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Anglija atsižadėjo Dardanelių. Rusijoj sukilę žmones paėmė Maskvą ir Petrogradą.
Anglija atšaukė savo kariumenę iš Dardanelių, prisipažindama tokiu budu, kad Konstantinopolio paimti negalima. Rusijoj 

atsitiko kas-nors nepaprasto, nes pertraukta su užsieniu susinešimas; eina paskalai, kada atidėjus carui sušaukimą durnos ne- 
apribuotam laikui, Rusijoj kįlo revoliucija. Vokietija daro Turkijoj didelius prisirengimus užpuolimui ant Egipto; per Palestinos 
tyrus veda rynomis vandenį ir tiesia geležinkeli; tokiu budu “Szventoj Žemėj” gali būt didelė žmonių skerdynė. Anglija prisipa

žįsta, kad be darbininkų pagalbos ji negalės šioj karėj laimėti.

ABELNAS KARES Petrogradas ir Maskva 
f STOVIS.

Šiuomi tarpu nieko svar- 
įbaus karės laukuose nėra, 
t bet neužilgo tikimasi gana 
svarbių nuotikių. Mat fran
cuzų ir anglų kariumenė, 
kuri buvo siunčiama ser
bams Į pagalbą, pasitraukė 

/iš Serbijos i Graikiją ir Įsi
steigė Salonikos uoste sau 
papėdę, iš kurios galėtų Bal
kanuose ateityje veikti.Teu- 
tonams, suprantama, tas 
negali patikti. Jiems rei- 

[kia, kad sąjungininkai butų 
visiškai iš Balkanų išvaryti. 
Todėl visas pasaulis dabar 
laukia, kada teutonai už
puls ant Salonikos. Ilgai jie 
laukti negali, nes su kiekvie- 

-TttTiHena sąjungininkų pozi
cija tenai darosi vis stipres
nė. Sakoma, kad anglai su 
franeuzais turi tenai iau 
200,000 kareivių ir skubiai 
fortifikuoja Salonikos apie- 
linkes. Taigi užpuolus teu
tonams ant Salonikos turės 
ištikti didelė kova ir klausi
mas kila, ką tuomet darys 
Graikija, nes Salonikos uos
tas yra ant graikų žemės. 
Manoma, kad vokiečiai bi
josi, kad užpuolus jiems ant 
Salonikos Graikija nepa
keltų prieš juos kartais gin
klo. Todėl sakoma, kad 
bulgaru su savim teutonai 

.LGraik^’ą neim^. nes bulga
ru graikai baisiai neapken
čia; vietoj bulgaru teutonai 
imsią sau i pagalbą turkų 
(anriia nors ir tų graikai 
nekenčia.

Anglijoj dabar daug kal
bama anie Vokietijos pla
nus sekančiam pavakariui. 
Vieni tvirtina, kad ji su tur- Į 
ku pagalba bandvs imti an
glu valdomąja Indiją, kiti 
tvirtina, kad ji veržšis ang
lu gbbojaman Egiptan. Da 

ikiti pranašauia. k^d Vokie
tija bandve iš Belgijos Įsi
verpti Anglijon.

Baltijos j’i'-ni ^n^lu 
n-rrina.s Paskandino perei- 

I tol savaitėj vokiečiu skrai- 
jHro’i "Bremeną” ir kitą ma- 

Jaivą.
Turkai sakosi pa'ka^dine 

|T'°Tn urėi anglu moHtorą 
■(f-in vadinasi nedideli ka- 

laivai. anor’nvluoti di- 
kanuolėmis. varto- 

lja'"i '’autdauria ’’uė~e). 
I Ppldmrašaias Frcn^h. vv- 
Ip'ovsls anriu kariumenė' 
■vpda; Francuziioj. likos 
t’-^špiinfas nu^ vielos, ku- 
Įf’nn h’kns paskirtas gen.
■ Jenglas H n i g. 
n T5 Pn«iiog a^ema lab^i 
|M'27ri žinių. Snė'ama. kad 
|B’'-'i nrasidėjo vidurinė be-
■ H-nrV'Š, 
■ Vim-p kūriaulančlcre ša-

p^ireiSL-'P ^markus sn- 
^w'H«tu judėiip'as. Visur 

■calaujama baigti karę.

Vėjinis laivas kuris skrenda 48 mylės į valandą. I
Baisi žinia.

esą revdiucijcnierių 
rankose-

New Yorko laikraštis 
”Tag” paduoda labai Įdomių 
žinių, kurias jisai sakosi ga
vęs iš generalio anglų kon
sulato.

Sulyg tų žinių, Maskva ir 
Petrogradas dabar randasi 
sukilusiųjų žmonių rankose. 
Revoliucijonieriai, vadovau
jantieji sukilimu, patįs per
traukę su užsieniu telegra
fišką susinėsimą, kad neda
vus šalies priešams patirti 
apie vidurini perversmą, j 
Jau antra savaitė, kaip iš Paveikslėlis parodo čiuožuną kuris buvo pabudavotas tūlo turtingo Kolumbijos

“Szventoj žemej” 
rengiama skerdyne.

Kaip rodos, tai "Šventoj 
Žemėj,” tai yra Palestinoj, 
pačiam Jeruzolime ir Suezo 
apielinkėj, kur buk tai gy
veno ir kentėjo Kristus, bus 
baisi skerdynė tarp to Kris
taus pasekėjų. Mat vokie
čiai su turkais rengiasi ver- 

ižties per Suezo kanalą i
■ anglų globojamą Egiptą. 
Iš Romos ateina žinių, kad 
tuo tikslu vokiečiai daro jau 
didelius prisirengimus. Nuo 

'Damasko iki Egipto sienos 
skubiai esąs tiesiamas per 
Palestinos tyrus geležinke-

i lis ir vedamas rynomis van- 
/■J 11 A w rj
pradžią tas geležinkelis bu- 

i siąs jau gatavas, nes iki Si- 
ANGLIJA TRAUKIASI Iš i najaus; pusžilio belieka tik 

DARDANELIŲ. apie mylių. Geležinkelis 
daromas dviem bėgiais, taip 
kad i vieną mėnesi juomi 
galima bus sutraukti Egip
to pasienin apie pusę milijo- 

ino kareivių, amuniciją ir 
ikanuolesu Sakoma, kad a- 
jpie 300,000 turkų kareivių 
esą jau sutraukta tarp Ale- 
ksandretos, Alepo ir Hom- 
so. kur juos lavina vokiečių 

'oficieriai. Vokiečių kariški j priežastimi, 
inžinieriai veda per tyrus 

j vandenį ir gabena medegą pastaruoju laiku buvę susi- 
i tiltams statyt per Suezo ka
nalą.

Anglija tai matydama
■ taipgi daro viską, kad Egip
tą apginus. Manoma, kad 
cu tuo tikslu ji atsižadėjo ir 
Dardanelių, kad panaudoti 
tuos kareivius ir kanuoles 
Egipto apginimui. Taigi 
"Šventoj Žemėj” reikia lau
kti didelių skerdynių.

Rusijos sostinių — Maskvos gyventojaus greitam susinėsimu! tarp Botogos ir sąųsžemio, kuris siekia apie 600 mylių, įduo. Apie vasario mėnesio
ir Petrogrado — užsienyje 
negaunama tiesioginių te
legramų. šitos gi žinios a- 
pie revoliuciją atėjusios per 
Japoniją. Bet šiomis die
nomis Amerikos laikraš
čiuose buvo pranešta, kad 
tarp Rusijos ir Japonijos 
taipri nutruko. Paskutinės 
oficiialės telegramos iš Pe
trogrado sakė, kad caras lie
pė atidėti durnos susirinki
mą neapribuotam laikui. 
Todėl manoma, kad dėlto 
žmonės ir sukilo, nes jau ir 
anuomet buvo demonstra
cijų, kada caras buvo palie
pęs durnai tik tūlam laikui 
išs; skirstyt.

Kaip minėtas laikraštis 
«?»ko. tai revoliuciimis iu- 
dėnmas apėmė ir kitus mie
stus; žmonės nuginkluoja 
policija, užima miestų Įstai- 
gas, o kariumenė atsisako Įi^ 7r 750 

i ir vokiečių

Tam čiuožunui reikia tik 5 coliu vandens gilumo.

SERBŲ PAIMTI BELAIS- Valdžia bandvs viai išgabenti vaiazia Danays 
FRANCUZIJON.

Visiems buvo žinoma, kad

DARDANELIŲ.
Gruodžio 20 d. iš Londono

Iš

LIETUVOJ IR LATVIJOJ 
VOKIEČIAI IšžUDŲ 

2.000,000 GYVEN
TOJŲ.

Pilviškių miestelis sunaikin
tas, žmonės iššaudyti?

Iš Londono atėjo tokia 
baisi žinia, kad nesinori jai 
net ir tikėti. Sakoma, kad 
Lietuva ir Latvija verčia
mos vokiečių Į pelenus. Vo
kiečių kariumenės vadas 
Hindenburgas Įsakęs degin
ti visas triobas ir žudyti 
žmones. Kaip telegramos 
sako, Londono laikraščiai 
gavę iš Lietuvos žinių, kad 
Kuršo ir Kauno gubernijose 
išžudyta jau apie 2,000,000 
gyventojų ir per kelis šim
tus mylių išdeginta visi kai
mai ir miesteliai.

Sakoma, kad einant vo
kiečiams per Kauno ir Kur
šo (Kurliandijos) guberni
jas pritruko jų kariumenei 
maisto. Hindenburgas Įsa
kęs imti maistą iš vietos gy
ventojų. Žmonės pasilikę 
be maisto negalėjo ramiai 
sau mirti badu. Jie sukilo 
ir pradėjo i vokiečius šau
dyt. Tas ir buvo skerdynių

socijalizmą.
T nndono laikraščiuose 9 atėjo sensacijinė žinia, 

serbai,' piko! su iais karia-i juodžio pasirodė žinia, kad vietų ant Galipolio
' ' ' ” ’ šiaurinėj Anglijos dalyje. P^10 y

vienam mieste, kurio var-( f “ " "
das praleidžiama, valdžia Jp1? kanuolemis ir 
bandys valstybini socijaliz
mą. Anie 20,000 darbinin-

. kų busią tuojaus paimta Į 
valdžios dirbtuves amunici
jai dirbti. Kad apsaugojus 
žmones nuo p’ivatiškų biz
nierių išnaudojimo, valdžia 

j paėmusi i savo rankas visas 
krautuves ir kitokius daly
kus. tain kad valdžia bu
sianti duonkepiu, barzda
skučiu, mėsininku, pienių, 

i krautuvininku ir t L Visi 
salii’nai. 30 skaičiuje, at
pirkti valdžios. Vieni jų 
uardavinės gėlimus, kiti gi 
buria paversti Į nakvynna- 
mius.

vo tik viena Austrija, buvo 
paėmę daug austrų nelais-' 
vėn. Bet kuomet susivieni
ję austrai su vokiečiais ir 
bulgarais serbus sumušė ir 
užėmė veik visą Serbiją, tai. 

Ine vienas Įdomavo, kurgi 
serbai padėjo belaisvius, ką 
pirma buvo suėmę. Tik da
bar paaiškė jo, kad suimtus į 

i austrus serbai išsivarė su j 
įsavini Albanijon, o tenai 
Avienos uoste susodinta 
iuos ant laivų ir išvežta 
Francuzijon. Iš Marseilles 

, miesto atėjo žinia, kad te-i 
nai atvežta jau 40,060 karei-! 

i austrų, bulgarą 
ir vokiečių oficierių, ku
riuos serbai buvo paėmę ne
laisvėn. Francuziioj pri
statys juos prie darbo.

30.000 ITALU IŠLIPO 
ALBANIJOJ.

Albanijos uoste Avlonoj 
šlipo jau 30.000 Italijos ka
reivių. Jų tikslas bus tur
būt padėti sąjungininkams 
Balkanuose. Reika pasakv- 
ti, kad A’banijon yra pasi- dv+a. Tarp Rusijos ir Šve- 

i traukus vi-'a likusi serbų ar- dijos telemraf^s nebev^'k’0 
rriia. kuriai sąjungininkai jau keb'ntą dmną. Todėl 
pristato per Avlonos uosxą manoma, kad Rusijoj turi 

■ amunicijos ir maisto. tod5l b”t kas nors iau negerai ir 
Iš Vienas oficiialiai pra- nribuvimas i tą uostą 30.000 ’-aldžm. bijodamasi, kad ne- 

kad Juodkalnijos italų kareivių sąjunginin- jšfnrfu an’'e tai pasaulis, 
kan's yra gera naujiena, i^e^ė k”O'>štriaus’’ą cenzūrą. 
Aviena vra svarbus uostas. Neišleidžia užsienin nė lais-

Albaniia v»-a lvg ir neu- 
j trale valstvbė. bet mek^s to 
nepaiko. Jos ka~aliumi bu
vo paskirtas vokiečių prin
cas Vydas, bet karei prasi
dėjus jisai pabėgo.

sukilusią baudi šaudyt.
Laikraštis nuo savos to- 

x;aus priduria. kad šitos ži
nios kol-kas da nepatvirtin
us ir d°bnr nei negali būt 
ins patvirtintos. Bet iis, 
tas laikraštis, pastebi, 
knd ta-n Rnsnos valdmm- 
kn. kurie e^^ina čionai Ru
sijos armijai amunicija. 
°*as didelis sunib’nios. n°s 
r>o<rpĮi e u s?vn valdžia euri- 
’lnnti ir nežino, kas tenai 
darosi.

AUSTR AI PA i?AT£ n,500 
JUODKA LNIEČIŲ.

nesama.
«iaurrvčiuoce vienas austrų 
skyrius per keturias pasta
ras dienas paėmė 13,500 be
laisvių.

I

I

t

PA SKANDINO PTT VO
KIETIJOS LAIVU.

Vokiečiai oficialiai prisi
pažįsta, kad Raitijos juroj 
’:kos paskandintas skrai- 
-inolis ”Rremen” ir lvdėięs 
b minininkas. Manoma. 
Vad juos paskandino anglų 
~nb*v'"rinas. Ramybės lai
ku "Bremeno” iomla susidė
davo iš 300 kareivių.

Ai

RUSUOT TURI PT’T DI
DELI SUMIŠIMAI.

Taip snėja vokiečiai, nes 
paskutinėmis dienomis Ru
simo Įvesta nepaprastai aš
tri cenzūra. Privatinių Ru
sijos žmonių komunikacu0 
su užsieniu visiškai su^ab-

są savo kariumenę su viso- 
‘ ■ sande

liais. Šita kariumenė esan
ti reikalinga kitoj vietoj 

i (spėjama, kad Salonikoj ar
ba Egipte). Ji pasitrauku- 

i si nuo Dardanelių ’’labai lai
mingai, su visai nežymiais 
nuostoliais.“

Tokiu budu Anglija prisi- 
nažino, kad Konstantinopo
lio paimti per Dardanelius 
negalima ir paaukavus apie 
200.000 žmonių ir keliamą 
■aivų reikia atsitraukti. Tai 
vra didžiausis sąjunginin
kams smūgis ir baisiausis 
šitoj karėj nepasisekimas.

SODINA SOCIJALISTUS 
KALĖJIMAM.

Žen evo j (Š ve i cari jo j) gau - 
ta žinių, kad pietų Francu- 
zijoi suimta labai daug so- 
rijalistų, kurie vedė agitaci- 
’ą prieš karę. Lyons’o mie- 
"te esą areštuota 100 anti- 
rilitaristų. o Marseilles da 
daugiau. Daug socijalistų 
?są pasmerkta ilgam kalėji
mui arba ištrėmimui i bau- 
džiamasias kolonijas. Tai
kos susirinkimai esą už
drausti.

Pilviškių miestelis, kur

Mi

PA»"'f- stiprias AU
STRŲ POZICIJAS.

Palai sakosi naėme Mon- 
te San Michael anieb”nvėj 
stiprias austru nnzicfra*, 
s”imdami k^rtu 150 belais
vių ir nemaža ginklų.

10.000 FH FP’NTFčiU 
RĖ NUO CHOLEROS.
Tik šiomis dienomis paai

škėjo. kad ant Fiiininų salų 
i pereitais metais siautė cho
lera. kuri nunešė i kapus 
d^uriau kain 10.000 žmonių 
Filipinų salos priguli Ame
rikos kapitalistams.

—
PATVINO fa RĖŠ LAU

KAS.
s^atvt 4 miliionus kareiviu. I Franmziios šiaurėje nuo 
kn~w dahrr vra mokinami didžio lietaus tam natv;no 
vpiHi Anuriauria dimt^vais. mūšio aukas, kad nekurio- 
Sn šitokia a~m;ią Vokietija se vipt^e vos tik neprigėrė 

l busianti sutriuškinta. kareiviai.

kų, ne telegramų.

AN^ha KETINA PA
STA TVT 4 00*000 

KAREIVIŲ.
Atvažiavęs iš Anglijos 

Kanadon ven. Maves Dana-: 
sakom, kad ateinanti pa-i 
vasari An^ria ruošiami na-j

—
VOKIEČIAI IMS INDIJĄ.

I Londono ”Daily Te’e- 
I granh” iš Romos telegra
fuojama. kad Vokietija jau 
i "trižadė.io savo plano imti 
Egiptą, nes išvokavo, kad 
daug naudingiau bus užė- 

. mus angį _
• Tam tikslui atsiekti Vokie- 
į tra proiekt’ioia suorgani- 
zuoti iš 400 000 turkų ir 
■'00 000 vokiečių armija ir, 
feldmaršalui von der Golt-

i zri vadovau jant, su d'dele 
' kanuoliu galybe pradėti 
' -'MnaTjti pavasarį krnnna- 
'niią. Bul^ariios armija tuo 
'amu cau°ros Balkanuose 

į vomunik',riios būna, kuria 
bim riunčia.ma iš Vok’etiios 

jTndiios kampanijai ginklai 
, :r amunicija.

I

spietę apie 13,000 žmonių, 
likos visiškai sunaikintas, o 
žmonės iššaudyti.

Kurliandijoj esą tas pats. 
Per 60 mylių i vakarus nuo 
Mintaujos neliko nė vieno 
gyventojo, nė vienos sody
bos.

Jei visa tai butų teisybė, 
tai butų baisi žinia. Bet 
mums rodos, kad šita žinia 
bus greičiausia sufabrikuo
ta pačių laikraščių reporte
rių, kurie neturi jokio nu
manymo nė apie kalbamas 

i vieta*. Tas jau matyt iš tų 
skaitliniu, kuriomis .re skai
to užmuštus tenai žmones.

Knngidu ovs uze- VOKIETIJA NORI SU-, 
lų valdomą Indiją. pniDYT AMERIKAFJFDYT AMERIKĄ 

SU MEKSIKA.
Suvienytų VaFtijų val

džia, sakoma, sučiupusi do
kumentus kurie parodą, 
kad Vokietiia per šarvo 
agentą von Rinteleną norė
jo supjudyti Ameriką su 
AfekHka. taiu kad kilus tarp 
šitų dviejų šalių karei Su
vienytos Valst’ios n^b^ma- 
letu siimti taip daug ginklų 
sąjungininkams.

60,600 KUNIGŲ KARĖJ.
Tš Romos of’oiialiai nra- 

ne«nrra. kad italu armroj 
Hnha»* vra anie 60.000 kata-

kareiviai.

Užmigta nu VOKIE
ČIŲ DIDŽIŪNŲ.

Išleistas Amsterdame Go-
*h^s ;
Vj>d ner 10 n’rrm’t’nm ši4"*
VqV»S- . _

456 h«'rnnai|binn<5 š°ndo i antrus, kaip

almanachas namdo, kuni<ni jr vienuoliu, ku- 
„er 10 mnuntiniu ši4a« "i* ansivjike kreiviu uni- 

mėne-m užmušta 186 f*rmoari<? ir nariėme kara-

ir 642 mažesnių nobelmanų. paprasti kareiviai.



PanAtr aI K a apsireiškusią korupciją, te- ■ gi Čia tas žmonių klaidini- 
FciZVolVa iššluoja visus politikie-

O rius, tegul pastato TMD. ant
tikrai demokratiškų pama
tų, tegul apie knygų leidimą 
'aria patįs nariai per visuo- 
iną balsavimą, bet ne Balu
lis su Gabriu, o tuomet, be 
ibejonės, jos knygomis ga- 
ės pasidžiaugti netik "Ke- 
eivis,” bet ir visa pažangio
ji visuomenė.

KODĖL NE|TIKS1?
Mes nepagyrėm "širdies, 

kurią išleido T. M. D. Mes 
nurodėm, kad šita knyga 
skiriama vaikams, jos turi
nys pritaikytas prie Italijos 
gyvenimo ir prie to da su 
tuo tikslu, kad skiepyti į 
vaikų sielas tikėjimą į Die
vą ir patriotizmą. Todėl to
kia knyga lietuviams, kaipo 
darbininkams, mes sakėm, 
nenaudinga.

"Vienybei Lietuvninkų" 
tas nepatiko. Ji sako, kad 
"Keleiviui” vistiek neįtiksi. 
Jam esą nesvarbu, kas iš
leista, tik kas išleido.

"Vienybė Lietuvninkų” 
labai klysta. Ji, matyt, vi
sai nesupranta, kad nuo to, 
keno išleista, priklauso ir 
kas išleista. Juk kunigai 
neleis d-ro šliupo raštų. Jie 
neleis net ir šerno raštų. 
Tuo tarpu T. M. D. leidžia 
kunigų raštus. Paimkime 
kun. Strazdelio raštus — 
kam jie tinka? Ar žmogus 
juos perskaitęs gali ką nors 
naujo dasižinot? Ar gali 
pasimokyt ? Sakysite, kad 
tai ne mokslo, bet dailės 
knyga! Bet taip sakyti ga
li tiktai tas. kas nežino, kas 
yra dailė. O kunigo Žilins
ko raštai ar daug geresni? 
Tiesa, ten yra vertimų iŠ 
gerų rašytojų, bet kas gi iš 
to. kad vertėjas tų gerų ra
šytojų raštus varsdamas 
taip sudarkė, jog skaitant 
verstas jo eiles kitose vie
tose net koktu darosi? Ži
noma, jus galit riša tai gir
ti, galit įkalbinėti TMD. na
riams, kad geresnių raštų 
jau negali būt ir garbė Ba
lučiui su Gabriu, kad jie pa
sirūpino juos išleisti. Jus 
galit pasakot T.M.D. na
riams, kad jie į knygų leidi
mą ir toliaus nesikištų, bet 
paliktų Balučiui ir Gabriui 
tuomi rupinties. Jus galit 
taip pasakot, nes tai jūsų 
reikalas. Bet jus negalite 
reikalauti, kad ir mes taip- 
pat pasakotume. Ir čia štai 
yra tas svarbiausis punktas, 
kur mes su jūsų tamsia po
litika nesutinkam. Čia yra 
ta svarbiausioji priežastis, 
kodėl leidžiamos pastaruoju 
laiku TMD. knygos mums 
nepatinka. Nepatinka jos 
dėlto, kad jos leidžiamos be 
žmonių pritarimo, be jų ži
nios; ir kad leidžiama ne 
tokias knygas, kokios patik
tų pažangiai musų visuome
nei, iš kokios susideda T. M. 
D., bet tokias, kokios patin
ka Balučiui ir kunigų patai
kūnui Gabriui.

