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Lietuvos šelpimo Fondas siunčia nukentejusiems Lietuvos gyventojams 1,100 r.
Anglijos laivynas sunaikino Pietų Amerikos pakraštyje vokiečių eskadrą. Lenkijoj musys vis da siaučia. Galicijoj rusai atmušti 

nuo Krakavos SO mylių. Serbai sumušė vėl austrus ir atėmė Belgradą. Francuzijoj ir Belgijoj vokiečius muša atgal.

Iš kares lauko. [iki Lodziaus, o taipgi-ir Į 
I vakarus nuo Piotrkovo, bet 
visi užpuolimai buvo atmuš- 

• ti. Iš Vienos oficijaliai pra- 
i nešama, kad Galicijoj, i 
Ipietryčus nuo Krakovo, ru
sai likos sumušti tarp Bo- 

'biežyce ir Vieličkos; austrai 
paėmę jų daugiau kaip 5000 
nelaisvėn. Kaizerio liga ei
na sunkyn.

Gruodžio 10.— Franeuzų 
lakūnai metė 16 bombų ant 
vokiečių orlaivių stoties 
Freiburge ir nežiūrint ant 
sunkios kanonados sugrįžo 
sveiki. Lenkijoj austrai at
muša naktini rusų užpuoli
mą ties Novo-Radomsku. 
Kaip Viena tvirtina, vakarų 
Galicijoj austrai paėmė

KARĖS SĄVAITĖ SU- 
TRAUKOJ.

Praėjusi arba 20-ta ka
rės sąvaite Įnešė istorijon 
keliatą svarbių nuotikių. 
Vienas iš svarbiausių — tai 
jūrių mušys pietų Amerikos 
pakraštyje, kur anglų lai
vynas nuskandino 4 vokie
čių laivus. Serbijoj likos 
sumušta jau trečia austrų 
užpuolimo armija. Francu
zijoj ir Belgijoj keliose vie
tose buvo skaudžiai sumuš
ti vokiečiai. Lenkijoj visą 
sąvaitę ėjo susirėmimai ir 
abidvi pusės vis gyrėsi lai
mėjimais, tečiaus, kaip ro- 
dos, rusai ima tenai viršų. io,OOO rusų nelaisvėn. Ser- 
Angiijos nardomas laivelis besivvdami bėgančius 

B—11/ pasinėręs ™ s - -
penkių eilių minų prišliaužė 
jūrių dugnu po Turkijos 
šarvuočiu Dardaneliuose ir 
nuskandino jį. Kol tą dar
bą atliko, anglų laivelis iš
buvo 9 valandas po vande
niu.

Iš eilės praėjusios sąvai- 
tės nuotikiai seka šitaip:

Gruodžio 8.— Apsirgo 
kaizeris. Belgijoj vokiečiai 
atakavo franeuzus ir ang
lus ties St. Eloy miestu, bet 
buvo atmušti. Francuzijoj, 
Aisne ir Champagne apie-( 
linkėse, franeuzų artilerija 
išblaškė kelis vokiečių skv-j 
rius. Lotaringijos pasieni-' 
je franeuzai eina pirmyn.1 
Petrogradas aiškina, kad 
rusai apleido Lodzių dėl to, 
kad išlyginus savo mūšio li
niją. Ties Malincourtu, Į 
rytus nuo Varėnos, vokie
čiai paėmė franeuzų pozici
ją ir 150 belaisvių, tarp jų 
du oficieriu. Berlynas pra
neša, kad Lenkijoj, Į rytus 
ir pietus nuo Lodziaus, vo
kiečiai energiškai persekio
ja bėgančius rusus, paimda
mi nelaisvėn 1,500 kareivių 
ir 16 kanuolių su vežimais 
amunicijos.

Gruodžio 9.— Iš Petro
grado pusiauoficijaliai pra
nešama, kad rusai, apleisda
mi Lodzių, nenustojo nė vie
no kareivio; miestas buvęs 
apleistas nakčia, 15 valan
dų pirma, negu vokiečiai ji 
užėmė; tuo tarpu Berlynas 
oficijaliai skelbia, kad prie 
Lodziaus rusų nuostoliai j 
siekė 150,000 kareivių. Prie' 
Persijos užtakos, Turkijoj,! 
turkų karvedys Subhi Bei 
pasidavė su savo kariumene 
anglų spėkoms. Galicijoj 
sustiprinta austrų armija 
pradėjo užpuolimą ant kai- i 
riojo rusų sparno, Į pietus ’ si persekioja. 
nuo Krakovo. Belgijoj nuo buvo padarę du užpuolimu, 
pat jūrių kranto iki Lys’o! vieną Alzacijoj ant Aspacho

Į

P? austrus užėmė miestus Bal
ną Bostą, Regačicą ir Ka- 

• mienicą.
Gruodžio 11.— Serbai pa

ėmė nelaisvėn 7 austrų ofi- 
cierius ir 4,770 kareivių, 
prie to paėmė 3 greitai šau- 
jamas kanuolės, 8 lauko ka- 
nuoles, keliatą kalnų morta- 
rų. kelioliką automobilių, 
švyturį ir daugybę šauja- 
mos medegos. Bosnijoj 
juodkalniečiai po smarkaus 
mūšio paėmė Višegradą, ku
ris buvo austrų rankose.

Gruodžio 12.— Serbija 
V į praneša, kad per tris die-; 
1_;nas, 10, 11 ir 12 gruodžio! 

'serbai paėmė išviso 20,000’ 
:austrų nelaisvėn; beto daj 
I jie paėmė 74 kanuolės ir 44■' 
kulkasvaidžius. Vokietija:

Photos t>y Amencan Press Assoclation.
Paveikslėlis parodo abu admirolu, kuriedu vadovavo mušj ant juriu. kuris Įvyko 
9 Gruodžio prie Falklando salų, ties pat pietų Amerikos galu. Iš kairės pusės 
(be kepurės) vokiečiŲ admirolas Von Spee, kuris žuvo su savo laivu “Sharnhors- 
tu,” kuris parodytas paveikslėlio apačioje. Iš dešinės gi pusės anglu vice admi- 

‘ rolas Sturdee. kuris sudaužė vokiečiu eskadrą, susidedančią iš 5-kiy karišky lai- 
; vu “Scharnhorst, ” “Gneisenau,” “Leipzig” “Nurenberg" ir “Dresden. "Ke
turi pirmieji likos nuskandinti, o paskutinis įvarytas į neutralį uostą. Iš angly 

laivyno tik 7 žmonės buvo užmušti; iš laivy gi nenukentėjo nė vienas. .

atkavo franeuzus, bet vis 
buvo atmušti.

Gruodžio 14.
siima iš austrų savo sostapi- 
lę Bielgradą ir baigia vyti 

Vokietija! trečią austrų užpuolimo ar- 
-r ■» . • • ! i in ln nlr r* A net i OcLa

Serbai at-i
I

I
I AUS- FRANCUZŲ ARTILERI

JA IMA VIRŠŲ.
Sutinka visi žinovai, kad 

franeuzų artilerija daug

SERBAI SUMUŠĖ 
TRUS.

Serbai vėl parodė 
liui savo nepaprastą 
mą ir augštesnį karės meną geresnė, negu vokiečių. Ar- 
už savo priešą. Turėdami tilerijos mūšiuose vokiečių 
daug mažiau kareivių , jie kanuolės visuomet beveik 
vėl sumušė austrų armiją lieka nutildytos, reiškia: 
taip, kad ši turėjo bėgti di
džiausioj betvarkėj, palikus 
savo kanuolės ir vežimus su 
maistu. Besivydami aust-1 
rus serbai pasiekė net Ko- 
lubaros upę ir perėję ją užė
mė miestą Lazarevicą.

Šitą mūšį Paryžiaus ko
respondentas aprašo taip. 
Austrai, būdami daug skait- 
lingesni, buvo jau nustūmę 
serbus toli Serbijos gilu
mom Prie to puolimas Biel- 
grado taipgi prislėgė serbų 
dvasią. Bet štai besitrau
kiant vis serbams atgal, pri- 

I bųva ant karės lauko senas, 
74 metų amžiaus Serbijos 
karalius Petras ir praneša 
savo kareiviams: ”Vaikai, 
senas jūsų karalius atėjo 

lant mūšio lauko numirti sy
kiu su jumis už savo tėvy
nę.” Tuojaus Įsakyta pra
dėt abelną užpuolimą ant 
skaitlingo priešo. Užside
gę serbai taip smarkiai ko-> 
vojo, kad priešas pradėjo 
bėgt.

Šitam mūšyje serbai paė
mė nelaisvėn apie 20,000 au
strų.

i

i

pasau- 
narsu-

lieka nutildytos, 
sudaužytos arba pagadin
tos. Štai 12 gruodžio vėl 
iš Paryžiaus oficijaliai pra
nešama : ”Arras apielinkėj 
buvo smarkių artilerijos 
mūšių. Ties Nampoeliu 
musų kanuolės nutildė prie
šo baterijas. Apie Aisne 
sunkioji musų artilerija nu
tildė vokiečių lauko artileri
ją. Gi Į šiaurryčius nuo 
Vailly viena vokiečių howi- 
tzerų baterija likos visai su
naikinta.”

VOKIEČIAI SPIRIAMI Iš 
BELGIJOS.

’’Daily News” korespon
dentas praneša iš karės lau
ko, kad santalkininkai žing
snis paskui žingsnį eina vis 
gilyn ir gilyn Į Belgijos vi
durį, spirdami pirm savęs 
vokiečių spėkas. Vokiečiai, 
esą, rengiasi daugiausia lai- 
kvties apie Bruseli, kad ši
to iš jų neatimtų.

LAI

SIUNČIA LIETUVAI 1,100 
RUBLIŲ.

Lietuvos Šelpimo Fondas, 
kuri Įsteigė visuotinas Ame- 

i rikos lietuvių suvažiavimas 
New Yorke, praėjusį pane- 

Įdėlį išsiuntė Lietuvon jau 
1,100 rublių aukų. Pinigai 
nusiųsti Lietuvių 
Draugijai Vilniuje, buvusio 
durnos atstovo A. 
vardu, su pažymėjimu, kad 
jie negali būt sunaudoti jo
kiam kitam tikslui, tik su
šelpimui nukentėjusių nuo 
karės Lietuvos gyventojų.

Mokslo

Bulotos

LENKIJOJ VIS MUŠASI.
Lenkijoj mūšiai vis dar 

nesiliauja. Kiekviena pusė 
giriasi laimėjimais, bet ma
tyt nė viena negali paimt 
viršaus. Berlynas 13 gruo
džio praneša, kad Lenkijos 
šiaurėj vokiečiai atakavo 
rusų pozicijas ir paėmė 11 
tūkstančių belaisvių. Rusai 
sako, kad jie prasimušė per 
vokiečių centrą apie Ciecha- 
novą ir Przasnyszą, užimda
mi čia svarbias vokiečių po
zicijas ir suskaldydami to
kiu budu priešo spėkas.

Lenkijoj sugriauta ir su
deginta jau 500 miestų ir 
miestelių. Iš Kališo likę 
tik krūvos griuvėsių. Be 
to da čia užmušta 400 ramių 
gyventojų.

SUĖMĖ VOKIEČIŲ 
VĄ.

Iš Berlyno pranešama, kad 
kariškas anglų laivas suėmė 
ape Gibraltarą vokiečių 
garlaivį su 7,000 tonų alie
jaus.

ANGLIJA SLEPIA ŽI
NIAS.

Iš Paryžiaus pranešama, 
u, kad Anglijoj ir šiandien dar
Nuosto- oficijalių žinių apie niekas nežino apie vokiečių

franeuzų nuostolius, nėra, i laimėjimus Lenkijoj. Ang- 
Korespondentas, kuris tei- Ii jos kariškoji cenzūra ne- 

, . . W”TA“ o p. r. karės praleido net tos žinios, kad
su kuriuo kaizerio kartume- lauko, apskaito, kad iki 19, vokiečiai paėmė Lodzių. 
nė metasi ant suvienytų tai- lapkričio užmuštų Francu-1 Matyt Anglija nenori, kad

FRANCUZAI SUMUŠĖ 
VOKIEČIUS BELGI

JOJ. -
Pereitoj subatoj ir nedė

lioj vokiečiai su negirdėtu 
da narsumu buvo padarę 4

FRANCUZŲ NUOSTO
LIAI SIEKIA 590,000 

ŽMONIŲ.
Franeuzų valdžia neskel-

V dl V UA1C vi j d . *- <X 11 d JL O L 4 111 La kz La V Lz KzCA VaCLJL i • v » i •
atmeta Suvienytų Valstijų|laukan. Austrai sako- kartus užpuolimą ant fran- bia surasų savo nuostolių, 

t „e euzu ir anglų Ypro apielin- /a1/ ta? dal.0 . aLaL J??0
kėj, bet visus keturius kar- Jarto Anglija ir Vokietija,! 
tus juos atmušė. ____
liai vokiečių buvo baisus.

Tas neatlaidus narsumas, ravosi apie tai ant

prezidento Wilsono pasisiu- iatsiėmę Karpatuose i^ 
patarpininkauti ka-'1*115^ Dūkią ir paėmę 9,000 

valstvbėms i ruslJ nelaisvėn. Francuzija
i tymą 
niaujančioms 

j besitaikant. Franeuzai iš- 
' j varo vokiečius iš jų pozici
jų ant vakarinio Ysero 
kranto. Rusija ir Turkija 
atmeta popiežiaus propozi
ciją pertraukti per Kalėdų 

, šventes mušius. Švedijos 
* spauda praneša, kad Vokie- 
i tijos pasiaiškinimas dėlei 
j minų, nuo kurių žuvo 3 šve- 
i dų laivai, nėra pakaktinas.

Gruodžio 13.— Nardomas 
anglų laivas ”B—11” nu
skandino Dardaneliuose

■ turkų šarvuoti ”Messudije.” 
Prie Lotaringijos sienos vo-

j kiečiai atmušė smarkų 
! franeuzų užpuolimą ties Ci-
■ rey ir paėmė 600 belaisvių. 
Lenkijos šiaurėj vokiečiai 
paėmė kelias rusų pozicijas, 
11,000 belaisvių ir 43 kulka- 
svaidžius. Serbijoj austrai 
bėga, o serbai juos vydamie-

i persekioja. Vokiečiai

upės ėjo narsus artilerijos 
mušvs, kuris pasibaigė lai
mėjimu talkininkams. Vos- 
ges kalnuose vokiečiai ata
kavo franeuzų pozicijas a- 
pie Simone, bet buvo atmuš
ti. Lenkijoj vokiečiai nar
siai atakavo rusus nuo Ilovo 
iki Lovičo ir nuo Strykovo;

stoties, o kitą ant Ypro, bet 
abudu buvo atmušti. Į piet
ryčius nuo Ypro vokiečiai 
tris kartus atakavo franeu
zus su anglais, ir visus tris 
kartus buvo atmušti su dide
liais nuostoliais. Vosgės kal
nuose. apie La Mere Henri, 

; vokiečiai taipgi kelis kartus

paskutinė atmeta popie
žiaus propoziciją pertraukti 
per Kalėdas mušius.

Gruodžio 15.— Iš Vienos 
pranešama, kad austrai at
mušė rusus nuo Krakovo ir 
nuvarė juos 50 mylių tolyn.

VOKIEČIAI ATMUŠTI 
ALZACIJOJ.

Alzacijoj vokiečiai buvo 
užpuolę ant geležinkelio, 
kuris tarnauja franeuzų su- 
sinešimu su Altkirchu, no
rėdami užimti Aspacho sto
ti ir tokiu budu perkirsti 
franeuzų komunikaciją. Bet 
franeuzai vokiečius atmušė. 
Per kelias paskutines sąvai- 
tes franeuzai čionai eina vis 
pirmyn, užimdami vis di
desnius ir didesnius plotus 
buvusios kadaise savo pro
vincijos -(vokiečiai atėmė iš 
franeuzų Alzaciją ir Lota
ringiją 1870—71 metais).
PAĖMĖ 600 FRANCUZŲ 

NELAISVĖN.
Iš Berlyno pranešama, kad 

Alzacijos pasienije franeu
zai buvo padarę smarkų už
puolimą ant plataus vokie
čių fronto apie Cirey. Už
puolimas tečiaus nenusise
kė, nes daug jų krito ir 6OO'.,„ __ ,_____
pateko nelaisvėn. i buvo atmušti.

DIDELIS MUŠYS ANT 
JŪRIŲ.

Ties pat pietų Amerikos 
galu yra Falklando salos. 
Apie tas salas 8 gruodžio 

' Įvyko didelis mušys tarp an
gių laivyno ir vokiečių es
kadros. Tris vokiečių _ lai
vai, ”Scharnhorst,” 
senau” ir "Leipzig” 
bergą.” Penktas gi, 
den” ir ”Nurenberg,” lei
dosi bėgti. Anglai pasiviję 
nuskandino da ir ”Nuren- 
bergą. Penktas gi, ”Dres- 
den,” pabėgo Į neutrali uos
tą . Vokiečių admirolas von 
Spee buvo ant laivo ”Schar- 
nhorst” ir sykiu su juo žuvo, 

j Kiek tame mūšyje daly-

”Gnei- 
likos 

”Dres- n

kininkų armijų apie Yprą, zijos kareivių buvo apie 100 žmonės žinotų, jog jos prie- 
nežiuredama ant narsumo, tūkstančių. . Sužeistų ir ser-[ gui pasiseka kartais šis-tas 

Anglijos valdžia 
! išlaikė andai tris sąvaites 
pas’ėpus žinią, kad žuvo jos 
drednautas ”Audacious.”
MOKINA 400.000 NAUJO- [vavo Anglijos laivų, nežinia. 

KŲ.
Pereitoj pėtnyčioj Fran-'ra 1 lapkričio buvo užpuo- 

euzijoj pradėta' mokyt 400 Jus čili pakraštyje anglų es- 
tukstančių šio rudens nau-'1 J 
jokų. Prasidėjus tiems mo
kinimams, kardinolas Ame- 
tte atlaikė Notre Dame ka
tedroj iškilmingas mišias, 
kad Dievas tuos jaunus 
žmones palaimintų, kad sto
ję Į karę jie pasekmingai 
galėtų vokiečius mušti.

RUSIJA ATMETĖ POPIE
ŽIAUS PROPOZICIJĄ.
Popiežius Benediktas XV 

kreipėsi Į visas kariaujan
čias valdžias patardamas,

j su kuriuo ji kiekvieną syki gančių, kurie gydomi Fran- ]ajmėti. 
' lieka vis atmušta, yra vie-. euzijos ligonbučiuose, iki 
Ina iš didžiausių vokiečių ta- in K—v-i-----  i
ktikos paslapčių.

Tris užpuolimai šitoj apie
linkėj buvo padaryti suba- 
toj. Dideli vokiečių būriai 
metėsi ant santalkininkų 
apkasų, stačiai prieš tūks
tančius šautuvų, kulkasvai- 
džių ir kanuolių, tartum ty
čia jieškodami mirties. Ir 
krito jie tenai kaip tiršta žo
lė po aštriu dalgiu. Į trum
pą laiką laukas likos užver
stas krūvomis lavonų. Vie
nam užpuolimui nenusise
kus, vokiečiai darė, kitą ir 
trečią, turbut tikėdamiesi, 
kad pritruks franeuzams ir 
anglams patronų juos be- 
šaudant. Bet patronų fran
euzų turėta užtektinai ir! 
kiekvieną syki vokiečiai kri
to tūkstančiais. Nežiūrint 
ant tų baisių nuostolių, ga
vę daugiau žmonių, nedėlioj 
pozicijų užpuolimą — ir vėl 
jie vėl padarė ant franeuzų

, iki 
19 lapkričio buvo apie 400,- 
000. Paimtų Vokietijos ne
laisvėn iki*19 lapkričio buvę 
90,000 franeuzų. Taipgi su
dėjus viską krūvon franeu
zų nuostoliai bus apie 590,- 
000 žmonių.

NUSKANDINO TURKŲ 
ŠARVUOTĮ.

Praėjusioj nedėlioj nardo
mas anglų laivelis ”B—11” 
paskandino Dardaneliuose 
turkų šarvuotį ”Messudije. 
Kaip sako oficijalis Angli
jos pranešimas, ”Messudi- 
je” stovėjo Dardaneliuose 
ir saugojo minų lauką. An
glų laivas pasinėrė ir pri
plaukęs apačia minų palei
do Į turkų laivą torpedą. 
Torpediniai turkų laivai 
pradėjo vytis ir šaudyt, te-i kad per Kalėdų šventes bu
čiaus anglų laivas 
sveikas. Kada anglai iškilo šitą popiežiaus propoziciją 
ant viršaus, turkų šarvuotis atmetė. Ta patį padarė ir kosi, bet musų kariumenė 
skendo užpakaliniu galu;; Turki ia. Ką atsakė kitos nuolat eina vis pirmyn, sa- 
ant jo buvo 600 turkų. | valstybės, nežinia. iko Petrogradas.

V

sugrįžo tu sulaikyti mūšiai. Rusija

kadrą ir du laivu nuskandi
no, o vieną sugadino. Nuo 
to laiko vokiečių laivai te
nai vis ir suko. Tad Angli
jos laivynas išplaukė slapta 
ir leidosi Įstrižai Atlanti- 
ko link pietų Amerikos, kur 
8 gruodžio ir užklupo minė
tus vokiečių laivus.

RUSAI PAĖMĖ 20,000 
BELAISVIŲ.

Iš Petrogrado pranešama, 
kad 10 gruodžio rusams pa
sisekė paimti 20,000 belais
vių Galicijoj, i pietus nuo 
Krakovo. Nors čia vokie
čiai su austrais drūčiai lai-



2 K ir i nvn
i

bus
su- 
už-

musų tautininkų gelbėjimo matė, katroj pusėj teisybė— 
fondas galės tuomet nusiųs- ir nuo tautininkų užsigrižo. Į 
ti surinktus pinigus, kad 
Gabrio "biuras” gelbėtų iš 
po "kybančio kardo” Lietu-1 
va.

Vadinas, jei kas aukauja 
tautininkų fondui, jis neži
no. kam jis aukauja ir ko- ■ 
kiam tikslui.

Kas kita Lietuvos šelpimo 
Fondas. Visuotinas lietu
vių suvažiavimas New Yor
ke įsteigdamas šitą fondą, 
paskyrė jam aiškų tikslą — 
šelpti nukentėjusius nuo ka-, 
rėš Lietuvos gyventojus. Iž
dininkas šito fondo, p. K. Ši
dlauskas, yra po 810,000.00 
kaucijos. Finansų sekreto-1 
rius taip pat po kaucija. Be 
to dar iždą prižiūri 3 globė
jai. kurie atstovauja visas 
tris musų visuomenės srio- 
ves. Aukas nutarta siųsti 
Liet. Mokslo Draugijai Vil
niuje. kuri yra rimčiausia 
draugija lietuvių tautos kū
ne. Taigi Lietuvos šelpimo 
Fondas iš visų pusių yra ap
saugotas ir kiekvienas cen
tas, paaukautas Lietuvos 
Šelpimui, čia yra gvarantuo- 
tas. Visų pirmiausia už ji at
sako visuomenės išrinktas 
komitetas, o paskui milijoni
nė Royal Indemnity Co., ku
ri užstatė už kasierių 10 
tūkstančių dolerių kaucijos.

Tečiaus musų tautininkai 
leidžia "manifestus” ir 
šmeižia šitą įstaigą, buk ja 
negalima pasitikėti. Mat. pa
sitikėti galima tik jų parti
jėlės fondui, kurio niekas 
nekontroliuoja. Gėdos tie 
žmonės neturi nė už skatiką.

Męs persergėsim visuomenę, 
kad ji tų pasalinės politikos bal
sų neklausytų.

Visos aukos, surinktos Lietu-

dę šuvius, visi bėgo bažny
čion. Bažnyčia-gi kaip tik 
buvo viduryj mūšių. Kul
kos lėkė bažnyčios linkui. 
Viena leista vokiečių srap- 
nelė sugriovė bažnyčią ir 
taip veik visus žmones baž
nyčios murai užgulė. Gali
ma įsivaizdinti koksai tai 

j baisus buvo reginys!

Kaimai stovi tušti; vokiečiai 
išsivarė žmones su savim. 
Dabar jau vokiečiams iš 

Suvalkų gub. išėjus dar vie
tomis yra visai tuščiu kai
mų. Dalis gyven' jų da 
nespėjo sugrįžti, kitus-gi 
vokiečiai su savim išsivarė. 

; Vilkaviškio, Virbaliaus mie
stai suvisu tušti, nei vieno 
gyventojo nebeliko, visi iš
lakstė. Reikia pastebėti, 
kad vokiečių kareiviai vie
tomis begalo žiauriai elgėsi 
su liuosais žmonėmis. Nuo
latos grasino sušaudyti, va

ire dirbti, visus jų menkiau
sius norus turėjo išpildyti. 
Vietomis-gi buvo mandage
sni. Mūsiškiems karei
viams atsigrįžus gyventojai 
atsidūrė tarp kūjo ir prie
kalo. Ne vienas per neat
sargumą savo gyvybę paly
dėjo...

Dar sunku sužinoti visų 
nukentėjusių ir žuvusių var- 

j dus ir pavardes.
Liūdnas reginys.

Turtinga Suvalkų guber
nija dabar tyrais atrodo. 
Rugiai, kviečiai išmindžioti, 
nieko nebeliko; pievos iš
klampotos. Namai vietomis 

i išdeginti, stogai nunešioti, 
, arba triobos sugriautos. 
Liūdnas reginys. Žmonės 
baisiai nusiminę; daugeliui 
jau badas duris klamsdena, 

Dabar dar sunku buvusi o dar tik ruduo... O kur
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Suvalkų gubernijos mūšį
aprašyti. Jokiu budu visų
smulkmenų negalima su
rankioti. Reikia žinoti, kad 
tas kraštas vistik ir šian
dien yra karės lauku, tatai 
pašaliniai žmonės tenais ne
įleidžiami ir šiaip jau drau
džiama vietos žmonėms to
li vaikščioti. Visa ką gali
ma kol kas sužinoti, tai iš 
tenykštinių žmonių, kurie 
laike grumimosi tenais bu
vo. Taigi keliomis tokiomis 
žinutėmis ir pasidalinsiu.
Laukai atrodo, kaip kiaulių 

suknisti.
Tarp Naumiesčio ir Ma-j 

riampolės laukai atrodo it I 
kiaulių suknisti, mat, tose 
vietose smarkių mušiu bu
tą, tatai nenuostabu, kad 
čia yra daug ūkininkų išde- 

: ginta. Nėra jau ko kalbėti 
apie Augustavo, Suvalkų 
apylinkes — čia veik nieko 
neliko. Šiame kampe isto
riškas musys buvo, kuria- 

'me keli šimtai tūkstančių 
kareivių žuvo. Nuo to mū
šio prigulėjo rusų kariume- 
nes laimėjimas. Taip pat 
baisiai grūmėsi ir Nemuno 
linkui, ypač ties Druskinin
kais. Spėjama, kad tose 
-vietose Nemune prigėrę a- 
pie 20 tūkstančių vokiečių! 
Sako, po mūšio dar kelias 
dienas pro Kauną Nemuno

Ar matai ! O pora sąVai
čių atgal ta pati "Darbinin
kų Balso” redakcija svaidė 
purvais j socijalistų duris, 
kad jie New Yorko suvažia
vime nesutiko prieš tą "ne
tašytą stabą" nusilenkti.

Matai, kaip iš prispjaudy
to šulinio prisieina atsiger
ti!...

Tautininkai pamatė savo 
klaidą ir vėl pradeda kal
bėt jau apie susivienijimą.

Prasti iš jų strategai!

SUSIKIRTO.
Pašaliniam žiūrėtojui nė

ra smagesnio juoko, kaip 
kad du kūmai, begerdami iš 
vienos taurės ir besibučiuo
dami, nė iš šio nė iš to ima 
tašyti viens kitam antau
sius.

