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600,000 teutonų, bulgarų ir turkų eina ant Solonikos; sąjungininkai turi tenai tik 200,000 kareivių, bet jų pozicija esanti 
tokia stipri, kad tris syk skaitlingesnių priešu jie visai nesibijo. Vokietijoj ir Rusijoj girdisi vis riaušių. Prusai neteko jau 
2,287,087 kareiviu. Anglijos nuostoliai siekia 528,227 kareiviu. Fordo partija grįžta jau namo, nepadariusi Europoj ‘stebuklo.’

RUSAI NUOSTOLIU 
VISAI NEPAISO i

Jei iš 100 kareivių 50 krin
ta, tai da nedidelė bėda.

”Dabartis” išspausdino 
ištrauką iš vieno rusų vy
riausybės paliepimo, duoto 
antrajai rusų armijai 26 
liepos, 1915 m. Ištrauka pa
imta iš tos paliepimo vie
tos, kur kalbama apie nuos
tolius. Štai kas tenai ra
šoma:

1. Nuostoliai ligi 50 iš 
šimto vadinasi normaliais' 
nuostoliais (vidutiniais). 
Dėlei dabartinio smarkaus 
šaudymo nuostoliai rimtoje 
kovoie negali būti maži.

2. Nuostoliai iki 75 iš šim
to jau galima pavadinti i 
sunkiais.

3. Jokie nuostoliai negali 
išteisinti apleidimo pozicijų. 
Kad ir kaž-kokie butų nuo
stoliai, negali gera kareivi- 
ja traukties atgal. Visados 
reikia turėti omenyje, kad- 
jei pačių nuostoliai dideli, 
tai priešų nuostoliai taipo- 
jau nemaži. Laimėjimas 
priguli ne nuo nuostolių, bet 
nuo kariumenės dvasios. 
Kas stipresnis dvasia, budu 
ir atkalumu, taipojau iš
tverme, tas ir apgali. Visi 
vadai privalo Įsikvėpti to
kios dvasios ir didžiausi 
nuostoliai neprivalo jų su
drebinti. Tokiuose atsitiki
muose vadas ypač turi pro
gos parodyti savo veiklu
mą ir tokiuo budu padrąsin
ti bailiuosius kareivius kib
ti iš naujo ir taipo dvasios 
apgalėjimu išplėšti priešui 
ginklų laimėjimą.

Pasirašo generolai: Smir
novas ir Kviecinskis.

Padavus šitą ištrauką 
"Dabartis” priduria: Pa
liepime matyti du dalyku. 
Kokie turėio būti rusų nuo
stoliai, jei 50 iš šimto vadi
nami normaliais. Ir kaip 
baisiai yra naikinusi vokie
čių ugnis rusų kariumenės 
kūną ir dvasią, jeigu jie ša
lia tokių Įsakymų tečiaus 
apleisdavo vieną vietą po 
kitos.

Kaip elgiasi vokiečiai 
Lietuvoje.

Mes tankiai paduodam 
žinių apie vokiečių valdžią 
Lietuvoj iš leidžiamo Tilžė
je laikraščio "Dabarties.” 
Sulyg "Dabarties” praneši
mų, vokiečių valdžia esanti 
gera ir rūpinasi Lietuvos 
žmonėmis, kiek tik ji gali. 
Bet štai ką rašo apie vokie» 
čių valdžią Lietuvoje rusų 
laikraštis "Novoje Vre
mia:”

Užėmus vokiečiams Su
valkų gubernijoj Prienus, 
tuojaus tenai Įsteigtas ma
gistratas, kurin inėjo lenkų 
bei lietuvių atstovai. Mies
to galva paskirtas vokietis 
Auerbach. Magistratas kar
tu su jo globoj esančia mili
cija veikė tris sąvaitės. 
Staiga miestas apšauktas 
po karės stoviu. Tuoj visi 
galinti dirbti gyventojai, 
tiek vyrai, tiek moteris ap
šaukti po karės priedermė- 
TRR Magistratas apturėjo 
paliepimą pristatyti tinka
mų i darbus žmonių sura- 
rašą. kuomi ir užbaigė savo 
tarnystą. Burmistras (mie
sto galva)Auerbach paskir
tas komendatnto Reinerio 
pagelbininku. o magistrato 
narius išsiuntė Marijampo
lėn, kur liepė jiems gyventi. 
Visa tai padaryta, kad pra
dėti darbus miesto apdruti- 

j nimui, ypač Nemuno pak
rantėje. Tie apdrutinimai 
daroma Nemuno pakrančių 

'nuo Prienų ‘ _ 
i kaimo. P 
i da geležinkeli 
.iki Veiverių stoties. Ko
mendanto Įsakymu Į tuos 
darbus pašaukia gyvento
jai. kurie surašė buvo pažy
mėti tinkamais. Čia buvo 
prisiųsti taipgi užstovai iš 
Įvairių miestų, laikomi Ko- 
eningsberge. Darbai 
bailiausiose sąlygose, 
mažiausią pasipriešinimą teikia, 
kaltininkai kuožiauriausiai 
baudžiami. ........... ..............................

Taip, penki žmonės buvo ne atkariauti ir paimti da 
sušaudyti vien tik už tai, Bulgarijos sostinę — Sofi- 
kad atsisakė dirbti šventėje, ją. 
Bažnyčia uždaryta ir pa-
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SUVAŽIAVO VISŲ ŠA
LIŲ SOCIJALISTAI.

Pereitoj seredoj Haagoje 
atsivėrė socijalistų suvažia
vimas, kuriame dalyvauja 
visų kariaujančių šalių 
draugai, išskyrus vieną tik 
Italiją. Suvažiavimo tiks
las — surasti būdas, kad 
kaip greičiau privertus sa
vo valdžias baigti karę.

SĄJUNGININKAI NETE
KO 734 LAIVŲ.

Iš Berlyno pranešama, 
kad nuo karės pradžios iki 
1 gruodžio šių metų sąjun
gininkai neteko išviso 734 
laivų. Submarinai paskan
dino 568, o minos — 93.
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Paveikslėlis parodo belgų dailės muzėjų Bruselyje ir buvusi Belgijos general
gubernatorių von Bissingą. Tai buvo toks žvėris, kad net vokiečių valdžia praša

lino jj nuo vietos.
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ŽMONĖS PLĖŠĖ KRAU- 
_ TUVES MASKVOJ.

Berlynas sakosi sužino
jęs, kad dabar Rusijoj ka
riškas teismas teisia daug 
žmonių už riaušes 1915 me
tais. Iš teismo posėdžių 
paaiškėję, kad Maskvoje 
?.000 žmonių užpuolė ir iš
plėšė krautuves su valgo- 
nais daigtais. Panašios 
riaušės buvo ir Kostromoj. 
Kaip teisme išsiaiškino, tai 
Kostromoj darbininkai bu
vo užpuolę ant kalėjimo ir 

^norėjo paliuosuot savo 
draugus, kuriuos policija 
buvo suėmus. Žmonės mė
tė Į policiją akmenais. Po
licija šaudė iš revolverių ir 
vieną darbininką užmušė, 
16 sužeidė.

Anglų nuostoliai 
Dardaneliuose 

labai dideli

LIETUVOJ VIS DA
MUŠASI.

Iš Petrogrado atėjo naujų 
žinių apie mušius Lietuvoje. 
Vidžių pietuose buvęs smar- Juan šikajus prašo sąjun-i 
kus susirėmimas rusų su 
vokiečiais. Petrogradas sa-! 
ko, kad susirėmimai pasi
baigė rusams ;__ ____
Beto da sakoma, kad rusų . - - ....
orlaiviai bombardavo vokie- \r buvęs republikos prezi- 
čių traukini einanti Į Šven- 
čionius.

I

RUSAI UŽPUOLĖ BUL-
- --------KYNUOSE KILO gariją.

REVOLIUCIJA. Pereitoj sąvaitėj paskly-

gininkų pagelbės.
Pereitam ”Keleivio’’

ant naudos. merv’je buvo rašyta, kad 
Kynuose atėjo monarchija

nu-

dentas Juan Šikajus apšau
kta karalium. Dabar gi 
ateina žinios, kad prieš 
naują monarchiją kilo jau 
revoliucija. Septynios pro- 

Ivincijos sukilo prieš monar- 
Romon dabar atvažiuoja chiją ir paskelbė, kad tik

SERBAI KALTINA SĄ
JUNGININKUS.

iki Balvežičių labai daug pabėgėlių iš Ser- jos atstovauja legališką Ky- 
Be to vokiečiai ve- bijos ir vis tai žmonės inte- nų valdžia.
* - nuo Prienų liįentiški: artistai,

ntinc K _ ___ ijai ir visokie valdininkai. 
Šiomis dienomis pribuvo ir 
pats Serbijos karalius. Nors 
jisai vos paeina, tečiaus no
ri vykti pas Italijos karalių 
karės laukan ir vardan sa
vo tautos podėkoti už tą 

eina užuojautą ir pagelbą, kokią 
.Už dabar Italija serbams su- 

Jisai pasakė, kad 
. su sąjungininkų pagelba 
serbai dar tikisi savo tėvy- tas.
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Visi serbai atvažiavę Ro- ■

Juan Šikajus 
rašyto- gi su savo šalininkais esą 

maištininkai. Prie šitų pro
vincijų prisidėjo ir esanti 
tenai kariumenė.

Juan šikajus kreipėsi Į 
francuzų valdžią prašyda
mas pagelbos. Tuo tarpu 
Amerikos kyniečiai renka 
aukas revoliucijai remti ir 
manoma, kad sugrįžusiam 
monarchijos siaubimui 
sprandas greit bus nusuk-

do gandas, kad rusų laivy
nas subombardavo prie 
Juodos juros Bulgarijos 
miestą Varną ir išsodino 50 
tūkstančių kareivių su ar- 
motomis, kurie tuojaus už
ėmė suardytą bulgarų tvir
tovę ir uostą. Oficijalės 
žinios iš Rusijos ir Bulgari
jos šitą paskalą betgi už
ginčija. Sulyg oficijalių ži

rnių, tiktai keli nedideli rusų 
minininkai buvo prisiartinę 
prie Bulgarijos pakraščio ir 
bombardavo bulgarų mini
ninką, kuris atsišaudyda
mas pasitraukė i uostą. Į ru
sų minininkus tuomet pra
dėjo šaudyt bulgarų pakra 
ščio batarėjos. Vengdami 
pavojaus, rusai atsitraukė.

Sofija sako, kad šitam 
užpuolime dalyvavo 4 rusų 
minininkai, Petrogradas gi 
sako, kad jų buvo tik du. 
Grįždami atgal, kaip Petro
gradas sako, jie paskandino 
du turkų žėgliniu laivu, ku
rie plaukė Į Konstancą ben
zino.

t

PASKANDINO JAPONŲ 
LAIVĄ.

Pereitoj sąvaitėj, 23 gruo
džio nakti, Viduržemės ju
roj kažinkeno submarinas 
paskandino milžinišką japo
nų garlaivi ”Jasaka Maru,” 
kuris plaukė su prekėmis iš 
Londono Japonijon. Ant 
laivo buvo taipgi 120 pasa- 
žierių ir 160 žmonių Įgulos. 
Torpeda buvo paleista be 
jokios pasargos ir i 14 mi- 
nutų "Jasaka Maru” nuėjo 
ant dugno. Žmonės tečiaus 
suspėjo išsigelbėt; juos su
rinko paskui francuzų ka
riškas laivas. ”Josaka Ma
ru” vežė §5,000,000 vertė- 
tavorų. Tai esąs didžiau
sias nuostolis prekėmis, ko
kis tik buvo šitoj karėj pir- 
klybai padarytas.

Kada nuo Dardanelių an
glai vienoj vietoj pasitrau
kė (kitoj vietoj jie tenai vis 
dar laikosi), tai pradėjo ai
škėti, kad jų nuostoliai te
nai buvo labai baisus. Su
lyg oficijalių Anglijos žinių, 
nuo pradžios Dardanelių 
kampanijos iki 11 gruodžio 
angali neteko tenai 112,921 
žmonių. Iš to skaičiaus 
1,609 oficierių ir 23,670 ka
reivių užmušta, o 2,969 ofi
cierių ir 72,222 kareivių su
žeista.

Pasitraukus anglams iš 
Suvlos Įlankos, turkai sako
si radę palikto daug maisto, 
1,000,000 maišų su smėliu, 
kelis tūkstančius šėtrų, 500 
antklodžių, 400 naščių, vie
ną armotą ir daug užkastų 
žemėn bombų.

Anglai buvo užėmę šitoj 
vietoj poziciją turkams iš 
šono. Nors jie negalėjo ei
ti pirmyn, tečiaus jie darė 
didelę kliūti turkams, kada 
tie norėdavo atakuoti fran- 
cuzus, kurie turi užėmę pa
ti Galipolio pussalio galą. 
Dabar gi anglams iš tenai 
pasitraukus, turkams iš šo
no pavojus jau negresia ir 
sakoma, kad dabar jie visu 
smarkumu eina ant francu
zų. Taigi reikia tikėtis, 
kad ir tie sąjungininkų ka
reiviai, kurie prie Darda
nelių da pasiliko neužilgo 
bus išvaryti.

maldas laikyti uždrausta. mon kaltina sąjungininkus ' 
kad neatitraukti _ žmonių už savo nelaimę. Jeigu są-1
nuo darbo. Kareivių užsi
puldinėjimai ant moterų ir 
merginų, tai paprasčiausi 
dalvkai. Vienas 18 metų 
vaikinas išdūrė kareiviui 
akis, atkeršvdamas už se- 
^prs vainiko nuplėšimą. 
Vaikina už tai sušaudė, jo 
seseri išgabeno.

PRUSAI NETEKO JAU 
2,287,083 KAREIVIŲ.

Paskelbtas Berlvne ka
rės nuostolių surašąs paro
do. kad Prusiios kariumenė 
neteko iau 2.287,083 karei
vių. Prie to da neDriskaity- 
*a Saksonijos, Bavarijos, 
Viurtembergijos ir Vokieti-, tinęs, kuri siautė serbų tar- mb’ą ir aDruoin 
jos laivyno nuostoliai. pe besitraukiant atgal. i reikalingais gink

jungininkai nebutu taip il
gai lauke, pakol Bulgarija 
prisirengė, tai Serbija ne
būtų šiandien taip sunai
kinta. Serbijos generalio 
štabo oficieriai sako, kad 
Serbija butų da išgelbėta, 
jeimu sąjungininkai butų 
prisiuntė serbams Į pagel- 
ba kokį korpusą kariume
nės nors ties Vamia, kur 

; Serbijos armija taip smar
kiai mušė daug skaitlinges- 
ni priešą. Tą Iiudiia tas fa- j 
ktas. kad ir traukdamiesi Iš Montrealo pranešama, 
atmal serbai Daėmė da 70 kad nuo karės pradžios iki 
tūkstančiu belaisviu, kurių 15 gruodžio Kanada pasta- 
nusė naskui išmirė nuo šil- tė iau 200.000 kareivių ar-— • . A * • ■ • • •m6 ią visais

MAKEDONIJA SVEIKU
NA ’PALIUOSUO- 

TOJĄ.
Žinios iš Berlyno sako, 

kad atvvkus Bulgarijos ka
raliui užkariauton Makedo
nijos dalin, žmonės ji svei- dabar bus svarbiausiu nuo-: sekė 
kino kaipo "paliuosuotoią.”, tikiu vieta, P 
Mat Makedoniią nori užim- pasitraukę i 
ti Italija, tai Berlynas pa- taisė tenai kariškiems < 
skelbdamas šitą žinią nori vo reikalams papėdę. Teu- 
pacauliui pasakyti, kad Ma- tonai susivieniję su turkais 1 J • • • Ti • •kedonijos 
nenori.

TEUTONAI SU TURKAIS 
IR BULGARAIS EINA 

ANT SALONIKOS.__
. Kaip rodos, tai Salonika

žmonės Italijos ir bulgarais dabar eina juos 
iš tenai išmušt. Vokiečiai 

---------  gabena tam tikslui sunkias 
KANADA PASTATE JAU Faįrx-..sak.°.K.^ 

200,000 KAREIVIŲ.

RIAUŠĖS DĖL PABRAN
GIMO ODESOJ.

Iš Odesos gautosios žinios 
skelbia, jog tenai pastaro
mis savaitėmis buvusios di
džiausios riaušės ir sukili
mai. Netoli Nikolajaus 
bulvaro bei Jekaterinskos 
buvę susidūrimų su polici
ja. Riaušėse dalyvavę ir 
iš karės pargrįžusių karei
vių; jie vedę demonstran
tus, šaukdami prieš karę. 
Naujam bazare buvę užpul
ta keletas sankrovų. Ilgo-_______ r_______ ___
kai laiko traukę, koliai gali-pamatė, kad ilgiau veržties 

per Dardanelius butų tuš
čias darbas

-_______

AUSTRIJA SU VOKIETI
JA NUTARĖ LENKI

JĄ PASIDALYTI.
Iš Amsterdamo praneša

ma, kad Austro-Vengrija ir 
Vokietija nutarė Lenkiją 
pasidalyti Vienos laikraš
čiuose, sakoma, paskelbta 
jau ir sutartis, katroj Len
kijos daliie turi veikti Aus
trijos valdžia.

BALKANŲ PERGALĖS 
PASEKMĖ.

Vokietijos spauda sako, 
kad pasitraukimas Anglijos 
nuo Dardanelių — tai pa
sekmė Įsteigimo tarp Tur
kijos ir Vokietijos susinešim 
mo, kitaip sakant: pasekmė 
teutonų pergalės Balkanuo- 

i se. Sutriuškinus teuto
nams Serbiją ir atidarius 
kelią iš Berlyno Į Konstan
tinopoli, turkų armijai duo
ta didelė parama ir Anglija

ma buvę viską nuraminti.

ALZACIJOJ VOKIE
ČIAMS PASISEKĖ.

Alzacijoj vokiečiams pasi- 
.. J. j atimti iš francuzų 

^Sąjungininkai, Weilerkopfo kalną, kurį 
iš Serbijos įsi- diena tam atgal francuzai 

> _sa- buvo iš jų atėmę. Francu
zai imdami tą kalną paėmė 
1,300 vokiečių nelaisvėn, o 
vokiečiai jį atsiimdami pa
ėmė 1,530 francuzų.

kad 600,000 vokiečių, turkų, 
austrų ir bulgarų tuojaus 
pradės užpuolimą. Anglai 
su francuzais turi Saloniko- 
ie vos tik 200,000 vyrų, bet 
jie suspėię savo poziciją 
taip sustiprinti, kad tikisi 
600,000 užpuolikų. atlaikyti.

KAIZERIS SUNKIAI 
SERGA.

Kaip privatinės telegra
mos skelbia, kaizerio liga 
ocanti daug sunkesnė, negu

42 SOCIJALISTAI REI
CHSTAGE PASIPRIE

ŠINO.
_______ ________ ?__Vėliausios žinios sako, 

iš pradžios buvo manvta. kad Vokietijos parliamente 
Jisai apsirgęs ta pačia liga, 42 sociialistu pasipriešino 
nuo kurios miręs jo tėvas, skirti karei daugiau pinigų.
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Peržvalga.
VILNIAUS SEIMAS IR 

KUNIGU VEIDMAI
NYSTĖ.

Šįmet sukako 10 metų. I 
kaip prieš kraujuotą caro 
valdžią buvo sukilę Rusijos 
žmonės. Revoliucijos ban
ga, kuri perėjo per visą Ru
siją, užliejo ir Lietuvą. Re
voliucijos judėjimui prasi
dėjus, Lietuvos žmonės su
šaukė Vilniuje seimą, kad 
bendrai apsvarsčius savo 
reikalus. Seimas Įvyko 4— 
5 gruodžio (sulyg naujo ka
lendoriaus). Seiman suva
žiavo apie 2,000 atstovų, tų 
tarpe daug ir kunigų. Sei
mo ūpas buvo tikrai revo- 
liucijinis. Kunigai taipgi 
pasirodė esą karšti revoliu- 
cijonieriai. Balsavo, kad 
griauti caro valdžią, nemo
kėti jai mokesčių, neleisti 
sūnų kariumenėn, naikinti 
caro monopolius ir t.t.

Kasgi čia atsitiko? Ne
jaugi Lietuvos prabaščiai 
ištikrujų buvo surevoliuci- 
jonėję?

Oi ne! Jie veidmainiavo. 
Šitą jų veidmainystę labai 
aiškiai parodo išleistas tuo
met Seinų vyskupijos val
dytojo aplinkraštis. Šitą 
aplinkraštį dabar išsispaus
dino "Socijal-demokrato" 
priedas. Jis šaukia kuni
gus niekinti ''platinamą 
tarp žmonių klaidingą ir 
Bažnyčios uždraustą atneš
tą iš užsienio priešingą mo
kslą." Turbut nereikia jau 
nė aiškinti, kad tuo "klai
dingu ir bažnyčios uždraus
tu mokslu” Seinų vyskupas 
vadina socijalizmą ir nepa
klusnumą valdžiai. Jisai 
aiškina, kad to mokslo skel
bėjai, tai —

''pragaro pasiuntiniai. Jų 
mokslą skaitote įvairiose 
knygutėse ir atsišaukimuose. 
Anot Evangelijos, jie čia atė
ję tiktai vogt, užmušt ir pra
žudyt’... Jie pripildyti viso
kios nedorybės, paleistuvavi
mo. godulio, piktadarybės, 
pilni pavydo, žmogžudybės. 
barnio, vyliaus, nelabumo; 
jie apkalbėjai. apšmČižėjai. 
Dievo neapkenčiami, padegė
jai. puikus, pasipūtę, pikty
bių išradėjai, nepaklusnus tė
vams. bepročiai, nenumaldo
mi. negailestingi.^

"Šitie melo mokintojai ir 
visokios tvarkos naikintojai 
sako jums, jog ■vyriausybė vi
sai esanti nereikalinga. Po 
vyriausybės vardu čionai rei
kia išmanyti netiktai viešpa
taujantį Ciecorių. bet ir visus 
tuos, kurie padeda jam val
dyti ir pildyti visuomenėje 
tvarką. Tuo tarpu tautų 
apaštalas aiškiai kalba: 'Vi
sokia dūšia tebūna pasidavusi 
aukštesnėms vyriausybėms, 
nes nėra vyresnybės, kaip tik
tai nuo Dievo, o kurios yra. 
Dievo yra pastatytos. Todėl 
kas priešinasi vyriausybei, 
priešinasi Dievo įstatymui...’

"Paminėtieji melagingi 
mokintojai kalbina jus nemo- 
kėt mokesčiu ir neleisti savo 
sūnų į kariumenę... Apsime
tę nekaltais avinėliais, šitie 
sėjikai pramanymų, priešin
gų Bažnyčios mokslui. įšne- 
ka jums, kad prilaikymui 
tarp žmonių blaivybės buk 
reikia išnaikinti valstybės įs
teigtosios degtinės sankrovos 
(monopoliai) arba pašaliečių 
alaus sankrovos, nes josios, 
anot jų, yra proga į nuodė
mę. vedą į girtuokliavimą... 
Neklausykite tokių mokinto
ju, jie meluoja jums apgau
dinėja jus ir veda jus į kūno 
ir dūšios prapultį...

"Šitie neva žmonių užta
rytojai. o ištikrujų visuome.- 
nės tvarkos ardytojai, kalbi
na darbininkus paliauti dir
bus dvaruose arba pas ūki
ninkus. kad darbdaviai butų 
priversti padidinti jums už
mokestį. Neklausykite kur
stytojų... Jus turite teisin
gai ir sąžiningai dirbti tą dar
bą, kurį esate apsiėmę. .Jums 
nevalia pavydėti turtin
giems.... Klausykite.... ponu 
pagal kūną su baime ir dre
bėjimu jusu širdies tikrybėje, 
kaip Kristaus...

"Jeigu Kristaus mokslo 
priešininkai ir melo\platinto- 
jai. apie kuriuos čia kalbame, i 
ateitų ir pas jus \ir imtų

įkalbinėti jums tai, kas ne
sutinka su bažnyčios mokslu 
arba dalintų jums knygutes, 
priešingas tikėjimui ir vals
tybei, netikėkite jiems, 
klausykite
jiems išeiti nuo jūsų nenu
baustiems...
vyriausybės rankas, nes ty
lėdami ir nieko neveikdami, 
tapsite dalininkais jų paklai
dų ir prasižengimų. Be to. 
pritardami šitiems melo mo
kintojas ir tiesos iškreipė- 
jams, užsitrauksite ant savęs 
Bažnyčios bausmę, vadina
mąją ekskomunika arba at
skyrimą iš tikinčiųjų visuo
menės ir užtai negausite per 
išpažintį išrišimo už nusidėji
mą.’’...
Šitas aplinkraštis buvo iš

leistas lygiai tuo laiku, ka
da Lietuvoje žmonės pra
dėjo kalbėti apie prašalini- 
mą rusų valdžios ir pasida
linimą ponų žemėmis. Ku
nigai skaitė jį bažnyčiose 
net po kelis kartus ir liepė 
žmonėms to klausyti. To
dėl aišku, kas tiems begė- 
džiams rūpėjo. O tečiaus 
kada žmonės, nepaisydami 
to juodašimtiško aplinkraš
čio. sušaukė Vilniuje seimą, 
tai ir kunigai tenai atvažia
vo ir kartu tenai su tais 
"pragaro pasiuntiniais" rė
kavo, kad reikia griauti ca
ro valdžią, ir garbino kovo
tojus už laisvę. Ar gali nie- 
kingesnė veidmainvstė bū
ti?

Y ilniaus seimas padarė 
šitokius nutarimus:

I. DABARTINIS PADĖJI
MAS RUSIJOJE IR 

LIETUVOJE.
"Pripažindami, jog dabar

tinė caro vyriausybė yra pik
čiausiu musų priešu; jog da
bar prieš tą vyriausybę pasi
kėlė visi rusų valstijos kraš
tai; jog geresnį gyvenimą 
galima Įgyti tik laimėjus ko
vą su senąją tvarka, susirin
kime dalyvavusieji lietuviai 
nutarė:

"šviestis, rištis ir stoti ko
von drauge su sukilusia vi
sų Rusijos tautų liaudimi.
II. LIETUVIŲ AUTONOMI

JA.
"Kadangi Lietuvos gyvento

jų reikalai pilnai gali būti už
ganėdinti tiktai prie tikros 
musų krašto autonomijos 
(savivaldos) ir kadangi no
rima. idant ir kitos Lietuvo
je gyvenančios tautos galė
tų pilna laisve naudotis, Lie
tuvių suvažiaivimas nuspren
dė:

"Reikalauti Lietuvai au
tonomijos su Seimu Vilniuje, 
išrinktu visuotinu, lygiu, tie
siu. ir slaptu balsavimu, ne
skiriant lyties, tautos ir tikė
jimo.

"Toji autonomiškoji Lie
tuva turi būti sudėta iš da
bartinės etnografiškosios Lie
tuvos, kaipo branduolio, ir tn 
pakraščiu, kurie dėlei ekono- i 
miškų, kultūriškų, tautiškų: 
arba kitų priežasčių traukia 
prie to branduolio, ir kurių 
gyventojai priklausyti prie jo 
panorės.

"Kadangi susirinkę Vilniu
je ant lietuvių suvažiavimo 
Suvalkų gubernijos lietuviai 
vienbalsiai pripažino reikalin
gu drauge su kitų gubernijų 
lietuviais kovoti už autono
miškąją Lietuvą, tai suva
žiavimas nutarė, kad Suval
kų gubernijos lietuviai turi 
būti priskirti prie autonomiš
kosios Lietuvos.

"Santikiai su kaimyniško
mis Rusijos šalimis turi būti 
paremti ant federacijos pa
matų.

