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nepradėjusi. Kada karė pa
sibaigs, jisai nežinąs.

Baisus mūšiai Lenkijoj, Francuzijoj ir ant Kaukazo. Italijoj žeme dreba.

MUŠĖSI 26 DIENAS.
Kunigaikštis Juozas Fer

dinandas, ketvirtosios aust-

DAR VIENAS PREZI
DENTAS MEKSI

KOJ.

atsilaikyti. Tokią žinią iš
spausdino einąs Hamburge 
„Fremdenblatt.”

BAISUS RADINYS.
"Rygos Garse” skaitom

Iš kares laukoj IR PIE3FELIA |

AMERIKA SIUNČIA 
GINKLUS.

Pereitoj subatoj gaHai-

VOKIEČIAI PAĖMĖ 
KIELCUS IR OPOč- 

NO.
Iš Varšavos ir
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Kareiviai miega apkasuose.
I BAISUS MUŠYS PO 

MLAVA.
t

Mlawa, tai nedidelis Len-

CARAS PAVARĖ 18 GE
NEROLŲ.

Vokiečiai paleido paskalą, 
kad caras liepęs pavaryt jau

norėjo perplaukti vis „Orduna” išvežė iš Newijau rusų rankose. Taip-pat 
per Atlantiką. Anglų skrai- Yorko Anglijon dvi milži- sakoma, kad rusai atsiėmė 
duolis patėmijo, kad tikras niškas kanuoles, kurių sky- Lenkijoj Plocką, kurį pora

Itas, ir suėmė jį.

!

I

---------------- t----------  3Lenkijoj vokiečiai paėmė Kielcus ir Opoczno, o Prūsuose rusai ima vokiečių miestus. Ant Kaukazo rusai vėl sumušė turkus. 
Francuzijoj vokiečiai paėmė 6 miestus. Paryžius girdi vokiečių kanuolių baubimą. Italijoj sugriuvo apie 60 miestų ir apie 

30 tūkstančių žmonių žuvo

VOKIEČIAI PAĖMĖ 6 
MIESTUS.

Pereitoj sąvaitėj prie Eno 
upės franeuzams labai ne
pasisekė. Tarpe Crouy ir 
Missy jie turėjo pasitraukti 
per upę ir palikti čia vokie
čiams visas savo pozicijas. 
Kaip Paryžius sako, franeu
zai pasitraukė dėl to, kad 
pakilęs upėj vanduo nunešė 
tiltus ir likos pertraukta su
sinėsimo linija. Tečiaus 
Berlynas sako, kad turėjo 
keltis per upę atgal vokiečių 
spiriami. Mušys buvęs la
bai smarkus. Vokiečiai pa
ėmę 6 miestus palei Eną. 
Paimtų miestų vardai pa-; 
duodami šie: Cuffles,
Crouy,Bucy-le-Long, Hissy, i

?*Vauxvot ir Vallerie. Fran
cuzų nuostoliai buvę sunkus! 
Pats kaizeris tėmijo mūšio 
bėgi, kuris tęsėsi kebas die
nas. Berlynas dabar tvirti
na, kad i šitas kelias dienas 
francuzų buvo užmušta ir 
paimta nelaisvėn nemažiau, 
kaip 10,000.

’ "Lietuvos žinios” rašo:
Igliškėliai, Suv. gub. Ka- 

į ro „žaislai.” Girdėti, kad 
kur ten Igliškėliuose ar dar 
toliau piemenys rado kelio
lika šautuvų. Tuojaus buk 
pasidalinę į „rusus” ir "vo
kiečius,” įsitaisė „žvalgus” 
ir sulindę iškastuose karei
vių apkasuose, pradėjo vie
ni kitus šaudyties. Pasek
mės buvę tokios, kad vienų 
(„vokiečių”) užmušta, ro
dos. du, už tai, kad šie "ra

išų žvalgų” vieną sužeidę.

! -ŠVEICARIJA VISA MO
BILIZUOTA.

Vokiečiai ir franeuzai da
bar pradėjo traukti dideles 
spėkas Alzacijon, todėl te
nai dabar laukiama didelių 
mūšių. Iš tos priežasties 
Šveicarija, kuri rubežiuoja- 
si su Alzacija, mobilizavo 
visą savo kariumenę ir pa
statė ją ant sienos, kad neį- 
leidus ant savo žemės nė 
vienų, nė kitų.

I DIDELIS RUSŲ LAIMĖ
JIMAS.

Praėjusioj sąvaitėj rusai 
laimėjo du svarbiu mušiu. 
Vienam mušvje jie supliekė 
austrus Bukovinoje, kitam mas buvo aiškiai girdėt Pa- 
turkus ant Kaukazo. rvžiuje, 65 mylias atstu.

Svarbiausiu rusu laimėji- -----------
mu per tuos mušius buvo PERSIJAI BLOGIAU, NE- 
paėmimas Bukovinos kai- GU AUSTRIJAI, 
nuošė Kirlibabos perėjimo, 
kuris yra svarbiausiais var
tais i Transylvaniją. Tą 
perėjimą rusai paėmė štur
mu ir jį fortifikuosią, kad 
austrai jau nebegalėtų atsi
imt.

Kitą smarkų smūgi rusai 
davė turkų kariumenei, vei
kusiai Transkaukazijos ra
jone. Visas 52-ras turkų 
regimentas buvo iškirstas. 
Tai buvo, matomai, dalis tos 
turkų armijos, kurią dvi 
sąvaiti atgal buvo prie Sari 
Kamyšo išblaškyta su di
džiausiais nuostoliais ir iki 
šiol rusų persekiojama. A- 
pie šitą muši Petrogradas 
sako:

”Vienoj vietoj, kur mes;

GU AUSTRIJAI.
Kaip vokiečiai norėjo per 

Belgiją įsiveržti Francuzi
jon, taip turkai per Persiją 
briaujasi Rusijon, nes tarp 
Persijos ir Rusijos ant ru- 
bežiaus nėra tvirtovių. Per
sijos pasiuntinys Petrogra
de pasakė: „Persijos padė
jimas yra liūdnesnis, negu 
Belgijos. Belgija galėjo vo
kiečiams nors priešinties, o 
Persija turkams pasiprie
šint negali, nes neturi ka
riumenės. Pasienio kurdai, 
vienintelė kariška spėka 
Persijoj, prisidėjo prie tur
kų. Turkija sulaužė musų 
neutralitetą, bet sulaikyt 
mes jos negalim, nes netu
rim jiegų.”

ANGLIJA GERAI DAR 
NEPRADĖJO.

į Anglijos kariumenės va
das Kičiner sako, kad atei- 

inančiam gegužės mėnesyje 
karė tik prasidės. Iki to rų armijos vadas, kalbėda- 

; laiko Anglija pastatvsianti mas apie savo kareivių nuo- 
; 4,000,000 išlavintų kareivių, pelnus, tarp kitko pasakė:

.1 _ i Tiri čini AnorK,\> ere ; /i a r ”Bėgije keturių mėnesių
mano armija dalyvavo pen
kiuose dideliuose mūšiuose, ___ _________
trumpiausis iš tų musių tvė- kaklus, toks kruvinas, 
rė 8 dienas, o ilgiausis 26 iki šiol da Lenkijoj tokio ne- 
dienas. Iš keturių mėnesių buvę. Iš paties miestelio li-

j 
MOTERIS EINA KARĖN.j

Rusų laikraščiuose kar- ’ 
tas nuo karto pasirodo ži-į 
nios, kad vokiečių kariume- ' 
nėj yra nemaža liuosnorių 
moterų. Kaip rašo ”Petro- 
gradskij Dnięynik,” ujuį-jki šiol Anglija gerai dar 
dovo ligonbutije siuomi lai-: nAn„Hsi,,d = m
ku guli sužeistos 7 vokiečių 
moterįs, kurias rusai paėmė 
su kitais vokiečiais nelais
vėn. Laikraštis sako, kaip 
liudija žaizdos, tai tos mo
terįs netik šaudyme turėjo' 
dalyvauti, bet ir ant durtu-; 
vų ėjo.

Viena iš jų nuo žaizdos, 
jau mirė.

GLUS AFRIKOJ.
Iš Belyno pranešama, kad 

šiomis dienomis rytų Afri
koj buvo didelis mušys su 
anglais. Tangos uoste, ku
ris priguli vokiečiams, išli
po 9,000 Anglijos kareivių 
ir užpuolė ant vokiečių, ku
rių tenai buvo tik 2,000 ka- 

Mušys tęsėsi 3 die- 
I nas ir ant galo anglai turė- 
■ jo bėgti, palikę 3,000 su vir
šum lavonų.
TURKAI NUSKANDINO 

FRANCUZŲ LAIVĄ
Berlynas praneša su dP 

džiausiu džiaugsmu, kad 
turkai nuskandino nardo
mąjį francuzų botą ”Saphf- 
rą,” kuris bandęs įsivogti j 
į Dardanelius ir pridaryti 
turkams bdėdies.

armiją, mes paėmėm dar 
5,000 belaisvių, 14 kanuolių, 
10,000 galvijų ir labai daug 
amunicijos ir valgomųjų 
daiktų.”

I 4 SAVAITES NETEKO 
150,000 VYRŲ.

Vokiečių karės vyriausy
bė apskaito, kad į 4 sąvaites reivių.

įtraukia į Prusus, norėdami, Francuzijoj ir Belgijoj san- 
i j talkininkų nuostoliai pasie

kė 150,000 kareivių. Girdi, 
gruodžio pradžioje francu
zų vyriausybė nutarė pra
dėti ofensivę (užpuolimą). 
Tečiaus tie jų užpuolimai 
nedavė jiems žymių rezulta
tų, tuo tarpu musų kariu- 
menė Aisne ir La Basse ra
jonuose padarė nemaža pro
greso.

Priešo nuostoliai, šoko 
vokiečiai, buvo labai sun
kus. Kaip mes apskaitom, 
į 4 sąvaites 20,000 kareivių 
jo krito ir 17,860 mes paė- ____
mėm nelaisvėn. O jei pas-į Liglaikinis Meksikos pre- 
kaityt sužeistus jr susirgu- ridentas Gutierrez, bijoda

mas kad besivaidijantieji 
frakcininkai jo nepajautų, 

i su savo

RUSAI TRAUKIA Į 
PRUSUS.

___ Kuomet vokiečiai tiesiai 
kijos miestelis Prūsų pasie^ iš Prūsų veržiasi prie Var- 
nyje. Iš Petrogrado 19 sau- savos, tuo pačiu tarpu deši- 
sio pranešama, kad dabar 
po Mlawa siaučia jau ket
virta diena mušys su vokie
čiais. Mušys esąs toks at-

kad

I Kižiu kaime (Mariampo- ?reJT t,ktai 6 -d!enas’ k?' kę tik griuvėsiai ir degėsiai., 
lės apskr.) buvo toks atsiti- da. nebuvo su pnesu susire- Pereitoj nedėlioję šitie gnu-' 

Ikimas. Ūkininko Kizio su- ™m«- Ta , vienintelis mu-vėsiai 3 syk perejęis rankų 
nūs, kokios 17 metų, radęs PaslIs>’į 
lauke, parsinešė namon ne-!

. trukusią granatą (musų 
Jaukuose buvo mūšiai) ir 
' ėmė krapštinėti, nes jam ru- 
j pėjo, kas yra viduje. Krap-

j nysis rusų sparnas suka ra
tu apie vokiečių kolumną ir ...» - - -

j matomai, užeiti vokiečiams 
iš užpakalio ir išardyti ge- 

; ležinkėlius, kuriais vokie
čiai gauna iš Vokietijos rei
kalingus karei dalykus.

Jei rusams toks „tripas” 
pasisektų, vokiečiai Lenki
joj atsidurtų dideliam pavo
juje.

i į rankas. Dabar jie esą ru- 
* sų rankose, kurie nugrudę 
i vokiečius link rubežiaus. j 
I Šita vokiečių dalis norėjusi! 
!per Mlavvą eiti prie Novo-!
i Georgievo tvirtovės, kuri 
gina Varsa vą iš šiaurės.

KODĖL VOKIEČIAMS 
PASISEKĖ?

Francuzų karės vyriausy- 
Įbė išleido paaiškinimą, kaip 

_ . „ ___ ,_____  vokiečiai paėmė 6 miestelius
DAR 5,000,000 V OKIEČIŲ. į Eno paupyje. Paaiškinime 

Berlynas sako, kad dabar' sakoma:
Vokietijoj yra lavinama 5, Patvinusi Eno upė nune- 
milijonai vyrų, kurie neuž- šė visus tiltus ir tokiu budu 
ilgo bus gatavi kareiviai ir 
stos ant karės lauko.

Breslavo 
Lenkijoj 
dar du 

svarbiu miestu, būtent Kiel- 
Icus ir Opoczno. Šitų mies- 
! tų paėmimas paliuosuoja 
rusų spaudimą ant Krako
vo ir priverčia juos trauk
ties vėl apie 50 mylių atgal. 

Kielcai yra gubernijos 
miestas ir kontroliuoja ge
ležinkelį, jungiantį Ivango- 

i8“įnerol‘i*ku™'n^o ™>° su piety Len-
- - - - ‘ - - - kna. Paėmus tą miestą vo

kiečiams, nuo Ivangorodo

VIS ARTYN PRIE 
VARŠAVOS.

Nors labai lėtai, bet visgi štoma granata sprogo ir pranešama, kad 
žingsnis paskui žingsnį vo-į vaikiną sudraskė: nelaimin- vokiečiai paėmė 
kiečiai Lenkijoj slenka pir- gasai mirė baisiausiose so- 
myn, ne atgal, ir kas sykis Juliuose. Kitas netoli bu- 

artyn prie Varšavos. ivusis brolis lengvai sužeis- ___ J_ ,vis <
Petrogradas prisipažįsta, 
kad prie Bzuros ir Rawkos 
upių, kur mušis tęsiasi jau 
daugiau kaip mėnuo, perei
toj sąvaitėj į 48 valandas 
vokiečiai padarė 4 užpuoli
mus su dvigubu narsumu ir 
prieš tuos jų užpuolimus ru- . . v. , . - , •
Šai turėjo pasitraukti. Vo- P"?.s ™kjcius bei austrus 
kiečiai tuomet persikėle per 
Bzurą ir paėmė kelis kai
mus.

RUSAI IMA VOKIEČIŲ 
MIESTUS.

Iš Londono pranešama, 
kad rusai užeidami vokie
čiams iš užpakalio 13 sausio 

tvirtovės likos atkirsta rusų paėmė rytų Prūsuose kelia- 
i armiia, kuri ėjo ant Krako- 
jvo. Dėl tos tai priežasties 
I rusai turėsią pasitraukti 
nuo Krakovo.SUGAVO VOKIEČIŲ 

GARLAIVI.
Hamburg-Amerika lini

jos garlaivis „Graecia” iš
kėlęs Norvegijos vėliavą ir 
pakeitęs savo vardą į ”Bjo- 
ergvin” i

tą miestų. Paimtų miestų 
vardų rusai tečiaus nepa
duoda, nes tas apšviestų jų 
kariumenės judėjimą. Vie
nam tų miestelių vokiečiai 
buvę labai drūčiai įsitaisę, 
bet rusai paėmę jį durtu
vais. Vėlesnėse telegramo
se sakoma, kad Gumbinė vėl.

BOMBARDUOJA ANT-
VERPĄ Iš ORO.

Talkininkai nuolatos už
puldinėja orlaiviais Belgijoj 
vokiečių užimtus miestus ir 
mėto į juos bombas. Praė- 
ėjusį panedėlį anglų lakūnai 
vėl buvo nuskridę Belgijon ___ ______ ___________________ ,___ _ ____ _______ __ e ___
ir metė kelioliką bombų į Į to laivo vardas yra užtep- lės turėio no 14 coliu diame- savaičių atgal vokiečiai bu- 
Antverpą. I tas, ir suėmė jį. tre ir po 53 pėdas ilgio. ' vo paėmę.

imusų kariumenė, kuri buvo 
jau persikėlus ant dešiniojo 
upės kranto, likosi be susi- ! 
nešimo kelių su didžiąją ar
mija ir negalėdama gauti 
pagalbos turėjo pasitraukt 
atgal. Vokiečiai tuomet pa
ėmė kelis musų miestelius, 
kuriuos mes apleidom. ,!

Neturėdami tiltų, francu-! 
ižai negalėjo pasiimt su sa-j 
vim sunkesnių kanuolių, to- 

! dėl sugadinę jas paliko. Tai; 
yra tos pačios kanuolės, ku
rias vokiečiai giriasi paėmę.!

Vokiečiai taip-pat paėmė 
ir belaisvių, bet tai vis dau
giausia sužeisti kareiviai, 
kurių mūsiškiai, besitrauk-j

sius, tai į tą laiką priešas
bus netekęs 150,000 vyrų. ~.......   _

Kiek vokiečiai į tą laiką praėjusioj sąvaitėj cu
i neteko kareivių, jie nepasi- šalininkais ministeriais pa

bėgo. Jo vieton Vilią dabar 
paskyrė vieną savo oficie
rių, Roque Gonzales Garzą. 
Tai jau devintas preziden-

teris ir premjeras grovas 
Berchtold atsistatydino nuo 
vietos, nes pamatė, kad Au
strijai nekaip klojasi. Jisai 
yra kaltinamas už pradėji
mą karės su Serbija .

VOKIEČIAI VĖL ARTI
NASI PRIE PARY

ŽIAUS.
___ Paėmus vokiečiams Sois- 
dami atgal, negalėjo pasiim-! sons miestą, jiems liko vėl 
ti, sako Paryžius. Bet už , tik 65 mylios iki Paryžiaus, 
tai mės paėmėm nelaisvėn Soissons miestą vokiečiai 
daug sveikų vokiečių. paėmė pereitoj sąvaitėj, ka-•

REZIGNAVO AUSTRI 
JOS PREMJERAS.

Austrijos užsienio minis- tas nuo to laiko, kaip Dia- 
zas buvo nuverstas.

Štai Meksikos prezidentų 
surašąs, pradedant nuo Dia- 
zo, kuris 1910 metais buvo 
iš naujo aprinktas iki 1916 
metų:

1. Porfirio Diazas.
2. Francisco de la Barra.
3. Francisco I. Madero.
4. Pedro Lascurian.
5. Victoriano Huerta.
6. Francisco Carbajal.
7. Venustiano Carranza.
8. Eulalio Gutierrez.
9. Roque Gonzales Garza.



KAIP GIMĖ RYGOJ PIR- 
MAS LIETUVIŲ LAIK

RAŠTIS. .
Gruodžio 12 d. "Rygos 

Naujenos” išleido jau 5-kių 
metų sukaktuvių numerį.

Leidėjas-redaktorius, p. 
L. Jakavičius, rašo šitam 
numeryje, kaip gimė pirmu
tinis Rygoje lietuvių laik
raštis.

Jisai sako:
"Kuomet jau Rusijoje liko liuo- 

sa musų spauda, tad mes, rygiečiai, 
dar bent vienus metus snaudėm. 
Pirmasis Rygoje išleido A. Lukau- 
skis 1905 metams lietuvių kalboje 
’Rygos Kalendorių.’ Po to jau 
pasipylė mano ir A. Maciejausko 
leidžiamos visokio turinio knygu
tės. Vienok apie išleidimą Rygoje 
lietuvių laikraščio, dar ilgai negal
vojo. Tiktai pabaigoje 1906 metų, 
aš išleidžiau pirmąjį Rygoje ir vi
soje Rusijoje juokų žurnalą su pa
veikslais lietuvių kalboje — 'Juok
darys.’

"Man beleidžiant 'Juokdarį,’ ra
dosi net tokie skaitytojai, kurie 
reikalavo, kad 'Juokdaryje’ butų 
rašoma, ne vien juokai, bet ir rim
ti straipsniai’ ir, kad butų 'teisin
gi’ apskelbimai: kame galima gau
ti darbas arba tarnystė ir t. t.

"Iš to tai ir atėjo man į galvą 
leisti Rygoje savaitinį laikraštį ir 
tuoj pradėjau galvoti, kaip jį išlei- 

Man daugumas patarė 
bendrovę ir tuomet jos 
leisti laikraštį, 
buvau tam priešingas.

su-
jie-

Ka-

dus? 
tverti 
gomis 

"Aš
dangi jau Rygoje buvo viena ben
drovė susitvėrusi ir dar net iš in
teligentų, ir leidimą buvo gavusi 
’Rygos Varpą’ leisti, vienok ta ben
drovė žiugo nevieno numerio sa
vo laikraščio rygiečiams neparo
džius.

"Vienam pačiam leisti ir gi bai
mė ėmė, nes tuomet laikraščių lei
dimas darė baisiai didelius nuosto
lius, keli musų laikraščiai jau buvo 
žlugę.’’

Tečiaus. žūt būt, 1908 me
tais p. Jakavičius išgauna 
valdžios leidimą leisti Ry
goje lietuvių kalba savaitini 
laikrašti — "Rvgos Nauiie- 
nas" — ir pradeda tverti 
bendrovę. Ir —

"trumpame laike pas mus prisi
rašė virš dviejų šimtų pajininkų, 
su 2000 rublių, ir beveik vien tik 
darbininkai. Neilgai’ trukus jau 
šaukėme ir pirmąjį ’Rygos Nau
jienų’ pajininkų susirinkimą, kad 
sutvarkius tą bendrovę ir nutarti 
apie išleidimą ’Rygos Naujienų.’ 
I susirinkimą atvyko keliatas ir 
nekviestų rvgiečių-inteligentų, ku
rie tam musų doram darbui buvo 
labai priešingi ir stengėsi jam 
kaip-nors pakenkti.”

Šitie "nekviesti inteligen
tai” buvo, matomai, kitokių 
pažiūrų ir labai nenorėjo, 
kad Jakavičius, žinomas lai
svamanis, pradėtų leisti lai
krašti. Pats gi Jakavičius 
negalėjo šitan susirinkiman 
pribūti ir jo priešai, paėmę 
į savo rankas bendrovės na
rių surašą, pradėjo tarties 
leisti savo laikrašti. Apie 

'70 bendrovės narių jiems 
pritarė ir 16 balandžio, 1909 
metų, jie išleido atžagarei- 
viškos pakraipos "Rygos 
Garsą."

0 aš su savo "Rygos Nau-| 
jienomis,” sako p. Jakavi
čius, likaus kaip tas karve
dys, nuginkluotas ir paleis-; 
tas vienas tvruose. • •Taip tai gimė pirmutinis 
lietuvių laikraštis Rygoje.

Tečiaus —
"...jis savo pasirodymu nėkiek i 

nepasotino pirmeiviškosios visuo
menės. Toji tat pastaroji ir ne
davė man ramumo ir verstinai lie
pė, kad leisčiau ’Rygos Naujienas’ 
į pasaulį. Veltui aš spyriaus ir 
nenorėjau tokią naštą sau, ant sa
vo menkų jiegų užsikrauti, bet 
galop nebegalėjau ilgiau prieš 
žmonijos reikalavimus atsilaikyti 
ir laipkričio 29 d. 1909 m. štai iš
leidau — ’Rygos Naujienas'.”
Jau penki metai sukako, 

kaip tie du laikraščiai gi
mė, o kova tarp jų ir iki šiai 
dienai nesiliauja.

KATALIKAI PROTES- Po atsišaukimu pasirašo 
TUOJA PRIEŠ "DRAU- Alta- ir Sask. provincijų au

kų rinkimo komitetas: V. 
Užkuraitis, V. Jakevičius, J. 

i Benekeraitis, A. Žilinskas, 
J. Gerulis, V. Raskauskas ir 
J. J. Žebrauskas.

GĄ.”
Nelabai senai "Draugas 

savo redakcijos pastabose1 
pasakė šitokį dalyką:

"Chicagoje šv. Kryžiaus parapi- ; 
joje šiomis dienomis atsitiko tai, w
ko neduok Dieve, kad nebeatsitiktų REIKALĄ UJA PRIRODY- 

• ~ MO.
"Vienybė Lietuvninkų," o 

paskui ją ir kiti taip vadi
namųjų tautininkų laikra- 

*- ščiai, išspausdino čielą skiltį 
’ koliojimosi žodžių, kuriuos 

buk tai pavartojusios "Nau- 
_____ jienos" tik vienam savo nu- 
girtau- { meryje tautininkus bekolio- 

L*"V. L.” nenuro
dė. kokiam "Naujienų" nu
meryje tie žodžiai tilpo, to
dėl "Naujienos” dabar rei
kalauja nurodymo to nume
rio. Jos sako:

"Kaikurie jos 'parinktųjų’ žo
džių mums skamba taip keistai, 
kad mes būtinai norėtume žinoti, 
kaip ji juos iš 'Naujienų’ išskaitė. 
Tokie žodžiai, pavyzdžiui, kaip — 
’tamsia-tiksliai,’ ’apjuodintojai,’ 
’šuna-karčiai’ ir taip t.t. Ji gal 
bus maloni tai kuogreičiausia nu
rodyti.”
Prie koliojimosi žodžių 

"Vienybė Lietuvninkų" pri
skaitė 
kaip 
kas." 
ja" ir "carizmo idealogas.

nei vienoje musų parapijoje. Pa- ; 
rapija surengė naujai statomos ba- I 
žnyčios naudai t. v. fėrus su viso- j 
kiais svaiginamais gėrimais. Fė- 
rai surengti Elijaus svetainėje (ne
toli nuo bažnyčios). Vakarais, su
sirinkus parapijonams, beveik vi
są laiką griežia muzika; šokiai; 
(amerikoniški) eina vienas po ki
to svetainėje gi ir gretimuose kam- ’ 
bariuose staleliai apsėsti j 
jančių ir šūkaujančių žmonių. Tam- ’ damOS. Bet "V. T.,” 
si saliuno dvasia išlindo iš savo 
priprasto urvo ir visu savo nešva- Į 
rumu ir sunkumu užsirioglino ant 
tos vietos, kuri buvo pašvęsta pa
rapijos autoritetui ir jos reikalais.”

