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Lenkijoje verda baisi kova; iš Varšavos valdžia jau išsikraustė.
Belgijoj kovoja penkios tautos. Lenkijoj mušasi 4,500,000 kareivių; mušis siaučia per šimtą varstų. Vokiečiai bom

barduoja Varšavą iš oro. Suvalkijoj rusai atmuszti. Galicijoj vieni kitų neįveikia. Belgijoj susirėmė S tautų armijos ir trijų 
tautų laivynai dalyvauja viename muszije.

Abelnas kares 
stovis.

KARĖS SAVAITĖ SU
TRAUKOJ.

Praėjusioji arba 12-toji 
karės sąvaitė pasižymėjo 
dideliu kraujo praliejimu 
Lenkijoj ir pašėlusiais mū
šiais Belgijoj, kur susirėmė 
penkių tautų armijos ir tri
jų tautų laivynai.

Spalių 20.— Vokiečiai pa
darė pašėlusi užpuolimą ant 
visos santalkininkų linijos, 
kuri prasideda Belgijoj nuo 
pat jūrių ir traukiasi 360 
mylių per Belgiją, Francu- 
ziją ir baigiasi Vokietijoj. 
Mušis ėjo visą dieną ir naktį 
ir galų gale vokiečių užpuo
limas kiekvienoj vietoj bu
vo atmuštas. Galicijoj au
strai bandė persikelti per

Rusai varo vokiečius vis to-- 
lyn nuo Varšavos, imdami j 
juos tūkstančiais nelaisvėn' 
su visais karės įtaisais, bet 
užtai vokiečiai sumuša ru-; 
sus Suvalkų gubernijoj, ne-j 
toli Augustavo. Londonas 
gauna žinią, kad vokiečių 
skraiduolis ”Emden” nus
kandino 12 Anglijos pirkly- 
bos laivų.

! BAISUS MUŠIS PO VAR
šAVA.

Vokiečiai sumušti, bet ir vėl 
ketina užpulti.

Mušis po Varsa va pasibai
gė didžiausiu nepasisekimu 
vokiečiams, kurie susivieni
ję su austrais ėjo iš vakarų 
ant Lenkijos kaip kokia di
delė banga, bet prie Vislos 
tapo sulaikyti. Palei Vislą 
tada prasidėjo baisi skerdy- 
nė. Mušis traukėsi Vislos 
pakraščiu per 100 varstų ir 

į tęsėsi 9 dienas.
Nors tikrų žinių nėra, bet 

i apskaitoma, kad šitam mu- 
j šy dalyvauja (nes jis da ne- 
i pas^aig^ daugiau kaip 
4,500,000 rusų,* v^cių ir 
austrų. Mūšio linija pra
sideda nuo Baltijos juros ir 

; baigiasi Galicijoj, prie Kar
patų kalnų.

Oficijalis Petrogrado pra
nešimas sako, kad vokiečių 
nuostoliai buvo labai dideli, 
bet skaitlinių nepaduoda. 
”Novoje Vremia” korespon
dentas sako, kad šitam mū
šy vokiečiai neteko 60,000 
kareivių. Prie to skaitliaus 
priguli užmušti, sužeisti ir 
paimti nelaisvėn.

Spalių 24 d. Petrogradas 
išleido šitokį pranešimą apie 
muši ties Kozienica, netoli 
Varšavos: Artilerijos dviko
va tęsėsi dvi dieni. Pagalios 
vokiečių ugnis pasidarė ne
pakenčiama ir mūsiškiai tu
rėjo eiti ant priešo šturmu. 
Musų kareiviai, gavę tokį į- 
sakymą, puolė ant priešo, 
kaip audra. Prasidėjo baisi 
kova ranka-rankon. Vokie
čiai laikėsi drūčiai, bet iš šo
no mūsiškiai padarė kitą 
ataką. Pasigirdo rusų ”u- 
ra,” sublizgėjo mūsiškių du
rtuvai ir vokiečiai viską pa
likę leidosi bėgti. Rusai 
juos persekiojo 20 varstų. 
Visas laukas buvo nuklotas 
vokiečių lavonais.

Keliom dienom pirm to, 
rusai paėmė po Varšava 50 
vokiečių kanuolių ir daug 
kareivių, tų tarpe ir vieną 
princą, kurio vardas da ne
susektas.

Nors po Varšava vokiečiai 
tapo sumušti ir pasitraukė, 
tečiaus rusai tikisi, kad ne
užilgo jie vėl užpuls, todėl 

i rusai dabar traukia daugiau 
i kariumenės ir amunicijos. 
11 pietus nuo Varšavos mušis 
į da tebeina. Galicijoj aus- 
i trai labai smarkiai dabar 
atakuoja rusus. Iš Vienos 
24 spalių telegrafuojama: 
”Į pietus nuo Przemvslio 
šiandien prasidėjo didelė ko
va. Mes leidom keliose vie
tose persikelti rusams per 
Sano upę, paskui juos smar
kiai užpuolėm ir prispyrėm 
prie upės. Po Zagora, į 
pietvakarius nuo Przemys- 
iio, mes paėmėm daugiau 
kaiD 1000 rusų nelaisvėn, 

j Dalis musų kariumenės umu 
• laiku pasirodė prie Ivango-

Viršutine paveikslo dalis parodo kaizerio gyvenimą ant mūšio lauko per kurį

rodo ir sumušė dvi rusų di
vizijas. Mes paėmėm čia 
3,600 belaisvių, 15 mašininių 
kanuolių ir vieną vėliavą.”

Iš Berlyno pranešama, 
kad netoli Augustavos, Su
valkų gubernijoj, vėl rusai 
atakavo vokiečius, bet buvo 
atmušti. Vadinas, Lietuvoj 
vokiečiai tebestovi.

LIETUVA DABAR AŠA
RŲ PAKALNĖ.

Musų draugas B. A. Sima
navičius, gyvenantis Camb- 
ridge, Mass., gavo šiomis 
dienomis laišką nuo saviškių 
iš Lietuvos, kuris praneša 
labai liūdnų žinių. Laiškas 
rašytas iš Eržvilko, Suvalkų 
gubernijos. Štai jo turinys: 
?**7Traej'el5’am laiškely tau 
rašėm apie kar^Hl 
dar nebuvo taip baisu? 
dien gi turim pranešti tau' 
baisiai liūdną žinią — lau
kiame kas valandą mirties, 
nes ateina jau sudna diena. 
Bilietninkus ir arklius jau 
penkta diena, kaip išvarė. 
Dabar kasdiena varo: kar
ves, avis, kiaules ir telyčias. 
Kariumenės maistui atima 
iš žmonių paskutinę karvę, 
paskutinę avį. Visi šaukia, 
verkia — tikra ašarų pakal
nė!...

”Jau yra tokių, kurie ne
turi ko valgyt, nes viskas 
stovi, niekas nieko nedirba. 
Vasarojus visas ant lauko, 
paklausi žmogaus, kodėl ne
plauni, tai atsako, o kam 
čia da piauti, kad rytoj ateis 
ir atims viską. Ir taip visi 
vaikščioja, kaip kokiai šven
tei užėjus. Ir viskas pa
brango. Druskos svaras bu
vo kapeika, o dabar 3 k.; ke
rosino svaras buvo 6 kap., o 
dabar 12 kap.

”Da nebūtų taip baisu, 
kad karė butų toliau, o da
bar žada eiti per musų kraš
tą. Atsimeni turbut, kad 
Škaplerna pas mus tai di
džiausia šventė, privažiuo
davo daugybė žmonių, o šį
met žmonių kaip ir nebuvo...

”Tai tokios pas mus nau
jienos!”

VARŠAVA PAVOJUJE.
Valdžia jau išsikraustė, gy

ventojai bėga.
Paskutinės telegramos iš 

Berlyno praneša, kad vokie
čių armija mušasi jau po 
Varšavos sienomis. Civiliš
koji valdžia jaw išsikraustė 
ir gyventojai bėga didžiau
sioje panikoj. Vokiečių or
laiviai bombarduoja miestą 
iš oro.

Spalių*24 d.— Vokiečiai, 
gavę 600,W0 daugiau karei
vių, su naujomis spėkomis 
periną per Yser upę tarp 
Nieuporto ir Dixmudo, kur 
kelias dienas energiškai 
priešinosi belgai. Vokiečių 
tikslu dabar buvo eit su nau
jomis spėkomis ir imt svar-

• bius francuzų uostus Dun-
• kirką ir Calais. Nemglovo 
girioj rusąi paėmė 400 vo
kiečių.

Spalių 25 d.— Francuzų 
i užkirto vokie

čiam kelią į Dunkirką ir 
Calais. Vokiečiai darė bai 
sius užpuolimus, bet kiek- 

į vieną sykį tapo atmušti ir 
800 jų paimta nelaisvėn.

Spalių 26 d.— Vokiečiai 
pradėjo bombarduoti iš di
džiųjų savo hovicerų Belgi
jos miestą Nieuportą, kur 
sutrauktos francuzų ir ang
lų spėkos. Prieš hovicerų 
ugnį da neatsilaikė nė vie
na tvirtovė. Didelis mušis 
siaučia apie Ypres ir Lilie, 
Francuzijoj, kur laukai už
versti krūvomis lavonų. Mu
šis po Augustava vėl prasi
dėjo, vokiečiai daro užpuo
limą. Tarp Ivangorodo ir 
Varšavos mušis virsta ge- 
ron pusėn vokiečiams. Pe
trogradas sako, kad tarp 
Radomo ir Petrakovo (Len-1 
kijoj) eina didelis mušis per į 
100 varstų su viršum. Vie- i 
noj vietoj rusai atėmė vo
kiečiams dvi baterijas maši- į 
niniu kanuolių. Galicijoj,' 
ties Staremiasto, rusai pa-j 
ėmė 11 austrų kanuolių.

t

J

birai uanue perbiKem per» ..
Saną, bet rusai atmušė. Prie 
Przemyslio mušis ėjo jau"’”" 
kelintą dieną.

Spalių 21.— Santalkinin
kų kairysis sparnas padarė 

> užpuolimą ant suvienytos 
* vokiečių ir austrų armijos 

Belgijoj ir po smarkaus mū
šio užėmė Roulers miestą, 
kuris buvo jau vokiečių ran
kose. Tuo pačiu laiku prie 
Belgijos pakraščio prisiarti
no francuzų ir anglų laivy
nai ir pradėjo nuo jūrių 
bombarduoti vokiečių pozi
cijas. Vokiečių nardomieji 
laivai atakavo santalkinin
kų laivyną, bet nieko nepa
darė. Vokiečių užpuolimas 
ant Nieuporto, Dixmudo ir 
La Basse Francuzijoj buvo 

r atmuštas. Po Varšava ei- 
[ na baisi skerdynė; rusai 
7 ima viršų.

■ Spalių 22 d.— Vokiečiai 
traukiasi nuo Varšavos 
smarkiai persekiojami; 17- 
tas ir 20-tas vokiečių kariu
menės pulkai visai iškirsti. 
Belgų Kariumenė atmuša 
smarkų vokiečių užpuolimą 
prie Ostendo. Vienuolika 
Anglijos laivų bombarduo
ja vokiečius nuo jūrių. Vo
kiečių gen. Tripp užmuštas 
su visu savo štabu iš laivyno 
kanuolių. Tarp jūrių pak
raščio ir La Basse eina bai
sus mušis, kur iš vienos pu
sės mušasi susivieniję ang
lai, francuzai ir belgai, o iš 
kitos vokiečiai ir austrai, 
bet nė viena pusė negali per
sverti. Tuo pačiu laiku ko
va verda tarp Ostendo ir 
Nieuporto: vokiečiai šau- 

ido iš Mariakerkės ir Mid- 
-dlekerkės, francuzai iš 
Nieuporto, o anglai iš laivy
no. Iš Middlekerkės vokie
čiai lieka išmušti. Tą pa
čią dieną francuzai sumušė . 
vokiečius Argonne apskri
ty ir į šiaurę nuo Verduno, ; 
o ties Champlain’u atmušė 
jų ataką.

Spalių 23 d.— Francuzai 
šturmu paėmė Akacijoj vo- i 1 • x A Iii • 9 • *

k < i 1

fa M A® Al• » Kr-

neperlenda kulkos. Apatine gi dalis, parodo generi lišką vokiečių štabą kuris pienuoja 
tolymesnius užpuolimus ant francuzų ir anglų.

I

METO BOMBAS I 
NANCY.

Į Nancy miestą, Francuzi
joj, vokiečių orlaivis metė 
anądien 3 bombas. Bombos 
nupuolė į gelžkelio stoti ir 

NUSKANDINO 13 VOKIE- Pataikė į pirmos klesos trau- 
>%ttt t atvit Kini. Ekspliozija sudaužo

* kelis vagonus, nutraukė te-
Tuojaus ant rytojaus, iegrafo vielas ir sužeidė 3 

kaip tik vokiečių nardomas! žmones, 
botas nuskandino Škotijos | 
pakrašty anglų skraiduolį ■ 
”Hawke”, anglai nuskandi
no Olandijos pakrašty ke
turis vokiečių torpedinius 
botus, kas išviso sudaro jau 
7 vokiečių torpedinius bo
tus nuskandintus anglų ka- 
nuolėmis. Beto anglai nus
kandino da 6 vokiečių skrai
duolius, neskaitant pirkly- 

bos laivų, tokių kaip ”Kaiser 
Wilhelm der Grosse,” ”Kap. 
Trafalgar” ir kiti.

Vokiečiai gi nuskandino 
jau 8 anglų skraiduolius ir 
vieną rusų skraiduoli. Beto 
ant vokiečių minos žuvo ja
ponų skraiduolis.

Rusai sako, kad jie nus
kandino 2 vokiečių nardo
mu laivu, bet vokiečiai sako, 

kiečių miestą Altkirchą.1 kad tas neteisybė.

kini. Ekspliozija sudaužė 
kelis vagonus, nutraukė te-

JAPONAI NUSKANDINO 
VOKIEČIŲ LAIVĄ.

Iš Tokio pranešama, kaa 
torpedinis vokiečių botas 
”S 90,” kuris potamsiai bu- 

.vo išėjęs iš Kiau-čau uosto 
į ir prasprukęs per japonų 
blokadą, buvo atrastas ant 
seklumos 60 mylių nuo Kiau 
Čau ir tenai sunaikintas.

DARBININKAI REMIA 
VALDŽIĄ.

Anglijos Prefesionalių U- 
nijų Sąjunga, kuri reprezen
tuoja 1,000,000 organizuotų 
darbininkų, paskelbė savo 
pranešimą, kad ji nėra prie
šinga Anglijos valdžiai, kaip 
tai buvo paskelbta Vokieti
jos ir Austrijos. Darbinin
kų organizacija labai apgai
lestauja šitą karę, bet ji ne
kaltina toj skerdynėj Ang
lijos valdžios; ji pasižada 
net remti tą valdžią šitoj ne
laimėj.

PRIE LYCKO PAĖMĖ 
8,000 RUSŲ.

Iš Berlyno pranešama, 
kad Prūsuose Vokiečiai su-

• mušė rusus prie Lycko
i ir tą miestelį iš jų atėmė.
• Paskui rusai gavo pagalbą 
i ir mėgino atsiimti Lycką at- 
i gal, bet ir vėl buvo sumušti. 
Šiuo žygiu 8,000 rusų tapo 
suimta, paimta viena kanuo- 
lė ir 3 kulkasvaidžiai. i

kad 
ant 
ka-

ŠVEDAI PYKSTA ANT 
VOKIEČIŲ.

Vokiečiai pastaruoju lai- 
i ku pradėjo stabdyti švedų 
; laivus ir parsivedę juos į 
! Sivinemunde daro kratas. 
! Švedai už tai labai pyksta 
ir jų laikraštija stačiai rei
kalauja. kad kariškas laivy
nas saugotų savo laivus nuo 
vokiečių.

SAKO, SUĖMĖ 70,000 VO
KIEČIŲ.

Iš Belgijos Wenduyne j 
miesto majoras prisiuntė 
pereitoj sąvaitėj Ardenbur- 
gan telegramą apie didelį 
santalkininkų laimėjimą 
Francuzijoj. Po didelio mū
šio tarp Chalons ir Longwv, 
rytų Francuzijoj, suvieny
tos francuzų ir anglų armi
jos paėmė nelaisvėn 70,000 
vokiečių kareivių ir prie to 
da 300 kanuolių ir 31 vėlia
vą. Žinia da nepatvirtinta.

FRANCUZIJOJ SANTAL- 
KININKAI IMA VIR

ŠŲ.
Paskutinės žinios iš Pary

žiaus sako, kad ties Nancy 
talkininkai išvarė vokiečius 
iš Francuzijos rybų Akaci
jom Ties centru tapo sudau
žytos kelios vokiečių bateri
jos.

ITALIJA UŽĖMĖ AV- 
LONĄ.

Iš Venecijos pranešama, 
kad Italijos kariumenė užė
mė jau Avloną, Albanijoje. 
Manoma, kad šitas Italijos 
žingsins padarys didelį su
mišimą ant Balkanų.

SERBAI VĖL ATMUŠĖ 
AUSTRUS.

Iš Nišo pranešama, 
austrai buvo sutraukę 
Dejamijos kalnų savo
nuoles ir buvo pradėję bom- 
barduot serbų pozicijas pa
lei Dunojų ir Sendiną, bet 
serbų artilerija atmušė au
strų užpuolimą. <

I
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GINČAI DĖL REZOLIU
CIJOS.

Visuotinam lietuvių susi
važiavimui New Yorke d-ras 
Šliupas buvo pasiūlęs rezo
liuciją. kuri turėjo išreikšti 
suvažiavimo troškimus ir 
nuomonę apie tai. kaip pra
šalinti kares ir kaip turėtų 
valdyties tautos ir tautelės. 
Šalia to. d-ro šliupo rezoliu
cija griežtai reikalavo pri
jungimo Latvių prie Lietu
vos. Po ilgų diskusijų bal
savimas šitą redoliuciją at
metė. Rodos, mažas tai da
lykas. Angliakasių suva
žiavime Indianapoly buvo a- ■ 
pie 15 rezoliucijų atmesta ir 
niekas triukšmo nekėlė. Bet 
pas mus yra kitaip. Dėl at
metimo d-ro šliupo rezoliu
cijos musų tautininkai netik 
suvažiavime buvo sukėlę ar- 
myderi. bet ir laikraščiuose 
pakėlė triukšmą. Kad jau 
(serganti cinizmu "Vienybė 
Lietuvninkų” blaškosi, tai 
paprastas dalykas, nes jos 
tokia jau liga. Bet kad žmo
niškumą skelbianti "Tėvy

nė” taip daro, tai lyg ir ne
paprasta. štai ką ji rašo:

"Seimo didžiuma balsavo, lyg su
sitarusi iš anksto. Pavyzdžiui dak
taro J. šliupo rezoliucija buvo at
mesta. nors jai ir paris socijalistai 
nieko nebūtų galėję užmesti. Bal
suota prieš ją tiktai dėlto, kad ji 
buvo daktaro J. Šliupo rezoliucija." 

Gerai ant to atsako "Lai
svė:”

"Pasakyta ir perdrąsiai ir netei
singai. Ištisai priimti p. Šliupo 
rezoliucijas apie karių prašalinimo 
budus ir autonomiją negalima bu
vo iš principalio atžvilgio. Ir ta
tai buvo nurodyta pačiame seime. 
J. Šliupas siūlė arbitracijų teismus, 
respublikas ir tt., bet 
cijoj nepasmerkė ^ įistemos, ku. I 
f1 gimdo. Štai. Francija

< respublika. — o kariauja. Ha- 
agos tribunalas juk veikė, o ką jis 
padarė? Kodėl gi J. Šliupas savo 
rezoliucijon neįdėjo svarbiausio da
lyko — pasmerkimo šių dienų si
stemos ? ”

Taigi prieš tą rezoliuciją 
balsuota visai ne dėlto, kad 
ji buvo d-ro Šliupo rezoliuci
ja. Kas buvo suvažiavime, 
tas matė, jog praktiški d-ro 
Šliupo įnešimai, kaip antai 
padarymas tam tikrų ženk
lelių aukų rinkimui, buvo 
vienbalsiai socijalistų re
miami. Taigi socijalistai ne 
ypatų žiurėjo, bet reikalo.

Kitaip buvo su tautinin
kais. Jeigu d-ras Šliupas ką 
įnešė, tai jų nuomonė, kriti- 
kuot to jau negalima: tas tu
ri būt priimta be jokio klau
simo. Taigi ypatų žiurėjo 
tik tautininkai. Jeigu jie 
turėtų nors kiek savo savy- 
stovio proto, o nebūtų taip 
įsitikėję Į vieną ar kitą ypa- 
tą, tai ir suvažiavime nebūtų 
buvę to armyderio, ir dabar 
dėl tos rezoliucijos nebūtų' 
tokių tuščių ginčų.

EYDKUNAI ir KIBARTAI
SUNAIKINTI.

"Laisvės” redaktorius, 
drg. L. Pruseika, gavo iš Ey- 
dkunų laišką, kuriame pra
nešama. kad Eydkunai ir 
Kybartai sunaikinti. Laiške 
sakoma:

„...Nerašėme tau laiškų, nes pas 
mus pačtos nebuvo. Dabar jau 
turime savo pačtą ant Eydkunų 
vagzaliaus. Kad tik mus iš Eyd
kunų neišvarytų... Eydkunai la
bai daug- nuo karės nukentėjo. 
Koks tai buvo puikus miestelis, ko
kių puikių namų buvo pribudavota 
paskutiniais metais, o dabar tik 
vieni griuvėsiai. Iš viso teliko tik 
pačta, vagzalius ir dar vienas na
mas. Kybartai ir daug nukentėjo, 
bet dar daug namų ir liko. Nuo 
Virbalio iki Stalupėnų mūšiai tę
sėsi apie tris savaites; galų gale 
nusimušė į Prusus toliau.’’
Už paimtą maistą ir kitus 

daiktus kariumenės vyriau
sybė žmonėms apmokėdavo 
bet kadangi veik visi gyven
tojai buvo išbėgioję arba iš
sislapstę, tai daugeliui likos 
neatlyginta. Musų visi įmo
nės, sako laiško autorius, 
laike šaudymo pasislėpda

vo tam tikram skiepe, kuris 
buvo iškastas šalę p|*udo.
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KELEIVIS

Vienok ir toj duobėj buvo1 ko, something wrong. Ji ma- 
baisu, kada pradėdavo žemė to suvadžiotą visuomenę, ji 
drebėti nuo šūvių. mato baisias socijalistų kon-

AMERIKA REMTŲ 
FRANCUZIJA, JEI BU

TŲ REIKALAS.
Tokios nuomonės yra žy

mus amerikiečių veikėjas, 
d-ras Eliot, buvęs Harvardo 
universiteto pirmininkas.

Savo kalboj, pasakytoj 
T\ventieth Century Club’e, 
d-ras Eliot stiprais žodžiais 
nupeikė vokiečių tautą, jos 
filozofiją apie valdžią, jos 
patriotizmą, jos politiką, 
militarizmą ir pasakė, kad 
jei Suvienytos Valstijos ofi
cialiai į šitą karę nesikiš, tai 
nesikiš tik dėlto, kad Angli
ja ir Francuzija nereikalaus 
amerikiečių pagalbos.

D-ro Elioto nuomone, a- 
merikiečiai negali nė svajo
ti apie atsisakvma duot 
Prancūzijai pagalbą, jeigu ji 
pritruktų savų kareivių. Jo 
nuomone, amerikiečiai bū
tinai turi remti Francuzija 
ir Anglija, nuo kurių jie pri
ėmė veik visus dabartinius 
savo papročius ir idealus. 
Jei tas dvi tautas ištiktų 
smūgis, tai smūgis butų ir 
amerikiečių idealams.

Jis sako:
"Mes visi tikim, kad musų val

džia pasielgė gerai, pasilikdama ši
toj karėj neutrališka. Iš pradžios 
mums rodosi, kad visas kariaujan
čias tautas reikia vaišinti lygiai. 
Bet tas neutralitetas yra tik ofici- 
jalis arba teisiškas. Mums-gi ne
galimas yra daiktas būti neutrališ- 
kais savo jausmuose, persitikrini
muose. sentimentuose ir viltįse. nes 
principas, dėl kurio kariauja Vokie 
rija ir Austrija, yra militarizmo, 
imperijalizmo ir priespaudos prin
cipas. j

"H kitos
J^^ausių Europos tautų ko

vojant su ta pikta spėka. Todėl 
apie neutralitetą musų širdįse ne
gali būt nė kalbos.”

Kas link Rusijos, kuri pri
guli prie vienos sąjungos su 
Anglija ir Francuzija. d-ras 
Eliot taipgi prielankiai atsi- 

i liepia. Tiesa, sako jis. rusai 
gali būt pavadinti barbariš
kais. pusiau civilizuotais 
žmonėmis, kurie da nemoka 
naudoties ypatos laisve, bet 
tai yra dėlto, kad jie neturė
jo progos išsimokinti. Te- 
čiaus ir tie rusai jau atbun
da. Jų literatūroj atsispin
di dideli ir gražus idealai, Į 
gimsta nauja, revoliucijinė 
dvasia. Todėl, sako d-ras 
Eliot, mes neprivalom tikėt 
Vokietijai, buk jį kovojanti Į 
prieš naujo barbarizmo ban
gą. kuri gresia visai pietų: 
Europai ir jos kultūrai iš į 
Rusijos pusės. Atgimstan- j 
ti Rusija savo idealais iri 
dvasia stovi arčiau Ameri-I 
kos, negu Vokietija su savo 
militarzimu.