III. KOKIU BUDU IŠKOVO
TI AUTONOMIJA.

"Kad įgyti autonomiją, 
pirmučiausiai reikalinga yra 
galutinai sugriauti dabar
tinę prispaudimo tvarką. 
Tam tikslui reikia vienyti vi
sas Lietuvos politiškųjų par
tijų ir pavienių ypatų pajie- 
gas. Susivienijus namieje, 
pridera mums jungtis su vi
somis Rusijos tautomis, ku
rios padeda griauti tą tvar
ką. o kol kas reikia: nemokė
ti jokių mokesčių, uždarinėti 
monopolius, neleisti vaikų i 
rusiškas pradedamąsias mo
kyklas, neti Kauno, Vilniaus, 
Gardino gubernijose į vals
čiaus teismus ir visas kitas 
dabartinės valdžios įstaigas, 
neleisti savo brolių į kariu
menę. reikalui prisiėjus strei
kuoti visiems darbo žmonėms 
miestuose ir sodžiuose.

ne-
jų. neduokite

Išduokite juos į

I

IV. VALSČIAI. MOKYKLOS 
IR BAŽNYČIOS.

"Visuose Lietuvos valsčiuo
se turi būti vartojama pri
gimta žmonių kalba, visus 
reikalus vedant.

"Kadangi dabartinė moky
kla yra tik ištautinimo ir iš
tvirkimo įrankiu, tai reikia 
visas mokyklas pavesrti gry
nai tautiškomis, kur mokslas 
butų išguldomas prigimta 
kalba ir kad patįs to krašto 
žmonės rinktų sau mokyto
jus.

"Kadangi X ilniaus vysku
pystėje lietuvių bažnyčiose 
yra vartojama pamaldose 
lenkiška kalba su politišku 
tikslu, tai lietuvių susirinki
mas nutarė vienbalsiai išreik
šti Vilniaus vyskupystėje 
gyvenantiems ir kovojan
tiems lietuviams geriausi lin
kėjimą pasisekimo kovoje su 
lenkomanų kunigija už tie
sas lietuviškosios kalbos Lie
tuvos bažnyčiose ir papeikti 
šiandieninės bažnyčios tvar
ką Vilniaus vyskupystėje.” 
Taigi matom, kad visi! 

Vilniaus Seimo nutarimai, 
jei bent patį paskutinį iš- 

Iskvrus, vra grvnai revoliu- 
cijinės dvasios. O tečiaus 
kunigai tįsi už juos balsavo. 
Seime balsavo už revoliuci
ją. o išėję iš seimo tie juod
varniai susirinko ir savo 
tarpe nutarė visomis spėko-; 
mis kovoti su socijaldemo- 

' kratais, visomis spėkomis ■ 
remti caro valdžią, nes jai 
sugriuvus turėsianti griūti. 
ir tamsi kunigų galybė.

Situs faktus lietuviai tu
rėtų gerai sau galvon įsidė-i 
ti, nes jie parodo, kuomi yra 
musų kunigija.

lį be šviesos krislo. Ir visa 
tai dedasi momente, kada 
lietuviai pradėjo susiprasti 
esą tauta.”
Toliaus autorius aiškina, 

kas skiria lietuvius nuo lat
vių ir lenkų, o tai daugiau
sia lietuvių kalba. Lietuvių 
būtyje jisai mato daug ne
suvaikomų slaptybių, tar
tum amžiai butų savo šešė
liais pridengę musų dabar
tį. Tasai misticizmas atsi
spindi ir lietuvių dailės tve- 
ryboje. Jis nurodo, kad 
ir —

"Choser savo Canterbu- 
rv’io pasakose įaudė dalelę 
lietuvių istorios į anglų lite
ratūrą. Jo ricieris kariavo 
Lietuvoj ir Prūsijoj (His 
knight fought in Lettowe and 
Pruce’). Ant nelaimės, tai 
reiškia, kad jisai buvo kry
žioku samdiniu. Tai buvo 
tais laikais, kada teutonų or- 
denas pasikėlė rytų kovose." 
Jisai pastebi, kad Ado

mas Mickevičius davė Lie
tuvai lenkų literatūroj to
kią vietą, kokią Bums ir 
Scott davė Škotijai anglų li
teratūroj. Jisai taipgi ži
no. kad nuo Rusijos revoliu
cijos lietuvių susipratimas 
žymiai pakilo: pradėta stei
gti mokyklas, tverti litera
tūra ir t.t.

"Laisvė” nuo savęs pridu
ria:

"Gaila tik. kad straipsny 
pripasakota daug nonsensų 
apie vokiečius ir sujungta 
Lietuvos paliuosavimo reika
las su talkininkų laimėjimu. 
Kalbėdamas apie lietuvių gy
venimo ir budo ypatybes, p. 
H. Williams žiurėjo į viską 
per romantiškus akinius, ži
noma, tas poetiškas prasižen
gimas nepadarys mums daug 
bėdos."

’ Agitacijoj
už ”preparadness” (prisi-

NORĖJO UŽMUŠTI KUNJ vieno 100 bažnyčių 83 netu- "preparadness. ’
■ ri nė po 100 parapijonų. i už p* 
Vien tik 6 bažnyčios iš 100 rengimą karei) yra kaltina- 

jgali užlaikyti savo kunigus; 
likusios gi dalijasi kunigais, 
arba kelios susidėjusios už
laiko vieną kunigą. Iš far
merių nepriguli prie bažny
čios nė 40 nuošimčių. Va
dinas, daugiau 60 farmerių 
iš 100 bažnyčion jau nebe
eina. Didelė kunigų dalis 
uždirba tik tiek, kiek papra
stas darbininkas.

Taip pat esą ir kitose val
stijose, neišskiriant nė ai
riais apsėstos Massachu- 
setts, nors skaitlinės apie 
bažnyčios puolimą čia dar 
nesurinktos.

Tai taip yra pas kultu- 
ringus amerikiečius. O kaip 
yra pas lietuvius? 
mus bažnyčios auga kaip 
lepšės po šilto lietaus. Ku
nigai nusipenėję vos pane
ša savo lašinius, perka gas- 
padinėms namus, farmas, 
tūkstančius deda bankosna. 
Ir vis tai iš tų bėdinų musų 

i žmonelių, ką už $9 visą są- 
vaitę lieja fabrikoj prakai
tą. Kodėl taip yra? Atsa
kymas lengvas. Taip yra 
todėl, kad lietuviai da labai 
tamsus. Trečia jų dalis ir 
skaityt nemoka. šitokie Į 

i žmonės, tai geriausia mede- 
ga išnaudojimui.

Bet visuomet taip būti 
*s negalės. Lietuviai negalės 
in amžinai būti tamsus. O 

kaip tik musų žmonės apsi- 
švies, jie pamatys, kad baž
nyčia yra reikalinga tik 
kunigams, o ne jiems. Ir 
lietuviai apleis ją, taip kaip 
ją apleidžia dabar apsišvie
tę amerikiečiai. Pas ame
rikiečius bažnyčias remia 
da tik airiai, kurie atvažiuo
ja čionai taip-pat tamsus, 
kaip ir lietuviai.

MICKEVIČIŲ
Prie kokio baisaus žvėri

škumo prieina sukurstytas1 
miniose tikybinis fanatiz
mas, parodo telpanti šiame 

■ "Keleivio" numeryje kores
pondencija iš Scranton, Pa. 
Kaip musų ištikimas kores
pondentas praneša, važiuo
jant kunigui Mickevičiui 

i ant prakalbų, gauja girtų 
į vyčių, apsiginklavusių ak- 
menais ir bonkomis, užpuo
lė jį ir norėjo užmušti. Kada 
kunigas pasislėpė protesto- 
nų bažnyčion, įniršę fanati
kai pradėjo laužti bažnyčios 
duris ir daužyti langus. 
Jeigu nebūtų pribuvus po
licija, gal būt tie sužvėrėję 
žmonės kun. Mickevičių ir 
užmušę. Klausimas dabar 
čia kįla. užką? Juk už
puolikai buvo karšti katali
kai, vyčiai, o katalikui pa
kelti ranką prieš kunigą 
juk negali būt baisesnio 
prasižengimo. Iš kur galė
jo atsirasti pas tuos žmones 
tiek drąsos ir tiek neapy
kantos?

Atsakyti į šį klausimą vi
sai nesunku, jeigu mes atsi- 

; minsime, kaip kurstomi 
rieš kunigą Mickevičių žmo
nės per ''Draugą” ir visuose 
pamoksluose. Mat kun. Mi
ckevičius yra neprigulmin- 
gas kunigas. Jis yra toks 
pat katalikų kunigas, kaip 
ir iie visi; jis baigė tą patį 
mokslą, skelbia tą patį ti
kėjimą. tik nepriguli prie 
romiškojo kunigų trusto, 
duoda pigiau Šliubus. pi
giau krikštija ir tokiu budu 
gadina trusto kunigams bi
znį. Todėl šitie trustinin- 
kai visokiais budais jį nie
kina ir kaip įmanydami 
siundo prieš jį žmones. Net 
kunigu io nevadina, bet ”ne- 
zaležniku.” "bambiza” ir t. 
p. Skaitant "Draugą" ir 
kitus musų kunigų raštus 
gauni tokį įspūdį, kad kur. 
Mickevičius tai didžiausis 
nenaudėlis, didžiausis kata
likų skriaudikas, jų dusios 
neprietelius ir t.t. Ar gali
ma tad stebėries. kad tam
sus žmonės, šitokios neapy
kantos nuodais maitinami, 
nasirvžo tariamam savo 
''dūšios neprieteliui” pada< 
ryti galą?

Tas pasikėsinimas ant ne
apkenčiamo žmogaus gy
vasties — tai tiesioginė pa
sekmė musų dvasiškuos agi
tacijos.

Šitas užpuolimas ant kun. 
Mickevičiaus dar sykį 
mums parodė, kaip pavojin
gi yra tamsiems musų žmo
nėms leidžiami musų kvni-l 
gūžių raštai. Nes pasakv-l 
tat. argi butų tie žmonės ■ 
užpuolę kun. Mickevičiuj 
ieigu toksai "Draugas” ir 
kiti kunigų organai nebūtų 
nuolatos kurstė prieš jį ne
apykantos? Jie nebūtų net 
žinoie. kad Mickevičius yra 
neprigulmingas kunigas. 
Bet tokiais raštais ir pa
mokslais prikurstyti jie no
rėjo jį užmušti. Ir jeigu

Pas

mi šie Amerikos Socialistų 
Partijos veikėjai: Unter- 
niann, Russell, Boudin, Slo- 
bodin, Lunn, Hillųuith, Me- 
ver London ir Victor Ber- 
ger.
las išreiškia pageidavimą, 
kad Pildomas Komitetas iš
brauktų juos iš partijos.

Todėl Bostono loka-

GERAS SUMANYMAS.
Vienas musų draugas, P. 

A. Dėdynas, daro labai ge
rą sumanymą, arba, teisin
giau sakant, paraginimą, 
štai ką jis rašo:

''Gerbiamieji! Mes nuo
latos girdime, kad tenai, 
musų gimtiniame krašte, 
viešpatauja didžiausis var
gas ir skurdas, kad pasilikę 
musų broliai miršta badu. 
Kiekvieno musų priedermė 
turi būt stengties ,kad kaip- 
nors ir kiek nors tą baisų 
skurdą sumažint, kad pa
duoti nelaimingiems pagal
bos ranką.

"Tiesa, mes turim tris 
fondus; bet kiek mes Į tuos 
fondus sudėjome! Ar bus 
$60.000? (Kažin, ar bus 
$30,000? Red.) O tuo tarpu 
Amerikoj priskaitoma apie 
500,000 lietuvių. Jei kiek
vienas duotų badaujančiai 
Lietuvai tik po 25c. ir tai 
butų $125,000! Iš to jau 
matyt, kad didžiuma musų 
visai nėra aukavusi, kad 
Lietuvos vargų ji visai ne
atjaučia.

"Štai, dabar artinasi 
švenčių sezonas, siuntinėia- 
me vieni kitiems pasveiki
nimus, linkėjimus.. Neuž
mirškime ir badaujančių 
savo brolių. Siųsdami at
virutes bei laiškus neužmir
škime užlipyt ant jų išleis
tas fondų tam tikras štam
pas. Jų galima gauti pas 
kiekvieno fondo iždininką 
ir veik kiekvieno laikraščio 
redakcijoj. Jos parsiduoda 
po 5c., o tie 5c. eina sušelpi - 
mui nukentėjusių."

Tas buvo rašyta prieš Ka
lėdas bet tas nedaro jokio 
skirtumo: tos stampos ant 
laiškų ir atviručių tinka vi
suomet ir visuomet jas gali
ma lipyt. Drg. Dėdyno para
ginimas labai xvietoj. nes 
musų visuomenė apie tas 
štampas buvo jau pamiršus, 
o fondų komitetai kažin ko
dėl apie tai neprimena.

LONDONO DIENRAŠTIS 
RAŠO APIE LIE

TUVIUS.
"Laisvė” gavo iš savo ko

respondento Londone iš
karpą iš "Daily Chronicle,” 
vieno didžiausių ir įtekmin- 
giausių Londono dienraščių, 
kur žymus publicistas. Ha- 
rold Williams, rašo apie lie
tuvių nelaimę. Jisai vadi
na lietuvius "tauta be na
mo." nes apie 700.000 lietu
vių užeinant vokiečiams pa
bėgo iš savo šalies ir dabar 
klaidžioja 
"Laisvė” 
straipsnio šitokių ištraukų: 

"Iš trijų milijonų Rusijos 
lietuviu. 700,000 bėgo nuo 
vokiečių. Likę be namų ir 
veik be skatiko jie traukia 
rytų link, atsidėdami ant 
Dievo ir žmogaus malonės 
Viename tik Petrograde da
bar yra 30.000 lietuvių pabė
gėliu. Vaikai pajieško laik
raščiuose savo tėvų, tėvai sa
vo vaiku. Lietuvos atstovai 
— deputatai (Durnos.—Rd.). 
rašytojai, artistai ir mokyto
jai organizuoja pagelbos ko
mitetus, pabėgėlių ir maitini
mo stacijas, jieško darbo ir 
pastogės.”
Straipsnio autorius esąs 

baisus vokiečių priešas ir ‘Keleivis” nori bauginti Me
lisai tikįs, kad vokiečiai bus 
iš Lietuvos išvaryti. Savo kad 
nuomonę jis pamatuoja tuo. paskelbimą 
kad— 1F -

"Militariškas užkariavimas 
dar nereiškia galutino užka
riavimo. Ir mes gyvenam, 
mes dirbam, nes žinom, kad 
našta galu-gale nukris. Kas 
pralošta, dar bus atgauta. 
Ko dabar negalima atlikti, 
tas bus atlikta vėliau ir ge
riau. Iš šios dienos baisių 
kentėjimų Europa išsiners 
sveikesnė ir tyresnė gal ry
toj. gal sekančiais metais, gal 
už 50 metų. Taip mes tikim, 
taip mes turim tikėti, kitaip 
mums vietos pasaulv nebū
tų."
Ponas Williams pats pri

sipažįsta. sako "Laisvė,” 
kad anglai nepažįsta lietu
viu ir Lietuvos vargai Ang
lijai tai tik tylus vaitojimas 
didžiausiame tautų varge. 
Bet lietuviams ši karė tai 
didžiausis vargų vargas, tai 
iuodas debesys, užklojęs 
jiems dangų ir saulę. Sako:

"Raseiniai, Panevėžys, Uk
mergė, Oranai, Lyda yra tai _ __ __
tik paprasti vardai tolimam "Ka^-ko?’ Bet'kadangi’ii pa- 
musių lauke. Tuo tarpu dėl , - klaida
lietuvių tie vardai tun kar- .į, .jį*’ 
čia. sunkia, prislegiančią rei-. JOS klaidąip; 
kšmę. Jie primena baisu sai jau SUS 
ku)Vu ^viegimą, degančias gitas jo dūlėtas dar svkį pa- 
t™ “ pats protauti
griuvėsius ir mirtį — pašau- 'isai «enWra.B

i

po Maskoliją, 
paduoda iš jo

"KATALIKO” DVILEKIS.
Chicagoj eina toks laikra

štis. kuris vadinasi ''Katali
ku." Nors jisai priguli 
prie klerikalų, tečiaus savo 
nuomonės jisai neturi. To
dėl labai tankiai jisai išsi- 

I šoka, pripasakoja didelių 
nesąmonių.

Taip atsitiko ir dabar. 
"Keleivis" išspausdino Su
vienytų Valstijų įstatymą, 
kuris draudžia šios šalies 
gyventojams kišties į kitų 
valstybių politiką be savo 
valdžios leidimo. Amerikos 
lietuviai, daleiskime. gali 
rinkti aukas, gali šelpti sa
vo tėvynę, bet negali siųsti 
savo atstovų į kitų valsty
bių kongresus politikos rei
kalais. Galima ir tai pada
ryti, bet reikia gauti iš Su
vienytų Valstijų valdžios 
tam tikrą leidimą. Šitaip 
tas įstatymas yra supranta
mas. "Ateitis” tečiaus su
prato jį klaidingai ir jai pa

sirodė. kad tuo įstatymu

I

IŠTIKRUJŲ KEISTI 
ŽMONĖS.

"Laisvė” rašo:
"Kaip žinoma, daugelis 

lietuvių yra ištremta į Sibi
rą ir kitas giliosios Rusijos 
vietas. Jais rūpinosi vilnie
čių sutvertoji ‘Globa.’

"Bet klausimas ar daug rū
pinasi saviškiais patįs Prūsų į 
lietuviai, kurie jau spėjo at
sigauti nuo karės rykščių ir j 
kuriuos pusėtinai sušelpė jųl 
valdžia ?

” ’Nauja Lietuviška Cei- 
tunga’ renka aukas Prūsų 
lietuviams, ištremtiems į Si-1 
birą. bet aukos begalo skupiai 
plaukia. Kiekvienam nume
ry garsinama nedaugiau au
kų, kaip kokia 10—15 mar
kiu.

"Keista darosi atsiminus, 
jog tie patįs Prūsų lietuviai 
aukaudavo šimtais markių 
platinimui krikščionybės Af
rikoje ir Azijoje...

tuvius, todėl ii išsireiškė, 
"Keleivis’’ turėtų tą 

j atšaukti. Išsi
reiškimas. žinoma, nelogiš
kas, nes kaipgi "Keleivis” 
gali atšaukti kongreso įsta- 
mą. Atšaukti gi vien tik jo 
paskelbimą butų juokinga, 
nes įstatymas per tai juk 
nenupultų. Taigi "J 
ties" i“ 
galvotas ir mes jai tą klaidą 
nurodėm jau pereitam 
meryje.

Tečiaus Chicagos 
kui," kuris savo 

| visai neturi,
I "Ateitis” čia "Keleivį" taip 
i "sugėdino," jog tam jau ne- 
bus nė kur dėtis. Todėl ir

• "Ka-kti ■ užsinorėjo savo 
i dvilekį čionai įkišti. Ka
dangi jis pats nežinojo ką 
apie tai pasakyti, tai jis iš- 

' drožė "Keleiviui” pamosią 
"Ateities" žodžiais.

i Jeigi "Ateitis” ir gerai 
^butų ; į.sakius, tai visgi tas 
butų jos nuopelnas, bet ne

, . T. • | I ^7 J| UZ.IUU>11. 11 JvlKUi
.. . . Atei- nebutU pasislėpęs, jeigu jie
įssitarimas buvo neap-(but.u užmušė, kas tuomet; 
T o C' TV* WV 1 T" i - I «-» T s~4 9 e

■ turėtų uz tatai atsakyti?; 
nu_ Suprantama, kad patįs 

į žmogžudžiai. Valdžia su- 
”Ka- gaudytu piktadarius, sukiš- 

nuomonės tų kalėjiman ir gal būt, kad 
pasirodė, kad ne vieną da pakartu. 
"Keleivį" ‘ ---------

, tai "Ka-kas" 
pakartodamas vi- 

fasikompromitavo.

a.

įsi
vaizdinkite sau, kokiame 
tuomet padėjime atsidurtų 
jų šeimynos!... Ir vis tai bu-

I

"SOCIJALDEMOKRATO" 
PRIEDAS.

Gavome "Socijalidemok- 
rato” priedą No. 1. Yra tai 
4-rių puslapių laikraštis, 
"Keleivio” formato, be jokių 
apskelbimų. Jame yra ga
na įdomių dokumentų iš 
Lietuvos žmonių judėjimo 
istorijos. Prie svarbesnių
jų galima paskaityti Seinų 
vyskupijos valdytojo ap
linkraštis, kuris revoliucijos 
metu ragino žmones mušti 
socijalistus ir išdavinėti 
juos valdžiai, klausyti savo 
ponų, nestreikuoti ir nesi
priešinti caro valdžiai, nes 
toji valdžia yra nuo Die
vo. Įdomus taipgi Kriukių 
valsčiaus darbininkų reika
lavimai, kurių yra net 40.

Jei tu, darbininke—
Balsuoji už kapitalistų 

partijų kandidatus, tai at
mink, kad tu balsuoji už laz
dą, kuri ne šiądien, tai vė
liau turės sutrupėt ant ta
vo nugaros.

*

Balsuoji 
demokratų 
partijas, ir kuomet tau pri
sieis streikuoti už didesni 
kąsni juodos duonos, ir kuo
met streiko laike policisto 
skaudi buožė skils ant tavo 
galvos, tai nepyk, nekeik ir

♦♦

už republikonų, 
ar progresistų

tų dėlto, kad tie žmonės 
skaitė kunigų laikraščius, 
klausė neapykantą sėjančių 
pamokslų.

BAŽNYČIOS MIRŠTA.
Bostono ”Evening Trans- 

cripte” tilpo tokiu antgalviu 
straipsnis, kur skaitlinė
mis išparodyta, kaip miršta 
tarp amerikiečių bažnyčios. 
Surinkta šiomis dienomis 
Ohio valstijoj statistika pa
rodo, kad 1 iš 9 arba 19 iš 
90 bažnyčių toj valstijoj jau 
apleista — mirė. Iš kiek-

REIKALAUJA PAŠALI
NIMO VADOVŲ.

Bostono anglų socijalistų 
kuopa išnešė rezoliuciją, 
kurioj reikalaujama pašali
nimo iš Socialist Partv kai- 
kurių vadovų. Rezoliucija 
sako, kad partijos konstitu
cija išsireiškia griežtai prieš 
karę. Tuotarpu tūli parti
jos nariai, nepaisydami to 
viso, eina išvien su amuni
cijos fabrikantais ir patrio
tais, kartoja pakvaišus! jų 
džiugojizmo šauksmą —)

j o y x v y

neverk, bet apsigrįžęs pabu
čiuok "ponui" policistui Į 
ranką, nes tai vaisiai to kry
žiuko, kuri padėjai už kapi
talistų kandidatą laike rin
kimų.

Balsavai už kapitalistų 
partijų kandidatus, o dabar 
negali gaut darbo, pati ir 
vaikai basi, kenčia badą ir 
šalti, pinigų nėra, stubos sa
vininkas neina nuo durių 
kartodamas: "jei neužmo
kėsi. tai akies mirksnyj išsi- 
mufyk, nes pašaukęs polic- 

' maną visus tavo reksus per 
| langą ištrankysiu." — tai 
!buk ramus ir "džiaugtas ir 
lai tavo veidas nušvinta 
linksmumu, nes tavo bal
sas nenuėjo už nieką, ir vir
šininkai likosi išrinkti, ko- 

ikių tavo širdis pageidavo.
Lipčius.

i



Už pagarsinimus nei redakci
ja, nei administracija neatsako. 
Skaitytojai patįs turite save 
daboti ir jokiems daug žadan
tiems už maža pinigu apgarsini
mus netikėti ir pinigų nesiųsti 
nepersitikrinus jųjų žadamais 
daiktais. Dažniausia tokie skel
bimai esti tik pigi apgavystė ir 
iš negudrių žmonių pinigų vi
liojimas.

"Keleivio" Administracija.

Į prigulmingą prie Romos
Juodosios armijos, o kada
pabėgs su pinigais, tai ir ___ _
vėl galima bus išteisint, jog rodosi, kad čia lietuvių pri

CLEVELAND, OHIO. 
Su kailiu lupa vilnas.

Pagal įvairius spėjimus,

kauskas už kirtimi Dran- EAST ST. LOUIS, MO.IX C* UOAAO U6 2x11 V1II1C -*-'*'*** , UX1U1 MA* x’*\/»

giniui kirviu j galvA Netikėtinas kunigo pabėgi-

KORESPONDENCIJOS

no-

tai neprigulmingojo darbas.
Tai šitoks tikras musų 

čionykščių lietuvių gyveni
mo vaizdas.

Gvazdikas.

EAST ARLINGTON, VT. 
Apšvietos priešų begėdišku

mas.
Kaip visur, taip ir čionai 

eina pirmynžangos kova su 
reakcija, kitaip sakant švie
sos su tamsybe.

Ir šiaip Lietuvos Lavini
mosi Ratelis pradėjęs dar- 
buoties šviesos plėtojimui

GARY, IND. .
Vaizdelis čianykščių lietu

vių gyvenimo.
Kad ir kasžink-kaip 

rėtum, tai visgi teisybę sa
kant negalima ko-nors pa- 
girtinesnio nurodyti iš čia
nykščių lietuvių gyvenimo, tuoj sutiko tamsos apgynė- 
ne bent vyčių armija prade- jus, kurie visokiais budais į 
da krutėti, bet ir tai da rei- pradėjo apsunkinti šventą 
kalingas butų Kemėšis, kad darbą ir savo nekantos sei- 
sukėlus jų ūpą.

Girdėjau, kad gyvuoja 
socijalistų kuopa, bet jau 
antri metai kaip čia gyve
nu, tečiaus da negalėjau pa
tirti, kur jinai laiko savo 
susirinkimus ir ką veikia. 
Ar tik neprisieis jieškot jos 
per laikraščius? Toks so
cialistų miegojimas, turbut, 
negal būt pagirtinu. Štai 
ir aš pats norėčiau prigulė
ti prie kuopos, kad joje pa
sidarbavus, o vienok to sa
vo noro negaliu išpildyt ir 
pasilieku ”ne-socijalistas.” 
Dar būdamas Lietuvoje 
skaitydavau „Kovą” ir at
vykęs Amerikon maniau 
galėsiu greit stoti į draugu 
eiles, tečiaus pasirodo, kad 
musų draugai sudėję ran
kas miega nekaltųjų kūdi
kių miegu.

Yra čia ir kitų draugijų, 
kaip tai S.L.R.K., S.L.A. 
kuopos, Lietuvių komerciji- 
nis Republ. kliubas, Lietu
vos Brolių Mokslo Draugija 
— vis skambančiais ir daug 
reiškiančiais vardais, bet 
visos tos draugijos, kaip ir 
viršminėtoji socijalistų kuo
pa, miega. Ypač Lietuvos 
Brolių Mokslo Draugija pri
siėmusi taip prakilnų var
dą. o gal ir tam vardui at
sakančius uždavinius, vie
nok nieko panašaus nesima
to, kad jinai platintų moks
lą bei savo narius šviestų. 
Berods, ši draugija sutver
ta ant bepartyviškų pama
tų ir turto turi nemažai, 
reiškia, galėtų apšvietą pla
tinti, bet kas pasirodo! 
gi mokslo draugija, i 
sant savo konstituciios.

lėmis gesinti tą šviesos židi
nį. Žinoma, veltus tas pa
kvaišėlių darbas. Tik jų be-! 
gėdiškumas neturi rubežių. ■ 
Turbut kaipo katalikai nesi
gėdija niekšiškiausių ir pur- ’ 
viniausių šmeižtų, kad išar
džius Ratelį. Mat tasai ne
mokina peiliais kits kitą 
skersti, bonkomis galvas 
skaldyt, bačkutes garbint ir 
kitų tiems panašių katali
kiškų darbų, dėlto ir pikta 
tiems geriemsies katali
kams. Tik ar savo niekšiš
kais ir begėdiškais šmeiži
mais jie ką-nors kito atsieks 
Kaip tik tai, kad patįs užsi
rašys sau ant kaktos ”begė- 
džiai” ir savo purvais patįs 
susipurvįs?

