
“KELEIVIS”
DARBO ŽMONIŲ LAIKRAŠTIS 

Leidžia J. G. Gegužis & Co.

Prenumerata metams: 
Amerikoje ............................. $1.50
Kanadoj ir užrubežiuose .... $2.00

Prenumerata pusei mėty:
Kanadoj ir užrnbežiuose .... $1.25 
Amerikoje ................................. 90c
Apgarsinimų kainos klauskit laišku. 

Kreipianties su kokiais nors rei
kalais. taip adresuokite:

“Keleivis*’ S. Boston, Mass.
■ -o

“KELEIVIS”

5T!

LITHUANIAN VVEEKLY 
l’ublished by J. G. Gegužis & Co. 

Every Wednesday in Boston, Mass.

Represents over 4,000 Lithuanians 
in the City of Boston, 50,000 in 
New England and about 500,000 

in the United Statės.

The Best Advertising Medium.
Advertising rates on application.

Ali communications shou’d be 
addressed to:

“Keleivis, * ’ S. Boston, Mass.
a

No. 4 Telephone:
So. Boa ton, 935-W.

SO. BOSTON, MASS.. -26 SAUSIO-JANUARY, 1916 M.
"Entered m Second Class Matter” February 23, 1905, at the Post Cffice at Boston, Mass., under the act of March 3. 1879.

Telephone:
So. Boston, 935-TV. Metas XII.

Susinėsimas tarp Amerikos ir užimtos Lietuvos visiškai sustabdytas.
Karė prasideda jau ore; orlaiviai veikia nuo vieno galo Europos ligi kito: vokiečių lakūnai bombarduoja Anglijos miestus, 
o francuzai mėto bombas į vokiečių ir bulgarų tvirtoves. Vokietija prisipažįsta netekusi jau 2,535,768 kareivių. Belgijoj 
vokiečiai sudegino 18,207 namus. Per 17 karės mėnesių teutonai užkariavo 200,000 keturkampių mylių žemės ir paėmė 

3,000,000 belaisvių. Apie Juodkalnijos pasidavimą žinios neaiškios. Kynuose revoliucijonieriai ima viršų.
r

sustabdytas.
Vokietijos valdžia prane

šė Suvienytų Valstijų val
džiai VVashingtone, kad į už
imtas vokiečių vietas Rusi
joj, tai yra Lenkijon, Latvi
jon ir Lietuvon laiškų dau
giau negalima siųsti. Iki 
šiol tokie laiškai eidavo Ber
lynan, o iš tenai vokiečių 
valdžia juos siųsdavo į už
kariautas vietas. Dabargi 
nesiūs. Taigi susinėsimas 
su Lietuva dabar bus jau vi
sai negalimas.

RUSAI ATAKAVO PER
19 DIENŲ.

Austrijos karės vyriausy-l 
bė praneša, kad didi j į rusui 
ofensivą Galicijoj ir Besara
bijoj reikia skaityt jau pa
sibaigusiu. Jis visiškai ne
nusisekė. Austrai išlaikė j 
visas savo pozicijas ir rusai 
nieko nelaimėjo. O jie tu
pėję labai didelių užmany
mų pradėdami šitą ofensivą. džio" vienas ^Fokkerio orlai- 
Uzpuolimą jie pradėjo 24.vis sunaikinęs jau 14 sąjun-; 
gruodžio ir atakavo iki la gjninku orlaiviu. Bet ne ta- 
sausio Taigi skerdynė tvė-,me da ‘baimė, kad jie karės 
re 19 dienų. Didziausis mu- jauke tokie pavojingi. Bai
sis buvo per Naujus Metus.įyra ^anie, kad neužilgo 
ivusai netexę mažiausia 7 ue ketina, lėkti per jūres 
tūkstančių kareivių užmuš- Anglijon ir užpulti Londo-

■ tais ir sužeistais, ir apie nQ

i

Ketina sunaikinti
Londoną iš oro.

Nauji vokiečių orlaiviai la
bai pavojingi. }

Tūlas Fokker Vokietijoj Į™1*0 ”Fremdenblatt”sako 
•sugalvojo naują orlaivį, ku- yciu naujiems musų oria 
ris išgąsdino visą Angliją. "
Sakoma, kad nuo 16 gruo-

Vokiečiai šitais orlaiviais 
labai daug pasitiki. Ham-

KARĖ PADANGĖSE.
Šiomis dienomis visas ka

rės veikimas, galima sakyt, 
persikėlė į padanges. Iš 22 
į 23 sausio naktį vokiečių 
orlaiviai nulėkė Anglijon ir 
metė keliolika bombų į De- 
verio miestą.

fcygrir atsilygindami vo
kiečiams už šitą užpuolimą, 
sekančią dieną, t. y. 23 sau
sio, francuzu oro laivynas i 
paleido 130 bombų į vokie
čių tvirtovę Metzą.

Kitas francuzų oro laivy
nas, susidedąs iš 45 orlaivių, 
nulėkė tą pačią dieną pietų 
Serbijon ir metė 200 bombų 
į Monastyrio tvirtovę, kurią 
bulgarai turi užėmę. Tre
čias oro c.’ 1 
100 bombų 
apielinkėse, 
garai stovi.

Vokiečiai 
barduoiant 
viams Metzą. 
pataikė į vyskupo namus ir 
sugriovė juos. Kas atsitiko 
su vyskupu, nesakoma. Vo
kiečiai tvirtina, kad jų or
laiviai yra daug geresni ir 
susirėmime su sąjunginin
kais ima viršų. Anglai pri
sipažįsta, kad per 4 pasta
rąsias sąvaites Francuzijos 
mūšio lauke žuvo 13 jų or
laivių. Vokiečių gi orlaivių 
į tą patį taiką nušauta že
mėn tik 10.

eskadronas metė 
į Gievgeli ir jo 
kur taipgi bul-

sako, kad bom-. 
francuzų orlai- 

viena bomba

ANGLIJA IMS KAREI
VIUS PRIEVARTA.

Prievartos bilius per že
mesnįjį parlamento butą jau 
perėio. Nors darbininkai ir 
priešingi priverstinam žmo
nių ėmimui į kariumenę, bet 
valdžia to nepaiso. Jai rei
kia kareiviu ir ji juos ims 
prievarta . Taigi po truputį 
ši karė panaikins visą žmo
nių laisvę Anglijoj.

KĄ TEUTONAI LAIMĖJO.
Vienoje paskelbta, kad 

ppr i? P? rėš mėnesių teuto
ną1* paėmė:

Belaisvių
Kanuoliu
Fri*
Keturkampių mylių 

žemės 200,000.

3,000.000
.. 10.000

I
I

vis sunaikinęs jau 14 sąjun

KUNIGAI LIEPIA ŽU
DYT VOKIEČIŲ KŪ

DIKIUS.
Telegramos praneša, kad 

francuzų vadovaujantis Pa
ryžiaus laikraštis "Matin” 
išspausdino pranešimą, kad 
katalikų kunigai Francuzi- 
joj liepia merginoms ir nu

žudyti tuos kudi-
Lj — I _ _ . _

viams, Angliją laukia bai-itinoms 
sus likimas. Kuomet musų į kius, kurių tėvais yra vo- 
jurininkų ūpas triumfuoja. kiečių kareiviai. Vienas ku- 
ant Anglijos laivyno, musų ” --1—1-1-~ -i—•
orlaivininkai neužilgo pa-! 
darys stebuklą, kuris nuste
bins visą pasaulį." Kaip tik 
pasitaikys geresnis oras, jie Į 
nuskrvdę Angljon "sunai-; 
kins” Londoną.

nigas iš sakyklos pasakęs: 
"Aš duosiu jums už tai išri
šimą prieš Dievą ir prieš 
žmones, o jeigu tas darbas 
butų paskaitytas jums už 
nuodėmę, tai tegul ji krin
ta ant manęs/’

ANGLIJA PAAIŠKINO 
KODĖL JI CENZŪ
RUOJA AMERIKOS 

KRASĄ.
Pastaruoju laiku Anglija 

pradėjo stabdyti ir cenzū
ruoti visą iš Amerikos ir 
Amerikon siunčiamą krasą. 
Suvienytų Valstijų valdžia 
prieš tai užprotestavo, 
glija dabar paaiškino, 
tas cenzūravimas jau paro
dęs, kad Amerikoj esanti di
delė Vokietijos šnipų orga
nizacija, kuri veda su Vo
kietija susinešimus laiškais, 
todėl Anglija būtinai turinti 
Amerikos krasą cenzūruoti.

An- 
jog

i

tais ir sužeistais, j 
6,000 belaisviais. Taigi ru
sų nuostoliai butų apie 13 
tūkstančių žmonių, o pirma 
austrai skelbė, kad rusai ne
teko 175,000 kareivių.

— 
RIAUŠĖS DELEI MAISTO 

VIENNOJE.
Londonas.— Iš Amsterda

mo pranešama, kad iš Vien- 
nos gauta žinių, jog gerco- 
go Stephano rumus apgulė 
alkanų žmonių minia, apsi
ginklavusi spraigalais ir ša
kėmis reikalaudami duonos. 
Policiiai minią bekrikdant 
kilo riaušės ir akmenai pra
dėjo lėkt į rūmų vidų per 
langus. Telegrama tečiaus 
nepraneša kiek žmonių su
žeista bei užmušta.

Iš Dresdeno pranešama, 
kad per Kalėdas Chemnitzo 
mieste irgi buvo riaušės dėl 
maisto. Moterų minia pa
darė gatvėse demonstraciją 
ir paskui apstojo miesto ro- 
tužę, reikalaudamos maisto 
ir valdžios padavadijimų, 
kad neleistų pramoninin
kams kelti pragyvenimo kai
nų. Policija moteris išvai
kė, keliatą jų sužeidžiant. 
Socialistų laikraštis už šių 
atsitikimų paskelbimą likosi 
uždarytas.

i

VOKIEČIAI KRAUSTOSI 
Iš PANEVĖŽIO.

Laikraščio ”Birževija Vie- 
domosti” korespondentas 
praneša, kad pastaruoju lai
ku vokiečiai pradėjo vežti iš 
Panevėžio viską, kas tik ka
rės žvilgsniu gali turėti ko
kią nors vertę. Vežama vi
skas Šiaulių ir Liepojaus 
link. Korespondentas ma
no, jog tai esanti pradžia 
vokiečių atsitraukimo nuo 
Dvinsko.

KYNŲ REVOLIUCIJO- 
NIERIAT SUMUŠĖ 

KAREIVIUS.
Kynų Republikos Draugi

jos prezidentas San Franci- 
skoj gavo iš Šanchajaus te
legramą. kur sakoma, kad 
60.000 revoliuciionierių Sze 
Chuen provincijoj sumušė

Ikasvaidžių .... 40,000 juan Šikaiaus kariumenę.
.Tuan Šikaiu^ vra naujos 
Kynų monarchijos galva.

Nauji vokiečių orlaiviai 
atsižymi tuo, kad jie visai 
nedideli ir nepaprastai grei
ti. Vienas anglų žinovas ra
šo apie juos taip:

1 "Naujas Fokkerio orlai
vis labai mažas monoplanas 
(vienaspamis) su labai di
deliu, tarp 100 ir 150 arklių 
pajiegos matoru. Jis yra 
valdomas tik vieno žmogaus 
ir apginkluotas vienu neju- 
domu kulkasvaidžiu, kuris 
šaudo stačiai per propelėrą. 
Lėkdamas baisiai greitai, 
lakūnas visuomet stengiasi 
patekti priešininko orlai
viui po vuodega, taip kad 
apsisaugojus nuo jo šūvių.

"Jis gali sukti ratu apie 
didelį sąjungininkų orlaivį 
ir visuomet gali laikytis to
kioj tolumoj, kokioj jam pa
tinka, visuomet gali paspru
kti nuo priešininko kulipkų, 
o kadangi jis yra toks ma
žutis ir neišpasakytai grei
tas, tai nieko nėra pasauly
je sunkesnio, kaip į tokį va-, 
balą pataikyt.

"Sąjungininkams yra tik
tai viena viltis: kol kas vo
kiečiai tų orlaivių nedaug 
turi ir gali būt, kad daug jų 
niekad neturės, nes nedaug 
yra lakūnų, kurie galėtų 
ant tokios velniškos maši
nos žaibo greitumu padebe
sį se taikstyti. Lakūnas čia 
turi būt visiškai be nervų ir 
jausmų, taip pat šaltas ir 
nepaisantis apie savo liki
mą, kaip pati mašina, 
iei atsitiktų nelaimė, 
Fokkerio orlaivis dėl savo 
sunkumo ir mažumo pultų 
90 mylių į valandą, o taip 
smarkiai puolant apie išgel
bėjimą gyvasties negali b 
nė kalbos. Nusileidžiar.“ 
Fokkerio orlaivis taipgi la
bai pavojingas.

"Vokiečiai turi vien 
3 ? r 4 lakūnus, kurie gal 
tais orlaiviais lakstyti, 
riausis iš jų yra lieuten? 
tas Immelmann. kuris peri 
du pastaruoju mėnesiu 
naikino 8 ar 9 sąjunginink-’ 
orlaivius ir buvo už tai aj 
dovanotas medaliais, 
tai žmogus, kuris visai 
žino, kas yra baimė."

Nes 
tai

tik

Ge-

TURKAI GIRIASI PASI
SEKIMAIS.

Konstantinopolis praneša, 
kad šiomis dienomis turkų 
raiteliams Persijoj pasisekė 
dviejose vietose nuveikti ru
sų raitelius. Vienas turkų 
raitelių burvs jojąs ant 

įMiandoabo. Rusu kazokai 
i baisios Serbijos nelaimės, I.uzkirtęjąm kelią, bet 
■jisai tvirtai tikis, jog po ka-lį.k»?, s“mus‘! Potrauke 
rėš Serbija atsikels iš griu-^elik-Guendi link sako 
vsių didesne ir drūtesne, ne
gu ji pirma buvo. Jisai iš-

SERBŲ VALDŽIA JAU 
ANT SALOS KORFU.

Sąjungininkai užėmė grai
kų salą Korfu ir gabena te
nai išvytus iš savo tėvynės 
serbus. Pereitoj subatoj at- 

jvyko tenai ir buvę Serbijos 
i valdininkai. Ministeris Pa- 
šič pasakė, jog nežiūrint

TURKAI SUMUŠTI KAU
KAZE IR MEZOPOTA-

MIJOJ.
Turkus dabar lupa ang

lai ir rusai. Kaukaze rusai 
gavę didelių sustiprinimų 
pradėjo ofensivą beveik per 
300 varstų, o* Mezopotami- 
joj anglai varo atamanus 
abiem Tigro upės pusėm į 
pietus nuo Kut-el-Amaros. 
Kaukaze 14 sausio rusai pa
ėmė per muši 20 turku ofi- 
eieriii irdaugiau kaip 400 ^škYdideTj dėkinguos?’ 
kareivius, taipgi 1 didelę jungininkams už greitą jų

Į

vokiečių eilės.
Pastaromis dienomis fran- 

cuzai smarkiai ėmė bombar
duoti vokiečių eiles, šam- 
panijoj jie išvaikė vokiečius 
nuo darbų. Argonuose bu
vo atkakli kova rankinėmis 
bombomis. Belgijoj, Sten- 
streto šiaurėje, francuzų 
artilerijos ugnis pagimdė 
didelę eksplioziją vokie
čių sudrutinimuose. Eno 
šiaurėje francuzai paėmė 
į savo ugnį vokiečių su- 
sinešimo linijos sargybą. 
Beri-o-Bako pietuose fran
cuzai išsprogdino vokiečių 
minas. Foržo apielinkėj 
sunkioji francuzų artilerija 
sunaikino vokiečių blokhau- 
zą. Anglai praneša, kad jų 
artilerija bombarduoja vo
kiečius Živenšų ir Kemelio 
apielinkėse, o taipgi abiem 
pusėm kalno No. 60.

i

kanuole, 7 mažesnes, 8 kul- 
kasvaidžius, daug maisto ir 
kitokių dalykų.

SOCIJALISTAS ĮŽEIDĖ 
KARALIŲ.

Kanadoj, New Brunswick 
provincijoj, socialistas Wil- 
fred Gribble likos patrauk
tas teisman ir nubaustas 
kalėjimu už du "prasižengi
mu” prieš karalių ir tėvynę. 
Vienas jo "prasižengimas” 
buvo tame, kad savo pra
kalbo! jis pavadino karalių 
"lėle,” o kitas tame, kad iš 
patriototiško obalsio "Your 
King and Country Need 
You” (karalius ir tėvynė 
tavęs reikalauja) jisai pa
darė: "Your King and
Country Bleed You" (kara
lius ir tėvynė lieja tavo 
kraują).

300,000 TURKŲ IMS 
EGIPTĄ.

Paryžiaus *’Petit Journa- 
’lo” korespondentas prane
ša, kad turkai turi surinkę 
Sirijoj 300.000 kareivių ir 
mano su jais paimti anglų 
Egiptą. Šitos armijos va- 
"tas Džemai Paša pasakęs, 
kad iis nenriimsiąs nė vieno 
”ok:ečio šiton kamnaniion. 
^arbė turi būt vieniems tur
kams.

VORIFTIJA NETEKO
JAU 2,535,768 KAREI. 

VIŲ.
Anglijos karės nasek^eto- 

pranešė i 
kad srlvg ofta’aHu VnPie4i-

i apgalbą, suteiktą išvary
tiems iš savo namų serbams 
ir jų armijai.

LIETUVOJ SUGAVO VO
KIEČIŲ ORLAIVI.

Petrogradas 22 d. sausio 
praneša, kad Lietuvoj, prie 
Vileikos stoties rusai suėmė 
vokiečių orlaivį.

Vileika yra Vilniaus gu
bernijoj, visai netoli nuo 
Vilniaus miesto. Šita vieta 
senai jau užimta vokiečių. 
Taigi pasirodo, kad rusai 
(turbut raiti) atsibeldžia ir 
užimton Lietuvon.

£U-

PASKANDINO AUSTRŲ 
HYDROPLANĄ IR MI

NININKĄ.
Sausio 22 d. iš Romos 

pranešama, kad Adriatiko 
juroj anglų submarinas pa
skandino austrų hydropla- 
ną ir minininką, kuris pri
buvo pirmajam į pagalbą. 
Žmonės abiejų laivų paimti 
nelaisvėn. (Hydro plonas, 
tai tokia mašina, ką gali ir 
oru skraidyt, ir vandeniu 
plaukiot.)

AREŠTUOTAS TARP
TAUTINIO SOCIALIS
TŲ BIURO NARYS.

Bostono dienraštis ' The 
Christian Science Monitor” 
gavo iš savo žinių biuro Eu
ropoje pranešimą, kad Bel
gijoj vokiečiai areštavo E- 
milio Cortales, Tarptauti
nio Biuro nąri. Ji
kaltina už tai. kad jis bu- 

narltamentui, damas užsienyje susirašinė- 
Y m su Vandervelde ir kitais 

Tai,Yra ios žinių, paskelbtu Berlyne, Relgiin^ sočiįkištais 
ne-

Kontantinopolis. Kitas tur
kų būrys jojąs Seldos link. 
Rusai bandę sulaikyti ir ši
tą, bet taip-pat buvę sumuš
ti ir pasitraukė Urumijos 
link.

’McFARLANO” JURI
NINKŲ VIS DA NE

SURANDA.
Penkiasdešimties jurinin

kų nuo anglų laivo "McFar- 
lane,” kuris buvo paskan
dintas Viduržemės juroj 30 
gruodžio, vis da nesuranda. 
Išsigelbėję žmonės pasako
ja, kad laivas buvo paskan
dintas be jokio perspėjimo. 
Jie susėdo į valtis laivui jau 
skęstant ir buvo blaškomi 
ant juros bangų per 8 die
nas, pakol juos išgelbėjo. 
Vos neišmirė badu.

’*GLENGYLE” PASKAN
DINTAS NETIKĖTAI.
Anglija gavo faktus, kad 

jos garlaivis "Glengvle,” 
kuris 2 sausio buvo paskan
dintas Viduržemės juroje, 
visai nebuvo perspėtas. Sub
marinas paleido torpedą vi
sai netikėtai ir tik ačiū ge
rai tvarkai ant laivo žmones 
pasisekė išgelbėt, žuvo tik
tai 10: 3 europiečiai ir 7 ki
niečiai. Išviso gi ant laivo 

j buvo 250 žmonių.
—

BFLGU UŽSIENIO MINI- 
STERIS REZIGNAVO.
■’Christian Science Moni-

i toriui” pranešama, kad at- 
[sistatvdino belgų

ATRĖMĖ VOKIEČIUS 
PRIE ČARTORYSKO.
Iš Petrogrado telegrafuo

jama, kad Čartorysko šiau
rėje vokiečiai ėjo ant rusų 
atakomis, norėdami atsiimti 
kalną, kurį rusai iš jų atė
mė, bet tos atakos buvo at
remtos.

BELGIJOJ SUDEGINTA 
18,207 NAMAI.

i Belgijos valdžia Francu- 
zijoj paskelbė, kad vienuoli
koje Belgijos provincijų vo
kiečiai sudegino 18,207 na
mų.

ITALU ORLAIVIAI VEI
KIA.

Iš Vienos pranešama, kad 
Triesto rajone labai uoliai 
veikia italų orlaiviai. Neto
li Malborgėto ir Raibio ita
lų artilerija keliose vietose 
bombardavo austrų pozici
jas.

užsienio 
ministeris Davignon. Jo vie
non paskirtas baronas Be-i 
yens.

t

NETEISYBĖ, KAD JUOD
KALNIJA PASIDUO

DA.
Juodkalnijos pasiuntinys 

Romoj pranešė, kad neteisy
bė, buk Juodkalnija norėjo 
Austrijai pasiduoti arba 
kalbėjosi apie taiką.

BOMBARDUOJA DVINS- 
KĄ Iš ORO.

Iš Petrogrado pranešama, 
kad Kurliandijoj apie Nau- 

Ijarygę ir Aa upę pastaro
mis dienomis matyt lakstant 
labai daug vokiečių orlaivių. 
I Dvinską gi ių lakūnai mė
to labai daug bombų.

RUSAI PAĖMĖ MIESTĄ 
PERSIJOJ.

IŠ Teb^r^o nunešama.
Vokietija neteko jau 2,535.- maf kokia pas vokiečius tai-Ikad rusai užėmė Sultanaba- vica triobesi. 

‘76S kareivių. ; svė. do miestą Persijoj. isi tarnai.

NORĖJO IšDINAMITUOT 
JUAN-šIKAJAUS 

PALOCIŲ.
Naujo Kynų karaliaus 

Tuan-šikajaus rūmuose at- 
»’a«ta užtaisyta bombn. kuri 
-»>rogdama butu sunaikinus 

. Areštuoti vi-

* «
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GINČAI DĖL REVOLIU
CIJOS.

Tarp "Naujienų" ir "A- 
teities" kilo revoliucijos 
klausime ginčai. "Naujie
nos," pasiremdamos "Atei
ties" išreikštomis nuomo
nėmis apie Lietuvos klausi
mą, pasakė, kad tarp tauti
ninkų ir klerikalų Lietuvos 
politikos klausime princi- 
pialio skirtumo visai nėra, 
ir vieni ir kiti tiki, kad Lie
tuvos reikalavimai gali būt 
patenkinti be revoliucijos— 
vien diplomatijos keliais. 
"Ateitis" prieš tai užprotes
tavo. Ji sako:

“Tai yra minčių iškreipi
mas. nieko panašaus Ateitis 
nesakė... 'Ateitis’ į diplomatų 
matu širdi visai netiki, bet .ii 
tiki, ‘ kad diplomatai ir be re
voliucijos gali lietuvių tautos 
(laisvės) reikalavimus išpil
dyti: 1) jeigu tie reikalavi
mai yra ne atskirų asmenų, 
bet plačiųjų minių; 2) jeigu 
tos minios bus pribrendusios 
savo idėjas gyveniman Įkū
nyti ir 3) jeigu prie taip su
sidariusių aplinkybių patiems 
diplomatams pasirodys nau
dingiausia geruoju lietuvių 
tautinius reikalavimus išpil
dyti. Todėl 'Ateitis’ mano, 
kad pamatas kovos už Lietu
vos laisve turi būti plačiųjų 
miniu-liaudies visuomeniškai 
politiškas sąmoninimas. ir 
kad drauge reikia dalykų sto
vi perstatyti ir "diplomatams.’ 
Tasai visuomeniškai-politiš- 
kas sąmoninimas turi taip to> 
Ii eiti, kad minios aiškiai ir 
tvirtai butų persiėmusios ne 
tik Lietuvos liuosybės idea
lu. bet ir pasiryžimu dėl tos 
liuosybės kovoti ligi paskuti
niųjų. Ir "diplomatai’ šitą 
turi žinoti. Jeigu jie visgi 
viso šito nepaisytų. — tada 
jau savaimi atsiras kiti ko
vos dėl laisvės keliai.”
"Naujienos" tečiaus sako, 

kad "Ateitis" čia bereikalo 
užsigina to, ką ji buvo pir
ma pasakius. Ji sakė, kad - 

"Revoliucija arba spėka sa
vųjų reikalavimų parėmimas 
gali būti vartojama tik tuo
met, kuomet galybę turintie
ji arba diplomatai jau atsisa- 

. ko reikalavimus išpildyti.”
O čia juk —

'"aiškių-aiškiausia užreikš- 
ta. kad i) diplomatai dar ne
atsisakė išpildyti lietuvių rei
kalavimus. 2)kad dėl tos prie
žasties dabar dar reikia ati
dėti j šalį revoliucijos klausi
mą. Ar tad iš šito neišeina, 
kad "Ateitis’ dar tikisi be 
"spėkos vartojimo’ atsiekti 
savo tikslo? Jai pačiai jo
sios mintįs yra neaiškios, jei
gu ji nedaro tokio išvedimo!"’ 
Ant galo "Naujienos” nu

rodo, jog —
"visai nėra svarbu, ar ta 

atmaina valstybių tvarkoje 
Įvyks su pagalba spėkos, 
ar ramiu budu. Svarbu, 
kad ta atmaina ( t. y. revo
liucija) Įvyktų. O kad ji Įvy
ktų. tai reikia ne Įkalbinėti 
žmonėms, kad dabartiniai di
plomatai dar gali gerumu 
duoti lietuviams laisvę, bet 
priešingai — nurodinėti tą 
diplomatų (ir tos tvarkos, 
kuri juos pastatė) netikumą 
Šitokiam dalykui ir rengti 
žmones prie kovos su jais...