Vadinasi, mums ne TMD. 
nepatinka, bet murzinų po
litikierių politika, kuriai T. 
M.D. paversta aklu įrankiu.

Mums gaila tos draugijos. 
Ji yra gera ir naudinga 
draugija. Pakol žmonės 
turėjo balsą, TMD. išleisda
vo labai naudingų knygelių. 
"Žemės Istorija,” "Geologi
ja.” "Chemija.” "Socijaliz- 
mas ir darbininkų klausi
mas” — vis tai pirmutiniai 
TMD. leidiniai, kada jos 
nariai patįs da pasirinkda
vo leidimui raštus. Jus ma
tot, kad tie raštai visai kito
kios rųšies ir kitokios dva
sios, negu dabar leidžiami. 
Ir kas gi nepripažins, kad 
tie raštai musų visuomenei 
daug naudingesni, negu to
kios "širdis" arba kun. Stra
zdelio "poezija?" Vadina
si, žmonės geriau žino, ko
kių jiems raštų reikia, ne
gu Balutis ir Gabrys. Ne
gana to, atstumus žmones 
nuo draugijos reikalų vedi
mo. kaip girdėt, su knvgų 
leidimu kartu eina didelis 
graftas (suktybės).

Viso to dėlei mums ir ne
patinka TMD. valdybos dar
bai.

Bet tegul TMD. nariai pa
daro "housecleaning,” te
gul prašalina i

KURGI ČIA ŽMONIŲ 
KLAIDINIMAS?

Kada "Keleivis” padavė 
skaitytojų žiniai įstatymą, 
kuris draudžia Suvienytų 
Valstijų piliečiams ar gy
ventojams kišties be šios ša
lies valdžios leidimo į kitų 
valstybių reikalus po baus
me $5,000 ir nuo 6 mėnesių 
iki 3 metų kalėjimo, tai 
"Ateičiai” kaž-kodėl pasiro
dė, kad "Keleivis” klaidina 
tuomi žmones. Sako: žmo
nės apie tai perskaitę nusi
gąs ir bijos rupinties Lietu
vos reikalais. Ji net mano, 
jog tuo tikslu mes tą įstaty
mą ir paskelbėm, kad at- 
bauginus žmones nuo rūpi
nimosi Lietuvos reikalais. 
Ti stačiai sako: ”'Keleivis’ 
turėtų tą savo paskelbimą 
atšaukti,” nes tas įstatymas 
Lietuvos klausimo nepalie- 
Hąs, o antra, jisai jau pa- 
enęs, išleistas beveik prieš 
pusantro šimto metų.

Jeigu čia yra žmonių 
’laidinimas, tai jis yra tik 
■įeteisinguose "Ateities” iš
vadžiojimuose. Visųpirmiau- 
ia ji klaidina savo skai- 
ytojus, sakydama, kad ši
as įstatymas neturi jokios 
•ertės dėlto, kad jisai jau 
oasenęs. Mums rodos, kad 
'Ateitis” turėtų žinoti, jog 

su įstatymais yra truputį 
ritaiD, negu, sakysime, su 
oikniko apskelbimais, kurie 
x> pikniko nustoja savo 
’ertės. Įstatymas gi pakol 

’isai nepanaikintas, jis vi- 
momet turi tą pačią reikš
mę, nežiūrint ar jis bus va
kar išleistas, ar pusantro 
•imto metų atgal. Jis gali 
būt kvailas įstatymas, jis 
gali būt užmirštas, bet jis 
■ra įstatymas ir juo pasire
miant žmogus visuomet gali 
būt nubaustas.

Toliaus "Ateitis” klaidina 
'-avo skaitytojus sakydama, 
'■ad mes "šituo savo išsišo
kimu norim atbaidyti žmo- 
les" nuo rūpinimosi Lietu
vos reikalais, nes tokio no- 
’O pas mus visai nebuvo ir 
nebuvo tame jokio "išsišo
kimo.”

Toliaus ji klaidina savo 
skaitytojus, sakydama, kad 

i as įstatymas kalba "vien 
Į tik apie piliečius.’’ Įstaty

me aiškiai pasakyta, kad 
turi būt baudžiamas "kiek
vienas žmogus, vistiek ar 

! is bus šios šalies pilietis, ar 
lik gyventojas.”

"Ateitis" sako, kad tas 
'statymas lietuvių nepalie
čia, nes jisai draudžia kiš
ties tik į tokius dalykus, kū
me lvtisi Suvienytų Valstijų 
reikalų. Taip drąsiai tvir- 
inti mes nenorėtume. Ar 

'as įstatymas lietuvius pa- 
’iečia. ar ne. tai prigulėtų 
nuo to. kaip valdžia išaiš
kintų. ką reiškia Suvienytų 
Valstijų reikalai.

Pagalios, kamgi čia taip Į 
iaug ginčyties, kam čia. 
•not to pasakymo, laužyti 
’-edes!? Tą įstatymą pa- 
kelbė visų pirmiausia Bos- 
ono anglų laikraščiai, nu
odydami, kad Fordas, kil
us važiuoja Europon karės 
•eikalais be tam tikro lei
dimo iš savo valdžios, sulyg 
'o įstatymo gali būt areš
tuotas ir nubaustas. "Ke- 
rivis" tą perspausdino ir 
>ridurė, kad jeigu gali būt 
-reštuotas Fordą*. tai gali 
>nt areštuotas ir lietuvis už 
■išimąjį į politiškus kitų 
alstvbių reikalus. Juk 

’aug geriau mums tai žino- 
iš draugijos ti, negu nežinoti. Tai kur-’

mas?
Bet geriausiu teisių "ži

novu” pasirodė Kemešio lai
kraštis. Visų pirmiausia 
jisai paaiškino savo skaity
tojams, jog tas įstatymas 
yra niekas daugiau, kaip tik 
"ciciliku ’triksas’," paskui 
sako, kad jis "supuvęs," "iš
krapštytas iš dulkių ir pu
vėsių,” o ant galo jau ima jį 
"kritikuoti.” Sako:

"Ar nusideda prieš Ameri
kos įstatymas tVilsono admi
nistracija. kuri be abejonės 
su didele intekme dalyvaus 
po karės taikos kongrese. 
Ten jau be įsikišimo į kitų 
valstijų reikalus neapsieis.” 
Čia Kemešio laikraštis no

ri pasakyt, kad jeigu tas 
įstatymas draustų, daleiski- 
me, vyčių adjutantui va
žiuoti į taikos kongresą, tai 
jis draustų dalyvauti tame 
kongrese ir tVilsonui.

Vadinas, Kemešio laikra
štis čia parodė, kad jisai 
nežino, ką reiškia įstaty
mai.

NUTVĖRĖ MELUOJANT.]
Švento Juozo organas pra

dėjo pasakot, kad tautiečiai 
laisvamaniai sumetė $1,000 į 
Autonomijos Fondą Lietu- 

Į vos reikalams, o dabar d-ras 
šliupas už tuos pinigus išlei
dęs savo knygą "Lithuania 
in Prospect and Retros- 
pect.”

"Tėvynė" dabar prirodo, 
kad tą knygą išleido Lietu
vių Spaudos Draugija. Tas 
esą pasakyta ir ant tos kny
gos. Vadinas, nutvėrė me- 

; luojant Sarmata!

MIRĖ "RANKPELNIO” 
REDAKTORIUS.

"Kova” gavo iš Škotijos 
telegramą, kad 13 gruodžio 
mirė tenai drg. Juozas Čer- 
kevičius, Didžiosios Britani
jos Lietuvių Socijalistų Są
jungos leidžiamojo organo 
"Rankpelnio" redaktorius.

Liūdna žinia!

KEMĖŠIS PRISPIRTAS 
PRIE TVOROS.

Pastaruoju laiku Kemėšis 
jau tiek įsidrąsino, kad pra
dėjo kišti savo nosį net to-, 
kion nekalton d raugi j on, 
kaip So. Bostono "Gabija." j 
Nepatinka, mat, jam, kad 
"Gabija” neateina jo pasi
klausti, kas jai valia adven
te dainuoti, o kas ne. Už 
tokią jos "sauvalę” jis pra
dėjo savo leiborgane ją 
šmeižti ir visaip nuo jos 
žmones baidyti. Pagalios 
pradėjo eiti paskalai/ kad 
jisai net išpažintį naudojas 
agitacijai prieš ‘ "Gabijos" 
chorą. Todėl "Ateities" re
daktorius parašė Kemešiui 
šitokį laišką:

"Gerbiamasis.’
"Mums jau atkartotinai 

pranešta, kad Tamsta, klau
sydamas adventinės išpažin
ties, mažų vaikų ir suaugu
siųjų klaus.inėji. ar jie ne-1 
priklauso 'Gabijos’ draugijai.; 
o priklausančius grasini ir 
atkalbinėji, nurodydamas, 
buk ’Gabija’ yra laisvamaniš
ka draugija ir 1.1.

"Kadangi toksai kunigo ir 
dargi redaktoriaus pasielgi
mas jau išeitų iš konfesiona- 
linių ribų.—mes esame pri
versti apie tai kalbėti kaipo 
apie visuomeniniai politikinį 
veikimą, bet visgi nenorėda-, 
mi daryti jokių neteisingų 
nepamatuotų užmetimų Tam
stai kaipo žmogui ir kaipo 
laikraštininkui,—šiuomi krei
piamės. prašydami ant rašto 
mums atsakyti:

”1. Ar teisybė, kad Tamsta 
per išpažinti žmonių klausinė- 
ji. ar jie priklauso prie 'Gabi
jos’ draugijos?

"2. Ar teisybė, kad Tamsta 
tuo budu įgijęs žinias paskui 
nuo 'Gabijos’ suaugusius 
žmones ir mažus vaikus at
kalbinėji?

”3 Jei teisybė, tai kokiais 
kanonų Įstatymais ar Baž
nyčios vyresnybės įsakymais 
taip darydamas Tamsta va
duojiesi

"Tikėdamas, kad Tamsta 
netrukus i šiuos klausimus 
atsakysi ir paaiškinsi tikrą
jį dalykų stovį, pasileku

"Su pagarba A. Rimka. 
"P. S. Atsakymo lauksiu li

gi gruodžio 20 d. 1915 m., o 
paskui pasilieku sau teisę elg
tis taip, kaip išrodys geriau-• • » šia.
Kemešio leiborganas šitą 

laišką išspausdino ir pradė
jo rėkti, kad jį.... užpuolė. 
Girdi:

"užpuolimas gudriai sugal
votas. Ar kun. Kemėšis at
sakys. ar neatsakys—vis-vie- 
na jisai pasiliks kaltas. Ne
atsakys, tylės—reiškia kal
tas; tada galima bus užpulti 
dar smarkiau už agitaciją 
per išpažintį. Atsakys ir 
prisipažins prie kaltės — už- 
pulsime; atsakys ir neprisi
pažins—galėsime surasti api- 
kreivius liudininkus, kurie 
gal paliudyt tai, kas bus rei
kalinga ir mes jį apkaltinsi
me dar ir už melagystę." 
Vadinas, Kemėšis pasiju

to prispirtas prie tvoros. 
Prisipažinti prie tokios ne-

I

Revoliucijos vaisiai.
Dešimts metų praėjo uuo 

tos audros. Daugelis tų, ku
rie ją 1905 m. garbino, pra
dėjo purvais drabstyti, su 
paniekinimu žiūrėti į tuos, 
kurie neišsižadėjo savo vė
liavos. Toks visuomet bū
na pergalėtųjų likimas. Bet 
ar ištikrujų 1905 m. revo
liucija nieko nedavė? Jei 
mes bešališkai pažiūrėsime, 
pamatysime, kad vistik caro 
valdžia buvo prispirta šiek- 
tiek nusileisti. Teisybė, ne 
visiems lygiai nusileido. Pa
imkime kad ir Lietuvos so
džių. Mes žinome, kokį di
delį žingsnį jis buvo nužen-1 
ges prieš karę pirmyn, o 
ačiū kam tai galėjo įvykt? 
Tiktai ačiū toms permai
noms, kurių suteikė 1905 m. 
Tiktai ačiū 1905 m. galėjo 
įgyt ūkininkai teisių įvai
rioms savo draugijoms kur
ti ir bendrai savo reikalais 
rupinties: ačiū jiems jie įgi
jo dargi valdžios pagalbos; 
tik ačiū penktiems metams 
galėjo atsirasti, kad ir per
sekiojamų, šviesos draugijų, 
truputį atsileido cenzūros 
retežiai, atsirado daug nau
jų mokyklų, tarp jų ūkio 
mokyklų: ačiū jiems ir kitų 
tautų kalba šiek-tiek teisių 
beįgyjanti buvo; ačiū jiems 
žmonės daug sąmoningiau 
pradėjo savo reikalais
pinties. Darbininkai, tiesa, 
labai mažai laimėjo, vienok! 
ir jie šio-to įgijo: tie lega
liai jų laikraščiai, kad ir 
baisiausia persekiojami, tos 
jų draugijos, unijos (profe
sijos sąjungos), ta rinkimų 
kova, pagalios, durnos saky
kla — tai 1905 m. laimėji
mas. O visa tai gera jiems 
mokykla. Patįs revoliuci
jos metai — tuomet viena 
sąvaite tankiai atstoja išti
sus metus ramaus darbo. 
Atsiminkim tik, kiek turė
jo žmonės supratimo prieš 
1905 m. ir po jų. Tie šim
tai tukstončių Iapeiių ir 
knygelių, tie tūkstančiai mi
tingų ir "pamokslų,” paga
lios, dargi tie kalėjimai ne
nuėjo ant niekų: jie atnešė 
gausių vaisių. Ir Lietuvos 
išeiviai į kitus kraštus jau 
kitokie pasidarė. Dargi 
Britanijos ir Amerikos dar
bininkų ūpą tie metai pakė
lė; ir čionai jie, gal-but, di
džiausiam ateivių skaičiui 
akis atidarė. 1905 metų Ru
sijos audra pabudino iš mie
go ir Austrijos darbininkus 
(geležinkelių darbininkai 
ten apskelbė visuotiną strei
ką ir laimėjo visuotiną, ly
gų, tiesų ir slaptą balsavi
mą į Austrijos reichtagą); 
pakėlė taip-pat Vokietijos

J
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Kaip dabar išrodo Rygoj.
"Berliner Tageblatt" 

šo: 
pasididžiuodami bei pajuok
dami yra tvirtinę, jog gene- 
ralfeldmaršalas Hindenbur- 
gas bene liksiąs tik ant vi- j 
sados "netoli” Rygos. Bet! 
pastarais laikais jie ėmė 
pratinti savo skaitytojus 
prie nuomonės, kad Ryga 
bei Dunaburgas gali veik 
tekti vokiečiams. Rygoje 
eina tuo tarpu tik vienas 
laikraštis "Rižskoje Oboz- 
renije.” Stiprus Baltijos turi. Žvejoti užginta. Afi- 

| vokiečių ramstis, senoji "Ri-. šos prie miesto gatvių ker- 
! gaische Zeitung” ėjo ilgiau, čių skelbia, kad maisto pir- 
bet lygiai kaip latvių laikra- kimas pardavinėjimui bu- 
ščiai sustojo ėjusi, ne dėlei siąs baudžiamas kalėjimu 
skaitytojų trukumo. Iš 600 arba ištrėmimu Sibiran, 
tūkstančių gyventojų, buvu
sių taikos laikais Rygoje, 
bus dar vis likę apie 200,000, 

i kurių didžiausia dalis Balti- 
j jos vokiečiai. Žinia, kad tai; 
vis daugiausia žemųjų šiuo- ■ 
gsnių žmonės. Pasiturin- j 
tieji atidavė raktus bei ant-i 
spaudą miesto valdybai ir 
kitose vietose laukia, kuo 
visa tat baigsis. Negalima 
jiems to blogu paskaityti. 
Nes rusų valdžia, kiek tik 
įmanydama, stengiasi ap
kartinti buvimą Rygoj. Pri
verčiamoji "evakuacija” ro
dos yra užsibaigusi, nėsa iš 
daugybės pabėgėlių Rusijai 
vien tik nesmagumai. Ry
ga todėl taip ištuštėjo, kad 

i sunku ten gyventi. Mokyk
las perkelia Petrapilin, Mas
kvon, Smolenskan. Telefo
no įtaisymai bei miesto van
dens įvedimas pašalinta. 
Dagi tramvajaus bėgiai iš
plėšti ir dar vartotinoji me
džiaga išgabenta Petrapi
lin. Varis, žinia, visas rek
vizuotas. Varinis luteronų 
katedros stogas nuo 1863 
metų, 50,000 rublių verty
bės, nuplėštas. Varpai jau 
senai Maskvoje. Juokinga, 
bet tikrai rusiška, kad nebe- 
žinia, kur yra dingęs lom
bardas, ar jį perkėlė Petra
pilin ar Maskvon ar kokio 
nors "rūpestingo” valdinin
ko sandėlin. Fabrikų iš- 
kraustymą bei perkraustv- 
mą tvarkė generolas Zalo- 
bovskis. Reikia pripažinti, 
jog jis yra tą darbą atlikęs 
nuodugniai, šimtas su vir
šum fabrikų išgabenta. Jis 
pats aplankė kiekvieną fa
briką ir įsakė, kas reikia pa

balinti, kas išvežti, kas su
naikinti. Kai-kurie priešino
si naikinimui, kiek įmany
dami. Ypač tam priešinosi 
vagonų fabrikas. Ir gele
žinkelio valdyba ilgai vilki
no. Bet niekas nemačijo. 
Pirmiausiai iškraustė auto
mobilių firmas, paskui ge
lumbių sandėlius bei kon
servų fabrikus Visi turėjo 
atiduoti paskutinį savo iš
teklių, nesudirbtąją medžia
gą sukrauti Į vagonus, ma
šinas išgabenti, darbinin
kus paleisti. Celiulozos fa
briką "Waldhof” Pernavoj 
rusų administracija sunai
kino ugnimi; drauge sude
gę ir 80.000 sieksnių malkų. 
Ir gelumbių fabrikas Cin- 
tenhofe ties Pemava bei 
Dago-Kartelė Dagos saloje 
tik tušti murai tepaliko.

4.000 darbininkų šeimynų, 
kurios metų metus ten buvo 
ramiai dirbusios ir gyveno 

(gražiuose sodnuose, dabar 
pakliuvo vargan. Rusų ka- 
riumenės vyresnybė rods 
pristatė visus beduonius 
proletarus žemės kasti, bet! 
žmonos ir vaikai nieko ne
gauna ir alkani vaikščioja 
miesto gatvėmis, kuomet jų 
vyrai ir tėvai kažin kur turi 
dirbti naujus apkasus, idant 
tolesnis vokiečių slinkimas 
taptų sustabdytas. Girdėti

i

Ar bus nauja 
revoliucija.

Pirmiausia reikia pasa
kyt, kad revoliucijos negali
ma "daryti,” negalima taip- 
pat paskirti, kada ji turi 
būt. Revoliucija pati pasi
daro. Ją minios padaro, 
tos minios, kurios nebegali 
sutikti senojo jungo vilkti. 
Nieks iškalno negali pasa
kyti, kada ji bus. — gali tik 
maž-daug permatyti Taip 
buvo ir 1905 m. Ar dabar 
tos sąlygos persimainė? Ar 
jau gali nevaržomas plėto- 
ties kapitalizmo ūkis? Ar 
buržuazija jau paėmė į sa
va rankas valdžią? Ar per
sikeitė Rusijos valstiečių 
padėjimas? Ar darbinin
kai jau gali atvirai organi- > 
zuoties ir vest atvirą kovą? 
Į visus šituos klausimus rei
kia atsakyti — ne! Ar pati 
caro valdžia nustojo senųjų 
savo ypatybių? Dabartinė 
karė kuoaiškiausia visiems 
parodė, kad ne. Ir anaiptol 

Vienas Danijos laikraštis neman0 ji geruoju pasi-

ra- rosios eilės atsarginiai pa- 
Rusų laikraščiai ikišiol imta risi, taipojau per ant

rąją sergančiųjų bei netin
kančiųjų reviziją paėmė pa
skutinius vyrus iš kaimų. 
Moters gynė, kad žiemken
čių visai nesėtų, nes girdi, 
vistiek nebedagosi. Niekas 
nekulia. Maisto visai pri- 
tuko. Duonos bei pieno sun
ku kur gauti. Smulkių pi
nigų taip-pat nėra, iš ko kį- 
la kartais vaidų. Kiekvie
na sodietė slepia, ką ji dar

Vokiečio 
užmušti.

kaip praneša pusiauoficija- traukt; .anaiptol nesutaiką 
Iė Vokietijos žinių agentu- Pamatines reformos suteik
ta, surinko visas Vokietijos «•. A sroves eina se.
priešų skelbiamas žinias a- 
pie kaizerio sūnų kronprin- 
cą, iš ko pasirodo štai kokia 
chronologija:

Rugpiučio 5.— Berlvne

j eina se
naisiais keliais — ir revoliu-k^ 
cijos judėijmas maždaug 
tais pačiais keliais eis.

Lietuvos prieš karę bent 
valstiečių padėjimas buvo

I
i

buvo padarytas ant kron- pradėjęs geryn eiti, ir dėlto 
princo gyvasties pasikėsini-J greitu laiku pavirto ca- 
mas.

Rugpiučio 18.— 
princas l„.. -------------- _ ... - --------
Francuzijos fronte. .įstūmė 1 proletarų eiles, ir

Rugpiučio 20.— Antras ne vienas jų jau neįstengs ' 
pasikėsinimas ant jo gyvas- j bepakilti. Anksčiau ar vė- 
ties, per kurį jisai neteko ^rės Pamatyti. to-
vienos kojos.

Rugpiučio 24.— Trečias 
pasikėsinimas ant jo gyvas
ties.

Rugsėjo 4.— Kronprincas 
nusižudė.

Rugsėjo 13.— Mirė Brus- 
selio ligonbutvje.

Rugsėjo 15.— Veda už
puolimą ant Verduno tvir
tovės Francuzijoj.

Rugsėjo 16.— Sunkiai su
žeistas Lenkijoj.

Rugsėjo 18.— Vėl sužeis
tas Francuzijos fronte.

Rugsėjo 20.— Guli ant 
mirties patalo.

Spalių 24.— Palaidotas
Berlyne.

Spalių 25.— Rado jį už
muštą mūšio lauke.

LaDkričio 3.— Dar sykį
palaidotas.

Lapkričio 4.— Vėl užmuš
tas Francuzijoj.

Lapkričio 8.— Išėjo iš 
proto ir uždarytas atskiroj 
oilvje.