Į Paprastus jų blevyzgo
jimus neverta nei domos at
kreipti, bet štai tie tamsos 
apgynėiai, kad kokią-nors 
dėme Rateliui primetus ap
kaltina ji, kad jis neleidęs 
čionai įkurti pavietinės mo
kyklos, užlįsdamas pavietui 
už akių. Na. puikus argu
mentas, tik tiek jis teisin
gas, kiek ir visi kiti jų ble
vyzgojimai. Mat parietąs 
rengės čia 1914 m. staty
ti mokvklą, tečiaus dėl žmo
nių mažumo negalėjo užte
ktinai surinkti lėšoms ir 

! mokvklos užlaikymui 
kesčių, tai 
nunuolė.
keliatas prakilnesnių ypatų, 
suprasdami mokyklos reika
lingumą 1915 m. įkūrė Lie
tuvių Lavinimosi Ratelį, 
kad mokinties šalies kalbos 

'! * O- ir kad pramokus bent kiek 
nepai- lietuvių rašybos. Na. o tie 

su- tamsos apuokai nesigėdija 
rengia balių parapijos nau- net tokias nesąmones skelb- 
dai! Vadinas tamsvbės ir 
prietarų palaikymui! Tur
but tai daro draugija, kad 
katalikai ją „kumeline” va- ------- —---------- x
dina užtai, kad nevaržo sa- galą, Ratelis 4 d. gruodžio 
žinės ir neverčia savo na
rius atlikinėti ausinę. Ka
dangi draugiją valdo smuk
lininkai, tai ir taikosi prie 
parapijonų, žinodami, kad 
tie geriausi smuklių svečiai.

Beie, buvo ir prakalbos. 
Kalbėtojas buvo pakviestas 
net iš lietuvių universiteto. 
Pradėjo kalbėti, bet štai ga
tvėj sugriauja benas ir pub
lika puolasi lauk. Prakal
bos užbaigtos, o kalbėtojui 
reikia užmokėti $7.50.

Tamsos stori ūkai apsiau
čia da mus. F 
dauguma bijosi į rankas pa- augti, 
imti. Rodos čia nesant baž- i 
nyčios tas neturėtų būti.

Smuklininaki agituoja už 
statymą bažnyčios. Mat 
bažnyčia su karčema, tai 
dvi artimos sesutės, viena 
kita palaiko. , j

Tūlas smuklihinkas jau 
buvo parsikvietęs į čia ku
nigą. davė jam kambarį, 
rakandus ir tūli sako, net 
dvi gaspadines. Kunigas  v.x*v.fex««
pradėjo kalėdoti nevos pa- merginu, galima butų 
rapijos naudai. Bet kasžin- A * " ’* ’ •
kur dingo, sykiu išsinešda
mas ir surinktus pinigus, 
palikdamas gaspadines ir 
rakandas. Katalikų kuni
gas iš Harbor, Ind., dabar kitur atvykusiam 
skelbia, kad tai buvo „neori- lengva gauti, 
gulmingas,” vadinas imkite Alfonsas Misevičia.

<

SCRANTON, PA. 
Rymo-katalikai norėjo už

mušti kun. Mickevičių.
Gruodžio 12 d. buvo Sim- 

son, Pa., miestelyje T.M.D. 
ir S.L.A. kuopų surengtos 
prakalbos. Kalbėtojum bu
vo pakviestas Scrantono 
lietuvių Apveizdos Dievo 
parapijos klebonas, kunigas 
Mickevičius. Iš Scrantono 
kun. Mickevičius nuvažiavo 
su keliais skrantoniečiais į 
prakalbas. Jiems išlipant 

1 iš gatvekario, Simsone, juos 
tuoj užpuolė gauja katalikų 
ir metėsi prie kun. Mickevi- 
čieus, laimė,kad šio turėta 
geros lazdos, tai narsunas 
vytis, pasveikintas jos smū
giu per nosį, krito ant že
mės, girtųjų gauja pama
čius parkritusį savo sėbrą 
ir palaikius jį už kun. M. 
puolėsi mušt čeverykų kur- 
komis, o tuo tarpu kunigui 
pasisekė pabėgti į protesto- 
nų bažnyčią. Galvažudžiai 
apsižiūrėję, kad žudo ne 
savo auką, puolėsi jieškot 
pasprukusio, apstojo bažny
čią. pradėjo daužyt bažny
čios langus ir laužti duris. 
Atakavo virš valandos lai
ko. kol pribuvo policija. 
Policija palydėjo kun. Mic
kevičių iki Scrantono. Bu
vo užpuolę ir gatvekari, bet 
bijodami policijos revolve
rių negalėjo aukos išplėšti. 
Razbaininkų gauja susidarė 
iš apie 200 asmenų. Prisi
dėjo ir airiai rymo-katali
kai.

Tie žmonės, kurie sykiu 
buvo važiavę su kun. Micke
vičium į prakalbas, taipgi 
likosi apmušti, bet krauge- 

■ riai troško tik gyvasties ku
nigo Mickevičiaus, todėl 

i šiems pastariemsiems pasi
sekė gyvastį išnešti.

Protestonų parapija, ku
rios bažnyčią tie Rymo-ka- 
talikai sunaikino, žada "po- 
gromščikus” patraukti at
sakomybėn. Tai vis „mei
lės artimo’’ mokytojų, Ro
mos juodosios armijos dar
bai. Tokie jų darbai prive
da prie to, kad joks dores
nis žmogus 
sau 
nūs

pragyveno pustrečių metų. 
Lai būna jam lengva sveti
ma žemelė. M. B.teismo nubaustas 20G dole

rių pabaudos ir tur apmo
kėti lėšas, išviso pasidaro 
350 dolerių. Kitų ražbai- 
ninkų teismas įvyks vėliaus. 
Skundžiami netik už muši
mą, bet ir už apiplėšimą.

Štai į ką pavirsta musij- 
I kiai katalikai ir „geri" tau
tiečiai, kurie iš galvos e;na 
kada išgirsta žodį socij'lis- 
tas. Tas pats.

j mas.
Nors daug kas musų gy- 

ivenime atsitinka, bet nieks 
taip lietuvių čia da nesuju
dino, kaip netikėtinas dva
siško vadovo išsikrausty
mas. Parapijonįs pasigenda 
daug ko, net apdraudą (in- 
surance) už altorių buk at
siėmęs. Tūli smuklininkai 
irgi guodžiasi, kad tėvelis 
pragaišo, neužmokėjęs už 
alų ir ”whiskę.” Iki šiol į 
čia buvo manoma, kad tasai 
dūšių ganytojas yra vienu 
prakilniausiųjų žmonių; y- 

. I pač rūpestingai „storojosi” 
Gruodžio 5 buvo Lietuvių didinti „parapijos” turtą... 

Socijalistų jisai nekeikdavo 
ir į politiškus klausimus 

i niekad nesikišdavo. Jis 
prisilaikydavo motto ”Safe- 

ity first” ir ”Watch your 
step.’’ Ir ištikrujų savo 
žingsnius jis dabojo ir din
gęs apsisaugojo nuo perse
kiotojų. *

Gruodžio 6 ir 7 dienomis 
čia laikė prakalbas kun. M. 
X. Mockus. Pirmą vakarą 
aiškino apie Jehovą, antrą 
— apie pragarą. Žmonių 
buvo pilna svetainė. Pirmu 
vakaru Jehovos garbintojai 
demonstratyviškai apleido 
svetainę. Bet tai buvo da
vatkos ir keliatas įkaušusių 
gerų katalikų. Geistina, 
kad tokių prakalbų daugiau 
čia butų, gal ir tiems tam
siems parapijonams akįs 
atsidarytų ir jie pamatytų 
kokį puikų biznį kunigija 
daro prisidengus save Die
vo maska.

Vietinė Švietimo Taryba 
su pagalba Y.M.C.A. sekre
toriaus, p. Irvin Raut’o ir 

. teismo raštininko Webb’o 
suorganizavo naktinius mo
kyklos kursus ir įkūrė lie
tuvių klesą. Lietuviams pa
tartina naudoties, ypač ku
rie manote palikti Amerikos 
piliečiais.

Trijų pėdų milžinas.

skaitoma į keturis ar penkis ' 
tūkstančius.

Prieš keliatą metų si lie
tuvių kolonija buvo mažės-’ 
nė veik per pusę, ir neturė
jo nė savo avinyčios. (A-1 
vįs vilnas duodavo nukirpti 
airiui) Bet vėlesniais lai
kais, parvažiavus iš mainų 
Juozui ir paėmus visą dar
bą į savo rankas — papūtė 
visai kitas vėjas. Griebėsi! 
gązdinti pekla, velniais, — 
keikti "bedievius,” socijalis
tus ir visus kitus, kurie tik 

: nepritarė jo purvinam dar- 
ibui. I devynis metus spėjo 
sumeškerioti $25,000, ir pa
rodo lyg pasityčiodamas iš 
tų, kurie jam veik per krau
ją juos sudėjo...

Mat pereitą pavasarį ke- 
lliatas parapijonų ir patsai 
i kirpikas, susitarę nupirko 
bažnyčiai statyt žemės už 

! $50.000: $25.000 pridėjo
(paskolino) kunigas. Rei
kia žinoti, kad čia pasirodė 
dar nevisi jo pinigai.

Ateinantį pavasarį ren
giami statyti naują avinvčią 
ir ji kainuosianti $150,000, 
tai pateai kirpikas ėjo per 
lietuviškas stubas, rinkda
mas pinigus. Išleido tam- 
tikrus plakatus, kuriuose 
rašoma kad kiekvienas

■ parapijonas būtinai turi 
duoti $25.00 
kuris neduos, mokės meti- 

;nės po $12.00. Užsimokėju- 
siem „ekstra.” metinė bus 
tik $6.00. O visai atsisa
kanti mokėti bus išmesti iš 
parapijos ir „reikale” ne-

■ prisišauks nieko iš bažnv- 
i čios ir mirdami negaus
"išrišimo,” o po mirties ne
regės Dievo veido...

Clevelandiečiai, ar 
ilgai jus busit avinais? 
ir dar mokėsit jus jam 
mėnuo po $75.00 ir pabu- 
čiuosit jam i juodą skverną, 
kad paima iš jūsų už šliubą 
$12.00: už mirimą $20.00: 
už krikštą $5.00 ir t.t.

Laikas susiprasti, laikas 
apsišviesti, laikas pažinti 
savo skriaudėjus.

S. šilkasparnis.

kad
būtinai
„ekstra.’’ O

ir 
mo- 

sumanvmas ir 
Tuomet lietuviu

!

ti. kad Ratelis užbėgo pavie
tui už akių!

Kad tokiems begėdiš
kiems šmeižtams padėjus

sušaukė viešą visuotiną su
sirinkimą, manvdamas, kad 
ateis ir tie šmeižikai ir pri- 
rodys savo apkaltinimų tei
singumą. Bet kur tau iš
lįs jie iš tamsos urvo. Niek
šas visuomet yra bailiu.

S. Pašulnietis.

t

BROOKLYN, N. V- 
Gimnastikos Kliubo pra

kalbos.

S. MANCHESTER, CONN.
Gruodžio 9 d. buvo pra

kalbos LSS. 214 kp., kurias 
surengė 1 rajonas. Kalbėjo 
P. Baltrėnas iš VVaterbury. 
Kalbėtojas nurodinėjo šio 
surėdymo netikumą ir aiš
kino kaip darbininkai gali 
pagerinti savo būvį. Kal
bėtojas savo užduotį atliko 
gerai. Prie kuopos prisira
šė 1 narys.

12 gruodžio buvo prakal
bos S.L.R.K.A. kuopos, kal
bėjo Krušinskas, S.L.R.K. 
pirmininkas, apie karę ir 
agitavo už SLRKA. Jo kal
ba publikai nepatiko, liudi
ja neramus užsilaikymas.

T.M.D. 103 kp. susirinki
me laikytam 12 d. gruodžio 
nariai gavo išleistą TMD. 
knygą "Širdis.”

Bedušis.

Gimnastikos Kliudo prakal
bos. Prakalbų tusias: gau
ti daugiau pinigu, kad įgi
jus savo namą. Kalbėjo J. 
Žaltys ir Liutkauskas. Abu
du kalbėtojai daugiausia a- 
gitavo už girmastikiečius ir 
begalo juos gyrė. Liutkau- 
kas, begirdamas gimnasti- 
kiečius, da»'ažiavo iki karės, 
caro, kaizerio ir darbininkų 
išnaudojimo. Kad jis jokios 
temos neturi kalbėdamas, 
tai mes visi žinom. Bet įdo
mu. kaip . is supranta darbi
ninkų išnaudojimą ir kovą 
su juo. Girdi, kad vargą 
prašalinus tai reikia įsis- 
steigti sau namą, daryti 
gimnastiką, lietuviškai kal
bėti, o tuomet bus viskas 

i „olrait.”
Toliau kalbėdamas pra

dėjo peikti angliškus šokius, 
lietuviškus- girti. Girdi, an
gliški šokiai "priveda net 
prie paleistuvystės. Ot, lie
tuviški, kaip va: "klumpa
kojis, „ „suktinis,” „noriu 
miego,’’ tai ir svetimtau
čiams patinka. Ypatingai 
puiku šokis „noriu miego” 
sakė jis. Sukdamiesi, girdi, 
net vyrai su vyrais susiima 
rankom, o merginos su mer
ginomis. Tai doras šokis.

Ir taip, per visą savo pra
kalbą, viską maišė kas tik 

’ jam ant liežuvio atėjo. Čia 
kalba apie Gim. Kliubo pra
eitį, tai klausyk—jau kalba 
apie kare. Viskas, kas tik 
ne lietuviška, tai negera. 
Nenraleido ir čia augusių, 
kad tie daugiausia angliš
kai kalba. O tuo tarpu ir 
pats maišo vis "iš angelsko

I

I

Kas mums rašoma.

dar
Ar 

kas

>#

I

Springfield, III.— • Musų 
vietos klebonas pasigyrė, 
kad surinko kalėdos 190 do
lerių. Geras biznis. Dar
bininkai sukrovė į sotaus 
ir be rūpesčių gyvenančio 
dykaduonio kišenius tiek 
savo skatiko. Bet paklaus
kite, kiek jie suaukavo su- 
šelpimui badaujančiųjų ir 
šąlančiųjų savo artimųjų 
Lietuvoje, arba kiek sumetė 
kovojantiems už savo gy
vasties palaikymą Chicagos 
bei Nashuos streikieriams? 
Ateis laikas ir jiems ba
dauti ir kovoti, kunigas 
juos prakeiks kaipo anar
chistus, kad nenori dirbti, 
bet streikuoja. Darbinin
kai įsitėmykite šį faktą.

Jaunas Vaikas.

MEST FRAKRORT, ILL. 
Į ką pavirtę tūli mūsiškiai 

katal’kai.
Tikiuosi, kad skaitytojai 

man atleis, kad viso to, ką 
čia noriu pabriežti neprane
šiau pirma. Mat laukiau 
teismo, kad visas atsitiki
mas galima butų tikriau ap
rašyti.

Einu nrie dalvko. Dėka- 
vonės dieną (Thanksgiving 
Day) keliatas čionvkščių

i

B. V.

WAUKEGAN, ILL. 
''Senbernių kliubas.”

Susitvėrė čia iš suaugu
sių vyrų savitarpinės pagel- 
bos kliubas po vardu 'Sen
bernių Kliubas.” Lapkričio 
21 d. š. m. turėjo savo pir
mą balių. Rengiamo ba
liaus tikslas buvo patiems 
dailiai pasilinksminti, ypač

Mest Frankfort, III.— 
Gruodžio 15 į 16 d. nakčia 
ant Main gatvės valkata su- 
dinamitavo lietuvio J. Vai
čiulio valgomųjų daiktų 
krautuvėje geležinę spintą, 
norėdamas pasipelnyti, bet 
rado paliktų bankoj tik 10 
dolerių.

Nesenai čia nežinia k 
šovė į lietuvį J. Gelčį j 
langą. Gelčis sėdėjo si 
namuose, kuomet šūvis pu 
lė per langą ir pataikė į 
tį. Gelčis pasveiks.

Piktadariai kaip viy 
taip ir antras kol kas : 
sekti. i

Tarnas K. Pa^-

TACOMA, VVASH.
Teatras; aktoriai pelnė

29 centus.
LSS. 237 kuopa buvo 

rengus teatrą ir balių. Vai-; 
dino „Bombą.” Išėjo neblo
gai. Beto da buvo dainų, 
deklamacijų ir Maikio su 
tėvu pasikalbėjimas. Tėvas’ 
atliko savo rolę gana gerai, 
bet Maikis nekaip. Jam rei
kėjo kalbėt pamokinančiai, 
o jis išdykavo, kabinėjosi 
prie tėvo, išrodė kaip be jo
kio išsilavinimo. Buvo ir 
dialogas „Oficieras ir karei
vis.” Atlikta gana gerai. 
Publika turėjo juokų ikva- Į 
Jių. Tik gaila, kad nedaug 
buvo žmonių. Mat skubinas 
bačkutes tuštint, nes po nau
jų metų to rudo skistimėlio 
čia jau nebus, o musų lietu
viai pripratę prie jo, kaip 
musės prie medaus.

Ant rytojaus buvo kuopos 
susirinkimas ir pasirodė, 
kad pelno vakaras davė tik 
$4.90. kuriuos besidalijant 
bemažko nesusipešta. Prie
žastis tame, kad kuopa ne
turėdama „Bombos” pasta
tymui užtektinai savo narių, 
•buvo priėmus 5 vyrukus pa
šalinius, kurie ir sukėlė 
triukšmą. Kuopos nariai 
norėio, kad likęs pelnas pa
siliktų kuonos ižde arba pa-

po

pa-

skaityt turės 
už pažeminimą pavadi- 
jį kataliku.

Eržvilkio Juozas.

TRENTON, N. J.
Girtuoklis be svaigalų, ka

talikai be kunigų, nega
li apsieiti.

Nežinia kodėl iš šio mies
to lietuvių gyvenimo niekad 
nesimato „Keleivyje” jokių 
pranešimų, turbut trento- 
niečiams lietuviams "Kelei
vis” da nepasiektinas. Iš- 

1 tikrųjų pažvelgus į čionvkš- 
; čius lietuvius, tai taip ir ga
lima manyti, jog "Keleivis” 
jiems da nepasiektinas. Gal
būt "Saulė” tai ir tinkama 
jiems "gazieta.”

Nuo senai jie perka baž
nyčią, ir ant galo nupirko, 
ir nutarė per Kalėdas leiri 
kirpikui apkirpti sau netik 
vilnas, bet ir ausis. Ima ku- 

jnigą kątik atvykusį iš Lie-i 
tuvos, nes be kunigo kaip 
girtuoklis be degtinės jie 
negali apsieiti. Vargšai.

Čook’as.

M orcester, Maęs 
40-ji kuopa 19 d. V 
turėjo savo koncertu. 
„Juokų vakarą.” Žmo. 
prisirinko apie 500 ir vx 
turėjo smagaus juoko— 

Į scenoje statomų monologų 
ir gabalėlių.

Aukų lėšoms padengti su
rinkta $7.00. Prie- kuopos 

! prisirašė du nauji nariai. 
Liet. Šelp. Fondo naudai at
viručių parduota už $1.20.

‘Geistina, kad tokių vakarė
lių daugiau butų.

Aimanuotjas.

musu sportų buvo išvažia- jaunuomenėj pažadint dva- 
I ve į Bentoną. į kokį tai ba
lių. Suprantama, visupir- 
miausiai aplankė ,.užeigą.” 
kur alkoholiumi atėmė sau 
protą. Likę bepročiais pra
dėm žvėriška darbą, tai yra 

i peštynes. Viens tų didvy- 
i rių net ir angelui-sargui rė- 
j žė per bumą, kada karžy
gius norėjo nuraminti. Tam 

; pribuvo daugiau 
policistu i nagelbą ir karžv- 
„— ----------- —---------- i,

OELM IN, IOVVA.
Susipratimas auga.

Nors čionai lietuvių gana 
mažas būrelis, bet malonu,Į tuojaus 
kad santaika tarp jų nepra-i Pakeistu i nageioą ir Karzv- 

. sčiausia, gal dėlto ir susi- kociolais taip sušveitė. 
Laikraščių pratimas pradeda smarkiai kad visus kruvinus nugabe- 

’ - j no belangėm I zsimokėię
Rugsėjo 3 dieną čia susi-1 nž nakvynę sugrįžta apdau- 

tvėrė Susivienijimo Lietu-I žvti namo.
vių Amerikoje 203 kuopa iš 
devynių narių ir pradeda 
stropiai darbuotis.

Laikraščių čionai pareina 
daugiausiai "Keleivio,” pas
kui "Laisvės.” „Naujienų” 
ir "Lietuvos.” o dabar ir 
„Tėvynė,” kaipo susivieniji
mo organas.

Jeigu čia daugiau butų

!

sčiausia, gal dėlto ir susi-

Gvduolių jieš
kot vėl bėga į smuklę ir ten 

, suorganizuota vyčių armiią 
i po vadovyste čia gerai žino
mų karvedžiu. Apsiginkla- 

į ve rankinėmis bombomis ir 
, „miserekordiiomis” (trum
pais durtuvais) uŽDUola J. 
Viltrakio namus, kur randa 
jan23^yąikina K. Drangini, 
pirmiausiai ’’ Y* . Bukauskas 

j šis- kerte kirviu vaikih§-.-<J^^ 
tas ir'kultūros bei dailės armija sušunka: užmvški- 
žvilgsniais veikti. Tik bė
da, kad merginoms čia nė
ra darbų.

Darbai eina neblogai.
darbas

šią. Jie nesigailėjo triūso 
nė iškaščių, by tik suteikus 
gražų visiems pasilinksmi
nimo vakarą. Todėl svetai
nė buvo išdekoruota kuo- 
puikiaisiai, ko niekad čia 
nebūdavo. Stalai svečiams 
buvo prirengti, taipgi man
dagus patarnavimas. Tvar
ka viešptayo. Šiame vaka
re dalyvavd daug inteligen
tijos, net ir svetimtaučių; 
buvo daktarų, apitiekorių, 
advokatų ir| t.t. Visi buvo 
vakaru užganėdinti ir en- 
tuziiazmas publikoj buvo 
didelis,

Pereito mėnesio 21 d. na
ktyje apie -10 vai. atsitiko

gulmingas,” vadinas imkite 
api0

Bridgeport, Conn.— Lap
kričio 27 d. S.L.A. vietinė 

! kuopa statė scenoje kome
diją „Šalaputris.” Lošė ga
na prastai, nors tūli akto
riai ir labai save augštai 

įstatė išmanyme. 4
Apart lošimo buvo ir kon

certas. Segevičienė su Se- 
į gevičiute griežė smuikomis. 
Šiodvi ir pagrąžino visą va
karą. ir publiką užganėdi-

I no.

SEATTLE, VVASH. 
Kuopa darbuojasi.

Lapkričio 20 d. atsibuvo 
LSS. 182 kuopos surengtas 

siųsti politiškiems kanki- balius. Kadangi pasilinks- 
niams, bet minėti vyrukai minimo vakaras buvo be 

gaisras J. Milaševičiaus ir.užsispyrė tuos pinigus pa- svaiginančių 
A. M. Menoįgyvenime. Gai-'sidalyt, sakydami: velyk 
sras sunaikino J. Milaševi- mes juos išmesim ant gat- 
čiaus spaustuvę, A. M. Me- vės, negu paliksim socijalis- 
no knygyiyi ir abiejų ra- tams arba siusime juos ko- 
kandus. T, tingi bendrovės kiems ten vagims. 
„VVaukegan ICigar Factorv” | Neistabu butų, kad taip 
cigarų dirbtuvę ir krautuvę kalbėtų visai bepročiai, bet 
^□pinkai tA buvo J. Milą- kada taip kalba laisvi vvru- 
šeričia. St. £?ambrauskas ir kai, tai labai liūdna. Na, 
J. Rainys. lai .’tstS.

T
v

gėrimų, tai 
žmonių susirinko mažai.

Kuopa rengiasi statyt 
scenoje 4 veiksmų dramą 
„Pirmi Žingsniai.” Vaka
ras rengiamas 21-mai dienai 
sausio. 1916, Finų salėje.

Spalio 21 d. čia pasimirė 
drgas Verbliugevičius, bu
vęs 182 kuopos narys. Dar-

Teatre buvęs.

atsiS. pridary- tano jiems apmokėta po 29 bavosi toj kuopoj nuo pat 
n-lės K. V. ir p-nios Viltra- ta daug, a^į™ malonės’;22 centus—pasipelnvkit, kad jos susitvėrimo. ką kuo-;
kienės pagelbai vaikinas iš- kadangi

me! užmuškime! Tik ačiū

<Atė.
Iš ne 5ė savo gyvastį iš patra- mažai, tik riist*r- Conn.

kėliu natm.kciu nagu. •
Gruodžio 9 atsibūvi gal- tolius.

važudžių teismas. V. Bu-

Žmonės tu: Anos Jučiu- 
>s ir Flori- 

,*ub„ Ra- 
’s. Turiu

pa jam atsimokėdama pa-i 
aukavo nors gyvų gėlių vai- 

____________ „ __________... nika naouošimui jo kano.
Kuris moka atsakančiai laialtį ir badą. I Velionis 1

naryi «ub- Amerikoje »Psived«s

1200 So. Srt’juėg pavo broliams, kurie 
------------ ^-msu liuosybės turi nu- 

R eik alingas fKyp«e ir Sibi rijos

Klaidos atitaisymas.
"Kel.” No. 49 korespon

dencijoj iš Herrin, 1’1., pa
sakyta. kad laike L. U. N. 
Kliubo baliaus „pirmą dova- 

u,u. H .lįimėi? Kaniauskienė,’
Daėio iš Kaunoitun butl serniauskienė. _ « • • _ • t

r>atis arba ir kad butų blaivas ir tral

¥

į P. T

*/
e
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Kaip Amerikos kapitalistai 
į.? apvagia visuomenę.
Kaip Amerikos kapitalistai 

apvagia visuomenę.
Dar 1870 metais, tai yra 

46 metai tam atgal, visuo
meniškos Suvienytų Valsti
jų žemės buvo 1,387.732,209 
akrai.

Buvo tai toks dailus plo
tas. kad jei dabarties visus 
Suvienytų Valst. gyvento
jus padalytume į šeimynas, 
skaitant po 4 ypatas, tai 
kiekvienai šeimynai išpultų 
po 56 akrus.

Dabargi valdžios ranko
se pasiliko vos tik 168 mili
jonai akrų taip vadinamų 
”surveyed’’ žemių, ant ku
rių da yra šiokia tokia prie
žiūra. ir apie 130 milijonų 
akrų tokių, kaip augštos 
uolos, neprieinamos balos 
arba didelių ežerų dugnai.

Didžiausius gi visuome-! 
nės žemės turtus stačiai j 
plėšikišku budu pasiglemžė 
kapitalistų bendrovės, to- ■ 
kios kaip geležinkelių kom
panijos, kasyklų kompani
jos. medžio trustas ir t.t.