KORESPONDENCIJOSatsiradimo istorija.
Nebūtų nieko tame blogo, 

kad tautininkai sutvėrė sa
vo partiją. Nebūtų nieko CHICAGO, ILL.
blogo ir tame, kad jie įsteigė ”praugo” redaktoriaus ”mi- 
Autonomijos Fondą. | zerna” politika.
bloga v ra tik tas, kad jų Spalio 11 d. kun. Kemėšis 

organas (kad ir neoficijahs) A Dį bažnyčioje
V.L. nuolatos šmeižia bu- . * 1C 
vusį visuotinąjį Suvažiavi
mą, prasimanydama nebu- 

čiausius apie jį dalykus. Pa
skutiniu savo numeriu "Vie
nybė Lietuvninkų" jau taip 
toli nuėjo, kad pradėtąjį su
važiavimo darbą pradėjo 
stačiai griauti. Ji nesidro
vėjo įžanginiam savo straip
sny sušukti: kad "visuomenė 
tapo suvadžiota” ir kad ki
tokios išeigos nėra, kaip tik 
"siųsti aukas p. Paukščiui."

Taip elgdamosi "Vienybė 
Lietuvninkų" sėja neužsiti- 
kėjimą linkui pirmojo Lie
tuvos šelpimo Fondo kasie- 

' riaus p. K. Šidlausko, kuris 
• visuotinam Suvažiavime bu
vo išrinktas didele balsų di-

Taip elgdamosi "Vienybė 
Lietuvninkų” ardo Lietuvos 
šelpimo darbą. Ji varo sta
čiai judošišką darbą. Ji ne
turi gėdos pasivadinti su ke
liais atskalūnais net "bepar
tyviška visuomene,” o tikrai 
bepartyvį visuomenės dele
gatu suvažiavima vadina — 
"partyvišku seimu.”

Bet visuomenė nesiduos 
suvilioti. Ji rems Lietuvos 
Šelpimo Fondą, kurį įsteigė 
tos visuomenės delegatų Su
važiavimas New Yorke.

Lietuves Šelpimo Fondas 
turi du kasierių, p. Šidlaus
ką So. Bostone ir p. Paukštį 
Pittstone. Bet aukos negali 
būt siunčiamos nė vienam iš 
jų. Nes kas tuomet pasaky
tų, kiek p. Paukštis arba p. 
Šidlauskas yra priėmę au
kų? Aukos turi būt siunčia
mos Lietuvos Šelpimo Fon
do finansų sekretoriui, o če
kiai ir money orderiai rašo
mi "Lithuanian National 
Relief Fund" vardu. Finan
sų kasierius priėmęs tokį če
kį ar money orderį įtrauks į 
savo knygas ir nusiųs vie
nam ar kitam kasieriui. 
Tuomet visuomenė žinos iš 
finansų sekretoriaus knygų, 
kiek pas katrą kasierių pini
gų turi būt. Tik tai tokiu 
budu galima bus aukas kon
troliuoti. Finansų sekreto
riumi yra T. L. Dundulis, 
Box 511, Westville, III.
"Tėvynė” taipgi klysta, sa

kydama. kad žmonės gali 
aukas siųsti tam kasieriui, 
katras geriau patinka. Ne, 
taip negali būt. Aukos tu
ri būt siunčiamos finansų 
sekretoriui. Bet jeigu atsi
rastų tokių, kurie simpati
zuotų vienam ar kitam ka
sieriui, tai siųsdami finan
sų sekretoriui savo aukas to
kie gali pažymėti, katram 
kasieriui jų aukos turi būt 
perduotos.

Kasieriai gi abudu turi 
būt po kaucija.

S. Michelsonas.

tuvos Šelpimo Fondo. Tau
tininkai nori, kad Komitetą 
rinktų ne suvažiavimas, bet 
didžiosios organizacijos, bu- 

j tent SLA., TMD. ir LSS. So-; 
cijalistai nurodo, kad butų' 
labai nepraktiška. Pavedus 
Komiteto rinkimą organiza
cijoms, rinkimas gali užsi
tęsti kelis mėnesius, o čia 
jau aukas reikia rinkti tuo
jaus. Beto, komitetą ren
kant organizacijoms, tuose' 
rinkimuose negalėtų daly- i 
vauti pašalpinės draugijos 
ir kliubai, kurių delegatai 
dalyvauja suvažiavime. So-į 
cijalistams pritarė didžiuma 
delegatų ir nubalsuota, kad 
Lietuvos šelpimo Komitetas! 
turi būt renkamas suvažia
vime. Balsavo už tai socija
listai. katalikai ir visi pašei-. 
pinių draugijų atstovai. 
"Vien. Lietuvninkų” kompa-

Polemika 
ir Kritikamato baisias socijalistų kon

spiracijas. ji mato beveik 
i Nelaiminga desperatė!
svieto pabaigą...

BIZNIS Iš :STEBUKLŲ.
Anglų laisvamanių laik

raštis "Jeffersonian” nuro
do. kaip kataliku kunigai 
daro iš "stebuklų” bizni. 
Vienam tamsiam žmogeliui 
pasisekė gerai parduoti 
sklypeli savo žemės; kuni
gas jam paaiškino, jog tai 
"panelė švenčiausia" jam 
padėjo tokį gerą biznį pada
ryt ir tas žmogelis paauka
vo dalį gautų pinigų savo 
kunigui, kaipo "panelės 
švenčiausios" atstovui. Ku
nigų leidžiamas magazinas 
"The Annals" tą atsitikimą 
plačiai išbubnijo.

Ir štai kitam to magazino 
numery ant 21 puslapio jau 
(kitas tamsus žmogelis au
koja $5.00, nes... "panelė 
švenčiausia" padėjo jam 
parduot krautuvę.

Kaip matot, kunigas pen
kinę iš stebuklų jau ir turi.

Kitas vėl lengvatikis siun
čia pinigų "ant Dievo gar
bės" dėl to. kad švento Juo
zapo pati. Dievo motina, ap
silankė pas ji ir pridarė šito
kių stebuklų:

"Astuoni mėnesiai atarai aš už- 
pirkau Mišias Šventas, kad išsipil
dytų mano troškimai. Ir Panelė 
švenčiausia parodė stebuklą. Ne
užilgo gimė vaikas, pardavėm savo 
namą ir išsimokėjom iš skolos. Ji 

daugely dalykų, 
nelaimė, aš 

visuomet aukauju ant mišių.” 

stebėt is- 
- ------------v Riešingi

-Žinomų apšvietai? -Juk apsi
švietęs žmogus tokio biznio 
kunigui nepadarys. Kunigui 
tamsus katalikas, tai taip 
kaip farmieriui melžiamo

ji karvė.

ANGLIJA DA TIK PRA
DEDA.

Londono "Times" kariš- 
! kas apžvalgininkas, atsaky
damas į "Frankfurter Zei- 

į tung’os” pranešimą. kad 
j Anglija negalėjo surinkti 
.daugiau kaip 600,000 karei
vių. sako:

"Šiuomi laiku mes turim kaip 
tik dusyk tiek, būtent 1,200,000 ka
reivių, ir tas skaitlius auga beveik 
greičiau, negu mes galim suspėt ji 
tvarkyt. Mes dabar tik pradedam 

kariaut. Pas mus jau toks papra
timas, kad armija organizuojama 
tik tuomet, kaip prasideda karė. 
Ir mes ją tol organizuojame ir di
diname, kol galutinai pasiekiam 
savo tikslą.

"Turėdami 1,200,000 kareivių na
mie, armiją ant karės lauko, šim
tus tūkstančių Indijoj, Australijoj, 
Kanadoj ir kitur, mes turim tiktai 
.branduolį, kuris į tikrąją armiją 
bus da išvystytas.’’

Anglija visai nesiskubina, 
sako "Times" apžvalginin
kas. Tie 1,200,000 kareivių, 
kuriuos Anglija dabar turi 
namie, tai esą tik lašas vied- 
re. Savo galybę Anglija pa
rodysianti 1915 metų pabai
goje, jeigu iki to laiko vokie
čiai šsilaikys da nesumušti. 
Anglijos armijos augimo ne
galįs niekas sulaikyti. Te
gul neliks Urale nė vieno ka
zoko, tegul iš Bordeaux’o iš
eis paskutinis dursargis; 
tuomet Anglija išeis ir jai 
neblogiau seksis, kaip karėj 
su Napoleonu.
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SUVAŽIAVIMAS ĮVARĖ 
LIGĄ.

Visuotinas Lietuvių Suva
žiavimas įvarė "Vienybei 
Lietuvninkų” ligą. Jau ke
lintas numeris ji blaškosi ir 
šaukia: "Seimas buvo par- 
tyviškas!” "Seimas buvo 
partyviškas!

Ką jį vadina "partyviš- 
! ku,” ji nepasako. Ji vis kal- 
I ba apie socijalistus. Seime 
į buvo, iš 200 delegatų, apie 
1100 socijalistų. Tas turbut 
Į ir yra, jos nuomone, "party- 
j viškumas.” Jei butų vieni 
j tautininkai, tuomet "Vieny
bė Lietuvninkų” gal nesirg- 

| tų. Dabar mes bijomes, kad 
I šita liga nepakirstų jos gy
venimo. Štai paskutiniam 
i numery ji jau šaukia lyg 
i proto netekusi

„...draugijoms >asikinkius į rėk
snių vežimą, musų socijalistams pa
darius organizuotą konspiraciją — 
musų bepartyviškasai seimas nė 
nepasijuto, kaip išvirto į paprastą 
socijalistų konferenciją.

”Vist»omenė tapo suviliota. Pa
siliko tik viena išeiga — Lietuvos 
Šelpimo Fondą vistiek šelpti, bet 
aukas siųsti bepartyviškosios vi
suomenės kasieriui, p. T. Paukš
čiui...”
Toks "Vienybės Lietuvnin- 

• kų” klajojimas ir verčia mus 
' manyti, kad jos proto sande- 
lije pasidarė, kaip anglai sa-

7?
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išsimokėjom i: 
pagelbėjo mum, 
Kaip tik ištinka kokia

Ar galima tad 
kad kuųjgaLįaĮi)-

Nedažinosit
kas aš esu...

"BEPARTYVIšKI" AT
SKALŪNAI IR JŲ 

FONDAS.
"Visuomene, neklausyk tų 

abejotinos garbės balsų, ku
rie šaukia iš įvairių pakam
pių. bet eiki su Rymo Katali
kų Federacija.” sušuko at
skilę klerikalai. Ir suvažia
vę tie atskalūnai Chicagoj 
siaurai partyviniais savo fe
deracijos reikalais pavadino 
tą savo suvažiavimą "visuo
tinu” ir "bepartyvišku.” Jie 
įsteigė fondą klioštoriams 
statyt ir pavadino jį "Tautos 
Fondu."

Dabar tie atskalūnai klai
dina visuomenę. „Tūli mano, 
kad "Tautos Fondas" tikrai 

i yra bepartyve įstaiga ir nie
ko blogo nemanydami gali 
aukauti jam pinigus. Tuo 

(tarpu gi tas fondas yra at
skalūnų, kuriems ne gelbėji
mas Lietuvos rupi, bet jos 
pažabojimas ir įkinkimas į 
Romos agentų vežimą.

Todėl. kas duoda "Tautos 
Fondui” dolerį, tegul tas ži
no, kad jis duoda ne alka
niems Lietuvos žmonėms su- 
šelpimui, bet kunigams — 
Amerikos lietuvių vienybę 
tiems kunigams, kurie ardė 
revoliucijos metu ir kurie 

; suardė ją dabar, kada musų 
visuomenė pradėjo rengties renka Lietuvos Šelpimo Ko- 
visuotinan suvažiaviman. miteto kasininku p. K. šid- 

Kas duoda "Tautos Fon- laųska. Staiga tame kampe, 
j_dui" d^l^i -tegul iaš žino, kur sėdėjo "Vienybės Lietu- 
jog tas fondas nėra lietuvių vninkų” kompanija, praside- 
visuomenės, bet atskalūnų da baisus triukšmas. "Vie- 

į fondas, vienybės ardvtoju nybės Lietuvninkų” leidėjas, 
fondas.

Kas nori, gali tam fondui 
aukauti. Bet kad tas fon
das tokiu nekaltu vardu pa
vadintas, tai kitas gali jį pa- 

; skaityti tikrai visos tautos 
fondu ir aukaujant gali ma
nyti. jog jis aukauja tautai. 

I Todėl aš ir skaičiau savo pa
reiga persergėt visuomenę, 

Į kad ji kartais neaukautų ne
norėdama jam aukauti.

Tai tiek apie Chicagos at
skalūnus.

Dabar atsirado da ir kiti 
atskalūnai.

Jie taip-pat vadina save 
"bepartyviška visuomene."

Šitą "bepartyvišką visuo
menę” dabar atstovauja 
"Vienybė Lietuvninkų.”

Štai trumpa jos atsiradi
mo istorija.

Amerkos lietuvių didžiau
sios organizacijos ir visi pa
žangesni laikraščiai nutarė 
sušaukti visuotiną suvažia
vimą Lietuvos reikalams ap
svarstyt. Suvažiavimui vie
ta, balsų didžiuma, nuskirta 
New Yorkas. Reikėjo da
bar nusamdyti svetainę, su
ruošti šiokį-tokį programą 
ir tt. Kas gi tatai atliks? 
Suprantama, vietiniai lietu
viai. Vadovavo tame Sirvy
das, Mikolainis ir kiti "Vie
nybės Lietuvninkų” atsto
vai, kurie baisiai nekenčia 
socijalistų.

Įvyko suvažiavimas. "Vie
nybės Lietuvninkų" kompa
nija tikėjosi ir suvažiavimo 
vadžias turėti savo rankose. 
Bet išeina kitaip. Suvažia
vę delegatai suvažiavimo 
prezidijumą išrenka iš soci
jalistų, ’brolis" Sirvydas pa
teko tik į raštininko pagel- 
bininkus.

Prasidėjo posėdžiai. "Vie
nybės Lietuvninkų” adju
tantai : Liutkauskas, Miko
lainis, Ambraziejus, Kun
drotas ir kiti, atsistoję kal
bėti kalba vis apie beparty- 
viškumą ir vis užsipuola ant 
socijalistų. Užsipuolimai 
kas kartas darosi vis dau
giau ir daugiau nepamatuo
ti, vis daugiau ir daugiau 
begėdiški. Socijalistai gi 
iš savo pusės tiems vyrams 
nieko nesako. Jie užsilaiko 
šaltai, kalba mandagiai ir. 
vien tik apie dalyką. _ I

Galų gale prieita p

nija. kurios įnešimas paves
ti rinkimus organizacijoms1 
nupuolė, pradėjo šaukti, kad 
čionai suvažiavo socijalistai, 
o ne "bepartyviška” visuo
menė. Bet ant to niekas ne
paiso ir jie vėl nusiramina. 
Eina rinkimai kasininko. 
Kandidatų yra du: p. K. Šid
lauskas. So. Bostono aptie- 
korius, visai bepartyvis 
žmogus, ir p. T. Paukštys, iš 
Pittstono, SLA. iždininkas. 
Balsuojama taip vadinamu 
slaptu balsavimo budu. Su
skaičius balsus pasirodo, 
kad didelė balsų didžiuma 
visuotinas suvažiavimas iš-

i
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Jums nesuprasti kas aš esu!...
— Aš dulkių, atomų, saujalė, — 
Aš brolis saulutės šviesios;
Man motina — mano dainelė,— 
Jos akys sidabro rasos.
Ne jums suprasti kas aš esu!...
— Aš varge apleistas žmogelis, 
Aš linksmas, kaip upė, kaip vė

jas!—
Aš milžinas turįs daug galės;
Aš niekas... be vilties,— idėjos... 
Nedažinosit kas aš esu!...
Aš myliu pasaulį be galo!
O skurdą glaudžių ir bučiuoju; 
Man veidas sudžiūvo, išbalo...
Bet.”5 neverkiu, aš dainuoju!... 

Merkynės Valdyta./ * <

miteto kasininku p. K. Šid- 
Fon- laųską. Staiga tarūe kampe,

da baisus triukšmas. "Vie-

p. Ambroziejus, rėkia net 
pajuodęs iš taip didelio 
pvktumo; rėkia Kundrotas, 
Liutkauskas, Mikolainis ir 
kiti. Jie nori, kad kasinin- 

. ku butų p. Paukštys. Jiems 
rodos, kad p. Šidlauskas yra 
socijalistas, nes socijalistai 

; jį perstatė. Katalikas p. Če- 
isna aiškina, kad p. Šidlaus- 
ikas yra tikrai bepartyvis 
žmogus, už jį balsavę visi 
katalikai, bet tas nieko ne
gelbsti. Mažuma nori, kad 
jos butų kasininkas, o ne di
džiumos. Ji tą savo užsispy
rimą vadina "bepartyvišku- 
mu” ir gatava suvažiavimą 
išardyt, jei didžiuma bus 
"partyviška." Didžiuma — 
socijalistai, katalikai ir visi 
pašalpinių draugijų atstovai
— ramybės dėlei nusileidžia. 
Tegul, sako, bus vienas fon
das su dviem kasininkais; 
tegul būna kasininku p. Ši
dlauskas ir p. Paukštys, te
gul abudu renka pinigus ir 
deda juos bankon, bet tegul 
deda taip, kad be abiejų pa
rašo nė vienas iš jų negalėtų 
Nuplaukusių aukų išimti. 
Šiaip-taip tautininkai nusi
ramino ir p. Šidlauskas su p. 
Paukščiu liko bendrais ka
sininkais. Suvažiavimas 
šiaip-taip pasibaigė neskilęs.

Delegatams išsiskirstant, 
d-ras Šliupas praneša: "Tau
tiečiai, visi susirinkit Drau
gelio svetainėj: tiktai tau
tiečiai, ne socijalistai.” 

Ir Draugelio svetainėj su
sirinko apie 60 tautininkų — 
tai "bepartyviška visuome
nė."

Tos "bepartyviškos visuo
menės," o teisingiau sakant
— "Vienybės Lietuvninkų" 
štabo seimelis visų pirmiau
sia pasmerkė visas partijas 
ir partyviškumas, o paskui 
nutarė savo partiją sutverti. 
Ir sutvėrė... "bepartyvišką 
partiją."

D-rui Šliupui vadovaujant 
šita "bepartyviška partija” 
nutarė reikalauti Lietuvai 
autonomijos, siuntinėti vals
tybėms memorijalus ir t.t. 
Tam tikslui tapo sutvertas 
fondas, kuris pavadinta 
"Autonomijos Fondu”. To 
fondo kasininku paskirta p. 
T. Paukštys iš Pittstono.

Tai tokia "bepartyviškos
prieita prie Lie- visuomenės" ir jos partijos miteto globon.

V
K. Šidlauskas gavo

ant 18-tos gatvės, kad, 12 d. 
spalio, vakare, susirinktų į 

Į bažnytinį skiepą visų pažiū
rų draugijų valdybos nariai. 
Susirinko apie 50 asmenų ir 
kun. Kemėšis atidaręs susi- i 

rinkimą paaiškino, kad tik- ’ 
slas šio susirinkimo esąs iš
rinkti iš draugijų atstovus 
ir pradėti darbuotis Lietu
vių Politiškojo Seimo Fon
dui, įsteigtam Chicagos Sei
me; skaitė nutarimus to 
seimo ir aiškino svarbumą 

(nekuriu paragrafų. Pradė
jus eiti prie rinkimo atstovų, 

i pasakė,- kad bažnytiniai ko
mitetai butų pirmiausia už
rašyti, nes parapija tai 
esanti didžiausia organiza
cija; iššaukus ir užrašius 

I paliepė, kad butų vardai ko- 
mitetų perskaityti. Ir kas " 
pasirodo? Gi "vyčiai” be 

I jokio nutarimo buvo užrašy
ti. Užbaigus komitetų var
dus, S. Dargis atsistojęs už
protestavo, kad "vyčiai” nė- 
ra verti tos garbingos rie- ■ 
tos, nes, sako, bažnytinės 
draugijos turi būti pirma 
užrašytos ir pagal jų senu
mą, o ne kokie ten "vyčiai." 
Kun. Kemėšis labai nusiste
bėjo ir matydamas, kad už 
"vyčius” niekas neužstoja . 
pradėjo: "Kad "vyčiai” gar
bės nenori, tai dabar bus pa
žeminti, ir už tai užrašysi
me paskiausia.” Kįla juo
kinga komedija. Visi ima 
juokties, kad "vyčių” vais- 
kas pralošė. Užrašius ke
lias bažnytines draugijas, * 
buvo perstatytas F. M—nas 
už atstovą. Jisai paaiškino, 
kad tas rinkimas atstovų 
visai yra nelegališkas, nes 
atstovai, kuriuos dabar Ke
mėšis užsimanė rinkti, nėra 
įgalioti draugijų ir neturi 
jokių mandatų, ir patarė, . 
kad tie, kurie randasi susi
rinkime, parėję savo drau- 's 
gijoms paaiškintų dalyką ir ' 
jeigu draugijos sutiks, tai 
tik tada lai atsiunčia jgalio- 
tus atstovus ir tą sykį galės 
pradėti darbą tvarkoje. Tą 
patį r E. C.—lis patvirtino. 
Bet kun. Kemėšis atsakė, 
kad šitas užmanymas turi 
būti greitu laiku užbaigtas. 
Jeigu, sako, mes tą atidėsi
me, tai kiti pradės eiti per 
stubas ir žmones išnaudoti 
ir neatsižvelgdamas į susi
rinkimo norą, varė savo dar
bą toliaus neduodamas nie
kam kalbėti, kas buvo prie
šingu jo sauvališkam pasi
elgimui.

Rinko atstovais kas tiktai s 
papuolė ir kas kokį tiktai 
pasakė, kad tas į tą ir tą 
draugiją priguli. Surašius 
apie 22-jų draugijų atsto
vus, neatsiradus daugiau, 
Kemėšis pasakė, kad tų at
stovų ir draugijų vardai bus , 
patalpinti į laikraštį, iš ko 
busianti garbė parapijai, 
kad taip skaitlingai parėmė 
tą Fondą. Ant tų žodžių E. 
C—lis užprotestavo, saky
damas, kad vardas jo ir 
draugijos nebūtų laikraštin 
talpinamas, ir jeigu Kerne- gj 
šis mano tą daryti, tai pa- a 
reikalavo, kad jį išbrauktų, 
aiškindamas, jogei negali ’ | 
draugijos vardo vartoti, nes 
nėra jokiu atstovu išrinktas, 
ir jeigu jis to dasileistų, tai 
gali būti draugystės nubau
stas, taip pat to ir aš parei
kalavau, bet kun. Kem. ne
davė jokio atsakymo ant 
musų pareikalavimų, tiktai 
aiškino, kad tas nieko blogo 
nepadarys ir su pataisymu 
galima esą įdėti laikraštin. 
Kilo protestų ir iš kitų pu- I 
šių, net ir bažnytinių drau- J 
gijų nariai buvo priešingi 
tokiai Kemešio negražiai po-r 
litikai. kun. Kemėšis mato
mai, troško garbės, kurią 
buvo taip "mandriai” sugal
Z .. >■-- - •J--- ■

I

Ii

Lietuvos Šelpimo Fondo 
kasierius p. K. Šidlauskas 
kauciją jau gavo. Royal In- 
demnity Co. užstatė už jį 
$10,000.00 po globa Lietuvos 
Šelpimo Fondo, kuris angliš
kai pavadinta Lithuanian 
National Relief Fund.

Kaucijos arba bondso nu
meris H 300168.

Jeigu aukų suplauktų pas 
kasierių daugiau kaip $10, 
000.00, tai kaucija bus, sulig 
suvažiavimo nutarimo, da 
augščiau pakelta.

Taigi kasieriaus atsako
mybė yra gvarantuota. Už 
kiekvieną pas jį centą, pa
aukautą Lietuvos šelpimui, 
atsako Royal Indemnity Co. 
savo $10,000.00 kaucija, pa
dėta Lietuvos Šelpimo Ko-

Į
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vojęs užsipelnyti ir nepasa
kė tikrai ar dės į laikraštį, 
ar ne. Kur buvęs kur nebu
vęs A—čius, vytis, atsisto
jęs suriko, kad „vyčiai” esą 
baisiai įžeisti ir pažeminti, 
sako, lig mes butume kokie 
baisiausi banditai, ir parei
kalavo S. Dargio, už ką „vy
čius” taip nori pažemin
ti. Kun. Kemėšis matyda
mas, kad tarpe jų pačių gali 
išeiti nelemta tragedija ne
davė Dargiui kalbėti tame 
dalyke. Tai ve kas pasiro
dė: kun. Kemėšis sušaukė 
tą susirinkimą, kad pastoti 
kelią tikrajam L. Šelp. Fon
dui, susitvėrusiam beparty- 
viam New Yorko Seime ir 
sykiu pasirodyti, kad jų, 
klerikalų, Fondą remią visi, 
nors jis yra nelegališkas, 
vienų tik kunigų ir davatkų 
įsteigtas. Ir tokiu pasielgi
mu Kemėšis mano sau garbę 
užsipelnyti! Aš tikiuosi, 
kad susipratusių draugijų, o 
ypač tautiškų, nepasiseks į 
tą savo tinklą Įvaryti, su ku- 
riuomi Kemėšis dabar žvejo
ja vardu „Tautos Fondo,” o 
keno naudai — nežinia.

A. Booben.

pui, prašydamas leisti kai-) 
bėt. Gavęs balsą, kuomet jis 
pasilipęs ant pagrindų pa- _____ _

įsakė: Kur reiktų mest pra-jvišelpinės draugijos „Varg- 
keiksmą ant tokio Rusijos.dieniS,” įvyko visuotinas su- 
kraugeno caro, tai jus JlĮsirinkimas; dalyvavo apie 
garbinat giedodami Bozeiąo narių: likos išmokėta P. 
caria chrani. To jau ir uz-< įnoriui pašelpa ligoje ir 
tek<x Tuoj vienas popas gydytojui $23.00 ir perkeis- 
pribego prie to draugo ir ta punktu įstatu. Šiame

Iš ARGENTINOS. 
Berisso, F. C. S.

Rugpiučio 23 d., Liet. Sa-

Rusijos dienis,” įvyko visuotinas su- 
: dalyvavo apie

priėmė su noru ir džiaugs
mu.

Į Kitas atsitikimas toks. 
Vienas vaikinas apsivedė su 
piršlių pagalba. Pats ne-l 
mokėdamas merginos prisi-

ATHOL, MASS.
Rusijos caras ir Vokietijos 

kaizeris — dideli blai
vininkai.