"Revoliucija mums yra 
priemonė prie tikslo (Lietu
vos laisvės). Bet jeigu ji yra 
priemonė, tai reikia neužtylė
ti jos arba nesistengti nuo 
jos atgrasinti žmones. Rei
kia protaut ir veikt aiškiai ir 
nuosekliai.”

TAUTININKŲ PARTIJA.
Mes jau minėjom, kad su

važiavę Philadeiphijoj tauti
ninkai per Naujus Metus 
įkūrė savo partiją ir pava
dino ją nė šiaip, nė taip — 
"Amerikos Lietuvių Tauti
nė Sandara." Dabar gi, ka
da paskelbta tos "Sandaros” 
suvažiavimo protokolas, pa
aiškėjo jos ir tikslas. Jis 
skamba šiaip:

"Pirmiausiu, augščiausiu ir 
vadovaujančiu musu sriovės 
idealu yra lietuvystė, t. v. 
tautiško savystovumo palai- 
kvmas ir ėjimas prie plačiau
siu demokratybės principų.” 
Taigi tikslas miglotas, re

aliam gyvenime neapčiuo
piamas ir stačiai nesuvaiko
mas.

Toliaus:
"Turėdami omenyje musų 

tautos savistovumą, mes ei
sime visais tinkamais keliais, 
kurie veda prie etnografinės 
Lietuvos neprigulmybės, kur 
musų tauta galėtų liuosai plė
totis ir pilnai apreikšti savo 
gyvenimą ir iš kur galėtų I 
spinduliuoti tyros lietuvystės 
ir demokratijos dvasia i visas 
lietuvių tautos daleles išblaš
kytas po visą pasaulį.” 
Kokia švelnutė frazelogi- 

ja! Kaip išplakta tešla tau
tiškiems ragaišiams kepti.
Perskaičius ir skonis burno-' 
je pasidaro toks, kaip nuo’ 
tešlos.

Da toliaus:
"Neprigulinčioms nuo mu

sų aplinkybėms nedaleidus to
jo idealo atsiekti, mes naudo
simės kiekvienu momentu, 
kiekviena aplinkybe, kad iš
gauti Lietuvai kuoplačiausią 
liuosybę, kol nedasieksime 
galimumo, kad pati tauta ap
sispręstų kaip ji turi valdytis 
ir tvarkytis.” 
Čia jau šis-tas pasakyta. 

Iš čia išeina, kad už savo ne- 
sugaudomą idealą tautinin
kai nekovos, bet lauks, pa
kol aplinkybės jį jiems at
neš. Ir tik jeigu aplinkybės 
nebus jiems tokios prielan
kios. tai tik tuomet jau jie 
naudosis "kiekvienu mo
mentu." Bet laiko jie nepa- 
skiria. kaip ilgai tų aplinky
bių malonės laukti, ir nuo 
kada jie ketina jau griebti 
"kiekvieną momentą." To
dėl gali būt, kad jie lauks ir 
lauks... kaip tas ponaitis, ką 
gulėdamas po obele laukė 
išsižiojęs, kad įpultų jam į 
burną obuolys.

Iš čia taipgi pasirodo, kad 
savo idealu tautininkų par
tija skaito tokią Lietu
vos liuosybę. kad jie galėtų 
patįs Lietuvą valdyti. Tai 
ir viskas. Apie darbininkų 
būvio pagerinimą jie visai 
neužsimena, o naujos jų 
partijos pirmininkas Karu
ža reikalavo net platformon 
įrašyti, kad darbininkų rei
kalai jiems visai nerupi. 
Tuomi. girdi, mes aiškiau 
skirsimės nuo socialistų.

Taigi aišku, kad darbi-' 
ninkams šita partija nieko 
gero negali duoti ir todėl i 
susipratę darbininkai prie 
jos n esi rašys.

Pagalios visa šita partija 
neturi jokio pamato. Kiek
viena politikinė partija pa
prastai remiasi kokiu nors 
visuomenės sluogsniu. pa
vyzdžiui: socialistų partija 
remiasi darbininkais, repu- 
blikonų partija fabrikan
tais ir t.t. Kiekviena parti
ja gina savo sluogsnio rei
kalus ir todėl gali tikėtis gi
namųjų paramos. Musų gi 
tautininkų partija nutarė, 
kad jos nariais gali būt vi
sokių sriovių žmonės. Va
dinas, j’i nori tarnauti vi
siems dievams, sėdėti ant vi
sų kėdžių ir eiti visomis len
tomis. Tai Babelio bokštas, 
o ne organizacija.

SUSEKĖ SOCIALISTŲ 
"KONSPIRACIJĄ."

Balučio vedamoji "Lietu
va," tai tikras detektivas. 
Nelabai senai ji "susekė" 
socialistų Sąjungoj didelį 
"šnipą" Konkolauską, o da
bar išvilko aikštėn didelę 
socialistų "konspiraciją” už
griebti į savo rankas SLA. 
valdybą.

Konkolausko "šnipystę" 
ji rėmė tuomi, kad jis paro
dė Waterburio tautinin
kams, jog jis moka geriau 
už juos rusiškai rašyti; šitą 
gi "konspiraciją” ji remia 
tuomi, kad tūlas socialistas 
per prakalbas patarė SLA. 
nariams remti šiuos kandi
datus: į SLA. prezidentus 
Kl. Jurgelioni. o jo pagelbi- 
ninkus d-rę Baltrušaitienę: 
i daktarus kvotėjus d-rą F. 
Matulaitį, o i iždininkus J. 
Neviacką. "Lietuva” apie 
tai išgirdus ir sušuko: Ka- 
raul! Socialistų konspira
cija užtikau!

"Kova” todėl labai teisin
gai tam lietuviškam Sher- 
lock Holmes’ui pastebi:

"Kiekvienas kandidatas 
randa sau šalininkų. Sociali
stai nevadina konspiracija 
tai, kad 'Lietuvos’ redakcija, 
ir visi Chicagos tautininkų 
vadai remia pp. Bradchulio, 
Kibarto ir kitų kandidatūrą. 
Taigi nei šiaip nei taip išro- 
ro. kuomet 'Lietuva’ suvaro Į 
konspiratorių žardį tuos žmo
nes, kurie, sakysime, geriau 
velija matyti SLA. prezidentu 
p. Kl. Jurgelionį, negu p. 
Bradchulį; 
Drą F. Matulaitį. 
Graiėiuną;
Drę Baltrušaitienę, o 
Kibartą.” 
Toliaus vėl "Kova”

šia:
"ką 'Lietuva’ gali 

prieš Daktarus Matulaitį ir 
J. Baltrušaitienę. Ir vienas 
ir kita yra seni Susivienijini > 
veikėjai. Abudu ištikimai 
tarnavo Susivienijimui, kaipo 
daktarai-kvotėjai. Norėtume, 
kad 'Lietuva’ ir josios šalinin
kai parodytų žmogų, kuris 
geriau atliko savo pareigas, 
kaipo daktaras-kvotėjas. už 
daktarus Matulaiti ir Baltru
šaitienę.

“Bešališkai žiūrint, turint 
mintyje ne ypatiškus dalykus 
ir ne kokią ten siaurą politi
kę. Dr. Matulaitis pilnai užsi
tarnauja dar syki būti išrink
tu i SLA. daktarus-kvotėjus.

’D-rė Baltrušaitienė yra 
tai vienatinė Amerikoj lietu
vė daktarė plačios visuome
nės veikėja ir ji yra SLA. 
veikliausia moteris. Ir mums 
rodos, labai negražu butu 
kenkti josios kandidatūrai į 
SLA. vice-preizdentus. Musų 
nuomone, net labai geistina 
turėti tokią prakilnią moterį 
SLA. Pildomojoj Taryboj. A- 
merikos lietuvės labiau užsi- 
tikėtų pačiu Susivienijimu, 
jei jojo valdyboje butų pavyz
dingų moterų.”
Apie Kl. Jurgelionį "Ko

va" išreiškia tokią pat min
tį, kokią mes buvom išreiš
kę jau pora sąvaičių atgal, 
būtent, kad jis yra gabus 
kritikas ir šiuo laiku, kuo
met klerikalai apnikę Susi
vienijimą iš visų pusių ata
kuoja. jisai butų Susivieni
jimui labai naudingas žmo
gus, nes būdamas jo prezi
dentu galėtų atremti ne vie
ną kunigų užpuolimą.

Taigi šitoj "Lietuvos” su- 
uostytoj "konspiracijoj" 
baisaus nieko nėra.

daktaru-kvotė.j a 
o ne Drą 

vice-prezidentu 
ne p.

klau-

turėti

I

RAGINA LIETUVIUS 
EIT KARĖN.

Leidžiamas Rygoj lietu
vių klerikalų (kuniginių) 
"Rygos Garsas" verkia ver
šio ašaromis, kad lietuviai 
nesutvėrė savų liuosnorių 
nulkų ir neparodė tuomi 
Rusijos carui didelės savo 
užuojautos. Jam rodos, 
kad —

"Tuokart butų turėję pro
ga savo varda plačiau pagar
sinti. Tačiaus nemanykime, 
buk lietuviams truko noro 
savo savanorių pulkus sutai
syti. Nemaža lietuviu yra 
Įstoję i paprastų savanorių 
pulkus ir į latviu bataliionus. 
Tarp pirmųjų tų batalijonų 
užmuštuju 5 kareiviu du bu
vo lietuviai: vienas Rozalino. 
kitas Papilės valsčiaus.” 
KaiD matyt, tam klerika

lų laikraščiui labai smagu 
ant širdies, kad tie du lietu
viai buvo užmušti. O kad 
d a daugau tokių aukų butų, 
jisai ragina lietuvius:

"Eikit, broleliai, šaukiami 
karės laukan ir parodykit dar 
karta, jog jus kaip reikiant 
sugebate savo pilietiškas pa
reigas atlikti ir esate verti 
būti valstijos pilnateisiais sū
riais. Tikimės, kad i ūsų krau
jas ir musu, likusiųjų draug 
su jusu šeimynomis, ašaros 
notres tėvynės dirvą, kurioje 
užgims didvyriai ir iškovos 
tai musu brangiai tėvynei ge
resnę ateitį.” «
Jeigu kunigai neremia 

kruvinosios caro valdžios ir 
nepalaiko kazokijos viešpa
tavimo Lietuvoj, tai pasaky
kit, ką reiškia šitas jų ragi
nimas eiti ir lieti savo krau
ją už Rusijos carą?

TAUTININKU PARTIJA 
LENDA I SUSIVIE

NIJIMĄ.
Šita apsireiškimą paste

bėjo "Laisvė.” Ji nurodo, 
kad —

"Nesenai ivvkęs Philadei
phijoj tautininku suvažiavi
mas paskyrė tautiškos parti-

SI AI3T3 v

jos organu ir "Tėvynę’ (greta 
kitų laikraščių), 
vesianti talpint 
cirkulerus, pranešimus ir t.t.. 
o Susivienijimo žmonės turės 
skaityt, ką veikia pono J. 
šliupo partija! Į ką tai pa
našu ?

"Susivienijimo Liet. Ame
rikoje sekretorius p. A. Stri
maitis dalyvauja tame suva
žiavime ir prisideda prie tau
tininkų ’bepartyviškos’ parti
jos.”
Su "Laisve" reikia sutik

ti. Tautininkų partija Su
sivienijimui yra taip sveti
ma organizacija, kaip socia
listų sąjunga arba klerika
lų federacija. Jeigu "Tė
vynė" apsiima organauti 
tautininkams, tai ji turėtų 
apsiimt organaut ir kitoms 
srovėms, neišskiriant ir I. 
W.W.

Į
Il
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Todėl ir vyskupas kreipėsi 

lį valdžią, kad numalšintų 
_ _

kurie drįso statyti jam rei
kalavimus ir neleidžia kun. 
Sosnotvskiui mišių laikyt.

Valdžia tuojaus išleido 
taip vadinamą "injunetio- 
ną.” drausdama parapijo- 
nams trukdyti kun. Sosno- 
wskio pamaldas. Tečiaus 
ramybės nuo to laiko nebu
vo. Kelioliką žmonių buvo 
areštuota ir kildavo triukš
mų. Kun. Sosnotvskis pa
galios liovėsi laikęs pamal
das. Per du nedėldieniu 
bažnyčioj mišių visai nebu
vo. Ant galo kun. Sosnow- 
skis išvažiavo kitur.

Parapijonai nudžiugo, 
nes manė, kad dabar jo vie
tą galės užimti mylimas jų 
kun. Guswa. Bet vyskupas 
Hobanas parodė, kad turi 
būt netaip, kaip jie nori, bet 
taip, kaip jis nori. Jisai 
paskyrė jiems kaž-kokį ten 
kun. Kurkowskį.

Kaip tik kun. Kurkowskis

Tėvynė’tu- ___ _________
i dievobaimingus jo žmones.

Dar apie skerdynę 
lenkų bažnyčioji.

Pereitam "Keleivio” nu
meryje buvo jau rašyta, kad 
Duponte, Pa., lenkų katali
kų bažnyčioj buvo kruvina 
žmonių skerdynė. Dabar 
mums prisiųsta iš tenai 
angliškų laikraščių, kur to
ji skerdynė labai plačiai ap
rašyta. todėl manome, kad___
musu skaitytojams bus įdo- nenori, nutarė pasipriešinti, 
mu da daugiau išgirsti apie Susiorganizavo ir neleidžia 
tą kruviną maudyne, kuri naujo kunigo bažnyčion, 
buvo tiesiogine pasekme be- Tai atsitiko'16 sausio? Pa- 
gėdiško kunigijos užsispyri
mo ir mindžiojimo žmonių 
balso.

Pradžia buvo tokia.
Minėtoi lenkų katalikų 

paraijoj klebonavo kun. So- 
snowskis, o jo pagelbininku 
buvo kun. Guswa iš Duluth, 
Minn. Kaip iš wilkesbarriš- 
kio "Times-Leaderio” ap- 
rašvmo matyt, kun. Guswa 
geriau mokėjo parapijo- 
nams itikti ir jie jį geriau 
pamylėjo, negu kleboną So- 
snowškį. Sosnovvskiui tas, 
žinoma, nepatiko ir vysku
pas Hobanas liepė kun. Gus- 
wai išsikraustvt. Šis nepa
klausė. Todėl vyskups ant 
jo baisiai ipyko ir, matyt.

[atvažiavo, tuojaus ir parsi- 
dėjo skandalas Žmonės pa
matę, kad iš jų aiškiai ty
čiojasi, kad to kunigo, kurio 
jie nori ir kuris yra čia pat 
ant vietos, jiems neduoda, 
bet bruka jiems ir liepia už
laikyti tokį, kurio jie visai

šaukta ginkluotą policiją, 
kad praskintų kunigui kelią 
į Dievo namus ginklu. Mat 
toks buvo Kristaus įpėdinio 
vyskupo užsispirimas. At- 
piškėjo prie bažnyčios šeri
fas, kapitonas, seržen 
kapralas ir 10 ginkluotu 
licmanų. Kaip "Times 
der” rašo, policijai 
ant šventoriaus bu v 
200 vyrų ir moterų, 
nės buvę apsiginklavę 
kiais angliakasių vartoja
mais įrankiais, akmenais, 
geležinėmis štangomis, laz
domis prikaltomis ant galo 
vinių ir kitokiais įnagiais. 
Šventoriuje gi ant pat vir- 

. ........     šaus laiptų buvusi prinešta 
uždraudė* i*am laikyt mišias^ didelė krūva akmenų.

I
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gjlicmanas buvo 
et vis kur pro- 

razbaininkai,

Vienas Wilkes-Barrės vy
rukas, pasivadinęs Sapnu, 
prisapnavo pusę "Ateities,” 
kaip jis sapnavo nuėjęs per 
Naujus Metus vienon socia
listų šeimynon ir radęs te
nai stalą pridėtą gardžių 
valgių ir gėrimų, prie stalo 
sėdėjo keliatas svečių, kas 
pas lietuvius yra visai pa
prastas dalykas, ypač per 
metų šventes. Nors jis ten 
nematė nė vieno pasigėru- 
sio, ką liudija ir tas, kad 
atėjus valandai susirinkimo 
visi palikę tą "pokilį” nuėjo 
svetainėn ir ten vedė susi
rinkimą. Vienos jis iš ada
tos priskaldo vežimą. Tas 
vaikėzas-Spanas tą daro ne 
dėlto, kad rado žmones val
gant ir prie valgio geriant, 
bet dėlto, kad tie žmonės 
socijalistai. Kaip jau yra 
žnoma, tas Sapnas soca- 
listų baisiai neapkenčiaeia; 
pas socialistus mato vien 
tik blogą, o gero — nė kris
lelio. Jis prieš akis savo 
draugams pasirodo geras, 
mandagus, o už akių šunis 
ant jų karia.

Sapne, vietoj šnipinėti 
bei mokyti kitus, pamokyk 
savo tėvą. Kaip jis gyve
na? O pirmutinis dalykas 
— perkratyk savo sąžinę ir 
dorą.

Vėliau gal parodysiu ke
lis faktus apie p. Sapno tei
singumą. Jeigu visi butų 
taip "apsišvietę,” kaip p. 
Sapnas, tai visa musų idėja 
remtųsi ant obalsio: "Ką 
prigavai, tai tavo.”

So. Wilkesbarietis.
♦ *

Katalikiškųjų kunigų or
ganas "Draugas" sako, jog 
"bambiza Mickus," tai yra 
neprigulmingas lietuvių ku
nigas Mickevičius, turįs sa
vo "kirkutę ir bimbalą, ku
rie patraukimas kaštuojąs 5 
centus."

Ar negalėtų kas nors iš 
katalikų man paaiškinti, ką 
tie žodžiai — "kirkutė" ir 
"bimbalas" — reiškia? O 
da geriau butų, kad pats do-

► "Draugas" 
tų žodžiu prasme paaiškin
tų.

dėjo šaukti daugiau žmo- m . • n .
nių. Ir iš visų pusių prade- SK31tVtO|U 1 3StflbOS. 
jo eiti būriai katalikų ginti * *
savo bažnyčios. Susirinko į 
1,000 žmonių. Kas kartas 
kova darėsi vis atkaklesnė.
Veik kiekvienas kazokas, 
kiekvienas 
sužeistas,
fesijonališki 
tyčia lavinti mušimosi ama
to ir prie to da aprūpinti 
tam tikrais ginklais, tai ne 
paprasti žmonės, pas ku
riuos nėra nė tam tikrų gin
klų, nė mokėjimo mušties. 
Ir todėl apie 30 kazokų ga- 
lų-gale sumušė tūkstantinę 
minią žmonių. "Times-Lea- 
der" sako: "Sumušti žmo
nės gulėjo be žado apie visą 
bažnyčią, o kiti kraujais ap
sipylę bėgo šalin. Tur būt 
niekad nebus sužinota, kaip 
daug buvo sužeista."

Vienas parapijonas, 55 
metų vyras ir kelių vaikų 
tėvas, likos nušautas. Ki
tas, 40 metų amžiaus, turi 
peršautus plaučius ir tur
būt taip-pat mirs. Trečiam, 
taip-pat jau apyseniam žmo
gui, kazoko kulipka sutriuš
kino alkūnę. Ketvirtas 
taipgi turi kulipkos sulau
žytą ranką. Kitiems sulau
žyti kaulai buožėmis, arklių 
kojomis ir t.t. Beto da 73 
žmonės buvo suvaryti baž
nyčios sklepan ir areštuoti.

Kunigas Gusvva, kurio 
žmonės taip norėjo, taipgi 
likos areštuotas. Kaip ro
dos, tai tas padaryta vysku
pui reikalaujant, nes ir laik
raščių reporteriams vysku
pas papasakojo, kad kun. 

wa jo neklausė ir kurs-
riaušes prieš jį.

Vyskupas Hobanas yra 
žinomas ir lietuviams. 
Scrantono lietuvių parapiją 
jisai tąsė kelis metus po tei
smus, kada žmonės norėjo 
tvarkyti savo parapijos rei
kalus patįs.

Tai, kokia dvasiškijos do
ra ir meilė artimo!

P. S.— Šitas straipsnis 
buvo jau sustatytas, kaip 
gavom nuo savo korespon
dento Burdingono žinią, 
kad 6 parapijoms jau nu
teisti po 3 mėnesius kalėji

i

I

I

viso-

y

Šerifas tuoj supratęs, kad 
žmonės yra pasiryžę ginti 
savo bažnyčią ne juokais ir 
kad veržties tenai su kuni
gu spėka be kraujo pralieji
mo neapsieis. Todėl jisai 
priėjęs prie jų ir pradėjęs 

Parapijoms* pradėjo ‘rei- kalbinti, kad‘leistų kunigą 
kalaut. kad kun. Guswa bu- Kurkowski i bažnyčią ge-,fą.

Nors anglu laikraščiai to 
aiškiai nepasako. nes jie pa
laiko vyskupo puse, tečiaus 
ta salima suprasti jau ir iŠ 
to. kad no tam kun. Guswa 
gvveno jau nebe klebonijoj, 
bet pas vieną parapijoną.

tu jiems sugražintas, 
jiems galvoj, kad tarp sa
vęs dušiu ganytojai nesu
tinka. Jiems kun. Gusvya 
buvo geras, jie jį mvlėjo. jis 
buvo jiems mandagus ir 
jiems rodėsi, kad jie turi pil
ną teisę jo reikalauti.

Bet jie skaudžiai apsivylė. 
Mat tie tamsus žmoneliaii

I

yy

Ivlell O 111 v-11 vėlL4O e v?
man arba užsimokėt po 100 ros platintojas 
dolerių bausmės. Po tų ” .......
riaušių jis buvo ant ryto
jaus "nuvykęs i Dupontą, 
matęs tą bažnyčią ir kalbė
jęsis su žmonėmis. Visi 
kaltina "kazokus” ir šeri-

Jisai rašo: "Ką žmo-

♦ ♦

Artinas SLA. susivažiavi
mas, taigi butų jau laikas, 
kad Balutis paskelbtu, kiek 
šįmet seimas turės Gabriui 
paaukauti iš SLA. iždo. Šį 
kartą $50.00 jam jau neuž
teks. nes... nuo karės nuken
tėjęs.

Kasiuoju, nes kitaip busianti n^s pasakojo, tas nesvarbu, 
panaudota ginklo spėka. nes teismas vistiek žmones 
Žmonės pradėjo rėkti: "Ne- nubaus, o kazokus išteisins, 
leisim, neleisim! Čia musų nors jie ir kaltesni butų, 
bažnyčia. i “Mačiau ir bažnvčią, ku-

Ir po tų žodžių, kaip rašo • rįoj riaušės ivvko.‘ Langai 
minėtasai anglų laikraštis, išdaužyti, duris išgriautos, 
žmonės šoko ant policijos.; medeliai apie bažnyčia ir 
Konstabuliarijos kapitonui'šventoriaus tvora išlaužyta. 
Pitcheriui išmušta iš peties. Matyt, butą didelės kovos.

"Gatvėse matyt daug jau-
.vitiL ii e uuii&ųc> zanuntiiai ,------------ ---------- ,
da nežinojo, kas vra kunigi-(ranka. Šerifui Bnssui pra-, gatvėse umivi uaug jau-. 

kad šita mušta akmeniu galva ir tuo- nu merginų ir net vaikų ap-1 
’ i jaus pasirodė, kad policijai ’ Vi« t*-:

mą. Jie nežinojo, J 
Rvmo gvardija reikalauja 
iš jų tik nusižeminimo ir pa
klusnumo, o už kiekvieną 
reikalavimą arba pasiprieši
nimą visuomet yra pasirv- 
žus bausti juos be pasigailė
jimo, bausti kad ir su poli
cijos pagalba, 
ginklo spėką.

