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siaučia mūšiai; Rusai vėl ima viršų. vokiečių žuvo
Vokičiai paėmė Lovičą. Ties Mlava rusai sumušė vokiečius. Belgijoj ir Francuzijoj sątalkininkai eina vis pirmyn. Vokiečių 

laivynas apšaudė Anglijos pajurej miestus

Iš karės lauko. Eno (Aisne) regijonuose 
buvo smarkus franeuzų ir 
vokiečių artilerijos mūšiai, 
kurie pasibaigė laimėjimu 
franeuzams. Alzacijoj vo
kiečiai užėmė prie Steinba- 
cho kalną. Petrogradas o- 

, kad 
.šiaurės Lenkijoj, apie So-

KARĖS SĄVAITĖ SU
TRAUKOJ.

Praėjusioj sąvaitėj jokių 
permainų nebuvo. Tiesa,1 
mūšiai Lenkijoj ir Belgijoj 
buvo baisus, bet ne viena -- -F . - .
puse nepadare žymaus zing- chaczewą, rusai turėjo trau- 
smo pirmyn. Daugiausia prįe§ vokiečius visu sa- 
sensacijos pridarė vokiečių - -..........—
laivyno užpuolimas ant An
glijos pakraščio.

L Iš eilės pereitos sąvaitės 
r nuotikiai seka šitaip:

Gruodžio 15 d.— Į pie
tus nuo Ypro anglai užėmė 
mišką, o franeuzai įgijo 500 
jardų daugiau lauko. I va- o - . .
karus nuo Nieuporto fran.! ®.erį'™’alkra?e,ai PaskeI: 
ko-belgų Kanumenė užėmė 
naują mūšio liniją, nustum- 
dama vokiečius atgal. Al
zacijoj, Vosges kalnuose vo
kiečiai atsiėmė Steinbacho 
kaimą, paimdami sykiu 300 
belaisvių, tečiaus viešpatau
jąs ant to kaimo kalnas pa
silieka franeuzų rankose. 
Berlynas prisipažįsta, kad 
vokiečių kolumna, ėjusi nuo 
Soldau per MIavą ant Var- 

F šavo. Lenkijoj likos sumuš
ta ir turėjo bėgti atgal. 
Francuzijoj, i pietus nuo 
Šen Miėlio (St. Mihiel) 
franeuzai 4 kartus atakavo 
vokiečius, bet buvo atmušti. 
Viena prisipažįsta, kad au
strai turėjo pasitraukti iš 
serbų sostinės Bielgrado.
V Kiečių skraiduolis ”Kor- 
morant” įbėgo Guamo uos- 
tan ir likos sulaikytas su vi
sais 355 jurininkais ir 22 o- 
fivieriais kol karė pasibaigs. 
Petrogradas praneša, kad ,
jau antra diena tarpe Lovi- j9J°J» k.aiJ? Berlynas prane- 
co. Vislos ir Bzuros eina at- sa- ™kieclal sekioja _be- 

. kaklus musys rusų su , ™s«s- ..P?r-™.us
’ kiečiais, tai vieniems tai ki- 

tiems imant viršų, bet kol 
kas dar be jokių pasekmių. 
Austrai sakosi varą rusus 
linkui Sano upės. Pa
bėgės iš Falkalndo mūšio 
vokiečių skraiduolis ”Dres- 
den” apleidžia Punta Are
nas, anglų persekiojamas. 
Anglija oficijaliai praneša, 
kad jos šarvuotis ”Bul- 
wark” žuvo nuo ekspliozi- 
jos, kuri ištiko amunicijos 
magazine visai netyčia.^

Gruodžio 16.— Septyni 
vokiečių skraiduoliai užpuo- 

f lė netikėtai Anglijos pakra
štį ir ant syk pradėjo bom- 
barduot 3 miestus — Scar
borough, Hartlepoolį ir 
Whitbv, sukeldami tarpe 
gvventojų didelį sumišimą; 
74 žmonės užmušti, 147 su
žeisti ir miestams pridary
ta daug blėdies. Belgijoj 
franeuzams pavyko atimti 
iš vokiečių daug lauko nuo 
Ypro link Šiaurės juros pa
kraščio. Anglijos laivynas 
pašėlusiai bombardavo Bel
gijos miestą Ostend, kurį 
turi užėmę vokiečiai, 
gn kariumenė atmušė 
kiečių kontr-ataką ant Šen 
žoržo (St. Georgės) ir užė
mė ant kairiojo Ysero kran-

vo frontu. Galicijoj, Karpa
tų kalnuose, rusai užkirto 
austrams kelią.

i Gruodžio 17.— Palei upę 
į Bzurą siaučia baisus mušys 
‘ rusų su vokiečiais ir aus- 
! trais. Anglija paskelbė 
i imanti Egiptą savo globon. 

;bė. buk kaizerio kariumenė 
Lenkijoj sumušė rusus į 
dulkes. Belgijoj santalki- 
ninkai užima kelius nuo Yp- 

;ro į Meniną ir Biksšotą. 
(Francuzijoj franeuzai eida- 
įmi nuo Arras pasiekia St. 
įLaurent, Blangy, o taipgi 
į nueina pusėtinai toli pir
myn apie Bapaume, Mam- 
metz ir Maricourt.

Gruodžio 18.—
paskiria Husseiną Kemalą 
Egipto sultonu. Anglijos 
pagelbinis skraiduolis ”Em- 
press of Japan” suėmė vo
kiečių anglinį laivą su bu
vusiais „Emdeno” jurinin
kais ir oficieriais. Berlymas 
praneša, kad franeuzų ata
kai tarp Arras ir La Basse 
nenusisekė; apie 1,200 fran
euzų patekę nelaisvėn ir a- 
pie 1,800 buvę užmušta; be- 
to, vokiečiai padarę užpuo
limą Argone giriose ir pa
ėmę dar 750 belaisvių. Len-

Anglija

j i « t TĮy t < i «

! PRIE LODZIAUS ŽUVO 
150,000 RUSŲ.

Petrogradas sakė, kad ru
sai prie Lodziaus nenustojo 
nė vieno kareivio: miestas 
buvęs apleistas nakčia 15 va
landų pirmiau, negu vokie
čiai jį užėmę. Ir sakė, kad 
rusai apleido tą miestą vien 

įtik dėl to, kad išlyginus sa- 
įvo mūšio liniją.

Dabar apie Lodziaus paė- 
. mimą praneša ir Berlynas. 
‘ Berlvno pranešimas sutinka * 

M pnumjuama uaug nuu-|su ^usų pranešimu tame, 
Daugeliui bažnyčių ^a(] rusaį apleido Lodzių 

kryžiais o vieną koplyčią link nuostoli^ 
pervėrė kiaurai. Daug ir 
šiaip namų sugriauta.

Tuo pačiu laiku kiti vo
kiečių laivai šaudė įWhitby 
ir Scorborough, 35-50 mylių 
į pietus. Šitie nukentėjo ma
žiau. Scorborough mieste 
žmonių užmušta 17, o sužei
sta apie 30. Apie 100 namų 
sugriauta ir čia. Dvi gra-

laivai likos sugadinti. Po! 
pusvalandžio vokiečių lai- 

į vai atsitolino. Nuostolių 
miestui padaryta gana daug, 

j Kelios bombos sprogo tarp 
karališkųjų inžinierių ir 
lengvosios Durhamo infan-į 

1 terijos, kur 7 kareiviai li-1 
kos užmušti, o 14 sužeista.. 
Gatvėse gi užmušta 48, o su- Į 
žeista apie 111 žmon., tų tar-j 
pe keliatas moterų ir mažų > 
vaikų. Viena granata ant! 

jMain st. pervėrė muro ban-l 
ką, pridarydama daug nuo-1

į vokiečiai nušovė bokštus ~su slapta, bet nesutinka kas 
’ Rusų nuos

toliai prie Lodziaus buvę 
daug didesni, negu prie Tan- 
nenbergo, kur vokiečiai juos 
pirmu syk sumušė.

Oficijalis Berlyno prane
šimas skamba šitaip:

”Rusai apleido Lodzių pa
čiam vidunaktyje ir mes iš- 
pradžios visai nepatėmijom;

,• _ . __ - bet tai buvo paskutinių trijų
natos trenkė į sv. Martyno djenų mūšio pasekmė, 
bažnyčią dalijant kunigui, „šituose susirėmimuose 
komuniją; nuo bažnyčios rusaj ]abai daug nukehtėjo 
hkosi nugriautas žemyn nuo mUSų artilerijos ugnies, 
bokštas ir stogas. Susirin- j Apleisti rusų apkasai ir ra
kę žmones labai persigando. vaj buvo pilni užmuštų. Net 

miestelije, kur tik p0 Tannenbergo mūšio musų 
turčiai vasaros laiku šuva- karįumenei neprisiėjo kopti 
ziuoja maudytis, da mažiau per tiek daug lavonų, kaip 
padaryta nuostolių. Is zmo- prje Lodziaus ir Lovičo.

v

Bel-
vo-

Pereitoj sąvaitėj vokiečių laivynas užpuolė Anglijos pakraštį ir apšaudė tris pajūrio 
miestus: Hartlepoolį, Scarborough ir Whitby. Du pastarieji parodyti šitam paveiksle. 
Pridėtas čia žemlapis parodo šiaurės jurą ir Anglijos pakraštį, kurį vokiečiai bombarda
vo. Pervesta per žemlapį linija parodo 390 mylių kelią, kuriuo atplaukė nuo Helgo- 

lando salos, vokiečių laivynas.

VOKIEČIŲ UŽPUOLIMAS 
ANT ANGLIJOS.

Praėjusioj sąvaitėj vokie
čiai vėl nustebino pasaulį 
nepaprastu savo apsukrumu 
ir drąsa. Gruodžio 16 d. 
keliatas greitųjų skraiduo
lių, atplaukę nakčia iš Kielio 
kanalo 380 mylių, prisi
artino prie Anglijos pakraš
čio ir apšaudė 3 miestus — 
Scarborough, Hartlepoolį ir 
Whitbv. 74 žmonės likos 
užmušti ir 147 sužeisti.

Visų pirmiausia vokiečių 
laivai pasirodė prie Hartle
poolio, apie 8 vai. iš ryto. 
Žmonės, kurie juos matė, 
manė, jog tai Anglijos laivai. 
Bet visi nustebo, kada už 15 
minutų užbaubė ant tų laivų 
kanuolės ir ant miesto pasi
pylė granatos. Gyventojai 
tuomet suprato, jog tai vo
kiečių laivai ir mieste prasi
dėjo didžiausia panika. Vieni 
slėpėsi sklepuosna, kiti bėgo, 
ant geležinkelio stoties, kadį 
pirmuoju trukiu išvažiavus 
iš miesto. Kiek čia išviso! 
buvo vokiškų laivų, tikrai! 

__ _......... ...........________ nežinia, nes per miglas toli
vyno kanuolės daro tarp vo- Į nesimatė.
kiečių baisų išpustijimą. Į į Kaip tik nupuolė ant mie-į 
Bruges ateina traukinys į sto pirma granata, tuojaus

!

nių 2 užmušta ir 2 sužeista.
Londonas tikisi, kad šitas 

vokiečių užpuolimas para
gins Anglijos žmones rašytis 
kariumenėn ir tokiu budu 
vokiečiai bus padėję Angli
jai pastatyt didesnę armiją 
prieš Vokietiją.

manova 26,000 rusų nelais-1 apie Lihons. Berlynas sako 
vėn. Po kelių dienų mūšio apie La Basse vokiečiai pa- 
Lenkijoj vokiečiai 
Lovičą prie Bzuros.

Gruodžio 20.— < 
rusai smarkiai mušasi ; 
austrais palei Dunajeco u- 
pę. Karpatų kalnuose apie 
Lupkovo kelią taip-gi pra
sideda didelis mušys, kur 
rusai ir austrai traukia 
daug spėkų. Į pietvakarius 
nuo Varšavos, apie Ravą ir 
Nidą rusai taisosi stiprias 
pozicijas, o vokiečiai juos 
atakuoja. Sulyg Berlyno 
oficijalio pranešimo, ties 
La Basse vokiečiai atmušė 
kelis franeuzų ir anglų už
puolimus, paimdami 200 
juodveidžių nelaisvėn. Ber
lynas praneša, kad apie Be- 
tuną franeuzai atėmė iš vo
kiečių 60 metrų ilgio apka
sus.

Gruodžio 21.— Palei Vis
lą siaučia dideli mūšiai dėl 
Varšavos. Ties Mlava ru
sai išspiria vokiečius iš Len
kijos į Prusus. Galicijoj 
rusai sumušė austrus apie 
Dūkią: austrai pasitraukė 
palikdami 500 lavonų ir 
1000 belaisvių. Belgijoj a- 
pie Yprą anglai atsiėmė iš 
vokiečių savo apkasus ir

paėmė ėmę keliatą priešo kanuo- 
; lių ir 270 nelaisvių; apie Su-čiai su pašėlusiu narsumu 

į atakavo franko-belgų armi- 
! ją klonije į šiaur-rvčius nuo 
Nieuporto ir tarp Ypro ir 
Menino, bet buvo atmušti. 
Franeuzų artilerija sudaužė 
vokiečių baterijas Verduno 
apielinkėje. Austrija pra
neša, kad austrų-vokiečių 
kariumenė muša rusus visu 
250 mylių frontu.

Gruodžio 19.— Rusai su
sitaisė naujas mūšio eiles 
prieš Varšavą, palei Bzurą, 
ir čia prasideda naujas mu
sys su vokiečiais. Užpaka
linė rusų sargyba sulaikė 
besivijančius vokiečius ant 
kairiojo Vislos kranto. Vo
kiečių bandymas pereiti per 
Vislą ir užeiti rusams iš 
užpakalio taipgi nenusisekė 
— rusai juos atmušė atgal. 
Galicijoj rusai atsispyrė 
prieš austrus prie Dunaje- 
co upės. Belgijoj santalki- 
ninkai nuveikė vokiečius 
prie Steenstraete, o Fran
cuzijoj prie La Basse ir Al
berto. paimdami jų apkasus. 
Apie Neuve Chapelle vokie
čiai išvarė iš savo apkasų 
anglus, kurie pirma buvo iš
mušę iš tenai vokiečius. Au
strai sakosi paėmę ties Li- atmušė vokiečių užpuolimą tais vokiečiais.

GaliHioiienS — 314 belaisvių, o Ar-
Va. J J gone giriose — kalną ir 275

belaisvių. Į šiaur-vakarius 
’ i nuo Puisalenne f rancuzai 

į šturmu paėmė pirmutines 
eiles vokiečių apkasų.

LENKŲ LIUOSNORIŲ 
LEGIJONAI.

Dabartinė karė davė ka
ringiems lenkams progos 
„pasirodyt pasauliui” savo 
narsumu. Visų-pirmiausia 
Austrijos lenkai pradėjo 
tverti legijonus ir lenkų ofi
cierių vedamieji muštis su 
rusais. Dabar Rusijos Len
kijoj pradėjo tvertis tokie 
legijonai prieš vokiečius ir 
austrus. Tikri svieto juo- 
kintojai.

LAIVYNAS BAUDŽIA 
VOKIEČIUS.

Laikraščio „Telegraph” 
korespondentas praneša 21 i 
gruodžio, kad mušys palei! 
Yserą tęsiasi. Anglijos lai-:

ORLAIVIS UŽMUŠĖ 90 
ŽMONIŲ.

„Kurjer Warszawski” 
i praneša, kad 9 gruodžio vo
kiečių orlaivis metė Varša- 
von 18 bombų. Du namai 
likos sugriauti ir 90 žmonių 
užmušta, o 50 sužeista.

TURKAI SUMUŠTI PRIE 
VANO.

Rusų generalis štabas ant 
Kaukazo paskelbė šitokį 
pranešimą: ”Mušys su tur
kais, kurie buvo sutraukę 
prie Vano daug spėkų, pasi
baigė musų laimėjimu. Prie 
kaimo Alogoez mes atmu
šėm visus priešo užpuoli
mus, kur daug turkų buvo 
užmušta.”

I

”Nors mes atakavom, bet 
musų nuostoliai buvo daug 
mažesni. Mes netekom suly
ginamai tik kelių žmonių. 
Prasimušant 25-tam atsar
gos korpusui per rusų liniją 
mūsiškių buvo užmušta tik 
120 žmonių.

”Pastebėtina, kad net au- 
gštumose į pietus nuo Liuto- 
mirsko ir į vakarus nuo Lo
dziaus mes palaidojom ne
mažiau, kaip 887 rusus.

”Sulyg musų aprokavimo. 
rusai čia neteko išviso 150,- 
000 žmonių, skaitant už
muštus, sužeistus ir paim
tus nelaisvėn. Nelaisvėn 
mes paėmėm 80,000 rusų. 
Tie belaisviai dabar vežami 
Vokietijon.

”Lodziaus miestas nuo 
mūšių nukentėjo nedaug. 
Nuostolių turėjo tik fabri
kai, kurie stovėjo toliau už 
miesto, ir priemiesčiai. Mie
sto vidurys gi išliko beveik 
sveikas. Grand Hotel buvo 
nepaliestas ir tramvajai da
bar eina, kaip ėję.”

Taigi, kuomet rusai apie 
savo nuostolius tyli, tai pa
sako apie juos vokiečiai. A- 
pie savo gi nuostolius vokie
čiai užtyli taip-pat, kaip ir

NUO YSERO VOKIEČIAI 
NUVARYTI.

Iš Paryžiaus oficijaliai ... .........
pranešama, kad Belgijoj gą-j rusai. Yra žinoma, kad mu
lų gale vokiečiai buvo pn- §i0 pradžioje 50,000 vokie- 
versti visiškai pasitraukti ^ių buvo paimta nelaisvėn, 
nuo Ysero kanalo,Jjne~ ku- Tajp bent sakė telegiamos 

iš Petrogrado. Bet kiek vo
kiečių buvo užmušta ir su
žeista, rusai negali pasakyt, 
nes jie traukdamiesi atgal 
negalėjo to matyt. Laikra
ščio „Birževija Viedomosti” 
korespondentas apskaito., 
kad vokiečiai prie Lodziaus 
neteko mažių-mažiausia 
100,000 kareivių.

rio jie besimušdami per 4 
savaites neteko apie 200,000 
kareivių.

PARYŽIUJE NAKTIMIS 
TAMSU.

Temstant Paryžiuje gesi- 
___ o__ _____ ______   _____  o______ ___ narni visi žiburiai, kad prie- 
paskui traukinio su sužeis-j atsilienė Hartlepoolio fortai šo orlaiviai nematytų kur 

- - - •______________ i jr sakoma, kad du priešo mėtyt bombas.

1



Peržvalga.
ARGI NE KŪDIKIAI?
Mes nurodėm aną syk, 

kaip klysta I. W. W. vado
vai manydami, kad darbi
ninkams nereikia rūpintis 
politika, kad geresnį būvį 
jie gali iškovoti streikais. 
Mes nurodėm. kad pakol 
darbininkai nepaims val
džios į savo rankas, jiems ir 
tuos streikus sunku laimėt, 
nes ginkluota valdžia visuo
met juos sumuš, kaip gyve
nimas ne sykį jau parodė. 
Ir jei L W. W. vadovai to 
vis dar nesupranta, tai žiau-‘ 
rioj kovoj su kapitalu jie y-l 
ra dar tik pradedančiais vai-; 
kščiot kūdikiais, o ne karei
viais.

„Darbininkų Balsas*’ tam 
netiki. Jis tvirtina savo ir 
gana. Girdi:

"Tiesa, kad darbininkų kova yra 
sunki, bet visas sunkumas jos pa
eina nuo to. jog darbininkai klau
sydami visokių klaidintojų nesilai
ko vienybės, išsiblaško į visas puses 
ir tuomi savo priešams leidžia save 
sumušti.

"Jei darbininkai laikysis vieny
bės tai jiems laimėti streiką jokios 
sunkenybės nebus. Kiekvienas gi 
streiko išlaimėjimas yra pagerini
mu darbininkų padėjimo. Trum
pesnės darbo valandos, didesnė už 
darbą mokestis ir geresnės darbo 
sąlygos iškovota vis šituomi pa
tim budu — streikais.”

Taip, kartais streikais 
darbininkams pasiseka šį-tą 
iškovot. Bet mes juk ir ne- 
sakėm, kad streikais negali
ma nieko iškovot. Mes tik 
nurodėm, kad tuos streikus 
butų galima kur kas leng
viau laimėt, jeigu valdžia 
nešaudytų ir neareštuotų 
streikierių, kaip tai dabar ji 
daro. O kad valdžia gintų 
ne kapitalistų, bet darbinin
kų reikalus, darbininkai pri
valo išrinkti savo valdžią.

„Darbininkų Balsas” nori 
prirodvt, kad darbininkiškai 
valdžia nebūtų geresnė, nesi 
jis girdėjęs, kad ir Australi
joj valdžia žiauriai su dar
bininkais apsieina. Bet kas- 
gi sakė, kad Australijoj dar- 

turi savo val-
i

i - - - - -

jčiai Sąjungai. Žemindami 
ir primesdami jai partyviš- kos Lietuvių Seimą Brook- 

i kurną atitraukė nuo jos ne 
vieną draugiją.

Dabar, kaip "Naujienos” 
praneša, įvykusiame meti
niame Chicagos Draugijų 
Sąjungos atstovų susirinki
me, Chicagos tautininkai, 
kurie visuomet pyko, kodėl 
socijalistai neiną su jais iš
vien, pamatę kad Dr-jų Są
jungoje jau socijalistų di
džiuma ir socijalistai veikia 
kiek galėdami, pradėjo ver- 
žties į valdybą. Kada tas 
jiems nepasisekė, liko iš
rinkta didžiuma socijalistų, 
— ėmė Sąjungą niekinti, at
kalbinėti nuo jos draugijas 
ir iš jos valdybos traukti 
kiekvieną jiems simpatizuo
jantį žmogų. Apie jų vieny
bės ardymo darbą „Naujie
nos” šiaip išsireiškia:

"Jie ištiesų nutarė 'virti smalą’ 
Chicagos viešame gyvenime ir skal
dyti visokį bendrą darbą.

"Kaip negražiai visgi prezentuo- 
jasi visuomenei tie politikieriai! 
Vieni jų ikišiol visai ignoravo tą 
didžiulę Chicagos organizaciją; ki
ti jų veikė joje kiek galėdami ir ra
gino, kad tik kuodaugiausia drau
gijų prisidėtų prie jos. Ir dabar 
staigu, pirmieji ėmė skverbties į • 
sąjungos valdybą, o antrieji ėmė • 
rėkti, kad jau sąjungoje esą per
daug socialistų. Vieni ir antri su
ėjo dabar į daiktą ir rengiasi są
jungą sudaužyti j mažas skeveld
ras."

Tai da vienas faktas, kaip 
tie fariziejai moka gudriai 
klaidint negudrioms mi
nioms galvas šauksmu apie 
vienybę ir kokiais paskuti
nės rūšies demogogais pasi
rodo darbe.

BAIDOSI APšVIETOS.
Tūli žmonės vis dar neti

ki, kad kunigai bijosi apš- 
vietos. Bet kaip tam neti
kėti, kad prie to prisipažįs
ta patįs kunigai? Štai tūlas 
kunigas, pasislėpęs po F—as 
pseudonimu, džiaugiasi per 
„Draugą.” kad Lietuvoj ne- 
kila pirmeivių laikraštija. 
Girdi, iš viso neką daugiau 
tenai priskaitytum. kaip 
10.000 pirmeiviškų laikraš
čių skaitytojų. Todėl jis 
liepia džiaugtis, 

jog Lietuva kaip buvo, taip 
ir pasiliks katalikiška tauta. Te
čiau baugina Amerikos lietuvių 
spauda. Indotnus yra lakta.', jog 
Amerikoje skaičius laikraščių ėmė
jų yra beveik du kartu didesnis, 
negu Lietuvoje, nors čia Amerikoje 
gyvena tik penktoji, o gal net tik 
šeštoji tautos dalis. Vidutiniškai 
apskaičius Amerikoje einantieji 
musų laikraščiai turi — 80 — 90 
tūkstančių skaitytojų." 

Ir kunigai prisipažįsta, 
kad tas faktas juos jau bau
gina.

keiktų mus, išsižadėtų mus... Mes 
neturim pinigų paaukauti alka
niems savo broliams tėvynėj, bet 
mes turim užtektinai pinigų ba
liams ir šokiams, turim gana pini
gų ant alaus ir degtinės....” 