Blaivininkai nesenai ture-

sušuko: „Aš protestuoju
prieš tavo kalbą!” ir atsisu- draugijos susirinkime pri

daryta visokių nesmagumų,
I

kęs į publiką šaukė: Aš ma- kur reįai atsitinka.
nau, kad ir publika protes
tuos. Tuomet fanatikai-pa- 
triotai suriko: „Protestuo-

Rašt. K. Tamošiūnas buvo 
prirašęs P. Ainoriui $9.00 iš 
draugijos kasos, peržengda-,,, . . .v. i draugijos Kasos, perzengaa-

jam. ir pribėgę prie vaiki- mas draugijos įstatus, bet 
no pagnebe n ir pradėjo gy- ne patėmijo da-
vuliškai mušt su bonkom, 
kumščiais ir su sėdynėm. rant neteisybes žmonės, ir 

suniekino už tą. P. A. už-
Gaila buvo ir baugu žiūrėti sjpUOiė ant iždininko S. Čia

vilioti siuntė pas ją savo sė-;J° prakalbas. Kalbėjo kun. 
brus ir tie visaip ją kusijo;^a—saitis iš Waterbury’o, 
eiti už jo, bet mergina vis Conn. Rusijos carą ir \o-į 
atsisakinėjo. Vėliau per di- ^iętijos kaizerį perstatė di
delį užsipuolimą ir įvairius’ tižiausiais blaivininkais. A- 
grąsinimus šeimininko, ku- P*e girtybę aiškino: „Lenkai 
ris pasakė: „Jeigu neisi už patrotijo savo karalystę — 
jo, tai aš ir iš burdo išva- P?r girtybę, dabartinė karė 
rau,” nors tai mažmožis, bet i k^o — per girtybę. 
kaipo sodietei, nesenai iš i pažino buvęs ir patsai 
Lietuvos atvažiavusiai, tąsi Magdalenos ašarų’ mylėto- 
pasirodė baisu ir prižadėjo M tik ąpsirgus reumatizmu

Prisi-
„šv.

pasirodė baisu ir prižadėjo ju, tik ąpsirgus reumatizmu 
eiti už nepatinkamo vyro, gydytojas uždraudė gerti.

Spalių 16 d. bažnytinėj 
mokykloj buvo susirinkimas 
tų atstovų, kuriuos buvo iš
rinkę 12 d. spalių. Tą vaka
rą rinko valdybą. Valdvbon 
pateko visi bažnytiniai, iš
skiriant tiktai vieną tautiš
kos draugijos atstovą, kuris 
gavo kasos globėjo urėdą. 
Nutarė surengti vakarą 
naudai „Federeišių” fondo 
26 d. lapkričio. Scenos veik
mę užims garsus "vyčiai.” 
Buvo patarimas atstovų, 
kad vakaras butų rengia
mas vardu fondo komiteto, 
o ne „vyčių ” nes „vyčiai” 
neturi pasitikėjimo visuo
menės. Taipgi nutarė par
sitraukti kokių ten ženkle
lių, kurius pardavinės po 
penkis centus.

Užbaigus susirinkimą, ei
nant laukan pro duris, kun. 
Kemėšis užklausė pirmsė- 
džio P. L. draugijos, kiek 
turi draugija narių, atsaky
ta’, kad 500. Kemėšis net pe
čius patraukė ir dar paklau
sė, ar daug skaito „Keleivį.” 
Pirmsėdis atsakė, kad tikrai 
nežinąs, bet. sako, nemažiau 
kaip 200. Kun. Kemėšis ei
damas į šalį sako: „Argi 
jus negalite mesti tą purvi
ną laikraštį šalin.” Ne nuo
stabu, kas tiktai darbo žmo
nių reikalus remia, tas juod
varniams ir purvinas, nes 
nesibijo pasakyti teisybę.

A. Booben.

į tokį žvėriškumą žmonių, 
kad nieko nekaltą žmogų, 
o taip besąžiniškai muša, 
vien tik už tai, kad sykiu su 
jais neišgyrė tą kraugerį 
carą. Mat pas fanatikus, 
toki metodą geriausia laiko
ma. Jeigu negali argumen
tais atsigint, tai griebiasi į- 
rankių. Kas įdomiausia, tai 
lietuviškų katalikų džiaugs
mas. Nekurie ten buvusie 
mūsiškiai katalikai matyda
mi, kaip muša nekaltą žmo
gų labai džiaugėsi. Nesi- 
džiaugkit iš to vyručiai! 
Tokiais budais gindami sa-i 
vo idėją nieko nelaimėsite 
nes juk galėjot persitikrini 
iš praeities, kuomet jūsų va
dovai, kunigija, traukė gy
viem žmonėm liežiuvius, de
gino ant laužų, akis lupo, 
smaigė juos vinimis ir bude
liškai torturavo, o ar nuslo- 
pinot su tuom žvėriškumu 
laisvą dvasią? Todėl ir čia 
džiaugdamiesi iš tokių bjau
rių jūsų „sėbrų” darbų, pa- 
sirodot save tik dvasios li
goniais. Jus garbinat tą 
kraugerį carą, kuriuo visas 
civilizuotas pasaulis bjauri
si, kurio rankos kruvinos 
nuo jus brolių kraujo. Argi 
jau norit užmiršti caro jun
gą, kurį neša vargingas Ru
sijos ir Lietuvos proletari- 
jatas? Ar ilgai katalikiški 
nagoms gerėsitės tais krau
jo upeliais, kur per caro 
priežastį tapo pralietas?!

Pytė.

po prašyti skolintų pinigų, 
į kad jam neduodą iš draugi
jos, kiek jis buvo užmanęs 
paimti. P. Ainorius ir S. 
Čiapas pakėlė triukšmą, „iš
simainė” pačiomis ir visaip 
išsikoliojo kiek katras beži- 

■ nojo, net šlykštu buvo klau
sytes.

Negražu berissiečiai susi
rinkimuose taip elgties! čia 
yra apie 18 lietuvių šeimynų 
bet gi vedusie apie draugiją 
mažai tesirūpina ir nieko 
gero nesidarbuoja palaiky
mui draugijos — jie užsiė
mę girtuokliavimų kaziria- 
vimu ir pačių mušimu; ve
dusie laikraščių mažai kat- 

i ras teskaito, išskyrus vieną 
J. S. Kiti nė nemėgia, kad 
pamato skaitant laikraštį, 
ar knygą, tą žmogų vadina 
„italigentu” ir kitokiais var
dais pramena.

Šiame laike musų mieste
ly daug bedarbių. Pati di
desnioji fabriką „Frigorifi- 
co” daug žmonių paleido iš 
darbo, dėl stokos vietos ne
turėjo kur mėsos dėti, kiti 
sako, kad fabriką stosianti 
dėl stokos anglių. Laivai 
retai beateina, laikraščių ir 
laiškų iš Europos ir Suvie
nytų Valstijų negalima su
laukti. Kaštonas.

NEWARK, N. J.
Ukrainiečių.prakalbose pa- 

triotiškai-krikščioniški 
„kanibalai” sumušė so- 

cijalistus popams 
siundant.

Pereitoj sąvaitėj, spalių 
11 d., Lietuvių Jurgine j sve
tainėj, ukrainiečių patriotai 
turėjo prakalbas su daino
mis. Tas, žinoma, neįstabu 
prakalbos arba dainos, bet 
įstabu kokiais Įrankiais pa- 
triotai-krikščionįs mėgina 
gint savo sutrūnijusią, atgy
venusią idėją. Pasirodo, 
kad ir kitų tautų klerikalų 
kovos būdas su jiems nepa
tinkančiais žmonėmis —vie
nokis. Musų fanatikai ne
senai kunigu sukiršinti su
mušė socijalistus Detroite 
ir Hoosick Falls’e, ukrai- 
niečių-gi patriotiškieji „ka
nibalai” šiose prakalbose 
pralenkė ir mūsiškius, 
surengė tikrą kruviną 
gėdiją.

Popams vadovaujant, 
sidarius susirinkimui 
pirma sudainuota: 
caria chrani” (Dieve carą 
sergėk). Paskui kalbėjo po
pai išgirdami carą, kad jis 
esąs toks geras, toks miela- 
širdingas ir 1.1. Vienas so- 
cijalistas padavė raštiškai 
klausimą pirmininkui — po-

ke 
tra-

at- 
visu- 

„Bože

išrodo gana keistas. Pats 
temos nežinodamas parašo 
savišką temą, na, ir nupeikia 

) paskaitą. Drg. Kurkulis 
' prieš pradedant skaityti net Atsistojęs kapucinas prade- 
,du syk paaiškino, kad tema 
yra: „Socijalizmas, kunigija 
ir laisvamanybė.” Prele
gentas skaitė gana aiškiai 
ir plačiai nurodydamas fak
tus apie socijalizmą ir kuni
gijos veidmainystes ir dėlko • zakristijono ir kunigo, kad 
kunigija priešinga mokslui duotų jam stiklelį, tie nusi- 
ir socijalizmui, kas prie te-) gandę laksto ir neranda, 
mos buvo neišvengtina. To- Kapucinas išpila sakramen- 
liaus paskaita sekė apie lai- { tus ant stalo, degtinę susipi- 
svamanybę. Na ir kur Gluo- la Į kieliką ir sako: „Pra

keikiu Viešpaties Kristaus 
'žodžiais visus svaigalus ir 
sunaikinu.” Užsiverčia kie
liką, išgeria ir nuo stalo pa
siėmęs sakramentą nuryja, 
aiškindamas žmonėm, kad 
tai yra tikras kūnas ir krau
jas Jėzaus Kristaus, ir duo
da pipirų bedieviams, kad 
vadina blynu kunigų Dievą, 
sako: ’’Jųs bedieviai, sakote, 
kad kunigai yra melagiai, 
sakote, kunigai Jėzaus kūno 
negali išlaikyt, aš sakau, 
kad kunigai turi da gana Je- 

manių kuopa parengė kon- j zaVs kuno įr kraujo. _ Kuni- 
certą ir prakalbas. Koncer- Fai yra .mokyti žmones, jie 
tas nusisekė labai gerai. Bu- zino’ kaiP Jėzaus kūną uzlai- 
vo sitokis programas: j , 
Jaunas kunigas kamendo- , ... -v.-.x.
rius iš Highland Park, 2) į komuniją). Tie maži ntinu- 
Zakristijonas, 3) Vyskupas |ka1’ tą1 yra atplauti nuo Je- 
is Lietuvos, 4) Kazimieras 
Kapucinas sakė misijas, 5) 
Dvasiškas tėvas ir dvasiška 
motina turėjo pasikalbėji
mą, 6) Kunigas dzūkas iš 
Lietuvos, 7) Drg. A. Anto
novo prakalba.

Panašus koncertas buvo 
pirmutinis Detroite ir visoj 
lietuvių scenos istorijoj. 
Verta pagyrimo Detroito 
laisvamanių kp., kad išdrįso 
pakratyt Romos katalikų ti
kėjimą iš šaknių ir verti pa
gyrimo rengėjai, kad paru-

iI

Su juo išeina jaunas kuni
gas, išneša kieliką pilną sa
kramentų, padeda ant stalo 
ir atsiklaupęs poteriauja.

da savo misijas: keikia mok- 
;sliškus išradimus, moksliš
kus raštus ir kryžių iškėlęs 
prisiekdina. Ant galo pra
keikia pasidėjęs bonką deg
tinės ir mokina: rėkia ant

snelio liogika? Ir kituose 
laikraščiuose tilpsta iš šio 
miestelio labai melagingos 
korespondencijos, kaip tai: 
„Vėžyje,” „Drauge” ir k., 
bet tie korespondentėliai re
miasi sodžiaus bobelių plet-, 
kais, todėl nėra reikalo ir) 
polemizuoti su jais.

P. A. Vizbaras.

„Lietuviai turi visko ir 
jeigu tik negertų — nieko 
netruktų. Laike revoliuci

jos, kad butų ėję skelbdami 
blaivybę, butų viskas gerai 

i buvę, bet dabar sudaužė ke
liatą monopolių ir kas iš to’’ 

į— kalbėjo toliau kunigas.
Čia ir pasirodo visa kal- 

j bėtojo „blaivybė.” Rusijoj 
sudaužė keliatą monopolių, 
tai ir šiandien kunigai vis 
garbavoja, ot, ką socijalis- 

Į tai padarė, bet, kai caras su 
kaizeriu šimtus bažnyčių su
daužo. milijonus žmonių iš- 
skerdžia, kraujuose ir aša
rose šalį paskandina, tai jie! 
tuos kruvinus žmogėdras • 

į vadina blaivininkais, gerais) 
žmonėmis. Kodėl-gi Rusi

ntos caras iki šiol nematė 
kiek girtuoklybė neša liau
džiai skriaudos, jis kiekvie
name miestely užlaikė savo 
monopolius ir svaigino val
stiečius, bet jis dabar, karės 
metu pamatė, kad vistiek jo 
monopolius patįs žmonės iš
daužys (kitur ir išdaužė, 
kaip štai: Vilkavišky, Nau- 

imiestv ir k.), tuomet tik jis 
juos uždarė.

Apie lygybę, kunigas, štai 
ką pasakė: „Negalimas dai
ktas žmones sulyginti — 

) vieno nosis didelė, kito ma- 
j ža, tai kaipgi sulyginsi. Vie
nam saulė šviečia, kitam ne, 
reiktų daug saulių, kad švie
stų lygiai.

Nėra nė dyvų, jeigu tiek 
Aesuprasdami apie socijaliz- 
ima kunigai priešingi jam.

Kavlaičia.

Kokis gyvenimas gali būti 
apsivedus su tokia „meile’’ 
lengva atspėti, bet jie su 
tuomi nesirūpina, ot, bile 
tik padaryti vestuves ir gau
ti progą uždyką išsigerti. 
Reikėtų merginoms saugo- 
ties, kaip nuo ugnies nuo to
kių piršlių ir jaunikių, ku- 

) rie meilės idealą, tik bačku
tėj temato.

Čia yra susitvėrusi drau
gija, kuri rengia stubose šo
kius. Nusiperka keliatą 
bertainiuku, parsineša ar
moniką ir čirbindami prade
da laukinį pokylį: geria, 
staugia, tarytum indijonai 
ir bešokdami pasijunta be- 
esą, kaip du klojimu avižų 
iškūlę. Sudulkėję, sušilę, 
pailsę. Padorioms mergi
noms tokiose kumpanijose 
nevieta, o vaikinams už to
kių pokvlių rengimą — tie
siog gėda!

Westgrutonietis.

MINNEAPOLIS, MINN.
Už korespondenciją gavo 

mušti.
Keletas sąvaičių praslin

ko, kaip buvau rašęs apie 
Minneapolio lietuvių balių, o 
šiandien gavau mušti už pa- 
rašimą. Rodos, nebuvo jo
kio blogo daikto rašyta, bet 
pas klerikalus nežiūrima tei
sybės, išgrūdo per duris, nu
metė nuo gonkų (pijazų), 
tik laimė, kad ant apatinio 
augščio tas atsitiko. Ir mu
šdami pasakė, kad daugiau 
nerašyčiau, bo gausiąs dau
giau mušti, o jeigu jie norė
sią tai jie patįs parašysią.

Jonas Klibas.
BRIDGEPORT, CONN.
Spalių 18 d. buvo sureng

tos visuomenės prakalbos. 
Kalbėjo drg. J. Šukys iš 
Brooklyn, N. Y. Prakalbos 
buvo surengtos su tiksiu, 
kad paaiškinus žmonėms a- 
pie Visuotiną Lietuvių Sei
mą, ir apie Europos karę. 
Kalbėtojas puikiai paaiški
no apie Brooklyno ir Chica
gos seimus, ir kuris iš jų yra 
visuotinu; didžiuma pripa
žino, kad Broklyno seimas 
yra visuotinas, ne kokis ki
tas. Žmonių buvo apie 200 
ypatų. Kalbėtojas ilga ir 
malonia savo kalba padarė 
gilų įspūdi, kviesdamas lai
kytis vienybės. Paskui bu
vo klausimas, ar reikalinga 
yra rinkti aukas, visi pripa
žino, kad reikalinga. Išrink
ta komitetas, kuris rūpinsis 
rinkti aukas. Ant vietos tą į 
vakarą surinkta $21.35c., 
kurie priduoti išrinktam iž-

• dininkui. Pabaigoje prakal
bos, tapo kalbėtojui garsiu

delnų plojimu išreikšta pa-
■ dėka. Paskui iš kur tai iš

lindo, kaip tas „Pilypas iš
• kanapių,” tūlas R. Adžgau- 
jskas ir grubijoniškais žo
džiais, stačiai rodydamas 
pirštu į kalbėtoją sušuko: 
’’Tu atvažiavęs suardei 
mums vienybę” ir atsistojęs 
ant pagrindų pasakė, kad 
kalbės kokią 15 minučių, bet 
kaip reikėjo nieko nepasakė. 
Šokinėjo, draskėsi ir nieko 
nepasakęs, pajuokiamas) 

- žmonių atsisėdo. Turiu dar,
■ priminti, kad tą dieną musų 
j „dūšių ganytojas.” iškeikė'
visus pažangesnius žmones; 
bažnyčioj per pamokslą. lie
pdamas kovot prieš cicili-i

I

DETROIT, MICH.
Laisvamanių koncertas 

prakalbos.
Spalio 4 d. vietinė laisva- ' 

manių kuopa parengė kon-)

ir

p kyt. Kunigai Jėzų sukimšo 
■ ii dešras.” (Čia jis parodė

zaus Kristaus dešros.
Užbaigia. Pasiėmęs vuo- 

degą pakrapija ir eina sau. 
Jaunas kunigas pribėga prie 

! stalo susižeria sakramentus 
i kieliką, o kitus ant žemės 
ir skubina gert likusį šnapsą 
kapucino. Keli sakramentai 
nupuola ant žemės, kunigas 
spyria juos į kampą ir eina 
sau.

Išeina dvasiškas tėvas ir 
dvasiška motina ir kalbasi.

Nusisekė labai gerai, y- 
pač motina, labai aiškiai ir

<

pino atsakančias drapanas ?ar.siai kalbėjo, kaip bedie-
veikėjam.

Geriausia pasižymėjo J.
viai savo nosis kiša Į jos 
tankų lankymąsi pas dvasiš

SHIRLEY, MASS.
Vaizdeliai iš katalikų gy

venimo.
Keistas tas katalikų tikė

jimas. Štai kadir pas mus: 
vienas vaikinas „mylėjo” 
merginą ir galop kaipo 
„geras” katalikas pasinau
dojęs, užmanė pamesti, o jos 
vietoj vesti kitą, bet nus
kriaustoji pradėjo jieškoti 
pagalbos, kaip suturėti sa
vo numylėtinį. Mylimasai 
sujudo purtinties, kad tik 
meilutė jo nepagautų. Mer
gina išima ”warrantą” ir 
vaikiną suareštuoja. Kata
likai stengiasi, kaip čia iš- 
byluoti ant laisvės. Išėmus 
ant laisvės, vaikinas pradėjo 
jieškoti „ratunko.” Tuoj 
užfundijo geriemsiams ka
talikams „byro” ir „viskėsfi 
kad eitų už liudininkus ir 
liudytų už jo „nekaltybę.” 
Pirmą ir antrą butelką ger
dami dar svyravo, o jau tre
čią baigdami visi pasižadėjo 
liudyti „kuoteisingiausiai,”' 
nors ir nieko nežinodami a- 
pie teisingą dalykų stovį, su
siorganizavo Į dideli buri ir 
liudytojai stojo ginti, visi 
meluodami, kiek tik gali,) 
merginą pastatydami did
žiausia paleistuve. Teismas 
išklausęs liudvtojų vaikiną 
paliuosuoja, tik nuteisia už
simokėti teismo kaštų $30. 
Mergaitė gi. neturėdama 
kam užsistoti liekasi panie
koj ir apjuokime. Reikia 
stebėties iš to, kad visi kata
likai tą veikia, negan vyrai, 
bet ir motervs ir jos daro 
prisiegas liudydamos netei
singai ir visai užmiršdamos 
artimo meilę.

Dar ne viskas. Jie gailisi 
negerai liudiję, kad mergina 
negavo teismo lėšų užsimo
kėti. Nors buvo daug pra
šoma žmonių iš taip vadina-j 
mų „bedievių”, bet tie at-j 
sisakė su panieka parduoti, 
savo sąžinę ir jausmus erei- j 

Antanas Dyčius. bėjimui latro, bet katalikai kus.

MONTELLO, MASS.
Brocktono reporteris „Ke

leivio” No. 42 mini mano 
vardą (V. J—tukis), .buk 
kokie ten „vyčiai” sužeidę 
man akį.

Aš visai prie „vyčių” ne
priguliu, su jais nedalyvau
ju ir muštynėse niekad tebe
su jokiose nebuvęs. Akis 
yra sužeista Aleks. Juod— 
iui. Tegul reporteris neiš
tyręs dalyko nerašo.

J. Tukis.
Red. prierašas. Tamstelė 

turite klaidą. Reporterio 
korespondencijoj minimas 
visai kitas asmuo, būtent: 
V. Juod-tukas, kurį ir svei
kas nurodai. Per vidurį pa
vardės stovi brūkšnys, kas 
reiškia sutrumpinimą ir vi
sai kitą pavardę.

SCHOFIELD BARRACKS, 
HAWAII.

Šiame miestely lietuvių 
yra tik 4, visi pavieniai ir 
tarnauja „Dėdei Šamui.” — 
kariumenėj — pirmame pės
tininkų pulke. Nors jie yra 
tikri lietuviai ir paeina iš 
didžiosios Lietuvos, bet gai
la, kad taip greitai išsižadė
jo savo prigimtos kalbos, 
greičiausia stveriasi už an- 
riiškų-kapitalistiškų laikra
ščių. Lietuviškų gėdijąs ir 
i rankas paimti. Pas mus 
pareina tik 2 socijalistiški 
laikraščiai — „Keleivis” ir 
antras angliškas — „Appeal 
to Reason,”iš Girard, Kan.

Pas mus ant Havvaii’jos 
salų visuomet vasara ir žmo
nės visai nepažįsta baltosios 
močiutės. Darbai, tai ant 
„pine anple” laukų ir cuk
raus išdirbystėj.

n.

■

i

i

Povilaitis, vyskupo rolėje: j kV„ė™lį,-L:k„1!bv“ją-, 
Išėjęs ant pagrindų pasakė: 
pamokslą, paskui zakristijo- i 
nas atneša kibirą vandens; 
ir baltos karvės vuodegąj 
nupjautą su galu stimburio,! 
vyskupas šventina vandenį, i 
kunigas laiko vyskupo laz
dą, o zakristijonas klupščias 
priėjęs bučiuoja tą krukį. 
Kunigas paduoda vyskupui 
laišką, tas atplėšęs skaito. 
Laiškas prisiųstas nuo kuni- i: 
go iš jo diecezijos. Kunigas) 
prašo vyskupo, kad perkeltų i 
jį į kitą parapiją, bo 16 metų 
mergaitę užvaišinęs ir bijąs, 
kad parapijonai nepasiustų.

Atplėšia antrą laišką, nuo 
kito kunigo, tas vėl prašo, 
kad perkeltų i kitą parapiją, 
nes našlė susilaukė sūnų per 
„dvasios šventos” Įputimą. 
Atplėšia trečią laišką nuo ki 
to kunigo, tas vėl prašo ver-; 
gdamas, savo laiške, vysku-i 
po, kad perkeltų į tolimą pa
rapiją, mat parapijonįs su
dėję pas jį $2,000 dėl kapi
nių pirkimo, o jis pasiėmęs 
pinigus pabėgęs iš savo pa
rapijos. Viso vyskupas skai
tė net šešis laiškus nuo ku
nigų ir visi kunigai dėl va
gysčių ir paleistuvavimo 
prašo vyskupo perkelti Į ki
tas parapijas. Vyskupas 
prie kožno laiško prideda sa
vo patėmijimus ir apgailes
tauja kožno savo kunigo, 
kuris tik pakliuvo nelaimėn, 
aiškindamas, kaip reikia el
gtis su mergom. Sako, rei- 

i kia greitai apvesdint. kaip 
! pamatai blogai ir kitokius 
Į pamokinimus duoda savo 
kunigams.

Vėliau jaunas kunigas 
perskaito evangeliją ir sako 
pamokslą prieš bedievius ir j 
cicilikus. Galop užgieda | 
„Aniuolas Dievo apreiškė! 

! panai Marijai” ir 1.1. Po jo 
: išeina Kazvs Kapucinas

Po jų išeina kun. Dzūkas 
ir aiškina apie atpuskų bei 
atlaidų vertę. Sako: „Jus 
žinote, senovės laikuose pie
menis gaudė avis ir žąsis, o 
šiandien dvasiški tėveliai 
gaudo nuo „griešninkų dū
šių’’ pinigus. Jis labai gerai 
nudzukavo.

Pabaigoj kalbėjo drg. A. 
Antonovas iš Chicagos, III., 
apie pusę valandos, nes lai
kas buvo vėlus. Publika la
bai interesavosi koncertu ir 

) drg. A. Antonovo prakalba. 
Visi labai ramiai užsilaikė, 
net ir geri katalikai sėdėda
mi pečiais trauko ir aikčio
ja, bet sėdi kaip civilizuoti 
žmonės, žiuri, kaip bedie
viai krato „šventą” tikėji
mą, net drg. Antonovas pa
gyrė Detroito lietuvius, sa- 

i kvdamas, kad Detroitas yra 
l pirmas laisvamanių mies
tas. Čia žmogus gali atvi
rai teisybę sakyt ant pa
grindų, jokis pavojus nega
li atsitikt kalbėtojui, nes 
žmonės jau yra susipratę.

Koncertas nusisekė gana 
gerai. Žmonių buvo apie 
200 ypatų Kuopai liko 
$9.30 pelno.

Lošime dalyvavo šie vei
kėjai, pirmininkaujant drg. 
A. Laukiui: J. Gailiunas— 
zakristijonas, A. Kazakevi
čius — jaunas kunigas, 
Zalenkauskas 
J. Povilaitis - 
cinas, 
kas tėvas, T. Jasudis, J. Ka
zlauskienė — dvasiška mo
tina. M. Mockus — kunigas 
Dzūkas.