Taip buvo ir Duponte. 
Kada tie tamsus žmoneliai 
pamatė, kad jų prašymų vy
skupas visai nepaiso, kad to 
kunigo, kurio jie nori, jiems 
tyčia neduoda, jie nutarė 
nebeleisti ir nekenčiamam 
kun. Sosnowskiui mišių lai
kyti. Jiems rodėsi, kad jie 
turi pilna teisę tatai pada
ryti. nes bažnyčia yra už jų 
centus pastatyta, žemė yra 
ju nupirkta, ir kas gi gali 
uždrausti iiems tenai tvar
ką vesti. Bet jie ir vėl ap
siriko. Nors ir jie bažnyčią 
pastatė, bet vyskupas ant 
jos didesnis ponas. Jis ją 
valdo ir ką jis nori, tą su ja 
daro. Nors tai išrodo ne
teisingai, bet kurgi šiandien 
teisvbę rasi! Ir dabartinė 
valdžia šitokią tvarką (tei
singiau — betvarkę) gina.

naudojant

jaus pasirodė kad policijai galvom. Vis tai
reikia pagalbos. Todėl ji pasekmė to baisaus atsitiki- 
nasitraukė kiton pusėn ke- ” 
lio (iš to matyt, kad ii pati — . _
buvo užpuolus) ir pasišaukė, « . -i mnkvt
iš netolimos kazarmės kazo- reiK Praaei
kus, kuriuos Pennsylvanijos ’ revoliucijos,
valstija užlaiko angliakasių; _____!
streikams slopinti.

Bematant atpiškėjo 
tnmobiliuose 20 kazokų 
akies mirksnvje valstijos metų. Bandykime’revoliu- 
policija vėl užpuolė žmones ciją ir pažiūrėkime, ką ji 
nrie bažnvčios. Užpuolimas, dabar padarys.” Jinai pa
buvo padarvtas taip urnai, 'siliko I.W.W. nare, nes sa- 
kad parapijoms nespėjo da ko, netiki, kad politiškos ko- 

keliu darbininkai ką 
Reikalinga revo- 

jau išgriauta ir jų tarpan, liucija — šaukia Helen Kel- 
Pradėjo ler. Mes irgi taip sakome,

❖

"Laisvė” pakėlė klausi
mą: "Gert, ar negert?” Ir 
kaiD išrodo, tai jos bendra
darbiai nubalsuos, kad ne
gert. Kaip aš apie tai pa- 
mislinu, tai net baimė ima: 
kur tuomet reikės dėti visą 
tą alų?...

Prcf. Gnaiba.
♦ ♦ ♦

"Laisvė" pasakė, kad "Ke
leivis" be reikalo patalpino 
straipsnį da ir su pikčium 

--------  apie Gugio katalikiškas ves- 
Helen Keller viešai ap- tuves. Ji taip butų neda- 

au- reiškė, kad "Išmėginome ra- Į rius, nes tai yra privatiškas 
ir i mybės mokinimą per 1900, šeimyniškas reikalas. Jei-

apsižiurėt. kas čia darosi,'vos 
kaip šventoriaus tvora buvo laimėtų.
•  ___• x - *  2— A—.   __ , a « • *

ipuolė raiteliai. Pradėjo ler. ’ _____ _
mindžioti žmonės arkliais, Į tik nenorim užmiršt to, kas 
skaldyti buožėmis galvas ir , butų paskui, kada plačioji 
šaudvt. Moteris sukravin- j minia nepribrendusi prie 
tos klykdamos tuojaus išbė- j demokratiško valdvmosi ir 
gioio, bet vyrai ilgai da lai- visus revoliucijos " vaisius 
kėši. ' atiduotų sindikalistams i

Išrodė, kaip tikra revoliu-1 rankas. Tas reikštų, kad 
ei ja, kada skriaudžiami į po revoliucijos, vėl reiktų 
žmonės sukįla prieš savo revoliucijos. Ar negeriau 
despotus, reikalaudami tei- prirengti pamatą, kad trio- 
sių. o kariumenė juos šaudo t bą statyti, negu kad bokš- 
ir žudo. Keli žmonės įlipę ,tus statyti, kuomet sienos 
pradėjo mušti varpais, pra- be pamatų?

gu taip, tai kam "Laisvė" 
našvęsdavo net po kelias 
špaltas per keliatą savaičių 
polemikom apie civilišką ir 
bažnytinį šliubą? Juk tai 
privatiškas žmogaus daly
kas. P. E. Trakas.

♦ ♦ ♦

Ar negeriau

Ella Wheeler Wilcox pa
rašė straipsniuką, kurį už- 
vardi jo: ”Girtuoklio Tos
tas.” "Draugo” No. 48 tel
pa jis, po juomi pasirašo 
kaipo autorė ”Ona Sta—tė.” 
Vagystė. Bet, pasižiurėjus 
i paties "Draugo” dora, ko
dėl turėtų būt nedora”Drau- 
go” bendradarbėms-davat- 
koms vogti svetimus raš
tus?

Fritzas.

I

i



J

4

Už pagarsinimus nei redakci
ja, nei administracija neatsako. 
Skaitytojai patįs turite save 
daboti ir jokiems daug žadan
tiems už maža pinigų 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.

(temose kun. Mockaus pra-Į 
kalbos buvo puikios. Ir to
kiu budu musų dvasiškam

| piemeniui, nežiūrint kad ir 
pinigo galybę pavartojo, ne- 

i nusisekė apveikti laisvų 
žmonių. Gi ateit ir ant es

trados atsistojus apgint sa
vo Dievą, tamsos apuokas 
bijojo. Z. Gudelis.

TACOMA, WASH. 
Prasidėjo veikimas, prasi

dėjo ir suktybė.
Dėlei lietuvių mažumo

»

KELEIVIS

į skaityt laikraštį? Kam tas 
laikraštis reikalingas? Ži
noma, sotiems nuobuodžiau- 
jantiems klebonams ir po
nams. Toliaus pasigyrė,

Kas mums rašoma.

CORESPONDENCidP: BERISSO, ARGENTINA.
Susikramtė lyg šunes.

"Laisvėj” jau buvo rašyta 
apie stengimąsi vietos lietu
vių panaikint svaiginančius 
gėrimus. Aš tam netikė
jau, bet persitikrinau, kad 
ištikrujų norima išgerti vi
sas iš Berrisos smuklių alus 
i degtinė. Gruodžio 5 d. du 
lietuviai ir abu vedę K. K— 
skis ir L. R—čius, sutarė 
naikinti svaiginančius gėri
mus. Nuo pietų kaip pra
dėjo tuštint bačkutes, tai ir 
tuštino iki vidurnakčiui, ti
kėdamies smuklininkus su- 
bankrutyti. Bet atbulai, 
smuklių savininkams kiše
nės dar storesnės paliko, o 
jų, nabagų, beveik visai iš
tuštėjo ir K. K—skis, nete
kęs vilties, t. y. skambučių, 
parėjo namo, o L. R—čius 
dar pasiliko, tikėdamas pa
imti viršų ant bačkučių. Ne
trukus ir tas patyrė, kad 

nūn .* musu ^au nebčra cento kišenėj,
tėvelis iš kailio nerdamasis ^an}įškiai jau gulėjo, tai L.

ir šaukė, kad kun. R“01118 užpykęs, kad jo 
lifni mekas nepatiko, pradėjo vi-
bnnio-vctn ^uj kelti triukšmą. Pirmu- - • 4.-1 -*. •kunigystę nukentėio lemDa ^eriau ne£U tikėtasi. Po-v nuKentejo lempa. teatr0 buvo Džiau_

su pradėjo jūokties iš kuni- prasidėjo' buvo nenodS’klinos

kiek ilgiau tęstųsi, tai gal
Ijų vienas ir gyvasties bu
tų netekęs, bet pasidėkavo-

DAYTON, OHIO. 
Kunigas bijosi eit gint savo 

Dievą.
Sausio 1, 2, 3 ir 4 dienomis 

čionai laikė savo misiją kun. 
M. X. Mockus. Prakalbas 
suvienytomis spėkomis su
rengė laisvamaniai ir socia
listai. Užkvietė taipgi vie
tos kleboną, bet kunigas pa
matęs ant pagarsinimo la
pelio žodžius: „kurie mylite 
Dievą ir tikite į artimo mei
lę, ateikite visi” — turbut 
tokio sakinio išsigando ir 
sudraskė plakatą. Mat jis 
paprastai savo bažnyčioje 
sėja tik neapykanta ir tar
nauja aukso dievaičiui Do
leriui, keikia socialistus ir 
laisvamanius, liepdamas sa
vo ištikimom avelėms nelai
kyti tokių „bedievių” savo 
namuose. Dabar gi, kada 
išgirdo, kad atvažiuoja kal
bėti kun. M. Mockus, musu

t

v a X ViAUUO V X V y
šiame mieste ikišiol nebuvo kad Vilniuje išgavo nef 7 
galima nieko veikti visuo-' bažnyčias lietuviams. Ne
neš švietimui bei civilizavi- pasakė, kad badaujančiųjų 
mui musų žmonelių. Vie- ( jr bado verčiamųjų mergai- 
n°k rejkalas spirte spyrė čių parduoti savo kūną tos 
j ieškoti priemonių kaip prl-, bažnyčios neišgelbės iš jų 
sidėjus prie to kultūros dar- baisaus padėjimo, nei mai
no, kurį dirba daugelio mu-!domis alkį neprašalinsi. Ji- 
sų kolomjjų broliai. Taigi ; saį ^k su pasipiktinimu ap- 
įr čia užsimezgė tuo tikslu reįgkė, kad ir Lietuvoj atsi
radus pasiėmęs sau uzdavi- !rado bedievių, kurie tokiam 

q . i jų svarbiam darbui pra- 
•i ^us.1_! dėjo priešinties, bet, girdi, 

veiklesnių ”mes jįems tuojaus burnas 
. . 11 užčiaupėm.” Ir tas begėdiš-

Pra^eJ°_me i kas jėzuitas nesigėdija pa- 
Kad pamatėm, sakyt, kad renka aukas Lie- 

jog užmanymą galėsime is-jtuvos gyventojams gelbėti, 
pildyt, sumetėm visi pinigų Juk čia ir tamsus kunigijos 
sales nusamdymui ir paden- vergas gali suprasti, kad 
gimui kitų^ su tuo reikalu (rinkdami aukas laikraščio 

PTarengem, leidimui,

nį budinti savo brolius 
beveikmės snudurio. 
rašėm keliatas 1 
draugų, parsitraukėm sce
nos veikalėlį ‘ ‘ „
mokinties. Kad pamatėm, sakyt, kad renka aukas Lie-

bažnyčioms pir
kti arba atpirkimui pabėgu
siųjų bei žuvusiųjų žmonių 
žemės, jiems ne badaujan-

pirmą Tacomoj „Lietuvių 
vakarą.”

Lapkričio 25 d. įvyko tas 
musų surengtas vakaras. įčiujų žmonių likimas rupi. 
Žmonių susirinko suvirš 100 j Žmonės žūva, o jie kai juod- 
asmenų, įžanga buvo 35c. j

Mes, lošėjai, kuone visą 
dieną sugaišinome bereng
dami vakarą. Užimti loši-i 
mu, pastatėme žmones prie 
pardavimo ir atėmimo įžan
gos tikietų. Gaspadorius 
turėjo prižiūrėt visą tvarką.

Vakaras nusisekė kuo- 
puikiausiai; teatras sulošta

keikė
Mockus nėra kunigu 
vyskupas iš jo 
atėmė, kad tai baisus šutvė- SJ i • *
rimas, baisesnis da už tą ^>a8)cui Pradejo mustravot 
juodą vodeguotą I 
Žmonės bažnyčioje visu bal
go baimės. Kiekvienam ga- !e 4 kumscia. Ir prasidėjo
Įima buvo lengvai suprasti, 
kiek proto ir doros yra pas 
tą dvasišką tėvelį, kuris net 
bijosi eiti ir apginti savo . . . -v. .
Dievą nuo to baisaus šutvė- pačioms šiaip taip
rimo, kuris griauja kunigų Pav.vko s.uzvereję zmo- 
mokinamą religiją. Jis ap
reiškė. kad nors jam ir tū
kstantis dolerių kaštuotų, 
iis taip padarvsiąs, 
ckus prakalbų negalėtų lai- ^a^ls „?J^raske~ vendą. 
kyti, o jei kas parapijonų c — —
nueis į tas prakalbas, tas 
bus iš parapijos išmestas. 
Kad išardžius prakalbų ren
gimą, sušaukė parapijos mi
tingą į bažnvtine svetainę, 
bet vos pradėjo aiškinti sa
vo juodus tikslus, susirinkę 
žmones pradėjo šaukt:
„Mums nereikia caro I”
Triukšmas privertė kunigu- 
žį uždarvt susirinkimą.

Nieko nepešęs sekančią 
dieną (utarninke) pasivadi
na dzekoną ir lenkų kunigą 
ir visi tris nueina pas maj’O'. 
ra policijom Įskundžia, 
kad kun. Mockus yra anar
chistas. Majoras ir polici
jos viršininkas katalikai, j 
tai ir prižadėjo farizėjams 
savo pagalbą. Atėjus pra
kalbų dienai rengėjams atė
jus atidaryt svetainės duris, 
policija pareikalavo parodyt kaikurie ______ ______
„permit’ą.” (Tokių permitų nevisai atsakančiai lošė, už- 
iki šiol čia nereikėjo). Ko- tai kiti labai gerai, kad ge- 
m i totas nuvažiuoja pas po- riau ir negalima reikalauti, 
licijos viršininką, bet ta?, Ypač vertos pagyrimo musų 
nenori nei šnekėti, teisinda- jaunos merginos, kurios 
masis, kad šventą dieną jis darbuojasi, ypač dailės sri- 
negalįs niekam duot permi- tvje. kaip antai p-lės K. _____ _____ ___
tų. Žmonių minia laukia Lukšaičiutė, Elena Yeskevi- vastį, bado verčiamos pasi-'^;“^ 
prie svetainės durų. Nega- čiutė. A. Bereškiutė, K. Viz- duoda į_paleistuvystės 1 
vus policijos leidimo, rengė- girdžiutė ir kitos. Apart 
jai greit nusamdo teatro lošimo buvo taipgi ir dainos, 
svetainę (krutančių pavei- Solo „Ko vėjai pučia” sudai- 
kslų) trims dienoms tokio- navo E. Pajau jute, „Tykiai, 
mis išlygomis, kad kas tykiai” sudainavo A. Luk- 
įplauks virš 30 dol., tai du šaičiutė. Taipgi duetą su- 
trečdaliai bus salės savinin- dainavo A. ir K. Lukšaičiu- 
kui. Už salę užmoka 30 do- tės. „Vilija” sudainavo 
lerių. Atspausdina naujus kvartetas o ant galo daina- 
plakatus, išdalina juos ir po vo visas choras, 
pietų jau kun. Mockus laiko Toks vakaras ; ‘ ___  ___  __ ___
prakalbą. Atėjo ir kunigo nūs ir pabarė smagų įspūdį kė kokius prakilnius darbus 
G—iaus pasiųsti jo bernai. ’ * ’ • .........................
kad ardvti tvarką, bet tuo^ 
sius policija greit išsigabe
no ir kun. Mockus pilnai iš
pildė savo užduotį. Pirmą

vamiai minta tautos lavo
nu. Girdi mylėkite savo 
nu. Girdi, kaip tie, kurie 
eina ant karės lauko pražū
ti. Vadinas, da neužtenka 
kraujo ir lavonų.

Aukas renkant, kas davė 
■ dolerį, tai gavo Miliausko 
i paveikslą; surinkta 9 dole
riai.

Eva Simanauskienė.

CLEVELAND, OHIO. 
Tėvelis iš galvos eina.

Mūsiškis atbulu kalnie- 
rium neženotas tėvas tur
but iš galvos eina. Kitaip 
negalėdamas atgrasinti 
žmones nuo skaitymo dar- 

( bininkiškų laikraščių per 
savo paskutinį piktžodžia- 

jvimą (pamokslu vadinti jo 
1 keiksmus nei paskutinis 
girtuoklis turbut negalėtų) 

liepęs^ Taigi ratelyje jau iškeikė „Keleivį,” „Laisvę” 
ir pasėta nesutikimas ir at-'ir.fšakę,” apskelbė, kad tie 
šalimas prie tolesnio darba

vimosi. Galų gale ilgai be
siginčijant ir bejieškant aiš
kios teisybės, prieita prie 
to. kad aktoriai už savo sun
kų darbą gavo po 29c. Ne- 

, smagu tai skelbti, bet gal 
visa tai bus pavizdžiu kitam

blaivas, 
gvveno 
Vilkas 

29 metu 
Vilniaus 

kaimo.

t

Friman Spur, III.— Antrą 
dieną Kalėdų čia atsitiko 
užmušėjystė. „Keleivyje” 
buvo paminėta, kad „nušau
tieji ar tik nebus lietuviai.” 
Taip, Mikas, Jonas ir Vin
cas Vilkai buvo lietuviai. 
Vincas Vilkas buvo „Kel.” 
skaitytojas, buvo 
23 metų amžiaus, 
Herrin, III. Jonas 
26 metų, o Mikas 
amžiaus. Paėjo iš 
gub., Steponiškių
Mikas ir Jonas Vilkai 1 d. 
Kalėdų „spikyzėj” pas P. 
Milčiuną nusigėrę pakėlė 
muštynes ir apdaužė žy
dams ausis. Antrą Kalėdų 
dieną apie 11 valandą nak
čia Vilkams einant namo, 
jiems pastojo kelią policmo- 
nas su keliais žydukais. Už
pultieji nenorėjo pasiduot. 
Policmanas su aldermanu 
griebėsi už revolverių ir nu
šovė visus tris.

Policmanas ir aldermanas 
likosi areštuoti. Vienas po 
1,000, kits po 2,000 dolerių 
kaucijos pastatyti ir laukia 
teismo. Policmanas pava
rytas nuo tarnystės.

V. Mickevičius.

So. Barre, Mass.—Čia lie- Boulevard, Pa.— Sausio 
tuvių gyvena apie 150; ang-; 7 d. buvo prakalbos, paren- 
lų — 300; italų 700. Barre gtos LSS. VII rajono. Kal

bėjo drg. V. Andriulevičia. 
Padainavo ir padeklamavo 
vietos draugai. Vienas 
svarbus dalykas, tai tas, 
kad ten pirmą kartą atsibu
vo socialistų prakalbos, ir 
žmonės aiškiai pamatė, kas 
tie socialistai. Aukų paden
gimui lėšų aukavo; J. Ku
tas, J. Adomaitis, V. Sama- 
ckas ir A. Kuklierius po 50c; 
S. Viščiulis 30 centų, V. Sto- 
šys, A. Sideviče, O. Dičku- 
vienė, S. Dičkus, T. Volens- 
kas, A. Imbrasas, K. Nuo- 
darbaviče po 25c. Su smul
kiom aukom surinkta $5.30. 
Reikia ištarti širdingą ačiū 
salės savininkui, kuris leido 
dykai naudoti svetainę.

K. A. Genys.

Wool Co. dirbtuvių yra 2. ’ 
Darbininkai uždirba po 10 
ir 15c. i valandą, kiti ir po 
3.75 i dieną, tik tokių mažai 
yra. Dirbama 58 vai. savai
tėj.

Dėlei pragyvenimo bran
gumo ir algos mažumo sau
sio 4 d. sustreikavo virš 
1,000 darbininkų, reikalau
dami pakėlimo algos nuo 10 
iki 15 nuošimčių ir sutrum
pinimo darbo valandų iki 
54 vai. sąvaitėj.

Darbininkai ypač italai 
ir lietuviai rašosi i I.W.W. 
uniją ir tvirtai laikosi savo 
kovoj už pagerinimą būvio.

Streikieris.

Detroit, Mich.— Sausio 
15 d. atsibuvo tūlo kataliko 
vestuvės. Neužteko tų bez- 
džioniavimų, kokių netrūks
ta pas musų tamsius lietu
vius laike vestuvių, prinešta 
da ir torielkų, kad jas išdau
žyti. Suprantama, kaip 
daužo pasigyręs ir besidi
džiuojantis savo kvaila spė
ka musų tamsusis brolis. 
Nevienam sveiku protu 
žmogui reikėjo nešdintis, 
kad torielkos skeveldrų ne
būt pataikytu. Daugelis tų 
didvyrių susikruvinę pas
kui vaikščioja ir tepasi 
krauju, rodos, kad to krau
jo da permažai Europoje 
liejasi.

Vestuvėse buvęs.

Scranton, Pa.— Sausio 6 
d. pasimirė lietuvis Antanas 
Levonas, paėjo iš Suvalkų 
gub., Kalvarijos pa v., Sta- 
rabudiškio palivarko, 71 me
tų amžiaus; 11 metų išgyve
no Amerikoj. Velionis pri
gulėjo prie Tautiškos Lietu
viškos parapijos, Apveizdos 
Dievo. Palaidotas ant Liet. 
Tautiškų, kapinių. Tautiškos 
parapijos Birutės choras 
nupirko a. a. Levonui gra
žų gėlių vainiką. Daug triū
so pridėjo prie tėvo laidoji
mo jo duktė Elzbieta ir žen
tas Juozas Sakalauskai. Ve
lionis mylėjo skaityt „Kelei
vį” ir knygas.

J. Petrikys.

Montello, Mass.— Sausio 
16 d. vyčiai turėjo prakal
bas. Kalbėjo Pr. Gudas, se
novės „Laisvosios Minties” 
bendradarbis, o dabartinis 
Kemešio tarnas. Kalbėjo 
anie tai. kad iš 100 žmonių 
67 sėdi kalėjime už girtuok
liavimą. tik nepasakė, kad 
girtuoklystė yra pasekme 
žmonių tamsumo ir šiandie
ninės tvarkos, kurią Gudas 
apgina.

Tūlas Montellos kores
pondentas „Drauge” šmei
žia Bagočiu. Tai „Darbi
ninko” auklėtinis, apgina 
savo retežius.

Sausio 15 d. Stoughtono 
, LSS. kuopa sulošė „Kontra- 
bandninkai.”

Vasario 5 d. So. Bostono 
LSS. kuopos aktoriai sulos 
„Jėzuito Sąžinė.”

Taip.

Buenos Aires, Argentina. 
— Lapkričio 27 d. buvo čia 
lietuvių draugijos „Diegas” 
surengtas vakaras. Sceno
je statė veikalą "Gairės,” be 
to dar priedo buvo sulošta 
komedija „Žilė galvoj, vel
nias vuodegoj,”’ taipgi mo
nologas „Kareivio mirtis’’ 
ir antgalo šokiai ir skrajo
janti krasa. Vakaras buvo 
gražus ir įspūdingas. Su
lošta gana gerai. Publikos 
buvo nemažai, vienu žodžiu 
vakaras gerai nusisekė, v- 
pač kad publika buvo už
ganėdinta.

Argentinos medėjas.

VVestfield, Mass.— H. B. 
Smith Co. dirbtuvių darbi
ninkams sustreikavus 11 d. 
sausio, streikas tęsiasi. Mi
licija daboja dirbtuves, bet 
ramumo nieks neardo. 
Streikuoja virš 2,000 darbi
ninkų, reikalaudami po 2 
dol. į dieną algos ir 8 valan
dų darbo dienos.

Sausio 12 d. susirėmė len
kai su policmonais. Vienas 
policmanas pabėgo, o kitas 
gavo i kailį nuo italų. Dėl
to prisiuntė policijai pagal
bą. Dvasiškas vaikelis.

mokėję tik po 15 c. Kas 
tuos tikietus atpigino ir kas 
įgaliojo tatai padaryti? 
Gaspadorius suvertė bėdą 
ant tikietų pardavinėtojaus, 
pareikalavome pasiaiškini
mo iš tojo, o šis vėl sako, 
jam gaspadorius taip daryt

nės perskirti ir neleist už- 
(sikramtyt lig mirties. L.

.oovvtvv įkando K. K—
kad^Mo- skiu\ du pirštu ir gerokai

K. K—skis nukando L. R— 
čiui nosį. i

Ant rytojaus reikėjo krei- 
nt;s nrie gvdvtojaus, kad 
prisiūtų nosį. Žinoma, da
ktaras nosi prisiuvo, bet rei
kėjo užmokėti $10.

kartui ir kitiems pradedan-
, . . , ~~ Lakiok, ti.xxxvx XXWU v XC1111O. -'—•V
Argi negeriau butų nedėtų daug pasitikėjimo .„Keleivį,

deda sunkiai uždirbtus cen
tus. / _' 
buvę, jeigu būtumėt užsi
prenumeravę „Keleivį” ar
ba kitą kokį pirmeivišką lai
kraštį, būt daug pigiau kai- ją norintiems veikti.
nave ir butų atlikę sveika 
nosis ir pirštai.