Lygiai tokia tragikomedi
ja išėjo iš bučiavimosi "Dar
bininkų Balso" su tautinin
kais. Tas laikraštys, kaip 
skaitytojams jau žinoma, 
yra leidžiamas lietuvių IAV. 
W. skyriaus. Jo redaktorius 
p. Laukis išpradžios pradė
jo pusti i tautininkų dūdą, 
kad jie yra "bepartyviška 
visuomenė." kad jie yra tik
ri Lietuvos gelbėtojai ir t. t. 
o socijalistai — tai nenuo
ramos. vienybės ardytojai ir 
t. t. “ 
to, 
prie tautininkų taip besilai
žant. d-ras Šliupas ima ir 
užvažiuoja jam per ausį.

Tik pasiklausykit, ką 
"Darbininkų Balsas" gavo: 

"Žadėdamas ”L. Mintin” 
apgarsinimą "D. Balso,” aš 
nejau, kokiu siekiu tasai bus 
džiamas. Kada šiądien gavau 
stą apgarsinimo, prisipažįstu, 
paraudonavau iš gėdos. Tad 
skelbiate ir užtaraujate "s 
žą”... Ponuli, mes nedorais 
bais patįs neužsiimame. 
lime talpinti apgarsinimu: 
dorais mieriais!
si, kad socializmas jau ir į patvir
kimą virsta. O patvirkėliams vie- 
.ta — na. jeib-kur, tik ne tarpe ge
rų žmonių. Nuo karės, bado... na. 
ir nuo patvirkėlių—gelbėk mus, 
lietuviškasai Perkūne!

”18 XI 1914 J. šliupas.
"P. S. Nenoriu nė jūsų laikraš

čio turėti namie. Ačiū už vieną 
numeri."

Bet štai, nė iš šio nė iš 
"Darbininkų Balsui”

įdėti 
neži- 

lei- 
tek- 
kad 
Jus 

:abata- 
dar- 

nė-gi gra
su ne- 

Aišku man daro-

PAMATĖ SAVO KLAIDĄ.
Tautininkai pamatė, kad 

atsimesdami nuo Lietuvos 
šelpimo Fondo jie padarė 
didelę klaidą. Jie pamatė, 
kad visuomenės gyvenime 
jie palieka aktoriais be ro
lių. * Ir jie persigando. Štai 
"Lietuva," ’ ta pati '"Lietu
va." kuri kelios savaitės at
gal rėkė, kad "vardan su
naikintos Lietuvos mums tokį antausi 
reikia skirties." dabar jau 
Agituoja už kokią-nors tary
bą ar centrą, kuris vienytų 
visas lietuvių sroves. Ji 
jau pripažįsta, kad —

"Šiandien ne vienoje sriovėje 
gimsta naudingu sumanymu, is ku
rių galėtų pelnyti viešasai Ameri
kos lietuvių gyvenimas. Tie suma
nymai tačiau5 paprastai neįvyksta, 
ir nepasisekimo priežastim yra pri
tarimo stoka. Nepritariama gi ir 
ignoruojama koksai nors sumany
mas nekarta vien dėlto, kad suma
nymas buvo pakeltas priešingos 
sriovės žmonių. Tarpsrioviniai 
santykiai, neapykanta, partizantiš- 
kumas neleidžia pamatyti naudos 
grudus. kurie slepiasi kitaip ma
nančių žmonių darbe.” 

Bet gerai ant to atsako 
'Kova.” kuri rašo:

"Turbut nieks tikriau už socia
listu srovę nepriparodė t—........
netik taip manyti, bet ir taip dary
ti. Socialistų srovės atstovai iš 
Antrojo Lietuvių Visuotinojo Sei
mo Brooklyne juk nebėgo, nežiū
rint, kad jų programos principai ir 
nevisai leidžia daryt tokius nusi
leidimus kitoms 
soms, kokius jie darė, 
darė, ką galėjo, kad veikti 
bent 
kova 
mas nukentėjusių nuo karės 
brolių. Dėl siauresnio partizantiš- 
kumo užsivarinėjo ir iš Seimo pa
bėgo tik tautininkai! Tik tautinin
kai ir po seimui sudraskė ir tų jį 
seimo nutarta bendrą L. Š. Fondą... 
Tegu tik į tokios Tarybos narius 
įeis socialistų srovės išrinkti at
stovai, tai musų tautininkai kaip 
bematant parodys kojas. Ir vėl 
rėk, kad socialistai kalti.”

Taip, ko-gi tie vyrai buvo 
i sukilę bėgti iš suvažiavimo 
salės, kada pamatė, jog iž- 

; do negalės paimti i savo 
rankas? Ko jie atsimetė 

I nuo bendro Lietuvos šelpi- 
j no, jeigu jiems rupi vieny- 
■ bė ? ____

Pasirodo, kad ne vienybė, 
1 Lietuvos gelbėjimas

; va_ 
Da- dovavimas, garbė ir sudėti 1 j ' • • • • T" 1’1 —■ •. Jie tikejo-

tikram 
komitetas 

len-

TAUTININKŲ MANIFES
TAS.

Pono Olševskio organe 
tilpo nesenai susitvėrusios 
iš kelių tautininkų partijė- 
lės "manifestas.” Po tuo 
■"manifestu” pasirašo veik 
visa "bepartvviškoji visuo
menė" — d-ras šliupas, Sir
vydas, Paukštis, daktarėlis 
ŽDrangelis, Karuža ir V. 
-Jankauskas. Jie praneša ši
tam savo ”manifeste,” kad 
jų partijėlė Įsteigė savo, va
dinas. grynai partyvį fon
dą Lietuvai gelbėt, ir tuo pa- 
■čiu pranešimu stengiasi dar 
sykį apjuodint Lietuvos šel
pimo Fondą, kurį įsteigė vi
suotinas lietuvių suvažiavi
mas New Yorke. Girdi:

"Jau seime pastebėta ir vėliau 
persitikrinta, kad socialistai nori 
paimti savo partijos kontrolėn Lie
tuvos Šelpimo fondą. Jie to pa
siekė: šiandien visa minėta fondo 
valdyba ir patsai fondas yra pilnoj 
socialistų kontrolėj.

"Nežiūrint vienok to, kad šis 
fondas yra vienų tik socialistų glo
boj, ir jų vienų tik kontrolėj, so
cialistai per savo laikraščius sten
giasi intikinti lietuvių visuomenę, 
buk šis jų fondas yra visuomenės 
fondas...

"Turėdami praeities patirymą 
mes tautininkai, negalime ir neap- 
siimam atsakyti prieš visuomenę 
už tas aukas, kurios yra ar 
vienų socialistų globoje. Iš to 
prantama. kad mes negalime 
tikrinti ir neužtikriname, kam
kokiu budu tos žmonių aukos bus 
sunaudotos.”

"Naujienos” kalbėdamos 
apie šitą tautininkų praneši
mą. pavadina juos vėplomis:

"Ir dar sykį kartojame: vėplos 
yra tie pasirašiusieji po pranešimu 
ponai tautininkai! Seime jų nie
kas neprašė imti ant savęs atsako
mybę už jokias aukas. Aukų tvar
kymas tapo pavestas tam 
komitetui. Taigi šitas
už visa ką ir atsakys. Ko-gi 
da su savo dvylekiu Šliupas ir Sir
vydas su kompanija?” 

Mes da pridėsime, kad tie 
vyrai netik vėplos, bet ir di
deli begėdžiai. Juk jie gali 
tverti sau partijas, gali prie 
tų partijų steigti sau fondus 
ir rinkti partijiniams savo 
reikalams aukas — kas gi 
galėtų prieš tai ką-nors sa
kyti? Bet dabar jie garsin
dami savo partijėlės fondą 
šmeižia visuomenės Įsteigtą
jį Lietuvos Šelpimo Fondą. 
Jie nori tą fondą apjuodint. 
o savajį išgirti. -Jie nori, kad 
visuomenė dėtų pinigus ne 
Lietuvos Šelpimui, bet... au
tonomijos reikalams. Jie 
mat iškovos Lietuvai auto
nomiją ! Bet klausimas, 
kaip jie gali tai padaryti, 
kad bijosi prieš valdžią pra
sižengti? Jų Yčai ir Gab
riai trinasi po kanceliarijų • 
priemenes, kad kaip nors 
medalį nuo valdžios užsi
tarnavus.

Taigi ne tautininkai tu
rėtų abejoti apie visuomenės 
įsteigtąjį Lietuvos šelpimo 
Fondą, bet visuomenė turė
tų paklausti musų tautinin
kų: "Koks yra jūsų prog
ramas? Kokiam tikslui jus 
renkat aukas? Ir kas renka
mas jūsų aukas kontroliuo
ja, kas už jas atsakys, jeigu 
jos nuvažiuos į Gabrio ’biu- 
rą’ ir bus suvartotos gar
džioms vakarienėms Pary
žiaus restoranuose?”

Pakol tas neišsiaiškins, 
tautininkų partijėlės fondą 
reikia žiūrėti kaipo į tamsų 
dalyką. Juk visi atsimena, 
kad paskutiniam S. L. A. su
važiavime jie, tautininkai, 

paskyrė iš "tautiškųjų cen
tų” $50.00 Gabrio "biurui.” 
Tai kas gi gali būt užtikrin
tas, kad ir dabar renkamų 
pinigų Lietuvos gelbėjimui 
jie nepaskirs tam pačiam 
"biurui?” Juk dabar Gab- ne _______ „___„
rys išvažiuodamas pasakė: j tiems vyrams rupi, bet 
kad "tėvynė jį šaukia.” 
bar jis parsivežė aukų, bet žmonių pinigai, 
kaip tas suvalgys, vėl šauks: j si, kad atsimetę jie apkal- 
” Amerikiečiai, musų tėvynė i tins socijalistus — ir visuo- 
pavojuje! Ant jos kybo jau menė socijalistus pasmerks, 
mirties kardas. Informaci- į Bet tas manevras jiems ne
jos biurui reikia aukų!” Ir nu'"’~~1'x Visuomenė pa
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I SĄVAITĖ SUŠELPIMUI 
LIETUVOS.

Drg. T. J. Kučinskas rašo 
Kovoj,” kad sušelpimui 

Lietuvos reikėtų surengti 
agitacijos savaitę, kaip, pa- 

Į vyzdžiui, socijalistai buvo 
surengę "Raudonąją Savai
tę.” Jis sako:

j " ”LSS. turėjo 'Raudonąją Sąvai
tę,' buvo pasekmės gana didelės. 
Taigi sąjungiečiai surengkime ’Są- 
vaitę Sušelpimui Lietuvos.’ Mes 
per tą sąvaitę turime atlikti dide
lį darbą. Štai kokį darbą: parda
vinėti literatūrą, užrašyti laikraš
čius. rengti, prakalbas ir t. t. Re
dakcijos, kaip tai: 'Keleivis,’ 'Ko
va,' ‘Laisvė,’ 'Naujienos,’ 'Lietuvių 
Žurnalas.' turi prisiųsti savo spau
dos knygų tik už tokią kainą, ko
kia atsieina redakcijai. Taipgi už 
laikraščius: numažinti ant tiek,
kiek redakcijai lėšuoja popiera ir 
krasos persiuntimas. Jeigu minė
tos redakcijos prisidėtų prie šio 
darbo, butų darbas atliktas tokis 
didelis, kokio Lietuvos historijoje 
dar nebuvo... Pamąstykite, kiek 
naudos atneštų verkiančiai Lietu- \ 
vai. Kiek naudos butų tamsiems 
Lietuvos žmonėms čia gyvenan
tiems Amerikoje. Kiek mes pas- 
kleisime teisybės žodžių su literatū
ra ir prakalbomis. Kunigai skel
bė ir skelbia, kad karės yra nuo 
dievo. Čia mums proga parodyti 
tą baisų kunigijos melą, su kuriuo 
pagalba laiko žmones tamsybėje." 

"Keleivis" mielai tam 
pritaria. Ir mums rodos, 
jei kiti su tuo sutiks, kad 
vasario pradžioje (1915 m.) 
tokią sąvaitę butų galima 
jau surengti.

I

lektuoti, todėl reikia per ofi
so langelį paduoti patį atsi
šaukimą su prikergtomis 
popieromis — daugiaus nie
ko — o dirbtuvės užveizda vos šelpimui, turi būt siunčia- 
gal pats aukaus), namus ir mos T. L. Dundulis, Box 511, 

Westville, III., o čekiai arba 
money order’iai reika išrašyt 
vardu: Lithuanian National Re- 
lief Fund. Taip elgianties, mes 
žinosime, iš kur ir kiek suplau
kė aukų ir lengva bus kontro- 
liuot netik komisijai, bet ir vi
suomenei, kuri aukavo.

Seimas nutarė pastatyt ka- 
‘ sierius po $10,000 kaucijos, o 
komisija atrado reikalingu dar 
ir finansų raštininką pastatyt 
po $1,000 kaucijos. Todėl ka
sininkas K. Šidlauskas ir finan
sų raštininkas T. L. Dundulis 
užsistatė nurodytas kaucijas, 

i kurių dokumentai randasi pas 
vieną iš kasos globėjų. J. G. Ge
guži, "Keleivio” leidėją. Bosto
ne.

Gerbiamoji visuomenė!
Kiekvienas stengkimės pa- 

remt tą reikalą, kiekvienas 
stengkimės aukaut pagal išgalę, 
kad nušluostyti ašaras tų brolių, 
kurių laukia badas ir abelnas 
skurdas.

Kiekvienas galite matyti, ką 
seimas užgyrė. todėl neklausy
kite visokių neprašomų begė
džių. kuriems nepasisekus pa
daryti taip, kaip jie nori sten
giasi griauti ir apjuodinti pra
kilniausius lietuvių visuomenės 
reikalus.

Lietuvos šelpimo Fondo
Komitetas.

kitas vietas, kur tik galima 
tikėties aukų gauti.

4) Kvitarijušai susegti į 
knygutes po 10 kiekvienoj, 
ir gaunama per aukų rinkė
jus ant draugysčių paliudy- 
jimo.

Tos kvitos susideda iš 
trijų dalių. Aukų rinkėjas 
gavęs auką nemažiau $5.00, 
išpildo visas tris dalis, kaip 
pačioje kvitoje pažymėta — 
vieną dalį atiduoda aukau
tojui. antrą pasiunčia su pi
nigais Finansų Sekretoriui, 
o trečią pasilieka sau.

5) Iždininkas aplaikęs nuo 
Finansų Sekretoriaus kvitos 
antrąją dalį su pinigais, pa
siunčia aukautojui tam tik
rą paliudijimą priimtos au
kos. (Paliudyjimas tinka
mas įdėti į rėmus).

Lietuvos Šelpimo Fondo 
Raštininkė

M. M. Kačiutė-Herman.
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Visuomenes atidai
Jau suvirs du mėnesiai laiko 

prabėgo, kaip buvo Antras Vi
suotinas Amerikos Lietuvių Sei
mas. Jau praskambėjo visokios 
nuomonės Įvairių pakraipų lai-, 
kraščiuose apie tą seimą. Vieni 
surado, kad tas seimas partv- 
viškas; kiti, kad vienpusiškas; 
treti akloj savo neapykantoj ra
šo ir skelbia tokias nesąmones, 
kad reikia pasibjaurėti. Pavyz
džiui ”V. Lietuvninkų,” "Lietu
va” ir kai-kurie kiti laikraščiai 
pasakoja ir pasakoja, kad Lie
tuvos šelpimo Fondas yra neiš
tikimas, kad jisai socijalistiš- 
kas, partyviškas ir t. t.

Tokie atbalsiai, paleisti Į lie
tuvių visuomenę, daugeli gali 
klaidinti ir užkenkti ne socija
listams. bet Lietuvos žmonėms, 
kurie laukia musų pagalbos. Da-. 
bar seimo protokolas jau tilpo 
kaikuriuose laikraščiuose, (o 
jeigu kurie nepatalpino. tai 
tik dėlto, kad galėtų drąsiau 
meluot ir klaidint mažiau susi
pratusią visuomenės dalį), iš 
kurio kekvienas gali matyt, ką 
veikė minėtas seimas ir kokius 
nutarimus jis padarė. Seimo 
protokolą paliudyja vedėjai ir 
jį neišdrįs iškreipi nei pikčiau
sio noro žmogus. Svarbiausiu 
seimo tarimu yra: 1) Įsteigti 
bendras fondas, kuris butų pa
vartotas vien nukentėjusiems 
nuo karės lietuviams šelpti, 
(priimtas 186 balsais prieš 19 
ir 1-5 balsų, žiūrėkit seimo pro
tokolą IV posėdžio, sumanymas 
3).

2) Visos šelpimo' Fondan su
rinktos aukos turi būt paveda
mos Vilniaus Lietuvių Mokslo 
Draugijai, kuri ir rūpinsis pa
šalpų dalinimu, (žiūrėk VI po
sėdis, skyrius 22).

3) Kilus nesusipratimams už 
kasierius. seimas nutarė.kad bu
tų vienas fondas su dviem ka
sieriais. kuriuodu gavo po se
kantį skaičių balsų: K. Šidlaus
kas iš Bos ton’o — 155, T. Pau
kštis iš Pittston’o — 102. 
rėk VI posėdis, skyrius 
Taipgi, išrinko komisiją iš 
narių Į kurią Įėjo visokių 
kraipų žmonės ir tą viešą musų 
reikalą turi pridaboti.

• Iš seimo protokolo aiškiai ma
tosi, kad Visuotinas Amerikos 
lietuvių Seimas dėjo visas savo 
pastangas tik ant to, kad sušelpt 
nukentėjusius nuo karės bro
lius ir seseris lietuvius, ką mes, 
išrinktoji seimo komisija, ii 

i stengsimės kuosanžiniškiausiai 
atlikti.

Todėl Lietuvos šelpimo Fon
do komisija išreiškia kuodid- 
žiausį papeikimą tiems žmo
nėms ir laikraščiams, kurie su 
kokiais tai tamsiais tikslais 

, stengiasi nuolatos sėti visuome
nėje neužstikėjimą linkui Lietu- 

jvos šelpimo Fondo ir, nežinia 
j kokiu tikslu, nuolat atkartoja, 

ti per krautuves, dirbtuves! kad aukas reikia sil?sti tiktai 
_ jei galima — (į dirbtuves | vienam kasirieriui, būtent p. T. 
paprastai neleidžiama ko- Paukščiui.

i

Kas girdėti dabar 
Lietuvoje.

Suvalkija da tebėra karės 
lauku.

karės galas? Visus didžiau
sias neramumas turi apė
męs, bijos, kad vėla vokie
čiai neužguitų, kad vėla ne
atsidurtų ugnies sukuryj.
Bulota renka žinias apie nu

kentėjusius.
Dabar veik visoj Rusijoj 

renkamos aukos nuo karės 
nukentėjusiems. Miestuose 
susitvėrė tam tikri privati
niai komitetai. Vienas to
kių komitetų veikia ir Vil
niuje. Jisai išsirinko buvu
sį Durnos atstovą Andrių 
Bulotą apvažinėti Suvalkų 
gub. ir surinkti žinias apie 
nukentėjusius. Žinoma, tie 
komitetai pajiegia duoti tik 

i laikinę pašelpą. bet neis- 
! tengs sušelpt visus nuo ka
rės nukentėjusius gyvento
jus.

Kiek yra nuo karės nu
kentėjus Mažoji Lietuva, 
dabar sunku sužinoti, bet 
galima spėti, kad nemažiau 
už Didžiąją Lietuvos dalį, 
nors gandas eina, kad jau 
jai pašelpa suteikta.
Daug sužeistų lietuvių guli 

Maskvoj ir Petrograde.
Maskvos ir Petrogrado li- 

gonbučiuose guli keliatas 
šimtų sužeistų lietuvių. Jai
siais rūpinasi vietų lietu
viai, ypač studentai. Vil
niuje taip pat ligonbučiuose 
guli nemaža lietuvių karei
vių. J. B—-dis.

4. XI. 14.

Patarimai aukų 
rinkėjams.Mat "Darbininkų Bal

sas" buvo nusiuntęs d-rui! 
šliupui savo apskelbimą ir 
prašė, kad jis įdėtų jį "Lais- 
von Mintin." Gavęs atsaky- 

j "Darbinin
kų Balsas" taipgi nepasilie
ka d-rui šliupui skolingas, 
bet išvadina jį "netašytu 
stabu.” "naivu nežinėliu’ 
kitokiais parinktais 
dais. Nors porą 
atgal "Darbininkų Balso”, 
redaktorius apsilaižydamas 
gyrė d-ro Šliupo partiją, bet 
gavęs dabar nuo Šliupo per 
nosį sako, kad jis senai jau 
netikėjęs d-ro Šliupo teori
joms. o jau iš šito atsakymo 
jis pamato —

"...netik jo paprastą karščiuotą 
ūpą. bet ir dar du kitu dalyku: nu
duotą ar tikrą reikalų nežinojimą 
ir begalinį naivumą.”

Ir ištiesų reikia pripažin
ti d-rui Šliupui dideli dalvku 

troškimo nežinojimą, jeigu pas jį I.W. 
M. ir socijalizmas reiškia 
vieną ir tą patį. Iš to jau 
matyt, kad jis nežino, jog 
I. W. W. agitatoriai savo 
prakalbose ir spaudoje dau
giau kovoja prieš socijaliz- 
mą. negu prieš dabartinę 
draugijos sistemą. Jis taip 
pat pasirodo nežinąs, jog 
socijalistai sabotažo nekuo-j 
met neužtaravo ir neužta-: 
rauja.

"Darbininkų Balsas” įsi
žeidęs, kad d-ras Šliupas pa-1 
vadino jį patvirkėlių, daro 
jam šitokių priekaištų: 

"Norėtume žinoti ar mes ginda
mi darbininkų reikalus vieninte
liais mums paliktais budais, dau
giau esame patvirkusiais už ji 
sveiką, kuris žinodamas gerai, kad 
jo vaistai nepagelbės tiems, kurie 
neturi ką pavalgyti ar kaip rei
kiant užsilaikyti, vienok jis jiems 
vis tiek kaip ir kitiems užrašo ant 
popierėlės kokios ricinos ar kar
čiųjų pipirų ir už savo darbą pa
skaito, nuo $1.00 iki S2.00? Vie
nok jis save skaito prie gerųjų 
žmonių! Kokia ironija!

Pagaliaus ”D. B.” redak
cija užtepa dr-ui šliupui ši
tokį komplimentą:

"D-ras Šliupas šituo savo rašte
liu mums daug nemalonumo pada
rė, bet nežiūrint to mes esame jam 
labai dėkingi už jį. nes iš jo gau- . 
name pamatyti kokį netašytą sta
bą nevienas iš musų ikišiol 
savo idealu.”

Ji

visuomenės kle-
Socialistai 

išvien 
kaip 

šelpi- 
savo

tokiuose klausimuose, 
už Lietuvos laisvę ir

I

Aukų rinkimui Lietuvos 
Šelpimo Fondo Komitetas 
yra pagaminęs sekančius 
dalykus: 1) Stempas, 2) 
Įgaliojimus, 3) Angliškus 
atsišaukimus, 4) Kvitariju- 

ir šus, ir 5 Gražius paliudyji- 
var- mus, duodamus aukaujan- 

sąvaičių tiems nemažiau penkių do
lerių.

1) Stempos yra sudarytos 
į knygutes, turinčias 200 
stempų kiekvienoje, ir par
duodamos po 810.00. Kaina 
kiekvienos stempos 5 centai. 
Tos stempos atspauzdintos 
anglų kalboj, todėl galima 
jas pasekmingai platinti ir 
tarpe anglų.

Geistina, kad stempų rei
kalautojai prisiųstų iškalno 
pinigus, taip kad iždininkui 
nereikėtų klapatytis su jo
kiais paliudyjančiais užtik
rinimais apmokėjimo ant 
bargo duotų stempų.

Pirkėjai stempų knygu
čių, negalėdami išparduoti 
visų nupirktųjų stempų, ga
li sugrąžinti likusias ir gaus 
už jas pinigus.

2) Įgaliojimai išduodami 
draugysčių užtikrintoms y- 
patoms. Ant jų turi rastis 
parašai L. Š. Fondo Komite
to ir įgaliojančios vietinės 
draugystės komiteto, su 
įvardijimu aukų rinkėjo ar
ba rinkėjų.

Prie šitų įgaliojimų drau
gystė turi prisegti keliatą 
arkušų popieros surašymui 
aukautojų vardų ir aukų. 
Geistina, kad aukautojai pa
tįs įsirašytų vardus ir au
kas, kaip tas paprastai pas’ 
anglus daroma.

Tos blankos su pinigais' 
turi būt vėliaus nusiųstos 
Finansų Sekretoriui, kuris. 
įrašęs į savo knygas pinigų 
sumą, perduos iždininkui.

3) Angliški atsišaukimai 
aukų taipgi turi būt priseg
ti prie keliatos arkušų bal
tos popieros.

Su tais laiškais galima ei-i

(žiu-
23).,vanduo kraujais pasruvęs

12-tekėjo. Negana ką gyven- 
P3* tojai nuo mūšių nukentėjo,

laikė

)

!

bet ir likusiems gyviems ne 
kas gero liko.
Vokiečiai eidami atgal vis

ką plėšė.
Vokiečiai eidami atgal 

veik viską ėmė su savim. 
Ypač ėmė viską nuo pasie
nio gyventojų, o taip pat 
nuo Pilviškių ir Mariampo- 
lės apylinkės. Čia vietomis 
žmonės jau nebeturi ką val
gyti. Vien tik tuščios tro
bos beliko.
Alvito bažnyčioj žuvo daug 

žmonių.
Taip pat labai daug nu

kentėjo Alvito gyventojai. 
Čia ugnyje žuvo kelios de
šimtys žmonių.

Mat čia vokiečių kariume
nė su rusų grūmėsi kaip tik 
šventadienj. Žmonės išgir-

CAMBRIDGE, MASS. 
Socijalistų koncertas Lietu

vos naudai.
LSS. 71 kp. naudai lie

tuvių nukentėjusių nuo ka
rės surengė koncertą. Žmo
nių atsilankė vidutiniškai, 
taigi liks šiek-tiek ir pelno.

Skambino švelniai p-lė 
Turauskiutė pianu, dainavo 
"Laisvės” choras, kuris pui
kiai dainuoja naujai išmo
kintas dainas.

Sulošta dar ir komedijėlė 
"Valsčiaus Šūdas.” Tūli ak
toriai tečiau lošė silpnai, iš
skyrus A. Bieliauską.

Naujas kp. narys.



rORESPONDENCIJOS I WAUKEGAN, ILL. 
"Didžeusių” balius (taip su- 

lyg plakatų žmonės 
vadina).

WEST LYNN, MASS. i Rochester, N. Y.— L. D.
Mes, West Lynno Lietu-* K. G. Dr-ja surengė fėrus,

kvta. Taip kaip ir ant ”ma-
Dabar žmonės

kalba,* kad musų "vaiskas" į vių veikiantis Komitetas, at-1 kurie tęsėsi nuo 23 iki 28 
turbut ruošiasi ant ”Džer-. sišaukiam pas vietinius ir lapkričio. Ši dr-ja yra pir- 
mano,”

i rus”
; ryti..

MINERSVILLE. PA. [\ 
Draugijų komitetas rinks Įįeįrą.
aukas Lietuvai šelpti.
Lapkričio 29 d. buvo su

šauktas J.Markevičiaus sve
tainėje vietos lietuvių susi
rinkimas aukų rinkimui su
tvarkyti. Nors buvo kviečia
mi visi lietuviai, tečiaus par.

DORISVILLE, ILL.
Viskas katalikiškai.