Visiems lošėjams ir ger- 
: biamai publikai — ištariu 
Į širdingą ačiū!

F. Bedievis.

MONTELLO, MASS. 
žodelis korespondentams. ■ 
Tūli musų korespondentai 

apsilenkia su teisybe, tas la
bai negeistina. „Kel.” No. 
42 tilpo korespondencija iš 
Montello, Mass., rašyta Bro- 
ktono reporterio. Jis rašo: 
„Vietinė socijalistų kuopa 
kas nedėldieni rengia disku
sijas.” Čia turiu pasakyti: 
aktyviškai socijalistai daly
vauja diskujose, bet jas ren
gia L. L. namo draugija; to
dėl negalima sakyti kad 
„vietinė socijalistų kuopa. 
Toliaus B. R. sako: 
4 d., diskujos buvo temoj: 
„Ar reikalingi jaunimui šo
kiai, ar ne?” Tas ir-gi ne- 
taip; ištikrujų tema buvo ši: 
„Ar šokiai neša naudą jau
nimui, ar ne?” Da sako: 
„Diskusavo net 12 ypatų.” 
Taigi, kad ne 12, bet 14 as
menų. Taip pat ”Kel.” N.41 
Vietinis savo koresponden
cijoje rašo: „Tik išdavus A. 
Vaitkui raportą paaiškėjo, 
kad konferencija buvo ge- 

• ra.” Čionai ir-gi pažymė- 
siu: išdavus Skučui raportą, 

Į aiškiausiai pasirodė, kad 
konferencija buvo gana 
svarbi, o Vaitkus tik Vai
čiūną nesąmones pliauškiant į 
pastebėjo ir nurodė, kad j 
konferencijoje viskas buvo' 
gerai. Raportą geriausiai 

'išdavė Skučas.
Sykiu paaiškinsiu 

vos” korespondentui, 
(vos” No. 41 korespondenci
joj iš Montello, Mass., P. 
Gluosnelis sako: „Paskai
ta skaitė drg. Kurkulis. Pa
skaita turėjo būti „Socijaliz. 
mas, kas jis yra. ir kaip ji. lentukes prie kojų padų pri-j 
inkunvti.’o skaitant Įpynė .sirišęs. Balti plaukai ir bar- 
ir kunigus,’’ tas, esą. perže- zda. juodas kryžius rankoje, 
ma ir siauru takeliu parašy-1 pančiu apsijuosęs, ražan-l^ 

Bažnyčios švilpa, ta. P. Gluosnelio pasakymas čius prie pančio pririštas, žeista prie Antverpo.

??

V

„Spalių

”Ko- 
”Ko-
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: išeina Kazvs Kapucinas su 
rudu ploščium, be keliniu.

P.
— vyskupas, 
Kazys Kapu- 

F. Gražys — dvasiš-

13,000 SUŽEISTU BELGŲ 
ANGLIJOJ.

Praėjusioj savaitėj Lon
donan atvežta dar 600 sužei
stų belgu, kas išviso sudaro 
jau 13,000 sužeistu belgų 
Anglijoj. Daugiausia jų su_



KELEIVIS

Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

generolui, Vilniuje bus pas- spaudžiantis į juos ir oksige- 
tatytas didelis paminklas, 
gal didesnis da. negu palio- .....................
kai pastatė Kosciuškai. Aš; Pneumonijos mikroorga- trogrado sako, 
į.Mi i rirtkn liti ? lt • • • w • • • v v

nui sunaikinant pašalines 
medegas.

i
ĮNDOMŲS GINČAI.
Po Augustavos mūšio

jau ir dabar galiu matyt, 
kaip ant augšto stulpo stovi 
vyčių generolas su kardu 
rankoje.

— Ir su pypke.
— ša ra p.
- Tėve, juokai mane ima iš 

tuščių tavo svajonių. Bet 
dabar aš neturiu laiko atsa
kyti ant tavo nesąmonių. 
Pasakysiu tau kitu kartu a- 
pie tai.

— Olrait, vaike, pasigin
čyt aš mėgstu su tavim, bet 
dabar ir aš neturiu laiko. 
Tuoj prasidės manebrai. 
Gud bai.

Pneumonija.

—Sustok, 
taip bėgi?

— Tavęs j ieškot. tėve.
— O kam?
— Žmonės kalba, kad 

areštuotas.
— Kas taip kalba?
— Visi tavo parapijonai.
— Meluoji!
— Tikrai, tėve.
— Ne, vaike, parapijonai 

apie vyčių generolą taip ne
kalbės. Kibą koks socijalis- 
tas biaurybė primelavo.

— Na, tai kur tu, tėve, bu
vai pereito j sąvaitėj?

— Ar tu, vaike, nežinai, 
kad dabar mes darom ant 
dumpų manebrus.

— Kokius manevrus? 
' — Ar tu nežinai, ką reiš
kia manebrai?

— Taip, aš žinau: tai reiš
kia daryti kariškus bandy
mus, mokintis kariauti. Ma
nevrus tankiai daro Suvie
nytų Valstijų kariumenė: ji 
pasidalija į dvi dalis ir vie
na dalis užpuola ant miesto, 
o kita gina. Tokius manev
rus aš labai gerai žinau. Bet 
aš nesuprantu, ką su tais 
menvrais tu gali turėt ben
dro. Prie to, aš gerai žinau, 
kad praėjusioj sąvaitėj jo
kių manevrų nebuvo. Todėl, 
tėve, aš ir nesuprantu, apie 
kokius manevrus tu kalbi.

— Jei ko nesupranti, vai
ke, tai klausk tėvo, o bus 
tau paaiškinta. Musų ma
nebrai, vaike, yra lietuviški. 
Kitaip sakant, Lietuvos vy
čiai daro manebrus, o aš, 
kaipo generolas, mokinu 
juos vajauno muštro: na 
pravo, na levo, šagom — 
marš!

— Kur tokie manevrai at
sibuna?

— Ant
— Tai 

pavadinti 
tik tiek jus teveikiat.

— Tikri, vaike, manebrai. 
Mes darom tikrus kariškus 
bandymus, užpuolant ant 
priešo...

—Pasakyk, kaipgi jus tai 
darot ?

— Ogi taip, vaike: pasta-■ prisiųstų mums šifkortę va
tom bačką, ant jos užlipa' 
vienas vytis su raudona nak- 
taiza ir pradeda sakyt pra
kalbą apie socijalizmą, o ki
ti vyčiai sustoję aplinkui 
klausosi ir ploja rankomis.

— Kaip tai, vyčiai kalba 
apie socijalizmą?

— Jes, vaike.
— Juk jus priešingi soci- 

jalizmui .
— Taigi, vaike, tame ir 

štuka. Tas vytis, ką kalba 
ant bačkos apie socijalizmą,

tu

dumpų, vaike, 
visgi jus negalit 
to manevrais, jei

RUSAI PALAIDOJO 
18,000 VOKIEČIŲ.

20 spalių telegrama iš Pe- tarp Berlyno ir Petrogrado
• , kad vokie- ........................  ‘prasidėjo ginčai. Petrogra

das pasigyrė pasauliui, kad 
vokiečiai prie Augustavos 

likos sumušti ir turėjo bėg
ti. Berlynas sako: neteisy
bė! Petrogradas meluoja. 
Po Augustava rusai buvo 
sumušti; mes paėmėm jų 3,- 
000 kareivių ir 17 kanuolių. 

j Ir ginčiai lig šiol da neužbai- 
igti.

Dabar vėl susiginčijo Au
strija su Rusija. Austrija 

į sako: mes atmušėm rusus 
nuo Przemyslio ir išvijom 
juos. Rusija sako: neteisy
bė. jus mus visai neatmu- 
šėt ir mes jūsų Premyslį 
vis dar bombarduojam.

I 10 SAVAIČIŲ NELIKO 
‘ 1,300,000 ŽMONIŲ.
Kariaujančių valstybių 

spėkos ant karės lauko aps
kaitoma sekančiai:

nizmas, dyplococcus vadi- ’ čiai vis dar bando keliose 
namas, yra sunkiai užmu- vietose pereit per Vislą, ne
šamas gaivalas ir patenka žiūrint ant milžiniškų nuo- 
į tokią vietą, kur užmušt: stolių, kokius jiems daro ru- 
neprieinama. Todėl nuo pne-! §ų artilerija. Nuo Ivango- 

r^j0 ^^0^5 iki Varšavos 
per kelias dienas buvęs bai
sus mušis ir baisus buvę 
nuostoliai. Mušiui pasibai
gus rusai palaidoję apie 18, 
000 vokiečių lavonų, kuriuos 
kaizerio armija atsitrauk

dama paliko ant mūšio lau
ko.

Toliaus ta pati telegrama 
sako, kad dešinysis vokiečiu 
sparnas, kuris nusitarukia į 
Galiciją, susivienijęs su au
strais darė tenai pašėlusiai 
smarkius užpuolimus ant 
rusų, bet nė vienoj vietoj 
neturėjo pasisekimo. Rusai 
visur atsilaikę. Austrai no
rėję persikelti per Sano upę, 
bet buvę atmušti. Rusai pa. 
ėmę nelaisvėn 15 jų oficierių 
ir 1.000 kareivių.

CARAS PAŠAUKĖ VISUS 
STUDENTUS.

Caro paliepimu šiomis 
dienomis Rusijoj pašaukta 
visi universitetų studentai 
kariumenėn. Iki šiol stu
dentų niekad neimdavo.

umonijos gydoma svarbiau
sia tik tyru oru, vortojant 
tulus vaistus, kraujo tekėji
mui stabdyt ir kitiems tiks
lams. Kraujas toje ligoj pa
sirodo iš burnos ir kitų atvi
rų kūno dalių ir sykiu eina 
taip vadinamas vidurinis 
kraujo bėgimas. Yra tai vie
na iš labiausiai pavojingiau
sių ligų. Biaurumas jos yra 
tame, kad sykį ja sirgęs 
žmogus antrą sykį dar grei
čiau apserga, ne taip kaip 
raupais, kad kas sykį sirgo, 
kitą sykį sunku apsirgti. 
Pneumonija neretai išsivys
to iš taip vadinamų slogų, 
gerklės skaudėjimo u* kitko, 
kartais ji tiesiai plaučiuose 
prasideda, lodei gavus slo
gas ir gerklės skaudėjimą 
velyk skuDintis pas daktarą.

A. Montvidas.

(

Pneumonija, kaip pats jos 
vardas sako, yra plaučių li
ga. Iš musų gerklės eina 
tam tikra triuba į plaučius, 
kuri juo tolyn, tuo daugiau 
šakojasi. Tos išsišakojusios 
triubukės vadinasi bronchi
nėmis (bronc-hi) ir pasitaiko, 
kad į jas patenka bakterijos 
su oru. Bakterijos pagimdo 
karšti branchinėse sriubelė
se ir prasideda jose kova 
tarp kūno celių ir bak-į 
terijų. Tokia liga yra vadina
ma bronchitis.
Kad žengt toliau, priminsi

me, jog plaučiai yra dėl krau
jo išvalymo ir oksigeno į jį 
pridavimo. Per kūną perėju- 
sis kraujas ir pilnas Medingų 
gazų ateina į plaučius, ir pa
leidžia tuos gazus ir męs | 
juos iškvėpuojame. Jis at
liktas, randa ten oksigeną. 
kurį męs priimame su oru ir 
be kurio kūnas negali apsieit. 

’ Kaip tas darbas galėtų būt! 
atliktas plaučiai turi tinkamą 
subudavojimą. Bronchinės 
triubelės dar pasismulkina ir 
lieka visai mažytėm. Kiek
viena triubelė baigiasi į pus- 
liukę panašia budavone. Iš 
tokių tai pusliukių, vadinamų 
alvioli, ir susideda plaučiai, 
kada žiūrime į juos per mik- . 
roskopą, matosi tartum vy- _ _ ■.
nuogių kekės. Tos pusliukės Ig KarCS ldUKO. 
yra tuščios, turi plonas sie
neles ir į jas ateina oras, rei- ! ------
kalingas kraujui, kuris pai- i tris VOKIEČIŲ BATA- 
mamas per plonas sieneles. LU0NAI ŽUVO ANT 
Kada męs traukiame orą į sa-, minti
ve, tos pusliukės (alviolis); MENŲ,
pilnai prisipildo. Juo dau- Vakarinėj Francuzijoj 
giau jų arba juo didesnes vienoj vietoj francuzai nie-į 
jos, tuo lengviau kvėpuot, i kad neturėjo ramumo. Tri-' 
nes visada kraujas gauna jų sąvaičių bėgije šita pozi-l 
oksigeno. Pneumonija yra cįja keliolika kartų perėjo1 
liga, kunoj tos pusliukės su- iš vienų rankų į kitas. Kieki 

x j • •• siploja ir oras negali įeit, svkiu francuzai vokiečius iš:
Dlp didelis tp pus- tįna- gmušė> vokiečiai vi-
liukiy skaitlius susiploja, i suomet sugrįždavo su didės- 
kunui oksigeno neužtenka ir1 - - - • • --
žmogus turi mirti. Aišku 
kodėl ligonis tankiai kvė-

kiti vyčiai — socijalistų mi- 
į ringą. Taigi jie tuomet per- 
! stato musų priešą ir mes ta
da einam ant jų, kaip vokie- 
tys ant prancūzo. Ir prasi-

■ deda vaina.
, — Su kokiu tikslu jus tai
darot, tėve?

— Su kokiu tikslu? O ar 
' tu neskaitei "Draugo" ir 
"Lietuvos”?

— Ar tenai jūsų tikslai* 
aiškinami?

— Ne: bet tenai tilpo at
sišaukimas Lietuvos veikė
jų, kad sušaukti Londone 
lietuvių suvažiavimą. Tan 

i suvažiaviman kviečiamas ir 
1 vyčių organizatorius Gab- j 
rys.

— Na, tai kas iš to?
— Mes, vaike, tikimės, 

kad šitas suvažiavimas iš
prašys iš šviesiausio musų 
ciesoriaus Mikalojaus Lie
tuvai liuosybės.

— Bet ką tas turi bendro 
su jūsų "manevrais”?

— Kaipgi neturės! Šitam 
suvažiavime nebus nė vieno 
sosijalisto, vien tik kunigai, 
kurie dėl visa-ko kviečia da 
ir vieną-kitą tautiečių. Tai
gi jei mums pasiseks be soci
jalistų išgaut Lietuvai auto-

Ii

i

I

I
I

•
iI
i

I

listus galėsim iš Lietuvos iš- 
vyt. Žinoma, jie nepasiduos. 
Jie sakys prakalbas, norės 
patraukti žmones savo pu
sėn. Tuomet, vaike, Lietu
vos vyčiams ir reikės sunau
doti savo mokslą, kuri mes 
dabar igijam per savo mane- 
brus. Ar dabar tu supran
ti, kame musų manebrų tik
slas?

— Vadinas, jus mokinatės 
socijalistų kalbėtojus muš
ti?

— Šiur, Maike.
—O jeigu jūsų tas suva

žiavimas Londone nieko ne
padarys, tai ir jūsų "moks
las’’ nueis niekais.

—Tuomet mes važiuosi
me ant vainos prūsoko mu
šti. Aš jau rašiau j Šiaulius 
prošeniją glavnokomandu- 
juščiamu rusų vaisko, kad

! žiuot ant vainos, ale ligšiol 
da negavau atsakymo. Gal 
būt, kad negerai adresas bu
vo uždėtas. Aš parašiau: 
Jevo Visokoblagorodijai, b 
gal reikia kitaip. Todėl da
bar liepiant Gabriui, kaipo 
tarptautiškam advokatui, 
kad jis parašytų taip, 
kaip zakonai reikalauja ir 
nusiųstų per savo informa
cijos biurą pačiam carui pra
šėm je. Tu matysi, vaike, 
kaip lietuviškas vaiskas pa-

tai perstato socijalistų kai- kels lietuvių tautos vardą. 
i__ i "-~— ibėtoją, o susirinkę a

ajS&HE

Ir tu matysi, kad man, kaipo

Į

PRAEITIES ŠEŠĖLIS.
Kur žaliuoja žaliumynai 
Senų giriu Lietuvos,
Kur marguoja margumynai 
Augštų kalnų Dauguvos;

Ten grintelė samanota, 
Po jos stogu aš gimiau, 
Ten upelė vinguriuota, 
Joj žirgelį aš plukdžiau.

Tenai augau ir viešėjau, 
Pas savuosius tėvelius,
Ten mažytis vaikštinėjau 
Po gimtuosius laukelius.

Kur miškuose plinta aidas, 
Paukštužėlių čiulbančių, 
Kur jaunimo dainų gaidos 
Jieško širdžių mylinčių.

Ten praėjo kūdikystė 
Nepalikusi žymės, 
Sieloj mano išsivystė— 
Skausmo balsas, be vilties.

J Motuzas. : 
I

VI-

; nėmis spėkomis ir išvaryda- 
i vo f rančųžus vėl. Spalių 21 
d. francuzai paėmė tą pozi-

Vokiečių 2,500,000
Rusų 2,000,000
Francuzų 1,500,000
Austrų 1,000,000
Serbų 400,000
Belgų 300,000
Anglų 200,000
Juodkalniečių 50,000 i

Svkiu 7,950,000 i
Bėgije 10 sąvaičių iš to

skaičiaus žuvo:
Vokiečių 400,000
Rusų 320,000
Francuzu 240,000
Austrų 160,000
Serbų 64,000 J
Belgų 48.000!
Anglų 32,0001
Juodkalniečių 8,000

Sykiu 1,272,000

GENEROLAS ŽUVO SU

ANGLŲ SKRAIDUOLIS 
PALEISTAS ANT 

DUGNO.
Spalių 16 netoli Škotijos 

pakraščio Šiaurės juroj vo
kiečiai nuskandino dar vie
ną anglų karišką laivą, su- 
kuriuo žuvo veik risi karei
viai ir oficieriai, nes iš 450 
vyrų išsigelbėjo tik 3 oficie
riai ir 49 jurininkai.

Šita žinia anglų visuome-; 
nei buvo kaip perkūno smu-1 
gis iš giedro dangaus. Kuo-j 

i met visa Anglijos viltis re- i 
miasi ant galingo jos laivy
no, tuo tarpu tas laivynas l 
iki šiol da nieko nenuveikė, ' 
o jau pusėtinai nukentėjo.

I Povandeniniai vokiečių lai- 
I vėliai prisiartina visai ne- 
j matomi ir su pagalba bai
sių torpedų skandina Angli
jos milžinus vieną paskui ki
to. Nuskandintas dabar 
skraiduolis ”Hawke” yra 
jau šeštas Anglijos laivas, 
kuris žuvo nuo nematomo 
priešo. Beto, vienas Angli
jos skraiduolis ir du torpedi- POLICIJA_UŽMUŠĖ LIE- 
niai botai žuvo ant minų.

Išsigelbėję ”Hawke” žmo
nės sako, kad visas jų lai
vas buvo išmestas iš vande
nio į orą ir visiškai sudras
kytas. Į 4 minutas jis nus
kendo. Nardomasai vokie
čių laivas, nuskandinęs ”Ha- 
wke”, buvo užpuolęs ir kitą 
anglų skraiduolį, bet šitas 
greitai pabėgo.

RYGA UŽDARYTA MINO
MIS.

Rusų valdžia praneša, kad 
pradėjus vokiečių laivams 
lankyti Baltijos jurą ir sta
tyti tenai minas, ji buvo pri
versta griebties tokių pat 
priemonių — pristatyt Bal
tijos juroj minų. 
Rygos užtakos uždarytos 
jau rusų minomis.

LONDONE AREŠTUOJA
MI TEUTONAI.

Londono policija daro nak
timis kratas vokiečių ir au
strų restoranuose ir areš
tuoja tenai visus svečius. 
Areštuojami net ir tokie vo
kiečiai, kurie buvo jau priė
mę Anglijos pilietystę. An
glijos valdžia bijosi, kad 
tarp tokių vokiečių bei aus
trų nebūtų šnipų.
PORTUGALIJA PADEDA 

SANTALKININKAMS.
Iš atėjusių dabar Ameri

kon Portugalijos dienraščių 
teko sužinoti, kad Portuga
lija išsiuntė 25,000 francu-

i

VISU ŠTABU.
Laike mūšio tarp francu- 

zų ir vokiečių netoli Osten- 
do vokiečių generolas von 
Tripp stovėjo su savo štabu 
ant kalnelio ir tėmijo mūšio 
bėgi. Tuo tarpu nuo jūrių 
11 Anglijos laivų pradėta 
bombarduot vokiečių pozi
cijas. Viena bomba iš ang
lų laivyno nukrito tarp vo
kiškųjų generolų ir išskinė 
visą štabą.

I

1$ AMERIKOS.

. •• i- •* i • i vi. ii autuvai uaunic
puoja: jis negali issyk paimt. ciją jau 20-tu kartu ir išlai- 
ga^i01”0’,.. . i kė ją savo rankose vos tik ;

Dabar kįla klausimas: ko- jq valandų. Atėjo vokie- 
del ,aĮvlob susiploja. Kaip ^įaĮ sustiprinti ir francuzai 
tik i juos patenka pneumo- vėI turėjo pasitraukti. Vo- 
coccus, t. y. pneunomiją gim- užėmę šitą poziciją
dantį bakteriją, tuoj baltieji tuojaus adė jąlfortifi_ 

L-nv* nhoi ciznhinocį _ 1 v

Dabar kįla klausimas: ko- valandų.

kraujo kūneliai skubinasi 
imtis su juo. Kartais bakte-

Atėjo vokie-

Vo-

kuoti. Bet kuomet jie triu-imtis su juo. mariais oaKte- - darvdami apkasus, štai- 
ios gdaairinS' su— su dan-

tuome/reikia daug kraujo I g“™ h^nbaį"s L™*?™*
su jomis muštis. Kraujo 
sriovės bėga per plaučius ir 
pripildo juos. Baltieji kūne
liai veržiasi per alvioli siene
les, kad užpuolus bakterijas. 
Kraujo takai šioj ligoj tiek 
atsidaro, kad net visos jo 
dalįs, bėga laukan. Išbėgęs 
kraujas klenka. Taipgi krau
jo didelis spaudimas ir kle- 
kingumas plaučiuose su
ploja alvioli ir jie negali be- 
išsipust ir priimt orą. Kar
tais žmogus pasveiksta nuo 
pneumonijos, bet jo didesnė 
ar mažesnė plaučių dalis yra 
pralaimėta. Tūli per visą 
amžių taip ir neatsigriebia, 
o tūli ištaiso suplotuosius al
violi giliu sveiko oro kvėpa
vimu per ilgą laiką. Gerai 
tuomet išeit kur į laukus, gi
rią ar;pajurį ir traukti orą į 
save kiek tik galima. Susi; 
plojusie alvioli išsipučia orui

Tai buvo 
minų ekspliozija. Francu- 
zai j 10 valandų prikimšo 
žemę sprogstančiomis me- 
degomis. Žuvo 3 vokiečių 
batalijonai.

VOKIEČIAI GALI UŽIMT 
KANADĄ.

Vokietijos pasiuntinys 
Washingtone išsitarė, kad 
Suvienytos Valstijos nepri
valėtų priešintis vokiečiams, 
jeigu jie atvežę savo kariu- 
menę užimtų Kanadą, kaipo 
Anglijos kolioniją. Tas, sa
ko, nebūtų priešai Monroe 
doktriną (Amerika ameri
kiečiams), nes Kanada siun
čianti savo kariumenę prieš 
Vokietiją.

Taigi iš to jau matyt, kad 
pas vokiečius yra mintis už
imti Kanadą.

TUVĮ.
Iš Rumford, Me., "Kelei

viui” telefonuoja, kad 11 d. 
spalių policija užmušė tenai 
lietuvį, Juozapą Žilių, šeri
fas stūmė jį nuo laiptų taip 
žiauriai, kad jis krito ir 
daugiau j’au neatsikėlė. 
Rumfordo lietuviai šituo at
sitikimu labai sujudinti ir 
nori užvesti bylą.

BAŽNYČIOSE SPROGSTA 
BOMBOS.

Spalių 13 d. New Yorko 
dviejose katalikų bažnyčiose 
sprogo bombos. Šv. Petro 
katedroj ant 5-tos avė. bom
ba sprogo tuoj po pietų, o šv. 
Alfonso bažnyčioj, ant West 

Finų irjBroadway, — vakare. Ka
tedroj tapo sužeistos dvi y- 
patos. Kas bombas padėjo, 
nežinia.
VAGIS ĮSILAUŽĖ POLICI

JOS NUOVADAN.
Narraganset Pier, R. I.— 
Čionai įsilaužė į policijos 

nuovadą vagis ir pavogė au- 
tomobiliaus šiną, kuri buvo 
laikoma kaipo prirodymas 
prieš du vagiliu. Įsilaužęs 
vagis norėjo ir tuos du savo 
sėbrus paliuosuot, bet pats 
pakliuvo belangėm
SUSIKŪLĖ TRAUKINYS.

Syracuse, N. Y.— Perei
tos subatos naktį Lackawa- 
nna traukinys su žmonėmis 
užbėgo ant traukinio su pre
kėmis, atsimušęs nušoko nuo 

zams ir anglams pagalbon, bėgių ir nusirito nuo 15 pė- 
v . ^ , .. . dų augučio pylimo žemyn.*

2 žmonės tapo užmušti, 15 
sužeista.- /

kurie mušasi- Belgijoj su vo
kiečiais. Telegramose apie 
tai nebuvo dar minima.

P. MAŽEIKA NUTEISTAS 
Už VAGYSTĘ.

Waterbury’o saliuninmkas 
eina ant 10 mėnesių 

kalėjimam
Iš Waterbury, Conn., pra

neša mums, kad 13 ir 14 d. 
spalių ten buvo P. Mažeikos 
byla ir jis tapo nuteistas 10 
mėnesių kalėjiman.