Su apgailestavimu reikia 
pasakyt, kad lygiai taip-pat 
yra ir pas lietuvius. Mes ir
gi šokam ant savo brolių ka
pų. Bet ar ne laikas butų 
liautis tuos bergždžius ba
lius ir šokius rengus? L.
KAZOKU žVĖRIŠKUMAS 

IR MŪSIŠKIAI CARO- - 
SLAVAI.

„Kova” atkreipia domą į 
musų širvydinę ir tautiškai- 
klerikališką spaudą, kuri pa
triotizmo apsvaigime, kuo
met socijalistų spauda kon- 
stantuoja faktus apie mas
kolių žvėriškumus, netik ką 
tas baisenybes nuo savo 
skaitytojų slepia, bet dagi 
baisiai pyksta ant socijalis
tų, kam jie apie maskolių! 
darbus rašo.

"Kova” paduoda iš anglų 
laikraščio "The World" ži
nią originale ir vertime, ku-' 
rią papasakojo tam laikra
ščiui tūla Joseph M. Laks, i 
žmona vieno San Francisco 
verteivų, nesenai sugrįžusi 
iš Galicijos, kurią apgalėjus; 
austrus užplūdo caro šnipai' 
ir kazokija. Štai kokias bai
sias sužvėrėjusių kazokų gy
vuliškumo scenas papasako
jo toji moteris:

” 'Buvau n? vykus į Rapczyce, ne- 
toli nuo Lembergo (Lvovo) gulintį 
miestelį’, jinai apsako. 'Spalių 10 
dieną pasklydo gandas, kad rusai i 
ateina, ir kad dėlto visom mote- i 
rims geriau prasišalinti pirma. 
Daugelis moterų taip ir padarė, 
bet daugelis kitų, tarp kurių ir aš 
pati, netikėjome į tokias pasakas 
apie kazokų begėdišką elgimąsi 
su moterims ir pasilikome savo 
namuose. 1 
lių 15 d.

” ’-Jie pasirodė gerai užsilaikau- | 
čiais ir rodėsi įtikino mus, kad pa- ' 
sakos apie juos buvo neteisingos. 1 
Visa tai gangreit pasklydo 
žmonių ir visi 
bažnyčion, lyg 
te rusų.

” 'Bet greit
jus kazokai pasirodė 
bažnyčios, pertraukė pamaldas ir į- 
sakė visiems vyran- 
ir kunigo ir vaikų, apleisti 
čia. Duris buvo dab?jamos ir 
terimis nebuvo leistina išeiti, 
met duris likosi uždarytos ir ten: 
prasidėjo pasibaisėtina orgija, ko- I 
lios. tikiu, svietas nežinojo. Iš, 
lauko girdėjosi moteriškas klyks
mas, staugimas ir kazokų juokas.’ ” i 

Bet tai dar neviskas, tie 
. sužvėrėję žmonės savo gy- kol 
vuhskumu štai iki ko daėjo:; priežodis. Musu tautinin-

"Atenas senas žmogus, kuris pa- įai tQj šukavo apie tfenvbę 
liko savo dukterį baznvcioje raaęs . i - . . • i
r.eužraky tas duris įėjo ‘vidun, ROJ VarfUOaamieS RielaiS Veid- 
rėdamas išgelbėti savo dukteris.. mainingai prunkštavo ant 
Kazokai jį sugavo ir nukryžiavojo ; SOCljalistU neva UŽ vieŠOJO 
prie vieno iš piliorių ir. kuomet ta- darbo ardvmą, kol patis ne
sat kanetose raumojo, jie tęsė savo , paSirodė (iŠ VISU pūsiu) esą

'Garu da„OTi, M „„„ė.™ \ melagiais, veidmainingais .. .
bažnyčion. Išbėgau iš miestelio; rėksmais ir... visų didžiau- itcM LVilIK) LlclUVių 
kaip tik patyriau kas dedasi, ir pa- į Šiais lietuvių tarpe vienybės 
sileidau kelionėn į Italiją.” , ardytojais.
Širvydinis organas, kuris Jie suardė lietuvių rieny- 

kone visas žinias imųs iš • bę Visuotinam Seime. „Var- 
The M orld,” šios žinios vi- dan sunaikintos Lietuvos 

sai nepaminėjęs — sako gelbėjimo” atsiskyrė nuo be- 
Kova. ’ Mes visai iš to nė partyvio Lietuvos Šelpimo 

nesistebime, kad Yčų, Lau- Fondo ir iki šiol nenustoja 
kaičių ir Gabrių sėbrai taip jį šmeižę. Dabar-gi paaiš- 
elgiasi. V įsų šalių patriotiš- į kėja, kad tie žmonės ir savo 
koji buržuazija _ guldo gal-' namie, netik Visuotinam 

~ vas už valdžią ir kapitalą. Seime, visur iš pasalų prie 
įa Juk tie suidiotėję carofilai visuomenės prisiplakę

tuomi nemažai užkenkė pa- renciją, mes taipgi rinkome 
‘ ’ i delegatus į Antrąjį Ameri-

KATALIKAI GRĄSINA 
DEMOKRATŲ PARTIJAI.

Juodoji Romos armija ir 
demokratais nepatenkinta. 
Ateinančiais prezidento rin
kimais už Wilsoną nebalsuo
siąs nė vienas katalikas. 
\Vilsonas prasižengė prieš 
Komą dviem atvejais. Visų 
pirma jis sumanė „ramybės 
nedėidienį.” kada visose ba
žnyčiose buvo laikomos pa
maldos ir prašoma Dievo, 
kad tasai sustabdytų Euro
pos karę. Tiesa, Wilsonas 
tuo sumanymu norėjo Ro
mai įtikti ir visa juodoji ar
mija tą jo sumanymą karš
tai rėmė. Bet vėliaus ta 
žiopla govėda apsižiūrėjo, 
kad tomis pamaldomis dis
kreditavo savo '"mokslą” ir 
patį Dievą, štai kun. P. J. 
Murphy laikraštyje „Scran- 
ton Daily Nevvs” sako:

“Dabar tūli Europos ir Amerikos ; 
filosofai pripildo laikraščius straip- ' 
sr.iais, išradinėdami ir aiškindami, 
kad krikščionybė jau nusibankruti- < 
jo, kad pamaldos nieko nereiškia, 
kad Dievas negali karės sustabdę- : 
ti ir t. t."

Paskui AVilsonas labai 
prasižengė prieš Romą, kad 
nepripažino despoto Huer- 
tos valdžios Meksikoj. Klau
site. kame čia prasižengi- 

,mas"? O tame, kad žmogžu
dys Huerta buvo ištikimas* 
Romos tarnas — katalikas. 
Huerta buvo priverstas pa
sitraukti. o revoliucijonie
rius Vilią dabar kunigus 
taip suvaržė, kad Romai net 
širdį skauda. Kas aršiausia, 
tai žuvo Meksikos arcivys- 
kupo tie §15,000,000, kuriuos 
jis buvo davęs Huertai revo
liucijos slopinimui. Jei ka- 
talikiškasai Huerta butų 

i laimėjęs, jis butų katalikų 
! dvasiškijai šimteriopai už 
! tai atsilyginęs. Dabargi il
tie milijonai žuvo, ir revoliu- 

i eijonieriai paėmę viršų pra- 
j dėjo tuos jegamasčius va- 
" ryti iš Meksikos laukan. Ba- 
i žnyčių turtus.kaipo iš visuo- 
i menės išnaudojimo sukrau- 
i tus, revoliucijonierių valdžia 
j naėmė valstybės iždan. Už 
' šliubus ir krikštus uždraudė 
i imti iš žmonių mokestį. Iš- 
i pažintį ir kitokias nereika- 

ingas ceremonijas visai pa
naikino. ""O musų armija 
stovėjo Vera Cruz mieste ir 
ramiai sau ant to viso žiu
rėjo!” sako kun. Murphy. 
9t. koks tai apsileidimas 
musų demokratų valdžios, 
koks nepaisymas apie dva- 
siškijos reikalus. -Juk pre
zidento priederme buvo pa- 
iepti Suvienytų Valstijų ar
mijai, kad ji tokius bedievi
škus Meksikos revoliucijo
nierius sumuštų į dumblą.

Ot, tada Wilsonas tai bu
tų žmogus!

NEŠOKIT ANT SAVO 
BROLIŲ KAPŲ.

Lenkų jaunuomenės orga
ne „Pobudka” randam gana 
klomų straipsnį, užvardintą 
'Nešokit ant savo brolių ka
nų...” Straipsnio autorius, 
tūlas S. Smietana, duoda vė
jo jaunuomenei ir draugi
joms, kurios šiuo liudnu lai
ku. kada anapus jūrių krau
jas liejasi upeliais, rengia 
čionai balius, šoka, geria ir 
linksminasi.

Išparodęs visas orgijas, 
kokios tarpe lenkų yra ke
liamos, p. Smietana sako: 

"Keista ir liūdna žmogui darosi, 
kada įsižiūri, kaip elgiasi šiandien 
Amerikoj lenkai. Ten, tėvynėj, lie
jasi kraujas, ten dega miestai ir 
kaimai, ten musu tėvai ir broliai 
tūkstančiais žūva kariaujančių ei
lėse, ten tūkstančiai našlių ir naš
laičių kenčia šaltį, badą ir skurdą, 
o čia, Amerikoj, lenkai rengia ba
lius. šoka ir geria, tartum džiau
giasi iš to, kad priešas terioja jų 
tėvynę...

"Gal būt ne vienam čionai šoki
nėjant valcus ir krakoviakus tuo 
pačiu laiku jo gimtinė grįčia šau
do liepsnos stulpais į dangų, arba 
gal jo broliui ar tėvui ant mūšio 
lauko vokiečio arba Maskolio dur
tuvas pramuša krutinę, o čia jo 
sūnūs ar brolis šokinėja sau prie 
linksmios muzikos, arba linksminas 
prie stiklo.
”O, jeigu visa tai pamatytų arba 
dasižinotų musų tėvai, musų moti
nos, musų broliai ir seseris, jie pra-

Komos tarnas
I I

VĖL LITERATIŠKAS 
BANDITIZMAS

Nelabai senai So. Bostono 
policija užklupo p. Geležinio 
bolinėj du vyru lošiant iš pi
nigų ir visus tenai esančius 
areštavo. Dabar tūlas be
gėdis. paslėpęs savo veidą 
po D. M. kauke, užpuola per 
”Vienybę Lietuvninkų” ant 
socijalistų ir nori plėšti ne
suteptą jų šlovę. Tik pa- 
siklausykit, kaip tas begė
dis meluoja:

"Lapkričio 26 d. buvo apvaikščio
jama. sulig Chicagos seimo nutari
mo. 'Lietuvos diena’. Tuo laiku, ka
da bažnyčioj ėjo pamaldos, bolinėj 
'draugužiai* lošė iš pinigų. Bet čia ‘ 
juos užtiko policija — suareštavo; 
apie 48 yp.; jų tarpe daugiausiai' 
buvo socijalistų. Suareštuotieji tu- ' 
rėjo užsimokėti po 5 doL, o bolinės ■ 
savininkas — $10.’’
Kas žodis — tai melas. Vi- j 

su pirmiausia yra melas ta
me, buk tuo laiku bažnyčioj. 
buvo pamaldos. Pamaldų 
bažnyčioj negalėjo būti, nes 
areštavimas prasidėjo tarp: 
9-tos ir 10-tos valandų nak- i 
ties. Melas yra ir tame, buk i 
bolinėj lošė „draugužiai,”! 
nes iš areštuotų vos trečia' 
dalis buvo lietuvių. Bet di- 
džiausis melas yra tame, kad 

i buk suimtųjų tarpe daugiau-Į 
■ šia buvo socijalistų. Mes 
•tyčia teiravomės ir pasiro
dė. kad nė vienas iš suimtųjų 
nėra socijalistas. Vis tai 
tamsus vyrukai, kurie nes
kaito jokių laikraščių, ne
priguli prie draugijų, bet 
trinasi po saliunus, po boli- 
nes, arba sustoję ant gatvių 
kampų kramto gumą. Jei
gu gi kalbėti apie jų persiti
krinimus, tai juos reikėtų 
priskirti prie katalikų ir 
tautininkų. Pats bolinės sa.!

I

bininkai 
tižią?

Toliaus ”D.B.” sako, kad 
musų nuomone darbinin
kams reikia savo valdžią iš
rinkti tik dėl to. kad laike' 
streikų ji jų nešaudytų.

Visai ne. Tokia valdžia 
būtinai reikalinga dėlto, kad; 
ji nesipriešintų socijalizavi- 
mui pramonės. Pakol tas 
neįvvks, darbininko būvis 
jokiu budu negali page
rėti.

„Darbininkų Balsui” ro
dosi, kad jei tik darbininkai 
lakysis vienybės, tai strei
kas jiems laimėti bus visai 
nesunku. Kiekvienas gi 
streiko laimėjimas yra jau 
darbininko būvio pagerini
mu. Ir va kame principialė 
industrijalistų klaida. Čia 
tai ir pasirodo, kad jie tebė
ra dar kūdikiais. Gauti porą 
centų daugiau, jiems rodosi 
jau dideliu laimėjimu ir dar
bininkų būvio pagerinimu. 
Jie visai užmiršta, kad pakol 
visa pramonė ir pirklyba 
randasi kapitalistų rankose, 
tai netik dviejų centų, bet ir 
dviejų dolerių iškovojimas 
darbininkams nėra ir negali 
būt jokiu laimėjimu. Darbi
ninkai nespės tuos du dole
rius atsiimti, kaip kapitali
stai pakels du doleriu ant 
pragyvenimo. Labai gali
mas daiktas, kad už 20 me
tų darbininkai bus iškovoję 
jau po $50.00 į sąvaitę, bet 
iš kitos pusės pragyvenimo 
daiktai taip bus brangus, 
kad už $50 darbininkas vos 
tik galės į sąvaitę prasimai
tinti.

Jeigu I. W. W. vadovai to 
negali suprasti, tai kaipgi 
kitaip juos pavadinti, jeigu ’ 
ne kūdikiais?

i

I

t

Rusai miestelin įėjo spa-! vininkas p. Geležinis visam 
i So. Bostonui yra žinomas 
taipgi kaipo uolus parapijo- 
nas ir karštas katalikas, 

.o ta-p ^*es nen01"i tuomi įžeisti 
nedėlios sulaukę ėjo ■ jo, nė katalikų, bet 
kad ir nebūtų mies-, konstatuojam tiktai faktą, 

kad parodžius visuomenei, 
-eit pamaldoms praside- į pajp "Vienybės Lietuvnin- 

tarpuaury j; bendradarbiai begėdiš- 
neišskiriant kai meluoja ir kaip tie lite- 

bažr.y- ratiški banditai plėšia ne- 
mo- patinkamų jiems pažvalgų 

T“°" ■ žmonių šlovę.

CHICAGINIAI „BEPAR- 
TYVIŠKIEJI” VIENYBĖS 

GRIOVĖJAI.
„Tol ąsočių vandenį neši, 

ąsa nutruks” — sako I
i

lyn, N. Y. Kada musų de
legatai sugrįžo nuo seimo, 
paaiškino jo nutarimus, mes 
visi juos priėmėm. Musų de
legatai Visuotiname seime 
buvo tautiečiai-katalikai- 
parapijonai. Pagrižę iš Sei
mo aiškino: nors ir triukš
mingas buvo Seimas, nors ir 
buvo peštynių, bet tas nieko. 
Liko viskas sutvarkyta, vis
kas išėjo gerai. Mes nieko 
nelaukę pradėjome rūpintis 
Seimo nutarimais. Bet 
nias nesnaudžia.

Kuomet mes buvome 
vienybėj, kuomet šiame 
kale mes visi išvien ėjome, 
tai lietuvių laikraščiai Ame
rikoje pradėjo piautis tarpe 
savęs. West Lynno lietuviai 
juos skaitydami, pradėjo ne- 
rymaut, pradėjo jau skirs
tytis. Kuomet pirma nuo 
delegatų priėmėm su džiau
gsmu Seimo nutarimus, tai 
dabar jau randasi tokių, ku
rie Seimo nutarimus nieki
na.

Todėl, mes, West Lynno 
Lietuvių Veikiantis Komite
tas, sekdami laikraščius ir 
matydami, kad tą triukšmą 
sukėlė tautininkų laikraš
čiai, tautininkų jnte!igenti- 

■ ja. Kad jie ir pas mus vieny
bę suardė, neduodami Vei
kiančiam Komitetui veikt. 
Mes nuo savęs ištariame 
grieštą papeikimą. Mes biau. 
rimės jų tokiais darbais.

, Mes jau matome, kad jie iš 
tų aukų nori pasidaryt sau 

i pelną, po prievarta lisdami 
į komitetus: kasierius ir ki

tokius. Kad Seime, visokių 
’ pažvalgų žmonės jų neišrin
ko, tai jie tveria kitokius 
fondus ir lieka jo kasieriais 
ir kitokiais komitetais. To- 
kis jus broliai tautininkai 
darbas parodo, kad jus iš tų 
aukų turite kokį nors pelną, 
kuomet mes norime, kad au
kos butų suvartotos vien tik 
šelpimui nuo karės nuken
tėjusių žmonių Lietuvoje.

Todėl, mes, West Lynno, 
Lietuvių Veikiantis Komite
tas. atsišaukiam ir į kitus A- 
merikos miestų lietuvius, 
kad laikytųsi Vsuotino Sei-j 
mo nutarimų ir. siųstų aukas 
Visuotino Seimo išrinktam 
kasieriui, o ne kokios ten 
partijos fondui. Dar kar
tą ištariame papeikimą jums 
vienybės ardytojai! -

West Lynno Lietuvių Vei
kiantis Komitetas:

Petras P. Lesburtas 
pirmininkas,

Vincas Vasiliauskas 
sekretorius,

Jurgis Putrius, 
kasierius.

t

i

vėl

visi 
rei-

numone. REZOLIUCIJA
Chicagos Draugijų Atstovų. 

„Mes, Chicagos Lietuvių 
Draugijų Atstovai, susirin-

skritai, prieš Lietuvos Šelpi
mo Fondo Komitetą ypatin
gai.”

Rezoliucija tapo vienbal
siai priimta.

P. M. Kaitis, pirminink.
P. Galskis, sekretorius.

Polemika 
ir Kritika

Kelintas savaičių atgal 
parašiau korespondenciją iš 
Gardner, Mass. į „Keleivį,” 
kurioje nupeikiau nekurtuos 
vietinius socijalistus už jų 
blogus darbus, kaip tai ka- 
ziravimas iš pinigų.

Bet štai 49 numery "Ke
leivio” tūlas socijalistas iš
vadino mane už tai mela- 
gium, ir užginčino, sako: 

i „iš socijalistų nėra čion to
kių, kurie tokiais darbais 

■ užsiimtų.”
Skaitant tą Socijalisto ko

respondenciją prisimena 
musų lietuvių sena patarlė: 

į „Vagie, kepurė dega,” ir 
vagis tuoj kapt už kepu- 

i rėš. Taip yra ir čionai, ka
tras jaučiasi esąs tokiu ko
kiu aš parašiau savo kores
pondencijoj, tai ir griebėsi, 
kaip tas vagis už kepurės... 
Primena Socijalistas man 
kokią ten Tėvynės Mylėtojų 
kuopą. Aš apie tokią kuo
pą visai savo koresponden
cijoj neminėjau, nes toji 
kuopa savo ekzistavimu ma
žai ką reiškia vietiniams so- 
cijalistams ir abelnai vi
siems. Mano buvo paminė
ta, kad čion yra „susitvėru
si” „gemblerių” kuopa, tas 
ir yra teisybė. Tėvynės M. 
kuopa man visai nebuvo 
mintyje: O kad čia yra
kazirninkų („gemblerių”) 
kuopa, ir nekurie socijalis
tai su jais kartu vakarais 
skiepuose lošia iš pinigų, tai 
tas yra šventa teisybė, ir tą 
Socijalistas negali užginčyk 
Negana ką paprasti LSS 89 
kuopos -nariai taip daro, bet 
ir vienas kuopos komiteto 
narys taip elgiasi. Pinigų 
neturėdamas tą vakarą net 
ir laikrodėlį pralošė. Vardą 
šį kartą jo nedėsiu, nes gar 
butų daug nesmagumo. Ne
žinau ar jie yra tikrais soci- 
jalistais pilnoj toj žodžio 
prasmėj, bet kad jų vardai 
figūruoja L.S.S. 89 kuopos 
knygose tai yra faktas. Gai
la, kad socijalistų vardą ne
šioja ir taip žemais darbais 
užsiima, net ir visa kuopa 
iš to yra pasipiktinus, ir 
tam visam turės padaryti 
kada nors galą.

Kad aiškiai supratus ka-* 
troj pusėj yra teisybė, ir be
reikalingai neleidus veltui 
laiką, ir ne aikvojus laikraš
ty vietos, aš įnešu štai kokį 
sumanvmą — aš prisiųsiu į 
„Keleivio” Red. $10.00, tą 
ir Socijalistas turi padaryti 
ir jeigu aš su liudininkais 
neprirodysiu, kad apie as
tuoni socijalistai prigulin- 
tie prie L.S.S. 89 kuopos lo
šė iš pinigų, tada žus mano 
$10.00 jūsų naudai. O jei 
prirodysiu —tada žus $10.00 
Socijalisto. Ar sutinkate, 
Socijaliste, ant to?

Jeigu to nepadarysi, liksi 
viešai melagium. grįžš Jums 
tie žodžiai, kuriuos ant ma
nęs ištariai.

Jeigu neprisiųsit $10.00 
”Kel.” red. užstato — ant jo
kių polemikų neatsiliepsiu.

V. Ivonaitis (šmėkla),
L.S.S. 89 kp. iždin.

Mes,West Lynno Lietuviai, 
kaip tik išgirdome, kad mu
sų tėvynė Lietuva karės ug
nyj, kad tenai likusieji musų kę Gruodžio 13,1914, Melda- 
broliai lietuviai yra didelia- žio svetainėj, 2242 W. 23-rd 
me pavojuj; mes jau tik pra- Place, išnešame sekamą re- 
sidėjus karei žinojom, kad zoliuciją:
Lietuvos žmoneliai, musų „Mes pilnai pripažįstame 
broliai, seseris ir tėvai, ken- visus Antrojo Visuotinojo 

t tės badą ir vargą laike ka- Amerikos Lietuvių Seimo 
nesenai buvo paskelbę, kad griauna vienybę ir kenkia rėš ir po karei. Mes tą nu

manėme ir sušaukėm vienas 
kitą, išrinkome ypatas, ku
rios vėliaus šaukė visuotinus 
susirinkimus, kuriuose liko
si išrinkta West Lynno Lie
tuvių Veikiantis Komitetas. 
Jo užduotim yra šaukt vi
suotini susirinkimai, rengt 
prakalbas Lietuvos Šelpimo pinigiškai ir 
apkalbėjimui ir rinkt aukas, remti tą Fondą, idant į jį 

__  __rašyta, Nors musų tarpe buvo viso- juodaugiausiai suplauktų 
Gerbiamas musu dainius1 kaip pereitą pavasari, ren- kių pažiūrų lietuvių, nors :

Rusijos caras Petras Didy- bendram darbui.
sis (Žiūrėk "Vien. Lietuv- Kaip žinoma, Chicagoj 
ninku" No. 45) .buvęs. ”di- daugiausia lietuvių, tenai 
džiausis revoliucijonierius.’’ daugiausia inteligentijos ir 

Turbut greit tie carber- daugiausia lietuviškų orga- 
niai paskelbs, kad ir dabar- nizacijų. Nuo 1911 m. ten 
tzr.iz Mikė yra! yra susitvėrusi Chicagos

• Draugijų Sąjunga, kurion į- 
! eina kelios dešimtis liet, dr-

i

Į 1
Ainis kruvinasai Mikė 
garsus revoliucijonierius.

LIETUVIŠKA KONSER- ' visokiu nakrainu Tan VATORIJA BOSTONE. : 'U 1S°--U - Jau

nutarimus ir tų nutarimu 
dvasioje jo Įsteigtąjį vieną 
bendrą bepartyvį Lietuvos 
šelpimo Fondą.