Vadinas, "Draugas" pat
virtino tai, ką jis visuomet 
užginčydavo. Jeigu socija- 
listų spauda kada pasaky
davo, jog katalikai yra tam- 
siausis musų visuomenės e- 
lementas, jog jie daugiausia 
girtuokliauja, tai jis karš
čiuodavosi ir šokinėdavo, 
kam socijalistai "šmeižia” 
katalikus girtuokliais. Tuo 
tarpu gi jis pats parodė, 
kaip katalikai girtuokliau
ja.

Tą "Draugo’’ 
met paminėjo 
"Naujienos" ir kiti pirmei
viu laikraščiai.

Kelios katalikų draugijos 
už tą pastabą ant "Draugo" 
taip užsirūstino, kad para
šė ilgiausi protestą ir kad 
duoda, tai duoda redakcijai 
pipirų. Protesto pabaigoje 
draugijų komitetai sako:

patarrume 'Draugo’ 
melagingų ir užgau- 
r.erašyti, nenorėkite 
dalykų, kurių patys 

Rašykite dalv- 
kurie skaito turė-

ir tokius 
“egoistas," 

"griovikas"

pastabą tuo-
"Keleivis,”

"Daugiau 
Redaktoriui 
r.ančių žinių 
valdyti tokių 
mažai suprantate, 
kus, kad žmonės, 
tų naudą, o ne apmaudą ir širdper
šą."

"Draugo” redaktorius, 
gavęs tokį pamokslą, užve
da šitokį"graudų verksmą:" 

"Šiaip ar taip imsime, turime 
prieš akis labai liūdną apsireiški
mą: septynios katalikiškos drau
gijos viešai stoja apgyniman galiū
no ir jo intekmės į musų parapijų 
gyvenimą.”

"Naujienos" prie to pada
ro gerą pastabą:

"Bet 'Draugas,' nežiūrint tokių 
faktų visgi drįsta nuolatos tvirtin
ti. kad katalikiškos organizacijos 
tai esančios tikra doros tvirtovė!”

žodžius, 
"fanati- 
"Eremi-

"Naujienos" iš to stebisi 
ir sako, kad niekur . civili
zuotame pasaulyje tie žo
džiai nepadoriais arba neš
variais nėra skaitomi.

Ant galo "N.” sulygina 
tuos tautininkų laikraščius 

i su Maskvos "dvorninkais" ir 
■ "gorodovikais,” pas kuriuos 
žodis "studentas" taip-pat 

Į skaitosi biauriu koliojimosi 
' žodžiu.

I

Protestuoldm prieš
Bonetto Bilių.

Varžantis ateivystę Bur- 
netto billius, kuris sykį bu
vo jau sumuštas, dabar vėl 
likos pakeltas ir vėl grasina 
ateivvstei.

Per atstovų namą tasai 
bilius perėjo pereitą vasario 
mėnesį, o per senatą tik ke
lios dienos tam atgal.

Dabar billius eina pas 
prezidentą. Jis gali jį pat
virtint, ir gali atmest. To
dėl musų pareiga dabar 
prieš tą billių vėl užprotes- 
tuot (sykį jau protestavom 
ir jis buvo atmestas), kad 
prezidentas jį vėl atmestų.

Senatas perleido tą billių 
50 balsų prieš 7. Todėl nė
ra mažiausios abejonės, kad 
prezidentui uždėjus ant to 
billiaus veto, senatas nuims 
ir veto.

Bet yra viltis, kad atsto
vų namas negalės to pada
ryt. Kad nuėmus preziden
to veto, kaip senate, taip ir 
atstovų bute reikia dviejų 
trečdalių balsų. Atstovų 
bute gi už tą billių pereitą 
vasarą balsavo 252 atstovų, 
o prieš 126 — lygiai vienas 
prieš du — bet 53 susilaikė 
nuo balsavimo. Taigi kar
tojame. yra viltis, kad dvie
jų trečdalių balsų antru 
kartu atstovų bute tasai bil
lius nebegaus, kada visuo
menė iš naujo prieš jį užpro
testuos ir AVilsonas jį atmes.

Šitas billius. jeigu jisai li
ktų įstatymu, labai apsun
kintų ateivystę, ypač pasi
baigus šitai karei, kada bė- 
dni žmonės bus priversti 
važinėti iš sunaikitos savo 
tėvynės Čionai uždarbio jieš- 
koti. Nekalbant jau apie 
tai. kad nemokantieji skai
tyt nebus Įleidžiami, bus da 
padidinta ir pagalvinė mo
kestis. Dabar ateiviai turėjo 
mokėti įvažiuodami po §4; 
nors ir šita mokestis buvo 
jau per didelė, nes apmokė
jus visas imigracijos išlai
das ji davė dar §9,000,000 
pertekliaus, tečiaus atstovų 
butas tą mokestį pakelė iki 
§5.00, o senatas ki §6.00.

Beto šitas billius drau
džia įgabenimą kontraktuo- 
tų "proto” darbininkų. Va
dinas, jeigu SLA., LSS. arba 
SLRKA. parsitrauktų iš 
Europos savo organui reda
ktorių, jos jau peržengtų ši
tą įstatymą. Gi už peržen
gimą to įstatymo kiekvienas 
baudžiamas $1,000.

Ir netik partraukimas to
kio žmogaus, kuriam darbas 
iš kalno yra parūpintas, 
skaitosi peržengimu to įsta
tymo. bet ir bandymas par
sitraukti. arba kalbinimas 
jo per laišką. Jeigu valdžia 
tokį laišką sugaus, autorius, 
arba autoriai moka po $1,- 
000 bausmės.

Kapitalistai matomai no
ri taip įtaisyti, kad Ameri
kos darbininkai negalėtų 
parsitraukti iš Europos nė 
vieno apšviestesnio žmo
gaus, kuris galėtų juos pa
mokinti.

Prieš šitokį begėdišką ka
pitalistų žingsnį privalo 
protestuoti kiekvienas dar
bininkas.

Todėl rinkime parašus it 
siųskime juos tVashingto- 
nan, prezidentui Wilsonui, 
pridėdami šitokias petici
jas:

Hon. Woodrow Wilson, 
President of the United 

Statės, Washington, D. D. 
Dear Mr. President:—

We, the undersigned, be- 
lieving that immigration is 
needea for our agriculture, 
industries, and domestic 
service;

Believing also that exis- 
ting laws are sufficient to 
bar out undesirable immig- 
rants, such as diseased per- 
sons and criminals;

And considering that the 
educational tęst and other

likę measures will tend to 
deprive the country of so 
many honest, sturdy wor- 
kers;

Therefore protest against 
the enactment of the Smith- 
Burnett Bill, H. R. 6060, 
which provides for the edu
cational tęst, and

We pray you, Mr. Presi
dent, to exercise your po- 
wer of veto against the bill.

Prie šitokios peticijos rei
kia prikergt surinktus pa
rašus ir, kaip augščiau sa
kėm, nusiųsti prezidentui.

Šitą peticiją reikia perra- 
šyt ant lakšto baltos popie- 
ros. Jei tarp lietuvių kur 
nebūtų žmogaus, kurs galė- 

; tų gerai perrašvt, galima 
paprašyt anglo.

ant visuomenės spaudos 
darbų. Michigane nepilie
tis negali gaut barzdaskučio 
laisnio. New Jersey, Ohio, 
Pennsylvanijoj, Vermonte 
ir daugelyje kitų valstijų 
vien tik pilietis gali gaut 
leidimą svaiginantiems gėri 
mams pardavinėt. Floridoj, 
Oregone, Texase, Virginijoj 
ir Washingtone vien tik pi
liečiai gali užsiimt oysterių 
ir žuvų gaudymo ir pardavi
nėjimo bizniu. Tennessee 
valstijoj panašiu budu nepi- 
liečiui draudžiama medžiot. 
Virginijoj vien tik pilietis 
gali senais daiktais pirkliau
ti, o Georgijoj nepilietis ne
gali gaut pedlioriaus laisnio. 
New Jersey valstijoj nepi
lietis negali gaut leidimo 
siuntinėti į užrubežį pini
gus; taip negali nė pirkt nė 
pardavinėt kitų šalių pini
gu-

Beto yra daug atskirų 
miestų, kurie savo įstaty
mais nežmoniškiausiu budu 
nepiliečiui atima teisę dirbt.

Štai keliatas tokių mies
tų:

Oakland, Cal.— Nepilie
tis negali būt nė policijos, nė 
ugnagesių departamentų 
nariu. Firma, kurioj nors 
vienas narys yra nepilietis, 
negali gaut leidimo svaigi
namiems gėralams pardavi
nėti.

Denver, Col.— Kiekvienas 
aplikantas, jieškąs kokios 
nors miesto vietos, turi būt 
čia gimęs arba naturalizuo- 
tas pilietis.

Pueblo, Col.— Vien tik pi
lietis gali užimti miesto u- 
rėdą arba samdomąją rietą.

Quincv, III.— Samdymas 
nepiliečių, pradedant nuo 
darbininkų ir augštyn, yra 
draudžiamas.

Cedar Rapids, Ia.— Ne- 
piliečiai gali gaut darbo, bet 
piliečiai yra pirmutiniai; 
daugiau nepiliečiams niekas 
neprieinama.

Dės Moines, Ia.— Visuo
menės tarnystė prieinama 
vien tik piliečiams, kurie' 
gyvena jau nemažiau, kaip 
metai šitam mieste.

New Orleans, La.— Ne
pilietis negali užimti jokios; 
vietos ”po valdžia.”

Portland, Me.— Prie vi
suomenės darbų gali būt 
samdomi vien tik piliečiai.

Baltimore, Md.— Valdiš
kos vietos yra aprubežiuo- 
tos vien tik piliečiams ir 
užsiregistravusiems balsuo- 
tuojams. Kontraktoriai 
prie miesto darbų tegali 
samdyti vien tik užsiregis
travusius balsuotojus.

Fitchburg, Mass.— Vien 
tik pilietis arba išsiėmęs 
pirmąsias pilietybės popie
ras tegali gaut leidimą ped- 
lioraut.

Taunton, Mass.— Nepilie
tis negali gaut laisnio se
niems arba antrarankiems 
daiktams pardavinėt.

Detroit, Mich.— Visi, ku
rie paduoda aplikaciją pra
šydami darbo, turi gyventi 
Detroite.

Butte, Mont.— Nepilie- 
čiai negali užimt nė visuo
menės tarnystės, nė darbų. 
Vien tik balsuotojai gali būt 
samdomi prie miesto darbų 
už dieninę algą.

Bayonne, N. J.— Kiekvie
ną laisnį gali gaut tiktai pi
lietis, kuris išgyveno šitam 
mieste nemažiau metų.

Buffalo, N. Y. Nepilietis 
negali būt stoties mašinistu, 
poliemonu, skolintoju pini
gų už užstatą (pawnbro- 
ker), nė miesto darbininku.

New York City.— Ma- 
žiausis laisnis tegali būt 
duotas tik piliečiui. Visuo
menės darbus taipgi tik pi
liečiai tegal dirbt.

Philadelphia, Pa.— Prie 
visuomenės darbų kontrak
toriai tegali samdyti vien 
tik piliečius. Vien tik pi
lietis gali gaut laisnį kaipo 
pedliorius arba keliaujantis 
pardavinėtojas žuvies, vai
sių, uogų, malkų, anglies ir

kitokių prekių.
Pittsburgh, Pa.— Nepi

liečių miestas negali samdyt 
prie darbo.

Ir panašus įstatymai nuo
lat vis platinasi. Kas gali 
užtikrint, kad ateinančiais 
metais neišleis tokių įstaty
mų ir tavo, skaitytojau, mie
ste. Tuomet jau pervėlu 
bus imti pilietiškas popie
ras, nes taip greitai jų nega
lima gaut.

Kas nežino, kaip išsiimti 
pilietiškas popieras, tegul 
nusiperka už 15 c. knygutę 
"Kaip tapti Suvienytų Val
stijų piliečiu,” kuri gauna
ma "Keleivio” redakcijoj.

Korespondencijos
DORRISVILLE, ILL. 
Iš angliakasių sryties.

Jau antras metas kaip 
vartau "Keleivio” puslapius, 
bet retai kada užtinku žinu
čių iš augščiau paduoto mie
stelio. Vis-gi galima ko 
naujo sugreboti ir patalpin
ti laikraštin.

Darbai truputį pas mumis 
jau pagerėjo, dirbame pil
ną laiką. Kasyklos No. 4 
O’Gara Coal Co. pradėjo 
jau dirbti 22 dieną gruodžio 
praeitų metų. Minėtos ka
syklos nedirbo — stovėjo 
nuo balandžio pirmos 14 m. 
Eina gandas, buk ir No. 3 
kasyklos tos pačios kompa
nijos neužilgo pradės dirb
ti; tada ir naujai pribuvu
siam darbininkui lengviau 
bus galima darbas gauti, 
nes ant šitų dviejų kasyklų 
neimama pinigai už darbą, 
taip pat ir No. 9. Kitose vi
sose kasyklose uždvką nega
lima darbo gauti. Vienam 
darbininkui nusipirkti dar
bas menkesnis lėšuoja $45, 
geresnis 50—60 dol. Gerai 
jeigu naujokas pribuvęs tu
ri susitaupęs kelis centus, 
tai vos per didelę bėdą ir re
komendaciją galima darbą 

• gauti (už pinigus),bet jeigu 
i neturi cento — tai kur dėtis 
tam vargšui darbininkui?

Ant nusipirkimo darbo 
būna iškaščių, susipažinti 
su bosų agentais. Žinoma, 
kaip patarlė sako, sauso nie
kas neklauso, jei šmaruosi, 
— važiuosi; taip yra, jeigu 
nori važiuoti, turi turėti 
mažiausia penkinę. Gavęs 
darbininkas darbą, padirba 
porą mėnesių ir jau tą nu
pirktą darbą užbaigė ir vėla 
reikia viršminėtą sumą 
atnaujinti. Mat "bosai” ‘ 
taip ir pritaiko, kad trum
pesnį darbą duoti. Tai ar 
didelis kapitalas lieka dar
bininkui, jeigu kapitalistų 
"varnai” taip elgiasi su 
jais? Ką darbininkas už
dirba, atiduoda "bosams,’* 
o tu, vargše, skursk, vargk 
ir badą kęsk su savo šeimy
na, neturėdamas vieno cen
to prie savęs. Tai matote 
kas išnaudoja iš mus darbi
ninkų paskutinį centą. Ka
pitalistai, jų pasekėjai (bo
sai) ir kiti toki panašus į 
juos. Ką pastatome milijo
nieriais? Visus kapitalistų 
tarnus, kurie taip pat lenda 
į skylę sykiu su darbinin
kais. Bet pažiūrėk tu, varg
še, už kiek laiko jau jis važi
nėja automobiliuje, lyg An
tikristas senų žmonių pasa
kojamas.

O tai vis musų nesusipra
timas.

Dzūkų Tamošėlis.

Nepiliečiams gresia 
pavojos.

Kada musų kalbėtojai ir 
laikraščiai ragina lietuvius 
imties pilietybės popieras, 
tai žmonės mano, kad tai 

■daroma tik tai dėl mados. 
; Girdi, jie rašo dėlto, kad tu- 
Į ri ką nors rašyti.

Bet ateis ta diena, kada 
musų žmonės labai gailėsis 
neišsiėmę pilietybės popie
rių.

Ateis ta diena, kada ne- 
piliečiai negalės gaut darbo.

Rodos, niekas negali at- 
! imti žmogui teisę dirbti, nes 
ant darbo remiasi kaip jo, 
taip ir jo šeimynos gyveni
mas. O tečiaus ir dabar jau 
daugelyje vietų įstatymai 
šitą teisę nepiliečiams atei
viams atima.

Californijos ir Indianos 
valstijose įstatymai drau
džia samdyt ne piliečius prie 
visuomenės darbų. Privati
nėms kompanijoms ir kor
poracijoms, turinčioms kon
traktus su valstijos, pavieto 
ar miesto valdžia taipgi 
draudžiama samdyties nepi- 

Hiečius darbininkus.
Illinojaus įstatymai da 

sunkiau darbininką perkra
to. Šitoj valstijoj nei vie
nas valdininkas nei depar
tamentas, visviena ar jis 
bus visuomenės išrinktas, ar 
paskirtas, neturi teisės pa
samdyti prie darbo nepilietį 
darbininką. Taip-pat nei 
vienas kontraktorius, atlie
kantis valstijos, apskričio, 

{valsčiaus ar miesto darbą, 
i negali samdyt prie to darbo 
kitokių darbininku. kaip 

|tik piliečius arba išsiėmu
sius bent pirmas pilietybės 
popieras. Kiekvienas kon
traktorius, imdamas už dar
bą iš visuomenė iždo pini
gus, turi pristatyt valdžiai 

i dokumentus, kad visi jo dar
bininkai yra piliečiai ar bent 
kandidatai į piliečius. Už 
peržengimą šito įstatymo 
valdininkas yra baudžiamas 
pinigine bausme. Už netei
singą dokumentą iš kontra- 
ktoriaus pusės, kontraktas 
nupuola kaipo klastuotas ir 
pinigai už darbą neišmoka
mi.

Visuomenės ftarnystėn 
(eivii service) nepiliečių ne- 
prileidžiama jau Californi
jos, Colorados, Connecticut, 
Illinois, Massachusetts, 
New Jersey, New Yorko, 
Pennsylvanijos ir Ohio vals
tijose.

Nekurtose valstijose ne- 
piliečiai negali užimt kai- 
kurių profesijų. Daleiski- 
me, daugelyje valstijų, pra
dedant nuo Arkansas ir iki 
Washingtono nepilietis ne
gali būt advokatu. Kitose 
valstijose, kaip va Ohio ir 
Oklahomoj, ši profesija pri
einama pirmąsias popieras 
išsiėmusiems.

Idaho valstijoj nepilietis 
negali gaut mokytojo diplo
mo.

Kitose vėl valstijose ne- 
pilieeiams draudžiama už 
siimti kaikuriais bizniais. 
Daleiskim Louisianoj nepi
lietis negali gaut kontrakto

SAVĘS NEPAŽĮSTA.
Kaip žinia, "Draugas" 

pradėjo karštai protestuoti 
prieš visus, kas tik pavadi
na katalikus klerikalais. Ji
sai sako, kad pas lietuvius 
klerikalų nėra.

"Katalikas" į tai prisižiū
rėjęs. ir jis pradėjo taip da
ryt. Štai vienam pastarųjų 
savo numerių jis jau pata
ria "Ateičiai" —

"ateityj katalikų nepravardžiuoti 
ten kokiais klerikalais, bet visuo
met laikyties grynos teisybės, su
lyg kurios musų visuomenėje jo
kių klerikalų nesiranda ir jų negali < 
būti."

"Ka-kas” norėtų būt mo
kytas vyras, bet nežino, ką' 
reiškia klerikalas. Jis. sek
damas savo vadovą "Drau-i 
gą." drąsiai pasako, kad{ 
"musų visuomenėj jokių: 
klerikalų nesiranda ir nega- • 
Ii jų būt.“

O kas-gi yra "Ka-ko” re-Į 
daktorėliai ir leidėjas, jei į 
ne klerikalai?

i
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IR KANADOS LIETUVIAI 
SUKRUTO.

"Laisvėj’’ telpa šitoks Ka
nados lietuvių atsišauki- 
mas:

"Męs, aukų rinkimo komitetas : 
Albertos ir Saskatchewan provin
cijų. atsišaukiam į Kanados lietu
vius ir kviečiame stoti visus prie I 
šito švento darbo — rinkimo au- Į 
kų nukentėjusiems nuo karės. Jau j 
kiekvienas lietuvis, gyvenantis ! 
Kanadoj, yra girdėjęs, kad dabar- . 
tinę karė, kuri siaučia visoj Euro- j 
poj pastatė musų tėvynę baisian ■ 
pavojun. Musų tėvynėj gyvenau- į 
tiems, niekad nebuvo taip reikalin
ga pašelpa, kaip dabar.” 

Nurodę, kad Suvienytose , 
Valstijose yra įsteigti jau { 
tam tikri fondai aukoms I 
rinkti, atsišaukimo autoriai; 
sako:

"Mes, Altą, ir Sask. provincijų ■ 
aukų rinkimo komitetas, ir tie, 
kurie mus įgalioja aukas rinkti,— 
pilnai pritariam antro visuotino 
susivažiavimo nutarimams, to su
važiavimo įsteigtam Lietuvos Šel
pimo Fondui ir siuntimui aukų 
Lietuvon per Lietuvių Mokslo 
Draugiją. Ir netik pritariam, bet 
jau stojam prie darbo, renkame 
aukų, ir savo surinktas aukas siu
sime antrojo vis. seimo nurodytais 
keliais, tai yra L. š. F. komite
tui.”

Toliaus pranešama, kad 
tų dviejų provincijų lietu
viai turi išsirinkę jau ir ko
mitetą, kuris priiminės au
kas ir siųs jas į Lietuvos šel
pimo Fondą. Tasai komite
tas yra po Susivienijimo 
Lietuvių Kanadoje 1-mos 
kuopos globa. Kanados lie
tuviams patariama siųsti 
aukas tam komitetui, iždi
ninko antrašu:

Jonas Benekeraitis,
535 E. 9th avė.. S. E.

HOTENTOTIŠKA 'DO
RA.’’

Musų tautininkai labai 
nemėgsta, kuomet socijalis- 
tai jiems prikiša laukinių 
Afrikos hotentotų dorą, ku
rios principas yra toks: Jei 
aš pavogsiu savo kaimynui 
pačią, tai gerai; bet jei kai
mynas pavogs mano pačią, 
tai jau nedoras darbas. O 
tečiaus musų tautininkai 
tuo principu ■visuomet va
dovaujasi.

Visi žino, koki skandalą 
tautininkai pakėlė dėl ”Ku- 
tros,” kuris norėjo padaryti 
iš kun. Olšausko šnipą. Tai 
buvo baisiai nedoras dar
bas. Bet kada "Lietuvos” 
redaktorius Balutis norėjo 
tokiu pat budu padaryti iš 
Konkolausko šnipą, tai bu
vo labai puiku. Ar ne ho- 
tentoto dora?

Dabar tautininkų laikraš
čiai nuolatos skelbia, kad 
Lietuvos šelpimo Fondas 
yra neištikimose rankose ir 
tas jiems išrodo labai pui
kiai. Bet kada "Keleivis” 
pasakė, jog tautininkų fon
das randasi neištikimose 
rankose, nes tenai yra to
kią rankų, kurios nunešė 
T.M.D. knygas, tai tie sma- 
laviriai pakėlė baisų riksmą.

”V. L.” NEINANTI ANT
LICITACIJOS.

"Keleivije” ir keliuose ki
tuose laikraščiuose buvo pa
sakyta, jog ”V. L.” eina ant 
licitacijos.

Visus tuos laikraščius 
"rimtoji” ”V. L” dabar už 
tai iškoliojo ir sakosi, kadi 
ant licitacijos ji neinanti. Medicine Hat. Altą, Canada. Ar ne hotentotai?

UŽMUŠĖ POLICMONĄ.
St Louis, Mo.— 9 sausio 

plėšikai nušovė čia policijos 
seržentą M.Gibbonsą. Plė
šikai buvo įsilaužę ant Wa- 
bash stoties tikėtų ofisan ir 
darbavosi jau apie geležinę 
spintą, kap Gibbonė pamatė 
juos per langą. Kada jis a- 
tidarė duris, plėšikai šovė ir 
seržentas krito negyvas. 
Tuomet plėšikai susprogdi
no geležinę spintą ir paėmę 
iš jos $4.00 pabėgo.



KORESPONDENCIJOS
CHICAGO, ILL. 

Naudingi moterims kursai.
Liet. Moterų "Apšvietos” 

draugija, kad suteikti pa
galbą moterims norinčioms 
lavinties, įsteigė Mark 
White Sąuare parko name, 
ant 29-tos ir Halsted gatvės 
kursus. Bus mokinama an
glų kalbos, siuvimo ir viri
mo. Siuvimo kursai jau 
prasidėjo ir mokslas tęsis 
utarninkais. Anglų kalbos 
kursai bus laikomi seredo- 
mis. Mokytojauti yra pa
kviesta gabi mokjrtoja p-lė 
Ruth Austin. Mokykloje 
bus taippat ir lietuvė moky
toja, kad nemokančioms an
gliškai moterims ir mergi
noms patogiau butų aiški
namieji dalykai suprasti.

NEWARK, N. J.
"Kruvinojo nedėldienio" 
paminėjimas. Klerikalų

"spyčiai".
Sausio 8 d. buvo tarptau

tinis paminėjimas "Kruvi
nojo nedėldienio.” i 
nių, į" 1_____
sausio 9 d. 1905 m., kur .nuo nutarė prisidėti prie viešo

nigai, to viso pikto skelbti 
nesigėdijat?

M. Pytė.

DETROIT, MICH. 
Draugę išledžiant.

SCRANTON, PA. 
Atbuli veikėjai.

CHICAGO, ILL.
Chicagos Lietuvių Demo-

Gerai žinomas vietos lie- Gruodžio 13 d. viena pa- 
tuviams drg. J. E. Vasaitis šelpinė draugija ir du kliu- 
dėlei bedarbės turėjo apleist bu surengė visuotiną lietu
sią laisvą ir turtingą šalį; viy susirinkimą, kad sn-kad su-

pelno, kuris ir paskirtas nu- rengia puikų koncertą vasa 
kentėjusiems nuo karės Lie- *** 5*—* ----- *
tuvoje.