Genys Margas.

MAHANOY CITY, PA. 
Lietuviškas vakaras.

Sausio 13 d. LSS. 46 kuo
pos choras statė scenoje 2-jų 
aktų komediją „Piršlybos.” 
Sulošė gana gerai, nors 

aktoriai biskuti

laikraščiai raupais serga, 
tai, kurie tik paims juos į 
rankas, tuoj užsikrės rau
pais. Liepė visiems katali
kams vyt lauk iš stubų vi
sus, kurie tuos laikraščius 
skaito, 
netik apikaklė atbula, bet ir komisijos 
protas turbut atsisuko į at- nuo karės šelpti, 

tiems veikti lietuviams, kad bulą pusę. Aš senai skaitu rinkti drapanas
------ - * », ._____ • ---------------- 1-_ I . • . 1- J

S. S. Pittsburgh, Pa.— A. 
P. L A. 4 kuopos susirinki
me svarstant kokius laikra- 

Į ščius užsiprenumeruoti, tū
las čia gerai žinomas gir- 

(tuoklis, kuris per Kalėdas 
(girtu būdamas nusilaužė 
sau koją ir tik antryt apsi
žiūrėjo, kad jo koja nulauž
ta, šaukė, kad būtinai tur 

. prenumeruot kunigų ”Dar- 
| bininką.” Tasai alkoholikas 
į baisiai neapkenčia ”bedie- 
!vių—socialistų” turbut dėl
to, kad jų Dievas taip ne
baudžia, kaip jį.

Bimbos parapijonas.

Westfield, Mass.— Sau
sio 15 d. vakare atsibuvo 
Lietuvių vakaras. Buvo de
klamacijų ir dainelių. Apart 
šokių buvo skrajojanti kra-

______
. .New Britain, Conn. —

Pas tą žmogpalaikį Sausio 15 buvo susirinkimas 
nukentėiusiems 

Nutarta 
pas vieti- 

senai gyvenu ka- nius lietuvius per 4 sąvai- 
bet nieks tęs; pėtnvčios vakarais bus 
• >✓5 • ' i 1 TT • i •vi , • —

k atneštos 
drapanos, dėlto kas turi ko
kį drabužį, kurį nevartoja 
arba be io gali apsieiti, at
neškite Lietuvių svetainėn 
ir perduokit vietinei komi
sijai. Taipogi nutarta lai
kyti fėrą tuoj po Velykų dėl 
sušelpimo nukentėjusių nuo 
karės. Girdėjau, kad drau
gystės vėl ketina aukauti 
no kiek katra išgali; jau Šv. 
Juozapo Dr-tė paaukavo 10 
doleriu antru kartu. Geras 
pavvzdis. Dėdė.

vienu žmogumi, kas priveda talikų namuose, 1 
prie sunaikinimo geriausių da iš musų namiškių rau- atdara Lietuviška svetainė, 
pasiryžimų ir atima energi- pais nesirgo ir neužsikrėtė, kur bus priimta

" ” i Galima butų manyt, kad jis ’ ’
'." Darbininkas, bijoki, kad žmonės iš tų lai-

_______ kraščių nepatirtų teisybės
apie neženotus tėvus. Bet 
ką tas bendro turi su rau
pais? Pagalios pas lietuvius 
nėra to prietaro linkui rau
pų kaip pas anglus, tai to- 

rengtos prakalbos. Kalbėjo k!u ginimu kunigėlis ir- 
kun. Miliauskas apie baisų P var^ai pasieks savo tiks- 
Lietuvos gyventojų padėji- Pes P parapijonis aciu 
mą. kurie likosi be pastogės , darbininkiškų
ir drabužio, šala ir badauja. 'Į^krascių ^perdaug įsgudrė- 
Pirm žiemai užeisiant, gir-; ' ~ . .........
di, galėdavo nors 
bei lapais maitintis, o žiemai i 
užėjus jiems mirtis likosi j 
neišvengtina. Pasakė, kad laikraščiai raupais 
mergaites, kad gelbejus gy- ir sveiką žmH0^ 
vastį. hann naci- _ • n - •į atsisane 1

( 
!

EAST ST. LOUIS, ILL.
Ne žmonių likimas jiems 

rupi.
Sausio 11 d. buvo čia su

rengtos prakalbos, j

Utica, N. Y. — Gruodžio 
31 d. vakare buvo Myldos 
Dr-jos balius. Ištikrujų at
silankius į tokį balių, reikia 
rausti iš gėdos. Nežinai ar 
viešas pasilinksminimo va
karas, ar paprastos gužynės, 

i Visa orkestrą susideda iš 
■smuikos ir armonikos, jau
nuomenės pasielgimai — ti- 

j krai gužvninkų! Sarmata.
Nejaugi Myldos Dr-ja, kuri 

■ pasiėmus sau ne kokio Jur
gio vardą, bet net lietuvių 

. mithologiškos dievaitės tik 
(tiek tenužengus kultūroje?

Myldos narys.

Lietuvos gyventojų padėji- a» nes

Hartford, Conn.— Sausio
9 d. atsibuvo čia pas J. Bag- 

! donus apvaikščiojimas 5-kių 
metų sukaktuviu nuo apsi-.&uniy svajojama kit*- 
vedimo J. Bagdono su V.Ke- sa su dovanomis. Dovanas 
leniute-Bagdoniene. Susi- ■ laimėjo K. Marcutienė ir M. 
rinko gražus būrelis pado-. Lenartavičiukė.^ , 
rių žmonių, kad pasveikinus1 
jubiliatus ir linkėti jiems, 
laimingo tolesnio 'gyveni-:
mo.

Besišnekučiuojant ir be-- 
silinksminant sumanyta pa
rinkti aukų nukentėjusiems; 
nuo karės. Susirinkusieji ■ 
suaukavo $11.50., kuriuos 
perduota L.Š. Fondan.

A. J. Kasputis.

L i° *r bite baubų jau nenusi- 
žoiėmis' £3sta- tik iš gązdintojo gar- 

dziai pasijuokia.
Ir netik pas tąjį gaivalą •i _ - - . raUpajs serga, 

_ > .kuris 
nuo jo avinyčios 

J13";dėlto, kad Romos agentai 
ka8. perdaug nuskriaudė jo šei- 
"""(myną, apšaukė raupais ser

gančiu ir uždraudė savo a- 
vims eiti pas tą žmogų pirk- 

j ties ką-nors,
■ raupais. Turbut pas jį pro
tas raupais apsirgo.

Nuo Sausio 14 d. Frank Baro
kui bevažiuojant pasibaidė 
arkliai, kertėj gatvės veži
mas apsivertė ir vaikinas 
iškritęs užsimušė.

Dvasiškas vaikelis.
Bendville, III.— Čia lietu

vių randasi 17 šeimynų ir 
apie dusyk tiek pavienių. 
Pasidalinę į du abazu: lais- 

i vamanių ir katalikų. Apart 
i SLA. kuopelės, kitokių 

Franklin, Mass.— Trow- draugijų nėra. Šioj kuope
lėj priguli daugiau apsi-

Minersville. Pa.— 
naujų metų pas mus įvyko 
daug atmainų. S.L.A. 13-ta 
kuopa. Neprigulmingas Lie
tuvių Kliubas ir kitos orga-i 
nizacijos išrinko naujas val
dybas. Laukiama pasidar
bavimų.

' Draugijos, kurios yra 
liuosos nuo Romos trusto.. 

rnėTužsTkrėš pirkti kapines, kad j
■ -- nereikėtų bent po mirties'

nasiduoti kunigo valiai. Tuo 
žvilgsniu laisvoms draugi- 

Beje, girdėjau, kad „Mir- joms patarčiau pasidarbuo
tos” Draugija žada paimt ti. S. Singelis.
„Keleivį” už organą ir kvie- 

--------sti p. M. Petrauską choro 
kunigai atlieka. Štai sume-, mokinti. Užmanymas pa
te jie po 100 rublių, kad at-, girtinas, tik kasžin ar pasi- 
o’a’vinus kunigu leidžiamą1-seks nubudimi dar snau- 
inikrašt; „Viltis.” Jis da- džiančius kitus narius, kad 
bar taipgi tam lakraščni an- nradėjus bendromis snėko- 
kas renkas. Tik nepasakė, i mis kultūros darba. Sukru- 
kad badaujantiems pirmaukime broliai, lai dreba ir 
reikia duonos kąsnio, pas-1 blanksta naktis nuo šviesos 

ir drabužio, n re Hik- '•pinduliu, te trūksta retė- 
rasčio. Kas tu badaujan- žiai, kurie mus varžo, 
čujų gali prenumeruot ir--------------------------- Tadas.

mus. Tik nepasakė, 
tuos paleistuvystės namusj 
palaiko ir lanko. Supranta
ma, kad badaujantieji varg
šai jų nelanko, o kad ten 
esančios mergaitės turi duo
ną, tai matomai, kad yra 
da ir sočių ištvirkėlių, ku
rie vietoje maitint badau

jančius, palaiko prostituci- 
yra malo- ios namus. Kun. M. paša-

į susirinki sius. Choro ve
dėju yra ’. Bubnis iš She- 
nandoah'ric. Nors choras 
da iaur;1 bet galima ti
kėtis, kad lis išsilavins ge- 

dieną kalbėjo temoje ”Pa- rai ir n -irtą palinksmins 
žinkime savo tikėiima.’’ an- musų -'nisia dvasią,
tra dieną — „Pažinkime nes turi darbščiu ir
Kristaus mokslą,” o trecia energingų narių. Linkėtina 
dieną — „Kur yra praga- jam kuopuikiausios kloties, 
ras.” Visose paminėtose V. ž.

>

Scranton. Pa.— Sausio 11 
d. ivvko pirmas kątik susi
tverusio LSS. 2 kn. choro 
susirinkimas, 
dvbon:

I

bridge pianų dirbtuvė^ na
vininkai apskelbė loka,,fą. švietę žmonės, tik permažai 

|Daug darbininkų neteko darbuojasi apšvietos labui, 
darbo. Kompanija už sko- šiaip girtuokliavimas užima 

Jas patraukta teisman, pirmą vietą.
Liaudies mylėtojas.

Cloųuet, Minn.— Darbai 
tartokuose, dėžių dirbtuvė- 

ban- popierinėj ir giriose š’uo 
•Ji?s tarnu čia ema gerai. Girio- 

dirbantiems mokama po 
mėnesiui ir

. Lietu
vių čia tik keli pavieniai. 

An ;uolas-sargas.
į

las patraukta 1 
Dirbtuvė bus per licitariią 
parduota. Keliatas darbi
ninkų taipgi turėjo kompa
nijos šėrus. tai tų p’nięrai 
iau žuvo. Laikrašč at 1 
krutą išteisina kom 
bėdinumu. Tikrer.v^j-. ri

Išrinkti val-
K J. Benis, pirm.;

M. Spudžiutė sekr.; M. Ka- 
zokiutė. iždin.; O. Andriu- 
šiutė. fin. sekr.

”živpės” chorui nieko ne- yra visai kitain Dirbtirvė^ ^0 ir 24 dol. 
veikiant, tikimasi, kad nau- savininku f 
jas choras bus darbštesnis. I ir privedė prie to.

Kuopietis. K. Arminas.

crekuliacija tik komrenros h^rda*.



kad daktaras, aptiekorius ir 
nursė taip greit vaistus at
skiria, kaip tik pamato bon- 
kutę. Tiesa, apgavingi ap- 
tiekoriai giriasi tamsiems 
žmoneliam, kad jie taip pa
daro, bet teisingas daktaras 
ir aptiekorius pasakys, kad 
tik keli vaistai yra tokie, 
kuriuos galima pažinti iš 
matymo, pauostymo arba 
paragavimo. Tečiaus vais
tai yra menkos vertės daly-! 
kas šiame atsitikime. Li
gos misterija lošia netoli vi- - 

. Pirmasis daktaras ją 
ir prie jo 
Jei ligonis

Pas amerikonus yra ma
doj turėti vieną daktarą, ku
ris rūpinasi visos šeimynos 
sveikata. Tokis paprotys 
yra ir pas daugeli ktų tautų 
ir visus labiau inteligentiš
kus žmones visų tautų. Tu
rime jau ir lietuvių šioki-to- 
kį skaitlių, kurie prisilaiko 
tos mados. Bet musų pub
likos didžiausioji dalis netu-

! ri jokio supratimo, kokis ge
rumas gali būt iš tokio dak
taro turėjimo. Jie vieną sy
kį šaukia vieną, kitą syki ki- 

■ tą ir tiki, kad tokiu budu ga- ską. 
Ii pasigydyt da geriau. Ne geriausiai žino 
tik pas lietuvius yra šitas reikia laikytis, 
blogas paprotys,— jis yra ir mato, jog tas pirmasis nėra 
pas kitų tautų neikiek neap- gana gabus, jis turi prašyt, 

j švietusius ir bėdinus žmo- kad anas pasiimtų gerą pa- 
gelbininką, ką tas ir padaro. 

Svarbu turėt tą pati dak
tarą nuo pat ligos pradžios 
iki jos užbaigos.

ėjimas tai pas vieną, tai pas 
kitą. Kartais ligonis netu
ri pinigų ir leidžia ligai įsi- 
galėt. Šeimynos daktaras 
ateina bile kada ir jam užsi- 
mokėt galima bile kada. Jis 
apsaugoja šeimynos narius 
nuo tūlų ligų ir sutrumpina 

j ir palengvina visas ligas. 
Jis dirba labiau pasišventu
siai, negu vieną sykį atėju- 
sis. Turtingesnieji žmonės, 
kurie turi progą labiau apsi- 

i šviesti, visuomet turi tik 
vieną daktarą. Bėdnieji ir 
neapšviestieji visuomet turi 
daug daktarų.

A. Montvidas,
Medicinos studentas.

I NELEIDŽIA VEŽTI VO
KIETIJOS KŪDIKIAMS 

PIENO.
Labdar. Amerikos dr-jos

x ŽADA STREIKUOTI
400,000 GELŽKELIE- 

ČIŲ.
Suvienytų Valstijų gele-

- 1 1 1 • • 1 ••

užklausė per Amerikos am- i cinkelių darbininkų unija 
basadorius Anglijos ir Fran- palaido visuotinam organi- 
cuzijos valdžių, ar leis jos ‘ . .
nuvežti Vokietijon ir Aust- sveiko -klausimą. 
ro-Vengrijon __
(condensed)_pieno mažiems 
vaikams.

1$ AMERIKOS.

zacijos narių nubalsavimui 
.................. . Geležin- 

sutirštinto keliečiai reikalauja 8-nių
. valandų darbo dienos ir dvi- 

\ / M4V44V 444U4J1V 44 4<) j T 4* V • VI •

vaikams. Francuzijos val-f^H^os njokesties uz virslai- 
džia atsakė, kad "kariškų kio aarbą. Tokį savo rei- 

prežasčių” dėlei ji neleis kalav}m3 Šnarai pastato 
vežti tokio pieno nė Vokieti- keturios gelzkelių darbinm- 
jon, nė Austro-Vengrijon, kŲ unijos. Neabejojama, 
vistiek, kad ir kūdikiams tas i kad^yjsi^Amenkos geldelių 
pienas yra skiriamas. 
Anglijos atsakymo <_ _
gauta, bet manoma, kad 
Anglija tą patj pasakys.

jon, nė Austro-Vengrijon, I k^ unijos.

Iš darbininkai nubalsuosią vi- 
da ne- isuotiną streiką, jei geležin- 

įr kelių komanijos neišpildys 
jų reikalavimo iki kovo 1 d. 
Streikas apimtų netik visus 
Su vien vt ų Valstijų geležin
kelius, bet ir kaikuriuos Ca- 
nados. Sustreikuotų 400 
tūkstančių darbininkų. U- 
nijų valdyba sako, kad su
streikavus gelžkeliečiams 
jie nepriimsią jokių tarpi
ninkų (arbitracijos), kad 

^...xx sutaikytų, nes unijoms jau 
Tikri * vaikai, žinoma, kad tos arbitracijos

LENKAI PRAŠYS ANGLI
JOS. KAD NUIMTŲ 

BLOKADĄ.
Amerikos lenkai patriotai j 

tariasi kreipties i Angliją 
su prašymu, kad ji nuimtų 
Vokietijos pakraščių bloka
dą, nes jie nori siųsti Lenki-L. - - . 
jon maisto. x • -r-
Anglija Suvienytų Valstijų Paprastai taip ilgai veikia, 
reikalavimo nuimti blokada kol kompanijos nepasijunta 
nepaklausė. o paklausvšI galinčios užduot darbininkų 
mat tokiu lenku. ’ reikalavimui mirtiną smu-

| gi. Jie savo spėkomis tiki- 
i si savo kovą laimėti pilnai.

- - ■

. MEKSIKOJ ANARCHIJA. 
Meksikoj didelė suirutė. 

Būrys plėšikų anądien už
puolė ir užmušė 19 ameriko
nų. Amerikos geltonoji 
spauda pakėlė baisų triukš
mą: nori, kad Wilsonas ap
skelbtų Meksikai karę. Bet 
Washingtono valdžia dėlto 
nesikarščiuoja. Ji pareika
lavo, kad Carranza nubaus- 

Carranza

SU PRAKEIKSMU ANT 
LUPŲ KRITO PER
VERTI KULIPKO- 

MIS.
EI Paso, Texas.— Sausio

j švietusius
nes. Kada jie apserga kokia 
svarbesne liga ir negali Į 
trumpą laiką pasveikti, jie 
mainikauja daktarus tan
kiau. negu čigonas arkliais. 
Daleiskime, nesenai man te
ko lankytis su vienu dakta
ru pas lietuvi ligoni, kuris 
turi apie porą tūkstančių 
dolerių bankoj, bet taip 
tamsus, kad ir rašyt nemo
ka. Atradome, jog jis serga 
karštlige, kurios greitas iš
gydymas nėra galimas ir 
reikia džiaugtis, kad tik 
nemiršta ligonis. Mažiau
siai kelios savaitės praeina, 
kol ligonis pasveiksta, nes 
bakterijos, kurios veikia jo 
kūne, tiek nuodų paleidžia 
ir tokias permainas ir žaiz
das padaro, kad reikia laiko 

į pasitaisymui. Juk nepaim
si lopą ir neužlopysi jo suga
dintos žarnos. Bet žmogui 
nusibodo laukt ir už kelia- 
tos dienų jis jau šaukia ki
tą daktarą, kuris nematė 
pradžios ligos, kuris vargiai 
begali atspėt ir pačią ligą, 
kada svarbiausieji sympto- 
mai išnyksta. Naujasis da
ktaras sprendžia, jog tai 
gali būt džiova. Nesunku 
padaryt klaidą daugelyj li- 

• gų, jei jų pradžios nematai. 
Daleiskime. škarlatina, ty
mai ir daugelis kitų ligų 
paskui atėjusiems, t. y. po 

^keliatos dienų, yra sunku 
atskirti. Iš kitos pusės, tū
los ligos lieka aiškios tik po 
kelių dienų, todėl paskiau

i <

I
iki jos užbaigos. Nemažiau i 23 d. rvtmetyj Juarez kapi- 
svarbu jis turėt ir sekančio- J nėse likosi nužudyti du Mė
sę ligose, nes jis jau žinos,. ksikos revoliucijonieriai, 
kokios ligos yra žmogaus į kaipo nuteisti miriop pikta- 
praleistos ir kaip sunkios jos dariai. Juos nušovė Meksi- 
buvo. kokios permainos ku-!kos prezidento kariumenės 
ne liko padarytos ir t. t. skyrius. Juos nužudė už 
Daug lengviau yra daktarui i užmušimą amerikono Bert 
liga atspėti ir tikrai tinkan- L. Akers o. Jauni revoliu- 
čius patarimus ir vaistus su- i cijonieriai Bernardo ir Fre- 
teikti tokiam ligoniui, kurį derico Duran’ai, du broliai, 
jau nuo vienos ar kitos ligos j abu drąsiai stojo prie kapi- 
gydei. Ne visiem ligoniam nių murinės baltos sienos,: 
tose pačiose ligose tinka tie j atsisakė dasileist užrišt 
patįs patarimai apie mais- jiems akis, išsitiesė didvyn- 
tą, gimnastiką, tie patįs vai- škai prieš atkištus šautuvus

APKALTINTA 75 VOKIE
ČIAI.

Washington. — Atsaky- i 
damas i Bentono rezoliuci
ją, "kiek žmonių išviso are-! 
štuota už kriminališkus suo
kalbius, paliečiančius šios 
šalies neutralitetą," genera- 
lis Suvienytų Valstijų pro
kuroras pranešė, kad išviso 
apkaltinta 75 asmenĮs ir 4 
korporacijos. Iš paduotų 
vardų matyt, kad beveik vi- 
si jie yra vokiečiai.

liaus tu sakai, kad niekas 
da neprirodė. kad socijaliz- 
mas gali Įvykti ir tuojaus 
kvieti socijalistus prisidėt 
prie savo vaisko, kuris rū
pinasi, kaip žmonių dūšias 
nuvedus Į dangų. Na, o kas 
gi prirodė, kad žmogus nu
miręs eina Į kitą pasauli ? 1 
Juk nė vienas miręs da nėra 
sugryžęs, kad tą pasaką pa
tvirtinus. «O gyvas nė vie
nas apie tai’ negali žinoti, 

i nes jis nebuvo da miręs. 
Taigi klausiu tavęs, tėve, iš 
kur tu žinai, kad numiręs tu 
da gyvensi kitam pasauly
je? Iš kur tu žinai, kad 
aš gyvensiu ? Pagaliaus, kur 
yra tas kitas pasaulis? 
Kaip jisai toli nuo mus? 
Kaip ilgai reikia tenai ke
liauti ?

— Vaike, to niekas negali 
žinoti, ba tai yra paslaptis.

— -Jeigu niekas to nežino, 
tai kaip tu gali tvirtinti, kad 
tokie dalykai yra?

— Šito, vaike, aš negaliu 
tau atsakyt, ba aš ne kuni
gas

— Matai, tėve, kaip išėjo! 
Šokai kritikuot socializmą, 
o pasirodė kad tu netik so- 
cijalizmo nesupranti, bet da 
ir savo tikėjimo nepažysti. 
Ir, kas aršiausia, visai jo 
nepažindamas arganizuoji 
vyčius ir tvirtini, kad eini 
su jais Į dangų, o kur tas 
dangus yra. kaip jis toli ir 
kaip tenai dasigauti. negali 
pasakyt. O jei kas ką-nors 
daro ir nežino, ką jis daro, 
tai kaip tu toki darbą tėve 
vadini.

— Toki darbą, vaike, aš 
vadinu kvailyste.

— Na, matai, tėve! Pats 
nrisinažinai, kad tu dirbi 
kvailystę.

— Vaike, užteks. Aš 
jau einu, ba tu gali da Įkal
bėt man. kad aš ištikrujų 
kvailas. Gud bai.

— Keliauk sveikas, tėve.

— Alou, Maik!
— Šiandien tu geram upe. 

tėve.
— O ką tu žinai?
— Matau iš tavo veido, 

tėve. Tu šypsaisi.
— Jes, vaike, šiandien aš 

gerai jaučiuos, ba turiu 
stiprių faktų prieš jūsų mo
kslą. Jei nori, tai aš jūsų 
socializmą, vaike, sukriti
kuosiu, kad iš jo neliks nė 
dulkių.

— Na, na, taip smarkiai 
nekritikuok, tėve, kad ne
sukritikuotum pats savęs.

— Maike, aš jau pradedu. 
Socijalizmo mokslas yra 
svajonė ir jis niekad neį
vyks. Jus skelbiat jį jau 
nuo kelių šimtų metų, o vis 
esat ant vietos. Da niekur 
savo mokslo gyveniman jus 
neįkunijot ir niekas da ne
prirodė. kad jį galima įku- 
nyt. Taigi jus darot tuš
čią darbą, vaike. Geriau 
jus prisirašvkit prie musų 
vyčių ir stokit po mano ko
manda, o aš padarysiu iš 
jus narsų lietuvišką vaiską, 
ba ir musų kunigai pripažy- 
sta, kad jus esat gabus žmo
nės, tik einat negerais ke
liais ir savo gabumą ant 
niekų išeikvojat. Musų 
vaiskas, vaike, dirba nau
dingą darbą, ba daugiausia 
rūpinasi apie žmogaus dū
šios išganymą. Todėl mes 
darom manievrus, mokina- 
mės vajauno muštro ir no
riu visus užvajavot ir vesti 
i dangaus karalystę. Sy!

— Aš ir maniau, kad tu 
tėve, tokią kvailystę 
kyši.

— Maike, tu mano 
sliškų faktų kvailyste 
dink, ba tas užgauna 
unarą. Supranti?

