso esą užmuštų ir sužei
stų tik 26 žmonės.

Netoli Zanzibaro vokiečių 
kariškas laivas ”Koenig»- 
berg” sudaužė anglų lengvą
jį skraiduolį ”Pegazą”.

Vokiečių skraiduolis ”Em- 
den” suėmė Indijos pakraš
ty šešis anglų pirklybos lai-

I vus.

, Pajieškau draugo Jono Žilinskio iš REIKALINGA AGENTŲ
Ežerėnų pav., Kauno gub. 2 metai Pardavinėjimui Brukuojamų Maši- 
kaip Amerikoj. Sakėsi gyvenąs Bo- ; nukių (Typevvriters). Lengvai gali- 
stone, Mass. Mes pirmu sykiu susi- ma uždirbti po $18.00 į sąvaitę; rašy- 
pažinom dirbdami giriose Von Pla- j kitę šiandien, o gausite dykai Katalo- 

I tens, Lbr. Co., Sanders, Mich. Kovos I gą. įdėk už 2c. štampą. (40)
i mėnesio pabaigoj 1913 m. išsiskyrėm, ‘ “ ----- - -

_ .. ,, . v, , i turiu svarbų reikalą. Jo paties ar
PajiesKau sunaus Antano Narusta- > kas jį įjno meldžiu atsisaukt.

vičiaus, paeina iš Šiaulių apskričio, | Antanas Dvczns
Kruopių vai., Palėsio dvaro 12 metui .
kaip Amerikoj. 1 metai atgal, gyveno | '■>0- lst Inf., Schofield Bks., Hawaii 
Oglesby, IIL Jis pats, ar kas jį žino ------ ;-------------------- --------------------- —
malonėkite pranešti. ! Pajieškau Petronėlės Krušinskiu-

Anastazija Narutavičienė, j l.®s’ K’*r<^^ja'į šiais metais atvažiavo 
BOX 18‘? Oe-lesbv III i Amenkon- Jl V* suvalkietė, Sasna-______ _  vgiesoy, m. Į vos par , Novasodų kaimo. Turiu 

..______ “ " ~ ‘ ~! svarbų reikalą, kas ją žinote meldžiu
Pajieškau draugų, giminių ir pažį* į prisiųsti jos adresą, busiu dėkingas, 

štamų, kurie malonėtų su manim su-Į Juozas Kalinau siessirašyte. Aš paeinu iš Telšių aps., Mit L P «, t Kalinauskas, 
kaičių miestelio. I S. E. Stove Farm, Grafton, Mass.

Pajieškau švogerio Kazio Petraus
ko ir švogerkos Marijonos Petraus
kaitės. Abu suvalkiačiai, Protiškių 

Bol. Petkevičius ir
Aleksandra Petkevičaitė, (42) 

232 N. llth str., Philadelphia, Pa.

Leonas Sudeųtas,
BOX 182, Oglesby, III.

Pajieškau draugo Stanislovo Kri- 
siuno. Kauno gub., Ukmergės pav., 
Mitašiunų sodž. Meldžiu atsišaukti. 

Jonas Kuzavelis,
24 VVhite str., Westfield, Mass.

Pajieškau savo dėdės Antano Jan
kausko. Suvalkų gub., Mariampolės 
pavieto, Antonavo gminos, Jūrės kai
mo, Kazlų-Rudos par. Meldžiu atsi
šaukti

Frank Ulevičius,
71 Congres str., Rumford, Me.

I

iI

K. A. MAL1AUSKAS, 
687 Third Avė, Brooklyn, N. Y.

MOKYKLA ANGLIŠKOS 
KALBOS.

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

KA1TCHES BROS, (39) 
1741 W. 47th St., Chicago, 11L

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

Valdyba.
Pirmininkas — Steponas Morkus**.

1645 W. 47th st, Chicago, HL 
Pagelbininkas — Konstantas Iovslfa, 

4600 S. Paulina st., Chicago, DL 
Prot. raštininkas — K. A. čiapas, 

1736 W. 47th str., Chicago, DL 

Finansų raštininkas—P. Pivaroass, 
4503 S. Hermitage avė., Chicago, Dl 
Kasierius — A. Blinstrupis,

4501 Hermitage ave_ Chicago, DL 
Susirinkimai būna kas antrą *•- 

dėldienį kiekvieno mėnesio 1 vsL p* 
pietų bažnytinėj svetainėj, šv. Psl 
neprigulmingos parapijos, 4338 48 

So. Marshfield avė., Chicago, IIL

Jieškau darbo bučernėj arba gro- 
sernėj. Esu gerai išsilavinęs tame 
darbe ir atsakantis darbininkas. No
rėčiau gauti Chicagos apylinkėse. 
Kam reikalngas toks darbininkas, at- 
sišaukit. (44)

D. Shukys,
710 Grove st., Rockford, III.

FARMOS.
Didžiausioj Lietuvių kolionijoj gali

ma pirkt gerų farmų pigiai
Su triobom ir sodais, gyvuliais ir 

visais padarais. Arti miesto ir gele-Į ----,-------- ------
žinkelių, kur yra visokių išdirbysčių, ant Town of Lake, Chicago, HL

- • • — cirinVimai nt.cihunA kipkvipnA H"

TĖVYNĖS MYLĖTOJŲ Na. 1 

Town of Lake, Chicago, I1L

Tėvynės Mylėtojų Draugystės,Ne 1 

sirinkimai atsibuna kiekvieną jrtca* 
nedėldienį mėnesio 12 vai. dieną, A. 
J. Bieržynskio Salėj, kampas 48 b 
Paulina sts.

Valdyba.
Prezidenas A. J. Bieržynskis,

4600 S. Paulina st., Chicago, HL 

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

Prot. raš. — K. A. čiapas,
1736 W. 47th st., Chicago, HL 

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

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

Užžiurėtojas org. Mataųšas SilkattU,
3446 S. Emerald avė, Chicago, DL

kur lengvai galima gaut darbą. Far- 
mos yra prie upelių, ežerų ir gerų 
kelių, parsiduoda labai pigiai ir ant 
lengviausių išmokesčių. Prekės nuo 
10 dolerių iki 85 už akrą. Turiu ir 
nedirbtos geros žemės nuo 10 dol. iki 
35 dol. už akrą ir ant lengvų išmoke
sčių. Kas perka farmą, tam kelionės 
kaštus apniokam. Dabar geras lai
kas pirkt farmas, o pavasarį pra
dėt gyvent. Atvažiuokit tuojaus, o 
aš apvežiosiu su automobilium per 
daugelį farmų, iš kurių galėsi pasi
rinkti geros žemės prie molio ir juod
žemio, yra ir pieskų. Kas nori va
žiuot, pirkit tikėtą į Peacock, Mich. 
Privažiavus Peacock, damokėk 10c. 
ir pasakyk, kad išleistų ant kitos sto
ties Little Manistee River.. Tai at
važiuosite tiesiog ant mano farmos. 
Rašant laiškus adresuokit taip: (45)

A. ZABELA.
Lake Co., P. O. Bos 1, Peacock, Mich.

Pajieškau pusbrolio And. Stanke
vičiaus ir giminaičio J. Gelgaudo abu 
Suvalkų gub., Paežerių gmino. And. 
Stankeviče Opšrotų kaimo, ir J. Gel
gaudas. Balčiūnų kaimo. Meldžiu at
sišaukti, arba kas juos žino pranešti: 

(41)
Jurgis Remeška,

1904 \V. Jefferson avė., Detroit, Mich.Pajieškau pusseserės Placidos Žvir
blienės. Gyveno apie Connerton, Pa. 
Rašiau keturis laiškus ir negavau at- 
sakimo. Todėl meldžiu jos pačios ar 
kitų ją žinančių pranešti.

Jonas Gailiunas,
P. O. BOX 154 Ledford, III.

Pajieškau kaimyno Zenono Juškos, 
Kauno gub., Telšių pav., šadavos par. 

j Papliuškių kaimo, apie 8 metai Ame- 
. rikoj. Turiu svarbų reikalą, malonės 
atsiliepti šiuo adresu: (40)

Veronika Mickevičiutė-Jonikienė,
: 9 Market str., Brighton, Mass.

LIET. PASILINKS.-DRAUGIAJAI 
KLIUBAS.

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

2120 — 137th st., Ind. Harbor Ibė
Vice prezid. — Pr. Andrijauskis, 

2120 —137th st., Ind. Harbor, I><,

Prot. Rašt. — B. R. Yasulis, 
2113—137 st., Indiana Harbor, lad.

K ierius — Antanas Mikalocz, 
2112—137 st, Indiana Harbor, IbA

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

Indiana Harbor, Iad.
Maršalka — Konstantinas Baltinis, 
3525 Deodar st., Indiana Harbor, IaA

Susirinkimai atsibuna nedėlionb 
po 15-to kožną mėnesį 1-mą valaadą 
po pieų, Tony Mikalocz salėje, 
2112 137th st., Indiana Harbor, H

SUDEGINO PARODOS 
KNYGAS.

Leipcige, Vokietijoj, šį
met buvo tarptautinė knygų 
paroda. Kilus dabar karei, 
rusų, francuzų ir anglų pa- 
vilionai likos sunaikinti ir 
knygos sudegintos. Anglų 
pavilione buvę išstatyti visi 
Shakespeare’o raštų leidi
mai, pradedant nuo 17-to 
šimtmečio ir baigiant šiais 
metais. Viskas likos sunai-

Pajieškau apsivedimui merginos. 
Turi būt laisva nuo visokių prieta
rų. Nuo 20 iki 25 metų amžiaus, 
Prašau prisiųsti ir savo paveikslą. 
Vyrų meldžiu nerašyti.

S. DOUX,
BOX 193 Beckemeyer, III.

I
I
I

SERBAI PAĖMĖ SARA
JEVĄ.

Londone gauta iš Romos 
žinių, kad po didelio mūšio 
suvienyta serbų ir juodkal
niečių kariumenė užėmė 
Bosnijos sostinę, ! 
kur andai buvo . užmuštas ■ BAISUS RUSŲ NUOSTO- 
A natri -i oc enetn įnoriinic cil ! j j ąj

Berline oficijališkai pas- i 
kelbta, kad mušije po Tan-[ 
nenburgu (Žalgiriu) _rusų 
nuostoliai baisus: 150,000
maskolių užmušta, o 92,000 
paimta nelaisvėn.

LC UZ-C11LC ! i • .
Sarajevą, |kinta‘

Austrijos sosto Įpėdinis su; 
savo žmona. Austrijos ka-
riumene čia likos baisiai su
mušta.

ANGLIJOS LAIVYNAS 
ŠIAURĖS JUROJ.

Atvažiavęs New Yorkan 
anglų aliejinio laivo kapito
nas Skelley sako, kad Angli
jos laivynas stovi šiaurės 
juroj netoli vokiečių salos 
Helgolando, už kurios yra 
pasislėpęs vokiečių laivy
nas. Anglų laivynas suside
da iš 200 didelių laivų, kurie 
taip tankiai sustatyti, kad 
kartais vienas kitą siekia.

FRANCUZŲ KANUOLĖS 
ANT PARODOS.

Vokiečiai turi iš viso pa
ėmę 21 belgų ir francuzų 
kanuolę ir iš tų kanuolių 
Įtaisė anądien Berlyne pa
rodą. Tai buvęs tikras 
"Fordžiulajus” vokiečiams. 
Minių džiaugsmui nebuvę 
galo, kada joms parodyta 
atimtus iš priešo ginklus. 
Panašias parodas parengia 
rusai ir franeuzai, kur rodo
ma žmonėms atimtos iš vo
kiečių kanuolės.

Pajieškojimai
Pajieškau draugų Juozapo Šato, 

Juozapo Rūtos ir Petros Ajausko, 
Kauno gub., Panevėžio pav., Tasva- 
liečių kaimo. Jie patįs arba kas juos 
žino malonėkit pranešti šiuo adresu:

Agnės Szatas,
282 Silver st., S. Boston, Mass.

Pajieškau Bronislovo Lipkevičiaus 
ir Brigidos Lipkevičaitės; pirmiau 
gyveno Brackton. Mass. Meldžiu at
sišaukti :

John Stankevicz,
Roberts Camp 17 Shingleton, Mich.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
kuri norėtų gyventi ant ūkio (far
mų). Aš esu 27 m. amžiaus. Kuri 
norėtų daugiau dasižinoti meldžiu 
parašyti.

John Lapinskis,
% Fred von Antvarp.

R. R. D. No. 3, Box 14 Capron, III.

Pajieškau sesers Onos Beržinaitės 
ir Domininko Gečo. Abu kauniečiai 
Raseinių pav., Šilalės par. Beržinai- 
tė Nevočių kaimo, Gečas Balsių. Ma
lonėkit atsišaukti.

Paul Beržinis,
27 14th str East St. Louis, III.

Pajieškau draugo Konstanto Bu
čiaus. Kauno gub., Luokės miestelio. 
2 metai Aemerikoj. (41)

Petras Pucis,
P.O.BOX 215 West Moreland, N. Y.

Pajieškau švogerio Kazio Petrau
sko ir švogerkos A. Petrauskaitės. 
Abu suvalkiečiai, Protiškių kaimo: 
Boleslovas Petkevičius ir

Aleksandra Petkevičaitė, (41) 
232 N. llth str., Philadelphia, Pa.

Pajieškau pusseserių Uršulės, Ale
nos ir Onos Mačeničių. Kauno gub., 
Ukmergės pav., Buržilų sodž. Girdė
jau gyvena Baltimorėj. Meldžiu at
sišaukti, arba jas žinančių pranešti.