Vien tik geležinkelio kom
panijos po 1870 metų gavo 
iš valdžios už dyką sekan
čius žemės plotus:

Union Pacific geležinke
liui 41.500.000 akrų: Atlan* 
tie and Pacific geležinke
liui 52.000.000 akrai: South- 
em Pacific geležinkeliui 
12.000.000 akrų, o kitos ma
žesnės kompanijos gavo 37,- 
000.000 akrų. Viso tie plė
šikai pasiglemžė tokiu bu
du 200.500.000 akrų visuo
menės žemės.

Tai yra plotas lygus Vo
kietijai ir Francuzijai, be 
kolonijų.

Geležinkelio kompanijos 
dabar kerta girias ir abiem 
geležinkelių pusėm parduo
da tas žemes visuomenei at
gal. imdamos nuo $5 iki $20 
už akrą.

Apskaitoma, kad tokių 
žemių kompanijos išparda- 

ė jau nemažiau, kaip už 
10.000. o už kita tiek turi 
pardavimui, 
ai vra didžiausia vagys- 
kokią tik pasaulis yra 
a matęs.
kaitytojas gal paklaus: 

urgi valdžia, kodėl ji 
plėšikų neareštuoja? 
/ji leidžia taip plėšti 
tuiones?
dytartinė valdžia ne- 
tvandaryt, nes ji yra 
aP^ugiau, kaip tų pa- 
J®ių komitetas. Nors 

honių rinkta, bet rinkta 
kapitalistiškų partijų.

-»jienrių Valstijų Kongre
se. kuris leidžia visus šalies 
įstatymus, nerasite nė vie
no darbininkų atstovo. Vi
si kapitalistai, milijonieriai, 
arba jų tarnai. Tik šįmet 
susipratę New Yorko dar
bininkai išrinko į kongresą 
vieną sociialistą. Bet ką- 
gi vienas balsas padarys. O 
iki šiol nebuvo nė vieno. 
Kapitalistų gi atstovai prieš 
savo luomo reikalus neis. 
Priešingai, jie daro viską, 
kad kuodaugiausia pada
rius savo luomui naudos. 
Todėl ir tos žemės buvo ati
duotos. arba, teisingiau sa
kant, pavogtos iš visuome- 

ės.
Dabar, kaip sakėm, iš tų 

1,387,732,209 akrų visuome
niškų žemių liko tik 168 mi
lijonai akrų, ir tai tokiose 
valstijose ir vietose, kur be 
priemoi iško laistymo nie
ką' neauga.

Kada anuomet valdžia 
dalijo kompanijoms visuo
menės žemes už dyką, tai 
kad žmonės tam nepasiprie
šintų. kapitalistų atstovai 
kongrese sugalvojo būdą, 
kaip tuos žmones apgauti. 
Jie padare įstatymą, kad 
už duotas eeležinkelių kom
unijoms žėmes, tos kompa-

vežioti Suvienytų Valstijų 
krasą. Bet vėliau kapitalis
tų kongresas tą įstatymą 
panaikino ir dabar geležin
kelio kompanijos lupa už 
k rasos vežiojimą keturis 
kartus brangiau, negu pri
vatinės kompanijos Euro
poje.

Bet ne vien tik geležinke
lių kompanijos su pagalba 
savo atstovų valdžioje taip 
apvogė Amerikos visuome
nę. Plieno trustas turi pa
siglemžęs visuomeniškos 
žemės tiek, kad vien tik ge
ležies rudos joje apskaito- 

į ma į 500,000,000* tonų. Skai
tant tik po $1 už toną ru- 

I dos, bus jau pavogta nuo 
(žmonių $500.000.000. Tai 
vien tik turtai, kurie randa
si po ta žeme. O kurgi pati 

i žemė?
Suvienytose Valstijose y- 

ra Morgano valdoma kom
panija. kuri panašiu budu 

, jau pasiglemžė didesnę 
: dalį visuomenei prigulinčių 
vandenpuolių. šita kompa
nija turi jau pasistačius 24 
fabrikas, kur puolančio 
vandens pajiega yra sunau
dojama elektrai darni, o už 
tą elektrą visuomenė pas
kui turi kompanijai bran
giai mokėti.

Anglies trustas yra įgi
jęs didžiausius žemės plo
tus su anglies nuogula po 
75c. už akrą, kas reiškia 
taip kaip ir uždyką. sulygi
nus tuos 75c. su tais pini
gais. už kokius parsiduoda 
išimta iš po vieno akro že
mės anglis. Akras visuo- 

; menės anglies parduota už 
75c., o visuomenė paskui 
turi tą anglį pirkti atgal ir 
mokėti po $6—-SS už toną.

Y'ra gi daug anglies ka
syklų. katros dabar priguli 

' geležinkelio kompanijoms, 
už kurias visuomenė nega- 

' vo nė vieno cento, nes, kaip 
jaugščiau sakėm, tie žemės 
plotai geležinkelio kompa- i 
n i joms buvo atiduoti dykai.

Medžio trustas turi už
griebęs didžiausius plotus 
Suvienytų Valstijų girių. 
\ ienas tik Wayerhauseris, 
kuris nesenai mirė, kirsda
mas tas girias pasidarė 
daugiau, kaip $200,000.000.

šiuomi laiku Morganas ir 
žydas Gugenheimas su tam; 
tyčia susitvėrusia kompani
ja stengiasi gauti dykai A- 
laskoj 100.000.000 akrų že- 

įmės, ant kurios stori dide
lės girios, o apačioje guli 
anglis, geležis, varis ir kito
kie mineralai. Už tą viską 
jie . 
savo naudai) 
Alaską iki 
geležinkelį.

Taip-pat 
bus žemės 

; privatiškų 
kas ačiū

apsiima (suprantama, 
nutiesti per 

Beringo užlajos

A v
f T

I

KELEIVIS
■s"

na pabrango iki 6 kap? Sa
kykite, kalti žydai, kad per 
paskutinį vokiečių užpuoli- 

\ mą rusų kareiviams ant ke- 
I tūrių žmonių tik vienas šau
tuvas tebuvo ir tas-pats be 
patronų. Ar žydai kalti, 
kad rusų kareivai į penkias 
dienas sykį tegavo paval
gyt? Dar gal žydai kalti, 
kad vokiečių kariumenėj 
kas vienai rotai 4 kulka- 
svaidžiai, o rusų dvi rotos 
vos teturi 3 kulkasvaidžius, 
o kiti nė tiek?... Kuršo gu
bernatorius, kuris užgynė 
iš Kuršo javus ir gyvulius 
vežti, o dabar lengvai atida
vė vokiečiams, — ar taipgi 
žydas? Ar Miasojiedov’as, 
Frideriks’as, Ivanov’as ir 
kiti, vokiečių valdžiai par
davę Rusijos tvirtovių pie
nus, žydai? Sakykite, ar 
jie žydai?... Jei jus, drau
gai, juos vadinate žydais, 
tai kaltininkų jieškokite ne 
krautuvėse, ne ant turgaus, 
bet žandarų, gubernatorių, 
ministerių ir caro rūmuose, 
nes jie sėdi rūmuose ir važi
nėja automobiliais, puikiai 
apsirėdę, su kardais prie šo
nų... Draugai! Laikas 
svarbus ir rimtai turime 
laikvties: rengiama žydų 
skerdynė, pradžia visų tau
tų plėšimo ir skerdynių. 
Visoms silpnesnėms tau
toms gresia pavojus. Mes 
atmename tas baisiąsias 
skerdynes, kurias caro bu
deliai surengė 10 metų at
gal Odesoj, Bielostoke, Ki- 
šiniove ir kitur. Tada, pra
dėję žydais, žudė visus ki
tataučius, plėšė jų turtus, 
kankino moteris ir kūdi
kius. Ir dabar jie nori tą- 
pat atkartoti.

Ne vien tik socialdemok
ratų. bet kiekvieno sąžinin
go. doro žmogaus prieder
mė rodyti žmonėms tikrus 
jos reikalų pardavėjus, — 
visus vagis ir žmogžudžius. 
Visi privalome rupinties, 
kad minia išėjus į gatvę, ne
daužytų menkų krautuvė
lių, neužkabinėtų nekaltų 
žmonių, nelietų nekaltų aša
rų ir kraujo, o kiltų prieš 
tikrąjį priešą — prieš pa
matus tos tvarkos, kuri 
skriaudžia lietuvius, lenkus, 
latvius. įgaunius, žydus ir 

valdžia be šnipų kitas Rusijos caro jungo 
. Prieš vi-

Ką dabar veikia Rusijoj 
socijaldemokratai.

Musų draugai Rusijoj ir 
šituo audros metu nepaliau- 
ia veikę. Ir dabar jie sto
vi ant sargybos visų tautų 
darbininkų v ienybės. Ru
si jo.:, Lenkijos, Lietuvos ir 
Lai v jos socijalistai visi ei
na iš -ien. Kuomet valdžia 

(stengiasi savo kaltes už ka
rės nepasisekimą suversti 
ant žydų, norėdama tokiu 
budu žnionių akįse likti ne
kalta, tai socijalistai ir ši
tas melagystes velka į aik
štę. štai .Latvijos socijalis
tų centro kleistas atsišau
kimas į žmones:

Draugai! Kuomet silpna, 
išbadėjusi Rusijos kariume
nė negalėjo atsiturėt prieš 
vokiečius, kuomet Lietuvoj 
ir Latvijoj daugybė sodžių 
ir miestų liko sugriauta, su-

lyje, o dabar sulyg savo plo
to Amerika turi kur-kas 
mažiau girių, negru 12 kar- 

* tų tirščiau apgyventa Vo
kietija, o tuo tarpu metinis 
medžių išeikvojimas jau 
trissyk viršija uaturalį gi
rių priaugimą.

Milžiniški plotai žemės su 
miškais, vandenais ir mine
ralais jau pateko į geležin
kelio kompanijų, plieno ka
ralių bei anglies baronų 
rankas.

šita organizuota piniguo- 
tų razbaininkų banda da
bar mindžioja žmonių teises 
po savo kojomis ir nieko ne
sibijo. nes teismai ir visa 
valdžia randasi jos rankose. 
Jos tarnai valdžioje sėdi ir 
daboja, kad agitatoriai ne
pradėtų organizuoti žmo
nių. kad darbinikai nepa
reikalautų daugiau algos, j 
Ir todėl beveik nėra dabar 
streiko, kur nebūtų kraujo 
praliejimo. Kur tik apvog- . _ . ____ ___
ti žmones pareikalauja sau deginta, tada valdonai pa- 
daugiau duonos, visur juos ----- 1—-•
šaudo. Tuo tarpu darbinin
kams nevalia ginklo nė į 
rankas paimti. Net susi
rinkti jiems nevalia, savo, 
reikalų nevalia apkalbėti.

Tai, kokia Amerikoj lais-į
vė ir kokia teisybė!

O kas žodį prieš tai pasa
ko. tas ne patriotas, tas ne- 
guodo ja žvaigždėtos vėlia
vos. Tokį tuoj keikia ku
nigija. tokį persekioja poli
cija. Toks paprastai yra ; 
vadinamas socijalistų, 'o 
tankiai ir anarchistu. Y- 
pač anarchistas yra baisus 
žmogus! Piniguoti Ameri
kos razbaininkai ir jų tvar- _ 
kos apgynėja dvasiškija už sudrumstam, vanceny len 
anarchistą nieko baisesnio I \ ' ", .
įsivaizdinti jau negali. To- ;eniŲ auksines ir sidabrines 
dėl kaip tik reikia koki zu'>te>„. .
darbininkų agitatorių pra
šalint, kapitalistų __N„_ 
veik visuomet įtaria jį anar
chistu esant, o jau su anar
chistu. suprantama, cere
monijų negalima daryt, nes 
tai labai pavojingas sutvė
rimas.

Bet toks dalykų stovis ne
galės ilgai tverti. Žmonės 
turės kada nors susiprasti, 
kad jų darbo vaisiai priguli 
jiems patiems. Gi žemė, 
kurią valdo geležinkeliai ir 
kasyklų trustai. yra gam
tos dovana ir turi prigulėti 
visuomenei. Taip mokina 
socijalistai ir kaip tik žmo
nės tą didelę teisybę su
pras, jie tą žemę iš plėšikų 
atims. Jie atims iš tų va
gių taipgi geležinkelius ir 
fabrikus, nes tas jų ranko
mis padaryta ir jiems turi j 
prigulėti.

Atimti riša tai nesunku/ 
Reikia tik išrinkti tokia i 
valdžią, kuri stotų už darbi-' 
ninkus.

f

juto liaudies piktumą, kuri 
grūmoja jų sėbrams. Da
bar jie tik dreba iš baimės 
prieš teisingą liaudies tei
smą ir stengiasi suverst sa
vo kaltę ant žydų tautos: ji 

. kalta esanti ir kad karė ne
siseka !

Rygoje ir kitu^ policijos 
agentai rengia žmogžudžių 
gaujas, kuriems paveda dvi- 
gubą patriotų darbą: api
plėšti krautuves ir šiaip 
žmonės, idant pripildytų 
viešosios ir slaptosios poli
cijos agentų ir sa-o kišenes 
ir kad kurstytų gyventojus 
prieš gyventojus, nes ”po- 
gromščikams” plėšikams 

ig-- 
iriau gaudyti iš liaudies ki-

- Žmonės gatvėje nutveria
valdžia vagĮ, 0 ’pogromščikai” pra

deda šaukti, buk tai žydas 
ir vokiečių 
įsiveržia į 
plėšia ją. 
skerdynių, 
valdžia i 
tautoms...

ir miestų svar- 
plotai perėjo į 

kompanijų ran- 
tiktai tam. kad. 

žmonės rinko į valdžią tų
kompanijų agentus, kurie 
paprastai vadinasi demok-: 
ratais arba republikonais. j 
Pavyzdžiui, netoli Newi 

į Yorko palei Hudsono upę 
;20 mylių ilgio žemės ruožas 
įvirto Ne\v York Centrai ge
ležinkelio kompanijos nuo
savybe, nors toji kompani
ja 
nė 
už 
jo.

Galima butų dar daug to
kių faktų nurodyt, bet ir iš 

i tų skaitytojas galės jau su- 
• prasti, kokią galybę turi 
Suvienytose Valstijose ka
pitalistai, kokie tai plėšrus 
ir blėdingi visuomenei žmo
nės.

Suvienytos Valstijos, gau
siausiai aprūpinta visokiais 
gamtos turtais šalis, šian
dien, galima sakyt, yra dau
giausia išnaikinta žeme.

Šimtas metų atgal čia bu- 
iij^s paskui turės uždyką vo didžiausios girios pašau-

neužmokėjo visuomenei 
vieno cento; ji net taksų 
tą žemę iki šiol nemokė-

Kares Audra.
Siaučia audros.
Dreba žemė,
Dangus dega.
.Judi skraido,
Žemė dreba,

Beldž perkūnas. 
Viską griauja, 
Vien-tik lieka...

O. tai broliai
Vienas kitą
Skerdžia, drasko!
Lyg nuo dalgės 

Jų lavonai, 
Gul’ ant žemės — 
Nieks nepaiso...
Rasos verkia...

Oi, gadynė!
Duok suprasti,
Tegul žino...

Ar skerdynė, 
Upės kraujo 
Ir dejonės 
T^eis suprasti. 
Katras kelias 
Ved’ prie laimės, 
Kame žmonės 
Broliai butu

* X-

į šnipas, potam 
krautuvę ir iš- 
Tokia pradžia 
kurias rengia 

nuskriaustosioms
Melagingais ra

štais ir kalbomis leidžia pa
skalas, buk žydai Šiaulius 
pardavę vokiečiams. Mes 
nors nebuvome Šiauliuose, 
vienok ir neabejojame, kad 
vokiečių 1 
apsieiti negalėjo, ir tarp jų slegiamas tautas. ____ _
galėjo būti koks-nors žydas, są tą tvarką, kurios valdo 
nes ir Rusijos slaptoji poli
cija tarp daugybės f 

.lietuvių, latvių, rusų laiko kartuvėms/kurie aukas al- 
|ir žydų, bet už tai negalima kaniems kareiviams pralei- 
kaltinti visa tauta, nes vi- do paleistuvystei, kurie ka
sos tautos turi savo tarpe ro laivus, šautuvus, kanuo- 
vagių, šnipų, žmogžudžių ir 
įvairių nedorėlių.

Pastaruoju laiku ”pog- 
romščikai” paleido paska
las, buk žydai vokiečiams 
davę žinių iš Revelio gat- rietą ant pirmos apušės ar- 
vės. Tik paskutinis 
manėlis gali tikėti tiems 
i '

Visokios Žinios. 1$ AMERIKOS.
ANGLIJA NETEKO JAU

528,227 KAREIVIŲ.
Anglijos premieras As- 

quith buvo paklaustas par- 
liamente, kiek išviso Angli
ja neteko jau kareivių per 
šitą karę. Asquith atsakė, 
kad iki 9 gruodžio Anglija 
neteko jau 528,227 vyrų. Ši
tie nuostoliai dalijami taip: 
prie Dardanelių užmušta, 
sužeista ir prapuolusių 144,- 
555; Francuzijoj ir Belgi
joj užmuštų, sužeistų ir 
prapuolusių 387,988; kitose 
vietose užmuštų, sužeistų ir 
prapuolusių 25,684.

Išviso gi:
Užmušta .......... 119,929
Sužeista 
Prapuolė 
Prapuolusius reikia skai

tyt paimtais nelaisvėn.

MINŲ KATASTROFA 
TIES DOVERIO 

MIESTU.
Jurininkai norvegų 

lairio "Edsiva,” kuris 
31 spalių dieną ties Dover 
išsprogdintas, sugrįžo į 
Bergen’o miestą. Jie štai 
ką pasakojo: „Nedėlios na-; 
ktį mes stovėjome drauge 
su dviem anglų prekybos 
laivais, 
valandoj šalia musų buvo, 
du laivu, vienas anglu tor- ^au gamintų, kitaip kapi- 
pedų laivas ir vienas pagel-1 Įįįmas turės pulti ir dar- 
bos skraiduolis. Staiga pa
sigirdo sprogimas, kurį, ro
dos, padarė mina. ’Edsiva’ 
po dešimts minutų nugrim
zdo, du anglų prekybos lai
vai nugrimzdo dar greičiau, 
o dviejų karo laivų kaip ne
buvę, nėsa juodu, rodosi bu
vo prikrauti amunicijos.Mes 
norvegai išsigelbėjome lai
veliais, du musų jurininkų 
likos sužeisti. Mes tvirti
name, kad keturiosdešimts 
anglų nuskendo, o apie šim
tas guli ligonbuty. Dover o' 
mieste spėja, kad tai bus pa- ■ 
dirbęs nardomasis vokiečių 
laivas, nėsa penki laivai sy
kiu nuskendo.”

VALDIŠKAS PRIPARO- 
DYMAS.

VVashington, D. C.— Me
tinis raportas išleistas gale 
1915 m. Suvienytų Ameri
kos Valstijų Vaikų Biuro 
priparodo, Kad vaikų mirti- 
numas yra nesulyginamai 
didesnis tuose namuose, kur 

Į motinos dirba fabrikuose. 
Iš 1,000 vaikų vidutiniškai 

' miršta 134 pas plieninės iš- 
dirbystės darbininkus, kur 

■ir motinos daugiausiai dir
ba fabrikuose, gi iš kalna
kasių darbininkų vaikų 
1,000 miršta tik 84. Tie fa- 

__ ktai priparodo, kad kur ma- 
338,759 žiau moterų dirba fabn- 
69 539. kuose, ten mažiau ir vaikų

miršta. Dideliuose mies
tuose, kur motinos dirba fa
brikuose ir tenai gyvena 
prastuose butuose mirštan
čių vaikų procentas yra pa
sibaisėtinas.

Tatai prirodo valdiškoji 
statistika, tečiaus valdžia 
nepasako, kad apsaugot kū
dikių gyvastį galima vien 
tik panaikinimu kapitaliz
mo tvarkos. Nepasako to, 
nes valdžia juk tą tvarką 
apgina net baisiausiomis 

Vakare "aštuntoj kanuolėmis, šaukdama tė- 
šalia musų buvo

gar- 
liko

vams, kad tų kanuolių dau-

bininkų išsiliuosavimas at
eiti.

DARBININKŲ APDRAU- 
I)OS KLAUSIMAS.

Washington, D. C.— A- 
merika darbininkų sveika
tos ir gyvasties apdraudos 
žvilgsniu stori užpakalyje 
daugelio Europos valstybių. 
Jeigu katrose valstijose yra 
įvesta darbininkų apdrau- 
da, tai tas įstatymas kapi
talistiškųjų atstovų yra 
taip sutaisytas, kad darbi
ninkas pašalpą susidėtų 
'pats iš savo algos, bet ne 
kad pašalpa butų mokama 
iš valstijinės kasos arba iš 
kompanijos. Dabar rengia
ma Suvienytų Valstijų kon- 
gresan įnešti bilių, reika
laujantį valstybinės darbi
ninkų sveikatos apdraudos. 
Tik ar apart kalbos, kas iš 
to bus, tai klausimas.

IŠPILDĖ 30,000,000 VER
TĖS KARIŠKĄ UŽSA

KYMĄ.
Philadelphia, Pa.— Mid- 

vale Co. korporacijos val
dyba gruodžio 27 d. paskel
bė, kad bendrovė išpildė 
kontraktą, padarytą su 
Francuzija delei pagamini
mo už 30 milijonų dolerių 
šovinių. Philadelphijos dar
bininkai visą tą medegą 
žmonėms žudyti pagamino, 
gavę šimtinę dalelę tos pi
nigų sumos, kokią gavo ben
drovė. Užsakymas atliktas 
ir žadama jį ateinančiais 
metais pristatyt Francuzi
jai. Kiek tas pristatymas 
da paims gyvasčių ir turto 
— tai da klausimas.

ANGLIJAI REIKIA 
3,500,000 KAREIVIŲ.

Anglijos valdžios atsto
vas buvo užklaustas parlia- 
mente, ar valdžia jau su
rinko tuos 3,000,000 karei
vių, kuriuos ji buvo įgalio
ta imti, ar ne. Valdžios at
stovas atsakė, kad valdžia 
šitos ”mieros” da neperžen
gė, bet šitiek da negali už
tekti. Jisai pasakė, kad 
Anglijai būtinai reikia 
3,500.000 kareivių šitai ka- 

I rei vesti. Dabar Anglija 
turinti užsienyje tik 1,250,- 
000 kareivių.

ŽYDAI SIUNČIA SA. 
VIEMS $500,000 PA

ŠALPOS.
Jungtinis žydų šelpimo 

____komitetas New 
Teguvuoja revo- Yorke nutarė išsiųsti tele-
------------------------ grafu $500,000 pašalpos nu- 

-------------__kentėjusiems Europoje žy- 
RUSAI SUMUŠĖ TUR-_ dams. Šita pusė milijono

dolerių paskirstyta šitaip:
Petrogradan . . $210,000 
Vokiet. Lenkijon 120,000 
Galicijon .......... 110,000
Palestinon .......... 55,000
Salonikon .......... 20,000 taip vadinamas Pittsburgh
Amerikos žydai nori su-;Bank for Savings. Buvo 

rinkti nukentėjusiems nuo tai senas ir didelis bankas,
karės savo tautiečiams 5 
milijonus dolerių.

nai ir tarnai liaudies pini- 
šnipų gus išeikvojo kalėjimams ir

’T,

les, kulkasvaidžius, tvirto
ves su visais pienais ir mi
lijonų žmonių gyvybe pa
skandino šampano stikle I 
Prieš visus tuos, kuriems

neiš- ba lempos stulpo! 
šalin caro valdžia!

I

į.**** vxxx^vx ViVlllO -------------- ---------------- ---------- ------.. . . Te- dUllgUl

melams, nes dar nėra buvę gyvuoja demokratiška res- draugijų 
prie Rygos taip arti voki e- oublika! m 
čiai, kad butų galėję susine
šti panašiais budais. Ir ko
kis kvailys signalizuos?;
•juk gražiai galėjo dviračiu 
nuvažiuoti arba,

liucija!

KUS PERSIJOJ.
Londone gauta žinių, kadnuvažiuoti aroa/ ir pesmas Londone gauta žinių, kad 

pranešti viską audžiu. Toks Persijoj, apie 80 mylių į 
pogromscikų pelas ir vi- pietvakarius nuo Teherano, 

sa. ką jie kalbaf apie žydų 
išdarinius,-

Draugai!
nie apie žydų mušimą.

aj api 
melas.
Kuomet girdi- miestą.

po smarkaus mūšio su tur
kais rusai paėmė Kūmo 

Turkų spėkos esą 
me apie žydų mušimą, pa- visiškai sunaikintos, 
galvokime: kuo. žydai kalti, i -----------
kad pati Rusijoj kariumenė SUNAIKINO KRUPPO 
sunajkino sodžius ir mies- GINKLŲ FABRIKĄ.

ii į Latvijoj ? ■ Kopenhagoj gauta žinia,
i kad rusų- kad Turkijoj, netoli Kon-1

SUBANKRUTIJO DIDE
LIS BANKAS.

Pittsburge subankrutijo

tus Lietuvoj 
Kuo kalti žydą 
latvių patriotai 
kais aukotą ka 
baką pozicijose' 
po 70 kap. už p i. 
kalti žydai, kad 
ninkai suleido i 
pripildytas^ • v>et 
vėliau-^ K/aidą, iat 
rei-’jos klaidąįpal Lad 

i susir‘\.,c
. Ici-įJ^y - --------

.<a baisu sai jau 
degančias gitas jo 
i icrMiatv- t- jjęg 

Ir nežutV/ir’mirt/— ‘pašau- visai *e 
Dėl godi 
Ir tamsum

S. š

turėjo 71,00 depozitorių, ku
rie yra sudėję jin $10,945,- 
713. Ar gaus tie žmonės 
nors po kelis centus už do
lerį, tai nežinia
NELAIMĖANT GELE

ŽINKELIO.
Netoli Scranton, Pa, su

sikūlė 24 Gruodžio pasažie- 
rinis traukinis. Du 
veidžiai likos užmušti 
žeisti.

SUKILĘ ANGLŲ KAREI
VIAI UŽMUŠĖ 6 OFI-

;u valdinin- stantinopolio, anglų oriai- v . . ;s
Airiams ta- vis metė į ginklų fabrik? . Y^cių spaudu tilpo iš 
pardavinėjo bombą, kuri pagĮfnue’eks- Atenų .žinia,, kad_ant In- 
dcelę? Kuo plioziją< kuri laikino vi
rusų valdi-. " ' ""
i’jrą smėlio

’ s, kurias
laukan ?

I caro
-- ius tuks-
.Npepojaus 

kun ve-
• Jlir rei- 

ir uostą 
lai kalti,

bros salos, netoli Dardane
lių, sukilo anglų kareiviai 
ir užmušė 5 ar 6 generalio 
štabo oficierius.

Nežudytu ^iete,iŲ ?«Pu.sty | rodė, i>ez.uu, lu US) sunaikinimą,1 . .’
A »

fabuKą. Fabriką buvo 
įsteigta vokiečių Krupo fir
mos.

Užmušė 300 moterų.
Iš Amsterdamo praneša

ma, kad Vestfalijoj (Vokie
tijoj), .Miunsterio ginklų ir Berlyne nuolatos vis atsi- 
amunicijos fabrikoj ištiko kartoja riaušės, kuriose da- 
baisi ekfcpliozija, kuri sunai- lvvauja daugiausia moterų, 
kino visa fabriką ir užmušė Rjįfcusėy,",%del stokos

£ -rų darbininki

RIAUŠĖS BERLYNE 
NESILIAUJA.