— Aš suprantu labai ge
rai, bet kaipgi kitaip tokias 
nesąmones pavadinti ?

— Tu gali pasakyt, kad 
tu su mano faktais nesutin
ki, ar kaip kitaip, bet nesa
kyk, kad tai kvailystė.

— Aš tau pasakysiu, tė
ve, kodėl aš pavadinau tavo 
kalbą kvailyste. Visųpir- 
miausia tu pasigvrei, kadi 
tu turi labai gerų faktų, o j 
rimtas žmogus tokiais da
lykais nekuomet nesigiria. 
Paskui tų pradėjai kriti
kuot socializmą ir parodei, 
kad tu nieko apie tą mokslą 
nežinai; nežinai net kada 
pradėta jį skelbti. Tu va
dini socijalizmą svajone, 
tuo tarpu gi jis nėra keno 
nors svajonė, bet paties gy
venimo nešama draugijinė, 
ir industrijinė reforma. To- asilus atradau.
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mok- 
neva-j 
mono

pasa-

žydas sukirto klierikus.
, Tris klierikai išėjo sodan 
; pa-o vaikščiot ir pamatę 
I priešakyje ateinanti žydą 
nutarė iš jo pasityčiot.

— Labo ryto, tėve Abra
ome! — sako viens.

— Labo ryto, tėve Izao
kai ! — sako antras.

— Labo ryto, tėve Jokū
bai ! — sako trečias.

— Klystat, mano poneliai 
— atsako ramiai senas žy
das, — nes aš nesu nė Abra
omas, nė Izaokas, nė Jokū
bas, bet esu Saulius, Kišo su- 

jnus, kuris išėjo jieškoti sa
vo tėvo asilų, ir štai čia tuos

i

štai ir kitkas. žinojimas, 
, kokiomis ligomis žmogus 
yra sirgęs, kaip sunkiai sir
gęs, kaip gydėsi ir Lt. duoda 
aiškiau matyt, kaip ji reikia 
gydyt dabartinėj ligoj ir ko
kie pavojai jam dabar gre
sia. Naujam daktarui, kad 
ir gabiausiam, yra sunkiau 
ligoni gydyt, kada nežinai 
jo praeities.

Dabar gal bus aišku, ko
dėl labiau apšviesti žmonės 
visuomet turi taip vadina
mą savo šeimynos daktarą. 
Kas tik neapsirgo jų šeimy
noj. kokie tik atsitikimai ne
įvyko, reikalaujanti medika- 
liškos pagelbos, jie kreipia
si vis Į tą pati. Ir jis taip, 
susipažįsta su visos šeimy-i 
nos sveikatos stoviu, kad! 
jam visai nesunku gerus pa
tarimus duot, ligas atspėt ir 

būt gudriu ir neapšviestas: R0 ^0^je šeįmVnos "nariai

ir su prakeiksmu, metamu 
ant amerikonų, krito Į iška
stą prie jų kojų duobę per
verti kulipkomis.

Reikia pridurti, kad Ame
rikos kapitalistai savo bjau
riais išnaudojimais ir 
skriaudomis pas daugeli 
meksikiečių užsipelnė sau 
tiek neapykantos, kad tie 
nebijo ir mirties, kad tik at- 

j keršijus amerikonams. Ca- 
ranza gi likosi Amerikos 
kapitalistų Įrankiu, dėlto 
negalima tikėtis, kad pagie- 
žaujanti meksikiečiai nu
rimtų. Gi Amerikos kapi
talistams tas ir nėra geisti
nu. nes juk jiems geistina 
karė.

. % lx tarinius uuvi, ligas <
atėjusiam daktarai leng\ a . pasekmingai gvdvt. 
hiir cnirinii ir npansvip^rnę • i i • ~ _
žmogutis pirmesni daktarą j ^oiKjomįs ligomis jau sirgo, 
skaito prastesniu. Bet ne. ^aip sunkios tos ligos buvo, 
tame mano temos svarba, jog padarė, kokie silpnu-h
aš norėjau nurodyt, kaip pa-. maj randasi pas šeimy- 
vojinga pačiam ligoniui nog narius. kokiomis ligo- 
mainyt daktarus. 
lietuvis, apie katrą aš kalbė
jau, taip susirūpino iš nau
jojo daktaro pranešimo, kad 
karštligė žymiai pablogėjo 
ir jis vos nenumirė.

Tokių žmonių pas mus 
pilna. Vienas daktaras ne
įspėjo ligos, nes ji da nebu
vo pilnai išsivysčius, arba 
negali išgydyt Į tiek laiko, 

, į kiek žmogutis nori, ir jis 
jau šaukia kitą daktarą, tre
čią ir t. t. Vienas iš dviejų 

' turi atsitikti: arba jis mirš
ta ir praneša jo draugai, 

ikad tai buvo neišgydoma li- 
^ga, arba laikas eina, kol jis 
maino daktarus ir paskiau- 
sis skaitomas geriausiu, jei 
ligonis pasveiko, nors tas 
daktaras gal ir pusės nėra 
tiek gabus, kaip pirmieji.

Labai sunku yra dakta
rams turėt reikalą su to
kiais ligoniais, nes visi pasi
stengimai, darbas ir noras 
pagelbėti nueina ant nieko 
ir da gauni Įžeisti. Neretai 
atsitinka, kad naujai pa
šauktasis daktaras, nežino
damas, kokius vaistus davė 
pirmesnysis, duoda tokius, 
kurie susijungę su pirmai
siais tiesiog nuodus pagim
do arba išvaro kūno orga
nus iš normališkumo. Jei
gu šaukti naują daktarą, tai 
būtinai reikia pašaukti ir 
senąjį, kad abu galėtų pasi
tarti. Kvaili žmonės mano,
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- ! mis jie Sak da sirgti ir ko-

kios jiems gresia. Jeigu to
kiam daktarui pasisektų ne
išgydyti kuri šeimynos narį, 
tai kitas, t. y. šviežiai atėjęs 
daktaras, ne tiek gal nebū
tu pagelbėięs. Juk yra ne
išgydomų ligų, yra nelaimių 
ir senatvė, kada niekas ne
gali pagelbėt. Nereikia 
tuoj bėgti jieškot naujo, jei 
senasis nepajiegė išgydvt li
gos, kurios negalima išgy
dyt arba ligonis nepildė to, 
kas jam reikėjo pildyt.

Šeimynos daktaras, žino
damas. kad neliks atmestas, 
gali laiks nuo laiko pasiim
ti Į pagelbą specialistus, jei 
tokie reikalingi. Vieni da
ktarai būna specialistai chi
rurgijoj, kiti vidurinėse li
gose, treti lytiškose ir t. t. 
Vienas žmogus negali būt 
specialistas visose šakose. 
Šeimynos daktaras geriau, 
negu bile kas iš publikos, 
žino geriausius specialistus 
ir jis pasirinks atsakančius, 
jei matys, kad šeimyna el
giasi su juo inteligentiškai, 
t. y. nepeikia už tai, kam 
jis nežino ir nemoka pada
ryti visko pasaulyj. Jo pa
imtieji specialistai atsieina 
šeimynai daug pigiau, negu 
kad ji pati kreiptųsi Į juos. 
Be to, ji gali patekti Į netei
singas rankas.

Turėjimas šeimynos dak
taro atsieina mažiau, negu

i

OFICIERIAMS NEVALIA 
KIŠTIS I POLITIKOS 

KLAUSIMĄ.
Karės departamentas Wa- 

shingtone pranešė visiems 
kariumenės oficieriams, kad 
pildydami savo pareigas 
streikais apimtose vietose 
jie, oficieriai, negali kišties 
i politikos klausimus, o taip
gi neturi teisės ir neprivalo 
spręsti, kuri besivaidijančių 
pusių teisingesnė — darbi
ninkai ar darbdaviai. Jie 
turi daryti tiktai tvarką. 
Mat darbininkų organizaci
jos protestavo, kad laike 
streikų kariumenė gina tik
tai kapitalistų reikalus.

si jie yra vokiečiai. Visos *¥ piktadarius, 
keturios korporacijos taipgi f1 ^u. Įsakęs savo kanu-
su vokiškais vardais.

PER SAPNĄ PATEKO 
KALĖJIMAN.

Tūlas Jacob Goldberg, tik 
ką apsivedęs, per sapną pra
dėjo jaunai savo pačiai sa
kyti: ”0, Eta, Eta, kaip aš 
galiu tau prisipažinti. I

j menei, kad pamačius kur 
buvusi jo generolą Vilią nu
šautų ant •vietos, nes mano
ma, kad tai jo žmonės tuos 
amerikiečius nužudė. Buvo 
jau pranešta, kad Vilią jau 
suimtas ir bus sušaudytas. 
Vėliau gi pasirodė, kad jis 
tik apsivedė (dabar jis turis 

Šiomis die-galiu tau prisipažinti, kad 3au 3 pačias).
aš turiu kitą pačia ir du vai-! nomis gi Vilią pranešė, kad 
ku." Jis taip garsiai tatai su užmušimu anų amerikie- 

isakė, kad jaunoji jo pati pa-ięių jisai neturi nieko bendra 
budo ir viską išgirdus ant J*eŲ sugausiąs, tai pats 
rvtojaus ji areštavo. Kalėji- žmogžudžius nubausiąs. 
me jis prisipažino, kad ištik- !Tu0 tarPu geltonoji Ameri- 
ruju turi kitą pačia ir du kos spauda skelbia, buk Vil- 
vaiku. Tai atsitiko Quincv- >la savo "banditams"
je. netoli Bostono, pereitoj skersti visus amerikiečius.

i subatoj.

TEATRAS DEGĖ VISĄ 
VALANDĄ, BET ŽMO

NĖMS NESAKYTA.
Pereitoj pėtnyčioj Chica- 

goj buvo Įdomus atsitiki
mas. Kuomet Majestic Te
atre ėjo perstatymas ir šim
tai žmonių atydžiai ji tėmi-

į jo, ant 14 lubų tam pačiam 
name siautė gaisras. Ėmė 
visą valandą, kol ugnagesiai 
gaisrą užgesino, bet žmonės 

I teatre nieko apie tai nežino
jo.

NORĖJO IšDINAMITUOT 
BROOKLYNO TILTĄ.
New Yorko policija suė- 

20 sausio tūlą italą, Micha- 
ele Grasiano, kuris nešėsi 
valizoj didelę dėžę dinamito. 
Policija senai jau jį sekiojo 
ir tvirtina, kad jis norėjęs 
išdinamituoti Brooklyno til
tą.
NUŠVILPĖ PASIŪLYMĄ.

Plvmouth, Mass.— 2,000 
Cordage Co. dirbtuvių sus
treikavusių darbininkų su
sirinko 21 d. sausio vakare, 
kad išklausius raporto savo 
komiteto, kuris per visą die
ną laikė su kompanijos at
stovais konferenciją dėl iš- 
dirbimo susitaikymo išlygų. 
Darbininkai išgirdę, kad 
kompanija pasiūlo jiems pa
kėlimą algos 5 procentu, to
ki pasiūlymą nušvilpė ir ka
čių muzika pasveikino.

Streikieriai žada atsimest 
nuo Am. Darbo Federacijos 
ir prisidėti prie I. W. W. 
unijos.

AUDĖJAI PADAVĖ ULTI
MATUMĄ.

New Bedford, Mass.— Au
dėjai čia padavė galutiną 
savo reikalavimą kompani
joms, kad jos paskirtų laiką 
konferencijai apkalbėjimui 
darbo sąlygų. Jau kelis 
kartus darbininkai to reika
lavo, bet kompanijos vis tv- 
li.

PERKA MULŲ KAREI.
East St. Louis, III.— Pe

reitoj sąvaitėj italų karės 
ministerijos agentai nupir
ko čionai 1,000, o francuzų 
600 mulų. Mokama po $125 
nuo galvos. Beto da fran- 
cuzai kas sąvaitė superka 
čia po 1,350 arklių, o italai 
po 600 arklių.

80 LAIPSNIŲ ŽEMIAU 
ZERO.

Alaskoj, Richardsono a- 
nielinkėje, 22 sausio buvo 80 
laipsnių šalčio žemiau zero.

POTVINIS OKLAHOMA 
IR ILLINOIS VALSTI

JOSE.
Oklahoma City, Okla. — 

Sausio 20 d. prasidėjus čia 
smarkiam lietui patvino vi
sos upės ir upeliai, užlieda
mi visas žemesnes vietas. 
Šio miesto gatvės užlietos, 
visoj apielinkėj potvinis pri
darė daug nuostolių; gelž- 
keliai suardyti, traukiniai 
nęgal kursuoti. Ikišiol ži
noma. kad 5 ypatos potvyny
je prigėrė.

Taipgi ir Illinois valstijo
je potvinis pridarė ant šim
tų tūkstančių dolerių blė- 
dies. Chicageje sveikatos 
užveizdos biuras paskelbė, 
kad žmonės negertų neišvi
rinto vandens. Mat Į van
dens rezorvoarus suplaukė 
daug netyro vandens, kur 
pilna Įvairių ligų bakterijų.

POTVINIS UŽLIEJO 
JOLIET, ILL.

ŠĮ miestelĮ užliejo toks 
potvinis, kokio nuo 1902 me
tų da nebuvo. Gatvėse van
duo pasiekė 5 pėdas gilumo. 
Veik 1.000 žmonių liko be 
pastogės. Užlieta visa Dės 
Plaines upės klonis.

IŠSIŲSTA Už $121,743,947 
GINKLŲ.

Pirklybos departamentas 
Washingtone paskelbė, kad 
Der 15 karės mėnesių šios 
šalies fabrikantai išsiuntė 
Europon ginklų ir amunici
jos išviso už $121,743,947.

s
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KUN. MOCKUS KALBĖS 
NAUJOJ ANGLIJOJ. 
Mus prašo pranešt, kad 

D.,’šaudamas "sau j. džinį! kum Mockus yra pakviestas 
šoną. Ligonbutyje jam ku- 
lipką gydytojai išėmė ir ti
kimasi, kad K. D. pagis.

K. D. buvo čia žinomas iki 
šiol kaipo rimtas vyras, nie
kuomet nepadaręs jokios 
papiktinančios kvailystės. 
Pastaruoju laiku jis dirbo 
ant laivo ir susitaupė 100 
dolerių. Tikėdamasis greit 
darbą gausiąs, jis pradėjo 
gan smagiai uliavoti. Prieš 
pasikėsinimą ant savo gy- 
vaties jis nusigėręs ir su 
panašiais draugais da ir ka
baretuose „laimės” jieškojo. 
Matyt praleido visus savo 
pinigus. Desperacijos pa
imtas ir pasikėsino ant sa
vo gyvasties.

PERSIŠOVĖ LIETUVIS.
Gary, Ind.— Sausio 7 d. 

vakare bandė nusižudyti R.|

AUKOS 
LIETUVOS ŠELPIMUI.

CAMBR1DEGE, MASS.
Per kunigo Delionio laikytas pra-kalbėti į Worcester, Mass.' _____ _

Todėl norima, kad prie Šitos kalbas, Cambridge, Mass, sausio 10 
__ • | .. v x • . i <12 ir 14 d. liko surinkta aukų nuo prOgOS ir kitos lietuvių ko* karės nukentėjusiems šelpti $21.20, 

lionijos Naujoj Anglijoj pa
rengtų jam prakalbų. Tai
gi draugijos ir kuopos iš 
Mass., Conn., R. I., Me., Vt 
ir N. H. valstijų, kurios no
rėtų parengti kun. Mockui 
prakalbų ir išgirsti jį kal
bant apie tikėijmą, tegul 
kreipiasi į maršruto rengi
mo komisiją šiuo antrašu: 

S. Bakanauskas, ir 
J. Mickevičius,

149 Millbury st., 
Worcester, Mass.

KELEIVIS

ii

Pajieškau pusbrolių Antano ir Jo-1 
no Šimkų ir pusseserės Paulinos šim- 
kaitės, Kauno gub., Raseinių pavieto 
Andrijavo valsč., Laigių kaimo; apie 
20 metų kaip Amerikoj; gyveno In
diana Harbor, Ind. Meldžiu pranešti i 
ar jų pačių atsiašukti. (4)

Frank Kupris, 
Winskell Mine, Benton, Wis.

Gvazdikas.

„EASTLAND” GALĖJO 
VEŽTI TIK 500 ŽMO

NIŲ.
Tirinėjimas parodė, kad 

laivas „Eastland,” kuris pe
reitą vasarą paskendo Chi
cagos upėj, pražudydamas 
apie 1.000 žmonių, buvo pa
darytas 500 žmonėm vežti. 
Tą paliudijo laivų statymo 
kompanija iš Port Huron, 
Mich., kuri tą laivą statė. 
Gi jo savininkai, kad dau
giau biznio pasidarius, pe
reitą vasarą sukimšo apie 
2,500 žmonių. Laivas todėl 
apvirto ir žuvo apie 1,000 
gyvasčių. Tai vis paremtos 
ant pelno kapitalistiškos si
stemos vaisiai.

ŽUVO 20 ŽMONIŲ.
Bėgant greitajam trauki

niui per Cascade kalnus, 
Washingtono valstijoj, nuo 
kalno viršūnės nuslydo krū
va sniego ir nusinešė su sa
vim du vagonu pakalnėn. 
Sakoma, kad 5 žmonės likos 
užmušti, 15 sužeista, o kitų 
da nesuranda.

PAKĖLĖ ALGAS.
Danielson, Conn.— Tarp 

<10,000 ir 15,000 medvilnės 
išdirbystės darbininkų šioj 

j apielinkėj pakelta ant 5 nuo
šimčių algos._____________

1 aukos perduotos į Liet. Šelp. Fondą.
V. I. Radvilas. 
A. Smagurius.

Priėmė L. Š. F. Kasininkas
K. Šidlauskas.

Pajieškau draugo Kaz. Bartalio, 
Kauno gub, Raseinių pav, Rietavo 
miestelio, 
arba 
man 
gas.

Prašau atsišaukt paties, 
kiti, kurie jį pažįsta, duokit 

žinią, už ką busiu didei dėkin-

KAS NEGERAI, TAI 
NEGERAI.

Turbut daugelis LSS.-gos 
kuopų pradeda nerimauti 
dėlei tos nežinės, kaip stovi 
centro reikalai. „Kovoj” 
kaip jieškoma taip tebejieš- 
koma knygvedžio ir matyt, 
kad dalykai nekaip stovi.

LSS. Vl-tojo rajono val
dyba sausio 23 d. turėjo 
Montelloj savo suvažiavimą, 
kad apkalbėjus reikalą ir 
padavadijus, idant prašali
nus tuos neaiškumus. Iš są
jungos reikalų jau organe 
visai nieko nesimato, o apie 
S. Partiją visiškai užmiršta. 
Centras turbut saldžiai sau 
miega. Taip neturi būti.

Ta pati rajono valdyba su 
Agitacijos komisija rengia 
maršrutą atvykstančiam i 
Naująją Angliją A. Žagarui.

Negramotnas.

ATSAKYMAS „LAISVEI.”
„Laisvė” visai bereikalin

gai kaltina G. J. Laskevičių, 
kad neprisiuntė iškarpos iš 
Waterbury laikraščių „Lai
svei,” bet „Keleiviui.” Ka
da ypatiškai kalbėjom su 
„Laisvės” redaktorium apie 
prisiuntimą iškarpų, „Lais
vės” redaktorius pasakė, 
kad netalpins daugiau nie
ko apie jauną porą, kaip 
tik praneš, kad apsivedė, o 
kur ir kaip, tai jaunos po
ros privatinis dalykas.

Aš niekados nemaniau a- 
pie „Laisvę” rašyt arba 
Įžeist, ir man rodosi, kad vi
sai neįžeidžių, bet kaip pa
mačiau, kad „Laisvė” pasi
džiaugė iš jaunos poros ap- 
sivedimo Pittsburge, o . nė 
mažiausio pasidžiaugimo 
neišreiškė K. Gugiui, senam 
ir atsižymėjusiam pažan
giosios visuomenės dirvoj 
veikėjui, tai aš ir pastebė
jau, kad čia to skirtumo 
nriežastimi ar ne bus tik 
šliubas.

G. J. Laskevičius.
Nuo Red.— Tikimės, kad 

daugiau ginčų apie tai ne
bus. _______ .

DRĄSUS UŽPUOLIMAS 
CHICAGOJ.

Pereitoj pėtnyčioj po pie
tų vienas drąsus 
Chicagoj užpuolė Thomas 
Cook & Sons laivakorčių 
ir tikietų agentūrą, pašovė 
kasierių, užmušė policmaną 
ir pagriebęs $900 pabėgo au- 
tomobiliuje su tūla moteriš
ke. Sujudo visos Chicagos 
policija ir detektivai, bet 
bandito nesugavo.

ATSKAITA
p’ėšikar

UŽTIKO JUODRANKIŲ 
DIRBTUVĘ.

Chicagoj policija užtiko 
italo Madolini Cisare na
muose 20 bruselių dinamito 
ir apie 100 pėdų knato, to
dėl ji mano, kad čia busian
ti juodrankių bombų dirb
tuvė. Pastaruoju laiku tarp 
Chicago italų sprogo kelios 
bombos.

JUODRANKIAI GAVO 
$200,000.

San Franciscoj ir jos apie- 
linkėse pastarais metais 
juodrankiai grasinančiais 
laiškais išgavo iš italų apie 
$200,000. Valdžia dabar 
pradėjo tardymą.

BUTTĖS VARIAKA- 
SIAMS PAKELTA 

ALGA.
Iš Buttės, Mont., prane

šama, joj? 25,000 kasyklų ir 
naugių tirpinimo darbinin
kų alga pekelta ant 25c. die
nai be jokio reikalavimo.

25,000 KATALIOGU DYKAI
SU LIETUVIŠKOMIS DAINOMIS REKORDAI TIK 65c.

Jeigu neturi mano katalogo, tai prisiųsk už 3c. pačtinę markę, o tu- 
lėsi didelį ir puikų katalogą, kuriame rasi visokių geriausių ARMONIKŲ 
SKR1PKU- HR1UBU. ir daugybę kitokių MUZ1KALIŠKU INSTRU
MENTU. ISTORIŠKU IR MALDŲ KNYGŲ, kokių tik randasi lietuviš
koj kalboj. Puikiausias koncertinis Armonikas su 76 ir 102 raktais. 
Kainos labai prieinamos. Naujausias Lietuviškas Sapnininkas, dydžio 
5x6^ su 310 paveikslėlių. Kaina 50c. Reikalaukite visokio tavoro pas 
tikrą lietuvį, o gausite teisingus tavorus. Agentams parduodu pigiau. 
Rašykit tokį adresą:

W Q w»idpli« 112 granu st„’’ • *5. vraiuvilb BROOKLYN, N. Y.

LIET. DARBININKŲ KLIU B AB. 
Plymouth, Pa.

Valdyba:
Prezid. — Krištofas Čekanauskas, 

137 Plymouth st, Breslav, Pa. 
IVice-prez.— Juozas Krikščiūnas,

259 Vine st, Plymouth, Pa.
į Prot. sekr.— Jonas Balita,

215 Villov st, Plymouth, Pa. 
Finan. sekr.— Stasys Antanavičius, 

18 E. Railroad st, Plymouth, Pa. 
Kasierius — Vincas Turauckas, 

575 E. Main st, Larksville, Pa. 
Maršalka — Mikas Raudonis.

24 Elm st, Plymouth, Pa. 
Mitingai atsibuna kožną 

trečią nedėldienį popiet, antrą valan
dą, Augusto Stravincko svetainėj*, 
40 Ferry st, Plymouth, Pa.

I

Al bert Kraus,
122 Riverdale avė., Yonkers, N. Y.

Paj ieškojimai
Pajieškau draugo Jono Lukošiaus, 

Kubilių kaimo, Papilio parap, Alek- 
; sandravsko pav, Kauno gub, gyve- 
■ no Burlington, N. J. Kas jį žino ar 
j jis pats teiksis pranešti. (5)

Amilė Sadauskaitė,
145 Silver st, So. Boston. Mass.

Pajieškau švogerio Frano Patam
sio, Juozapo Katino ir Jono Jodvir- 
šio, visi Kauno gub, Vilkmergės pav, 
Anykščių parap, kas juos žino arba 
jie patįs malonės pranešti.

Mikas Vilnonis,
313 No. Derian st. No. 1 heli, 

Philadelphia, Pa.

Pajieškau draugų Petro Ruzėlos,
Urainų sodžiaus, Silvestro Obleno, 
Joneliškių, Kazimiero Strumstiio, Ša- 
teksnų ir Jurgio Žvirblio — visi Pa- 

■ nemunėlio parapijos, Kauno gub, 
taipgi Juozapo Saducko. Meldžiu at
sišaukti.

Petras Skrebo,
72 Hudson avė, Brooklyn, N. Y.

Pajieškau Bernardo Pavienoko, Su
valkų gub, Seinų pav, Metelių pa
rapijos, Bukuonių kaimo. Turiu la
bai svarbų reikalą, meldžiu atsišauk
ti arba kas žino pranešti.