Teofilius Gerdvylas,
10642 Edbrooke avė., Chicago, Iii.

i
Pajieškau pusbrolio Prano Kazlau

sko. Vilniaus gub., Trakų pav. Val
kininkų valšč., Vaikštėnų sodos. Pir
miau gyveno E. St. Louis, III. 
džiu atsišaukti šiuo adresu:

Juozas Kazlauskas,
21 Charter st., Eseter, N. H

Mel-

Pajieškau pusbrolio Juozo Benai- 
čio. Kauno gub., Šiaulių pav. ir par.,' 
Ilgviečių kaimo. 12 metų Amerikoj i 
Turiu svarbų reikalą, meldžiu atsi
šaukti.

Frank Pakštis,
201 Wald str., Rumford. Me.

Pajieškau Antano Kaminsko, Ado
mo Slavinsko ir Longino Stepsio. Vi
si trįs Kauniečiai, Ukmergės pav., Jų 
pačių arba juos žiannčių meldžiu atsi
liepti: (41)

Antans Mockus,
22 Lard st., Inkerman, Pittston, Pa.

BALTIMORĖS LIETUVIAMS. 
ANT RANDOS

Puikiai įtaisyti ir švariai užlaiko
mi kambariai, su maudyklėmis šilto 
ir šalto vandens. Visi kambariai nuo 
gatvės; kampas Paca ir Worner gat
vių Sąvaitėj SI.00 ir SI.50.

A. E. VILKAUSKAS,
601 S. Paca st.. Baltimore. Md.

C. & P. ’Phone: South 1411. •

DRAUGIJŲ ATIDAI.
Mes išdirbame 

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

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

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

J. Aleksandravičia & Co.
1421 W. Division St., Chicago, I1L PALAIMINTOS LIETUVOS DB-Tfl 

Chicago, I1L

(45)

METINIS BALIUS.
Šv Juozapo draugija E. Cambridge, 

Mass., rengia Spalių 12 d., 1914 m.,
’’Institute Hali” svetainėje, Kolumbo 
dienoje. Pradžia 1-mą vai. po pietų.

Gerb. lietuviai! Jaunus ir senus, 
visus be skirtumo, meldžiame atsi
lankyti kuoskaitlingiausia. Mes vi
siems mielai patarnausime ir sykiu 
visi linksminsimės.

Visus užkviečia Komitetas.

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.

Valdyba.
Prezidenas 

2030 S.
Prezid. pagelb. — A. Tamkevičia, 

1916 Canalport avė., Chic----
Protokolų rašt. — K. Meškai

1616 So. Halsted st., Chi<„ . 
Finansų raštininkas — J. Syker, 

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

1916 Canalport avė., Chicago, DL

— Ed. Čepulis,

Peoria st.,_ChicagĮO, HL
icago, HL 

austas, 
licagojl.

VOKIEČIAI NETEKO
JAU 387 LAIVŲ.

Londonas.— Anglijos jū
rių žinyba paskelbė jau ant
ru kartu skaitlines, kiek su
imta Vokietijos laivų. Su
lyg tų skaitlinių, kaip karė 
prasidėjo, vokiečiai neteko 
jau 387 pirklybos laivų. An
glija Į tą patį laiką neteko 
86 pirklybos laivų. Užtai 
anglai turi 88 vokiečių 
laivus suėmę ant jūrių ir 
102 sulaikę uostuose. Taipgi 
iš viso Anglija turi paėmus

APIPLĖŠĖ TRAUKINĮ.
Los Angeles, Cal.— Apie 

11 mylių nuo čia du ginkluo
ti plėšikai apiplėšė važiuo
jančius trukiu žmones ir su- 
sirinkę apie $1,000 pabėgo. Įgp Vokietijos laivų .
Plėšikai buvo Įsėdę trauki- ------------
nin iš vietos kaipo pasažie- PRASIDEDA JAU CHO- 
riai.

200KANADA SIUNČIA 
KANUOLIŲ.

Kanada siunčia anglams 
ant karės lauko 61,000 ka
reivių ir 200 kanuolių, tame 
skaičije 30 kulkasvaidžių.

KONCERTINIS 
TOURNEE.

Mikas Petrauskas, iš 15 
d. lapkričio, š. m. pasirengė 
duoti eilę koncertų. Kas 
panorėtų parengt koncertą, 
tegul susižino su M. Petrau
sku.
Adresas: 5 Thomas Park, 

SO. BOSTON, MASS.

‘. LERA.
Austrijos kariumenėj pa

sirodė jau azijatiškoji cho
lera. Vidaus dalykų minis
terija oficijališkai paskelbė, 
kad tarp sužeistų kareivių 
atrasta jau 19 užsikrėtusių 
ta baisia epidemija. Jeigu 
taip, tai kas bus atėjus ki
tai vasarai? Gal būt, kad 
ta baisi epidemija iškrės vi
są Europą.
JAPONAI UŽDARĖ VO
KIEČIŲ LAIKRAŠČIUS.

Tokio.— Japonijos val
džia liepė uždaryt du vokie
čių laikraščiu, ėjusiu Joko-' 
hamoj.

Pajieškau giminaičio Petro Drean- 
skio, Kauno gub., Biržų miestelio. 
Pirmiau gyveno Canadoj, vėliau iš
važiavo Chicagon. Kas jį žino, arba 
jis pats, atsišaukit šiuo adresu:

Julijona Dreansky,
Bellevue Allta, Canada.

Pajieškau draugų Alfonso Varniu
ko ir Augusto Klimo, paeina iš Bir
žių miestelio, Kauno gub. Meldžiu 
atsišaukti.

Povilas Vasiliauskas,
28 Broadvvav, So. Boston, Mass.

Pajieškau dėdžių Zigmanto, Petro, 
ir Miko Miliauskų. Visi trįs Vilnie
čiai, Trakų pav., Marcinkonių 
telio. Meldžiu atsišaukti šiuo 
su:

mies- 
adre-

John Miliauskas,
64 Walnut str., New Haven, Conn.

I ‘‘Keleivio” skaitytojus.
Gerbiamieji:— Kurių pre

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

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

Su pagarba,
”Kel.” Administracija.

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

Town of lakė, Chicago, HL
Susirinkimai atsibuna kiekrlsaf 

antrą nedėldienį mėnesio CiprijtMM 
Zotorskio Salėj, 4512 S. Wood i.

Valdyba.
Prezidentas — Augustas Barčius, 

5235 Bishop st, Chicago, HL 
Vice-prez.— Jonas Wasilkewiczo, 

4342 Paulina st., ChicagoJM. 
Organo užžiurėtojas — Protok. 
tininkas Vlad. Szarka,

4508 S. Wood st., Chicago, DL 

Kasierius — Kaz. K. Strzyneckis, 
4612 S. Ashland avė., Chicago* HL 

Turtų rašt. — And. Giedrimas, 
4541 S. Hermitage avė., Chicago, HL

LIETUVIŲ DRAUGIJOS, 
KURIOS TURI 

"KELEIVĮ” Už ORGANĄKiekvienam duo
siu 25 dolerius 
dovanų, kas pir
mutinis praneš, 
kur randasi ši
tas vyras, kurio 
paveikslas čionai 
patalpintas. Jis 
vadinas Kazimie
ras Grigalaitis, 
paeina iš Kuršė
nų parap., Šiau
lių pav., Kauno 
gub., apie 27 m. 
amžiaus, plaukai

tamsus, veidas raudonas, kalboj tan
kiai vartoja priežodį ”kų-ne-kų.” Iš
rodo taip kaip ant paveikslo. (41)

Juzefą Kalinauskiutė,
1 Alther str., Roxbury, Mass.

ANT IšRANDAVOJIMO
2 maži namai, netoli Pleasant str., 

I 3-jų aukštų ir skiepas, viskas ge- 
| riausioj tvarkoj. Kaina §3.50 sąvai
tėj. Kreipkitės bile dieną tarp 9 
ryte ir 5 vakare pas

P. F. WELCH.
174 Pleasant str.. Boston.

i____________ _ ____________________

LIETUV. MOKSLO DRAUGYSTE 
Pitsburgh, Pa.

i

(41)

Pajieškau brolio Juozo Ramonaitu- 
ko. Suvalkų gub., Vilkaviškio pav. 
Pirmiau gyveno Maryville, III.

Antanina Ramonaičiute,
1400 Ashland avė., Chicago, III.

REIKALINGI
Vyrai ir moteris moi anti dirbt gu

minius čebatus (Rubber Boots and 
S’noes). Darbas ant visados ir gera 
mokestis. Atsišaukit per laišką pa- 
aiškindanii kokius čebatus mokat 
dirbt. Mokėt angliškai nereikalauja
ma, nes mes turim daug lietuvių dar
bininkų. Musų yra didžiausia ir ge
riausiai Įtaisyta faktorė pasaulij.

B. F. GOODRICH CO. (40) 
AKRON. OHIO.

Pajieškau pusbrolių Antano ir Juo
zo Vasceliunų. Vilniaus gub., Ratny
čios par., Grūto kaimo. Girdėjau 
gyvenąs netoli New Yorko. Turiu 
svarbų reikalą. Jie patįs arba kas 
apie juos žino, malonėkit pranešti.

Juozas Vascela.
2228 Tustin str., Pittsburgh, Pa.

ATSIŠAUKIMAS.
Draugai darbininkai! Bukite geru

čiai praneškite, kur ir kokiose dirb
tuvėse eina gerai darbas. 11 mėnesių 
kaip niekur negaliu gauti darbo. Kas 
praneš ir per kurio malonę gausiu 
darbo, tai gaus S15.00.

Kaz. Tysko,
Albany Co. So. Bern, N. Y.

LIET. NEPRIGULM. KLUBAS.
Chicago, I1L

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

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

Prot. rašt. — P. Keniutis,
3238 So. Halsted st, Chicago, I1L 

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

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

Susirinkimai atsibuna kas paskuti
nę subatą kiekvieno mėnesio, 7:30 
valandą vakare, ” Aušros” svetainė
je, po No. 3149 S. Halsted st Meti
nis susirinkimas pripuola sausio mė
nesi j. Bertaniniai: Balandžio ir Spa
lių mėn. Pusmetinis Liepos mėn.

J. MATHUS 
Geriausias Lietuvio 

SALONAS IR RESTAURACIJA 

Sveiki geriausios rųšies girti 

ir užkandžiai. Patarnavimas prie- 

lankus. Parankiausia listavlH 

užeiga.

J. MATHUS
344 Broadvay, So. Bostoa, Ha*

Ar tarifo nusipirk; gražią su daugeliu gražią pmiksli

Pajieškau draugų Karaliaus Mičiu- 
lio, Ignasiaus Maciulevičiaus, Fran- 
ciškaus Barnardo, Aleksandros Vaini- 
kevičiaus, Barnardo Morkūno, Niko
demo Dainio, Mikolo Mičiulio, Juoza
po ir Antano Garnių, Prano Keistan- 
cko ir Mikolo Balčiūno. Visi iš Vil
niaus gub., Trakų pav., Darsūniškio 
miestelio. Turiu labai svarbų reika
lą. Tatjs ar kas juos žino malonės 
pranešti.

Frank Zavistanavičius,
P. O .BOX 22 Harrisville, N.H.

ATSIŠAUKIMAS.
Aš J. Milleris atsišaukiu į Alaba- 

mos lietuvius, nes noriu važiuoti ten. 
Girdėjau, kad Alabame žiemos nėra 
ir sveikas klimatas, aš labai norėčiau 
kad kas man prisiųstų adresą, už kurį 
bučiau labai dėkingas. Taipgi mel
džiu pranešti ir apie darbus. Aš dir
bu prie elektros ir gerai žinau tą dar
bą, galiu dirbt ir mašinšapėj, mėg- 
čiau dirbt ir ant farmų. Taigi ger
biamieji, meldžiu tuoj pranešti laiš
ku. Su pagarba, (41)

Jonas Milleris,
1317 Lays str., Homestead, Pa.

Jaunoji 
Lietuva

Vienintelis savo rūšies 64 puslapiu
Iliustruotas mėnesinis Lietuvi? laikraštis.

Jame dedama geriausi moks
liniai straipsniai ir geriausios apysak is.

Kalba gryna, graži ir stipran- 
tama. Jei nori smagiai ir naudingai lai
ką praleisti skaityk Jaunėję Lietuvę.

Kaina metams $3.00; pus# 
metų $1.50; vienas numeris 25t

Užsisakyk tuojaus:

JAUHOJI LIETUVA”
4611 S. Paulina St. Cbicaga, III.

KNYGĄ?

Tis tau arod“<.$ ous gena-suj 
Ateis. kad nūs liiiUniausis 
(Jžjaas skaustų, datjįS saistą 

Pakils mintis netikėta.
Atgims meras, reikt, kovoti, 
Reik tik kartais pasvajoti.

Nestuiatb 
tw layft 
Turte saig?
Užsiiaiią.

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

Ta pati knyga gražiais kietais £1 
audeklo, auksuotais apdarais: v * •

Gaunama

“KELEIVIO” KNYGYNE
28 Broadwav, So. Boston, Mass

/



&UNORISTIKA Redakcijos atsakymai.
Seniui.— Nepridavėtė re

dakcijos žiniai savo adreso. 
Netalpinsime.