Linksma priminti, kad 
musų miestelio lietuviai be 
skirtumo pažiūrų veikia

n.ruvi- “ 7laisvą ir lurungą sau, . i kiek salėdami sušelnimui ai i— skerdy- kratų Kliubas savo metimą-1 jis gausio 3 d. iškeliavo An- tveri aukų rinkimo komite-1 ““ galėdami suselpimm1 a . 1 
įvykusių Peterburge me susirinkime 6 d. sausio — " « • • . • • > > . kanu ir hadamanrni hmim

Rusijos kruvinojo caro bu- knygyno, ant 18-tos gatvės.
dėlių piktos rankos, krito 6,- Ir paaukavo $2.00. Pagirti- 

: 000 suvirs darbininkų ir mo- n?s darbas Kliubo kad ne-| 
ksleivių, Peterburgo gatvė- ™n. Pykoje dalyvauja, ■ 

'se. Aovaikščioiime dtlvva- dar Prie apsvietos pnsi-se. Apvaikščiojime dalyva- , , 
vo lietuviai, latviai ir rusai deda- 
socijalistai. Smagu yra pa-Į. Apveizdos Dievo parapi- 
žvelgus nors ir ant nedide- Jos> klerikalinės draugijos 
lio, bet susipratusio būrelio pereitais metais mėgino su- 
darbininkų, kurie buvo at- tverti draugijų sąjungą. Bet 
silankę tam vakare. Visos tas užmanymas nuėjo vė- 
trįs tautos turėjo po kalbė- J>\nes tautiškos draugi- 

kalbose’tikslą”to~vakaro” ir, ti. Tos atsilankiusios į porą 
toliaus išnaudojimą darbi- susirinkimų, patėmijo, kad

* 2 . Iš lietuvių pusės kunigėliai nori tvarką ves- 
kalbėjo drg. J. V. Sveetra. ti užmanytoj sąjungoj ir at- 
Beto buvo sudainuota kele- sisakė pnsidėti. Bet klen- 
tas dainelių latvių ir lietu-1 kališkos nebūdamos tuomi 
vių "Sietyno" chorų, kurios užganėdintos sušaukė susi- 
pusėtinai pavyko. Ypač ne- rinkimą tuomi pačiu tikslu 
blogai buvo sudainuota ant pereitą nedėldienį. Priėjus 
trijų balsų vyrų: "Mes ir žu- prie ^rinkimų tvarkos yedė- 
vom ir kentėjom." .2__ - . , .. ~ . ~
dainos buvo vedamos drg. P. nių ^rau^jų nanų. 
Inden’o, latvio, socijalisto.

♦ ♦ ♦

i

toją, kurie paaiškino savo J9S buvo užkviestos prisidė-

Į

rio 13 dienoj. Būt gerai, 
kad aplinkinių miestų lietu
viai nerengtų nieko ant tos 
dienos, ypač So. Bostone, 
Brightone ir Cambridge’uL

Lipčius.

Virimo kursai bus laiko- 
mi kas ketvergę. Aš iš sa-i 
vo pusės kviečiu visas drau-; 
ges, kurios matote iš mokslo 
naudą lankyti kursus. Ypač 
virimo ir ruošos pravartu; 
butų musų lietuvėms pasi-i 
mokinti.

Už mokslą nieko neima
ma* be virimo kursų, kur ne; 
narės turės mokėti tik po 5 
centus už lekciją. Pradžia j 
visų pamokų 7:30 vai vaka- j 
re.

Lietuvės, kurios manote 
kursus lankyti ateidamos i 
meldžiame atsinešti su sa-'rpjs kunigas 
rim darbo. kurios ką norėsi-' žinskas ir

Z\ Zv 1 V* t 1 — *9 T r 1 C* • ■■ v •
i is Brooklyn o 
jui (nepamenu pavardės) jo pinių draugijų atstovai ma- 

; vietoj kalbėjo vietiniai Kra- tydami, kad juos "vyčiai, 
likauskas ir Pranys. Nieko labdariai ir blaivininkai” 
jiedu svarbaus ]
Bet jau nuo kun. J. Dobu- susirinkimą vieni laikyti, 

ižinsko vertėjo ką nors pa- Aišku, kad kunigų suorga- 
mokinančio išgirsti, kaipo 
nuo vadovo į dangų. Vietoje 
ką nors pamokinančio, ku-! 
nigas DobužinsKas pasakė, 
kad "socijalistai nori tą pa-; 
tį atsiekti ką ir Rusijos ca
ras, arba Vokietijos kaize-l 
ris.” Tai tau ir vadovas! i 
Nemoka atskirt socijalistų Į 
nuo carų. Toliaus savo kai-; 
boję kun. J. Dobužinskas I 
pasakė, kad "žmogaus tikė-Į

” Visos J°’ išrinko vieną iš pašelpi-
’ v Tuomi

kun. Kruša, matomai, nebu
vo užganėdintas ir pareika
lavo, kad butų rinkta iš tri-

te dirbti ir mokinties.
T. M. Vaišviliutė

Sausio 10 d. toje pat Jur- jų kandidatų ir balsuojan- 
ginėje svetainėje buvo kle
rikalų prakalbos, parengtos 
LSRKA. kp. Kalbėjo vieto-

J. Dabu- 
nepribuvus 

kalbėto-

tie turi turėti mandatus. 
Priėjus rinkimams, tą sykį 
maž ne visa valdyba liko iš
rinkta iš "vyčių, labdarių 
ir blaivininkų,” nes tie visi 
buvo su mandatais. Pašel-

glijon.
Išvažiuojant tapo sureng

tas išleistuvių vakarėlis be 
svaiginamų gėrimų, kuria
me dalyvavo apie 30 draugų 
abiejų vietinių socijalistų 
kuopų.

Susirinkimėlį atidarė drg. 
Tamošiūnas. Prasidėjo 
trumpos prakalbėlės. Drg. 
Vasaitis linkėjo abiem kuo
pom susivienyti ir veikti iš- 
vieno darbininkų labui, o 
jei jau nesusitaikintų, tai 
kad nors šį vakarą draugiš
kai apsvarstytų esančius 
tarpe kuopų vaidus, ką susi
rinkimas maloniai priėmė.

Prasidėjo kalbos, ginčai 
ir nors svarstyta gana ilgai, 
vienok prie jokių rezultatųi 
neprieita, 
nariai kaltino narius kitos' 
kuopos ir visi ginčai pasili
ko be pasekmių.

Vakaras užsibaigė labai 
draugiškai. Velyjame tau, 
drauge, nenuilstančiai veik
ti darbininkų labui ir anoje 
pusėje plataus vandenyno!

Petras.

tą. Susirinkimas įvyko, bet 
kadangi kalbėtojais buvo 
užkviesti kun. Mickevičius, 
F. Živatkauskas ir dras J. 
Šliupas, tai pastarasis visą 
susirinkimą ir išardė. Pra
dėjęs prakalbą, kaip užriks: 
"Aš nepriešingas socijaliz- 
mui, nepriešingas tai idėjai, 
tik aš priešingas lietuviš
kiems socijalistams.” To
liau ėmė girti Autonomijos 
Fondą ir niekinti socijalis- 
tus. Apie Visuotino Seimo 
įsteigtą Fondą nė vienas tų 
ponų neužsiminė. Šliupas 
dar siūlė pirkti autonomi
jos Fondo markinęs knygu
tes, bet jų niekas nepirko. 
Aukų rinkimo komitetas 
nesusitvėrė. Ir čia pasiro- 

■» * • • • -

;kanų ir badaujančių brolių 
Lietuvoje.

LSS. 128 kp. iš savo iždo 
aukauja $10.00; šv. Juozapo 
draugija $10.00, tik L. S. A. 
kuopa (pamiršau numerį) 
absoliutiškai atsisakė iš iž
do aukauti. Gaila, kad tau
tiečių vardą nešioja.

A. Akmenukas.

Kas mums rašoma.

; nepasakė, sumuša visur, nutarė kitą' 
Bet jau nuo kun. J. Dobu- susirinkimą vieni laikyti.

nizuotos draugijos gelbsti 
jų reikalams palaikyme 
vergijoj liaudies. Tai yra 
taip vadinama Romos poli
tika. A. Booben.

Sausio 2 d. Mecadin salė
je p. Račiūnas rodė krutan
čius paveikslus neva iš ka
rės lauko, nors visi tie pa
veikslai yra paimti iš anglų 
laikraščių. Buvo ir šiaip 
jau įvairumėlių. Sudainuo
ta pora dainų. Rodyta Še
šupė pirmiau ir kaip dabar 
tekanti krauju. Publikos 
buvo apie 500, nors bilietai 
ir brangoki kai krutomiems 
paveikslams — po 25c.

Įdomiausia laike kruto- į 
mujų paveikslų buvo štai 
kas: tarpuose p. Račiūnas! 
rodė karūnuotus Europos jimas į Dievą, tai švenčiąu- 
žmogžudžius, jų tarpe ir sias jausmas." Girdi: "jeigu 
kruvinąjį carą Mikalojų,! mes neturėtume to šven- 
lietuvių ir kitų mažesnių ciausio jausmo, tai nešelp- 
tautų koriką. Rodant caro tume nė nukentėjusių karė- 
Mikės paveikslą, publika je.” Sako: "žiūrėkit, 1__
ėmė gausiai delnais ploti. Aš; to jausmo neturi, tai jų pini- 
bandžiau tėmvti kas per gai nueina kur į redakcijas.” 
vieni tie žmonės, kurie ati- čia tai jau tikra kuniginė 
duoda garbę niekingiau- politika išlindo kunigui 
siems žmogėdroms. Gi pa- burnos, kaip yla iš 
sirodo tautiški inteligentai Tą, kunige, prisipažįstu,kad

duoda garbę

ir tautiški veikėjai, na, o 
paskui juos visi ubagai dva
sioje, tarnavę caro kariume- 
nėje.

Nesistebėsiu iš tų, kurie 
tarnavę kariumenėje atida
vė garbę, nes jie turi už ką, 
mat, nesykį gavo ausis ap- 
luptie ir parėjo tik su puse 
proto, bet už ką duoda pa
garbą carui tautiški veikė
jai, kurių tūli tik ir išsigel
bėjo tuomi, kad spėjo pabė
gti užsienin, į Ameriką, nuo 
caro virvės ir kazokiškos 
nagaikos?..

Reporteris V. ž.

kurie

1S
maišo, i

MT. CARMEL, PA. 
žodelis ir apie musų lietu

vius.
Pastaruoju laiku 

ganytojas pradėjo
dūšių 

visu 
. smarkumu vietos lietuvius 
atakuoti, už tai, kam šie sa
vo centais rėmė pagoniškus 
— anot jo — laikraščius. 
Girdi, jie jau ir taip giliai 
į žmonių širdis yra įleidę sa
vo nuodus, geriau užsirašy
kite, sako, katalikišką laik
raštį. Jeigu, kurie norėsite 
išsirašyti duokite man žino
ti, aš pasirūpinsiu dėl jūsų 
už vieną doleri per metus. 
Nors prie bažnyčios vaikai 
brukti bruka žmonėms 
„Draugą” ir kunigas kas ne

dėl tavęs, tai švenčiausias 
jausmas tikėjimas į tą neži- ____
nomą ir nematomą Dievą, tridienį prašyti prašo para- 
apie kun tu taip myli savo , j‘t.
tamsuoliams pasakot. Jeigu ! žmonės jau nujaučia, 
žmonės neturėtų to sven- •^ur guva pakasias. Nors ir 
ciausio jausmo, tai kunigai, pirmeiviškų laikraščių čion

apie kurį tu taip myli savo

žmonės neturėtų to "šven-
pijonų, kad jie išsirašytų jį,

-

kur šuva pakastas. Nors ir
neskęstų turtuose. Bet kuo
met žmonės akli ir tiki į be- 
rvbę dausą ir į tą Dievą, ku
ris nuo amžių mintyse mai
nėsi savo išvaizda, tai ir ku
nigam lengva žmonėms pri- 
pust vėjų į ausis. Ir aš tau 
pasakysiu, kunige, kad tas 
"švenčiausis jausmas, tik 
tau jis švenčiausis, už tai, 
kad tu juomi gali pasinau
dot. Bet žmoniją jis veda 
prie pražūties. Nes tu tuo 
”švenčiausiu” jausmu iš 
jaunų dienelių suvaržai kie
tais retežiais žmogui protą 
ir neduodi jam laisvai paž
velgt į platų pasaulį. Aš nuo 
savęs linkėčiau kiekvienam 
netikėt į jūsų pasakas, nes 
viskas ką jus kunigai sakot 
yra melu. Aš netikiu, kad 
”dievas” pasaulį nukrėtė į 
6 dienas, kad Adomą nulipi
no iš molio, o Jievą iš jo šon
kaulio. Netikiu nei į tą pra
garą apie kurį jau ir daugu
mas jus parapijonų pradeda 
abejot. Ir taip, kunigužiai, 
ateis laikas, kad jus skelbia
mas mokslas žus apšvietimo 
juro j. Bet šiandien dar tu
rit jus aklų pasekėjų, kurie ■ 
už nebūtų daiktų skelbimą 
neša jums dolerius ir bu-' 

Korespondentas, čiuoja rankas. Argi jus, ku-

Brighton, Mass. —Pašel- 
pinė draugija "Vienybė,” 
metiniame susirinkime sau
sio 5 d., nutarė paaukauti 
visą pelną, likusį nuo viešų 
prakalbų Lietuvos Šelpimo 
Fondui. Prakalbas buvo 
surengusi draugija "Vieny
bė,” LSS. 67 kp. ir teatrališ
ka kuopa "Perkūnas.” Nu
tarta Lietuvos šelpimui pa
skirti ir tuos pinigus, kurie 
pasiuko "Vienybės” ižde, 
kaipo mokestis neįmokėta 
N. Y. Lietuvių Imigrantų 
Šelnimo Fondan. Imigran
tų Fondan draugija nebe
mokėjo per 2 metu dėlto, 
kad negaudavo jokių atskai
tų nė paaiškinimų.

Išrinkta tapo nauja val- 
dvba ir prie "Vienybės” pri
sirašė 9 nariai. Turto "Vie
nybė” turi $849.48.

’ ne kažinkiek pareina, bet 
šitais žmonės dalinas per 
rankų rankas.

Materjališkai čion lietu
viai kai kurie stovi gana ge
rai pakilę, bet dvasiškas jų 
stovis apgailėtinas. Visi be
veik nuolankus ir ištikimi 
parapijonįs ir uolus smuklių 
lankytojai. Butų nuodėmė, 
kaip jie sako, užmokeščio 
dienoje praeiti pro smuklę į 
ją neįėjus. Nors randas ir 
gerai uždirbančių, bet elge
tų, kaip Lietuvoj, kad tik 
nedaugiau. Prieš Kalėdas, 
tą sąvaitę, aš pats ir ne po- 
daug duodamas tokiems iš
daviau apie $4.00. Vienas 
ateina be kojos, kitas aklas, 
arba maži vaikai skundžia
si ”tėvą mainose užmušė”. 
Ar gi tokiems atsakysi?! 
Dalinies iš paskutinio.

Beje, "Laisvosios žvaigž
dės” draugija paskutiniame 
savo susirinkime iš kasos 
paskyrė $10.00 Lietuvos 
Gelbėjimo Fondan.

Vietos klebonas "Lietuvių 
dienoje” (26 lapkričio, kurią 
chicaginis klerikalų seimas 
pasiskyrė), paskelbė, kad į- 
vairiais budais aukų surin
kę Tautos Fondan apie $400. 

Triksas.

Hudson, Mass.— LSS. 223 
kuopa gruodžio 26 d. suren
gė prakalbas. Vieton J. 
Mickevičiaus atvyko kalbėti 
P. Burokas ir S. V. Baka- 
nauskas. Pirmasai vietoj 
aiškinti Lietuvos šelpimo 
tikslą ir raginti žmones prie 
aukų, pradėjo sakyti, buk 
nesą naudinga Lietuvą šelp
ti, nes tai esą ir socijalizmo 
principams priešinga. Gir
di, jei mes juos šelpsim, tai 
jie nepaliaus kariavę. (Jei 
ištiesų kalbėtojas taip yra 
sakęs, tai jis labai klydo. 
Aukos karės negali pratęsti, 
nes tie pinigai tik karei pa
sibaigus bus išdalinti Lie
tuvos pavargėliams. O kas 
link socijalistų, tai jie labiau 
rūpinasi Lietuvos šelpimu 
negu kitos lietuvių srovės. 
Red.). Tokiu budu aukų 
nebuvo nė renkama ir kuo
pa turėjo iš savęs pridėti 10 
dol. už prakalbų surengimą. 
S. Bakanauckas skaitė pas
kaitą temoje "Kas yra soci- 
jalizmas." Atliko gerai. 
Prie kuopos prisirašė 1 na
rys. Kuopos narys.

Providence, R. I.— Musų 
miestelio lietuviai vis labiau 
ir pasekmingiau ima veikti. 
Susitvėrė L. Š. F. skyrius, 
dabar vėl sausio 3 d. D. L 
K. draugija buvo parengus

• pasilinksminimo vakarėlį. 
Publikos buvo nemažai. Su
lošta pora monologų ir pa-» 
dainuota kelios dainos. Tik 
gaila, kad patįs draugijos 
nariai nepajiegia išsilavint, 
kad galėtų programoje da
lyvauti. Dalyvavo tik LSS. 
179 kp. nariai, o padėka so
cijalistams esti tokia už jų 
veikimą: jei kada ima au
kas rinkti, tai išgirsi: "pra
keikti cicilikai, jau renka 
aukas savo naudai.” Aukų 
Lietuvos šelpimui surinkta 
vos tik $2.00. Pabaigoje bu
vo diskusijos, kurios niekais 
nuėjo, nes publika ėmė skir- 
styties.

A. Sa—vičiunas.

WEST LYNN, MASS.
Tveriasi parapija—kįla tar

pe lietuvių neapykanta.
Pas mus, W. Lynne, pra

dėjo labai liūdnos naujienos 
apsireikšti. Kaip tik čia 
susitvėrė lietuviška parapi
ja, tuoj ėmė klerikalai va
ryt agitaciją prieš socijalis- 
tus ir laisvesnius žmones. 
Štai gruodžio 23 d. parsi
kvietė kun. Kr—ką atlikti 
ausinę prieš Kalėdas. Ir 
klausykit, ką tas "Dievo 
tarnas” primalė ant socija
listų. Gi: "nedraugaukit 
su jais ir ant burdo jų nelai- 
kykit, vykit laukan, kaip ko
kius niekšus, nes gali iri 
jums tą socijalizmo epide
mija užkrėsti.”

Ir žinote kas iš to išėjo? 
Gi karštieji katalikai pradė
jo ginkluoties prieš socija- 
listus. Štai faktai (dienos 
nepamenu). Lietuvių sve
tainėje patėmvta pas tūlą 
fanatiką geležinė pirštinė. 
Pranešta tuojaus policijai, 
kuri atėjusi padarė kratą ir i 
ginkluotą kataliką suaręs-' 
tavo. Nabagą ant rytojaus 
teisėjas nubaudė $50.00. O 
kur dar advokatas ir per- 
kalbėtojas?

Sausio 2 d. tūli fanatikai, 
šv. Juozapo draugijos na- 

doleriai ir trisdešimts penki riai, prisitraukę rudžio ėmė 
f centai paskirta sušelpimui 
i lietuvių nukentėjusių nuo 
karės. Lėšos buvo sekan

čios: — plakatai $1.69, nuo- 
i ma (randa) už drapanas ne
kuriu aktorių $1.86; trims 
jaunoms mergaitėms atmo
kėta $4.00. Uždanga $1.00; 
visokie siuntinėjimai 6 c. 
Visų išlaidų buvo $8.60, liko 
pasiųsta "Kel.” red. penki 
doleriai ir trisdešimts pen
ki centai. Reikia pagirti 92 _ _ 
kp. draugus, kad jie neėmė įjos naujoje parapijoj, 
nieko sau kelionės lėšų, nors' 
nekuriems ir atsiėjo po kė
lės dešimts centų. Dar turiu 
priminti, kad laike pertrau
kos buvo renkamos aukos, 
kurių rodos buvo surinkta 
virš penkių dolerių, tuos 
prisius LSS. 90 kp. nariai. 
Labai pagirtina, kad tokia
me mažame kaimelije, kaip 
Rhone, Pa. publikos prisi
rinko skaitlingai, o taipgi 
ir pinigų surinkta nemažai 
sulyg vietos lietuvių skai- 

1 čiaus. Aukavusiems tariu 
■ širdingą ačiū. Taipgi ačiū ir 
!p.p. Vaičiuliams, kurie davė 
svetainę veltui.

Burdingonas.
Pinigus priėmė K. Šidlau

skas.

vr. - . - i dė aiškiai, jog musų, buvę
Vienos kuopos!gav0 jaj|ęU smarkųs veikė-; 
10 narius kitos.—, jau užsimovę atbulus 

jčeverykus ir nors išrodo,! 
kad eina pirmyn, bet pa-; 
žvelgus į pėdsaką matosi,; 
kad jau atbulai šleivuoja.

jai, jau užsimovę atbulus 
čeverykus ir nors išrodo, 
kad eina pirmyn, bet pa
žvelgus į pėdsaką matosi, 
kad jau atbulai šleivuoja.

V. Sartanavičius

SHEBOYGAN, WIS. 
Lietuvių nuotikiai bėgyje 

mėnesio.
Nesenai tūlas J. M. išplė

šė čeverykų krautuvę, bet

RHONE, PA.
Sausio 4 dieną čia atsibu-j 

vo koncertas susidedantis iš 
įvairių monologų, diologų ir! 
deklemacijų, taipgi draugės 
A. ir O. Pietariutės dailiai! 
padainavo keletą dailių dai- ! 
nu. Kaip dainos taip ir lo- 

< • i • f j  • 1_ —

, ? i puikiai ir publika rodos biu 
:”?!vo užganėdinta lošimu, y- 
i^Lpač dainomis. Tą viską at

liko LSS. 92 kp. nariai iš 
Wilkes Barre, Pa.

Įžanga buvo 10 c. Už įžan
gą surinkta $13.94, atmokė
jus visas lėšas likusie penki

i X. J . nu. rtaip uainvs uup ir įu-
i vargšą sugavo ir pasodino į : §jrnas ganma sakyt nusisekė
šaltąją: Kadangi nebuvo 
kam užstatyt kauciją, tai 
pasodintas kalėjiman " * 
teismo, kuris bus tik pava- 
saryj.

Tūlas B. K. gyvenantis 
ant Superior avė. skaito sa
ve apsišvietusiu, bet ištik- 
rujų pasirodė esąs didžiau-; 
sias vergas rojaus skysti-' 
mėlio, gavęs "pėdę" nesirū
pina užsimokėt už valgį bei 
aprėdyt pačią, bet nuėjęs Į 
karčiamą prageria bemaž 
visą uždarbi ir dar tankiai 
apdaužo savo moterį. Kar
tą jis su savo burdingierium 
J. B. parėjo girti ir sutarė 
eiti imtynių kaip Zbyško su 
Kundrotu. Sudėjo po 2 dol. 
laižybų ir besiimdami taip 
įsikarščiavo, kad netik li
ko be marškinių, bet ir akių 
koneišsilupinėjo, da ir da
bar nešiojasi šašus ant no
sių. Gėda ir pažeminimas 
taip elgtis.

bėgioti po bolines ir jieškoti 
socijalistų. Bet kadangi so
cijalistai bolinių nelanko, 
tai jų neradę užpuolė M. 
Adlo bolinėje rusus. Kįlo 
muštynės. Rusai Juozapie- 

į čius tap sumušė, kad turėjo 
daktaras siūti skyles galvo
je. Už užlopymą galvoje 
skylių vienas užsimokėjo 

■daktarui $10.00, kiti du po 
! $5.00. Tai tokia pasekmin
ga pradžia kunigo agitaci-

Tūlas P. K. sumanė gy
vent "iš galvos”, metė dar
bą ir apsistojo pas M. J. 
tautietį smuklininką. Kol 
jis dar turėjo pinigų,jis dar turėjo pinigų, tai 
smuklininkas leisdavo per
nakvot tvarte (kur jo ark
lys stovėjo), bet kaip per
siskyrė su pinigais, jį visai 
išvarė. Tuomet jis nuėjo 
pas kitą tokį pat smuklinin
ką, anas padavė jį policijai. 
Po teismui vargšas gavo 
šaltojoj 10 naktų nakvynės, 
o dienomis turėjo akmenis 
skaldyt. Paleistas spruko 
atgal į dirbtuvę ir pradėjo 
gyvent po senovei, iš darbo. ILL. 

neužmiršo-

Korespondentas.
Sausio 7 buvo metinis su

sirinkimas šv. Kazimiero 
draugijos. Buvo renkami 
nauji viršininkai šiems me
tams. Likosi išrinkta visi 
pirmeiviški vyrai. Tarp 
daugelio nutarimų, neuž
miršta ir brolių nukentėju
sių nuo karės Lietuvoje. 
Draugija paskyrė iš iždo 25 
dol. Vietiniam Lietuvių 
Knygynui irgi paskyrė $25. 
Nutarė parengt pikniką ant 
4 liepos. Tai bus dar pir
mas W. lynniečių piknikas. 
Garbė Kazimiero draugijai, 
kad prisideda prie apšvietos 
darbo. Nors ir priešingi at
sirado aukaut knygynui du 
draugai, bet tai niekis, tai 
tik šikšnosparniai žmogaus 
pavydale. Dar neišsivystę 
iš beždžionės. Su laiku ir 
jie išsivystys.

Sausio 10 buvo Lietuvių 
Ukėsų Kliubo diskusijos. 
Temos buvo: "Ar streikai

Į

CHERRY, 
Ir mes tėvynės 

me.
Vietinės LSS. 

pėsčiu buvo sušauktas 
suotinas lietuvių susirinki
mas, nukentėjusiems i 
karės Lietuvos reikalams ninkams? Pripažinta, kad 
apsvarstyti. Sutvertas ta-'atneša, nors ir blėdi didelę 
po komitetas į kurį įėjo J.' padaro, kaip kapitalui, taip 
Grigalavičius. M. Kisielius ir darbininkams. Antra te- 

_ ir F. Vilzbaras. Komitetas ma: "Kodėl New Yorko Vi- 
paukštis, nes netik dieno- rinks aukas nukentėjusiems suotinas Seimas skilo į dvi 
mis, bet tankiai ir kiauras nuo karės Lietuvoje. Aukos dali?” Pripažinta, dėlto 
naktis prasmokso karčia- bus siunčiamos L. Š. F. įs-;kad Amerikos lietuvių vi- 
moj. Žinoma, būna ir atsi- teigtam Visuotinam New- suomenę valdo keliatas inte- 
tikimų. Taip, 20 gruod., jis Yorko Seime. iligentų, tie Seime negalėjo
apdaužė tūlą lietuvį, kuris, Naujų Metų dienoje buvo susitaikyt ir skilo. Kokia 
tapo nuvežtas į ligonbutį, o surengtas tam pačiam tiks- partija darbininkui yra ge- 
mušeiką policistai karčia- lui balius ir prakalbos. Kai- riausia? — ši tema nebuvo 
moj sugavę nuvedė į belan- bėjo drg. J. Gvazdinskas iš gerai išdiskusuota, ne? buvo 
gę, ant rytojaus karčiamni- Spring Valley, III. apie sun- jau vėlu.
kui užstačius $50.44 kauti- kų ir pasibaisėtiną Lietuvos Lynnas pradeda pakilt lie
jos tapo paleistas, iki teis- padėjimą. 1 tuviu akvse. Visi veikiam

Tulas M. P. parėjo vėlai 
nakčia girtas. Pati jo nelei
do į stubą, jis išdaužė lan
gus ir prasišalino. Pati pa
šaukė policiją, kuri jį suga
vo. Teisme turėjo užsimo
kėt lėšas, su pačia pasibu
čiuoti.