Lapkričio 13.— Paskirtas
■ iriausiu vadovu rvtu fron-
te.

Lapkričio 17.— Dar sykį 
užmuštas.

Saurio 16, 1915.
kį sužeistas.

Vasario 3.—
į namo.

Bet nežiūrint to . viso, 
kronprincas vis dar gyvas ir 
sveikas ir vis dar kariauja 
su francuzais.

ro valdžios talkininkais,
-3__ Kron- klerikalais. Karė suardė ir

sunkiai sužeistas gerovę; daugelį jų tiesiog

jkio savo padėjimo kaltiniu-

Ar žinot kad—
Pas turkus kūdikiui gi

mus motina tuojaus apkrau
na jį brostvomis ir ant jo 
kaktos užkrečia truputį 
purvo, kurį pirma šiltam 
vandenije išmirko ir su tam 
tikrais burtais prirengia.

rnsipazmu prie iokios ne- s • - .-v——---- ---------77
švarios agitacijos negražu, darbininkų dvasią. Ji j>a-l jog vynausis rusų stabas 
Užsiginti gi baisu. Gali at- bjd,.na "-sunkiu miegu mie-yra tvirtai pasiryžęs ginti
sirasti "apikreivų” liudinin
kų. O tas nujautimas ”api- 
kreivų” liudininkų yra jau 
gana blogas ženklas.

gančias rytų tautas: Persi-• Dunaburgą bei Rygos trir- 
ją, Turkiją, Kvnus — ir ten tovę iki paskutinos. Sodie- 
revoliucijos kilo... j daug bėdos. Liko tik mote-

"Rankpelnis.”1 rįs, nėsa pirmosios bei ant-

kus, ir tai pastums juos į 
caro priešininkų eiles. Ru
sijos valstiečių didelė di- J. 
džiuma ir prieš karę buvo 
ne geresniam padėjime, 
kaip prieš 1905 m. revoliu
ciją. Karė da pablogino jų 
padėjimą, ir ten, be abei 
nes, ras atbalsį prasidėję 
miestuose revoliucijos judė
jimas. Sugrįžę iš karės ar
ba nelaisvės kareiviai da la
biau bus užsikrėtę revoliu
cijos dvasia, negu po japonų 
karės, — tatai jau dabar 
mes aiškiai matome.

Žinoma, stambioji buržu
azija nepereis į revoliucijos 
eiles. Ji po senovės neis to
liau pusiaukelės, toliau, 
kaip eina liberalai ir įvairus 
pirmeiviai; visą laiką derė
sis su caro valdžia, kad šio- 
kių-tokių reformų įgijus. 
Revoliucija pereis per juos, 
kaip ir 1905 m. perėjo. Ar 
ji atneš daugiau pageidau
jamų vaisių? Manoma, kad 
atneš, nes darbininkų klesa ( 
dabar daug skaitlingesnė ir i 
daug labiau subrendus, ne
gu buvo 1905 m.; valstiečiai 
taip-pat kitokie. Gyveni- '

10-

— Dar sy- mas visuomet būna geriau
sias mokintojas, ir ta našta, 

Nusiųstas kuri užguls ant jų visų po 
šitos baisiosios karės, pa
tiems tamsiems atidarys a- 
kis. Žodžiu, ar mes jos no
rime, ar nenorime, Rusijoj 
artinasi nauja revoliucijos 
audra, ir ji bus da didesnė, 
negu buvo pirmoji.

"Rankpelnis.”

Kanados indijonai ir eski- 
mosai taip greitai nyksta, 
kad nuo 1911 metų jų skai
čius nupuolė jau 2,716 asme
nų.

Varpai buvo išrasti Egip
te. Varpų skambinimu egi- 
ptėnai apreikšdavo savo die
vo Oziriso iškilmes.

"Keleivio” 96-šių puslapių 
Kalendorius prekiuoja tik 
kvoderis, o skaitytojams tik 
dešimtukas.

Idant būti laisvu, reikia “ 
sutraukt pančius ir retežius 
nelaisvės. Bet kas, kad da v 
ir tūli mūsiškiai socijalistai i 
nepajiegia sutraukti prie
taru vortinklius.

* c « 11

Atsitikus Italijoje žemės J 
drebėjimui Amerikos italai: ■ 
batų šveistikai, bananų par- ■ 
darinėtojai ir gelžkelių tais- ■ 
svtojai viena diena sušelpi-!■ 
mui savo brolių sumetė 50 1 
tūkstančių dolerių. '•

Mūsiškiai žmonės patai-' ■ 
ko tiek pat sumesti gal 1 
i smuklių "registerius” ir į 
bažnvčių "skarbonkas," tfl 
ne j Lietuvos šelpimo fondą
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Vi pugurMinimus nei redakci- gas? By tik kunigas katali- būdamas jau persenas prie'
Skaitytojai patįs turite save 
daboti ir jokiems daug žadan
tiems už maža pinigų apgarsini
mus Betikėti ir pinigų nesiųsti 
nepersitikrinus jųjų žadamais 
daiktais. Dažniausia tokie skel
bimai esti tik pigi apgavystė ir 
16 negudrių žmonių pinigų vi- 
lajimas.

”Keleivio” Administracija.

nei administracija neatsako. bažnyčios.
2) K. J. buvo palaidotas 

kapinėse, kur visų tikėjimų kioj draugijoj kokį 12' metų,

kitų draugijų prisirašyti,1 
turi veikti? Prigulėjęs to-'- - - - — - - - -
sumokėjęs nemažai pinigu

NEWARK, N. J. 
Paskaita.

Gruodžio 5 d. Įvyko Lietu
vos Dukterų Draugijos su-

ISBESPONDENCK

Žmonės yra laidojami, ir kad sumvaejęs neinazai pinigu, rpn{yfa nrelekciia 'Paskaita 
tas nėra prieš katalikų tež-' dabar ne iš savo kaltės be- T
nvcios Įstatus, nes prieš lai- ka prašalintas! - - - --

Šis nedoras katalikiškos;
draugijos pasielgimas turė
tu priversti kiekvieną mąs- 
ir plS klausytojams patiekia
ir paunneu, Kur ir 1 kokiu .. T5

WORCESTER, MASS. 
Kaip katalikų draugija ap

gaudinėja žmones.
Nesenai man teko patirti 

gan Įdomų incidentą vieti
nių katalikų tarpe. Buvo 
taip. Prie vienos katalikų 
draugijos, kuri nešiojasi 
šventą vardą, prigulėjo per 
11 metų tūlas K. J. Per tris 
ar keturis pastaruosius me
tus jisai sirgo džiova ir ne
senai mirė Camdene, N. J. 
kur buvo išvažiavęs dėl svei- 
kesnio oro.

Mirusiojo tėvas, V. J., su
žinojęs apie savo sunaus 
mirti, tuojaus pranešė apie 
tai draugijai, kuri tą pati 
vakarą, turėjo mėnesinį su
sirinkimą. Draugija norėjo 
siųsti savo delegatą Į Cam- 
deną. kad patirtų, ar K. J. 
tikrai yra miręs, ar gal tik 
prisimetė mirusiu. Bet mi
rusiojo tėvas pasakė, kad 
jis važiuoja tenai ant laido
tuvių, tai galis parvežti ir 
visus dokumentus, kokių 
konstitucija reikalauja: 
draugijai nereikėsią mokėti 
delegatui kelionės. Draugi
ja su tuo sutiko.

Sugrįžta tėvas palaidojęs 
sūnų, pristato draugijai rei
kalautus paliudijimus ir 
štai prasideda žema, niekin
ga valdvbos politika ir seka 
nesąžiniškas, nekrikščioniš
kas bemaž visos draugijos 
paneigimas.

Vienas paragrafas drau
gijos konstitucijoj sulyg nu
miniau maždaug šitaip 
skamba: "Numirus drau- 

-gui. jo moteriai ( jei jis yra 
vedęs) ar artimiausiai gimi
nei yra išmokama $75.00 iš 
draugijos ka«os padengimui 
laidotuvių lėšų, ir kiekvie
nas narvs sudeda po $1.00. 
Visi pinigai turi būti surin
kti ir išmokėti vielionio mo
teriai ar artimiausiai rimi
nei iki trečiam susirinkimui 
po draugo mirties.”

Vadinasi, risi pinigai tu
ri būti surinkti per tris mė
nesius ir ant trečio susirin
kimo privalo būti išmokėti 
tam asmeniui, kuriam pri
guli.

Kadangi velionis buvo ne
vedės. tai t’e piningi t^rė^o 
būti išmokėti io tėvui V. J.

Ateina trečias susirinki
mas ir ka<?-gi? Pirminin
kas iškilmingai praneša, 
kad draugija nemokės nei 
vieno cento K. J. pomirti
ni’.

Užklaustas velionio tėvo 
d ko nemokės, prezidentas 
t «.ato sekančias kvailas prie
žastis:

1) Kad velionis pas airių 
kunigą buvo išnažmties ir 
kam iš airių bažnyčios pa
laidotas.

2) Kad nekatalikiškose 
kaninė'e laidotas.

3) Kad tai ilgai sirgęs vra 1 
išėies iš "benefito” (pašal
pos).

- M;ru°ioio tėvas atsistojęs! 
paaiškino, kad —

1) K. J. nėr visa laiką bū
damas Philadelphijoje gv
veno. dirbo ir sirgo toi mie
sto daliję, kur lietuviškos 
paraniios n ė "a. Sirgdamas 
gnlėm Rush hospitalyje, ku
ri užlaiko St James airiu 
katalikų parapija ir tos pa
rapijos kunigai lankydavo 
Push ligonbuti. Tad pas 
airių kunigą ir K. J. atlik
davo savo tikybines parei
gas. ir todėl iš St. James ba
žnyčios buvo laidotas. O pa
galios, koks draugijai skir
tumas, ar tai lietuvių ar ai
rių ar kitokios tautos kuni-

dojimą buvo apie tai kalbė-Į 
ta su viršminėtos bažnyčios 
kunigu.

3) Pašalpa buvo mokama 
K. J. sulyg draugijos nuta
rimų, ir jo ilgas sirgimas 
anaiptol nereiškia, kad 
draugija turi teisę nemokėti 
$470.00 pomirtinės (nes 
draugija turi 400 narių, ku
rie sumoka po $1.00). Nes 
visos velionio duoklės buvo 
reguliariškai apmokamos.

4) Pagaliaus, viskas, ką 
konstitucija iš nario reika
lauja, yra išpildyta, ir pir
mininko pretekstai yra be 
pamato ir nesiriša su klau
simais.

Taip-pat V. J. pranešė, 
kad jei draugija nenorės iš
pildyti jo teisingo reikalavi
mo, tad jis turės kreipties Į 
teismą.

Atėjus ketvirtam susirin
kimui ir vėl draugijai atsi
sakius išmokėti pomirtinę. 
V. J. padavė draugiją i teis
mą.

Keliom dienom praslin
kus, V. J. advokatas jam 
pranešė, kad draugija nori 
iau taikyties ir siūlo $1.50. 
V. J. atsakė, tegul atmoka 
tiek, kiek priguli, tada tai
kysiu os.

Atėius teismo dienai išėjo 
i aikštę dar viena kataliki
škos draugijos suktybė. < 
Mat jos charteris išimtas 16 
metų atgal ir sulyg Mass. 
valstijos teisių draugija ne
gali mokėti daugiau kaip 
$200 pomirtinės. Vadinasi, 
draugija pritraukia narius 
melagingu ir apgaulingu 
budu, nes prižada mokėti , 
$475, o gali tik $200. Ir pa
tirti aoie tą apgavystę pir
ma nebuvo galima, nes čar- : 
terio savo konstitucijoj ne- . 
turi atspausdinus.

Norinčiam prisirašyti Į 
draugiją, valdyba pakiša j 
konstituciją, tegul žmogus , 
pasiskaito, paskui prisiekia. 
V? d sutinka, ir atliktas 
kriukis.

Žinoma, žmogus matyda
mas tokią skaitlingą draugi
ją ir tikėdamas tiek daug 
gauti, kiek konstitucija pri
žada, su mielu noru prie jos 
rašosi. Tečiaus nei sapnuo
ti nesapnuoja, kad po jo 
mirties, vieton tos didelės 
pomirtinės, kurią jis mano 
jo moteris ir vaikai ar gimi
nės gausią, draugija jiems 
tik špygą parodys.

Nors draugija ir prakišo 
pirmajam teisme, nes buvo 
priversta atmokėti sulyg 
čharterio $200 ir teismo ka
štus, tečiaus V. J. nesutiko 
su tuo ir apeliavo Į superior 
court’ą, jieškodamas savo 
teisių, ne sulyg čharterio, 
bet sulyg konstitucijos.

Koks galutinis teismo 
nuosprendis bus, kol kas da 
nėra žinios.

Patirinė.ius dalyką pasi
rodė. kad jurgelių draugija 
ne vienai našlei nė**a išmo
kėjus pilnos pomirtinės, b^t 
ką-gi moterėlės anglų kal
bos nemokėdamos ir nesu
prasdamos šios šalies Įstatų 
galėjo padaryti? Gal ne
vienas paklaus: "tai kur-gl 
dingsta tie surinkti nuo na
riu do^riai?”

Tame ir yra klausimas. 
Beabejo draugijos valdyba 
geriausiai galėtų tai pasa
kyti, bet nariai nežino, ka
dangi jokių atskaitų nėra.

Štai dar vienas darbelis 
tos geros katalikiškos (sic!) 
draugijos.

Užtai, kad V. J. jieškoda
mas savo teisių ir negalėda
mas jų rasti draugijoje, bu
vo priverstas ią paduoti tei
sman. užtai liko iš jos pra
šalintas. Puikus pasie’g'- 
mas, graži teisybė, nėra ką 

' sakyti! j
Ir ką dabar tas žmogus kia daryti.

a _

[tai pašaipa, bet tatai, kad 
[tasai žmogus, neturėdamas 
darbo, duonos ir pastogės, 
turi už ką pasigerti. Tūli 
sako, kad valkata tingi dir
bti, kad jam proto stinga, 
bet žmogui atvykusiam iš 
Lietuvos, nepažįstančiam 
svetimos kalbos, bijančiam 
šviesesnių žmonių kasgi 
daugiau belieka, kaip aplei
sto valkatos likimas.

Stebėtiniausiu man pasi
rodė tatai, kad vargšą nu
girdė tie iš jo besišvpsojan- 
tieji J. T., A.B. ir S.M. Ypa
tingai pastarajam, kurs pir- 
miaus priklausęs draugijai 
"Diegas” ir skaito laikraš
čius, papeiktinas toks pasi
elgimas, kad silpnapročiui 
perka net 2 litru arielkos. 
Paskui išėję iš smuklės pa
lieka vargšą trankyties ant 
gatvės bruko, su pašaipa 
žiuri kaip tasai velkasi link 
geležinkelio tilto ir ten ran
da sau nakvynę. Antryt 
apie 5 valandą iš ryto suša
lęs, kruvinas jis vėl atsivel
ka pas lietuvius, kur gauda
vo nakvynę. Tai baisi tra
gedija, ar negalima nelai
mingojo išgelbėti iš baisaus 
jo padėjimo? Aš ir visi.

SCRANTON, PA. 
Užsimušė lietuvy s.

Šiomis dienomis užsimušė 
čionai Kazys Rimkus, nu
krisdamas nuo augšto tilto, 
kuriuomi ėjo. Pakelta jį da 
gyvą, bet ant rytojaus li- 
gonbutyje mirė.

Velionis paėjo iš Kauno 
gub., Šiaulių apskričio, .Pa
pilės valsčiaus, Amerikoj iš
gyveno 7 metus, buvo 28 me
tų amžiaus, paliko tėvą ir 
jaunesni broli, paliko taipgi 
ir nemažai turto. Buvo do
ras žmogus ir "Keleivio” 
kaitytojas, prigulėjo prie 

TJetuvos Sūnų Draugijos, 
Throop, Pa. Palaidotas Ap- 
veizdos Dievo tautiškos lie
tuvių parapijos kapinėse. 
T ai būna jam lengva sveti
ma žemelė. J. Petrikys.

CLEVELAND, OHIO. 
Pruseikos prakalbos.

Gruodžio 7 ir 8 atsibuvo 
čia LSS. 3-čios kp. ir 
tos” choro surengtos 
kalbos. Kalbėtojum buvo 
plačiai lietuvių visuomenėj 
žinomas veikėjas, drg. L. 
Pruseika.

Pirmą vakarą — kalbėjo 
varde "Mirtos” choro, apie 
dabartinę, veik visasvietinę 
karę. kalbėtojas tą visą 
nupiešė labai aiškiai ir pa
tarė visiems Amerikos lie
tuviams atsiminti savo tė
vus, brolius ir seseris, šel
piant juos pagal išgalę.

Po pertraukos, antru at
veju, vėla kalbėjo — labai 
užimančiai apie dailę; gra
žiai išvadžiodamas, su paai
škinimais apie pirmesnių ir 
dabartinių laikų dailės Įvai
rumus. Pasak kalbėtojo: 
neviskas gali būti dailė ir 
nevisokius niekus daile rei
kia skaityti. Pavyzdžiui, 
daugelis dėl didesnio tamsi- 
nimo žmonių skelbia, kad ir 
šv. Barboros ir šv. Brigytos 
prietariški atlaidai vra dai
lė.

Antrą vakarą kalbėtojas 
laikė prakalbą iš socijalis- 

Darė dide-

kinta. Net ir išmintinges- 
' ni katalikai išeidami šneke-. 
josi: "na, matai, sakė, kad 
išplūs, išniekys, o čia taip 
puikiai papasakojo, kad tik 
ir klausykis.”

Aukų lėšoms padengti pu
blika suaukavo $7.40., kas 
parodo kaip išklausiusi pra
kalbos susirinkusi publika 
prijaučia socijalistų moki
nimui. Be to užrašyta apie 
dešimtis naujų skaitytojų 
"Keleiviui,” "Laisvei" ir 
"Naujienoms.”

Lai gyvuoja darbininkiš
kas susipratimas.

Svečias.

"Mir- 
pra-

skaitė drg. J. Jukelis iš New 
Yorko, temoje "moteris kai
po pavergtoji žmonijos da
lis.” Paskaita buvo gana 
indomi ir’daug svarbių ži- 

,n- 
ti. Iš paskaitos matosi, kad 
krikščionių bažnyčia, skel
bianti meilę artimo, moterį 
neskaitė žmogumi iki moks
las nenušvietė dalyko u 
nepastatė moteriškės ant 
lygios papėdės su vyru.

Apart paskaitos buvo 
taipgi dainų ir deklamacijų. 
Puikiai duetą "Sunku ant 
svieto” sudainavo Stroliai. 

[Neblogai sudainavo T. Kaš- 
kiaučius ir F. Vėbra "mes ir 
žuvom ir kentėjom," ir "štai 

[jau naktis.” Bet pariko 
labiausiai dainavimas šičia 
gerai žinomo latviuko V. 

) Šulc’o. kuris pritariant gita- 
! ra sudainavo keliatą rusiška 
i kalba dainelių. Ona ir M. 
Žolyniutės gerai padekla
mavo porą deklamacijų.

Publikos buvo apie 200, 
kurie iš šio susirinkimo iš
sinešė gerą Įspūdi. Tik pre
legentui paskaitą beskai
tant tūla moterėlė. Šventos 
Uršės Draugijos narii. suru
kus "protestuoiu” išsinešdi
no iš svetainės. Nežinia 
prieš ką ta kun. Dabužyns- 
kio vergė protestuoja, ar 
prieš tai. kad prelegentas 
prirodinėjo, jog mokslas ra
do moterį tokiu pat žmogu
mi kaip ir vvras? Turbut 
jai norisi būti be "dūšios" 

i kaip bažnviča moterį skaito. 
; Tokioms tik ir vieta šventos 
meškutės draugijoj.

Beie po drgo Jukelio pa
skaitai čia susitvėrė Mote
rų Progresyviško.io Susivie
nijimo kuopa. Linkėtina 
jai kuopuikiausios kloties.

Žmonės kalba, kad Ne- 
warkan sugrįžęs tas pats 
vvras. kuris buvo su parapi
jos pinigais kaž-kur prany
kęs. Tik ar parsivežė ir pi
nigus?

Idraugiją prigulėti.
T. Mot—is.

DĖS MOINES, I0WA.
Airių kunigas pasijungia

lietuvius.
Pastaruoju laiku čianyk- 

ščiai lietuviai pradėjo dar- 
buoties lietuvių kultūros 
žvilgsniu, rengdami prakal
bas ir koncertus. Airių ku
nigas patyręs, kad lietuviai j 
pradeda perkratinėti kuni
gijos gyvenimą, lošdami 
tam tikrus monologus, ma
tomai nabagas nusigando, 
kad kartais ir jo avelės nuo 
lietuvių nepasimokytų pa
žvelgt Į savo dvasiško 
dovo kleboniją.

Negalėdamas kitaip ant 
lietuvių uždėti savo leteną, 
tasai tamsos apginėjas lie- 
tuviams-katalikams Įsakė 
išrinkti cenzorių, kuris da
rinės tam airių kunigui pa
liudymus apie tuos lietuvius, 
kurie kreipiasi su savo reli
giniais reikalais pas kunigą.

Šv. Jurgio Dr-stė net per 
du savo susirinkimu svarstė 
toki airių kunigo pada- 
vadijimą, ir galų-gale išpil
dė Įsakymą, išrinkdama sa
vo atstovą, kuris tarpinin
kaus lietuviams tarp dan
gaus ir pragaro, t. y. vienus 
siųs dangun, kitus pragra- 
ran.

Akvvaizdoje to vergiško 
pasidavimo po jungu aš 
da syki dabar jau viešai pa
klausiu tų pasidavusiųjų ir 
jų išrinkto cenzoriaus to pa
ties, ko klausiau specijaliai 
tuo tikslu išleistuose prieš 
kelis mėnesius lapeliuose. 
Ypač reikalauju atsakymo 
iš to cenzoriaus, kuris priė
mė sau už pareigą nuspręs-! 
ti, kas yra tikinčiuoju, o j 
kas yra bedieviu, kas turės 
būt po mirties tarp "palai
mintųjų” ar "prakeiktųjų," 
— taigi jo kaipo dvasiško 
cenzoriaus priederme yra 
žinoti religijos mokslą, dėl
to iš jo ir reikalauju atsaky
ti man Į šiuos klausimus:

1) Ar Dievas yra vienas 
ir mielaširdingas ? 2) Ar
Dievas yra amžinas, be pra
džios ir pabaigos? 3) Ar 
tasai pats Dievas sutvėrė 
visatą ir žemės gvvunus? 
Jeigu atsakys, kad taip, o 
aš tokiam pasakymui neti
kiu, nes faktai visai ką kitą 
man sako, ar cenzorius ma
no po mano mirties siųst 
mane pragaran, ar dangun, 
jeigu aš storai pamokėsiu 
kuingui už bilietą Į dangų? 