A. Burinui.— Atleiskite, 
negalėjom suprasti apie ką 
rašote.

Viturėliui.— Sveiko kore
spondencija mums perilga. 
Rašykite trumpiau ir be pa
mokslų. tai patalpinsime. 
Norint rašyti ilgus išvadžio
jimus ir daryti pastabas, ge
riausia yra atlikti atskiria
me straipsnelyj. Korespon
dencijose turi būti, tik trum-. mis." Tai yra tie pagarsėję 

Įkun. Jono Žilinskio raštai, 
i dėl kurių tiek daug buvo 
triukšmo, kada TMD valdy- 

| ba, savo draugijos narių ne- į 
siklausus. nutarė juos leisti. 
Apie jų turini pakalbėsime 
kitu sykiu. Iš paviršiau 
knygutės gana gražios. Ap 
darėliai švarus ir gero sko 
nio. Jono Jonilos raštai iš 
leisti 3-juose tomeliuose.

n rastenijos. bet ligi šiol tas 
dar nepasisekė padaryt.

v

SKAITYTOJŲ ATIDAI.
Manydami adresą, pranelkit redakcijai per atvirutę, pasilaikydami 

žemiau* nurodyto fo/mce. Jeigu kuriems per atviru 
dyk:t tą blanką ir prisiųskit redakcija:. Adrsesą mamy 
rašykit raidė ;‘raidj taip, kaip užrašyta ant tos gatvės 
si m daug noniagum^ ir patįs gausite visada laikraštį.

PERMAINAU ADRESĄ

-*>■

Laiškai iš karės lauko.
(Mintis vogta, žodžiai skolinti). 

Debesyse, 10. IX.
Ketinau iš Paryžiaus keliauti 

Vilniun, bet. kaip sakoma: "Po
nas Dievas šaudo, o mužikas ku- 
lipkas gaudo.” Taip atsitiko ir 
su manim. Iš Paryžiaus išva
žiuojant kilo neišpasakytas vė
jas. visos mano pastangos nu-' 
statyt lietsargį-aeroplaną Vil
niaus link — nuėjo 
Vėjas mane nešė vis i priešin
gą pusę. Po keturių

Der niek.'

ir

žaibo 
ir galvoj 
Nenužiu-

valandų 
skraidimo. taip išalkau. kad net 
pilve ėmė girgždėt, mane pa
ėmė piktumas, manau atkeršy
siu aš tam vėjui.

— Palauk — sakau griežda
mas dantį — aš jau tau pasi
stengsiu: parašysiu apie tave, 
nenaudėli, geroką satyrą, ap
juoksiu tave! Lai man ir kažin- 
kiek kaštuotų!

Ir tą apmąstęs, išsiėmiau iš 
kišenės paišelį ir popieros, atsi
sėdau patogiai ant lietsargio 
koto ir pradėjau rašyt sekan
čiai:
; „DEBESYSE.

Komedijėlė 1 veiksme.
Veikėjai:

Vėjas.
Viskas atsilieka ant mano ‘ 

lietsargio-aeroplano.
— Kas tai būt? — suužė 

jas.
: — Pamatysi!

— Juokai?
— Juokai!
— Apie ką?
— Apie tave!
Vėjas nubalo, išvertė akis 

galop nužemintai sako:
— Ne rašyk... Aš jau tau 

atlyginsiu padarytą skriaudą...
— Ką? Nuneši mane Vil

niun? — klausiu.
— Vilniun negaliu, nes netu

riu jiegų į tą šalį skrist... O 
galop ką tu ten Vilniuje pama
tysi, jei bent švilpiančias caro 
kazokų nagaikas...

— Na tai kur mane nuneši ?
— Londonan. Už kelių mi

nučių jau ten busi. <. 
? — Gerai! '*■-*

Vėjas mane ėmė nešti 
greitumu, tik ausyse 
ūžė. Bet, o nelaimė!
rėjau gerai, jog mano skrenda
ma per pačią vokiečių-franeuzų | 
mušiu vietą ir visai neaugštai.' 
Patėmiję franeuzai, manė,' 
kad koks vokiečiu nevidonas, 
skrenda bombų mėtyt. Kaip 
ims atgręžę šautuvus į mane 
pilti ir... o varge tu mano! ku-i 
lipkos kaip bitės ėmė zvimbti i 
pro mane ir mano lietsargis-ae- 
roplanas liko išgrąžytas skylė- | 
mis, it sietas, tik da laimė, ką I 
manęs nesužeidė, nes meldžiausi I 
prie karės patrono šv. Jobo.

Na ir ką jus manote? Gi. bu- ; 
vau jau pradėjęs kristi žemyn, | 
bet staiga kįlo baisiai smarkus' 
vėjas ir pagavusi mane viesulą I 
ėmė nešti stačiai Į jūres. Mano į 
visas kūnas sustingo, maniau j 
jau baigiu savo dienas. Bet, o j 
Jėzau brangus ir Motina švenč. ■ 
stebuklas! Kuomet aptilus vie-. 
sulai, buvau jau beskrendąs že- ■ 
myn, pro šalį ėjo milžiniškas j 
garlaivis ir aš šiaip- taip surin-' 
kęs visas jiegas pasukiau savo 
sukiužusį aeroplaną ir laimingai 
nusileidau ant garlaivio. Savo 
džiaugsmo negaliu jums apra
šyt, bet kuomet pribusiu Bosto- * 
nan, ateikite, o aš jums visa 
pasakosiu.

Mano adresas bus toks:
Melagiu gatvė. Geltonas 

mas ant kampo. No. 000.
Velniu Ponaitis.

Teisinuos paslaptis, šioj 
knygutėj aiškinama dau
giausia moteriškos lyties 
dalykai: parašė d-ras F. Ma
tulaitis. išleido (antrą laida) 
M. G. Valaskas, Chicago, III. 
Skaitymo yra 30 puslapių, 
kaina 25c.

pi ir aiškus faktai.
Draugui.— Apie girtuok

lius netilps.
J.O.— Suvienytų valstijų 

konstitucija suteikia visoms 
tautoms pilną laisvę, taigi ir 
airiams niekas vartoti savo 
kalbą nėra užgynęs, nes ir 
negalėtų užginti.

Krivų-Krivaičiui.
ki netilps.

A.Asipaičiui.— Už prisių
stąjį laišką širdingai ačiū!

A. Gurskiui.— Įdėtume 
| tik tada, jei Po ta žinute bu- 
i tų pasirašę kelių draugijų 
komitetai.

Ši sv

L

M. Gallivan Co. I
Užlaiko šeri ausį

Elių, Vyną, Likierius ir 
kitokius gardžius gėrimus 

i o taipgi ir geriausio taba
ko Cigarus.

i Meldžiame užeiti o visadoe rasite 
gražiu patarnavimą.

362 2nd st., So. Boitcn.

I J. ANDRIUŠIS
G eria usi* lie- 
t uvys

Fotigrafistas
Traukiu pa- 11 

veikalus gra- j; 
žiai ir pigiai y! 
nežiūrint skir- iij 
t ūmo oro. Ant i 
kiekvieno tu ■; I 
žino paveiksiu 111 

pridedam DOVANŲ vieną didelį/ ; 
Esant reikalui einam fotografuoti į ‘ 
namus. Paveikslai artistiški!

J. ANDRIUŠIS |l
453 Broadaav, So Boston, Mass. Į > Į

e*NAS adresas:
Pavardė ir vardas

Miestas ir vaisu ja

naujas adresas:
Pavardė :r vardas

H

Jono Jonilos „Veikalai, 
veikalėliai ir vertimai eilė-

. Didžiausioji .karė Euro
poj (su žemlapiais), parašė 

j V. K. Račkauskas, išleido 
"Lietuvos Žinių" generalė | 

. agentūra Amerikoj. "Tėvy
nės" spaustuvėj. Knygutė] 
parodoma, kiek kuri kariau

siančių šalių turi žemės, gy-l 
vento.ių ir t. t. Skaitymo 32 
pusi., kaina 25c.

Jaunoji Lietuva, Rugpiu- 
čio numeris.

Huckleberry Finnas, Mar-1 
ko Tvaino apysaka, vertėj 
Jonas Kmitas, išleido "Drau 

j gas." Chicago. III. Skaity- ■ 
j mo 284 puslapiai, kaina ne-1 
Į paduota.

Skiedrai.— Niekas iš Lie
tuvos dabar išvažiuoti nega
li, taigi ir sveiko moteris at
važiuot, kol pasibaigs karė, 
aišku — negalės.

Apie žemės pirkimo rei
kalus šiandien nieko tikro 
pasakyti negalime. Kas-gi

M. P. G.— Atsiprašome, 
negalėjom išskaityti, 
gali žinot koki Įstatai karei 
pasibaigus bus Įvesti.

Merginų Patronui.— Ne
dėsime.

K. Rusteikai.— Straips-' 
niūkų nebesunaudošime. A- 
pie "Bijūnėli" jau tilpo, apie

Įužmušimą-gi caro Aleksam į 
jdro II neįdomu.

Visiems rašiusiems apie 
j "Raudonosios Sąvait." pra
kalbas.— Dėlei vietos stokos | 
žinutes trumpiname.

Bislien’ui.— Atleiskit už 
sutrumpinimą, nes stoka 
vietos.

Katalikui.— Kad kunigas 
liepia nepriimt Į butą soci- 
jalistų, tai paprastas daik
tas, jie visur žmones siundo. I

M. F. Trakimui.— Kada 
gavom tamstos korespon- j 
denciją, viena tokia buvo i 
jau paduota statyt, todėl 
tamstos jau negalėsime su-į 
naudot.

K. S. K.— Tasai veikalė
lis nėra nusimetęs. Prie i 
progos sunaudosime. Da
bar karės laikais, prisieina 
daugiausia rašyt apie karę.

J. Soudmanui.— Praktiš
kos naudos iš hipnotizmo j 

įnėra. Buvo bandoma pri-į 
I taikyt ji prie gydymo neu-

Purenos.
O, purenos gelsvos. 
Jus balų kvietkeliai! 
Ko taip meiliai žiūrit, 
Mylimi žiedeliai? 
Kodėl jus tam laike, 
Per dienas gegužės? 
Zydžiat geltonuojat, 
Lenkdami galvužes? 
Zydžiame męs todėl 
Per gegužės dieną, 
Kad sauliutė skaisti 
Zyba mums per dieną.

J. J. Strazdelis.

RIDENU.
Dūksta. laksto, smarkus vėjai 
Neša dulkes viesulais.
Ir nuliūdę paukštužėliai 
Gurkso gatvių pašaliais.

Saulė šviečia, bet nešildo;
Nebečiulba vieversiai, 
Tankiai lietus žemę vilgo; 
Slenka tamsus debesiai.

žmogus eina susitraukęs, 
Dengias šilta drapana.
Liūdna... Dangus apsiniaukęs, 
Trumpa darosi diena.

Merkynės Vaidyla..

Miestas ir valstija

Pasarga: Kiekvienas “Keleivio” skaityto.’** ^ali i'net Kada prenumerata 
už laikraštį pasibaigė tėnr.ijsEt ant acreto ratčcno sklypelio, kur gale skai
tytojo pavardės yra numeria: Ant keno adieso stovi numeriai 28-4, reiškia, 
kad pasibaigia su la'kraščio No.28 1914 ne. Kurių pavatdės gale stovi 15-4, 
tu penumerata i šsibaigė sv laikr. No.15 ir turi atnaujint ar papiašyt redak
cijos, kad nesulaikytų. Taigi gerbian iejt tkaitytejai, atkieiykn atidj ant 
Sitų nurodymų ir matydami savo puti n ut-t ifs'ltgvsa tuoj atsiliiykite

Sv pagarba “KELEIVIO” Adm inistrsciis.

Or. B. 6. WERMIGK
UETUVISKAS D-RAS

Gydo visokias vyrų, moterų ix 

vaikų ligas; net ir chroniškas ligas. 

Priėmimo valandos: nuo 1 iki * 
po pietų ir nuo 6 iki 9 vakare. (13) 

Telefonas,

259 Hmnerst , Besti n, lh$$

UeMzkas D-ras M. ZisetaaL
7 Parmenter St

Boston, Mass.
Visokias ligas gy 
dau pasekmingia- 
usiai. Ateikit ne
šiok pas mane 1 
trepais i viršų tik 
neikit į aptieks: 

į mano durve bal- 
i tos arba telefoną 
duok oašatesiu.
Ofiso valandos 
Nuo 9 iki 11 ryte 
nuo 1 iki2 irti iki 
8 vakare. Telephone 1967—3 Richmcs
M-3Z9Z puounp!a auoųdapi -ajaąvA g. 
Gyv. 155 Chestnut str., Chelsea Park

LIETUVIAI

1141 S. Halsted St., Chicago, III.
------- už “NAUJIENAS”-----------

metus ir meldžiu jas siųsti šiuo adresu:

Užsirašykite

EXTRA!EXTRA!

i

NAUJIENOS
Šiuomi prisiunčiuS

Pirmą Lietuvių Dienraštį 

“NAUJIENOS” 
Kuris įsu .ina nuo 5 Rugpjūčio kasdien.

‘NAUJIENOS’’ praneša naujausias ir teisingiau
sias žinias iš kares lauko ir abelnai iš viso 
pasaulio — kasdien.

‘‘NAUJIENOS’’ yra darbininkų laikraštis ir jos 
vedamos darbininkų dvasioje.

“NAUJIENOS" talpina darbininkams naudingus 
straipsnius ir žinias.

NAUJIENOS“ leidžiamos daugybes darbininkų, 
žmonių apšvietai ir jų gerovei, o ne pavienios 
ypatos ir darymui pašalinio biznio.

Prenumeratos kaina:
Chicagoje—per išnešiotojus 12 c. savaitėje. 

Pičtu siunčiant, Chicagoje metams $6.00; pusei 
metų $3.50. Kitur, ne Chicagoje, metams $5.00; 
pusei metų $3.00; dviem mėu. $1.00. Europoje 
ir Kanadoje met. $7.00. Pavienių nam. kaina 2c.

Išpildyk šitų blankų ir pristųsk kartu su pinigais.