128 kp. ru-
vi-

nuo Į atneša kokią naudą darbi- 
Pripažinta, kad

Tūlas J. B. tai karčiamų

Torrington, Cinui.— .Šis 
miestelis yra apgjr 
įvairių tautų: airių —
vengrų, lenkų ir k 
vių yra 15 šeimynoj, m. 
nė buvo neaiški. 
pie 30 pavienių.’ 
šiuomi laiku eina ’nL 
Dauguma dirbtuvių m. 
atgal darbininkus, 
vasaros metu buvo atieuflk į 
sios. V

Lietuvių yra 3 draugijose 
Veik tie patįs nariai daly
vauja visose, tečiaus santi* j 
kiai tarp jų ne pergeriausL ’

N. K. narys. |
Elizabeth, N. J.— Devy

nios vietinės draugijos su
rengė prakalbas Lietuvos 
šelpimo reikalams paaiškin
ti. Kalbėjo apie Lietuvos 
vargus drg. J. Šukys. Aukų 
L. Š. F. surinkta $18.20.

Sausio 23 d. Litvino sve
tainėje tų pačių suvienytų 
draugijų komitetas rengia 
ialių. Baliaus visas pelnas 

bus Lietuvos Šelpimo Fon
dui. Taipgi Lietuvos nau
dai greitu laiku bus sureng
ti fėrai. Visi lietuviai malo
niai yra kviečiami baliun, 
kad savo centais sušelpus 
kenčiančius vargus ir skur
dą brolius tėvynėje.

Musų visų pareiga yra: 
aukaut pinigus, daiktus, ku
riuos renka fėrams ir lan
kytis į surengtus vakarus.

R. B. Kalakutas.

LSS. 26

mo. J. Nepataikunas.

Westville, III.
kp. surengė kaukių vakarų 
su dovanomis. Nuo vakaro 

______liko L. š. F.
Nuo baliaus liko $76.00 kiek galėdami. LSS. 61 kp. pelno.

$12 su centais
K. KafiuMk



Dauguma žmonių gyvena met jis neprotauja, o tokių 'dedančioms iš kapitalistų ir 
tikslo, be jokio augstes- neprotaujancių - apsilei- j } k j. £ ų

o siekinio. \ ra žmonių, dėlių pasaulyje yra, kaip į? JĮ' suoiudvt dar-Vonins isn minamu dontmmo riau saKant, supiuayt aar-

1$ AMERIKOS.
AtsišaukimasI

I

Oro atmainos
I

>

tėve. 
Dievą.

zmo- 
iš-

ir gyvūnai.

prie zuoti žmonės gyventų, mes 
eina, turime mokinties, šviesties. 

Pradėję Naujus Metus, 
Žmonės gyvena mes turime pasibriežti sau 

tik todėl, kad gyvi ir valgo,! tikslą ir prie jo turime ženg-

kad:'buna lietaus po tokių per- nustoti save nuodijus tabako 
mainų ant kūno.

Kaimo žmonės neretai iš- į

Socijalistai sako, 1___
prie dabartinės supuvusios 
kapitalistiškos tvarkos, ku-Daugiau protaukime, 

Draugeli.
be tikslo, be joKio augštes- neprotaujančių 
nio siekinio.
kurie pradėdami Naujus jau minėjau, dauguma. Dė- 
Metus pasibriežia sau tikslą lei to, kad didžiuma visuo- 
ir per ištisus metus bando menės narių neprotauja — 
prie savo siekinio prieiti. šiandien pasauli mes mato- 

Tie, kurie supranta gyve- me kruvinu.
nimo vertę, visuomet bando Kad padaryti pasauli to- 
atlikti žmogišką užduoti ir kiuo, kokiuo jis tikrai turė- 
turi visuomet pasibriežę' tų būti, kuriame tik civili- 
sau siekini — tikslą, 
kurio nesulaikomai 
pakol ji atsiekia.

Kiti gi

nuodais.
Visi garsinami nuo ruky- 

ri taip baisiai išnaudoja spėja, kokis bus oras. Vieni mo vaistai nesenai buvo įš- 
darbininką fizškai ir proti
škai, pridedant religišką ir 
tautišką neapykantą, leng- 
vai sekasi valdžioms (susi-

— O ką, Maike, ar jus, so
cijalistai, ir dabar da saky
site. kad nėra Dievo?

— O kur tu tą Dievą ma
tai, tėve?

— Kur? O ar tu, Maike, 
neskaitai laikraščių, kas pa
sidarė Italijoj?

— Ar tu, tėve, kalbi apie 
žemės drebėjimą?

— Taip, vaike. Visi mie
stai sugriuvo!

— Na, risi ne risi, o apie 
15 miestelių visgi nukentė
jo gana sunkiai.

— Matai, vaike, ar tai ne 
aiškus prirodymas, kad Die
vas yra!

— Aš, tėve, visai nematau, 
ką čia žemės drebėjimas ga
li turėt bendro su Dievu.

— Vaike, nebūk toks šliu- 
ptarnis. Ar gi tu to ne
supranti, kad Dievas čia 

baudžia žmones už karę?
— Jeigu jau taip butų, tai 

iš Dievo butų prastas teisė
jas, kad jis baudžia nekal
tus žmones.

Tzi Nesakyk, vaike, kad 
/ pažiuis. Ar tu neskaitai 

kad Jaluose, kiek jie baž- 
svamaniriovė kariaudami ? 
krašti. Cristų šaudo iš ar- 
negalėjo Čenstakavo j prie 
pribūti jos panelės šven- 
Į savo labrozdo arklius sū
rių siu r tu vis sakai, kad 
leist Lai ti ?

" —^Taigi, taigi, tėve! tame 
yra dalykas, kad kurie ba- 

£ žnyčias griauja ir i Kristų 
šaudo, tų žemės drebėjimas 
visai nepalietė, o nušlavė 
Italiją, kuri šioj karėj neda
lyvauja. Jeigu jau tu, tė
ve, tiki, kad šitas žemės dre
bėjimas paeina nuo Dievo, 
tai reikėtų tikėti, kad Die
vas baudžia italus už tai. 
kad jie negriauja bažnyčių.

—Maike, ar tu pasiutai! 
—Taip, tėve, išeina, nes 

kurie bažnyčias griauja, tų 
Dievas nebaudžia.

—Sustok, Maike.
— Tėve, aš nekaltas, kad 

tu taip tiki.
— Man taip sakė zakristi

jonas saliune.
— Vadinas, tu ne savo 

protu gyveni, tėve, jei tiki, 
ką tau zakristijonas pasa
ko; o d? blogiau, kad tau pa
sitaiko ris sa'.iune su juo su
sitikti.

— Vaike, mudu gyvenam 
ant vieno burdo.

—Tiek to. tėve. Gali jam 
pasakyt, kad jis nieko neži
no .

—Bet aš, vaike, tikiu, kad 
žemės drebėjimas ristiek 
paeina nuo Dievo; jeigu jau 
ne už karę, tai už žmonių 
ištvirkimą. .Pririšo visokių 
I.W.W., visokių protestonų,

analizuoti ir juose atrasta 
“cocain’o nuodų. Cocain’o 
nuodų rasta šiuose vaistuo
se: Coca Bola, Tobaco Bu- 
llets ir Wonder Workers. 
Pirmieji yra išdirbti Dr. Ch. 
Mithell, ‘Philadelphijoj, an
trieji Victor Renedy Co. ir 
t. t.

Tų vaistų apgarsinimų su
vilioti darbininkai, sykį pa
ragavę tų biaurių vaistų su 
cacain’o nuodais, jie išraši- 
nėja jų daugiau ir daugiau, 
nes jų organizmas to reika
lauja.

žodžiu — aš nepatariu 
jums, darbininkai, jokių pa
tentuotų vaistų vartoti, nes 
jie visi yra padirbti jūsų iš
naudojimui. Ligoje, geriau
sia yra nueiti pas teisingą 
gydytoją, kuris matydamas 
organizmo stovį, žinos ir ko
dus vaistus pritaikinti.

R. Gzell.

- jų skambina dalgį ir pagal 
• jo skambėjimą sprendžia a- 

pie orą. Daiktas nevieno
dai skamba sunkiame ir 
lengvame ore, todėl turintis 
geras ausis gali atminti, ar 
oras turi mažą, ar didelį 
spaudimą. Kiti kaimiečia 
žiuri į paukščius ir gyvu
lius ir sprendžia, ar rytoj 
bus graži, ar prasta diena.

Orui sulengvėjus kiaulės 
bėga namo, žviegia ir kriu- 
kia; vištos neina tūpti iki 
vėlaus vakaro, varnai ren
kasi į burius, tūli paukščiai 
permaino giedojimo balsą. 
Abelnai atidus tėmijimąs į 
gyvūnų ypatybes prieš skir
tingą orą, gali išmokinti 
žmogų suprast apie busian
čias greitas oro permainas.

Oro spaudimo sumažėji
mas leidžia pasileisti labiau 
balso organams, todėl pauk
ščiai gali giedot kitokiu bal
su. Kurie paprastai dide
liam oro spaudime negali 
išduot balso, ima čiulbėt 
mažame oro spaudime arba 
tūli jų priešingame atsitiki
me.

Tūlų gyvūnų kūne gali 
būti tokios ypatybės, kaip 
reumatizuotame žmoguj, ar 
dar ktokios — ir jos verčia 
gyvūną elgtis pagal jo jau
timą, kuri maino oro spau
dimo atmainos.

A. Montvidas.

bininkus vienos tautos, 
prieš darbininkus kitos tau
tos. Kad varde apgynimo 
savo šalies bei tautos ir jos 
tikybos: dėlei gerovės kuni
gijos (kuri yra surišta su 
valdžia ir kapitalistais), 
valdžios ir kapitalistų, eitų 
viens kitam trupint pakau
šius.

Socijalistai sako: reikia 
panaikint netikusią kapita
listiško surėdymo tvarką, t. 
y. valdžią, o jos vietoj Įvesti 
socijalistišką tvarką, sut
vertą ant kooperatyviškų 
pamatų, tuomet karės, be
darbė ir skurdas nebegalės 
apsireikšti.

Kuomet laikraščių skaity
tojai sutinka tokias, viena 
kitai priešingas nuomones, 
ką jie tuomet turi daryt? 
Turi jas visapusiškai iškri
tikuok Gerai iškritikavus 
pasirodys kuri pusė, arba 
kuris laikraštis, yra teisin
gesnis. Tokiam skaitytojui 
niekas negalės pasakyt, kad 
tu skaityk tą ar kitą laikra
šti, arba prigulėk prie tos 
bei kitos partijos; tokis 
žmogus patsai žinos kokį 
laikrašti skaityt ir prie ko
kių organizacijų prigulėt, 
nes geriausiu patarėju jam 
bus jo paties išdirbta min
tis.

Aš kviečiu visus laikraš
čių skaitytojus, kurie netu
ri išsidirbę savyje kritikos, 
pamėginti išbandyti šito
kią formą, jeigu jums atro
do tinkama ir aš tikiu, kad 
vienų metų bėgije jus pro
taudami surasite priežastis, 
kurios gimdo visas skriau
das ir vargus žmonijoje.

Filantropas.

ti.
Mano patarimas visiems 

tiems, kurie dar bent krisle
li sveikų smegenų turite, o 
iki šiol jų nelavinote, pradė
ti tuoj, dabar, nuo šios die
nos kitokį gyvenimą. Imki
te ir skaitykite laikraščius 
ir knygas. Skaitykit ne dėl
to, kad perskaičius numest 
ir užmiršt, iš to maža dar 
tebūtų nauda. Turite skai
tyt atidžiai ir perskaičius 
kiekvieną straipsneli iš- 
gvildent ir savo mintvse iš- 
kritikuot visapusiškai. Kuo
met tokis skaitymo skonis 
pas žmogų išsidirba 
gus pastoja savystoviu, 
plėtoja savo pasauliožvalgą 
ir jo suklaidinti niekas ne
gali, tokis jau gali atskirti 
bedarbę, badą, ligas ir ka
res. Tokis žmogus mato 
kas priverčia milijonus jau
nų. sveikų vyrų, eiti ir žu
dyt vienas kitą, nepadarius 
vienas kitam mažiausio blo
go.

Laikraštis yra to veidro
džiu, kuriame aiškiai at
spindi gerosios ir blogo
sios žmonijos ypatybės. 
Laikraštyje telpa Įvairių 
žmonių mintis, linkui Įvai
riausių pasaulio dalykų. 
Laikraščių skaitytojai yra 
teisėjais tų rišu nuotikių, 
kokius laikraštija praneša. 
Laikraščio skaitytojas tik 
turi išmokti kritiškai apie 
aprašomus dalykus spręsti.

Paimsime trumpą pavyz
dį: Kunigai savo spaudoje 
ir iš sakyklų aiškina, kad 
karės paties Dievo žmo
nėms siunčiamos. Prezi
dentas Wilsonas, Suv. Vals
tijų galva, kuris pats yra be
dieviu, kartą visus Ameri
kos žmones suklupdė ir lie
pė poteriaut, kad Dievas 
sustabdytų karę.

Nekuriu tautų apjakę nuo 
patriotizmo tautininkai ir 
jų laikraščiai sako: karė yra 
tam, kad apgint savo tautą 
nuo užpuolikų.

Socijlistai sako ir rašo, 
kad karės nėra nuo Dievo 
atsiųstos, bet surengtos ka
pitalistų dėl savo nuosarių 
interesų ir jokios maldos 
kanų negali sustabdyti; at
bulai : kuo mes daugiau mel
simės, tuo daugiau kentėsi
me vargų ir turėsime ka
rių, nes bažnyčios tarnai — 
kunigija iš maldų daro sau 
pelną, be jokio darbo ir to
dėl bažnyčia yra pirmutinė 
surengėja karių. Ji palaiko 

I tamsybę miniose ir neleidžia 
joms išrišti tikrųjų karės 
priežaščių. Taipgi socijali
stai sako, kad jokių neprie
telių — užpuolikų pasaulyje: 
nebūtų, jeigu bažnyčia ir 
patriotizmas jų neauklėtų.

' Katalikų bažnyčia skelbia, 
kad vokietys yra lygus gy
vuliui, nes jis nekatalikas, 
neturi dagi nė dūšios. Čia 
jau auklėjama neapykanta 
linkui kitų žmonių.

Vokietys sako, kad rusas, 
franeuzas ir bile kitos tau-

kad ir ant toliaus savo gy
vybę palaikyti; daugiaus jie 
nieko apie save ir savo gy
venimą nežino, rodos, nė 
žinot nenori. Tokių žmonių 
musų tarpe randasi didžiu
ma. Jie yra kenksmingi 
netik sau, bet ir visai drau
gijai. visuomenei. Kadangi 
kiekvienas iš musų yra tos 
didelės šeimynos — draugi
jos nariais, tų žmonių apsi
leidimas, neprotarimas, sy
kiu kenkia ir mums.

Žmonių neprotarimas pa
laiko tamsybę, tamsybė gi, 
gimdo visas žmonijoje 
skriaudas ir vargus. Tam-i 
sus žmogus yra paskendęs 
prietaruose. Jis nė vienos 
gamtos paslapties negali 
sau gerai išsiaiškinti. Jis 
visur mato viršgamtišką 
jiegą. Jis nuolankiai gar
bina savo budelius, kurię ji 
pavergė ekonomiškai, fiziš
kai ir dvasiškai, dėlto, kad 
jis tamsus. O tamsus todėl, 

i kad neprotauja.
Matydami tokias blogas 

neprotarimo pasekmes, 
kiekvienas iš musų turėtu
me su šiais prasidėjusiais 
metais — pradėti naują gy
venimą, protauti ir erti prie 
mokslo ir susipratimo.

Iš pereitų metų mes ma
tome baisias pasekmes prie 
kurių neprotaujanti žmoni
ja priėjo per šimtmečius: 
tai yra Europos karė.

Apie Europos karę, ro
dos, nebėra reikalo čion jau 
nė minėti, kuomet bėgije 
pusės metų laiko jos veiklu-

• mą aprašė plati pasaulio 
laikraštija visapusiškai. 
Kas šiandien nežino, kad

i šiandieninė pasaulio tvarka 
Europą pavertė i žudynių 
ir turtų naikinimo vietovę. 
Ir mažiausia protaujantis

• žmogus turėtų sudrebėti 
j nuo vieno tik gando, kad
vienuolikos stipriausių Eu
ropos valstijų vyrai — grie-i 
besi už ginklo ir pradėjo vie
nas kitą žudyti; naikinti 
turtus, griauti namus ir 

i ardyti bažnyčių bokštus. 
Kuomet Belgijos, Francuzi- 
jos, Austrijos, Lenkijos ii 

gražiosios Lietuvos laukus 
išarė kanuolių kulipkos, o 

i javus nuvalė kareivių bag- 
netai ir kanuolių šrapnelės. 

į Kuomet jau milijonus žmo
giškų gyvasčių nuvarė į ka
pus ir šimtus tūkstančių 

! sveikų vyrų padarė luošais 
!— elgetomis ir tam viskam 
da galo nesimato, žodžiu 

I— šiandien pasaulis yra su
griautas: bedarbe, badas, li
gos ir karė viešpatauja, o 
tam viskam juk turi būti 
pradža — priežastis. Pakol 
mes, darbo ir vargo žmonės,; 
nesurasime priežasčių, kas 
tas visas nelaimes pasauly-! 
je gimdo, patol busime tų 
visų nelaimių aukomis. O 
kad surasti priežastis, ku
rios verčia žmogų žudyt 
vienas kitą, mes turime mo
kintis suprast patįs save, 
pamatyt savyje jiegą, kuri 
naikina visą piktą pasauly- tos žmogus, tai yra niekas 
je. i

Dievą išjuokia, kunigų ne
klauso, ant bažnyčių neduo
da. pėtnyčiomis mėsą ėda —

• kaip gi Dievas už tai ne
baus ! ?

— Tėve, aš vėl turiu tau 
nurodyt, kad Italija nėra

| protestonų šalis, bet katali
kų. kurie daug daugiau mel

džiasi. daugiau pasninkau
ja. negu visų kitų šalių gy- 
i ventojai.

— Kalbėk, vaike, kaip 
sau nori, o žemės drebėji-

i mas aiškiai parodo, kad 
: Dievas yra.

— Klysti, tėve!
i drebėjimas liudija 
j priešingai.

— Kaip tai?
— Musų tikėjimas, 

■kuris sutvėrė mums 
i tvirtina, kad tas Dievas yra 
i sutvėręs musų žemę iš savo 
įžodžio. Bet vėliau moksliš- 
: ki tyrinėjimai parodė, kad 
tas netiesa. Mokslas atra- 

jdo, kad musų žemė yra ati
trukusi saulės dalis. Iš pra- 
| džios ji buvo ugnies pavida- 

■ le. taip kaip ir pati saulė, bet 
į kaipo mažesnė, laikui bė- 
I gant atšalo ir paskui išsivy- 
: stė ant jos net gyvybė. Nors 
įnuo to laiko praėjo jau mi- 
I Iijonai metų, nors šiandien
ant tos žemės žmonės pasi-

• statė miestus, tečiaus jos
• vidurys tebėra vis dar kar- 
stas.

— Vaike, nemluok!
— Taip karštas, kad že

mės viduriai tebėra da nesu
stingę. kaip ištirpinta gele
žis. Taip, tėve, mokina 
geologijos mokslas .

—Tas neteisybė, vaike.
— Ir tikėjimas sako, kad 

tas neteisybė. Bet štai iš
tinka žemės drebėjimas. At
siveria ugnakalniai ir iš že
mės vidurių šauja stulpais 
ugnis ir ištirpusi žemės me- 
dega. Pasirodo, kad moks
las sako teisybę, o tikėjimas 
klysta.

— Tegul jau ir taip bus, 
kaip, tu, vaike, sakai. Ale 
jeigu žmonės daugiau mel
stųsi,tai jų tiek daug nežūtų

— Klysti, tėve, ir tame. 
Ar tu neskaitei laikraščiuo
se, kas atsitiko Sonoros mie
ste?

—O kas?
— Pradėjus žemei drebė

ti dievobaimingi žmonės su
bėgo Santa Restituta baž
nyčion ir pradėjo melstis. 
Bažnyčia sugriuvo ir keli 
šimtai dievobaimingų žmo
nių žuvo po griuvėsiais. Tuo 
tarpu tie, kurie nėjo bažny- 
čon, bet leidosi į laukus, iš
liko risi sveiki.

— Vaike, aš jau nebeži- _ _ m _
nau, ką tau ant to atsakyt bejiegis ir bevertis — kuo- apykantą.

Čia nekalbėsiu apie oro 
atmainų priežastis, o apie 

'jo didelę Įtekmę ant gyvo- 
isios gamtos. Oro atmaino- 
! se Įvyksta skirtingumas oro 
! spaudime ir elektros stovy- 
' je. Kada oro spaudimas bu. 
: na didelis, tuomet mums 
i kvėpuot lengva, jaučiamės 
į gerai, nes lengviau Įeina ok- 
I sigenas Į mus kvėpavimo 
1 laike ir didelis spaudimas 
sulaiko musų muskulus ir 
kitus raumenis nuo pasilei
dimo arba ištižimo. Lengva- 

i me oro spaudime ne tik kvė- 
I puot sunku, o žmogus jau
čiasi ištižęs, sustingęs, sus- 

i mukęs. Neretai be barome
tro žmogus gali pasakyt, ar 
oro spaudimas yra didelis, 
ar mažas.

Žmonės turintie reumati
zmą, sutrintas pūsles ant 
kojų ir tūlas kitas ligas, yra 
labai jautrus oro spaudimo 
ir elektros stovio permainų 
supratime. Kol da jų rau- 
menjs yra suslėgti dideliu 
spaudimu, jie nejaučia tiek 
skausmų ir nesmagumų, 
kaip tik oro spaudimas eina 
kiek lengvyn, tie tuoj sup- 

, ranta.
Audros, lietus ir kiti pras

ti orai atsitinka arba prie 
mažiausio oro spaudimo, ar-1 
ba prie gana žemo, todėl 
prasto oro ir audrų prisiar
tinimą lengvai jaučia tūli 
ligoniai.

Oro spaudimui sumažė
jus, sliekai lenda iš žemės, 
nes jiems trošku joje.

Žuvėdos prieš betų lekio
ja sausžemiu. Jos žino, kad 

" * Bet 
. , . —o________ <»-, - jip jos jaučia, kad bus lie-

nėra galo, kuomet jis pro- yra patriotiškas pasididžia- taus? Oro spaudimas dar^ 
tauja, bet jis yra silpnas, rimas, gimdantis tautų ne- atmainą ant jų kūno ir jos iš

I

Atsargiau su garsi
namais vaistais.

j visuomenę.
West Lvnno lietuviai su 

pagalba šv. Kazimiero drau
gijos ir Lietuvių Ukėsų 
Kliubo sutvėrė knygyną 
vardu: ”West Lvnno Lietu
vių Knygynas.” Knygynas 
bus viešas ir visiems priei
namas. Knygyne turės ras
tis visi lietuvių laikraščiai, 
kokie tik išeina Amerikoje 
ir Lietuvoje. Tokis knygy
nas musų mieste yra labai 
reikalingas, kur kiekvienas 
lietuvis ar lietuvaitė turėda
mi valandėlę liuoso laiko ga
lės ateit ir pasiskaityt laik
raščių ir knygų. Knygas 
bus galima ir į namus par
sinešt. Todėl mes kreipia
mės prie visuomenės, kad 
paaukautų atliekamų kny
gų. už ką mes busime labai 
dėkingi. Redakcijos, pama
tę šį paskelbimą, malonėki
te pasiųst laikrašti. Knygas 
ir laikraščius malonėkit pri- 
duot ar prisiųst pirmininko 
antrašu! 22 Locust St., E. 
Lvnn, Mass.

Su pagarba, Knygyno val
dyba :

Stasys Zaleskas — pirmi
ninkas, Ona Žringiliutė — 
prot. raštin., Jurgis Neve- 
domskas — kasierius.

Nesenai pas mane, kaipo 
medicinos studentą, kreipėsi 
tūlas asmuo klausdamas ar 
galima išsigydyti nuo rūky
mo vaistais, kuriuos anglu 

llaikrščiai taip garsina, kad 
už $5.00 galima esą pilnai 

i išsigydyti nuo to netikusio 
Įpročio ir dar priduria, jei 
tas esą butų teisybė, tai mes 
bent keliese pirktumėm tų 
vaistų.

Esu pastebėjęs, kad pana
šiems laikraščių skelbimams 

j Įtiki ir esti suviliojami šim
tai lietuvių, tad aš čia 
trumpai paaiškinsiu apie vai
stus nuo rūkymo ir abelnai 
patentuotus vaistus, kuriuos 
visoki aferistai taip griaus
mingai laikraščiuose rekla
muoja.