Jeigu visų tų klausimų 
minimas cenzorius riešai 
neatsakys, tai tuomi desmoi- 
niečiams lietuviams priro- 
dys, kad užėmė ne savo rie
tą ir i jo paliudymus joks! 
sveiko proto žmogus nedės 
mažiausios svarbos. Beto, 
daugelis žmonių kaip neiš
manė. taip ir neišmano anie 
tą Dievą, i kurį jiems liepia
ma tikėti, taigi kad bent 
orplbėiu^ nuo pragaro, musų 
"dvasiško cenzoriaus” pa
reiga yra atcakvti Į mano smagiai 
pastatytus klausimus. Sumanyta,

Tik tuomet pasiduosiu ir kelta "karvės 
kalbinsiu. kad visi kiti ma- Kiekvienas sumetė no $1.50. 
no artimi pasiduotų kunigo 
ant mucų dedamam jungui, 
kada dvariškas cenzorius 
savo prirodvmais sumuš pa
statytus faktus. Beto dar 
gaus nuo manės skiriamus 
aukso 5 dolerius nagrados, 
kuriuos galės pasikabinti 
ant šilko raiščio sau prie 
krutinės. |

Taigi Jaukiame kuone vi- žmones kaip tie, ka apvaik- benartvriškus ir 
si Dės Moines lietuviai, kad ščio'o karvės vesediją, visa Gudresni paranijonai juo- 

I žinotumėm, kas mums rei- suririnkurioji publika buvo kiasi iš tų mulkių.
C. Shilingas. labai prakalbomis paten- - Kndris.

va-

I

I

i

Atomas.

WINNIPEG, CANADA. 
Ekspliozija dirbtuvėje.

Gruodžio 5 d. Cimento 
dirbtuvėje ištiko smarki 
ekspliozija, kurioje sunkiai 
sužeistu likosi V. Viglins- 
kas. Ekspliozija atsitiko 
skyriuje, kur anglis džiovi
na. Jeigu ne greita pagel- 
ba kitų darbininkų, kurie 
greit nuplėšė nuo Viglinsko 
degančius drabužius, tai 
nelaimingasai butų visai su
degęs, dabar apdegė tik vei
das, krūtinė ir rankos. Nu
gabenta ji ligonbutin.

Be pragvvenimo priemo
nių pasiliko nelaimingojo 
žmona su dviem kūdikiais.

Šioje cimento dirbtuvėje 
pradėjo geriau dirbti nuo 

[liepos mėnesio, ir Į tuos ke
turis mėnesius jau 2 darbi
ninkai likos užmuštais, o 
keliatas sužeistų. Ir tos ne
laimės atsitinka vis dėl ka
pitalistų godumo, kas ne
leidžia kai reikia darbavie
čių Įtaisyti ir apsaugoti dar
bininkų sveikatą ir gyvastį. 
Dirba toj dirbtuvėje apie 
400 darbininkų, tarpe tų 9 
lietuviai.

Lietuvių šiame mieste iš
viso gyvena 21 šeimyna; 19 
iš ju turi savo namus, apie 
desėtkas turi farmas. Pa
vienių čia yra apie 100 as
menų.

Vasaros laiku čia darbas 
lengva ant farmų gauti; 
moka po $2.50 Į dieną. Žie
mos laiku moka nuo 15 iki 
20 dol. Į mėnesi. Bet šei
mynoms tinka daugiau mie
sto darbai, o tie gana silp
nai ėjo ir da vis nesigerina

Vinipegietis.

i

tiško atžvilgio.
liūs iŠvadžioiimus iš žymių 
tautų socijalistų organiza
vimosi ir veikimo. Ragino 
prigulėti prie L.S. Sąjungos.

Pertraukose buvo dekla
macijų, monologų ir vietinis 
"Mirtos” choras sudainavo 
keliatą gražių dainelių.

Galutinai buvo leista duo
ti ir klausimus. Pirmas at
sirado K. J. Geležėlė, kuris 
dar buvo užsilikęs nuo savo 
laikytų prakalbų. Žmogelis 
bandė paklausti kalbėtojo 
apie kokios ten davatkom 
blevyzgojimus, bet keliatv 
žodžių Geležėlė likos sumuš
tas.

Dar reikia pažymėti, kad 
nėr abu vakaru publikos ra
dosi pilna svetainė ir risi 
ramiai užsilaikė.

S. šilkasparnis. 
LAVVRENCE? MASS.
Girtuokliavimo vaisiai.
Ant kryžkelio Lawrence 

ir Chestnut gatvių ant visų 
keturių kampų stovi smuk
lės. Aplink šią vietą ir lie
tuvių daugiausiai apsigyve
nę. Dauguma jų tečiaus 
matomai da Lietuvoje buvo 
taip sumaskolinti, kad ir 
čionai da vis negali išsiblai
vyti ir save patįs nežino 
kuomi skaityti. Pasidalinę 
Į saikas jie ypač subatvaka- 
riais tuose saliunuose pasi
žymi girtuokliavimais ir sa
vo barbariška narsa. Taip 
ir 5 d. gruodžio jie pasižy
mėjo savo paprastais dar
bais. Keliatas išbandė ant 
savo kaktų stiklų kietumą, 
tūli net ir peiliais susiraižė. 
Panedėlyj dėlto pilna poli
cijos nuovada prisikimšo tų 
karžygių, paimtų nelaisvėn 
Miesto teisėjas per visą die
ną turėjo darbo, kol surašė 
nuo katro kiek priguli pini
gų atimti, kad Į smukles ma
žiau lankytųsi. Vargšai- 
karžvgiai čia jau verkdami 
krapštėsi iš kišenių ar nuo 
kitų meldė paskolinti dešim
tines ir dvidešimtines, kad 
išsipirkus iš nelaisvės.

Tai vaisiai girtuokliavi
mo, tikriau sakant to tam
sumo, kokiame juos išauk’ė- 
io kuniginis mokslas. Labai 
butų geistina, kad tokie gai
valai npsivadintų ir Lietu
vos

Scranton, Pa.— Kadangi 
vis tankiau tenka girdėti vi
sokių ginčų apie naujai or
ganizuojamą Scrantono 
apielinkėje Jaunimo sąjun
gą, kurios tikslu busiąs švie
timas ir švietimasis, bet ki
tų reikalų, kurie spirtų to
kios organizacijos sumany
tojus ją tverti, nesiranda ar 
bent organizatoriai apie 
juos nieko nesako, todėl L. 
S. S. 2-ji kuopa nutarė pa
rengti diskusijas 22 d. gruo
džio, kad ŠĮ klausimą iš
gvildenus. Diskusijos bus 
"Lietuvių knygyno kamba- 
Lietuvių knvgyno kamba- 
kviečiama visus kuoskait- 
lingiausiai atsilankvti.

K. Genys.

Terre Haute, Ind.— LSS 
169 kuopa surengė debatus. 
Debatavo M. Dundulienė 
gindama socijalistų pasaul- 
žvalgos teisingumą, o A. 
Kazakevičius priešingąją 
ouse. Debatai buvo gana 
publikai interesingi ir pub
lika buvo labai užganėdin
ta, kad drauge M. Dundu- 
’ienė savo argumentais m.u- 
?ė savo oponento ir socija
lizmo priešų argumentus 
larsi sunkiais kūjais smėli
nius akmenis.

Publikos susirinko net iš 
aplinkinių miestelių, nors 
buvo gana blogas oras.

VI. Urbonas.
Springfield. Dl.— Gruo

džio 7 d. ištikus čia gaisrui 
mdęgė Boston Store dide’ė 
sankrova. Nuostolis ap
skaitoma ant milijono dole
rių.

Ugnis taipgi padarė biėdi 
artimai bankai ir kratan
čiųjų paveikslų teatrėliui. 
Ugnageriam pagelbon pri
buvo net iš Peoria ugnage- 
siai, tai gaisrą nuveikė.

YOUNGSTOWN, OHIO. 
Nutupė kai vabalas.

Gruodžio 5 d. atsibuvo L. 
S. S. 56-tos kn. surengtos 
prakalbos. Kalbėjo L. Pru
seika.

Prakalbas pradedant ži
nomas čionai dievočius, pa
šokės sušunka: "Persižeg
nok !” Kalbėtojaus atsaky
mas "šičia ne karvės vesei- 
ina” iššaukė triukšmingą 
publikos delnų plojimą. Mat 
atsakvma^ labai buvo tinka
mas ir publikai jo reikšmė 
suprantama, tai ir tas die- 
vočius tarsi penčia galvon 
smogtas nutupė kai vaba
las.

Vietos lietuviams tatai ai
šku, bet skaitytojams neve
šiems gali būt aišku, ką reiš
kia minėtas atsakymas tad 
reikia paaiškinti, štai tū
las Youngstowno katalikas 
išleido ant loterijos karve. 
Laimėle traukime "uošvis” 
su "žentu” davė po penkinę 
magaryčių. Bet kurgi tau 
užteks. Besipilančiu kar
vei Į vvrus — atsiorašau i 
šeimininkus — buvo daug, 
tai ir sumanė dabar no”S 

”pasičeetavoti.” 
padaryta ir iš- 

veseilija.”

* • •

I

JERSEY CITY, N. J. 
Kaip mulkina musų "visiem 

gerus" lietuvius.
Tie "visiems geri" yra 

mat kaip ir bepartyviški — 
taip bent jie patįs save va
dina. Daugel jų pasigiria: 
”aš visiems geras. Man ge
ri socijalistai, man geri ka
talikai ir aš neužstoju nė 
už kunigus, nė už socijalis
tus, aš esu ne fanatikas, o 
laisvas.” Bet pasižiūrėsi
me, kaip jie išmano duodami 
duokles palaikydami baž
nytėles Kunigo čia nėra, 
nes nėra iš ko užlaikyti, tad 
visas apeigas atlieka pašali
niai kunigai, atvykdami pri
rengi katalikus Į dangaus 
karalvstę — tik, žinoma, už 
ių pačių centus. Vardan 
beturiu koks ten "bišofas” 
nunirko supuvusią šapukę 
bažnyčiai, kad kartais bau
bui ir ilirii. kad nmrigriutų. 
Musų "visiems geri” neša 
ten savo centus. Juk jau 
nevienas kunigas musų ka
talikus apmovė (vadinas su
griebė paraniionu turtą ir 
”dai bog nogi”)tai kata’ikai 
iau susiprato ir tiek neduo
da. bet pas tuos "visiems ge
rus” da tokio susipratimo 

Va, ir prieš Kalė-

vaikais
Mažoji Varguolė.

partraukta už 60 dolerių gė
ralu. ir linksmintasi nuo ry
to iki pusiaunakčiui, o kad 
tai butą šventadienio ir ve-__  _ _____
selioiantie katalikai deUo 'stinga. Va, ir prieš Kali
nėjo Į bažnvčią, tai nrie bač- das pora senmergių renka 
kūtė' poteriavo. Dėlto tai ninigus kokiam ten gurbui, 
kraite;‘“3 atsakymas ir kur turėsiąs nakvoti ponas 
buvo pilnai savo vietoj. i Jėzus. Kurgi daugiausiai
kalbėtoiaus ;
buvo pilnai savo vietoj.

Išskyrus tik tokios rūšies pinigų gavo? Ogi nas tuos 
'laisvus.”

vai.

BUFNOS AIRES, 
ARGENTINA.

Valkatos.
Vieną diena apie 10 

vakare pamačiau liūdną gy
venimo vaizdą: Tgnas Va
siliauskas. žinomas čia kai
no valkata, girtas blaškosi 
gatvėje. Nustebino mane 
ne tas, kad apdriskėlis, var- Žmonės aplink buvo labai iš- 
gšas velkami gafve ir kad J. sigande, manė kad gaisras 
T., A. B. ir kiti ištolo žioo- išnaikins visą miesto dalį, 
sosi Į nelaimingą su kokia Jaunas vaikas.



4 KELEIVIS

Kaip Italija 
kariauja.

RUSV DARBAI 
UKRAINOJE, i

Monarchijos siaubūnas vėl susrįžo.

I

Iš Lemberg’o ukrainiečių 
laikraščiai praneša, jog Be- 
rešanų apskritys ne vei
kiai užmirštas rusų apsilan
kymą. Kadangi ukrainie
čiai to apskričio rusus ne- 
permaloniai priėmė, tai ru
sai jiems atsilygino, ir lie
pos bei rugpiučio mėnesy at
gal traukdamiesi padegė 
beveik visus kaimus. Taigi 
apskritys Berešanv yra 
daugiausia nukentėjęs visoj 
Galicijoje. Iš dvidešimties 
valsčių, iš kurių jau žinia 

i patvirtinta, iš 4095 ūkių 
i 1883 rusai sudegino, tat 
: beveik pusę. Didieji kai
mai. kai va, Lupšyn, Sarant- 

i šucky, Sloboda, Solota ir 
. daug kitų visai išnaikin
ti. Rusai naikino daugiau- 

j šia tuos kaimus, kuriuose 
gyveno tautiškai susipratu- 

j siu Ukrainiečių. Rusai 
jiems sakydavo, jog reikią 
išnaikinti visą Ukrainą. 
Gyventojai likosi ant vietos, 
nors jų namai ir sudeginti. 
Rusai, viešėdami tame ap
skrityje, uždarė visas poli
tiškąsias ir kultūrines uk- 

! rainiečių įstaigas. Suareš
tavo daug ukrainiečių, tar
pe jųjų ir atstovą T. Staru- 
ch’ą. Staruch’as ir jojo sū
nūs studentas teisininkas, 
likos išgabentu į Taškentą 
Turkestane. ”Dab.”

Skaitytojai mažiausia ži
no apie tai, kaip Italija ka
riauja. Daugelis mano, 
kad ji nemoka kariauti, nes 
iš tų skupių žinių, kokios 
yra laikraščiuose, visai nesi
mato, kad Italija butų ką- 
nors nuveikus.

Padėtas ant 8-to puslapio 
paveikslas parodo, kaip ita
lų kariumenė lipa ant kal
nų. Ne vien tik žmones tu
ri lipti, bet reikia taip-pat 
kelti arklius, kanuoles, amu
niciją. sandėlius ir gabentis 
sužeistus. Ir kartu reikia 
da kariauti, nes ant kalnų 
viršūnių austrai turi įsitai
sę drutvietes. Ar galima 
tad stebėties, kad italų pir
myn ėjimas yra labai lėtas, 
beveik nežymus? Iš visų 
kariaujančių valstybių, Ita
lija kariauja sunkiausiose 
apystovose

Svarbiausiu Italijos tiks
lu buvo ir yra paimti Tries
tą. didelį Austrijos uostą 
prie Adriatiko juros. Nuo 
Italijos rubežiaus prie to 
uosto galima nueiti į 10 die
nų ir priėjimas prie jo visai 
langvas, nes uostas ir mies
tas guli atviroj lygomoj. 
Karės žinovai tvirtina, kad 
į 15 dienų jį galima lengvai 
paimti, bet paėmus negali
ma butų išlaikyti, nes apie 
tą lygumą riokso baisus 
Karšo kalnai, ant kurių su
statytos austrų kanuolės 
laiko uostą savo komandoj. 
Taigi rišu pirmiausia reikia 
paimti tuos kalnus, o kaip 
sunku juos paimti, galima 
numanyti iš šito paveikslo.

Nors mums išrodo, kad 
italai labai prasti kareiviai, 
italų generalis štabas sako, 
kad italams labai gerai se
kasi, nes nežiūrint tokių 
sunkenybių, jie jau perėjo 
daug kalnų ir daug jų paė
mė. Per šešis mėnesius ka
rės italai veda karę ant Au
strijos žemės ir nuėjo jau 
apie 20 mylių gilyn, tai yra 
pusė kelio iki Triesto. Lig- 
šiol italai paėmė jau 12 ar 
daugiau svarbių miestų. 
Italų gi nuostoliai esą apie 
45,000 kareiviu, kuomet au-, o---- .• — --------- ------- i
strai neteko jau 90,000 ka- nors kišeniaus jos kartu 
reivių. išsitraukia, žodžiu — di-

------------ džiausis vargas. Valdžia da- 
TTATTIA TURI 2 000 000 ^ar prispausdino popierinių

K AREIVIČ kapeik^ ant s“re?nės
v ię. pieros ir jos eina jau nuo

Italija dabar turi 2 mili- {1 spalių. Tuo pačiu laiku 
jonu kareivių po ginklu, o: tas 'kapeikas'* galima lipy- 
trečią milijoną rengia. Iš i ti ir ant laiškų, 
tų dviejų milijonų pusė ran
dasi karės fronte, kuris} 
traukiasi palei kalnus nuo 
Trentino vakaruose, iki au
strų tvirtovės Goricijos ry
tuose. Kita gi pusė laikoma 
atsargoje, iš kurios dapildo- 
mos kritusių kareivių vietos 
arba gali būt panaudota 
šiaip kur reikalui atsitikus. 
Trečias milijonas bus su
taisytas dei apsisaugojimo, 
jei kartais vokiečiai bandy
tų užpulti Italiją.

•UOSY
Skaitytojai turbut da ne- publikos prezicientas Juan- sugrįžta. Sugrįžo ji ir Ky- 

> Kynų

UŽPUOLIMAS ANT MET- LAUKINIŠKUMAS PAS 
AMERIKOS STU

DENTUS.

Nevv York.— Gruodžio 13 
d. 150 šio miesto kolegijos 
studentų "naujokų” užpuo
lė du antrakursiu studentu 
ir nudraskę nuo jų rubus 
nulupę ruožais jų kūną, 
taipgi išpiešė klesos žymę 
(insignia) ir taip beprotiš
kai ir laukininškai šventė 
savo pergalę, kad reikėjo 
pašaukti policijos skyrių, 
kad patrakusius nuraminus. 

Amerikos angštesnėse 
mokyklose paprastai kas- 
mets atsibuna smarki imty- 
nė "senų” studentų su nau
jokais, vadinamais ”fresh- 
menais” ir nesykį pasitaiko 
netik sunkių sužeidimų, bet 
ir užmušimų. Ir tas yra lei
stina studentams daryti, o 
tų studentų barbariškumas 
dėlto pereina visokias gėdas 
ir žmoniškumo rybos.

PLĖŠIKAI UŽMUŠĖ DU 
ŽMONES.

Portland, Me.— Charles 
Mclntosh, policistas, ir E. 
Winslow geležinkelio stoties

ZO Iš ORO.
Iš 17 į 18 gruodžio naktį 

francuzų oro f dvynas pa-Į 
darė ant Metzo" geležinkelio 
stoties užpuolimą ir numetė 
40 bombų. Sekančią naktį 
7 orlaiviai vėl atakavo tą 
pačią stotį: numetė 51 bom
bų 90 kalibro ir 2 bombas 
155 kalibro. Vokiečiai pri
sipažįsta, kad tie užpuolimai 
sunaikino labai daug turto.

GORICIJOS GYVENIMAS 
SUPAR1L1ŽUOTAS.

Nuolat italams bombar
duojant austrų miestą Go- 
riciją, gyvenimas tame mie
ste likos visiškai suparali- 
žiuotas. Daug dirbtuvių 
sugriauta, krautuvės užda
rytos, darbai sustojo, bet 
tvirtovė vis dar ginasi. Go- 
ricija, tai antroji Varšava.

PAŠALPOS LAIVAS UŽĖ
JO ANT MINOS.

Belgų šelpimo komiteto 
laivas ”Liverpool,” kuris 
plaukė iš New Yorko į Bel
giją su maistu, pereitoj są-
vaitėj užėjo ant minos ir Ii-1 agentas likosi užmuštais 
kos taip sugadintas, kad laike susirėmimo su plėši- 
skęstančiam stovyje buvo 
išvežtas Anglijos pakraštin.

ANGLAI ATRĖMĖ DIDE
LI UŽPUOLIMĄ SU 

GAZAIS.
Anksti pereitos nedėlios 

rytą Ypro šiaurėje, Belgi
joj, vokiečiai smarkiai bom
bardavo anglų pozicijas ir 
pavėjui išleido ant jų di
džiausius debesius nuodin
gų gazų. Keliose vietose 
vokiečiai buvo išlipę iš savo 
apkasų ir ėjo atakomis, bet 
tuojaus buvo atremti ir tu- 
rėio vėl slėpties po žeme. 
Kitur gi anglų artilerija ne
leido jiems nė iš apkasų iš
lipti.

PAĖMĖ DA 750 BELAI
SVIŲ.

Balkanuose ties Bielopo- 
lės vokiečiai su austrais pa
ėmė da 750 serbų ir juodkal
niečių.

kais North Deering’e.
Užpuolikais ,sako, buvo 

svetimžemiai, buk iš Bidde- 
port, kurie pabėgo geležin
kelio rankiniu vežimėliu, 
kokiais važinėja dirbantieji 
ant geležinkelio darbinin
kai.

Policija jų jieško dabar 
Lewistone, Portlande ir 
Biddeforde.

FRANCUZAI GAUDO 
VOKIEČIUS.

Nevv York.— Gruodžio 15 
dieną francuzų kariškas lai
vas sulaikė Amerikos gar
laivį ”Borinquin” netoli 
uosto San Juan. Porto Rico 
ir paėmė nuo laivo kasierių 
Vilimą Garbe, kuris yra iš 
Brooklyno, sako, vokietys, 
turintis tik pirmas pilietys- 
tės popieras. Garbe nuo 
trijų metų tarnavo ant mi
nėto laivo kaipo kasierius.

Tai jau antras toks fran
cuzų pasielgimas su Ameri
kos laivų darbininkais. 
Francuzai kaltina juos už 
tamavima Vokietijai kaipo 
šnipai.

1$ AMERIKOS.
nuošė. Jai sugrįžti padėjo 
tų pačių žmonių išrinkti at-

užmiršo, kaip anais metais Ši-Kajus dabar bus 
sukilę Kynų žmonės nuver- karaliumi.
tė monarchijos sostą, panai- šitas atsitikimas žmonijos stovai parliamente. 
kino Mandžu dinastijos vie
špatavimą ir įsteigė repub- 
iiką.

Šiandien tos republikos 
vėl jau nebėra. Kynų par- 

jliamentas 1993 balsais prieš
Turi žmogus rub- 50 nutarė vėl paversti Ky-

karaliumi.

istorijoj ne pirmas. Istori
ja ne sykį jau matė, kaip 
sukilę žmonės nuverčia se- 

■nąją valdžią, bet nebūdami 
gerai organizuoti ir nesu
prasdami savo reikalų, ne- 

■ f g’a.li iškovotos laisvės išlai-
lį, bet už keliolika kapeikų nūs monarchija. Buvęs re- kyti ir senoji valdžia vėl

RUSIJOJ PRITRUKO 
SMULKIŲ PINIGŲ.

Pritrukus Rusijoj smul
kių pinigų pasidarė didelis 
vargas.