Jonas Peleiško, 
Nantiglo, Pa, B0X 204.

Pajieškau pusbrolio Igno Morkū
no, Kauno gub, Vilkmergės pav, 
Taujėnų parap. Vadų kaimo, turiu 
svarbų reikalą, meldžiu atsišaukti 
arba kas žino pranešti apie jį.

Jonas Petronis,
132 W. Market st, Scranton, Pa.

Pajieškau brolio Kazimiero Mise
vičiaus, Kauno gub, Raseinių pav, 
Kelmės parap, Verpėnų kaimo. Tu
riu svarbų reikalą ir meldžiu atsi
šaukti ar žinančiujų pranešti.

Petras Misevičius,
954 N. Main avė, Scranton, Pa.

Pajieškau Šamo Kairio, prieš ke
lis metus gyveno Benton, III. pas
kui kaž-kur pranyko. Girdėjau gy
vena kur tai apie Herrin, III. Jo
paties ar žinančiujų jį meldžiu at
sišaukti.

Marijona Pažerienė,
Gen. Dėl, Ledford, IU.

Pajieškau pusbrolio Juozapo Bene- 
lio, Kauno gub, Raseinių pav, Ero- 
galos parap, 1914 m, girdėjau, at
vyko Amerikon. Jo paties ar žinan
čiujų apie jį meldžiu atsišaukti. 

Antanas Gudžiūnas,
15 Millbury st, Box 29,

Worcester, Mass.

Pajieškau brolio Teodoro Basevi- 
čiaus, Kauno gub, Telšių pav, Pa
vandenės parap, Pabiržulių sodoj, 
prieš 7 metus išvažiavo iš Pittsbur- 
gho į \Visconsino valstiją. Kas apie 
jį žino malonės pranešti.

A. Basevičius,
P. O. Penturen, Minn.

Pajieškau Vinco Valeikos, Boleslo
vo Stapolionies ir Jono Lukšto Ne- 
čionių Kaimo, Saločių parap.; Juozo 
Stuogio iš Maskolijos kaimo. Visi 
Panevėžio pav, Kauno gub. Meldžiu 
atsišaukti.

Jonas Sargunas,
P. O. Box 89, Manchester, Conn.

Pajieškau draugų: Grigaliaus, Fe
likso ir jų sesers Marcelės Belinių, 
B. šaplio ir Vlado Penčekausko. taip
gi ir kitų savo pažįstamų; aš esu 
v ii niaus gub, Švenčionių pav, mies
telio Melegionių. (6)

K. Subach,
Lucerne, Wyo, BOX 55.

Pajieškau savo krikštų duktės Ge
novaitės Matukevičiutės, Vilniaus
gub, Trakų pav, Merkynės valsč, 
Sklerų kaimo, prieš 3 metus atvyko 
Amerikon, į Scranton, Pa. Meldžiu 
atsišaukti.

Jonas Matukevičius,
911 Mt. Vernon avė, Scranton, Pa.

Pajieškau draugo Tamošiaus Abo- 
levičiaus, Kauno gub, Novoaleksan- 
drovsko pav, Opsų valsčiaus, Vai
niūnų kaimo, prieš 6 metus gyveno 
Manchester, N. H. Meldžiu atsišau- 
kri ar kas žino pranešti.

P. Rakiel, 
Easton Pl, R. R. 2, Box 23,

Dės Moines, Iowa.

Pajieškau draugo Martino Garuc- 
ko, gyveno Binghamtone, bet iš ten 
išvažiavo. Kas apie jį žinote malo
nėkite pranešti, už ką busiu dėkin
gas.

F. Krivickas,
15 Glenwood avė. Binghamton, N.Y.

Pajieškau dėdės Vilimo Lobikio. 
Suvalkų gub., Senapilės pav., Juod- 
budžio kaimo, pirma gyveno Chica
goj. Jo paties ar žinančiujų meldžiu 
atsišaukti.

Antanas Adomaitis,
929 W. 35th pl, Chicago, III. I

Pajieškau Konstancijos Tuleikatės, 
Juozo Gusiuno, Jono Jurgio ir Ka
zio Venslovų, visi gyveno Indiana 
Harbor, Ind., taipgi Mikolo Simana
vičiaus, gyveno Gardner. Mass. Mel- 

’ETAO SHR ESC ESCESC 
(5)džiu atsišaukti.

Julius Gaisiunas,
P. O. BOX 282. Humbold, Sask, 

Canada.

Pajieškau pusbrolio Antano Vana- | 
go, Kauno gub, Vilkmergės pav, j 
Dumbliunų kaimo, gyveno Pittsbur
ge. Meldžiu atsišaukti.

V. Vanagas. 
5806 Fleet avė, Cleveland, Ohio.
------------------------------ -

Pajieškau brolio Jono Burneckio, 
Daugelių kaimo, Kuršėnų parap. 
Šiaulių pav, Kauno gub. Penki me
tai kaip gyvena Chicagoj. Tuoj at
sišaukit: Svarbus reikalas.

Teodora Burneckaitė, (5) 
164 Sixth st, So. Boston, Mass.

Pajieškau brolio Andriaus Stan
kaus, Kauno gub., Panevėžio pavieto, 
Veliuonos miestelio, žinantieji jį ma
lonės pranešti. (4)

Monika Stankytė,
21 Common st., Lavvrence. Mass.

Pajieškau savo žmonos Onos Po
cienės, Lieplaukės parap, Vilkaičių 
sodžiaus, Kauno gub. Girdėjau, kad 
prieš metus ątvyko iš Lietuvos Chi- 
cagon. Kas apie ją žinote malonėki
te man pranešti. (4)

Julius Pocius,
BOX 33, Poąuonock, Conn.

Pajieškau merginos arba be vaikų 
našlės, kuri sutiktų apsivesti civiliš
ku šliubu. Gali būt nuo 20 iki 30 
metų senumo ir mylinti dorą ir tei
singą gyvenimą. Norėčiau, kad bu
tų siuvėja arba kad turėtų farmukę 
arba namą. Pageidaujama, kad su 
pirmu laišku prisiųstų ir savo foto
grafiją.

D. W. L. (4)
30 Broadway, So. Boston, Mass.

Pajieškau draugės Onos Vasiliaus- 
kiutės ir draugo Alekso Rakausko, 
abu Kauno gub., Telšių apskr., Ila- 
kių valsč, Gunaičių kaimo. Vasi- 
liauskiute, buk apie pora metų atga
ilos atvažiavus į Chicagą. Meldžiu 
atsišaukti, nes turiu svarbų reikalą, 
arba žinančių ją, meldžiu pranešti. 
Ir kiti pažįstami malonėkit atsišaukt 
iš viršminėtos vietos. (4)

Paul Petrauskas.
2249 W. 23rd PI. Chicago. Iii.

Pajieškau pusbrolio Juozapo Do- 
markos, jau 2 metai Amerikoje, pir
miau gyveno Brooklyn, N. Y. Kau
no gub., Telšių pav.. Kartinų valsč. 
Kalniškių sodos. Jis pats lai atsi
šaukia arba kas jį žino malones pra
nešti. nes turiu svarbų reikalą.

Kazimieras Petrauskas.
372 Athens st., So. Boston, Mass.

Pajieškau Boleslovo Kozitskio, Po
škino sodžiaus, Juzintos parap., ir 
Kostulo Kimeklio. Užpuolų parap.. 
Kauno gub. Malonėkite atsišaukt ar 
kas žino apie juos pranešt.

J. Sirvydas,
1700 N. Ashland avė., Chicago, III.

ii

Petras Valiulis
LIETUVIS KRIAUČIUS 

Siuva Visokius Rubus 
Vyrams ir Moterims 

Visokį Darbą Padarome 
PIGIAI.

gerumą darbo ir gerą Rūbo 
pritaikymą gvarantuojam.

TAIPGI PATAISOME, IŠVALO
ME IR PKOS1NAM SENUS.

Meldžiame lietuvių duot 
mums, o persitikrinsit 

bus skirtumas.
7 SHORT ST.,

LAVVRENCE, MASS.

Už

pasiūt 
koks

(13)

VISIEMS DOVANOS! |
S<1

Kas išsirašys per mane dienraštį -!? 
"Naujienas” ir prisius $5.00, T 
tiems duosiu dovanų svarbią ir į 
puikią knygą MOTERIS IR SO- -J- 
CIALIZMAS arba laikraštį 
vą,” "Keleivį” ar "Laisvę” 
tams. Naudokitės proga, 
gus siųskite šiuo adresu:

A. J. RASIMAS.
Į 1840 So. Halsted Street. 
T Chicago, 111.

”Ko- 
me- 

Pini-
(12)

Pajieškau apsivedimui merginos, 
tarpe 20 ir 27 metų amžiaus, tiktai 
tokios, kuri mokėtų skaityti ir rašy
ti, taipgi kuri butų laisvų pažiūrų ir 
butų gerai, kad turėtų kiek pinigų, 
nes aš taipgi turiu pinigų. Aš esu 
28 metų ir gerai pamokytas. Su pir
mu laišku siųskit paveikslą. Nemo
kančios rašyti neatsišaukite.

K. Match, 
BOX 189. Racine, Wis-

Pajieškau laisvamanės lietuvaitės 
apsivedimui. Turi būti apsipažinusi 
su mokslu, ir mylinti skaitymą. Ži
nau, kad yra merginų, kurios varg
sta po fabrikus ir eikvoja savo jie- 
gas. Todėl meldžiu atsišaukti ir su 
pirmu laišku prisiųskit savo pav^įk- 
slelį. Ne senesnės kaip 18. ir 25 me
tų senumo. Vyrų meldžiu nerašyti. 

V. P. Jurkėnas,
BOX 166. Beckmeyer, III.

Pajieškau apsivedimui merginos 
ne jaunesnės 18-kos ir nesenesnės 22 
metų amžiaus. Aš esu 22 metų, blai
vas, meldžiu atsišaukti tik tų, ku
rios sutiks imti civilišką šliubą.

L. Griciunas. •
1109 S. Winnebago st., Roekford, III.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nesenesnės 24 metų. Aš esu 23 me
tų. Su pirmu laišku prašau prisiųsti 
savo paveikslą, kiekvienai duosiu at
sakymą.

J. P.
Nantiglo, Pa. BOX 204.

Pajieškau apsivedimui lietuvaitės 
laisvamanės, mylinčios apšvietą ir 
gražų gyvenimą. Merginos, jei no
rit turėt gerą vyrą, atsišaukit greit 
prisiųsdamos savo paveikslą su pir
mu laišku. Geistina n.e senesnės kaip 
22 metų. Vyrų meldžiu nerašyti.

V. S—kis, .(5)
BOX 133, Beckmeyer, III.

DEŠIMTS MILIJONU AKRŲ ne
išnaudotos, bet nuvalytos žemės. Ar- 
kansas ir Luoisiana valstijose, laukia 
gyventojų. Čion yra geriausia pro
ga auginti naminius gyvulius, nes 
ganoma per dešimts mėnesių į me
tus; lytaus yra pakaktinai ir ant 
kiekvieno akro žemės užauga nuo 
penkių iki penkiolikos tonų pašaro 
gyvuliams nereikia pastogės; mėsos 
visur ir nuolat reikalaujama, tad 
naudokitės iš progos. Galite gauti 
geros žemės prie Rock Island gele
žinkelio nuo $15 iki $10 už akrą. 
Reikalaudami teisingų informacijų 
apie viršminėtas žemes, rašykite sa
vo kalboje: L. M. Allen, Passenger 
Traffic Manager, Rock Island Lines, 
Room 718, La Šalie Station, Chicago, 
Illinois.

i

LIETUVOS ŠELPIMO FONDO 
KOMITETAS.

| Prezidentas — K. Gugis, 
1840 S. Halsted st, Chicago, IU.

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, NY 

i Susinešimų Sekr. 2) J. Neviackaa, 
183 Roebling st, Brooklyn, N.Y.

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

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

i Iždininkas K. Šidlauskas,
__ 226 W. Broadway, S. Boston, Mass. 

Kasos Globėjai: M. čėsna, 56 Markct
(3) st, Brighton, Mass.; J. Gegužis, 28 
—_ į Broadway, So. Boston, Mass.; J. Ger- 

’ dauskas, New Britain, Conn.
Pinigus siunčiant čekiais arba M*- 

ney Orederiais, reikia išrašyt vaidu 
Lithuanian National Relief Fund.

Visus pinigus reikia siųsti vardu 
kasieriaus per Finansų Raštininką, 
T. L. Dundulį, P. O. Box 511, West- 
ville, III, kuris po kaucija $1,000.

CHICAGO, ILL.
Tėv. Mylėtojų Dr-stė No. 1, 
Town of Lake, Chicago, III. 
NARIŲ ATYDAI!

Visi nariai kurie norite 
skaityt toliau „Keleivį,” 
kreipkitės prie L. Geležinio 
priduodami jam prenume
ratą už 1916 m., nes draugy
stė ant priešmetinio susirin
kimo nuo priverstino orga
no užsiprenumeravimo na
rius paliuosavo. Todėl visi, 
kurie norite „keleivį” skai
tyt ir toliaus, pasiskubinki
te užsimokėt prenumeratą, 
kitaip „Keleivis” bus sulai
kytas. . (?)

L. Geležinis, 
4547 So. Paulina st, 

Chicago, III.

LIET. DARB. BROL. PAŠELP. 
DRAUGYSTĖ, COURTNEY, PA. 
Valdyba:

. Lekavičia — pirmininkas,
P.O. Box 138, Courtney, Pa. 

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

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

Su visokiais Draugystės reikalai* 
reik kreiptis šiuo adresu:

S. D. B. P. Dr-stė.
Bos 64............. ...Courtney, Pa.

D.

8.

V.

(?)

Geriausios Fannos.
PIRKITE FARMAS PAS MUS, 

DIDŽIAUSIOJE LIETUVIU 
FARMERIŲ KOLONIJA 

AMERIKOJE.
Ta kolonija yra per mus uždėta 

1905 metais ir ją apgyvendinome su 
360 lietuvių-farmerių. Mes esame 
seniausi ir didžiausi lietuviai farmų 
pardavėjai Amerikoj. Mes parduoda
me teisingiausiu budu, išduodami pir
kėjams už gvarantuotus Dėdės Šamo 
popierius ir grynus Abstraktus be jo
kių ekstra damokėjimų. Mes turime 
šimtus visokio didumo parduoti far
mų, išdirbtų, su užvestais laukais, su 
sodnais, su budinkais. Žemė derlin
giausia — lygi, su moliu ir juodže
mių, arba molis su gera smėlžeme. 
Geriausia žemė dėl visokių javų, dar
žovių. sodnų, pievų ir dėl auginimo 
gyvulių—dėl ganyklų. Turime daug 
žemės, neišdirbtos, geros, kurią par
duodame visokio didumo plotais, pi
giai, po $6 už akrą ir brangiaus ant 
lengvų išmokėjimų. Kiekvienas gali
te tokios žemės pasiimti dirbdamas 
mieste išsimokėti ir įgyti gerą far
mą. Pasiskubinkite nusipirkti že
mės, nes žemė eina brangyn. Atva
žiuokite pas mus, o mes tikrai užtik
riname, kad jus surasite sulig savo 
noro tinkamą nusipirkimui farmą, už 
ką busite mums dėkingi. Kviečiame 
visus miesto darbininkus ir biznierius 
apsigyventi pas mus, ant farmų, tarp 
savų brolių lietuvių farmierių, apgy
ventame gražiame ir sveikame kraš
te, kur yra pilna apielnkė vaikams 
mokyklų, bažnyčių, geležinkelių ir 
gerų piltų kelių, apielinkėje turgauno 
miesto Scottville’s ir portavo mies
to Ludington’o. Michigan. Nusipir
kite musų kolonijoje farmas ir jums 
ant tų farmų taip patiks, kad apie J 
miestą nė pamislyt nenorėsite. Tu- į 
rėsite ant farmos užtikrintą sau ge
rą gyvenimą. Trumpu laiku farma 
pati išsimokės visokias skolas ir jus 
liksite į kelis metus turtingais far- 
meriais. Rašykite, tuoj gausite Lie
tuviu Kolonijos mapą ir Farmų Ka- 

už 4 
Ti-

PALAIMINTOS LIETUVOS 
DRAUGYSTĖ,
Chicago, I1L 4-4|4 1

Valdyba:
Prezidentas — K. Meškauskas,

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

906 W. 20th PU Chi 
Nutarimų Rašt— Ant Tau 

1916 Canalport avė., Chi 
Fin. Raštin. — J. Syker,

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

3131 So. NVentworth avė., ChieagBu 
Organo užžiur.— A. Selemonavič,

1956 Canalport avė., Chicago, U. 
_ Susirinkimai būna kiekvieno mėne

sio antrą nedėldienį, 1-mą vi, po 
pietų, G. M. Chernaucko salėje, 1M8 
So. Union avė, Chicago, III.

/

»■;

'Ž

LIETUVOS SUNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGUOS,

Dės Moines, Iowa.
Valdyba:

Perezidentas — A. Gailius,
717 E. Mark et st., Dės Moines, Ia.

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

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

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

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

719 E. Court avė., Dės Moines, Ia. 
Susirinkimai būna 1:30 vai. po pie

tų, Columbia salėje, 409 >4 E. Loeurt 
str., Dės Moines, Iowa. Kiekvieną 
antrą nedėldienį mėnesio.

Lietuvių Pašei pine Draugystė, 
"LAISVĖ,” EASTON, PA.

Susirinkimai būna kas pirmą 
nyčią kiekvieno mėnesio nuo 7:30 v*, 
kare, Anglų Socijalistų ruimu, 4M 
Northampton str.

Valdyba: -f
Prezidentas — O. Velioniutė, 

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

34 So. Locust st., Easton, Pa. 
Prot. raštininkas ir organo užžiurO* 

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

rin. raštininkas — F. Vyturis
. 139 S. Bank st, Easton, Pa.

Kasienus — J. M. Jankauskas,

Pajieškau apsivedimui draugės, 
nuo 20 iki 25 metų amžiaus, ypač 
norėčiau gaut draugę iš to krašto, iš 
kur pats esmi, t. y. iš Vilniaus gyb., 
Lydos pav., iš Pielasų kaimo. Geis
tina, kad mokėtų rašyt ir lenkų kal
bą, taipgi, kad turėtų kiek pinigų. 
Su pirmu laišku geisčiau gauti ir pa
veikslą. (5)

„ Antanas Girsa,
138 So. Union st., So. Lawrence,

Mass.

JUT ŠEI P’MO FONDO FINANSŲ 
SEKRETORIAUS.

nuo gruodžio 1, 1915 iki sausio 1, 
1916. m.

Gruod. 1. 1915, balansas $10.721.25
Per S. J. Juršą nuo prakalbų 

Easthampton. Mass. (nepažymėta 
kas rengė ............................. • •• $6.20

Per B. Čepaitę r.uo draugiško va
karėlio pas Markiutę, Roekford. 
Illinois.................................................9.50

Per "Keleivį” R. čiulade iš Lo
veli, Mass (nepažymėta nuo ko ir _ 
kaip surinktos aukos) ...........     8.67

J. Labunskas aukavo $2.50 ir J.
M. Endžiulis $2.50 iš Hulet Ore. 5.00

Per "Tėvynę” nuo 131 kuop. S. 
L.A. iš Clifford. III.................. 24.33

Per P. S. Raulinaitį nuo aukų 
rinkimo komiteto, Hartford, Conn. 
už štampas .................................  10.00

Per vietos komitetą nuo svečių 
vakaro pas J. Apeikį. East Ar- 
lington, Vt..................................... 4.00

Per M. B. Vasiliauską nuo lietu
vių Jaunimo Apšvietos Draugystės 
prakalbų, Providence, R. 1............21.28

Per LŠF. Vietinį Komitetą E. 
St. Louis. III: Laisvės Mylėtojų Dr- 
stė $21.59, Šv. Jurgio Dr-tė $25.00. 
LSS. 87 kuopa $15.32, nuo aplin- 
kės veikėjų draugiško vakarėlio pel
nas $13.45, Juozas Uksas aukavo 
$5.00 ir smulkių auku .......... 100.09

Per "Keleivį” Wm. Mikelaitis 
nuo krikštynų pas Juozą Macel}, 
Benld, III.......................................  4.38

Nuo D.L.K. Vytauto Dr-tės pra
kalbų, So. Boston, Mass...........20.00

Per "Keleivį” nuo vakarienės 
pas S. Bartninką, Gilbertville, 
Mass............................................... 8.25

Dr. G. W. Tupper, organizatorių 
Y. M. C. A. Naujos Anglijos iš So. 
Boston, Mass.................................  5.00

Per J. Stočkų, iš Stoughton, 
Mass................................................. 4.00

Viso per gruodžio mėnesį įplau
kė ......................................... $230.61

i

Pajieškau Jono Mukos ir Barbo
ros Domenaičios, Kauno gub., Pane
vėžio pav., Kiburių valė, žižiunų 
kaimo. Jie patįs ar žinantieji teik
sitės atsišaukti.

Antanas Birunas,
48 W. Wood st., Minersville, Pa.

Pajieškau Onos Tribuliauskiutės ir 
Juozo Tribuliausko, Kauno gub., Pa
nevėžio pav. Jų pačių meldžiu atsi
šaukti bei žinančiujų juos pranešti.

Franas Juzėnas,
135 E. 107th st., Chicago, Iii.

so- 
Mel- 
pra-

m.

Pajieškau Dominiko Vilučio ir Jo
no Sidabro, Kauno gub, Ežerėnų pa
vieto, Jūžintų parap, Dauliunų 
dižaus, gyveno Philadelphijoje. 
džiu atsišaukti, kas žino juos 
nešti.

Franas Baltakis. 
1113 So. Clinton st. Chicago,
*-------------------------------------------

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nuo 20 iki 30 m. amžiaus, mylinčios 
dorą gyvenimą ir nesibijančios civi
liško šliubo. Aš turiu 75 akrus že
mės farmą, taipgi geistina butų, kad 
turėtų kiek pinigų. Aš esu 33 metų 
amžiaus. Platesnes žinias suteik
siu per laišką. Geistina, kad atsi
šauktų tik sutinkančios su pagaarsin- 
.......................... (4)tomis išlygomis.

F. Y. Zalukas,
% Hoffman Hotel, R. 7,

Muskegan, Mich.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
tarp 18 ir 20 metų. Aš esu 21 me
tų, blaivas, meilaus budo, mylintis 
apšvietą bei mokslą. Merginos, my
linčios laisvą, ramų gyvenimą, teat- 
sišaukia.

Atsakymas tik toms, kurios pri
sius paveikslėlį.

L. Sudentas,
877 Cambridge st, E. Cambridge,

Mass.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nuo 17 iki 27 metų amžiaus, aš esu 
29 metų, turiu savo 300 akrų farmą. 
mergina turi mokėti anglų kalbą. 
Geistina su pirmu laišku gauti pa
veikslas.

BOX 184,
J. V.

Scobey, Mont.

Viso su balansu................$10.951.86
Išlaidos.

Už išmainymą privatiškų čekių .13
Už 2000 laiškų dėl L.Š.F. Sekre

torių atspaudimo "Laisvei” .. 6.00
Viso išlaidu .......................... $6.13
Sausio 1, 1916 balansas pas L.Š.F. 

iždininką K. Šidlauską $10.945.73 
L.Š.F. Finansų Sekretorius.

Tadas L. Dundulis.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nuo 18 iki 26 metų amžiaus, aš esu 
28 metų. Meldžiu kreipties šiuo ad
resu:

Petras Lulskus.
BOX 26, Grant Town, W. Va.Pajieškau pusbrolių Antano Mikšio- 

nies ir Jurgio Zupkaus, abu Kauno 
gub., Panevėžio pav., Ramigalos vals. 
Vadoklių parap.. Vienas Suodžių kai
mo. kitas Stebeikių. Taipgi Juozo 
Riškos ir Kazio Kielos Vilkmergės 
pav., pirmas Pailgavišikų viensėdi- ____  __ _______
jos, antras Suvieliškės dvarelio. Į būti ant savęs bosu gali atsišaukti

Simon Zupka. 1 C. H. Polky, (6)
519 lOth avė, E. Cedar Rapids, Ia. BOX 421, Herrin, III.

Pajieškau senyvos moteries naš
lės, kuri sutiktų būti globėja sukolie- 
čyto žmogaus. Aš esu 27 metų, tu
riu savo namus ir biznį. Našlė, kad 
ir su vaikais, ar mergina, kuri nori

LINKSMUS ŠOKIAI!
Rengia LSS. 71 Kuopa, Subatoj. 5 

Vasario-Feb.. 1916. svetainėje Cyprus 
Hali, 40 Prospect st., Cambridge, 
Mass. Prasidės 7:30 vai. vakare.