Rūkymo Įprotį gali išsigy
dyti kiekvienas žmogus, ku
ris tik’ turi sveikas smege
nis. Suprantama, sustojus 
rūkyti, pirmąsias dienas, 
žmogus esti kankinamas 
sunkaus troškulio, džiovina 
jam bumą ir jam rupi kad, tik 
vėl pasigavus nuryt tabakos 
durną, bet jei žmogus tik 
panorės rūkymą pamesti — 
jis visada gali tą padaryti 
Nervai užnuodyti nikotino 
nuodais, kuriuos vartodams 
tabaką įgavo, tik pirmąsias 
dienas metus rūkymą esti su 
judinti ir reikalauja nurami
nimo tabakos nuodais, vėliau 
gi pi-adeda atsigauti ir į kiek 
laiko suvis nuo nikotino nuo
dų pasiliuosuoja. Svarbiau
sią rolę rūkymo įprotyj lošia 
žmogaus valios stiprumas. 
Žmogus su tvirta valia gali 
lengvai atsikratyti nuo rū
kymo. Daugybė žmonių net 
po 20 metų rūkymo yra me
tę ir šiandien neima papiro- 
roso nė į rankas.

Aptiekose ir vaistų išdir- 
bystėjeyra užversta visokiais 
“stebuklingais” ir patentuo
tais vaistais, tarpe tų ir nuo 
rūkymo. Visi tie vaistai tan
kiausia užnuodija žmogaus 
organizmą dar piktesniu pa
pročiu, negu tabako rūky
mas, nes dauguma tų vaistų 
turi savyje “cocain” (kokai
ną). {gavus cocain’o vartoji
mo įprotį, žmogus ant visa
dos lieka nelaimingu.

Abelnai, patartina yra nuo 
rūkymo nevartoti jokių vai
stų, bet vietoj vaistų pavar
toti savo protą, išmintį ir

SIUNČIA RUSIJAI GAR
VEŽIŲ.

New York.— Baldvvino 
lokomotivų dirbtuvė išsiun
tė iš čia šiomis dienomis 
Vladivostokan 25 milžiniš
kus garvežius (inžinus), ku
rie bus vartojami ant Rusi
jos valdžios geležinkelio.

Dešimts tokių inžinų iš
siųsta Rusijon sąvaitė anks
čiau.

Žmogus yra galingiausia kietys yra tobuliausis ir pro- po lietaus bus sliekų, 
gamtos tvarinys; jo galybei tingiausis žmogus, čia jau kaip jos jaučia, kad t

patyrimo žino, kad visada'

prieš vokieti ir kad tik vo-
1 • x x V- '

BEDARBĖ MERGINA 
NUTEISTA KALĖJI- 

MAN.
Mihvaukee, Wis.— Luci- 

ja Sunbach, 17 metų mergi
na, neturėdama kuo apsi
vilkti pavogė vienai turtuo
lei drapanas ir apsivilkus 
jomis nuėjo darbo jieškoti. 
Darbo biure ji likos areštuo
ta ir nuteista kalėjimam

Racine, Wis.— Liet. Mok
slo Kliubas buvo, parengęs 
šeimynišką vakarėlį su įžan
ga vyrams 50c., moterims 
25c.

Prieš vakarienę J. Minija- 
tas trumpai kalbėjo apie 
Kliubo idėją ir vėliau J. 
Balčaičiui paiškinus vakaro 
tikslą ir paraginus parinkti 
aukų, L.Š. F. surinkta $8.50. 
Aukos pasiųsta L. Š. Fom 
dan. (Aukas garsiname 
aukų skyriuje. Kodėl nepa
žymėjote kam pasiųsta, ar 
kasieriui ar finansų sekre
toriui? Red.) J. Balčaitis.



PRAKALBOS IR FĖRAI 
JERSEY CITYJE.

Jersey City, N. J.— Lietu
vių Draugijų Sąryšis įtaisė 
čia fėrus nukentėjusių nuo 
karės Lietuvos gyventojų 
naudai. Fėrai prasidėjo 16 
d. sausio ir trauksis 17, 18, 
19, 20, 21, 24,25, 26, ir iki 27 
sausio, M. Skučo svetainėj, 
po No. 146 Morris st. Dar
bo dienomis fėrai prasideda 
7:30 vai. vakare, o nedėlio- 
mis nuo 3 vai. po pietų. Vie
tos ir apylinkės lietuviams 
patartina tuos fėrus kuo- 
karščiausia paremti, nes vi
sas iš jų pelnas eis nelaimin
giems Lietuvos žmonėms.

Sausio 23 d. tas pats drau
gijų sąryšis rengia prakal
bas Kruvinam Nedėldieniui 
paminėti. Po prakalbų bus 
vaidinama "Consilium Fa- 
cultatis,” bus monologų, de
klamacijų ir kitokių pamar- 
ginimų. Tas viskas bus su- 
batos vakare, pradedant 
nuo 7:30 vai., svetainėje 
"Dom Polski," 187—9 Brun- 
swick st.

KIVIRČIAI SU ANGLIJA.
Prezidentas Wilsonas, 

kaipo ištikimas tarnas savo 
bosų kapitalistų, nusiuntė 
Anglijai oficijalį protestu 
prieš gaudymą ir kratymu 
ant jūrių Amerikos pirkly- 
bos laivų, kas Amerikos 

i turčiams daro pusėtinai ne
smagumo ir nuostolių. Ke
to, Anglija keliatą laivų su 
grūdais ir variu, kurie buvo 
siunčiami vokiečiams, kon
fiskavo. Taigi Wilsonas 
kategoriškai pareikalavo, 
kad Anglijos laivynas dau
giau to nedarytų, pridurda
mas, kad užvisus nuostolius 
Anglija turės užmokėt. An
glija, kuriai dabar reikia 
kuodaugiausia prielanku
mo, atsakė prielankiai ,te- 
čiausAnglijos laikraščiai at
siliepė į tai labai įvairiai. 
Tūli stačiai pasakė, kad 
Anglija neprivalo paisyt A- 
merikos vario trusto reika
lavimus, nežiūrint, kad ir 
Wilsono lupomis vario "ka
raliai” protestuotų.

CHICAGOS BEDARBIU 
"RIAUŠĖS."

Pereitoj nedėlioj Chica- 
goje bedarbiai įtaisė demon
straciją, kuri pasibaigė 
kraujo praliejimu. Raita 
policija užpuolė ant demon
strantų, pradėjo šaudyt iš 
revolverių ir daužyt žmo
nėms gąĮvas lazdomis. Ke
liolika vyrų ir moterų liko 
sukruvinta, kaikuriems gal
vos suskaldyta. Keliolika 
demonstrantų suimta.

Kapitalistų spauda pava
dino šitą alkanų žmonių de
monstraciją "anarchistų 
riaušėmis.”

I

$252,000 Už BOIKOTĄ.
Teismas nusprendė, kad 

skribelninkų unija turi už
mokėti Loewe skrybėlių 
dirbtuvei Danburyje, Conn., 
$252,000 už - boikotą, kurį 
unija buvo paskelbus tai 
kompanijai laike streiko.

Kapitalistai mat turi pa
sidarę tokį įstatymą, kuris 
draudžia darbininkams var
toti boikotą.

ŽMONIŲ SKERDYKLA
Indomiausias aprašymas apie visas

Šį veikalą parašė pagarsėjęs vokiečių veikėjas ir mokytojas W. < 
Lamszus, kuris pats toj baisioj skerdykloj dalyvavo. Šioje kny- i 
goję aprašoma karė vokiečių su franeuzais. Skaitant šitą knygą « 
plaukai šiaušiasi ant galvos. Autorius šio veikalo Lamszus yra ž 
pagarsėjęs antimilitaristas. Už šio veikalo parašyma jis buvo z 
skaudžiai vokiečių valdžios persekiojamas. Lietuviu kalbon tą vei- į-------------------- X-----------—-----—»V4-

kalą išvertė Negeistinas. Knyga atspausta ant gražios popieros
ir papuošta gražiais viršeliais. Kaina tik 15c.

Pinigus galima siųst ’5c. susukus tvirtai popieron ąr ja po 5c. markėms

| Pajieškau savo vyro Petro Joku- 
bausko; Kauno gub., Telšių pav., 
Varnių valsčiaus, Jonapolio pav., Do- 

i kteriškių kaimo. Girdėjau gyvena 
Chicagoje. Kas praneš —skyrių 
$10.00 dovanų.

Ona Jokubauskienė, 
BOX 55, Royalton, III.

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės, be skirtumo tikėjimo 
ir amžiaus nuo 17 iki 28 m. Aš esu 
26 metų. Nejieškau jokių pasogų. Ra
šydamos laiškus meldžiu prisiųsti pa
veikslą.

Juozas Elsberg, 
Kreft Camp, Boulder Jct. Wis.

LIETUVIŲ PASILINKSMINIMO 
DRAUGIŠKO K ULBAS.

Lietuvių Pasilinksminimo Draugiš
ko kliubo administracija šiems 1914 
metams yra sekanti: 
Prezidentas Pranas Hendersonas, 
2112-137th str Indiana Harbor, Ind. 
Vice-prez. Pranas Andrijauskas, 
3730 Elm str, Indiana Harbor, 
Prot. rašt. Pranas Rudis,

Palace Hotel, Indiana Harbor, 
Kasierus A. Mikalovicz,
2112- 137th str, Indiana Harbor, 
Fin. raštin. S. Simonas, 
2207-137th str, Indiana Harbor
Trostis J. Misevicz ir B. R. Yasulis,
2113- 137th str, Indiana Harbor, Ind. 
Vice-prez. — A. Kuizinas,
4547 S. Marshfield avė, Chicago, III. 
Užžiurėtojas org. K. K. Strzynecki, 

4612 So. Ashland avė, Chicago, III.

Ind.

Ind.

Ind.

Ind.

LIETUVIŲ DRAUGUOS, 
KURIOS TURI 

"KELEIVĮ" Už ORGANĄ

LIETUV. MOKSLO DBAUGYST* 
Pitsburgh, Pa.

Pajieškau pusbrolio Jono Sakavi
čiaus; Suvalkų gub, Naumiesčio pa
vieto, Kidulių valšč, Pervazninkų so
dos, Sudergiu par. 10 metų Ameri
koj. Meldžiu duoti žinią:

Jonas Banaitis,
335 Cen tral avė, Collinsville, III.

LIET. NEPRIGULM. KLUBAS.
Chicago, I1L

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

Pirm. Pagelb. — Jonas Guizinskas, 
923 W. 33rd pi. Chicago, DL

Pajieškau apsivedimui vaikino, to
kio, kuris gyvena prie ūkio (ant far- 
mų). Aš esu 20 metų amžiaus, 1 me
tai Amerikoj. Suvalkietė. Myliu gy
venti prie ūkio ant tyro oro. Meldžiu 
atsišaukti ir su pirmu laišku prisių
sti paveikslą.

B. Kazlauskiutė, 
2221 Hamburg str., Chicago, III.

Pajieškau Onos Stonikės; Kauno 
gub, Raseinų pav, Viduklės mieste
lio. Girdėjau gyveno Philadeplhijoj. 
Turiu svarbų reikalų ir norėčiau pa- 
simaytyti.

Antanas Šimkus,
P. O. BOX 7, Cementon, N. Y.

PARSIDUODA FARMA.
Worcester’o laukuose, atvažiavimas 

10 c į Worcesterį, 30 minutų eit ? 
elektrikarį. 30 akrų žemės. Malkų 
įvalias. Budinkai visai nauji, stuba 
penkių kambarių. Skiepas, pirtis, vi- 
štinyčia, malkinyčia; du vežimai su 
pakinkymais. Arklas, akėčios ir kiti 
visi įrankiai. Šulnis su paipa. Upelis 
arti stubos bėga, šaltinis labai tyro 
vandens. Kitam šone stubos 
Parsiduoda visai pigiai :

J. Stelmokas,
BOX 39, Paxton st., Lancester, Mass.

teka.
(4)

Prot. rašt ir organo užžiurėtojas —
Petras Keniutis,

3238 So. Halsted st, Chicago. 
Finansų rašt. — Kaz. Mikolaitis,

3327 Auburn avė, Chicago, I1L 
Kasierius — Kaz. Šilas,

3342 So. Halsted str. Chicago.
Susirinkimai atsibuna kas paskuti

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

Pajieškau brolio Pelekso Ramanse- 
vičiaus; Vilniaus gub, Trakų pav, 
Jėzno vai, Sudvariškių sodž. Meldžiu 
atsišaukti:
Teklė Ramansevičiutė-Dzevatkaus- 

kienė, 
169 Silver str, So. Boston, Mass.

DIDŽIAUSIOS DOVANOS!
Kas užsirašys per mane dienraštį 

"Naujienas” ir prisius penkis dole
rius, tas gaus dovanų "Keleivį,” t. y. 
du laikraščiu per metus laiko.

Kas užsirašys "Keleivį’ 'ant 3 me
tų ir prisius $6.00, tam padarysiu di
delį gražų jo paveikslą.

Pinigus siųskit šiuo adresu:
J. BRAKNIS,

183 Roebling str., Brooklyn, N. Y.

O)

Pajieškau Kazimiero Andrulevi- 
čiaus; Trakų pav, Jėzno vai. Sudva- 
riškių sodž. Meldžiu maloniai atsi
šaukti.

Aleksas Dzevatkauskas,
169 Silver str, So. Boston, Mass.

DOVANOS!

DRAUGYSTĖ ŠV. PETRO Na. 1 
Town of Lake, Chicago, III.

Valdyba.
Pirmin. — B. Mozeika,

4005 S. Artesian avė. Chicago, I1L 
Pirm. Pagelb. — Stf. Morkūnas,

2459 W. 46th pi, Chicago, DL 
Org. Užžiur, Prot rašt. K. A. Čiapas, 

2446 W. 46th pi, Chicago, Dl. 
Finansų rašt — J. Laucevičia,

4637 S. Wood st, Chicago, DL 
Kasierius — K. K. Strzyneckis,

4612 S. Ashland avė. Chicago.
Susirinkimai būna kas trečių n*- 

dėldienį kiekvieno mėnesio 2 vai. po 
pietų bažnytinėj svetainėj, Šv. Petro 
neprigulmingos parapijos, 4538—M 
So. Marshfield avė, Chicago, DL

UNIJA KALĖJIME.
Leavenvorth, Kan.— Čia 

sėdi 17 geležies darbo uni
jos viršininkų, kurie buvo 
nuteisti anuomet už dinami
to konspiraciją. Šitam ka
lėjime 7 metai atgal buvo 
pradėtas naujas namas sta
tyt, bet dėl stokos atsakan
čių kalėjime amatninkų iki 
šiol stovėjo nepabaigtas. 
Atėjus šitiems geležies dar
bo ekspertams, • tuojaus 
juos pristatyta prie darbo. 
Jie pareikalavo unijos išly
gų. Noroms nenoroms ka
lėjimo vyriausybė turėjo jų 
reikalavimą išpildyti. Vie
nas iš kalinių pirma buvo 
buvęs skebu; unijistai pa
reikalavo, kad ji prašalintų 
nuo to darbo. Kalėjmo vy
riausybė išpildė ir tai. Į 6 
mėnesius unijistai naują 
namą pabaigė.

SUDEGĖ KUNIGAS SU 
GASPADINE.

Iš Clevelando, Ohio, "Ke
leiviui" prisiųsta iš vietos 
anglų dienraščio "The 
News” iškarpa, kur plačiai 
rašoma apie gaisrą šv. Jono 
parapijos klebonijoj. Gais
ras. žinoma, ne naujiena, 
bet čia įdomu tas, kad taip 
pasitaikė, jog sudegė ir ku
nigas su savo gaspadine. 
Policija spėja, kad kleboniją 
kas nors tyčia uždegė, nes 
žmonės matė prieš tą 
gaisrą kokią tai moterį a- 
pie kleboniją landžiojant.

Keista, kad kunigų nelai
mės visuomet surištos 
moterimis.

su

KUNIGAS SU TRIM 
PAČIOM.

Macochijadai, kaip ma
tyt, nėra galo, šiomis die
nomis Chicagoje atsivėrė da 
vienas skandalas. Išsiaiški
no, kad kun. Darwell turėjo 
net tris pačias, su kiekviena 
gyveno, o su viena turi jau 
ir kūdikį 5 mėnesių, štai jo 
pačių vardai: Rūta So-
g'riiutė, 22 metų amžiaus, 

enoshoj, Wis.; Dora Vau- 
ghan’iutė, 16 metų amžiaus, 
Chicogoje, ir E. Spur- 
geon’iutė, jau mirus.

O vienok tie latrai nesi 
di kalbėt žmonėms apie 
n*

i

123 ŽMOGŽUDYSTĖS.
Pittsburgh, Pa.— Bėgije 

dviejų metų Allegheny pa
viete buvo 123 žmogžudys
tės, bet nė vienas žmogžu
dys nebuvo nubaustas mir
ties bausme.

PHILADELPHIJOS LIE
TUVIŲ DOMAI!

Mums yra pranešta, kad 
Philadelphijoje atsiradę 
žmonių, kurie neturėdami 
musų įgaliojimo užrašinėja 
"Keleivį” po $1.00 metams 
ir pinigus pasilaiko sau, ad
ministracijai suvis nepri- 
siųsdami. .Todėl visi lietu
viai bukite atsargus. "Ke
leivis” kainuoja metams 
$1.50; pusei metų 90c. ir jo- 
kis agentas už $1.00 negali 
laikraščio užrašinėti. ."Ke
leivį” užsiprenumeruoti ga
lite tiktai pas tuos musų a- 
gentus, kurie turi musų įga- 

cjima ir užrašius išduoda 
Fm rikras nuo musų kvitas 

'srlra šiaip yra ištikimi vi- 
uc menėje ir jūsų pačių ge- 

~ai pažistami žmonės.
"KELEIVIO” ADM.

AUKOS
LIETUVOS ŠELPIMUI.

RACINE, WIS.
Aukos Liet. šelp. Fondan.

L. Mokslo Kliubo šeimyniniame va
karėlyje aukavo šios ypatos: J. Rum- 
baitis* $1.00; F. Steponavičius, J. Pa- 
reigis, F. Molis, J. Rimkus, M. Was- 
son, J. Miniat, P. Vegelė po 50 c. 
J. Marozas 35 c. B. Stalmokienė, J. 
šiaučiulis, F. Kuzmarskis, A. Krekis, 
J. Ragauskas, J. Cziapas, A. Karve
lis po 25 c. Atėjusieji po vakarienei 
buvo priversti aukauti po 25 c. L. Š. 
F. neimant nuo jų įžangos. J. Pinkau- 
skas, F. Tarvidas, J. Paulauskis, P. 
Tarvidas po 25 c., smulkiais surink
ta 90 c. Viso $8.50.

J. J. Balčaitis.

WORCESTER, MASS.
Mes, Lietuvos Šelpimo Fondo, 

Worcesterio - skyriaus komitetas, 
kreipiamės prie jūsų laikraščio mel
sdami, kad suteiktumėte vietos iš
duot atskaitą visuomenei, kadangi 
vietinis laikraštis "Amerikos Lietu- 

pa-

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

Pajieškau apsivedimui laisvų pa
žiūrų merginos tarp 22—30 metų, aš 
esu 34 metų. Merginos, kurios my
lite laisvų įr dorų gyvenimų, malonė
kit atsišaukti laišku perstatydamos 
save. (5)

Jurgis Kurmis,
1840 So. Halsted st, Chicago, III.

J. Tumosa, J. Babravičia, J. Dapku- 
nas. P. Malauskas, J. Jurgelionis, P. 
Vaitekūnas, J. J. Kalakauskas, P. V'- 
Trasilas. J. Pašukonis, J. Mickevi
čius, J. RipšiB, S. V. Bakanauskas, A. 
Maižius, E. Poška, M. Ubavičiutė, J. 
Czemius, J. Dovidonas, P. Yeshnis- 
kas, Stankus, P. Rikvmas, F. Gu
davičius, A. Kenušiutė, J. Klučinskas, 
M. Staliuilonis. B. Bernotienė, K. 
Stramskis, A. Kalakauskienė, J. Pet- 
kunas, K. Trasikis, V. Jokubauskas, 
V. Narkevičia, V. Krikščiūnas, J.
Rutelionis,’ N. Venslauckiutė, K.
Stankus, po 50c M. Gražulis 60 c. D. 
Stankus, B. Pauliukor.is po 50c. J. 
Matulaitis, C. W. Osar, P. Juknevi- 
čia, V. Donarka, K. Dirvelis. J. Kar
velis. J. Karaitis, K. Bushas. A. Ob- 
raitis, V. Strimaitis, A. Valatka, J. 
Kalakauskas, N. Kudarauskas, P. Ta- 
nasevičia, P. Pauliuknis, V. šeškevi- 
čia, J. Pigaga, D. Stankus, J. Sklu- 
tas, F. Dirvelis, J. Latvys, A. Kasu- 
lius, A. Gudzumas, K. Kleza, J. Ka
razija. V. Lilekis. J. Šimkus, O. Bal- 
naitukė. J. Galickas, V. Rutkauskas, 
A. Vaišiutė, V. Rabačinskiutė, O 
Miskalauskiutė, J. Kazlauskas, T. 
Puišis, J. Šatkus, A. Brikienė, A. Du- 
sevičia. A. Brazauskas, B. Norkaitė, 
J. Matiošaitis. P. Boguckiutė. J. Bab
ravičia. F. Baguckis, A. Rutkauskas, 
J. Sklutas. J. Staliulionis, K. Sirvin- 
skas, P. Motiejaitis, V. Krikštolai- 
tis, .T. Vitkauskas. C. Juknevičienė, 
M. H. Shooshan, W. Matukaitis, V. 
Annielas, T. B. Puskunigas, P. Jen- 
kauskas, A. Kalačiute, E. Stega, 
Gedemin, B. Gudelis, F. Dirse, 
Matiošaitis, M. Aniolauskiute, 
Sinkevičia, J. Chesnulevičia, P. 
beliunas. S, Matuza, M. Rubikienė, 
J. Aksomavičiutė, J. Patašnis, K. Ru
pšys, J. švelnis. V. Krikštolaitis, J. 
Brazauskas, V. Sidaras, F. Janiškis, 
J. Urbonas, A. Rutkauskas, K. Pau- 
liukonis, M. G. Povilaitis, J. Ausejus, 
P. Severtavičius, J. Šatkus. K. Pup- 
ka, J. Matulaitis, B. Paberžienė A. 
Genevičia, J. Traupis, V. Motiejaitis, 
J. Svirmavičius, J. Svirmavičienė, P. 
Dauderis. M. Kristopaitis, J. Sa
muolis, Z. Beliauskas. P. Skrauskis, 
J. Lisauckas, ir J. Jablonskas po 25 c 
J. Kupstas 30c., Jurgelions, 27c., J. 
Mickevičius 38 C-, A. Andzuliutė 35c. 
Tėvynės Mylėtojų Draugystė $5.75. 
L. S. S. 40 kp. 13 d. gruodžio ir 14 — 
$7.65 (yra $89.80 kurių vardai čia 
nesurašyti).. Išviso komitetas turi 
surinkęs $112.29. Pasiunčia $100.00 
centro iždininkui. Yra $89.80 po var
dais. Smulkių aukų surinkta $12.20. 
Lieka pas Worcesterio kasierių $12.- 
29.

SekretoriusN. J. Meškos.

w. 
M. 
P. 

Le-

Pajieškojimai
Pajieškau Boleslovo Kučio; Kauno 

gub., Panevėžio pavieto, Romygalos 
parapijos, šlakėnų sodž. Jis pats, ar 
kas jį žino, malonėkit pranešti: 

Daminykas Spaitys, 
3312 W. Harrison str., Chicago UI

vis” šią musų atskaitą atsisakė 
talpinti.

Liet. Šelpimo Fondan aukavo 
Worcesterio lietuviai:

Jonas Gavėnas, D. Petroviče, 
Stankus, K. Pauliukonis, A. Sviders- 
kis, D. Zemeikis, G. Šimkus, D. Rauk
tis, J. Kaminskas, M. Czepalauskienė, 

’F. Baguskis, K. Kosulis, S. Lietuv
ninkas, A. Manasa. P. Aniolauskas, 
D. Stankus, V. Jenčius, J. Motiejaitis, 
J. Petkunas, P. Kugenis, D. Stankus, 
I. Karpavičius, J. Muraška, B. Leš- 
kienė, P. Kuodis, E. Kuodis, P. Jese- 
liunas, J. Tamutis, P. Czerneckis, K. 
Jurevičius, B. Matiošaitis, A. Sukac
kas ir C. Vaskeleviče po $1.00. M. Zi- 
zis, C. Vaskeleviče, P. Irškis ir K. 
Stankus po $2.00. B. Czerneskis, V. 
Jokubalienė, A. Bender, A. Palubec- 
kis, J. Dailyda, D. A. Zaleclcas, C. ________________ _____________

Povą, J. Dovidonis, A. Civiliu, L. į adresu: 
Paulauskas, N. Kudarauslus M. S. Bartulis,

KarbMkM, A. Manasas, F. Frankien*. 10^ Austin str., Nonrood, Maaa.

šie
F.

Pajieškau pusbrolio Roko Beniušo; 
Kauno gub., Šiaulių pavieto, Gruz
džių miestelio. Jis pats ar kas jį ži
no malonės pranešti:

August Parednis,
R. F. D. 1. B0X 42 Mulkeytovm, III.

Pajieškau draugo Vincento Berna- 
tonio; Pėliakonių kaimo. Jėzno vals., 
Trakų pav., Vilniaus gub.,

Girdėjau gyvena ten kur apylinkė
se Bostono, šiuom laiku aš esu per
sikėlęs iš Chicagos į Penna. Malonė
kit atsiliepti:

J. A. šeris,
BOX 31, Rhone, Pa.

Pajie’kau savo brolio Jono Bar
tulio. Kauno gub, Ukmergės nav, 
R-imanovoa kaimo. Atsišaukite šiuo

• Pajieškau pusseserių: Marės Dap- 
I kytės ir Domicėlės Puidokytės; abi 
; Kauno gub. ir pavieto, Mankunų vai., 
j Misiūnų kaimo. Meldžiu atsiliepti.

Pranas Bartasevičius,
102 Meadow str., Westfield, Mass.