Tas turi būt didelė lekci
ja viso pasaulio proletrija- 
tui, nes ji parodo, kaip skau
džiai žmonės būna apgauti, 
kada jie neorganizuoti, ka
da jie nesupranta klesų ko
vos ir renka šalies reika
lams vesti visai kita luomą

negali nieko nusipirkti, nes ------------- ■--------------------------
niekas negali rublio išmai- 2,000,000 ANGLIJOS DAR- 
nyti. Smulkių pinigų, va- BININKŲ SUSILIEJO 
rio ir sidabro kapeikų, visai Į VIENĄ UNIJĄ 
nebėra. Pradėta vartoti praėjusioj ^-aitėj ’Ang-1 
krasos markes vietoj kape-1 ujoj J ; <rė - di(iįau3fa 
kų. Daleiskim, perka zmo- dįrJbininku organizacija, ko- 
gus uz 20 kapeikų žibalo ki tik XTa įuvus

kapeikų vertės markių. Bet < dt
tas markes labai neparanku jx:an~,^nn~i:oi,a 
vartoti. Tai jos sulimpa, dzlauslos unlJOS-- an?llaka- 
tai ant turgaus vėjas jas 
išnešioja. tai sušalusiais 
pirštais žmonės negali jų su-

Į gaudyti, tai traukiant ką-

MEDITACIJA

žodžiu — di-

siu unija, gelžkeliečių unija 
ir transporto darbininkų u- 
nija, kurios sudarė kartu 2 
milijonu narių. Šitos orga
nizacijos tikslas: kova už 
būvį. Darbininkai nutarė, 
kad kova su plėšriuoju ka
pitalizmu tiktai tuomet gali 
būt pasekminga, kada svar
biausių šalies industrijos 
šakų darbininkai eis išvie- 
no. Jie vienoj valandoj ga
lės dabar sustabdyt visos ša

lies judėjimą ir neduoti ma
rinoms kuro.

Budėdamas laukiu kol prašvis.
Bet tamsos galo nėr ir nėr!
Kartais žvaigždutė kai akis
Džiaugsmu nušvinta — blykst!... ir vėl 
Dingo išgesus tamsumoj,
Vėl vienas laukiu vienumoj...

Sekant ilgėsi štai mintis
Sprogo, nuskrydo kažin-kur!
Plati, graži tenai šalis’
Laimių žiedai visur — visur.’...
Sukyla pageida sieloj!
Deja.’ vėl laukiu tamsumoj....

Be ryto pašvaistės naktis!
Ilgėsiu, šmėklų taip pilna.'
Dvasios troškimai! — o širdis!
Ar užsidegsit dar liepsna.
Ką ištarpina retežius
Ir dvasiai išriša sparnus?

J. B. S.

Visa Amerika šelps 
lenkas.

Lietuviai gali tikrai pari- 
dėti savo kaimynams len
kams. Pastaruoju laiku 
amerikiečių spauda apie len
kus rašo be galo daug, ir ra
šo apie juos labai prielan
kiai. Negana to, Suvienytų 
Valstijų senatas išnešė re
zoliuciją su tokiu pageidavi
mu, kad prezidentas paskir
tų vieną dieną per ateinan
čias šventes Lenkijai pašel- 
pti. Ir prezidentas tokią 
dieną paskyrė. Tai bus 1 
sausio, Nauji Metai. Visoj 
šalije tą dieną bus renka
mos Lenkijai aukos kuoį- 
vairiausiais budais. Šito- 
didelio užtarimo Suvienytų 
Valst. valdžia neparodė nė 
vienai nukentėjusiai tautai. 
Reikia tikėtis, kad lenkams 
bus surinkta milžiniška su
ma pinigų. Surinktus pini
gus išdalys nukentėjusiems 
Lenkijos žmonėms Ameri
kos Raudonojo Kryžiaus 
draugija su centru Washin- 
gtone.

O apie lietuvius nė žode
lio!...

SERBIJOS DAUGIAU 
NEBUS.

Žymus Austrijos politi
kas d-ras Friedjung gvilde
na vokiečių laikraštyje 
"Vossische Zeitung” Serbi
jos likimą. Jisai sako, kad 
Bulgarija pasilaikys nevien 
tik lytų Serbiją, kuriai pri- 

i guli Pirotas ir Nišas, kur di- 
! desnė gyventojų dalis yra 
: bulgarai, bet ji pasiimsianti 
i taipgi Makedoniją ir ruožą 
i Dunojaus. Likusią gi Ser
biją galėsianti pasiimti Au
strija. Tokiu budu po karės! 
Serbijos jau nebūtų.

VOKIEČIAI UŽDARĖ 
KALĖJIMAN AME

RIKONĄ.

KARĖS PABĖGĖLIŲ KŪ
DIKIAI BE GLOBOS.

i Atėję iš Rusijos laikraš-

PETROGRADAS TURI 
2.300.000 GYVENTOJŲ.

Londonan iš Petrogrado 
pranešama, kad paskutinis 
suskaitymas Petrogrado gy
ventojų parodo, kad Rusi
jos sostinėje dabar randasi 
2 milijonai, tris šimtai tūk
stančių gyventojų.

RUSAI IŠVAIKĖ VOKIE
ČIUS.

Petrogradas praneša: 
Miadziol ežero šiaurėj bū
rys vokiečių išėjo prieš pas
lėpta rusų artileriją ir visai 
netikėtai buvo pasveikintas 
šrapneliais. Daug jų kri
to, o likusieji išbėgiojo į vi-l 
sas puses.

NAUJOJ ANGLIJOJ 
STOKA ANGLIŲ.

Bostone ir kuone visoj 
Naujoj Anglijoj apsireiškia 
toks anglių trukumas, koks 
buvo laike kalnakasių strei
ko 1907 metais.

Sakoma, kad atėmus Eu
ropos karei tuksiančius 
darbininkų nuo darbo kar
šyklose (mat daugelis grį
žo į gimtines, kad stot į ka- 
riumenę) ir daug anglų iš
siunčiant į Europą pasirodo, 
kad Amerikai apie ant 6 mi- 

j lijonų tonų anglies pasidaro 
permaža.

Taip tai kapitalistiškoji 
laikraštija skelbia, kad ga
lima butų pabrangint ang
lis.

TEUTONŲ SUBMARI
NAI PASKANDINO 
JAU 508 LAIVUS.

Berlynas paskelbė, kad nuo' čiai praneša pasibaisėtinų 
-karės pradžios iki 13 gruo- žinių/ Tatjanos komiteto 

........... 1 s ir ‘ 
Austro-Vengrijos submari- 
nai paskandino jau 508 lai
vus.

Varšuvoj vokiečiai suėmė'^io šių metu Vokietijos i 
H7rlorc> L-oIonmon omarai . ’-r-r • • ,

!

ir uždarė kalėjiman ameri
koną Londoną, kuris užsi- 
imdavęs šnipinėjimais rusų 
naudai. Dabar vokiečiai 
renka faktus. Jei pasirodys, 
kad tas teisybė, ji galės su
šaudyt.

RUMUNIJA SU TEUTO
NAIS.

Vengrijos premjeras gro- 
vas Tisza išreiškė savo nuo
monę Vengrijos parliamen
te. kad Rumunija prisidės 
prie Austro-Vengrijos; ne
tik prisidės, bet ir susivie
nys su ja, kad apsisaugojus 
ateityje nuo Rusijos eks
pansijos (plėtojimosi) poli
tikos.

PRIGĖRĖ 600 ARKLIŲ.
Pereitoj sąvaitėj Ameri

koj nuskendo 600 arklių, ku
rie buvo siunčiami Francu- 
zijon karės reikalams. Ar
kliai buvo suvesti ant senos 
frigatos ir laikomi North 
River upėj, iš kur juos tu
rėjo paimti garlaivis ”Cali- 
fomian.” Bet frigatos du
gnas prakiuro ir ji nusken
do.

ANGLAI UŽSAKĖ AME
RIKOJ 10.600 ŠAUTU

VŲ.
The Briggs-Seabury Ord- 

nance Co. iš Sharon, Pa., 
praneša, kad ji gavo iš An
glijos valdžios užsakymą 

Įant 10.000 šautuvų orlai- 
Iviams ir 500 kanuolių. Kon
traktas esąs jau padarytas.

PAĖMĖ KARĖS SANDĖ
LIUS.

Karšo lygumoje tarp au
strų ir italų eina smarkios 
imtynės. Italai praneša, 
kad pereitoj sąvaitėj jiems 
pasisekė paimti austrų ka
rės sandėlius, kuriuose at
rasta daug naudingų karei 
įtaisų, ginklų ir amunicijos.

PASKANDINO ITALŲ
SKRAIDUOLĮ.

Austrai praneša, kad ne
toli Avlonos 
paskandino 
skraiduolį.

jų submarinas 
nedideli italų

Tatjanos komiteto 
■įgaliotina komisija nesenai 
apkeliavusi Polocką, Viteb
ską, Oršą. Smolenską. Min- 

Iską ir kitus netolimus Lie- 
! tuvai miestus, rinkdama pa
mestus pabėgėlių kūdikius. 
Išviso surinkta 91 kūdikis. 
Vienas iš jų buvo dar žindo
mas, kiti susirgę.

Šitokių vaikų, kuriuos bė
gdami tėvai pametė, apleido, 
arba kurių tėvai 
mušti, esą tūkstančiai, 
neturį 
maisto.

likos už-
Jie 

nė prieglaudos, nė

ŽUVO DIDELIS ZEPPE- 
LINAS.

Kopenhagoj gauta žinių, 
kad Schlesvvige žuvo milži
niškas zeppelinas su 40 žmo
nių. Išeinant orlaiviui iš 
pašiūrės, sprogo jame vie
na bomba ir tas buvo prie
žastimi nelaimės.

PRANCŪZAMS KARĖ
LĖŠAVO $6,204.800.000.
Iš Paryžiaus oficijaliai 

pranešama, kad nuo karės 
pradžios iki Kalėdų šių me
tu Francuzija išleido jau 
$6.204.800,000.

VISGI PRIVERTĖ.
St. Louis, Mo.— United 

Shoe Machinerv kompani
jai atsisakius pildyt valsti
jos priimtą įstatymą, reika
laujantį iš darbdavių mo
kėt atlyginimus darbinin
kam už sužeidimus prie dar
bo, valdžia apskundė kom
paniją ir sulyg Claitono įs
tatymo išleido priešaiš mi
nėtą kompaniją "injunctio- 
ną.” Kompanija laikėsi ne
žiūrint kad prakišo per tai 
šimtus tūkstančių dolerių, 
bet galų-gale sutiko užsi- 
statyt 100,000 dolerių kau
cijos į valdžios rankas, kai
po užtikrinimą, kad atlygi- 

! nimus mokėsianti. Injunc- 
tionas dėlto likos atšauktas.

IMASI Už TVARKOS 
SARGŲ.

Chicago, III— Majoras 
Thomas nusprendė apvalyti 
policiios departamentą, ne
są Chicagos policija netik 
įprato imti kyšius nuo viso
kių sukčių, bet ir kriminalis
tus globoja. Majoras dėlto 
sušaukė konferencijon poli
cijos viršininkus ir apreiš
kė, kad pakol policija globo
jo kriminalistus ir visokius 
sukčius liuosai leidžia dary
ti "biznį,” patol negalima 
laukti kokios nors tvarkos.

GRASINA STREIKU.
Springfielde ir Chicopee 

Falls Westinghouse kompa
nijos darbininkai ketina ap
skelbti generališką streiką, 
jei kompaniją nepriims at
gal pavaryto unijos darbi
ninko. Kompanija turi di-_ 
delį užsakymą ant šautuvų 
Rusijai.

CHICAGOS RUBSIUVIŲ 
STREIKAS BAIGIASI.
Laikraščiai praneša, kad 

didis Chicagos rubsiuvių 
streikas pasibaigs apie 1 
sausio. Darbdaviai darbi
ninkams pasiduodą.

UžMUšĖ SKEBĄ, GAVO 
AMŽINĄ KALĖJIMĄ. 
Cincinnati, Ohio.— Gab- 

riel Sullivan, kuris prisipa
žino nušovęs andai skebą, 
likos nuteistas kalėjiman iki 
gyvos galvos.



>
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/lėtinės Žinios
Iš ŠONKAULIO PADIRBO 

ŽANDAKAULJ.
Worcester, Mass.— Šio 

miesto ligonbutyje likosi pa
daryta nepaprasta operaci
ja ant vaikiščio Charles 
Whitney, kuris vra 13 me
tų amžiaus. Chirurgas D”. 
Home.r Gage, kad pataisius 
peršautą vaikui žandakauiį, 
išpjovė šonkaulį ir sulipino 
sutriuškintą žandą ir vai
kas bus išgydytas. Toji ne
paprasta operacijo puikiai 
nusisekė ir, sako, vaikui nei 
kiek nekenks, kad bus be 
vieno šonkaulio.

PASIPELNĖ Už IšžUDI- 
MĄ ŽMONIŲ.

Nevv York.— Metinė plie-

”Jezuito Sąžinė” scenoje.
Pereitoj subatoj Labda

rystės D-jos salėj LSS. 60 
kuopa vaidino Žagaro para- 

.šytą penkiaveiksmį veikalą 
Į (da rankraštyje) "Jėzuito 
Sąžinė.” Veikalo tema ne
bloga. Janię bandoma pa
rodyt, kaip revoliucijos me
tu lietuvių kunigėls (Kul
ševskis) sėbrauja su policija 
ir išduoda revoliucijonie- 
rius. apie kuriuos jisai per 
išpažintį sužino. Tečiaus 
scenišku žvilgsniu "Jėzuito 
Sąžinė" nedaug verta. Kai- 
kurie dalykai įkišti visai ne

>
t
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"Nėra krikščioniškumo.”
Gruodžio 19 d. Dr. Fleis-

no trusto apyskaita parodo, ' vietoj ir darko visą veikalą.
1 J u _ x _ a - • Y* x _ • T^oi o Iri i rr iv-ii rrovmi rl okad trustas turėjo šiemte 
puikaus pelno. Apie 2 mili
jonu dolerių iš to pelno pa
skyrė išdalinimui tarpe 
trusto valdybos, superiten- 
dentų ir kitokių viršininkų. 
Plieno traustas pelnė nema
žiau 50 milijonų dolerių. Ta
sai pelnas paeina daugiau
siai už pagamintą Europos 
karei žudančią medegą, va
dinasi už išžudymą žmonių.

Psichologišku žvilgsniu da 
blogiau. Piktoji valia tenai 
visur ima viršų. Juodašim- 

1 čių dvasia viešpatauja, 
triumfuoia, o kovotojai už 
laisvę tiktai kenčia ir tirps
ta baimėje. Pasišventimo 
už idėią, valios tvirtumo ir 
energijos pas juos visai nė
ra. Paskutiniam akte įnei- 
na kun. Kulševskis socijali
stų kambarin kaip koks vie
špats, o revoliuciionieriai 
dreba kaip zuikiai ir nežino 
nė kur pasidėt. Vienoi vie
toj autorius stato kovotojus 
už laisve stačiai į plėšikų 
rolę. Ponui Žabarui patar
tina savo veikalą pataisyt, 
nes taip, kaip jis dabar yra, 
jis kompromituoja socijalis
tus.

Žmonių buvo pilna salė ir 
kuopai liks apie $50 pelno.

--— UŽMUŠĖ UNIJOS AGEN
TĄ.

Chicagoj likos nušautas 
Tarptautinės Tekintojų uni- 

La jos reikalų vedėjas Albert 
Alex, kuris buvo kaltina- 

y mas kyšių ėmime ir gąsdini- 
g-'lv muose. Jį nušovė juodvei- 
’ | dis, tos apčios unijos narys.

A

UŽMUŠĖ DU DETEKTI- 
VU IR PABĖGO.

medegaZal1c ^*.
vivai norėjo suimti 

„ Jaią Fettericci, kuris 
užmušęs žmogų. Fette- 

ncci du detektivu nušovė, 
kitu du sužeidė ir pabėgo.

I 
I

KARAS ĮPUOLĖ SU ŽMO
NĖMIS UPĖN.

Spoi<ane, Wash.— Perei
toj subatoj čionai Įlūžo ant 
upės tiltas ir karas įpuolė 
su žmonėmis vandenin. Se
ptini žmonės likos užmušti, 
o 10 sužeista.

VILLA PASIDUODA.
Laikraščiai praneša, kad 

Meksika revoliucijonierių 
vadas Vilią paskelbė, jog ji
sai padeda ginklą ir dau
giau nebekariaus. Savo ša
lininkams jis liepia pasirū
pinti apie save patiems.

WILSONAS APSIVEDĖ.
/ Pereitoj savaitėj apsive

dė Suvienytų Valstijų prezi- 
\\ dentas Wilsonas. Pirmoji 

jo pati mirė pernai.

SUSTREIKAVO RESTO
RANŲ PATARNAU

TOJAI.
Gruodžio 18 New Yorke 

sustreikavo apie 7,000 pa
tarnautojų. Streikas palie
čia apie 1,000 restoranų. 
Darbininkai reikalauja dau
giau algos ir trumpesnių 
darbo valandų.

Medžioklė ant kišenvagiu.
Pereitoj subatoj po pietų 

Bostono policija patyrė, kad 
tarp North ir South Statio- 
nų ant "elevaitės” veikia ki
šenvagiai. Keliatas detekti- 
vų išėjo ių pasaugot ir prie 
South Stationo tuojaus pa- 
tėmijo jau pažįstamą vieną 
vagį. Jis jau taikėsi trauk
ti žmogui iš kišeniaus pi
nigus. Su juo buvo dar du. 
Detektivai tuojaus ir už
sėdo jam ant sprando. Va
gis pradėjo iš detektivu 
rankų rautis. Jam pradėjo 
gelbėt ir jo sėbrai. Tarp va
gių ir detektivu prasidėjo, 
kova. Tečiaus suimtą vagį 
detektivai išlaikė, o jo sėb
rai. matydami, kad ir juos 
^ali suimti, leidosi bėgti. 
Vienas ant elevated laiptų 
•parpuolė ir nusirito žemyn 
’tačia galva. Suimtas vagis 
•adinasi Fallon. Jį pastatė 
m $2.000 kaucijos.

Kitas panašus atsitikimas 
”’*o tuo pačiu laiku ant ele- 
•'•ted ries Northampton st. 

Tenai likos suimtas tūlas 
^ird, irgi gerai jau policijai 
žinomas vagis. Sakoma, 
kad mėnuo atgal jisai pavo
gė vienam detektivui ant 

ĮSulIivan skvero lipant i ele- 
;vated $1,140.
i

i

kas

Nelegalė operacija buvo 
priežaščia merginos, 

mirties.
Policija tyrinėja priežas

tį mirties Onos Daratos Ka- 
nės iš Salėm, kuri pereitą 
subatą mirė privatiniame 

■v. ..ligonbutyje po nr. 153 Wa- 
shington st. Lyne, kur buvo

X

I

DEŠIMTS MILIJONŲ AKRŲ
išnaudotos, bet nuvalytos žemės. Ar- 

kansas ir Luoisiana valstijose, laukia 

gyventojų. Čion yra geriausia pro
ga auginti naminius gyvulius, imb 
ganoma per dešimts mėnesių į ma

tus; lytaus yra pakaktinai ir aat 

I kiekvieno akro žemės užauga n cm* 
penkių iki penkiolikos tonų pašaro 

gyvuliams nereikia pastogės; mėsos 

! visur ir nuolat reikalaujama, tad 

naudokitės iš progos. Galite gauti 

geros žemės prie Rock Island gele
žinkelio nuo $15 iki $10 už akrą. 

Reikalaudami teisingų informacijų 
apie viršminėtas žemes, rašykite sa- 

I vo kalboje: L. M. Allen, Passenger 
Traffic Manager, Rock Island Lines, 

į Room 718, La Šalie Station, Chicago,
Illinois. (3)

Plėšikai darbuojasi.
Prieš Kalėdas Bostone

* - - iNėra tos nakties, kad nebū
tų išlaužta kelių namų, 
krautuvių, arba apiplėšta 
kelių žmonių. Roxburvje 
plėšikas suskaldė vienai mo
teriškei galvą, kuri nutvė
rus jį savo namuose norėjo 
sulaikyti. Pereitos nedėlios 
rytą ant Nevvton st. Iiko9 iš
laužta krautuvė ir pavogta 
$200. Ir tai daugiausia vis 

į airių darbas, kurie ištolo bi- 
josi socijalistų.

Ant High gatvės Bostone 
sudegė didelė kalėdinių žai
slų sąkrova.

Socijalistų svetainėj Ka
lėdų pirmą dieną nuo pir
mos vai. po pietų bus drau
giškas pokilis. Vyrui vie
nam arba porai 75c., mergi- 

1 nai 25c.
Antrą dieną Kalėdų bus 

"Bijūnėlio" draugijėlės vai
kų diena, kur bus parengta 
Kalėdų aglelė. Rengia ir 
užkviečia LSS. 60 kp.------------------------------------
Bostono Pašelpos Ratelis 

šelpti politiškus Sibiro kali
nius, rengia 4-tą metinį ba
lių Pėtnyčios vakare, 24 
gruodžio, 1915 m. Berkley 
salėje, kampas Tremont ir 
Berkley sts., Bostone Įžan
ga: vyrams 35c., moterims 
25c. Bus labai gražus kon
certas ir daug visokių Įvai
rumų, šokiai prasidės nuo 
9 vakare. Visą pirmeivišką 
visuomenę meldžiam atsi
lankyti.

cher, vedėjas taip vadina- vėl pradėjo . veikti plėšiką:
mos "Sunday Commons” 
mokyklos laikydamas pra
kalbą pasakė, jog nežiūrint, 
kad nuo 20 šimtmečių skel
biama krikščionybės gyva
vimas, krikščioniškumo nė
ra pasaulyje. Žmonės tik 
dangstosi tuo vardu. Tatai 
priparodo, kad ir tas skau
dus ir tragiškas faktas, jog 
nors krikščioniškas šventra
štis sako, kad Kristui ge- 
mant angelai apreiškė pa
sauliui ramybę, po 20 šimtų 
metų tos ramybės mokymo 
matome baisiausią žmonių 
skerdynę. Dr. Fleischer 
tat užreiškia, jog šiandie
ninis krikščioniškumas yra 
didžiausiu išniekinimu Kri
staus. Krikščionybės prin
cipus ir santaiką tarpe žmo-' 
nių gali įgyvendinti tik ap- 
švieta ir viso pasaulio dar-1 
bininkų organizacija.

i
I

Pajieškau Antano Tekoriaus, ir 
Anelės Zableckiutės, abu Kauno gub., 
Telšių pav.. Pandenės par., Negirbės 
kaimo, pirmasis gyveno Nashua, 
N. H., antroji Salėm, Mass. Meldžiu 
atsiašukti ar kas žino pranešti.

Antanas Jankus,
69 E. Merrimack st. Lowell, Mass.