Musų vietinis kun. Vito- 
nis atlaikė lapkričio 26 d. 
mišias už žuvusiųjų karėje 
"dusias", kad tos lengviau 
"nusimufintų” dangaus ka-l 
ralystėn ir vėliau, tą pačią* 
dSnkthepe “vk“£ Tai,ži?- %susb
svetainėn, sakysiąs prakal- da uz.meat.ų ve Pakeis rinkusia* publikai aiškinau,
bas. ’ ' ą p kaih -pasivadins kitaip... 'kadjeiguįkas* ir >=^ibr()Iius Uetuvoj ir ankomį

Prakalbose jisai vertele-Trų rinkimus. tas fonų tai tun atmint kad mes dir- rfnkti išrinktaJiš sekanaų , 
. kad katabk^ai^n at. N’“*- i

pykt, nes jeigu jie užmokėjo 
po 25 c. ir nebuvo užganė
dinti, tai mes dar labiau li
kom neužganėdinti, nes su- 

Į gaišinom beveik dvi dieni ir
Tarpe kitų draugijų ir or- dar turėjom iš savęs užsi- 

ganizacijų čia randasi ne- mokėt ne kurias išlaidas, 
sugaudomos pakraipos kliu-j Tiesa pasakius, neku- 
bas. Pirmiau jisai vadinda- riems draugams ir daug lė- 
vosi kokių tai "Žiokelių vy- savo. Bet kaip jus draugai, 
rų kliubas,” paskui per- taip ir mes tą darom labui 
mainė vardą ant republiko- savo brolių vargstančių Lie-

IU1 VISI UCLUVld,!, LVVldUS pai - x.,nQC» 
tyviški tautininkai su kleri- 1^lin 
kalais nepribuvo. Susirinko 
tik bepartyvė visuomenė.

|liečiu, da ūž metą vėl pakeis rinkusiai publikai aiškinau, bė7PbadYamirštančdusamusu 
|kaili - pasivadins kitaip...!kad jeigu kas ir nepatiko,;Oet.t)aa« Kurstančius musų 
. Prieš rinkimus tas ūsočių 1 '

no kad katalikai baigią at
šalti nuo bažnyčios ir liepė 
veikime imt pavyzdį "nuo 
raudonų vabalų” (socijalis
tų), kurie nors esą ”kenks- 
mingi” (kunigų bizniui), bet 
veikią už tai pavyzdingai. 
Pripasakojo visokių nesą
monių ir norintiems atsaky
mu į klausimus, "žandariš
kai” paliepė išeiti per duris.

Vėliau kalbėjo apie aukas 
ir sakė surinkę siusią ko
kiam tai kasieriui šlekiui. 
Po kunigo prakalbos J. B. 
Jusevičius, pasilipęs ant 
estrados, pamelavo, kad ir 
klerikalų aukos busią siun
čiamos vienan Lietuvos Cen
tram tuom tarpu mes gerai 
žinome, kad bendras tauti
ninkų ir socijalistų Liet. 
Šelpimo Fondas surinktas 
aukas sius Mokslo Draugi
jai. Vilniuje. Klerikalai sa
vo seimelyj visai apie Moks-! 
lo Dr-ia neminėjo, vadinas,' 
jie surinktas aukas išdalys 
sulig savo nuožiūros, gal 
būt. subombarduotas bažny
čias ims už Amerikos darbi- • 
ninku pinigus taisyti. Aukų 
surinko $17.00.

Vienas katalikas, J. But
kus. girtas pradėjo šlvkš- 
čiausia keikties. kitas 
katalikas. J. Pangonis, dro
žė tuoj Butkui i galvą ir ta
sai nuvirto. Tr tas dėiosi 
no kunigo akiu! Kunigas 
žada no Kalėdų sutverti 

. "yvčiu” armiia. tad Butkus 
su Pangoniu bus puikus ”ge- 
nernlai."

Einant namo ir lipant 
laiptais žemyn, kunigas iš
girdo viena na^aniiona mi
nint io varda ir tuoj žmogelį 
išvadino vagim. Nors ir pa- 
i-anijonas. bet visgi, man ro
dos. vagies vardo nėra užsi
tarnavęs. Da turiu pridur
ti. iog toki "spvčiu.” kain 
kunigo, butų nasakes žėd- 
nas niemuo. Tiesa, kad jam 
nėra kada nė prisirengt, nes 
kur tik krikštynos ar vestu
vės. tai musu kunigas pir
mutinis. Mat, nori išnai
kint gėrimus!

špitolninko švogeris.

namo

CHICAGO. ILL.
L.S.S. 4 kp. nrelekcijų sezo

nas.
Didelėj Mark White Sq. 

svetainėje, gruodžio 2 d., L. 
S. S. 4 kp. surengė pirmą 
nrelekciją. Skaitė drg. P. 
Grigaitis. P’*elekciios te
ma buvo paskirta "Komuni
stu Manifestas,” bet dėlei 
tulu priežasčių tapo per
mainyta. Vietoj paminėtos 
temos buvo tema "Gamtos

kas prakalbas. Kalbėjo vi- 
įsi katalikiški republikonai 
i ir agitavo balsuot už Repu- 
blikonų Partiją. Kliubo na
riai balsuoja ir agituoja už (nimo pribut kada nors ant- 
renublikonus. Prie kliubo rą kartą, ir butų atvažiavę 
priklauso veik visi šulai Ro- draugės Pieteriutės, 
mos bažnyčios, tik vienas— gabios aktorkos;

i kitas yra laisvesni.
!ant mitingų pešasi tankiai:; nologus su pritaikintais tam 
katalikiškos dogmos šulai paveikslais, kaip štai: "Ten. 
daro pienus, kaip bombar-ikur ang'iu kalnai styro...” j 
duoti soci jalistus ir laisva-į Prie kiekvieno žodžio visro- 

į manius, laisvieji gi priešin-.' domas paveikslas. Taipgi 
gi tam ir nenori pastot ke-' ios lošia labai dailiai "Peštu 
lia progresui. Na ir "fait.", Duktė.” atsitikimas prieš 

' Štai 22 d. lapkričio, š. m., j 4.000 metų. Keli metai ai
tas nesugaudomos pakrai- j gal jos ta lošė Brooklyne ir 
nos kliubas surengė balių; visiems labai patiko, 
nadavė angarsinimus-nla- į 
katus į tokią spaustuvę, ku< 
ri nė mažiausio supratimo* 
neturi anie spaudos darbą' 
ii* lietuviškos rašybos nepa
žįstą nė ABC.
plakatus nesuprantama kai- 
ba žmones sako, buk 
ran o kalba, bet ir tai nepa- aįgkindamas kad buvęs ki- 
naiti tnrniit naina kokia is-

Andrius Arbašauskas, pirm. 
Juozas Čiudinis, rašt.

i J. Ramanauskas, iždininkas.
Į Aukų rinkėjai:
i Ona Merčaičiutė, 
Magdė Ramanauskiutė, 
Kazvs Bogušauskas, 

TT», . . - . i „ Jzidorius Lansbergas ,Uzta! i jansmingai sako eiles_ ir mo- ] Jonas jakimčikasgir 
j Vincas Merkevičius.

Prie to da išrinkta du
ru. P. Butkus ir J. Degutis, 
kurie pereis per draugystes 
ir paragins ias prie auku.

Aukų rinkėiai vaikščios 
po namus ir kolektuos su
naikintai musų tėvynei pi- ^daVasius kaperius 'su da- 
nigus. Komitetas turės taaa pasiųs Rasierlus su da 
savo susirinkimus sykį kas 
savaitė, kolektoriai visuo
met turės išduoti raportą, 

i kaip eina aukų rinkimas ir 
Gruodžio 3 d., po No. 2702 nerduot iždininkui surink- 

w A+ /to gatvės, rado kam- tus pinigus. Kolektoriai
Atspaude p)Hrv- nerRauta ę Tičkienę. eis vis po du. Aukos bus 

------- -Davė žinia policijai įnamys renkamos ir apielmkej. Visi 
l pasi- surinkti pinigai bus nerduo- N - •• t- - x: t ___se. i\anu 11 tur

tuvoje.
Mes buvom prižadėję dėl 

geresnio publikos užganėdi-, 
I

labai 
jos labai,

vy-

Džer-’sišaukiam pas vietinius irtlapkričio. Ši dr-ja yra pir- 
kad tokius "manieb- aplinkinių miestelių lietu- 

pradeda naktimis da- vius, kad kada pasitaikys, 
v__ i ateis Į stubą kolektuotojai

Lapkričio 27 d. Shenando- Lietuvos šelpimui, šios ypa- 
ah’rio teatralė kuopelė "Šie- tos: S. Zaleskas, J. Neve- 

vaidino Čia du veika- domskas, K. Sirbikas, O. 
i lėliu "Vyro Jieškojimas” ir Žvingiliutė ir L. Pukinskiu- 
"Be Šulo.” Perstatymas iš- tė, kad nesibijotumėt duot, 
rodė prastai, nes svetainė nes šios ypatos yra išrinktos 
netinkama: nė scenerijos, 

i nė uždangos, nė pagrindų 
, aktoriams užlipt. Žinoma, 
i ne shenandoriečiai čia kai- ir bus pagarsinta laikraštyj. 
I ti, bet tie, ką juos kvietė ir Broliai lietuviai! Kam tik 
ėmė tokią svetainę. Ir žmo- yra gaila nuo karės nuken- 

! nių mažai atsilankė. į tėjusių musų brolių, seserų
ir tėvelių Lietuvoje, neatsi
sakykit juos sušelpti kiek iš
galėdami.

Wes Lvnn’o Lietuvių Vei-.
kiantis Komitetas: 

Pirmininkas, 
Petras P. Lesburta,' 

Sekretorius,
V. Vasiliauckas, 

Kasierius,
Juozas Putrius.

visų W. Lvnn’o lietuvių ir 
jais meldžiame užsitikėti. 
Jie kiekvieno aukas užrašys

I

į

V. Andrulevičius.

CHICAGO, ILL.

Kandidatas j kareivius. 
NEWARK, N. J. 

Vytauto Draugija šelpia 
Lietuvą.

Lapkričio 25 jvvko D. L. 
K. Vytauto draugijos susi
rinkimas. kuriame nutarta 
paaukauti 25 dolerius sušel
pimui lietuviu nukentėjusių 
nuo karės. Pinigus iki ati
darys rubežių laikyti pas 
draugijos kasierių, o kada 
bus galima siųsti i Lietuvą,;

naši, turbut. nauja kokia iš
rasta... Štai kaip tas plaka
tas skamba: ”Didžeusis 
Plius! paręgė tan wakara, 
Kvėčeme ko-ska-aitlingeu- 
sei beskvreus: vaunus. Mu- 
zvke. ko-gereuse greš dailei 
ant-to?” ir t. t. Dabar žmo-i 
nes visur juokias iš didžia
usiu baliaus ir renublikonų 
kliubo. Gėda lietuviams • 
svetimtaučių akvse nasiro- 
dvt su tokia esperanto ar 
dievai žino kokio rašto 
cnanda! Argi nematot di-; 
džiuju snaustuviu. kur spauJ 
dos darbą atlieka kuoge- 
kiaušiai? Pasibaigus ba
lini didžia-usių komitetas 
nredėio darvt atskaitas. į 
kiek turės už usus pelno, į 
Vorj ijm didžia-usiai. tai di-j 
dšin-usiai: negalėdami pa-j 
sidaivt ninigu du didžiausi 
bažnyčios šulai susinvkn ir 
n^adpio Voliotis visokiais 

į begėdiškais žodžiais. "Išsi- 
snaviedoio” visus vienas ki
to griekus (gaila, kad kuni
go nebuvo su švenčiausiu 

i sakramentu, butu buvus au
sinė atlikta Lietuviu svetai- 
noia. dėlėj ko butu nalike no 
Ss^OO kišenini, kurias turės 
užmokėt ausinės eidami nas 
kunigą). Tr ieigu ne tie bė

jusiai. kurie išskvrė"besisna-: 
; viedm'ančius.” tai gal butu 
n’-adėie nalaiminima duoti 
vienas kitam i „ 

i ir taip orenčiais
kain rusai su vokiečiais ant 
karės lauko bombomis.

Luno.

I
1

tame kambaryj tuomi laiku, 
tiktai išgirdės šūvio baisa, 
o kada inėjęs Į kambarį, i 
kur Tičkienė buvo, tai ją 
radęs negyva ant grindų iri _____________
revolverį sale jos. Bet no- jau buvo garsinta, 
liciia neužsitikėdama r* '........... ’ ” '
džiais G. Novinskio ii uždą- darvma 
rė iki ištyrimo kalėjimam

bartiniu komitetu, kuris yra 
išrinktas rinkti aukas tarpe 

i vietinių lietuvių. Liet. Šelpi
mo Fondan.

Dar žodis anie Vvtauto 
draugija. Šita draugija vra 
susitvėrusi 21 liepos, 1910, 
vakarinėj miesto dalij. pa- 

i "kalimo- 
ti Lietuvos šelpimo Fondui. ~je

N0RW00D, MASS. !tve.rt.a- -i1 kiekvienam pir-; 
_. j. _T x., meiviskam darbui pritaria i
Liaumes Namo atidarymas. remįa, joje ga]j prj. 

Lajidąnų^ draugija, kaip gedėti be skirtumo pažvalgų 
, J .J7, ■. turei° kiekvienas dorai užsilaikan-

zo- Jakncio -6 d. jskilmingą ati- žmo.gus, nesenesnis 40
turėio kiekvienas dorai užsilaikan-

_ nauiai pastatyto amžiaus. Jos narių
Tautiško Namo. Progra- ......... - - - -re iki įsivnmo Kaiejiman. įautiSKO JNamo. rrogra- užsilaikvmaR ir elgimasis 

Laizvbos is 10 centų kas- mas prasidėjo 1 vai po pie- „ana Davvzdin!ras. ši <jrau- 
ta.v0 n T ■•vTd v1' ži™ni«.s«SĮnnko_skait- Hia netik išmoka DašeInas 
sti. Darbo laike ties 12-ta l,nva> būrelis, buvo is kitų bet ii nasižv-sti.
gat. ir upe. kur vra laikomi miestu privažiavusių. Kal- 
Chicagos Rock Island kom-

i naniios grudai, tūlas W. J. 
Camnbell pradėjo labai gir-

I ties, kad esąs geras šovikas.
i Ant tu io žodžių A. Brand 
i atsakė, kad visai netikias 
j tam. Bet W. J. Camnbell 
atkirto: ieigu nori patirti, ■ 
tai sudedam po 10 centų ir naudingumą.

7! aš tau narodvsiu ką aš galiu '
’ i nadarvti. f

i paskolino nuo inžinieriaus
i muškietą ir Brand atsistojo 
i viename gale namo, su pvp- 
:ke dantvse. o Camnbell ki-, 
i tame gale su muškieta. Jis 
• turėjo nvnke iššauti iš, 
į Brand’o dantų. Bet kain j 
i šovė, visai i nvnke nenatai- • 
kė. o suvarė šūvi stačiai ka
kton ir iššovė akis. Naba-i 
<^as liko nugabentas i St.; 
Lokes lisronbuti ir tenai mi- ‘ 
rė už trini valandų laiko, iš-į 
lošęs 10 centu nuo savo* 

minima duoti: draugo. Camnbell. už nena-! io. 
1 nakausi. .Tau faiVirma nvnl-an HVn nnvo7.

svaidėsi. I

bėjo visa eilė kalbėtojų. F. naudingais darbais, 
Bagočius. S. Michelsonas, 
vietiniai M. Sargalis, K. še
štokas ir keli anglai: miesto 
s°lectmonas J. Hartshom, 
F. O. Winslow ir G. F. Wil- 
lett. Visi jie išrodinėio 
Liaudies Namo verte ir jo 

Deklamavo
. . taupos mergaitės, dainavo

Sudeio pinigus, i "Aido" choras ir griežė fi- 
. nu benas.

Auku Liaudies Namo nau-į 
dai surinkta publikoje $35 j 

i ir nmmeivišku pažiūrų žmo
gus. F. Winslow’as, paauka
vo 8100.00.

Vėliau iki vėlumai buvo 
, šokiai ir su bato je už tą pa- 
: čia ižanga balius, 
i Paraniionams tai buvo' 
didžiai neskanu girdėti, kad 
nrogresvviai žmonės. ne
žiūrint i ju statomas pin
kles. savo sumanomą ikuny- 

. Vietinis kunigas tai net 
Į taikvma pvpkėn. liko nuvež-1 iš So. Bostono savo kolega 
tas i noliciios stoti ir pa-j kun. Žilinską buvo narsi- 
tundvtas iki teismo. j kvietęs, kad tik savo katali-'

Kain buvo rašyta kiek lai- kus atitraukti nuo iškilmės 
ko atolai, kad "Giedros”) 
draugija rengia 25 vakarus 
su prakalbomis. Darbą, 
matomai, buvo pradėjęs dr- 
ios pirmsėdis S. Dargužis ir 
visuomenė pusėtinai lanky
davosi. bet iš kažin kokios 
priežasties S. Dargužis pra
sišalino iš tos dalies miesto.

SI M diena iXi s"man.'^V

pa- * kun.

MINERSVILLE, PA. 
ir Visuomenės pažinimas?’ Dėlei nenusisekusio vakaro, 
kuria pats prelegentas pa- "Keleivio” N.48 drg. J. 
• - i._; Pnmanauskas nusiskun-

{džia. kad mus rodomi (kru
tantie) na veikslai publika 
nelabai užganėdino. Gal būt

JiU/tiu. 1)CB m urena tanai 11-i . i-, r -i »x* • •• i a x j-i x • • ant veio. Dabar kiti nariaiio Ivtus. todėl tai mes ir ne- ' ,-. _ . ?. 1 ,ėmėm eerų neveiksiu, nes ^em.vel meemti tų dar
besni brendai atsieina. ka 1V^’7U- °
kadanvi blovas oras tai «. ibas’ . YeIytiaa ger-° Das,se- 

' m o. įeigu tas užmanymas
Įvyktų. A. Booben.

skyrė kaipo tinkamiausią 
įžangai.

L.S.S. 4 kp. pasiryžo pa
rengt ištisą eile prelekcijų 
šiame sezone iki pat gegu- 

ržės mėnesio 1915 m. Temų 
išanksto negalima pasakyt, 
tik galima pasakyt tiek: 
žmonės neapsivils atsilan 
kydami Į šias nrelekciias. ■ nėm. kad niekas nė neatsi- 
nes yra nasižadėie skaityt lankvs. neatsilankius žmo- 
keli jau žinomi musų visuo- nėms — patiems ir taip bu- 
menei veikėiai. kaip va: P. tu buvę nerdidelės išlaidos. 
Grigaitis. M. Jurgelionienė,, Man rodos, kad ne taip bu- 
A. Petraitis. A. Lalis ir kiti, vo svarbu krutantie paveik- 

Sekanti iš eilės prelekci ja šiai, kaip iliustruoti. Ilius-
M. Jurgelionienės. moterų truoti buvo gana dailus ir Ov>.,
klausime, bus toje načioie ieiom keliems žmonėms ne- kampas trečios gatvės. Kas 
salėje gruodžio 16 d.. 7:30 patiko, tai vien dėl to. kad norės ginti kanitalizmo pu- 
val. vakare. Visos prelekci- buvo darbininkiški, kaip va: se lai atsišaukia: T. Punis 
jos rengiamos seredomis FSomiaJizmas." ” 
viena sąvaitę praleidžiant, mas: 
t. y. kas antrą seredą.

Narys.

lankvs. neatsilankius žmo
nėms — patiems ir taip bu
tu buvę nerdidelės išlaidos. 
Man rodos, kad ne taip bu
vo sv^bu krutantie paveik
slai. kaip iliustruoti. Ilius-

KEWANEE, ILL.
L. S. S. 204 kn. rengia 

gruodžio 19 d. diskusijas. 
Pradžia 6:30 vai. vakare, 
svetainėje Tremont str.,

iv prakalbu. Jis surengė tą 
diena fėrus. kame Žilinskas 
papasakojo krūvą naiku ne
sąmonių. J. Stancikas.

MINERSVILLE, PA.
Lietuvišknio "vaisko” balius 

ir "maniebrai.”
Lapkričio 25 d. buvo 

Kazimiero kareiviu balius, 
žinoma, su pastiprinančiu 
skvstimėliu. Kaip I 
viu baliuje, tai kareiviškai į su jaunuolius brolius ir se- 
viskas ir darvta. Per visą. sutes likusius be pastogės, 
habu kareiviai buvo kareivi-*sušelpkime likusius be duo- 
škose uniformose, turbut nos kąsnio, tada galėsime, 
kad gražiau ar baisiau išro-kad ir daužau aukauti au- 
dvtu—nežinau. O kada ge-tonomijos Fondui. Ant ga
rai irikaušė geltonojo skvs- Jo dar nežinom kokiais ke- 
timėlio. ta anie vidurnakti liais Lietuvos veikėjai 
musu lietuviškas "vaiskas” 
pradėio ir "maniebrus” da
ryt.

i

jI

GIRARDVILLE, PA.
Tuom tarpu naujienos to

kios: L. S. S. 79 kp. turi 20 
nariu, stovi gerai ir stipra 
dvasioje.

Aglinskas L. S. A. 147 kp. 
narys renka aukas Gabrio 
biurui ir tautininkai vėl jau 
su klerikalais eina išvieno.

Darbai susilpnėjo, dirba
ma po 5 d. savaitėj.

F. J. L.

Kas

meiviškiausia, tad kun. Ka- 
sakaitis visaip per pamoks
lą ją išniekino, bet vis viena 
jo "avelės" jo jau neklauso. 
Dr-jai liks už fėrus keli šim
tai dolerių pelno, nes kas 
vakarą buvo pilna publikos.

Kunigas iškalno jau, ma
tyt, suprato, kad katalikai 
jo nepaklausys, tad Padėka
vonės dienoj ir jis surengė 
"želabną vakarą" (tur būt 
už vištų "dusias") ir susik- 

■ vietęs paklusnesnes "aveles’* 
J keikė socijalistus ir liepė, 
kad juos katalikai išmestų 
iš pirmeiviškų dr-jų (Jau 
Jurguti per vėlu!)

Paskui sakė apie Brook- 
lvno ir Chicagos seimus. 
Kad pasakė, tai pasakė; gir
di: "socijalistai nutarė šelpt 
bežemius ir mažežemius už 
surinkta L. Š. Fondan au
kas, o Chicagos seimas nu
tarė šelpt pasiturinčius ūki
ninkus, dvarponius ir pirkti 
dvarus.” (ar ir statyt kalė
jimus?), tai tada, girdi, pas: 
tuos pasiturinčius galės ir 
neturtingieji gauti darbo. 
Kitus pinigus "federeišiai’* 
atiduosią Gabriui, kad tasai 
išgautų "autonomiją” (su 
kazokiška nagaika).

Ir ko tie dvasios ir proto 
ubagai nepripliauškia!

F. J. žaibas.
Minersville, Pa.— Buvau 

rašęs, kad kasyklose tapo 
užmuštas Juozas Sereckas, 
už kurio mirtį giminės ga
vo $470.00. Velionį palaido
jo rusinu kapinėse. Už pa
tarnavimą kun. Dumčiui už
mokėta $50.00. Kai aną syk 
mirė katalikas Maslauskas 
nepalikęs nė cento laidotu
vėms, tai katalikai, nė kuni
gas jo nelaidojo. Jei "be
dieviai” nebūtų priėmę įsa-

I

I

I

Norwoodo lietuviai renka 
aukas. Musų koresponden
tas ir bendradarbis praneša 
iš Norwoodo, Mass., kad lie
tuviai išrinko tenai vietini 
Lietuvos Šelpimo Komitetą i
ir įgaliojo ii rinkti aukas Y° kaPines> tai butų reikėję 
Lietuvos šelpimui. .......
tos to komiteto aukos bus 
perduotos centraliniam Lie
tuvos Šelnimo Fondui, kurį 
įsteigė Visuotinas Lietuvių 
Suvažiavimas New Yorke.

Šitą prakilnu d arba pasiė
mė bendrai veikti 4-rio pa- 

. žengesnės Norwoodo drau
gijos: D. L. K. Keistučio 
Dr-ia, Lietuvių Labdarvstės 
Dr-ja. L. S. S. 133-čia kn. ir 
Liet. Koneraciios Bendrovė, 

į Komitetan aukoms rinkti į- 
nėio gerai žinomi norwoo- 
diečiams žmonės: M. Ake
laitis. V. Žilaitis, A. Šatas, 
J. Veta. K. Mitkus. K. Luk- 
švs. P. Čanas, J. Pakarklis, 
T Skaisgirvs, K. Žiurinskas 
ir P. L. Vėtą.

■ i

Lenkas užmušė
Iš Brooklvno 
praneša, kad dėl dabartinės 
karės Austrijos lenkas už-į 
mušė tenai lietuvi. Jonai 
Kairaiti vardu. Tas buvo 2 
gruodžio. Kairaitis susi
ginčijo su lenku, kas laimės 
šita kare. Lenkas perpykęs 
smogė lietuviui kuiu gal
von ir perskėlė galva. Nu
vežtas ligonbutin lietuws 
už keliu valandų mirė. Už
mušėjas tuojaus buvo suim
tas ir dabar sėdi kalėjime. (

Sioux Citv. Iowa.— S.L.A.

Surink- J'° ^avon^ šunims sušerti. Ali
ir pomirtines, bet ii pasižy
mi iv šiaip kultūriškais ir

, kaip
tai: rengia prakalbas, vaidi
nimus. vasara išvažiavimus 
ir t. n. Susirinkimai atsibu- 
na kiekvieno mėnesio pas
kutine seredą, 104 Wallace 
street.

J. A. Janušonis, 
Susinėsimų sekret.

WESTWILLE, ILL. 
Auka L. š. Fondan.

Šv. Petro ir Povilo drau- 
i gija ir 29-ta SLA. kuopa, 6 
id. gruodžio. laikytame susi- 
i rinkime nutarė paaukauti iš 
iždo 825.00 i L. Š. Fondą.

Tnešta. kad butu skiriama 
820.00 i L. Š. F. ir $5.00 Į 
Lietuvos Autonomijos Fon
dą. Bet tūli draugai paaiš- 

ikino. kad jokio Autonomi
jos Fondo dar negalima tu
rėti. tai tik kelių karštuolių 

iišmislas. Ypatingai vienas 
■draugas (geras veikėjas S. 
i L. A. vietinei kuopoj) aiš- 
į kiai nurodė, kad dar per an
ksti anie Autonomijos Fon- 

ida svaioti. Dar ‘ nežinoma 
kas gali atsitikti su Lietuva. 
Dal nebus galima nei žodžio 
ištarti anie autonomija Lie
tuvoje, o pinigai suaukauti 
stovės, kada jau tukstan-i 
čiai reikalauja Dašelpos. ....... .............. ........ ..........

Argumentuojant tiesiog 4 kuona Padėkavonės dienoj 
surengė, kain jau buvo mi
nėta, balių Lietuvos siišelni- 
mui. Tšgirde anie tai kata
likai. kad užkenkt Lietuvos 
šelnimo reikalams 
mai surengė balių, 
rožanoavos dr-ja” 
žė bačkas alaus ir 
ir visi nusigėrė rėklojo. Vi
sos davatkos pasigėrę griu
vinėjo pasieniais. Tečiau 
mes savo 1

sujudino visu narių jausmus 
savo aiškiais nurodomais. 
Ant galo pasakė: "Pirma 

i sušelpkime alkanas motinas 
karei-i ir kūdikius, sušelpkime mu-

- ' 1 W .

• sužplnkimp likusius hp Hnn-

čia

eis 
prie autonomijos išgavimo. 
Tikiu, neva žmogaus, kuris 

kuriuose dalyvavo ne-■ butu priešingas autonomijos

lietuvi.
"Keleiviui”

tuoi u- 
"Moterų 
nrisive- 

degtinės

šku, kaip dieną, kad kuni- 
jgams rupi ne religija, tik 
pinigai.

Senas Singelis.