Londonan pranešama, kad

k

juod-
5 su-

FA-GAISRAS GINKLŲ
BRIKOJ.

Hastings, N. Y.— Vietos 
ginklų fabrikoj bėgije 24 
valandų reitoi ’aitėj 
kilo du 
kad vo

aitėj 
"a, 
t k



Komedija iš Fordo• •

“Taikos.”
Eu

Pajieškojimai f"AREŠTAVO 8 STREIKIE 
RIUS.

Kaip buvom jau _ _______
New Yorke streikuoja res- 
toranų patarnautojai. Pe-1 
reitoj sąvaitėj po No. 105 
Second avė. įvyko tarp 
streikierių ir restorano sa
vininko susirėmimas. Pri
buvus palicija suėmė 8 

i streikierius.

i rasę,

Per K. Žukauskaitę surinkta per 
L.A.K. parengtų vakarienę, Sche- 
neetadyy, N. Y............................ 11.35

Per K. Zaleckį nuo vestuvių K. 
Zaleckio su A. Bernotaite. Brigh-

“   4.00
Viso per lapkričio mėnesį įplau-

Nekviestiems svečiams 
ropoj nėra vietos.

Iš Fordo misijos išėjo ti
kra komedija. Rinko gar
sius žmones, nusamdė laivą 
ir išvažiavo stebuklų da
ryt: pamos ranka — ir vi
soj Europoj nutils kanuo- 
lės; kareiviai išlips iš apka
sų, paduos vieni kitiems 
rankas, pasibučiuos ir karė 
1 •^pabaigta.

išrodė Fordo planai. 
Ir vaikiškai svajonei jtike- 

daug kunigų, profesorių, 
pversitetų studentų, ”so- 
nalių leidžiu ir daug kitų 
"garsių” žmonių, kurių iš
važiavo su p. Fordu apie 
pusantro šimto.

Visa tai parodo, kaip tie 
amerikonai yra naivus, 
kaip klaidingai jie supran
ta gyvenimą. Ir nuvažia
vus Europon p. Fordo par
tija aiškiai tatai pamatė. 
Ji pasiliko ant juok. Angli
joj niekas jos nepasitiko ir 
savo stebuklo ji negalėjo te
nai parodyt. Anglijos ka
rės žmonės nė atidos Į For
do kompaniją neatkreipė. 
Norvegijoj Fordo partija

kė ................................................ $434.59
Viso su balansu ........... $10,746.45

IŠLAIDOS.
Už L.Š.F. Iždininkų K. Šidlaus

ko bond’sų .................................... 25.00
Už išmainymų privatiškų čekių .20

Pajieškau dėdžių: Jurgio Sakatač- | 
kos iš Vilkaviškio, Vir.co Dumšos iš ■ 

i Kišniškių ir Kazio Kučinsko iš Pil- 
I viskių, visi Suvalkų gub, Vilkaviš
kio pav, meldžiu atsišaukti.

Vincas Sakatauskas, 
BOX 1113, Cliffside, N J.

Vieša padekavone.
Viso išlaidų per lapkričio mėne

sį buvo ......................................... 25.20

Gruodžio 1 d. 1915 m. lieka pas
Lie. Šelp. Fondo Iždininką K. Šid
lauską ................................ $10,721.25

L.Š.F. Finansų Sekretorius,
Tadas L. Dundulis.

Westville, III.

Pajieškau tėvo Juozapo Tamkaus, 
Kauno gub.. Šiaulių pav, Ligumų 
miestelio, prieš 5 metus gyveni 
Grand Rapids, Mich. Jis pats. ariJa 
kas jį žino malonės pranešti. I

A. Tamkus, /
82 VVallace st, Newark, NA ••

Mes Nashuos streikieriai 
tariame viešą ačiū "Kelei
viui” už jo pagalbą musų 
sunkioj kovoje, kaip už mo
rališką pastiprinimą, taip 
lygiai ir už materiališką pa- 
gelbą.

Priėmėm iš "Keleivio” 
nuo Easton, Pa., draugų pa
šalpos 21 dolerį ir tariame 
musų gelbėtojams širdin
giausią ačiū. Taip pat rei
kia tart ačiū "Keleivio” ad
ministracijai, kuri aukauja 
mums, streikieriams, savo 
laikraščio numerius, tuomi 
nešdama mums dvasinį pe
ną ir suraminimą.

Streikuojame jau 12-tą 
sąvaitę, bet lietuvių ir len- Grižas. M. Kitraitė, K. Paragis. 
kų nei vienas neparsiduoda 
galvažudžiams nežiūrint, 

atsilankė studentų draugi- k«d skurdas.ir vargas mus 
jos pokilin, bet ir tenai ji neišpasakytai spaudžia.
____ ___________ __ 2___l.___ Tariomo nnožirrlvioi oniil

AUKOS
LIETUVOS ŠELPIMUI

I

Pajieškau pažįstamų ir draug^ ^>el 
giminių, aš esu Kauno gub- 
pav. Dusetų paprap. Meldžiu1 J‘es' 
komujų atsišaukti.

Karalius DarvidavičiHs’
Lake Co, Saubl/’ "lc"~

nerado sau užuojautos. 
Norvegai pasidarė prielan
kesni tiktai tuomet, kada 
Fordas prižadėjo duoti 
jiems $10,000.

Danijoj Fordo kompani
jai nė kalbėt neleido apie 
karę. Fordas matydamas, 
kad iš visos jo misijos ne
bus nė burbulo, nutarė jau 
grįžt namo. Lėkė kaip sa
kalas, nutupė kaip vabalas.

ROOSEVELTAS "NERU- 
NYS.”

Sakoma, kad sekančiais 
jjrezidento rinkimais Roo- 
^eveltas savo kandidatūros 
’ jau nestatys. Tečiaus jei
gu jį nominuotų, tai tuomet 
jisai ”runytų.”

Tariame nuoširdžiai ačiū 
Gardnerio draugams, nuo 
kurių gavome pašalpos per 
Jarukevičių 48 dolerius; 
Norvvoodo D.L.K. Keistučio 
Draugystei, kuri aukavo 
mums $15.00.

Varde visų streikuojan
čių Nashuos audėjų šią mu
sų padėkavonę paskelbia
me.

Streiko komitetas:
Jonas Treinavičia, fin. sekr. 

S. L. Zapėnas, pirm.

Buenos Aires, Argentina.
Rugsėjo 18, 1915 m, dėl nukentė- 

j jusiu nuo karės lietuvių. Aukavo 
1 šios ypatos:

M. Mozūraitė $5.00; J. Totilas $3; 
D. Steponaviče, V. Beleckis, J. Macis, 
P. Grucė, K. Užkurėnas, — po $2; 
P. Kuršelis. K. Kavaliauskas. J. I. 
Pivarunas, M. Adamonis. Alekna, P. 
Miškinis, J. Tomonis, A. Stanaitis, 
J. Šatas. J. Taraška, J. Matas, A. 
Pakalnis, K. Meikus. J. Skeberdis. A. 
Urbonaitė, I. Kavaliauskas, J. Vait. 
N. Martutaitis, E. Marcinkevičia, M. 
Rašėnas, P. Gavėnas, P. Mikalaus
kas, T. Stančiukas. P. Krilovič, A. 
Laurinas. J. Novak, J. Šilinis, B. 

; Griškeviče. P. Lastis. M. Gažis. M. 
Pi'-alis, V. Pilkauskas. L. Totilaitė, 
K- Kazakevičienė, P. Jurgelionis, J." . p
Gogelienė — po 1 dolerį; J. Mačulis 
70c.; O. Pilkauskienė, V. Bajorinas. 
A. Stalioraitis, Stalioraitienė. J. Jo- 
zokas, V. Kabyliansky, F. Grzimalo 

Į— po 50c.; smulkių aukų surinkta 
' $5.30. Išviso $66.50

Vakaro pelnas ....................... 10.35

Pajieškau brolio Joakin-10 
Kauno gub., Telšių pa.'-, Mosėdės 
kaimo, gyveno Brighu4n> Mass. Jis 
pats ar jį žinantieji f^lones pra
nešti. ,

A Pocių®’
36 Com avė., ' Ą.hacortes, Wash.

Pajieškau pusbroli^0, Stasio Moliu
ko, Jočių kaimo. Lu. , Par*P- lr 
dėdės Tado Bumbl.lau®'i?> Marce
lės Galminaitės ir I ,?^*ces .Inkaitės,L__.....
abi Domeikių kaimo< Užvenčio parap. 
Meldžiu visliMeldžiu visų atsiša;-

Juozas Či -
. 1100 Exchange avė.

Pajieškau savo t< Jvo Frano Luka- 
vičiaus. Kauno gub “ Pav'
Švėkšnos parapijos • 
45 metų amžiaus, ię

uskis,
E. St Louis, III.

Mišelių s'odž., 
metų Amerikoj,

t

Sykiu $76.85. 
Pirm liet, vakaro aukavo:
P. Varnas ir O. Undraitienė po $5; 

M. Luego $1. T«v>‘so $11 Pirm va
karo įplaukė $7635.

I
Viso labo

"Diego” vardu —
V. Kitra, pirmininkas,
J. Padvalskis, sekretorius.

$87.85.

ii]Keleivio” Ka'.endorius.

□ E

IČL>

1 s S' co
lai

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

Kitaliogą nHSiunčiam visiens dykai kas prisius ai 2c. štampą.

U Steponas P. Kazlawski
| 3lWM®)4632 SO. ASHLAND AVĖ. =--- CHICAGO, ILL.
fe

ĮDĖK SAVO PINIGUS Į ŪKĘ ir 
užtikrink savo ateitį stebėtinai der
lingoj žemėj Arkansas ir Louisiana 
valstijose. Daug lietuviškų kolonijų 
jau užsimezgė valstijose palei Rocu 
Island geležinkelį, ir visiems vyksta 
puikiai. Jus galit panašiai padaryt. 
Ta žemė parsiduoda po $5.00 iki 
$10.00 už akrų. Mus immigracijos 
biuras suteiks jums bešališkas ir pa
sitikėjimo vertas informacijas apie 
ukes kraštuose, per kurius mus ge
ležinkelis bėga. Rašykit lietuviškai 
pas L. M. Allen, Passenger Traffic 
Manager, Rock Island Lines, Room 
718, La Šalie Station, Chicago, III.

(4)

PARSIDUODA NAMAS.
Ant didelio žemės loto, 8 ruimų su 

visais įtaisymais dviems familijoms V f) n « J m 1 * L. a * - ■ ■■ — •
l priežastis 
žiuoju iš 

i gyvent.
pas:

88Vine
i -
LIETUVIŲ DRAUGUOS 

KURIOS TURI 
"KELEIVĮ” Už ORGANĄ

Parsiduoda 
pardavimo 
Brocktono 
Platesnių žinių kreipkitės 

(52)

labai pigiai, 
ta, kad išva- 

kitan miestan

St.
St Juknevičių, 

Montello, Mass.

POLICIJA NUŠOVĖ 3 
LIETUVIUS.

Praėjusi panedėli Bosto
no anglu dienraščiuose til
po iš Herrin, III, žinia, kad 
policija nušovė tenai 3 bro
lius: Joną, Miką ir Vincą 
Vilkus. Nors kokios jie bu
vo tautos anglų laikraščiuo
se nepasakyta, bet grynai 
lietuviška pavardė verčia 
manyti, kad tai buvo lietu
viai. Priežastį anglų laik
raščiai paduoda taip: poli
cija nuė;o areštuoti Joną 
Vilką už 
bės.” Jo broliai 
policiją su kočergomis” 
policija nuo 
gindama nušovė 3 žmones.

Tas atsitiko pereitoj ne
dėlioj, 26 gruodžio, kasyklų 
kaimelyje Freeman’s Spur, 
netoli nuo Herrin, III, kur 
gyvena daug lietuvių.

"ardymą ramv-
”U7DU01ė 

ir 
kočergų besi-

„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 
buvusius.
tik savo gražia technika 
ir puikiais straipsniais ir 
metraštiškomis 
bet svarbiausia, kad jame 
"elpa sutrauka dabartinės 
Europinės karės. Turėti to
ki kalendorių namuose ne
tik malonu, 
reikalinga.
"Kel.” skaitytojams kaip ir 
visuomet tik 10c.

Indomus jis ne-

LIETUVOS SUNŲ IR DUKTEBU 
DRAUGUOS,

Dės Moines, Iowa.
Valdyba:

i Perezidentas — A. Gailius,
717 E. Market 6t, Dės Moines, la. 

Vice-Prez. — S. Kairys,
R. 2, Box 44, Aukiney, lova. 

Turto Raštin. ir organo užžiurėtojas^ 
J. P. Shepetis, 217 S. E. 9th st. 

Dės Moines, lova. 
Prot. Rašt. — J. P. Šileika,

217 S.E. 9th st, Dės Moines, la. 
Kasierius — J. Bindokas,

719 E. Court avė. Dės Moines, la.
Susirinkimai būna 1:30 vai. po pla

tų, Columbia salėje, 409% E. Locuat 
str. Dės Moines, Iowa. Kiekvieną 
antrą nedėldienj mėnesio.

Lietuvių Pašelpinė Draugystė,
"LAISVĖ,” EASTON, PA.

Susirinkimai būna kas pirmų p*- 
nyčių kiekvieno mėnesio nuo 7:30 va
kare, Anglų Socijalistų ruime, 4tt 
Northampton str.

Valdyba:
Prezidentas — O. Velioniutė, 

1120 Jackson st, Easton, Pa.
Vice-prez.— A. Meškauskas,

34 So. Locust st, Easton, Pą. 
Prot. raštininkas ir organo užžiur#- 

tojas — J. Ratinis,
1113 Ferry st, Easton, Pa. 

Fin. raštininkas — F. Vyturis,
139 S. Bank st, Easton, Pą. 

Kasierius — J. M. Jankauskas,

Pajieškau brolio Juozo Ališausko 
ir pusbrolio Prano Mockaus, taipgi 
savo pažįstamos Mikasės Sliužaitės, 
visi Kauno gub., Šiaulių pav., Kuršė- 

^HlJ"'?»lsč-» Šaukėnų parap., Petniciš- 
' kių kaimvV Malonėkite atsišaukti, 
ar kas juos žu79 pranešti. (1)

A. Ališauskas.
1338 Oregon avė., Cleveland, Ohio.  h.

Pajieškau brolio Jono BvcevičiatiS 
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. BOX 38, Simsbury. Conn.

III.

m.
m.
III.

ni.

Lietuv. Mokslo Draugyste 
Pittsburgh, Pa. 

LIETUVIŲ LAISVĖS MYLĖTOJŲ 
DRAUGIJA,

Kaukegan, I1L
Valdybos vardai ir adresai: 

Pirmininkas — St. Rybelis, 
1415 Jackson str, Waukegan, 

Pirm, pagelb.— K. Vaitiekūnas, 
822 8th st, Waukegan, 

Protokolų sekr — A. F. Sabecki, 
802 8th st, VVaukegan, 

Fin. Sekr. — A. Bitrinskas, 
1330 Sheridan Rd, Waukegan, 

Kasierius — A. Kripas,
776 Marion st, VVaukegan,

Kasos globėjai: — A. Malinauskas, 
1343 Victoria st, ir J. K. Dimša, 

812 8th str, Waukegan, III. 
Knygius — V. Gabrys,

1027 8th st, Waukegan, III. 
Knygiaus pagelb. — K. Ambraziunas, 

1421 Lincoln st, Waukegan, III. 
Maršalka — P. Norkus,

919 8th str, Waukegan, III.
Susirinkimai atsibuna paskutinį 

nedėldienj kiekvieno mėnesio, pirmų 
vai. po pietų, Lietuvių svetainėje, 
1401 ant 9-tos ir Lincoln gatvės, 
Waukegan, III.

Aukos Nashuos streikieriams
EASTON. PA.

LSS. 42 kp. išrinktas tuo tikslu 
komitetas surinko streikierių sušelpi
ami 21 dolerį.

Aukavo: Leonas Bačkis. Fel. Mal- 
kaitis po $1.00; Pranas Bačkis, Ant. 
Simutis, Ant. Jankauskas, K. Jan
kauskas. Bol. Davidonis. L. Kaspara
vičius, Susia Tarvydaitė, Pov. Mi
lius, Mart. Šviegžda, St. Urba, Jonas 
Ragauskas. Ona Ličkunienė, Juozas 
Maleckas — po 50c.; Raymond But- 
nivcly 40c.; V. Stankus, Jurgis Jan- 

; kauskas. Mary Griciunienė, Juozas 
Griciunas. Just. Stankienė, M. Meš
kauskas. B. Danielius, A. Masys, Ona 
Bacinskaitė. Ant Liaudinskis, Jonas 
Bačkis. V. Smilgius. Jonas Vaice
kauskas, J. Grašys, J. Nekriušas, J.

’ Gardelis. Pet. Klova, Pov. Klova, J. 
Jankauskas. P. Jankauskienė. Ant.

| Biga. J. Virbauskas. And. Meškaus
kas, J. Meškauskas, J. Motanienė. 
A. Svirka, K. Juodeikas. Pr. Berukš- 
tis, K. Berukštienė, J. Karinis, Ant, 
Danulcekas. Feliksas Urba. Fr. Kaz
lauskienė, Matilda Bigienė — po 25c.

J. Garais, Liudvikas Pikelis, Pr. 
Martinkus, A. Danelius, J. Jurgaitis, 
Ig. Stankus, po 20c.; St. Pikelis, A. 
Šviegžda. Košt Ženčius, Košt Lu- 
kauskas. P. Stančienė. Rožė Žemgu- 
laitė, Ig. Baltaragis. Ona Gedvilienė. 
Fel. Ličkunas — po 15c.; Rožė Ma- 
siulevičienė, J. Lūšys, Jonas Stan- 
čius, Iz. Žemgalys, Leonardas Juknas. 
Pov. Lukauskas. Ulesa Usaite. Jonas 
Gailius, B. Jonikauskas, Martinas 
Striauka. J. Siauris — po 10c. P. 
Justis nikelį.

Iš viso $21.00.
Aukas pasiunčiame per 
redakciją.
Aukų rinkimo komitetas 

S. Tarvydaitė. 
O. Bacanskaitė. 
K. Snyder.

Aukos priimtos ir perduotos 
kierių komitetui. ”Kel.”

I

žiniomis,

!

bet ir būtinai 
Kaina 25c., o

"Kelei-
vio”

ATSKAITA
LIETUVOS ŠELPIMO FONDO 

FINANSŲ SEKRETORIAUS
strei- 
Adm.

kokie 8 metai atgal gyveno Worces- 
ter, Mass. Kas ji žino arba jis pats, 
teiksis pranešt kur jis gyvena.

Elena Lukavičiute,
14 Neil st, Mari boro, Mass.

Pajieškau pusbrolio Jurgio Trimi- 
šausko, prieš 4 metus gyveno anglių 
kasyklų rajone, jis yra 26 metų am
žiaus, iš Kauno gub>, Stakų parap, 
kas apie jį žino, malones pranešti 
arba jis pats lai atsišaukia. (2) 

Franė Matuškytė.
BOX 368, Gilbertville, Mass.

Pajieškau pažįstamos draugės 
Julijonos Staniulaičios, Užkanių kai
mo, Skemonių parap.. Vilkmergės 
pav, Kauno gub, girdėjau atvažia
vo New Yorkan, ji pati ar žinantieji 
malonės pranešti jos antrašų.

T. A. Karvelis, 
1537 Broadway avė, Grand Rapids. 

Mich.

I

I

Pajieškau švogerio Frano Mato, 
prieš 3 metus atvyko Amerikos iš 
Kauno gub.. Šiaulių pav., Papilės par. 
Dovetlaukio kaimo, jis pats ar žinan
tieji malonės pranešti.

Frank Zr.otas.
43 Weber st, Roxbury, Mass.

Pajieškau tėvo Antano Ramoškos, 
Kūno gub, Šiaulių pav, Šeduvos 
miestelio, gyveno Manchestery. kas 
jį žino ar jis pats malonės pranešti. 

Kazimieras Eringis,
BOX 179, Tower City, Pa.

Pajieškau brolio Teofilio Peleckio, 
Kauno gub, Raseinių pav, Nemaš- 
čių parap, Kuleiliškės dvaro, turiu 
svarbų reikalą, meldžiu jo paties bei 
žinančiujų jį pranešti. (2)

Leonas Peleckis.
BOX 12. R. F. D. 1, Key, Ohio.

i

Pajieškau dėdės Juozapo Lukaus- 
kio ir pažįstamų Stasio Plieni-aus ir 
Marilės Kaulavičaitės visi Kauno 
gub.. Šiaulių pav.. Marilė Lūkiu mie
stelio. Meldžiu atsišaukti ar ka$ 
juos žino pranešti.

Antanas Luki-uskis.
115 Barron avė., Detroit, Mich.

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

Andrius Krauza,
114 So. Water st., Waukegan, 111.1

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

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

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

Andrius Subačius.
301 Pine st, Wilmington, Dėl.

LIET. DARBININKU KLIUBAS, 
Plymouth, Pa.

Valdyba:
Prezidentas — Antanas Jokavonis,

24 Cambria St, Plymouth, Pa. 
Vice-pre. — Jurgis Macavičia,

136 E. Main st, Plymouth, Pa. 
Protok. sekr.— Jonas Staskevičia,

140 E. Main st, Plymouth, Pa. 
Fininsų sekr.— Stan. Antanavičia,

18 E. Railroads st, Plymouth, Pa. 
Kasierius — Martinas Zaleckis, 

340 Bead st, Plymouth, Pa. 
Maršalka — Augustas Stravinckas, 

40 Ferry st, Plymouth,. Pa.
Mitingai atsibuna kožnų mėnesį 

trečių nedėldienj popiet, antrų valan
dų, Augusto Stravincko svetainėje, 
40 Ferry st, Plymouth, Pa.

i,.

DRAUGYSTĖ ŠV. PETRO No. 1
Town of Lake, Chicago, I1L

Valdyba:
Pirmininkas — B. Mozeika,

4005 S. Artesian avė., Chicago, HL 
Pirm, pagelb.— Stf. Morkūnas,

2459 W. 46th PI, Chicago, HL 
Org. užžiur, Prot rašt K. A. .

4619 S. Washtenaw avė. Chicago. 
Finansų Rašt — J. Laucevičia, 

4644 So. Paulina st, Chicago, HL 
Kasierius — K. K. Strzyneckis, 

4612 So. Ashland avė, Chicago.
Susirinkimai būna kas trečių no- 

dėldienį kiekvieno mėnesio 12 vaL 
dienų bažnytinėj svetainėj, šv. Petį* 
neprigulmingos parapijos, 45** 
So. Marshfield avė, Chicago, HL

nuo lapkričio 1 iki gruodžio 1, 1915. Į 
Lapkričio 1 d., 1915 m. balan

sas   $10,311.86
Per J. Klikuną nuo Draugysčių 

Sąryšio, Binghamton, N. Y. $24.32 
Per LŠF. vietos komitetą nuo

Bridgeport, Conn. lietuvių ir drau
gijų (D.L.K. Vytauto Draugystė 
aukavo $75.00) ....................... 135.36

Per J. M. Kunda nuo svetimtau
čių ir lietuvių iš Timmins Ontta- 
rio, Canada. ........................... 114.26

Per Ig. Naruša, Nokomis, III. su
rinkta pas Petrą Greuslį krikšty
nose 

Per
Kengzgaila. Š. Milwaukee, Wis. 1.00 

Per "Naujienas” sekantis: su- 
1 rinkta susirinkime L.S.S. 231 kp., 
: Daveron, III. $17.30, per K. Jankai- 
I tį Chicago. III. (nežinom ku su
brinkta) $15.50 suaukavo darbinin
kai stuboj A. White. Chicago, III. 
S2.50, surinkta per LSS. 170 kp.. 
So. Englewood. UI. $24.35; surink
ta prakalbose LSS. 37 kp., Chicago, 
I1L $5.50, viso ....................... 65.15

Per T. Snooks, Araold, Pa. nuo 
krikštynų pas Antaną Adomaitį, 
Creighton. Pa................................ 4.25

Per S. Zaleskas, nuo vestuvių 
V. Kazlausko su A. Gelažiniute, W.

i................................... 12.45
Tlonrrzi- Per P- S. Raulinaitį nuo LSS. 49 
, kuop., Hartford, Conn. ........... 24.00

Per J. Gadenas nuo vestuvių A.

ITIKRAS SUMIŠIMAS
New Yorko valstijos 

šiaurinėj ir vakarinėj daly
se, taipgi Naujoj Anglijoj 
gruodžio 26 dieną buvo be
ne keisčiausia savo ūmio
mis oro atmainomis. Ryte 
buvo pavasarinis oras, ap
link dienvidi prasidėjo lie
tus, greit persikeitė į snie
gą, pakilo smarki viesulą 
skrendanti su smarkumu 
90 mylių i valandą, užstojo 
snieginė pūga, po to vėl lie
tus su griausmais 
nėmis ir antgalo 
l^ltis.

Iš priežasties 
daugelio telegrafinių stul- ..........
pų, susinėsimai daugelyje, Ėjmn, 
vietų pertraukti, 
lį mažesnių laivų sukilusios .. . .
bangos išmetė iš juros ant čm1ssU °‘ Yunčiuk,ute- W2^o 

Per J. Vaitaitis nuo vestuvių V.
Butėnas su O. Tribelauskiute, N. 
Abington, Mass. 11.30

Per "Laisvę” iš Hanover, Mass. 
svečiuose pas Schattų ............... 2.20

Per Vietini UB.F. Komitetų. E. 
Arlington, VU ■ko Arlington Lavi
nimosi Ratelio/diskusijų .......... 5.00

Per B. Skenton* erao D.L.K. - 
Gedemino Kljtfeo. Beeini, Kam 11.17

............................................ 3.88 
"Naujienas” aukauja K.

• V •* •ir zibai- 
smarkus

išverstų

Traukiniai susivė- 
Viesulos daugelyje 

vietų sugriovė 
triobas bei nuvertė kaminus 
arba stogus apirMšė. New 
■ orke dėlto pra *-

kranto, 
lino.

silpnesnes

EXETER. N. H.
Draugystė švento Jono Krikštyto

jo. Exeter, N. H. išrinko G. Kleba- 
vičių ir J. Lukšį, parinkt aukų, ir 
surinko $25.61.

Aukavo: J. Babavičius $1.. V. Dum- 
brauskas. A. Malkauskas, S. Alksni
nis. V. Kvaraciejus. B. Naudziunas, 
J. Kazlauskas, D. Tamulevičius, M. 
Saulėnas. J. Valiukevičius. A. And
riuškevičius, E. Matacinskiutė — po 
50 centų; J. Lukšis, K. Lukšienė. 
A. Prakapas, B. čilčus, E. Valiuke
vičiūtė, E. čenkiutė, M. Grinkevičiu- 
tė, J. Mazaliauskiutė, N. Skopcuvie- 
nė. P. Skopcus, A. Balevičius. V. Bu- 
bavičius. J. Balevičius. J. Benkus, 

, K. šaulėnas. D. Grigas, R. Vaišno
rus. A. Miliauskas. J. Baliukonis, S. 
S. Mazgelis, V'. Stumbriutė, K.Skope- 
ckas. E. Tamulevičiūtė, Z. Susmaru- 
tė, J. Kudarauskas, B. Jurkevičius, 
F. Valentukevičius. A. Valangevičiu- 
tė, Z. Gaidis, S. Zajankauskas. A.