Pajieškau brolio Jono Bucevičiaus 
prieš 10 metų gyveno Homestead, 
Pa., paeina iš Suvalkų gub., Seinų 
pav., Miraslavo valse., Mankunų kai
mo. Jis pats malonės atsišaukti ar 
kas apie jį žino teiksis pranešti. (1) 

Simanas Bucevičius.
P. O. BOK 38, Simsbury. Conn.

Pajieškau Petro Luckaus, Suvalkų 
gub, Kalvarijos pav, Kirsnos valse, 
ir kaimo, iš Williamstown, Pa. išva
žiavo ir gavau laišką iš VVaterbury, 

; Conn, bet laiškas jam rašytas sugrį
žo. Meldžiu kas žino ar jis pats pra
nešti tikrą jo adresą.

Juozas D. Mardosa,
BOK 78, Williamstown, Pa.

Pajieškau Jono Lenkavičiaus. Kau
no gub, Šiaulų pav, Krašionių valsč., 

į gyveno Tacoma, Wash., išvažiavo į 
I Little Rock, Ark. Yra svarbus rei
kalas, kas jį žino malonės pranešti.

V. Kavaliauskas, 
1617 E. 3rd st, Tacoma, Wash.

Pajieškau savo pažįstamų vaikinų 
ir merginų, as esu Kauno gub., Za
rasų pav.. Panemunėlio parap., Pane
munių sodžiaus. Meldžiu atsišaukti. 

Antanas Čipaitis, 
4525 Northaffe avė., E. Chicago, UI.

Pajieškau pusseserių Franės Bal- 
ėiunaičios ir Valerijos Polikaičios, 
pusbrolio Jono Garbuzuko, pirmoj 
Nausėdžių sodos antroji Parapolo 
viensėdijos, pusbrolis Zuzonių so
džiaus, visi Kauno gub, Panevėžio 
pav. Jie patįs teiksis atsišaukti, ar 
kas juos žino malonės pranešti, už 
ką busiu labai dėkinga. (1)

Franė Yvaškaičia, 
3943 So. Francisco avė. Chicago, III.

Pajieškau apsivedimui lietuvaitės, 
nuo 17 iki 20 metų amžiaus, aš esu 
22 metų. Blaivos ir mylinčios dorą 
gyvenimą lai atsišaukia, prisiųsda- 
mos sykiu ir savo paveikslą.

W. B. Ta—in. (52)
P. O. Coatesville. Pa.

Reikalauja daugiau preky
binių laivų.

Bostono uostų direktoriai 
išleistame savo buletine pa- 
briežia reikalingumą Ame
rikai daugiau prekybinių 
laivų. Paduota statistika 
parodo, kad kilus karei ir 
Europos laivų kompanijoms 
sulaužius padarytus su A- 
merikos prekių siuntėjais 
kontraktus daug prekių dėl
to negalima buvo išsiųsti 
Europon, nes Amerika per- 
maža turi savo prekybinių 
laivų.

Bet patrijotai šaukią kad 
reik daugiau kariškų laivų, 
kurie naikina šalies gerovę.

Pajieškau draugų Petro Baltruko- 
i nies, Gudupių kaimo, Padavinio valsč. 
Vinco Katiliaus, Nikodemo Unušauc- 

I ko ir Andriaus Dereškevičiaus, visi 
Naujavalakių kaimo, Krosnos parap, 
taipgi pusbrolių Aleksandro Kupčin- 

! skio Turgalaukio kaimo visi Suvalkų 
gub, Mariampolės pav. Meldžiu at
sišaukti.

Petras Valadkevičius.
P. O. BOK 70, Donorą, Pa.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
mokančios anglų kalbą ir raštą, nuo 
16 iki 20 metų amžiaus, aš esu 22 
metų, 3 metai kai Amerikoj ir turiu 
700 dolerių vertės turto Atsišau
kiančios malonės prisiųst ir paveik
slą.

A. L.

641 W. 14th pi, Chicago, III.

“Keleivio” Kalendorius.
"Keleivio” kalendorius 

1916 metams, vos tik iš 
spaudos išėjo, susilaukė ai
bes pareikalavimų. Tas pa
rodo, kad tūkstančiai Ame
rikos lietuvių apvertina 
"Keleivio” leidžiamus ka
lendorius ir jų laukia su pa
siilgimu. Šių metų kalendo
rius ypač daugeliu atžvilgių 
nesulyginamai geresnis už

Pajieškau apsivedimui merginos.
nuo 18 iki 22 metų amžiaus. Aš esu
25 metų, blaivus ir mylintis gražų ______ ____ ______________ __
Sl^eiksSixspirmu laišku gei?in2) buvusius. Indomus jis ne- 

..........  tik savo gražia technika 
ir puikiais straipsniais ir 
metraštiškomis žiniomis,

K. J. V.
10532 Edbrook avė., Chicago, III.

I

I
I

Komitetas.

Pajieškau Frano Jurkaičio, Kauno 
gub., Telšių pav., Platelių parap., 
Mačiukių sodžiaus, jis pats ar kas 
jį žino malonės pranešti.

Ona Andriuškaitė,
47 High st., Nashua, N. H.

Pajieškau giminių ir pažįstamų, aš 
esu Kauno gub., Vilkmergės pav., 
Leliūnų parap., Gečianių viensėdijos. 
Meldžiu jieškomujų atsišaukti.

Jonas Stankevičius,
306 Fowler avė., Sioux City, Iowa.

Pajieškau apsivedimui merginos, .
mylinčios gražų poroj gyvenimą. Tu- bet svarbiausia, kad jame 
ri būt apsišvietusi, ne jaunesnė 17 ir * _ - -
nesenesnė 25 metų amžiaus. Aš esu 
24 metų. F' 
per laiškus, 
na gaut paveikslas.

P. O. BOK 41,

telpa sutrauka dabartinės <UU4.M»UO. rtO COU _
Platesnis susižinojimas Europmės karės. Turėti to- 

aveUcsiaš.rmu laišku *eisti' I M kalendorių namuose ne- 
j. b. woodnor, (5i) tik malonu, bet ir būtinai 

shenandoah, Pa. reikalinga. Kaina 25c., o 
"Kel." skaitytojams kaip ir 
visuomet tik 10c.

Pajieškau broli. Stanislovo Andrį- «■ “»"Jį
kio, prieš du metu gyveno Baltimorėi, 
jis Kauno gub.. Raseinių pav., 
Mišunų kaimo, Girkalnės parapijos. 
Kas apie jį žino malonės pranešti, ar 
jis pats lai atsišaukia.

Antanas Andrikis,
P. O. BOK 91, Allegheny County. 

Lock No. 3, Pa.

MELDŽIU PATARIMO.
Garbus broliai, kurie apie tai nu

simanote, meldžiu duot man patari
mą, kaip iškimšti žvėrių galvas, kad 
jos galima butų prie sienų pakabi n-

ir tp. Taipgi kaip isdirbt meškų kai
lius. Už teisingą patarimą apsiimu 
atlyginti.

P. M. Braidis.
BOK 50, E. Millinocket, Me.

Vištos pridarė nemaža 
ermiderio.

Važiuojant gatvekariu 
ant Summer st. Juozas 
Šmulskis vežėsi surištą di
delę popierinį bundulį. Jam 
užmigus bundulis nuo jo ke
liu nupuolė ir plyšo, o iš jo 
iššoko dvi gyvos vištos, ku
rios pradėjo skraidyt, api- 
pildamos pasažierius plunk
snomis. Kare kilo sujudi
mas, rištos tuo tarpu spru
ko per duris lauk. Kunduk- 
torius turėjo sulaikyt karą 
ir leidosi su keliais pasažie- 
riais gaudyt rištų. Paėmė 
daug laiko, kol rištas suga
vo ir atnešė jau nubudu
siam savininkui. Buvo ne
maža juoko ir pykimų.

GRAŽUS KONCERTAS.
Nedėlioj, 26 gruodžio, 

7:30 vai vakare Labdarystės 
Draugija rengia koncertą. 
Programą išpildys 'Gabi
jos” choras. Pelnas Labda
rystės D-jai. Kancertas bus 
Labd. Draugijos salėj, ker
tė E ir Silver sts., So. Bos
tone.

REIKALINGAS Atsakantis duon
kepis, kuris moka gerai lietuvišką 
duoną kepti, taipgi visokius ragai
šius (keksus) ir kad butų blaivas. 
Kreipkitės šiuo adresu: (62)

F. T. Martin, 
1209 So. 3rd str., E. Cedar Rapids, 

lova.

Pajieškau Juozo Mickaus, Kazio 
Rimos, Antano Valiūno. Andriaus 
Šventoriaus, Jurgio Druleno — visi 
Pakuonio parap, Margininkų kaimo, 
— ir Jurgio Juočio, Dobilių kaimo-, 
Jono Grigonio, Motiejaus Vasiliaus
ko, Motiejaus Paplausko ir švogerio 
Antano Rinkevičiaus, visi Vičiaus 
kaimo. Antano Banir.inkė, Vainatra- 
kių kaimo, visi Panefnunės par., Ma- 
riampolės pav.. Suvalkų gub. Ir Juo
zo Čiupo, Jėzno parap, Bikėmių 
mo, Traku pav, Vilniaus gub.

Kazys Grigonis, 
1616 Madison st, Gary,

Pajieškau Viktorijos Subačiukės, 
Vilniaus gub, Trakų pav, Kronio 
valse. Kalvių par, Plaskunų kaimo. 
Meldžiu atsišaukti, ar kas žino pra
nešti. (1)

Andrius Subačius.
j 301 Pine st, VVilmington, Dėl.

kai-

(51) 
Ind.

PARSIDUODA puikus saliunas ir 
barbernė, geroj vietoj, gerai išdirb
tas biznis. Pirkėjai lai kreipiasi pas 

Mrs. A. B.,
412 North 8th st, Sheboygan, Wis.

Ant 21 
akmens 
Gdžkeiio laik

rodis šriubeiiB 

užsukamas, vy

riško didumo, 

ant 20 metų au

ksuotas su iš
rašytais dubsš- 

tavais viršaia. 

Labai teisingai

ypatinga* gežkeliu važiuojantaema 

žmonėms, kuriems reikia visuomet 

tikras laikas žinoti. GvaraataoCaa 
ant 20 metų. Ypatingas pasiuiyji- 

mas. Mes išsiųsime šį laikrodėli aat 

kiekvieno adreso už $5.75 C. 0. D. ir 
persiuntimo kaštus, su teise jums vi

ską peržiūrėt. Jei busi neužganėdin

tas, nemokėk nė cento. Atsiminkite 
jus užmokėtumėt už tokį pat laikro- 

lėlį apie $25.00, jei pirktumėt kitur. 

Puikus auksuotas lenciūgėlis ir ka
butis dykai su kiekvienu laikrodėliu.

EXCELS1OR WATCH CO.

406 Athenaeum Blg, CJTICAGO, ILL,

PARSIDUODA NAMAS.
Ant didelio žemės loto, 8 ruimų su 

visais įtaisymais dviems familijoms 
gyventi. ".......................................
priežastis 
žiuoju iš 
gyvent, 
pas:

88Vine st.

LIETUVIŲ JAUNIMO RATELIS 
iš So. Bostono, rengia puikius

ŠOKIUS
Naujų Metų Vakare Subatoj Sausio 1, 

LIETUVIŲ SALĖJE.
kampas E ir Silver gatv, So. Boston. 

Šokiai prasidės 7:30 vai. vakare ir 
trauksis iki vėlai naktį Jurgio Dra- 
gašiaus Orchestra grajis visokius 
naujausios mados šokius. Kurie at: 
si lankys, visi bus užganėdinti. Visus 
širdingai kviečiame atsilankyti.
įžanga: Vyrams 35c, Moterims 25c

REIKALINGAS DUONKEPIS.
Kuris moka atsakančiai kept lietu

višką duoną: Juodą, pusbaltę ir bal
ta. Taipgi visokius ragaišius (keikus) 
ir kad butų blaivas ir galėtų pasidėt 
atsakančią kauciją — $100.00. (1)

Atsišaukit šiaip:
CH. P,

28 Broadway, So. Boston. Mass.

i

Pajieškau pusseserės Stasės Veke- 
raitės, Kauno gub., Rasenių apskr., 
Titavėnų parap., Šedbarų kaimo. Gy
veno Chicagoj. Kas apie ją žino, 
malonės pranešti. (51)

Stanislova Venckienė,
P. O. B0X 125. Mexico, Me.

Parsiduoda labai pigiai, 
pardavimo ta, kad išva- 
Brocktono kitan miestan 
Platesnių žinių kreipkitės 

(52) 
St Juknevičių, 

, Montello. Mass. =
F iCmf ™

LIETUVIŲ ŽINIAI.
Ką tik pabudavojome čia naują, 

puikią, ir gana ruimingą paveikslams 
traukti galeriją. žinoma, įrengus 
studiją geriausios sistemos mašino
mis ir kitais įrankiais dabar mes ga
lime paveikslus padaryt dailiau, ne- • 
gu kur kitur. Musų darbas gvaran-: 
tuotas ir kainos ne peraugėtos . Mes 
traukiame paveikslus visokio didžio, 
dienomis ir vakarais neskiriant ir 
šventadienio.

Taipgi iš mažų paveikslų darome 
didelius ir malevojame visokiuose ko- 
leriuose.

Apie Lyties Dalykus
PARAŠE M. H. SANGER

JSu paveik«!ais ’
LABAI NAUDINGA IR PAMOKINANTI 

knyga. Kaina 50e.
Reikalavimus ir pinigu* ■' ų ak it Aiuo •drena.*

J. STROPUS,

6 Loring St, So. Boston, Mass.

Pajieškau pusbrolio Igno Gusčio.
Kauno gub, Telšių pav. Sodos vals..
Meldžiu atsišaukti ar kas jį žino pra- 

, nešti
Kazys Gustis,

i 468 Northampton st.. Easton. Pa.

1_______ ._______ ........... ....................................
takaitės ir jos brolio Kazimiero, Kau- imame ir išmokiname visai į trum- 

! no gub, Telšių pav, Gadanavos vals, P3 laiką.
Pamarkės sodžiaus. Meldžiu atsi
ašukti.

Ona Latakaitė-Gustienė,
468 Northampton st, Easton, Pa.

Kalbės garsus pedagogas.
Anglų socijalistų kliubas 

prašo mus pranešti, kad 
ateinančios nedėlios vakare \ 
no No. 124 Washington st 
Bostone, kalbės garsus pe
dagogas William Bohn, bu
vęs Michigan universiteto 
profesorius. Jo kalbos te
ma bus ”Our Pubhc 
Schools” (musų visuomenės 
mokyklos). Jis aiškins, ko
kios mokyklos vra ir kokios 
ios turėtų būti. Taigi rupi 
švietimo reikalai ir kas su
pranta anglų kalbą, patarti
na nueit jo paklausyt.

I
----------- įenuuse.

Norinčius to amato mokinties pri-

Pajieškojima:
-

Pajieškau brolio Frano Hermano 
ir pusseserės Emilijos Romaničios,- 
Švažienės, abu Kauno gub., Šiaulių 
pav.. Pašventį nio parap., Binėnų so
dos. prieš 3 metus gyveno Chicagoj. 
Turiu svarbų reikalą ir meldžiu atsi
šaukti bei kas apie juos žino prane- 

! šti.
Karolis Herman. 

1111 Market st, N.S. Pittsburgh. Pa.

Pajieškau Simano Dikšos pasivadi
nusio S. Smith, Kauno gub., Raseinių 
pav., Eržvilkės valsč. 
kaimo, prieš 5 metus iš Anglijos at
vyko Amerikon. Kas apie jį žino, 
malonės man pranešti, uz ką busiu 
labai dėkingas. (1)

Andrius Krauza.
114 So. VVater st, VVaukegan, III.___________________________ _______

Pajieškau 'dėdės Jurgio Gribausko. j 
gyveno Climant N. Y., ir dėdės Ale
ksandro Gribausko. taipgi pusbrolio 
Jono Gribausko, visi Vilniaus gub., 
Trakų pav.. Butrimonių valsč., Gaile- 
kiemių kaimo. Meldžiu atsišaukti ar 
kas apie juos žino teiksis pranešti.

Simanas Bucevičius, (1)
P. O. BOK 128, Simsbury, Conn.

J. D. TAUNIS. 
Photo Studio, 

Kulpmont. Pa.

Pinigus geriausiai rių.*t money onferio, belu 
kam Us neparanku, gali siųst pačtoe mirkfrmia.

25,000 KATALIOGU DYKAI
SU LIETUVIŠKOMIS DAINOMIS 

REKORDAI PREKIUOJA 75c. ir 60c.
Jeigu neturi mano katalogo, tai prisiųsk už 3c pačtinę markę, o tu

rėsi didelį ir puikų katalogą, kuriame rasi visokių geriausių ARMONIKŲ. 

SKRIPKŲ, TRIUBŲ, ir daugybę kitokių MUZIKALIŠKŲ INSTRU

MENTU. ISTORIŠKŲ IR MALDŲ KNYGŲ, kokių tik randasi lietuviš
koj kalboj. Puikiausia koncertinis Armonikas su 76 ir 102 raktais. 

Kainos labai prieinamos. Naujausias Lietuviškas Sapnininkas, dydfitt 
5x6'į. su 310 paveikslėlių. Kaina 50c. Reikalaukite visokio tavoro pas 

tikrą lietuvį, o gausite teisingus tavorus. Agentams parduodu pigiau. 
Rašvkit tokį adresą:

W. S. WA1DELIS,
112 GRAND ST.. ___________BROOKLYN, N. Y.

I
Pajieškau brolio Domininko Meir- 

ko, Kauno gub., Vilkmergės pav, 
Kupiškio parap, Drulanų sodžiaus. 
Meldžiu atsišaukti ar kas apie jį ži
no pranešti

Ona Meirkytė,
58 Summer st, Bridgeport, Conn.
—

Pajieškau pažįstamų Juozo Varei- 
.. . kos ir Juozo Grigalio, Kauno gub,

Naujininkeiių Panevėžio pav, Vareika Klickų kai- 
i« no-a.. Gngalis netoli Karsokiškio mie- 

' stelio, gyveno apie Scranton, Pa. 
Jų pačių atsišaukti ar žinančiujų mel
džiu pranešti.

Kazys Balčikonis,
1 Holley Sq, Boston, Mass.

Bostono policija jieško 
paaiškintų priežastį.

Bostono policija gavo iš 
Worcesterio policijos pra
nešimą. kad ten namuose 
po nr. 46 Assonet gatv. at
rasta iš bado mirštančius 
senelius Flannagan’us. 
Namo savininkas atėjęs iš- 
kolektuot už namą randą ra 

,do senutę ir jos vyrą jau be 
■ sąmonės. Iškrėtus namus 
neatrasta jokio maisto nei 

I kuro. Nelaimingus nuga- 
; beno į ligonbutį, bet badas 
į jų senam amžiui pasirodė 
1 nepakenčiamas. Policija 
jieško dviejų moterų iš Rox- 
bury, kurios prieš sąvaitę 
aplankė senelius, bet nie
kam apie baisų Flannaganų 
padėjimą nepranešė.

Ištikrujų, ar neišjuokimu 
yra toks kapitalistiškos 
tvarkos palaikytojų žmoniš
kumas? Nežino priežasties 
nelaimingųjų senelių mir
ties ir net pinigus aikvoja, 
kad patyrus kodėl seneliai 
neturėjo ką valgyt ir kuo

i Į

ant jos padaryta nelegalė 
Ii operacija, kury-kaip tvrinė-1

jimas parodo, buvo priežas- 
čia jos mirties.

Liet. Literatūros Dr-jos 
reikalais.

Nevv Britain, Conn., lie- į 
tuviai pirmeiviai šaukia vi-| 
suotiną vešą susirinkimą su 
tikslu sutverti ir čionai Lie-! 
tuvių Literatūros Draugijos 
kuopą. Susirinkimas įvyks 
sausio (January) 2 d., 1916., 
4 valandą po pietų. Kvie-j 

i\ 'iami visi atsilankyti.
P. P. Kelmelis, apsišylt?

i

I

Areštuotas visas kliubas.
Vienas So. Bostono airi- 

šiukų kliubas beveik visas 
turi eit belangėn. Mat per 
Labor Day tas gerų katali
kų kliubas išvažiavo į Wal- 
pole ant pikniko ir išplėšė 
tenai gėrimų krautuve. 
Krautuvės savininkas suži
nojo plėšikų vardus ir visus 
dabar areštuoja. 13 jau pa
imta kalėjiman, o 14 da jie
ško. Visi iauni vaikinai, 
nuo 16 iki 22 metų amžiaus.

i Pajieškau brolio Juozo Ališausko 
ir pusbrolio Prano Mockaus, taipgi 
savo pažįstamos Mikasės Sliužaitės, 
visi Kauno gub, Šiaulių pav.. Kuršė
nų valsč, Šaukėnų parap, Petniciš- 
kių kaimo. Malonėkite atsišaukti, 
ar kas juos žino pranešti. (1)

A. Ališauskas.
i 1338 Oregon avė, Clevelan i. Ohio.

Pajieškau pusbrolio Kazimiero 
Pampuro ir pusseserės A lelijos 
Pampariutės, draugų Vlado ir Ber
nardo Šakinskių; visi Kauno gub, 
girdėjau gyveno Chicagoj. Kas juos 
žino ar jie patįs malonės pranešti. 

Bernardas Pamparas, 
201 John ^t, Hamson. N. J.

... -Z-----------------------------
Pajieškhu pusbrolio Adomo Yur- 

kaus, gyveno Robey, Ind. Jeigu kas 
„ ____,__ ______ __  apie jį ;įino malonės pranešti, arba

tijoj $151,951,85 ir vistiek i->is pats J.ei ^p%^*ĖLBts,šaukti 
balsavimo teisių negavo. 23 Jeronne st. Dėthit Mich

Y ra tokių moterų, ką ne
nori, kad moterims butų 
duotos balsavimo teisės. 
Savo agitacijai šitos bepro
tės šįmet išleido net $64,565.

I

Į

.Sufragistės šįmet išleido 
savo agitacijai Mass. vals-

r

I
I

= KKi.ts urt j:E=-

Užlaikome laikrodžius ir laikrodėlius, auksinius žiedus, šliu- 
oinius ir deimantinius, muzikas, gramofonus su lietuviškais 
•ekordais, koncertinas ant kurių gali groti ir nemokantis viso
kius šokius; armonikas rusiškas ir prūsines importuotas ir taip 
iau rusiškas balalaikas ir gitaras. Taipgi vargons parduodam. 
Taisome laikrodžius, laikrodėlius, visokius muzikališkus instru- 
nentus ir revolverius. Sivo darbą gvarantuojame. Musų 
kainos ant visko žemesnės, negu kitur. Gyvenantis už Chica- 
gos orderius galite siųsti per laiškus.

Kataliogą nusimčiam visiem dykai kas prisius už 2c. šlampa.

Steponas P. Kazlawski
4632 SO. ASHLAND AVĖ. CHICAGO, ILL.