Rochester, N. Y.— Lapk
ričio 22, T.M.D. 52 kp. pa
rengė prakalbas V. Kudir- 
kosl5 metų mirties sukak
tuvių paminėjimui. Kalbėjo 
p. Živatkauskas ir P. Vaiva
da. živatkauskas aiškino 
S. L. A. naudingumą ir V. 
Kudirkos nuopelnus. Daina
vo "Aido” choras.

Dviejų Pranų brolis.

Harrison, N. J.— Lapkri
čio 21 d. L. S. S. 161 kp. na
riai vaidino "Tarnas įpai
niojo” ir "Nesipriešink.” Su
lošta negeriausia, bet ir ne. 
visai prastai. Publikos buvo* 
nedaug, nes čia lietuviai la
bai girtuokliauja, alkoholis 
jų neprileidžia prie protavi
mo. Darbai šiuo laiku la
bai silpnai eina.

Ten buvęs.

Girardville, Pa.— Lap
kričio 26 dieną surengė L.S. 
S. 79 kp. pasilinksminimo 
vakarėlį, 
daugybė publikos ir 
kuopai daug pelno. Tą pačią 
dien surengė vakarą ir pa
rapija, bet pas juos mažai 
buvo publikos. Pelną, sa
ko, skirią Lietuvos sušelpi
mui. Gerai butų, kad nepa
siliktų Romos agentų delmo- 
nuose?

i

kurin atsilankė 
liko

”Kel." skait.

Brockton. Mass.— Nuo 
karės pradžios darbai čeve- 
rykų dirbtuvėse buvo labai 
sumažėję, nė viena dirbtuvė 
neišdirbdavo pilno laiko.

tikslą atsiekėm ^a^ar darbai iau prade- 
pelno liko $10.00 Lietuvos ^a Dvi didesni
labui. Krivų-Krivaitis. icevervkų dirbtuvi savo uz- 

------------ ! sakymu kares cevervkams; 
Brooklyn. N. Y.—T^nkri- 'viena 250.000 porų, kita da

Dvi didesni

j maža h’uosnoriu ir iš Dubli-’ fondui, bet gerbiami lietu- čio 21 d. laike drg. L. Pru- daugiau ir turi padaryti 
, kos. Per tuos "maniebnis” viai, tik ne dabar šiame mo- seikos ir d-ro F. Matulaičio greitu laiku.

Kewanee, j likos sugadinta musu "vais- mente. 
______  i kui Kenaias nepuriu. ki

tiems kareiviams uniforma kad $25.00 paaukauti L Š. kų. 
Kuopos sekretorius, išpurvinta, kitiems apdras- Fondan. Narys.

’Kapitaliz- 310 E. lOth str..
i” ir kiti panašus. i III. įžanga dvkai. Kviečia-j kui” keliatas kepurių.

Draugi minersvilliečiai. me visus lietuvius.
rodos neprivalo ant mus

__L.” prakalbų, surinkta Lietuvos: Tečiau iš kitur nevažiuo-
Paskiau tano nubalsuota, šelpimo Fondan $55.19. au-,kite niekas, nes daugybė se-

-------t a i... - ’ nu amatninkų da neturi dar- 
J. Jakimavičius, bo. Brocktono reporteris.
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— Maike, aš prisirašiau 
prie bepartyviškos tautinin
kų partijos; ką tu ant to pa
sakysi ?

— Apie tai aš neturiu nie
ko tau sakyt, tėve, aš tik pa
klausiu tavęs, kodėl tavo no
sis taip raudona?

— Todėl, kad šalta.
— Ne, tėve, nuo šalčio no

sis kitaip raudona; prie to 
da šiandien nėra ir šalta.

— Tai ką tu čia dabar ma

Lietuvoj vieną urėdninką su 
raudona nosia — tai už carą 
galvą guldydavo. O mono- 
polką, būdavo, kaip myli! 
Viedrą, būdavo, duok ir tai 
išgers.

— Dėlto jo ir nosis buvo 
raudona.

— Bet musu blaivybės su- 
saidės prezidentas urėdnin-

■ ku niekad nebuvo, o jo nosis 
. taipgi raudona.

— O ar tu, tėve, anądien
ne spav’iedoji, tartum kuni- pan nesakei, kad pas ji yra 
gas! Jei nori žinot, mano 
nosis raudona dėlto, kad aš 
myliu savo tautą.

— Na. tėve, tokio stebuk
lo tai aš dar negirdėjau. Gal 
teiksies paaiškinti, kokiu 
budu tautos meilė tavo nosi
je apsireiškia?

— Gerai, vaike, jei tu man 
netiki, aš galiu tau paaiškin
ti. Aš valgau visuomet tau
tiškus valgius: juodą duoną, 
lašinius, raugintus kopūstus 
ir bulvinius blynus. Tu ži
nai, kad lietuviški valgiai 
yra labai sveiki. D-ras Rut
kauskas ir eiles yra parašęs 
apie krajavus lašinius. Tai
gi aš, vaike, daugiausia jų 
ir valgau. Nuo tokių gerų 
valgių pas mane atsiranda 
daug kraujo ir todėl aš iš- 
rodau raudonas.

— Ar tai tas pas tave 
dinas tautos meile?

— Žinoma. Bet tai

! ! bačkutė?
— Maike, tu manęs nesu- 

; kritikuosi ant šito punkto. 
.' Aš tau galiu prirodyt, kad 

i ir kunigų daug yra su rau
donom nosim.

— O ar tu. tėve, nematei, 
kiek aną panedėlį iš Camb- 
ridge klebonijos žydas išve
žė tuščių bonkų? Ar galima 

■tad stebėtis, jei to klebono 
nosis raudona!

— Ne. vaike, nosis parau
sta nuo patriotizmo.

— Galima taip sakyt, bet 
visi žino, kad taip nėra.

— Jes. taip yra ir tu, Mai
ke. nesiginčyk. Jeigu taip 
nebūtų, tai kodėl beveik vi
sų musų tautininkų nosis y- 
ra raudonos?

— Nes beveik visi musų 
! tautininkai yra saliuninkai 
ir todėl jų nosis kitokios ne
gali būt. Kiti gi tautinin
kai. tokie va kaip tu, tėve, 
sustoję prie baro kas'vaka
ras juos remia, todėl ir tų 
nosis parausta.

— Kalbėk, vaike, kaip sau 
i nori, o mano nosis yra tau
tiška.

dar 
neviskas. Aš ir lietuviškus 
biznius remiu. Išsigert, vai
ke, aš niekad neinu i airišių 
saliuną, bet vis Į lietuvišką, 
kur tautiškas alus ir silkės.

— Dabar aš jau suprantu,
tėve, kodėl tavo nosis raudo-: 
na. Tu per daug remi tauti-1 
škus saliunus.

— Ka tu nori pasakvt, vai; 
ke?

— Aš noriu pasakyt, kad 
tu perdaug myli alų.

— Bet aš myliu ir savo 
tautą.

— Aš tam tikiu, tėve, bet 
tavo nosis raudona nuo to, 
kad tu myli alų.

— Nosar. Mano nosis 
raudona dėl to, kad joje 
daug patriotiško kraujo.

— Klysti, tėve.
— Aš beeinu iš dolerio.
— Kaip tu, tėve, prirody- 

si, kad tavo nosije patriotiš
kas kraujas?

— Tas nesunku.
— Na tai kaip?
— Aš, vaike, patyriau tą 

ant poliemonų: katro tik no
sis raudonesnė, tas skau
džiau muša.

— Tai neprirodymas.
— Gerai, aš turiu da vieną 

faktą.
— Koki?
— Aš, vaike, pažinojau!

V
M. k

Apie šumskus žmonės labai 
nukentejo.

Iš Šumsku (Suvalkų guber
nijoj) telpa "Rygos Naujie
nose šitokia žinia:
Musų apielinkė labai skaud

žiai nuo karės nukentėjo: 
vienų triobos sudegintos, ki
tų pašaras sušertas, trečių 
gyvuliai išvaryti, žąsys, antys 
ir vištos išpjautos. Pašalpa 
reikalinga tuojaus."

Rusai negali be degtinės 
gyventi.

Uždarius Rusijoj smukles ir 
niekur nebejaunant alkogo- 
lio girtuokliai negalėdami ap- 
seiti be to ,,rojaus skystimė
lio, , vartoja visokius nuodus 

' denatūruotą spirtą ir “politū
rą" Nuo tokių gėrimų jau 
nemažai žmonių susirgo ir 
pasimirė. Rygoj buvo atra
stas pusgyvis jaunas 22 me
tų žmogus, užsinuodijęs po
litūrą begerdamas' ir 
siuose kentėjimuose 
nuvežtas į ligonbutį.

bai- 
tapo

Į

Perdaug žmonių.
Dabar Europoj karė: 

žmonės mušami ir darbai 
daugely vietų sustojo. Dar
bo negalima gaut, karė ei
na. Prieš tai negalima bu
vo gaut darbo, nes buvo per
daug žmonių, jieškančių 
darbo. Tūkstančiai euro
piečių bėgo Į Ameriką ir ki
tur jieškot darbo. Ameri
kiečiai bėdavo, kad iš Euro
pos perdaug plaukia ‘žmo
nės ir užima darbus, o pir
mieji turi badą kęsti. Buvo 
daromi visokie aprubėžiavi- 
mai ir tiesiog reikalauta 
daugelyj atvejų, kad atei- 
vystė butų uždaryta. Atva
žiavusieji i Ameriką ateiviai 
irgi mažne gaudavo žilus 
plaukus be jieškodami čia 
darbo, o kiti neužilgo atgal 
grįždavo. Išrodė, kad visur 
yra perdaug žmonių ir be
darbės klausimas visose ša
lyse liko milžinu.

Iš kur atsirado perdaug 
žmonių.

Miesto darbininkų skait
lius išaugo tiek, kiek kapita- ■ 

’listams reikia. Jiems rei-| 
kia, kad prie dirbtuvių var-| 
tu visuomet butu būriai iš-i 4. i.

badėjusių ir darbo jieškan-; 
čių žmonių. Tuomet vienas j 
parduoda save pigiau už ki
tą ir užtenka švilptelėti ir i 
dolerinę pasiūlyt, kaip šim
tai žmonių prie jos ims ver
žtis. Be tokios bedarbių 
armijos, kapitalistams pri
sieitų sunkiai skaitytis su! 
dirbančiais: reikėtų mo-1
keti dideles algas ir visame j 
juos užganėdinti. Esant gi 
tai armijai, lengva gaut Į 
streiklaužius, žmogžudžius!

Įrankius. Tad į 
klesa, būdama 
ir turėdama 
rankose, turi

=99
Tolesnis chemijos studijavi
mas ir jos pavartojimas 
praktikoj žmonių maistą 
padarys lengvu klausimu.

; Dabar dar gana yra aug- 
Kaip matote, tūli trustai ga-( menų, kad išaugini didelį
Ii priversti biznierius jiems gyvulių skaitlių, ir turime 

; tarnaut už dyką arba duoda daug augintojų, tik bėda, 
tiek uždirbti, kad dirbant kad augintojai gyvulių ir ja- 
dieną ir naktį ir vartojant vų priversti yra aplinkybių 
visą savo gabumą, vos pra- atiduot savo produktus tru- 
gyvent galėjo, o kaip tik at- stams netoli dovanai. Tie- 
sidaro didesnė krautuvė ša- siog sunku yra parduot tuos 
le, ar kokis paslydimas biz- produktus ir ūkininkas nus- 
nij įvyko, tuoj ir turi eit lau- toja noro dėl jų sunkiai 
kan iš biznio ir ješkot darbo, dirbt, nes negauna atlygini- 
Bankrutina biznieriai, ban- mo.
krutina fabrikantai, nega- žodžiu, žemės ir žmogui

I

linti išlaikyt varžytinių su reikalingo maisto yra dar
1 trustais — ir visi jie ateina net perdaug. Žmonių mili-!

mas ir plusdamas manė su
kapoti visus savo galybe ir 
pasiųsti į pragaro gelmes. 
Bet Othos kareivio ir šaltos 
geležės pasirodė perdaug dėl 
Benedikto ir vėliaus naba- 

' gas liko išgabentas iš Romos 
i Hamburgą ir tenai mirė.

Benediktas VI pasiėmė 
pasaulį valdyti 973 metuose, 
bet tas valdymas tęsėsi kele
tą dienų. Mirus Vokietijos 
pergalėtojui Othui, žmonės 

! tikėjosi geresnės valdžios. 
Jie užpuolė Benediktą VI ir 
pasmaugė už tai, kad buvo 
pridaręs daugybę prasižen
gimų žmonijoj ir mėgino su
tverti Romos republiką va
dovaujant Crescentijui.

Benediktas VII gavo dar-

i

sargu" ir buvo labai silpnas, 
mažai ką galėjo veikti. Jis 
turėjo sau pagalbininkę Co- 
scia, kuri valdė viską. Be
nediktas būdamas Kuo
sas studijavo teologiją ir da
rė spekulaciją su protestonų 
bažnyčia, o Coscia pardavi
nėjo svaiginančius gėrimus 
pelgrimams iš ko prisipylė 
maišus pinigų. Jėzuitai bai
siai supyko ant Benedikto. 
Mat, jis norėdamas jėzui
tams atkeršyti žadėjo juos 
iškeikti. Bet buvo nuo to 
sulaikytas ir vėliaus pasit
raukė Į Beneventum, kur už
baigė savo dienas daryda-

; mas "stebuklus” ir laimin
damas atsilankančius. Po
piežium buvo devynis me
tus.

Benediktas XIV Prosper 
Lambertine buvo gudrus se
nis. Darbą gavo juokais ir 
laikėsi nesikišdamas Į poli
tiką. Jeigu dvi srovi viena 
prieš kitą kovojo, tai Bene- 

| diktas sau sėdėjo, buk visai 
nieko nežinąs. Tuo budu 
liko geras visai Europai, net 
ir mahometai ji gerbė. Pa
galbaus Francuzijos filosofą 
Voltairi. kurio, kaipo be
dievio bijojo visa kunigija, 
palaikė už galingą literatū
ros vyrą. Kilus kovai tarpe 
-Jansenistų ir Jėzuitų jis 
taipgi nesikišo Į jų tarpą. 
Jis išbuvo popiežium 18 me
tų: mirė 83 m. amžiaus.

Dabartinis popiežius Be
nediktas XV, matomai, gal 
bus tokis pat kaip ir Bene
diktas XIV. Šitas taipgi 
yra geras politikas ir iki šiol 
mažai visuomenėje yra ži
nomas. Būdamas kardinolu 
visa ką j'is yra pasižymėjęs, 
tai nupeikdamas šokį "Tan
go.” Tiesą pasakius, Ro
mos bažnyčiai iš pažiūros 
reikėtų būti tiktai religijos 
šaka. Bet šiandien kitaip 
yra. Kas yra gerai susipa
žinęs su Romos bažnyčia,

t

iI

jieškot darbo. jonai su gerais muskulais ir __________ . _ _ ___
Darbo jieškotojų armija protu vaikščioja jieškodami, bą 974 ir tuojaus kilo nesuti-

gerinami ir be daug rankų, jr išdirbt dar daugiau mais- ris pareikalavo savo tiesų, 
darbas atliekamas. Geri-k- ‘--- -- m— -x.„.x-- .-x r>„
nant mašinas darbo valan
dos kaip ir netrumpinamos, 
nes darbo jieškotojų tiek 
daug, kad gatavi jie bile 
kiek dirbt, kad tik darbą

: gavus. Kapitalizmui tokia
me atvėjuj gerai: už bile al
gą žmonės dirba ilgas valan
das ir padarytų tavorų net 
dešimtos dalies negalėtų iš
pirkti už savo algas. Kapi- 

' talistai pasilieka jieškot, 
j kas tavorus išpirks, vest ka- 
■ res dėl naujų rinkų, veržtis 
j i kitas šalis, kad be muitų Į- 
vežus ten tavorus ir t. t. 

I Darbininkams vieniems pri
sieina pusbadžiu maitintis, 

i o kitiems be darbo ilgiau 
pabuvus net iš bado reikia 
mirti.[ I

žmonėms vietos reikia 
mažiau.

Paprastai visoj gamtoj 
tarp gyvų daiktų eina amži
na kova už vietą ir maistą. 
Ėjo ta kova ir tarp musų 
žmonių, kol jie užsiėmė me
džiokle, nes reikėjo turėt 
gana vietos, kad prisirinkus 
vaisių ir prisigaudžius gy
vūnų. Jei kas kitas i tą pa
čią apielinkę Įsisukdavo, jis 
sunaikindavo dali maisto.- 
todėl ji reikėjo vyt šalin 
geruoju ar bloguoju. Ėjo 
tokia kova, kol žmonės au
gino gyvulius ir jiems reikė- 

! jo didelių ganyklų ir pievų.
Jau kur kas mažesnio ploto.

i žemės žmogui užteko, kada 
I 'is pradėjo išnaudot žemę iš- 
j dirbant ją. Dar mažesnės 
i vietos reikia žmogui, kuris 
išdirba šį ar tą arba patar- į 
nauja vienaip ar kitaip ir 

; už tai gauna atlyginimą nuo 
i kitų. -Jis savęs vienas nega
li užganėdinti ir butų pik
tas, jei kiti žmonės rastųsi 
toli nuo jo. Jis nori turėt 
daktarą, aptiekorių, krau- 
tuvninką ir kitus ant savo 
gatvės, net savo name. Tai
gi už vietą žmonėms dar nė
ra reikalo kovot. Tuščios 
vietos ir tinkamos gyvent 
dar perdaug yra ant žemės. 
Visa bėda yra tame, kad ta 
vieta priguli kelioms ypa- 
toms ir jos turi Įvestą tiesą 
neleisti kitų ja naudotis.

Maistas dauginasi.
Kol saulė švies, kol aug- 

menįs augs, iki tol žmonės

auga, gi išdirbinio Įrankiai kur jie galės save pavartot kimas tarpe Bonifaco, ku-
ii

i

to, Įrankių ir kitko. Bet jų 
neleidžia. Jie žino, kaip 
dirbt, kur medegos imt, kas 
jų išdirbinių reikalauja. Bet 
jie neturi tiesos dirbt, kol 
ponai trustai neleidžia. Ir 
turi dirbti tik tiek, kiek ka
pitalistui naudinga. Paskui 
lai eina ir bastosi po svietą 
badaudami.

Taip yra Amerikoj ir vi
sose šalyse, kur kapitaliz-. 
mas gyvuoja. Taip bus, kol 

'tik žmonės patįs nepaims 
i reikalus vesti ir tvarkyti.

A. Baisus.
■

Popiežių Benediktų _ 
viešpatavimo istorija.

ir kitokius 
kapitalistų 
organizuota 
turtus savo 
galybę Įvest taisykles ir Įs
tatymus, kurie daugintų 
bedarbių armiją. Paties ka
pitalizmo jau tokios ekono
miškos taisyklės, kad gimdo 
tą armiją ir daro jai kitus 
parankius (nors su laiku 
pražūtingus) kelius; bet ir 
dirbtinės taisyklės yra pil
noj veikmėj. Iš vienos pu
sės, kapitalizmui tarnaujan
ti tikėjimai gązdina žmone- 
lius pragaru už neturėjimą 
didelių šeimynų, iš kitos — 
valdžia yra išleidus Įstaty
mus. neleidžiančius platint 
žinojimo, kaip aprubežiuot 
šeimynų skaitlių. Bet tame 
menkniekis. Kapitalistiš
koji valdžia apkrovė mažus 
ūkininkus mokestimis, kad 
jie priversti butų mesti žem
dirbystę ir eiti i miestą jieš- 
kot darbo. Ūkininkų pro
duktų transportacija yra 
perbrangi, pardavimas ta- 
vorų taip aprubežiuotas, 
kad jie priversti yra viską 
parduot trustams netoli do
vanai. Šiokis-tokis neužde-1 
rėjimas, nelaimė šeimynoj 
ar kitas atsitikimas suardo 
ūkininko gyvenimą, Įvaro 
ji Į skolas ir priverčia bėgt Į 
miestą.

Jaunesnėji ūkininkaičių 
gentkartė girdi nuo tėvų ir 
mato, kad ateities nėra ūki
ninkaujant ir bėga Į miestą. 
Tokiu budu darbininkų 
skaitlius auga. Prie to au
gimo prisideda ir subankru- 
tinę biznieriai, nes bankru- 
tų skaičius taip auga, kad 
netik menki biznieriai, o ir 
bankai ir kitokios įstaigos 
pradeda vis labiau eit šalin. 
Susiorganizavę trustai, tu- 
rintie visus tavorus savo 
rankose, neduoda daug už
dirbt biznieriams. Du me
tu atgal cukraus trustas 
nedavė jokio uždarbio par
davėjams ir jei jie norėjo, 
kad pirkėjas viską gautų jų 
krautuvėj, cukrų turėjo 
duot be jokio uždarbio, o 
pakelt kainos negalima bu-

j vo, nes trusto krautuvės 
v pardavinėjo svarą po 6 c.

bet užtai liko išvytas iš Ro
mos. Keldamas pergalės 
pasilinksminimą, Benedik- 

1 tas užsidaręs rūmuose Late- 
ran kame dasileido visokių 

i blogų pasielgimų. Vėliaus 
Benediktas gavo pagalbon 
Oto H., kuris pribuvo Ro
mon pagelbėti Benediktui. 
Graži pora susiėjusi pakėlė 
pokylį ir pakvietė daugybę 
tokių svečių kurie dalyvavo 
su Bonifacu. Laike pokylio 
kareiviai apstoję rumus ir 
60 ypatų spėjamų Bonifaco 
šalininkų buvo laukan išves
ti ir nužudyti. Po dešimties 
metų popiežiavimo Benedik
tas VII liko užmuštas.

Benediktas VIII išrinktas 
popiežium labai triukšmin
gai. Jo priešu buvo kitas po
piežius Grigorius, kuri žmo
nės buvo išrinkę. Bet su pa
galba Henriko II Vokietijos 
karaliaus, Grigorius liko 
prašalintas ir sykiu vedė ka
rę su Saracėnais, kurie bu
vo užpuolę, bet pasisekė ge
rai tuos Islam sūnus sumu
šti. Paėmė jų daugybę tur
tų ir tarpe to moterį, — ka
rės vadovę, kuri buvo labai 
graži. Dalis turtų dalijant, 

oteris pateko Benediktui, i 
Jisai nukirto moterės galvą, j

fPopiežių Benediktų vieš
patavimo pradžia siekia tri- 

i liktą šimtmetį. Popiežiai 
Benediktai Romos katalikų 
religijoj yra labai gerai at
sižymėję. Juos galima pa
vadinti katalikų religijos 
"gėlėmis." Čia paduosiu 
tulus faktus randamus en
ciklopedijose apie popiežių 

: Benediktų viešpatavimą, • 
darbus ir ką jie yra katali- i m 
kybei pasitarnavę. .......__

Benediktas Lmas tapo iš- j nuplėšė nuo jos visus bran 
. ....... “...... ~ ' gius apdarus ir pliką kūną 

i numetė kareiviams. Beto ji- 
j sai labai atsižymėjo žydų; 
i skerdynėse.

Benediktas IX liko pakel-į 
: tas ant popiežiaus sosto 12 i 
i metų amžiaus su pagalba sa- 
i vo giminių. Pinigai ir viso-1
■ ki baugininmai buvo tam ti- kad esąs geras politikierius, 
i kslui vartojami. Tos visos 
į baisenybės tiktai gali būt 
tikrai apsakytos buvusių 
kardinolų. Užlaikę kokias 
tenai raganas, gaudę mote
ris su meile; turėjo magikus 
su kuriais eidavo į miškus 
nakties laike ir dalydavo au
kas dėl smakų. Po 12-kos 
metų visokių žmogžudysčių 
ir sauvaliavimo liko žmonių 
išvytas.

Benediktas X pradėjo sa
vo popiežiavimo pradžią su 
pagalba pinigų ir užsipuoli
mų. Nihcolas II aiškinosi, 

I kad popiežystė jam priklau-
■ santi ir po ilgų ergelių už 
i dešimties mėnesių laiko Be
nediktas buvo priverstas 
prasišalinti.

Benediktas XI buvo pir- 
miausis iš pusėtinai užsilai
kančių popiežių, nes Bonifa
cas paskirdamas jį kardino
lu prikalbėjo būti ištikimu 
kunigijai ir prisilaikyti 
tvarkos. Jisai ir stengėsi tą 
atsiekti, bet kunigija supyko 
už tą jo tvarką ir liko nu
nuodytas užnuodytomis fi
gomis neišbuvęs nė metų po
piežium.

Benediktas XII paėjo iš 
francuzų kardinolų Jacųues;

I

i

rinktas popiežium 574 m. j 
Jis buvo romėnas; rinkimo 
laikas tęsėsi 10 mėnesių. A- 
pie ji mažai istorija teužsi- 
mena. Tuo laiku Roma bu
vo vargingame padėjime ir 
jisai nieko gero nenuveikęs 
po keturių metų valdymo 
mirė.

Benediktas II-ras taippat 
romėnas; jis popiežiavo vos 
4 mėn. irgi nieko nenuvei
kęs mirė.

Benediktas III buvo Įpėdi
nis popiežienės Joan — mo
terės, kuri iškėlė klerikališ- 
ką bepatystę iki to, kad ir 
butų moteris kūdikius gim
dę ant Romos gatvių, ji pro
stitucijai nebuvo priešinga. 
Tūlas Anastazijus užsigeidė 
Benedikto III sosto ir tarp 
jų kilo karė, tečiau Anasta
zijus Benedikto neapveikė. 
Benediktas III popiežiavo 
du metu.

Benediktas IV buvo gud
resnis negu anie; jis valdė 

' dangų, žemę, bedugnę ir 
"čiščių" per 3 metus. Isto
rikai sako, kad nuo 900 iki 

! gali pasidaryt maisto į valias 903 m. moralybė buvusi vi- 
I Augmenis su saulės šviesos sai iš bažnyčių išvyta. An- 
į pagelba sutveria medegas, glijos karalius Edgar sykį 
kuriomis mes galime mai- f 
tintis ir gyvent, 
dirbt perdaug i 
riais, mes priverčiame 
vunus ėsti tuos augmenis ir tė. 
medegą padaryti dar labiau 
mums tinkamą — mėsos, 
pieno ir kiaušinių pavydale. 
Musų protas parodė mums, 
iš ko auga gyvūnai ir kas 
greitina jų augimą. Tinka
mose sąlygose dabar išaugi
namas veršis į 5 mėnesius 
tokis didelis, kokis išaugda
vo Į 5 metus. Iš kerosino 
padaromas sviestas, kuris 
yra sveikas ir geras. Daug 
organiškų dalykų yra ant 
žemės ir joje, iš ko galima 
yra ir galima bus padalyti 
maistą. Daugelis pirmiau 
nevalgomų ir nuodingų dai
ktų dabar padaroma gerais.

j

i

i vyskupus atsiliepė: "Mes
Kad ne- matome, kad Romoj plėtoja- 

savo vidų- si ir žydi tik apgavystė, 
gy- girtuoklybė ir paleistuvys- 

’. Kunigų namai tapo be- 
gėdybės ir prostitucijos vie
ta. Namuose paties popie-i 
žiaus dieną ir naktį tęsiasi 
kaziravimas. Tikra Sodo
ma ir Gamora!” Istorikai

I
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žino, kad ji visai nėra reli-
1------------ ---------- ---------------------

i
i

gijos šaka, kaip kad kunigi
ja sako, bet yra didžiausia 
politikos mašina, o popie
žius, tai tos politikinės maši
nos didysis ratas, kuris lo
šia svarbiausią rolę. Romos 
kunigijai mažai rupi religi
ja ir jos gerovė. Matysime 
ką gero Benediktas XV nu
veiks politikos srityje, nes 
visa laikraštija pripažįsta,

A. Booben.

Kruvinas karulius.
Apliejęs krauju paskuti

nes savo viešpatavimo dienas, 
Pranas-Juozas iš pat pirmų
jų dienų, kada jis išrinkta

■ Nutrijos karalium, jau paro- 
| dęs savo tironišką ir krauge- 
i ringą širdį. 1848 m. pas jį 
apsilankęs su vizitą Rusijos 

i didysis kunig. Konstantinas.
' Jam buvę surengta, kaip pa
prastai pas aristokratus-ka-

■ pitalistus, už žmonią pini
gus, puiki ovacija ir jis su 

į Pranu-Juozu turėjo važiuoti 
į tam tikrą kariumenės pa
rodą. Karalius neturėdamas 
laiko paprašęs kunigaikštį 
truputį lukterėti, kol jis pa- 

: sirašysiąs ant krūvos popie- 
rų gulinčių jo kabinete ant 
stalo. Kunigaikštis sėdęs 
drauge prie stalo, o Pranas- 
Juozas ėmęsis darbo; pasira*^ 
šinėdamas kalbėjęsis su ku- ■- 
nigaikščiu. Prieš užbaig
siant paskutinį parašą, kunig. 
Konstantinas paklausęs ant 
kokių popierų jis pasirašinė
jęs. Jaunas despotas (Pra- 
nas-Juozas) ne kiek nesidro
vėdamas atsakęs:

—Tai—mirtin pamerktųjų 
maištininkų vengrų nuos
prendžiai (dekretai).

sako, kad laike Benedikto Fournier. Sako, kad jisai 
', buvęs artimas giminė nekal
bančio Jono ir jo sesserės. 
i Mėgino klerikalus refor- 
;muoti dėl pažiūros kitų, bet 
to visai nedarė. Vėliau ap- 

’ sirgo baisiomis ligomis ir po 
j 9 metų popiežiavimo mirė.