I Sasnauskas, J. Savukas. M. Baltu- 
į lioniutė, R. Sasnauskiutė, J. Aksti- 
i nas. M. Akstinienė, A. Janavičiūtė, 
J. Latauskas. M. Latauskienė, P. Gu

daitis. W. Klimašauskas, V. Rasiulis, 
A. Majauskas. K. šaulienienė, M. 
Žilinskas. J. Meškinis. Z. Akstinas, 
R. Viranis. F. Linkevičius. S. Jankau
skas. J. Vitkauskas. J. Budrevičius, 
V. Dankauskas. M. Lisaitis, L. Stum- 
bris. E. Bagušaitė. A. Luksis. J. Le
kavičius, J. Prakapas, J. Kazlaus- 

; kas, A. Ignatovič. J. Savukas. J. Kin- 
dess. J. Plokštienė, J. Mazaliauskas, 
A. Latauskas, R. Latauskienė, P. 

| Stumbris, V. Viranis. M. Viranienė 
I ir G. Klebavičius — po 25c.; K. Ba
rysas 30c.; M. Bingelis ir P. Sus- 
mara po 20c.; M. Raliavičius, J. , 
Cherniauskas J. Mazaliauskas — po 

1)5 centų: M. Visgirdžiutė dešimtuką. 
| Viso *25.78; peraiuntimaa 14c. iš- 
•iąata *2541. 4

I

Pajieškau brolių Ju iaus. Alfonso 
ir Aleko Stuknų, taipgi Stanislovo 
čepailos. visi Kauno ęrub, Panevė- 

į žio pav, Smelojų vaisė,Kuzarų so
dos. Meldžiu atsišaukti.

Jurgis Stukris, 
1656 Elizabeth avė, Grand Rapids/ 

Mich.

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

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

LIETUVOS ŠELPIMO FONDO 
KOMITETAS.

Prezidentas — K. Gugis, 
1840 S. Halsted st., Chicago, III.

Vice-prezidentas 2) S. Mankus, 
Cor. 12th and Vine sts., Phila., Pa.

Susinės. Sekr. 1) M. M. Rice-Herman, 
140 E. 19th st- New York. N.Y.

Susinėsimų Sekr. 2) J. Neviackas, 
183 Roebling st., Brooklyn, N.Y.

Finansų Sekr. 1) T. L. Dundulis,
P. O. Box 511, Westville, IH. 

Finansų Sekr. 2) J. Stasiulevičius, 
229 N. 6th st., Philadelphia, Pa. 

Iždininkas K. Šidlauskas,
i ' 226 W, gp>adway, S. Boston, M^šš. 
Kasos Globėjai: M. Čėsna, 56 Market

D .. .. . v , 'st, Brighton, Mass.; J. Gegužis, 28
Pajieškau pusseserių Franes Bai- Broadway, So. Boston, Mass.; J. Ger- 

čiunaicios ir Valerijos Polikaicios, dauskas, New Britain, Conn. 
Pabrolio Jono Garbuzuko pirmoj Pini>rus siunčiant čekiais arba Mo- 
Nausedzių sodos antroji Parapolo ney Orederiais, reikia išrašyt vardu 
viensėdijos, pusbrolis Zuzomų so- Lithuanian National Relief Fund. 
džiaus, visi Kauno gub., Panevėžio j Visus pinigus _reikia siųsti vardu

1 Raštininką. 
___  _ m.

įlle. Ii)., kuris po kaucija $!,<»<•<>

LIETUVIŲ PASILINKSMINIMO 
DRAUGIŠKAS KLIUBAS.

Indiana Harbor, Ind.
Valdyba:

Prezidentas — Pranas Hendereonaa^ i 
2112 137th st, Ind. Harbor. Iad. i 

Vice-prez.— Pranas AndrijausUa, S 
3730 Elm st, Ind. Harbor,

Prot rašt— Pranas Rudis, ***
22, Palace Hotel, —

Indiana, Harbor, Intfir 
— Antanas Mikaloex,A> 
137th st, Ind. Harbor,

Finansų rašt — St Simonas, NA. 
148 W. 4th st, Lima, OMS&

Maršalka — Motiejus Drungūaa, 
3604 Deodar st, Ind. Harbor, Ind. 

Susirinkimai atsibuna nedėliomia 
po 15 d. kiekvieno mėnesio, 1-mą va
landą po pietų, Antano Mikalocz avo- 
tainėj, 2112 137th st Ind. HarborJai.

room

Kasierius
2112

TĖVYNĖS MYLĖTOJU No.l 
Town

Tėvynės
of Lake. Chicago, III 
Mylėtojų Draugystės NoJ

ant Town of I^ake, Chicago, HL Su
sirinkimai atsibuna kiekvieną pirmą 
nedėldienj ‘ _
A. J. Bieržynskio salėje, kampas b 
Paulina sts.

Valdyba:
Prezidentas — A. J. Bieržinskis, 

4600 S. Paulina st, Chicago, Iii.
Vice-prez — A. Kuizinas,

4547 So. Marshfield avė, Chlcagą. 
Prot. rast— K. A. čiapas,

4619 S. Washtenaw avė, Chicagą^ 
Turtų rašt. — A. J. Kareiva,

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

4612 S. Ashland avė, Chicago, HL 
Užžiurėtojas org. K.K. Strzyneclds,

4612 S. Ashland avė, Chicago, HL
Visi Tėv. Myl. Dr-stės No. 1 na

riai, kurie dėl kokių nors kliūčių n»- 
■zauna laikraščio, kreipkitės pM 
Draugystės organo prižiūrėtoją, • 
tuojaus laikraštis bus siunčiamąą. 
J redakciją rašyt nereikia, nes bn 
valdybos paliepimo, laikraščio siąstt 
mes negalim.

Pajieškau Juozo Mickaus, Kazio
Rimos. Antano Valiūno, Andriaus-------- . . ,.ouo pu,ltU3 lcir.la
Šventoriaus, Jurgio Druleno — visi pav. Jie patįs teiksis atsišaukti, ar kasieriaus per Finansų 
Pakuonio parap, Margininkų kaimo, kas juos žino malonės pranešti, pz - • ■- ■ •• , -- ,Pakuonio parap, Margininkų kaimo, 
— ir Jurgio Juočio, Lobilių kaimo, 
Jono Grigonio, Motiejais Vasiliaus
ko, Motiejaus Paplauske ir švogerio 

: Antano Rinkevičiaus, visi Vičiaus 
kaimo, Antano Banininl.ė, Vainatra- 
kių kaimo, visi Panemunės par, Ma- 
riampolės pav, Suvalkų rub. Ir Juo
zo Čiupo, Jėzno parap, Bikėmių kai
mo, Trakų pav, Vilniaus gub.

Kazys Grigonis.
1616 Madison st.

(51) 
Gary, Ind.

Pajieškau dėdės, Stanislovo Grisiu- 
no; Galvokų kaimo, Val^l ninku par., 
Panevėžio pav., Kauno <ub.; apie 3 
metai kaip Amerikoj, atvažiavęs, ro
dos, gyveno Philadelphijcj. Svarbus 
reikalas. Atsišauk it.

Vladas Mikėnas.
225 Field st., Mortello, Mass.

Pajieškau pusbrolio Juozapo Ska- 
das. Kauno gub, Raseinių pav, Šim
kaičių vai, Gudžiūnų kaino, 
metų Amerikoj ir p^-ndau 
Penu, valstijoj. Jis lai 

. kia Virba kas apie ji. \ no 
j pranešti, už ką tariu J

Petronė LiutkeB’ 
56 Bissell st, So. MA

.Jau 20 
gyveno 

atsišau- 
malonės

mėnesio 12 vai. <fi«aą

Ii
,tė, 
ister, Conn.

kas juos žino malonės pranešti, i 
kų busiu labai dėkinga. (1)

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

Vf T. L. Dunduli. P. O. fi>x f>ll.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nuo 18 iki 22 metų amžiaus. Aš esu 
25 metų, blaivus ir mylintis gražų 
gyvenimų. Su pirmu laišku geistina 
gaut paveikslas. (52)

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

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

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

REIKALINGAS Atsakantis duon
kepis, kuris moka gerai lietuviškų 
duonų kepti, taipgi visokius ragai
šius (keksus) ir kad butų blaivas. 
Kreipkitės šiuo adresu: (52)

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

Jowa.

Pajieškau pusseserė 
kės, po vyro Janušaus 

, jnoc Jučio, abudu 
sėli* Pav ■ 
s vaSų

REIKALINGAS DUONKEPIS.
Kuris moka atsakančiai kept lietu

viška duonų: Juodų, pusbaltę ir baJ-

ju.

10 P. Q.

Dnos Jūrin
ės ir Flori-
W-ub, Ra- . __ _______ , _ ____
•s. Turiu į ta. Taipgi visokios ragaišius (keikus) 
Inatis arba ir kad butų blaivas ir galėtų pasidėt

— $100.00. (i)

IJET. I>\RR. KROI. |>UHP 
DRAUGYSTĖ, COURTNFV PA
Valdyba:

Lekavičia — pirmininkas, 
PO BnX

3.

R.

V.

1 C nnrtrw»V.

Kirstukas — fin. sekretorius, 
1205 Cresty avė, Charleroi, 

Gamulis — kasierius.
P. O. Box 400, Courtney,

P-

Pa

P. O. Box 400, Courtney, Pa
Su visokiais Draugystės reikalai' 

reik kreiptis šiuo adresu: 
S. D. B. P. Dr-stė,

Box 64............. ...Courtney, Pi

ni
m

PALAIMINTOS LIETUVOS 
DRAUGYSTĖ,
Chicago, III.

Valdyba:
Prezidentas — K. Meškauskas, 

663 W. 18th str, Chicago, 
Prez pagelb. — Ed. Čepulis, 

906 W. 20th PI, Chicago,
Nutarimų Rašt.— Ant. Tamkevičfa, 

1916 Canalport avė, Chicago, III 
Fin. Raštin. — J. Syker,

5507 W. 25th PI, Cicero, Hl. 
Iždininkas — L. Kasper,

3131 So. Wentworth avė, Chicago 
Organo užžiur.— A. Selemonavič, 

1956 Canalport avė, Chicago, ID
Susirinkimai būna kiekvieno mėno 

šio antrą nedėldienj, 1-mą vai. p<
pietų, G. M. Q>ernaocko aalėie. l*Of nesij. ■» »• • u- w

Kel.” Ata.

LIET. NEPRIGULM. KLIUBAS
Chicago, III.

Prezidentas — Sal. Vasaitis,
721 W. 21st place, Chicago, Hl 

Pirm. Pagelb. — Jonas Gruž’-aka^
923 W. 33rd pi, Chicago, HL 

Prot. rašt. ir organo užžiurėtojaa — 
Petras Keniutis,

3238 So. Halsted st, Chiett*. 
Finansų rašt — F. Sandarga.

5418 Prineetor. avė, Chicago HL 
Kasierius — Kaz. šilas,

3342 So. Halsted st. Chieagou 
Susirinkimai atribuna kas paalortB* 

nę subatą kiekvieno mėnesio. 7:SB 
valanda vakare. "Aolroa” svetaia# 
je, po No. 3001 S. Halsted at Meti
nis susirinkimas pripuola sausio ■#» 

esti. Bertaniniai: Balandžio Ir Ė* I 
.. 3. n----- " <-'< Lfoor A
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KADA TU GIMEI?
LEIDES IR VYRAI—KYP KVAIT!

i

YVorcester. Mass. 1't

į

Siutus ir kitokius Rubus
DUOKIT PASIŪT MUMS

Jaigu nori, tad pasipirk

t į knyginę minėta knyga.

>

• 1

o 
-iųsini.

i i rw*a»

GERUS VYRAMS SIU
TUS IR OVERKOTUS 
PIGIAUSIAI IR GERAI

I

ir 20 AMES ST., 
MONTELLO. MASS

nie- 
Pri- 
nie-

Alaua, Degtine*, 
ir Cigaru.
ir parankiausia 

lietuviams.

T 
į r

Taipgi isvalom ir išpromnam vi
sokias Vyrų ir Moterų drapanas.

Tikras Jūsų brolis lietuvis

J Papuošta daugeliu spalvuitų puikių
x + 223

Budrecltis
222 W. BR0ADWAY
80. BOSTON. MASS.
Talvfnn**; So Ro.tnn, 21013.

Keliaujantis Kriaučius
Siuvam visokius MOTERIŠKUS ir VYRIŠKUS RUBUS. Taip

gi parduodam tavorus jardais kitiems kostumeriškiems kriau- 
čiams arba šiaip ypatoms, kurie pareikalauja. Visokį tavorą per
kant pas mane galit gaut pigiau. Aš važinėju po Mass. ir Con. 
valstiją ir ant pareikalavimo pribunu visur.

Reikale adresuokit taip:

P. ŠiMKONIS,
7 Coiumbia st.. Holyoke, Mass.

III

-i-Ei.KKEi.'Ei: ĮJOK! 1 ! UUKUMCiC l?i :»XICEUiXKiaCK:Cičri}eO:

Vargšui Praneliui.— Ge-
Jonienė ^au Parinkite Įdomesnių ži-

AR NORI. KAD MYLtTę 
ME3GINA?

l y

Musų firma randasi ir Californijn). 
todėl mes greičiau pagaunam vivo- 
kias naujausias formas.

JEIGU NORITE TURĖTI 
GERUS RUBUS PIGIAI, 

TAD ATEIKIT PAS 
MUS.

■; 403 Lyon Build., 
Seattle, Wash.i j

IT I T7 I T) I T dabar labai madoj, bet_Kas iš tų 
VAKAKAl ^ąjv^tenai n.ra

................  * * ‘ * >'--T' f-t-ft t t i > , ■ ■—— - - - ■

Gražiausių Dainų ir Najausiu

X EW YORK
BlFFALO

VARTOKIT VISUOS NAMUOS
ŠIĄ ŽIEMĄ

NELEISKIT šalčiui uždaryt save
į vieną ruimą. Perfection alieji
nis pečiukas be durnų šildantis su
teiks gerą šiluma ir ramumą kiek
vienam namų kambariui. Su Per
fection pečiuku jus galit smagiai
apsirengti, įsvalvt ruimus,
ir gyventi ir džiaugties sa
vo namais.

Saugokit trikarn-
vertelgystės

ženklą.
Įvairiuose
daluose ir
kio didumo
žines

...n tojaus jusu
■' e.sybe Ap.e Plaukus." | 

^Pą^.uskete sj k 'v'k';pur.a sU JUSU antrašu.

pavi-
viso-
pele-

įvairu-
sankrovose

visur.

b aiškiai adresus savo ir „Keleivio” ir 
(Kuž 2c. markę.
KELEIVIS.” SO. BOSTON, MASS.

STANDARD O1L CO. OF NEW YORK 
(Principai Stations) >

AI.BANY
BOSTON

Laboratory. į.
1 LABORATČr:O-w c ~ o

I

I

• c

i
I

ir kur gimus.
99

Kaip vaikiną ji pamato. 
Tuojaus sako: 
”Ar pamiršai, 
”Will you buy

Kaip ji augus
Aš nežiūriu ”how she came. 
Nors tai lėlė aptaisyta.
Bet ją vesiu ”just the šame.”

Lipčiu

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

DŽIAN BAMBOS SPVČIA

Kas ant gatvės ją pamato, 
Tuoj pamano: ”She is bum;” 
Einant juokias, visaip šaipos, 
Pilna burna ”Chewing gum.”

(CIIG-y

MANOJI. 
Graži, daili man Onytė, 
Liemuo laibas. ’Tittle l'eet,” 
Balti dantįs, lyg perliniai, 
Ji juos pirko ant ”State Street.’

Sąmoninga gaspadine 
visada turi savo namuose buteliuką 

D-ro kivbter'io 

PAIN-EXPELLER
Neabejojantis būdas įtrinimui nuo 
skaudėjimo Reumatizmo, persišal- 

d.nio, išsir.arinim > ir tt.
Tikras tiktai su pažymėta marke 

"ĮKĄRĄ” 
25*' ir 5Oc. buteliukas v:>*>»• aptiekoM arba 

s«a< 
F. AD. RICH1LR & CO. 

74-80 \\*sh!ngtun Street. >cw York. N. Y

* i*. LUI- ♦.'kUM.kK.VKVk't-'KK (

^Advokatas ir Notarijušasb 

H Kazis Krauczunas, į[ 
;. Veda provas visuose teismuose ; ’ 
; > ir atsilanko į visas valstijas ant ?: 
<> pakvietimo. Taipgi duoda patari- <Į 
; ? mą per laiškus. S;

”Hello Jim!” 
kaip ten buvo?” 
me some Iee

[Cream?”

Tarpe moterų.
Maį’garieta .. T, . . - . . . -

man sakė, kad tu jai sakei, . Prisiųstos labai ne-
jog sekretą, kuri aš tau pa-: mteresmgos. 
sakiau, neišduotų man.

Katrė: O ta liežuvnin- 
kė, o ji juk sakė, kad tau ne
sakys.

Margarieta:— Mat ir aš 
jai sakiau, kad tau nepasa
kysiu, nes jinai sakė: ’tik 

[nepasakyk jai.’

KELEIVIS—

Senukui K. F. Mačiuliui.- 
širdingą ačiū už sąjausmą’ 
ir linkėjimus taria junpg 
"Keleivio” redakcija ir ben
dradarbiai.

Puskunigiui.— Kfas
buvo "Keleivyje” pagarsin. 
ta. tai to užtenka, nes mes 
nežadame to. ko negalime 
padaryti. Priduokite mums 
jūsų juieškomujų adresus 
ir vardus, o mes (jeigu jieš- 
komieji bus gyvi ir nepabė
gę) susižinosime su jais. Ki
tokių informacijų mes 
jums negalime paduoti.

Parapijos šului.— Tamsta

Telephone: Cambridge 4806-M.H 
Rusiškas Daktarai Cambridge į 

Dr. N.A.GIebow| 
Mokslą baigęs Berlyno, Vienos ir?<> 

kituose geriausiuose Europos S' 
universitetuose. , 1

V alaniius:
Nuo 10 iki 11 ryųe, nuo 5 iki 6 ; 
ir nuo 8 iki 9 vakarais. Nedėlio- ; 

mis nuo 10 iki 12 ryte.
884 MAIN STREET, 

Cambridge. Mass.

Nėr kas daugiau daryti.
Močiutė, norėdama pamo

kyt mažą Vincuką doros, 
sako:

— Ar žinai, vaikeli, kad 
tu peržengei septintą Dievo 
prisakymą, pavogdamas Jo
nukui saldainius? . _

_ \Vell — atsako Vincu- ir V?1 tik plustate ir melagiu 
” kas — geriau peržengt sep- vadinate. Reikalinga fak- 

tintą ir turėti kendes, negu tais prirodyt kame ir kaip 
dešimta ir nieko neturėti. įmelavo, nes kitaip jūsų pa

sakymas yra tik šmeižtu, o 
šmeižimų nedėsime.

Wm. Mozelovitz.— Juoke
liai labai seni ir žinomi, ge
riau parinkite švaresnių.

JUS GALETE IŠAUGITI

PLAUKUS
PASEKMINGAS, 
MOKSLIŠKAS 
GYDYMAS DYKAI 
OEL VYRU IR 
MOTERIŲ.

SKAITYKIT SU ATYDA!
Turime daugybę FARMŲ Wiscon 

sin valstijoj, su naujoms trioboma 
žemė išdirbta ir apsėta; galima pirk!

■ su gyvuliais ir visoms mašinoms 
taipgi galima imt ant randos arb» 
ant pusės. Dabar laikas žemę apžiu 

! rėt, nes pati žemė pasirodo kokia 
yra. Jau keliolika lietuvių turi pir 

| kę nuo musų Farmas ir visi dėkavo 
ja. Klausk platesnių žinių per laiš- 

’ ką įdėdamas už 2c. štampą, o gaus 
: plačius paaiškinimus, musų adresas

(M) 
K. MARCINKEVIČIA,

1324 So. lOth st, Sheboygan, Wi*

N epermaldaujama.
Humoristas sėdi prie sta

lo ir, sunkiai kosėdamas, 
rašo. Pakelia galvą ir pa
mato prieš ji su dalge sto
vinčią giltinę.

— Gerbiamoji, negaliu su 
tavim eiti, nes darau juo
kus. meldžiu netrukdyti.

— Nedaryk iš manęs juo
ko.’ atsako giltinė, traukda
ma dalgę juokdariui 
gerklę.Geriau būt "mužikais.” 

negu „ponais.”
Vienas nusigyvenęs Lie

tuvos dvarponelis sukvietė 
talką linams rauti. Atėjo 
daug lietuvių ir taip vadi
namų "šlėktų” (kurie len
kiškai kalba ir skaito save 
poniškos kilmės).

Darbą pabaigus prasidėjo; 
vaišės. Dvarponelis susta
tė lietuvius i vieną pusę, o j 
"paliokus” i kitą pusę. Lie
tuviams davė po dideli stik
lą degtinės, atvožė kiekvie
nam storai pyrago, užkrovė 
daug sviesto ir uždėjo sūrio 
kiek laikosi. Lietuviai šu
kuoja, net jų ausis lanksto
si.

Paliokams gi davė po ma
žą stikliuką vyno, atriekė 
po ploną riekutę duonos, 
užtepė plonai sviesto ir už
dėjo po lakšteli kaip popie- 
ros sūrio. Poneliai pradėjo 
raukyties, o dvarponis atsi
liepė :

— Panovie šlachta, mu
žikams mužikiškai reikia ir 
duoti, o jus esate ponais, tai 
poniškai ir dariau.

Bet paliokai pradėjo šau- 
^kti, kad jie nenor būt ponais' 
įįr nori gaut degtinės, duo-j 
tj’fps, sviesto ir sūrio mužiki- 
dyflai- 
tvau.ji to ir pasiliko pas lie- 
<ių ius patarlė: "Parodyk 

nonijonui-bajorui duoną su 
sviestu, o jis liks mužiku.”

Nesuprato.
Tėvas, pamokydamas su- 

■ nų gyventi, sako:
— Žiūrėk, tasai musų kai

mynas, Ilgapirštis, prieš de
šimti metų atvažiavo Ame
rikon su vienais marški
niais. o dabar turi dešimts 
tūkstančių.

— Tai kaip jis gali paei
ti? Kokiems paraliams 
’-eikia vienam žmogui de
šimts tūkstančių marškinių.

Ar slinka jums! tjuak ii’
■>kr .plaukai nuo metu?

inipanti jie? 1
Ar randas piešk 
Ar plinki. be: 
Ar kenkia kės 

tai stenkite# ar: 
iiuosstrota __ . _

• TEISYBE A 
Parašita europos 

kurioje randas iva 
Gražybe plauku.- 

odos galvos, 
ir žilumas 
ginti plaukus.—Ir k 
lis turėti 
— Barzda, 
kliętu.

GYDYM.
Męs galeme Peri! 

gyd.oles CAlA'ACj 
plauku prašalina pi.' 
zius plaukus V* 
markėms irisiustus . 
Męs išsiučeme k ek .f 
Calvacara—-os N 1 
Apie Plaukus." Ik; 
stą kuponą ir sius.. 
Unlon I
JN1ON

Box 538 Un,'
Siūčiu i dedamas, .. , . , ___

kejimo ka3tu .Penimio, nieldžiu išausti 
N. ? iV kn*ygutęU

--------- ------ — ............  A? nors ne sveikumais ir

.otes. niežas o los galvos? 
,^|radedi plikti?
f5* .aukščiau pasakytu ligų, 

t* V. 1 ĄF- 'D Užsakvkete
Knygute rprisemtu kalba.

^IE PLAUKES." 
M gar-.: iro specialisto, 
girios žinios:

-.^-sudėjimas plauko ir 
‘ /Jastis sl.nki.-no plauku -Kaip uzT fk>ti svcikat4 £ i£au.

l-u i penkius sava- 
-:k s-—žili plauk ■-ir dekasf [:is nuQ ftžg^nedintu 

GYOYMlg Dykai.

< c' 
sykii

\ rienam dc 
dl ir kn-v* 
’ • 1 . Ir -

i kiekviena, kad 
sulaiko slinkimu 
es ir augina $ra> 
n t u aroa k ra sos 
su Jusu antrašu, 

‘rine dėžutė 
. . e “Teisybe

• miau atspau- 
^ete šianden.

5ox 538. Union,
,RY.
hon. N. Y.

Teisingiausia ir Geriausia

APTIEKA
Sutaisom Receptus su 

džiausią atyda, nežiūrint ar 
Lietuvos atvežti ar amerikoniški. 
Gyduolių galite gauti, kokias tik 
pašau! i je vartoja, taipgi visados 
randasi lietuvis aptiekorius.

EDVARD DALY, savininkas 
8roadway S Boston, Man 

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

Nedaro skirtumo.
Parapijonas - smuklinin

kas, gavęs iš savo nusidėji
mų išrišimą ir kunigo už
tikrinimą. kad dabar grieš- 
ninko dūšia liuosa nuo vi
sokių bjaurybių ir gali ke
liauti nors Į dangų, džiaugs
mo apimtas, bučiuodamas 
kunigui ranką sušunka:

—' O viešpatie, kaip aš 
atsimokėsiu už toki labą.

— Nedaro man skirtumo 
— atsako kunigas — galiu 
priimt gyvu pinigu, popieri
niais ar kad ir bankos 
kiu.

če-

Mažas diplomatas.
Atsilankiusioji šventėms 

praleisti pas dukterį močiu
tė klausia mažo Aristido:

— Pasakyk man, vai 
katras geresnis: tėtis 
mama ?

— Aš nesakysiu.
— Kodėl nesakysi.
— Nes netoli Kalėdos.

i kel i,
> ar

Vaikai.
Ko fanderis su balaniniu 

kard rankoj savo partijai:
— Ei vyrai! gniaužkite 

i sniegą akmenis, nes tie 
teutonai mus nuveiks.

G. Gozenčiui.— Jei tams- 
Ita savo atsakyme Trakie
čiu! būtumėt prirodę, kad 
jaunavedis nėra kataliku, 
kad jūsų tūli socijalistai ne
remia bažnyčios — tai atsa
kymą patalpintume laikraš- 
trn. Bet kad dabar tik plu- 

! statė ”patrakėliais,” idio
tais" ir tp. epitetais, kas pa
rodo jūsų Įsižeidimą pava- 

į dinimu jūsų kataliku, o plū
dimas parodo, kad tikrai 
{tokiuo esate, nes apšviestas 
.žmogus taip nesikolioja — 
! tai atsakymą talpiname 
! gurban.

Andriui Gudišauskui — 
žvaigždė, kuri matoma ju- 

i su nurodytoj vietoj, yra ne 
žvaigždė, tik planeta Jupi
teris. Pasižiūrėkite nakčia 
per didesni žiūroną ir maty- 

i site prie tos "žvaigždės” da 
dvi mažas, t. y. Jupiterio se- 
telitai arba mėnuliai. Jei 
bus taip tai bukite tikras, 
kad tai planeta Jupiteris ar
ba Jovis.
K. Raudoniui.— Draugijos 

kuri nevaržo jūsų sąžinės, 
kur žmonės-nariai veikia 
apšvietos labui.

Iš astronomijos lietuvių 
kalboj knygų yra da mažai, 
bet jūsų paminėtos knygos 
visos yra geros. Vietoj the- 
ologijos, geriau skaitykit 
„Spėka ir Medega,” taipgi 
iš chemijos bei biologijos, iš 
tų mokslo šakų ir lietuvių 
kalba knygų galima jau 
gauti.

Reporteriui.— Už žinutes 
ačiū. Bet žinios apie risty- 
nes galbūt gali būt Įdomios 
vietos sportams, bet plačiai 
darbininkų visuomenei jos 
neturi jokios svarbos, kaip 
neturi keno-nors privatinis 
biznis.

„Keleivio” skaitytojui. — 
Tusų prisiųstas laiškas, ka
me tik jūsų brolių pasveiki
nimas jums ir daugiau 
ko jame nėra, netilps, 
vatiški pasisveikinimai 
ką neapeina.