Pranešu visiems, kad aš važiuoju 
j kitus miestus palaidot numirėlius ir 
ne kiek brangiau nerokuoju, kaip kad 
Jums palaidot vietiniai graboriai, 
bet visados paskaitau da pigiau. Taip
gi padarau už pigią kainą pomninkus 
arba kryžius ant kapų ir užlaikau 
karietas ir automobilius visokiems 
reikalams. Kvietkas parduodu ir pri
statau į vietą pigiau, negu kiti.

S. BARACEVIČIA,
258 Broaduay, ... So. Boston. Mass. 

Telephone: So. Boston 839-J.

PŪKI DOVANA
KNYGA SVEIKATOS bei 
naujausio mokslo Ir ką rei
kia daryti apsirpus, taip-pat 
ir kur greit išsigydyti, ly
giai ta knyga

“DAKTARAS'’
parodo, kaip 
nuo ligą apsl< 
saugoti.

7 NAUDINGI DAIGTAI 
VERTI 25 lM)LERir UŽ

NESIŲSK PININGŲ.’ Didžiausis pasiulijimas istorijoj. Tai yra negirdės 
; ta proga ant svieto. Idant supažindint žmonės su musų geležinkelių laikrodėliai, 
; ir kitais tavorais, męs pasiųsim tą elegantišką, puikiai išgraviruota laikrodėlį 
vyro arba moters, su akmenuotais viduriais, už $5.85, ir pridėsim 7 sšnvių nike
liuotą revorverį, baksą Havonos cigarų, peilį, retežėlį deviskėla ir puikia špilkutę 
DYKAI. PILNAI GVARANTUOTAS laikrodėlis pats vertas *$15.00, o'kiti tavo- 
rai $10.00 v Nepirk pigių daigtų kitur, bet pamatyk musų laikrodėlius pirma. 
PECIALISKAS PASIŪLYMAS: iškirpk šį apgarsinimą, prisiųsk savo varda ir 
adresą o męs pasiųsim viską ant pažiūrėjimo ir prabos. Jei patiks, užmokėk agen
tui $5*85 ir Kaštus prisiuntimo. Rašvk šiandien. (41)

FISHLEICH & CO.,
951 ATHENAEUM BLDG., CHICAGO, ILL.

“Amerikos Lietuvis”

SZ*L N SU NU'IMINIMUI!
GRAMAFONAS ANT IšMOKESNIO 

10 CENTŲ KASDIENA.
Jeigu apsiimate mokėti po 10c. kas

dien. tai išsiųsime Jums ant išmokes- 
čio labai puikų Gramafoną sykiu su 
16 rekordais (32 kavalkais) visokių 
dainų, valcų, maršų ir t. t., kuriuos 
patjs išsirinksite. Gerumas musų 
gramafonų gvarar.tuotas kiekvienam 

. Išsiųsime naujus 
rekordus Lietuviškus. 

Lenkiškus. Rusiškus ir Maža-Rusiš- 
kus. Rašykite tuojaus reikalaudami 
katalogų ir paaiškinimų įdėdami kra- 
sos ženklelį atsakymui: (42/

Liberty Comimiai Co.
233 E. 14 ST.. NEW YORK. N. Y.

Naujas, bepartyvės pakraipos, žinių, politikos, mokslo ir dailės 
sąvaitinis laikraštis. Talpina daugybę žinių ir šeip naudingų 

pasiskaitymų. Išeina ketvirtadieniais VVorcester, Mass.
Kaina metams tik Sl.SO, pusei metų 75 centai.

Vieną nummari pažiūrėti sunčiame už dyką. 
RAŠANT MELDŽIAME PADUOTI AIŠKIUS ADRESUS.

M. PALTANAVICIA,
IS Millbury Street, WORCESTER, MASS.

_11 '*įČ3 rašyta gvarancija.
specija'iškus rekc

$19 DYKAI!
Perkant laikrodėlį tiesiog iš dirbtuves, sučėdina- 

te mažiausiai 19 dolerių todėl, kad kiekvienas parda 
vėjas nuo Jūsų pareikalaus 25 dol. už ta patį laikro
dėlį. kurio ypatinga kaina išdarbystės tik 6 dol.

įaigu nori nusipirkt sau vieną 25 dol. laikrodėlį 
už 6 dol.. tai iškirpk šitą pagarsinimą ir prisiųsk 
mums su savo pilnu adresu, o mąs išsiųsime tuojau 
laikrodėlį gražioje plusii.ėje dėžutėje dėl apžiūrėji
mo be jokio primokėjimo.

Męs užtikrinam. kad perkantis nuo musų laik
rodėlį. neturės nė jokio riziko dėlto, kad gali apžiū
rėt laikrodėlį ar yra tokis. kaip męs garsiname. 
Jeiiru persitikrinsi, kad musų laikrodėlis yra tikrai

i vertas 25 dol. ir yra 14K Gold Filled gvarantuotas per išdirbtuvę ant 20 metų su 
! visam sviete pagarsėjusiais viduriais, tada užmokėk 6 dol. ir keletą centų už 
prisiuntimą. Męs pataisom musų laskrodėlius per 20 metų be jokio užmokesčio 
arba išmainom ant kitų. Kas pareikalaus, tam męs išsiųsim musų didelį iliu
struotą katalogą dykai. (40)

NATIONAL COMERCIAL CO.
90—92 W. Broadway, (Dep. 31) New York, N. Y.

AR NORI, KAD MYLĖTŲ 
MERGINA?

Jeigu nori, tad pasipirk

JOV/KEfS
CREST KENDŽIŲ

o ji niekad nepamirš jus, nes 
kendžių gardumas priverčia ją 
jus mylėt. Reikalaukit visur ir 
visada Lowneys Crest Kendžių. 
Jeigu negali gaut kitur, tai pri- 
s’ųsk mums dolerį, o gausi vie
ną svarą geriausių Amerikoj iš
dirbtų kendžių.
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K. ŠIDLAUSKAS
Generališkas agentas Bostonui

KNYGOJ “DAKTARAS" 
pau.---- ša kaip ir kur nuo visokių li£ųtera$
išsigydyti, bet taip-pat labai gražiai, kaip 
tikras tėvas pamokina ir kaip nuo visokių 5- 
gų apsisaugoti.

KNYGOJ "KANTARAS“ labai daug ap
rašo apie vyrų ir moterų dorų bei morališką 
lytiškų gyvenimų ir aiškiai, atvirai taip išde> 
tutoja, jog kitose knygose to visko negali »t 
rasti. Šita knyga kiekvienam užaugusiais 
vyrui ir moterei labai reikalinga turėti, kad 
žinoti kaip ir kų daryti, seniems ir jaunien» 
ir kaip laimingai gyventi. Čion viską neg*. > 
ma aprašyti, bet tik perskaičius knygų atr*. 
aite.

ŠITA KNYGA iHiustruota puikiais moks
liškais paveikslai* ir apie žmogaus kūno *»- . 
budavojir ' su visokiomis paslaptybėse 
n r art ^tt f' Žmonėms tinkamu

YPATINGAI serganti, nusUpnžjg, sukliū
ru. pasigadinę per jaunyste* klaidas ir vargi
nami visokiomis, kaip paprastomis šviežio
mis teip užsisenėjnsiomis ligomis, šitoje kny 
goję atrasite tikrų rodą.

JEI sergi ant kokios nors ligos, tai pirmi®* 
ne kaip kreipsies prie kokio nors gydytojaus. 
arba vartosi liekarstas, reikia perskaityt kny
gų "Daktaras'!, nes dideles daugybe* žmonių, 
kurie tik perskaito šitų knygų išsigydž.

TODĖL, kad ta knyga dėl labo visuome- 
nis išduota, tai kiekvienas jų apturės VISAk 
DOVANAI kuris tik atsiųs keletu štampų ak 
pricipti

REIKALAUK DAR ŠIANDIE, iškerpa* 
ir adresuok teip:

Tte Philadelphia M. Cliaie, 
1117 Walnut st., 

PHILADELPHIA, PA.
TEMYKTT VYRAI IR MOTERIS! Ra* 

sergi, jautiesi kokį nors nesveikumų ir reiks 
lauji geros, teisingos pagelbos, kad trumpam 
laike galttnm išsigydyt, tai atsišankie pr»- 
Profesionališko Daktaro, Ph. M, Klinikce 
lietuviškoj kalboj. Rašyk arba ateik.

OFISO VALANDOS KASDIEN nuolOlš 
ryto iki 4 po pietų. Nedėlioj iki 3, o ut»xn» 
k* ir pitnyčioj vakare nuo 6 iki 8.

PIKNIKAI "abL rlKMRAl labai madoj, bet kas iš tų 
tenai nėra

LEIDES IR VYRAI—KYP KVAIT!
Dabar tik išėjo iš spaudos to garsaus saliun- 
kyperio “spyčiai” ir kitos fonės. Kas nori 
linkmsai praleisti laiką ir prijuokinti savo 
draugus tegul tuojaus reikalauja knygos:

DŽIAN BAMBOS SPYČIAI
Daugiau juoky, negu saliune alaus

Knyga apistori, gražiais viršeliais ir su 
Džian Bambos teisu arba veidograpija. 
Joje telpa netik Džian Bambos spyčiai, 
bet ir šiaip daug kitokiu juoku

KAINA TIK 25 CENTAI.
Pinigus sralima prisiųsti per mone.v orderį arba suvyniot kvoterį į popie 

rėlę ir įdėti į srromata. Adresuokite taip:

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

-H I
V iI

ir kitokius Rukus
Duokit pasiūt mums! I

Užtikrinam kad Jus sučėdysite 
pinigu ir turėsite gražius rubus. j 
Męs imam materiją iš gerųjų fir- Į 
mų ir primieruojam rūbą pagal i 
žmogų, todėl nesudarko žmogaus Į 
išveizdos ir būna tvirtesni. fl 

Genis nrams Siutus ir Orerkotus j 

pigiausiai ir gerai.
Musp firma randasi ir Califor | 
nijoj, todėl męs greičiau pagau 8 
nam visokias naujausias formas. 9 

Jeigu norite turit gerus rubus pi-1 

gei, tad ateikit pas mus. t 

Taipgi išvalom ir išprosinam vi- K 
sokiasVyry ir Motery drapanas.

Tikras Jusu brolis lietuvys
Budrecluls |

222 V/. Brcadway, ir 20 Ames St., 
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KELEIVIS

Laiškai iš
Lietuvos.

Šiomis dienomis New Yor- 
ko uostan atplaukė iš Ar
changelsko Rusijos laivas 
„Dvinsk” ir atvežė daugybę 
iš Rusijos ir Lietuvos laiškų. 
Musų skaitytojai mums pri
davė net 7 laiškus, svarbes
nius iš jų talpiname ištisus 
arba ištraukomis. Laivas 
iš Archangelsko New Yor- 

r kan ėjo mėnesį su viršum 
laiko, todėl ir laiškuose ap
rašomos Lietuvos gyventojų 
sąlygos — be abejo — jau 
yra atsimainę.

Pirmam j am laiške rašy
tame pas A. Asipavičių iš 
Vilkaviškio, Suvalkų gub., 
rašoma:

„Duodu jums, Antanėli, 
žinot, kad mes apturėjom 

laišką už kurį širdingai ačiū 
ir kai klausėte apie Lietuvą, 
tai Lietuvoj taip yra: Vil
kaviškis da stovi sveikas, ap. 
suptas iš visų pusių vaisko. 

‘ Iš miesto neleidžia išeiti nė 
vienam žmogui. Visi bago- 
tesni žydai ir žmonės išva
žiavo, išbėgo nežinia kur, tik 
liko biedni varguoliai.

Jau prasidėjo pas mus ba
das. Duonos svaras 10 ka
peikų ir viskas trigubai pa
brango. Kas pinigų nusipir
kti neturi, tai eina ubagauti, 
ale niekas ir kąsnio duonos 
neduoda, nes greit visi žmo
nės pristigs, o iš miesto išei
ti neišleidžia, tai jau ir ba
das.

Policijos nėra jau nė ko
jos, visa atlieka Žalnieriai. 
Nė monopolių nebėra, viską 
išdaužė, išdraskė. Monopo
lius sumušė, šnapsas bėgo 
per ulyčias, žmonės nešė su 
viedrais, dabar-gi negali nie
kas gauti nė lašelio kadir 
šimtą rublių duotų už bon- 
kutę.

Kibartai, Eitkūnai, Vir- 
balius ir kai kurie kaimai 
paversti į durnus ir pelenus 
— viskas išdeginta, nieko 
nebėra. O jau ruskis, tai 
stovi Karaliaučiuj, Prūsų 
žemėj.

Tai tokios naujienos Lie
tuvoj.”

Antrą laišką mums prida
vė drg. J. Raulinaitis, gautą 
iš Jėzno, Trakų pa v., nuo 
savo motinos:

„Liepos 18 d., Jėznas. 
Brangus sūneli!
Nerašysiu daug, bo labai 

persigandus, bo pas mus la
bai nespakaina. Kilo vainos 
ir nežinia ar ir mes išliksim 
gyvi, nes labai didelis sumi
šimas. Netoli nuo musų — 
Kaune, jau ir gyventojų vi
sai nėra, o miestas pilnas 
pristatytas armotų. Pas 
mus labai ima zapasnuosius 
vyrus, kurie buvo vaiske.

Nesutikimas kilo už Aus
trijos karalių, kurį serbai 
užmušė. Dar kįla 5 karaly
stės, tai ir mes tikimės kož- 
na diena mirties. Brangus 
Jonuk, sakau sudiev, gal jau 
paskutinis šitas mano laiš
kelis, gal jau daugiau nesi
matysime!, Ant stulpų pri
lipino raudonus apgarsini
mus ir visi šaukia: vaina ar
ba karė. Taigi mano bran
gus, tariu tamstai šitam lai
škely sudiev. Tik rašyk 
kuogreičiau laišką ir para
šyk kas pas jus apie vainas 
girdėt. Sudiev.”