1
I



KilllMADICTTIf A Pas mėsinink*-"urlvnld I lilA1 -• I cią ir radęs ten tik mėsinin
ko moterį, klausia:

— Ar tomistą turi kiaulės 
kojas?

— Ne tavo biznis! — at
kirto moteris.

— Ar turite smegenis?
— Paskutinius smegenis 

pardavėm.
1 — Tai parodyk tamsta
man liežuvį.

— 0 kam tau reikia jį ma
tyti?

* — Po paralių! — supy
kęs sušunka žmogus.— Juk 
noriu matyt ar nesukirmi- 
jęs.1i ii

i

SK

E“ 
£ ~

I
j mas movė per duris. Našlė iš
sivijus šaukia:

— Antanai, kas tamstai pasi
darė? Kur tamsta bėgi?!

, — Bėgu daugiau rožių parsi-'
nešt — atsakė vaikinas.

^GakciiD. ^SuMtiiai.

MARSO GYVENTOJAS ANT 
ŽEMĖS.

"Jei kas atlėktų orlaiviu iš ki
to pasviečio ir pažiūrėjęs žemyn, 
j Ameriką pamatytų tokius der-1 pietų neparėjai. 
«----- x._i. Vaikas:—?•'

torius.
Motina:— Kaip tai, tu bu

vai pačtorius?
Vaikas:— Aš visą dieną 

gromatas nešiojau po visą 
musų strytą kiekvienon stu- 

j bon.
Motina:

i tu tas gromatas gavai ? 
Vaikas:— Aš radau ko- 

' modė.į mamos tam gražiam 
nuo kendžių baksukij paka- 
vatas.

Motina apalpo.

lingus laukus, tiek turtų, ir šalia 
to visko tiek daug apdriskusių 
ir alkanų bedarbių, jis nuspręs
tų. kad ši šalis, tai didelis be
protnamis.” — Tap pasakė In
dustrijos Komisijai George W. 
Perkins.

Išgirdę apie tai Marso gyven
tojai. sušaukė susirinkimą ir 
■utarė atsiusti Amerikon dele
gatą. kad ištirtų, ar ištikrujų 
čia taip yra.

Ir vieną gražią dieną ant mu
sų žemės kamuolio, lygiai toj 
vietoj, kur randasi laisvoji A- 
merika. nusileido orlaiviu Mar
so gyventojas. Išlipęs iš orlai
vio jis tuojaus susitiko laisvą 
amerikieti darbininką, kuris iš
rodė labai suvargęs ir nusimi- 
aęs.

—Kame dalykas?! — pa
klausė marsietis.

— Esu alkanas — atsakė lai-1 
svas amerikietis.

— Tai kodėl nepavalgai?
— Kad neturiu pinigu.
— Tai eik dirbt, užsidirbsi.
— Negaliu gaut darbo. Da

bar labai daug žmonių vaikščio
ja be darbo.

— Tai dirbk pats sau. Juk 
išrodai sveikas ir rankas turi, o 
jusu žemė trissyk didesnė, negu 
musų Marsas. Prisisodink 
viu, pasek kviečiu ir turėsi 
valgyt.

— Negaliu, savininkas 
brangiai nori už žemę. Aš 
turiu pinigu.

— Kaip tai savininkas?’ 
gi jis turi šitą žemę pasisavi
nęs?

— žinoma!
— O kasgi jūsų žemę sutvė

rė?

narr. 
ne?

y Advokatas ir Notarijušas 

| Kazis Krauczunas,
i į Veda p novas visuose teismuose ! 
£ ir atsilanko į visas valstijas ant ; 
I pakvietimo. Taipgi duoda patari

mą per laiškus.

403 Lyon Build., 
Seattle, Wash.

nes 
ant

negu vietiniai graboriai, 
automobilius stovi visados

D-RAS ST. M0R2EJEWSKI
Vienatinis lenkiškai

DANTŲ DAKTARA8.
Užtaisau pasigadinusius dantis b 
dedu naujus. Laiką gvarantuoju. 
Ištraukiu dantis be jokio skausmo 
176 HARRISON A VĖL, BOSTON.

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

Telephone: So. Boston 839-J.

Laiškas tilps. Eiles netai- JĮJJ GAlETE BAUGIU

PLAUKUS
PASEKMINGAS.
MOKSLIŠKAS 
GYDYMAS DYKAI 
DĖL VYRU IR 
MOTERIŲ.

už $15.

H. S. Stone, Oph D
Akių

Specijalistas.

ŪSŲ metodą išmokinsime jus ao- 
kalbą labai trumpame laike, 

jūsų name arba kliascsc dienomis 
bei vakarats.laiyt pauikims*. Donu. 
A atrišau School of Lupaget 

731W. 18tb St. 1741 W. 47tl St.
CHICAGO. ILL.

Boston, ¥**«. 
Vlaokiu ligų ry 
dau pase knungi*- 
usiai. Ateikit Ue- 
ctok pus mane 1 
-repais į virštj Uk 
neikit į aptiek*: 
mano d ur ve bal- 
rcs arba leležona 
duok o ai atėnių.
Ofiso valandos 
Nuo# iki 11 ryte 
šuo 1 iki 2 ir d iki

Parduodu Paminklus ir Kvietkas. 
Užlaikau automobilius greitam susi
nėsimu!. Atsitikus reikalui meldžiu 
kreiptis prie naa«ęs. aš pribusiu grei
čiai!, 
mano 
kelio.

S. Baracevičius i
GRABOR1U&

Palaidoj* yiak.*.• aplinkiniuose įme
stuose.

PATARNAVIMAS GERAS IR 
PIGUS. 

Didelį palaidoj u už $45, mažą

Lukšių Juozui.— Tamis-' 
os straipsnelis atėjo pervė- 

’ai ir Kalėdinin numeriu ne- 
ęraHrre idėti.

P. Krakaičiui.— Perskai
tysime ir atsakysime.

Alfonsui Stukniui.— Ei
lių tomisto nerašykite. Tai 
bergždžias darbas, kuomet 
nei rašybos nei kiek nesate 
pramokę.

Miknaičiui.— Laiškas iš
karės lauko tilps.

Stanislovai Stoškytei. —

”Pačtorius.”
Kur tu. vaikeli

I

taseisi visą dieną, nė ant

Aš buvau pač-

Motina:

Na, ir iš kur

bul- 
ką

F. Andriuliunui.— Tamis- 
tos aimanavimų, kad lietu
viai eina pas žydus, ne pas 
savuosius pirkti — nedėsi
me, nes tai paprastas šablo
nas ir blogo nepataiso.

Tel.: 2787-J

Dr. David W.Rosen
Kalba Lietuviškai, Lenkiškai, 

Rusiškai ir Vokiškai.
GYDO VISOKIAS LIGAS.

Valandos:
Nuo 8 iki 10 ryte. Nu

2 iki 3 dieną, nuo 7 
8 vakare.

321 HANOVER STREET, 
BOSTON, MASS.

I

Antras Salamonas.
Dvi nigerkos susiginčijo 

už vaiką: viena sako, kad 
tas vaika jos, o kita — kad 
jos, na, ir patraukė viena 
kitą teisman. Teisėjas ne
žinojo ką darni, nes nė vie- 

jna negrė gerų prirodymų 
neturėjo, štai sudžia atsi- 

j mena apie tam panašų Sa- 
lamono išmintingą nuspren
dimą, ir sako:

"Kadangi jus nepasidali- 
nat šituo vaiku, tai aš per- 

• d i ausiu ji per pusę ir pada- 
j lysių jums.’’
i Nigerkos tai išgirdę abi 
'vienu balsu sušuko:

”Ne! ne! Mes nenorim, 
kad musų vaiką perpjautai 
gali pasilaikyti sau cielą.”

Ir apsisukę išėjo.

SKAITYKIT SU ATYDA!
Turime daugybę FARMŲ Wiscon 

m valstijoj, su naujoms triobom* 
ėmė išdirbta ir apsėta; galima pirk 
□ gyvuliais ir visoms mašinom? 
įipgi galima imt ant raudos artu- 
nt pusės. Dabar laikas žemę apžit 
ėt, nes pati žemė pasirodo kokia 
ra. Jau keliolika lietuvių turi pi; 
ę nuo musų Farmas ir visi dėkavi 
a. Klausk platesnių žinių per laiš 
ų įdedamas už 2c. štampą, o gaus 
ačius paaiškinimus, musų adresas

(l-« 
K. MARCINKEVIčIA.

•>*>1 1»«K vi’:

KADA TU GIMEI?

Prisiąsk sava adresą ir kokiam 
mėnesy tu gimęs ir lOe. 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 vvrų ir 
moterų. Neužmiršk pažymėti mė
nesi savo gimimo. Adresuok:

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

Ar slinka Jum- plunk •"
Ar praž lę jusu plaukai nuo metu?

| užkrėsti kokias nors ne sveikumais 
limpanti jie?

! Ar randas plalskotes. niežas olos galvos’ 
Ar plir.kt. bei ; rt.itdi plikti?

. Ar kenkia kas - :ssčiau pasakyt:: Ii ;u 
| tai stenkitės aps g: "i j< < T’žsakyltece 
. liuostrota. knygute jusu prigemtą ka . a;

"TEISYBE APIE PLAUKUS.”
Parašita europ s garsingo specialisto. 

J kurioje rand..s .air;.•< i...
Gražybe plauku.—sudeji:.. plauko ir 

odos galvos. 1 .eža.-ais s..::ki:uo plauku 
r žilumas—Kaip :ži..ik;. t: sveikatą ir išau
ginti plaukus.—Ir kaip tai i penktus sav - 
ris turėti graži plaukus.—ži.i plauk
-Barzda.—ir dekavones nuo tžgar.ed n:a 

kliętu.
GYDYMAS DYKAI.

Męs gaieme pertikrentl kiekviena, kad 
gyduoles CALt ACURA su.i.ko šaukimą 
plauku prašalina plaiskotes ir augina gra
žius plaukus L'j 10 centu arba kr.isos 
markėms prisiųstus sykiu su Jusu antrašu. 
Męs išsiučeme kiekvienam dolerine dėžutė 
Calvacura—os N. 1 ir knysrute “Teisyoe 
Apie Plaukus.” Išplaukėte žemiau atspau
stą kuponą ir siuskete šianden.
Union Laboratory. Box 538. Union. N. Y. 
JNION LABORATORY,

Box 538, Union, N. Y.
Siūčiu i dedamas 10 centu dėl apmo

kėjimo kaštu persiutimo, meldžiu išsiųsti 
osaa tojaus jusu dolerine dėžutė Calvacura 
N. 1 ir knygute “Teisybe Apie Plaukus." 
vpasiuskete sykiu kuponą su jusu antrašu.)

m. So. Bostone.

1
399 Broadway, 
SO. BOSTON, MASS.

Telephor.e: Cambridge 4806-M
i Rusiškas Daktaras Cambridge

Dr. N.A.GIebow|P
Mokslą baigęs Berlyno, Vienos u įį 

i kituose geriausiuose Europos ff 
universitetuose.

Valandos:
i Nuo 10 iki 11 ryte, nuo 5 iki 6 « 

ir nuo 8 iki 9 vakarais. Nedėlio- jį 
mis nuo 10 iki 12 rvte.

884 MAIN STREET, 
Cambridge, Mass.

Lietuvis Daktaras

Ignotas
1210 S. Broad St, Piuladelphia, Pa.

Valandos •>' r m!
Į 7-8 P. M.

„ . ,, , į 9—n a. m.

Telephonas Dickinson 3B05 Y.

Dievas.
Tai kokiuo gi budu ji vie- 
žmogui priklauso, kitam—

Į

Labai blogai.
— Kaip tai negerai, 

da mergina kuomi nors 
garsėia!

— Kodėl. Petronei?
— Kodėl? Ogi todėl, kad 

tuojaus pradeda anie ją kal
bėti, rašo laikraščiuose, ka-

ka- 
pa-— Įstatymai taip padaro.

— O kas daro tuos įstatymus?
— Mes, žinome kas.
— O kas tie ”mes” yra?
— Ogi balsuotojai. Mat, ši

tą šalį valdom mes patįs, vadi
nas. žmonės. Mes neturim čia 
jokio karaliaus, 
svi žmonės.

— Ir jus darot tokius įstaty
mus, kad vienas iš jus valdytų 
žemę ir didžiausius turtus, o 
jus patis vaikščiotumėt alkani 
ir apdriskę?

— Taip! j
— Klausyk, žmogau, nusiimk | 

savo kepurę, aš noriu pamatyt, • 
kaip išrodo tavo galva?

Ir Marse gyventojas nulėkė 
tolyn, visu keliu pats sau karto
damas: "Teisybė, teisybė! že
mės gyventojai dideli bepro
čiai !”

Mes esam lai- jr kur jį gimė...
— Na. tai kas?
— Tai kas?... Visi 

no, kiek ji turi metų.
suz:

Neištikimas vyras.
Moteris neužsitikėdama 

savo vyru, telefonuoja jam 
i ofisą:

— Ar tai tu Jonai? Kaip 
jautiesi ?

— Ačiū, labai gerai, o 
kaip tau, Onyte?

— Kas aš tau per Onytė, 
ar jau ir mano vardą už
miršai! — sušunka pati.

Mat jis manė, kad telefo- 
nuoja mergina, kurią jis 
myli.

DA NETURI VYRO, O LOVĄ 
DERASI. I

Rakandu krautuvėn užėjo Į 
geltonplaukė juodaakė ir sako r

— Aš užėjau pažiūrėti rakan
du. Ar turite gerų lovų ? Mat I 
aš tikiuosi greitu laiku ištekėti, j

— Taip, o kaipgi! — sako jau
nas ir mandagus klerkas. — | 
Meldžiu su manim ant viršaus, 
aš tenai parodysiu gerų daiktu 
jaunai porai. O kada gi toji 
laiminga diena bus

— Vai... diena da nepaskir
ta.

— O taip, suprantu, suprantu, 
tas laimingas žmogus padarė 
tiktai propoziciją, bet...

— O ne, jis da nekaklbino 
manęs, bet...

— O taip. taip, jis da kal
bins. Nors tai nemano dalykas, 
bet kaipgi senai jisai lankosi?

— Vai... jis da nepradėjo 
lankyties. bet...

— O kaiDgi to laimingo vaiki
no pavardė?

— Teisvbę pasakius, tai aš jo 
da nepažįstu, bet mama sakė, 
ji mano, jog neužilgo turės 
koks nors vaikinas pradėt pas 
mane lankyties.

J. M ATH CJS 
Geriausias Lietuvi) 

SALONAS IR RESTAURACIJA 
Sveiki geriausios rųšies gėrimai ir 
ižkandžiai. Patarnavimas pril
aukus. Parankiausia lietuviška 

užeiga.
J. MATHUS

342 Broadway, rBo-^jns 

"Jran-

I

»

EILIŲ KNYGA

r

di 
ii

•IJCIOKIOKIM
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Ji* 
aokivs rųšies

Teisingiausia ir Geriausia

APTIEKA
Sutaisom Receptus su 

Ižiausia atyda, nežiūrint ar
Uetuvos atvežti ar amerikoniški 
gyduolių galite gauti, kokias tik 

jasaulije vartoja, taipgi visados 
andasi lietuvis aptiekorius.

LDVARD DALY, savininkai 
Broadw?y S Bustos,

Galite reikalaut ir per laiškus, 
mes per ekspresą gyduoles at-

I

icr-r*

DVOKU PASIŪT MUMS

/

i

■ "KELEIVIS” SO. BOSTON. MASS.

GERUS VYRAMS SIU
TUS IR OVERKOTUS 
PIGIAUSIAI IR GERAI

Taipjp iAvnlom ir išpmainaui vi
sokias Vyrų ir Moterų drapana*.

Tikras Jusu brolis lietuvi*

ir 20 AMES ST., 
MONTELLO. MASS.

Musų firma randasi ir Califomijo) 
todėl mes greičiau pagauuam riao 
kias naujausias formas.

JEIGU NORITE TURĖTI 
GERUS RUBUS PIGIAI, 

TAD ATEIKIT PAS 
MUS.

Užtikrinai*, kad Jus aučėdysite 
pinigų ir turėsite GRAŽIUS RUBUS 
Mes imam materijų iš gerųjų fir 
mų ir primieruojam rūbų pagal žmo 
gų. todėl nesudarko žmogaus išvaiz
dos ir būna tvirtesni.

Btičlreckis
222 W BROAI>WAY
SO. BOSTON. MASS.

** ?1O13

NORI. K W MYLrTV 
MERGINA?

Jeigu nūn. t»»<J paRipi’*t

CRAST KENDŽ1U
ji niekad nepamirš jus, ne 

erdžių gardumas priverčia jt 
jt visur ir 

sada Lo^-neyp Creat Kerdžių 
eigų negali gaut kitur, tai pri 
ųsk mums dolerį, o gausi vi<- 

•ą svarą geriausių Amerikoj iš 
irbtų kerdžių

K. ŠIDLAUSKAS 
Geuerali'Vss agentu* Roctonv 

226 Broadway. 
ston. Minki.

I erdznj gardumas pr 
lĮI] is mylėt. Reikalauki 
| I ',<?ada Lovnevp Crest 

.................. “ - ■

i_ ‘

Lietuviai Kliaučiai

!
>5) Visokius Vyrams Drabužius 

Siuvame ant Užsakymo 
Išvalome, sutaisome ir išprosi- 

name senus.

» Vienintelė Kriaučių kompanija 
(«So. Bostone, kur visame duodi 

-ors ir gražų darbą už prieina-
)/ mą kainą.
jį ” .\<siit>i\-K PAS MUS SIUT.į 

O NEŠIOSI IR DŽIAUGSIES!
)) Todėl, kurie norit pasisiūdini 

įįį gerą siutą, išvalyt arba suprosk. 
kreipkitės pas mus.

I { SOUTH BOSTON CUSTOM 
TAILORING CO.

J 278 Broadway. So. Boston. T

Gra ž i a u šių Dainų ir Najausiu

Ei. Vyrai, Visi P**

YUDEIKO1
užlaiko gerą Restauraciją, vt- 

Alaus, Degtinė*. 
Vyno ir Cigarą.

Pirmiausia ir parankiausi* 
vieta lietuviam*.

304 Bioa-1 way ir 259 D Šlietis 
SO BOSTON, MASS.

Keliaujantis Kriaucius
Sžuvam visokius MOTERIŠKUS ir VYRIŠKUS RUBUS. Taip

gi parduodam cavvrus jardai* kitiems kostumeriškiems kriau- 
čiams arba šiaip vpatoms, kurie pareikalauja. Visokį tavoią per
kant pas mane galit gaut pigiau. Aš važinėju po Mass. ir Con. 
valstijų ir ant pareikalavimo pribunu visur.* • -

Reikale adresuokit taip:

P. bIM KOMIS,
7 Colutnbia st., Holyoke, Mass.

Siutus ir kitokius Rudus

Puikus pasiteisinimas.
Publik-škulėj mokytoja 

su panieka išmetinėjo vai
kui. sako:

”Kaip aš buvau tavo me- .._K
tų, tai aš netik Anglijos ka- savo, tai našlė nutarė pati pra- 
raliu vardus žinojau 
atminties, bet ir kitu Euro
pos karalysčių, o tu niekaip 
ne<mli pamint ir gana.

Vaikas:— Matai, 
jus b”vot mano metų,

DAUGIAU UŽSIMANĖ.
Jaunas, bailus vaikinas lankė

si pas tūlą našle, bet drąsos sto
kos dėlei jo reikalai neprogre-

Papuošta daugeliu spalvintų puikių paveikslų, 
223 piuslap. didžio, apie 150 įvairių eilių, tinkamų 

deklamuot ant viešų susirinkimų.
Knvgoįe trijų rūšių eilės: 

TAUTIŠKOS, ŠEIMYNIŠKOS IR
DARBININKIŠKOS.

Tai gražiausia ir turtingiausia eilių knyga lietu
vių kalboje. Kiekvienas turėtų papuošti savo 
knygyną minėta knyga. Kaina tik 75 centai, 

y,* Ta pati knyga drūtais audimo apdarais — $1.00. 
|{ SIELOS BALSAI 
j-: i. ==

ant dėti. Atėjus jam viena vakarą, 
ji parodė i rožę, kurią jis tupėjo 
įsikišęs atlagan ir lipšniu balsu 
tarė:

— Aš duosiu tamstai bučkį
Matai, kaip už fiite ^lę.

x • Vaikinas iš pradžios svyravo, 
rTr, j S bet mainas ivvko. Jisai parau-Antrhioi da tiek daug kara- do, kaip vėžyį Paskui 

Iių nebuvo. ug kepurės ir nieko nesakyda-

PALINKSMINS JUSU LAISVAS NUO 
DARBO VALANDAS.

Kiekvienas nusipirkęs tą knygą pasidžiaugs. 
_ I "Monev Orderiu.” popie

rinius galima siųst tiesiog paprastam konverte, 
+ užrašius aiškiai adresus savo ir "Keleivio” ir 
JįSrir.pyt už 2c. ma^rkę.

A

L .....■ft Pinigus geriausiai sių<t 
įt rinitis t-" ‘‘‘*
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Iš kares lauko. PINIGIŠKOS SUNKENY
BĖS RUSIJOJ.

Kiekvieną kartą, kada ar
tinasi nuošimčių mokėjimo; 
diena milžiniškos rusų val-l 
džios skolų, ji siunčia savo!

AUSTRAI PASKANDINO
13 LAIVŲ.

Austrijos valdžia prane
ša, kad pereitoj sąvaitėj au
strų laivynas padarė už
puolimą ant sąjungininkų 
Adriatiko jūrėse ir Albani
jos pakraštyje paskandino 
13 laivų: 1 francuzų subma- 
riną, 6 tavorinius garlaivius 
ir 6 tokius pat juodkalnie- 
čių garlaivius. Visi tie lai
vai, sakoma, buvo prikrau
ti karės medegos, kurią jie 
norėjo iškrauti Albanijoj 
serbų armijai. Penkis tų 
laivų paleido jūrių dugnan 
Austrijos skraiduolis "No- 
vara" su keliais naikinto
jais San Giovani di Medą 
uoste, kuris guli Drino įlan
koj, Duraco šiaurėje. Iš tų 
laivų buvo iškraunama te
nai amunicija. Kuomet Au- Rusų finansų ministeris šį-1 
Strijos laivai bombardavo kart reikalauja ne tik ap-. 
juos nuo jūrių, 20 kanuolių mokėjimo nuošimčių, t:t'

Kun Mockaus prakalba 
maršrutas.

nuo sausžemio smarkiai 
šaudė Į austrus, bet nepa
taikė. Sąjungininkų kariš
ko laivyno čia nebuvo ir to
dėl bepigu austrams buvo 

'beginklius laivus paskan
dinti. Du italų garlaiviai 
likos paskandinti kelionėje 
iš Brindisi Į Duraco. Šitie 
taipgi plaukė su amunicija 
serbams. Nesenai telegra
mos sakė, kad keli pulkai 
italų išlipo Albanijoj su ka- 
nuolėmis ir skubinos ser
bams Į pagalbą. Taigi ma
noma, kad šitie Palai su ka- 
nuolėmis ir bus bombardavę 
austrų laivyną nuo Albani
jos pakraščio.