Petras Mažeika gerai ži
nomas Waterbury lietuviams 
saliunininkas. Keliatas mė
nesių tam atgal, kaip jau bu
vo savo laiku "Keleivije” ra
šyta, Mažeika buvo sugau
tas vagiant pašarą. Sakoma, 
kad pareidamas iš saliuno 
namo, jis inejo pašarų san- 
delin, pasiėmė arklį su veži
mu. prisikrovė pašaro ir iš
važiavo. Vagystė tapo tuo- 
jaus patėmyta ir konstebe- 
lis Morvvay, apsiginklavęs 

dviem revolveriais ir šautu
vu, pradėjo Mažeiką vytis ir 
šaukti, kad sustotų. Kada 
Mažeika neklausė, konstebe- 
lis šovė du syk. Mažeika 
tuomet nušoko nuo vežimo 
ir leidosi bėgti. Viena kuli- 
pka jam pervėrė koją.

Nors skaudžiai sužeistas, 
tečiaus Mažeika pabėgo. Jį 
suėmė vėliau pas daktarą 

W. Good’ą. Jis buvo teisia
mas tuomet Watertown’e, 
bet ištenai byla likos perduo
ta Litchfield pavieto teis
mui. Mažeika čia prisipaži
no prie kaltės ir tapo nuteis
tas 10-čiai mėnesių Litch
field pavieto kalėjiman.

Mažeikos giminaitis Mo
tiejus Dambrauskas gavo 4 
mėnesius kalėjimo. Jis pa
dėdavo Mažeikai vogti. Ki
tas Mažeikos padėjėjas, Je
ronimas Panulaitis, tapo pa
leistas be bausmės, nes jis 
viską apie tą vagystę teisme 
išpasakojo. Visi trįs katali
kai.
ANT ŠALYGATVIŲ ŽUVO 

137 ŽMONĖS.
Surinkta statistika paro

dė, kad pereitais metais New 
Yorko mieste ant šalygatvių 
dėl jų neparankumo bei iši
rimo, 137 žmonės užsimušė, 
o da daugiau susižeidė.
ant 18Moterų i vy

ras.
Aberdeen miestely, So. Da- 

kotoj, žmonės vaikščioja nu
siminę, kad artinasi jau svie
to pabaiga — pas juos gims
ta beveik tik mergaitės. Ant 
18 mergaičių išpuola tik vie
nas vaikas.
MEKSIKIEČIAI SUŽEIDĖ

5 AMERIKĖČIUS.
Meksikoj vėl šaudosi. Ku- 

lipkos atlekia net Suvienytų 
Valstijų pusėn. Taip perei- 
toj sąvaitėj meksikiečiams 
besišaudant Noco miesteli- 
je, Arizonoj, tapo sužeisti 5 
amerikiečiai, keturi iš jų ka
reiviai.
Lilijana Montvidienė prie 

mirties.
Chicago, III., spalio 14. — 

Loyolos universiteto profe
soriai ir Jeffersono Park li- 
gonbučio daktarai nustebin
ti liko nepaprastai greitu 
pneumonijos išsivystymu 
pas Lilijaną Montvidienę, 
žinomo rašėjo ir kalbėtojo 
žmoną, kuri prieš pietus bu
vo sveika, o po pietų apsirgo 
ir apie 6 vai. vakare radosi 
prie mirties patalo. Speci- 
jalistų spėjama, kad ji var
giai bepasveiks, nes vaistų 
nuo pneumonijos kaipir nė
ra. Lilijana Tačiulauskiutė 
(dabar Montvidienė) buvo 
viena iš pirmųjų ir geriau
sia deklamatorė Mass. val
stijoj nuo pat mažų dienų. 
Daugelyj atsitikimų patar
naudavo lietuvių visuome
nei smuikos griežimu. Pas
taruoju laiku, kada vyras 
pradėjo studijuot mediciną, 
buvo jo geriausia rėmėja. 
Vyras deda visas pajiegas 
jos gyvasties išgelbėjimui ir 
geidžia, kad giminės ir drau
gai kuogreičiausia su juo 
susineštų šiuo adresu:

A. Montvid, 1267 Wa- 
shington Boul., Chicago, IU.



KELEIVIS

Už V EI ZD A NUŽUDYTAS, snieji, kurie arklio neturėjo, 
5 LIETUVIAI AREŠTUO

TI.
Lowell, Mass. — Ameri- 

can Hide & Leather Co. dir
btuvėj tapo nužudytas už- 
veizda Kazimieras Gingras. 
Atėję 6 vai. iš ryto darbinin
kai rado jį mirštantį. Šalia 
jo gulėjo didelis kruvinas 
peilis su nulaužta viršūne ir 
tai-pat kruvinas skustuvas, 
kuių darbininkai vartoja 0- 
doms skusti. Kas jį nužudė, 
nežinia, bet policija suėmė 5 
lietuvius, kurie dirbo tą nak
tį, kada Gingras buvo pa
plautas. Eina tardymas.

nežinojome ant kiek teisin
gas jo pranešimas.

Kovoje puolu^us arklius 
ir kitus naminius gyvulius, 
nusprogusius iš bado, — už
kasa patįs gyventojai. Sa
nitarai neturi laiko, dagi ir 
žemė labai kieta. Žuvusieji 
kareiviai palaidojami miesto 
kapinėse po 20—50 vienoje 
duobėje, vietą kapinėse nu
rodo, kaip apie viską, kas 
reikalinga, rūpinasi išrinkti 
iš vietos gyventojų tvarkda-

veža savo mantelę ant tač- 
kos bei ratelių. Dvarinin
kai ir fabrikantai, žinoma, 
nemano grįžti — jie mat 
prie pinigų.

Galima pasergėt, kad val
džia rūpinas remti daugiaus 
aukštesnį luomą, kaimiečiai 
gi daro visai liūdną įspūdį. 
Visi nešioja medines klum
pes ir batus užsimauna regis 
tik per didžiąsias šventes; 
apdaras labai vargingas. A- 
naiptol, dvaruose didelė pui-1 riai, baltu kaspinu apie ran

kovę apsirišę. ”R. G.”

Pajieškau lietuvių iš Louisiana val
stijos iš Benville apylinkės, Parish 
pavieto, tarp miestų Liberty Hill ir 
Benville, North Louisiana. Meldžiu at
sišaukti su paskuba (45)

K. K.

So. Milwaukee, Wis.

Pajieškau Petro Šileikos. Kaunie
tis, Šiaulių pav, ir vai, Mezdolukų 
kaimo. Meldžiu atsišaukti.

Petras Biliūnas,
P. O. BOX 207 Burdine, Pa.

BOX 514 ,

Pajieškau apsivedimui merginoj ar
ba našlės nuo 20 iki 30 m. senumo. 
Aš esu 30 m. amžiaus. Turiu gerą 
darbą. Atsišaukę su paveikslais, kiek
viena gausit atsakymą , (46)

B. U. P.

3802 Beech str, Indiana Harbor, Ind.

Pajieškau brolių Martyno ir Kajeto 
Graževičių. Pirmiau, rodos, gyveno 
Pennsylvanijos valstijoj. Norėčiau 
su jais susirašyti. Malonėčiau greit 
su jais susižinoti.

Karolis Graževičius,
BOX 187, , Benld, III.

PRANEŠU visiems, Kad apsisaugo- 
tumėt nuo Kazimiero (Charles) 
Adams, kuris prasišalino nuo manęs 
24 Junio, š. m. Girdėjau, kad žadąs 
vesti, todėl apsisaugokite, kad nepra- 
gaišintumėt savo gyvenimo. Jis yra 
vidutinio ūgio, juodų plaukų, su u- 
sais; paeinąs iš Kauno gub, Lanku- 
vos par, Panevėžio pav. Dučių so
džiaus. Kas tokį patėmitų, bukit ma
lonus man pranešti. (44)

Ona Adomaitienė,
12 Alen st, Lawrence, Mass.

3238 So. Halsted sL, Chicago, IB. 
Finansų rašt. — Pranas Sandarga, 

3251 Normai avė., Chicago, uL 

Kasierius — Vincas Puplauskas,

922 — 35th place, Chicago, DL
Susirinkimai atsibuna kas paskati

nę subatą kiekvieno mėnesio, 7:30 
valandą vakare, ” Aušros” avetaiat 
je, po No. 3149 S. Halsted st Meti
nis susirinkimas pripuola sausio mė
nesi j. Bertaniniai: Balandžio ir Spa 

lių mėn. Pusmetinis Liepos mta.

kybė ir patogumai. Spintos 
pilnos šilkinių suknių. Vie
ton kaldrų apsiklojama pū
kų labai lengvomis dukno
mis.

Stalupėnai beveik visi 
sveiki. Gumbinei ir Insru- 
čiui mažai pakenkta. Mū
šiai atsibuvo už miesto. Prie 

viename dvare 
Į kimitetą įėjo šie aP^.40

‘ A.

Pajieškojimai

Jajieškau draugų: Agės Povilaitu- 
kės ir Jono Povilaičio. Girdėjau abu
du gyvena South Bostone, Mass. 
girdėjau, kad Age 
Abudu protestonai. 
gub., Raseinų pav., 
Palėkų kaimo,

Meldžiu atsiliepti arba kas juos ži
no pranešti:
, John A. Turan,
114 North Main str, Brockton, Mass.

l, ir 
išėjusi už vyro. 
Paeina iš Kauno 
Jurbarko miesto,

Pajieškau pažįstamų: Alekso ir An
tano Braslauskų. Kauno jrub., Rasei
nių pav., ir par., Nemaršionių so
džiaus. Taipg-i jieškau Jono Petrai
čio; Kauno gub.. Vilkijos vai., Szu- 
dzių kaimo. Malonėkite pranešti.

K. Daugnora,
701 Riverside str., Waterbury, Conn.

MONTELLO, MASS.
Spalio 19 d., š. m. įvyko vi

suotinas lietuvių ‘.susirinki
mas ir tapo suorganizuotas 
komitetas rinkimui aukų nu- 
kentėjusiems nuo karės Lie- i - 
tuvoj. _ 2
asmenįs: pirmininku 
Čižauskas, raštininku — VI. 
Dubendris ir iždininku — F. 
Šukys. Iždininkas yra po 
kaucija $500,00. Todėl Mon
tello, lietuviai gali drąsiai 
aukaut, nes aukos nežus.

J. V.

čių leitenantų. Tiktai 3 iš
sprukę, o kiti visi likę užmu
šti kovoje. Gyventojai sekė 
mūšį sustoję prie dvaro tvo
ros ir netikėję lig paskutinei 
minutai, kad rusai paims vir 
šų. Pamatę, kad vokiečiai 
traukiasi atgal, puolė ir gy

ventojai sprukti. Turtinge
snieji išvažiavę jau ankš
čiau, pasilikę gi tik tie, ku
riems nebuvo kur važiuoti 

Vežant ir su kuo važiuoti. Vokiečių

Pajieškau partnerio mokančio ge
rai duoną kepti. Aš uždėjau duonos 
kepyklą labai puikioj vietoj, apgyven- 

| toj lietuviais ir lenkais ir galima da- 
j ryti puikų biznį, todėl kad čionai 
' daugiau tokių biznių nesiranda. Tu- 
; riu naują vežimą, puikų arklį ir vis
ką, kas tik yra reikalinga. Norinti 

■ susidėti su manim ir išvieno daryti 
; gerą biznį, malonėkit atsišaukti tuo- 
I jaus. (44)

Antanas Varpickas,
| 56 Oak str., Middleboro, Mass.

Pajieškau apsivedimui merginos tu
rinčios gerokai pinigų ir geroj vetoj 
apsigyvenusios, pas kurią ir aš galie- 
čiau atvažiuoti. Amžiaus gali turė
ti daugiau negu aš, kad tik butų do
ra ir teisybę mylenti. Geistina nesi- 
bijančios civiliško šliubo. Su pirmu 
laišku meldžiu prisiųsti savo paveks- 
lėlį.

PRANEŠU visiems, kad apsisau- 
gotumėt nuo Kazimiero (Charle) 
Adams, kuris prasišalino nuo manęs 
24 Junio, š. m. Girdėjau, kad žadąs 
vesti, todėl apsisaugokite, kad nepra- 
gaišintumėt savo gyvenimo. Jis yra

PARSIDUODA NAMAS IR 

PULRUMIS.

Parduodu namą ant šešių gyveni
mų, kiekvienas gyvenimas turi 3 
kambarius ir virtuvę. Namas randos 
atneša $63 į mėnesį. Namas geroj 
vietoj, karas prieina prie pat namo. 
Taipgi parduodu ir Pulrumi, kuris at
neša gerą pelną. Parduodu iš prie
žasties nesveikatos ir važiuosiu Lie- Į 4503 
tuvon. Pažiūrėti arba dėl platesnių 
žinių kreipkitės pas (46)

P. ČESNULEVIČIUS,

14 Arthur st, Montello, Mass.

DRAUGYST* ŠV. PETRO N* 1 
Tavu of Lake, Chicago, DL

Valdyba.

Pirmininkas — Steponas Morkuaaa, 
1645 W. 47th st, Chicago, OL 

Pagelbininkas — Konstantas IovaiiBa 
4600 S. Paulina st, Chicago, UL

BOX 133
A. Guskis,

Casleton, N.Y i

Pajieškau savo brolio Juozapo Gru
šo, pirmiaus gyveno Chicago, III. Ma
lonės atsiliepti:

John Gros,
130 Grand River, Detroit, Mich.

Pajieškau apsivedimui merginos 
tarp 20 ir 28 metų. Turi būti laisva 
nuo visokių prietarų, mylenti dorą 
gyvenimą ir gera šeimininkė. Atsilie
pdamos prisiųskite savo paveikslėlį.

J. Klimavičius,
1080 Michigan avė, Detroit, Mich.

i
l

EKSPLIOZIJA EKSPRESO 
KARE.

Freeport, Me.— ______________ ____
iš Portlando i Lewistoną laikraščiai skleidę neteisin- 
siuntinius, netoli nuo čia ek- gas žinias, kaip va: buk 
spreso kare, ištiko ekspliozi- prie Stalupėnų rusai nusto
ja.. Karo viduje viskas su- ję daugiau 1000 užmuštais, 
naikinta. 3000 paimta nelaisvėn ir ru-

_ T I sai pabėgę; kad vokiečiai tu.ŽEMeS DREBĖJIMAS. : rį 15 milijonų didelę armiją, 
Reading, Cal.— Pereitoj į kad Petrograde kilus revo- 

sąvaitėj ant Lassen kalno j liucija ir t.t.
vėl buvo vulkano išsiverži- ■ Rusu kareiviai netik nebi- 
mas. Po išsiveržimui prade- . j0> bet įr nesiskundžia ant 

karo sunkenybių ir žaizdų. 
Prieš mūšį jie paduoda viens 
kitam ranką ir atsisveikina. 
Latviai narsiai puola kovon. 
Juos dažnai prisieina sulai
kyti. Jie tuojaus veržiasi 
ant durtuvų.

Dabar miestai išlengvo at
sigauna. Išgąstis perėjo. 
Atsidaro krautuvės, prasi
deda prekyba.

Kur randasi ūkininkas, 
ten nieks nežūsta, rusai nie
ko nepalietę. Musų kariu- 
menei stropiai Įsakyta: be- 
reikalo nei žingsnio ir nesi- 
bastyti po miestą. Kurį pa
gauna sargyba be leidimo, 
tą tuojaus nubaudžia. Bet 
armija didelė, visų neprižiū
rėsi, taigi pasitaiko, kad ki
ti pasiduoda pagundai. Bu* 
vo atsitikimas, kad kareivis 
išmušė langą ir paėmė pirš
tinių porĮ. Bet už tokį prasi
žengimą gręsia mirties bau
smė. Įstatymo peržengi
mai pasitaiko daugiausia Į- 
svaigus. Alkoholio rusų ka- 
riumenei dabar neišduoda
ma nei lašelio. Pasitaiko tik 
kai kur, kad pirmieji būriai 
Įžengdami miestan pagauna 
kokį butelį vyno ir išmauna, 
bet paskui visi alkoholio 
saudiėliai lieka išnaikinami.

Krautuvėse mes už viską 
užmokame skambančiais pi
nigais. Gyventojai užsilai
ko prielankiai ir pasakoja, 
jeigu jie butų žinoję kad 
taip bus — nebūtų bėgę nuo 
musų.

Susiprasti su vietos gy
ventojais galima gerai, jie 
noriai pasakoja daug smul
kmenų, bet kad užvedame 
kalbą apie paėmimą, Berli- 
no, jie kraipo galvas ir kal
bą nukreipia kiton pusėn. 
Stebisi, kad mes mokame 
vokiškai. Abelnai negalima 
pasakyt, kad Prūsų ”bauer’- 
is” (kaimietis) butų kultu- 
ringesnis mūsiškio, bet grei
čiau antraip.

Važiuojant pakely užtinki 
nuluptas karvių odas, o mė
są suvalgyta. Vienok klai
džiojančių aplinkui gyvulė
lių nieks neliečia. Kitas kai
mietis gal dabar ir Įsigyve
na Į gyvulius. Taip, prie 
musų kreipėsi dejuodamas 
kaimietis, kad prapuolė jo 4 
karvės. Mes atidavėm jam 
ton vieton 4 svetimas, nors

Pajieškau Agnės Čelkanytės — Ži- 
laitienės. Paeina iš Kauno gub, ir 
pav., Veliuonos vai, Pakalniškių kai
mo. 4 mėnesiai atgal, girdėjau gy
veno East Angly, Col. Meldžiu jos pa
čios ar ją žinančių duoti žinią. Ga
vau iš Lietuvos laišką su svarbiom 
naujienom. , (45)

Peter Chelkanitv,
64 Walley str, Wallingford, Conn.

Pajieškau savo giminaičių: Antano 
ir Jono Šimkų. Paeina iš Veveržėnų 
miestelio, Kauno gub., Raseinų pav. 
Apie 10 metų gyvena Amerikoj.

Jie patįs ar kas juos žino, malonėkit 
atsiliepti:

Frank Kupris,
VVinscell Mine, Benton, Wis.

u-vidutinio ūgio, juodų plaukų, su 
sais; paeinąs iš Kauno gub, Lanku- 
vos par, Panevėžio pav. Dučių so
džiaus. Kas tokį patėmitų, bukit ma
lonus man pranešti. , (44)

Ona Adomaitienė,
12 Alen st, Laivrence, Mass.

jo smarkiai drebėt žemė.
Bostono majoras Curley 

atsišaukė į nekurias moterų 
organizacijas, kad jos sudė
tų $100,000. Už tuos pini
gus, majoras sako, bus gali
ma parūpinti tūkstančiams 
žmonių darbą. Bostone be
darbių žmonių dabar labai 
daug. Negalėdami gaut dar
bo, žmonės eina vogti. To
dėl, sako majoras, Bostone 
dabar perpildyti kalėjimai. 
Ant Deer Island esą 1,200 
prasikaltėlių. Charles-str. 
kalėjime yra 15 nuošimčių 
kalinių daugiau, negu kada 
nors yra buvę. Ir vis tai dėl 
bedarbės. Butų da pusė 
bėdos, jeigu tik kaliniai ken
tėtų, bet dabar jų šei
mynos badauja. Išalkę ju 
vaikai taipgi yra priversti 
vogti, arba būdami alkani 
rengia dirvą džiovai ir ki
toms ligoms, nuo kurių ken
čia visa draugija.

Bet aukomis visų bedar
bių, ponas majore, nesu- 
šelpsit. Reikia Įvesti ge
resnę tvarką, kad darbinin
kai, pagaminę savo ranko
mis visus turtus, neturėtų 
badauti arba eit kalėjiman.

Pajieškau švogerių: Ulijouo ir Pe
likso Vilčinskų. Kauno gub, Ukmer
gės pav, Debeikių par, Sindrių sodž. 
Pirma gyveno Chicago, III. Dveji me
tai kaip nesižinome.

U. Medišauskiutė-Vilčinskienė, 
215—25 str, Watervliet, N.J.

Pajieškau draugo, kuris paeina iš | 
Rubulių sodos, Kauno gub., Telšių pa
vieto, Kartinos valščiaus ir parapijos, ‘ 
jis pats ar kas jį žino malonės pra- ' 

(46)nešti.
John Grundulis,

Winscell Mine, „ Benton, Wis.

Pajieškau draugo Antano Simana
vičiaus, Suvalkų gub, Vilkaviškio pa
vieto, Bartininkų gmino, Karpiejų 
kaimo. Pirmiau gyveno Illinojaus 
valstijoj, dabar nežinau kur jis ran
dasi, labai mylečia susižinot. Jis pats 
ar kas jį žino, malonės pranešti, už

Pajieškau apsivedimui merginos 
tarp 17 ir 20 metų amžiaus, aš esu 20 
metų. Nereikalauju nė pinigų, nė jo
kių turtų, bile tik butų dora, apsišvie
tusi ir laisvamanė. Dėlei platesnių 
žinių kreipkitės šiuo antrašu:

A. D—us.
E, co, First Inf, Schofield Bks, 

Oahų^ H. T.

FARMOS.
Didžiausioj Lietuvių kolionijoj gali

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

visais padarais. Arti miesto ir gele
žinkelių, kur yra visokių išdirbysčių, 
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 apmokam. 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.

4501 Hermitage avė, Chicago, DL 
Susirinkimai būna kas antra a*< 

dėldienj kiekvieno mėnesio 1 vaL *• 
pietų bažnytinėj svetainėj, Šv. PoUBO 
neprigulmingos parapijos, 4Mt ŠI 
So. Marshfield avė, Chicago, HL

TĖVYNĖS MYLĖTOJŲ Ne. 1 

Town of Lake, Chicago, UL

Tėvynės Mylėtojų Draugystės Ne 1 
ant Town of Lake, Chicago, DL ao* 
sirinkimai atsibuna kiekvieną pina* 
nedėldienį mėnesio 12 vai. dieną, JU 

J. Bieržynskio Salėj, kampas 44 !»
Paulina sts.

Valdyba.

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

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

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

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

Kasierius K. K. Strzyneckis,
4612 S. Ashland avė., Chicago* B. 

Užžiurėtojas org. Mataušas SilkaMft
3446 S. Emerald avė., Chicago* ŪL

Pajieškau savo pusbrolių Jenulai- 
čių Aantano, Vinco ir Baltraus; gir
dėjau gyvena Scranton, Pa., paeina iš 
Suvalkų gub., Mariampolės pav., šun
ėkų gm., Vekerotiškės kaimo. Kas 
juos žino ar jie patįs meldžiu atsiliep- 1 ką busiu labai dėkingas, 
ti: 9 9

Viktorija Žilinskiutė,
629 Driggs avė, Brooklyn, N. Y.

Pajieškau pusbrolio Jono Maželos. 
9 metai gyvena Amerikoj. Kaunietis, 
Zarasų pavieto, Panedėlio par. Gu
delių sodž. Seniau gyveno Chicagoj. 
Labai turiu svarbų reikalą. Meldžiu 
jį patį ar jį žinančius pranešti, bus 
labai ačiū!

"Pranas Šapranauskas,
250 Pine str, Gardner, Mass,

Paiieškau brolio Kazimiero Jasels- 
kio. Kauno gub, Šiaulių pav. Triš
kiu vai. 8 metai kaip Amerikoj; pir
miau gyveno Elizabeth st.,10143, 
Washington Heights, Chicago, III.

Jis pats, ar kas ji žino malonės pra
nešti už ką busiu dėkingas.

-Tosenh Jaselskis,
215 Franklin st. Fumford, Me.

Paiieškau pabėgusio vaikino Vac- 
lavo Juozanavičinus, 19 metu amž.. 5 
nėdų aukščio. laibas, truputi susilin- 
kęs. Jisai pabėgo nuskriaudęs manę 
ir mano draugą. Akis jo rudos, nosis 

ir riesta, nlaukai tamsiai gel
toni ir užpakali kiek apiplyke: žan- 
.’-ai -rausvi ir turi dusuli, tankiai kosa. 
Pabėgo rugsėjo 2 d. Paeina iš Pane
vėžio miocto Kas apie jį ------- -
gaus $5.00. dovanu

Izidorius Danielius.
I 918 W. 33-rd str, Chicago, UI.

praneš 
(45)

Paiieškau savo tėvo Cezarkaus 
Monstavičiaus. Kauno gub., Tvėru pa
rapijos Uždaubutės kaimo. Girdėjome, 
’-ad atvažiavo Amerikon i Chicago. 
TU. prie savo moteries. Aš jo duktė 
Elena Monstavičaitė-Belskienė noriu 
sužinoti kur jis gyvena. Kas pirmas 
p-aneš gaus dovanų $5.00 

Elena Belskienė.
502 Front str., Allentown, Pa.

ar kas jį žino, malonės pranešti,

Juozas Simanavičius,
306 W. Apple avė., Shenandoah, Pa.

Pajieškau savo brolio Damininko 
Vasiliausko, Kauno gub, Raseinių pa
vieto, trįs metai atgal gyveno Scran
ton, Pa. Turiu dėl jojo gerą naujie
ną pasakyti. Jeigu kas jį žino, pra
šome pranešti, arba jis pats tegul at
sišaukia. , ,

Kast. Vasiliauskas,
305 Charles str, Scranton, Pa.

Pajieškau brolio Šmulkščio, Suval
kų gub, Senapilės pav, Balbieriškio 
gmino, kaimo Tartucko Pašlovanti ?) 
apie 15 metų kaip Amerikoj. Prašau 
atsišaukti, arba kas kitas jį žinantis 
praneškite.

Pijušas Šmulkštys, 
1321 Albright avė, Scranton, Pa.

Pajieškau pusbrolio Stanislovo Kir- 
čiaus; paeina iš Kauno gub, Telšių 
pavieto, Ganenavo vals. Kirčių so
dos; apie trylika metų Amerikoj. Jis 
pats ar kas jį žino malonėkit praneš
ti šiuo adresu:

Anthony Paikus, 
Winskell Mine, Benton, Wis.

Pajieškau švogerio Jurgio Zamaro. 
Suvalkų gub„ Mariampolės pav., Pa- 
konių gm., Pilvinių kaimo. 6 metai 
atgal gyveno Pittston, Pa. Taipgi 
pajieškau dėdės antano Barštis. Pa- 
konių gmino, Gogų kaimo. Meldžiu 
jų pačių ar juos žinančių pranešti. 
, Martynas Skripkunas,
109 School st., Ex. Bor., Pittston, Pa.