ŪSŲ metodą išmokinsime jus an
glų kalbą laba; trumpame laike, 
jūsų name arba kuosose dienomis 
bei vakarais tašyk paaiškinimą. Dcvacai 

merican School of Languages 
731 W. 18th St. 1741 W. 47t6 St.

CHICAGO. ILL.

Dr. 8. G. WERN1CK
LIETUVIŠKAS DAKTARAS
Gydo visokias vyrų, moterų ir 

vaikų ligas; net ir chroniškas ligas.
Priėmimo valandos: nuo 1 iki 4 

po pietų ir nuo 6 iki 9 vakare.
Telefonas. (11-6)

259 Hannover st, Boston, Mass.

J. MžYTLI Ufe 
Geriausias Lietuvū 

SALONAS IR RESTAURACIJA 
Sveiki geriausios rųšies gėrimai ii 
užkandžiai. Patarnavimas pri*- 
lankus. Parankiausia lietuviška 
užeiga.

J. MATHUS
342 Broadvav, So. Boston. M«a»

Dabar ką tik išėjo iš po spaudos

Nauja Lietuviška

IBLIJA
Satyroje

iT.iera Biblijos 55&x8 colius, turi 3S2 
puslapius ir 379 paveikslėlius. Labai 
idorai ir naudinga kiekvienai ypatai. 
Žmogus skaitydamas šią Bibliją ir tė- 
my damas i paveikslėlius, (kurie per
stata kas buvo pirm sutvėrimo svieto 
ir iki užgimimui Kristaus), užmirš vi
sus savo vargus ir džiaugsis j ogiai to
kią knigą Įgijo, 
mos vakarai.

KAINA
Norinti gaut 

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

A. V. BAGDONAS 
4736 S. Wocd St. CHICA60. ILL.

TIK Sl.OO 
šią Bibliją, pinigus

jam bus trumpi žie-

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

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

Iliustruotas Mėnesinis 
m/iIyIj Juokų Žurnalas.

Tai pirmas toks Juokų bei Satyros Ilius
truotas Žurnalas lietuvių kalboje.
TALPINA DAU6 PUIKIŲ KARIKATŪRŲ IR JU0KIN6Ų PASISKAITYMŲ.

Kaina tik $1.00 metams, o juokų ir už $10 00 nepirksi

Norint gauti rieną “Š.” num., dėl pasižiūrėjimo, reikia prisiųst 10c,
Adresuok: “ŠAKE”

149 Millbory Street,

Ei. Vyrai, Vigi Pa*

YUDEIKO!
Ji* užlaiko gerą Restauraciją, vi- |l 
•tokios rųšies

Vyno
Pirmiausia

v eta

'304 Braa?way ir 259 D Streets j 
SO BOSTON, MASS.

±: EILIŲ KNYGA

II
Gcncradškas agentas Bostonu Ii) 

226 Broadnay, 
L So. Boston, Mass.

4.

9

L

J

J.-p-H J

ixt:ui.F*

Užtikrinam. kad Jus sučėdysite 
pinigų ir turėsite GRAŽIUS RUBUS 
Mes imam materijų iš gerųjų fir
mų ir primieruoįam rūbų pagal žmo
gų. todėl nesudarko žmogaus išvaiz
dos ir būna tvirtesni.

CR£ST KENDŽIŲ
11 ž’ niekad nepamirš jus. nei 
-i kerdžių gardumas priverčia js K 
i ius mylėt. Reikalaukit visur i> ■ 

visada Lowneys C r ėst Kendžių Į] 
m Jeigu negali gaut kitur, tai pri E 
[IĮ' 'usk mums dolerį, o gausi vie " 
|Į n* sva ą geriausių Amerikoj iš 
n dirbtų <endžhj.

K. ŠIDLAUSKAS
m C_____ ”
S :

Daugiau juokų, negu saliune alaus t
Knyga apistori. gražiais viršeliais ir su i

Džian Bambos feisu arba veidograpija. i
Joje telpa netik Džian Bambos spyčiai, ±
bet ir šiaip daug kitokių juokų |

KAINA TIK 25 CENTAI. |
Pinigus galima pnsiiįsti per money orderį arba suvyniot kvoterį į popie- -F 

rėlj ir įdėti į gromata. Adresuokite taip:]

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

U U Ei: irF ICnVI O Ui t »A-i ^MOIOKMOK'

paveikslų, 
puslap. didžio, apie 150 įvairių eilių, tinkamų 

deklamuot ant viešų susirinkimų.
Knvgoje trijų rusių eilės: 

TAUTIŠKOS, ŠEIMYNIŠKOS IR 
DARBININKIŠKOS.

gražiausia ir turtingiausia eilių knyga lietu- 
kalboje. Kiekvienas turėtų papuošti savo 

knygyną minėta knyga. Kaina tik 75 centai. 
Ta pati knyga drūtais audimo apdarais — $1.00.

SIELOS BALSAI
PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO

I DARBO VALANDAS.
Kiekvienas nusipirkęs tą knygą pasidžiaugs. 

Pinigu; geriausiai siųst „Money Orderiu,” popie- 
rinius^ alima siųst tiesiog paprastam konverte, 
užraš 
prili



ėe PacsVa mustų T"8-- Co r UacUla. jos ten karve.

Bpstojo vaikai dėdę ap 
Bii ir pradėjo prašyt: 
B Dėde, dedu, pasakyi. 

: Bis kokią nors pasaką.
B 0 kokios pasakos norė- 

Wiėt? — paklausė geras 
Bdė, matydamas, jog neat- 
■eratys nuo vaikų, pakol 
Bužganėdins jų noro. 
□ — Simboliškos — sušuko 
meni, 
jj — Politiškos — rėkė kiti, 
f — Gerai! — sako dėdė.— 
Pasakysiu jums išdalies 
fcimbolišką, išdalies politiš
ką pasaką, tai yra pasaką 
apie gudrų popą ir vargšą 
[kaimietį. Taigi klausykit:

— Buvo sykį biednas, la
bai biednas kaimietis, kuris 
.prie to da turėjo krūvą vai
kų. Gyveno jie mažutėj 
mentelėj, kur buvo taip an- 
Icsta, taip ankšta, kad nė 
kur apsisukt, nė kuo kvė
puot. Vargšas tėvas galvo- 
B, kaip čia palengvinus tokį 
Bnkų gyvenimą; galvojo, 
Blvojo, bet nieko sugalvot 
pgalėjo. Nuėjo jis pas po- 
ipą pasiskųst, 
i — Skundiesi — sako po
pas, glostydamas savo barz- 

kad tau sunku gyven
ti, kad grintelė tavo baisiai 
paža?
| — Oi, tėveli, maža; baisiai 
Imaža. Ištikrujų, tai nėra 
nokia grintelė, o stačiai ur- 
Fvas, skylė. Geras šuva. Die
ve atleisk man griekus, ne
galėtų tokioj skylėj gyventi.

— Hm! — miktelėjo po
ras. — 0 vištų ar turi? 
" — Taip, turiu keliatą; ale 

'kios ten vištos, Dieve tu 
^liausis, tai tik iš vardo 

o ištikrujų tai nė ne
panašios ant vištų, vos pasi- 
velka.

— Žiūrėk — sako popas— 
suleisk tas vištas į savo 
grinčią ir gyvenk su jomis.

Tai pasakęs popas atsi
kėlė ir nuėjo sau pas pačią.

Kaimietis pakrapštė sau 
galvą, be. popo patarimo 
nesuprato. Argi pasidarys 
grinčioj daugiau vietos, kad 
suleisi jon vištas? Bet ką 
čia laužui galvą: popas ži
no, ką sako.

Ir suleido grinčion vištas. 
Oras pasidarė da troškes

nis, taip troškus, kad kvė
puot negalima buvo.

Nuėjo kaimietis vėl pas 
popą.

— Na, kaipgi, ar tavo ba
kūžėj jau plačiau? — klau
sia popas.

— Ale kurgi! — atsiduso 
kaimietis.— Negalima ištri- 
vot. Reikės oastinti!

— Ar turi meitėli? — 
klausia popas.

— Turiu 
žmogus.— 
meitėlis. Ot, tik vardą mei
tėlio nešioja... Skūra ir 
kaulai!

— Šitaip — sako popas ir 
glostydamas sau barzdą už
simąstė. Patylėjo ir vėl sa
ko:

— Žinai ką, paimk tu ir 
tą meitėlį i savo lindynę.

Tai pasakęs popas atsikė
lė ir nuėjo sau pas pačią.

— Ar jis juokus daro iš 
manęs, ar ką, pamislijo sau 
kaimietis. E, bet ką čia rū
pintis, popas žino, ką daro, 

įleido kaimietis ir kiaulę 
savo grintelėn. Pasidarė 
baisi smarvė. Vaitas, kuris 
atėjo mokesčių kolektuoti, 
įnėjęs grintelėn tuojaus ap
alpo.

Nuėjo kaimietis trečią 
sykį pas popą.

— Na. kaipgi, ar dabar 
jau parankiau, kaip įleidai 
meitėlį? — klausia šventi
kas.

— 0 neduok pone Jėzau 
— sako kaimietis. — Tikras 
kiauletvartis pasidarė. Vai
kai verkia, pati verkia, nors 
gyvas pasikark... Sakyk, 
dvasiškas tėveli, kas daryt!.- 0 * - - • 

. klausia

vieną — sako 
Al s koks ten

Ale kokia iš 
. Geros ožkos 

neverta. Pati ir atsikelt ne
gali.

— Paimk ją stubon — sa
ko popas.

— O, susimylėk, tėveli 
dvasiškas — maldavo kai
mietis.

Bet popas buvo jau nuė
jęs.

Parėjo žmogus namo ir 
galvojo pusę dienos. Bet 
ką čia galvoti, popas geriau 
žino, ką sako.

Ėmė ir įleido karvę.
Moteriškė pradėjo dejuo

ti, vaikai pasileido verkt. 
Žmogus kentėjo, kentėjo, 
paskui ir pats pradėjo keik
ti. Ilgiau taip negali būt. 
Geriau pasikart.

Nubėgo vėl pas popą.
— Batiuška — sako — 

gelbėk, nes čia pat padary
siu sau galą.

— Hm!... Sakai, sunku 
gyventi ?

— Sunku, tėveli, sunku! 
Oi, kaip sunku! Jau nebe- 
iškentėsiu.

— Na, gerai — sako popas 
— eik namo ir išleisk vištas.

Žmogus išleido vištas. 
Pasidarė liuosiau. Nuėjo 
vėl pas popą.

— Na, o kaipgi? — klau
sia popas.— Ar dabar jau 
geriau, kaip išleidai iš stu- 
bos vištas?

— Geriau.
— Tai išleisk dabar ir 

meitėlį — patarė popas.
Kaimietis padarė, kaip 

jam pasakyta, ir jo grinte- 
lėj da liuosiau pasidarė. 
Dabar nuėjo pas popą jau 
linksmesnis.

— O ką? 
kis — ar dabar geriau, kaip 
išleidai meitėlį?

— Daug geriau! — džiau
giasi kaimietis. — Dabar 
atsigulus galima jau ir ko
jas ištiesti, ir kvėpuoti len
gviau.

— Na, tai gali išleist ir 
karvę — sako popas.

Kaimietis išleido iš grin- 
čios karvę ir dabar jam ro
dėsi, kad ta pati grinčia pa
sidarė dusyk didesnė. Ga-i 
Įima buvo vaikščiot, galima 
buvo kvėpuot. Tai nebuvo 
jau paprasta grinčia. bet 
mukiausia svetainė. Pridė- 
io kamietis pintinę kiauši
nių ir nuvilkęs popui dėkuo- 
ia Sako, neužmiršiu tavęs, 
oakol gyvas busiu.

Dėdė pabaigė savo pasa
gą anie popa ir kaimietį, 
bet vaikams ji nepatiko.

— Nenorim daugiau to- 
’-iu nn^kų!— sušuko jie.— 
T; mulkina žmones, įtikin- 

;nn«s. k?d ieigų sunku 
""'’-^ti tai nereikia reika- 
’auti nagerinimu, bet susi- ■ 
’eisti i namus vištas ir kiau-i 
le*. Nenorim. nenorim to
kiu popiškų pamokinimų!

Ir nuo to laiko vaikai dė
dės jau nebeprašo, kad jis 
jiems pasakas sakytų.

Ką aš mačiau 
Beprotnamyje.

sako dvasiš-

jvę ar turi? — 
'as.

K E L EI V

• vėl išeina iš proto! .. ki--
'bepročiai esą laba . |jiu-
1 gi. Jie vis tyko k< 7 B už-
Įmušti. Jie turi si \ Bkai-
bėję, kad tai Dievį1111|,:i
nelė švenčiausia, Biaip
koks-nors šventas 1’rT įsa-
kęs jiems padaryti 1 auką —
nužudyti žmogų.

Ot, manau sau, tokias ti-
kėjimas neša pašei įmes!

Aš nebūčiau nil kad tam
tikėjęs, bet dabarl Į aš ma-
čiau tatai savo all imis be-
protnamvje.

Ex-klierikas.

7

liaus daugiau parašysiu a- 
pie Siberijos gyvenimą, tuo 
tarpu lik sveikas mano 
mylimas Kazimierai.

S. Staškytė.

■ veno nekurį laiką Vilniuje, | 
o dabar gyvena Sizraniuje.1 
Švogerį Vesputaitį buvo iš
siuntę i Vilniaus rėdybą, o 
kur jis dabar dingo neturiu 
jokios žinios. Brolį Sima- 
ną irgi paėmė kareivijon, 
dabar jisai kur tai atsargos 
batalijone, bet matomai 
greitu laiku atvažiuos vei- 
kiančion armijom Apie ka
rės pabaigą nieko ir negir
dėt, nors tarp kareivių ir 
veikščioja žinios, buk grei
tu laiku turi baigtis, bet 
kiek teko tėmyti iš laikraš
čių, tai čia karė tik prasidė
jo. Šiaip žinių gana visokių 
yra, bet neužsimoka. Para
šyk, drauge, pas mane, la
bai lauksiu. Siunčiu šir
dingų linkėjimų taipgi ir 
kitiems ten mano pažįsta
miems . Draugiškai

Pr. žilinskis. 
17-30—X—15.

nevaromi į tą baisų kraštą 
Siberiją. Keliavome ketu- 

1 rias sąvaites, kiek vargo, 
bado ir kančių reikėjo ir 

! reikia panešti kas ir besu- 
rašys! Kada alkani kelia
vome, tai kur-nors užtikę 
laukuose bulvienas nagais 
draskėme šalnos sukaustv- 

; tą žemę, jieškodami joje už- 
silikusiujų bulvių, kad pa
laikius savo gyvastį.

Dabar irgi nežinom kur 
reiks rast pastogę ir mais
tą. Toks tai mano padėji
mas. Jeigu liksiu gyva to-

Lietuvis Daktaras

Dr. Ignotas Stankus
1210 S. Broad St., Philadalphia, Pa.

Valandos 2-4 p. m
( 7 -8 P. M 

...... I 8—11 A. M.NaAelionns. Į , p M

Telephonas, Dickinson 3985 Y.

- f—

Laiškai iš karės.

Vienas pažįstamas mano 
daktaras, kuris dirba be
pročių ligonbutyje, pakvie
tė mane nuvažiuoti su juo 
pažiūrėti išėjusių iš proto 
žmonių.

Važiuoti pas bepročius 
man nelabai norėjosi. Gai
la bus laiko, manau sau. 

|Mat toks jau mano būdas: 
kiekviena minuta turi būt 
sunaudota naudingai. Jei
sugaišinu valandą laiko be: 
jokios naudos, jaučiu krim
timą sąžinės.

Bet daktaras užtikrino, 
kad nesigailėsiu sugaišinęs 
ir kelias valandas, nes iri 
beprotnamyje esą daug įdo
mių dalykų.

Nuvažiavom.
Nusivedė jis mane mote

rų skyrium Ai-ai-ai! Pir
mu kartu man teko tokioj 
vietoj būti ir niekad to ne
užmiršiu. Ko ten jos neiš-! 
daro! Viena dainuoja, kita 
šoka, trečia skambina ore 
pianą ir t.t Yra ir piktų. 
Viena keikia visą pasaulį, 
visus žmones, o ypač ligon- 
butį, kurin ją uždari^ Vi
si esą bepročiai, pasiutėliai, 
razbaininkai, uždarę ją čio- 
nai ir norį papiauti. Išėjus 
iš čia ji parašysianti knygą, 
kad ir Dievas žinotų, koks 
čia pragaras, kokie kvaili 
čionai žmonės, kokios bjau
rios prižiūrėtojos ir t.t.

Tuo tarpu daktaras paė
mė man už rankos:

— Saugokis!
Atsisuku: artinasi mote

ris. Plaukai sudraikyti, a- 
kįs išverstos, dantįs iššiepti, 
rankų pirštai išskėsti, pri
tūpusi, lyg kad tykotų už
pult. Atsistojus man prieš 
ją veidas veidan, ji sustojo 
ir pradėjo keikti. Aš net 
persigandau. Bet moteris 
tuoj nuėjo keikdama tolyn.

— Tai labai pavojinga 
pacijentė — paaiškino da
ktaras. — Visuomet tyko iš 
užpakalio užklupti, bet iš 
priešakio nieko nedaro. Tai 
tikėjimo auka. Protas jai 
sumišo per didelį tikėjimą. 
Dabar ji vis kalba, kad Die
vas jai įsakęs žmogų už
mušti.

Tuo tarpu prieina prie 
daktaro kita beprotė ir iš
kėlus virš jo galvos rankas 
kalba grabiniu balsu:

—Palaimintas, palaimin
tas, palaimintas, visi kvai
liai palaiminti, nes taip pa
sakė Dievas.

— Šita irgi nuo tikėjimo 
j pakvaišusi—paaiškino man 
; daktaras.

Nespėjo jis tų žodžių pa
baigti, kaip strikt jam ant 

'kaklo viena beprotė ir apsi- 
; kabinus nori bučiuoties. 
Tuojaus pribėgo kita, tre
čia. ir bemantant apspito 
mus moteris... Nori mylė
tis ir gana. Vos ištrukom.

Mano draugas paaiškino, 
kad tai labai paprastas ap
sireiškimas tarp bepročių 

i moterų. Viena kitai jos at
lieka net vyro pareigas, o 
vyrą pamačiusios net dre
ba... griebia už tokių vietų, 
kur moterims visai nepride
ra...

PATARLĖS.
Kada busi užgautas arba 

šiaip įpykęs, tai pirma, ne
gu pradėsi kalbėt, suskai
tyk dvasioje 50.

Daugiausia žmonės ken
čia nuo baimės tų nelaimių, 
kurios niekad neatsitinka.

Nepirk nereikalingų dai
ktų vien tik dėl to, kad jie 
pigus.

F. J. BAGOČIUS 
Real Estate Mortgečiai, Deedai, Titles, Abstraktai 

Patentai, čarteriai, Kolektavimas ir Siuntimas 
Pinigų. Teismiški Reikalai.

BROCKTONE:
Panedėliais ir Pėtnyčiomis.
Barristers Hali, 45—46, 
kampas Main ir Belmont Sts.

Tel. Brockton 1875.

LAIŠKAS NUO FRONTO. 
Drauge!

Keliatas dienų atgal ga
vau nuo tavęs laišką, už ku
rį širdingai ačiū. Nuo pra
džios karės tai antras laiš
kas. Visgi man rtialonu yra 
žinoti, kad mano senovės 
draugas sau gyvas, sveikas 
ir gali neblogai pragyventi, 
ramioje draugystėje, nors 
ir svetimoj šalyj, ir toli nuo 
šių visų karės* baisenybių, 
bado, ašarų, kraujo, kentė
jimų ir paniekinimų. Aš 
nuo savęs linkiu draugui 
kuogeriausiai laimingai 
praleisti jaunystės patį gra
žiausi gyvenimo laiką. Lai 
būna pasisekimas visame.

Kas pas mane girdėti, 
kaip klausiate paskutiniam I 
savo laiške. Pas mane, tai 
yra ant fronto, kur mus 
pulkas užima pozicijas, da
bar jau apie 3 savaitės veik 
tyka, tik retas iš šautuvų, 
arba iš kanuolių pasišaudy
mas. Mat po tiek kruvinų 
kovų, abidvi pusės kaipir 
apilso, sustojo, ir dabar 
stovėdami ant vietos ren
giasi į tas busimas kovas, 
gal tokias, kokių pasaulis 
neregėjo. Antra pas mus 
jau dabar ganėtinai šalta, 
taigi ir prie busimos žiemos 
turi prisirengti. Taip pas 
mus veik tyka, bet kožną 
dieną pro musų akis eina 
viens po kitam sužeisti. Vis 
girdisi, kad tokioj ir tokioj 
vietoj tiek ir tiek užmušta, 
reiškia kraujas pas mus vis 
teka, taip sakant, upeliais.

Šiandien pas mus tykus 
dailus vakaras. Tvka, tik
rai atrodo, rodės, toks pats 
ramus vakaras, kokius mes 
kitados gyvendami tėvynė
je Lietuvoj, gamta gėrėda
miesi, praleisdavome. Aš 
irgi šiandien išėjau pasige
rėti, prisiminti senai pralei
stą pranykusią laimę...

Gražus vakaras! Stovi
me dailioje giraitėje, trupu
tį pasnigę, tvka. niekas ra
mumą neardo, tik ten kiek 
toliaus už mus girdėties šū
viai, bet tas mums labai pa
prasta ir ramumo neardo, 
smagu pasišvaistyti, pasi
kalbėti. ypač tokiam vaka
re kaip šiandien. Bet ten 
eina sužeistieji, pasakoja 
kaip sužeidė, kaip jiems ne
lemta buvo sėdėt apkasuo
se, šlapiuose, kuriuose ne
galima nė ugries sukurti, 
nė galvos pakelti, nes jei 
tik nors kokį gyvybės žen
klą priešas pastebi, tuojaus 
šauja.

Štai čia pas mus atėjo vie
tiniai žmonės ir prašo nuo 
kareivių duonos... duonos. 
Man prisimi’' 7, kad gal ir 
pas mane ns 
miškiai taip 
ir prašinėja, 
palaikyti s? 
gingą gyva' 
būti alka- 
tam, ir par 
kita: aš i 
matyti to 
nes, kaip 
darosi!.

Nuėjom į kitą skyrių. 
Ten jau pavojingesnės. 
Viena šaukia: "Gelbėkit 
mane nuo mirties, išleiskit,

Da niekas nesigailėjo, kad ne3 šitas namas šiąnakt su-
• i - • y • 1__ lt — ”mažai valgė ir mažai kalbė

jo. _______
Kekvieną daiktą imk iš 

švelnaus galo.

Neprašyk to kitų, ką pats 
gali pasidaryt.

Puikybė brangiai atsiei
na.

Neleisk pinigų pirma, ne
gu jų gau^Bjft^.

Visk
vieną. Ji visas ^aronj

degs!”
— Kas tau sakė, kad šitas 

namas sudegs? 
prižiūrėtoja.

— Dievas sakė. Jis žino, 
jo sūnų žydai papiovė!

Kaip patyriau, tai ir šita 
išėjus iš proto nuo didelio 
tikėjimo. Abelnai imant, 
dvi trečdalis bepročių ši
tam Iigpnbutyje, kaip man 
sakė, tai vis tikėjimo 
kos. Ir 
sunkiausia, kurį 
.nuo tikųimo.
ko, tai,|flB^

klausia

au
tuos esą 
ižakvaišta

I

SO. BOSTONE: 
Utarninkais ir Subatomis,

28 Broadway.
Tel. So. Boston 935 W.

LAIŠKAS Iš SIBERIJOS.
Kazimierui Sabaliauskui, 

Waukegan, III.
Mielas Kazimierai!

Šiandien rašau tau tuos 
keliatą žodelių iš to krašto, 
kuris visuomet šiurpuliais 
paliesdavo musų sielas, ka
da tik kas jo vardą primin
davo, t. y. šalto Sibyro.

Iki nesenai gyvenau Ry
goj, bet kaip išgirdome, kad 
vokiečiai su baisiausiu ka- 
nuolių griausmu ateina, ka
da pamačiau žmonių minias 
bėgant, tai ir aš tos baimės 
pagauta sykiu su ta minia 
išbėgau. Išbėgome patįs

<^8IOIOIC03IOIOIOOOMOOOIOIOIOI6t6l6l6l8leg • ant mrm irinitx<AAJ>jtJOOn>

Į “Kele'vi)” Skaitytojus.
kurių pre-Gerbiamieji _ _

numerata pasibaigė malonė
kite atnaujinti, nes sulyg kra- 
sos taisyklių priversti busim 
sulaikyt. Taipgi meldžiame 
ir savo draugus pakalbint už
sirašyti "Keleivį” kaipo tik
rai darbininkišką laikraštį, 
kuris prie kiekvienos progos 
šventai gina darbininkų rei
kalus. ,_ __

Mainydami adresą būtinai 
turit priduoti SENĄJĮ ir ■ 
NAUJĄJĮ adresus. To nepa-1 
darius, permainyt adreso ne
galima. Mainant adresą už
tenka parašyt atvirutę, nes 
tas pigiau ir parankiau.

Daugelis skaitytojų mainy
dami adresą arba klausdami 
ko-nors. parašę laišką neužkli
juoja ir prilipina tik už lc. 
markę. Persergime visus, 
kad tokių laiškų niekados ne
siųstų. nes Amerikoj ar laiš
kas užlipytas ar neužlipytas, 
turi būt pridėta markė už 2c., 
kitaip tą laišką numeta arba 
reikia už jį primokėt adresa

tei.” Administracija.

ne mano na- 
it vaikščioja 
tad nors tuo 

ir taip var- 
| Man, mat, 
A, nuskriaus- 
intam, tai kas 
kareivis. Bet 

>5 ramius žmo- 
įu ir nesmagu

l

nūs šiuom lai
ptais gruodas, 
r sniegena. Gy- 
[žemlinduose," 
inkė veik iš- 
namiškių ži- 
jog pasiliko 

tė išbėgo, gy-

ŽMONIŲ SKERDYKLA

Ar Esi Kankinamas

Indomiausias aprašymas apie visas
KARES BAISENYBES

Šį veikalą parašė pagarsėjęs vokiečių veikėjas ir mokytojas W. 
Lamszus, kuris pats toj baisioj skerdykloj dalyvavo. Šioje kny
goje aprašoma karė vokiečių su franeuzais. Skaitant šitą knygą 
plaukai šiaušiasi ant galvos. Autorius šio veikalo Lamszus yra 
pagarsėjęs antimilitaristas. Už šio veikalo parašymą jis buvo 
skaudžiai vokiečių valdžios persekiojamas. Lietuvių kalbon tą vei
kalą išvertė Negeistinas. Knyga atspausta ant gražios popieros 
ir papuošta gražiais viršeliais. Kaina tik 15c.

Pinigus galima siųst 15c. susukus tvirtai popieron ąrba po 5c. markėms 

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

50,000
KNYGŲ
f

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 
nauduotis priinmumo gamtos—visi tie 
vyrai turi pareikalauti vienų iš tų 
didžios vertybes medikališkų knygų 
Knyga ta pasakys kaip vyrai naikin 
sava gyvastį, kaip jie įgau-^ ligas ir 
kaip jiems gali būti '.„grąžinta svei
kata, stipruma'' ,. spėkas trumpu lai
ku ir su mn-zais kaštais. Jeigu nori 
uosi vyras tarp vyrų—stipras, resnas, 
energitiškas vyras, 
ta knyga parodys
kelią.