Oficijalis Vienos praneši
mas skamba taip:

” Austrijos skraiduolis 
’Novara’ su keliais naikin
tojais 5 gruodžio paskandi
no San Giovani di Medą 
uoste tris didelius ir du ma
žesniu garlaiviu, ir penkis 
didelius ir keliatą mažesnių 
buorinių laivų, kuomet iš jų 

'buvo * iškraunama karinė 
medega.

"Vienas garlaivis iš
sprogdintas. Musų laivy
nas buvo smarkiai bombar
duojamas nuo pakraščio iš 
apie 20 kanuolių, be pasek
mių. ”Musų kariški lai
vai sunaikino francuzų sub- 
mariną Trešnei,’ paėmė jo
jo kapitoną, antrajĮ oficie- 
rių ir 20 kareivių.

"Keliom dienom pirm to 
musų laivynas paskandino 
apginkluotą trimis kanuo- 
lėmis italų garlaivį ir moto
ru varomą buoriaivi. kurie- 
du vežė iš Bridisi i Duraco 
amuniciją. Garlaivio žmo
nės, kurie išsigelbėjo, buvo 
paifr nelaisvėn. Gi tris 
mof mio boto laivininkai 
bu\ paleisti savo valtise."

_______ _____________ __ j.  ___ j Mus prašo paskelbti kun. 
atstovus į Londoną, kad už-' Mockaus prakalbų maršru- 
imtų naują paskolą, grąsin- 
dama, kad karę užbaigianti, 
jeigu neišklausytų rusų fi
nansų ministerio reikalavi
mų. Jau birželio mėnesyje 
rusų finansų ministeris
Bark išvažiavo į Londoną____ y__________
užimti paskolą užmokėjimui moj sąvaitėj po naujų metų, 
nuošimčių valdžios skolos. Prie šito maršruto esą pri- 
Didžiausia dalis rusų vai- ■ sidėjusios jau 6 valstijos, 30 
džios paskolų yra užimta miestų ir busią surengta a- 
užsienyje. Kadangi dabartie 90 prakalbų.
nuošimčiai turi būti moka- j Kalbėtojo kelionę apmoka 
mi ne rubliais, bet frankais kiekviena valstija proporci- 
arba sterlingų svarais, o ru- jonališkai, t y. apmoka sa- 
bliai yra labai atpigę, jų iš- v0 valstijoj draugijos, ku- 
mainymas i frankus arba prakalbas; pra-
sterlmgv svarus padaro ru- kaibų gį rengimo lėšas pa
sams didelius nuostolius, bengia kiekviena draugija 

savo.
Štai tos valstijos, kurios 

dargi'kad anglai apriokė^ ^rsi^0jaPuried3t0pįf 
ir jų milžiniškus karės pne- ^„toriai rSršrutui
taisų užsakymus Amerikoj, 
ir nori dar gauti 2 milijar- ^5: .
du gyvais pinigais. Rusų! Ohio valstija 
valdžia dabar to griežtai tonus F. Grazinskas^ P. O.

tą rytinėse valstijose. Iki 
šiol kun. M. X. Mockus kal- 

I bėjo ir vis da tebekalba va
karų valstijose (Westuose).

Rytų valstijose maršru
tas prasidės nuo Daytono 
miesto, Ohio valstijoj, pir-

Kalbėtojo kelionę apmoka

reikalauja. Anglams kitaip ^ox Dayton, Ohio. 
neišeis, kaip išpildyti reika- IL Pennsylvania — < 
lavimus rusų valdžios, nėsa ^eJa£»_1343^Medley st., N. 
caro atstovas gręsia atskira v v
taika. Kaikurie mano, buk 
rusų valdžia ištikro tokiu 
budu tik jieškanti priekabės 
atskirai taikai.

neišeis, kaip išpildyti reika-

"Dab."

NETURI KUR DĖTI 
BELAISVIŲ.

Laidžiama Prūsuose
"Nauja Lietuviška Ceitun- 
ga” rašo, kad Vokietijos 
valdžia nebeturi jau kur dė
ti belaisvių, tiek daug jų esą 
suimta mūšiuose su rusais. 
Gumbinės viršininkas pa
skelbė, kad ūkininkams, ku
rie nori paimti tokių belai
svių prie laukų darbų, val
džia apsiima da ir primokė
ti už jų maitinimą. Tie ūki
ninkai, kurie apsiims užlai
kyti karės belaisvius iki 
ateinančio kovo mėnesio, 
gausią primokėt da už kiek
vieną po 1 markę 20 pfeni
gų i dieną kaipo atlyginimą 
už maistą.

Taigi Vokietijos ūkinin
kai gali ši to tik pasidžiaug
ti.

II. Pennsylvania — J. I.

Kosulis ir Užkimimas
paprastai apsireiškia šaltam orui užėjus ir nelengvai 

pagydomi. Jie reikalauja staigaus gydymo 
ir gerų gyduolių.

SEVERA’S
Balsam for Lungs

(Severos Balsamas Plaučiams)
gydo kosulius, prasišaldymus, užkimimus, bronchi- 
tį, kropus ir kokliušą nuo 35 metų. Yra tai gera 
ir švelni preparacija. Mes labai rekomenduo
jame vartojimui — jauniems ir seniems, vaikams 
ir suaugusiems. Kainos 25c. ir 50c.
“Aš turėjau baisų kosulį,’’ rašo Frank Vacha iš Eik 
Biver, Minn.. “tai aš gavau butelį &evera’s Balsam 
for Lungs ir pirm, negu suvartojau visą butelį, 
lis visai prapuolė. Aš esu 
čiuosi gana sveikas. ’ ’

Gok SmM prepandjis
nn (^ddflini*.

Nepriimk kitokiu- Jei Js*C ap- 
tiekiainka* ju neturi. Ui uisi- 

orderiuok tiesio; iš

W. F. SEVERĄ CO., -

krau
jau-

g a l ▼ o a 
_ skaudėji

mas. jakai; trukdėsi*:. gelta ir 
nerviškumas greitai pagydoma.

Severą’* Uv*r Pili*

fSeveras Pigulkos nuo kepeni; I 
Vartok pagal uurodymua. 25c.

Cedar Rapids, Iowa,

63 metę amžiaus ir

Užkietėjimas,

♦ 
♦ 
♦ 
♦

T7^
k’

VIENATINĖ LIETUVIŠKA

RUSAI NUŠOVĖ VOKIE
ČIŲ ORLAIVI.

Gru. ižio 8 iš Petrogrado 
pranešama, kad netoli Kre- 
vo, Nerio pietuose, rusai 
nušovė žemėn vokiečių or
laivį ir &uėmė jo valdytojus. 
Tas pats pranešimas sako, 
kad Bučačo šiaurvakariuo- 1 
se vokiečiai, po stipria sa
vo artilerijos priedanga, 
bandė eiti toliau į rytus, bet 
buvo nuvaryti atgal. "Ly
giai nepasekmingai pasibai
gė priešininko bandymai 
atakuoti musų kariumenę 
Zavlovežo ir Piškovcų kai
mų apielinkėj,” sako Peter
burgas. i

S. Pittsburgh, Pa.
III. Pennsylvania — J. 

Ramanauskas, 249 So. 4th 
st, Minersville, Pa.

IV. New Jersey — Ig. Be
eis, 221 Ferrv st, Newark, 
N. J.

V. New York — J. M. Bu- 
chinsky, 5 Murphy avė., 
Bimnghamton, N. Y.

VI. Connecticut — S. Sa- 
mušis, 10 So. Riverside str., 
Waterbury, Conn.

Massachusetts valstijoj 
sekretoriaus maršrutui 
tvarkyti da nėra.

Kun. Mockus apsiima agi
tuoti už šitas lietuvių orga
nizacijas: LSS., SLA. ir T. 
M.D. Bet jis agituoja už 
ias tiktai rengėjams to pra
šant
štai keliatas temų, kurio

mis kalba kun. M. X. 
Mockus.

1. Kodėl Rymo katalikai 
neakenčia socijalistų.

2. Kokiu budu socijalistai 
yra blogesni už velnią.

3. Ar geras Rymo katali
kas gali būti socijalistų.

4. Bedievių klaidos.
5. Kas tai yra bedievis.
6. Ar velnias yra bedievis, 

ar dievočius.
7. Tikėk, arba buk prakei

ktas.
8 Ar krikščionių Dievas 

sutvėrė ši pasauli.
9. Ar Dievas ir Velnias y- 

ra vienas ir tas pats.
10. Kur yra pragaras.
11. Ar popiežius ir jo ku

nigai tiki i Jėzų Kristų.
12. Ar žmogus gali išga

nyti savo dūšią.
13. Kodėl lietuviai tiki i 

žydų tautišką Dievą.
14. Ar Dievas sutvėrė 

žmogų, ar žmogus Dievą.
15. Ar tikintieji žmonės

NUSTATĖ DARŽOVĖMS 
KAINAS.

Berlyne paskelbta val
džios nustatytos daržovėms 
kainos, augščiau kurių nie
kas negali imti. Už 50 kilo
gramų JUO svarų) papraš

ytų šviežių kopūstų augščiau- 
\ ia kaina yra 62 centai; rau- 
J onųjų kopūstų, $1.12; rau- 
\ ’ntų kopūstų, $2.50; buro- 
k ir morkų, $1.25; svogū
nų, $1.50.

Atsišaukimas į gimines ir draugus.
Aš Vladislovas Križevi- 

žius paeinąs iš Kontaučių 
'j’ran.. Telšių nav. atvykau 

i Suvienytas Valstijas 1912 
metais, apsigyvenau Rum- 
ford Falls, Me. Netrukus 
atvyko iš Lietuvos ir mano 
žmona, bet netrukus jinai 
pametė mane, išeikvojus 
mano sutaupytus centus. Iš
važiavau Chicagon. bet ten 
negalėdamas gauti darbo, 
išvažiavau Michigan valsti- 
jon, kur gavau darbą. 1914 
metais, 17 d. spalio karas 
sulaužė man abi kojas. Vie
na apgijo, kita dar ir dabar 

I tebegvdoma. 
pinigu, bet tie senai išsibai
už sunaikintą sveikatą iš Stebuklai Dievo su- 
komanijos atlyginimo, bet i naus- ___ _
tam reikalingi pinigai, o su ■ 
kapitalu ir teismuose kova 
nelengva.

Brangus broliai, draugai 
ir giminės! Mano visas 
ateities gyvenimas dabar 
priguli nuo jūsų geraširdy
stės. Jeigu jus pagelbėsite 
man išreikaiaut teisingai 
man prigulintį atlyginimą, 
tai mano rytojus bent kiek 
liks aprūpintas, bet jeigu 
ne — tai liūdniausias padė
jimas manęs laukia.

Mieli broliai, draugai ir 
giminės, neapleiskite manęs 
nelaimingo.

V. Krizevičius.
507 Park view, 

Racine, Wis.

22. Ar Dievas yra visur-e- 
santis.

23. Kuris yra senesnis, 
Dievas ar moteriškė.

24. Gelbėjimas žmonių nuo 
šėtono.

25. Šventi kunigijos išra
dimai.

26 Ar laisvamaniai yra 
pasekėjais Dievo, ar Velnio.

27. Popiežiaus neklaidin
gumas.

28. Nudavimas, tikėjimas 
ir pelnas.

29. Ar kunigai pildo Jė
zaus Mokslą.

30. Navatnybės Rymo ka
talikų tikėjime.

31 Kuris yra gudresnis. 
Dievas ar žmogus.

32. Ar Dievas yra vienas, 
ar jų yra daug.

33. Viskas apie dūšią.
34. Nudavimas švento ti

kėjimo.
35. Ar Dievas yra viską- 

žinantis.
36 Ko mes turime klausti 

kunigų.
37. Teisybės Dievo šven

tame rašte.
38. Galybė Dievo Tėvo.
39. Galybė Dievo Sunaus.
40. Ar Dievas gali būti 

žmogaus tėvu.
41. Ar Dievas gali išgany

ti žmoniją.
42. Kame yra žmonijos iš

ganymas.
43. Kuris yra žmogui 

draugiškesnis, Dievas ar 
Velnias.

44. Kas gali įneiti i dangų, 
o kas ne.

45. Ar nelaisvė yra Įsteig
ta Dievo, ar žmonių.

46. Ar tikybos mokslas y- 
ra rjievo Mokslas.

Taipgi kalba ir ant kito
kių temų, kliudančių ir ne
kliudančių tikėjimą. Kalba 
kiekvienai draugijai. Ren
gėjai gali pasiskirt sau to
kią temą, kokia jiems ge
riau patinka.

Visuotino maršruto ren
gimo raštininkas:

F. Gražinckas.

4

Turėjau kiek žjno j jie f-jįįi.
16. Stebuklai Dievo Tėvo, j

18. Nedorybė Dievo Tėvo.
19. Kuris yra gudresnis, 

i Dievas ar Velnias.
20. Kuris yra galingesnis, 

i Dievas, kunigas ar pinigas.
21. Ar Dievas yra visoga- 

j lis.
I

I Akušerka
s Pabaigusi kursą Wonans Medicai: 

College, Baltimore, Md.

Pasekmingai atlieka savo darbą 
prie gimdymo, taipgi suteikia vi- > 

i sokias rodąs ir pagelbą įvairiose ’ 
i moterų ligose. į
F. Str^ne L,,™/"- )
SO. BOSTON. MASS j
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Visuomeniška Teisingiausia Valgomą Daiktų

Lietuviu Ko-operacijos Krautuve

-pus---------

/

DRUTUS ČEVERYKUS
ir vyriškus aprėdalus, kaip tai:

i Skrybėlių, Marškinių. Kalnierių, 
Kaklaraiščių ir t. t.

jeigu taip, tai eik visuomet pas
C URBONĄ ir A. PILVINI 

Liet u visko n Krautuvėn, 
kur galėsit pasirinkti pagal savo 

norų.

C. Urbon ir A. Pilvinis,
233 Brvadaay, So. Boston, Maaa. 

Už visokius apgarsinimus, pirki
mus ir pardavimus, lygiai ir už pa- 
jieškojimus merginų ir t.t. nors ir 
"Keleivio” skaitytojai turi apmokėti.

Pirmu
Karta

Lietuvių
Kalboje

su Pa- j 
veikslais

I
Dabar ką tik išėjo iš po ipaado* 

Nauja Lietuviška 
BIBLIJA 

SATYROJE 
mitra Biblijos 55įx8 coliu*, turi 382 
puslapio* ir 379 paveikslėlio*. Labai 
įdomi ir naudinga kiekvienai ypatai. 
Žmogus skaitydama* ši* Biblija ir tė- 
mydama* j paveikslėlius, (kurie per
stata kas buvo pirm sutvėrimo svieto 
ir iki užgimimui Kristaus), užmirš vi
sus savo vargus ir džiaugsią jočiai to
ki* knisa įgijo, jam bus trumpi žie
mos vakarai.

KAINA TIK Sl.OO
Norinti gaut iž* Biblija, pinigus 

siuskit Ezpreso ar Pačto Money Orde
riu. arba registruotame laiške adresu: I

A. V. BAGDONAS 
4736 S. Wood St. CHICA60, ILL.

BOSTONE IR VISOJE MASS. VALSTIJOJE.
Gyduolių galite gaut kokios tik pasaulyj vartojamom, 

bet ypatingai geros sekančios gyduolės:
Nuo Reumatizmo $1.00. Nuo slinkimo plaukų ir pleiskanų 75c. 

Nuo kosulio, grippo ir slogos $1.00. Kraujo Valytojas $1.00.
Nuo saulės nudegimo 50c. Bobro lašai $1.00. Nuo suirimo Nervų $1.80. 

Vaikų ramintojas 25c. Pamoda plaukams 20 centų.
Nuo viduriavimo suaugusiems 50c. Nuo viduriavimo mažiems 25e. 

Gydanti mostis nuo pučkų 50c. Nuo prakaitavimo kojų 25c. 
Mostis ir skysčiai nuo niežų ir parkų $1.00 

Gyduolės dėl pataisymo apetito $1.00.
Gyduolės dėl suvalninimo vidurių 50 c. s

Gyduolės nuo kosulio ir sunkaus kvėpavimo $1.00.
Gyduolės nuo vištakių (corns) 15, 20 ir 25c. 
Pilės dėl Kepenų ir Inkstų 75 c.

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

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

Taipgi turiu visokių gyduolių vėliausio išradimo, nuo vuokžų 

paslaptingų ir kitokių ligų.

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

RECEPTUS SUTAISAU TEISINGAI,
nežiūrint, ar jie butų Amerikos ar Europos daktarų

Gyduolių galite reikalaut ir per laiškus, o mes pri
siusime jum ekspresu.

Visokiame reikale kreipkitės šituo adresu:

K
ČlhlAlICKAę 226 BR0ADWAY, I 
• OIULAUoIVVJ KAMPAS C STR. ] 

S0. BOSTON, MASS.

Telephone: Bade Bay 4200 
DAKTARAS

Fr. Matulaitis
GYDO VISOKIAS LIGAS. 

PRITAIKO AKINIUS.

i

P

i

Valandos:

Nuo 1 iki 3 dieną. 
Nuo 7 iki 9 vai. vakare.

419 BOYLSTON STR.
Saite 419, 420 ir 421,

Netoli didžiojo miesto knygyno, ’
BOSTON, MASS.

=•■=■= = ~asa55~~~?5SgS5555Sg»

50,000 
KNYGŲ
r

VISIŠKAI UZ 
DYKĄ

Kožnas vyras turi pareikalauti umu 
laiku vienų iš tų Stebuklingų Knygų. 
Vyrai, kurie mana alsivesti, vyrai li
goti, silpni, nerviški ir išnaikinti — 
vyrai negabi pri darbo ir ne galingi 
vauduetis priimnumo gamtos—Visi tie 
vyrai turi pareikalauti vienų iš tų 
didžios vertybes medikališkn knygų 
Knyga ta pasakys kaip vyrai naikin 
sava gyvastį, kaip jie igau-^ ligas ir 
kaip jiems gali būti sugrąžinta svei
kata, stipruma-- L. spėkas trumpu lai
ku ir «u .ražais kaštais. Jeigu nori 
vmn vyras tarp vyrų—stipras. resnas, 
energitiškM vyras, 
ta knyga parodys 
kelią.

Kelias į Sveikatą, 
Stiprumą ir Energiją.

I 
I

Kada persi§aMai
įtrink kaklą, krutinę ir apačias koją

D-ro Richter’to

PAIN-EXPELLER
Tuojau apsaugoja nuo ligų ir gydo

Tikras tiktai su pažymėta marke 

"IKARA” 

25c. ir oOc- buteiiuks* tisom aptieteaa aite 
stočiai nuo

P. AD. RICHTER & CO.
*-80 Washingtoa Straet, Jtow York. N. v

Dr. 8. G. WERNICK
LIETUVIUKAS DAKTARAS

Gydo visokias vyrų, moterų ir 

vaikų ligas; net ir chroniškas liga*

Priėmimo valandos: nuo 1 iki 4 

po pietų ir nuo 6 iki 9 vakare.

Telefonas. (H-<)

259 Hamver st, Bssteo, Mist.

M. Gaili van Co
Užlaikv geriau*i

Elią, Vyną, IikieriuB ir

Si. Botu

Ar Esi Kankinamas
Slilisų arba Užnnodijimu Kraujo, 

Triperiu, Pulavimų, Nusilpnėjimu Gy
vybės, Užkrečiamais Llgais, Lytiškai 
Šlapinamais Organais, Dusuliu. Negruo- 
mulavimu Viduriu, Prie tvarką. Slogo
mis, Hemoroidais, Reumatizmu, Pilvo, 
Jaknų, Pūsles ir Inkšto Ligomes'? •

* Ar tori skaudėjimus strėnose, sąna
riuose; galvos skaudėjimus; blogų a- 
petitą; surugusi pilvą; atsiraugėjimus; 
ar vemi; ar turi tulžies užpuolimus; 
apdengtą liežuvio; negerą kvapą: tam
sius ratus po akių; ar negali miegoti; 
ar turi negerus sapnus? Ar esi nusilp
nintas ir lengvai sujudintas; ner
viškas. baimingas ir aržus; pasargis ir 
visas sunykis iš ryta; nedrąsus ir ša
linis nuo draugystes; nuliudvs, priklos 
ir nusiminęs? Musų knyga už dykų 
pasaKys jums apie tuos daiktus aiškei 
ir lengvoj kalboi teip, jog galėsit* 
suprasti ji ir nandotis jos patarimų ir

pamokinimų. Ji yra krautovė žinios ir talpina tikrai tokius daiktus, katras kožnas 
vyras, jaunas ir senas, turtingas ir biednas, nevedęs ir vedęs, sergąs ir sveikas, turi 
žinoti. Atmink, jog ta knyga yra absoliutiškai už dyką, užmokant paštą. Ant koa- 
vertos niera paduotas medikališkas vardas. Nieks ne gali žinoti kas ten yra, tik jius. 
Paduok sava vardą, pavardę ir adresą aiškei, atkirpk ir siusk tą Už Dyką Kuponą.

285 Broadway, tarpe C ir D gatvių, So. Bostone.
Užlaikome geriausius ir šviežiausius viaoktM rąšies tarom, kaip tai: 

Mėsas, Daržoves, Kenų-Groeerio, Puodus, Stiklus, Dižes, Bliudus vainikus, 

didelius ir mažus Boilieriiu; žodžiu kas tik reikalinga prie gaapadinystės, 
visko galima gauti Kooperacijos krautuvėj už pigiausią prekę) Speeija- 

iiškas NUPIGINIMAS ANT TAVORŲ PRIEŠ KALtDAS. Dijelėa deva- 

nee^ tiems, katrie atsilaakys musą krautuvėn. TžmyHt

E Siusk Tą llž Dyką Knygos Kuponą Šiandien.
■ DR. J. R CSS E L PRICE CO., L. 202, 209 N. Fiftb At*.. Chieado.

Godotinasai:—A5 esu už.interesuotas jiisy Už Dyką Knygos Pasiulynlmul ir norėčiau 
gauti viena iš tų knygų, umu laiku.
Vardas ir pavarde................................

Adresas. .

Mieetas.. .. Ptejtaa__
*
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KAIP ITALAI LIPA PER KALNUS

Italija nuo Austrijos atskir i uolų kalnais, kurie vieto nis siekia 10,000 pėdų ir jų viršūnės visuomet apdcng O uz.piul dUol u.s.

Sa V
*.y#/wSsiŽ^Ę ¥■< ’■$

b l ■ ®E|: s

1^X7 iirw®^5S - z 't 07 J&JlAj
£x Uį■ 5?

Ir&įgįįį*t s ’ '< • '. \ • '■'■:

s> iihFfe?