Benediktas XIII buvo Do- 
įmininkonų zokoninkas ir li
ko išrinktas popiežium 75 Seinų ir šv. Kazimiero Drau-

IV viešpatavimo visuomenė 
baisiai buvusi nupuolus do
roj ; klestėjęs brutališkumas 
ir apgavystė.

Benediktas V. pasirodė 
karžygiu, nes stojo karėn su 
Vokietijos karalium Otho. 
Kuomet Otho apstojo Ro
mos miestą su kareivių pul
kais, Benediktas V. pasilipo ... ________ _____
mieste ant aukštumos su ka. metų amžiaus. Jis buvo pa-; gijos leidiniai, 
rėš kirviu rankoje, keikda- vadintas "pasaulio dvasios

Lietuvos kunigai su savo 
laikraščiais keliasi į Vilnių 
— Lietuvos sostapJį. "Vie
nybė” jau seniau persikėlė, o 
dabar kraustosi "Šaltinis” iš

Vilna.
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LOJ.
Žuvo 11 lietuvių.

Vienas musų skaitytojų, 
drg. K. Pūras, praneša iš 
Scrantono apie baisią nelai
mę kasykloj, kuri ištiko an
ksti 9 gruodžio rytą ir ku
rioj žuvo 14 žmonių, 11 iš to 
skaitliaus lietuvių. Sykiu 
su tuo pranešimu prisiųsta 
mums ir iškarpos iš Scran
tono dienraščių, kur tas ne
laimingas atsitikimas kuo- 
plačiausia aprašytas.

Nelaimė atsitiko leidžian- 
ties darbininkams žemyn. 
Sulyg Įstatymų, ant syk ne
galima daugiau leisti, kaip 
10 darbininkų, bet dėl kom
panijos godumo ant pinigų 
Įstatymų nepaisyta. Buvo 
leidžiama po tiek žmonių, 
po kiek tik sutelpa ant kel
tuvo, kad pigiau tas apsiei
tų. Šiuo žygiu buvo leidžia
ma 14 žmonių. Vienas ang
liakasių vežęsis su savim 
25 svarus dinamito. Tarp 
tokio susigrūdimo dinami
tas matomai buvo užgautas 
ir ištiko ekspliozija. Keltu
vo grindis likos išmuštos ir 
visi darbininkai nukrito šaf- 
tan 500 pėdų, iš kurių paliko 
tiktai krūva mėsos.

Stebuklingu budu tečiaus 
išliko gyvas vienas lietuvy s, 
Martynas Bolinskas. Laike 
ekspliozijos jisai suspėjo nu
sitverti už keltuvo virbą ir 
laikėsi ant jo pasikabinęs iki 
keltuvas nusileido galan, 
kur keturiolika jo draugų 
gulėjo su sulaužytais kau
lais negyvi. .

Žuvusių vardai, kaip pa
duoda ”The Scranton Ti- 
mes,” skamba taip:

Antanas šonas, 60 metų 
amžiaus, paliko žmoną ir 
šeimyną.

Kast. Pečkus. 45 metų, pa
liko žmoną ir 8 mažų vaikų.

J. Grybas, 38 metų, paliko 
žmoną ir 4 vaikų.

Jonas Pubnaitis, (gal Bu- 
bnaitis), paliko žmoną ir 
keliatą vaikų.

Kaz. Tankus (gal Stan
kus?), 30 metų, paliko* žmo
ną ir 2 vaikų.

Petras Tankus, 25 metų 
Kazimiero brolis, nevedęs.

Antanas Brabliunas. 35 
metų, paliko žmoną ir 5 vai
kų.

V. Zalukonis. nevedęs.
Juozas žalnieraitis, 38 

metų, paliko žmoną ir kelia
tą vaikų.

Jcnris Tarasevičius. 49—e 
tų pakko žmona i” 5 "Aik'i

John Paslev. Jf'hn V-mlka 
ir Thomas — ne lietuviai.

KETINA UŽMUŠT KUN. 
URBONAVIČIŲ.

Montello, Mass.— Lietu
vių kun. Urbanavičius gavo 
čionai šitokio turinio laišką: 
„Brangus kunige! Jei tam
sta neapleisi šv.. Roko para
pijos, kur tamsta dabar gy
veni, tai Į 24 valandas mes 
tamstą užmušim. Mes ne- 
juokaujam ir laikui atėjus 
tamsta apie tai persitikrin
si.”

Vietoj parašo, po laišku 
nupiešta juoda ranka, o vir
šuje ant laiško — giltinė. 
Laiškas rašytas paišeliu, an
glų kalba ir Įduotas jaunai 
kunigo gaspadinei.

Kas gi tą laišką galėjo 
jam parašyti? Kasgi dau
giau, jei ne patĮs parapijo- 
nai. Reikia žinot, kad tarp 
Montellos lietuvių, kaip ir 
daugelije kitų vietų, niekad 
neprisotinta doleriais kuni
gija sukėlė didžiausius ne
sutikimus. Montelliečiai 

vieną bažnyčią jau turi pa
sistatę, bet kad nesutinka 

užrašyti ją svetimtaučiui 
vyskupui, tai Romos trustas 
tą jų bažnytėlę boikotuoja, 
neduoda kunigo. Kunigas 
Urbonavičius gi buvo nu
siųstas dabar tverti tenai 
naują parapiją ir statyt

naują bažnyčią. Ar galima 
tad stebėtis, kad taip išnau
dojami bėdini irtamsųs žmo
nės pradeda rašyti grąsini- 
mus?

UŽLIEJO MIESTELI.
Iš Long Branch, N. J., 

„Keleiviui” pranešama, kad 
6 ir 7 gruodžio tenai siautė 
baisi audra, laike kurios su
judintas jūrių vanduo už
liejo visą miestelĮ. Visos 
gatvės paskendo po vande
niu. Puikus restoranai ir 
turtingos krautuvės priėjo 
pilnos vandens. Dabar vis
kas parsiduoda pusdykiai.

AUKOS
LIETUVOS ŠELPIMUI

CHICAGO, ILL.
E. Ramanauskaitės ir U. Kartonai- 

tės šeimyniškame vakarėly j aukavo:
K. Paberalytė $1.00; A. Kartonas, 

M Juška, U. Kartanaitė, O. Šeriutė, 
P. Samsonas, J. Dargis, P. A. Rakas, 
J. Augustinaviče, J. Pagareckas, K. 
Paršiukaitė, B. Ruby, J Šidlauskaitė, 
O. Kavoliunaitė, M. Pielytė, E. Ra
manauskaitė, K. Rudis. V. Makavec- 
kas, — visi po 50c. A. Pagareckas 
25c. Viso labo $10.25. Aukos pa
siųstos T. L. Dunduliui, sekretoriui 
Lietuvos šelpimo Fondo.

A. Kartonas.

!

BOSTON. MASS.
Didžio Liet. Kn. Gedimino Kliubas, 
gruodžio 6 d. turėjo prakalbas, ku
riose buvo renkama aukos sušelpimui 
nuo karės nukentėjusių lietuvių. Au
kavo šios ypatos.

V. Vaitkų nas, V. Radvilas F. Kali- 
nauskiutė po 50c.; Povilas Klaniunas 
30c.; Jokūbas Tamošiūnas. Jurgis 
Žukauskas, Pr. Kaubickis, Dom. Mu- 
steika. P. Urbanavičius, P. Medelins- 
kis, Petras Lataitis, Jonas 
čius, A. Levickas po 25c.

Vardai 
tų, kurie

Aukas 
priėmiau.

aukautojų 
to norėjo, 
surinktas 

Ačiū.

Janavi- 
Viso $9.12. 

pagarsinta tik 
B. Skerstonas. 

prakalbose $9.12 
Liet. Šelp F. Ižd.
K. Šidlauskas.

I
BOSTON, MASS.

Aukavo L. Š. Fondan Ex Senato
rius James F. Povvers, Congress Hali, 
So. Boston, Mass. $10.00.

L. Š. F. Ižd. K. Šidlauskas.

KENOSHA, WIS.
i Lapkričio 22 d. laike Lietuvos Šel
pimo fondo pirmininko K. Gugio pra
kalbu, parengtų S. L. A. 212 kp. su
rinkta publikoje smulkių aukų $8.94, 

i bato aukavo stambesnėmis aukomis 
išlos ypatos:

Kaz. Balčaitis, J. Macnorius, S. 
Lukminas do $1.00; Jurgis Balčaitis 
50c.; A. Trakšelis, J. Sokelis, D. 
Bogdanavičius, J. Gašlūnas. A. Tun- 
kevičia ir S. Balčaitis po 25c.; S. L. 
A. 212 kp. iš savo iždo aukavo $10.00. 
Viso labo $23.94. Atmetus siuntimo 
lėšas 2c. pasiųsta L. š. F. Sekreto
riui T. L. Dunduliui $23.92.

S.L.A. 212 kp. ištaria širdingą ačiū 
visiems aukautojams ir tiems, kurie 
šio iu ar tokiu budu prisidėjo prie 
surengimo šių prakalbų.

K. Braževičius.

Pajieškau apsivedimui merginos ar- 
'■>-> "’’!'s be vaikų nuo 18 iki 28 m. 
amžiaus. Aš esu 26 m., turiu gerą 
laibą. Svaiginančių gėrimų nevarto
ti. Mc-gina taipgi turi būti blaiva ir 

dorą gyvenimą. Atsiliepdamos

DOVANOS!

ant metų 
KNYGŲ 
skaityto- 

prenume-

DUOSIM 50c. VERTĖS KNYGŲ 
kleviniam "Keleivio” skaitytojui, 
kuri- prikalbins vieną naują "Ke
leiviui” prenumeratorių

DUOSIM $1.00 VERTĖS 
kiekvienam "Keleivio” 
jin, kuris prikalbins du 
ratoriu.

DUOSIM $1.50 VERTĖS KNYGŲ
Kiekvienam "Keleivio” skaityto
jui, kuris prikalbins tris naujus 
skaitytojus "Keleiviui.”

ŠITOKIOS DOVANOS BUS DUO
DAMOS TIK LIGI NAUJŲ METŲ.

Knygos bus duodamos ir tiems, 
kurie užrašys "Keleivį" kam nors 
dovanų.
Knygas galima pasirinkti iš pa
duoto žemiau kataliogo.

ŠITOS KNYGOS SKYRIAMOS 
DOVANOMS.

Per skylę ir Panelė švenčiausia Sa
snavoj ......................................... 10c

Dėlko žmogui reikia gert ir val
gyt? ......................................... 10c

šeimyniškas lietuvių gyvenimas 
Juškevičiaus dainose ........... 35c

Dievo žmogus ............................ 15c
Nihilistai arba užmušimas caro

Aleksandro II ........................ 25c
Stabmeldiška Lietuva ............... 10c
Amerikoniškos Vestuvės ........... 10c
Materijaiistiškasis istorijos supra

timas ......................................... 20c
Kur musų bočiai gyveno...........25c
Žemė ir žmogus..............................25c
Legališki žmogžudžiai ............... 10c
Byla Detroit'o katalikų su socijalis- 

tais. ..............................
Amžinos dainos.............
Anarchizmas .................
Davatkų gadzinkos ...

25c 
15c 
15c 
10c 

Platesnis aprašymas turinio minė
tų knygų yra katalioge. kuris tel
pa ant paskutinio ”KeI.” puslapio.

Knygų reikalaukit sykiu, kaip 
siųsite naują prenumeratą. Taip
gi malonėkit prašyt aiškiai adresą 
to, kuriam reikia nusiųst laikraštį 
ir savo adresą, ant kurio reikia nu
siųst knygas.

Siunčiant prenumeratą visados 
parašykit adresą sekančiai:

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

prisiųskit savo paveikslą. Virų mel
džiu nerašyti. (52)

John Norbuth,
10 Spruce str., So. Manchester, Conn.

HARTSHORNE. OKLA. 
Liet, šelpimo Fondan.

Kazimiero Simonavičiaus krikšty
nose, Kazimieras Pačėsa surinko au
kų $15.20. Aukavo šios ypatos:

Pranas Staškauskas $3.00; Kazi
mieras Pačėsa $2.00; Viktoras Bas
tys, Juozas Ragalskis, Pranė Simana- 
vičienė, Košt. Mikulis, Ad Senvaitis, 
Juoz ŠanausKis po $1.00; Jurgis Kil
kus, Alizas Kilkus, Juozas Kornila ir 
Kaz. Butkus po 50c. J. Zidaris 40c.

Pinigai priimti.
Kasierius L. Š. F K. Šidlauskas.

Pajieškau Juozapo ir Mykolo Dani- 
lavičių. Juozapas yra apsivedęs Ža
garės miestely su Lipskyčia. Taipgi 
pajieškau ir Barboros Skerstonaites, 
girdėjau, kad ji išėjusi už vyro 
ji paeina iš Šiaudynės miestelio. Visi 
jie Kauno gub. Šiaulių pav. Malonėkit 
atsišaukti ar kas žinot pranešti, už 
ką busiu dėkingas. (53)

F. Petruševskis,
16 Knox st., Levviston, Me.

i

Pajieškau Kazimiero Burbos; Kau
no gub., Telšių pav., Varnių parap., 
Ved. kaimo. Kas jį žinote meldžiu 
pranešti.

Ant. Janusas.
P.O.BOX 174, VVest Frankfort, III.

Pajieškau švogerio Jono Masiuko; 
Kauno gub., Ukmergės pav., Troškū
nų par., Mažionių kaimo. Kas jį ži
note, bukit malonus pranešti.

F. Apšega,
P. O. BOX 40. Levviston, Me.

Pajieškau pažįstamų Edvardą ir 
Joną Slanislovaičių. Abudu Kauno 
gub., Šiaulių pav., Ligumų par. Ka- 
pančiškio sodž. Meldžiu atsiliepti.

Petras šnapštys,
916 Market str., Dekalb, III.

PRANEŠU visiems savo giminėms 
ir pažįstamiems, jog 30 d. lapkričio 
persiskyrė su šiuom pasauliu mano 
vyras, Jonas Kutas, "Keleivio” skai
tytojas. Paėjo iš Suvalkų gub., Vla- 
dislovavo nav, Kubelelių kaimo, pa
liko mane su 6 metų sunum didžiai 
nuliudusius.

Su paarba 
Agnieška Kutienė, 

2718 Hatnilton avė.,
Cleveland, Oho.

Prot. rašt — P. Kerintis,

3238 So. Halsted st, Chicago, DL 
Finansų rašt. — PranasSandarga,

3251 Normai avė, Chicago, DL 
Kasierius — Vincas Puplauskas,

922 — 35th place, Chicago, IIL 
Susirinkimai atsibuna kas paskuti

nę subatą kiekvieno mėnesio, 7:30 
valandą vakare, "Aušros” svetainė
je, po No. 3149 S. Halsted st. Meti
nis susirinkimas pripuola sausio mė- 
nesij. Bertaininiai: Balandžio ir Spa
lių mėn. Pusmetinis Liepos mėn.

MONTELLO, MASS.
Prie aukautojų vardų tilpusių "Ke

leivio” No. 47 reikia pridėti da S. 
Stripėnis ir J. Stripenienė, aukavo 
po 50c., kurių pavardės per korekto
riaus kaltę praleistos.

Pajieškau Juozo Baliu'no; Suval
kų gub., Kibaikų kaimo. Pirmiaus gy
veno Wilmerding, Pa., dabar girdė
jau, kad Scranton, Pa. Turiu labai 
svarbų reikalą, meldžiu atsišaukti:

Bernardas Praškevičius,
3801 Keliey avė., N. E. Clevelend, 

Ohio.

Pajieškau brolio Valerijono Petri- 
los. Paeina iš Kauno gub., Šiaulių pa
viet., Gruzdžių par.. Bučiunų kaimo. 
Pirmiaus gyveno Virden. 111. Penki 
metai kaip išvažiavo į Chicagą, kas 
jį žinot arba jis pats lai atsišaukia 
šiuo adresu:

Frančiška Petriliutė,
1001 N. 5th str., Springfield, III.

Pajieškau brolio Stanislovo Šim
kaus; Kauno gub., Šiaulių pav., Už
venčio par.. pirmiau gyveno Bostone. 
Atsišaukite.

SO. BOSTON. MASS.
Pas p. Kauliną Mikulskį vestuvėse 

svečiai besikalbėdami užsiminė pa
rinkti aukų Lietuvoj nukentėjusiems 
nuo karės. Bet atsirado keli įsikau- 
šę pragarine smala ir rėkė visa ger
kle, kad niekas neaukautų, nes jokio 
reikalo nėra aukauti. Bet visgi blai
vesnieji suaukavo: Raulas Mikulskis 
50c, Bronis Kontrimas 25c., F. Ren- 
talis 25c., F. Lazdauskas 25c. Viso 
$1.25.

Linkiu gero ir laimingo gyvenimo 
Jaunavedžiams. K. Bronis.

Pinigus priėmiau 12—9—14.
L. Š. F. Ižd. K. Šidlauskas.

Paj ieškojimai
Pajieškau savo pačios Marcelės Pe- 

traitienės-Strapėnaitės, kuri pabėgo 
su Antanu Vitausku 1913 m. rugpiu- 
čio mėn. Vitauskis išveizi: tamsių 
plaukų, rūstaus veido; kalba angliš
kai, lietuviškai ir šiek-tiek lenkiškai 
Paeina iš Raseinių pav. " 
eina iš Ilakių parap., Telšių pav. 
veizi, žema, tvirta, šviesaus v 
geltonplaukė, mažų žydrių akių; 
metų —”— TS~—"" ""
metų 
gaus

BOX

Pajieškau apsivedimui merginos ar
ba našlės be vaikų su pasoga. Gali 
būti amžiaus nuo 18 iki 35 m. Aš esu 
28 m. Kurios norite turėti gerą ir 
turtingą vyrą ir gražų gyvenimą, pri- 
siųskite laiška ir savo paveikslą.

(53)
S. Antanaitis.

BOX 338 Christopher, III.

Pajieškau brolių: Juozo ir Prano 
Stralkių, iš Kauno gub., Raseinų pav., 
Beržytės kaimo. Pirmiaus gyveno 
337 Earp str., Philadelphia, Pa. Tu
riu svarbų reikalą, praneškit šiuo ad
resu:

Marijona Stralkiutė, 
417 S. Paca str., Baltimore. Md.

Pajieškau pusbrolių Juozapo ir Jur
gio šarlauskių ir pažįstamų F. ir A. 
Razminų. Visi Kauno gub., Raseinų 
pav., Kelmės par. Meldžiu atsišau
kti.

A. Strelkauskas,
255 Wallace str, New Haven, Conn.

Moteris pa- 
. Iš- 
veido, 

. . . -į 37
amžiaus. Išsivežė su savim 8 
dukterį. Kas tokią porutę su- 
skiriu $10.00 dovanų:

A. Petraitis, (?)
178, Minersville, Pa.

Pajieškau giminių: Antano, Vinco 
ir Juozo Duobių; Veršių kai. Sintautų 
parapijos, Naumiesčio pav., Suvalkų 
gub. Malonėkit atsišaukti.

Jonas A. Duoba,
355 Lymon str., Detroit, Mich.

Camp 3,
Juozas Šimkus.

• Echo, Wis.

Pajieškau pažįstamos Onos Viso- 
i-aitės; Kauno gub., Raseinų ] 
Skaudvilės par., Ivangėnų sodž? 
m. kaip Amerikoj. Turiu svarbų 
kalą.

pav.,
- 3

rei-

F. Sicoln, 
BOX 277, Main str., Lemont, m.

A. t A.
Lapkričio 30 d. mirė Julius Ra

džiūnas 35 metų amžiaus, išsirgęs 18 
mėnesių džiova ligonbuty North Wil- 
mington, Mass. Velionis paėjo iš 
Suvalkų gub. Kalvarijos pav. Gulbi
niškių kaimo. Paliko pati našlė. 
Todėl jo giminės arba pažįstamieji 
malonėkit atsišaukt. (52)
Magdalena Dambrauckiutė-Radžiu- 

nienė,
254 Union avė., Brooklyn, N. Y.

REIKALINGOS.
Moters ir merginos dirbimui Gu

minių čebatų. Mokestis ir besimo
kinančioms. Sveikas, švarus darbas 
per visą metą ir gera mokestis. Mo
kėt angliškai nereikia, nes daug dar
bininkų yra lietuvių, musų didžiau
sia ir geriausiai įtaisyta faktorė pa
saulyj.

THE B. F. GOODRICC CO. 
AKRON. OHIO.

Pajieškau pusbrolio Jurgio Bara
nausko; Kauno gub., Ukmergės pav., 
Viešintų par.. Cunkių kaimo. Turiu 
svarbų reikalą. Meldžiu atsišaukti.

Ona Pimpe, 
N. Grafton, Mass.BOX 174,

Pajieškau dėdės Kazimiero Knabe- 
ko; Kauno gub, Šiaulių pav., Viekšių 
miestelio ir 
švogerio — 
pranešti.

Aleksandro Merkelio — 
kas juos žinote meldžiu

BO X441.
Juozas Sundukas

Castle Shamon. Pa.

Paješkau pusbrolių Petro ir Juozo 
Žilinskų; Kauno gub., Šiaulių pav., 
Skėmių vai. Pepalių kaimo. Malonėkit 
pranešti.

Peter ^ilinski,
BOX 206 Northumberland, Pa.

"NAUJIENOS” UŽ $4.00 METAMS.
Kas prisius metinę prenumeratą 

$5.00 už "Naujienas,’’ tas gaus dova
nų "Jaunimo Sapnus" metams ver
tės $1.00. Kaip žinot, jog "J. S.” 
vienas iš geriausių einančių Ameri
koje lietuvių žurnalų, kadangi jį iš
leidžia Susivienijimas Lietuvių Mok
sleivių Amerikoje.

Pertai patarčiau visuomenei ar
čiaus susipažinti su jais. Kiekvienas 
užsirašydamas "Naujienas” pas ma
ne, gausit "J. S.” dovanai. Šią dova
ną duosiu tik ligi naujų metų. To
dėl skubinkite pasinaudoti šia puikia 
proga. * (51)

A. J. RASIMAS.
3317 Auburn Avė., Chicago, III.

DRAUGYSTĖ ŠV. PETRO No. 1
Ton n of Lake, Chicago, IIL 

Valdyba.
Pirmininkas — Steponas Morkūnas, 

1645 W. 47th st, Chicago, IIL 
Pagelbininkas — Konstantas lovaiša, 

4600 So. Paulina st, Chicago, IIL 
Prot. raštininkas — K. A. Čiapas, 

2446 W. 46 place, Chicago, III. 
Finansų raštininkas— P. Pivaronaa^ 
4503 S. Hermitage avė, Chicago, IIL 
Kasierius — A. Blinstrupis.

4501 Hermitage avė, Chicago, HL 
Susirinkimai būna kas trečią ne- 

dėldienį kiekvieno mėnesio 1 vai. po 
pietų bažnytinėj svetainėj, Šv. Petro 
neprigulmingos parapijos, 4538 
So. Marshfield avė, Chicago, 111.

TĖVYNĖS MYLĖTOJŲ No. 1 
Town of Lake, Chicago, IIL

Tėvynės Mylėtojų Draugystės No.l 
ant Town of Lake, Chicago, III. sn- 
sirinkimai atsibuna kiekvieną pirm* 
nedėldienį mėnesio 12 vai. dieną, A. 
J. Bieržynskio salėj, kampas 46 ir 
Paulina sts.

Valdyba.
Prezidentas— A. J. Bieržynskis 

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

5235 S. Bishoff st, Chicago, IIL 
Prot. rašt. — K. A. čiapas,

2446 W. 46th place, Chicago, HL 
Turtų rašt.— A. J. Kareiva,

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

4612 S. Ashland avė, Chicago, DL 
Užžiurėtojas org. Matauša« šilkaitis, 

3255 S. Halsted st, ChicagoJIL

Pajieškau brolio Kazimiero Vait
kaus, Kauno gub., šaulių pav., Papi
lės parap., Skabeikių sodos, 8 metai 
kaip Amerikoj. Turiu svarbų rei
kalą, malonėkit pranešti, jei kas_ jį 
žino, už ką tariu ačiū.

Agnieška Kundrotienė, 
12 Lowton place, Waltham,

Pajieškau Pranciškaus Šuopio, pir
miau gyveno Bostone; Ziplių gmi
nos. Suvalkų gub., Liepkartų kaimo 
ir Jono Neviraucko, Šakių parap. 
Krutulių kaimo. Kas apie juos žino 
malonėkit pranešti.

Juozas Valaitis,
147 Silver str., So. Boston, Mass.

Pajieškau draugo Petro Paciulevi- 
čiaus. Jis gyveno 1913 m. Torring- 
ton’e, Con. Jis pats ar kas jj žino 
teiksities pranešti.

Juozas Remoška, 
1425 So. 2nd str Cedar Rapids, Iowa.

(52)

Mass.

Pajieškau draugo Pranciškaus Pe
tružio, kuris paeina iš Rubulių sodos, 
Kauno gub., Telšių pav., Kartinos 
vai. ir parapijos, jis pats ar kas jį 
žino malonės pranešti. (57)

John Grundulis
VVinscell Mine, Benton, Wis.

Pajieškau pažįstamos merginos Jo
anos Juknaitės. Kauno gub., Rasei
nių pav.. Šilalės par., Misučių sodž. 
Gyveno Chicagoj, 2 metai Amerikoj. 
Turiu svarbų reikalą. Ji pati ar kas 
kitas malonėkit atsiliepti.

Antanas Vidmantas. (51) 
115 Wharton str., Philadelphia, Pa.

Pajieškau draugų iš Kauno gub., 
Šiaulių pav.: Jurgio ir Prano Petručių 
Joniškio vai., Jaunukių sodž., Jono 
Bulio Krampių sodž., Teklės Noru- 
šaičiutės Sabačiunų sodž„ Antano 
Bagočiuno Ežikių sodž., Kristinos 
Mačiuliutės Gruzdžiu vai.. Linkaičių 
sodž. ir Aleksandro Baravyko Trum
paičių sodž. Malonės atsiliepti šiuo 
adresu: .

Antanas Maižius,
112 Harding str., Worcester, Mass.