Viru
Kelias j Sveikatą, 

Stiprumą ir Energiją.

t

Sifilisų arba Užnuodijamu Kraujo, 
Triperių, Pu)avimų. Nusilpnėjimų Gy
vybes, Užkrečiamais Ligais, Lytiškai 
šlapinamais Organais, Dusulių, Negruo- 
mulavimu Vidurių, Prietvarką. Slogo
mis, Hemoroidais, Reumatizmų, Pilvo, 
Jaknų, Pūsles ir Inkštu Ligomes e 

O Ar turi 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; nuliudys. priklus 
ir nusiminęs? Musų knyga už dyką 
pasakys jums apie tuos daiktus aiškei 
ir lengvoi kalboi teip, jog galėsite 
suprasti ji ir naudotis jos patarimų ir

pamokinimų. Ji yra krautovė žinios ir talpina tikrai tokius daiktus, katrus 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 pačtą. Ant kon- 
vertos niera paduotas medikališkas vardas. Nieks ne gali žinoti kas ten yra, tik jins. 
Paduok sava vardą, pavardę ir adresą aiškei, atkirpk ir siusk tą Už Dyką Kuponą.

Siusk Tą Už Dyką Knygos Kuponą Šiandien.
DR. J. Rl SSllL PRICE CO.. L. 202. 208 N. Fiftb Are.. Chic.go.
Godotlnasai:—Aš esu užinteresuotas just; Už Dyką Knygos Pasiulynimui ir norėčiau

gauti vieną iš tą knygų, umu laiku.
Vardas ir pavarde...............................

Adresas..................................................

Miestas

I
j

N

Stejtas
*
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žada kraustyt Kemešį iš 
Bostono.

Kun. Kemešiui pradėjus 
tuomjpranešta, perdaug politikuoti,

sl» b s -10:.laiškas ra- Girdėties, iTad jau kelios 

^iai apreiškiama, kurių uždaviniu busią paro-

, atvykęs pasipiktino daugelis dau-
* LaCp.y mąstančių žmonių,

tuose ^įtyčiojimu iš^po- draugijos išrinko komisijas, 
> *1

\ELEIVIS

Vokiečiai šaudo
i alkanus lenkus.

Kaip praneša ”Russkoje 
Slovo,” nekuriose Lenkijos 
vietose dėl stokos maisto bu
vo didelių sumišimų.

Pastaruoju laiku sukilo 
prieš vokiečių valdžią Novo- 
Aleksandrijos gyventojai. 
Stovinčios tenai vokiečių 
kariumenės komendantu 
buvo senas austrų genero
las, Podgoronskis vardu. 
Jis buvo lenkų kilmės ir tu
rėjo saviems minkštą širdį, 
todėl žmonės ji pamylėjo ir 
kreipdavos pas jį prašydami 
visokių patarimų. Vokiečių 
gi general-gubernatoriaus 
VVartfeldo labai neapkęsda
vo.

, Pritrukus žmonėms mais- 
| to, jie nusiuntė savo atsto
vus pas VVartfeidą, kad duo- 

paj tų jiems duonos. Bet Wart-

I kios domos. Tuomet alkani 
■ žmonės pradėjo plėšti krau
tuves ir magazinus. Kurov 
ir Golomb kaimuose žmonės 
užpuolė net vokiečių kariu
menės sandėlius ir išplėšė 
juos.

General - gubernatorius 
i VVartfeld pareikalavo ka- 
i riumenės žmonėms malšinti, 
.bet gen. Podgoronskis atsa
kė. kad alkaniems žmonėms 
numalšinti geriausis daiktas 

tyra duona, o ne ginklas. t 
VVartfeldas perpykęs pa- 

i siėmė 15 kareivių ir nuvy- 
Į kęs į kaimą Golomb liepė Į 
žmones šaudyt. Apie 20 j 
kaimiečių likos užmušta ir 
sužeista.

Sužinojęs apie tai gene
rolas Podgaronskis paėmė 
du buriu kareivių ir nuvy
kęs į minėtą kaimą guber
natorių VVartfeldą areštavo. 
Bet kareiviai tuojaus skilo 
Dusiau: pusė stojo už vokie- 

! tį gubernatorių, kita pusė. 
pasiliko ištikima lenkui ge
nerolui. Tarp tų kareivių 
kilo mušis. Daug krito iš 
abiejų, pusių, bet guberna
toriaus AVartfeido šalinin
kai likos sumušti.

Vyriausioji valdžia pas- į 
kui užsistojo už gubemato- 

! rių Wartfeldą. o gen. Pod- 
I goronski prašalino. Jo vie-; 
ton atsiųsta į Novo-Alek
sandriją gen. VVolf. vokietis, : 
kuris smaugia lenkus kaip 
tikras vilkas.

Drakoniszkas Italų 
karvedžio aplinkraštis.

Pas vieną kritusiųjų italų 
oficierių austrai rado labai 
įdomų raštą. Buvo tai vy
riausiojo italų kariumenės 
vado Cardonos aplinkraš
tis. Iš to aplinkraščio ma
tyt, kad italų kariumenėj 
drausmė (disciplina), ypač 
nepavykus antram mušiui 
prie Isonzo, buvo visai ne
paisoma, jeigu reikėjo to
kių drokoniškų įsakymų. 
Tas aplinkraštis įsako ofi- 
cieriams, kad kareiviai, ku
rie susirėmę su priešu no
rėtų pasiduoti arba bėgti, 
turi būt šaudomi ten pat, ' 
ant vietos.

štai tas gen. Cardonos 
aplinkraštis:

Vyriausioji kareivijos va
dovybė. Veikimų skyrius, 
įvairių dalvku raštinė. r«-i. ,, X1 .... .
mokinimo bei drausmės 
cija. Aplinkraštis Nr. 3525 j 
(skiriamas visiems oficie- 
riams).

Papildydamas dėsnius, 
pažymėtuosius mano ap
linkraštyje Nr. 1 apie karės 
drausmę, paskelbiu dar štai 
ką ir reikalauju, kad tai 
tuojaus butų vykinama.

1. Drausmė (disciplina) 
tai dvasinė laimėjimo lieps
na Laimi kareivija geriau
sios drausmės, o ne geriau
sio išlavinimo; laimi tas, 
kuris širdyje turi tvirčiau
si norą laimėti, nepanaikin- 
tiną pasitikėjimą pasiseki
mų.

2. Tikroji drausmė apsi
reiškia dvasia bei forma. Ji 
turi kilti iš giliausios širdies 
ir vyresniuosius su valdo
mais šventoje meilėje vie
nyti. Bet ji būtinai turi bū
ti pabojama ir visame apsi
ėjime, visame veikime.

3 Kiekvienas kareivis tu
ri būti tikras, kad bėdoje 
jo vyresnysis jam bus tėvu 
arba broliu. Bet jis ir tvir
tai turi įsitikinti, kad vyres
nysis turi šventą teisę atsi-! 

priešinančius arba bailiuo
sius bausti mirčia.

4. Kiekvienas turi žinot,! 
kad akyvaizdoje priešo vi-1 
siems yra tiktai vienas ke
lias: kelias garbės, kuri ve-' 
da laimėjiman arba mirtin 
priešo linijose. Kiekvienas 
turi žinoti, kad tas, kuris Į 
bandytų priešui pasiduoti 
arba pabėgti, kuogreičiau- 
siai, dar nepaspėjus jam už
sitraukti ant savęs gėdą, tu
ri būti sušaudytas kareivių, 
kurie stovi antroje eilėje,! 
arba karabininkų. kurie už
pakalyje pastatyti priežiū
rai, jeigu jis da nebūtų savo 
oficieriaus nudėtas.

5. Jeigu kuriam ir pasi
sektų nuo šito naudingojo 
sutrumpinto teismo vykini- 
mo pasprukti, tas bus neat
leistinai ir sunkiai baudžia
mas karės lauko teismu. 
Idant gėda butų didesnė ir 
kiti butų perspėjami, aš įsa
kau, kad mirties bausmė bu
tų vykinama dalyvaujant 
visų regimentų deputaci- 

Jojns.
6. Kas pasiduos bei gyvas 

papuls priešo rankosna, bus 
tuojau pasmerktas ”in con- 
tumaciam" (jam pač:am ne
sant čia); mirties bausmė 
bus vykinama karei pasi-

v baigus.
Visų laipsnių vyresnieji 

asmeniškai man atsako ““ 
tai, kad šitie įsakymai 
suomet butų pildomi.

28 d. rugsėjo, 1915. 
Kareivijos generalio 

bo šefas, Cadoma.
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GRAŽIAI PRALEISTA 
KALĖDŲ ŠVENTĖ.

"Vaikų diena." k
Subatoj, 1-mą Kalėdų die-‘j( 

ną L. Ukėsų Kliubas paren- •>
gė vaikams eglikės pietus,;^, 
sukviečiant visus lietuvių 
vaikus, kurių tėvų da nėra ne
pilnai pasižabojęs kun. Ke- ■ '

icija baimėje, 
policijos vyres

nis 3 sąvaites gavu- 
tomo

.jog per L ■pėdas bus išplėš- dyti kunigui, kad jo vieta 
pne altoriaus ir klebonijoj, 
o ne Bostono lietuvių drau
gijose, į kurių reikalus jis

mešis. Susirinko gana daug -tos 
vaikų ir gražiai pasilinks- krovos 
nuno. [ Hrity

Sekančią dieną buvo Bi- jotimis ’

Kalėdų eglikės diena. Išti- i šnipinėjal kad sugavus plė
kus dideliai snieginei pugaijgkus. ................

i nurodytos san- 
tPolicija buvo ir 
je, dienomis ir na-'& jv t___

junėlio draugijėlės vaikų |s^krovl^St£^ jieško°— Rradejo la^ai klst no"

Kus dicienai snieginei pūgai, šikus. Fyėšikai tečiaus gu- 
; daugelis vaikučių negalėjo■ dresni už’policiją ir daro iš 

atsilankyti, bet visgi apie jas juokus, 
penkiosdešimtis jų susirin- Į į----------
ko i LSS. 60-tos kuopos sve
taine, kur buvo parėdyta 
graži aglikė. ir paruošti vai
kučiams pietus. Susirinku- 
sijų entuzijazmas buvo la
bai didelis, malonu buvo žiū
rėti suaugusiems, kaip tie 
vaikučiai ir mergiukės, lai
me ir džiaugsmu nušvitu
siais veideliais po pietų ir po 
koncertėlio, kuri vedė Bijū
nėlio narė Onytė Višniaus- 
kiutė ir kuri atliko tik Bi
jūnėlio mažučiai nariai sa
vo dainelėmis ir deklamaci

jomis.— žaidė, dainuoda
mi ir šokdami bei šaukdami 
po 3 kartus "ura” už paren
gėjus jiems tos dienos. A- 
belnai visi jie čia tvirtino, į 

įingr "vakar nebuvo užganė-'
dinti”...

SĮ.

PARSIDUODA FORN1CIAL
Gražus šešių Kambarių forničiai 

parsiduoda už labai prieinamų kainų, 
j Kreipkitės pas:

V. Dabravolskj.
106 Silver st.. So. Boston, Mass.
-----------------------------------—------------------ .

Amsterdame gauta žinia, 
kad Namuro forte Cognelee 
ištiko baisi ekspliozija, ku
ri sunaikino visą fortą ir 
užmušė 80 vokiečių.

V

Visuomeniška Teisingiausia Valgomų Daiktų 
Lietuvių Ko-operacijos Krautu 
285 Bradiny, tarpe C ir D gatvių, So. Bostone] 

Užlaikome geriausius ir šviežiausius visokios rųšies tavoms, kaip® 
Mėsas, Daržoves, Kenų.Grocerio. Puodus, Stiklus, Dišes, Bliu dus Cain® 
didelius ir mažus Boilerius: žodžiu kas tik reikalinga prie uaspadinj® 
visko galima gauti Kooperacijos krautuvėj už pigiausiu prekę. Spfl 
liškas N U PIGINIMAS ANT TA VORU PRIEŠ KALRDAS. Didelės <■ 
nos tiesis, katrie atsilankys musų krautuvėn. Tėmylut musų plaka.

Telephone: Back Bay 4200 

DAKTARAS

Fr. Matulaitis
GYDO VISOKIAS LIGAS. 

PRITAIKO AKINIUS.

i

LMnlszta (Mat M. ZistiB
7Parw»ter8x.
Boston, Fasa. 

Visokiu ligas gy 
<Uu pasekmingi*. 
ašiai. Ateikit ne
šiok pas mane 1 
trepaisį virty tik 
neikit į aptieka: 
mano durys bei- 
tos arba telefoną 
duok o aš atesiu.
Ofiso valandos 
Nuo 9 iki 11 ryte 
nuo 1 iki 2 ir d iki
8 vakare. Teleph. Rfehmond SOS-R.

i Valandos:
Nuo 1 iki 3 dienų. 
Nuo 7 iki 9 vai. vakare.

419 BOYLSTON STR
Saite 419, 420 ir 421,

Netoli didžiojo miesto knygyno,
BOSTON, MASS.

'. s. - - = =.?J-^r=r=r=::'r--r==assąse2«

Rado supjaustytą.
Gruodžio 27 d. rytmetvj 

Mrs. Bailey, gyvenanti ant 
Flaag st, įnėjus į savo se
sers Christiana Mortell, gy-, apgyvento-> lietuv»>4 vietoj, parsiduo- 
venimą, rado ją ant grindų 
besiraičiojančią kraujuose. r 
Išklaust negalėdama, kas ją 
baisiai peiliu supjaustė, pa
darydamas kelias žaizdas 
galvoj, perėžęs lupas ir ki-, 
tose vietose, pašaukė pagel-! 
bon daktara ir žmones. Su
žeistoji tečiaus nepasako, į 
kas ją kėsinosi nužudyti. 
Nugabenta i ligonbuti. kur ?< 
randasi labai serijoziškame 
padėjime, bet nieko iš jos 
išsiklaust negalima. Ji yra 
20 metų amžiaus.

Liet, kooperacijos metinis 
susirinkimas

Atsibus 3 dASausio-Jan- 
uary, 7:30 vai. vakare, Lie
tuvių Salėje. Visi nariai 
privalot atsilankyti, nes bus 
renkama valdyba ateinan- 

Atsi- 
veskite ir naujų narių, nes 
Šerai bus pardavinėjami. 

Sekr. M. A. Balčiūnas.
Vytauto Dr-jos narių 

atydai I j
Dr-tės D.L.K. Vytauto I 

metinis sbsirinkimas atsi-! 
bus 2 d. Sausio January, 2 
valandą po pietų, Lietuvių 
Salėje. Nauji nariai bus 
priimami art tų pačių išly-

I

f

ŠTOKAS PARSIDUODA.
Visokių valgomų daiktų krautuvė,

da už prieinamų kainų. Nedėldie- 
r.iais eina geras biznis su aiskrimu 
ir kitokiais daiktais. (1)

Kreipkitės j:
D. MEŠKAUSKAS.

: Lincoin st., Brigton, Mass.
Matyt galima išryto iki 9 vai., o 

vakare nuo 4 vai.

43 H. S- Stone, Oph.D
Akių 

Specijalistas.

• )

i
D-RIS ST. MORZUEWSU

Vienatinis lenkiškas j 

DANTŲ DAKTARAS. 
Užtaisau pasigadinusius dantis b 

dedu naujus. Laikų gvarantuoju 

Ištraukiu dantis be jokio skanano: 

176 HARRISON AVĖ, BOSToM

"S<K‘. draugiškas vakarėlis."
Kalėdų 1-mą dieną LSS.!

60-tos kuopos svetainėje tos 
kuopos rūpesčiu buvo su
rengti draugiški pietus. Da-
Ivvavo gana daug žmonių.' tiems 1916 metams. 
Jaunuomenės daliai išvažia
vus Norwoodan, kur soc. 
kuopa statė scenoje ”Alka
ni Žmonės" veikalą, likusio
ji dalis linksminosi iki nak
ties, žaizdami gražias žais
mes.

i 
i

10 m. So. Bostone.
399 Broadway, 

SO. BOSTON, MASS.

LIETUVYS FOTOGRAFAS

Gaili van Cc
ji

■ Traukiu Paveikslus bile kokiu ( 
! laiku ir visados gerai padarau. > 

Reikalui esant Kreipkitės 
pas mane. j

JONAS A. ANDRUŽIS, j 
453a Broadvay, S. Bcston, Mass.!

Akušerkaj
Pabaigusi kursų Womana Medical 

College, Baltimore, Md.

Pasekmingai atlieka savo darbų į I 

< prie gimdymo, taipgi suteikia vi-; r 

1 šokias rodąs ir pagelbą įvairiom j 
moterų ligose.

Stropienė j
i, SO. BOSTON, MASS. į

Utlsilv ?eriauiį

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

ko Cigarus.
Meldžiame užeiti, o visados rasi 

gražų patarnavimą.

362 2nd stM So. Boston.
1

Tel.:

Labdarystės Dr-jos vaka
ras.

Antrą d. Kalėdų vakare 
Labdarytsės dr-jos svetai
nėje atsibuvo tos draugijos 
naudai surengtas koncertas. 
Visą koncerto programą iš
pildė Gabijos draugijos na
riai. Programas susidėjo 
iš solistų dainų, deklamaci
jų ir muzikos. Solistai: Viš- 
niauskas ir Varaitis labai 
dideli entuzijazmą publikoj 
sukėlė. Antrą dali progra- 
mo užėmė lošimas komedi
jom "Concilium Facultatis.” 
Išskyrus A. Višniauską. E. 
Vitaitį. Kerdiejų ir Dargiu- 
tę. kiti artistai lošia gana 
prastai, ypač Čebatorius ką 
nebeveikia, ką nebesako, vis 
i publiką žiuri, lyg tai pub
likai prakalbą sakytų.

Publikos buvo nedaug.

Dr. David W.Rosį
Kalba Lietuviškai, Lenk®, 

Rusiškai ir Vokiškai. F 
GYDO VISOKIAS LlG^l 

Valandos:
Nuo 8 iki 10 ryte. Nu 

2 iki 3 dienų, nuo 7 
8 vakare.

321 HANOVBR STREET. 
BOSTOĮį, MASS.

Ant 21 
akmens 
Gelžkelio laik 
rodia Sriubelių 
užsukamas, vj 
riško didumo 
ant 20 metų au 
ksuotas su ii 
rašytais dubei 
tavais viršau 
Labai teisinga: 

Hpaui-g*. <ezKetiu važiuoiantiem.
, Kuriems reiKia visuome: 

..... .... laikas žinotu Gvarantuotaa 
ant 20 metę. Ypatingas pasiulyji 

Nedėlioj, 2 d. sausio, 7:30 mas. Mes išsiųsime šijaikrodėll am
, J ’ .kiekvieno adreso uz $5.. o C. O. D. irvai. vakare SOCljallStŲ SVe* I persiuntimo kaštus, °u tei^e j u m 3 vi 

tainėi bus koncertas, kur įka piurei. Jei busi -.ęužgan^m , j . 1 , . 1 *as, nemokės ne Cento Atsinuni.iteDUS dainų, ueklamacijų, mo- ; iųs užmokėtumėt už cokį pat laisTi/- 
nologu ir ?arvžiaus iuok- aPie *,25-00’ ->e’j pirktumėt ki zir 

3 - i .r J i Puikus auksuotai lenciūgėlis Ii kananai (Klausai). I Imtis dyt-ai su kiekvienu lolkiodeliu
Įžanga visiems dykai. į encelsior watch co.

60 kp. komisija. ' «UMi \thvnaeum Blg.. CRTCAGO. ILL

priimami art tų pačių išly
gų, kokie buvo per prakal

bas.' Visus kviečiame atsi-' 
lankyti. ;

Sekr. AI. A. Balčiūnas.' tikras lai

7:30
i----- ;

S. Baracevičius
GRABORIUS.

, Palaidoju visuose aplinkiniuose mie- 
j stuose.

PATARNAVIMAS GERAS IR
PIGUS.

I Dideli palaidojo už $45, mažą $15.

L

Parduodu Paminklus ir Kvietkas. 
Užlaikau automobilius greitam susi- 
neširtiui. Atsitikus reikalui meldžiu 
kreiptis ?.rie manęs, aš pribusiu grei
čiau, ----—------r---—
mano 
kelio.

Atsitikus reikalui meldžiu

w0gru vietiniai graboriai, nes 
automobilius stovi visados ant

Lietuviai Kliaučiai
Visokias Vyrams Drabužina 

Siuvame ant Užsakytas 
Išvalome, sutaisome ir iš*rasi- 

natne senus.
Vienintelė Kriaučių kompanija 

So. Bostone, kur visame duoda 
?erą ir gražų darbą už prieina
mą kainą.
PASIŪDINK P>S MUS SIUTĄ L 
O NEŠIOSI IR DŽIAUGS1ESI. 
Todėl, kurie norit pasisiudint * 
gerą siutą, išvalyt arba suprasit, JĮ 

kreipkitės pas mus.
SOUTH BOSTON CUSTOM 

TAILOR1NG CO.
įj 278 Broadvay. So. Boston. * .«•25,000 KATALIOGU DYKAI

SU LIETUVIŠKOMIS DAINOMIS 
REKORDAI PREKIUOJA 75c. ir 69c.

Jeigu neto r mano katalogo, tai prisiųsk už 3o. pačtinę marl.T "b tu
rėsi dideli ir pirkt katalogą, kuri/.me rasi visokių geriausių ARdiONlKU. 
SK RIPKŲ. TK UBU. 'f daugybę kitokių MU1IKALISKŲ INSTRU
MENTU. ISTORIŠKU IR MALDŲ KNYGŲ, kokių tik randasi lietuviš
koj kalboj. Puikiausia koncertinis Armonikas su 76 ir lCrž raktais. 
Kainos labai prieinamos. Naujausias Lietuvr&as Sapnininkas, dydžio 
5x6’,Ą. su 310 paveikslėlių. Kaina 50c. Reikalaukite visokio tavoro pas 
tikrą lietuvį, o gausite teisingus ta vorus. Agentams parduodu pigiau. 
Rašykit tokį a'-------

M

112 GRAN

S. BARACEVIČIA.

Broaduay. So. Boston, Mass.
Telephone: So. Boston 839-J.

/ietinės Žinios 
____ I 

Bostono rubsiuviai rengiasi, 
streikuoti.

Gruodžio 26 d. vakare at
sibuvo viešas Bostono rub
siuvių susirinkimas, kame 
kalbėjo generalė rubsiuvių 
organizatorė Miss Rose 
Schneiderman iš New Yor
ko, organizuojanti generali t šokiai 
streiką. Streikas apimsiąs Publikos šiuo kartu bu- 
New Yorką, Netvarką, Phi- vo gana daug ir smagiai va- 
iadelphią ir Bostoną. Sa- karą praleido, 
ko, kad Bostone sustreikuo-Į 
šią virš 5000 rubsiuvių.

šios seredos vakare Fane- 
tul Hali atsibus da vienas 
m&jMnitingas, kad galuti
nai nutarus streiko klausi
mą. Streikuosią tik mote
riškų ir vaikų rūbų siuvė
jai. Streiko priežaščia yra 
žemas darbininkams atlygi
nimas už jų darbą. Savo 
prakalboje Miss R. Schnei- 
derman išparodė, kad di
džiuma darbininkų, ypač 
moteriškės gauna į sąvaitę 
mažiau kai 6 dolerius, o dar
bo iš darbininkų reikalauja
ma daug daugiau, negu iki 
valstybinės komisijos darbi-

VIENATINĖ LIETUVIŠKA

APTIEKA
Gabijos vakaras.

Pirm dieną Kalėdų Gabi
ja statė scenoje vieno akto 
operetę "Lietuviškąs Mili-. 
jonierius,” žodžiai J. Staga-‘ 
ro. Muzika M. Petrausko.; 
Veikalėlis gana puikus, su-į 
lošta gerai. Be to buvo ir

VOKIETIJA TIKISI 
GAUT DAUGIAU 

TALKININKŲ.

Vokietija tikisi, kad da
bar prie jos prisidės da Ru
munija ir Graikija, nes pa-, 
sitraukus Anglijai nuo ninku padėjimo ištyrimo, 
Dardanelių jos pamatysian- nežiūrint to, kad Algos Ko
kios, kad Vokietija turi šitą misija pripažinusi algos mi- 
larę laimėti. i " _ ’ .

Rinks drabužius.
Lietuvos Dukterų ir Sūnų 

draugystė išrinko kolekto
rius rinkimui drabužių nft- 
kentėjusiems Lietuvos gy
ventojams. Kolektorių Ko
mitetas susideda iš šių ypa
tų:

' J. Žvingiiienė, J. Skibir- 
dis, J. Skerstoniutė, Bendo-
ravičienė, P. Giedrys, J. Ga
linienė, M. Jundišiutė, P. 

i Jatulevičintė, F. Viltrakie- 
jnė, C. Lebeikienė ir A. Aba- 
zorius.

Drabužius galima palikti 
oas p. A. Abazorių, 206 
Broadway, ten yra žmogus, 
kuris užrašys vardą aukau- 
toiaus.

•rašfeėiimaj 
nimumą $8—8.50 į sąvaitę. Skibirdis.

Šio komiteto susi- 
paskirta J.,

W. S..WAIDELIS,
BROOKLYN. N. Y.•»
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Kcsulis ir Užkimimas

paprastai apsireiškia saitam orui ližėjus ir nelengvai 
palydomi. Jie reika! /tuja staigaus gydymo 

4r gerų gyduolių.

UzkietSjimos,

ti

♦ 
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4
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/

ro3 Dalsamos Plautiems)
s, prasošaldymus, užkimimus, bronchi- 
kokiittšą nuo 35 metų. Yra tai gera 

Iptrakiija. Mes labai jų rekomenduo- 
Dtwi — jauniems ir seniems, vaikams 
$.s. Kainos 25e. ir 50c.
fciafarą kosulį,” rašo Frank Vsehs iš Eik 

■“‘tai aš gavau batelį Severą ’a Balsam 
jnrm, negu suvartojau visų botai), kosu- 
tolė. Aš esu 93 metų amžiaus ir jaa-

r > 1 ▼ o s

m.is, jaknij trnkdA«iai, get t i ir 
nerviikuma, greitai par-dotac.

8ever»'» Lhror Pilis 
rSeevros Ptgnlkos nuo kspoMf, 

Vartok pagal nuru40*ua, 15c.

Cedar Rapids* Iow*«

BOSTONE IR VISOJE MASS. VALSTIJOJE.

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

Nuo Reumatizmo $1.00. Nuo slinkimo plaukų ir pleiskanų 75c. 
Nuo kosulio, grippo ir slogos $1.00. Kraujo Valytojas $1.09.

Nuo saulės nudegimo 50c. Bobro lašai $1.00. Nuo suirimo Nervų $1.40. 
Vaikų ramintojas 25c. Pamoda plaukams 20 centų.

Nuo viduriavimo suaugusiems 50c. Nuo viduriavimo mažiems 25c. 
Gydanti mostis nuo pučkų 50c. Nuo prakaitavimo kojų 25e. 

Mostis ir skysčiai nuo niežų ir parkų $1.00 
Gyduolės dėl pataisymo apetito $1.00.
Gyduolės dėl suvalninimo vidurių 50 c. 

Gyduolės nuo kosulio ir sunkaus kvėpavimo $1.00.
Gyduolės nuo vištakių (coms) 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 T re j anka 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 visokių ' 
paslaptingų ir kitokių ligų.

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

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

Gyduolių galite reikalaut ir per laiškus, o mes pri

siusime jum ekspresu.
Visokiame reikale kreipkitės iituo adresu:

K. ŠIDLAUSKAS 226 BR0ADWAY, 
KAMPAS C STR.

SO. BOSTON, MASS
« rv.

SO. BOT*""