Daug svarbesniu du laiš
ku mums prisiuntė drg. Juo
zas Degutis iš Pittston, Pa., 
gautus iš Garlevos par., Ma- 
riampolės pav., Suvalkų gu- 
bern., 1-mą nuo savo moti
nos, o 2-rą nuo mylimosios 
mergytės. Iš šių laiškų skai
tytojai suprasite visas tas 
baisenybes ir skaudžiausias 
nelaimes, kokios ištiko mu
sų brolius ir sesutes.

„Skriaudžiai. 6. VIII 14.
Brangus Sūneli!
Laišką apturėjom 5 dieną 

rugpiučio, už kurį širdingai 
ačiū! Sveikiname Tave pra
nešdami apie savo padėjimą

i

ir apie liūdną naujieną.
Javus šiais metais nuvalė

me puikiai. Viskas greit 
nunoko ir žmonės prikrovė 
didžius pruntus visko. Ru
gius nukirtom per tris die
nas ir suvežėm; šienužį 
taipgi...

Rodos Dievas žmonėms 
tyčia pagadą teikė. Dabar 
javų laukuose jau nedaug 
teliko, tik avižų kiek ir bul
vės, bet žmonės nebegalės 
tuomi pasidžiaugti, nes ne
žinia kam teks.

Dabartės žmonių liūdnas 
padėjimas, nes laukiame di
džio karo. Ir daugiau jau 
gal nesimatysime, gal pas
kutinis laiškas atlankys Ta
ve. Prasidėjo karas tarp 
Rusijos ir Prūsijos. Perei- 
toj nedėlioj jau buvo girdėt 
kanuolių griovimai. Taip 
ūmai prasidėjo, keturioms- 
penkioms dienoms atgal nie
ko nebuvo nė girdėt. Tik 
išgirdome, kad iš Kauno ir 
kitų miestelių žmonės krau
stosi kur katro protas veda, 
nes tarp Kauno ir rubežiaus 
bus pati ugnis. Į porą dienų 
visi išsikraustė, liko tik vie
nos sienos. Taipgi ir iš Vei
verių išsikraustė visi pi
niguočiai.

Popierlaiškiai beveik prie 
kožno telegrafo stulpo skel
bia baisią nelaimingą karę. 
Žmonės, kaip tik išgirdo a- 
pie karę, visi kas tik turėjo, 
bėgo atsiimti pinigus iš ka
sų, bet jau buvo vėlu. Vir
šininkai kasų gavo paliepi
mus išvežt pinigus į tolimą
sias gubernijas. Dabartės 
visi esam lygus, katrie tu
rėjo po kelis tūkstančius, 
šiandien nė rublio neteko. 
Kaune ir kituose miestuose 
visi turtingieji pirkliai už
rakino savo turtus ir išva
žiavo nežinia kur.

Į miestus nieko neįleidžia 
įvežti, nes nėra kam nė pirk
ti; žydai nieko nebeperka.

Žmonėms pirma karės 
prasidės baisus nelaimingas 
badas... Mes dabar irgi ne
turim ir negalim pasidaryt 
jokįo skatiko. Žmonėms už
drausta, kad neparduotų 
nieko žydams. Gyvulius ir 
javus surašė; pristigus vai- 
skui gal atimti. Stoikos 
taipgi nepabaigtos: ateina 
naktimis ir varo į kažin- 
kokį tolį su padvadomis, ne
žiūri ar katro arkliai paei
na, ar ne — važiuok ir gana. 
Musų taipgi išvažiavo į A- 
lytų. jau trečia diena nėra, 
i e žinom ar pargrįš, ar ne...

Pinigu, kai ketinai atleist, 
— neleisk, nes nežinom ar 
galime gaut, ar ne.

Geležinkeliu kas 10 minu
čių eina trukiai ir veža kim
šte prikimštus vagonus ka
reivių, vis ant Prūsijos ru
bežiaus. Žmonės labai iš
sigandę, svietelio dabar vie
nos ašaros ir aimanavimai.

Šneka, kad užėję viską iš
degins ir liks tik vieni pele
nai. Žmonės nežinodami 
ką daryt kasa ir kavoja į 
žemę visokius daiktus.
Laišką meldžiu rašyk kuo- 

nogreičiausia, gal dar susi- 
kalbėsim.

Pasilieku su pagarba, 
Tavo mamutė.”

Kitą laišką spausdiname 
ištraukomis:

„Garleva. 31 d. liepos.
Brangus Juozyti!
Siunčiu liūdną žinutę. Pas 

mus karė Serbijos su Aust
rija. Vokietija užstoja Au
striją, o Rusija Serbiją.

Vilniaus, Kauno ir Suval
kų gub. gyventojams prisa
kyta prasišalinti. Apskelb
ta mobilizacija, vyrų visiš
kai neišleidžia niekur išva
žiuoti. Moteris, merginas, 
mažus vaikelius ir kokius 
senus senukus, tuos išveža. 
Rugpiučio 2 d. išveža į Dvin- 
ską mane, mamytę, sesutę, 
du jaunesniu broliu ir au
gintinė važiuos drauge. 
Brolis Kazimieras ir tėve
lis, turi likti ir eiti į karę.

Negaliu to aprašyti kas 
darosi paskutinėse dienose.

Žmonių pilna bažnyčia, kas 
gyvas skubinasi išpažinties. 
Kunigas per ištisą dieną 
spaviedoja ir vis pilna baž
nyčia; riksmas ir verksmas 
pripildo orą.

Kauno gyventojai išvažia
vo, tai į Maskvą, tai kitur, 
kur kas išmanė. Raudonojo 
kryžiaus ligonbutį išvežė 
Serbijon pagalbai. Aš norė
jau prisirašyti prie miela- 
širdystės seserų, bet apsimi- 
slijau, jog negalėsiu perneš
ti matydama tūkstančių ka
reivių dejones... Liūdna, 
liūdna ištiko valandėlė...

Linkenti viso gero
Agnetė česnavičiutė.”

Paskutiniame laiške pri
siųstame iš Lietuvos, taipgi 
iš Suvalkų gub., kurį mums 
prisiuntė J. Ruseckas iš She- 
nandorio, tarp kitko sako
ma taip: „Parėjo paskutinė 
žinia, liepos 31 d. ir liepia 
gyventojams kuogreičiausia 
išsikraustyti, nes vokiečiai 
eis ant Kauno...”

Kol šie laiškai pasiekė A- 
meriką, gal būt, kad Lietu
voj teliko tik pelenai ir griu
vėsiai. Skaudu, liūdna ir 
graudu...

f
S’Bostono ir apielinkčs Lietuviai, te«yldt!

“Gabijos” Choras, susidedantis iš 120 dainininkų, 
statys ant scenos puikią melodramą 

“BIRUTE”
ir Muzikališką Komediją 

“KAMHAKRHIS IR MALŪNININKAS” 
Ketverge, I d. Spalio-Oct., 1914 

HUB THEATRE,
kampas Dover ir IVashington sts., Boston.

Durys atsidarys nuo 7-nių vakare.
Lošimas prasidės ant 8-tos valandos.

Lošimu vadovaus kompozitorius M. Petrauskas.

Pasiskubinkit nusipirkti tikėtus iškalno ir užimti geres
nes sėdynes. Tikėtų kaina: ”Baksuose” $1.50; orchestroj 
po $1.00, 75c., 50c. ir 25c. Tikėtus galima gaut pas visus 
"Gabijos” narius.

Kviečiame visus, be skirtumo pažvalgų, atsilankyt ant 
perstatymų. Rengėjų Komitetas..

I Akušerka
i Pabaigusi k*rsąWeaans Medlcal 

Cellegr, Baltinu*!*?. M<L .
Pasekmingai otlieka tavo darbj 

; prie gimdymo, toipgi suteikia vi- 
; tokias rodai ir pageibą invairiose 
5 moterį ligose, 

į F. Stropiene 
I SO. BOSTON, MASS.

A, C«TT|***V**^

Dr.F. Matulaitis
495 Broadway, So. Boston.

Valandos:
Šuo 12«2 dieną ir nno 7*9 vakar*. 

Sedėlioms iki S vai. po pietą.

Korespondencijos
SO. OMAHA, NEBR. _

L.S.S.131 kp. buvo suren
gusi prakalbas rugsėjo 2 d. 
Skelbimai buvo užvardyti 
sekančiai: "Lietuva kraujuo. 
se!” Bet prakalbos buvo sa
koma suvis kitokioj temoj, 
būtent: apie karę ir jos bai
senybes. Prakalbą sakė 
drg., A. Ūkelis ir apie Lietu
vą visai neužsiminė, dėlei ko 
kai kurie karštesni tautinin
kai įsižeidė, girdi: cicilikai 
tik žmones apgaudinėją... Aš 
atsakysiu. Socijailstai 

nurodė pragaištingumą ir 
baisenybes karės, tai j’au iš 
to galima suprasti, jog ir 
Lietuvos visos baisenybės ri- 
šasi su tomis kalbėtojo nuro
dytomis baisenybėmis ir at- 
skiriai jų piešti negalima.

Antras kalbėjo drg. M. 
Maselskis. Jis užgauliojo 
biznierius, tai jie laivakor
tes parduoda, tai automobi
liais važinėja, žinoma, 1_‘“ 
nieriai nebuvo dėkingi, 
bereikalo užsipuolė.

Trečiasai kalbėjo 
J. Marijonaitis, taipgi apie 
karę. Publika buvo užganė
dinta. Susirinkusių buvo 
apie 100 asmenų. Tūli tam- ■ 
šuoliai ne per ramiai užsilai- • 
kė. Labai negražu, kad da 
tarp musų randasi nemo
kančiu viešai užsilaikyti.

Po prakalbų drg. B. Mas- 
lauskas pranešė apie anglų 
kalbos vakarinę mokyklą, 
publika už tai buvo dėkinga.

Darželio Jurginas.
SEATTLE, WASH.

D. L. K. Gedimino draugi
ja mėnesiniame susirinkime, 
rugsėjo 13 d., apkalbėjusi 
tėvynės Lietuvos padėjimą 
ir Europos karę, nutarė pa
rengti ant 10 d. spalių mėn. 
balių ”Washington Hali” 
svetainėje, 14th avė. ir lst 
str. Įžanga vyrams 50c., 
moterims dovanai. Pelnas 
bus visas paskirtas Lietu
vos sušelpimo fondui, beto 
iš savo geležinio kapitalo 
taipgi paskirs sulyg išgalės 
dalį pelno.

Aukų rinkimui išrinkta 
komitetas, kurin įeina: S. 
Kraujutaitis, T. Ulskis, P. 
Maleška ir Ona Madelackiu- 
tė.

Visų Seattle’o ir apylin
kės lietuvių, kurie myli Lie
tuvą, yra pareiga atsilanky
ti baliun ir sušelpti savo cen
tais vargo ir bado prislėg
tus brolius Lietuvoj. O jei 
kurie norėtų gali siųsti au
kas per pačtą vardu bile 
kurio komiteto narių: 416 
Main str., Seattle, Wash. 
Aukavusių vardai bus pa
garsinti laikraščiuose.

A. Kalvaitis, sekr.

biz- 
kad

drg.

AMSTERDAM, N. Y. 
Jaunimo vakaras.

Rugsėjo 6 d. moksleivių ir 
jaunimo triusu buvo suren
gtas lietuviškas vakarėlis. 
Pirmiausia aiškiai ir nuose
kliai kalbėjo K. Zikutis, te
moj „Dvasios vergai.” Dai
navo O. Atsevičiutė ir M. 
Čepaitvtė „Tėvynę” ir „Ony
tę.” Paskui sulošta viena
veiksmis Sinclair’o veikalė
lis ” Vagis.” Publikai vei
kalėlis paliko gilų įspūdi, 
nekuriems — anot jų pačių 
žodžių — norėjosi net verk
ti. Dar buvo dialogos 
„Gamta ir vargdienis,” kurį 
artistiškai atliko J. Striku- 
lis ir M. Čepaitytė. Vėliau 
Strikulytė, Čypliutė ir Če
paitytė padeklamavo trejas 
eiles. A. Čiplys sakė mono
logą : „Amerikos jaunikai
tis,” kuris iki soties prijuo
kino publiką.

Pabaigoj M. Strikulis kal
bėjo apie abelną visuomenės 
judėjimą, kuris iki šiol Am
sterdame buvo visai silpnas. 
Galop buvo tautiniai šokiai 
ir žaislai.

Vakaras turėjo pilną pa
sisekimą neveizint į kunigo 
klebono atkaklius persekio
jimus ir buvo skaitlingai pu
blikos atlankytas.

P. Vurbo.

ĮVILKĖS BARRE, PA. 
Trečiųjų teismas.

Rugsėjo 20 d. įvyko L.S.S. 
9 kp. nario V. Kasparo ir L. 
S.S. 92 kp. nario K. Demikio 
teismas. Teisėjais buvo VII 
rajono drgg: J. Šukys, K. 
Arminas, Švedas, Jurgelis ir 
Jankauskas.

K. Demikis skundė V. Ka
sparą už šmeižimą ir išvadi- 
nimą vagiu. K. Demikis V. 
Kasparui dovanojo, nereika
laudamas nė išlaidų, kurių 
buvo apie S10.75 susidarę 
jiems bepolemizuojant. Tik 
prašė nebetrukdyti L.S.S. 
92 kp. veikimo, nes L.S.S. 9 
kp. nariai vaikščiodami skel
bė, buk 92 kp. yra mirusi.

Nors viskas užsibaigė lai
mingai, bet kuopos į vieną 
nesusiliejo. Priežastis ta, 
kad 92 kp. apie 10 narių su
vis butų išstoję iš L.S.S., jei 
butų mėginta susivienyti su 
9 kp.