Pajieškau draugo Juozo Juščiaus. 
Antri metai Amerikoj. Kaunietis, 
Raseinių pav, Batakių par, Rikiškių 
kaimo. Turiu labai svarbų reikalą. 
Meldžiu jį patį ar jį pažįstančius at
siliepti.

Juozas Truskauskis,
6 So. Bover str, Shenandoah, Pa.

STOUGHTON1EČIAMS GERA 

NAUJIENA.

Šiomis dienomis Stoughtone atsida
rė lietuviška berbemė. Skuta švelniai, 
kerpa dailiai ir pigiai. Britvas paga- 
landa aštriai ir naujas pigiai pardavi
nėja. Adresas: (46)

K. VALENTUKEVIČIUS. 

20 Sumina- str, Stoughton, Mass.
•»

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 gatvių o---- aa =A

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, UL

LIET. PASILINKS.-DRAUGIKAD 

KLIUBAS. 

Indiana Harbor, Ind.

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

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

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

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

Turtų rašt— Pranas Budis, 
Room 22 Palace Hotd,

Maršalka — Konstantinas BalttnRk 
3525 Deodar st, Indiana Harbor, !■&

Susirinkimai atsibuna nedėlkaalg 

po 15-to kožną mėnesį 1-mą vaitai* 
po pieų, Tony Mikalocz salėja* 

2112 137th st, Indiana Harbor, laA

601

Sąvaitėj $1.00 ir $1.50. (45)
A. E. VILKAUSKAS,

S. Paca st, Baltimore, Md.

C. & P. ’Phone: South 1411.

Jieškau darbo bučernej arba gro- 
semėj. 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.

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, Maso.

IALAIMINTOS LIETUVOS DB-' 

Chicago, DL 

Valdyba.

Prezidenas — Ed. Čepulis, 

2030 S. Peoria st, Chicago. I 

Prezid. pagelb. — A TamkeviČMt 

1916 Canalport avė. 

Protokolų rašt. — K. M 

1616 So. Halsted st, Chi 

Finansų raštininkas — J. Sykai* 

5047 W. 32 st. Cicero* 

Kasierius — L. Kaspar, 

3131 So. Wentworth av, Chicago* 

Organizaorisu — A Tamkevičia, 

1916 Canalport avė, Chicago*

GERA NAUJIENA.

Kas atsiųs dėl mus adresus 
pažįstamų, tam siunčiam puikų 
žentą.

EUROPA BOOK CO.

57 Dey str, New York, N. Y.

savo 
pre- 
(46)

PARSIDUODA BARBERNĖ

Senai apgyventoje lietuvių ir lenkų 
vietoj, parsiduoda labai pigiai iš prie
žasties ligos. (45)
4538 So. Hcnore st, Chicago, III. 

Phone: Yards 3803.
AR ESI KRIAUČIUS?

Ar moki angliškai, lietuviškai it 
lenkiškai kalbėt. Jeigu taip, tai eik 
į savo biznį. Kriaučių štoras parsi
duoda geriausioj vietoj, tarp lenkų 
ir lietuvių apgyventa. 'Savininkas 
turi išvažiuoti. Parduoda pigiai.

Atsišaukit pas štorniką (44)
PETRĄ BARTKEVIČIŲ

877 Cambridge st, E. Cambridge, 

Mass.

LIETUVIŲ DRAUGIJOS, 
KURIOS TURI 

"KELEIVĮ” Už ORGANU
LIETUV. MOKSLO DRAUGYST* 

Pitsburgh, Pa.

LIET. NEPRIGULM. KLUBAS. 

Chicago, I1L

Prezidentas — Jonas Vainauskas, 

3239 S. Halsted st, Chicago, DL 

Prezid. pagelb.— Jonas Šimbelis, 

3253 S. Halsted st, Chicago, UL 

Prot. rašt. — P. Keniutis,

TAUT. LIET. DR-ST* ŠVIRBOO 
ŽVAIGŽDĖ No. 1.

Town of lakė, Chicago, DL
Susirinkimai atsibuna kiekyj—R 

antrą nedėldienį mėnesio Ciprijtat 
Zotorskio Salėj, 4512 S. Wooa MB>

Valdyba.

Prezidentas — Augustas Barčtta* 

5235 Bishop st., Chicago* "K 

Vice-prez.— Jonas WasilkewicM* 

4342 Paulina st, Chicago*DL 

Organo užžiurėtojas — Protok. 

tininkas Vlad. Szarka, _

4508 S. Wood st, 

Kasierius — Kaz. K. S 

4612 S. Ashland avė.

Turtų rašt — And. Giedrinta, 

4541 S. Hermitage ava, Chicaga*

Apturite nusipirk; gražiu su daugeliu gnžlg pmlkski 1

KNYGĄ?

| ‘‘Keleivio” skaitytojus.

Pajieškau pusbrolio Gasparo Tič- 
kino, Kauno gub, Panevėžio pav, 
Bernatonių kaimo. Meldžiu atsišaukti: 

Kazimieras Tičkunas, 
1109 Madison str, , Gary, Ind.

Vienintelis savo rūšies 64 puslapių 
Iliustruotas mėnesinis Lietai! laikraštis.

Jame dedama geriausi moks
liniai straipsniai ir geriausios apysakos.

Kalba gryna, graži ir supran
tama. Jei nori smagiai ir naudingai lai

ką praleisti skaityk Jaunąją Lietuvą.

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

Karo'vaizdai frnsi| Lie-

Nuo Eidkunų beveik nie
ko nebeliko. Viskas sušau
dyta arba sudeginta. Krau
tuvių prekės išbarstytos 
griuvėsiuose. Stoty įtaisyta 
Raudonojo Kryžiaus lazare
tas. Prie rubežiaus gelžke- 
lis sunaikintas, toliaus tebė
ra neliestas. Vokiečių gelž- 
kelio linija siauresnė, bėgės 
reikia pertaisyti.

Gumbinėje paliktas tik 
vienas vokiečių traukinys, 
kuriuo dabar naudojasi ru
sai. Gelžkeliečiai kareiviai 
uoliai dirba prie gelžkelio 
pataisymo.
Išpradžios miestuose ir ant 

laukų žmonių nebuvo galima 
matyt, apylinkė išrodė kaip 
išmirus. Bet dabar gyven
tojai po truputį pradeda grį
žti. Kaimietis sukrovęs vi
są savo šeimyna ant plačių 
ratų ir reikalaingiausius 
daiktus, važiuoja atgal už 
kokių 30-50 verstų. Biedne-

Pajieškau apsivedimui vaikino arba 
našlio nuo 30 iki 40 metų amžiaus. Aš 
esu 23 metų ir įsigyvenusi. Gerai bu
tų, kad vaikinas rastųsi laisvu pažiū
ru ir nesibijotų civiliško šlubo taipgi 
kad turėtų nors kiek pinigų. Plates- 
nų žinių dėlei, kreipkitės per laišką 
įdėdami savo paveikslą, o kiekvienas 
gausit atsakymą:

Petronė Knukštaitė,
82 Fayete str, Philipsburg, N.J.

Pajieškau draugų Alfonso Var
niuko ir Augusto Klimo, paeina iš 
Biržų miestelio, Kauno gub. Mel
džiu atsišaukti.

Petras Ramašauskas,
89 B str, So. Boston, Mas.

Pajieškau kaiminkos Petronėlės 
Krušinckiutės; girdėjau šieiuet atva
žiavo Amerikon. Paeina iš Suvalkų 
gub, Sasnavos parap, Novasadų kai
mo. Kas apie ją žino, meldžiu pri
siųsti jos adresą, ar ji pati malonės 
atsišaukti. (44)

Juozas Kalinauskas,
S. E. Stove Farm, Grafton, Mass.

REIKALINGOS moters ir mergi
nos dirbt guminius čebatus. Moka
ma alga ir besimokinančioms. Ypa
tingai mokančios dirbt guminius če
batus, čeverykus ir liumberiams. 
Darbas sveikas, švarus ant visados, 
alga gera. Mokėt angliškai nereika
linga, nes mes turim daug lietuvių 
darbininkų. Musų didžiausia ir ge
riausiai įtaisyta faktorė sviete. (?) 

THE B. F. GOODRICH CO.

AKRON, OHIO.

Jeifadane, 
tai skubėk!
Vijosi liaososa
Yiiaatae

Gerbiamieji:— Kurių pre
numerata pasibaigė malonė
kite atnaujinti, nes sulyg 

i krasos taisyklių priversti 
. busim sulaikyt. Taipgi mel- 
1 džiame ir savo draugus pa- 
kalbint užsirašyti "Keleivį” 
kaipo tikrai darbininkišką 

1 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.

”Kel.” Administracija. 
Su pagarba,

i / /

Jaunoji* 
Lietuva

Užsisakyk tuojaus:

JAUNOJI LIETUVA”
4611 S, Pauliu St. Chicaga, III.

T« tii driBĮis Dus gerinsią, 
Atiis. kd bui lidaiaislt, 

skaisR, daili* niatą 
Pakils Rintis netikėta, 
Atgiis mas, Taiki, kovoti, 
Roik tik kartais pasvajoti.
Graži, didelė, arti pustrečio šimto 
puslapių, su paveikslais, eilių knyga: ■

Ta pati knyga gražiais kietais d*| 
audeklo, auksuotais apdarais:

Gaunama

“KELEIVIO” KNYGYNE
28 Broadwavf So. Boston, Mass.
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NAUJAS ADKKSASi

Pavardė ir .arda*.

-

SBNAS adresas:
Pavardė ir vardas.

“Amerikos Lietuvis”

1

i j

Dr. B. 6. WERHIGK
LIETUVIŠKAS D-RAS

Gydo visokias vyrų, moterų Ir 
vaikų ligas; net ir chroniškas ligas.

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

Telefonas,

259 Harncm si , Besti o,

M. Gaili van Co.

DTl^NTV A T ^a^ar madoj, bet Kas iš tų r IK H Ik Al ga^tenai nėra

SKAITYTOJŲ ATIDAI
Ma nydami adresą. praneškit redakcijai per atvirutę, pasilaikydami 

žemiau* nurodytos forme*. Jeigu kuriem* per atvirutę neparanku pripil- 
dykit tą blanką ir prisiųskit redakcijai. Adrsesą mainyami gatve* vardą pa- 
rašykit'raide į raidę taip, kaip užrašyta ant los gatvės kampo, tad* išveng- 
sim daug nesmagumų ir patį* gausite visada laikraštį.

PERMAINAU ADRESĄ

Ji

I

“ M A U J I E N 0 S

r i i i t v i s

Uetariszkas D-ras M. Ziselim
7 Parmeater St
Boston, Mas*.

Visokias ligas gy
dau pasekmingia- 

. usiai. Ateikit ne
šiok pas mane 1

: trepais į 
neikit į 

. mano d
i tos arba telefoną 
. duok o aš atesiu.

Ofiso valandos
Nuo 9 iki 11 ryte 
nuo 1 iki 2 ir 6 iki 
8 vakare. Telephone 1967—3 Richmoo*
H*Z39o puouiųotjj auoųdaiaj, -ajBjpsA g 
Gyv. 155 Chestnut str., Chelsea Park

KUNIGO "DŪŠIA
ieną šiltą, šviesią, vasa

ros naktį, teko eiti pro šalį 
vienos klebonijų, Lietuvoje. 
Buvo birželio mėnuo; pats 
gražiausis pavasario laikas. 
Oras tylus, tik retkarčiais 
Švelnutis vėjalis išlengvo 
judino žydinčių sodnų me
džiu lapelius. Tiktai mėnu
lis išlėto ritosi per dangaus 
skliautą, kada-ne-kada už
bėgdamas už mažų, šėmų, 
debesėlių ir tuoj vėla išplau- 

nušvies- 
klebonijos 

Kur 
girdėti 

savo
tary-

toj naktį. Mano numylėtoji 
dūšele, tu, juk, gerai žinai, 
kad aš be tavęs negaliu pa
sauly gyventi.’’ Dūšia pasis
tojo pirštų galais ant pama
to, pliaukštelėjo keletą kar
štu bučkių ir pasileido teki

na bėgt. Neužilgo ji prany
ko man iš akių — nukeliavo1 
i dangų.

Ilgai rymojau aš ant j 
tvoros. Aš pykau ant sa-i 
vęs . kodėl aš ne klebonas! 
Kodėlgi ir aš negaliu turėt 
dūšios! Piktas, susierzi
nęs nuėjau savo keliu. Bet 
nuo šio laiko žinau, kodėl j 
kunigai skelbia, buk žmogus i 
turis dusią: jie turėdami ją 
mano, kad ir visi žmonės ją 
turi. J.A.I).

žemaitis. 
Žemaiti, kukuti, 
Ko nekukuoji? 
Ką biesą kukuosi. 
Kad valgyt noriu. 
Eik kukuti 
Kurk ugnį. 
Kaisk katilėli; 
Pilk pupų. 
Pilk žirnių. 
Virk šiupinėli. 
Paėdęs, paspringęs 
Tada kukuoki.

Gal pažint.
Gal pažint,
Gal pažint.
Kurs yra ženotas:
Susirietęs,
Susitraukęs,
Kaip ožvs kuprotas.

"Aušr.”
Vokietijos kaizeris sako:! 

”Karė tai pragaras!” Tečiau 
pats veda tūkstančius pra
garan sakydamas: ”Su Die
vo pagalba mes atsidursime sparnų!...

— Žinai ką. aš geriau no- 
’ rėčiau automobiliuj. M. V.

kdamas iš po jų ir 
damas balkšvas 
langų langenyčias. 
tai netoli, gojalv, 
lakštingalos daina, 
švelniu skambėjimu, 
tum. liūliuojanti gamtą.

Tokią tai naktį man prisė
jo praleisti kelionėje. Visų 
tos nakties godelių ir ispu- slyvų 
džių negalima išreikšti, jie 
labai gilus.. Aš pasakysiu, 
tik svarbiausią tos nakties 
prietiki, ką aš tą naktį ma
čiau. Aš mačiau ”dušią”. 
Jus. žinoma, visi laisvama
niai. bedieviai, kurie papra
tę netikėti Į bažnyčios šven
tos prisakymus, žinau, mane 
tuoj suniekinsite ir man ne
tikėsite. -Jus sakysite, kad 
tai buvo merga. Ale-gi aš 
sakau, kad ne. tai buvo tik
rai ”dušia”; ne laisvamanio, 
ar kokio bedievio ciciliko, 
bet šventa, grynai krikščio
niška dūšelė, keliaujanti iš 
žemiško rojaus i dangų, tai 
buvo — kunigo dūšia.

Gal būt ta naktis buvo nuo 
paties Visagalio paskirta 
dūšelių kelionei, ar gal mane 
Dievo galybė buvo dvasia 
šventa pastiprinusi, kad ma
no ”griešnos” akis galėjo 
matyti Dievo sutvėrimą, ku
rį jis žmogui Įpūtė, kaip ir 
per kur Įpūtė, tą tik mokyti 
kunigai žino, aš nesu moky
tas, tai Dievo galybės nega
liu nė išaiškinti, bet užtenka 
man to. kad mano ”grieš- 
nos” akis tą nakt praregėjo.

Kada aš nuilsęs po dienos 
kelionei eidamas pro savo 
miestelio kleboniją, kuri sto
vėjo netoli rinkos, atsisėdęs 
ant tvoros, priešais p&t kle
bonijos langus, prie kurios 
šventadieny mužikai riša 
arklius, buvau bepradedąs 
miego apimtas snausti, iš
girdau staiga klebonijos 
lango girgždėjimą, net šir
dis man smarkiau suplakė, 
maniau, kad musų klebonė
lį vagis nori apvogti per 
langą ir jau buvau bešau
kiąs pagalbą, bet kada gerai 
mėnuliui šviečiant Įsižiūrė
jau. — nusiraminau. Lange 
pasirodė balta nuo galvos i- 
ki kojų esybė, nuogu kaklu 
ir palaidais plaukais, išpra- 
džių maniau, kad prie ”du- 
chaunos asabos” angelas’ 
sargas buvo atsilankęs, bet 
kada toji balta esybė nužen
gė ir atsistojo prie lango, 
lange pasirodė, kita juoda, 
stora esybė, maniau, kad tai 
”nečysta” dvasia ir akis iš
tempęs ėmiau žiūrėti, ar ne
įžiūrėsiu ragų ir vuodegos, 
bet bežiūrėdamas persitik
rinau. kad tai ne pikta dva
sia. bet musų klebonas Myli- 
bobas. Man tuoj dingt i gal
vą mislis, ta baltoji esvbė tai 
ne kas daugiau, tai kunigo 
dūšia ir mano neapsirikta. 
Neužilgo pasigirdo balsas: 
”Brangi mano dušyte, neuž
miršk. aplankyk mane ir rv-

dugne.”
Amerikos kapitalistu lai

kraščiai džiaugiasi, kad Eu
ropos karas Amerikai atne
šiąs daug pelno, vsigi dar
bininkai galėsią pilvas am 
kartės padžiauti.

K. Paznckas.

Geriausis laikas skinti 
daržoves.

Mokykloj mokytojas pa
klausė mokinių: "Koks ge

rinimui dar- 
obuolių. kriaušių ir 

Tuojaus pakila 
mokinis ir sušunka:

riausis laika
žoviu:

vienas
"Aš žinau, ponas mokyto

jau. Geriausia vaisius skin
ti. kai daržininkas miega ir 
šunis nemato ir neloja!’’ 

M.

Skebas.
Kilus Kolorados kasyklo

se streikui, savininkai parsi
gabeno skebus. Skebai ne
mokėdami sprogdini anglį 
nuolatos padaro ekspliozi-
jas, kurios daugybę skebų , 
sužeidžia. Vienam skebui I 
laike ekspliozijos nutraukė! 
rankas, nunešė pusę nosies, 
išmušė aki ir nugnybo pusę i

I
■

JoomoMoooeeiGiem^
J. ANDRIUŠIS

Geriausi* lie-į j 
luvys ;j

Fotografistas
Traukiu pa- įi

veikslus z r a- ‘ >
žiai ir pigiai •1

nežiūrint skir- š ;
tumo oro. Ant į 5
kiekvieno tu- Į;
žino paveikslų į;

< Į pridedant DOVANŲ vieną didelį/ 
■; Esant reikalui einam fotografuoti į ; ;
į .'namus. Paveikslai artistiški! ii

J. ANDRIUŠIS |
: > 453 Broadnay, So Boston. Mass. < >

IX i'-'T - iv/'-. T fxxT\. Ts, yT\/ "

Užl*ikw geriausį

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

ko Cigarus.
Meldžiame užeiti o visados rasite

; gražų patarnavimą.

362 2nd st., Si. Bestu.j

Poezija prozoj.
—Eikime brangioji, 

binkimės namo, ant meilės

J. M. Isevičiui.— Jeigu
draugas, ištiesų tebesate to- 
kis jaunas, tai patariant la- 
vinties, gal ir išeis kas nors, 
nes jausmo eilėse nestinga. 
"Poetų eilės’’, pataisę patal
pinsime. "Ruduo’’ spauzdi- 
nimui skystas. Reikia ne
tik ritmas daboti, bet steng- 
ties. kad ir mintis butų kuo- 
aiškiausia. Kadir paskutinė
se. sveiko, eilėse, aprašinėja
mas ruduo ir vietoj piešti 
tikrus gamtos vaizdus, iš 
gamtos tik pasityčiojama: 
"Krankė varnai pasipūtę, 
šakas medžių skynė.
Draskė stogus, šiaudus ne

šė—
Lizdus savo pynė.”
Juk rudeny joks paukštis 

lizdų nekrauna, be to var
nai ir pavasary šiaudų nuo 
stogų į savo lizdus neneša. 
Čia jau išeina tas pats, kaip 
kad vienas eiliakalis. poetas, 

j buvo šiaip gamtą aprašęs: 
"Gaidžiai loja. 
Šunis gieda, 
žvirbliai malkas kapoja 
Šarkos striktus daboja.'
Vyčiu pateptajam.— 

s paodu-!s-vk! netilps.
Skebai praeidami me-| Jur. Mazuraičiui.— ”Ver- 

j ksmas sužeisto kareivio” 
silpnai parašytas. Sunaudo
ti negalime.

ausies.
Vėliau skebai parengė pi

kniką. kuriame sėdėjo ir la
sai apgenėtas skebas, pasi
kabinęs ant krutinės 
ką. 
tė jam po 1c.

Aš eidamas pro šąli Įme
čiau jam Sl.OO.bet skebas 
netikėdamas savo akim sa
ko: ”Prieteliau, gal tai klai
dą padarei?" Aš sakau ne 
esu skebas — klaidų neda
rau. Jis vėl sako: ”Aš ma-

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

Pasarga: Kiekviena* “Keleivio” skaitytojas gali iinot kada prenumerata 
už laikraštį pasibaigė tėroijarit ant adreso raudelio sklypelio, kur gale skai
tytojo pavardės yra numeriai. Ant keno adreso Movi numeriai 42-4, reiškia, 
kad pasibaigia su laikraščio No.42 1914 m. Kurių pavardės gale Movi 35-4, 
tųpenumerata t sibaigė *u lailr. No.35 ir turi atnaujint ar paprašyt redak
cijos. kad nesulaikytų. Taigi gerbiamieji skaitytojai, atkreipkit atidą ant 
šitų nurodymų ir matydami savo prenumetatj išsibaigusia tuoj atsiliepkite.

Su pagarba “KELEIVIO” Ada inlstracija.

Užsirašykite
LIETUVIAI

K. 15

IS41 S. Halsted St., Chicago, IIL
------- už “NAUJIENAS”----------

metus ir meldžiu jas siųsti šiuo adresu:

sku-

EXTRA

NORI. KAD MYLĖTŲ 
MERGINA?

Jeigu nori, tad pasipirk

Šiuomi prisiunčiu S

Pirmą Lietuvių Dienraštį 
“NAUJIENOS” 

Kuris jau eina 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 
vpatos ir darymui pašalinio biznio.

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

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

Išpildyt šitą blanką ir prisiųsk kartu su pinigais.

Pranešu visiems, kad aš važiuoju 
į kitus miestus palaidot numirėlius ir 
nė 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 j vietą pigiau, negu kiti.

S. BARACEVIčIA,
258 Broadway, ... So. Boston, Mass. 

Telephone: So. Boston 839-J.

KONCERTINIS 
TOURNEE.

Mikas Petrauskas, iš 15 die
nos lapkričio, §. m. pasirengė 

.. Kas pano
rėtu parengt koncertą, tegul su- 
sižino su M. Petrausku.

Adresas: 5 Thomas Park, 
SO. BOSTON. MASS.

. . ... ...........u. m.tau. kad tamsta umjistas, o j duoti eiIe koncertų. 
as atėjau skebauti ant jus. • 
bet skebai man po lc. teduo-' 
da. o tamsta davei doleri.” 
Doleri, kuri tau daviau tai 
vienatinis mano doleris, bet 
kad tu esi pirmutinis skebas 
ir aš matau, atsakančiai esi 
apgenėtas, tai aš ir paskuti
ni doleri atidaviau...

K. Paznokas.

NESIŲSK PININGŲ! Didžiausis pasiulijimas istorijoj. Tai yra negirdes 
a proga ant svieto. Idant supažindint žmonės su musų geležinkelių laikrodėliai, 
r kitais tavorais, męs pasiųsim tą elegantišką, puikiai išgraviruotą laikioiėlį 

vyro arba moters, su akmenuotais* viduriais, už S5 S5, ir pridčsim 7*šuvių nike- 
iuotą revorverj, baksą Havonos cigarų, peili, 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 vardą ir 
adresą o męs pasiųsim viską ant pažiūrėjimo ir prabos. Jei patiks, užmokėk agen
tui $5*. 85 ir kaštus prisiuntimo. Rašvk šiandien. (45)

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

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

“DAKTARAS”
parodo, kaip 
nuo ligą, apsi
saugoti.

. -JNYGOJ "DAKTARAS" n«t* 
pau..—aa kaip ir kur nno visokių ligų gersi 
išsigydyti, bet taip-pat labai gražiai, kaip 
tikras tėvas pamokina ir kaip nuo visokių li
gų apsisaugoti.

KNYGOJ “KAKTARAS" labai dang ap
rašo apie vyrų ir moterų dorą bei morališką 
lytišką gyvenimą ir aiškiai, atvirai taip išdėa- 
tinija.jog kitose knygose to visko negali at
rasti. Šita knyga kiekvienam užaugusiam 
vyrai ir moterei labai reikalinga turėti, ka* 
žinoti kaip ir ką daryti, seniems ir jauniem. 
ir kaip laimingai gyventi. Čion viską negali
ma aprašyti, bet tik perskaičius knygą atra
site.

ŠITA KNYGA illinstraota puikiais mo<>- 
liškais paveikslais ir apie žmogaus kūno sa- 
bodavojimą sn visokiomis paslaptybėm.* 
užaugusiems žmonėms tinkama.

YPATINGAI serganti, nusilpnėję, sukliu
rę. pasigadinę per jaunystės klaidas ir vargi
nami visokiomis, kaip paprastomis šviežio
mis teip užsisenėjnsiomis ligomis, šitoje kny
goje atrasite tikrą rodą.

JEI sergi ant kokios nors ligos, tai pirtrisa 
ne kaip kreipsies prie kokio nors gydytojau, 
arba vartosi liekarstas. reikia perskaityt kny
gą "Daktaras*!, nes didelės daugybės žmonių, 
kurie tik perskaitė šitą knygą, išsigydė.

TODĖL, kad ta knyga dėl labo visuome
nės išduota, tai kiekvienas ją apturės VISAI 
DOVANAI, kuris tik atsiųs keletą štampų aš 
prisinntizD^.

REIKALAUK DAR ŠIANDIE, iškerpa*? 
apgarsinimą ir adresuok teip:

The Philadelphia M. Ciinic, 
1117 Walnut st., 

PHILADELPHIA, PA
TEMYKIT VYRAI IR MOTERĮS! Kad 

sergi, jautiesi kokį nors nesveikumą ir reik* 
lanji geros, teisingos pagelbos, kad trumpam 
laike galėtum išsigydyt, tai atsišaukie pri* 
Profesionališko Daktaro, Ph- M. Klinikos 
lietuviškoj kalboj. Rašyk arba ateik.