Pajiešaku draugu: J. Žiūko ir P. 
Davainio. Abudu Kauno gub., Ši
monių par., Gaigalių kaimo. Turiu 
labai svarbų reikalą. Meldžiu atsi
saukt: :

J. Jurėnas.
2 Nassau str., Rochester, N. Y.

Pajieškau drauge Kazimiero Sta- 
kionio. Paeina iš Kauno gub., Pane
vėžio pav.. Biržų parap.. Kutelių so
džiaus. 1S metų kaip Amerikoj, mel
džiu atsišaukti, turiu reikalą.

J. Linkevičius,
76 Arthur str., Jamaica Plain, Mass.

Pajieškau švogerio Kostanto Dra
gūno, gyvena Sioux City, Iowa; Kau
no gub., Anykščių par.. Gojaus so
džiaus. Turiu svarbų reikalą, mel
džiu atsišaukti.

Povilas Burba,
3804 Beech str., Indiana Harbor, Ind.

Pajieškau savo giminaitės S. Sim- 
kevičaitės; Kauno gub.. Telšių pav., 
Žeimalių par., Bugenių kaimo. Mel
džiu atsiliepti

A. Boguslawskas, 
1313 Coe place, Seattle, Wash.i

‘ brolių ir sesers. Mes paeiname
Pajieškome: savo tetos Statkienės, 

. _ iš
i Kauno gub., Šiaulių pav.. Papilės pa- 
; rapijos, Semetočių sodžiaus.
S. Širvinskas ir Elžbieta Statkienė su 

šeimyna,
1110 Magnolia str., Allegheny, Pa.

Pajieškau pažįstamų: Vinco Verbi
cko ir Juozo Šilo; abudu Suvalkų gub. 
Vilkaviškio pav_ Vincas Verbitčkas 
Gražiškių parapijos, Laukupėnų kai
mo; Juozas šilas Vištyčio parapijos, 
Pavištaičių kaimo. Malonėkit atsilie- 

I pti:
Jons Martinkaitis,

I R. F. D. No. 1, BOX 186 Portage, Pa.

Jieškau darbo bučemėje arba prie 
grocer štoro, esu tame amate gerai 
.išsilavinęs. 5 metus praktikavojan- 
tis, visus bučerio darbus moku, jeigu 
kam reikalingas toks darbininkas at
siliepkite:

Pranciškus Gerulskis,
56 Market str., Brighton, Mass,

Pajieškau brolio Antano Jonevi- 
vičiaus (jis pasivadinęs Fritsveibe- 
riu). Taipgi pajieškau pusseserės 
Liudvinos Lizdenytės; abudu Kauno 
gub., Šiaulių pavieto, Žagarės mies
telio. Malonėkit atsišaukti, busiu dė- 
dėkinga. (53)

Marijona Jonevičiutė
16 Knox st., Lewiston, Me.

Pajieškau apsivedimui mergaitės 
Aš esu 24 metų senumo, turiu savo 
dirbtuvę ir biznį $6,000.00 vertės. 
Mergaitė turi būti mokinta prie bi
znio ir pasiturinti. Norinti laimin
go gyvenimo ir tolesnių žinių sužino
ti kreipkitės per laišką prisiųsdamos 
savo paveikslėlį.

J. J. B. pres., .
3239 S. Halsted str Chicago, III.

Paiieškau dėdės Domininko Rud- 
mickio; Kauno gub., Telšių pav., Že- 
deikių parapijos, Asteikių sodos. Kas 
jį žinot ar jis pats lai atsišaukia šiuo 
adresu:

Petras Petrulevičius,
BOK 53, Port Plains, N. Y.

Pajieškau brolio Silvestro Pikelio; 
Kauno gub., Šiaulių pav., Gruzdžių 
vals, Povilaičių kaimo, 
merikoj. Turiu svarbų 
siliepkite.

Chas Paterson,
H. S. Pinkham,

8 metai A- 
reikalą. At-

Pajieškau brolio Prano Gludzinsko, 
2 metu kaip Amerikoj. Taipgi pažįs
tamų Anelės Sketcaitės ir Kristinos 
Patcaitės. Visi Kauno gub., Šiaulių 
pav., Raudėnų par. Meldžiu atsiliepti. 

Juozas Gludzinskas, 
Johnson, N. H.Camp 20,

Pajiešvau draugo Petro Varžinsko. 
Paeina iš Židunų sodž., Krinčino par., 
Kauno gub. Malonėkit atsiliepti.

Jonas Matilionis.
119 Pembrik str., Bridgeport, Conn.

Pajieškau dėdės Daminiko Plokš
čio; Vilniaus gub., Lydos pavieto, Ka- 
nevos vai. Zarvinų sodž. apie 24 me
tai Amerikoje. Pirmiau gyveno She- 
nadorvj, Pa. Meldžiu atsišaukti.

Rapalas Tamulevičius,
423 Miilbury str., Worcester, Mass.

Pajieškau genčių Petro ir Jono Ma- 
lalių. Abu broliai — iš Kauno guber., 
Ukmergės pav., Skapiškio par., Juod- 
pėnų sodž. Gyveno Chicago, III. Tu
riu svarbų reikalą, meldžiu atsiliep
ti.

Apalis Savičiunas,
158 Charles str., Providence, R. I.

Pajieškau pusseserės Onos Levo- 
naičiukės; Kauno gub., Panevėžio pa
vieto, Smilgių miestelio. Pereitą vasa
rą atvažiavo Amerikon, tik nežinau 
kokiam mieste. Kas apie ją žinot, ar
ba ji pati, kreipkitės šiuo adresu: 

Ignacas Poška, .
14 Glenvvood avė., Binghamton N. Y.

Pajieškau pažįstamos Onos Braz- 
deikiutės; Kauno gub, Telšių paviet., 
Sėdos vai., Barstyčių parap., Abrikių 
kaimo,. Kas jų žino malonėkit prane
šti.

Kazimieras Gedvilas,
915 Sherman str., Mason City, Iowa

Pajieškau pusbrolio Jono Kundro
to; Vilniaus gub., Trakų pav., Kas 
jį žinote meldžiu pranešti.

P. Kundrotas.
BOX 21, New Castle, Dėl.

Pajieškau dėdės Raulo Riaubos; 
Suvalkų gub., Mariampolės pav., 
Plutiškių par., Meldažių kaimo.

Taipgi pajieškau ir savo sesutės; 
Klebiškiu gmino, Naujesodių kaimo. 
Meldžiu juos žinančių pranešti.

Vincas Matusevičius,
250 Paine str., Gardner, Mass.

Pajieškau draugo J. Brazaucko 
seniau gyveno Providence, R. I. Jeigu 
kas iš draugų žino ar pats malonės 
atsiliepti.

F. S. Thompson,
11 Maria str., Roche ster, N. Y.

Pajieškau darbo duonos keptuvėj, 
esu dirbęs 3 metus; darbą atlieku ge
rai. Jeigu kam butų reikalingas ge
ras duonos kepėjas, teiksitės atsišau
kti šituo adresu:

Juozas Jonaitis, 
1043 Elm str.,

Pajieškau Vinco Burželiausko, Vla
do Vinkevičiaus ir Baltro Pažiro, ku
ris išvažiavo iš Patersono, N. J. į V. 
Virginia palikdamas visas savo dra
panas pas mane. Jau praėjo apie 2 
metu ir jokios žinios negaunu ir ne- 
žiniau kas daryti su jo sąvasčia. Teik
sis atsiliepti.

V. Kašėta.
49 Lafayette st, Paterson, N. J.

REIKALAUJU AGENTŲ.
Kiekvienas agentas gali uždirbti 

aust dienos lengvai nuo $3.00 iki $7.00. 
Vyras ar moteris. Norėdami gauti 
probą arba sampelį, prisiųskit $1.00 
Money Orderį, o persitikrinsit patįs, 
kad teisybė yra. Adresuokit taip:

J. BRUCHAS and CO. (52) 
1515 N. Wood St., Chicago, III.

PARSIDUODA
Saliunas. rakandai (forničiai), karie
ta (buggv) ir arklvs.

(51)
G. M. KANTANAWITZ

300 W. Mason st, Springfield, III.
Naujas telephone 889

LIET. PASILINKS. DRAUGIŠKAS 

KLIUBAS.
Indiana Harbor, Ind.

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

Vice-prez. — Pr. Andrijauskis,
2120 — 137th st, Ind. Harbor, Ind. 

Prot. rašt — B. R. Yasulis,
2113 137th st, Indiana Harbor, Ind. 

Kasierius — Antanas Mikalocz,
2112 137th st, Ind. Harbor, Ind.

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

Indiana Harbor, Ind. 

Maršalka — Konstantinas Baltunis, 
3525 Deodar st, Indiana Harbor, Ind.

Susirinkimai atsibuna nedėliomis 
po 15-to kožną mėnesį 1-mą valand* 
po pietų. Tony Mikolacz salėje, 
2112 137th st, Indiana Harbor, InA

Pajieškau krikšto-sunaus Juozapo 
Strupo; Kauno gub., Zarasų pav., 
Naujossodos kaimo. Jis pats ar kas 
jį žino praneškite šiuo adresu: 

Kotrina Jurevičiūtė.
BOX 263, Fairfield, Conn.

Pajieškau draugės Onos Loučiuni- 
tės po vyru Dubužinskienės; girdėjau, 
kad atvažiavo Amerikon į Philadel- 
phią. Pa. Malonėkit pranešti.

T. Kaupelytė-Stumbrienė, 
10731 Wabash avė., Roseland Chicago, 

III.

PARSIDUODA.
D ionkepykla; biznis per daugel 

mei'i išdirbtas, vieta apgyventa lie
tuvių ir lenkų. Pardavimo priežas
tis: turiu du bizniu, per tai viena esu 
priverstas parduoti už labai prieina
mą kainą. Atsišaukite greitai.

Kastantas Saltanavičius, (1-5) 
2408 N. 16th st, Springfield, III.

Pajieškau pusbroliu: Vinco Skirp
sto — Suvalkų gub.. Vilkaviškio pav., 
pajavonio par., Kletkininkų kaimo ir 
Kazio Stačkaus, Pajavonių par., Kar- 
’ lunių kaimo. Meldžiu atsišaukti.

Uršulė Jurkevičienė-Stočkiutė,
801 S. 14th str., Herrin, III.

REIKALINGI BATSIUVYSTĖS 
MOKINIAI.

Goodyew čeverykų siuvimo mokyk
la Brocktone, kur siuvama geri če- 
vervkai, išmokina to amato greitai 
ir gerai. (1-5)

GOODYEVV SHOE SCHOOL 
157 Centre st, Brockton, Mass.

PALAIMINTOS LIETUVOS DR-T*
Chicago, III.

Valdyba.
Prezidentas — Ed. Čepulis, *

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

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

1616 So. Halsted st, Chicago, Iii* 
Finansų rašt. — J. Syker, 

5047 W. 32nd st. Cicero, IIL
Kasierius — L. Kaspar,
3131 So. Wenworth av, Chicago, DL 
Organizatorius — A. Tamkevičia, 

1916 Canalport avė, Chicago, IIL

CHICAGO. ILL.
DRAUGYSTĖ ŠV. PETRO No.l.

Town of Laike. Chicago, III.
Priešmetinis susirinkimas bus ne- 

dėlioj, 20 d. gruodžio (Dec.), 2 vai. 
po pietų, bažnytinėj svetainėj šven
to Petro parapijos, 4538 So. Marsh- 
field avė. Atsilankymas kiekvieno 
draugo yra būtinai reikalingas, nes 
yra daug svarbių reikalų, beto, bus 
rinkimai administracijos 1915 me
tams. Norintiems įstoti į draugystę 
yra geriausia proga. Draugija, ne
žiūrint ant švento vardo, neturi nie
ko bendro su bažnytinėmis apeigo
mis, yra laisva nuo visko.

Su pagarba, K. A. čiapas, Sekr.

LIETUVIŲ DRAUGIJOS, 
KURIOS TURI 

KELEIVI” Už ORGANĄ
LIETUV. MOKSLO DRAUGYSTĖ 

Pitsburgh, Pa.

LIET. NEPRIGULM. KLUBAS.
Chicago, IIL

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

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

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

Town of Lake. Chicago. IIL
Susirinkimai atsibuna kiekvien* 

antrą nedėldienį mėnesio Ciprijona 
Zotorskio Salėj, 4512 S. Wood st.

Valdyba.
Prezidentas — Augustas Barčius, 

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

4342 Paulina st, Chicago, DL 
Organo užžiurėtojas — Protok rai
tininkas Vlad. Szarka,

4508 S. Wood st, Chicago, DL 
Kasierius — Kaz. K. Strzyneckis, 

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

BROOKLYN. N. Y.
Lietuvių Apšvietos Draugijos mė

nesinis susirinkimas atsibus 20 d. 
gruodžio, (nedėlioję) 2 vai. po pie
tų. tautiškam name, 103 Grand str.,

Todėl draugai ir draugės malo
nėkit visi atsilankyti, nes daug yra 
svarbių reikalų. Žinokite, kad dar
bai bei reikalai draugijos tai yra jus 
visų. Da primenu tiems draugams, 
kurie esate skolingi teiksitės užsi- 
mokėt, nes bus sustabdvtas organas 
"Keleivis.”
Draugiškai

J. Parulis.
raštininkas.

NAUDOKITĖS GERA PROGA VISI!
Duodam dovanų nuo $1. iki $5. 

Kiekvienam mieste reikalaujam agen
tų! Prisiųskit $1. o mes pasiųsim 
prekių vertės $2. ar $2.50. Krutamu- 
jų paveikslų aparatas (mašina) ver
tės $5.00 parduodam už $3. Paveik
slai uždyką. Turime naujojo popie
žiaus paveikslų nuo 10 iki 30 c. ver
tės. Kas nori išsirašyti laikraščių — 
pas mane gali užsirašyti kokių tik 
nori.

Atsakymui prisiųskit 2c. markę. 
Adresuokit:

J. Juruševicz, 
BOX 127, Hudson, Mass.

Kokias dovanas pirksi kalėdoms?
Jei nori nupirkti kalėdoms dovanų 

savo pažįstamiems, gaspadinėms, 
merginoms ar vaikams, o ne nori 
daug pinigų išleisti tai atsiųsk vie
ną dolerį o aš atsiusiu bakselį kalė
dinį kame rasi daug visokių daiktų. 
Bakselė puikių prezentų vertės kele
to dolerių. Kožnas gavęs šjas do
vanas, bus užganėdintas. Ordeliuoda- 
mas kalėdų bakselį paminėk kam no
ri, sau, merginai, ar draugui ir tt.

Pasiskubinkit, nes ne daug te turi
me. 
Adresuokite:

,, K. Kolis,
Easton, Pa 6033 S. Statė str., Chicago, III.

Ar turite nusipirkę gražlę su daugeliu grellg pnelksli

POEZIOS
Jeiįudane, 
tai skubėk!
Visose liKOseie 
Valž-iMs?

KNYGA?
Nes turintis 
ttie knyft 
Tarės saag| 
Užsleaiaa.

TastžHrzagas Sus gerlacsles 
Ateis. kai busi Miusis, 
Užjaus skausmą, dailįs siieU

Pakils mirtis netiksią,
Atgins auras, reikt, koreli, 
Reik tik kartele pasvajoti.

Graži, didelė, arti pustrečio šimto 
puslapiu, su paveikslais, eilių knyga: ■

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

Gaunama

“KELEIVIO” KNYGYNE
28 Broadwav, So. Boston, Mass.
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Džian Bambos Divorsas.
(Scenerija:— Advokato 

kambarys. Ant stalo pridė
ta knygų, pas stalą dvi kė
dės. Advokatas rašo. Už 
durų barškinimas).

Advokatas:— Meldžiu i 
ridų!

Džian Bamba:—Gut mor- 
nin, mister lojar.

A.— O. Džian Bamba! 
Good morning, good mor- 
ning. Sėskitės.

D. B.— Neturiu daug lai
ko, ba ant greito užbėgau... 
mano Keidė su kerečių lau
kia ant stryto.

A.:— Tai nieko, palauks... 
Na. o kaip biznis?

Baigaš, bom biz-

KELEIVIS

minti: Tiesos užgina tau,j 
Džian, su kita pirmiau šešių 
mėnesių apsivesti.

D. B.— Džizus Kraist, mi
ster lojar, never agėn in mai 
laif ženytis. (Beldžia i du
ris).

A.— Meldžiu i vidų (Kei
dė inėjus meiliai i advoka
tą:)

Keidė.— Alau, mister lo
jar! (Į vyrą) Kokio čia bie- 
so sėdi taip ilgai, jau senai 
kaip beibė verkia, važiuo
kim namo.

D. B.— Ai dunker apie ta
vo beibę...

A.— Miss, jau jus dau
giau neturit valios ant Džia- 
no. jau jis gavo persiskyri
mą ir nuo šios dienos jus 
esate jau mergina, o jis nė
ra daugiau jus vyras.

D. B.— Nosary! Ir di- 
vors popieras turiu. (Paro
do pačiai popieras, ši paė
mus perplėšia ir numeta).

K.— Va. tavo divors po
pieros !

D. B.— Nevermai, Keidi. 
dabar gali gj-vent sau viena 
su savo beibe...

K.— Aš tau parodysiu ne
vermai! Ar eisi pas beibę? 
Žiūrėk tu man. jis persisky
rimą gavo! Aš tave pers- 
kyrsiu... (Pagriebia šluotą) 
Ar eini pas beibę?...

D. B.— Nossary!...
K.— (Parodo duris šluo

tos kotu) Arriap!.. (Džia
nas neklauso ir traukias 
prie lojario. pati pradeda 
plumpyt). Aš tave perskyr- 
siu. Ot. tai tau skyrtis, še 
tau divorsas... (Apibėgęs 
apie stalą vyras išbėga, pati 
išsiveja. Advokatas vienas 
nustebęs).

A.— Kad tu kur prasmeg
tum tokia boba!!! (Paklau
sęs) Bus ir man taip? (Ap
sižvalgęs i visas puses pa
lenda po stalu. Sugrįžus 
Keidė suplėšo visas popieras 
ant stalo. Advokatas iški
šęs galvą iš po-stalo žiuri. 
Keidė pamačius:)

K.— Kaip tu be mano ži
nios gali duot Džianui di
vorsą?... (Pradeda mušt, 
advokatas išlindęs iš po sta
lo ropomis išbėga, Keidė ji 
išsiveja).

Uždanga.
Stasys Zaleskas.

ir šimto, bi tiktai nebutau 
ženotas... Ar samtaim da
bar man negalėtai divorsą 
duot ?

A.:— Kodėl ne, aš tau iš
duosiu toki paliudyjimą, o 
jau tada galėsi vienas gy
vent sau, o pati vėl viena, 
tiktai turi atsakyt ant klau
simų: (jieško popieros).
Kaip tavo pilnas vardas ir 
pavardė?

D. B:— Mister Džian 
Bamba.

A.:— Kur gyveni, ant ko
kio stryto?

D. B.— 363 Salėm stryt.
A.:— Kodėl reikalauji i 

i persiskyrimo ?
D. B.:— Ba mano boba.! 

man. kaipo biznieriui, pada
rė dideli šėm. Ji ant publik 
pleiso mušė mane ambreliu, 
kaip bomą koki. Yra da ir 
kitokių tinksų.

A
D. B.:— Keidė Pirštukra- 

pštė.
A.:— Kur ji yra gimus?
D. B.:— Čia tai baigaš 

nežinau, ba ji buvo dar tik
ėtai iš seno kontro atvažia
vus, kada aš saliuną pradė
jau runyt. O!... veidiminut 

i (išsiima laišką iš kišeniaus). 
Aš turiu iš seno kontro gro- 
matą su adrisu. Luk: so
džius Paršiškiai, Bambiškių 
parapijos.

A:— Gerai. 0 kas buvo 
tau už pabrolius, kada tu 
vedei ?

D. B.:— Well... Džimis 
Mazgas. Juras Oisteraicis, 
Juras Ridzikas ir Džiovas 
Lideka, ką dabar nesenai 
sureštino.

A.:— Kokis kunigas davė 
jums šliubą?

D. B.— Kasickas, tas pats 
ką spicilistai vadina Kras- 
nas-Ickus.

A.:— Dabar bus viskas, 
tiktai čia parašyk savo pilną 
vardą ir pavardę ir bus at
liktas kriukis. (Advokatas 
peržiūri ir prispaudžia ant
spaudą. Už scenos girdisi 
Keidės balsas).

Keidė.:— Džian, u-u-u!
D. B.— Baigaš, tai mano 

boba šaukia ant stryto.
A.— Nevermaf, jau ji ne 

tavo boba. Dabar nieko ne
turi bijotis, tiktai štai dar* 
vieną dalyką turiu tau pri-

Kaip pačios vardas?

D. B 
nis. mister lojar.

A.:— (su nusistebėjimu)
O kas, gal nelaimė?

D. B.:— Man su tom bo
bom tai raten biznis. Kaip 
geografijoj esu skaitęs, tai 
nei pats Dievas neturi paka- 
jaus bobą sutvėręs. Jesary! 
Šventame 
„Sutvėrė 
pasilsėjo; 
žmogų — ir-gi pasilsėjo; ale 
kada sutvėrė bobą, tai netik 
Dievas negali pasilsėt, ale ir 
žmogus.” Ai beč jur laif, 
tas yra triu. Ženotas žmo
gus niekad negali pasilsėt; 
dieną turi dirbt saliune, o 
kada ateina vakaras ir nak
tis, tai reikia dirbt dėl bo
bos. Tu jai atnešk anglių iš 
skiepo, tu jai dišius padėk 
išskalbi, navet atsigulus 
dar turi ją ir užklot, ir dar 
kitokius tinksus tu jai atlik. 
(Advokatas linguoja gal
va). Ot, kad ir mano Keide. 
padėkim. nori padaryt iš 
manęs draiveri. Aš jai sa
kau. kad beibę reikia palikt 
namie, kada eina ant gut 
taim pasivaikščiot, o ji sa
ko, kad reikia vežtis sykiu 
ir beibę. 0 kada išsiveži, tai 
never jai draivyt kerečių. O 
kas draivvs, jei ne Džianas? 
(Parodo pakauši). Mister, 
pafylink, kokis guzas, kaip 
futbol.... Va, tiktai dabar 
nesenai, bevežant kerečių 
užėjo man tokia zlastis, kad 
negalėjau dalaikyt ir sakau: 
padraivyk ir tu nors kiek. 
O ji sako, tavo beibė. tai tu 
ir draivyk. Aš sakau, no- 
sary!... Ir baigas, raidavei 
gavau ambreliu per galvą.

Advokatas:— Tu. Džia- 
nai, kalbi teisybę. Jos visos 
tokios...

D. B.— Veidiminut! Da
bar mistar esi susikventinęs 
su visokiais tinksais, ir geo
grafiją supranti gerai.— o 
pasakyk, ar ne mano teisy
bė? Aš visada sakau, kad 
tėvas niekada negali būt 
šių r, kad tai jo beibė, nosa- 
ry!

A.:— Džianai, aš manau, 
kad tau, kaipo biznieriui, la
bai vargas su Keide. Kodėl 
tu nepaimi persiskyrimo? 
Aš šiandien keturiem vyram 
daviau divorsą arba, kitaip 
sakant, padariau juos lai
mingais.

D. B.— Jei tu, mister lo
jar, galėtai mane perskirt 
su Keide, tai baigas bačką 
alaus ir baksą cigarų užfun- 
dvtau.

A.
kia UZmOket penki doleriai adre^a o rręs pasių-im viską ant pažiūrėjimo ir prabos. Jei patiks užmokėk aeen- 
ir dar reikia tam tikros apli. ,ui 85 ir KaJlus p^ntimo^ Rrfyk šiandien <5i>
kacijos išpildyti. FISHLEICH dt CO>9

D. B.:— Aš nesigailėtau »>i athenaeum blog., chicago, ill.

Jesary! 
rašte pasakyta: 
Dievas svietą ir 

sutvėrė Dievas

Už divors-siutą rei-

I

SKAITYTOJŲ ATIDAI.
Mainydami adresu, praneškit redakcijai per atvirutę, pasilaikydami 

•ėmiau* nurodytos formos. Jeigu kuriem* per atvirutį neparanku pripil- 
dykit tf blank} ir prisiijakit redakcija:. Adrsesj mainyami gatv6* vard} pa
rašykit raidė į raidę taip, kaip užrašyta ant to* gatvės kampo, tada iiveng- 
sim daug nesmagumų ir patį* gauni te visada laikraštį.

PERMAINAU ADRESĄ
9BNA8 ADBJMA*:

Pavardė ir varna*................................................................................

No. «Street,

Miestu ir valstija

HACJ.S adbksas:
Pavardė ir vardas

Teisingiausia ir Geriausia

APTIEK*
Sutaisom Receptus su di

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

EOVARO DALY, uvmiakM 
18 Braadfiy S Bastau, Man

Galite reikalaut ir per laiškus, 
o męs per ekspresų gyduoles at
siųsim.

M. Gailivan Co

I.

Užlaiko <ariau*!

Eliv, Vyną, Likieriu* ir 
kitokius gardžius gėrimui 
o taipgi ir geriausio taba

ko Cigarus.
Meldžiame užeiti o visados raaite 

gražų patarnavim|

362 2nl st, St. Bestu.
Stree*

ė - kainos sumuštos - Karė” Viskas už $5.95

TEISINGAS PASIŪLYMAS 

DRAUGAMS.
No.

kurjapie

laikrodėlio 
Jei norit 

nenušustų

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

Pasabga: Kiekvienas “Keleivio” skaitytojas (rali žinot kada prenumerata 
už laikraštį pasibaigė tėmijaDt ant adreso raudcno sklypelio, kur trale skai
tytojo pavardės yra numeriai. Ant keno adreso stovi numeriai 48-4, reiškia, 
kad pasibaigia su laikraščio No.42 1914 m Kurių pavardės gale stovi 35-4, 
tų penumerata 1-sibaigė su laikr. No.35 ir turi atnaujmt ar paprašyt redak
cijos. kad nesulaikytų Taigi gerbiamieji skaitytojai, atkreipkit atidj ant 
šitų nurodymų ir matydami1 savo prenumerata išsibaigusia tu<j atsiliepkite

Su pagarba ‘‘KELEIVIO” AdmiaUtrarija

Uetuviszkas D-ras M. Ziseta
7 Parmeater St

Boston, Mase.
Visokias ligas gv 
dau pasekmingia- 
usiai. Ateikit ne
šiok pas mane 1 
trepais į viršų tik 
neikit į aptieks: 
mano durys bal
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 Richmoor

8 vakare. Telephone Richmond 2622-R 
Syv. 155 Chestnut str., Chelsea Park

v

MUSŲ NLOSTUOL1S, TAI MUSŲ LAIMĖJIMAS. PINIGAI NEREI
KALAUJAMI. MOKAMA DAIKTUS ATSIĖMĘS, JEIGU JIE PATIKS. 
Perdaug turim geru tavoru. Išduodant tūkstančius dolerų dovanoms supa
žindintai žmonių su musų tavorais. Bet tik per apribuotų laiką mes duosi
me šitą dailiai išrašytą auksuotą laikrodėlį, moterišką arba vyrišką, su 
gerais viduriais ir ant geru akmenų už $5.95, ir visus skutimosi prietai
sus iš 4 dalykų, o taipgi lenciūgėlis, žiedas, fontaninė plunksna, dėžė Ha
vanos cigarų ir ant 7-nių šūvių nikeliuotą revolverį — DYKAI. PILNAI 
GVAR ANTUOTA. Kitur tie daiktai parsiduoda po $25.00. SPECIALIS 
PASIULIJIMAS: Pakol tavorų yra. Atsiųskit šitą apgarsinimą ir savo 
adresą, o mes nusiusime visus 10 daiktų pasižiūrėjimui ir išbandymui. 
Jeigu jie patiks, užmokėsite agentui $5.95 ir ekspreso lėšas. Užsakyk šian
dien, o sutaupysi pinigų. (51)

EXCELSIOR WATCH CO.
DEPT. 990, CHICAGO, ILL.