Kiekvienas perkantis įžangos ti- 
K’.et? F*us ,^ar v’eną ekstra tikietą, 
įšlaimėjimui bakso saldainių, vertės 
1 dolerio. • KOMITETAS

REIKALINGAS KRIAUČIUS.
Kuris moka dirbt kostumeriška 

darbą. Darbas ant visados, kreipki
tės tuojaus šiuo adresu.

ANTANAS WIRKUTIS.
4 Freemont str.. Stoughton. Mass.

REIKALINGI du kriaučiai ir dvi 
merginos siuvėjos. Gera mokestis. 
Darba nuolatinis. Atsišaukite tuo
jaus pas

P. Kolosauskas.
109 Lawrence st, Lawrence. Mass.

REIKALINGI DARBININKAI.
Šiuomi pranešu "Keleivio” skaity

tojams, kurie esat be darbo, bet ap
sipratę kasyklų darbu, galite gaut 
lenevai darba Park Citv, Utah. Ka
syklos yra šlapios ir ”leveliu” vra 
vandens. Mokestis 3 dol. už 8 vai. 
Kurie dirba prie mašinų — $3.25. 
Norint platesnių žinių kreipkitės lai
šku šiuo adresu:

_ Mm. Mozetovitz,
BOX 849, Park City. Utah.

PARSIDUODA 40 AKRŲ ŽEMĖS.
15 akrų išdirbtos, su triobomis ir 

visais gyvuliais ir padarme. Sodas 
naujas, vieta lietuvių užgyventa arti 
geležinkelio; žemė gera: juodžemis 
su moliu apačioj; kaina 800 doleriu, 
turi būti parduota trumpu laiku. Ra
šyk tuojaus.

.L MILLER. (5>
Box 42. Bienville. La.

Rašykite, tuoj gausite Lie-

talogą dovanai. Tik indėkite 
centus štampą dėl pačtos kaštų, 
k ras Adrėsas:

A. KIEDIS & CO, 
Real Estate.

Peoples Statė Bank Budd ng. 
SCOTTV»LLE. MIC1LGAN.

LIETUVIŲ DRAUGIJOJ 
KURIOS TURI

KELEIVJ” Už ORGANĄ

III

m
III.

III.

m.

Lietuv. Mokslo Draugysti
Pittsburgh, Pa. 

LIETUVIU LAISVĖS MYLĖTOJU 
DRAUGU A.

AVaukegan. III. 
Valdybos vardai ir adresai: 

Pirmininkas — St. Rvbelis.
1415 Jackson str.. Waukeiran. 

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

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

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

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

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

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

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

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

919 8th str., Wsukegan, III. 
Susirinkimai atsibuna paskatinį 

nedėldienį kiekvieno mėnesio, pirmą 
vai. po pietų. Lietuvių svetainėje. 
1401 ant 9-tos ir Lineoln gatvės, 
Waukegan, TU.

LIETUVIU PASILINKSMINIMO 
DRAUGIŠKAS K LIUKAS. 

Indiana Harbor, Ind. 
Valdyba:

F rezidentas — Pranas Hendersonaa. 
... 2112 137th st, Ind. Harbor, Ind.

įce-prez. Pranas Andrijauski*.
■ 3730 Elm st, Ind. Harbor, Ind

Prot. rast.— Vin. Čiparis,
3604 Deodor st., Ind. Harbor, Ind. 

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

Finansų rašt. — Pranas Vaitkus, 
3619 Deodor st, Ind. Harbor, Ind. 

Maršalka — Motiejus Drungnas, 
A'?* Indiana Harbor, Ind 

Susirinkimai atsibuna nedėiionfe 
po 15 d. kiekvieno mėnesio, 1-ma va- 
landą po piety, Antano Mikalocz ira- 
tai nė j, 2112 137th st. Ind. Harborja*

LIET. NEPRIGULM. KLIUBA8 
Chicago. III.

Prezidentas — Juoz. Kriščiokas,
2027 Union avė, Chicago, I1L 

Pirm. PagdK — Jonas Gružinskaa, 
331x1 pl”. ęh’CMro. m.

r***, ir organo u žži urėto jas — 
Petras Keniutis,

3238 So. Halsted st, Chicago. 
i — Ant- Staniulis,
v So- w»llace st, Chicago, HL
Kasienus — Kaz. Šilas.

3342 So. Halsted st, Chieaga. 
Susirinkimai atsibuna kas paskuti

nę subatą kiekvieno mėnesio, 748 
valandą vakare. "Aušros” svetain*. 

Įje, po No. 3001 S. Halsted st. Meti
kis susirinkimas pripuola sausio m4- 
[nesij. Bertaniriai: Balandžio ir Spa- 
>lių men. Pusmetiniai Liepos misi.
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Sakinių neaiškumas.

Iš \Veber.
Eidamas gatve aš išgir

dau, kaip dvi ponios kalbė
josi tarp savęs:

— Taip, aš ją uždariau— 
sako ponia Charollė 
raktu užrakinau. Taip gu
dri bestija!... Bet jinai 
daugiau neišbėgs.

— Jus labai žiauriai pasi
elgiate su ja — pastebėjo 
ponia Fenia.

— Visai ne. Aš tiesiog 
randu ją perjauna tokiems 
niekams. Įsivaizdinkite sau, 
tasai Karlo, kuris gyvena 
skersai gatvę priešais mus, 
kaip tik neapsižiuriu, tai 
jis jau ir pas mus; supran
tama, jis eina pas ją. Vakar 
aš vėl juodu užtikau. Na. 
ji aš be susimylėjimo išvi
jau, o jai pasakiau: jeigu 
tave dar sykį su juo pagau
siu, — tai dabokis! Supran
tama, jai labai norisi išbėgt 
gatvėn; jinai visaip gerina- 
si man, žiuri liūdnomis aki
mis, bet aš nepermaldauja
ma; jinai gali, kiek tik nori, 
staugti, aš jai atsakau: Ne, 
panele!... Nes jeigu nepai
sysi išauklėjimo, tai paskui 
gali susilaukt sau tiek ne
malonumų, kad ir neišturė
si. Jie nesusieidami. Dievas 
žino, kaip naktimis vėju įsi
myli, o jei išleisi, tai velniai 
žino į ką paversta sugrįžtų, 
nekalbant jau apie tai, kad 
ir gyvasčiai pavojus gali 
gręsti. Ne, aš jai nepavely
siu, nors ir kasžinkaip ji 
kankintųsi. Aš niekad jai 
nieko neatsakydavau, bet 
to, tai jau negalima.

— Atleiskit man tamistėle, 
kad paklausiu apie ką kal
bate; man rodos apie tamis- 
tos dukterį?

— Ne, apie savo kalaitę— 
atsakė ponia Charollė.

Kiek laiko praėjus aš vėl 
vieną gražią dieną išgirdau 
ponią Charollė kalbant į 
ponią Fenią:

— Pereitą savaitę jinai 
pabėgo. Aš apėjau visus 
pažįstamus, klausinėdama 
ar nematė jos; man atsaki
nėjo: reikėjo, girdi, laikyt 
ją pririštą. Na, aš antgalo 
apsipratau su tuo padėjimu, 
kaip štai vakar vakare... na 
įspėkite-gi — aš ją radau 
pas savo prietelius.

— Ją! ar ištikrujų?! — 
tarė ponia Fenia.

— Taip ją. Nuleido savo 
užriestą uodegą ir galvą, o 
aš pagriebusi lazdą, kad da
viau, tai dariau gyvatei, ne
paisant jos kaukimų, ir 
parsivariau. Berods jinai 
staugė, kad net man širdį 
suspaudė, bet dabar jau 
miega ir aš tikiuosi, kad ta 
lekcija pagelbės.

— Atsiprašau — Įsimai
šiau aš Į ponių pašnekėsi.— 
”'"T>sta kalbate apie savo 
. Oiukę, ar ne?

— Ne, atsakė ponia Cha
rollė — apie savo dukterį.

ir

I

žydo store.
:— Sei, Ickau, aš 
šitų kelnių, ati-

Džimas 
rimsiu 

c-iok mano pinigus atgal.
Tekus:— Nu, kas jam 

;*’a ?
Džimas:— Žiūrėk, aš ra- 

~-'U dvi blakes ant jų.
’vdas:— Ui, tu žmogau, 

nori, kad už 89 centus 
_^?5tingalas rastai ant kel
nių9!... P-

ta kuopa Pittsburge paren
gė balių. Kad katalikišką 
balių išgarsinus, žinoma, | 
reikia plakatų. Bet kam 
duoti juos atspausdinti? 
Pittsburge yra "Dilgėlių" 
spaustuvė, bet "Dilgėlės" 
bedieviškas laikraštis, kata
likiškų plakatų jam negali
ma duot. Duoda žydų spau
stu vėn. Ir štai išėjo katali
kiški plakatai su žydiška 
kalba:

"Balius! Balius! Sureng
tos 38 tos Kp. S.L.R.K.A. 
pagelbiniu Skiraus Homes- 
tead. Pa. Balius prasidės 
7. to \valanda wakarea ont 
Slavoku Sokolu altes ant 5. 
tos gatwes antros duris no 
torn altes. Bus pukaus mu- 
zikontoi gragis pukausu 
tancus uszkondzei ir gėri
mai bus Skonousi ir patar* 
novrimai pukausi izenga ant 
altes. VViramos 50 centu. 
Moterimos ir merginamos 
25 centu. Wisu usz proszo- 
mea ant to pukaus \vakare- 
liu bus \visi usz ganedinti 
\visu usz praszu. Komite
tas.”

Zeceriška klaida.
Vienoj vietoj pradėjo stip

ti nuo linpančių ligų galvi
jai, todėl miestelio majoras 
liepė vietos teatre žmonėms 
paskelbti, 
sergančių
Teatro valdyba parašė šito
kį apskelbimą:

"Gerbiamieji! Galvijai 
šiandien stimpa, musų ma
joras todėl prašo mus pra
nešti, kad tos dvėselienos 
niekas nevalgvlų.

"Teatro Valdyba.
Kad pranešimas butų aiš

kiai įskaitomas, duota jį at
spausdinti. Bet zeceriai 
sumaišė raštiškus ženklus, 
o teatro valdyba neapsižiu- 
rėjo ir kada pranešimas 
prieš publiką iškabinta, ji
sai skambėjo taip:

''Gerbiamieji galvijai! 
Šiandien stimpa musų ma
joras, todėl prašo mus pra
nešti, kad tos dvėselienos 
niekas nevalgytų.

''Teatro valdyba.”

kad nevalgytų 
galvijų mėsos.

“Keleivio” Skaitytojui. — 
.Kiek kartų jau laikraščiuo- 
• se buvo rašyta apie apgavi
kus daktarus, o jei kvaili 
žmonės vis ledžia save ap
gaudinėti arba neskaito ir 
neisitėmija tų persergėjimų, 
tai bereikalingas butų tal
pinimas ir tamistos raštelio, 
kuris dagi nieko naujo ne
pasako. Teisingi daktarai 
plakatais nesigarsina. Kas 
neturi proto, te kaltina sa
ve. kad apsigauna.

J. Deveikiui.— Jeigu ne
turite. tai nusipirkite užra
šų knygutę (memorandum) 
ir informacijos skyriuj rasi
te atsakymus į savo klausi
mus. Rusiškas aršinas turi 
28 colius arba 16 rusiškų 
verškų. Colis ir inch — ly
gus.

Vėjo broliui.— Žinutės la
bai neįdomios. Dėl stokos 
vietos nedėsime.

AIex Sherbin— Juokelius
■ įdėsime.

Kartu buvusiam.— Visuo
met reikia priduot redakci
jai šalia pseudonimo ir tik
rą savo vardą ir antrašą. 
Beto korespondencijų netal
piname.

Ten buvusiam.— Apie 
Goldsteino prakalbas "Kel.” 
jau buvo. Kiti dalykai — 
tai vietos reikalai. Nedėsi
me.

Viską patyrusiam.— Per
daug garsinti vyčius dykai 
— neapsimoka. Aprašymo 
nedėsime.

St. Voneriui.— Rašteli 
Atminčiai 1914 metų nedė
sime, nes nepasakyta iš kur 
paimtas.

LIETUVYS FOTOGRAFAS

lf.ro Ricblcr'to

PAIN-EXPELLER 
^Neabcjojantis būdas įtrinimv.i nuo 

skaudėjimo Reumatizmo, pcrsišal- 
dimo. išsinarinimo ir tt.

Tikras tiktai su pažymėta marke 
•ĮKĄRĄ” 

25c. ir 5Oc. buteliuką^ v aptiekoee arba 
btaC-.Mj •

F. AD. RICMTUR & CO.
74-30 Mublng?Street. Ncw York N. Y

(

j Or. 8. G. VERNICK
f LIETUVIŠKAS DAKTARAS
X Gydo visokias vyrų, moterų ir 
? vaikų ligas, net ir chroniškas ligas 

Priėmimo valandos: nuo 1 iki 4
T po pietų ir nuo 6 iki 9 vakare.

Telefonas. (11-6)
? 259 Hannover st.Boston, Mass-

I

MD-RIS ST. ANDRZEJEWSKI|
Vienatinis lenkiškas

DANTŲ DAKTARAS. | 
Užtaisau pasigadinusius dantis ir! 
dedu naujus. Laiką gvarantuoju. {j 
Ištraukiu dantis be jokio skausmo y 
176 HARR1SO.N AVĖ.. BOSTON. ■

j Telephone: Cambridge 4806-M. 
Rusiškas Daktaras Cambridge 

įDr. N.A.GIebow 
I Mokslą baigęs Berlyno, Vienos ir 

kituose geriausiuose Europos 
universitetuose.

Valandos:
Nuo 10 iki 11 ryte, nuo 5 iki 6 
r nuo 8 iki 9 vakarais. Nedėlio- 

mis nuo 10 iki 12 ryte.
8S4 MA1N STREET, 

Cambridge. Mass.

So. Boston, Mass.

s
Yra tai svarbi knyga. Joje telpa nevien inkvizici

jos. bet ir katalikiškos tikybos istorija. Čia nurodyta 
visos baisenybės kryžiuočių karių ir inkvizicijos lau
žų, siautusių Europoje per daugelį š imtmečių ir t.t. ir 
1.1. Knyga papuošta su daugeliu p. veikslų. Kaina 
$1.00. Tą knygą galite gaut F. Milašausko knygyne, 
adresuojant:
F. MILAš AUSK1S. 25 Second Str..

” I N K V I Z I C IJ A.”

X   r-t-r——-r-r-T-T-r-T t t M t Kt f t ė , f 1 Į

Gražiausių Dainų ir Najausių

M

* UKIX KXXKXkKKXr i ■»
^Advokatas ir Notarijušas?
HT Kazis Krauczunas,

Veda provas visuose teismuose 
ir atsilanko į visas valstijas ant 
pakvietimo. Taipgi duoda patari
mą per laiškus.
403 Lyon Build., 

Seattle, Wash.

p
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| Akušerka |
i? £v Pabaigusi kursą X' omans Medical į 

College, Baltimore. Md.
X Pasekmingai atlieka savo darbą -j- 

■ - f prie gimdymo, taipgi suteikia vi- t 
1 • sokias rodąs ir pagelbą įvairiose ip 
j -r moterų ligose. į

Akušerka
EILIŲ KNYGA

i

Ei, Vyrai, Visi Pas

YUDEIKO!
Jis užlaiko gerą Restauraciją, 
visokios rųšies Alaus. Degtinės 

Vyno ir Cigarų.
Pirmiausia ir parankiausia 

vieta lietuviams.

1304 Bro^vay ir 259 D Streets 
SO- BOSTON, MASS.

'SS

D) F. Stropiene
C- -T « --- ų.

I SO. BOSTON, MASS J
KEiX8XLX8XiXi. ICieMXkX»2mcfcr

Petrograde.
Žandaras eidamas gatve 

pamatė nepažįstamą žydą ir 
sušuko:

—Stoi! Parodyk pašpor- 
tą!

Žydas:— Ui, kam ponui 
reik pašporto, jei man patį 
susigavai ?

Žandaras:— Kas tu tokis 
esi. kuomi užsiimi?

Žydas:— Aš biedne žyde- 
!e. aš esu stikliorius, langus 
taisau.

žandaras:— Bet aš tavęs 
niekad čia nemačiau langus 
taisant.

Žydas:— Ponas negalite 
mani matyt dieną; aš nakti
mis langų stiklus išiimu 
paskui lendu į ridų.

Kodėl ji akla.
Vienas mokslininkas klau

sė meilės:
— "Meile. kodėl visi tave 

vadina akla?”
— Kad ir tamsta pabūtum 

tiek tamsoj, tad ir apaktum 
— atsakė meilė.

Pernai statytas.
Jonas:— Kokio tas namas 

senumo, kuri tamsta pir
kai?

Povilas
nieko pasakyti. kaiD jis se
nas, kadangi dar tik pernai 
statytas. V.

Negaliu, broli,1
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Ant 21 
akmens 
Gelžkelio laik
rodis sriubelių 
užsukamas, vy
riško didumo 
ant 20 metųau 
ksuotas su iš 
rašytais dubei 
tavais viršau 
Labai teisinga 

ypatingai gežkeliu važiuojantiems 
žmonėms, kuriems reikia visuomet 
tikras laikas žinoti. Gvarantuota* 
ant 20 metų. Ypatingas pasiulyji 
mas. Mes išsiųsime šį laikrodėlį ani 
Kiekvieno adreso už $5.75 C. O. D. u 
persiuntimo kaštus, su teise jums vi 
-k-a neržinrėt. -Jei bu-, teužganėdin 
tas nemokėk nė cento. Atsiminkite, 

* I uzinvKetumet uz tokį pat laiKru 
•f* lėlį apie $25.00, jei pirktumėt kitai 
X Puikus auksuotas lenciūgėlis ir ka 
4- būtis dykai su kiekvienu laikrodėli'

(4)
EXCELSIOR WATCH CO.

^XKx::£icoxxtx£LXicKkx>xi:r* 
H APTIEK A I

Teisingiausia ir Geriausia -i
< • Sutaisom Receptus su di- į 
U džiausią atyda. nežiūrint ar iš X 
Į j Lietuvos atvežti ar amerikoniški. 4 
j 5 Gyduolių galite gauti, kokias tik X 
i i pasaulije vartoja, taipgi visados * 
į; randasi lietuvis aptiekorius. T 
<> Galite reikalaut ir per laiškus, X 
į 5 o mes per ekspresą gyduoles at- * 
: > siusime.

EDVARO DALY, Savininkas 
18 Broac'way, So. Boston. n

Galite reikalaut ir per laiškus. 3 
(j \ Kyuuulvs* ui
< > ■''in^Yrn T

i 'Fi 'C906 Athenaeum BIg-. CJtlCAGO. ILL

Papuošta daugeliu spalvuitų puikių paveikslų, 
223 puslap. didžio, apie 150 įvairių eilių, tinkamų 

deklamuot ant viešų susirinkimų.
Knygoje trijų rūšių eilės: 

TAUTIŠKOS, ŠEIMYNIŠKOS IR 
DARBININKIŠKOS.

gražiausia ir turtingiausia eilių knyga lietu* 
Kiekvienas turėtų papuošti savo 

Kaina tik 75 centai

Tai 
vių kalboje, 
knygyną minėta knyga.
Ta pati knyga drūtais audimo apdarais — $1.00.

SIELOS BALSAI
<x
X
4.< :
r 5 o mes per ekspresą gyduoles at

*

t
ri> mu>u

veido išvaiz- 
norima pa- 

Daili iš-

!; Traukiu Paveikslus bile kokiu 
E laiku ir visados gerai padarau.
'! Reikalui esant Kreipkitės 

*)j pas mane.
; JONAS A. ANDRUŽIS 
■453a Broadway, S. Piston, Mass/

: Šiandien paisėjimas
i .dos yra butinu. jeigu . . ...
i siekt smagesnį gyvenimą. Daili iš- d:
! žaizda reirtalinga ne vien dei užsi- dėjimą ištašo be
i ganėdinimo pats savimi, bet ir visas saugiai
■ svietas sprendžia apie jūsų vertybę mas nedaro _ _
; pagal jūsų išžiūrą; visuomet daugiau- sunkmo, pakanka pašvęsti vienos die- 
| a. domos atKreipiama Į žmogaus iš-nos užsiėmimą. ----- J:—
k-aizdą. Neleisk niekam žiūrėti į sa. tesr.ių informacijų, kurias rasi kny- 
ke nemaloniai; tatai įžeidžia t_

[[garbę! Jūsų padarytas į kitus žmo- 
Į ines malonus įspūdis veda jus prie 
i ipasisekimų. Graži nosis gražina vi-
į ~~

! REIKIA ŽINOTI, KAD TIK DAUNOROS "TRE- 
ĮšUOS DEVYNERIOS” YRA TIKRAI LIETUVIŠKOS.

Jų tik ir reikalaukite aptiekose, bet jei nerasite, tai 
įrašykite žemiau padėtu adresu, prisiunčiant 35 c., o 
tuojaus apturėsite.

I'etr m
?ą »eido išvaizdą.

Mano naujas nosių taisymo "Ba
las” (Modelis 22) negerą nosies su- 

operacijos greita:., 
ir patenkinančiai. Ištaisv- 

jokio nesmagumo bei 

nos užsiėmimą. Kasyk šiandien pla-

JUS TURITE GRAŽU VEIDĄ
TIK TA NOSIS

H:
r
š- >t

PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO 
DARBO VALANDAS.

Kiekvienas nusipirkęs tą knygą pasidžiaugs. 
Pinigus geriausiai siųst ”Money Orderiu,” popie
rinius galima siųst tiesiog paprastam konverte,

, užrašius aiškiai adresus savo ir "Keleivio” ir 
1 prilipvt už 2c. markę.

"KELEIVIS,” SO. BOSTON, MASS.

i ’ J tt f

■Į< £
n

A VIliustruotas Mėnesinis 
Juokų Žurnalas.

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

Kaina tik $1.00 metams, o juokų ir už $10.00 nepirksi
Norint gauti vieną “Š.” num., dėl pasižiūrėjimo, reikia prisiėst 10c.

Adresuok: “ŠAKE”
149 Millbury Street,

i

S^>
[»

tave gelėje gaunamoj už dyką.
M. Trilety, Veido Specialistas,

157 Ackerman Bldg. Binghamton. N.Y . i

I

I

ŪSŲ metodą išmokinsime jas še
fo kalbą labai trumpame laike, 
jūsų name arba kUasose dienomis 
be: vakarais.tašyk oaaiikiaioo. Derinai 

merican School of Languages 
F31 W. isttst. 1741W. 47th $t.

CHICAGO. ILL.

NORI. KAD MYLIT v 
MERGINA?

Jeigu nori, tad paoipirk

S
Ci£8T K.ENDŽ.K

ji niekad nepamirš jus, nė
ra šerdžių gardumas priverčia ją 
IĮ ,DS mylėt. Reikalaukit visur ii 
-visada Lovneys Crest

TREJOS DEVYNERIOS 
arba 

TREJANKA
Susideda ii 27 jtairių gydančių žolių ir šaknų.

Sutaisyta su degtine arba virintu vandeniu 
yra geriausiu vaistu arba kardu 

vynu dėl skilvio.
Gydo visokias skilvio ligas, nemalimą, 
gumbą, dispepsiją, išpūtimą, riemenį, 
dieglius šonuose, krutinėję ir nugaroje, 
patrūkimą, sunkumą ant krutinės ir 
visokias kitas skilvio ligas. Gerbusiai 

pataiso apetitą.
VARTOJIMAS: Vieną pakeli v rj iančių 

augmenų užmerkti į vieną kvort? to spiruto 
ir tiek pat vandens, arba išvirti t jr.c van
denyje ir po 24 valandų gerti pc pus< stikle:<0 
arba mažiau.

VINCAS J. DAUNORA,
229 Bedford Avė , Brook ir.

Kampa* North 4-tos gaivi

T - » J -■»

J
L<-

i

Meilės ženklas.
Vaikinas, atsisveikinda

mas su mergina, duoda jai 
virva^ali ir sako:

— Paimk tamista virvelę.
— Virvelę? O kam ji?
— Tai mano meilės ženk- i

Ji reiškia mano prisi- į
rišimą prie tamstos.

f
visaaa M>wneys v ręst tvenozių 
Jeigu negali gaut kitur, tai pn 
t'tjsk mums dolerį, o gausi vie

Vorcester, Mass.

!a:

ną svarą geriausių AmenKoj >s 
dirbtų kendžių.

K. ŠIDLAUSKAS
Generališkas agentas Bo«»onv

226 BrcFdvay. 
L so. Boston. Mass. _

/fe—

Keliaujantis Kriaučius
Siuvam visokius MOTERIŠKUS ir VYRIŠKUS RUBUS. Taip- 

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

Reikale adresuokit taip:

P. ŠlMKONIS,
7 Columbia st., Holyoke, Mass.

«
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UAIZADAT da,:)ar labai madoj, bet Kas iš tų
YARAnAl &^enainėra
LEIDES IR VYRAI—KYP KVAIT!