* Pajieškau savo vyro Stepono Stul- 
ginsko; pabėgo nuo manęs jau 2 
metai. Kaunietis, Raseinų pav., Blin
džių kaimo. Už pranešimą busiu la
bai dėkinga:

A. Stulginskienė,
1623 Wood str., Philadelphia, Pa.

Pajieškau merginos apsivedimui 
nuo 18 metų ikį 28 metų amžiaus. 
Aš esu 25 metų. Noriu gauti mergi
nų, kuri apsivedus apsiimtų išleisti į 
mokslą; besimokydamas išbaigiau pi
nigus: noriu mokslų užbaigti ir jies- 
kau draugės, kuri man pagelbėtų. 
Turi būti laisva mergina, kurį sutik
tų imti šliubą civiliškų. Atsišaukda- 
mos merginos malonės prisiųsti pa
veiksią. Paveikslas bus sugrąžintas. 
Vaikinų meldžiu nerašyti (5)

M. Pauža,
10900 So. Michigan avė, Chicago, III.

Pajieškau draugo Ambroziejaus 
Kaniušo, apie 10 metų kaip Amerikoj; 
kaunietis, Šiaulių pav, Puplasių so
dos, Pašvintino parapijos. Malonėkite 
atsišaukti:

Juozas Grigaliūnas,
P. O. BOX 342, Okmulgee, Okla.

Pajieškau pusbrolio. Juozapo Pav- 
lausko, Luokės par, Šiaulių pav. ir 
Petro Albriko iš Juodsodės kaimo, \ 
Telšių pav, abudu kauniečiai, Taip- j 
gi ir Juozapo Jonušo, Telšių pav, ■ 
Kauno gub. Malonėkite atsišaukti, i 

Kazimieras Paulauskis, (4) i 
P. O. BOX 422. Millinocket, Me. j

Pajieškau apsivedimui merginos. 
Lietuvaitės mylinčios knygas ir laik
raščius; laisvamanės, nesenesnės 30 
metų amžiaus. Meldžiu prisiųsti su 
pirmu laišku paveikslų.

W. C.
Forbes Road, Pa.

Pajieškau Juozapo šniaukšto; Kau
no gub., Raseinių pav., Švėkšnos pa
rapijos, Paulaičių sodž. Malonėčiau, 
kad atsišauktumėt; turiu labai svar
bų reikalų.

J. Oselis, 
Cedar Point, III. (3)

BOX 305,

Pajieškau brolio Pijaus Lukaševi- 
čiaus. Jis gyveno So. Bostone. Mel
džiu atsiliepti.

J. Lukaševičius,
P. O. B0X 1213, Pittsfield, Mass.

Pajieškau dėdės Jono Gecevičiaus, 
Kauno gub, Jurbarko miestelio. Jau 
senas laikas kaip Amerikoj. Jis tu
ri audimų dirbtuvę. Aš Marijona, 
Liudvikos Gedraičiukės duktė mel
džiu atsišaukti. (4)

Mrs. Marijona Pet.
1 Fourth st. Court, So. Boston, Mass.

Pajieškau Jono Gabereto; Suvalkų 
gub.. Naumiesčio pav, Aržuolupių 
sodžiaus, Lukšių parap. 3 metus va
žinėjo juromis ant garlaivių. Girdė
jau gyvenąs Škotijoj. Už atsišauki
mą busiu labai dėkinga.

Antanina Zokienė- Gaberėtaitė, 
1319 Mapple str, Racine, Wis.

Pajieškau dėdės Juozo Pareigio; 
Kauno gub., Telšių pav., Gargždžių 
miestelio. Pirmiau gyveno Westvillėj. 
Svarbus reikalas. Tuoj atsišaukite.

B. Pareigaitė-Adomaitienė, 
BOX 268, Rumford, Me.

Pajieškau brolio Juozo Pavlausko. 
Pirmiau gyveno Bayone, N. Ger- 
dovėnų kaimo, Telšių pav., Ir Barbo
ros Mažeikaitės, Balkalnio kaimo. A- 
budu kauniečiai, malonėkit atsišauk
ti: (3)

Ant. Pavlauskis.
Millinocket, Me.4?OX 572,

-

DUOSIM 50c. VERTĖS KNYGŲ 
kievienam ’’Keleivio” skaitytojui, 
kuris prikalbins vienų naujų "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 LIG 1 VASARIO.

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 .......................... .
Kur musų bočiai gyveno 
Žemė ir žmogus............. .
Legališki žmogžudžiai ..
Byla Detroit'o katalikų su socijalis- 

tais............................................. 25c
Amžinos dainos.........................  15c
Anarchizmas ............ .'............... 15c
Davatkų gadzinkos .................. 10c
Platesnis aprašymas turinio minė
tų knygų yra katalioge, kuris tel
pa ant paskutinio "KeL” puslapio.

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

Siunčiant prenumeratų visados 
parašykit adresų sekančiai:

"KELEIVIS”
28 Broadwav. So. Boston. Mass.

20c 
25c 
25c 
10c

Pajieškau brolių: Kazio ir Jono 
Banonių: Suvalkų gub., Kvietiškų 
gmino, Sasnavos kaimo. Meldžiu at
sišaukti :

Jieva Banioniutė,
44 Clark str., Portland, Me.

TĖVYNĖS MYLĖTOJŲ No. 1 
Town of Lake, Chicago, I1L

Tėvynės Mylėtojų Draugystės NoJL 
ant Town of Lake, Chicago, I1L su
sirinkimai atsibuna kiekvienų pirmų 
nedėldienj mėnesio 12 vai. dienų, A.
J. Bieržynskio salėj, kampas 46 
Paulina sts.

Valdyba.
Prezidentas — A. J. Bieržynskis 

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

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

m.
hl

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

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

4612 S. Ashland avė, Chicago, DL 
Užžiurėtojas org. Mataušas Šilkaiti% 

3255 S. Halsted st, ChicagoJR

LIET. PASILINKS. DRAUGIŠKAS 
KLIUBAS.

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

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

2120 — 137th st., Ind. Harbor, Ind.
Prot. rašt. — B. R. Yasulis, 

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

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

Room 22, Palace Hotel,
Indiana Harbor, IncL 

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

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

PALAIMINTOS LIETUVOS DR-TS 
Chicago, I1L

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, DL 
Kasierius — L. Kaspar,
3131 So. Wenworth av., Chicago, DL 
Organizatorius — A. Tamkevičia,

1916 Canalport avė., Chicago, DL __

Pajieškau dėdės Vai ūko; Pučiunų 
sodžiaus; Pašvintinio parapijos, 9 
metai atgal _
kur dirbo saliune arba turėjo 
saliuną. Svarbus reikalas.

Julia Eidukytė,
886 Washington str., Stoughton, 

Mass.

Pašvintinio
gyveno Philadelphijoj, 

savo 
(4)

Pajieškau draugų, pažįstamų ir 
giminių, kurius meldžiu atsišaukti. 
Paeinu iš Pakrostės kaimo, Survyliš- 
kio parapijos, Kauno gub, 

Juozas Samulis,
BOX 316, St. Charles, III.

Pajieškau pusseserės Kazimieros 
Daubaraitės-Jonušienės). Treti metai 
kaip Amerikoj; atvažiavo j Brook- 
lvn, N. Y. Iš Kauno gub., Telšių pav. 
Gardunavos parapijos, Kalnėnų sodž. 
Taipgi pajieškau pusbrolio Leono 
Poceliaus; Žydikų parapijos, Bukan
čių sodžiaus, 4 metai kaip Amerikoj. 
Malonėkite atsišaukti:

Pulkėrija Daubaraitė,
227 Field str., Montello, Mass.

Pajieškau draugo Jono Niedvoro; 
Kauno gub, Panevėžio pavieto, Nau
miesčio parapijos. Gustanių sodžiaus. 
Turiu labai svarbų reikalų ir noriu 
su juomi pasimatyti.

Romas Stanislovaitis, 
1609 West str, Rockford, ILL.

Pajieškau giminaičio Julijono Balu- 
tavičiaus, Kauno gub, Šiaulių pav, 
Užvenčio par, Žukauskių kaimo. At
siliepkite:

Jonas Varanavičius.
3750 S. Kedzie avė, Chicago, III.

Seserįs ir broliai lietuviai:—
Gal kas žinote kur kokį darbų fak

toriuose, aš esu dirbusi audinyčiose, 
moku visokių darbų, meldžiu praneš
ti, už kų bus atlyginta.

Mano adresas:
Bessie Danielienė,

402 Beach str, La Porte, Ind.

Pajieškau draugo B. J. Majausko, 
buvusio Valparaiso studento. Pasku
tiniu laiku gyveno Herrin, III. Mel
džiu atsišaukti, arba kas žino pra
nešti.

Jonas Klikunas,
Lake View Hospital, Danville, III.

Pajieškau Juozo Ambrazevičiaus; 
Suvalkų gub, Starapolės pav. Bras
tos kaimo. Meldžiu atsišaukti: 

Antanas Rymša,
P. O. BOX 336, Forest City, Pa.

Pajieškau brolių: Baltraus ir Kazi
miero Vajevodų; Abudu Kauno gub. 
ir pavieto. Vėlionos par, Pamituvės 
kaimo! Abudu turi po 45 m. amžiaus. 
Už pranešimų bus ačiū.

Barbė Vaivodaitė, 
4769 Melrose str, Frankford, 

Philadelphia,

(6)

REIKALINGAS SIUVĖJAS.
Mokantis dirbti naujus vyriškus 

rubus ir taisyti senus. Jieškantis dar
bo atsišaukit per laiškų.

A. Vilčinskas,
552 Broad str, Bridgeport, Conn.

LIETUVIAMS užlaikau puikų kar
čiams ( galiūnų) ir Hotelį. Pirma vie
ta nuo stoties. Kiekvienas atvažiavęs 
bus gražiai priimtas ir gaus nakvynę. 
Skaniausi gėrimai: vynas, alus, deg
tinė, geriausi cigarai lietuviški.

W. Augustanavičius,
68 Statė str, kampas Water str,

New Haven, Conn.

PORSIDUODA
Visai naujutukai, 

vartoti, parsiduoda 
gali vakarais nuo 
per dienų

FORNIČIAI
vos 3 mėnesiai 
pigiai. Matyt 

6, šventadieniais 
(4)

DVIKAS SATKEVIČIA, 
en st, So. Boston, Maro.Pa.

POEZIOS

Ar turite nusipirk; gružlį su daugeliu grizly piniksly

Jeigu dane, 
tai skubėk!
Visose Kuosose 
Viludose

TiriH taigi 
Užsliaiai.

Tis tau draugu bu gerinsiąs, 
Atils, kad kiši liūdėtasis, 
Užjaus skinsi;, dailjs svilti

Pakils Rietis netikėta, 
Atglis eeras, veikt, kovoti, 
Kilk tik kartais pasvajatl.

Graži, didelė, arti pustrečio šimto 7Ezv 
puslapiu, su paveikslais, eilių knyga: ■

Ta pati knyga gražiais kietais JI 
audeklo, auksuotais apdarais:

Gaunama

“KELEIVIO” KNYGYNE
So. Boston, Mtfss.
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KARIŠKOS TELEGRA-. 
MOS.

(Nuo Žaibo agentūros).
Vilnius.— Laike "Saulės” 

kursų atidengimo, kurie iš- 
priežasties karės persikėlė 
Vilniun, vietiniai lietuvių 
caroslavai iki tokių begėdy
sčių daėjo, kad negalėda
mi pasiekt caro ir palaižyt 
jam kruvinų padų, taip 
smarkiai išsižioję suriko ca
ro garbei "Ura.” kad tūli iš 
jų jau niekad nebegalės su
sičiaupti nuo garbinimo ca
ro.

Ką jau daryt !.. Juk ir pas 
mus nekitaip. Mūsiškiai 
carberniai, vietoje būt iš
spirtais iš salių — rauku 
plojimu pagarbinami.

Rymas.— Iš priežasties 
kariaujančių valstijų atme
stos popiežiaus propozicijos 
sulaikyt per "dievo gimimo” 
šventę karę, "šventasai tė
vas” Įpuolė gilion melancho
lijom Dabar popiežius ne
perstodamas tvirtina, kad 
kariauti šiokią dieną — tai 
Dievui garbė, bet šventą 
dieną ir dar per Kalėdas, 
tai didžiausis "griekas.” 
Nes šventės yra Įvestos au
kų ”Dievo garbei” rinky- 
mui, o ne karei.

Prisipažino.
Prieš adventus per vestu

ves nuotaka vaikščiojo po 
kambarį ir verkė. Užklaus
ta pusbrolio nieko neatsakė. 
Tą pastebėjęs užklausė jau
nikis:

— Ko verki dušytė?..
— ve-r-kiu,

kad vai-kas krajui pa-aaali- 
ko. Triksas.

Ir gi priežastis.
— O kaip, ar patinka čia 

jums apsigyventi ? Man ro
dos čia labai puiku! ar ne? 
Aplinkui medžiai, gėlės, o 
ten toliaus ana jure banguo
ja : — gana smagu!...

— Taip tai taip. bet... man 
ilgu... man ilgu...

—O ką. bene geras drau
gas jūsų ten paliko?

— Ale ne, kur ten, aš tu
riu daug draugų, bet... man 
gaila tos vietos... kokie de
vyni mane Čia atnešė gy-

jvent... Tai kas kad čia pui
ku, kad čia gražu, ir kad ju
re matosi banguojanti, bet 

i ten kur aš pirma gyvenau, 
ičioje buvo alinė (saliunas).

R. O. Kas.

I

Akušerka ||
Pabaigusi kanąWaa*aa« Hedical ; į 

Celiege, Baltinore. M.
Pasekmingai otlieka savo darbą į į 

prie gimdymo, toipgi suteikia vi- į • 
tokias rodąs ir pageibą invairioee 1i 
moterį ligose.

FętrAlMMIA * tauria* »U, <'
• JirvpiCHC erti E»ir 7th »U p 

| 80. BOSTON, MASS. į

i
I

Teisingiausia ir Geriausia

APTIEKA
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.

j

i

Jurgutis J.— Ačiū, drau
ge, už rašinėjimą, tik šį syk 
patalpinome pirmesnę žinią.

Triksui. 
bai ačiū; 

ižai turėjome žinių.
Bekampiui. — (Orange, 

[Mass.) Panašios žinios 
skaitytojams nuobodžios ir 
jokio pamokinimo nesutei
kia. Netalpinsime.

J. Barzdukui.— Nieko ne
suprantame, kas ten mušėsi 
ir kokius muzikantus "pa
mišusio proto” areštavo.

V. P. Nemunėliui— Tokių 
ilgų korespondencijų apie 
prakalbas jokiu budu nega
lime sutalpinti. Prakalbos 
šiuo laiku paprastas daik
tas. jos visus rengiamos ir 
tokių korespondencijų gau
name glėbiais kasdien. Su
trumpinę įdėsime į kitą nu
merį.

Kooperatyvui.— Vieną ži
nutę talpiname. Apie kata
likų kruvinas muštynes ne-! 
talpinsime: tamsuoliai visur 
taip elgiasi, o laikraštis jų 
nepamokins, nes jie jo nes
kaito.

Visiems, kurių raštai ne
tilpo.— Jei kuriems nedave- ’ 
me atsako, tai todėl, kad ar 
nesuspėjome peržiūrėti raš
tų — arba laukia kaleinos. 
kol atsiradus vietos bus su
naudoti.

Sokclovui ir J. S. (Lewis- 
tone).— Nenorime prasidė
ti. vėliau ginčams ir galo ne
bus.

.— Už raštelius la- 
iš jūsų miesto ma-

£1, vyrai, visi pas

YUDEIKO!
Jik užlaiko gerj RestaaraeU%

■okioa rūšie* Alaaa,

vyao ir Ci*ar^.

Prio'nainiausia ir parankiaau?
vieta lietuviam*.

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

:i

Mokykit angliškos Kolbos.
Kiekviena* ifanok* angliik*i kalbėti. skaityti ir 

rašyti labai trumpame laike per šios mokyklos 
atsakančią metodą. Dieninės ir vakarinės ktiasoe. 
Kurie gyvena kituose miestuose Suv. Valat. ir 
Kanadoj, mokinam per laiškus (korespondenciją) 
labai pasekminga metodą. Dėl platesniu rimą 
rašykite pas:

WAITCHES BRO8.
1741 Vest 47tb Strest :: Chicage. III.

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

EDVARO DALY, saviaiakat
U 8raadwai. S Bosimi, Mm.

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

SKAITYTOJŲ ATIDAI

KOJt)»a0008l0ia0M90^^

J. ANDRIUŠIS
Geriausia lie 
tuvys 

Fotūgrafistas
Traukiu pa

veikslus gra
žiai ir pigiai 
nežiūrint skir
tumo oro. Ant
kiekvieno tu
zino paveikslų

i t 
n 

h i
l

Or. B. G. WERIICK
UETUVIAKAS D-RAS

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

Priėmimo valandos: nuo 1 iki 4 
po pietų ir nuo 6 iki 9 vakare (13) 

Telefonas

6GZ Haaawir it, Bastei, Mm

M. Galimo Co
pridedant DOVANŲ vieną didelį.;
Esant reikalui einam fotografuoti į
namua. Paveikslai artistiški!

J. ANDRIUŠIS

>45S Br»adw*y. Se Beatos,

LIETUVIAI

U šiaik« geri ausį

Elip, Vyną, Likierius ir
kitokius gi rdžius gėrimus
o taipgi ir geriausio taba

ko Cigarus.
Meldžiame užeiti, o visados rasi

• gražų patarnavimą.

362 2nd st. Se. Bcsten. į—I> aMainydami adresą, praneškit redakcijai per atviruiy. pasilaikydami 
šeiniaus nurodytos formos. Jeigu kuriems per atvirutj neparanku pripil
dyk! tą blanką ir prisiųskit redakcija:. Adrsesą mainyami gatvė* vardą pa 
rašykit raidė į raidę taip, kaip užrašyta ant tos gatves kampo, tada išven^- 
sim daug nesmacumų ir patįs gausite visada laikraštį.

i I

j

I

Iš BROOKLYNO PADAN
GĖS.

Iš Brooklyno "Keleiviui” 
žaibuoja šitokias žinias:

Musų Grandstryčio tau
tiškas vargonas visai sukli- 
ręs. Jo menadžeris p. Pork- 
čaps eina prie duonos kepi
mo kompanijos, kuri turi la
bai garsų "vardą.

Nežinau, ar teisybė, ar 
ne. bet vienas žmogus man 
sakė padavęs teisman Mikų 
Laini už laiškų atplėšimą.

Apie "Vienybę Lietuvnin
kų” rūpinasi jau p. Butkus, 
kuris yra graboriumi.

"Laisvei” sekasi labai ge
rai. Turi daug pašalinių 
darbų ir nemaža skaitytojų.

"Aido" choras turėjo 10 
sausio koncertą, kurio pelną 
paskyrė Lietuvos Šelpimo 
Fondam J. Gyvūnėlis.

vii
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i 'INAS ADRESA3■ĮKAS ADRESA3

Pavardė ir varoasPavardė ir varoas

No .No .

Miestas ir valstijaMiestas ir valstija

SAUJAS ADRESAS:

PERMAINA V ADRESĄ

><treei.

Z

Pranešu visiems, kad aš važiuoju
><treei.

I į kitus miestus palaidot numirėlius ir 
: nė kiek brangiau nerokuoju, kaip kad
1 Jums

SAUJAS ADRESAS: 

Pavardė ir vardasPavarde ir varda*

No.No. Stree’Stree’

Miestas ir valstija

Pasarga: .>•Kiekvienas ‘‘Keleivio' skaitytojas gali žinot kada yreis trr era t*

palaidot vietiniai graboriai, 
i bet visados paskaitau da pigiau. Taip
gi padarau už pigią kainą pomninkus 
arba kryžius ant kapų ir ' užlaikau į 

automobilius visokiemskarietas ir
reikalams. Kvietkas parduodu ir pri
statau į vietą pigiau, negu kiti.

S. BARACEVIČIA•>
258 Broadway, ... So. Boston, Mass. 

Telephone: So. Boston 839-J.

už laikraštį pasibaigė tėnrijant ant adreso raudine sklypelio, kur gale skai
tytojo pavardės yra numeriai. Ant keno adreso stovi numeriai 52-4, reiškia, 
kad pasibaigia su laikraščio No.52 1914 ir. Kurių pavardės sale stovi 42-4. 
tųpmumerata išsibaigė su latkr. No.42 ir turi atnaujini ar paprašyt redak
cijos. kad nesulaikytų. Taigi gerbiamieji skaitytojai, atkreipkit atidį ant 
Sitų nurodymų ir matydan?' savo prenomers ą Išsibaigusi* tv<j atsi'bpkite.

Nauji Raštai
Kovotojų Giesmės. Šita 

knygutė leidžiama jau an
tru kartu. Joje telpa surin- į 
ktos darbininkiškai-revoilu- 
c-ijonieriškos giesmės. Kai
na 15c. Išleista "Kovos.”

Politiškas minių streikas, 
sutaisė J. A. Šitą knygelę 
"Kova” išleido jau antru sy
kiu. Kaina 8c.

Kcntrabandnikai.
gutė oarašyta Seno Vinco ir 
pavadinta "tragedija 4 ak
tų.” Toj pat knygutėj tel
pa ir "drama" 
Pilis. Išleista 
Kaina 20c., nors 
tų perbrangu.

Bevalstybinė 
parašė Edward 
išleido buvusios 
Žmonijos" bendrovė, Chica- 
goje. Knygutė anarchistiš- 
kos tendencijos. Kaina ne
pažymėta.

šienapiutės operos libre- 
tto. žodžiai K. -Jasiukaičio, 
muzika M. Petrausko. Iš
leista "Ateities,” kaina 10c.

i

EY51

Kny-

»>

i

KADA TU GIMEI?

Draugija,
Carpenter, 

"Laisvosios

Sugriauta
"Kovos.” 

ir 10c. bu-

Sb

S

Redakcijos atsakymai.

D-RIS ST. AhEF/EJEWSKI
Vienatinis lenkiškas

DANTŲ DAKTARAS.
Užtaisu pasifiadirisivs dartis ir 

dedu r.aijts. It iii p :i: 
Taipgi iširai kiu ctr.tri 1< : I: > : r

238 Harriscn avė. Boston.

Su rsaearha “KELEIVIO” Administracija

Užsirašykite

I

AR NORI, KAD MYLiTŲ 

MERGINA?

eigų nori, tad pasipirk

I

Dangus.— Vokiečiai pa
šaukė prie ginklo visus savo 
atsarginius ir daugiau ka
reivių nebėra iš kur ima. 
Kaizeris pasiuntė ponui die
vui reikalavimą, kad kuo- 
greičiausia išsiųstų visus 
vokiečius kareivius, kuriuos 
nuo kiek amžių laiko dievas 
vergijoj. Kaizeris stačiai 
pasakė ir prigrumeno Jeho
vai, kad jeigu jo reikalavimų 
neišpildys, tai vokiečiai su
rinkę visus savo orlaivius 
skris dangaus bombarduot. 
Iš tos priežasties danguje 
kilo neišpasakytas sumiši
mas. Dievas iš rūpesčio ir 
baimės pradėjo džiūti. Bi
joma, kad nepristotų džio
va.

Pragaras.— Viriausys 
.Rusijos kariumenės vadas, 
norėdamas išaiškint vokie
čių antplūdi Suvalkijoj, pra
nešė carui, kad Suvalkijoj 
suvis vokiečių nebuvę, o tik 
Bismarko dvasia buvusi at- 
sikrausčius. Caras Mikė 
tuojaus pasiuntė Licipieriui 
draugišką laišką, prašyda
mas, kad tasai gerai saugo
tų ir nė žingsnio daugiau ne 
išleistų Bismarko iš praga
ro, nes tas galis vokiečius — 
ko gero — da Į Maskvą at
vesti.

J. B.— Krikštas Ameri- 
. koj nieko nereiškia ir val

džia jo visai nepaiso. Ir pats 
žmogaus protas rodo, kad 

i toks, anot tamstos, "būri
mas” nieko gero kūdikiui 

j nesuteikia. Kunigai papra- 
: štai keikia tuos, kurie neduo 
ida savo kūdikių krikštyt. 
Bet kam ten tų tamsos apa- 

; štalų paisyt. Jie keikia vis- 
Įką, kas tik nepripažįsta jų 
■autoriteto, senovėj jie net 
i inkviziciją buvo Įvedę mok- 
Islui naikinti ir ne vieną 
j žmogų nukankino, tečiaus 
[pasišventę mokslui vyrai to 
i nepaisė ir juodoji Romos 
[galybė puolė, šiandien jie 
Įinkvizicijų jau nebegali Įs
iteigti, tai nors liežuviais 
pliauškia, pragaru gąsdina, 

[nors jie patįs nežino, kur 
tokia Įstaiga randasi. Todėl 
jų pliauškimų nereikia pai- 

I syt. Jei tėvai katalikai, ne- 
[gali būt kitoks ir kūdikis; 
: kam dar jį vežti pas kunigą, 
i kad jį pataisytų Ką kuni
gas apie kūdikius gali ži- 

i not ? Vardą kūdikiui ne ku- 
inigas duoda, bet tėvai pas- 
i kyria, o miesto raštininkas 
užrašo Į gimimų knygas ir 
daugiau nieko nereikia. A- 

Įpie kūdikio gimimą miestui 
[ praneša daktaras, o miestas 
' prisius jums aplikaciją, kur 
jus turit pažymėt kūdikio;

Toks yra geriausis 
ir visi apsišvietę

Gerai pažįsta.
— Jūsų moteris yra tokia

graži — sakė susitikęs kai-i 
mvnas kitam kaimynui —. 

kad kiekvieną syki, kaip tik! 
į ją pasižiūriu man ateina U - 
mintin žodžiai iš Tėve 
su: "Ir nevesk mus i pagun-!knkstas . _
dinima " ' i žmonės taip daro. Į kunigų
- Gaila, kad sveikas ?e-'mokykI^ vaiko taiP^ nelei‘

gelbėk mus nuo piKto.
Amen!"

Pasitaiko.
— Tamista gal "pauderį” 
uostot, kad galas nosies mil
tuotas

— Ah, kad ją kur, tą ma
niškę, su jos tais miltuotais 
veidais....

nai pramanytomis pasako
mis apie velnius ir pragaro 
baisenybes taip užnuodija 
vaiko sielą, kad iš jo paskui 
būna nelaimingas žmogus 
visą amžių. Ne vienas to- 

ikių iš proto išeina ir nevie
nas nusižudo. Leiskit vai- 

J. Fisenka. ką į Public SchooTę.

T. MATHIS
Geriausias Lietuvii

SALONAS IR RESTAUEACUA
Sveiki geriausios rųšies g'rimai ii 
užkandžiai. Patarnavim 7 prie
lankus. Parankiausia . -tuvišks 
užeiga.