Nepirk tokio Laikrodėlio, 
nieko nežinai.

Taip pirkdami vietoj 
nuperkate šmotą blekės. 
turėt gerą laikrodėlį, kad 
ir gerai rodytų laiką, tai pirk Elgin 
arAValtham. kurių yra geri viduriai 
ir apie kuriuos visas pasaulis žino. 
Musų prekė Elgin ar AValtham Wad- 
svvarth Gold Filled gvarantuoti ant 
20 metų, dubeltavų viršelių, moteriš
kas 6 size Elgin 7 akmenų $8.50; 
ant 15 akmenų $10.50, 8 size Elgin, 7 
akmenų $13.50; ant 15 akm. $15.50, 
12 size vyriškas 7 akm. $13.50. ant 
15 akm. $15.50, ant 17 akm. $17.50, 
ant 17 a’ m. ”adjusted” $18.50, 16 di
dumo tiek pat kaštuoja kaip ir 12 
didumo, 18 size vieną dolerį pigiau. 
Kas norėtu čvsto aukso, klauskit lai- 

i šku. Išsirinkit vieną iš čia paminėtų 
; ir prisiųkit man su savo teisingu ad- 
j resu, o aš prisiųsiu ant pažiūrėjimo. 
: Jei nebus toks, nemokėk nė cento, 
į Visiem žinomas tikras lietuvis (51)

G. STASEVIčIUS,
11413 PACE ST„ ALLEGHENY. PA.

i

s®
/v--

$ MENESYJE
Nuo musų Gramafono Jus galit 
girdėt savo namuose, gražiau
sias LIETUVIŠKAS DAINAS 
ir MUZIKĄ, kurios suteiks už- 
siganėdinimą ir laimę Jums ir 
Jūsų šeimynai.
Męs parduodame visus musų 
gramafonus ant išmokeščio po 
$1. ant mėnesio. Taipgi par
duodam ir viską užmokant.
Raštiška gvarancija ant 15 
metų ir 24 arba 50 dainų ir mu
zikos kąsnelių ant jūsų pačių 
išsiskyrimo DOVANAI. 
Rašykite, o męs tuojaus prisių- 
sim Jums DOVANAI musų 
gražiai iliustruotą kataliogą.

Royil Phinograph Co. 
91E.4thst. NiYork, N.Y. 
_______ (Dept. 95 >_______________

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

i v

EXTRA!

-te—-1■r

■V? .-A- ->.v/

^>Užsirašykit

j aM

NESIŲSK PININGŲ: Didžiausis pas ulijimas istorijoj. Tai yra negirdė
ta proga ant svieto. Idant supažindint žmonės su musų geležinkelių laikrodėliai, 
ir kitais tavorais, męs pasiųsim tą elegantišką, puikiai išgraviruotą laikrodėlį 
vyro arba moters, su akmenuotais viduriais, už $5.85, ir pridėsim 7 šuvię nike
liuotą revorveri, baksą Havonos cigarų, peilį, retežėlį deviskėlą ir puikią špilkute 
(>YK*AI PILNAI GVARANTUOTAS laikrodėlis pats vertas $15 00, o’kiti tavo- 
rai$I0 00y Nepirk pi»ių daigtų kitur, bet pamatyk musų laikrodėlius pirma 
PEČIALISKAS PASIŪLYMAS: iškirpk Šį apgarsinimą, prisiųsk savo vardą ir

į tui $5*85 ir kaštus prisiuntimo. Rašyk šiandien. (51)

MAUJIEMOS" 1341 S. »a!s‘ed St, Chicago, IN.
Šinomi prisiunčia $------------ už “NAUJIENAS”,

metus ir meldžiu jas siųsti šiuo adresu:

Pirma 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 
ypates ir darymui pašalinio biznio.

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

Pačtu siunčiant, Chicagoje metams $6.00; pusei 
metų $5.50. Kitur, ne Chicagoje. metams $5.00; 
pusei metų $3.00; dviem mėn. S1.00. Europoje 
ir Kanadoje met. $7.00. Pavienių num. kaina 2c.

Išpildyt šitą blanką ir prisiųsk kartu su pinigais.

7 NAUDINGI BAIGTAI
VERT! 25 DOLERIU l 2

K V ADAI dabar ^abai madoj, bet Kas iš tŲ T i AnnflAl vakaru jeigu tenai nėra |j
Džian Bambos? t

LEIDĘS IR VYRAI—KYP KVAIT!
Dabar tik išėjo iš spaudos to garsaus saliun- i i 
kyperio ‘‘spyčiai” ir kitos fonės. Kas nori f 
Iinkmsai praleisti laiką ir prijuokinti sav 
draugus tegul tuojaus reikalauja knvgos:

DŽIAN BAMBOS SPYČIAI

*

parodo, kalji 
nuo ilgi} apsi
saugoti.

“DAKTARAS’

p-
.^NYGOJ "DAKTARAS” netik, 

—a kaip ir kur nuo visokių ligųgerv 
išsigydyti, bet taip-pat labai gražiai, kaip 
tikras tėvas pamokina ir kaip nuo visokią li
gą apsisaugoti.

KNYGOJ “KAKTARAS" labai daug 
rašo apie vy:ų ir moterų dorą bei morališką, 
lytišką gyvenimą ir aiškiai, atvirai taip išdea- 
tmėja, jog kitose knygose to visko negali •» 
rasti. Šita knyga kiekvienam užaugusias: 
vyrui ir moterei labai reikalinga turėti, k*> 
žinoti kaip ir ką daryti, seniems ir jauniem: 
ir kaip laimingai gyventi. Čion viską negat-. 
ma aprašyti, bet tik perskaičius knygą «tr» 
aite.

ŠITA KNYGA iliiustruota puikiais moo 
liškais paveikslais ir apie žmogaus kūno ao 
budavojimą su visokiomis paslaptybėm-^ 
užaugusiems žmonėms tinkama.

YPATINGAI serganti, nusilpnėję, suklrs 
rę, pasigadinę per jaunystės klaidas ir virt; 
narni visokiomis, kaip paprastomis švieža.- 
mis teip užsisenėjusiomis ligomis, šitoje kn- 
goje atrasite tikrą rodą.

JEI sergi ant kokios nors ligos, tai pirmuo 
ne kaip kreipsies prie kokio nors gydytojau*, 
arba vartosi liekarstas. reikia perskaityt k»y 
gą "Daktaras’!, nes didelės daugybės žmoait* 
kurie tik perskaitė šitą knygą, išsigydė.

TODĖL, kad ta knyga dėl labo visuoti
nės išduota, tai kiekvienas ją apturės VISA5 
DOVANAI, kuris tik atsiųs keletą štampą af- 
prisiuntinią.

REIKALAUK DAR ŠIANDIE, iškerpa*, 
šit^ apgarsinimą ir adresuok teip: 

The Philadelphia M. dink 
1117 Walnut st.,

PHILADELPHIA, PA
TEMYKTT VYRAI IR MOTERIS! Km> 

sergi, jautiesi kokį nors nesveikumą ir rei*. 
lauji geros, teisingos pagelbės, kad tump*:-- 
laike galėtum išsigydyt, tai atsišaukie prv. 
Profesionališko Daktaro. Pb. M. Klinika- 
lietuviškoj kalboj. Rašyk arba ateik.

OFISO VALANDOS KASDIEN nuo 15^ 
ryto iki 4 po pietą. Nedėlioj iki 3, o ntazstt 
ke ir pelnyčio j vakare nuo 6 iki &

Daugiau juokų, negu saliune alaus
Knyga apistori. gražiais viršeliais ir su 
Džian Bambos feisu arba veidograpija. 
Joje telpa netik Džian Bambos spyčiai, 
bet ir šiaip daug kitokią juoku

KAINA TIK 25 CENTAI.
P.nigus galimu prisiųsti per mooey orderį arba suvyniot kvoterį į popie- 

rėle ir įdėti į aromatą. Adresuokite ta:p:J

“KELEIVIS”
28 Broadway, So. Boston, Mass

SZiL'H S’l NU ĮMINIMU!!
GRAMAFONAS ANT IšMOKESNIO 

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

dien, tai išsiųsime Jums ant išmokes- 
čio labai puikų Gramafoną sykiu su 
16 rekordais (32 kavalkais) visokių 
dainų, valcų, maršų ir t. t., kuriuos 
natįs išsirinksite. Gerumas musų 
^ramafonų pvarantuotas kiekvienam 
-ašyta prvarancija. Išsiųsime naujus 
■ipecijališkus rekordus Lietuviškus, 
Lenkiškus, Rusiškus ir Maža-Rusiš- 
kus. Rašykite tuojaus reikalaudami 
kataloem ir paaiškinimų įdėdami kra- 
sos ženklelį atsakymui:

Liherty Commercial Co.
233 E. 14 ST., NEW YORK, N. Y.

I

11 ' ■ ” ■ ■ I ■ ! I —

ir kitokius Kubus |
Duokit pasiūt mums!

Užtikrinam kad Jus sugėdysite 8 
pinigų ir turėsite gražius rubus. | 
Męs imam materiją iš gerųjų fir- | 
mų ir primieruojam rūbą pagal $ 
žmogų, todėl nesudarko žmogaus 
išveizdos ir būna tvirtesni.
Genis vyrams Siutus ir Overkotus 

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

Jeigu norite turėt gerus rubus pi
goj, tad ateikit peš mus.

Taipgi išvalom ir išprosinam vi
sokias Vyry ir Motery drapanas.

Tikras Jūsų brolis lietuvys

I

ji
• ‘

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

Telefoną*: So. Boston. $1013.

!■ ■!! nn'rrTTTT~TT^'-:--v- T-TT-T 'ITW'_"rr------"BĮĮJĮI



į* įl|,y.U M. p ■ IIU .11; ■ W> g» Iki '.J ——.-------------
HBWii.il. a

KELEIVIS

F. J. Bagočius.

Tiesu Patarimai. I
J. Plevokas. Jūsų draugas, 

kuris įsimylėjo į 15 metų mer
gaitę ir suvedžiojo ją, yra gana 
didelėj bėdoj. Nežiūrint ant 
to, kad mergaitė sutiko ant vis
ko, jis bus sunkiai baudžiamas. 
Pagal tiesas mergaitės jaunes
nės kaip 16 metų, netur tiesos 
ir valios sutikt, ir jei koks vy
ras turi susinėsimus su tokio
mis, jį, susekus, teismas baus 

\ lygiai kaip ir už išgedi j imą. Jei 
/ gautų porą metų, būt labai ge

rai, bet jei gaus 5—8 metus, di
deliai nesistebėkit.

Chicagos X. Nueikit pas K. 
Gugį, "Naujienų” redakcijon, 
1810 So. Halsted st., jis duos 
jum teisių patarimus ant vietos 
būdamas geriau, negu aš už tūk
stančio mylių.

K. A. P. Jus pabėgot iš Bal- 
i timorės immigrantų ligonbučio. 
Kadangi jau pragyvenot šioj 

į šaly suvirs 3 metus, galit be 
| baimės imt pirmus popierius, 
■ už poros metų gausit antrus, ir 
busit piliečiu. Pabėgėlius, arba 
kitaip neteisotai į Suv. Valsti
jas įvažiavusius žmones valdžia 
grąžina, jei sugauna, tik iki tri
jų metų, paskui nieko nedaro.

Kiekvieno namuose turi 
rastis "Keleivio” 
KALENDORIUS.

Mokykla angliškos Kalbos.

J. ANDRIUŠIS
Geriausis lie . 
luvys

Fotgrafistas
Traukiu pa

veikslus gra
žiai ir pigiai 
nežiūrint skir
tumo oro. Ant 
kiekvieno tu 
žino paveikslą

Kiekvienas išmoks angliškai kalbžti. skaityti ir 
rašyti labai trumpame lsike per šios mokyklos 
atsakančią metodą. Dieninis ir vakarinis kiiasoe 
Kurie gyvena kituose miestuose Suv. Valst. ir 
Kanadoj, mokina m per laiškus (korespondenciją) 
labai pasekminga metodą. Dėl platesnių žinią 
rašykite pas:

WAITCHES BROS.
1741 West 47th Street :: Cbicago, III.

Or. B. 6. WEBNICI
LIETUVIŠKAS D-RAS

Gydo visokias vyrų, moterų > 
vaikų ligas; net ir chroniškas liga>

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

Telefonas,

259 Haunover st-, Baston, Mass*

25.000
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. VVaidelis
112 G R A N D ST.. BROOK L YN, N. Y.

Akušerka
Pabaigusi kursąttomans Medica) 

CoUege, Balti more, Md.

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

F. Stropiene
SO. BOSTON, MASS*

V. Barkauskas. Jei jus sir- 
got, ir turit nuo gydytojaus pa
liudysimus, pagal konstituciją, 
turit gaut pašelpą. Jei, kaip 
jus sakot, jums pašelpos nemo
kėjimo priežaščia yra užsivari- 
nėjimas katalikų ant jus, kaipo 
laisvo žmogaus, paveskit daly
ką vietiniam advokatui, o jis 
greit nuo jų pinigus ir kaštus 
atims.

Kulkasvaidys. Jei vyras kal
ba blogai apie merginos dorą, jį 
galima apskųst civiliškai, ir 

! gaut atlyginimą, jei jis turi iš 
ko užsimokėt.

i
I

i 
i

I

jei

turit

LIETUVIAI

i

r

Smith Cleveland. Jei žmo
gaus pavardė yra ilga ir sunki, 
jis gali pasiskirt sau tokią, ko
ki jam patinka, gyvent po ta 
pavarde ir visur ją vartot kai
po savo, ar tai vedant, prie 
draugijų rašanties arba perkant 
nuosavybę. Niekas nebaus ir 
nėra jokių įstatymų, kad už tą 
baust. Išsiimant pilietiškus po
pierius aš patarčia pranešt teis
mui, kad tikra pavardė buvo to
kia ir tokia, ir kad permainėt 

- parankumo dėlei. Teismas pa
velys ir tai. Jei žmogus vėl no
rėt priimt savo seną pravardę, 
jis turėt paduot prašymą į Pro- 
bate teismą ir nurodyt priežas
tis permainos, 
yra leidžiama.
darbą užmokėtumet tiek, kiek 
sulygstat, ot, nuo $10.00 iki ko
kių $50.00, priklauso nuo advo
kato "garsumo.” Vaikai jau
nesni 21 metų turi tėvo pavar
dę, o senesni gali vadinties kaip 
nori. —

J. Kulbis. Nežiūrint kokiu 
budu nelaimė butų atsitikusi, jei 
darbininkui nukerta ranką, tad 
Mass. vai. pagal dabartines tie
sas apdraudos (insurance) kom
panija mokės tokiam darbinin
kui pusę algos per 50 savaičių, o 
potam jis gaus per 300 savaičių 
pusę to, kiek jis mažiau uždirbs 
dėl to susižeidimo. Taip ilgai, 
kaip kompanija moka kas įsta
tymų yra paskirta, jos į teismą 
negalima patraukti.

C. L. Ypatos turinčios ma
žiau kaip 21 metus neatsako už 
savo kontraktus, ir todėl 
tas veikinas neduos jums sko
los, nežiūrint ant to, kad
nuo jo parašą ir liudininkus, 

i kad pinigus davėt, jei tik jis pa
ims savo reikalą vesti supran
tantį advokatą, nieko negausit. 
Jei jis būt prižadėjęs atiduot 
tuos pinigus sukakus jam 21 
metus, tad reiškia, kad jis savo 
skolą atnaujino būdamas me
tuose, ir tokiam atveju j skolą 
teismas palieps užmokėt.

I

Paprastai tas 
Advokatui už

Vėžio Draugas. Išsiėmus lei- 
; dimą vest (license) Mass. vals- 
i tijoj, reikia laukt 5 dienas kol 
galima apsivesi, t. y. kol kuni
gas arba teisėjas duos šliubą. 
Tas pats yra, kiek aš žinau, Me., 
N. H., Vt., R. I. ir Conn. valsti
jose. New Yorko valstijoj ga
lima apsivest tą pačią dieną, 

i taigi jei norit greit be publika- 
į cijos apsivest, turėsit važiuot į 
New Yorką.

Interesuojantiems. Pinigus į 
Panevėžio, šiaulių,Zarasų ir Uk
mergės pavietus, Kauno gub., ir 
į visą Vilniaus gub. jau galima 
siųst. Į Telšių ir Raseinių pa
vietus galima siųst į tas pačtas, 
kurios yra nearčiau kaip 10 ru
siškų mylių nuo Prūsų rube- 
žiaus. Į Suvalkų gub. visai da 
negalima siųst. Siųst tik galit 
tiem, nuo kurių gaunat laiškus, 
kad jie ant vietos gyvena. Ne
patariam siųst daugiau kaip 

■ 25 rublius ant syk. Valdžia pi- 
i nigus, mažesnes sumas, išmoka, 
' turim tam tikras žinias. Aiš
kesnių informacijų galit klaust 
"'Keleivio” Agentūroj, kuri ir 
pinigus priims siųst, gvarantuo- 
dama jų išmokėjimą.

K. J. V. Už melavimą per te
lefoną jokios bausmės nėra.. Jei 
per tai kokie nuostoliai buvo pa
daryti. už tai jis turės atlygin
ti. Visada turi atsakyt tas, kas 
buvo priežastimi nuostolių.

D-RAS MATULAITIS
•važiavo ant studijų New Yor-
-• Klinikose Sugrįžš į Bosto- 
a ■'? X mėnesių. Laikinis ad-

•esas:
229 Bedford av.. Brooklvn. N. Y.

Už DYKĄDYKĄ

H pridedant DOVANŲ vieną didelį. 
;; Esant reikalui einam fotografuoti į 
š i namus. Paveikslai artistiški!

J. ANDRIUŠIS
L15$ Broadvvay, Se Be*ton, Mass.

Už DYKĄ

iš

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

S. BARACEVIČIA,
258 Broadway,__ So. Boston, Mass.

Telephone: So. Boston 839-J.

priežasties karės už pus-dvkiai pripirkom didelę daugybę įvairių 
tavorų nuo vienos subankrutijusios vokiškos firmos, kuriuos pasirengėm 
išdalyti prie musų laikrodėlių VISAI UŽ DYKĄ. Taigi kas dabar per
ka nuo mus vyriškų ar moterišką laikrodėlį, tai augščiau patalpintus 8 
dalykus gauna prie laikrodėlio VISAI UŽ DYKĄ, tai yra: 1) Lenciūgė
lis, 2) Brelokas, 3) Peiliukas, 4) Plunksna Fontaininė, 5) Britva, 6) 
Laikrodis-Budininkas, 7) Žiedas, 8) 32 kalibro Revolveris. Jeigu norit 
turėti musų 14 K. Gold Filled laikrodėlį, dirbtuvės gvarantuotą ant 20 
metų su garsiausiu visame pasaulyje mechanizmu, ir tuos 8 daiktus do
vanų prie laikrodėlio visai už dyką — tai išsikirpkit tą apgarsinimą ir 
atsiųskit mums sykiu su 25 centais markėmis rankpinigių, kad būtumėm 
užtikrinti, jog norit turėti musų laikrodėlį, o męs gavę tuojaus išsiųsim 
Jums laikrodėlį ir tuos 8 daiktus dovanų. Kaip siuntinį atneš Jum į 
namus ir busit užganėdinti iš laikrodėlių ir dovanų, tai užmokėsit liku
sius $7.70 ir persiuntimo lėšas 25c. Jeigu nebūtumėt užganėdinti, nemo- 
kėkit, o mes sugrąžinsim 25c. Turime priminti, jog kur kitur už tokį pat 
laikrodėlį reikalautų nuo Jūsų 3 syk brangiau, tos pačios dovanos yra 
vertos daugiau negu $7.95, bet mes tą darom dėlto, kad tas dovanas nu
pirkom už pus-dvkiai, todėl ir atiduodam už dyką, kad tik kuolabiausiai 
išgarsinus musų laikrodėlius. Nevisad pasitaikys tokia proga, todėl nau
dokitės dabar iš tos progos, kol mes dar turim tų dovanų. Rašykit pas 
mus šiandien, adresuokit taip:

NEW YORK WATCH CRED. CO.
GERKEN BLDG.. Dep. 115, VVEST BROADWAY, NEW YORK, N.Y.

PASARGA: Perkant iš Kanados reikalinga prisiųsti visus pinigus 
iškalno. (t-5)

O RAS ST. ANDRZEOSKI
Vienatinis lenkiškas

DANTŲ DAKTARAS.
Užtaisu pasigadinusius dantis ir 

įdedu naujus. Darbą gvarantuoju. 
Taipgi ištraukiu dantis be skausmo.

238 Harrison avė. Boston.

Ant 21 
akmens

Gelžkelio laikra- 
4is Sriubelių ni
aukamas, vyriš

ko didumo, ant 
20 metų auksuo

tas su išrašytais 

dubeltavais vir
iais. Labai tei

singai eina akk 
riamas ypatingai geležinkeliu važiuo

jantiems žmonėms, kuriems reikia vi
suomet tikras laikas žinoti. G vars

luotas ant 20 metų Y patingas paaii- 

iijimas. Męs išsiųsime šį laikrodM 
ant kiekvieno adreso už $5.75 C. O. D. 

ir persiuntimo kaštus, su teise jums 

viską peržiūrėt. Jei busi neužganė
dintas, nemokėk nė cento. Atsiusi®, 
kitę, jus užmokėtumet už tokį pat 
laikrodėlį apie $25.00, jei pirktumėt 
kitur. Puikus auksuotas lenciugilli 

ir kabutis dykai su kiekvienu laikro
dėliu.

Excelsior Watch Co.
906 Athenaeum Blg, CHICAGO, ILU

JOHN KULBOK CAFE

Sveikas gyvas brolau! Seniai ma- 

—’ jau kur nors į kitą mies-

O ne, da 
vis <ia 
gyvenu, 
senia’ 
krašte 
daus ir ne- 
andu JONO 
KULBOKO.

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

Wythe av®. 

Dabar jis ten įtaisė visokius paran- 
ffimus ir gražius kambarius nakvy
nėms. Vasarą kambariai vėsus, o 
žiemą šilti. Todėl visiems gali pa
tart atsilankyti j

JONO KULBOKO CAFE 

291 Wythe ave^ Brooklyn, N. Y.

(21-5)

Lkeliai?

Atpigintos Kainos Kalėdoms!

pat 
bet 

tam 
lan-

i

KONCERTINIS 
.TOURNEE.

Mikas Petrauskas, iš 15 die
nos lapkričio, š. m. pasirengi 
duoti eilę koncertų. Kas pano
rėtų parengt koncertą, tegul su> 
sižino su M. Petrausku.

Adresas: 149 W. 117th st. 
NEW YORK, N. Y.

Vienintelis savo rūšies 64 puslapiu
Iliustruotas mėnesinis Lietuvių laikraštis.

Jame dedama geriausi moks

liniai straipsniai ir geriausios apysakos.

Kalba gryna, graži ir supran

tama. Jei nori smagiai ir naudingai lai
ką praleisti skaityk Jaunąją Lietuvą.

Kaina metams $3.00; pusė 
metą $1.50; vienas numeris 25t^

w

Brangiausis Žmogaus Turtas. Jjh
Jau nuo keliolikos metų Er*’dyne-New York gyvuoja Vienatinė ir Didžiausia LIETUVIŠKA
APTIEK A Provizoriaus VINCO J. DAUNOROS, kūrins tikslu yra apsaugoti savo vientaučius 
nuo visokių apgavikų ir gydyti juos tikrai gerom ■ ir pasekmingomis gyduolėmis nuo 

visokių ligų ir kūno silpnybių.
LIETUVIŠKA APTIEK A savo ilgų metų prityrimu išrado daugybę s peri jai i skų gyduolių, 

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

r. MATHUS 
Geriausia* Lietuvio 

LONAS IR RESTAURACL? 

aki geriausios rųšies giriv. 

ižkandžiai. Patarnavimas sute

kus. Parankiausia li*tuvwv* 

siga-
J. MATHUS

Broadvay. So. Boatoa. Kav

Na, tai jau ir prisiartina 
toji seniai laukiamoji švente. 
Kožnas norės tą porą dienų 
linksmai praleisti su savo gi 
minėms ir gerais draugais.

Iš priežasties, kad dabar laikai yra labai sun
kus, o kad kiekvienas galetŲ praleist šventas 
Kalėdas linksmai, męs pasiryžom duoti

6 Bonkas gardžių gėrimų
kuriŲ, maž-daug vardus čia paduodame, tai yra:

Zakons XXXX......... $1.00
Imperial Cognac .... 4>1.00 
Madera Vyno.........  $1.00
Apricot Brandy .... $1.00
Višniuvka ................  $1.00
New Market Club .. $1.00

Viskas sykiu $6.00
KALĖDOMS SPECIJALIŠKAI DUODAME Už 5 DOLERIUS.

PRADEK1T NAUJUS METUS TUOJAU
AR DAUG ATLIKO JUMS IŠ PRAEITŲ METŲ
uždarbio: kiek?

Pagalvokite apie tai. Ir, seniems metams bai
giantis nusprgskite su sekančiais metais daugiau 
sutaupyti pinigo, pasidedant saugiausiame banke 
STATĖ OF CHICAGO gvaraituoja saugumą savo 
KAPITALU IR ATSARGOS FONDU daugiau kaip 

$4,000,000.00
Moka 3-čią Procentą Metams.Kalba Li tuviškai J^TPiet 

— — ------ --  1 Sub.. iki 12 v. vidurdienio.

STATĖ BARK OF CHICAGO, 01.
Kampan La Sa le I- Washlngt n Sts

i M ,aIIIII
SS-Ei.

Ei, Vyrai, risi pas

YUDEIKO!
Jie uilaiko gerą Restauraciją, vi

sokios rūšies Alaus, Degtinės, 

vyu« ir Cigarą.

Prieinamiausią ir parankiausia 
vieta lietuviams.

304 Broadvay Ir 259 D struti, 
SO. BOSTON, MASS.

Jaunoji' 
Lietuva

TAIPGI UŽLAIKOM VISOKIŲ KONJAKŲ, ROMŲ, KORDIALIŲ VYNŲ 
RUSKOS MONOPOLKOS, KAIP ŠTAI

Private Stock ...............................  $1.00
Endicott Club 
Kentucky — 
Old Nelson ..
Roxbury Rye 6 metų ............... $1.00
3 X Whiskey .
2 X Whiskey .
1 X Whiskey 
Ramsey, Scotch 
Jameson, Irish 
Ben Hur Manhattan ... 
Martini ...............................
Holand Gin .......................
Very Old Gin .................
Fine Gin ........................... .
Jamaica Rum ...................
Jamaica Rum labai senas 
Vieux Konjakas ...............
California Konjak No. 1 . 
XXXX Konjakas .............
Malaga Vynas ................. .
Port Vynas .......................
Madera Vynas ...................
Port Vynas No. 1 ...........
Port Vynas No. 2 ...........
Peach No. 1 .....................
Peach No. 2 ..................... .
Cherry Vine .......................
Rusiško Snapso ir t. t.

51.00
$1.00 
. .85

.85
.. $1.00
.............75
............. 50
..............75
... ąl.00
..............75
..............65
... $1.00
... $1.00
___ $1.00
... $1.00
.............50
.... -30
.............75
.............50
... $1.00

Šalę paminėtų, męs užlaikome ir daugelį kitokių gėrimų, kurių neturim vie
tos čia paminėti.

Jeigu gyvenate toliau nuo Bostono, prisiųskit mums ordelį laišku, o męs at
siųsime per ekspresą. Todėl kas nori praleist šventes smagiai ir linksmai, tad 
visokius gėrimus pirkit pas mus, o už mažus pinigus gausit gerą ta vorą.

Kiekvienam kostumeriui duodam gražų Kalendorių.