„Mes pripažįstame Visuo
tinojo Seimo išrinktąjį be- 
partvvio Lietuvos šelpimo 
Fondo komitetą ir pasižada
me visomis savo jiegomis 

materijališkai

i suplauktų | 
. r___ v r_____.................  r____ ________ _______ aukų sušelpimui nukentėju-'

giant 10 metines spaudos tarpe mus buvo tautiečių, šių nuo karės Lietuvos žmo-' 
atgavimo sukaktuves, ku- katalikų ir socijalistų, bet nių. 
rių apvaikščiojime buvo nu
tarusi dalyvauti ir Ch. Dr. 
Sąjunga. ”bepartyviškieji” 
tautininkai su klerikalais

_________________________  pakėlė riaušes sąjungos di- 
netik Bostono, bet ir plačios' rektorių susirinkime, kad 
jo apielinkės lietuviai. 'spaudos apvaikščiojimo iš-

Nuo savęs gi „Keleivio”, kilmėn nebūtų kviečiami so- 
redakcija busimai konservą- cijalistų kalbėtojai ir vėliau 
torijai gali linkėti tik kuo- Sąjungos direktorius^ savo 
dižiausio pasisekimo. laikraščiuose apšmeižė ir

i ir kompozitorius M. Petrau- 
jskas rašo „Keleivio” redak- 
; ei jai: ”Po Naujų Metų grį- 
, žtu Bostonan ir atidarau 
Lietuvišką konservatoriją.” 

Tikimės, kad šitą žinią su
' didžiausiu džiaugsmu sutiks

! buvo „Keleivije”

Caras perkrikštyjo savo 
Peterburgą Į Petrogra
dą, Šlisselburgą — j Oreso- 
vą ir abelnai veja viską lau
kan, kas tik vokiška. Bet 
jis, matomai, visai pamiršo, 
kad jo pati yra vokietė. Mes 
todėl patartam Gabriui, kad 
jis per savo informacijos

ku- katalikų ir socijalistų,
pas visus buvo viena ir ta 
pati mintis, t. y. kiek išga
lint stengtis ir nešt pagalbą 
nuo karės nukentėjusiems 
musų broliams Lietuvoje. 
Mes šiame momente paliko
me visokias partijas ir tiky
binius dalykus, o einame vi- ------- , ----------_ v .
si išvieno. Mes išrinkome jo vest agitaciią prieš Vi- Rusijos Mikalojų, o. rasit 
delegatus į Massachusetts suotinojo Seimo įsteigtąjį gautų ir jis tokį medalį, kaip 
apskričio draugijų Konfe- Lietuvos Šelpimo Fondą ap- Yčas. f

”Ir mes kartu kuoaštriau- 
siai pasmerkiame visą tą a- 
gitaciją iš šalies tūlų žmo
nių, kurie prisidengę patrio
tizmo kauke dėl sau žinomų 
tikslų, tariant dėl savo tuš
čios ambicijos ir garbės tro- . 
škimo, sistematiškai prade- biurą painformuotų apie tai

■
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KORESPONDENCIJOS lės nėra, tik sukrekėję ak- 
menĮs, o pačiam viršuj bal
tuoja sniegas. Jokių namų 
nė gyventojų nėra, tik kai 
kur vaikščioja pusnuogiai 
indijonai. Per šituos kalnus 
trūkis povaliai slinko. Čia 
tankiai stovi pastatyti ge
ležinkelio sargai apsiginkla
vę ir matosi daugelis darbi
ninkų, kurie verčia atitru
kusius akmenis žemyn nuo 
stačių kalnų. Visokių žvė
rių vaikščioja pulkai.

Vežė tris dienas ir naktis. 
Iš Chicagos išvažiavau lap
kričio 18. Buvo jau sniego 
ir šalta, bet tris dienas pa
važiavus liko visai šilta. Čia 
tikra vasara: žmonės mau
dosi jūrėse ir kituose ty
ruose vandenyse. Parkuo
se guli ant žolės bedarbių 
minios. Susirenka i "West- 
^ake Park’ą,” ir diskusuoja, 
kaip darbo gauti. Gražiai 
žaliuoja palmos, žydi viso
kios kvietkos ant lauko.

.Šitas miestas stovi tarpe 
didelių kalnų. Dieną labai 
šilta, o naktimis gana vėsu, 
kartais šalta. Darbai eina 
silpnai, bedarbių armija vai- 

! kščioja be darbo. Darbus 
pardavinėja agentai; žmo
nių pilni ofisai pas agentus 
prisikimšę ir sėdi ir miega 
agentų ofisuose.

F. Gražys.

CHICAGOS NAUJIENOS.
Jau buvo minėta "Kelei

vi j," kad Tėvynės Mylėtojų 
Draugija No. 1 ant Town of j 
Lake, paaukavo iš savo iždo j 
Liet. Šelpimo Fondan $50.00.!

Ši draugija yra pralenkusi 
veikime visas kitas draugi
jas šioj apylinkėj. Joje pri
guli daugiausia apsišvietę 
žmonės, ką liudija, jog "Ke
leivis” liko aprinktas orga
nu net 5 metams. Šįmet bal
suojant už organą tamsesni 
nariai negalėdami atsilai
kyti, norėjo riksmu apgalėti 
2 syk didesnę pusę balsuoto
ji

LOS ANGELES, CAL. 
Kelionės Įspūdžiai.

Važiuodamas iš Detroit’o 
Į Los Angeles, Cal., užsukau 
Chicagon. čia aplankiau 
visas Įdomesnes lietuvių Įs
taigas ir biznius. Geriausia 
man patiko ”Aušros” Drau
gijos knygynas, kuriame y- 
ra gana daug visokios pa
kraipos knygų ir gana šva
riai ir tvarkiai užlaikomas. 

' Knygynan pareina veik visi 
lietuviški laikraščiai iš viso 
pasaulio. Laikraščiai gerai 
prižiūrimi ir tvarkiai suka
binti, užtai "Aušros” valdy
ba verta pagyrimo.

Buvau nuėjęs Į "Naujie
nų” redakciją, mačiau vi
sus tris redaktorius. Sakė, 
kad "N .ujienos” gerai pla
tinasi ir stiprėja. Redakto- 

į riai skundžiasi, kad labai 
daug darbo, turį dirbt virš
laiki. Bendrovė žada grei- 

r tu laiku "Naujienas” padi- 
y dint iki 8 puslapių.

Eidams gatve iš redakci
jos pamačiau iškabą-su lie
tuvišku parašu: "Lietuviš
ka valgykla," apsidžiaugiau, 
manau, bus proga tautiškų 
barščių pasrėbti. Įeinu. At
sisėdau, prie staliuko priei
na tautietė ir sako: "Ką po
nuli pagamint?” "Tautiškų 
barščių.” sakau. Girdi, jau 
išsibaigė visi, kaip buvo 
Rymo-katalikų seimas, tai 
visus barščius išsrėbė. Sa- 

I kau, ima juos galas, — duok 
kitą kokį tautišką valgį. 
"Turiu kumpio su kopūs
tais” — sako tautietė. ”0 
ką daugiau turi?” "Kum
pio be kopūstų” — atsakė. 
"Na, o ką dar?" "Kopūstų 
su kumpiu.” "Ar jau vis
kas?”— klausiu nustebęs. 
Sako: "Virtų kopūstų su 
raky tu kumpiu,” tai duok, 
sakau, kumpio su tautiškais 
kopūstais. Ir taip, sakau, 
mudu daugiau pusę valan
dos šnekėjom, o tamtsa
man daugiau tautiškų vai-i 
gių vardų negalėjai pasa
kyt, kaip tik: "kumpio su 
kopūstais, kopūstų su kum
piu” ir vėl atbulai.

Turbut, Chicagos tautie
čiai labai mažai tautiškų 
valgių verdasi, kad virėjos 
taip menkai tautiškų valgių 
terminologiją tepažįsta. Ma
tyt, tautiečiai nesilaiko tau
tiškų nutarimų, kuriuos It 
tautiškų laikraštininkų Su
važiavimas buvo nutaręs 
1912 m. ir išrinkęs Dr. Šliu
pą, P. Sirvydą ir Kl. Jurge- 
lionį Į Terminologijos ko
misiją. Ši komisija, kaip 
sykis, užėjo Į šią valgyklą 
ir pasakė virėjai, kaip tau
tiškus valgius reikia vadin
ti, bet toji, matyt, tik kum
pi su kopūstais beatsimena, 
o gal būt, kad ir minėtoji ko
misija pati tiek terminų te
žinojo...

Pasisvečiavęs Chicagoje 
ir išsipirkęs "Santa Fe” sto- 
tyj už $59.00 bilietą, leidau
si Į Los Angeles, Cal. Iš 
Chicagos trūkis ėjo susto
damas vos tik po 5 minutas 
didesniuose miestuose. At
vykus Į Kansas City, čia 
stovėjome pusvalandį. Yra 
tai puiki ir labai didelė sto
tis pakelta ant stulpų, o 

' apačia eina trukiai. Iš čia 
jau važiavome stačiai į Los 
Angeles.

Ant rytojaus, kaip trūkis 
Įbėgo į Colorados augštuo- 
sius kalnus, tai sukiojosi ap
linkui ir po kalnais lindo. 
Šitie kalnai yra apaugę krū
mais, o ant viršaus stovi 
sniegas. Bet kaip Įvažia
vom į New Mexico ir Arizo- 
no kalnus, tai lenkai, (kurių 
daugybė važiavo) net rą
žančius nusiėmę meldėsi ir 
pradėjo visu balsu rėkti ir 
prašyt kunduktoriaus, kad 
juos leistų pėsčius eit, nes 
biją mirties. Čia akmenis 
ritasi baisus nuo aukštųjų 
kalnų. Šitie kalnai siekia 
debesius. Ant jų jokios žo-

Stasys Tautkus gyvenęs 
po No. 1635 So. Canal gat., 
rugsėjo mėnesyj išvažiavo, 
kaip jis buvo sakęs savo mo- 
terei, Į Gary, Ind. darbo jie- 
škoti ir iki šiol moteris ne
sulaukė nuo jo jokios žinios, 
nežinia kur butų dingęs.

Moteris liko su dviem 
mergaitėm be duonos. Kol 
gyveno vyras tai laikė 2 Įna
miu, tūlą Ant. Freilauską 
su luoša motere, bet vyrui 
prasišalinus F-kas rendos 
už kambarį nebemokėjo ir 
užtęsė per 3 mėnesius. Tau- 
tkienei pareikalavus rendos 
šokosi ir sumušė ją, nelai
mingai moteriškei išmušta 
akis. Apskųstas policijai 
F-kas prasišalino. Iki šiol 
F-ko luoša moteris gauda
vo iš miesto pašalpą, o dabar 
toji pašalpa bus išduodama 
iš "County Agent” Tautkie- 
nei. Freilkauskas nuolat el
getauja ir po lietuvių stu
bas ir surinkęs pinigus abu 
su motere prageria. Tokių 
nereikėtų šelpti.

Gruodžio 11 d. Emilija 
Jurgaitienė, 19-kos metų 
amžiaus, už girdymą savo 
vaikų degtine tapo nuteista 
vieniems metams kalėjimam 
Liudytoju buvo d-ras J. Ku
lys, kuris paliudyjo, kad bu
vęs pašauktas kaimynų prie 
vaikų ir atradęs apsvaigu
sius nuo degtinės, o motina 
per dieną nebuvusi namie. 
Tai geras pamokininmas lie- 

1 tuvėrns moterims už girdy- 
jmą mažų vaikų degtine ir 
į kitokiais svaigalais. Dau- 
Įgybė motinų netiktai pačios 
geria, bet dar ir mažus vai
kus girdo. A. Booben.

KENOSHA, MIS.
Lapkričio 29 d. suvienyto

mis jiegomis keturios lietu
vių draugijos: šv. Petro, šv. 
Benedikto, "Birutės” ir 
"Lietuvos Balso” — surengė 
prakalbas. Buvo manyta 
pakviesti kalbėtoju p. Gri
gaitį ir kitus iš Chicagos, 
bet katalikai nepanorėjo ir 
atsisakė duoti svetainę. Par- 
kviesta kalbėtojum Pr Gu
das ”Ka-ko” redaktorius.'

I

Reikėtų suprasti dėlko 
smuklininkai aukauja.

Gruodžio 5 d. Lietuvos Su-1
nu Draugijos susirinkime Jis kalbėdamas pasakoja 
pakėlus klausimą,. kad iš
rinkt Chicagos Dr-jų Sąjun
gos atstovi! susirinkiman 
delegatus, tautiečiai buvo Į- 
nešę štai kokį įnešimą: "Iš
rinkti vietoj 3 bent 8 atsto
vus, kad galėtų susirinkime 
viršyt socijalistus." Mat, 
kaip jie norėtų vadovauti, 
tik bėda, kad nabagai nebe
turi Įtekmės.

Laikraščiuose galima nuo
lat pastebėti, kad net ir ma
žutėse lietuvių kolonijose 
lietuviai tveria kooperacijų 
bendroves ir steigia krautu
ves, statosi liaudies namus 
vertės kelių dešimtų tūks
tančių. Bet ką gi musų 
Town of Lake lietuviai turi, 
kur gyventojų skaitlius sie
ką keliolika tūkstančių?(Ne 
tik Town of Lake, bet ir vi
sa Chicago su 70,000 lietu
vių negali pasigirt nė liau
dies namais, nė kooperaci
jos bendrovių krautuvėmis. 
Chicagos lietuviai turėtų im. 
ti veikime pavyzdi iš mažes
niųjų kolonijų, kadir: Ro- 
chesterio, Monttello, So. 
Bostono, Norvoodo ir k. 
Red.).

Laikas butų eiti laukan iš 
prišvinkusių smuklių salių 
ir veikti!

Šioj miesto dalyj, turbut, 
yra didesnis skaitlius tauti
škų dr-jų, negu kitose Chica
gos miesto dalyse, bet mažai 
jos visuomenės labui veikia.

Balių su išlaimėjimais čia 
rengiama apie 5 kas savaitė. 
Smuklininkai baliams yra 
labai prielankus ir jie nuo
lat aukauja balių išlaimėji- 
mams tai grafofoną, tai 
"ožį,” tai penktdolirinę. O 
musų lietuviai taip pripra
tę prie tu smuklinių girtų 
)alių, kad tik ir vaikščioja 
iš vienos smuklinės salės į 
kitą.

daug nesąmonių šokinėda
mas nuo vieno dalyko prie 
kito. Pradėjo nuo išsivys
tymo žmogaus, bet ėmė pa
sakot apie "karus,” vestu
ves, girtybę ir vis šaukė 
"karus” iškėlė, ”karus” pa
kėlė, naudingas "karas !’* 
Žmonės klausėsi ir juokėsi. 
Ką reiškia "karas” — nie
kas nežinojo. Toliau pasa
kė, kad prieš "karą buvo 
žmonių tirštai, o po karo 
liko skystai.” Pasakojo a- 
pie kunigų rūpestingumą 
Lietuvoje, kad jie jau sutai
sę "komitetus, kurie šelps 
nukentėjusius nuo karo.”

Antru sykiu išėjo p. Pr. 
Gudas kalbėti, iš ko kįla 
"karas" ir kaip išsivystė ti
kėjimas pas katalikus, 
staiga susigriebė, kad 
ta pasakė — nuvertė 
"mahametonų.”

Norėta iš publikos 
klausti ką reiškia tie 
rai,” bet kalbėtojas spruko 
už kulisų pabaigęs savo kal
bą, kaip zuikis i mišką. Jo 
vieton išėjo ex-socijalistas 
H. Labanauskas. Tas pasa
kė, kad rengiant prakalbas 
atsirado partyviškumas, 
mes neturime šiame laike 
žiūrėti į partijas, o šelpti 
Lietuvą. Kodėl buvęs soci
jalistas, H. Labanauskas, 
plakasi prie katalikų? Juk 
jis su kuopa da neužbaigė 
reikalų?

Pirma pranešta, kad au
kų surinkta $30.26. vėliau, 
kad 36.00, vienok išėjės pir
mininkas pasakė, kad $37.- 
35 su ižanga i svetainę, mat, 
buvo imama 5c. už Įnėjimą. |

Buvo da ir deklamacijų, iš i 
kurių nusisekusia galima 
pavadinti A. Kaminskienės 
"Lietuvos vargai." Kitos

bet 
ne 
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v uz- 
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CAMBRIDGE, MASS. I

"Patamsio Galybė" scenoje. .- . -
garsino, kad Europos karei- 

LSS 71 kp. nariai gruo- viams karo lauke esantiems, 
džio 12 d. vaidino L. Tolsto- čeverykų dirbtuvės gavę di- 
jaus 5 aktų, 7 atidengimų j delius užsakymus.
dramą. Dabar gi pasirodė, kad tik

Daug triūso ir pasišventi- 500,00 porų čeverykų teuž- 
mo padėjo rengėjai rengda- , sakyta ir tuos jau baigia dir- 
miesi prie šio vaidinimo. Lo-Į bti.
Šimas galima pavadinti pil-j .Tuom tarpu bedarbė vis 
nai nusisekusiu. Veikalas;didinasi, 
yra giliai Įspūdingas, pilnas 
sujudinančių Įspūdžių. Ja
me stambiais bruožais cha
rakterizuojama tamsi kai
miečio dvasia. Rodos, taip 
ir matai gyvenime tamsos 
šešėlius draug su Giltine- 
Mirčia slankiojančius ir sle
giančius tamsoje visą tam
siosios liaudies kūną.

Vaidintojai vietomis lošė 
labai gerai; jie tiesiai gyve
no. Išrodė, tartum, paties 
gyvenimo vaizdinamą dra
mą matytume prieš akis.

Pažymėtini: Antanienė, j
sena kaimietė (P. M. Babe
lienė), labai gerai atvaizdi
no senos pletkininkės-suva- 
džiotojos rolę, tokių raganė- j 
škai klastingų typų sodžiaus 
gyvenime mes nuolat sutin-; 
kame. Gerai sulošė liguisto 
senio Petro rolę J. J. Zuba-į 
vėčius, ypač užnuodytas sa-į 
vo skausmus ir dusuli jis ge-1 
rai atvaizdino. Mykolas ‘ 
(J. Kairaitis), turi artistiš-; 
kus gabumus ir yra gana, 
tragediškas, tik jo mimika! 
mažai teišdirbta. Petrienė 
-Agota (F. Bertulienė), tai
pgi atliko savo rolę gerai. 
Alena — 16 metų mergaitė 
(O. Babilienė) sulošė itin 
gerai. Ypatingos domos 
užsitarnavo Onytė (O. Tu- 
rauskiutė), 12 metų mergai
tė. Ji pirmą syk scenoje, bet 
pasirodė busianti gabi lošė
ja, jai rolė buvo atsakanti ir 
sulošė labai gerai. Antanas, 
Mykolo tėvas, senas kaimie
tis (A. Levinskas), labai bu
vo typiškas senis, ypač gerai 
pritaikintas grimas jam ti
ko. Morta, Petro sesuo (K. 
G.), kaimynės (Banevičiū
tė ir Gerulskaitė), taipgi ir 
Marė Gavėniutė (Levickiu- 
tė) — lošė vidutiniškai.

Drabužiai ir grimas pri
taikintas neblogiausia. Ver
timas taip-pat gana geras, 
per tai nors vaizdinama vei
kale ir rusų kaimiečių gy
venimas, bet tas buvo ma
žai nuomanu; išrodė tartum 
viskas dėtųsi Lietuvos kai
me.

Iš visų scenų gal kiek dau
giau netobulumų buvo liau
dies scenoje, pačioje pabai
goje, kame laike vestuvių 
pokylio, Mykolui prisipaži
nus prie savo nedorybių, tu
rėjo kilti visuotina tarpe ve- 
stuvninkų suirutė, visi turė
jo būti atsitikimu sujudinti, 
čia-gi to nebuvo. Tūli arti
stai neparodė mažiausio su
sijudinimo, sėdėjo, kaip mie
guisti vaikai. Žemsargis pa- 
vyzdin: čia pat dalyvauda
mas turėjo būti atsitikimu 
nugąsdintas, bet to neparo
dė ; kiek sykių žodį tarė, tiek 
sykių stojosi ir vėl gėdosi.

Vieno esant teatre buvo 
gaila, tai to, kad teatran te- 
atsilankė pusė salės publi
kos. Kas tai galėjo būti? 
Išgarsinta buvo gerai, visi 
žinojo, kad veikalas svarbus. 
Ar tai tik ne bedarbės žmo
nės varginami pradėjo tau
pyti skatiką? Tečiau iš ant
ros pusės žiūrint išrodo ant
raip. Einant gatve pro smu
kles ir bolinės, tą pati vaka
rą buvo matyt lietuvius bū
riais prie baro stovinčius.

Kai menkos vertės vaidi
nimų žiūrėti, tai tankiausia 
ietuviai tukstantimis atsi-I 
anko teatran, bet tokių vei

kalų, kuriuose gal ne vienas 
save pamatytų ir pasimokin
tų, žmonės neateina žiūrėti.

Taip, tamsos galybė tebe
laiko mus savo naguose ir 
slegia... kruvinai slegia...

Reporteris.

su- 
as- 
sa-

MONTELLO, MASS. 
Abelni bruožai.

Čia lietuviška kolonija 
sideda iš 3500 lietuviškų 
menų. Daug iš jų turi
vas stubas. Tarpe jų susi
pratimas pakilęs ant viduti
niško laipsnio. _ Pažanges
nieji lietuviai Įsisteigę L. L. 
namą, kuris lėšavo apie 30 
tūkstančių dolerių; dabar 
tame name Įsteigė knygyną 
ir t. t. Nors katalikai toms 
Įstaigoms, kaip ir kitiems 
progresyviškiems užmany
mams priešinos ir priešinas, 
kiek tik Įmanydami. Vadi
nas, kunigų aklus Įsakymus 
pildo, bet jų kenksmas eina 
vėjais; mat, čia jų Įtekmė 
nupuolus. O draugijų ir 
kuopų bei ratelių, Įvairių 
rųšių, priskaitoma net apie 
16. Dauguma yra naudin
gų, o kitos visai Le jokių ti
kslų, kaip tai: "Vyčių," bei ; 
"Jaunimo Kliubas." Ten 
susispietę žilom galvom sen
berniai ir jie stengiasi jau
nuomenę atkalbinti, kad ši 
neitų Į pirmeiviškų draugi
jų ir kuopų surengtus pasi
linksminimus ir 1.1. Bet to
kio "jaunimo" gana mažas 
abazėlis, ir, turbut, jis pra
nyks, o didžiuma yra apsi
švietusių ir skaito daug lai
kraščių. Štai čia pažymėsiu 
kiek pas agentus ateina lai- 

[kraščių: "Keleivio" 251 eg., 
"Laisvės" 143, taip-gi iš ti
krų šaltinių sužinojau, kad 
"Kel.” ir "Laisv.” turi po 
du syk tiek prenumeratorių. 
"Kovos" išviso apie 250 egz., 
"Naujienų" kasdieną ateina 
po 44. "Šakės" 80, "Ameri
kos Liet." 20, "Ateities” 52, 
"Vienybės Liet." 20, "Ka- 
ko" 58, "Lietuvos” 28. Taip 
jau "Vyčių" dainininkas W. 
Y. ir "Draugo” turi apie 
10 egz. Tad išviso pareina 
955 egz., bet daugiaus yra 
užsiprenumeravusių. Yra 
ir visai neskaitančių laikra
ščių. Tie žemosios rūšies 
sutvėrimai smuklėse bonkas 
skaito po šešias už kvoterĮ 
ir tveria virš minėtus "kliu- 
bus.” Turkų Vižerius.

PHILADELPHIA, PA.
i Lietuviams gera proga Es- 
j peranto kalbos pasimokyt.

Musų miesto lietuviams, 
trokštantiems pasimokyti 
tarptautinės Esperanto kal
bos, dabar pasitaiko gera 
proga, nes vietinė esperan- 
tistų draugija 4 d. gruodžio 
atidarė kursus ir mokina 
dykai. Mokykla randasi 
Stephen Girard Building’e 
(12-th st, žemiau Market 
st.). Mokins syki sąvaitėje.

Norintieji mokytis, pirma 
turi kreipties pas direktorių 
p. Jonės, 1812 Jefferson st.

Lekcijos aiškinama ang
lų kalboje, bet lietuviams, 
kurie nemoka anglų kalbos, 
yra i pagalbą lietuvys, tos 
pat esperantistų draugijos 
narys.

Esperanto kalba tai nėra 
kokios nors tautos kalba, 
bet stačiai dirbtinė kalba su
taisyta kaipo Įrankis tarp
tautiniam žmonių susine- 
šimui, ir nėra abejonės, kad 
greitoj ateitije ją priims vi
sa žmonija.

Žmonijąmyljs.

LAWRENCE, MASS. 
"Nihilistai” scenoje." 