OFISO VALANDOS KASDIEN noolU > 
ryto iki 4 po pietų. Nedėlioj iki 3, O atara* 
k. ir pčtayčio j vakare ano 6 ihi 8.

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- 
iirbtų kendžių.

K. ŠIDLAUSKAS
Generališkas agentas Bostonui

266 Broadway,
L So. Boston, Mass. J

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

pasiskaitymų. Išeina ketvirtadieniais Worcester, Mass.
Kaina metams tik $1.50, pusei metų 75 centai.

Vieną nummarį pažiūrėti sųnčiame už dyką. 
RAŠANT MELDŽIAME PADUOTI AIŠKIUS ADRESUS.

!

LEIDES IR VYRAI—KYP KVAIT!

DYKAI! DYKAI! DYKAI!

i

DŽ1AN BAMBOS SPYCIAI

Pašte. ■
— Laiškas yra per sun

kus. reikia prilipinti dar vie
ną krasaženkli.

— Bet, juk tai bus dar 
sunkesnis M. V.

Ei, Vyrai. risi pa=

YUDEIKOI
Ji* užlaiko gerą Restauraciją, vi 
šokio* ru?te» Alaus. Degtinės. 

vyno ir Cigarų,
Pr e’nacniausia ir parankiausia 

vieta lietuviams.
304 firsadvay Ir 259 D strtih. 

SO. BOSTON, MASS.

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

Iš priežasties karės, mes turime labai pigaus tavoro, Įvairių daiktų 
subankrutijusios vokiečių firmos, kuriuos atiduodame veik dykai. 8 
skirais daiktais gali naudotis vyrai, moterįs ir vaikai. Štai jie:

1) Retežėlis. 2) Leketukai. 3) Peilis, 4) Fontaininė plunksna, 5) Bri- 
tva. 6) Budininkas laikrodis, 7) Žiedai. 8) 32 kalibrų 7 šūvių revolveris.

Jeigu nori turėti 14 karato Gold Filled laikrodėlį, gvarantuotą ant 20 
metų, ar kitą kokį viršminėtą daiktą pusdykiai — iškirpk šį apgarsinimą 
ir įdėjęs 25c. stampomis pasiųsk mums, o mes pasiųsime, tamistai reika
laujamą daiktą, o pinigus užmokėsite, kuomet priimsite daiktus. Visus 8 
daiktus gausi už $7.70 ir 25c. už prisiuntimą. Viskas kaštuos $7.95.

Atminkit kad karė privertė vokiečius parduot pusdykiai daugybes gerų 
daiktų. Naudokitės proga, kad paskui nesigailėtumėt. Rašyk šiandien 
ant šio adreso:

NEW YORK WATCH CRED. CO.
Gerken Bldg.. VVest Broadway Dep. 111. New York Citv, N. Y.

Pastaba. Jeigu atsirastų Jūsų mieste agentas pardavinėti musų laikro
džius, — mes mokėsime nuo 10 iki 25 dol. į sąvaitę. Rašydami laišką įdė
kite štampą dėl atsakymo. ' (44)

Daugiau juokų, negu saliune alaus

I Knyga apistori, gražiais viršeliais ir su
Džian Bambos feisu arba veidograpija.

Joje telpa netik Džian Bambos spyčiai, 
bet ir šiaip daug kitokių juokų

KAINA TIK 25 CENTAI.
Pinigas ga įima prisiųsti per money orderį arba suvyniot kvoterį į popie- 

rčlg ir įdėti į gromat.ą. Adresuokite taip:

“KELEIVIS”
ž 28 Broadvvay, So. Boston, Mass.

ir kitokius Rubus
Duokit pasiūt mums!

Užtikrinam kad Jus sučėdysite 
pinigų ir turėsite gražius rubus. 
Męs imam materiją iš gerųjų fir
mų ir primieruojam rūbą pagal 
žmogų, todėl nesudarko žmogaus 
išveizdos ’r būna tvirtesni.
Serus tyrams Siutus ir Onrkotus 

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

Jeigu norite turėt gerus rubus pi
gai, tad ateikit pas mus.

Taipgi išvalom ir išprosinam vi
sokias Vyrų ir Moterų drapanas.

Tikras Jūsų brolis lietuvys
Budreckis

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

Telefoną*: So. Bo*ton, 21013.



KELEIVIS i

Baltimore, Md.— Spalių 
[19 d. rubsiuvių unijos I. W. 
|W. 192 lokalas, surengė vie
šą susirinkimą (mass-meet- 
ing) sudrutinimui I. W. W. 
torganizacijos.

Kalbėjo: V. česna, K. Ge
ležėlė ir rusas drg. A. Sen
kevičius. Jie nupiešė pla
čiai Europos karę ir darbi
ninkų vargingą padėjimą, 
bedarbių priežasts ir t. t.

Senkevičius kvietė darbi
ninkus tverti vieną pasauli
nę — darbininkų organi
zaciją ir darodė, kad Ameri
kos Darbo Federacija — nė
ra darbininkų organizacija, 
nes joj vadovauja kapitalis
tai.

Susirinkime, nukentėju- 
siems nuo karės Lietuvos 
gyventojams, surinkta $6.00 
aukų. K. Lelešius.

E. Chicago, Ind.— L.S.S. 
201 kp., Spalių 11 d., statė 
scenoj komišką veikalėli 
„Žydas statinėje.” Be to su
lošta 4 monologai, buvo da 
dialogų, deklamacijų, Džian 
Bambos spyčių ir Alaikio su 
Tėvu pasikalbėjimas. Vis
kas nusisekė vidutiniškai. 
Paminėtina, jog vakaras 
buvo be svaigalų ir be šokių.

Vietinės lietuvaitės loši
me nedalyvauja. Tik vieną 
p-lė T. Mikoliunaitė nuo so- 
cijalistų nesibaido, ji su mu
mis dalyvavo.

Merginų Patronas.

' tves it baidyklės.
Prieš tą dieną katalikai 

labai girtuokliavo. Viena
me bute tūlas M. B-nas, nu
virto nuo antro augščio ir 
išsilaužė sau ranką. Taip el
giasi tamsesni lietuviai.

Krivių-Krivaitis.

kurie tik turi, šunįs. Tegul 
šunims skyria kunigai vie
tas po mirties, jei jiems šu
njs geresni už žmogų.

širšūnas.

/S 
b 
į
I
)

Bostono ir apielinkies Lietuviai, temykit!

Stoughton, Mass.— Čia 
smuklės panaikintos, bet 
kas subata iš Bostono alaus 
ir degtinės plaukia upeliais 
i slaptas smukles, 
slaptą svaigintoją darbinin 
kų, valdžia pačiupo, kuris 
bus neužilgo teisiamas.

jau užsimokėjo $10.00 ir ga
vo 6 mėnesius kalėjimo. Iš
leistas po $200.00 kaucijos, 
jis girtas nežmoniškai su
mušė savo moterį.

gybė žmonių vaikščioja gat
vėmis be darbo.

t

Vieną

Tūlas F.J.S. už girtumą

Darbai eina silpnai, dau-

V.S. Draugas.
Lowell, Mass.— Vietos

draugijos, Spalių 18 d., pa
rengė prakalbas.
J. Smithas, aiškino karės 
priežastis. Vėliau svarsty
ta parapijos reikalai ir nu
tarta nė vienam neiti bažny
čion, 
gas nebus prašalintas. Pa’ 1 
likos buvo pilna svetainė, 
tik moterų nedaug teatsi- 
lankė.

gas parengė balių su svaigi
nančiais gėrimais. Alus par
davinėta po 5c. butelis. Mat, 

pinigų prasimanyti. Visi pa- 
rapijonai buvusie baliuj par. 
rėpliojo namo keturiomis.

J. Kuzbarskis.

Kalbėjo

kol dabartinis kuni-

Spalių 17 d. vietinis kuni

parapijonai norėdami nuo 
jo atsikratyti bažnyčion nei
na, tai reikia-gi kaip nors

Portland, Ore.— Rugsėjo

Chicago, III.— T.M.D-ja, 
N. 1, Spalių 11 d., šv. Jurgio 
svetainėje surengė balių. 
Suvaidinta komedija ”Akis 
už aki, dantis už dantį.” 
Vaidino „Jaunimo ratelio” 
nariai, kurie save skaito ak
toriais sugebančiais labiau 
negu profesionalai, bet ši 
syki prigavo T. M. D. komi
tetą. Sulošta žemiau kriti
kos. ”Aktoriai” nemokėjo 
rolių, klausė suflerio, arba 
prisilipę roles prie laikraš
čių skaitė. Kalbėjo tarp sa
vęs, taip tyliai, jog gale sa
lės nieko nesigirdėjo.

Publiką užganėdino kiek 
geriau M. Galinskaitė išpil
džiusi monologus.

Šokiai buvo su dovanomis. 
Komiteto iš anksto buvo pa
skirta laimėjusiam dovana: 
vienas iš 4 laikraščių. Dau
giausia gavusi rožių drg. 
Galinskaitė pasiskyrė „Ke
leivi.” tautietis.

Painesdale, Mich.— Dar
bai eina labai blogai ir žmo
nes neturėdami daug liuoso 
laiko užsiima medžiokle. Mi
škuose yra pavelyto, išsiė
mus leidimą, šaudyt visokius 
paukščius ir žvėris. Mich. 
miškuose daug randasi įvai
riausių žvėrių. Visaip žmo
nės medžioti ant jų išsima
no. Kiti pataiso šuvius ir 
palieka ant nakties, nelygi

i

nant, kaip vokiečiai jurose
minas.

Vienas lietuvis, Povilas
Kadelskis, eidamas nakčia
mišku, užėjo ant panašių
minų, padėtų briedžiams ir 
liko sunkiai sužeistas. Šū
viai sulindo kunan su visais
popieriais. Kol jo draugas 
parbėgęs atvažiavo su ark-

ISliu ir nuvežė ligoninėn,

Cedar Bapids, Iowa.— 
Rusai carberniai (tautinin
kai) surengė prakalbas, ku- 
riosna buvo pakviesti ir len
kai su cechais. Lietuviai 
nors nebuvo kviesti, bet pa
matę skelbimus, dauguma 
suprasdami rusų kalbą — 
atsilankė.

Kalbėtojais buvo: rusų 
konsulis iš Chicagos ir koks 
tai žydelis, advokatas ir kiti 
vietiniai.

Konsulis išgyrė carą ir pa
sakė, kad po Rusijos cariz- 
::.z — geriausis gy-

Portland, Ore.— Rugsėjo 
13 d. užsinuodijęs valgiu 
mirė nuvežtas ligoninėn 
Juozas Tamošaitis (vadin
davosi — Thomas,) 26 m. 
amžiaus vaikinas. Iš Lietu- 
Vos paėjo: Baseinų pavie
to, Kelmės miestelio. Buvo 
mano draugu ir gyvenome 
viename kambary, jei kas 
iš giminių nori daugiau apie 
jį sužinoti, kreipkitės pas 
mane: Jonas Žukas, 422*4 
Washington str., Portland, 
Ore.

Darbai čia eina suvis men
kai ir niekam į čia važiuoti 
nepatariu. J. Žukas.

13 d. užsinuodijęs valgiu
ligoninėn

Juozas Tamošaitis (vadin-
mirė

davosi

nuvežtas

Thomas,) 26 m.
amžiaus vaikinas. Iš Lietu-
Vos paėjo: Baseinų pavie
to, Kelmės miestelio. Buvo
mano draugu ir gyvenome
viename kambary, jei kas
iš giminių nori daugiau apie 
jį sužinoti, kreipkitės pas 

Jonas Žukas, 422*4 
Washington str., Portland,
mane:

Ore.
Darbai čia eina suvis men

kai ir niekam j čia važiuoti
nepatariu. J. Žukas.

Sioux City, Iowa.— Spa

25.000 Ka‘®’i®«u
Užlaikau gramafonus su lietuviš- 

! koms dainoms. Kožnas rekordas kaš
tuoja tik 75c. Jeigu nori mano kata
logo, tai prisiųsk u~ 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:

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

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

I
Akušerka j

Pabaigusi kursąWomans Medicel 
College, Baltimon*. Md.

Pasekmingai otlieka savo darbj 
prie gimdymo, toipgi suteikia vi
sokias rodąs ir pageltą invairiose 
moterų ligose.

F. Stropiene
SO. BOSTON, MASS.

A PI Choras, susidedantis iš 120 dai-
U A D1 J v J nininky statys ant scenos operą 

“ŠIENAPIUTę” 
ir operetę

“ADOMAS IR JIEVA”
Ketverge, S d. LapkričioNovember, 1914 

I “HUB” TEATRE,
| kampas DOVER ir WASHINGTON sts., BOSTON. I Lošimu vadovaus kompozitorius M. PETRAUSKAS.

Durys atsidarys nuo 7-niy vakare, 
įįį Lošimas prasidės ant 8-tos valandos.

Pasiskubinkit nusipirkti tikietus išankšto ir užimti geres- 
I< nes sėdynes. Tikietų kaina: “Baksuose” §1.50; orchestroj 

j po §1.00, 75c., 50c. ir 25c. Tikietus galima gaut pas visus 
5 “Gabijos” narius.

! Kviečiame visus be skirtumo pažvalgu, atsilankyt ant 
i to puikaus perstatymo. RENGEJl’ KOMITETAS.

JI 7 II 9

mo valdžia 
venimas darbininkui... Kiti 
kalbėtojai: lenkai ir cechai, 
taipgi gyrė carą, lenkai tai į 
padangę ji iškėlė, nes, gir
di, davė mums autonomiją. 
Jei busią geri, tai ir lietu
viai autonomiją gausią.

Vienas lietuvis, L. L-kas, 
norėjo ką tai ir lietuviams 
pasakyti, bet užsilipęs ant 
pagrindų, prataręs kelis žo
džius, paraudęs nubėgo. Te- 
čiau lietuviai buvo perspėti, 
kad carbernių neklausytų. 
Aukų surinkta tik $58.64.

Pradės ir daugiau pana
šių išnaudotojų rasties, lie
tuviai jų neklausykite.

F. Petronis.

O RAS ST. AN9RZEJEWSKI
Vienatinis lenkiškas

DANTŲ DAKTARAS.
Užtaisu pasigadinusius dantis ir 

įdedu naujas. Darba gvarantuoju. 
Taipgi ištraukiu dantis be skausmo- 

238 Harrison avė. Boston.

Ant 21 
akmens

Gelžkelio laikro

dis Sriubelių už

sukamas, vyriž- 

ko didumo, ant 

20 metų auksoo- 
tas su išrašytais 
du bei tavais vir

iais. Labai tei

singai eina sH-

D-RAS MATULAITIS 
išvažiavo ant studijų New Yor- 
ko Klinikose. Sugrjžš į Bosto
ną už 3 mėnesių. Laikinis ad
resas :
229 Bedford av., Brooklyn, N. Y.

JOHN KULBOK CAFE
Sveikas gyvas brolau! Seniai ma- 

iėmės, gal jau kur nors į kitą mies
tą persikėliai?

LAWRENCE, MASS.
„Įsižeidė.”

Ramanauskų „teta,” taip 
įsižeidė, kad jos „Birutės” 
draugija neišrinko delegate 
į Visuotinąjį 
seimą, jog rezignavo iš „B.

Tehiasiauia ir Gariacsl?

APTIEKA
Sutaiaom Receptus n < 

džiausią atyda, nežiurtai ai t* 

Lietuvos atvežti ar amerikoaižk* 

Gyduolių galite gauti, kokias W 

pasaulije vartoja, taipgi visada 

raKdniA lietuvis aptiekorius

EDVARD DALY, savininkas 
18 Broadwaj> S Boston, Mass. 
Galite reikalaut flr per laiškas 
o mąa per gydules

ii

0 ne, da 
vis r-ia pat 
gyvenu, bet 
senia’ tam 
krašte lan
daus ir ne- 
andu JONO 
KULBOKO.

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

Dabar jis ten įtaisė visokius paran- 
cumus 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)

!

l

J. MATHUS 
Geriausias Lietuvio 

SALONAS IR RESTAURACU- 

Sveiki geriausios rųšies gšrUa* 

ir užkandžiai. Patarnavimas prie
lankus. Parankiausia lietuvtaM# 

užeiga.
J. MATHUS

344 Broadway, So. Bostoa, Kua

Namas ypatingai geležinkeliu važiuo
jantiems žmonėms, kuriems reikia vi
suomet tikras laikas žinoti. Gvaraa. 
tuotas ant 20 metą Ypatingas pasia- 
lijimas. Męs išsiųsime šį laikrodSj 
ant kiekvieno adreso už $5.75 C. O. D. 
ir persiuntimo kaštus, su teise juma 
viską peržiūrėt. Jei busi neužganė
dintas, nemokėk nė cento. Atsimia- 
kite, jus užmokėtumet už tokį pat 
laikrodėli apie $25.00, jei pirktumėt 
kitur. Puikus auksuotas lenciugėHa 
ir kabutis dykai su kiekvienu laikro
dėliu.

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

“Keleivio” Kalendorius

Lietu-

temoj

”Kalendo-

•>

1914 metams jau atspauzdintas.
Šių mėty kalendorius daug didesnis už 

pernykštį, 128 puslapių.

TTTRUSTYS:New Yorko

„Bir.

Bacijonališka

n.virsta į

H.

ir pabė-
A. B.

I

99

Specijališka tikrai lietuviška Trejanka arba Trejos Devynerios 25c

Taip pat i? Lietuvos pargabentos visokios Lietuviškos gydančios žolės, šaknįs ir 1.1., kokios 
tik yra žinomos ir žmonių vartojamos.

Reikalaukite prisiuntlmo Katalogo su nt gyduolių aprašymais.
Kreipiantiemsieins p*-r laiškus arba asmeniškai duodame tikrai sąžiniškus ir teisingos 

patarimas kiekvienoje ligoje.
Jeigu jums brangi yra jūsų sveikata, tai tuojau* reikalaukite gyduolių, rašydami arba 

atsilankydami Į LIETUVIŠKA APTIEKA

VINCAS J. DAUNORA
229 Bedford Avė.

draugijos. Atėjusi paskuti-
nin susirinkiman atsisveiki
no su draugijos nariais sa
kydama: „Aš nedėlto atsi-
sveikinu,

l

žaizdų ištekėjo daug kraujo.
Vargiai bepagis.

Jonas Kukutis.
Nokomis, III.— Čia tveria

ma L.S.A. kuopa, jau susira-
šė 19 narių. Geistina, kad
visi lietuviai atsilankytų se-
kančian susirinkiman, kuris
bus šaukiamas galutinam
kuopos sutvarkymui. Susi
rinkimo dienos pažymėji
mui, bus miesto ”gaspado-
riaus” lange išstatytas pra
nešimas. *

Lietuvių čia yra apie 45
šeimynos ir 25 pavieniai. Vi

si laisvų pažiūrų ir gyvena
santaikoj. Ig. Noruša.

Minersville, Pa.— Demok
ratai ir republikonai rekla
muoja savo partijas prieš 
rinkimus kiek įmanydami.
Jų kandidatų skelbimais ir
paveikslais nulipdytos tvo/ 
ros, stulpai ir musų tautiš
kųjų smuklių sienos, barai
ir langai. Bet mes darbin- 
kai žinokime, kad jie už tas
savo reklamas atsiims šim-
teriopaų jei mes juos išrink- 

prižadasime. Jie mums
daug, bet neduoda nieko.
Balsuokime patįs už save — 
balsuokime už socijalizmą,
pabrieždami kryžiuką 
socijalistų partijos tikieto.

ant

Senas Singelis.
Spring Valley, III.— Mu

sų parapijoj įvyko permai

kad manęs neiš-
rinkot delegate į seimą, bet 
kad nelegališkai pasielgėt
su P. O. Ramanauskiene.
99.

Ar-gi ne aišku ko tokios
ponios” trokšta! Joms ne

tauta, bet garbė rupi. Pa
našus „ponai” rašinėja į So.
Bostono laikraštuką, buk
„Birutės” nariai
socijalistus,” už tai, kad Ra
manauskų „tetos” neišrinko
važiuoti seiman, bet
draugija nenusigąsta, kad
panašios ”ciotkos:
ga iš draugijos.

Bridgeport’o Conn.
vių atydai.

Čia yra susitvėrus draugija 
su labai naudingais tikslais,
ir yra lengvai prieinama 
kiekvienam lietuviui, kuris
tik moka angliškai.
99'

Draugijos vardas:
Breidgeport’o Philozofiška

Draugija.'
Jos tikslas yra vien tik la

99

vintis, todėlei ji jau turi su
rengus visą eilę prelekcjjų 
visam sezonui. Prelekcijos

yra rengiamos sekančios dėl
viso 1914-15 m. sezono.

Lapkričio 6-tą dieną Prof. 
G.R. Kirpatrick, skaitys te- 

„Karės ir jų priežas-moj:
tis.
Lapkričio 20-tą dieną Prof.

E. F. Bigelow,
Gamtos mokslo pašauki-

mas.
Gruodžio 4-tą dieną, Prof.

F. C. Stanley, temoj: „Pa
tyrimai iš vėliausių mokslų”

Gruodžio 18-tą J. F. Mor
ton, temoj

na. Vieną kunigą iškėlė, bet 
jo vieton: Šast! — ir parš

pasaulio apžvalga”.
Sausio 1-mą dieną, J. C.

liaužė kitas.
Custer, temoj:

Kaipo ”šviežiakurys” tai
pasakė pamokslą iškeikda
mas bedievius. Jam besi

riaus išaiškinimas”.
Sausio 15-tą dieną,

Rowley ,temoj: „Proto išsi

Sioux City, Iowa.— Spa
lių 11 d. šv. Bonifaco bažny
čioj buvo anglų atlaidai ant 
kurių pakviesta ir lenkai. 
Lenkų kunigas pasakė vi
siems dalyvauti ir davė tam 
tikrus ženklelius. Atsirado 
keletas siaurapročių lietu
vių, kurie taipgi prisidėjo 
prie lenkų ir visi blėkomis 
barškindami maršavo po ga-

lių 11 d. šv. Bonifaco bažny
čioj buvo anglų atlaidai ant

karščiuojant iš kažinkur į-
lindo bažnyčion šuva, kurį

vystymas iki dabar.
Visos šitos prelekcijos į-

kurių pakviesta ir lenkai.
Lenkų kunigas pasakė vi
siems dalyvauti ir davė tam
tikrus ženklelius. Atsirado
keletas siaurapročių lietu
vių, kurie taipgi prisidėjo 
prie lenkų ir visi blėkomis 
barškindami maršavo po ga-

žmonės buvo jau begeną 
lauk, bet kunigas, kad su
riks: 'Nevarykit to šunies, 
jis yra geresnis už jus grie- 
šninkus.” Matote, kunigui

vyks minėtomis 1 dienomis.
ant 8-nių vai. vakare, svetai
nėje Odd Fellows Hali 1089
Broad str.•9

Tikietai visam sezonui 50

šuva yra geresnis už jo ka
talikus. Ar negeriau butų 
žmonėms, kad vietoj pa- • 
tiems eiti bažnyčion, vestų,

centų, jeigu kas norėtų kito
kių žinių, lai kreipiasi pas 
M.-G. Postus (Paukščiutė),

130 Mariam str,
Bridgeport, Conn.

’r

Statistika:
Pasaulio kalbos — Ilgiausios ir didžiausios upės pasiūlija — 
Jūrių didumas — Didžiausios pasauli j e bažnyčios — Mylios įvai
riose šalįse — Didžiausi universitetai Suvienytose Valstijose — 
Suvienytų Valstijų gubernatorių algos ir jų tarnystės laikas — 

Reikšmė valstijų vardų — Ilgiausi pasaulije tiltai.

Straipsniai, eilės ir paveikslai:
Kun. V. Dembskis (paveikslas su trumpa biografija) — Prabilk, 
o Laike (eilės) —7 Gyvenimo drama (paveikslas) —7 Nelaimės ir 
susižeidimai —7 Kaip užlaikyt burną Jau brėkšta (eilės) —* 
Prietarai apie mėnulio įtekmę — Duokit man kankles (eilės) *— 
Moteris ir socijalizmas (paveikslas) —7 Žiema ant pievos (eilės) *- 
Kas tai yra ugnis? Ūžkit, kaukit (eilės) —7 Pirmutinis jūrių 
telegrafas Užtemki saulute (eilės) — Šis tas iš politiškos eko
nomijos mokslo — Dėdė Šamas ir ateivis (paveikslas) — Nemu
nas (paveikslas) — Teologų mokslas — Kapitalistiško surėdymo 
aukuras (paveikslas) — Legališkoji kapitalistų tvarka (paveik 
slas) — Našlaičio tėvynė (eilės) — Lietuviai stabmeldžiai XVI 
šimtmetije — Ilga, plati, tvirta nugara darbininko — Vaizdelis 
iš streiko (paveikslas)—Čia ir dabar (eilės) —Jėzus Varšavo- 
je’— Milicija pasitinka streikierius (paveikslėlis iš streiko) — 
Muaų žemė (eilės) — Legenda — Ateiviai jieško darbo (paveik
slėlis) —Poeto laidotuvės (sceniškas vaizdelis) --Kaip atsirado 
raštas? — Juokai.

= KAINA 25 c. —
Keleivio” skaitytojams nusiųsim tik už 10 c. 

Kas nori tą gražų kalendorių įgyti, teiksis tuoj 
užsisakyti, nes vėliau gali nelikti. Suvyniokit 
dešimtuką į popierą, įdėkit į laišką (registruot 

nereikia) ir užadresuokit: j
Keleivis,” 28 BmM»> St. Bestos, Mist.