• . /

Kraujo Valytojas ..........
Gyvasties Bakaznas .... 
Nervą Stiprintojas........
Vaistas nuo vidurią .... 
Nuo kosulio........... ,.....
Nuo gerklės skaudėjimo 
Skilvinės proškos...........
Pigulkos dėl kepeną ... 
Nuo galvos skaudėjimo 
Nuo koją nuospaudą ... 
Nuo dantų gėlimo..........
Nuo per
Plauką stiprintojas 
Linimentas arba Erpelleris 
Anatharvnas plovimui......... .
Nuo kirmėlių...........................

a;:mo

Užsisakyk tuojau: 

“JAUNOJI LIETUVA 
4611 S. Paulina St. Cbicago, UL

William Zakon & Co
21 CROSS ST., KAMPAS ENDICOTT ST 

Boston, Mass.

t

I><-l išvarymo soliterio.............$3.00
I>el lytišką ligą.........50c. ir $1.00
Nuo Reumatizmo ... 50c. ir$1.00
Nuo koją prakaitavimo............ 25c
Gydanti mestis..............................50c
Anliseptiškas muilas..................25c
Amiseptiška mostis....................25c
Nuo dusulio..................
Proškos dėl dantų __
Nuo kosulio dėl vaiką
Kasteri ia dėl vaiką__
Nuo viduriavimo.........
Kraujo Stiprintojas...
Gumbo Lašai...............
Nuo plaukų žilimo....
Blakių Naikintojas...
Karpą Naikintojas

...........$1.00 
.................75c 
50c i r $1.00

50c ir$l.t>0 
. 25c. ir 50c 

25c. ir 50c 
$1.00 

. 25c 

.. 25e 
i r 25c 
.. 10c 
.. 25c 
ir 50c 
.. 25c 
.. 25c 
...25c

10c

25c

■•••••• 50c 
............. 25c 

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

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

50 c irŠroO
.................... 50c 

10c

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

Specijali'ka tikrai lietuviška Trejanka arba Trejos Devynerios 25c
Taip pat. iš Lietuvos pargabentos visokios Lietuviškos gydančios žolės, šaknįs irt. t., kokios 

tik yra Žinomos ir žmonių vartojamo*.
rVT* Reikalaukite pri.siuntimo Katalogo su mūsa {gyduolių aprašymais.

Kreipiantirinsieins p<-T laiškus arba asmeniškai duodame tikrai sąžiniškus Ir teisingus 
patarimus kiekvienoje ligoje.

Jeigu jums brangi yra ju’g sveikata, tai tuojaus reikalaukite gyduolių, rašydami arba 
atsilankydami į LIETUVIŠKA APTIEKA

I

J. DAUNORA
_ APTIEK orus229 Bedford Avė. Brooklyn, N. V

HBWii.il


KELEIVIS

Antros Mass. Lietuvių
I/ n •• n a I r>aisų SK.au.vmui įsrmKonierencijos rroto- Janiūnas, Vadapalas ir . I [ Kontrimas.

K013S. Užėmus prezidijumu

Į

j
i
i

cija išreiškė tą dėkingumą Byla Detroit’o Katalikų su Socijįali- 
stais. Knygelėj atspauzdįpt* 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.......................................... 26e

Lengvas būdas išmokt angliškai M 
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 ....................................2Se

kanklių choras, griežš gita
rų ir mondolinų orchestra ir 
1.1.

komisiją balsų didžiuma at
mesta.

Balsu skaitymui išrinkta:

l žemus prezidijumui ir 
komisijoms savo vietas, pa
kelta klausimas apie Visuo
tinąjį Lietuvių Suvažiavimą 
Xew Yorke. Nutarta pers
kaityti suvažiavimo proto- 

i kolą, kas ir padaryta. Iš- 
klausus delegatams proto
kolą. konferencijai siūloma 
priimt šitokią rezoliuciją:

Rezoliucija.
Mes. Massachusetts lietu

vių draugijų delegatai susi
rinkę Į antrąją Masschu- 
setts valstijos Lietuvių Kon
venciją, skaitliuje 49 ypatų, 
atstovaujančių 19 organiza
cijų. išnešam sekančią rezo
liuciją :

Mes atrandam, jog Ant-' 
ras Visuotinas Amerikos 
Lietuvių Seimas, atsibuvęs 
1. 2 ir 3 spalių dd.. 1914 m., Į 
buvo tikruoju Amerikos lie
tuvius ir jų reikalus atsto
vaujančiu Seimu.

Mes apgailėstaujam iški
lusius sriovinius nesusipra
timus. ardančius musų soli
darumą. kuomet šitam svar
biam momente mums ko- 
didžiausios reikia vienybės, 
todėl mes pasmerkiant tuos 
laikraščius ir agitatorius, 
kurie nė dabar negali susi
laikyt neklaidinę ir ne de
moralizavę musų liaudies 
begėdiškais savo prasima
nymais. buk Lietuvos Šelpi
mo Fondas yra partyvė i-' 
staiga ir kontraliuojamas. 
tik vienų socijalistų.

Mes atrandam, kad mi
nėtame seime buvo atsto- ■ 
vaujamos visos trys musų 
gyvenimo sriovės, kad vi-i 
sos sriovės surado vidurini 
kelią išnešt bepartyves vi
soms sriovėms priimtinas 
rezoliucijas, ir išrinko Lie
tuvos Šelpimo Komitetą. Į Xutarta. kad visi 
kuri Įnėjo visų sriovių atsto
vai nė viena iš tų sriovių ne
gaudama didumos tame ko
mitete balsų.

Mes žiūrim su didžiausiu 
pasipiktinimu Į tuos žemos <ami 
doros žmones, kurie sten
giasi Įkalbėt nežinantiems,; 
buk Lietuvos Šelpimo Komi- tatoriai 
tetas esąs Socijalistų komi- 5fas 
tetų, nes komitete socijalis
tai didumos neturėjo.

Mes J J
piktinamės pasielgimais 
stovų minėtam 
renkant komitetą 
no apgalvotu tikslu nepriė
mė kandidatūros, išskyrus 
p. Račkauską ir p. Paukšti, 
kurie politikos spaudžiami 
pagaliaus atsisakė ir mėgino 
Įkalbėt visuomenei, kad par- 
tyvis seimas tik socijalistus 
berinko. Mes labai apgai-; 
lestaujam, jog musų tauti-i 
ninkams tiek stokoja doros 
ir lietuviško jausmo, kad jie: 
tyčia kenkia šventam Lietu
vos gelbėjimo darbui.

Mes atrandam, kad politi
ka tautininkų tame seime 
buvo aiškiai partyviška, se- 
parastiška ir iš kalno apgal- 

, vota. Tos sriovės diktato
riškas ultimatum, kad jos 
kandidatas butų aprinktas 
kasierium, buvo aiškiai prie
šingas kiekvienam padoru
mo ir demokratiškumo prin- 

■ cipui, o sukeltas jų triukš
mas ir ardymas Seimo per
žengė visus doros principus.

Mes pastebim, kad tauti
ninkų politikos siekiu buvo 

: aprinkt tik sau ištikimą 
; žmogų kasierium, ir kad 
dabartiniai užsipuldinėji
mai ant dabartinio beparty- 
viško kasieriaus yra nepa
matuoti. Jei tautininkams 
būt rūpėję vienybė ir sanda
ra darbe, o ne kokie tai tam
sus, pašaliniai tikslai, jie bu-1 
" i priėmę propoziciją iš-

I

Gruodžio 13 d. 1914 m. 
So. Bostone, Lietuvių Lab
darybės Dr-jos svetainėje 
buvo II-roji Massachusetts 
lietuvių draugijų konferen
cija, sušaukta Lietuvos šel
pimo reikalams.

Konferenciją atidarė D.
L. K. Vytauto Dr-jos pirmi
ninkas N. Januška 11 vai. 
iš ryto, paaiškindamas su
važiavusiems delegatams, 
jog ši konferencija buvo su
šaukta D. L. K. Vytauto 
draugijos ir LSS. 60-tos kp. 
rūpesčiu su tuo tikslu, kad 
bendrai pasitarus , kaip bu
tų geriau sutvarkius rinki
mą aukų nukentėjusiems 
nuo karės Lietuvos gyvento
jams.

Paskirta mandatų priėmi
mui komisija, kurion Įnėjo:
M. Plepys ir J. P. Raulinai- 
tis. Iš mandatų pasirodė, 
kad konferencijon atvažia
vo 49 delegatai, kurie atsto
vauja 19 organizacijų, bū
tent :

1. Lietuvos Sūnų ir Duk
terų Dr-ją iš So. Bostono — 
B. Kontrimas. E. Skersto- 
niutė, G. Likas, E. Bekam- 
pienė ir G. Audickas.

2. Lietuvių Fondą iš Law- 
rence’o — Z. Jankauskas ir 
M. B o lys.

3. Liet. Gedemino Kliubą 
iš Bostono — K. K. Stupelis 
ir P. Kairaitis.

4. L.S.S. 60-tą kuopą iš So. 
Bostono — P. Ketvirtis. A. 
Kupstys, J. P. Raulinajtis, 
M. M. Plepys. J. Skiberdis ir 
M. Valkiunas.

5.
Reformatorių 
So. Bostono — 
P. Karšys ir J. P.einotas.

6. D. L. K. Gedemino D-ją 
iš Stoughtono, Mass., — J. 
Stočkus.

7. L.S.S. 162 kuopą iš Bos
tono — K. Rusteika.

8. Lietuvių Labdaiybės D- 
ją iš So. Bostono — J. G. Ge
gužis. J. Dargužis, J. Janiū
nas, Kuzmauskas, V. Klem
ka ir K. Šidlauskas.

9. Lietuvos Šelpimo Fondą 
iš Nonvoodo — M. Akelai
tis, K. žurinskas, A. šutas 
ir K. Luokis.

10. Birutės Kanklių Cho
rą iš So. Bostono — Ona Ja- 
nuškiutė, J. Jankauskiutė, 
M. Ramanauskienė ir K. 
Maironiutė.

11. Visuomenišką susirin
kimą iš W. Lynno — S. Za- 
leckas ir J. Nevedomskis.

12. šv. Juozapo D-ją iš 
Hudsono — Maynardo — J. 
Navickas.

13. L.S.S. 223-čią kuopą iš 
Hudosno — M. Liumas.

14. D. L. K. Keistučio D-ją 
iš Norwoodo — J. Pakarklis 
ir S. Vaikazas.

15. D. L. K. Vytauto D-ją 
iš So. Bostono — X. Januš
ka. J. Bekampis, T. Sarapas, 
A. Vadapalas, J. Malilionis 
ir M. A. Balčiūnas.

16. L. S. S. 129 kuopą iš 
Bridgewatero — J. Šaltenis 
ir J. Tolivaiša.

17. Lietuvos Sūnų ir Duk
terų D-ją iš Cambridge — 
K. Kvietkauskas ir Kirku- 
tis.

18. Lietuvos Sūnų D-ją iš 
Cambridge — R. Staškis, A. 
A. Smagorius ir R. Griga
liūnas.

19. L.S.S. 71-mą kuopą iš 
Cambridge — K. Jasas ir A. 
Beliatskas.

Priėmus mandatus perei
ta prie rinkimo prezidijumo. 
Nutarta rinkti slaptu bal
savimu. Pirmininku išrink- . 
ta N. Januška, jo padėjėju tų 
— K. Žiurinskas; raštinin- rinkt p. Skritulską kasie- 
ku M. Balčiūnas, jo padėję- rium, kuris yra žinomas 
juK. Lukšys. Įnešimų tvar- kaipo teisingas ir tvirto bu- 
kvmo komisijon Įnėjo M. do žmogus, nors einantis su 
Plepys ir J. Raulinaitis. ■ tautininkų sriove. Bet tau.

Įnešimas rinkti spaudos tininkų pasipriešinimas tai

Lietuvių Evangelistų
Pagalbą iš 
P. Trečiokas.

Į

apgailėstaujam ir
at- 

seime, kurie 
su iškal-

propozicijai, o užsispyrimas, 
kad kasierium būtinai pasi- delnų plojimu, 
liktų mažiau balsų gavęs p. 
Paukštys, yra aiškiu ženklu 
noro turėt ne bepartyvišką kad jisai iki šiol nieko 
kasierių, bet noro turėt savo 
globoj visuomenės pinigus.

Mes pranešam visoumenei 
jog dabartinis kasierius, p. 
Šidlauskas, kaipo vietinis 
musų žmogus, yra mums ži
nomas kaipo tikrai beparty- 
vis, padoriai apsieinąs ly
giai su tautininkais, socija- 
listais kaip ir katalikais. 

• Prie jokių politikos partijų 
jisai nepriklauso.

Mes todėl patariam Mas
sachusetts organizacijoms 
ir visai Amerikos visuome
nei siųsti aukas Lietuvos 
šelpimo Komitetui, šio ko
miteto yra užtikrinta, kad 
kiekvienas centas eis Lietu

-vos šelpimui per Lietuvių 
rankas.

Atsimetus tautininkams 
ir jų kasieriui p. T. Paukš
čiui nuo Liet. šelp. Komite
to, jis. p. Paukštis, turi per
duot dabartiniam ižd. p. K. 
Šidlauskui visus pinigus, 
kurie buvo žmonių sudėti 
Lietuvos Šelpimo Fondui ir 
jam priduoti. Jei p. Paukš
tis geruoju tuos pinigus ati
duot nenorėtų, tai Mass. lie
tuvių konferencija pataria 
Lietuvos šelpimo Fondui su
rasti tokius kelius, kokius 
jis matys tinkamais esant 
tiems pinigams iŠkoJektuot 

Visapusiškai apkalbėjus 
rezoliucija priimta vienbal
siai.

Pirmas posėdis užsidarė 
1:25 vai. pietams, su nutari
mu už valandos vėl susirink
ti.

Padaryta užmetimas Lie
tuvos šelpimo komitetui, 

ne
veikė. Būvant ant vietos 
to komiteto kasieriui p. Ši
dlauskui, jisai paaiškino, 
jog visą komiteto darbą 
trukdė d-ras Šliupas ir T. 
Paukštis, kurie visas kri
vūles ir tarimus išlaikydavo 
po mėnesi ir daugiau, ne
duodami jokio atsakymo. 
Bet dabar, tiems žmonėms 
atsimetus, darbas eina spar
čiai ir veik jau viskas yra 
suruošta, kas tik aukų rin
kimui yra reikalinga.

Perskaityta abiejų sesijų 
protokolas, kuris su nedide
liais pataisymais vienbal
siai likos priimtas.

Antras posėdis užsidarė 
5:30 vai. vakare.

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

Gera proga uždirbti pinigų.
j Parsiduoda pigiai geriau-
■ šioj vietoj ir gerai einantis 
biznis Grosernė, Bučernė,
2 Restoracijos ir Automobi
lius. Biznis eina gerai ir 
nėra išduodama pirkėjams 
ant knygučių. Tur būt par
duotas i trumpą laiką, to
dėl Skubinkit paklaust. B1Z- skylę ir Panelė šv. Sasnavoje.

. , T-K , Dvi juokingos ”• kartu namnlrtnan.
į nis vedamas So. Bostone, apysakos 
! Platesnių žinių klauskit
: "Keleivio” Redakcijoj.

Dievo žmogus. Labai užimantis ir 
naudingas papasakojimas iš dar

bininkų gyvenimo ...................... 15c

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

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

; Dvi juokingos ir kartu pamekinan-

KNYGOS
"KELEIVIO” SPAUDOS

lik
Amžinos dainos. Yra tai geriauąfal 
Jovaro dainų rinkinys. Ant gražio* 
popieros ir graži SDauda ......... 16e

Nedėlioj, gruodžio 20 d. 
socijalistų svetainėje nuo 
2:30 v. po pietų, bus "Revi
zoriaus” repetjcijos. Visi 
vaidintojai atsilankykite.

Subatoj, gruodžio 19 d., 
LSS. 60 kp. rengia gražų 
vakarą naudai Xor\voodo 
Lietuvių Labdarių Draugi
jos. Įžanga tiktai 10c. Bus 
sulošta "Paliepus knarkia,” 
taipgi dainuos ”Birutės”

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

Kurgi tas viskas nyksta? Pagal K.
Kautskį parašė Z. Aleksa. Kiek- ' 
vienam darbininkui, kuris nori pla
čiau suprasti dabartinį surėdimą j 
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 ■

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

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

Nihilistai arba užmušimas caroAlek- 
sandro II. Traeredija trijose veik
mėse. Gražus teatrališkas veikalas 
ir nelabai sunkus perstatymui, 
viso reikalaujamos tik 28 vpatos 25c

Anarchizmas. Pagal Proudono mok
slo parašė d-ras Elzbacher, vert* 
Briedžių Kavaliukas ................  16e

Davatkų gadzinkos. Padidinta ir pa
derinta 6-ta laida juokingu daine
lių, pašiepiančių davatkas ir kitos 
prietarus ......................................10e

Iš

išŽmogaus 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 ja perskaitvti. Ant gra
žios popieros. kalba legva, su dau
geliu paveikslų ..................................35c
Ta pati apdaryta ............................. 50c

Reikalaudami knygų kreipkite*, 
šitokiu adresu:

”K ELEIV IS”
'S BROADVVAY. S. BOSTON. MASS

KALĖDŲ DOVONOSDĖL 
VISŲ.

PASISKVB1NKIT
Kas ateis į musų krautuvę pirkti 

Kalėdom dovanas 
tas

Tabakas ir kaip jis žmonėms ken
kia ir tt......................................................15c

gaus dovaną.

i

i

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

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

dėlei savo draugu, ‘

visokius Auksinius,Mes parduodam
Paauksuotus ir Sidabrinius daiktus: 
Žiedus. Laikrodėlius. Špilkas, Branza- 
iietus. Laketus ir šiaip visokius daik
tus. Taipgi parduodam visokiias 
DRAPANAS vyriškas ir geriausius 
ČEVERYKUS. visokius, nuo ma- 

! žiausio iki didžiausio, vyram, mote- 
I rim ir vaikam už labai mažą prekę.

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

SO. BOSTON, MASS.

į >■■>».» i i » v. į i ■ ; ■ , j. į 1 ; • i i .ssr Stabmeldiška Lietuva. Tos knygutės 
turinys šitoks: 1. Giria ir moterų 
vcgrimas: 2. Lietuvos moterų ir vy
riškiu šventės: 3. Lietuviai lieka 
velniais: 4. Paskutiniai lietuvių die
vai ........................................................... 10c

POSĖDIS II.
Prezidijumas antram po

sėdžiui nutarta vienbalsiai 
palikti tas pats. Protokolas 
nutarta skaityt konferenci
jos pabaigoj visas ant syk.

Įnešimai 
butų paduodami raštu.

Įnešimas išrinkti keliau
janti agitatorių, kurio tiks
lu butų apvažiuot Mass. val
stiją renkant aukas, po vi- 

iško apsvarstymo at
mestas.

Vieton keliaujančio agi- 
____ „us Įnešta sutverti 
__ ss. valstijoj veikimo ko
mitetas, kuris rūpintųsi pra
kalbų rengimu, kalbėtojų 
sujieškojimu ir abelnai visa- 

įkuo, kas tik su aukų rinki
mu gali būt surišta. Įneši- 

imas priimta. Tan komite- 
tan išrinkta X. Januška, M. 
Balčiūnas ir Janiūnas.

Nutarta, kad kiekvienas 
delegatas priduotų šitam 
Veikimo Komitetui savo 
draugijos antrašą.

Buvo Įnešimas paskirti 
kolektorius, bet atmesta; 
tai vietinių draugijų reika
las.

Įnešta, kad konferencija 
. išreikštų dėkingumą So. Bo- 
I stono Labdarybės Draugi
jai, kuri jau antru kartu 
duoda konferencijai savo 
svetainę dykai. Konferen-

t 
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Joseph P. Spang
Revere Distilling Co.

579-589 Ithtic Me Bcstcn.

1915 Metams, jau atspauzdintas
Telpa daug gražių paveikslų, žingeidžių straips

nių ir eilių.
’TT~TR~I~N"VA:

Statistika:
Paminėtini istoriški nuotikiai — Didieji žemės drebėjimai —Že

mė ir jos gyventojai — Kiek lėšuoja karės.

Straipsniai, eilės ir paveikslai:
Krikščionių vardai ir jų reikšmė — Nauji Metai (eilės) — Jean 

Leon Jaures (užmuštojo franeuzų socijalistų vado paveikslas su trum
pa biografija) — Sapnas (eilės) — Pavasario vakarėlis (eilės) — 
Kaip įspėti oro permainas — Pasakyk! (eilės) — Tarpe džiaugsmo— 
ašaros (eilės) — Inkvizicija (katalikų dvasiškijos teismas, įsteigtas 
popiežių XIII šimtmetyj, sulyg kurio vienuoliai ir kunigai žvėriškai 
kankindavo ir degindavo ant laužų eretikus ir net mokslininkus) —
I paveikslas (popiežiaus inkvizitoriai kankina ant šventoriaus žmo
nes už tai. kad tie nenorėjo pripažint popiežiaus neklaidingumo) —
II paveikslas (katalikų kunigai degina Paryžiuje taip vadinamus 
"heretikus”) —' III paveikslas (popiežiaus kareiviai karia protesto- 
r.us, kurie atsisakė garbinti popiežių) — IV paveikslas (inkvizicijos 
kankinimo kambarys) — V paveikslas (Meksikos kunigai pasmerkia 
myriop laisvamanę Marę Verasteg’iutę) — Varpininko daina (eilės) 
Liūdni atminimai (eilės) — Ilsėkitės, kanklės! (eilės) — Pavasario 
pradžia (eilės) — Karė (paveikslas, kaip apsvaiginti tautine ir re
ligiška neapykanta Prūsų ir Didžiosios Lietuvos lietuviai žudo 
viens kitą; po paveikslu eilės) — Mikromegasas (Filosofiškoji pasa
ka garsaus franeuzų filozofo Voltaire’io) — Ruduo (eilės) — Caras 
duoda lietuviui autonomiją (paveikslas) — Dar kartą... (eilės) — 
Ei. sugauskite stygos... (eilės) — Atminčiai 22 sausio, 1905 m. 
(eilės) — Pamokinimas gaspadinems kaip gaminti valgius — įvai
rus naudingi patarimai — Juokai (su karikatūromis).

--------- 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 j popierą, įdėkit į laišką (registruos 

nereikia) ir užadresuokit:
Keleivis," 28 Broadway, So. Boston. Kas

I
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Amerikoniškos Vestuvės. Dviejų ak
tu k'-'medva. najuokenti amerikie
čiu lietuviu vestuves. Juokinga ir 
lengva perstatymui ...................... 10c

Kaip senovės žmones nersistatydavo 
sau žeme. Labai žingeidus senovės 
filozofu daleidimai anie musų že
mės išveizdą. Su paveikslais. .. 10c

ATateri.ialistiškasis istorijos sunr^ti- 
ma«. .Jei nori žinoti, kas gimdo na- 
satiliie įvairius nuotikius. tai ner- 
skaitvk šita knvgute. Kalba lengva 
ir labai aiškus išvedimai...................20c

Kur musų bočiai gyveno. Tai yra ti- 
rinėjimas. kur buvo pirmutinė žmo
nių lopšinė. Knyga naudinga ir pa
mokinanti. Parašyta Z. Aleksos, 
kuris dau? darbo pašventė tirinėji- 
mams lietuvių praeities ............ 25c

»

l

Iii

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

Legalški žmogžudžiai. Trijų aktų 
tragedija, paimta iš revoliucijos 
laikų ...................................................... 10c

M. ANDRIUŠIUTĖ

MOTERIŠKŲ RIBŲ SIUVĖJA. 
Siuva Visokius Rubus pagal 
naujausias maaas, Smagiai, 

Parankiai ir Pigiai.

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

—

Czian Baubos Spyčiai ir kitos fonės. ! -—“ .*
Daugiau juokų negu saliune alaus. I . Dabar persike.iau į naują vietą ir 
Jei nori gardžiai pasijuokt, tad nu- SIUVU vien moterims rubus, todėl 
slpirk tą knygą .............................. 25c v?fam® -vra Parankiau ir smagiau už-

I eit. Naujas adresas:
i 217a D St..
I
I

i

Xr

1

Ar turite kopija

M

(Severjs Bslsamą Plaučiam ) 
Tatai yra labai naudinga gyduo
lė nuo kroniško gerklės užde
gimo. ką galima pastebėti iš že
minus talpinamo ir nesenai ap
lankyto laiško.

Greta to męs rekomenduoja
me nuo kosulio ir šalčio

Severa’s Cold & Grip Tablete 
(Severos Plotkeles nuo 
Gripo ir Peršalimo).

Kaštuoja 25 centus.

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

Tai viena ii didžiausių aptiekų.
K. ŠIDLAUSKAS

226 BROADWAY SO. BOSTON, MASS.

Nesakykite "Aš noriu konors nuo 
kosulio.” Reikalaukite Severa’s 
Balsam for Lungs ir neimkite už
vaduotojų.

Kaštuoja 25 ir 50 centus. Gau
namas kiekvienoje aptiekoj e.

“Labai esu užganėdinta iš Se
veros Baisa m o Plaučiams. Aš 
kentėjau nuo sunkaus kosulio 
ir kroniško gerklės uždegimo, 
bet suvartojus dvi bonkutes Se
veros Ealsamo Plaučiams, kosu
lys išnyko, ir vėla, pradėjęs savo 
svarumą atgauti, jaučiuosiu la
bai gerai. Malonėkite pagarsin
ti šj laiškelį, idant ir kiti dasi- 
žinottj apie veiksmingumą Seve
ros Gyduolių.”

John Balok, Page, X. Mex.

SeiercSjLiet. Kšlsr.d-riats Ei5n.
Jeigu ne, pareikalaukite nuo ap- 
tlekoriaus arba rašykite tiesiog

mums

W. F. SEVERĄ CO

I

Didžiausis Sandelis Gerisusių

Gėrimų, Likerių ir Vynų.
Taipisri Gardžiausio Alaus:

Eliaus, Lagerio ir Porterio.
Taipgi turime daugybę visokių 

Rusiškų tavorų. [mp-rtantų ir Naminių 
gėrimų, visados dideliam pasirinkime. 

Patarnauja lietuviai pardavėjai
P. Bubilus ir J. Pnltanavičia.

Užsakymus priimam ir p< r laiškus, 
galima ra-'yt lietuviškai lenkiškai ir fi
ziškai.

Reikalaukite prekių sąrašo.

Joseph P. Spang 
579—589 Atlantic avenue, 

BOSTON, MASS.

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

. So. Boston, Mass.
Ant kampo 4th st.

Ar norit turėt gerus

VIENATINE LIETUVIŠKA

Bostone ir visoje Massachusetts valstijoje.

Sydtiolig galite gaut kokios tik pasaulyj vartojam, 
Pa ypatingai geros sekančios gycucles:

Nuo Reumatizmo $1.00. Nuo slinkimo plaukų ir pleiskanų 75 c 
Nuo kosulio, gr į p p© ir slogos $1.00. Kraujo Valytojas $1.00.

Nuo saulės nudegimo 50 c* Bobro lašai $1.00. Nuo suirime Nervų fl.OO. 
Vaiku ramintojas 25 c. Pamoda plaukams 20 c

Nuo viduriavimo suaugusiems 50 c. Nuo viduriavimo mažiems 25 c. 
Gydanti mestis nuo pučkų 50 c- Nuo prakaitavimo kojų 25 c. 

Mestis ir skysčiai nuo niežų ir parkų $100.
Gyduolės dėl pataisymo apetito $1.00.

Gyduolės dėl suvalninimo vidurių 50 c.
Gyduolės nuo kosulio ir sunkaus kvėpavimo $1 00 

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

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

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

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

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

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

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

Visokiame reikale kreipkitės šituo adresu:

K. ŠIDLAUSKAS kampas C st 
S0. BObTON, MASS.
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