Gruodžio 5 d. L. S. S.
kp. nariai sulošė "Nihilis
tus,”City HalJ salėje. Veika
las nemažas; trijuose aktuo
se, šešiuose perstatymuose. 
Kai kurie aktoriai atliko sa
vo roles tikrai artistiškai, 
bet ir visi neblogiausia. 
Žmonių atsilankė suvirš 2 
šimtų. Visi ramiai užsilai- 

jkė ir liko užganėdinti. Bu- 
. tų atsilankę daugiaus pub
likos, bet priežastis — dide- 

i ’ė bedarbė, nes žmonių dau- 
____ ’giau nedirba, negu dirba, 

deklamatorės išėję ant pa-1 įmokėjus visas išlaidas ti-
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____ ____ c grindų tik branzalietus ant i kimasi, kad bus ir pelno. 
Draugijų narys, rankų parodė. K. B. Teisybės Mylėtojas.

I MARLBORO, MASS.
Kapitalistų laikraščiai pa

Šiemet balsuojant, už pa
naikinimą svaigalų buvo 382 
balsais daugiau, negu per
nai. S. A. S.

OAK CREEK, COLO. 
Angliakasių streikas pra

laimėtas.
Angliakasių streikas, tiek 

prikankinęs darbininkus ir 
paėmęs daugybę aukų, jau 
užsibaigė. JĮ laimėjo kapi
talistai. Tasai streikas va
kariniame distrikte tęsėsi 
nuo 1910 m., o visoje valsti
joje 14 mėnesių.

Prikentėję ir suvargę dar
bininkai nevisi streikui pasi
baigus tegavo darbo. Kurie 
stipriau gynė savo ir savo 
draugų reikalus liko darban 
nepriimti. ,

Federališka armija da te- 
besergsti atkišę durtuvus Į 
darbininkus ir nežinia kaip 

I greit pasitrauks, 
j Šiandie net ir karšti senu- 
ijų partijų šalininkai prisi
pažįsta padarę klaidą kvies- 

1 darni balsuoti visus unijis- 
■ tus už razbaininkų gaują — 
Į demokratus.

Bet po čėsui, sako ir žydo 
vaikas protingas. Lai tas 
bus pamoka viso pasaulio 
darbininkams, jog kapitalis
tiška valdžia niekad o nie
kad nežiūri teisybės.

Tėmiju atidžiai Į tą "juo
dą kamštį,” kurį kapitalistų 
šaika subudavojo darbinin
kams Coloradoj ir vėliau, 
kai bus atimtas "relifas” 
pranešiu visuomenei.

K. Paznokas.

i
i

Iš DETROITO PADAN
GĖS.

Margumynai
Lapkričio 8 d. L. S. S. 157 

; kp. turėjo savo susirinkimą, 
svarstė apie Sąjungos susi
važiavimą. Nutarė nesiųsti 
delegatų, o tik parašyti pas
veikinantį laišką. Tarp kit
ko, vienas narys padarė Įne
šimą, kad reikia kaip nors 

Į užkirsti kelią Gabriui rinki- 
' me aukų, arba šiaip nors su
lošti kokį juokingą monolo
gą, bet nekurie nariai pra
dėjo visa gerkle protestuoti, 
kam, girdi, reikia įžeisti nie
kam nekaltą žmogų.

Na, vyručiai, bene pradė- 
I site jam tik rinkti ir aukų, 
I kišeniniam biurui.

į: įc sį:

j Tūlas laisvamanis K. B.i 
vis juokdavosi iš tikinčiųjų 

j žmonių, kam jie pėtnyčiomis 
■ pasnikauja ir krikštija sa- i 
vo vaikus. Bet dabar, kada į 
apsivedė tai pradėjo pakuta-. 
voti už savo nuodėmes. Ka
da pirmiaus iš pasninkų juo
kdavosi, tai dabar kožną pė- - -. - __

i tnyčią pasninkauja, nieko kuopos, L. U. K. ir L. D. K. 
daugiau nevalgydamas, kaip G. prakalbos ir užkviesta 
tik po vieną silkę ir serdinkų kai bėtojas drg.^ J. Suk>’S,^bet 
keletą. , r?"-/'

Mat moteris, taip liepia neatsilanke. 
maitinties. Dabar tam pa
čiam L.______ 1— ___

i davė sūnelį. Na, ir nabagas: 
Į galvojo ką čia padarius su 
: tuo vaikeliu, krikštyti, ar ne. ....
Ant galo nusprendė pakrik- komitetas iš šių asmenų:

Kas miras rašoma.
Providence susitvėrė aukų 

rinkimo komitetas. Buvo su
rengtos trijų dr-jų L. S. S.

' dėlei nežinomų priežasčių 
. Publikos susi- 

rinko daug ir labai Įsižeidė, 
laisvamaniui Dievas kiti rengėjus iškoliojo. .

Nebesulaukus kalbėtojo 
j atidaryta susirinkimas ir 
, tapo išrinkta aukų rinkimo

styti. Ir 29 d. lapkričio nu- Pirmininku 
vežė pas Romos agentą i-lXT. . J- Bendoraitis,

j M. Griškevičienė,
Turtų sekretorium —

J. Dvareckas, 
Protokolų sekretorium — 

A. Savičiunas ir 
Iždininku —

M. D. šidlevičius, 
kuris bus po kaucija. Beto 
išrinkta 3 iždo globėjai ir 6 
aukų rinkikai, kurie vaikš
čios po stubas.

Neatvykus kalbėtojui ir 
tamsuoliams neišaiškinus 
aukų reikalingumo, nors

dant tas parūkytų kodylo Vice-pirmininku — 
dūmais, tam vaikeliui protą.

Tai tau ir laisvamanybė, 
dėlei ”meilužės” išsižada vi
ską ir virsta kataliku.* * *

Lapkričio 26 d. buvo dide
lės prakalbos, surengtos sep
tinių Detroito draugijų pa
minėjimui 10-ties metų at
gavimo spaudos. Kalbėto- 
jum buvo drg. P. Grigaitis iš 
Chicagos.

Tą patį vakarą, susirinko 
abiejų L. S. S. kuopų nariai,' 
ir norėjo, kad juos drg. Parinkta aukos, bet pasekmės 
Grigaitis galutinai suvestų į' menkos, tesurinkta $1.90. 
vienybę, prie bendro veiki-j Tamsesnieji tautiečiai ir 
mo. Bet kur tau, vieni; katalikai begėdiškai prikai- 
pradėjo kaltinti tuos, kiti ■ šiojo, buk socijalistai renką 

tuos pinigus savo naudai.
x A. Savičiunas.

Nors

tuos. Ir nors drg. Grigaitis 
labai norėjo visus sutaikin
ti, bet pasiliko be pasekmių.

♦ ♦ ♦

Lapkričio 28 d. L. S. S. 
157 kp. parengė šokius ir te
atrą, buvo perstatytas ”Eks_i 
proprijatorius.” Lošėjai at
liko savo roles visai prastai, 
išskyrus drg. V. šimkevičių, 
kuris lošė pusėtinai gerai. 
Kuopai liks pelno apie $30.

♦ ♦ ♦

Septynios Detroito drau
gijos suvienytomis spėkomis 
rengia dideles prakalbas, dė
lei Lietuvos Šelpimo Fondo, 
kurį Įsteigė Visuotinas A- 
merikos Lietuvių Seimas, 
Brooklyn’e, N. Y.

Kalbėtojum bus drg. K. 
Gugis iš Chicagos. Tas pra
kalbas rengia šios draugi
jos: L. S. S. 157 kp., šv. Jur
gio, šv. Juozapo, šv. Antano, 
Lietuvių Piliečiu Kliubas, I 
D. L. K. Keistučio ir I. W. W. j 
Prakalbos įvyks Gruodžio ■ 
20 d. svetainėje, vadinamoj ' 
"Dom Polski," ant Forestl 
avenue, tarpe Chene ir Du-! 
bois gatvių. Pradžia 2 vai 
po pietų.

Lietuviai, malonėkit atsi- 
lankyte Į šias prakalbas.

Belaisvis.

Wilkes-Barre, Pa.
pas mus yra 2 kuopos L.S.S., 
bet veikimo jų veik visai ne
simato, išskiriant buvusius 
teismus. Yra taipgi susitvė
rus teatrališka kuopa iš lai
svesnių vyrų, vardu D. L. K. 
K., vienok vieni vaidinti ne
gali, nes kuopon nepriguli 
merginų. Priežastis neprigu- 
lėjimo prie kuopos merginų 
yra kaltė kuopos viršininkų, 
už neatsakantį vedimą tvar
kos kuopoj. Dirva čia vei
kimui, kaip socijalistams, 
taip ir Teatrališkai kuopai 
yra plati, tik reikia pametus 
ypatiškumus darbuoties.

Slapukas.
Jersey City, N. J.— čia 

buvo bažnyčios pašventini
mas. žinoma, pašventini- 

1 mas bažnyčios tai paprastas 
■dalykas, tik juokinga buvo 
'tas, kad paroda ketino eit 
nuo bažnyčios prie vyskupo 

i padėjėjo namų, o nuėjo prie 
'saliuno. Mat, saliuno savi
ninkas yra parapijos galva, 
tat ir nusivedė procesiją sa
vo biznį parodyt. Nuo baž
nyčios — prie saliuno! Ar 
nepuiku ? Parapijonas.
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Pasikalbėjimas
Maikio su Tėvu

raščių skaityt. Bet argi tai 
blogas daiktas, tėve? 
kuo daugiau žmonės 
tys, tuo greičiau jie 
švies. O jei apsišvietę 
nės nesiduos kunigams klai- 
dint. tai iš to galima tik pa
sidžiaugt. Tečiaus. nema
nyk. tėve, kad tuomi aš no
riu užsistot už Rusijos carą. 
Visai ne. Jis degtinę panai
kino ne dėlto, kad pagerinus 
žmonių būvį, bet vien dėl to. 
kad bijojo, kad prisigėrę jo

‘ ’’ ji

Juk 
skai- 
apsi- 
žmo-

kareiviai nepakeltų prieš 
maišto.

— Tai tu. Maike. eini 
džermaną ?

— Aš. tėve, nesu toks nai- 
viškas, kaip jus, vyčiai. Aš 
neinu nė už vieną, nė už ki
tą. nes mano "ėjimas” nega
li turėt jokios reikšmės. Jei
gu nuo mano valios karės 
pasekmė prigulėtų, tai aš. 
tėve, pasakyčiau: tegul pra
smenga su savo valdžiomis 
ir caras ir kaizeris, o jų vie
toj tegul Įvyksta laisva žmo
nių republika!

už

Didžiausis
Kareivis

— Urrra! Maike.
— Ko taip šūkauji, tėve?
— Linksmos naujienos, 

vaike.
— Kas per linksmybės, 

juk šiandien ne Velykos.
— Aš, vaike, ir nesakau, 

kad šiandien Velykos, ale 
džermanas sumušė ruski... 
Urra!...

— Tėve, ar tik tu nebuvai 
kur-nors lietuviškose krikš
tynose?

— Kodėl, vaike, ar aš tau 
išrodau girtas

— Neišrodai girtas, 
labai keistai elgiesi.

— Kodėl keistai?
— Juk nelabai senai 

rengeisi su savo vyčiais 
žiuot Rusijon už carą 
riaut, o dabar 
kad vokietes sumušė 
Tas nepaprasta, tėve.

— Jes, Maike, lietuviškas 
musų vaiskas buvo jau šob- 
lias išgalandęs ir rengėsi 
traukti ant vainos, kad rus- 
kiui pamačvt; aš pats buvau 
pasiryžęs padėti savo galvą 
už Rusijos Mikalojų, ale da
bar nė aš to nedarysiu, nė 
mano vaiskas.

— Kodėl? Juk tu, tėve, 
anąsyk man sakei, kad pri
sirašei prie "bepartyviškos 
tautininkų partijos.” o ta 
partija ir dabar da guldo sa
vo galvą už Rusijos carą.

— Meluoji. Maike.
— O ar tu. tėve, neskaitei 

"Vienybės Lietuvninkų,” 
kur Sirvydas prirodinėja, 
kad lietuviams šimtą sykių 
geriau būti po batiuškos ca
ro valdžia, negu po kultūriš
ka Vokietija?

— Tas teisybė, vaike. Mes, 
tautiečiai, kaipo rimti vyrai, 
revoliucijos su jumis kelti 
negalim nė prieš carą. nė 
prieš kitą valdžią. Revoliu
cijas kelti ir vaikščiojant 
strytais su raudona vėliava 
šukaut "šalin valdžia," 
tai piemenų darbas, vaike. 
Tokias riaušes mėgsta da
ryt ir socijalistai. Prieš to
kias kvailystes kovodami 
mes. tautiečiai ir kunigai, 
visuomet laikėm priešingą išperka, 
pusę, vadinas, stovėjom už ‘ ”
carą. Bet dabar, kada ca
ras padarė tokią kiaulystę, 
mes nebegalim jį ginti.

— Kokią kiaulystę?
— Kam dar klausi, juk tu 

žinai.
— Ar kad be reikalo pra

dėjo karę?
— Ne, vaike, karė reika

linga, ba žmonių perdaug 
jau priviso. O kitas daly
kas, tai per karę tautos gar
bė pakįla. Va,*. paimkim,
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Austrija ir 
Serbija.

1

I

PAVEIKSLĖLIS Iš KARĖS JAPONŲ SU VOKIEČIAIS

Photos copyrigrht. 1914. by American Press Associatiozi.

Pirmutinis paveikslas sunkiosios japonų artilerijos, kuri sudaužė Chinuose vokiečių 
tvirtovę Tsing-Tao.

Ir pykta ir gėda Austrijai, 
kad ji negali įveikti 13 sykių 
mažesnės už save Serbijos.

Ir ištiesų reikia stebėtie iš 
tos mažutėlės tautelės nar
sumo. Kuomet didelė Rusi
ja negali išvaryti iš savo 
rubėžių saujos vokiečių, ma
žutė Serbija sumuša ir iš
varo jau trečią Austrijos už- 

: užpuolimo armiją.
Ypač stebėtis reika iš pa- 

! skutinės serbų pergalės. Jau 
du syk austrai buvo įsiveržę 

i Serbijon, bet ant tų pėdų 
jie buvo ir vieną ir kitą syk 
sumušti. Trečią sykį skai
tlinga austrų armija užplū
do nedidelę Serbiją, paėmė 
Bielgradą ir kas kart briovė- 
si vis gilyn ir gilyn. Serbai 

'traukėsi atgal. Rodėsi, kad 
dabar mažutė Serbija jau 
žus. Bielgrado puolimo die
noje pripuolė Austrijos ka
raliaus gimimo diena, todėl 
austrų feldmaršalas Potio- 

Į rėk, paėmęs Bielgradą, mu
šė savo karaliui sekančią te- 

ilegramą: "Jūsų Didybės gi
mimo dienoje laikau sau už 

į garbę atnešti prie Jūsų ko
jų Bielgradą. Lai bus gar- 

; bė Austrijos valdonui ir jo 
: ištikimai kariumenei!” Prie 
to da Austrijos feldmarša
las sakė, kad serbai jau vi
siškai sumušti ir kad už tri
jų savaičių jie, austrai, bu
sią jau Niše, kur dabar ran
dasi perkelta Serbijos val
džia ir sostinė.

Nudžiugęs Austrijos ka
ralius apdovanojo savo fel
dmaršalą brangiais meda
liais ir kryžiais, o žmonėms 
paskelbta, kad Serbija jau 
užkariauta. Sarajevo tvir
tovės komendantas genero
las Haal paskirta Bielgrado 
gubernatorium ir išsiųsta 
jau užimti savo vietą.

Bet štai, kuomet Austrija 
rašė Serbijai testamentą, 
pribūva ant mūšio lauko se
nukas Serbijos karalius ir 
karštais žodžiais atsišaukia 
į savo kariumenę: "Karei
viai, Serbijos didvyriai! Se
nas Serbijos karalius atva
žiavo ant mūšio lauko, kad 
sykiu su jumis numirti už 
Serbiją. Bet pirma negu 
mirsim, išvykim iš savo tė
vynės priešą!”

Tuo jaus įsakyta pradėti 
abelnas užpuolimas ir serbai ' 
parodė tiek narsumo, taip 
smarkiai pradėjo priešą ata
kuoti, kad skaitlinga Austri
jos armija likos išblaškyta 
ir pradėjo bėgti, palikdama 
daugybę kanuolių, amunici
jos ir kitokių karės įtaisų. Į 
kelias dienas austrai likos 
iš Serbijos visiškai išmušti < 
ir gen. Haal, kuris buvo at
važiavęs Bielgradan užimti 
gubernatoriaus vietą, turė
jo bėgti, kad nepakliuvus ne
laisvėn.

Austrijos patriotiškoji 
spauda, kaip pirma šukavo 
už savo karvedžio garbę 
ura, taip dabar spiaudo į jį 
kuopikčiausiais žodžiais ir 
reikalauja, kad jis tuojaus 
butų atšauktas.

Išvijus visus austrus iš 
Serbijos ribų, 15 d. gruodžio 
serbų kariumenė su savo ka
ralium priešakyje įnėjo Biel-y 
grado miestan 11 vai. iš ry
to su didžiausia iškilme.

Lietuviai žino ką nors a- 
pie generolą Suvorovą, apie 
amerikonų admirolą Dewey 
ir daugeli kitų karės vado
vų. Kaip tūli lietuviai gar
bina savo Vytautą ir Gedi
miną. taip daugelis kitų tau
tų žmonių garbina savuo
sius karvedžius. Ne tik su-

kad ir Japoną — kas butų 
žinojęs, kad yra ant svieto 
tokia šalis, jeigu japonas ne
būtų vajavojęs su čainu. su 
ruskiu. o dabar vėl su džer- 
manu? Dabargi risi žino 
apie japono mandrybę ir 
net Amerika pradeda jo bi- 0 ir maži vaikai žino
jotis. Taigi vaina yra geras j^ vardus ir darbus. Įvai- 
ir reikalingas kiekvienai U....... • L-j ?•

■ tautai daiktas ir todėl mes. įstatyti dideli 
kaipo rimti tautiečiai, nega
lim sakyt, kad vaina yra 
kvailystė.

— Tai už ką gi jus ant 
savo caro taip supykot, tė
ve?

— O kam jis padarė tokią 
kvailystę.

— Kokią kvailystę?
— Kam jis panaikino mo

nopolius, vaike.
— Klysti, seni. Degtinės 

panaikinimas yra geras dai
ktas.

— Vaike, tu su manim ne
siginčyk, ba vistiek 
nesukritikuosi, 
ir blaivininkai, buvom 
šaukę ekstra 
vienbalsiai 
kad dabar 
simoka jau 
nai nėra ko išsigert. Vien
balsiai priėmėm vyčių or
ganizatoriaus rezoliuciją, 
kad lietuviškas vaiskas turi 
stot dabar už Vokietiją, ba 
tenai yra gero bavareko 
alaus ir šnapsas pigus. To
dėl. vaike, šiandien man net 
akįse nušvito, kada perskai
čiau angelckoj gazietoj. kad 
prūsas ruski nuvajevojo.

— O ar jūsų konstitucijoj 
nepasakyta, tėve, kad su 
svaiginančiais gėrimais rei
kia kovoti?

— Jes, vaike, toks punk
tas musų konstitucijoj Įdė
tas, ale matai kovoti tai ne
reiškia da panaikinti. Mes 
atrandam, kad panaikini
mas monopolių atneš labai 
daug blogo. "Draugas” 
jau aiškiai prirodė, kad 
Amerikoj taip daug be
dieviškų raštų pririšo dėlto, 
kad žmonės čia turi daugiau 
pinigų ir greitai tuos raštus

. Lietuvoj gi ligšiol 
bedievybė negalėjo išsipla- 
tint, ba žmonės tenai negalė
jo nusipirkti šliuptamiškų 
raštų. Bet dabar aš duodu 
savo galvą nukirst, kad už 
poros metų ir tenai priris 
šliuptarnių, ba nebus mono
polių, žmonės neturės kur 
pinigų išleist ir greičiau ga
lės užsirašyt bedievišką lai
kraštį.

— Iš dalies tu, tėve, turi 
tiesą. Išnykus degtinei,1 pavartojime, 
žmonės galės daugiau laik- toks skystimas,
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manęs 
Mes. vyčiai 

su- 
mitingą ir 

visi nutarėm, 
Rusiją neuž- 

remti, ba te-

alkoholį panašus, susidedan
tis iš žinomo skaitliaus ato
mų karbono, vandendario 
ir oksigeno (C2 H5) 20. 
Morton buvo tiek pasišven
tęs, kad pirmiausiai pats 
kvėpavo etheru ir apmirė, 
nežinodamas, ar beatsigaus. į 
Kaip matote, jis buvo paš-i 
ventęs savo gyvastį žmonių 
labui. Tiesa, pasekmingas 
išradimas leido jį dar atsi
gaut, bet darbas buvo varo-

* mas ir toliau, ir vos 48 me
tus turėdamas, daktaras 
Morton turėjo užbaigti savo' 
gyvenimą po sunkaus darbo 

i ant mokslo dirvos, — žmoni
jos labui. Jo ištirtoji anes
tezija yra vartojama visoj 
pasaulėj su geriausiom pa
sekmėm. Ligonis nebijo dau
giau operacijos, nes žino, 
kad nejaus mažiausio skaus
mo. Etheras pertraukia 

| nervų susinešimą su jų cen- ■ 
Aru (galvos smegenimis), 
į gyvas žmogus guli kaip ne-j 
Igyvas ir nejaučia, nejuda.' 
Chirurgas gali atlikt darbą i 
atsargiai, ramiai, su reika-1 
lingu atsidėjimu. Kada dar-j 
bas užbaigtas, ligonis atgai- į 
vinamas ir jis nieko nejau-

■ čia, kas jam padaryta. Chi
rurgiškos operacijos, be ku
rių milijonai žmonių turėtų 
be laiko mirti, vis labyn ei
na madon, nes ris labiau ap- 
sišviečianti publika pradeda 
suprast jų reikalingumą ir 
nėra jokios baimės ant jų 
sutikt. Visų tautų ir viso
kių pažvalgų žmonės naudo
jasi Mortono pasišventimu. 
•Jis paliuosavo jau milijonus 

■ypatų nuo skausmų kentėji
mo ir pailgino jų gyvenimą. 
Dar daug kitų milijonų bus, 
kurie irgi naudosis to žy
maus, bet kodėl tai mažai 
žinomo mokslininko darbš
tumu. Vienok tokiems vi
sos žmonijos labo karei
viams netobula publika nea
tiduoda prigulinčios paguo- 
donės. Nors visi naudojasi 
jų darbo ir proto vaisiais, 
bet net jų vardai užmiršta
mi, neatkreipiama atidos į 
tokius tikrus žmonijos ka
reivius, kariaujančius už jos 
gerovę, šių dienų neva ci
vilizuota publika garbina 
tik tuos kareivius ir stato 
jiems žymius paminklus, ku
rie eina jai pačiai daryt 
skausmus, naikinti gyvastį, 
turtą ir kitką.

A. Montvidas.

KOVON URRAA!
riuose miestuose jiems yra 

............i ir brangus 
paminklai iš bronzos. Bet 
ar daugelis svetimtaučių ir 
lietuvių žino, kas yra Wil- 
liam Morton? Tikrinu, iš 
tūkstančio vienas bus sun
ku rasti, kuris žinotų. Bos
tono piliečiai pastatė jam 
menką paminklėlį, vienok ir 
bostoniečių tūkstančiams 
nėra žinomas tas svarbiau- 
sis žmonijos kareivis. Tuo 
tarpu, kada risi kiti karei
viai. pradedant nuo genero
lų ir admirolų ir baigiant 
paprastais eiliniais, kariau
ja už žmonių skausmų pa
didinimą. William Morton 
buvo generolu, kuris laimė
jo milžinišką kovą kančių ir 
baimės sumažinime. Iki jo, 
kiekvienas, kas turėjo eit 
ant chirurgiškos operacijos, 
drebėjo iš baimės prieš ne
apsakomus peilio skausmus. 
Milijonai žmonių, kurie po 
operacijai butų pasveikę, at
sisakė ant jos sutikt ir turė
jo mini, nes bijojo jos bai
senybių. Kada daktaras 
paminėdavo žodi "operaci
ja.” ligonis bėgo laukan iš 
ofiso ir saugojos, tartum 
daktaras jį pagaus. Ir ei
nantis ant operacijos žmo
gus mažai turėjo užtikrini
mo. kad bepasveiks. Viena, 
chirurgija nebuvo dar tobu
la, kita — chirurgas negalė
jo atlikt darbo ramiai, nes 
ligonis rėkdavo, draskyda- 
vos, vartojo visas pajiegas 
kovoj su skausmais. Jį pri
rišdavo prie tam tikro stalo 
arba kas nors turėjo jį lai
kyt. Ilgesnėse ir didesnėse 
operacijose skausmai nu
kankindavo ligonį iki mir
ties. Pačiam ligoniui buvo 

į baisu eit ant operacijos, o jo 
draugams ir giminėms gaila 
leist jį. Bet 1846 metuose 
William Morton viešai pa
rodė, jog galima žmogų ap- 
marint ir padaryt tame lai
ke operaciją jam. Prieš tai 
jis buvo išbandęs apmarini- 
mą arba anesteziją ant kitų 
su gerais rezultatais. Jis 
matė ligonių skausmus, at
jautė jiems ir pasišventė jie- 

i škot budo, kaip galima bu- 
tų padaryt operaciją ligo
niui nejaučiant. Jis bandė 
įvairias chemiškas medegas 
ir pasisekimą atrado ethero 

Etheras yra 
i tyrą

I

i

r T'*

: i
i

Audra, bet plaukiam mes, 
Nors gal vilnis numes 
Mumis labai toli,
Ir jura nors gili,

Bet plaukiam mes!...