J. MATHUS
342 Broadway, So. Bostn, Mz'1'.

Prisiųsk savo adresą ir kokiam 
mėnesy tu gimęs ir 10c. dėl prisiun- 
timo, o gausi knygelę, kuri pasakys 
tavo visą gyvenimą, kokis tavo ta
lentas, kuom ir kada turi užsiimti, 
su kokia ypata apsivesti, kaip au
ginti kūdikius pagal jų mėnesio pla
netą. Planetos daikte dėl vyrų ir 
moterų. Neužmiršk pažymėti mė
nesį savo gimimo. Adresuok:

A. ŽVINGILAS, 
P. O. BOX 3232, BOSTON, MASS.

Firma 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 darbininką dvasioje.

"NAUJIENOS” talpina darbininkams naudingus 
straipsnius ir žinias.

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

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

Pačtu siunčiant, Chicagoje metams $6.00; pusei 
metų $5.50. Kitur, ne Chicagoje, metams $5.00: 
pusei metų $3.00; dviem men. $1.00. Europoje 
ir Kanadoje met. $7.00. Pavienių num. kaina 2c.

Išpildyt šitą blanką ir prisiųsk kartu su pinigais.

“ a A 0 J I E K 0 i ” !«4l $. ”Js‘ed St, Chicago, III.
Šiuomi prisiunčiuS----------- už “NAUJIENAS”-----------

metus ir meldžiu jas siusti šiuo adresu:

I 
I .

nes
CREST KENDŽIŲ 

o ji niekad nepamirš jus, 
kendžių gardumas priverčia ją I 
jus mylėt. Reikalaukit visur ir 
visada Lovneys Crest Kendžių. 
Jeigu negali gaut kitur, tai pri-Į 
c’ųsk mums dolerį, o gausi vie-Į 
ną svarą geriausių Amerikoj iš-Į 
dirbtų kendžių.

K. ŠIDLAUSKAS
Generališkas agentas Bostonui!

226 Broadvvay,
So. Bostorų_Masg^’3

25.000 Katai'a®u
Užlaikau gramafonus su lietuviš

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

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

W. S. Waidelis
H2GRANDST.. BROOKLYN, N. Y.

Lietimszkas D-ras M. Zisslmaa
7 Parmenter St

Boston, Mass.
Visokias ligas gv 
dau pasekmmgia- 
■jsiai. Ateikit tie- 
siok pas mane 1
trepais i viSų tik U©* 
neikit į aptieka: i**** 
mane d urve bal
tos arba telefoną 
duok o aš atesiu.
Ofiso valandos 
Nuo 9 iki 11 ryte 
nuo 1 iki 2 ir 6 iki 
S vakare. Telephone 1967—3 Richmoa
8 vakare. Telephone Richmond 2622-R 

Gyv. 155 Chestnut str., Chelsea Park

ir kitokius Rubus
Duokit pasiūt mums

Užtikrinam kad Jus sučėdysite 
Smigų ir turėsite gražius rūbas, 

[ęs imam materiją iš gerųjų fir
mų ir primieruojam rūbą pagal 
žmogų, todėl nesudarko žmogaus 
išveizdos ir būna tvirtesni.
Garus vynus Siutus Ir Onrkutus 

pigiausia! Ir garaii*
Musp firma randasi ir Califor 
nijoj, todėl męs greičiau pagau 
nam visokias naujausias formas.

Jeigu norite turit gerus rubus pi
gu), tad oteikit pus eras.

Taipgi išvalom ir išprosinam vi
sokias Vyru ir Moterų drapanas.

Tikras Jūsų brolis lietuvys

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

Telefonu: So. Boston, 11018.



KELEIVIS

Kas girdėti 
Lietuvoje.

Šiauliai, K. g. 
gyvenimas eina 
keliu. "Varpo” 
nerengia vakarų, 
perdaug liūdnas laikas link
smintis. Be to dar ir "Var
po” draugijos butas užim
tas: pirmiaus buvo patal
pinti iš Kauno atvežti prie
glaudos vaikai, o dabar — 
prusai belaisviai, tarp kurių 
visokio amžiaus prusai lie
tuviai. Jie sako, jog visi jų 
turtai tapo atimti 
išvežti nežinia kur. 
kiai, su valdžios 
juos maistu šelpia.

Pas mus 
paprastu 
draugija 
nes esą

ir patįs 
Musiš- 

leidimu,

Telšiai, Kauno g. Pas mus 
žmonės baisiai nuvarginti 
"stoikomis,” ypač kuomet 
Renenkampfo armija atgal 
traukėsi. Nevienam ūki
ninkėliui sulužo vežimas, 
pagaišo arklys ir pats vos 
gyvas sugrįžo. Apie pašal
pą nieks nisirupina .

mokyklų visai uždaryta, kol 
pagrįžš iš karės mokytojai.

Kelmė, K. g. Pro mus ga
bena labai daug Prūsuose 
suimtų gyvulių, kuriuos 
skirsto po sodžius ir dvarus. 
Gyvuliai daugiausiai gerų 
veislių. Tik dauguma išba
dėję. Žmonėms leidžiama 
mainyti savo gyvulius 
Prūsijos gyvulių.

Laiškai iš Lietuvos.

ant

liejasi ir maišosi 
Iš triobų 

kampe- 
bet kai 
prikan- 
Po vo-

F. J^Bagočius.

Tiesuj Patarimai.

"MIKULOS.”
(Mikalojus).

"Mikulos,” gruodžio

Gaščiunai, Kauno g. Pas 
mus šiemet Uogoki metai, 
nes viskas menkiau užaugo, 
kaip pereitais petais; be to 
dar karės apsiįiškimai at
siliepia nelinksmai į žmonių 
gyvenimą. Ne§na to vis
ko, dar musų lebonas per 
šv. Stanislovo baidus su
manė rinkti akas, nors 
pats tur žemės ^viršum 30 
dešimtinių; be tcĮar kalėdą 
gauna, už mišias? šiaip vi
sokius patarnavius: lai
dotuves, užsakus vestuves, 
krikštus ima mokestį. 
Stebėtis reikia, ktjie tuos 
pinigus gal padėti

Uždarius girtuorbės įs
taigas, daug girtumų bu
vo žadėję sirgti iiet — 
mirti, bet bala jų 4aėmė. 
Dabar jau apsirano ir 
girtybės raugas išgavo.

Jaučiunų kaime ląr. 17 
dieną, viena diena simi- 
rė ūkininkas Nainis savo 
žmona, ligi tol abudųeiki 
buvę. Policija patygjus 
leido laidoti. Urnos ities 
priežastis — neišrišta

—
žemaičių Kalvarija, iU, 

no g. Pas mus ukiiLį 
drauge su viršaičiu darą, 
vo turtų apkainojimą. $ 
vis dar mano, kad gali 
kiečiai ateiti.

Musų mokyklose nė 
džio nemokina lietuvis 
Žmonės tvli, turbūt bijo 
kyteją užrūstinti...

Pas musų sargybini v 
dvi paklydusios karvės. M 
tyt jos laike rekvizicija 
kam nors pabėgusios yra. i

Dusetos, K. g. Po muši 
apielinkę platinasi stebuk 
lingos ranka rašytos ”gro- 
matos,” kurių tekstas toks, 
šlykštus, kad gėda net laik-Į 
raštyje apie jį minėti. Ta j 
"gromata” matyt "sustaty-l 
ta” dar keliatą šimtų metų 
atgal, baisiai netikusia kal
ba. Žmonės tamsuoliai kle
rikalai tą "gromatą" plati
na.

I

t

I

6 
diena, tai vargdienių "služ- 
melninkų" šventė. Tą dieną 
Žemaičiuose, daugiausiai 
Šiaulių apskrityje, "služ- 
melninkai" baigia traukti 
savo jungą — tarnystę pas 
ūkininkus. Tos dienos, var
gšai ”služmelninkai,” laukia 
kaip kokios laimės, kaip 
vergas liuosybės. Sulaukus 
gi kartą tos baltos dienos, 
kuomet parsidavusis žmo
gus vėl lieka liuosas, atsi- 
rokuoja su savo šeimininku 
ir pareina, kas pas tėvus, 
kas pas gimines ir 1.1., nors 
kelias dienas, kaip vadina— 
"kojų padžiovint." Bet pra
slinkus vienai kitai sąvaitei 
ir vėl tas vargdienis parsi
duoda kitam, vėl tokiam-pat 
jo jiegų "pirkėjui" ant vi
sų metų, iki kitų "Mikulų".

Ir taip tą vargšą ”služ- 
melninką” kasmet šeiminin
kai pirkinėją, kol tik jis 
sveikas ir tvirtas. Bet kuo
met tą patį gerą darbininką 
jau jiegos apleidžia, tuomet, 
jau už jį niekas nė skatiko 
nebeduoda ir jis... Toks tai 
likimas musų vargšo "služ- 
melninko".

("Ryg. Naujienos.”)'

Plokščiai, Naumiesčio pav. 
"Pas mus 

kraujas su ašaromis, 
liko tik pelenai. Musų
lis da liko neišdegintas, 
po Seredžium mušėsi — 
kino ir mus užtektinai, 
kiečiu išgyvenome 3 sąvaites.
Gyvulius, kurių neišpiovė, tai 
traukdamiesi vokiečiai išsiva
rė. Visą žmonių turtą išpusti- 
J°.

”Vokiečiai traukdamiesi daug 
ramių gyventojų išsivarė su sa
vim. Dabar rusai traukda
miesi varosi nelaisvėn prusus. 
Prusai jiems dažnai patįs pasi
duoda, jie neturi jau ką valgy
ti.” Taip rašo iš Dagilių kaimo 
musų skaitytojui, Antanui 
luckui.

Va-

• Naumiesčio apylinkė . 
; "Rusams traukianties

Karaliaučiaus musų apylinkėje
• siautė baisus, kruvini mūšiai. 
■ Kanuolių granatoms pasipylus,

mes susėdę į vežimą pasileido
me Starapolės link. Bet neil
gai prisiėjo bėgti. Per musų 
galvas ėmė zvimbti kulipkos. 
Mes sugulėm pievoje ir išgulė
jome per nakt, kol šūviai ne
nutilo. Pamatę, kad be maisto 
ne kažin kur išbėgsime, grįžo
me atgal. Begrįžtant vėl pasi
girdo ”apglušinantis” kanuolių 
trenksmas, vėl sugulėme žolėje 
ir taip turėjome išgyventi lau
ke net 5 dienas po kulipkų lietu
mi. Rusai staiga visa jiega šo- 

i kosi bėgt, vokiečiai užplūdo Su- 
į vaiki ją rusus išviję net iki Gar
dino gubernijai ir taip po vokie
čių valdžia išgyvenome 3 sa

kaites, kol rusai vėl jų neiš- 
1 vijo.” Toki laišką gavo J. Ma- 
'žeikis iš New Britain, Conn

Poetui.
Jei sparnuotas dvasias 

Bevaikydams erdvės’
Tu manai vargšams daina padėti,—
Klysti broli labai,

Nors ir mūzoms meldies,
Jų daina negali papenėti.

Alkaniems juk ne daina, 
Bet duona gryna

Teikia vieko, priduoda jiegy;
Kapitalo žiaurioj,

Jie pailsę kovoj,
Jų gyvenimas—taurė vargŲ.

nuo

L1BERTY COMMEKCLAL CO.
283 E 14 ST., KEW Y<‘*K, M. Y.

Į parašytas alovėliu turi tokią 
Į vertę kaip ir juodyla. Įstaty- 
i mai jokių padavadijmų nedaro, 
galit rašyt tokia spalva, kokia 
norit: juoda, mėlyna, žalia ar 
raudona.

C. E. Tanias. Jei tamista 
pirkdamas daiktus nesusiderė
jai, kad mokėsi kas sanvaitę, 
tad turi užmokėt viską sykiu, o 
jei ne, krautuvės savininkas ga
li daiktus atsiimt ir ant rankų 
duotų pinigų negrąžint.

Mokslo Draugui. Kiek tas 
laikraštukas turi skaitytojų, aš 
nežinau. Kalba žmonės, jog a- 
pie 700. Pirkt akcijas nepata
riu patol, pakol po prisieka iš
leistuvės savininkai nepriduos j 
apyskaitą iš finansų stovio. Jus 
pasirašot "Mokslo Draugas.” 
Bet kokį mokslą jus manot pra- 
platint prie to laikraštėlio? Jo 
redaktorius paprastas anglia
kasys, jokio mokslo nebaigęs.

Caligula Lituana. N. H. val
stijoj, taip ir Mass., turi praeit 
penkios dienos pirm teisėjas ar 
kunigas gali duot šliubą po ga
vimui pavelinimo (license). Už 
tai, kad kunigas iškeikė civiliš
kus šliubus, jam nieko negalit 
padaryt, taip kaip negalėtumėt 
nieko padaryt šuniui, kuris žiū
rėdamas į mėnulį staugtų. Ne
klausykit !

( Waterburio Klebonui. Tami
sta pralošei. F. J. Bagočius iš
davė Mass. valstijos advokatų 
egzaminus (Mass. Bar Exami- 
nation) Liepos mėnesy, 1913 m., 
o New Hampshire valstjioj — 
gruodžio 1913 m. Vadinas Ba
gočius pabaigė advokato moks
lą. Aš nežinau, ką gali jums 
gelbėt rėmimosi tokiu tautiečių 
laikraščiu: jie Bagočiaus ir še
šėlio bijosi.

Antanas R. Tiesų patarimų 
skyriaus vedėjas atsako dykai 
į tuos klausimus, kurie yra nau
dingi ir Įdomus visiems ”Kel.” 
skaitytojams. Privatiškus pa
tarimus per laiškus duoda tik 
apmokant $1.00, o tyrinėjimus, 
dokumentų peržiūrėjimus pa
daro tik apmokėjus $5.00.

Rupeika. Vien dėlto, kad jus 
sesuo yra našlė, ji negali atsisa
kyt mokėt skolų arba randos, 
bile turi iš ko. Suprantama, jei 
nieko neturi, už skolą į kalėji
mą šioj šaly nesodina.

J. Kalnelis. Jei savininkas 
nepataiso laiptų ir reikia kopė
čiomis lipt, ir vanduo bėga iš 
triubų, o jis nieko nedaro, gali 
išsikraustyt ir nieko nemokėt, 
jis per teismą randos negalės 
gaut.

M. Kriaučius. Jei drabužis 
netinka ant žmogaus, ir jus Jo 
negalit arba nenorit pataisyt, 
ana ypata gali jo neimt, ir jei 
neatiduosi geruoju, gali atsiimt 
Įduotus rankpinigius nuo jus 
per teismą.

J. V. L-kus. Ypatišką pajudi
namą turtą, kaip rakandus, mė
sos krautuvę, arklį, ir pana
šius dalykus (tik ne žemę arba 
namus) žmogus gal parduot sa
vo pačios nesiklausęs, ir todėl 
grūmojimai yra tušti. Ji nieko 
nepadarys.

P. Norkus. Vien dėlto, kad 
vandens viršui nėra, ir reikia at
sinešt iš apačios, negalit atsisa
kyt mokėt randos. Jei paliepus 
savininkui neišsikraustysit — 

su teismo pagalba iškraustys, 
nežiūrės ant to, kad jūsų mote
ris yra nėščia.

SiLli SU SUSIUUMU!!! GRKAJ’dNAS 
A\T IŠMOKĖJIMU 10 C. KASDIENA.

Jeigu apsijimate mokėti po 10c. kasdien, tai 
išsiųsime Jutns ant išmokėjimo labai puikų G ra. 
mafoną sykiu su 16 rekordų (33 kavalkais) vi
sokių dainų, valcų, maršų irtt., kuriuos patįs 
Hsiriaksite. Gerumas musų gramafonu g varau- 
tuotas, kiekvienam rašyta gvarancija. Išsiųsime 
naujus specijališkus rekordus Lietuviškus, Len
kiškus, Rusiškus ir Maža-Rusiškus. Rašykite 
tuojau reikalaudami katalogų ir paaiškinimų įdė
dami krasos ženklelį atsakymui:

Kliubiečiui. Extra susirinki
me kokio nors kliubo arba dr- 
jos, apart išsirinkimo vedėjo ir 
raštininko, jei prezidento ir 
sekretoriaus nėra, jokių kitų 
dalykų negalima legališkai nu- 
tart apart tų, kokie yra pami
nėti šaukiant tokį extra susirin
kimą.

Supykusiam. Jei krautuvnin- 
kai atsisako tamistai parduot 
savo ”tavorą,” jokiu budu jų 
negali prie to priversti.

Jonas M. želan. Nepakanka 
peržiūrėt popierius per porą 
metų, nes mortgačiai gali būt 
užsitęsę per 30-40 metų, ir nu
sipirkę namą su tokiu mortga- 
čiu, turėsit užmokėt. Perkant 
žemę, nepasiganėdinkit užtik
rinimu agento, paprastai agen
tai labai mažai težino. Pasi- 
samdykit advokatą, protingiau 
padarysit.

Tuinilos GizeliuL Jei tamista 
pardavinėji laikrodėlius tik pa
rodydamas kokį bus prisiųstas 
(sample), tad leidimo (license) 
nereikia, bet jei nešioji ta vorą 
ir atiduodi užmokėjus piningus, 
tada leidimas yra reikalingas, 
bet ant auksinių daiktų leidimą^ 
neišsiduoda, ir jei kas apskųst, 
tamstos samdytojas turėt už-v 
simokėt bausmę —apie $50.00.

Duonkepiui D. G. Nereikėjo 
pirkt vertelgystės nepasiklau- 
sus pas advokatą. Jei pardavė
jas būt raštiškai prisižadėjęs 

i kad jis neužsidės panašios ver
telgystės aprubežiuotam laike 

| arba aprubežiuotoj tolumoj, pri
žadąs būt geras, bet iš prisiųs
tų popierių aš matau kad jis pri
sižadėjo "niekur ir niekada” pa
našios vertelgystės neužsidėt. 
Prižadas yra taip kvailas, kad 
teismai į jį nežiūri, ir neverčia 
tokių prižadų pildyt, ir padaro 
visą dokumentą nelegališku. Ko
kią skriaudą jis pasidaryt jei 
jus Bostone, jis kepykla užsi
dėt Califomijoj Dėl prižado 
nelegališkumo, dabar jam nieko 
nepadarysit. Jis gal skersai ga
tvės keptuvę užsidėt.

Jericho Seniūnui. Kad tami
sta mokėjot taksas už žemę, ku
ri priklausė kitam, neduoda ju
rai jokios tiesos prie tos žemės. 
Jei savininkas prašė kad užmo- 
kėtumėt, tad galit jį apskųst už 
skolą.

Kristaus Tarnas. Nevedusi 
pora, kuri gyvena kaip vedusi, 
gali būt suareštuota ir nubausta 
kalėjimu ir pinigiškai. Bet jei 
juos nubaus, ką tamista iš to 
turėsit? O gal jie vedę kitur? 
Tad apskųsdami padarysit jiem 
kaštų, kol darodys, kad vedę, o 
sau pusėtinai bėdos.

Kristijonui D- niui. Gydytojui 
turit užmokėt tiek, kiek jis rei
kalauja, jei iš kalno nesusiderė- 
jot. Jei jis neatliko savo darbo 
atsakančiai, ir darodysit tą teis
me, gal išsisuksit. Turėkit ad
vokatą.

Dubinuška Volga. Jei medis 
stovi ant žemių rubežiaus, tad 
savininkams jis priklauso ly
giai, o vaisiai pusiau, 
be antrojo pavelinimo 
tokio medžio nukirsti, 
savasčia abiejų.

S. K. Laudanski. Raščiukas

> Sveikata Brangšausis Žmogaus Turtas. t
Jau nuo keliolikos tuetiį Yorkcymo.ia Vienatine ir Didžiausia LIETUVIŠKA
APTIEKA Provizoriaus VINCO J. DA’JNOROS. kurios tikslu yra apsaugoti savo vientaučius 
nuo visokių apgavikų ir gydyti juos tikrai gorotnia ir pasekmingomis gyduolėmis nuo 

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

sutaisytų iš šviežiausių ir geriausių medikamentų ir laimi pasekmingai gydančių ligas.
Tarpe Kitų aptiekus saDdėiyje sukrautos ir gaunamos sekančios gyduolės: *

SpecijaliAka tikrai lietuviška Trejanka arba Trejos Devynerios 25c
Taip pat iš Lietuvos pargabentos visokios Lietuviškos gvdrnčios žolės, šaknįs irt. t., kokios 

tik yra žinomos ir žmonių vartojamos.
Prikapokite prisiontano Katalogo su mūsų gyduolių aprašymais.

Kreipiant ierusb-.ns per laiškus a r’ja asmeniškai duodame tikrai sąžiniškus ir teisingus 
patarimus kiekvienoje ligoje.

Jeigu ju.-ns brangi yra justi sveikata, tai tuojaus reikalaukite gyduolių, rašydami arba 
atsilankydami į LIETUVIŠKA APTIEKA

'■'/T' iVINCAS J. DAUNORA
APTIFiCODII

229 Bedford Avė. Brooklyn, N. Y

t
j

ir viens 
negali 

Jis yra

Našlaites rauda.
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Tai žodžiai pačią žmonių išgydytą nu* 
visokiu ligą!

Kaip jokios liekarstos ir visokį daktarai 
negalėjo pagelbėti, tai jus manę išgydet.

Tad kam skleisti dainas 
Ašarų kupinas,

Kad ir taip žemė ašaroms plusta? 
Kam raudot ant kapų,

Tų didvyrių savy, f
Jei už laisvę kovodami žūsta?

Tavo viekas kurį 
Tu savyje turi,

Tamsai slegiant jei dar neužgęso, 
Vargšams pagalbon stok,

Šaukt kovon neperstok,
Su mokslo kardu ant Pegaso.

Gana mūzoms dainuot—
Daineles-giesmeles,

Kaltint žmones, kad jie be širdies,
Reik nors kartą tvirtai 

Prie kovos prisiruošt,
Kad sulaukus giedrios ateities..
I. 15 Vardunas.

Tu Esi Geriausias Prietelis!
ir

Mažeikiai,. K. g. Musų 
žmonės neužganėdinti, kad 
"Saulės” mokykloje nemo
kina lietuvių kalbos, nė ra
šybos, nors mokytojai — 
lietuviai. Pasakoja, buk 
"cerkvinėje” mokykloje mo
ko lietuvių kalbos norinčius, 
kame mokytojas ne lietuvis.

Radviliškis, K. g. Pas mus 
viena bobelė pardavinėja 
naminio alaus gorčių po 20 
kap. Mat žmonės tos smar
vės nebegali užmiršti.

Pabiržėnai, K. g. Musų 
valsčiaus sueiga paskyrė ka
rės reikalams 1550 r., kurios 
ir nusiuntė gubernatoriui. 
Pas mus iš valsčiaus 14 mo
kyklų tapo paimta į kariū
nę 8 mokytojai. Keliatas

[ano močiutę, mano tėvelį, 
uožmusis priešas baisiai kankina...
[ano sesutę, mano brolelį, 
ęležies pančiai jau surakino.

Tiktai aš viena likus našlaitė, 
Kasdiena verkiu, kasdien dejuoju: 
Tėvo močiutės, brolio sesutės 
Ir ašarėlėms neb’atvaduoju.

aš paverksiu, dar paraudosiu, 
luš dienelė, tekės saulelė, 
aš eisiu, eisiu nebosiu, 

nčia vargą tėvas, mamelė, 
iu į ranką kardą švytriausį, 

vo galingą priešą paklosiu: 
ėvą močiutę, brolį, sesutę 
priešo rankų, eisiu, vaduosiu.

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

EXCELSIOR WATCH CO.
DEPT. 990, CHICAGO, ILL

Garbingas Daktare! Jąsą būdas gy
dymo ir liekarstos labai geros, kad ma
no moteris net per tris menesius sirgus 
ant vidurių skaudėjimo, po krutinę, gal
vos, didžio nusilpnėjimo ant sveikatos 
ir balt jų tekėjimo, kurios ikšiol niekas 
nepataike išgydyti, o kaip Jūsų prisiųs
tas liekarstas suvartojo, tad tapo visai 
•veika ir daugiau liga neatsinaujina. 
Už tokį tikrą mokslišką ir pasekmingą 
gydymą visiems Tamistų vardą ap
skelbiu. Tu esi geriausias prietelis.

Pasiliekame dėkingi.
Klemensas ir Ona Stefonavičiai, 
1413 Brynmovrer, Scranton, Pa.

Kaip nieks neįstengė, tai Ph. M. Kliniko Mokslas išgydė trumpam laike!
Malonus Tamista! Kad išgydėt kosėjimą, skrepliavimą ir sunkumą ant 
krutinės pasekmingai, teip lygiai tik Jus įstengiate išgydyti, nuo ligos iš
bėrimo ant odos spuogais ir niežėjimo; kiti gydytojai per du metu nesura
do pagelbos. Už jūsų teip gerą gydymą ir teisingas liekarstas siunčiu šim
tą kartų ačiū. Su guodone, A. Galmanas, Box 36, Bonne Terre, M*.

Nemažiau dėkingi: L. KLIMAS, 55 Ellsworth St., Worcester, Mass. 
Mr. M. KOLIAGA, Box 192, Boswell, Pa.; Mr J. TYMCZUKAS. 306 Cente 
St.. Freeland, Pa. Te i pat išgydyti nno visokių paslaptingų ligų, kurių 
jokiu budu negalima sutalpinti.

ĮSITEmYKIT, kad slaptybės ligų saugiai užlaikoma, visada.
PM1. M. Klinikas, tori net kelis PROFESIONALIŠKUS DAKTARUS, kurie ereliam 

laike pataiko sergantiems pagelbėti todėl, kad gydoiisyk, o nedarė eiperamentų ant sergan- 
ėią. Vyriaoslas Klinikas Daktaras, per Amerikos valdžią, net medalio apdovanotas. To
kiam jau tik galima tikėti.