„Raudonoji sąvaitė” turė
jo geras pasekmes. 92 kp. 
gauta 7 nariai. „Kovai” gau
ta 20 metinių skaitytojų ir 1 
„Keleiviui.’' Prastunas.
ŠAUKIASI VISUOMENĖS 

PAGALBOS.
Malonus viengenčiai, 

draugai ir draugės darbi
ninkai !

Liūdna man ir gėda neiš
pasakyta, kad turiu šaukties 
jūsų pagalbos, bet esu pri
verstas vargo ir sunkios ne
laimės, kuri mane patiko 

l dibtuvėje, ne iš mano, bet 
i iš fabrikanto-kapitalisto 
kaltės. Liko man sutrinti 
viduriai ir kone metus laiko 
išbuvau ligoninėj ir likęs be 
sveikatos dirbti nepajiegiu, 
o gyventi reikia. Draugijos 
atsisakė duoti pašelpą, taip-

gi ir dirbtuvė nieko neduo
da, nes neturiu liudytojų. 
Šimtą sykių butų geriau bu
vę, jei butų užmušę ant vie
tos, negu dabar turiu gyven
ti, neturėdamas kur prisi
glausti. Draugai! Sušelpki
te savo viengentį vardan 
broliškos meilės ir padėkite 
man sugrįžti nustojus karei 
Lietuvon, nes ten nors elge
taudamas, mažir pabaigsiu 
savo skaudų gyvenimą. Ne
atsisakykite prisiųsti keletą 
centų.

Motiejus J. Merčaitis, 255 
Wallace str., New Haven, 
Conn.

' Ant 21 
akmens 

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

riamas jp-ungai geležinkeliu važiuo
jantiems žmonėms, kuriems reikia vi
suomet tikras laikas žinoti. Gvaran
tuotas ant 20 metų Ypatingas pasiu- 
iijimaa. Męs išsiųsime šį laikrodėlį 
ant kiekvieno adreso už $5.75 C. O. D. 
ir persiuntimo kaštus, su teise jums 
viską peržiūrėt. Jei busi neužganė
dintas, nemokėk nė cento. Atsimin- 

j kitę, jus užmokėtumet už tokį pat 
laikrodėlį apie $25.00, jei pirktumėt 
kitur. Puikus auksuotas lenciūgėlis 
ir kabutis dykai su kiekvienu laikro
dėliu.

Excelsior Watch Co.
906 Athenaeum Blg„ CHICAGO, ILL.

I
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Teisingiau!* ir f*ri***l* 

APTIEKA 
Butaiaom Receptu* n * 

džiauri* atyda, nežiūrint ar ik 
Lietuvos atvežti ar amarikoaUkt 
Gyduolių galita gauti, kokia* tik 
pasaulije vartoja, taipgi Tirada* 
raxdfe£ lietuvi* aptiekoriu*

EOVARO DALY. sariRtnkas 
18 Broadway, S Boston, Mass. 
Galite reikalaut ttr per laiikua 
o m** per ekapreeą gydule* pa* 
elnei ir
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“Keleivio” Kalendorius

Atsišaukimas.
Šaukiuosi į lietuvių visuo

menę, pagelbėkite man šioj 
sunkioj valandoj. Jau 9 mė
nesiai, kaip sergu reumatiz
mo liga, kurios negaliu išsi- 
gydyt be šiltų vandenų. 
Taigi draugai sušelpkite, 
kiek kas išgalite, aš pa
sveikęs atsilyginsiu visuo
menei, nors darbais prisidė
damas prie bendro veikimo.

Aukas siųskite man pa
čiam: Ant. Juodsnukis, 107 
Cardoni avė., Detroit, Mich.

JOHN KULBOK CAFE
Sveikas gyvas brolau! Seniai ma- 

.ėmės, gal jau kur nors į kitą mies- 
* pe O ne, da 

vis rja pat 
gyvenu, bet 
senia’ tam 

rašte lan
daus ir ne- 
andu JONO 
KULBOKO.

O, brolau, 
Žau jis persi- 
;ėle į kitą 

vietą, ana 
ant kampo 
So. l-mos ir 
Wythe avė.

Dabar jis ten įtaisė visokius paran- 
<umus ir gražius kambarius nakvy
nėms. Vasarą kambariai vėsus, o 
žiemą šilti. Todėl visiems gali pa- 
Art atsilankyti į

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

(21-5)

25,000 Kat,aHogu
Užlaikau gramafonus su lietuviš

koms dainoms. Kožnas rekordas kaš
tuoja tik 75c. Jeigu nori mano kata
logo, tai prisiųsk už 3c. pačtinę štam
pą, o apturėsi didelį ir puikų katalo
gą, kuriame rasi visokių geriausių 
Armonikų, Skripkų, Triubų ir daugy
bę kitokių Muzikališkų Instrumentų. 
Istoriškų ir maldų knygų, kokių tik 
randasi lietuviškoj kalboj. Reikalau
kite visokio tavoro pas tikrą lietuvį, 
o gausite teisingus tavoruns. Rašy
kite tokį adresą:

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

Gražių popierų gromatoms rašyti 
su puikiausiais apskaitymais ir dai
nomis, su drukuotais aplink konver- 
tais, tuzinas 25c., penki tuzinai už 
1 dolerį.

1914 metams jau atspauzdintas.
Šių metų kalendorius daug didesnis už 

pernykštį, 128 puslapių.

Statistika:
Pasaulio kalbos — Ilgiausios ir didžiausios upės pasaulije — 
Juritj didumas — Didžiausios pasaulije bažnyčios — Mylios įvai
riose Salįse — Didžiausi universitetai Suvienytose Valstijose — 
Suvienytų Valstijų gubernatorių algos ir jų tarnystės laika* — 

Reikšmė valstijų vardų — Ilgiausi pasaulije tiltai.

Straipsniai, eiles ir paveikslai:
Kun. V. Dembskis (paveikslas su trumpa biografija) — Prabilk, 
o Laike (eilės) —' Gyvenimo drama (paveikslas) —' Nelaimės ir 
susižeidimai —• Kaip užlaikyt burnj Jau brėkšta (eilės) -* 
Prietarai apie mėnulio įtekmg — Duokit man kankles (eilės) 
Moteris ir socijalizmas (paveikslas) —' Žiema ant pievos (eilės) 
Kas tai yra ugnis? Ūžkit, kaukit (eilės) —• Pirmutinis jūrių 
telegrafas Užtemki saulute (eilės) — Šis tas iš politiško* 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 — Vaizdeli* 
iš streiko (paveikslas) — Čia ir dabar (eilės) —Jėzus Varžavo- 
je’— Milicija pasitinka streikierius (paveikslėlis iš streiko) — 
Musų žemė (eilės) — Legenda — Ateiviai j ieško darbo (paveik
slėlis) —Poeto laidotuvės (sceniškas vaizdelis) —Kaip atsirado 
raštas? — Juokai.

y-----------------KAINA 25 c,
“Keleivio” skaitytojams nusiųsim tik už 10 c. 
Kas nori tą gražų kalendorių įgyti, teiksis tuoj 

1^ užsisakyti, nes vėliau gali nelikti. Suvyniokit
dešimtuką į popierą, įdėkit į laišką (registruot 

nereikia) ir užadresuokit: j

“Keleivis,” 28 Broadvaj, So. Boston, Mass.
*o*oeooo*c*oeoeoeoeooc*oooooooio*9eoeo*3ee*8eooeeoeoeoooeoooeoeo*3*ci*oti]*C9oeo*G*o*o*o*o*a*o*o

Sveikata Brangiausis Žmogaus Turtas.
Jan nuo keliolikos metų Brooklyne-Ncw York cyvuo;:. Vienatinė ir Didži-aia LIETUVIŠKA 
APTIEKA Provizoriaus VINCO J. DALNOROS. kurios t.ksiu yra apsaugoti savo vientaučius 
nuo visokių apgavikų ir gydyti juos tikrai geromi. ir pasek m i ugninis gyduolėmis nuo 

visokių ligų ir kūno silpnybių.
LIETUVIŠKA APTIEKA savo ilgų melų prityrimu ištndo daugybę specijaliikų gyduolių, 

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

TAUPYKIT PINIGUS
Darydami alų namie. Prisiųskit 

mums 3 dešimtukus Ir už 7c. štampų 
lėšoms padengt, o mes nusiųsim 3 pa
kelius ’’Ambrew Beer Powder” pada
rymui 18 galionų puikiausio alaus. 
Jus galit tai padaryt bile kur ir bile 
kada, reikia tik vandens pridėt ir į 
5 minutas alus gatavas. ”Ambrew” 
pauderis padarytas iš geriausių mie
žių ir Bohemijos apynių. Bravorai 
vartoja tą patį. Tūli musų kostumie- 
rių sako ”Amzrew’’ alus geresnis už 
bravorinį. Mes da nusiųsime pada
rymui 5 kvortų geriausios degtinės ir 
5 kv. vyno. Mums reikia agentų 
tiems daigtams pardavinėt. Pelnas 
geras. Tą galima nešioti kišeniuje. 
”Ambrew” padarytas sulyg "pure 
food” įstatymų, pardavinėjimas ir 
išdirbimas niekad nebuvo uždraustas.

Adresas: (41)
PAUL GATCH AMBRE5V, 

Eztract Agency. P. O. Bos 85.
LINNTON, ORE.

Kraujo Valytojas ..........
Gyvasties Balsamas .... 
Nervų Stiprintojas........
Vaisias nuo vidurių .... 
Nuo kosulio....................
Nuo gerklės skaudėjimo 
Skilvines proškos...........
Pigulkos dėl kepenų ... 
Nuo galvos skaudėjimo 
Nuo kojų nuospaudų ... 
Nuo dairų gėlimo..........
Nuo perša.irr.o ..............
Plaukų stiprintojas......... 25c
I.initneutas arba E.rpcileris .. 
Anatharvnas plovimui............
Nuo kirmėlių...........................

......... Sl.UO
75c

50c i r $1.00 
50c. irtl.OO 
. 25c. ir 50c

25c. ir 50c 
$1.00 

. 25c 

.. 25c
ir 25c 
.. 10c 
.. 2.5c 
ir 50c 
.. 25c
.. 25c 
...25c

10c.

1

1X-1 išvarymo soliterio...........*3.00
Dėl lyt i.šktį ligų....... 50c. ir *1.00
Nuo Reumatizmo ... 50c. irSl.OO
Nuo kojų prakaitavimo..........25c
Gydant: mostis............
Antiseptikas muilas . 
Antiseptiška mostis .. 
Nuo dusulio.................
Proškos dėl dantį ...
Nuo kosulio dėl vaikų
Kastori ;a dėl vaikų ...
Nuo viduriavimo.........
Kraujo Stiprintojas...
Gumbo Lašai.............
Nuo plaukų žilimo.__
Rinkių Naikintojas...
Karpų Naikintojas....

.............. 50c
..............25c
..............25c
........... 5Oc
............25c

..........25c 
, .10c. ir 25c

........... 25c

........... 50c
50c ir $1 00
........... 50c
............ 10c 
.............  10c

Specijališka tikrai lietuviška Trejanka arba Trejos Devynerios 25c
Taip pat iš Lietuvos parjabentos visokios Lietuviškos gydančios žolės, šaknįs ir 1.1, kokios 

tik 5 ra žinoxr.o» ir vn;;u/ui..vs.
Reikalaukite prėsiuntimo Katalogo su mūsų gyduolių aprašymais.

Kreipiantb'ir.nšems per laiškus arl>a asmeniškai duodame sąžiniškus ir teisingas
patarimus kiekvienoje Lgoje.

leigu jusli brangi yrz ;«sų sveikata, tai tuojaus reikalaukite gyduolių, rąžydami arba 

Ltsilankyėami į LIETUVIŠKA APTIEKA 

erSy IN C AS J, D AŪ NORĄ^fc
APTIEKORILS

229 Bedford Avė. Brooklyn, N. Y.



8 K B L B I V I 8
k-

v

V

Vietinės Žinios
"Birutė” ir ”Malunininkas 

ir Kaminakrėtis.”
Ši vakarą, spalio 1 d. Hub 

Teatre, kampas Dover ir 
Washington gatvių, Boston, 
Mass. "Gabijos” draugija 
vadovaujant muzikui ir 
kompozitoriui Mikui Pet
rauskui stato scenoje dviejų 
veiksmų istorišką melodra
mą "Birutė,” ir labai juo
kingą vieno veiksmo opere
tę "Malūnininkas ir Kami
nakrėtis."

Mums lietuviams, 
rint savo nuolatinio 
ir profesionalų vaidintojų, 
pamatyti gerą vaidinimą nė
ra progos, o jau apie operų 
vaidinimus labai retai teiš
girstame. todėl visi vaidini
mų mylėtojai, lygiai ir tie. 
kurie nesate gerame teatre 
buvę, būtinai atsilankykite, 
nes panašių operų vaidini
mu . o ypač M. Petrauskui 
režisuojant, nebegreit bus 
galima pamatyti.

Pradžia 8-tą vai. vakare. 
Bilietai nuo 25c. iki 81.50.

"Gabijos” valdyba.

v

netu- 
teatro

Hyde Park.
L. S. S. 85 kp.. spalio 4 d.

"Liberty Hali" 
1203 West River 
Park, Mass. bus 
ir paskaita. Kalbės ir skai
tys drg. P. Kurkulis. Pra
džia 2 vai. po pietų.

Kam indomu išgirsti pla
čiai apie socijalizmą, laisva- 
manybę ir dabartinę Euro
pos karę, atsilankykit pasi
klausyt.