Ant kranto daug žmonių — 
Turtuolių, tinginių...
Puikus jiems reginys.
Kaip mėto mus vilnis....

Ten daug žmonių!

Gelmėj kova baisi.
Ir laukia jie visi
Ar apgalėsim mes,
Ar mus vilnis numes...

Kova baisi.

Ir išplaukėm... Urraa!...
Kaip griausmas, kaip audra 
Suriko mums minia...
Bet nestovėkim, ne!

Kovon! Urraa!

ANT GRIUVĖSIŲ
Ant griuvėsių pilių,
Kuriuos aš taip myliu,

Susilauks atgimimo tėvynė;
Nežinos sopulių
Ir daugybė gėlių

Aprėdys jos galingą krutinę.

Neraudos lietu vys,
Saulę šviesią išvys,

Ir numes nuo pečių jis sermėgą! 
Ir giedos veversys, 
Lietuviai jo klausys, 

Nusikratę šimtmetini miegą.
-

-Z’
Ir nuplauks ta daina, 
Malonumo pilna

Per kapus musų didvyrių 
Kaip galinga audra, 
Kaip didjurių banga,

Kad prieš uolą granito pakįla...

į šilą.

t

i
i
i
:
i

V iv -2.

Bet kas pagailės
Tų didvyrių šalies,

Ką žuvo už bočių gimtinę?
Tik žiedai tos šalies
Gal ašarą išlies

Ant kapų vakare nusiminę...
Q. Mas. (”R. N.”).

Sirvydas nuolat stena, kad 
socijalistais negalima pasiti
kėt. Ot, tautininkų "bepar- 
tyviška partija,” tai kas ki
ta. Prie jos priguli tokie 
vyrai, ką Tėvynės Mylėtojų

I
Draugijai yra po 2,000 kny
gų nujoję. O socijalistai ar 
gali nors vienas tokiais 
"tautiškais” darbais pasi
girti?

Mr. Sirvydas is right!

Žalpiai, Kauno gub. Pas 
mus karės baimės liga jau 
daugumas žmonių persirgo 
ir šautuvų garsams nutilus, 
nusiramino. Iš visų augalų 
— čia geriausiai užderėjo 
bulvės, nes rudens lietus jų 
derlių pataisė. Žmonės 
skundžiasi, jog nėra kas 
parduoti ir viskas nepapras
tai pigu, žąsys parduodama 
po 50—60 kap., antys — po 
25—30 kap. Pirkiniai pa
brango: cukrus po 23 kap., 
žibalas po 10 kap. ir 1.1. Vi
si laukia karės pabaigos.

Žalpis.
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Iš kares lauko. AUKOS
LIETUVOS ŠELPIMUI

KELEIVIS 5

TURKIJA ATSIPRAŠO.
Turkija atsiprašo prieš I- 

taliją už pagriebimą Angli
jos pasiuntinio iš Italijos 
konsulato Hodeida mieste, 
Arabijoj. Turkija .sugrąži
no Anglijos pasiuntinį atgal 
į Italijos konsulatą ir žada 
nubausti kaltininkus, kurie 
laužo diplomatijos santi- 
kius.

J. Kupčiūnas, V. Baniulis, V. Binge- ' 
lis, S. Lankelis, A. Zablauskis, J. Ar- ; 
lauskas, J. Antulionienė, ir J. Abro- I 
mavičius, po 25c. ,

Smulkių aukų $2.70. Viso labo au
kų surinkta $30.70. Rengimo lėšos

I $11.50, liko Lietuvos Šelpimo Fondui 
, $19.20. J. Tolivaiša.

Aukas prisiųstas J. Tolivaišos
' $19.15 priėmiau. L. Š. F. sekreto- ‘ 
j rius, T. Dundulis.

L. š.

Paj ieškojimai Pajieškau savo kūmo Edvardo Ki
sieliaus ir jo moterės Antaninos. Ko
kios gub. tikrai nežinau. Abu kalba 
lietuviškai ir angliškai, daugiausiai 
lenkis' ai. 6 metai atgal gyveno Lon
done iš ten persikėlė Amerikon į Phi- 
ladelphią. Turiu reikalą. Prašau at
siliepti.

Taipgi pajieškau pusbrolių: Jono ir 
Petro Vuosaičių Jurgio Zizo ir 

Visi jie Suvalkų

ŽUVO 800 JAPONŲ 
KASYKLOJ.

Tokio.— Netoli Fukuoka 
pereitoj savaitėj ištiko bai
si ekspliozija angliakasvk- 
loj ir 800 darbininkų likos 
palaidota po žeme.

LENKIJA VISAI SUAR- 
DYTA.

Lenkija pavirto į kitą 
Belgiją. Apie 500 miestą ir 
miestelių visiškai sugriauta 
arba sudeginta. Žmonės ne
teko netik namų, bet atimta 
iš jų visi gyvuliai ir maistas. 
Tūkstančiai šeimynų su ma
žais kūdikiais miršta nuo 
bado ir šalčio. Tuo tarpu 
mūšiai vis dar nesiliauja. 
Dvi milžiniškos armijos gru
miasi po visą šąli, viską tarp 
savęs naikindamos.

VOKIEČIAI APLEIDO 
DIKSMUDĄ.

Iš Amsterdamo praneša
ma, kad Belgijoj vokiečiai 
vėl pasitraukė iš Diksmudo, 
kuri kelis sykius buvo paė
mę ir kelis kartus vėl buvo 
išvaryti.

BOMBARDUOJA SEVAS
TOPOLĮ.

Iš Berlyno pranešama, 
kad turkų skraiduolis ”Mi- 
dirbi” (buvęs ”Breslau” 15 
gruodžio bombardavo Seva- 
-stopolį. Gruodžio 10 didelis 
turkų skraiduolis ”Sultan 
Selim” (buvęs ”Goeben”) 
'bombardavo Batumą, užmu
šė mieste 100 žmonių ir už
degė daug triobų; rusai šau
dė iš tvirtovės, bet negalėję 

siekt.

ATSKAITA.
LIETUVOS ŠELPIMO FONDO FI

NANSŲ SEKRETORIAUS.
nuo 1 d. lapkričio, 1914 iki 1 d. gruo

džio, .1914 m.
F. Iždininkas K. Šidlauskas, 

įplaukos.
Lapkričio 1, 1914 balansas $288.64
Lietuvių Jaunimas, Chicago 4.05 
Lietuvių Moterų Progresyviško 

Susivienijimo 1-ma kuopa, New York, 
N. Y ........................................... $5.00

Per C. Dirsę, De Kai b, III., ko- 
lektų vestuvėse ...................... , 9.00

Per J. G. Bendrick, Tacoma, Wash., 
nuo Vytauto Draugijos narių .. $1260

Per F. Stasiulį, nuo Rumford, Me. 
lietuvių ........................................... 1.45

J. Wiskanta, Rumford, Me. . . 5.00
Y. Galinauskas, Rumford, Me. 5.00 
Lietuvių Ukėsų Kliubas, Rumford, 

Me..........  ........
Per P. 

surinkta
Per J.

surinkta aukų vestuvių pakylyj 12.15
Per A. Večkį, Lawrence, Mass. nuo 

LSS. 64 kp.................................. 8.00
Per T. Parulį, Brooklyn, N. Y. au

ka nuo Liet. Apšvietos Dr-jos 75.00
Per J. Ramanauską, Minersville, 

Pa. nuo 15-tos kp. LSS. surinkta va
kare ............................................... 20.04

Nuo LSS. 34-tos kuopos merginų 
choro baliaus, Waterbury Ct. 7.10

Per J. G. Gegužį, kolekta vestuvė
se J. S. Stripinio su J. Vaišviliute, 
Montello, Mass.......................... 11.50

Per P. Pivariuną, Burnside, Chica
go, III., surinkta baliuje šv. Jono Kri
kštytojo draugystės .............. 21.05

Per A. Narbutą, Roseland, III., su
rinkta ant LSS. 137 kuopos vaka
ro ............................................... 40.25

Per Praną Bagdoną, Waterbury, 
Conn. nuo Laisvamanių 4-tos kuopos 
paskaitų .......................................   19.02:

Per P. Valentą, St. Charles, III. nuo 
P. Valento su p. Rozanskiute vestu
vių ............................................... 5.40

Didžio Liet. Kn. Gedimino Kliubas, 
So. Bostone aukavo ............... 25.00

Per B. Skerstoną. So. Boston, Mass. 
surinkta Did. Liet. Kn. Gedimino kliu- 
bo susirinkime.......................... 4.25

Per D. Pilka, Jersey City, N. J. 
kolekta vestuvėse ....................... 6.45

Bendravičiaus vestuvėse, Philadel
phia, Pa., surinkta ................... 3.00

Zavistanavičiaus vestuvėse, Miner
sville, Pa...................................... 6.40

Per V. J. Psolgauską, Fitchburg. 
Mass. (nepažymėta nuo ko au
kos) ........................................... 22.45

Per A. G. Kartoną, Chicago, III., 
nuo šeimyniško vakarėlio p-lių U. 
Kartonaitės ir E. Ramanauskiu- 
tės............................................... 10.25

Binghamton, N. Y. lietuviai 48.41 
Jonas Starkevičius ir jo darbinin

kai aukavo .................................. 5.06

...................................... 10.00 
Berukštį, So. Bethlehem, Pa. 
aukų .......................... 4.00
Vasiliauską, Shirley, Mass.

Viso $548.43.

% $837.07
Išlaidos.

Už išmainymą privatiškų čekių 30c.
Gruodžio 1 lieka pas L. š. F. iždi

ninką K. Šidlauską 836.77.
L. Š. F. finansų sekretorius.

T. L. Dundulis.
VVestville, III.

l

ČENSTAKAVA JAU KAI- 
ZERBERGAS.

Iš Petrogrado pranešama, 
kad paėmę Į savo rankas 
„stebuklingąją” Čenstakavą 
vokiečiai ją perkrikštijo i 
Kaizer'oergą, kas reiškia — 
kaizerio kalnas.

ŠVEDAI KABINASI PRIE 
VOKIETIJOS.

Botnijos užtakoj. kuri at
skiria Švediją nuo Rusijos, 
žuvo jau tris Švediios laivai 
nuo minų. Tyrinėjimas gi 

' parodė, kad minos buvo vo
kiečių. Švedija tuojaus pa
reikalavo iš Vokietijos pasi- 
aiškinmo. Vokietija atsakė, 
kad tos minos ne jos, bet ru-! 
sų. Švedijos užsienio mi- 
nisteris praneša, kad tuo 
atsakymu Švedija nepaten
kinta. Ar nemano tik ir 
Švedija įsikišti karėn, kada 
pamatė, jog Vokietija bus 
sumušta ir iš jos galima bus 
pasinaudoti ?

ATSKAITA. 
LIETUVOS ŠELPIMO FONDO FI

NANSŲ SEKRETORIAUS
nuo 1 d. lapkričio, iki 1 d. gruod. 1914. 

L. Š. F. iždininkas T. Paukštis, 
įplaukos.

Nuo keptuvės darbininku, Newark, 
N. J.................................................. 9.75

166 kuopos SLA., Simpson, 
23.00

.75
na-

1.00 
38.30 

104-ta kp. SLA. Lincoln, N. H. 8.00 
Nuo -ūkų rinkimo komiteto, Pit- 

ston. Pa.................................. 184.18
1. 1914, pas L. Š. F. iždi- 

■•-kr T. Paukštį yra
L. Š. “ -

Nuo
Pa. ..

J Rudniekis. SLA. narys ..
M. Gelguta. 26-tos kp. SLA.

26-tes kp. SLA. nariai .

$264.98.
F. finansų sekretorius, 

,T. L. Dundulis,
Westville, III.

CAMBRIDGE. MASS.
71 kp. lapkričio 25 d. buvo su- 
prakalbas. kuriuose buvo ren-

LSS. 
rengus 
karnos aukos r.ukentėjusiems nuo ka
rės. Aukavo šios ypatos: ,

F. Smitas $1.00, J. Kairaitis, M. 
Barauskas po 50 c. A. Ginčauskas, J. 
Zdaniaviče, M. Palioknis, K. Jasas, J. 
Ginčauskas, M. Buividienė, A. Belec
kas. J. Suvaiždis, A. Smagorius, 
Beliauskas, S. Jureviče po 25c. 
kių surinkta $2.26, Viso sykiu

J. 
Smul- 
$7.01.

CAMBRIDGE. MASS.
LSS. 71 kp. gruodžio 6 d. 

surengus koncertą nuo kurio liko pel- 
; no naudai nukentėjusiu nuo karės. 
Viso $13.30.

Pinigus priėmiau gruodžio 19-to, 
1914. K. Šidlauskas, Iždinink. L. Š. F.

buvo

Pajieškau savo pačios Marcelės Pe-
1 traitienės-Strapėnaitčs, kuri pabėgo 
su Antanu Vitausku 1913 m. rugpiu-

i čio mėn. Vitauskis išveizi: tamsių 
piaukų, rūstaus veido; kalba angliš
kai, lietuviškai ir šiek-tiek lenkiškai 
Paeina iš Raseinių pav. Moteris pa- 
eina iš Ilakių parap., Telšių pav. Iš- 1 55*:enskio. _
veizi, žema, tvirta, šviesaus veido, j ^e ^zlu atsiliepti, 
geltonplaukė, mažų žydrių akių; 37 j Vincas V uosaitis,
metų amžiaus. I~~:—Q 
metų dukterį. Kas tokią porutę su
gaus skiriu $10.00 dovanų:

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

EXETER, N. H.
D-ja šv. Jono Krikštytojo, gruodžio

15 d. 1914 m. išrinko 4 vyrus, kurie 
eidami per stubas surinko aukų $34.03 
ir sąrašas aukautojų vardų telpa se
kančiai :

P. Širvinskiute $1., A. Baltulionis, :
J. Mazaliauskas Ig. Sauvkas Jonas! R - Rauno šauh p .
Sauvkas. R Buloviene A Matacins- į-s Skabeikių sodos, 8 meLi
kiute, An. Matocinskiutcs J. Černiaus- kai P AmPe’rikoj. Tuųriu sva’rb rei.

\ U* i PraŽ.»a« B «>"““*“■ >> k“s »

vičiutė, V. Dankauskas, S. Jagminas, -
P. Skopeckas, K. Grigas, J. Kudaraus- ' Lowton place, 
kas, J. Lankoms, J. Lankonienė, J. : 
Kazlauskas, K. Saulėnas, J. Benkus K. i

Jono 
gub.,

Išsivežė su savim 8.24 Devonsfire Rd. W. Croydon Surrey
Er.gland.

Pajieškau brolio Kazimiero Vait-

I žino, už ką tariu ačiū.
Agnieška Kundrotienė, 

Waltham, Mass. I

V. , Pajieškau giminaičio Antano Pras-
Saulėnienė, R. Sasnauskiutė, B. Jur-1 pahausko; Kauno gub., Teisių pav., 
kevičius, R. Bingelis, J. Kazlauskas, I Nonydų sodz. ir draugo Kazio Sire- 
J. Budravicius, A. Ignatavičius, 
Miliauskas, F. Stumbris, J. Baliavi- 
čius, Agota Suska, V. Viranis, M. Vi- 
ranienė, B. Naudziunas, P. Naudžiū
nienė, J. Baliukonis, J. Valinkevičius, 
D. Grigas. V. Rusinąs, A. Baliavičius, 
O. Baliavičienė, J. Lukšis, K. Lukšie
nė, J. Mazaliauskas, J. Rukis, K. Ja- 
vaišis, J. Lalauskas, A. Latauskas, R. Į 
Latauskienė, L. Mazaliauskas, Eva 
Mazaliauskienė, W. Dumblauskas,, P. 
Susmara, W. Dankauskas, M. Balia
vičius, A. IValugevičiutė, V. Rasiulis, 
O. Rasiulienė, S. Zajenkauskas, M. 
Saulėnas, V. Klimašauskas, Z. Sara- 
finavičius, F. Razinskas, J. Vitkaus
kas, J. Adlis, S. Jankauskas, R. Vira
nis, G. Klebavičius, A. Klebavičienė, 
A. Mazaliauskas, Z. Akstinas, A. Ak- 
stinienė, po 25 c. K. Skopeckas, M. 
Bingelis. K. Barisas. M. Akstinas po 
20c. S. Mazgialis, J. Genis, M. Li- 
saitis po 15 c. J. Lekavičius, Alfonsas 
Mazaliauskas, Z. Gaidis, O. Bagušiutė 
po 10 c. Viso labo $24.20.

Šv. Jono Krikštytojaus Dr-ja pas
kyrė iš savo iždo $10.00, sykiu $34.20.

Kolektoriais buvo J. Lukšis, B. 
Naudziunas, J. Balevičius ir G. Kle
bavičius, kurie ėjo per stubas rinkda
mi šias aukas. Persiuntimo kaštai — 
17c., Lieka — $34.03.

Pinigus priėmiau gruodžio 16 d., 
1914 m. K. Šidlauskas. Ižd. L. S. F.

A i vičiaus, gyveno S. Bostone. Malonėki- 
’ Į te atsiliepti :

Leonas Katarskas,
■ 239 C str., So. Boston, Mass.

Pajieškau pusseserių: Kaziunės ir 
Karusės Remšaičių; Kauno gub., Uk
mergės pav., Pempių sodž. Kas apie 
jas praneš skyrių $5.00 dovanų: • 

Povilas Pūkis,
Big Bay, Mich.

Pajieškau pažįstamo Aleksandro 
Ušpalio, virš 20 metų Amerikoj, gir
dėjau, kad turi farmą pirkęs šalę Bo- 

; ston, Mass. Paeina iš Vilniaus 
' Blogaslaviškių parap., Šaulių 
; Turiu labai svarbų reikalą.

Martinas Slaponka,
68 VVilliams avė, Bristo!, Conn.

gub., 
sodž.

Pajieškau Vilimo Peleckio; Kauno 
gub., kuris skolingas man keliatą de- 
sėtkų dolerių prasišalino iš Port- 
land. Ore., lapkričio .1. Kas tokį su
žinotų meldžiu duoti žinią:

Povilas Novalinskas,
P 0 BOX262, West Lynn, Ore.

i

Pajieškau seserės Marcelės šalom- 
s’ J ;nas>—Regenevičiutės; pusseserės 
Onos Sudžius — Simonaičiutės. 
metu atgal gyveno Philadelphia,

Meldžiu atsisaukt:
Jonas Regenevičius,

P. O. BOX 2843, Montreal P.
Canada.

Du 
Pa.

Q.

Pajieškau brolio Jurgio Sadausko; 
gyveno Mahanoy City, Pa. Jis pats ar 
kas jį žino malonėkit pranešti:

Jos Sadosky,
% Tonel Camp, Glacier B. C. Canada.

Pajieškau draugo Juozapo Žiaug- 
ros; Kauno gub., Ežerėnų pav., Pa
nemunėlio par., Beržonių kaimo. Jei
gu dar gyvas, meldžiu tuoj atsiliepti: 

S. Klimka,
6414 Varion avė., Cleveland, Ohio.

Pajieškau draugų: Juozapo Bars- 
kiečio ir Felikso Miltakio iš Kauno 
gub., Raseinų pav., Šilalės par., Lei- 
viškių kaimo. Malonėkit atsišaukti.

Ant. Lukošius,
1408 Hyde Park avė., Hyde Park, 

Mass.

Pajieškau draugo Jono Galvydžio; 
Kauno gub., Ukmergės pav., Svėdasų 
miestelio. Prieš 3 metus gyveno Mon
treal Canada. Jeigu kas žino malonės 
pranešti:

Jonas Samėnas, ,
82 Augustin str., Montreal. Canada., 

P. Q.

Pajieškau savo vyro Mataušo Ra
gaišio; Suvalkų gub., Starapolės pav.» 
Tapikų kaimo.48 metų amžiaus, 5 ir 
pusė pėdos augščio, garbiniuotų plau- 

! kų, 18 metų kaip Amerikoj; gyveno 
Shenandoah, Pa. ir dirbdavo anglių 

• mainose. Malonės atsišaukti. (2-5)
Elžbieta Ragaišienė,

55 South 2nd str., Brooklyn, N. Y.

NORIU SUSIPAŽYNT su dora 
lietuvaite tarpe 17-26 metų. Esu 
jaunas 25 metų vaikinas. Norėčiau 
susirašyti laiškais, o susipažinus, jei 
mintįs sutiktų, galėsime sueiti į ar
timesnę pažintį. Meldžiu rašyti:

, F. Michull,
203 Connecticut avė, Highland Park, 

Detroit, Michigan.

Lietuvių Jaunuomenės Mokslo ir 
Dailės Mylėtojų Draugija rengia te
atrą Vasario (February) 13, 1915,
INSTITUTE HALL svetainėje: 277 
Cambridge st., E. Cambridge, Mass. 
Bus sulošta 3 veiksmų drama "Pikta 
Dvasia.” Meldžiame kitų draugijų 
nerengti tą dieną balių ir visus už
prašome šin teatran juokingo veikalo 
pamatyti.

Rengėjų vardu, F. Janulevičius, 
prot. rast.

PARSIDUODA FORNIČIAI
gerai užlaikyti, naujutėliai, parsi

duoda už prieinamą prekę. Galima 
pamatyt kožnu laiku. ,

ALEKSANDRA PULOKS
108 Silver st., So. Boston, Mass.

Finansų rast. — PranasSandsrgs,
3238 So. Halsted st., Chicago, IH. 

Prot. rašt. — P. Keniutia,
3251 Normai avė., Chicago, I1L 

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

Susirinkimai atsibuna kas paskati

nę subatą kiekvieno mėnesio, 7:30 

valandą vakare, "Aušros” svetainė
je, po No. 3149 S. Halsted st. Meti

nis susirinkimas pripuola sausio mė

nesi j. Bertaininiai: Balandžio ir Spa

lių mėn. Pusmetinis Liepos mėn.

DRAUGYSTĖ ŠV. PETRO No. 1
Town of Lake, Chicago, 11L 

Valdyba.
Pirmininkas — Steponas Morkūnas, 

1645 W. 47th st., Chicago, Itt. 
Pagelbininkas — Konstantas Iovaiia, 

4600 So. Paulina st., Chicago, I1L 
Prot. raštininkas — K. A. Čiapas, 

2446 W. 46 place, Chicago, I1L 
Finansų raštininkas— P. Pivaronaa, 
4503 S. Hermitage avė., Chicago, DL 
Kasierius — A. Blinstrupis,

4501 Hermitage avė., Chicago, DL 
Susirinkimai būna kas trečią na- 

dėldienį kiekvieno mėnesio 1 vai. po 
pietų bažnytinėj svetainėj, Šv. Petro 
neprigulmingos parapijos, 4538 40

So. Marshfield avė., Chicago, III.