Privatižkoj LABARATORUOJ Ph. M. Kliniko. atsišaukusiems sutaiso kiekvienam 
liekarstas iŠ šviežių gvarantuotą medikamentų.seniausių ir naujausių išradimų, kuriuos 
tik aukščiausias mokslas išrado pageibal žmonių.

KAD ESI NESVEIKAS, JRJSgffiOTSSS 
o jeigu toli gyveni, tad aprašyk aavoligą bei nesveikumus lietuviškoje kalboje kas keakia. 
•tikėk, kad apturės! tikrą pagelbą sveikatai kaip tūkstančiai,kurie jau džiaugiasi ir dėka- 
voja, nes čionai Išgydo i r tokias, kurių kiti negalėjo išgydyti kaip šviežias teip iružsisenS- 
jusias ligas nuo skaudėjimo: pečiuose, rankose, kojose, sąnariuose, krūtinėj, strėnose, gai
vos, šonų; išbėrimai spuogais nuo blogo ir nečysto kraujo, nuo saužagystės sėklos nubėgi- 
mo, nusilpnėjimo, vidurių nedirbimo, užkietėjimo, slogos, greito pailsimo, nerviškumo,bai
mės, silpno ir sumažėjusio kraujo, nžsikrečiamų slaptų lytiškų ilgų. Širdies, kepenų, ink
stų, silpnų plaučių, kosėjimo, sunkaus kvėyavitno,nuo peršalimo slogu, blogų sapnų, nemi- 
gos, neturėjimo apetito, be peilio be pjaustymo beapsracijoe, bet su liekamoms, kurk* 
tūkstančius Išgydė. Teipet ■eteris ubo sksusmlngą nėnsstalą ir kitokių visokių ilgą, 
kurios užpuola varginimui žmonių, VYRŲ ir MOTERIŲ. Reškslsojaat rodos ir pagalba*

CLINIC,
1117 WALNUT STREET, PHILADELPH1A* PA



Baisus žemės ■austrai sulaikė rusus, kurie 
; ėjo ant Krakovo, ir jau tre
čia savaitė tenai ri-'”—-' 
smarkus mūšiai. Jei ru
sams pasisektų persikelti 
per Dunajecą, gal austrai 
tuomet jų ir nesulaikytų.

GEN. ŠTESELIS MIRĖ.
Londone gauta žinia, kad 

rusų generolas šteselis, 
Port-Arturo apgynėjas, mi
rė Petrograde nuo paraly
žiaus.

■ _________________________________________________________________

I

drebėjimas
Popiežius pabėgo.

Sausio 13 d. vidurinėj Ita
lijoj pradėjo baisiai drebėti 
žemė. Miestai pradėjo griū
ti ir tūkstančiai žmonių žu
vo po mūrais. Kaip telegra
mos praneša, žemės drebė
jimas palietė 60 miestų ir 
miestelių. Vieni iš jų tik 
išdalies apgriuvo, kiti gi li
kos visiškai nušluoti nuo 
žemlapio.

Kiek iš viso žmonių žuvo, 
kol kas da nežinia. Kariu- 
menė dirba dieną ir naktį 
atkasinėdama užgriuvusius 
miestus ir randa vis dau
giau užmuštų. Vietomis po 
griuvėsiais randama da ir 
gvvu žmonių. Iki 18 sausio fc- 
užmuštų priskaityta jau 
24.000, bet manoma, kad ši 
skaitlinė daug padidės, ka
da visos žinios bus surink
tos. Daugiausia žuvo žmo
nių šiuose miestuose:

Avezzano.............. 10,400
Pescina.................. 5,000
Maglianor .............. 1.500
Capello .................. 1.300
San Benedetto .... 3,000 
Sora .......................... S00
Žemės drebėjimas prasi

dėjo 7:5-5 vai. iš ryto ir tęsė
si apie 30 sekundų, arba pu
sę minutos. Į pusę minutos 
sugriuvo apie 60 miestų ir 
žuvo keli desėtkai tūkstan
čių žmonių.

Miestų gyventojai, kurie 
da išliko gyvi, didžiausios 
baimės apimti pradėjo bėg
ti: vieni į laukus, kiti į baž
nyčias. Mieste Sora tam
sios moteris subėgo su vai
kais Į Santa Restituta baž
nyčią. kad "Dievo namuose" 
galima bus išsigelbėt. Tuo 
tarpu žemė dar syki sudre
bėjo ir bažnvčia sugriuvo 
prislėgdama visu savo muro 
'Sunkumu nelaimingas mote
ris ir mažus jų vaikučius. 
Kada kareiviai oažnyčią at
kasė. pasirodė, kad kun. An- 
noni buvo pradėjęs dalyti 
davatkoms komuniją, nes 
palei grotas buvo prislėgta 
čiela eilė davatkų, o prieš 
jas gulėjo su kieliku ranko
je sutriuškintas kun. Anno- 
ni.

Žemės drebėjimas pasie
kė ir Romą. Nors čia to
kios katastrofos nebuvo, te-__ __ ............... ?_____
čiaus langų stiklai pradėjo ja po kokią tai užburtų vai- 
skambėt, sienos plyšdamos -J- 1---- 1—x-
ėmė brąškėt, vietomis ėmė 
kaminai griūt ir tarp gy
ventojų pakilo didžiausia 
panika. Kaip laikraščiai 
sako, popiežius apleido Va
tikaną. sulaužydamas tokiu 
budu istorinę popiežių tra
diciją, nes nuo to laiko, kaip 
popiežių galybė nupuolė, nė 
vienas jų iš Vatikano nebu
vo dar išėjęs. Toks popie
žių užsidarymas Vatikane 
reiškia jų amžiną protestą 
prieš svietišką valdžią. Sė
dėdami Vatikane jie nori pa
rodyt, kad popiežius be svie
tiškos galybės yra... kalinys.

Italija daug jau yra nu
kentėjusi nuo žemės drebė
jimų. Taip 1908 metais, 
gruodžio pabaigoje buvo, 
baisus žemės drebėjimas • 
ant Sicilijos sąlos, kuri pri
guli prie Italijos, ir visoj i 
pietų Italijoj. Toj katas-i 
trofoj žuvo tuomet daugiau 
kaip 200,000 ir sugriuvo 30 
miestų.

Sicilijoj žemė drebėjo 
v bent kelis kartus ir visuo
met žuvo daugybė žmonių. 
1783 metais žuvo 12.000. 
1693 metais 100,000, o 1137 
metais 15,000.

Italijos mieste Neapoly • 
1626 metais per žemės dre-i 
bėjimą žuvo 70,000 žmonių, 
o 1456 metais — 40,000... ... i i ...................

MUšXS PRIE DUNAJE-
CO.

Per Galiciją teka upė var- 
Ju Dunajec. Prie tos upės

V

Vietinės Žinios

"Darbų yra gana."
. v. Taip vis garsina kapitali- 

siaucia sly dienraščiai. Pačtos vir
šininkai pasakė per Kalėdas, 
kad jiem reikėtų keliolikos 

; žmonių daugiau, ir Bostono 
dienraščiai tuojaus paskel
bė, kad bedarbiams Bostone 
nėra jokios bėdos, nes dar
bi: valdžios įstaigose "yra 
užtektinai.” Majoras pasa
kė, kad jis mano daryt par
kuose kaikuriuos pagerini
mus — ir kapitalistų spau
da vėl sušuko, kad "darbų 
yra gana,” tik reikią norėt 
dirbt.

Tai yra begėdiškas melas 
į ir žmonėms akių muilini
mas. Žmonės nori dirbt, 
bet darbų nėra. Jeigu atsi
daro kur koks darbelis, tai 
tūkstančiai žmonių supuola, 
žmonės net už valgį gatavi 
dirbti ir gatavi net muštis, 
kad toki darbą gavus.

Štai Boston Theatre. be
sirengdamas statyt "Ben 
Hur." paskelbė aną dien, 
kad jam reikia 100 darbini- 
kų, kurie apsiimtų dirbti tik 
už vakarienę. Prie teatro 
susirinko 5,000 žmonių ir 
pradėjo taip grūsties, taip 
varžyties. kad daugeliui 
drapanos likos nuplėštos, o 
kelintas apalpo ir buvo nu
vežti ligonbutin.

Kliubo auka.
So. Bostono Lietuvių U- 

kėsų Kliubas paskyrė iš sa
vo iždo $50.00 Lietuvos Šel
pimo Fondui. Pagirtinas 
darbas.

Iškepė 600 gyvų vištų.
Po No. 46 Bridge st., E. 

j Cambridge, sudegė Camb- 
ridge Poultrv Co. vištinv- 
čia, kurioj iškepė apie 600 

(gyvų vištų. Ugnis kilo iš 
kalvės, kuri randasi greti- 

: mose durise. Vištų kudak- 
išijimas girdėjosi per kelis 
blokus, kaip ugnis apėmė jų 
namą.

I

LIETUVIŠKA MUZIKOS

KONSERVATORIJA
Mokslas muzikos prasideda

26 d. Sausio, 1915.
Bus mokinama: dainavimo, teori

jos muzikos, kompozicijos, piano, 
smuikos, čellos ir kitų muzikos in
strumentų.

Dainavimo ar kompozicijos lekci
jos, — už dešimt lekcijų — 10 dol. 
Už smuikų, pianų ar kitus instrumen
tus, už dešimts lekcijų — 8 dol. Kiek
viena lekcija tęsiasi po pusę valan
dos. Pinigus reikia jmokėt iškalno 
už dešimts lekcijų.

Adresas:
BROADUAY, SO. BOSTON. 

Room No. 1,

Direktorius M. Petrauskas.

KNYGOS
"KELEIVIO” SPAUDOS 1

I

395

Miko Petrausko koncertas.
Maloniausius įspūdžius 

pergyveno So. Bostono lie
tuviai pereito sekmadienio 
vakare. Apsigyvenęs So. 
Bostone kompozitorius M. 
Petrauskas, Lietuvių Kon
servatorijos derektorius, tu
rėjo pirmąjį savo koncertą. 
Tai buvo vienas populiariš- 

■ kiaušių koncertų, kaip iš 
dailės taip ir estetikos at
žvilgių. kokių Amerikos lie
tuviai labai retai tesusilau
kia.

Be M. Petrausko, koncer
te dalyvavo Įžymus daini
ninkas M. Zazulak. ukrai
nietis iš New Yorko. ir ta
lentingas pianistas P. Čiur
lionis. smuikininkė p-lė O. 
Janulevičiutė ir gabi pianis
tė M. Ališauskiutė.

Programas susidėjo net iš 
25 muzikalių kąsnelių. Pu
blikos prisirinko pilnutė 
svetainė. Iš rišu lupų tebu
vo girdėti vien pasitenkini
mo žodžiai ir noras kuotan- 
kiau panašių koncertų susi
laukti.

Visi tie muzikos gabalė
liai parinkti iš geriausių 
kompozitorių ir jie begalo 
gražus. Aš čia trumpai pa
minėsiu tuos, kurie man 
sirodė gražiausiais ar 
suprantamiausiais.

Programe buvo liūdnų.. . . .
motvvu ir linksmu komišku .1e> Lietuvos Šelpimo Fondo 

' - - ‘ -- - - ‘ naudai.
P. Žilinskas yra graži y- 

”Ma-;Pata- 
atliko į 

M. Petrauskas su M. Zazu-į 
laku. Jo melodija toki liau
na. švelnutė, kad net malo
nu. Besiklausant žmogus i 
nėkiek nebesi jauti gyvenąs 
ant žemės. Banguojantie 
muzikos akordai pasigavę 
sielą ir mintis, rodos, nešio-

Paskaita ir diskusijos.
Nedėlioj. 24 sausio, 11 vai.! 

iš ryto socijalistų salėje, 376 
W. Broadway, drg. N. Jo- 
nuška skaitys paskaitą.

Tą pačią dieną ir toje pat 
svetanėje 7:30 vai. vakere 
bus diskusijos. Meldžiame 
Įdomaujančių atsilankyti. 
Įžanga uždyką.

LŠS. 60 kp. komit.
I
!

pa
gal

Lietuvis galiūnas.
Šiomis dienomis Bostone 
esi lietuvis galiūnas, p. 

. kuris imasi an- 
su visapasau- 

Ponas 
Žilinskas nesenai atvažiavo

P. Žilinskas 
glų teatruose 
liniais šampijonais.

____________ ___ ___________ .

iš pietų Amerikos. Jis jau 
ėmėsi New Yorke. Spring- 
fielde. Buffaloje. Portlande 
ir kitur. Ši ketvergą, 21 
sausio, jisai imsis Bostone. 
Grand Opera House teatre, 
su Bavarijos galiūnu Steig- 
litzu. Tarp anglų p. Žilins
kas yra pasidavęs kaipo ■ 
"kazokas" I. Michailoff. Va
sario pradžioj jisai ketina 
surengti dideles imtynes So. 
Bostone. Lietuvių svetainė-

Didelės imtynės.
Sausio 25 d. Mechanic’s 

buildinge bus didelės imty
nės, kuriose dalyvaus pa
saulio galiūnai: Lurichas, 

AV. Zbyszko. I Michailoff 
(P. Žilinskas). K. Lemle, 
įžado Bey ir kiti. Tikėtų 
kainos: $1.50, S1.00. 75c. ir 
50 centų.

M. ANDRIUŠIUTĖ

MOTERIŠKU KUBU SIUVĖJA.
Siuva Visokius Kubus pagal 
naujausias madas. Smagiai, 

Parankiai ir Pigiai.
Dabar persikėliau j naujų vietų 

siuvu tik vien moterims rubus, rodė 
visam _ - - -
eit. Naujas adresas:
217a D St, So. Eoston, Mass

Ant kampo 4th st.

1L 
3 

yra parankiau ir smagiau už

dainelių. Man geriau pati
ko liūdnosios. Begalo buvo 
gražus "nokturnas"- 
rių paukščiai," kuri Įvažiavo per langą.

Roxburyje. ant Tremont 
gatvės, pereitoj subatoj bu
vo nepaprastai įdomus at< 
sitikimas. Didelis motoru 
varomas trokas. pripiltas 
pilnas anglių, ritosi atbulas 
garsiai dardėdamas, paskui 
pasuko skersai gatvės ir 
stačiai per langą įvažiavo į 
kurpiaus dirbtuvėlę, po No. 
1446, kur liko sunkiai sužei
sti 3 žmonės.

Žmogaus ant 
Vežėjas

,zdų karalystę.
Į "Kalinio svajonė" ir due-‘ 
tas iš oper. "žalčių Karalie-i 
nė” dainininkams pavyko j 
nepaprastai, o jau M. Zazu- 

: lak "Toreadore” stačiai ža-.. °’ , , .
i vėjo visus. Norėjosi, kad
ši daina tęstųsi ir tęstųsi.

Iš komiškų dainų, ____ .
pastebėjau, publikai geriau
sia patiko "Klegetas” ir ’ „ 
žiu bajoras.”

Pasigėrėtini buvo P. Čiur
lionio ir p-lės Ališauskiutės 
skambinimas pianu ir grau
dus smuiko stygų virpėji
mas griežiant p-lei Januie- 
vičiutei.

Suprantąs muziką žmo-;
■ gus iš šio koncerto galėjo iš
nešti dvasios peno visiems 
metams. Vrdns.

I

vežimo ne-
Bert Wil- 
jis paliko 

; vežimą stovint ir užleidęs 
'Tiek tormazus, bet matomai tor- 

mazai kaip nors nuslvdo. ar- 
— vaikai juos atkabino, ir

trokas su 5-kiais tonais an
glių nuvažiavo pakalnėn 
sau vienas.

Supjaustė lietuvi.
Perėitbj nedėlioj, apie 9 

vai. vakare, netoli City 
Point maudyklių buvo su- 
piaustytas ir apiplėštas lie
tuvis, Feliksas Verackas, 
kuris gyveno po No. 128 
Gold st., So. Bostone. Su 
perplautu kaklu jis atėjo j 
Karney ligonbuti, bet maža 
vilties yra jam išgyti.

Anglų dienraščiai pame
lavo, buk Verackui nusibo
do gyventi ir jis pats persi- 
piovęs sau kaklą.

20,000 bedarbių.
Šiuomi laiku Bostone yra 

nemažiau, kaip 20,000 žmo
nių be darbo. Tą pripažįsta 
pats majoras Curley.

1 DIDELES IMTYNES—
Panedelyj, 25 Sausio-January, 1915
Kuriose dalyvaus pragarsėję

drutuoliai:
W. ZBYSZKO,
J. MICHAILOFF,

(P. Žilinskas, lietuvys)
G. LURICHAS
K. LEMEE,
IZANDO BEY ir kiti.

Imtynės atsibus

MECHAMC’S BU1LDING

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

Kurgi tas viskas nyksta? Pagal K. 
Kautskj parašė Z. Aleksa. Kiek
vienam darbininkui, kuris nori pla
čiau suprasti dabartini surėdimų 
reikėtų tų knygų perskaityti .. 10c

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

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

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

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

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

I
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Materijalistiškasis istorijoa suprati

mas. Jei nori žinoti, kas gimdo pa- 

saulije įvairius nuotikius, tai per

skaityk šitų knygutę. Kalba lengva 

ir labai aiškus išvedimai................20c

Kur musų bočiai gyveno. Tai yra ti- 
nnėjimas, kur buvo pirmutinė žmo
nių lopšinė. Knyga naudinga ir pa
mokinanti. Parašyta Z. Aleksos, 
kuris daug darbo pašventė tirinėji- 
mams lietuvių praeities .............25c

Amžinos dainos. Yra tai geriausių 

Jovaro dainų rinkinys. Ant gražios 

popieros ir graži snaude ...........15c

Anarchizmas. Pagal Proudono mok
slo parašė d-ras Elzbacher, vertė
Briedžių Karoliukas .................... 15r

J. VALEIKA

FOTOGRAFISTAS
Traukiame visokius paveikslus pigiai. 
Meldžiam visus atsilankyti, užtikrinant 
kiekvienam kad busit mus darbu užga
nėdinti.

j. Valeika F- Raulinis Co.
250 4th st., S. Boston, Mass

1915 Metams, jau atspaizdintas į
Telpa daug gražių paveikslų, žingeižių straips- | 

nių ir eilių. £
TURINY^; f

Statistika: g
Paminėtini istoriški nuotikiai — Didieji ženu drebėjimai —Že- g 
ir jos gyventojai — Kiek lėšuoja karės. / S

Straipsniai, eilės ir paveikab |
Krikščionių vardai ir jų reikšmė — Nauji i21 (eiles) — Jean 

Leon Jaures (užmuštojo franeuzų socijalistų vadĮeveiksIas su trum- 
pa biografija) — Sapnas (eilės) — Pavasario (eilės) — &
Kaip įspėti oro permainas — Pasakyk! (eilės) Tarpe džiaugsmo— $
ašaros (eilės) — Inkvizicija (katalikų dvasišlf teismas, įsteigtas & 
popiežių XIII šimtmetyj, sulyg kurio vienuolio Kunigai žvėriškai * 
kankindavo ir degindavo ant laužų eretikus ijp mokslininkus) — ®
I paveikslas (popiežiaus inkvizitoriai kankina11 šventoriaus žmo- &
nes už tai. kad tie nenorėjo pripažint popiež) neklaidingumo) — *
II paveikslas (katalikų kunigai degina ParfJ® ,laiP . vadinamus
”heretikus”) — III paveikslas (popiežiaus lfv!ai,Kar1^ protesto- 
nūs, kurie atsisakė garbinti popiežių) — I\ .veikslas (inkvizicijos 3? 
kankinimo kambarys) — V paveikslas (MeWs kunigai pasmerkia 
myriop laisvamanę Marę Verasteg'iutę) — pininko daina (eilės) 
Liūdni atminimai (eilės) — Ilsėkitės, kankj *.e“ės) Pavasario 
pradžia (eilės) — Karė (paveikslas, kaip fut?inti tautine ir re
ligiška neapykanta Prūsų ir Didžiosios D7.. žudo 
viens kitų; po paveikslu eilės) — Mikromep1 ilosofiskoji pasa
ka garsaus franeuzų filozofo Voltaire’io) -Vtuo (eilės) —- Caras 
duoda lietuviui autonomiją (paveikslas) ,-|aroy‘ar^"' (eilės) — 
Ei, sugauskite stygos... (eilės) — AtiniV • sausio, 1905 m. 
(eilės) — Pamokinimas gaspadinėms kairnin11 va^us — įvai
rus naudingi patarimai — Juokai (su karfrornisJ-

- KAINA 2į~
“Keleivio” skaitytojams inp™ tik už 10 e 
Kas nori tą gražų kalendorip tt teiksis tuoj 
užsisakyti, nes vėliau gali Suvyniokit 
dešimtuką į popierą. įdėkiy’šks (registruot 

nereikia) ir už

“Keleivis.

*

Wladek Zbyszko.

Greta to męs rekomenduoja^ 
me nuo kosulio ir šalčio

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

Kaštuoja 25 centus.

Važiuojant iš So. Bostono reil 
imt Back Bay, Boylston stree' 
karus, kurie priveža iki pa 

aukščiau minėtos salės.

VIENATINĖ

AI?T

Pradžia nuo 8 vai. vakare.
Tikietų kaina:

po 50, 75c. SI.00 ir $1.50.

Ar turite kopiją

Sctercs Liet. Kele-deriacs 1315 n.

Jeigu ne, pareikalaukite nuo ap- 
tickoriaus arba rašykite tiesiog

mums

W. F. SEVERĄ CO.,

SEVERA’S 
BALSAM 
FOR LUNGS

(Severas Balsamą Plaučiam ) 
Tatai yra labai naudinga gyduo
lė nuo kroniško gerklės užde
gimo, ką galima pastebėti iš že
minus- talpinamo ir nesenai at
laikyto laiško.

Kosulys ir Šaltis,
gerklinių išsišakojimų uždegimas, kokliušas, gerklės 
skaudėjimas, užkimimas ir krapas, — tuojaus pra

šalinama vartojant

Į

GELBĖKIT GIRTUOKLI!
Girtuoklystė yra biauri ir vargšams sunk'si pr einama 

išgydimui liga Daktaras nei vaisiai negelbsti Bandyk mi.s “lek
cijų girtuokliams” nuo kurios 50 procentų girtuoklių pasitaiso o ręstas nenor 
“raugalo” mažiausia per savaitę. Dvi lekcijos i bandymui už 25c ca'itra pri
sieti pačios ž nkieltais. Rašyk tuojaus nes tuos 25c. st rėdysi iro girtuoklio 
gerkles sn viena—d era, oužtikrinam kad negers mažiausiai savaitę, o po kelių 
lekcijų liausis visai gert d glit.ę

TARONA % A. 268 Lincoln avė.. Utica, N. Y.

Cedsr iuipids, Iowa.

ant Huntington avenue 
Bostone.

Apiplėšė lietuvi.
Povilas Tumosa, 20 metų 

amžiaus vaikinas, tik ant
ras mėnuo iš Lietuvos, buvo 
užpultas ir apiplėštas. Pen
ki airiai valkatos sugriebė 
jį užranku, užėmė burną, 
iškraustė kišenius, atėmė 
laikrodėlį, 840 pinigų ir pa
bėgo.

Visa tai atsitiko 9 valan-į 
dą iš ryto, ant tilto, einant I 
iš So. Bostono ant South 
Station’o.

Anglis Pabrango.
Praėjusį utaminką ang- Į 

lies kaina pakilo dar 25c ant 
tono. Iš viso nuo pereito 
balandžio anglis pabrango 
jau 75c. ant tono.

Išlaužė du namu.
Somervillėj iš subatosSomervillėj iš subatos į 

nedėldienį plėšikai išlaužė 
du namu. Abiejose vietose 
vagįs Įsilaužė i miegamus 
kambarius per langus ir iš
vogė visus brangesnius dai
ktus.

UVIŠKA

“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 dasi- 
žinotų apie veiksmingumą Seve- 
ros Gyduolių.” į

John Balok, Page, N. Mex.

Nesakykite “As nonų ko-nors nuo 
kosulio.” Reikalaukite Severa’s 

for Lur.gs ir neimkite už
vaduotojų.

Kaštuoja 25 ir 50 centus. Gau
name. kiekvienoje a p tie ko j e.

BOSTONE IR VISOJ 
Gyduolių galite gaut kol 

bet ypatingai geros
Nuo Reumatizmo $1.00. t Nuol

Nuo kosulio, grippo ir slod 
Nuo saulės nudegimo 50c. Bobrol 

Vaikų ramintojas 25c. j 
Nuo viduriavimo suaugusiems^

Gydanti mostis nuo pučk 
Mostis ir skysčiai 

Gyduolės dėl ] 
Gyduolės dėl J 

Gyduolės nuo kosul 
Gyduolės nu<j 
Pilės dėl K< 

Pročkos nuo nervišl 
Gumas nuo dantų gėlimj 

Visokie kva 
Perfumos visokių gėli 

Taipgi turiu visokių g> 
pasls« 

Jeigu norite gaut F 
jums sveikatą, kreif 
kad visame bus s

RECEPTUI
nežiūrint, ar jie l

Gyduolių galite 
siusime jums eld

Visokiame reikale I

flss. VALSTIJOJE.
M pasaulyj vartojamos, 
ičics gyduolės:
jo plaukų ir pleiskanų 75c. 
I. Kraujo Valytojas $1.00.
6.00. Nuo suirimo Nervų $1.00. 
Ja plaukams 20 centų.
<uo viduriavimo mažiems 25c. 
Juo prakaitavimo kojų 
žų ir parkų $1.00.lo apetito $1.00. 

Into vidurių 50 c. 
rkaus kvėpavimo $1.00. b (coms) 15, 20 ir 25c. 
Inkstų 75 c.
s skaudėjimo 10 ir 25c.

B k ra Lietuviška Trejanka
■uilai 10, 15 ir 25c
K 75, $1.00, $2.00 ir daugiau. 
Vėliausio išradimo, nuo visokių F kitokių ligų.

vaistus, kurie sugrąžintų" 
>as mane, o aš užtikrinu, 
patarnauta.

ISAU TEISINGAI, 
lerikos ar Europos daktarų 
u t ir per laiškus, o mes pri-

;ituo adresu:

25c.

i C 226 BROADWAY 
Ao KAMPAS C STR.