Sveikata Brangiausis Žmogaus Turtas.
Jau nuo keliolikos metiĮ Brooklyne-New York gyvuoja Vienatinė Ir Didžiaaala LIETUVIŠKA 
APTIEKA Provizoriaus VINCO J. DAUNOROS. kurios tikslu yra apsaugoti savo vientaučius 
nuo visokių apgavikų ir gydyti juos tikrai geromis ir pasekmingomis gyduolėmis nuo 

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

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

......... $LOO
• ••••••• 75c 
50c irSl.OO 

50c. irti.00 
. 25c. ir 50c 

25c. ir 50c 
ti.oo

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

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

. 10c. ir 25c 

................ 10c 

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

Kraujo Valytojas ...........
Gyvasties Balsamas ....
Nerviį Stiprintojas........
Vaistas nuo viduriu .... 
Nuo kosulio....................
Nuo gerkles skaudėjimo 
Skilvinės proškos............
Pigulkos dėl kepentj ... 
Nuo <raivos skaudėjimo 
Nuo kojtj nuospaudą ... 
Nuo dantį irėlimo..........
Nuo perėmimo ...............
Plaukį stiprintojas .....
Linimentas arba Evpelleris .... 25c 
Anatharvnas plovimui....................25c
Nuo kirmėlių................................... 25c

Dėl išvarymo soliterio............$3.00
Dėl lytiškų ligų 50c. ir $1.00 
Nuo Reumatizmo ... 50c. ir $1.00 
Nuo kojų prakaitavimo............25c
Gydanti mostis.......................... 50c
Antiseptiškas muilas................ 25c
Antiseptiška mostis.................. 25c
Nuo dusulio............................... 50c
Proškos dėl dantų ....................25c
Nuo kosulio dėl vaikų............ 25c
Kastorija dėl vaikų ... ,10c. ir 25c 
Nuo viduriavimo....................... 25c
Kraujo Stiprintojas....................50c
Gumbo Lašai............. 50c ir $1.00

Nuo plaukų žilimo..................... 50c
Blakių Naikintojas....................10c

Karpų Naikintojas................... 10c

Brooklyn, N. Y.

■ ' Ai~ -■*-■ *■ . __ ,



Byla Detroito Katalikų au 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 socijalistuL Su pa
veikslais. ............................................................................ 25c

Lengvas būdas išmokt angliškai Ai 
knyga sutaisyta taip lengviai ir su

prantamai, kad kiekvienas gali iš
mokt greitai kalbėt angliškai, ku
ris tik bent kiek gali lietuviškai 

skaityti. Joje telpa netik atskiri 

žodžiai, bet ištisi sakiniai, pasikal

bėjimai darbo jieškant, važiuojant 

kur nors, nuėjus krautuvėn, pas 

daktarą, pas barzdaskutį, pas siu

vėją ir tt. Su fonetiškų ištarimu ir 

gramatika .............................................................................25c

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

Anarchizmas. Pagal Proudono mok
slo parašė d-ras Elzbacher, vert* 
Briedžių Karaliukas ..................................... 15e

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

prietarus ............................................................................ 10c

tęs, kad negalės užlaikyti 
šeimynos, Klayman prieš 
pat vestuves atėmė sau gy
vastį.

D. L. K. Vytauto draugi
jos susirinkimas įvyks lap
kričio 1 d., 2 vai. po pietų, 
Lietuvių svetainėje. Ger
biami nariai, malonėkite vi
si atsilankyti, yra daug 
svarbių reikalų.

N. Jonuška, pirm.

Sielos balsai. J. B. Smelstoriaus 

eilės. Knyga didelė su gražiais pa

veikslais, popiera ir spauda graži, 

poezija užimanti.................................................. 75c

Ta pati knyga gražiais apdar. 1.00

Dievo žmogus. Labai užimantis ir 

naudingas papasakojimas iš dar
bininkų gyvenimo ..... .............. 15c

vietos salėje, išėjo ant gat 
vės ir čia pradėjo šaudytis 
iš revolverių. Pribuvusi po

vietos salėje, išėjo ant gat
vės ir čia pradėjo šaudytis 
iš revolverių. Pribuvusi po
licija 4 vyrus areštavo, kitus 
išvaikė.
licija 4 vyrus areštavo, kitus

WALTHAM, MASS.
Spalio 11 d. buvo vestuvės 

Vladislovo Jančausko su Ju
lijona Biržinskiute. Svečiai 
gražiai linksminosi ir šneku
čiavosi, daugiausia apie bai
sų Lietuvos padėjimą. Neku
rie svečiai sumanė parinkti 
aukų nukentėjusiems 
karės 
tuom ! 
do ir 
šaukė: 
tam pinigų,” ir visaip socija. 
listus išvadino ir kiek tik ga
lėjo keikė.

Jaunavedžiai matydami, 
kad su tuom gaivalu bus 
sunku susitaikinti, nutarė 
prašalint jį iš vestuvių ir li
ko išvarytas.

Aukavo: jaunavedžiai, A. 
Alekna, F. Terminas, J. Šlia- 
geris, Ona Eleniutė J. Švag- 
ždaitė, K. Galinauskas, A. 
Galinauskas,, V. Alekna po 
$1.00. L. Savickaitė. M. Rup- 
šaitė. J. Šliageris, J. Savic
kas, J. Naujokas, A. Mateli- 
kė, A. Kuosaitė, S. J. Anto- 
naviče. Z. Grigaliunaitė, J. 
Vaškienė, J. Kasparaviče, 
N. Žilinskienė po 50c. J. Stu- 
puraitė 35c. D. Jonušaitė. P. 
Kasparaviče. K. Jančauskas, 
A. Narbutaitė po 25c.

Iš viso surinkta 816.35.
Visiems aukautojams ta

riu širdingai ačiū ir veliju 
jaunavedžiams linksmo ir 
laimingo gyvenimo I

K. J. Vaškys.
Pinigai bus perduoti L.Š.F. 

kasieriui. "Keleivio Adm.
"GABIJOS” VAKARAS, j
Dramos ir muzikos drau-i 

gija "Gabija” spalių 22 d. tu- j 
rėjo antrą savo vakarą. Hub 
teatre vaidino 3 veiksme o- 
peretę "Užburtas Kunigaik
štis.”

Ir šiam veikalui muziką 
yra parašęs komp. M. Pet
rauskas. Vaidinant, orche
stra ir choru dirigavo pat
sai kompozitorius. Kaip vi
sų M. Petrausko harmoni
zuotų veikalų muzika, taip 
ir šio smagaus veikalo — y- 
ra žavėjanti. Skaitlinga 
simfonijos orchestra muzi
kos kąsnelius išpildė nepap
rastai švelniai ir gražiai.

ŠĮ syki vaidinimas "Gabi
jai” pavyko gerai. Vaidin
tojai parinkti atsakantesni 
savo rolėms, choras susidai- 
havęs, trukumų ir paklai
dų, kokie jautėsi vaidinant 
"Birutę” — jau nebesimatė. 
Vaidinimas publikai pali
ko gilų ir malonų Įspūdi.

Prie gabesnių lošėjų, ku
rie vaidinime figūravo, rei
kia priskaitvti iš vyrų kur
piaus rolėj VitaitĮ. Jis rnusl

BELGIJA ATSIŠAUKIA 
I PASAULI.

Belgija išleido i pasauli 
atsišaukimą, kur nurodo, 
kaip nežmoniškai su ja pasi
elgė Vokietija. Būdama sti
presnė. Vokietija užpuolė 
ant ramių Belgijos gyvento
jų, išpustė jų šąli, išdegino 
miestus ir tūkstančius žmo
nių išžudė. Ant užkariautų 
miestų uždeda didelius mo
kesčius. o jei žmonės negali 
užmokėti, degina jų namus,; 
kaip tai buvo Wevre, kur| 
8,500 gyventojų negalėjo už
mokėti 8600-000 mokesčių 
vokiečiams. Termondas su 
10,000 gyventojų buvo visiš
kai sunaikintas. Iš 1,400 
triobų 15 rugpiučio tenai li
ko tik 282 namai. Iš mieste
lio Aerschot liko tik krūva 
pelenų ir 120 žmonių da su 
šaudyta. Naktimis orlaiviai 
mėto ant miestų bombas.
SUMUŠĖ RUSUS VENfr»

RIJOJ.
Iš Vienos ateina žinių, 

kad rusų armija, kuri iš Rezoliucija tilps "Kovoj,
tų buvo Įsiveržus Vengri- 
jon. tapo visiškai sumušta ir 
turėjo bėgti. Iš visos tos ar-

nuo 
Lietuvoje. Visi su 

sutiko, vienok atsira- 
vienas rėksnys, kuris 

: ''Neduokite čičilis-

Ftoio copyright, 1914, by American Press Association.

Paveikslėlis parodo Rusijos kareivius paimtus vokiečiu. 
Vokiečiai turi paėmę 300,000 kareivių. tarpe kurių 27 ge
nerolai. Rusijos generolu 18; francuzų 6; belgu 3. Rusai 
skundžiasi kad vokiečiai su belaisveis apseina labai žiau

riai ir blogai maitina.

savo balsu ir ingimtu gabu
mu žavėjo "Kaminakrėiyj,” 

: mes jo mimika, gestų liuosu- 
j mu, neblogu, apystipriu te
noru ir puikia kalbos intona
cija. pasigėrėjome ir dabar. 

! Gana gerai atliko gydyto- 
; jaus rolę P. šalomskas, taip-
■ gi neblogi buvo raštininkas
■ (Strumskis) su vyriausiuo
ju kamerdinerium ir 5-kių 
vaikų tėvas (Čebatorius).

Moteris: Margarita (Liu- 
itkevičiutė) ir kurpiaus mo- 
jtina (Jakimavičiutė) lošė' 
! vidutiniškai. ...............
abiejų perdaug silpni. Kur- 

i piaus motina 1 
(taipgi senesnė; ji išveizėjo.gaus padėjimo, prof. Mun- 
i jaunesnė už sūnų — kurpių.: stenbergas atsistatydino.
Beto jai truko jausmo.! " ------------- "
Šiaip ji laikėsi labai liuesai SOCIJALISTŲ VAKARAS, 

jirvisį judėjimai geri. | Labdariu svetainėje, spa- 
lių 24 d.. L.S.S. 60 kp. nariai 

. .... vaidino 3 veiksme melodra-
sti neistoouhnti judėjimai • mą „užburti turtai.” 
piktino žiūrėtojas. Balsas jo — - ■ 
taipgi šiurkštus.

Choras visame sudainavo 
puikiai. Pabaigoje veikalo' g 
tautiniai žaislai su dainomis 
taipgi buvo gražiai atlikti.

Reporteris.

I

i

išvaikė.

ATŠAUKIMAS.
Lietuvos Dukterų ir Sūnų

Draugija So. Boston, Mass.
įvykusiame spalio 21 d. susi
rinkime nutarė vienbalsiai

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

atšaukti tilpusią "Vienybėj
Lietuvninkų” (N. 41), frak-
cijinio susirinkimo protoko
le pastabą, kur skamba, buk
tarpe užsiregistravusių de
legatų dalyvavo ir delegatai
>yLietuvos Dukterų ir Šunų
Draugijos, iš So. Bostono,

Popas ir velnias. Toje knygutėje 
telpa labai graži apysaka "Adomas” 
ir Jieva” ir kiti dalykai. Pilna juo
kų ir nuliudimo .......................... 10c

• ce Viener prižadėjo palikti 
universitetui 810,000,000, 
bet su ta išlyga, kad pirma 
butų paliuosuotas psicholio- 
gijos profesorius Munsten- 
bergas, kuris vra vokietvs

|ir labai užtaria vokiečius. 
Taigi Harvardo korporacijai 
reikėjo išrišti, kas geriau: 
810.000,000, ar prof. Muns- 
tenbergas. Pinigai geras

• daiktas, ypač tokia krūva 
pinigu, betgi be jokios prie
žasties, vien tik dėl pinigų 
pavaryti universitetui pro-1

Tik balsai jų fesorių, tai lyg ir negražu. 
Kad paliuosavus Harvar- 

turėjo buti.do korporaciją iš to nesma-' 

jausmo. į -------------
i

judėjimai geri. 
Trečiame veiksme 

skoni gadino solistas. Jo kei-

"Birutės” kanklių choro 
repeticijos įvyks subatoj, 
spalio 31 d., 8 vai.
376 Broadway, 
čios vakare 
Dainininkai, 
atsilankyt.

Per skyle ir Panelė Šv. Sasnavoje. 
Dvi juokingos ir kartu pamokinan
čios apysakos ............................... Ilk.

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

"O. S. S.” arba Šliubinė iškilmė. Tai 
vieno akto farsas, juokingas ir ge
ras perstatymui ........................... 10c

Nihilistai arba užmušimas caroAlek- 
sandro II. Tragedija trijose veik
mėse. Gražus teatrališkas veikalas 
ir nelabai sunkus perstatymui, 
viso reikalaujamos tik 28 ypatos

Žmogaus išsivystymas. Kaip ir 
kur atsirado ant žemės žmogus? 
Išsivystė iš beždžionės nekurie sa
ko. Bet iš kur atsirado beždžionė 
Yra tai klausimai, kuriuos aiškiai 
ir nuosekliai išriša knyga. Kiekvie
nas turėtų ją perskaityti. Ant gra
žios popieros, kalba legva, su dau
geliu paveikslų ..........................  35c
Ta pati apdaryta......................  50c

Naujausios ir visokios dainos. įvai
rių autorių, naujų ir senų, rankius 
gražiausių dainų..........................  50c

vakare, 
nes pėtny- 

salė užimta, 
nepamirškiteiš So. Bostono, 

Žvingilas ir JievaMass., A. Žvingilas ir Jieva
Žvingilienė.

Kadangi musų draugija
davė mandatus tik į Visuoti
nąjį Bepartyvi New Yorko
Seimą, įvykusį Spalio 1, 2 ir
3 d., bet ne atstovauti tvė-
rianties kokioms ten parti
joms, tad drgg. Žvingilų pa
sielgimą panaudojant musų
dr-jos vardą, kad pagelbėjus
sutvert partiją, musų vieny
bei griauti—skaitome keis
tu. Drgg. Žvingilai dah’vavo
prie tvėrimosi naujos parti

neleg;jos nelegališkai, nes nebuvo 
musų draugijos Įgalioti, ne
turėjo mandatų ir neturėjo 
mažiausios tiesos veikti mu
su dr-jos vardu.

I.. D. ir S. D. Valdyba:
E. V. Bekampienė, Pirminin.
M. M. Plepis. Sekretorius.
N. Jonuška, Kasierius.

Humprey brolių arklydėj 
pereitoj sąvaitėj kilo gais
ras ir sudegė 8 arkliai.

Max Klavman, 31 metu •z ' fc-
rusas, gyvenęs po No. 139 
Brighton str., iššoko per 

| langą nuo 4-tų lubų ir ant 
vietos užsimušė. Klavman ri 

: buvo vos tik 5 mėnesiai iš Į 
Rusijos. Jis čia Įsimylėjo i Į 
18 metų merginą ir jiedu 
buvo sutarė j'au vesti. Pra
ėjusi panedėli turėjo būt jau 

: vestuvės. Bet Klayman at-; 
važiavęs Amerikon tuoj prie 
darbo buvo sužeistas ir iš, 
tos priežasties negalėjo nie
kur gauti darbo. Apsvars- Į

Į

-r

Komitetas.

So. Bostono Kooperacijos 
susirinkimas įvyks panedė- 
io vakare 7:30, 2 lapkričio, 
Lietuvių svetainėj, kampas 

i S ir Silver sts.
Visi nariai privalote atsi

lankyti.
B. Kontrimas, pirm.

Prakalbos.
Pėtnyčioj, spalių 30 d., 8 

vai. vakare, 376 Broadway,j 
bus socijalistų prakalbos. 
Kalbės pagarsėjęs anglų so
cijalistų kalbėtojas drg. Vi
ktoras McCone ir kiti. Be
to, bus dar diskusijos. Visi 
atsilankykite. I

KNYGOS
"KELEIVIO” SPAUDOS

Delko žmogui reikia gert ir valgyt? 
Parašė D-ras A. G-mus. Naudinga 
knyga kiekvienam ....................... 15c I

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

šeimyniškas lietuvių gyvenimas Juš
kevičiaus dainose. Jei nori žinot 
kaip senovėj lietuviai gyveno, tai 
perskaityk šitą knygą. Iš jos dasi- 
žinosi, kada musų pratėviai vogda
vo sau žmonas, paskui pirkdavo, 
motinos parduodavo savo dukteris. 
Dasižinosi, kad vyrai turėdavo dau
gelį pačių, o žmonos po kelis vy
rus. Labai užimanti knyga. Su pa
veikslais ............................................35c |

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

Tabakas ir kaip jis žmonėms ken- i 
kia ir tt..................................................15c !

I

PIRMAS DIDELIS TEATRAS!

Iš 

25c

iš

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

Stabmeldiška Lietuva. Tos knygutės 
turinys šitoks: 1. Giria ir moterų 
vogimas; 2. Lietuvos moterų ir vy
riškiu šventės: 3. Lietuviai lieka 
velniais; 4. Paskutiniai lietuvių die
vai ................................................... 10c

Amerikoniškos Vestuvės. Dvieju ak
tu komedija, pajuokenti amerikie
čiu lietuvių vestuves. Juokinga ir 
lengva perstatymui ................... 10c

Kain senovės žmones persi statydavo 
sau žemę. Labai žingeidus senovės 
filozofų daleidimai apie musų že
mės išveizda. Su paveikslais. .. 10c

Materijalistiškasis istorijos suprati
mas. Jei nori žinoti, kas gimdo pa- 
sauliie įvairius nuotikius. tai per
skaityk šita knvgute. Kalba lengva 
ir labai aiškus išvedimai................ 20c

Kur musų bočiai gyveno. Tai yra ti- 
rinė.iimas, kur buvo pirmutinė žmo
nių lopšinė. Knyga naudinga ir pa
mokinanti. Parašyta Z. Aleksos, 
kuris daug darbo pašventė tirinėji- 
mams lietuvių praeities ............. 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

Kaip tapti Suvienytų Valstijų pilie- 

| žiu. Aiškiai išguldyti pilietystėa

įstatymai, su reikalingais klausi

mais ir atsakymais. Ji sutaisyta la

bai suprantamai ir sutraukta tas, ko 

reikalauja norint gaut pilietystėa 

popieros ...........................   lbe

Kodėl aš netikiu į Dievą? arba tikė

jimo kritika. Parše Iksas. Kny
gutėj tik protingi nurodymai, pa

remti ant faktų. Kiekvienas geras 
katalikas, valnamanis privalo j* 

perskaityti........................................ 20e

Reikalaudami knygų kreipkite* 

šitokiu adresu:
•’KELEI V IS”

28 BROADWAY. S. BOSTON, MASS.

t

M. ANDRIUŠIUTĖ

MOTERIŠKŲ RŪBŲ SIUVĖJA. 

Siuva Visokius Rubns pagal 
naujausias madas, Smagiai, 

Parankiai ir Pigiai.
Ten pat siuvama ir visokius vy

rams Kubus. Darbas visokis gva- 
rantuojamas.
217a D st., So. Boston, Mass.

Ar norit turėt gerus 
ČEVERYKUS

Jeigu taip, tad visados pirkit tik pas
URBONĄ ir PILVINI

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.

Tavoras geras, kainos žemos
Skaibyklių ir Anglių Agentai.

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

SO. BOSTON, MASS.

Legalški žmogžudžiai. Trijų aktų 

tragedija, paimta iš revoliucijos 
laikų ................   10ckokio čia pirmiau niekad nebuvo. 

Bus lošiama pirmu kartu operetė

KAMINAKRETIS IR MALŪNININKAS” 
Nedėlioj, 8 d. Lapkričio-Nov., 1914 VOKIEČIŲ SALEJ-CENTRAL HALL,
23 Monmouth St., Lawrence, Mass.

Reikia eit Lawrence gatvėj Park iki Monmouth.

Šią puikią operą atloš ‘‘GABIJOS” artistai ir cho
ras iš So. Boston, Mass., po vadovyste paties Miko 
Petrausko. Įžanga 25c. ir augščiau.

Kviečia KOMITETAS.

iVeikalas yra labai juo- 
ikingas ir užimantis. Suloš- 
i ta gyvai ir gana vykusiai. 
.Geriausia lošė šie asmenis: 
Mikoias, senas kareivis, pės
tininkas (N. Jonuška); pie- 

Imuo Stepukas (Pocevičiu- 
kas); senas, tikintis prieta
rams vargonininkas (P. 
Kurkulis); godus ant pi-: 
nigu, veidmainingas ir kla- i 
Stingas it lapė smuklinin
kas (F. N. Ramanaus
kas) ; vargonininko duk- 

'", Skerstoniu- 
aė): Vladislovas, Mikolo sū
nūs (P. Kalvelis); Elena, 
smuklininko duktė (M. Ma- 
lijoniutė) ir "nečėselis”, ab- 
lavonas. Pranvs, smuklinin
ko sunūs (-J. Stremikis); ge
ru tipu atrodė ir nusilakęs- 
alkoholikas, urėdninkas (P. 
Vasiliauskas). Kitų visų 
rolės nesvarbios ir žinoma, 
nieko ant jų pasakyti nega
lima.

Publikai vaidinimas pati
ko. Ypač publiką prijuokino 
ir smagiausia atrodė scena, 
kai vargonininkas su smuk
lininku susimuša dėl pinigu. 
Muštynės jiems išėjo labai 
natūraliai. Neblogiau pri
juokino publiką ir pinigu ka
simas. Publikos prisirinko 
nemažai. Kuopai liks keletą 
desėtkų dolerių pelno.

Mikoias Staliorius.

l

VI RAJONO KONFEREN
CIJA.

Spalio 25 d.Socija!istų sve
tainėje Įvyko L.S.S. Vl-to 
rajono, Mass. valstijos, kon
ferencija. Konferencijon 

pribuvo 49 delegatai nuo 274te. Lidija (B. 
kuopų.

Svarbių nutarimų, be vi
durinių rajono reikalų svar- 
stimo, nebuvo ir nieko ypa
tingo nenutarta.

Pabaigoje L.S.S. 17 kp. 
buvo Įnešusi kad “Kovoj”. 
butų vėl atidaryta diskusi
jos dėlei privatinių laikraš
čių, bet pasvarsčius nutarta 
bereikalingų ginčų "Kovoj” 
nebepradėti.

Ant pat galo delegatai iš
piešė papeikimo rezoliuciją 
privatiškų laikraščių leidė
jams ir jų redaktoriams.' 
Mat, po pereitos Vl-to rajo
no konferencijos, kame bu
vo užsipuldinėjama ant pri
vatinių laikraščių, o po kon
ferencijai privatinių laikra- 

iščių leidėjai bei jų redakto- 
riai išvadino Vl-to rajono 

' delegatus neišmanėliais ir 
I kitokius urandus davė, tai 
už visus tuos nemandagius 
žodžius dabar Vl-tasai rajo
nas ir išnešė papeikimo re
zoliuciją.

East Bostone iš nedėlios 
i panedėli. pačiam vidunak- 
tije, ant Orleans gatvės bu
vo baisus triukšmas. Tūla 
draugija turėjo susirinkimą 

Mikas Staliorius. ir kelias bačkutes alaus. Su- 
-------------i sirinkimas prie bačkučių 

^arvardo universitetas • traukėsi visą dieną ir apie 
mijos belikę tik 4000 karei-: atsidavė nesmagiam padėji- 12 vai. naktį pasibaigė bai- 
vių. me. Jfclijonierius Claren-' šiom muštynėm. Neužteko

i
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Lytiškos ligos. Labai naudinga kny
ga apsisaugojimui nuo lytiškų ligų. 
Parašė D-ras F. Matulaitis .... 10c
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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 diegtų ir skaudėjimų, kur tepalas pap
rastai vartojamas arba patariamas.
Kaštuoja 25 ir 50 centų. Gaunamas kiekvienoje aptiekoje

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

Alkoholis ir kūdikiai. Kas yra arba 
tikisi būti kūdikių tėvais, būtinai 
rurėtų perskaityti šitą knygutę.- 10c

SEVERA'3 TAE-LAi;
Cukrinis vidur: • suliucsuoto- 
jas vaikams ir su-ugusle:as.

Kaštuoja 13 i.* -7 centus.

Se/era’s Med cated Skin Soa? 
(Severas Gydantis Odinis Muilas.) 
Vaikams ir suaugusiems. 

Kaštuoja 25 centus. Š3

Į

K

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

reikalavimo, užsisakykite tiesiog nuo

. F.Severą Co. cedi“s;.

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

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

Tai viena H didžiausių aptiekę.

K. ŠIDLAUSKAS
226 BROADWAY SO. BOSTON, MASS.

i

VIENATINE LIETUVIŠKA

i iv k a
Bostone ir visoje Massariiusetts valstijoje.

SydueliŲ galite gaut kokius tik pasaulyj»artėjamos, 
ypatingai geros sekančios gyduoles:

N-'O Reuzr.atizmo S1.00. Nuo slinkimo plaukų ir pleiskanų 75 o
Nuo kosulio, grippo ir siogos fl.GC. Kraujo Valytojas $1.00.

Nuo s&b.i?s'n--degimo 50c.J Bobro lajai $1.00. Vuo suirimo Nervų $1.00. 
Vaikų ramintojas 25 c. Paaaoda plaukams 20 c.

Nuo ’,:<j’:r;.a-- rr.o suaugusiems 50 c. Nuo viduriavimo mažiem* 
C-' dar. ; nostis nuo pučkų 50 e- Nuo prakaitavimo kojų 25 c. 

j'ostis ir skysčiai nuo niežų ir parkų $1.00.
Gyduolės dėl pataisymo apetitu $1.00.

Gyduolės dėl suvalninimo vidurių 50c.
Gyduolės nuo kosulio ir sunkaus kvėpavimo C0 

Gyduolės nuo vištakių (eorn’s) 15. 20 ir 25 c. 
Pilės dėl Kepenų ir L-iks ų 75 c.

Lročkos nuo nerviško palvos skaudėjimo 10 ir 25 c
Gumas nuo dr.rtų pėlimo 10 e. Tikra Lietuviška Trejanka V< c 

Visokie kvepianti muilai 10, 15 ir 25 o.
Perfumes visokių gėlių 25, 50, 75, $1.00; $2.00 ir daugiau.

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

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

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

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

Visokiame reikale kreipkitie Šituo adresu:

K. ŠIDLAUSKAS SSrKZ
SO. BOSTON, MASS.

h

25 c
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