WEST LYNN, MASS.
Lietuvos Šelpimo Fondan 8. XI. 14 
F. Bagočiaus prakalbose aukavo:

K. Praitis, J. Nevedomskas, M. Ja- 
dzevičius, Ad. Bisikirskas po $1.00; 
M. Aliukonis, J. Bukevičius, V. Nor
kūnas, M. Kaireičius, V. Vasiliauskas, 
V. Skakauskas, V. Vengraitis, A. Bin
gelis, B. Aliukonis, J. Demikis. P. 
Kaupelis, J. Bareva, J. Rutkauskas, J. 
Putrius, A. Matulaitis, A. Mazeliaus- 
kas po 50c. J. Uždavenis, J. Sarapas, 
P. Pečiukonis, J. Versiackas, J. Tė
velis, J. Povilonis, C. Kazokas, J. 
Dirsa, M. Pečiukonis, M. Balukonis, P. 
čečeta, A. Jankauskas, P. Bakutis, J. 
Bolis, K. Sirbikas, G. Grigonis, V. 
Stadalnikas, P. Lesbartas, D. Petke
vičius, P. Žvingelienė, V. Palilioniutė 
po 25 c. ,

Smulkių aukų $1.21, Išviso $18.46.
Pinigus priėmiau L. Š.^E. iždinin.

K. Šidlauskas.

Pajieškau Andriaus Kazakevičiaus, 
Suvalkų gub, Kalvarijos pav., ~ 
šių kaimo. Turiu reikalą. 
Vinco Juotinuko; Suvalkų gub., 
kšių kaimo. Meldžiu atsišaukti:

Juozas Šestokauskas,
32 W. 15 str Bayonne,

Dauk-
Taipgi

Dau-

N. J.
m. ir A- 

gub.,
Pajieškau pusbrolių: Juozapo 

domo Grigaliūnų; abudu Kauno 
Panevėžio pav.. Velžių vai., Ramyga
los par., šarkiškių kaimo. Malonėkit 
atsišaukti:

Ant. Valikonis, ,
P. 0. BOX 8, Cliffside, N. J.

Pajieškau draugo Felekso Vecinko 
iš Kauno gub., Ukmergės pav., Tyka- 
laukių kaimo ir Juozo Stuomos; Pa
nevėžio pav., Stuburų kaimo. Turiu 
reikalą.

Jonas Muralis,
47 Faster str., So. Manchester, Conn.

Pajieškau brolio Prano Belenkavi- 
čiaus; Kauno gub.. Ukmergės pav., 
pirmiau gyveno Bridgeporte, Conn. 
Meldžiu atsišaukti:

P. Belenkevičius,
238 Ibeville str., Montreal, Canada.

Pajieškau draugo Jonon Dobilevi- 
čiaus; Kauno gub.. Raseinų pav., Kin- 
kiškių sodž. Atsiliepkite:

F. Valantiejus,
83 Lovett avė., Detroit, Mich.

Pajieškau Onos Stanikės; Kauno 
gub.. Raseinų pav.. Viduklės miestelio 
Girdėjau gyveno Philadelphijoj, Pa. 
Meldžiu atsišaukti:

Antanas Šimkus, 
Cementon, N. Y.

Pajieškau pusbrolių: Jurgio ir Miko 
Kreivėnų; Suvalkų gub., Kalvarijos 
pav., Padovinio gmino. Apie 10 metų 
Amerikoj. Taip-pat pajieškau pus
seserės Magdės Kurtinaičiutės, kuri 
rodos. 12 metai Amerikoj ir gvvena 
apie Shenandory. Meldžiu atsišaukti. 

Petras Kurtinaitis,
74 Lafayette str., Paterson, N. J.

BOK 7.

DOVANOS!

Kur randas Vincentas Jenčius ir 
Motiejus Poltineviče, metai atgal at
keliavo iš Škotijos į Ameriką. Meldžiu 
atsiliepti: ,

J. S. Bačinskas,
814 A. 5th str., B S. S. Medicine Hat. 

Altą Canada.

Pajieškau pusseserės Lucijos Ber
notienės; Kauno gub., Telšių pavi, 
Jenapolės par., Delbiu sodž. gyveno 
Michigano valstijoj. Atsišaukite:

Ona Rupeikaitė,
80 Sheldon str., Hartford, Conn.

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 atsisaukt. (52)

Magdalena Dambrauckiutė-Radžiu- 
nienė,

254 Union avė., Brooklyn, N. Y.

REIKALAUJU AGENTŲ.
Kiekvienas agentas gali uždirbti 

ant 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.

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

Tėvynės Mylėtojų Draugystės No.l 
ant Town of Lake, Chicago, III. su
sirinkimai atsibuna kiekvieną pirmą 
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. Misiąs,

5235 S. Bishoff st., Chicago, DL 
Prot. rast. — K. A. Čiapas,

2446 W. 46th place, Chicago, Oi. 
Turtų rast.— A. J. Kareiva,

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

4612 S. Ashland avė., Chicago, DL 

Užžiurėtojas org. Mataušas šilkaitis, 
3255 S. Halsted st., ChicagoJIL

Pajieškau apsivedimui merginos ar
ba našlės be vaikų nuo 18 iki 28 m. 
amžiaus. Aš esu 26 m., turiu gerą 
darbą. Svaiginančių gėrimų nevarto
ju. Mergina taipgi turi būti blaiva ir 
mylinti dorą gyvenimą. Atsiliepdamos 
prisiųskit savo paveikslą. Virų mel
džiu nerašyti. (52)

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

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 Daveiksla.

(53) ‘
S. Antanaitis, 

BOX 338 Christopher, III.

Pajieškau brolio Petro Zavišos; Ka- 
pciškių sodž., Debeikių valšč., Ukmer
gės pav., Kauno redybos.. Jis pats ar 
kas ji žino malonės pranešti:

(1—5)
Antanas Zaviša, ,

Almasen La Flor. Berisso Puerto La- 
Plata Republika Argentina

PARSIDUODA.
Duonkepykla; biznis per daugel 

metų 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.

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

REIKALINGI BATSIUVYSTĖS 
MOKINIAI.

G^odyew čeverykų siuvimo mokyk
la Brocktone, kur siuvama geri če- 
verykai, išmokina to amato greitai 
ir gerai. (1-5)

GOODYEW SHOE SCHOOL 
157 Centre st.. Brockton, Mass.

CHICAGO. ILL.
DR-STĖ L. T. TĖVYNĖS MYL. No.l, 

Town of Lake. Chicago, III.
Metinis susirinkimas bus nedėlioj, 

3 Sausio. 1915. 12 vai., A. J. Bieržyn- 
skio svetainėje, 46 and Paulina gat
vių. Būtinai visi draugai malonėkit 
atsilankyti, nes yra labai daug svar
bą reikalų apsvarstymui ir priėmi
mui.

K. A. čiapas, rast. 
2446 W. 46th pi.. Chicago, III.

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. rast. — B. R. Yasulis,

2113 137th st., Indiana Harbor, Ind. 
Kasierius — Antanas Mikalocz,

2112 137th st., Ind. Harbor, Ind.
Turtų rast.— Pranas Budis,

Room 22, Palace Hotel,
Indiana Harbor, Ind. 

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

’ Susirinkimai atsibuna nedeliomin 
po 15-to kožną mėnesį 1-mą valandą 
po pietų. Tony Mikolacz salėje, 
2112 137th st., Indiana Harbor, Ind.

PALAIMINTOS LIETUVOS DR-TB 
Chicago, III.

Valdyba.
Prezidentas — Ed. Čepulis, 

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

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

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

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

1916 Canalport avė., Chicago, DL

EUROPOS VALSTYBIŲ 
ORLAIVIAI.

Laivyno departamentas su
teikė laivyno komisijai Wa- 
shingtone žinias, kiek Euro- 
?os valstybės turi orlaivių.

'os skaitlinės šiomis dieno- 
mi buvo paskelbtos ir laik
raščiuose.

Austro-Vengrija turi 600 
aeroplanų ir 8 baliunus.

Belgija 60 aeroplanų.
Anglija 900 aeroplanų ir 

12 baliunų.
Francuzija 1,400 aeropla

nų ir 30 baliunų.
Vokietija 1,400 aeroplanų 

ir 60 baliunų.
Italija 300 aeroplanų ir 4 

baliunus.
Rusija 1000 aeroplanų ir 

20 baliunų.

OYSTEVILLE, MASS.
Auka -o p. P. Jankauskas $5.00 var

de ašarose ir krauju papludusios 
Lietuvos.

Auką priėmiau gruodžio 16-to, 1914. 
K. Šidlauskas, Iždininikas L. Š. Fondo.

I

W. BRIDGEIVATER. MASS.
Aukavo šios ypatos:
J. Šaltenis, S. Kirslis. A. Baginkis, 

K. Deksnis, Šūkis, ir J. Tolivaiša po 
$1.00; A. Pazniokas, Klemenkis, A. 
čiapunas, J. Lukautis, P. Margiunas, 
J. Antulionis, S. Laužikas, F. Krau- 
čiunas, J. Voveris, T. Kraslevičius, J. 
Švedas, K. Miškinis, A. Andriulonis, 
P. Narkauskis, M. Galinskas, M. Bu- 
drevičia, M. Budrevičienė, A. Šukai- 
tis, A. Imbrazas. B. Čiuteikaitė, M. 
Plekavičiutė, J. Deksnis, A. Deksnis, 
B. Bucevičienė ir K. Mačiulis po 50c.,

A. Žitkevičius, J. Rudis, A. čiapu- 
las, S. čiapunas, Račiūnienė, J. Ra- 
štnaitė, V. Svetlavičius, A. Puidokas, 
J. Kušieika, J. Agurkis, N. Plokštis, 
F. Marginas, K. Dzenkevičius, V.
Sabaitis, S. Rudis, M. Petrulis, S.
Gaubis, V. Miteika, F. Žemaitis, M. 
Eidinas, A. Miliutė, J. Milutis, J.
Bagmokaitė, M. Zablauskienė, J. Ma-

Japonija 20 aeroplanų ir Važtai'
2 baliunu. kis, A. Ramanauskis, V. Abolevičius,

DUOSIM 50c. VERTĖS KNYGŲ 
kievienam "Keleivio” skaitytojui, 
kuris prikalbins vieną naują "Ke
leiviui” prenumeratorių ant metų

DUOSIM $1.00 VERTĖS KNYGŲ 
kiekvienam "Keleivio” skaityto
jui, kuris prikalbins du prenume
ratorių.

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
Materijalistiškasis 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 
Platesnis aprašymas turinio minė
tų knygų yra katalioge. kuris tel
pa ant paskutinio ”KeL” 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.

25c 
15c 
15c 
10c

Pajieškau draugų ir giminaičių iš 
j Jūrės Kaimo, Marijampolės pav.. Ru
dos par. Kurie norėtų susižinoti mel- 

' džiu rašyti:
, Juozas Suopis,

' 202 Troy str., Dayton, Ohio.

Pajieškau draugo Julijono Sutkaus;
Kauno gub., Telšių pav.. Duseikių 

\ kaimo. Jis pats ar kas jį žino malo- 
: nės pranešti: ,

Peter Strikauskas,
P. 0. BOX 4, City Mills, Mass.
—--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pajieškau draugo Stepo Valentuke- 
l vičiaus: Vilniaus gub., Trakų pav., 
; Marcinkonių sodž. 5 metai atgal gy- 
venome Lawrence. Turiu reikalą

Petras Lolia,
i 3 Morton sųuare Stoughton, Mass.

Pajieškau draugų: Juozo Liškaus- 
ko ir Vinco Zdanavičiaus ir pussese
rės Marės Baliuliutės, girdėjau ište- 

: kėjusi. Visi Suvalkų gub. Meldžiu at- 
j sišaukti. ,

John Morsey,
201 John str., Harrison, N. J.

Pajieškau draugo Mečislavo Navic
ko; Suvalkų gub., Pilviškių par., Va- 
rakiškės kaimo. Girdėjau, kad 
riko j. Meldžiu atsišaukti:

V. Zajenčkauskas,
1753 East 35 str., Cleveland,

Ame-

Ohio.

JuozoPajieškau dėdžių: Jono ir 
(broliai) Kazlauskų. Abudu Suvalkų 
gub., Kalvarijos pav., Scibono kaimo 
ir dėdės Nikodemo Barkausko; Su
valkų gub., Vilkaviškio pav., Vait- 
kabelių gmino, Dolomių kaimo. Mel
džiu atsišaukti; turiu reikalą.

, K. M. Kazlauskas,
1232 W. Walnut str., Kokomo, Ind.

.Pajieškau draugo Petro Ališaus
ko; Kauno gub., Raseinų pav., Girdiš
kių miestelio. Trjs metai atgal per- 
siskyrėva 
siliepti.

Worcestery. Meldžiu at-

|
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F. Kasputis,
str., Worcester, Mass.

Pajieškau seselės Antasios Veišno- 
I raitės ir švogerio Petro Damulionio; 
abudu Suvalkų gub., Seinų pav., I^ei- 

; punų par., Lipliunų kaimo. Meldžiu 
: atsišaukti:

Juozapas Veišnoras,
21 Borgien str., Paterson, N. J.

Pajieškau dėdės Antano Dainela- 
vičiaus; Suvalkų gub., Marijampolės 
pavieto, Garlevos parapijos ir 
gmino, Ilgaviemio kaimo. 27 metai 
Amerikoj. Jis pats ar kas jį žino, mel
džiu pranešti:

Ona Dainelavičiutė-Balčiunienė, 
115 Essex str., Jerscy City, N J.

Pajieškau pusseserės Barboros Mi- 
levičaitės ir Lucijos Sukaitės; Kauno 
gub., Šiaulių pav., Papilės vals., Rek- 
čių sodos. Kas žino kur jos gyvena 
malonėkite pranešti.

Julia Stuparaitė,
12 Lather pi., Waltham, Mass.

LIETUVIŲ DRAUGIJOS, 
KURIOS TURI 

•KELEIVĮ” Už ORGANĄ
LIETUV. MOKSLO DRAUGYSTĖ 

Pitsburgh, Pa.
Pajieškau švogerių: Vinco ir Petro 

Benevičių; Kauno gub., Žagarės mie
sto. Nesenai gyveno Aurora, III. Ma
lonėkite atsišaukti:

Vincas Masilionis, ;
P. O .BOX 587 Raymond Wash.

Pajieškau Jurgio Zimkaus; Kurmių 
sodž. Švėkšnos par. Raseinų pav. Kau
no gub. Svarbus reikalas. Atsiliepki
te:

Augustin Jucius 
1408 Hyde Park avė. Hyde Park Mass.

Pajieškau draugės Viktės Lusčin- 
skiutės; Vilniaus gub., Trakų pav., 
Daugų parap., Duškonių kaimo; gir
dėjau gyvena Worcesteryj. Malonės 
atsiliepti. ,

John Jonės,
147 Ames St., Montello, Mass.

PAJIEŠKAU PARTNERIO
prie barzdaskutyklos, gal prisidės 

kad ir nemokantis. Darbo yra užtek
tinai ir todėl galima padaryti gerą 
gyvenimą. Atsišaukit per laišką ar
ba ypatiškai.

K. VALACKAS.
705 Main street. Cambridge. Mass.

Pajieškau Napoleono Stonio, Kau
no gub., Šaulių pav., Lūkės parapijos, 
Rapalių kaimo, apie 12 metų Ameri
koj. Kas apie jį žino malonės pra
nešti už ką tariu ačiū.

I. A. Baginskis,
288 Bedford str., Bridgevvater Mass.

Pajieškau savo pusseserės Petronės 
Najulaites; Kauno gub., Telšių pav., 
ir parapijos. Malonės atsišaukti.

, Petras Strikauckas.
P. O. BOX 4, City Mills, Mass.

Pajieškau Juozapo ir Mykolo Dani- 
lavičių. Juozapas yra apsivedęs Ža
garės miestely su Lipskyčia. Taipgi 
pajieškau ir Barboros Skerstonaitės, 
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 Kdox st., Lewiston, Me.

Pajieškau brolio Miko Jonies; Vil
niaus gub., Trakų pav., Daugų parap., 
Dukšonių kaimo. Turiu svarbų rei
kalą, malonės jis pats atsišaukti, ar
ba žinančius pranešti. (1-5)

Mike Jonės,
147 Ames str., Montello, Mass.

LIET. NEPRIGULM. KLUBAS.
Chicago, I1L

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

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

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

Town of Lake. Chicago, IIL
Susirinkimai atsibuna kiekvieną 

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

Valdyba.
Prezidentas — Augustas Barčius, 

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

4342 Paulina st, Chicago, IIL 
Organo užžiurėtojas — Protok rai
tininkas VI ad. Szarka,

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

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

Ar turite nusipirkę gražiu su deugellu gražiu pinlkslg

POEZIOS
Jeigu dane, 
tai skubėk!
Visose livosese 
Yalaedost

KNYGA?
Nes turintis 
t«« knyft 
Tarės snig| 
Užsiėalną.

T« tau draugas Dus geriausias. 
Ateis, kad busi liudnlausis. 
Užjus skausmą, dailįs svietą

Pakils Mintis netikėta, 
Atgins neras, veikt, kovoti, 
Reik tik kartais pasvajoti.

Graži, didelė, arti pustrečio šimto 7 C p
niislanin su navpilrdaisi ailin Irnvora’ ■ dvipuslapiu, su paveikslais, eilių knyga:-----

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

Gaunama

“KELEIVIO” KNYGYNE
28 Broadwav, 8o. Boston, Mass.
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ilUMOMSTIKA
! 

niau, pirm kelių šimtų 
metų, gyveno žmonės be mė
sos, tik vieni kaulai, kaip pa
rodo juju pačiu liekanos.

M. V.

tumėte prozą bei straipsne- 
’*■■■, "M — toli gražu —j

i

£1 Retas atsitikimas.
— Kas čia? Tai matai man 

prisiėjo matyti metrikų pa- 
liudyjimus dviejų dvynių, 
gimusių Įvairiose dienose, 
mėnesių ir metų.

— Kaip tai?
— Vienas gimė 31 gruo

džio 1913 m. 11 vai.. 45 min. 
vakare, antras — 1 sausio 
1914 m. 1 vai nakties.

Kaz Braževičius.
i i* y w

Kas tai yra pragaras?
— Kas tai yra pragaras 

— klausia kalėdodamas ku
nigas parapijoną.

— Pragaru yra darbinin
ko namas, kuomet apsilanko 
pas ji kokia nors liga esant 
jam be darbo ir kada vaikai 
ima šaukti valgyt — atsako 
drąsus darbininkas.

— 0, tai tu turbūt socija- 
listas — sako kunigas — 
Kas gi tau apie toki pragarą 
pasakojo?

— Niekas, tėveli, 
pragaras, kaip tik yra 
pat mano namuose.

9

Toks 
čia

Kunigų Seminarijoj.
"Profesorius” primena 

klierikams:
—Dar syki atkartoju, jei

gu sutiksite gražią moterį, 
turite užmerkt akis ir nežiū
rėt į ją, kad nepaimtų paku- 
sa.

— Gerai — atsiliepia vie
nas klierikų — o ką turim 
daryt, jei susitiktume biau- 
rią moterį, ar seną bobą, ar 
taipgi užsimerkt?

—*Taip — 
"profesorius.

— 0 tai dėlko? — klausia 
žingeidus klierikas.

— Dėlto, kad... ta... biauri 
moteris neverta yra to. kad 
į ją žiūrėti.

atsako kunigas

Du lietuviai šnekasi.
—Nuo to laiko, kaip kle

bonijoj apsigyveno nauja 
gaspadinė musų klebonas 
nuolat sau dainuoja ir švil
pauja...

— Neužilgo bus laikas, 
kad kas kitas klebonijoj ims 
"dainuoti" ir spiegti...

Baliuje.
Ji:— Aš neisiu su jumis 

šokti, nes jus be pirštinių!
Jis:— Nesirūpinkite, ger

biamoji, aš paskui rankas 
nusiplausiu.

Po laidotuvių.
Klebonas ramina parapi- 

joną:— Liaukitės verkę Mo
tiejau. Verksmas jums nie
ko, o nieko nepagelbės. Duos 
dievulis, rasite sau kitą pa
čią....

Motiejus:— Taigi dvasi
škas tėveli, aš dėl to ir ver
kiu, kaip tik pamislyju apie 
kitą bobą.

Laisvamaniui.— Anglų
kalbos galima pramokti ir 

i vakarinėje mokykloje, jeigu 
jūsų mieste tokia mokykla 
randasi. Bet, jei turit cen
to. geriausia pasijieškot to
kio žmogaus, kuris gali 
duot privatiškas lekcijas. 
Kas link amato, tai Ameri
koj išmokt jo labai sunku, 
ypač medžio išdirbystėj, nes 
čia nėra tokių dirbtuvių 
kaip Europoj, kur 
mokini ant 4-rių 

uiors per tą laiką 
dirbt už dyką, bet 
moksta

priima 
metų ir 

jis turi 
užtai iš- 

amato, išduoda eg
zaminą ir gauna diplomą. 
Amerikoj kitaip. Čia stam
bus kapitalistai tuomi neuž
siima. Jie ima tik gatavus 
amatninkus, kurie paprastai 
yra atvažiavę iš Europos. 
Tiesa, galima ir čia išmokti 
amato gavus fabrikoj dar
bą už taip vadinamą "alpe- 
rį" prie kokio nors amatnin- 
ko, bet bėda tame, kad kaip 
tik darbai truputį sumažėja, 
kapitalistai tuojaus darbi- 

' ninkus atleidžia ir toks 
"alperis" amato neišmokęs 
turi eit kitokio darbo 
jieškot. Tiesa, čia yra mo
kyklos. kurios garsinasi, 
kad išmokina amatą ir net 
darbą parūpina. Bet tai 
apgavystė ir pinigų iš žmo
nių viliojimas. Kad išmok
ti amato, reikia mokyties 
bent 4 metus. Šitos gi mo
kyklos apsiima išmokint į 
3-4 mėnesius. Iš to jau aiš- 

.ku, kad jos nieko neišmoki
na.

S. Motuzai.— "Daina ant 
karės lauko" netinka.

Dievo gaidžiui.— Nedėsi
me.

Amatninkui.— Žinutė ne-, 
svarbi, nedėsime.

Mikaskui.— Apie žmo- į 
. gaus išsivystymą ir gyvybės, 
atsiradimą ant žemės galite 
rasti "Kel." išleistoje kny- 

. eroje "žmogaus išsivvstv- 
■mas.”

M. Lukošiui.— Girdėjome, 
kad "Laiškinė mokykla" sa
vo tikslo nepasiekianti ir 
todėl nežinodami tikrai da
lykų stovio negalime gar- 

I sinti visuomenei.
Vargdienių gumbui. — 

Rašote neblogai, tečiau bu- ■ 
tų kur kas geriau, kad rašy-

liūs, eilės 
netobulos.

Skausmui.— Eilės "Jus 
gėrėt kraują mus, tironai," 
spausdinimui netinka. Gali
ma apdainuoti liaudies var
gus, žadinti darbininkus ko
von, bet reikia vengti vul- 
gariškų ir šiurkščių išsita
rimų. Jei norėtumėt, galime 
sugrąžinti. Poetas eiles te- 
gali rašyti tik įkvėpimo va
landoj ir tema gimsta pati 
per save. Skirti temą 
juokinga.

Skeldų Pošiui.— Jei 
15 lietuvių ir tie da nevisi 
blogai elgiasi, tai nėra ko 
daug apie juos nė rašyti, nes 
mums dabar vieta labai 
brangi.

PustelninkuL— Už žinutę 
ačiū, bet jau patalpinome 
pirmesnę.

Gudriam vaikui.— Apie 
; tas prakalbas jau buvo rašy
ta.

"Kel." skaitytojui (Chi- 
cagoje).— Nieko nesupran
tame, ką ten Simano Dau
kanto Dr-jos susirinkime 
koks ten girtas Brandukas 
ir vyčiai veikė ir dėlko jie 
ten triukšmą kėlė.

Juozui Mikšiui.— Laiške 
žinios senos ir nebeįdomios, 
turime svarbesnių žinių. Ne
talpinsime.

Narys paršas (Englewood 
IIL).— Apie "šviesos" susi
rinkimą nedėsime. Apkal
tinant narius ir valdybą be
tvarkės kėlime reikėjo dau
giau faktų privesti. Kam to
kį slapyvardį rašyties? Ar
gi jau nėra žmoniškesnių 
vardų ?

Dievo Švogeriui.— Menka 
naujieną, jei du kamuoliu 
susiginčiję dėlei karės išsi- 
pludo.

V. Debesėliui.— Eilės ne
tinka.

Šunskų Juozui.— Mažai 
suprantami faktai, ką ten 
kunigas su taja šampano 
"kupka” darė. Nedėsime.