Įžanga visiems dykai. 
L. S. S. 85 kp. Komitetas.

svetainėje, 
st.. Hyde 
prakalbos

Bostoniečių atidai.
Nedėlioj, 4 spalio, po No. 

112 Salėm st. bus L. S. S. 162 
kuopos susirinkimas ir pra
kalbos. Bostoniečiai malo
nės susirinkti, nes bus kal
bama apie svarbius dalykus. 
Pradžia 7 vai. vakare.

Kuopos rašt. K. Rusteika.

So. Bostone balius.
Kolumbo dienoje, t. y. 12 

spalių. Vytauto draugystė 
rengia dideli balių So. Bos
tone. Balius bus lietuvių 
svetainėje, kertėj E. ir Sil- 
ver gatvių. Pradžia 2 vai. 
po pietų.

Komitetas.

Susirinkimas.
Spalio 4 d. iš ryto L. S. S. 

60 kp. bus mėnesinis 
rinkimas paprastoj 
svetainėj.

Visi atsilankykit. 
svarbus balsavimas

M. Plepis,

susi-
savo

Bus

sekr.

So. Bostono "didvyris” 
John Basset. kuris šiomis 
dienomis išėjo iš kalėjimo, 
kur jis išsėdėjo 4 mėnesius 
už muštynes, dabar vėl su
simušė su policmanu ir vėl 
tapo pasodintas ten pat.

Ant Blue Hill avė. atrasta 
negyva moteris. Mirties 
priežastis nežinoma.

D-RAS MATULAITIS 
išvažiavo ant studijų New 
Yorko Klinikose. Sugrižš Į 
Bostoną už 3 mėnesių. Lai
kinis adresas 307 W. 30th st. 
New York, N. Y.

Massachusetts valstijos orga
nizacijų Politiškasai susi

važiavimas.
Sekmadieny, rugsėjo 27 d.,

10:30 vai. ryte. Labdaringosios 
draugijos name, So. Bostone, 
įvyko visos Mass. valstijos Lie
tuviu Draugijų Susivažiavimas.

Suvažiavime dalyvavo dele
gatai nuo 30 draugijų ir kuopų, 
skaitliuje 105 asmenų. Beto. 
suvažiaviman buvo atsilankę 
apie 200 svečių.

Susivažiavimo atidarė J. G. 
Gegužis, man tu priėmimui 
paskirtas F. J. gočius.

Suvažiavimo ■ dėiais slaptu

J

balsavimu išrinkti sekantie de
legatai: J.G. Gegužis (51 balsu) 

— pirmininku. J. Bekampis (25 
bal.) — vice-pirmininku. F. J. 
Bagočius (75 bal.) —raštininku 
ir J. Gabalis (22 bal.)— rašti
ninko pagalbininku.

Užėmus vedėjams savo vie
tas, tuoj prasidėjo svarstymas 
reikalu.

Po visapusiškam, rimtam 
nuodugniam apsvarstymui 
kalu, suvažiavimas priėmė

ir 
rei- 
se- 

kančias rezoliucijas, kurios bus 
pasiustos Visuotinam Lietuvių 
Seimui New Yorke. kaipo pata
rimai ir Įnešimai:

Massachusetts Valstijos Lietu
vių Organizacijų Politiško

jo Suvažiavimo nuta
rimai.

Mes, Mass. Valstijos lietuviš
kųjų organizacijų delegatai, 
skaitliuje 105. nuo 30 Įvairių 
srovių organizacijų, susirinkę 
Lietuvių Labdaringosios Drau
gijos name. So. Bostone. Mass.. 
rugsėjo 27 d.. 1914 m., išneša
mo sekančias rezoliucijas:

Rezoliucija I.
Mes atrandam, kad Visuoti

nas Amerikos Lietuvių Politiš
kas Seimas, kuri šaukia Įvairių 
pakraipų didieji laikraščiai ir 
didžiosios organizacijos, kaip 
va: S. L. A.. S. L. R. K. A.. L. 
S. S. A. ir T. M. D. ant 1. 2 ir 3 
spalio. 1914 m.. Į Brooklyn. N. 
Y., yra vieninteliu, tikrai Vi
suotinu Amerikos Lietuvių Po
litišku Seimu, atstovaujančiu 
visas musų Įvairių pakraipų 
sroves. Visi kiti, didesni ar ma
žesni veikėjų ir atstovų suva
žiavimai buvę Įvairiose didesnė
se Amerikos lietuvių kolionijo- 
se. yra vien teritorialiais sei
mais, ir tokiais tik tegali va- 
dinties.

Mes manom, kad šiame svar
biame politikos, tautų suirutės 
ir kovų momente, męs lietuviai, 
visi be skirtumo tikėjimo ir po
litiškų pažiūrų turim rūpintis 
abelnais mus reikalais, t. y.: at- 
gaut tautiškai politiškas teises, 
laisvę Lietuvai, ir šalia to — 
šelpti nuo dabartinės karės nu
kentėjusius ir tuos, kurie kovoj 
už Lietuvos neprigulmybę nu- 
kentėt galėtų.

Kiekvieno susiartinimo, spė
kų ir vienybės skaldymą dabar
tiniame laike, mes atrandam 
lygiu tautos išdavystei (trea- 
son. izmiena). ir todėl apgai- 
1 staujam separatistiškus žin
gsnius '"Draugo” politikierių, 
vadovaujant Kemešiui. Gabriui 
ir tūliems ultramontanams Chi
cagos lietuviams, kurie neatsi- 

į žvelgiant Į opiniją didžiausių 
. musų laikraščių ir nelaukdami 
nutarimo keturių didžiausių 
musų tautos organizacijų Ame
rikoj. sušaukė po priedanga ko
kios ten jokios konkretiškos or
ganizacijos ir tvarkos neturin
čios. bet egzistuojančios vien 
tik iš vardo. L. R. K. F. A. sa
vo sektantišką seimą Chicagoj, 
21 ir 22 d. rugsėjo. 1914. drįso 
sauvaliai kalbėt vardu visų A- 
merikos lietuvių ir pasivadint 

i save Visuotinu Amerikos Lie
tuvių Seimu.

Pasipiktindami 
paratistiška, aiškiai 
montaniška politika, męs atran
dam geistinu, kad Amerikos lie
tuvių dvasiškija užsiimt ver
čiau savo tikrąją pareiga, ru- 
pinties tikėjimiškais savo pase
kėju reikalais, paliekant tautos 
politiškus reikalus svietiškijai. 
kuriems tautos ir tėvynės labas 
yra daug arčiau širdies ir ku
riems tauta savo reikalus gali 
daugiau užtikėt. negu tiems, 
kurių pirmoji priderystė yra 
nuolankumas ir pavedimas lie
tuvių reikalu svetimai tikėjimi- 
škai hierarchijai.

(Priimta 80 balsų prieš 4).

II.
Mes atrandam, kad užga- 

nėdinimui Įvairių tautų siekių 
ir idealų, pasiekimui ir ištobuli
nimui žmonijoj 
tautų santaikos 
vienintelis kelias

K. Činskis po $3.00, Alf. Valaiša ir P. 
Gorka po $2.00, D-ras F. Matulaitis, 
P. šolomskas, Vardunas, P. Malijo- 
nis, Merkynės V aidyla, K. Rudnis, A. 
Jukšus, J. Aukštelis, J. Vasiauckas, 
P. Vedlogas, J. U Savičius, O. Zaran- 
kiutė, J. Kazlauskas, V. Ditkevičius, 
J. Pigoga, L. Stasiulis, J. Daugas, M. 
Valinčiutė, J.L.K., J. Šidlauskas, A. 
Smaronis, J. Dagys, F. Veigauskas, 
J. Beleckas, J. M ickunas, J. Karalius, 
J. Janita, F. Jankaitis, K. Janevičiu- 
tė, B. Petruškas, A. Lukaševičius, K. 
Trušis. J. Neveckas, J. Kiškis, M. 
Saveizdis, J. Jančiauskas, V. Pusčius,
J. Skietis, J. Kairis, B. Skerstonas, 
A. Gricius, P. Stapulionis, J.J. Ver- 
siaekas, J. Kavaliauskas, P. Giedrys. 
St. Einingis, V. Sidonis, Jonas Grima- 
vičius, Mik. Česna, Jonas Zdanavičius, 
P. Ketvirtis, K. Bačiunas, Vidugiris,

, S. Vilkasas, V. 
vieribal- ^aunas’ Bendorius, St. Skiiparis,

K. Praitvs, J. Bukevičius, J. Neve- 
domskas, P. Buividas, J. Vinciunas, 
J. Masleveckas. po $1.00. Styra, D.

•» •*
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Byla Detroit’o Katalikų su Socijali- 
stais. Knygelėj atspauzdinta visas 
tardinėjimas kaip vienos taip ir ki
tos pusės, todėl bešališkai parodo 
ant kiek išauklėtas pas mus žiau
rumas. Naudinga perskaityt lygiai 
katalikui kaip ir socijalistui. Su pa
veikslais................................................25c

Lengvas būdas išmokt angliškai Ši 
knyga sutaisyta taip lengviai ir su
prantamai, kad kiekvienas gali iš
niokt greitai kalbėt angliškai, ku
ris tik bent kiek gali lietuviškai 
skaityti. Joje telpa netik atskiri 
žodžiai, bet ištisi sakiniai, pasikal
bėjimai darbo jieškant, važiuojant 
kur nors, nuėjus krautuvėn, pas 
daktarą, pas barzdaskutį, pas siu- 

•vėją ir tt. Su fonetiškų ištarimu ir 
gramatika .........................................25c

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

Legalški žmogžudžiai. Trijų aktų 

tragedija, paimta iš revoliucijos 
laikų 10c

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

Anarchizmas. Pagal Proudono mok
slo parašė d-ras Elzbacher, vertė
Briedžių Karaliukas ................... 15c

Davatkų gadzinkos. Padidinta ir pa

derinta 6-ta laida juokingų daine
lių, pašiepiančių davatkas ir kitus 
prietarus ...................................... 10c

Kaip tapti Suvienytų Valstijų pilie
čiu. Aiškiai išguldyti pilietystės 

įstatymai, su reikalingais klausi
mais ir atsakymais. Ji sutaisyta la
bai suprantamai ir sutraukta tas, ko 
reikalauja norint gaut pilietystės 
popieras ........................................ 16c

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

Reikalaudami knygų kreipkitia 
šitokiu adresu:

••KELEIVIS"

28 BROADWAY, S. BOSTON, MASS.

Ar norit turėt gerus 
ČEVERYKUS

Jeigu taip, tad visados pirkit tik pas
URBONĄ ir PILVINĮ

Juodu užlaiko geriausius čeverykus, 
kokie tik yra daromi. Beto, jie turi 
gerų Skrybėlių Kepurių. Marškinių. 
Pančekų, Kalnierių ir kitokių pasi
puošimų. Reinkotų, darbinių kelnių 
ir t. t.

Ta voras geras, kainos žemos
Skalbyklių ir Anglių Agentai.

Urbon ir Pilvinis
261 Broadway. arti D. Street).

SO. BOSTON. MASS.

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

K. Gu
dauskas, A. Lakačauskas, I- Zavista- 
navičius, J. Turauskas, P. Daukšas, 
Bebilis, K. Rusteika, P. Gabriur.as, J. 
Jaskunas, 
Žukas. R. 
Jaukaitis. 
F. Balusa. 
Palčauskas. M.
nas, V. Karpičius, I?. Savičius, P. Va- 
liukonis, P. Nerkus, P. Sparva, A. 
Levickis, 
vičia. Ig.
Lenktis, 
navičius. 
las, M.

J. Inčiura. A. Sabulis, P. 
Stašis. P. Mickevičius, P. 
B. Sinkaitis. P. Gelažius. 
V. Baltušis. K. Sirbika. D.

Aliukonis. St. Norku-

Amerikos Macochas

M. ANDRIUŠIUTĖ

S 1

I

j.
4-

Galima gauti kiekvienoje aptiekoje. Reikalaukite Severos 
p-eperatus, o jeigu aptiekorius neišpildytų jūsų 

reikalavimo, užsisakykite tiesiog nuo

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

arba
Kaip katalikp knnigas Hands Schmidt, 

papjovė merginą Oną Aumuller.

kandidatas kiekvie- 
srovių. kuris gaus 
lieka išrinktu se-

Seiera's Lted caUd Skin Soap 
(Severos Gy^ant.s Odinis Muilas.) 
Vaikams ir suaugusiems. 

Kaštuoja 25 centus.

tokia se- 
ultra-

Alkoholis ir kūdikiai. Kas yra arba i 
tikisi būti kūdikių tėvais, būtinai < 
turėtų perskaityti šitą knygutę... 10c

. Severą Co. c“s- ’ *'-v * f*. , » .•į'* '***%*-. * ...

SEVERA’S TAB-LAX
Cukrinis vidur: ’ suliucsuoto- 
jas vaikams ir siu.’.isIcl'.s.

Kaštuoja 1> ir -S c.;.:us.

BALIUS. CHELSEA. MASS. .
Lietuves Sūnų ir Dukterų draugija 

rengia iškilmingą balių ant 3 d. Špa- 
j lių (October). Balius bus ant Park 
j Hali, po No. 108 Park str., Chelsea, 
Mass. Bus gardžiausių užkandžių ir 
alučio. Prasidės 7 vai. vakare ir 

■ trauksis iki vėlybai nakčiai.
\ isus kviečia Komitetas.

Atėmus iš
lieka $135.58.