M. Stakėnui.— Ar šliubą 
butų ėmę pas katalikų kuni
gą. ar pas protestonų—nėra 
skirtumo. Jie tuomi aiškiai 
pasirodė atžagareiviais ir 
kad jų meilė buvo tokia 
menka, kad turėjo pavėp- 
čiot koks ten burtininkas. 
Tame nėra jokio nuopelno 
nė pavyzdžio, todėl netal
pinsime.

Socijalistui (Lavvrence). 
—Apie "Nihilistus” jau til
po trumpa žinutė, todėl an
tros nebedėsime.

I

butų

tėra

i

KONCERTINIS
K TOURNEE.

iš 15 die 
pasireng* 

Kas pano

Mikas Petrauskas, 
nos lapkričio, š. m. 
duoti eilę koncertų, 
retų parengt koncertą, tegul sn
sižino su M. Petrausku.

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

SKAITYTOJŲ ATIDAI
Ma.nyda.nn adresą, vraneškil redakcijai per atvirus?, pasilaikydami 

teisiau* nurodytos formc.a Jeigu kuriems per atvirutę neparanku pripil- 
dykit tf blankj ir prisinskit redakcijai. Adrses^ mainyaml gatvės vardf pa
rašykit raidė į nudj taip, kaip Iii rašyta ant tos gatvės kampo, tada iš veng
si m dat-.g nesmagumų ir patįs gausite visada laikraštį

UEKM A15AI ADRESĄ
SBSAB adresas:

Pavardė ir varaas

No. ►. StretJ,

Kiekvienas išmoks snjliik»i kalbėti, skaityti ir 
rašyti labai trumpame laike per šios mokyklos 
atsakančiu metodą. Dieninis ir vakarinis kliasoa. 
Kurie gyvena kituose miestuose Suv. Valst. ir 
Kanadoj, mokinant per laiškus {korespondenciją) 
labai pasekminga metodą, 
rašykite pas:

VVAITCHES
1741 lest 47th Street

Dėl platesnių žinių

BROS.
:: Chicago, UI.

Miestu ir valstija

SAUJAS ADRESAS: 
Pavardė ir vardas

No. Stree'

Miestą* ir valstija................................................................................................

Pasarga: Kiekviena.® “Keleivio” skaitytojas gali žinot kada prenumerata 
už laikraštį pasibaigė tėtr.jant ant adreso raudono sklypelio, kur gale skai
tytojo pavardės yra numeris Ant keno adreso stovi numeriai 42-4, reiškia 
kad pasibaigia su iaikraš£io No.42 1914 n Kurių įavardės gale siovi 35-4, 
tųpeaumerata t-s baigė su laikr. No.35 ir tur: atnuu.i'nt ar paprašyt redak
cijos, kad nesulaikytų. Taigi gerbiamieji skaitytojai, atkreipki! atida am 
'■t.į nurodymų ir matydaiD' save prtnun erva išsibaigusia tucj aui:iipkite.

Su pazar-'a “KELEIVIO” AAministr&rija

I

M. Gallivan Co

Jis pataisys klaidą.
— Klausykite, daktare, 

j?.s nupiovėt ligoniui ne tą 
koją!..

— Hm, tas nieko, mes pa
taisysime, nuplausime tą, 
kurią reikia.

K. Braževičius.

Muziejuje.
Viename .iš didžiausių ir 

įvairiausių muziejų Pary
žiuje, tūlas inteligentas su 
savo žmona besi vaikščioda
mas ir besiteiraudamas apie 
visokius navatnus sutvėri
mus, gyvenusius prieš kelis 
šimtus metų, priėjo prie di
delio milžiniško žmogaus; 
skeleto ir savo moterei sako: j

— Ar matai, mano bran
gioji, kokių tai butą sutveri- ■ 
mų: kokie jie milžinai, dide-: 
Ji, baisus, o kokie jų kaulai!.. 
Man labai žingeidu.

— Taip, labai keista!
— Keista?...
— žinoma, kad keista, se-

U šlaite gerinusį

Eliy, Vyną, Likierius ii 
kitokius gardžius gėrimus 
o taipgi ir geriausio taha* 

ko Cigarus.
Meldžiame užeiti o vinadc-* rasite 

i gražiį patarnavimu

362 2nd st, So. Ecstci.
1__________________________

J. ANDRIUŠIS
Geriausia lie 
tuvys

Fot grafistas
Traukiu pa

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

pridedant J-OVASŲ vieną didelį. 
Esant reikalui einam fotografuoti į 
namus. Pav-ikslai artistiški!

J. ANDRIUŠIS 
į45# Bn>adway. S<» B«eti»n. Mass. J 
ė-ė.. f t' ė-i.ė.

t

ii

iL-. -t" s_2£*»-

Uetuviszkas D-ras M. Zisata
7 Parmenter St
Bos to u, Mass. 

Visokias ligas gy 
dau pasek nungia- 
usiai. Ateikit ne
šiok pas mane 1 
trepais į vir-ų tik 
neikit : aptieka: 
mano durye 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 Rirtmoa

vakare. Telephone Richmond 2622-R 
Tyv. 155 Cnestnut str., Chelsea Pariš

MUSŲ NUOSTUOLIS, TAI MUSŲ LAIMĖJIMAS. PINIGAI NEREI
KALAUJAMI. MOKAMA DAIKTUS ATSIĖMUS, JEIGU JIE PATIKS. 
Perdaug turim gerų tavorų. Išduodam tūkstančius dolerų dovanoms supa- 
žindimui žmonių su musų tavorais. Bet tik per apribuotą laiką mes duosi
me šitą dailiai išrašytą auksuotą laikrodėli, moterišką arba vyrišką, su 
gerais viduriais ir ant gerų akmenų už $5.95, ir visus skutimosi prietai
sus iš 4 dalykų, o taipgi lenciūgėlis, žiedas, fontar.inė plunksna, dėžė Ha
vanos cigarų ir ant 7-nių šūvių nikeliuotą revolverį — DYKA!. PILNAI 
GVARANTUOTA. Kitur tie daiktai parsiduoda po $25.00. SPECIALIS 
PASIULIJIMAS: Pakol tavorų yra. Atsiųskit šitą apgarsinimą ir savo 
adresą, o'mes nusiusime visus 10 daiktą pasižiūrėjimui ir išbandymui. 
Jeigu jie patiks, užmokėsite agentui $5.95 ir ekspreso lėšas. Užsakyk'šian- 
dien, o sutaupysi pinigų. (2)

ENCELSIOR AVATCH CO.
DEPT. 990, CHICAGO, ILL

$ 1 MENESYJE
Nuo musų Gramafor.o 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 išmokesčio po 
ŠI. ant mėnesio. Taipgi par
duodam ir viską užmokant. 
Raštiška gvarancija ant 15 
metų ir 24 arba 50 dainų ir mu
zikos kąsnelių ant iusų pačią 
išsiskyrimo DOVANAI.
Rašykite, o męs tuojaus prisiu
si™ Jums DOVANAI musų 
gražiai iliustruotą kataliogą.

Roy’l Phanograpti Co. 
91 E. 41h st. New Vark, N.Y.

(Dept. 95)

LIETUVIAI

-

♦ «A'.•
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Pranešu visiems, kad aš važiuoju 
i kitus miestus palaidot numirėlius ir 
nė kiek brangiau nerokuoju. kaip kad 
Jums palaidot vietiniai graboriai, 

I bet visados paskaitau da pigiau. Taip
gi padarau už pigią kainą pomninkus 
arba kryžius ant kapų ir užlaikau 

Į karietas ir automobilius visokiems 
reikalams. Kvietkas parduodu ir pri- 

i statau į vietą pigiau, negu kiti.

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

Telephone: So. Boston 839-J.

t

i *
±

PUIKI DOVANA
KNYGA SVEIKATOS bei 
naujausio mokslo ir ką re) 
kla daryti apsirgus, talp-pat. 
ir kur greit 
g’al ta knyga

išsigydyti, ly

“DAKTARAS’ 
parodo, taik
inio Ilgu aps'- - 
saugoti.

(
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V A V A D A T dabar labai madoj, bet xas iš tų t
V n B. Alini vakarų, jeigu tenai nėra* iiUAUUU Dž.an Bam^g?

LEIDĘS IR VYRAI-K YP KVAIT!

F
£
I

i

NORI, KAD MYLĖTŲ 
MERGINA?

Jeigu nori, tad pasipirk

Dabar tik išėjo iš spaudos to garsaus saliun- j 
kyperio “spyčiai” ir kitos fonės. Kas nori*1 
linkmsai praleisti laiką ir prijuokinti savo 
draugus tegul tuojaus reikalauja knygos:

DŽIAN BAMBOS SPYČIAI

KĘST KENDŽIŲ 
o ji niekad nepamirš jus, 
kendžių gardumas priverčia ją 
jus mylėt. Reikalaukit visur ir 
visada Lovneys C ręst Kendžių. 
Jeigu negali gaut kitur, tai pri- 
s’ųsk mums dolerį, o gausi vie
nų svarą geriausių Amerikoj iš
dirbtų kendžių.

K. ŠIDLAUSKAS
Generoliškas agentas Bos

266 Broadway, 
So. Boston, Mass.

I

-i

Už DYKĄDYKĄ
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Už DYKĄ
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gvarancija. 
f* 'ipecijališkus rekordus 
f Lenkiškus. Rusiškus ir 
l'įykv«. Rašykite Puotaus 

katalotro iv paaiškinimų 
sos ženklelį atsakymui:

Libedy Cbmmercial Co.
233 E. 14 ST.. NEW YORK. N. Y.

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

KAINA TIK 25 CENTAI.
P:nigus galima prisiųsti per money orderį arba suvyniot kvoterį į popie- 

rčlg ir įdėti į gromata. Adresuokite taip:j

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

j ry r t ---------------

Iš priežasties kares už pus-dykiai pripirkom didelę daugybę įvairių 
tavorų nuo vienos subankrutijusios vokiškos firmos, kuriuos pasirengčm 
išdalyti prie musų laikrodėlių VISAI UŽ DYKA. Taigi kas dabar per
ka nuo mus vyriškų ar moteriškų laikrodėlį, tai augšėiau patalpintus 8 
dalykus gauna prie laikrodėlio VISAI UŽ DYKA, 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 gvarantuotų ant 20 
metų su garsiausiu visame pasaulyje mechanizmu, ir tuos 8 daiktus do
vanų prie laikrodėlio visai už dykų — tai išsikirpkit tą apgarsinimų 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 siuntini atneš Jum į 
■ amus ir busit užganėdinti iš laikrodėlių ir dovanų, tai užmokėsit liku
sius $7.70 ir persiuntimo lėšas 25c. Jeigu nebūtumėt užganėdinti, ncmo- 

čkit, 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 ta darom dėlto, kad tas dovanas nu
pirkom už pus-dykiai, todėl ir atiduodam už dyką, kad tik kuolabįausiai 
išgarsinus mu.-ų laikrodėlius. Nevisad pasitaikys tokia proga, todėl nau- 

mes dar turim tų dovanų. Rašykit pas
išgarsinus musų laikrodėlius, 
dokitės dabar iš tos progos, kol 
mus šiandien, adresuokit taip:

NEVY YORK
GERKEN BI.DG.. Dep. 115,

PASARGA- Perkant iš Kanados reikalinga prisiųsti 
iškalno.

WATCH CRED. CO.
WEST BROADWAY, NEW YORK. N.Y.

visus pinigus 
(t-5)

.vNYGOJ “DAKTARAS" cerj, 
p.---- _._a kaip ir kur nuo visokių ligų te?*.
iisiSy-V'-i. bet taip-pat labai gražiai, kam. 
tikras tėvas pamokina ir kaip nuo visoką U 
gtj apsisaugoti.

KNYGOJ KAK'lAKA S“ labai daug 
rašo apie v y: ų ir moterų dorą bei morat-slą 
lytišką gyvenimą ir aiškiai, atvirai taip išd»- 
tineja, jog kitose knygose to visko negali • 
rasti. Šita knyga kiekvienam užaugusi ' 
vyrui ir moterei labai reikalinga turėti, ė 
žinoti kaip ir ką daryti, seniems ir jaunie ■ .- 
ir kaip laimingai gyventi. Čion viską neg... 
ma aprašyti, bet ti perskaičius knygą atri
site.

ŠITA KNTGA illiustruota paikiais mco 
liškais paveikslais ir apie žmogaus kūne <• 
budavojimą su visokiomis paslaptybėu . 
užaugusiems žmonėms tinkama.

YPATINGAI serganti, nusilpnėjo, 
rę. pasigadino per jaunystės klaidas ir var 
rami visokiomis, kaip paprastomis šviežie. 
mis teip užsisenėjusiomis ligomis, šitoje ka> 
goję atrasite tikrą rodą.

JEI sergi ant kokios nors ligos, tai pirmi. ■ 
ne kaip kreipsies prie kokio nors gydytojai, 
arba vartosi liekarstas, reikia perskaityt kur 
gą “Daktaras'!, nes didelės daugybes žmonių 
kurie tik perskaitė šitą knygą, išsigydė.

TODŽL, kad ta knyga dėl labo visuome 
nes išduota, tai kiekvienas ją apturės VISA): 
DOVANAI, kuris tik atsiųs keletą štampų a* 
prisiuntimą.

REIKALAUK DAR ŠIANDIE, iškerpa*', 
šitą apgarsinimą ir adresuok teip: 

The Philadelpbia M. Clinit 
1117 Walnut st.,

PHILADELPHIA, PA
TĖMYKIT VYRAI IR MOTERIS! 

sergi, tiesi kokj nors nesveikumą ir reik » 
lauji geros, teisingos pagelbos, kad trumpai 
laike galėtum išaigydyt. tai atsišaukie p--— 
Profesionališko Daktaro, Ph. M. Klinika 1 
lietuviškoj kalboj. Rašyk arba ateik.

OFISO VALANDOS KASDIEN nuo J J v 
ryto iki 4 po pietų- Nedėlioj iki 3, o utazs* 
ke ir pštayčioj vakare nuo 6 iki 8.

l

Duokit pasiūt mums
Už tikrinam kad Jus sučėdysite 
nigų ir turėsite gražias rūbas, 
ęe imam materiją iš gerųjų fir

mų ir primieruojam rūbą pagal 
žmogų, todėl nesudarko žmogaus 
išveizdoe būna tvirtesni.
Seras vynas Siutus Ir Onrkutu 

pigiausiai Ir geni.
Musę firma randasi ir Califor 
n ijojt todėl męs greičiau pagali 
nam visokias naujausias formas. 

Jsrgu nuritu turit genis ruius pi
lei, tat ataiklt pas mus.

Taipgi išvalo m ir išprosinam vi* 
akias Vyry ir Moterų drapanas.

Tikras Jūsų brolis lietu vys

SZJLH S!l HU'IMINIMUI!
GRAMAFONAS ANT IŠMOKESNIO 

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

dien, tai išsiųsime Jums ant išmokes
čio labai puiku Gramafona sykiu su 
16 rekordais 132 kavalkais) visokių 
dainų, vairu, maršų ir t. t, kuriuos 
uatis išsirinksite. Gerumas musų 

‘ S'Jįirramafonų jrvarantuotas kiekvienam 
_ TaKvLa crt’nrnnei in Tšsi’jsimę D'IUJUS 

Lietuviškus. 
Maža-Rusiš- 
reikalaudami 
įdėdami kra-

222 W. Broadwav, ir 20 Ames St 
So. Bo«ton. Mass. Montello, Mass

Tnlrfon**: So. Boaton. 21013.
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Kiekvieno namuose turi 
rastis "Keleivio” 
KALENDORIUS.

i

negalėjo jums to paaiškint, ne- 
, stebėtina, nes jis tik Amerikoj 
mokinęsis, ir tik Baccalauro kur
są baigęs.

! ______________

J. Bagočius.

Jesu Patarimai
. Vis—kas. Jus norit gaut 

pilietiškas popieras. Jus išsiė

 

mė^ pirmas popieras Newarke 
du metu tam atgal, o dabar gy
venat jau metus Trentone. Tu
rit paduot dvejus ”svietkus” — 
du piliečiu iš Nevvarko. kuriuo
du pažino jumis Nevarke ma
žiausia per keturis metus, ir du 
iš Trentono, kuriuodu 
per paskutini metą.

ries, nepatariu, nes galima pa
pult ir skaudžiai nukentėt.

Dalį iš Lietuvos visada gali
ma atjieškot, nežiūrint, kiek yra 
brolių arba kiek yra žemės. 
Dauguma brolių ir žemės didu
mas tiktai yra maštabu. ku- 
riuom jūsų dalis mieruojasi.

M. Stasiui. Darbdavys nerei
kalauja duot darbininkams žinią 
iš anksto, kad jis atleis juos nuo 
darbo, jei darbininkas nėra pa
daręs sutarties su darbdaviu 
prisižadėdamas duot taipgi ži
nią apleisdamas darbą.

Ii 
pažino it

Montelliečiui. Jus gavot tik
tai ”Quitclaim Deed” ant pirk
tos žemės, o toks dokumentas 
turi mažai vertės. Turėjot gaut 
”Warranty Deed.” o jei parda
vėjas atsisako duot, visai ne- 
pirkt žemės. ’’Quitlaim” reiš
kia. kad jis pardavė toki intere
są toj žemėj, kokį jis turi. Jei 
nieko neturi prie tos žemės, tai 
jis nieko ir nepardavė. ”War- 
rantv” reiškia, kad jis gvaran- 
tuoja jog ta žemė yra pilnai jo, 
ir jei kas kabintųs, jis atsako. 
Pirkdami žemę ar namus neat- 
siduokit vien ant agentų, kurie 
paprastai apie tiesas nieko ne
žino, bet paimkit advokatą per
žiūrėjimui popierių.

Bagočiaus offiso adresas Bro- 
cktone yra 155 Main st., Room 
213—214. Jį galit matyt ten 
Panedėliais ir Pėtnyčiomis nuo 
3 iki 9 vakare. Jis atliks ten 
ir "Keleivio” Agentūros reika
lus.

"Keleivio” Skaitytojas. Jei 
abudu peštuku, leist mušties 
kol nenuils, tik išdaužt gin
klus iš nagų, kad neužsimuštų 
arba nesusižeistų. Juodos akis 
ar guzai tokiems daug nekenkia.

Jei kas grasina kitą užmušt, 
galima paduot į teismą ir padėt 
jį po kaucija, 
ramybę, arba 
miestą.

”Ar galima 
jei kasyklos 
koją
stanties ir vieno dalyko: Kaip 
dirbo, kaip atsitiko, ko jis toj 
vietoj buvo, etc., ant to klausi
mo gal atsakyt tik vietinis ad-

■ vokalas, kuris gali išklausinėt 
i visą reikalą ir ištirt dalyką ant 
! vietos.

kad jis užlaikys 
išsidangins i kitą

gaut atlyginimą, 
žmogui nulaužia 

Tas priklauso nuo tuk-

Nuskriaustam Tautiečiui. Ką 
turi daryt, kad atsiimt savo pi- 

: nigus nuo Salėm st.. žydelio, aš 
nežinau. Nežiūrint, kad žinojot 
jog jau keli ten "biznieriai” su- 

. bankrutino, vienok vis dar ne- 
šėt. Kodėl nepasidėjot į Suvie
nytų Valstijų krasą. kur niekad 

' nebankrutys. Geriausia pa- 
' duokit savo knygutes advoka
tui. o tas gal dar kiek ir gaus.

Vertelga. Tamista klausiate, 
ar galima skolint pinigus ant 
antros paskolos (mortgage). 
Tas priklauso nuo turto vertės. 
Jei turtas yra vertas daugiau, 
kaip pirma ir ta antra paskola
krūvoj, skolint galit be baimės.; 
Tik turit apžiūrėt, kad jūsų pa
skola būt tuoj užrekorduota, 
nes ktaip vėlesnis skolintojas, 
kuris užsirekorduot savo pasko 
lą anksčiau, gauna pirmenybę, 
ir tokiu budu jus paskola liktų 
trečia, jei turto yra daug, 
trečias mortgage yra geras.

Vincas T. Tamista turit 
mortgačių ant žemės, ir ypata 
pasiskolinusi pinigus nors mo- 

■ ka sumą, atsisako mokėt pro- 
j centus. Nepriimk sumos be 
procentų, bet paduok advokatui, 
kurs sukolektuos tuoj visus pi
nigus, nes jei anas savo kont
rakto neišpildo, nemoka procen
tų, jums nereik laukt termino, 
bet tuoj galit atsiimt visus pini
gus. Jei neturės pinigų, 
duos jo tą žemę.

par-

įr Savininkas. Jei medis 
ant rubežiaus jūsų ir kito

turitSusiginčijusiam. Jus 
etisybę, iš kitų žemių prasižen
gėlius galima parvežt į Suvie
nytas Valstijas, jei prasižengi
mas čia papildytas, ir čia nu
baust. Bet ne už visus prasi
žengimus pabėgėliai yra išduo
dami. Už kokius prasižengimus 
išduoda, paprastai yra padaryta 
sutartis. Ir taip iš Argentinos 
galima pargabent prasižengėlį 
už šiuos prasižengimus: žmog
žudystę. sudarkymą žmogaus 
gaus kūno (mayhem). prisidėji
mą prie sunkaus sužeidimo ar
ba žmogžudystės, išardymą ge- 
ležinkeliio, sudraskymą trukių, 
tiltų, vežimų, laivų, arba kelio
nės įmonių, viešų namu arba 
privatiškų triobų. jei prasižen
gėlio atliktas darbas išstato pa- 
vojun žmogaus gyvastį; taipgi 
už išgėdinimą. bigamiją. pade- 
gmą. prasižengimus ant jūrių/ 
vagystę (burglary), įsilaužimus 
(breaking and entering). api-į 
plėšimą (robbery). suklastavi- ’ 
mą (forgery), netikrų pinigų, 
darymą, vagystę jam pavesto: 
turto (embezzlement), vaikų 
pavogimą (kidnaping), išvilioji- 
mą pinigų su grasisinimų

galba arba per suktumą, papras
tą vagystę (larceny), apgavys
tę arba suviliojimą (break of 
trust), kreivą prisieką, papirki
mą, arba už pasikėsinimą prie 
bent vieno iš viršuje paminėtų 
prasižengimų. Panašios beveik 
sutartis yra ir su kitais kraštais 
kaip Petinėj Amerikoj taip ir 
Europoj.

Krautuvininkas. Jei ant ve
kselio (note) pasirašė ta ypata 
ne kaipo liudininkas, bet kaipo 
užtikrintojas (indorser). tai 
prasišalinus kitam kaltininkui 
už tą skolą galit skųst užtikrin-

jtoją.

i

Kad adv. šliakys iš "Draugo”

25.000 Ka‘«į’°su
Užlaikau gramafonus su lietuviš

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

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

W. S. Waidelis
112 G R A X D ST.. BROOK LYN, N. Y.

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

stovi 
žmo- 

j gaus žemės, jus turit tiesą pjau- 
I styt arba apkapot medžio ša- 
j kas. bet. suprantama, tik tas, 
j kurios yra iš jūsų pusės.

K. Borkert. Jei gaspadinė iš
plėšia kuparėlį ir išima daiktus 
arba išgeria alų į darbą išėju- 
šio kampininko, ją reikia ap- ” ‘
skųst policijai, kuri suareštuos Balučio Goat. Pagal Mass. 
ją už vagjstę. bet jei daiktai , įįesaS; mirusiojo žmogaus ant- 
pavogti mažos vertės, išeik pas; rojį paįi gauna viena trečdali jo 
geresnius žmones apsigyvent. turto, 0 likusiis turtas eina abie- 
Aišku ir be klausimo; , .-p moterų vaikams lygiai.

i "as yra tik jei žmogus
J. R. P. Jus klausiat: ”ar ga-į 

Įima imt civilišką šliubą po slap-; 
ta pavarde ?” Galima, kas kam i 
galvoj, koki jaunikio pavarde/ 
Bet kam slapta? Jei permainė*! 
ar sutrumpinot savo pavardę! 
dėl parankumo, tai jau ”ne sla
pta,” bet jūsų tikra, priimta 
pavardė. Jei norit imt šliubą 
vien, kad apgaut moterį arba 
pasislėpt nuo savo gyvos mote- nieko negausit.

sirašykite

<1

Vienatinis lenkiškas

DANTŲ DAKTARAS.
Užtaisu pasigadinusius dantis ir 

įdedu naujus. Darbą gvarantuoju 
Taipgi ištraukiu dantis be skausmo.

238 Harrison avė. Boston.

JOHN KULBOK CAFE
Sveikas gyvas brolau! Seniai ma

itinės, gal jau kur nors į kitą mies
tą persikčliai?

O ne, da 
vis 5a pat 
gyvenu, bet 
senia‘ tam 
'-.rašte lan
daus ir nc- 
andu JONO 
KULBOKO.

O, brolau, 
jaunis persi
kėlė j kitą 
vietą, ana 
ant kampo 
So. 1-mos ir 
VVythe ava.

labar jis ten baise visokius paran
kamus ir gražius kambarius nakvy- 
į’-ms. Vasarą kambariai vėsus, o 
iiemą šilti. Todėl visiems gali pa
ari atsilankyti i

JONO KULBOKO CAFE 
‘91 Wythe avė., Brooklyn, N. Y.

(21-5)

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 
ypatos ir darymui pašalinio biznio.

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

Pačiu siunčiant, Chicagoįe metams $6.00; pusei 
metų $3.50. Kitur, ne Chicagoje, metams §5.00; 
pusei metų S3.00; dviem men. $1.00. Europoje 
ir Kanadoje met. $7.00. Pavienių aum. kaina 2c.

Išpildyt šitą blanką ir pristąsk kartu su pinigais.

M A B J I E N 0 5 ” !84l S. Halsted St., Chicago, III.
Šiuomi prisiunčia $------------ už “NAUJIENAS”-----------

metus ir meldžiu jas siųsti šiuo adresu:

JSaa-
Atpigintos Kainos Kalėdoms!

3-RAS ST. ANORZEJEIVSKI

-J /
p ~ *

Bet 
mirda

mas nepaliko testamento pada
binančio jo turtą kitaip.

Nelaiminga. Jei tamista tu- 
~j i apleist vyrą dėlto, kad jis 

• fuozuauja ir muša, gali skųs- 
i jį už nedavimą užlaikymo, bet 

i ei apleidai taip sau. dėl pasi- 
smaguriavimo idant išsprust iš 
po jo "globos,” kad ir skųsit

<SV*

Dr. B. G. WERNIGI
LIETUVIŠKAS D-RAS

•Gydo visokias vyrų, moterų t 
vaikų ligas; net ir chroniškas liga.

valandos: nuo 1 iki ♦ 
■?o pietų ir nuo 6 iki 9 vakare. (13) 

Telefonas,

8SZ Himvar sL, Bnt ?n, Mass

Teisingiausia ir Geriausia

ARTIEKA
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.

EDVARD DALY, savininkas 
Iš S Butai, Mik

Galite raikalaut ir per laiškus, 
o męs per ekspresą gyduoles at

siųsim.

Akušerka
I

Pabaigusi kursąWomaus Mdieal 
College, Baitimore. M<1.

Pasekmingai otlieka savo darbj 
prie gimdy mo, toipgi suteikia vi 
sokias rodąs ir pageiba invairioae 
moterų ligose.

F. Stropiene
SO. BOSTON, MASS-

4

s

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 galėtų praleist šventas 
Kalėdas linksmai, męs pasiryžom duoti

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

Zakons XXXX......
Imperial Cognac ... 
Madera Vyno........
Apricct Brandv .... 
Višniuvka .............
New Market Club ..

81.00
81.00
$1.00
81.00
81.00
81.00

I. MATHUS
Geriausias Lietuvio 

EONAS IR RESTAURAUk- 
*iki geriausios rųšies girti- 
užkandžiai. Patarnavimas 

Parankiausia lietuvis®

J. MATHUS
Broadvay. So. Bostoa. B*-;

I

£5rįį2 Jaunoji 
Lietuva

Viskas sykiu 86.00
KALĖDOMS SPECIJALIŠKAI DUODAME Už 5 DOLERIUS.

TAIPGI UžLAIKOM VISOKIŲ KONJAKŲ, ROMŲ, KORDIALIŲ VYNŲ 
RUSKOS MONOPOLKOS, KAIP ŠTAI:IR

Vienintelis savo rūšies 64 puslapi;
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; pusi 
metų $1.50; vienas numeris 25t

Užsisakyk tuojaus:

JAUNOJI LIETUVA” 
4611 S. Paulina St. Chicago, 18.

Privarė Stock ............
Endicott Club ..........
Kentucky ...................
Old Nelson .................
Roxburv Rye 6 metų
3 X Whiskey ............
2 X Whiskey ............
1 X Whiskey ........
Ramsey, Scotch........
.Jameson, Irish ........
Ben Hur Mannattan 
Martini ......................
Holand Gin •..............
Very Old Gin ........
Fine Gin ...................
Jamaica Rum ........
Jamaica Rum labai senas .... ąl.00 
Vieux Konjakas ...................
Califomia Konjak No. 1 ... 
XXXX Konjakas .................
Malaga Vynas ......................
Port Vynas ...........................
Madera Vynas .....................
Port Vynas No. 1 ...............
Port Vynas No. 2 ...............
Peach No. 1 .........................
Peac’n No. 2 .........................
Cherry Vine .........................
Rusiško Snapso ir t. t.

$1.00

S 1.00

.75
— .65 
. $1.00 
. $1.00
..$1.00
. $1.00

. $1.00 
__ .65 
... .50 
...__.40
. $1.00
. $1.00 
... .g? 
.. .85

$1.00

J

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. Todšl kas nori praleist šventes smagiai ir linksmai, tad 
visokius gėrimus pirkit pas mus, o už mažus pinigus gausit gerą tavorą.

Kiekvienam kostumeriui duodam gražų Kalendorių.

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

Boston, Mass



i

1$ AMERIKOS.
Kunigas gavo 20 mėty 

kalėjimo

GELEfžINKELIAI PA
BRANGS.

Kapitalistiškoji musų val
džia leido geležinkelių trus- 
to razbaininkams da dau
giau visuomenę plėšti, pave
lydama jiems pakelti kainą 
už prekių siuntinėjimą ant 
5 nuošimčių, kas geležinke
lio trustui duos ant metų 
$35,000,000 daugiau pelno. 
Tuos pinigus turės užmokė
ti visuomenė, nes pabrangus 
tavorų pristatymui, turės 
pabrangti tavorai: duona, 
cukrus, anglis, mėsa ir t. t.

PLĖŠIKAS UŽMUŠĖ 
ADVOKATĄ.

Atlanta, Pa.— Į advakto 
Reynoldso namus įsiveržė 
plėšikas. Kada Revnolds 
norėjo vagį sulaikyt, šis šo
vė ir ant vietos jį užmušė. 
Vagis pabėgo. —

"Keleiviui” prisiųsta iš 
Great Falls, Mont., iš vietos 
anglų laikraščio "Tribūne" 
iškarpa, kur trumpai pasa
kyta, kad 10 gruodžio Great 
Falls miestelyje likos nutei
stas 20 metų kalėjimo kata
likų kunigas F. C. Denis už 
suardymą jaunai merginai 
gyvenimo. Nuskriaustoji 
kunigo mergina esanti tik 
17-kos metų amžiaus, Zuza
na Bachan’iutė vardu.

Tai ir visa žinia.
Bet "Keleivio" skaityto

jas, kuris prisiuntė šitą iš
karpą, suteikia mums apie 
tai platesnių žinių.

Zuzana Bachan’iutė tar
navo pas "tėveli” Denisą už 
gaspadinę. Kun. Denis bu
vęs šy Morkaus katalikų ba
žnyčios klebonu. Jo parapi
ja buvusi Beito miestelije,: 
toj pačioj Montanos valsti-[ 
joj, bet tenai visai mažas 
miestelis, tai teismas buvo 
Great Falls’e. Šitas "tėve-j 
lis” buvęs slavu kilimo, tik 
anglišką pavardę priėmęs;' 
Zuzana Bachan’iutė gi esan
ti lenkė, tik Amerikoj gi-j 
mus. Jos motina gyvena 
Belte. Zuzana buvo pas "tė- ■ 
velį" Denisą kaip lėlė: spor-. 
taudavo, mokindavosi ant 
piano skambinti, tik pasta
ruoju laiku pradėjo... tukti. 
Galų-gale atsilankė ir gar
nys. Mergina iš pradžios 
norėjusi taikytis, reikalavu
si iš kunigo tik $3,500. Bet 
kunigas ant to nesutiko. 
Mergina tuomet patraukė 
"tėveli" teisman. Byla trau
kėsi 4 dienas. Katalikų ku
nigai dėjo visas pastangas, 
kad savo konfratrą apgy
nus, kad visuomenės akįse tos nušautas, 
pastačius jį švariu nuo tos ko plėšikų išsijuosus, 
nuodėmės. Už sudėtus pi- -----------
nigus buvo pasamdyti du Norėjo pavogt automobilių, 
geriausi advokatai kunigo i Keturi jauni vaikėzai aną- 
apgynimui. bet nieko negel- dien kėsinosi pavogti nuo 
bėjo. Perdaug buvo aiškus Back Bay stoties automobi- 
faktai prieš tą "doros” mo- lių. Patėmijo tai policistas

Vietines Žinios I

Pastaruoju laiku Bostone 
i ir jo apielinkėse pririšo tiek 
[ plėšikų, jog nėra tos dienos 
ir nakties, kad nebūtų už- 

[ puolimo. Nelabai senai 
’ padaryta drąsus užpuoli- 
I mas ant Hood pieno kompa- 
' nijos ofiso, kur išplėšta 
$2,800. Tą pačią dieną ki- 

į tas užpuolimas padaryta 
i tuojaus už Bostono ant 
; Waylando krasos, kur išplė
sta $400. Plėšimai daromi 
prie žmonių. Įneina keli vy
rai, ant-syk išsitraukia re
volverius ir liepia visiems 
pakelti rankas. Pasiėmę 
pinigus išeina atbuli per du
ris, taikydami į visus re
volveriais ir grąsindami 
kiekvieną šauti, jei tik kas 
iš vietos pasijudins. Brook- 
nine’o aptiekos perdėtinis 
Morrill laike tokio užpuoli
mo andai nepaklausė plėši
ko Įsakymo ir likos ant rie- 

Policija jies-

$2,000,000 MIKADOS KA- rorQ ni,n(<flRUNAVIMUI. Uera Pr°5a U2mtl P“*
Tokio.— Japonijos seimas 

užgyrė $2,000,000 Japonijos 
karaliaus Jašuhito vainika
vimo lėšoms padengti.

Parsiduoda pigiai gerifu- 
sioj vietoj ir gerai einantis 
biznis Grosernė, Bučerni, 
2 Restoracijos ir Automobi
lius. Biznis eina gerai ir

M. ANDRIUŠIUTĖ

J. VALEIKA

Traukiame visokius paveikslus pigiai.. 
Meldžiam visus atsilankyti, užtikrinau* 
kiekvienam kad busit mus darbu užga- 

laėdiuti.

J. Valeika F- Raulinaitis Co.
[250 4th st., S. Boston, Mass

KELEIVIS

I

arba žemesnes kaip kitose kuriose nors

i

MUSŲ KRAUTUVĖJ YRA DAUGIAU

GRAŽIŲ KAILIŲ
KALĖDŲ DOVANOMS

Negu kuriose nors kitose Bostono krautuvėse

į*

Jordan Marsh Company
Pirklybos Širdis Naujoj Anglijoj.

I

Kadangi iš viso Bostono męs parduodam daugiausiai 
Futry, tad musŲ krautuvėje randasi ir daugiausiai 
tos rūšies tavorų ir yra iš ko pasirinkti.

Musų Tavorai Užtikrinti
Kiekvienas daiktas nupirktas pas mus — visvien 

kokios kainos jis nebūty — yra gvarantuojamas, 
kad pirkėjas bus užganėdintas.

Musų Kainos Užtikrintos
Męs užtikriname, kad musų kainos ant visokiy kailiy yra taip žemos 
krautuvėse Naujoj Anglijoj.

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

Parankiai ir Pigiai.
Dabar persikėliau į naują vietą ii 

siuvu tik vien moterims rubus, todėl 
visame yra parankiau ir smagiau už
eit. Naujas adresas:
217a D St.. So. Boston, Mass.

Ant kampo 4th st.

nėra išduodama pirkėjams 
ant knygučių. Tur būt par
duotas į trumpą laiką, to
dėl skubinkit paklaust. Biz
nis vedamas So. Bostone. 
Platesnių žinių klauskit 
"Keleivio” Redakcijoj.

FOTOGRAFISTAS

Socijalistai paskyrė aukų 
rinkėjus.

So. Bostono lietuvių soci
jalistai paskyrė P. Ketvirti 
ir J. Skibirdi aukoms rinkti.

TEATRAS ir ŠOKIAI
PARENGĖ VAIKŲ DRAUGIJOS - BIJŪNĖLIO-’ NARIAI 

po globa LSS. 60 kuopos.

Surinktos jų aukos bus per- Subatoj, 26 Gruodžio-Decemb., 1914 
duotos Lieiuvos Šelpimo - TC,T,TTX7TTT cvpt a tat t T
Fondan ir eis nukentėjusių LiItlUVIŲ b VlL 1 AllNtJ

nuo karės ieltmių šelpimui, kampas E ir Silver sts., So. Boston, Mass.
T .zG-i-i Pradžia perstatymo nuo 7:36 valandos vakare.Praėjusioj sąvaitėj Lietu-. 

vos Šelpimo Fondas jau iš-’ 
siuntė 1,100 rublių Lietu
von.

Teatras.
Subatoj, 26 gruodžio vai

kų draugija "Bijūnėlis” vai
dins lietuvių svetainėj ko
mediją "Nepasisekė Mary
tei.” Po vaidinimo bus dai
nų, žaislų, o ant galo šokiai.

TEATRAS IR ŠOKIAI.

(4 M

1915 Metams, jau atspauzdintas
Telpa daug gražių paveikslų, žingeidžių straips

nių ir eilių.
TTT~RTN"VS:

kytoją. Prisaikintujų suo
las, susidedąs iš 12 vyrų, 
vienbalsiai pripažino, kad 
šitam kriminališkam darbe 
kunigas yra kaltas ir teisė
jas J. B. Leslie paskyrė jam 
už tai 20 metų kalėjimo.

Kun. Denis buvęs smar
kus keikūnas ir visuomet 
šmeižęs socijalistus, buk jie 
nepripažįsta šliubų, griauja 
šeimynas ir 1.1.

Tik jau ir nesiseka tiems 
"doros" mokytojams. Retas 
mėnuo, kad nebūtų vienas-! mokvklų airiukai daugiau- 
kitas jų nubaustas už krimi- sja išdaužo langų ir jeigu 
nališką prasižengimą. Tuo [ jų būrys atsistos ant ’kam- 
tarpu tarp socijalistų,_ ku-[p0> tai retai praleis žmogų 
riuos jie vadina nedorėliais, nesudaužę jam skrybėlės 
tokių atsitikimų visai negir- arba nemetę................

■ ir pradėjo šaudyt. Persi
gandę vagiliai mašiną su
stabdė ir iššokę leidosi i vi
sas puses bėgti. Vienas jų 
likos sugautas. Jisai pasi
vadino Joseph Donohue.

Kaip pavardė liudija, turi 
būti airys. Bostono airiai, 
galima sakyt, veik visi kar
šti katalikai ir veik visi jie 
leidžia savo vaikus Į para
pijines mokyklas, kurios 
buk-tai mokina daugiausia: 

' doros. Tečiaus išėję iš tų;*

TEATRAS IR ŠOKIAI.
Rengia Jaunuomenės Ratelis So. 

i Boston, Mass., 1 d. Sausio (Jan.) 
1915, NAUJŲ MĖŽTŲ vakare. Lietu
vių Labdarystės svetainėj, kampas E 

: ir Silver sts. Prasidės 7:30 vai. va- į 
i kare ir trauksis iki vėlai nakties. Bus 
: lošiama 3-jų aktų veikalas ”Ant be- j 
j dugnės krašto.” Širdingai kviečiam ; 
atsilankyti visus lietuvius iš So. Bo- ■ 

j stono ir aplinkinių miestelių, nes ti- j 
kimės, kad busit pilnai užganėdinti, i 

Su pagarba, , Komitetas.
Vaidins labai puikią dviejuos i aktuose komediją

i T

i f
ii

KALĖDŲ DOVONOS DĖL 
VISŲ.

PASISKUBINKIT į
Kas ateis į musų krautuvę pirkti I skiriamos  ̂dovanos. 

Kalėdom dovanas dėlei savo draugų, ‘
tas gaus dovaną.

I

visokius Auksinius,

(( 
: ( M 
H

Mes parduodam
Paauksuotus ir Sidabrinius daiktus: 
Žiedus. Laikrodėlius. Špilkas. Branza- 
lietus, Laketus ir šiaip visokius daik
tus. Taipgi parduodam visokiias 
DRAPANAS vyriškas ir geriausius 
ČEVERYKUS, visokius, nuo ma
žiausio iki didžiausio, vyram, mote
rim ir vaikam už labai mažą prekę.

Urbon ir Pilvinis
261 Broadvay, arti D. Street). 

SO. BOSTON. MASS.

dėti.

PAAUKAVO $50.00.
Chicagos Lietuvių Tėvy

nės Mylėtojų Draugija No. 
1, kuri gyvuoja ant Town of 
Lake, turėjo 6 gruodžio 
priešmetinį savo susirinki
mą, kur svarstydama savo 
reikalus neužmiršo ir da
bartinio Lietuvos padėjimo. 
Apkalbėjus savo tėvynės ne
laimę, kokią užtraukė ant 
jos dabarties karė, Tėvynės 
Mylėtojų Draugija No. 1 pa
skyrė iš savo iždo $50.00 
nukentėjusiems nuo karės 
Lietuvos gyventojams.

Praneša apie tai "Kelei
viui” draugijos raštininkas 
p. K. A. Čiapas. Ši draugi
ja turi "Keleivį” už organą.

Gražus tai pavyzdis ir 
kitoms lietuvių draugijoms.

IŠSILAUŽĖ Iš KALĖJIMO.
Rockland, Me.— Iš pavie

to kalėjimo čia išsilaužė ir 
pabėgo Arthur Daicy, iš Bo
stono. Jis buvo suimtas už 
tai, kad medžiodamas nušo
vė savo draugą James Si-j 
mons’ą.

iš užpakalio 
pagedusia banana. Patam- j 

[šiai gi tokie kartais užstoja 
j žmogui net ir kelią ir iš-1 
krausto kišenius.

Šiomis dienomis Collate- 
ral paskolos kompanijoj su
sekta didelė vagystė. Ši 
kompanija skolindavo žmo
nėms pinigus už užstatomus 
daiktus. Išsiaiškino, kad 
pinigais ir užstatytais auk
siniais daiktais išvogta ne
mažiau, kaip $150,000. Val
džia daro tirinėjimą. Kom
panijos pirmininkas jau 
areštuotas. Sakoma, kad 
jis pavogė apie $68,000.

“NEPASISEKE MARYTEI.”
Šis veikalas parašytas Šatrijos Raganos gana akyvas ir žingeidus.

Po vaidinimui dainos ir žaislai. Visą programą išpildys "Bijūnėlio” nariai.
Taipgi bus skrajojanti krasa. Daugiausia gavusiems atvyručių bus 

. Todėl nepraleiskite šios progos ir pamatykite ką gali 
nuveikt musų jauni "Bijūnėlio” nariiai. Ant šio perstatymo ir viso pro- 
gramo padėta daug triūso, kad užganėdinus publiką.

Maloniai kviečia ' BIJŪNĖLIO” VALDYBA.

Telephone Drover 7800

DR. A. J. TANANEVICZE
Gydo Vyrų, Motery ir Vaikų Ligas

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 francuzų 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- 
nus, 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 (eiles) — Karė (paveikslas, kaip apsvaiginti tautine ir re
ligiška neapykanta Prūsų ir Didžiosios Lietuvos lietuviai žudo 
viens kitą; po paveikslu eilės) — Jlikromegasas (Filosofiškoji pasa
ka garsaus francuzų filozofo Voltaire’io) — Ruduo (eilės) — Caras 
duoda lietuviui autonomiją (paveikslas) — Dar kartą... (eilės) — 
Ei, sugauskite stygos... (eilės) — Atminčiai 22 sausio, 1905 m. 
(eilės) — Pamokinimas gaspadinėms 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 igyti, teiksis tuoj 
užsisakyti, nes vėliau gali nelikti. Suvyniokit 
dešimtuką į popierą, įdėkit į laišką (registruot 

nereikia) ir užadresuokit:
“Kiliivls.” 28 Broadnr. So. Boston, Mass.

>

; Socijalistų vakarėlis.
Pirmą Kalėdų dieną lietu- i 

vių socijalistų svetainėj, 376 
Broadway, bus draugiškas 
vakarėlis su muzika, kom
plimentais, žaislais ir kito
kiais pamarginimais. Pir
mą valandą bus pietus. No-, 
rint toj pramogėlėj daly-j 
vauti, reikia užsirašyti Lie
tuvių kooperacijos krautu-: 

i vėj pas J. Skibirdį ne vėliau 
i ketvergo. Svaiginamų gė- j 
rimų nebus.

Joseph P. Spang
Revere Distilling Co.

579-589 Atlantic Avė. Boston.
Didžiausis Sandelis Geriausių

Gėrimų, Likerių ir Vynų.
Taipigi Gardžiausio Alaus:

Eliaus, Lagerio ir Porterio.
Taipgi turime daugybę visokių 

Rusiškų tavorų. Impcrtantų ir Naminių 
gėrimų, visados dideliam pasirinkime.

Patarnauja lietuviai pardavėjai
P. Babilu< ir J. Paltanaviči*.

Užsakymus priimam ir per laiškus, 
galima ra:yt lietuviškai lenkiškai ir ti
piškai.

Reikalaukite prekių sąrašo.

Valandos Ofisas ir gyvenimo vieta

3249 S. Morgan St., Chicago.
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“Labai esu užganėdinta iš Se- 
veros Balsamo Plaučiams. Aš 
kentėjau nuo sunkaus kosulio 
ir kroniško gerklės uždegimo, 
bet suvartojus dvi bonkutes Se- 
veros Balsamo Plaučiams, kosu
lys išnyko, ir vėla, pradėjęs savo 
svarumą atgauti, jaučiuosiu la
bai gerai.“ Malonėkite pagarsin
ti šį laiškelį, idant ir kiti dasu
žinotų apie veiksmingumą Seve- 
ros Gyduolių.”

John Balok, Page, N. Mex.

Kosulys ir Šaltis,
gerklinių išsišakojimų uždegimas, kokliušas, gerklė* 
skaudėjimas, užkimimas ir krupas, — tuojaus pra

šalinama vartojantIB
E

S

BOSTON, MASS.

SEVERAS 
BALSAM 
FOR LUNGS

(Severas Balsama Plaučiam ) 
Tatai yra labai naudinga gyduo
le nuo kroniško gerklės užde
gimo, k$ galima pastebėti iš že- 
miaus talpinamo ir nesenai ap- 
laikyto laiško.

Ar turite kopiją

Serercs Liet. Kalendoriai 1915 m.
Jeigu ne. pareikalaukite nuo ap- 
tiekoriaus arba rašykite tiesiog 

mums

W. F. SEVERĄ C0.,

Nesakykite "Aš noriu ko-nors nuo 
kosulio.” Reikalaukite Severa’s 
Balsam for Lungs ir neimkite už
vaduotojų.

Kaštuoja 25 ir 50 centus. Gau
namas kiekvienoje aptiekoje.

Greta to męs rekomenduoja* 
me nuo kosulio ir šalčio

Severa’s Cold & Grip Tablete 
(Severas Plotkeles nuo 
Gripo ir Peršalimo).

Kaštuoja 25 centus.

Cedar kapids, lowa.

VIENATINE LIETUVIŠKA 

APTIEKA 
Bostone ir visoje Massachusetts valstijoje. 

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

Nuo Reumatizmo SI.00. Nuo įlinkimo plaukų ir pleiskanų 75 o 
Nuo kosulio, grippo ir slogos 11.00. Kraujo Valytojas t1.00.

Nuo saulės nudegimo 50 c.* Bobro lašai SI.00. Nuo suirimo Nervų f 1.00. 
Vaikų ramintojas 25 c. Pamoda plaukams 20 c.

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

Mostis ir skysčiai nuo niežų ir parkų fl.00.
Gyduoles dėl pataisymo apetito SI 00.

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

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

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

Visokie kvepianti muilai 10, 15 ir 25 c.
Pert u mos visokių gėlių 25, 50, 75, BĮ.00. $2.00 ir daugiau.

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

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

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

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

Visokiame reikale kreipkite šituo adresu:

K. ŠIDLAUSKAS W
SO. BOSTON, MASS.
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