Į

Jau išėjo iš spaudos

civilizacijos, 
ir gerbūvio, 
yra tas. kad 

kiekviena atskira tauta turėtų 
plačią naminę savyvaldą-auto- 
nomiją aprūpinimui savo reika
lų ir todėl atrandam, kad:

a) Lietuva turi būt autono
miška šalis, su nustatytomis et
nografiškomis ribomis ir Seimu 
Vilniuje.

b) AutonomiškosiosLietuvos
fundamentališkomis tiesomis ir 
konstitucijos pamatu turi būt— 
gvarancija: laisvės sąžinės
spaudos ir žodžio.

d) Atsižiūrint Į musų geo
grafišką ir ekonomišką padėji
mą bei neskaitlingumą, mes at
randam patartinu likti sąryšyje 
Federalės Rusijos arba kurios 
nors kitos Federalės Europos 
valstijos, ant lygių tiesų su ki
tomis, autonomiškomis Į Fede
raciją Įeinančiomis tautomis.

e) Išvengimui nesusipratimų 
ir tautiškų varžytinių mes pa
tariame reikalaut, kad Į auto
nomiškos Lietuvos ribas Įeitų

1 Latvija arba Gudija, bet gei
džiam. kad ir tos mus broliškos 
tautos, kurias riša mus kraujo 
giminystės ir istoriški ryšiai. 
Įgytų sau nuosavią autonomiją 
laisvesniam, draugiškesniam ir 
bendram darbui.

g) Įgyvendinimui to viso, mes 
būtinai atrandam reikalingu iš
rinkti komitetą, su pilna auto
nomija veikt viską, kas pasiro
dytų dienotvarkėj reikalingu 
atsiekimui augščiau paminėtų 
siekių, ir patariam:

1. Išrinkt komitetą šiame 
Seime bent iš 7 ypatų, atstovau
jančių Įvairias gyvuojančias 
musų sroves.

2. Komitetą užvardyt: ”Lie-i 
tuvos Autonomijos Taryba A- 
merikoj.”

3. Tarybos išlaidas padengti 
iš abelnu surinktų pinigų Lietu
vos šelpimo reikalams.

Tarybos pareiga turėtų būti:
1. Prirengti tam tikrą memo

rialą anglų, francuzų. rusų ir 
lietuvių kalbose, išdėstant jame 
musų tautos padėjimą, gerą va
lią ir troškimus.

2. Praplatint ji tarp dabarti
nėj Didžiojoj Karėj daly vau j an- 
čių tautų veikėjų ir diplomatų, 
kad supažindint juos su lietu- ' 
vių reikalais.

3. Atkreipti atydą ir Įteikti 
minėtą memorialą-reikalavi- 
mą diplomatams, kurių ranko
se bus rekonstrukcija Europos 
rubežiu pasibaigus šiai karei.

(Priimta vienbalsiai 93 bal.)
III.

Mes matome, kad dabarti
nė karė bus tikrąją priežaščia 
didelio vargo ir skurdo Mažo
sios ir Didžiosios Lietuvos gy
ventojų. Pastangos Įgijimui 
autonomijos ir konstitucijinių 
gvarancijų. gali pagamint nau
jas aukas, ir todėl matom reika
lingu rinkt tarpe Amerikos lie
tuvių aukas sušelpimui nukentė
jusiųjų. Pesekmingesniam to 
darbo vedimui randam būtinai 
reikalingu:

1. Išrinkt bepartyvi. visas 
Amerikos lietuvių sroves atsto
vaujanti komitetą, kuri užvar
dyt patariam ” Lietuvių šelpimo 
Taryba Amerikoje.” Taryba 
kontroliuos, rinks ir perduos 
tas aukas reikalaujantiems su- 
sinešus su Didžiosios ir Mažo
sios Lietuvos bepartyviais komi
tetais arba komitetu.

Tarybos valdybą mes pata
riam sutvarkyt sekančiai:

1. Pirmininkas.
2. Pirmas ir antras pagelbi- 

ninkas.
3. Susinėsimų sekretorius.

, 4. Pirmas ir antras pagelbi-
nir.kas.

5. Finansų sekretorius.
6. Pirmas ir antras pagelbi-' 

ninkas.
7. Kasininkas.
8. Pirmas ir antras pagelbi- 

r.inkas.
Kad minėtoji Taryba butų ty

rai bepartyvė. mes konstantuo- 
jam štai koki faktą: mus gy
venimas padalino Į tris aiškių 
pažiūru sroves, būtent: tutinin- 
kus. katalikus ir socijalistus, to
dėl palaikymui vienybės ir san
taikos bei gavimui užsitikėjimo 
tai Tarybai, mes paduodam se
kanti plianą rinkimui Tarybos:

1. Slaptu Seimo delegatu bal
savimu nominuot kandidatus Į 
visus Tarybos urėdus.

2. Tris delegatai iš kiekvienos 
minėtos srovės gavę daugiau
sia balsų ir priėmę kandidatūrą 
lieka kandidatais. (Viso devyni • 
ant kiekvieno urėdo).

3. Vienas 
nos minėtų 
daugiausiai, 
kančiai:

a) Kandidatas i pirmininkus 
visų-daugiausia balsų gavęs lie
ka juomi; kitos srovės y pa ta 
daugiausia balsų gavusi, lieka 
pirmu pagelbininku. kandidatas 
trečios srovės daugiausia balsų 
gavęs lieka antru pagelbininku.

b) . Kandidatai Į raštinikus ir 
Į kasininkus renkas panašiai 
kaip ir i pirmininkus, daugiau
siai balsų gavusieji atsto
vai lieka išrinkiti raštininkais 
ir pagelbininkais arba kasinin
ku ir kasos globėju.

Kasa, kuri bus tuomi sutverta 
ir minėtos tarybos vedama, męs 
patariam 
Raudonojo 
(Priimta 87

užvardyt Lietuvių 
Kryžiaus Fondu, 

bąl. prieš 6).
IV.

Parankesniam aukų rinki
mo darbo sutvarkymui, mes at
randam reikalingu, kad Seimas 
pavestu L.š.T.A. išleist atsišau
kimus Į visas Amerikos lietuviš
kas organizacijas, prašydami 
tam tikslui aukų, ir išrasti bu
dus pasiekimui ir prielankumo 
i>ei aukų gavimo nuo svetimų 
lietuviams Amerikos gyventojų. 

Taipgi męs patariam Seimui 
atsiliepti i visas Amerikos lietu
vių kolonijų organizacijas arba 
pavesti tai minėtai Tarybai ir 
patarti sušaukti vietines orga- 

į nizacijas ir abelnai visuomenės 
1 susirinkimus ir ten išrinkti vie-

tinĮ centralĮ komitetą i kuri tur 
Įeit trijų minėtų srovių atsto
vai.

Toks komitetas turi būt po 
globa L.š.T.A., kasininkai tur 
būt atsakantie žmonės arba po 
kaucija ir neturi tiesos pas save 
laikyt daugiau kaip $100.00, o 
turi pasiųst kasininkui L.š.T.A. 

Visos aukos tur būt siunčia
mos sekančiai: čekiai arba pi
niginiai užsakymai tur būt iš
pirkti L.Š.T.A. kasininko vardu 
ir draug su pranešimu bei au
kautojų vardais, pasiųst L.Š.T. 
A. finansų sekretoriui.

Aukas ir aukautojų vardus 
turi tiesą garsint tik L.š.T.A. 
kasininkas, S.L.A. organe '"Tė
vynėj"’ kaipo bepartyviškame 
laikrašty, arba tokiame laikraš- I 
ty. kuriame aukautojai Įsakmiai ^r’ Ramanauskas, 
reikalaus. (Priimta ~ J-
siai: 93 balsais.)

V.
Mes suprasdami svarbą Galinis. J. Valentinavičius, L. Baro- 

dabartinio musų padėjimo, pa-. nas, P. Krauza, F. Viltrakienė, S. 
tariam Seimui ištirti ir surasti. Vilkas, J. Peldžius, A. šepala, K. Sa- 
budųs atėmimui nuo buvusiojo; snauskas. T. Tamulionis, F. Rulis, T. 
Rev. Šelp. Kom. kasininko Teo- Sinkevičius, A Sinkevičiūtė, 
filiaus Dūdos, iš Philadelphijos,, 
užsilikusių revoliucijai surinktų 
aukų $64.00 su procentais. (Pri
imta vienbalsiai: 84 bal.)

VI.
Prieš karę, mes išnešam 

sekančią rezoliuciją kurią para
šė suvažiavimo išrinkta komisi
ja: St. Michelsonas ir F. J. Ba- 
gečius:

Rezoliucija prieš karę.
Massachusetts valstijos lietu

vių konferencija, kuri buvo su
šaukta 27 rugsėjo, 1914 Lietu
viu Salėj, So. Bostone. Mass.. 
gelbėjimui Lietuvos gyventojų 
nukentėjusių nuo dabartinės ka
rės. išreiškia tai karei ir jos kal
tininkams didžiausi pasipiktini
mą ir sykiu labai apgailestauja, 
kad darbininkų klesa tebėra dar 
taip nesusipratusi, kad nieko 
negalvodama, tik keliems valdo
nams susiginčijus, eina ant ka
rės lauko ir skerdžiasi. griauda
ma miestus, degindama kaimus 
ir naikindama viską, kas per ke
lis šimtmečius civilizacijos buvo 
sutverta.

Konferencija tiki, kad šita ka
rė yra didžiausia nelaimė žmoni
jai ir daro gėda visai civilizaci
jai. Todėl konferencija pasmer
kia dabartinę draugijos sistemą, 
prie kurios tokios skerdynės yra 
galimos ir net neišvengiamos.

Susivažiavimas nutarė siųst 
3 delegatus Į New Yorko Seimą. 
Išrinkta sekantie delegatai:

F. J. Bagočius, 
St. Michelsonas ir 
J. Skibirdis.

Pabaigoj delegatai išnešė se
kančią rezoliuciją:

7. Męs visi delegatai ištariam 
nuoširdų ačiū So. Bostono Lietu
viu Labdaringa j ai Dr-jai už su- 
teikymą šiam Massachusetts su- 
sivažiiavimui uždyką salės.

Susivažiavimas užsidarė 6.30 
vakare.

J. G. Gegužis, pirmininkas 
F. J. Bagočius. raštininkas

P. Merkus,
Kaz. Beliauckas. J. Matule- 

•. Matulis. Pov. Gaška. Kaz.
Agnės Lenkis, And. Simo- 
Aug. Macaitis, Pov. Gaiga- 

Valkiunas, V. Grudzinskas, 
A. Valeika. A. Beleckas. J. Skibirdis. 
J. Mėlinis, po 50c.

Smulkių aukų surinkta $42.58. 
Išviso $154.08.

Prakalbų surengimas lėšavo: 3000 
plakatų— $3.50, Fanueil Hali svetai
nė $15.0 . Sykiu $18.50.
kaščius

D. L. K. Vytauto draugijos komi
sija: S. Norkūnas, J. P. Raulinaitis, 
J. G. Gegužis.

AUKOS
Surinktos "Faneuil” salėje 27 

laike St. Micheisoni, d-ro Matulaičio 
ir F. Bagočiaus prakalbų, sušelpimui 
nukentėjusių nuo karės Lietuvos gy
ventojų.

Aukautojų vardai:
J. Gegužis S10.00, K. Šidlauskas ir rantuojamas.

J. Leleika po $5.00, B. Kaunickiutė ir į 155 RROADVAY. SO. BOSTON.

MOTERIŠKŲ RŪBŲ SIUVĖJA.
Siuva Visokius Rubus pagal 
naujausias madas. Smagiai. 

Parankiai ir Pigiai.
Ten pat siuvama ir visokius 

rams Rubus. Darbas visokis j

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

ir socijalistui. Kaina 10c.

VIENATINE LIETUVIŠKA

i
g

i

Yra rekomenduojamas, 
kaipo veiklus tepalas be- 

sigydymui nuo

reumatizmo, 
strėndieglių, 

“sciatikos,” ne
uralgijos, mėš
lungiškų trau
kimų, tinimo,

kaklo, sąnarių ir raumenų stingumo irpana- 
šių dieglių ir skaudėjimų, kur tepalas pap
rastai vartojamas arba patariamas.
Kaštuoja 25 ir «>0 centų. Gaunamas kiekvienoje aptiekoje

ISs
8
&

Bostone ir visoje Massachusetts valstijoje.

Gyduoliy galite gaut kokios tik pasaulyj vartojamos, 
to ypatingai geros sekančios gyduoles:

Nuo Reumatizmo $1.00. Nuo slinkimo plaukų ir pleiskanų 75 c 
Nuo kosulio, crippo ir slogos $1.00. Kraujo Valytojas $1.00.

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

Nuo viduriavimo suaugusiems 50 c. Nuo viduriavimo mažiems 25 c. 
Gydanti ir. ošti s nuo pučkų 50 c- Nuo prakaitavimo kojų 25 c. 

Mostis ir skysčiai nuo niežų ir parkų $1.00.
Gyduoles dėl pataisymo apetito $1.00.

Gyduolės dėl suvalninimo vidurių 50 c.
Gyduolės nuo kosulio ir sunkaus kvėpavimo $1.00 

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 c 

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

Taipgi turiu visokių gyduolių vėliausio išradimo, duo visokių paslaptingų 
ir kitokių ligą.

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

Receptus sutaisau teisingai, 
nežiūrint, ar jie būt? Amerikos ar Europos daktaru. 

Gyduolip galite reikalaut ir per laiškus, o męs 
prisipsįme jums espresu.

Visokiame reikale kreipkitės šituo adresu:

K. ŠIDLAUSKAS kampas C st 
SO. BObTON, MASS

Šios visos gyduolės ir visokios kitokios,kokios tik reikalaujamos, gau
namos Šidlausko aptiekoj. Jeigu kitur negauni nueik pas ji, jis turi.

Tai viena ii didžiausių aptiekų.

K. ŠIDLAUSKAS
226 BR0ADWAY SO. BOSTON, MASS