Dabar tik išėjo iš spaudos to garsaussaliun-
- • A — — —kypeno 
linkmsai
draugus tegul tuojaus reikalauja knygos:

DŽIAN BAMBOS SPYRIAI

“spyčiai” ir kitos fonės. Kas nori 
praleisti laiką ir prijuokinti savo 
tegul tuojaus reikalauja knygos:

_  _ __ _ _ ________ A

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

KAINA TIK 25 CENTAI.
Pinigus galima prisiųsti per money orderį arba suvyniot kvoterį į po.i 

rė!e ir įdėti į gromata. Adresuokite taip:’
“KELEIVIS”

28 Broadvvay, So. Boston, Mass,
I<acrxxKMxixnomoioioiom^^
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Du Broliu
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KETURIŲ VEIKSMŲ DRAMA 
PENKIUOSE ATIDENGIMUOSE.

Sutaisė J. J. ZOLP.
Iš lietuvių ateivių gyvenimo Amerikoj.

Ketvirtas veiksmas skolintas iš
Aleksandro Bisono.

(Tąsa.)
Maikis.— Aš tave palyginu ir dar penkis 

(meta pinigus).
Džekis.— Jus manęs nenublufinsite, aš tave 

palyginu ir dar penkis. Kuris iš jūsų nori įsprau
sti savo makaulę į šitą ”gėmį...”

Džiovas.— Ar niekas nepalygins?...
Rapolas.— Aš praleidžiu šį sykį.
Džiovas.— Kiek čia reikia padėti?
Džekis.— Jeigu nori pamatyti mano kazirę. 

tau kaštuos dešimtukas, supranti?
Džiovas.— Aš turiu labai gerą ranką, tik 

jau nusibostijau. Sei, Maike, paskolink tu man 
kvoterį, aš negaliu apsileisti, kad jis mane nu- 
bliufintų su savo por-pliušiu.

Maikis.— Prie kazirių nėra paskolos, tu ii 
taip esi kaltas man vieną dolerį.

Džiovas.— Vėl prisieina praleisti, panie do- 
brodzieju.”

Džekis.— Ar kas palygins mane?
Maikis.— Tu mislini, kad aš tavęs pabijoau, 

aš pažiūrėsiu (padeda pinigą ir žiūrėdamas į ka
zirę). Aš palyginau, bet su tokia išlyga, kad ku
ris iš mudviejų praloš, tai turės užpundyti bak- 
są byro ir viskės už pusę dolerio.

Agnieška (šalia sėdėdama).— Turi tiesą. 
Maike. čia reikia byro. jus tik žiburį deginate, o 
nieko gero iš to nėra.

Džekis.— Aš sutinku, vieną baksą byro, ir 
už pusę dolerio viskės.

Maikis.— Gerai, ką tu turi?
Džekis.— Tris panas?
Maikis.— Mano išlošta, tris kirvukai ir dvi 

dešimtakės...
Džiovas.— Cha, cha. cha! Džekis perka, tai 

išsigersime! Kas eina parnešti, ”panie dobro- 
dzieju?”

Agnieška.— Pakratyk kišenius, Džekeli, jau 
mano gerklė visai išdžiuvusi.

Rapolas.— Na, tai greičiau pinigus ir saky
kit už kiek parnešti? Bet pas ką turiu eiti, tur
būt, kur daugiau duoda ...

Maikis.— Ne kur daugiau duoda, bet čia rei
kia čielo bakso byro ir geros viskės už visą pus- 
dolerį.

Džekis.— Parnešk viskės. už pusę dolerio ir 
sumaišyk su blek byru, haf na haf...

Agnieška.— Pasakyk Dindai. kad duotų ge
rą mierą; kad aš atsiunčiau.

Rapolas (prieš išeisiant).— O kas padės par
nešti byrą?

Maikis.— Tik tu užmokėk, o jau su parneši
mu nebus bėdos, pats saliunkyperis padės parneš
ti. Džeki, kodėl taip nutilai, dalyk kazires. kol 
byrą parneš.

Džekis.— O. ar tai aš turiu dalinti kazires? 
Gerai...

Džiovas.— Meskite tas kazires. tuoj parneš 
byrą, gana! jau man įkirėjo...

SCENA II.
Tie patįs ir Joselis.

Joselis (beldžia į duris).— Ui. aš pats žinau, 
kur jam gyvena.

Agnieška (sykiu ir visi vienu balsu).— Ko- 
min.

Joselis (įneina su bakseliu).— Labą vakarą, 
broliai lietuviai; gal ką pirksite šį vakarą. Pan- 
čekų. kelnių, marškinių, vilnonių skepetaičių, vis
kas pigiai ir gerai...

Agnieška.— Nieko nereikia šį vakarą: nieko 
nepirksime...

Joselis.— Ui, kad tamstoms nereikia, gal 
jam ką pirks, o jam ir jam?...

Maikis.— Ar turi porą gerų pančekų ?
Joselis.— Matai, jam pančekos reikalingos. 

Ui, aš turiu labai gera pančeka (atidaro bakselį). 
štai pančekų. niu. ko daugiau?...

Maikis.— Kiek kaštuoja?
Joselis.— Dvidešimts penki centai...
Maikis.— Ką?
Joselis.— Dvidešimts centų...
Maikis.— Ką sakai ...
Joselis.— Penkiolika centų. Ui. kokios jam 

gražios pančekos!...
Džekis.— Gal turi porą "stupenderių” dėl 

darbo ?...
Joselis.— Kas tam stupenderius yr?...
Džekis.— Stupenderius... Pedliorius nežino 

kas yra stupenderius! šleikos. tai yra stupende
rius. Ar supranti?...

Joselis.— šleikos. taip aš jam turi, štai po
ra šleikų...

Maikis.— štai tavo penkiolika centų...
Joselis (linktelėja galvą nemandagiai).— Po

ni. kad tamistai reikia graži skepetaite, aš turiu 
labai puikie, už du doleru, kaip Dievą myliu, la
bai puikie skepetaitė, jam kaštuoja keturius, (iš
ima ir paduoda Agnieškai). Ui tas yra labai pui
kus skepetas...

Agnieška.— Man dabar nereikia, aš neturiu 
pinigų...

Joselis.— Ui, kam jum reikia pinigų, juk jis 
gal užmokėt, jis tur daug.

SCENA III.
Tie patįs, Dinda ir Rapolas.

Dinda (įneina nešdamas baksą alaus).— O, 
ir Joselis čia yra. Tas žydas visur įlenda, kaip 
tarakonas...

Joselis (neatkreipdamas į Dindos kalbą ati- Brangus Dėde! 
dos).— Aš tamstai už pusantro dorelio nuleisiu, 
kaip mane gyvą matyk. T" 
no krašto, iš Tauragės. r 
teli... Aš jus matei ant turgaus. taip ir likdavo.

Agnieška.— Atsitrauk su savo regspalaikiais, apsigyvenus Tambove ilges- 
ar nematai, kad byrą parnešė.

Joselis.— O cholerija su savo byru, jis mano škutį. Nes gyvenant tarp 
visą gešeft pagadino...

Dinda (atkimšdamas bonkutes).— Susivy
niok savo kromelį ir neškis iš čia. Greičiau!

Joselis (lįsdamas prie Agnieškos).— Ui, pa
žiūrėk koks jam puikus, koks jam minkštas, aš 
jum už vieną dolerį atiduosiu...

Dinda.— Liaukis su savo kromeliu, ir neš
kis lauk, kad kartais negautum į sprandą...

Joselis.— Ui, juk tu čia ne gaspadorius, 
jam yra gaspadinė, ne tu...

Dinda (nutveria žydą už rankos ir suspaudęs 
priveda prie bakselio).— Sakiau, kad neškis lau
kan, supranti?...

Joselis.— Ui, tu kiaule, tu paršas, tu ne
turi jokios valės čia taip daryt.

Dinda (supykęs nutveria baksą ir išmeta 
lauk, o paskui išstumia keikiantį žydą per duris). 
— Kad aš sakau, kad eik lauk, tai čia tau nėra 
vietos...

Rapolas.— Ponas Dinda, taip negerai, juk ir 
jis nori padaryti sau gyvenimą. (Surenka pre
kes ir išnešęs paduoda žydui).

Agnieška.— Na, dabar visi prie byro, sal
daus byrelio; visupirma turime iš tos mažiukės 
pamėginti... Duokš čia, ponas Dinda...

Dinda.— Laiko perdeug neturiu, bet ką veik
si. su draugais reikia išsigerti. (Pripila stikleli 
ir duoda Agnieškai, paskui Rapolui).

Rapolas.— Ačiū širdingai, aš viskės visiškai 
negeriu... Verčiau byro...

Dinda.— Visiškai negeri viskės? Nagi, ar 
tu nepakvaišęs. Niekinti Dievo dovaną; išgerk, 
busi stipresnis...

Rapolas.— Bijausi pasigerti...
Džekis.— Pasigersi, išmiegosi, gerk, durniau, 

busi durnesnis.
Rapolas.— Kad jau ponas Dinda liepia, ką 

veiksi. (Geria degtinę).
Dinda.— O taip, dabar ant antros kojos 

(pripila antrą stiklą).
Rapolas.— Bus jau perdaug! (paima stiklą 

ir nori gerti).
Dinda.— Sakau, kad gerk, nesiraukyk, kai 

jaunamartė. (Rapolui išgėrus). O taip, dabar 
pasiimk bonkutę byro. nuplauti į pakalnę...

SCENA IV. 
Tie patįs ir Zenonas.

Zenonas (įneina su knyga po pažaščia). — 
Ir vėl girtuoklystė. Kas tą žydą taip užpykino, 
visas baksas išbarstytas, keikia rinkdamas ...

Agnieška.— Nieko, nieko. Zenuli. ponas Din
da išmetė iš auzos ir viskas. Tamsta Zenon, į 

I pat laiką pargrižai. Džekis pralošė gėmį ir šia 
(duoda bonką alaus), išsigerk, nebūk kvailas...

Zenonas.— Tamista žinai, kad aš negeriu
I svaiginančių gėrimų.

Agnieška.— Vienas stiklelis nieko negali 
kenkti, išsigerk. Zenonėli. išsigerk. tai Džekis 
užpundino.

Zenonas (pamato broli su bonka rankoje).—
Rapol. ar ir tu girtas?..

Rapolas.— Ponas Dinda davė, kaip negersi...
Zenonas.— Rapole, tas negražu, jau kelis 

kartus patėmi.iau tave girtą, butų geriau, kad vie- 
jtoj girtuokliauti pasiėmęs gerą knygą paskaity- 
1 tum.

Rapolas.— Aš už savo pinigus neperku, kaip 
jie nuperka, tai aš išsigeriu.

Zenonas.— Tada nebus laikas, kaip jau pra
dėsi už savo pinigus pirkti, ir taip jau visiškai 
pasileidai, ištisi metai kaip be darbo, į mokslainę 
vakarais nenori eiti, turiu tave maitinti, ir ant 
galo pradėsi girtuokliauti su jais...

Dinda.— Nagi, kas tu per vienas, kad galė
tum jam užginti ?...

Zenonas.— Esmi jo broliu, ir mano pareiga 
persergėti jaunesnį.
Džiovas (pasityčiodamas).— Matyt, jis žada 

į kunigus, tai dėlto užstoja už blaivystę, kaip

Laiškai iš Europos.

Iš TAMBOVO.

Senai norėjau rašyti laiš-
Ui. tamsta esate iš ma- ką Jums, bet kadangi nebu- 
Taip, iš Tauragės mies- vau apsigyvenus ant vietos.

Šiandieną

niam laikui rašau Jums lai-

I

yra

i eiti
visi mato...

Dinda (irgi pasityčiodamas).— Kaip tik da
vatka. knygomis ir rožančiais apsikrovęs, velniu 
blaivininkas. Tokie grinoriai ir pagadina tą 
kontrę...

Zenonas.— Gaila man. kad jus tiek suprato 
mo teturite.
nėję.
mis replėmis suspaudusi,
(rodo į Dinda).
to, kad jums pasiseka laikyti tuos žmonelius 
tamsybėje paskendusius, jie visi yra pasmerkti 
iš jus priežasties vargan ir ramybės sąžinės jus 
liepiate j ieškoti stikle, bet tas viskas yra tik lig- 
laikinis smagumas. Susipras liaudis, delko jie 
yra sutverti, ir kam jie gyvena šitame pasaulyje...

Dinda.— Pasiuto, ištikro, jis turbut mokysis 
kunigu, tai tikras pamokslininkas, žiūrėkite, jis 
jus visus išvadino girtuokliais, paleistuviais, nie
kšais, kaip tik kunigas, ir ką jus jam padarysite1

(Toliaus bus.)

Jus ramybę sąžinės randate degti- 
Ji jus laiko savo nasruose kaip sniarkio- 

su pagalba šitų ponų 
Jus turėtumėt pasididžiuoti iš

svetimųjų, toli nuo tėvynės 
Lietuvos, man labai malonu 
susirašinėti su giminėmis. 
Gyvenu mieste Tambove, 
mokinuosi Žiburio gimnazi
joje, esu V klesoje. Už mo
kslą nieko nereikia mokėti, 
užlaikymas, apsitaisymas ir 
kiti smulkmenas valdžios. 
Čionai pensione gyvena a- 
pie 80 mokinių—pabėgėlių, 
kurios taip-pat yra užlaiko
mos valdžios pinigais. 
Tvarka pavyzdinga, užlai
kymas taipgi neperprastas. ■ 
Žinoma tiktai auklėtinės1 
yra auklėjamos klerikalų 
dvasiški jos. Nes užveizdė- 
tojas gimnazijos ir pensiono 
yra kunigas — nemažas kle
rikalas, — Bilkas. Mokinės 
irgi bemaž visos klerikalės- 
ateitininkės, nes ir kuopelė 
"moksleivių ateLininkių” i 
yra čia jau susitvėrusi. Iš
leidžia dvisąvait. laikraštį 

' "Skambančios stygos.” Iš
syk buvo labai nemalonu jų 
kompanijoje, bet dabar jau 
apsipratau. Tambovan pa
kliuvau gan netikėtai. A- i 

Į pie namiškius nieko neži
nau, nes atsiskyriau gana 
paprastai nuo jų. Aš mo- 
kinaus anksčiau Telšiuose 
moterų gimnazijoje, bet ka
dangi gimnazija neturi pil
nų valdiškų teisių, kad Įgyti 
jas, aš su draugėmis nuvy
kom Mintaujon. Bet čion 
neilgai man teko gyventi. 
Karės šmėkla privertė mus 
danginties toliaus. Vokiečiai 
užėmę Žemaitiją 15 balan- j 
džio, traukė Kuršan link 
Mintaujos. Kad nepatekti 
vokiečiui i nasrus, aš su ■ 
draugėmis po priežiūra ku
nigaikštienės — Mintaujos 
gimnazijos užveizdėtojos — 
išvažiavom Rygon, čia mus > 
pavedė lietuvių komitetui. I 
Pragyvenusios latvių buvu
sioj sostinėie apie keturias 
savaites, kur prityrėme 
daug nesmagumų, išvykom 
buvusion Lietuvos sostinėn 
Vilniun, čia pabuvus bend- 
rabutyj, susipažinus su taip 
brangia lietuvių atminimui 
vieta, išvykom su drauge 
pas dėdę Suvalkijon. Pa
silsėjusios gerokai iš po var
gų, prisiklausiusios gerai 
armotų griaudimo, nes visai 
arti gyvenome nuo pozicijų 
ir Kauno tvirtovės, aprū
pintos materijališkai, kaip 
prisiartino galas vakacijos, 
išvykom minėton gimnazi- 
zijon, kuri dėlei karės buvo 
perkelta iš Marijampolės 
Mogilevo gubernijom Čia 
irgi nebuvo lemta iteai- gy
venti. Vėl pasirodė karės 
šmėkla ir mes su visa gim-: 
nazija, su užveizdėtojais ir j 
užveizdėtojoms iškeliavom 
Tambovan. Kelionė iš Šien
uos Tambovan buvo gana il
ga ir nemaloni, nes kaip ap
sistos traukinys ant kokios 
nors stoties, tai po pusdieni 
išstovi. Pabėgėlių būriai, 
jų tarpe ir musų broliai-lie- 
tuviai traukia gilumon Ro- 
sijos, kur juos laukia gal 
gut badas, šaltis ir kiti var
gai. Jų taip daug! Nega
lėdami rasti vietos vago
nuose, važiuoja ant stogų 
susėdę. Bet koks liūdnas 
reginys! Kaip jie išrodo; 
visi paniurę, apdriskę, pur
vini, sušalę, nuvargę, veidai 
išblyškę, tiktai vienas var
gas tešviečia! Rodos jie 
niekuomet nėra matę savo 
gyvenime laimės šešėlio. Oi, 
kaip liūdnas toks Įspūdis, 
net, rodos, širdį kas kardu 
perveria. Bet dar liūdniau 
darosi, kaip atsimeni narni-1 
škius ir brolius lietuvius. O

I
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tėvynė Lietuva, kuri vos I LAIŠKAS Iš ANGLIJOS, 
spėjo prisikelti iš grabo, ku-' ę Shillingui 
ri dar ką tik išgavo spaudą, Des Moines, Iowa. 
kuri tik pradėjo sviestis, o ,
čia naujas jai smūgis. Ten į talonus Drauge.
tai broliai gal-but dar didės- ...Dabar norėčia maždaug 
nį vargą kenčia, gal daugu- pasidalyti įspūdžiais ir nau- 

i mos jų nėra tarpe gyvųjų, jienomis, kas dedasi pas 
Gyvenimas musų pabėgę- ^umis

lių moksleivių geras, tai ro- z"z' " .....
dos nėra ko besvajoti šiose 
dienose, kad tėvynėje siau
čia didžiausis vargas, kuri 
tik laukia pasišventimo ir 
darbo iš musų, kad sugrįžę 
Lietuvon, būtumėm prisi
rengę ir nieko nelaukdami 
galėtumėm stoti į darbą.

Labai prašau, kad rašytu- 
mėt į Lietuvą, jeigu galit. 
Turbut Jus žinot, kaip rašy
ti į užimtas vietas. Aš ra
šyti negaliu, nes užveizdėto- 
ja, pastipusi, neduoda pini
gų ant markių. Nežinau 
dėl ko Jus paskutiniu laiku 
buvot nustoję rašyti, ar py
kstate, ar koki kita priežas
tis neleido. Meldžiu rašyti, 
kaip ir kame gyvena mano 
tėvelis. Parašykit jam, kad 
aš rašiau Jums ir norėčiau, 
kad atsiųstumėt jo antrašą, 
nes aš nežinau. Arba jis 
man kad rašytų, labai išsi
ilgau jo.

Kaip jum einas Ameriko
je, kas girdėti ir t.t.? Do
vanokit, jeigu laiškas para
šytas negerai. Nes rašiau 
aš po devynių, kuomet mes 
visos turim būti lovose, ra
šiau ant kėdės pasidėjusi 
koridoriuje. Kaip tik tru
pučiuką kas brakštels, ro
dos, kad jau mokytoja atei
na, tik susigriebus popieras 
ir leki kur į kampą, kaip 
žiurkė. Dieną nėra kada 
rašyti: reikia lekcijas mo
kytis, ant gimnazijos suolo 
prasėdėti reikia po kelias 
valandas į dieną, čia norisi 
pasiskaiyti, taip ir praeina 
diena.

Nežinau, ar tas laiškas 
papuls Jums, nes per tokį il- 
fzą laiką galėjote ar išva
žiuot kur kitur arba...

Laiškas užbaigtas, galiu 
ramiai miegoti.

Linkiu viso gero.
Elzytė Pikeliutė. 
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dėjote iš senovės, jog Ang
lija laisva šalis, t. y. būdavo 
laisvė žodžio, susirinkimų ir 
t.t. Bet šiandiena jau tos 
laisvės Anglijoj nėra! Kal
bėtojai (socialistai) areš- 

I tuojami, streikai draudžia
mi ir taip toliau. Darbai 
eina silpnai visur, išskyrus 
amunicijos dirbtuves: ten 
dirbama dieną ir naktį; o 
jeigu darbininkai norėtų 
streikuoti, tai tokie teisiami 
karišku teismu, kaip čia va
dina ”War tribūnai.” Tai 
tokis dabar yra musų padė
jimas Anglijoj. Dabar pla
čiai yra kalbama apie pri
verstiną į kariumenę ėmi
mą; sakoma, buk nuo 11 d 
gruodžio jau imsią.

Pasidarė baisus suvaržy
mas darbininkų. Kiekvie
nas turi būti užsiregistra
vęs, persikeliant iš vienos į 
kitą vietą; turi pristatyti 
policijai naują savo antra
šą, nevalia toliau kaip 11 
mylių be policijos žinios iš
važiuoti; turi pranešti poli
cijai ko ir kur važiuoji; o 
iš Anglijos rybų išvažiuoti 
visai negalima, neišleidžia
ma.

Brangumas neišpasaky
tas maisto, aprėdalų ir na
mų. Ant strytkarių, ant 
stočų ir kitur, kur tik leng
vesni fiziški darbai, visur 
dirba moteris; nuėjus į 
miestelį tik matosi moteris, 
vaikai, senukai ir sužeistie- 

iji kareiviai, visi tartum ko 
laukia, ar ko jieško; nesi
girdėti linksmų kalbų, taip
gi jau nebegirdėti ir patri- 
jotiškų kalbų kaip pereitais 
metais; jau daugiau girdisi 
kalbant ”1 wish to stop this 
bloody war” ir taip toliau. 
Tai tokios maž-daug nau
jienos pas mus.

Dabar kaip klausėte, kaip 
aš manau, kur butų lietu
viams geriau, po vokiečiu 
ar po rusu? Vienas ir tas

I

i

T

pats! Ūkininkam ir dvar
poniam po vokiečiu, beabe- 
jonės, gal butų geriau, bet 
darbininkam nei kiek nebus 
geriau. Be kovos darbinin
kai savo būvio nepagerins...

Draugiškai viso labo ve
lijantis

Justinas šarkus.

J “Keleivio” Skaitytojus.
Gerbiamieji:— kurių pre

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
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
tui.

”Kel.” Administracija.

MAGIC SCHOOL
Ar nori būti magiku? Ar nori 

dirbti teatruose? Tai mokykis ma- 
, giją, yra lengva išmokti. Dykai pir

ma lekcija ir magijos štuka, tik pri
siųskite 25c. Jei nenori štukos, tai 
prisiųskite 10c., tai gausite katalogą 

' ir lekciją.
Su pirma magijos štuka ir lekci

ja jau galėsi padaryti didelę nuosta
bą tarp žmonių. Keliatas, kurie pri
siuntė po 25c. katalogai sugrįžo, ne
geri adresai, todl prisiųskite gerus 
adresus.

J. STANKUS,
42 Vine s t., . .Montelk>. Mass.
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F. . J. .1) AGrOCIUS
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.

r 50,000
KNYGŲ
VISIŠKAI UZ 

DYKĄ
Kožnas vyras turi pareikalauti umu 

laiku vienų iš tų Stebuklingi! Knygų. 
Vyrai, kurie mana alsi vesti, vyrai li
goti, silpni, nerviški ir išnaikinti — 
vyrai negabi pri darbo ir ne galingi 
■auduotis priimnumo gamtos—visi tie 
vyrai turi pareikalauti vienu iš tų 
didžios vertybes mcdAališkų knygų 
Knyga ta pasakys kaip vyrai naiki n 
sava gyvastį, kaip jie įgau-, ligas ir 
kaip jiems gali būti '.-grąžinta svei
kata, stipruma- spėkas trumpu lai
ku ir su mažais kaštais. Jeigu nori 
mv-v» vyras tarp vyru—stipras, resnas, 
energitiškas vyras, 
ta knyga parodys 
kelia. llill/l.'' II OClldS, 11 UII’UKIO, iiv.viyu •• -- -- -------------,-----------

Atmink, jog ta knyga yra absoliutiškai už dyką, užmokam pačtą. Ant kon-

Miestas

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

Uetuviszkas D-ras M. Ziselnan
7 Parmenter St
Boston, P&ss.

Visokias ligas gy
dau pasekmiūgia-

' usiai. Ateikit tie-
8iok pas mane 1

i trepais ‘ 
i neikit

mano
j tos arba telefoną

duok o aš atesiu.
Ofiso valandos
Nuo 9 iki 11 ryte 
nuo 1 iki2 irti iki
8 vakare. Teleph. Richmond 2623-R.

virštį tik 
iptieka: 

iurya bal-

SO. BOSTONE: 
Utarninkais ir Subatomis,

28 Broadway.
Tel. So. Boston 935 W.

Lietuvis Daktaras

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

I A-M-Valandos > 2-4 p. m.
Į 7-8 P. M. 

. I 0—11 A. M.>edel>omis. Į ) 4 p M
Telephonas. Dickinson 3995 Y.

Stejtas

Kuponą

Ar Esi Kankinamas
Sifilisų arba Užnuodijamų Kraujo, 

Triperių, Pularimų. Nusilpnėjimų Gy
vybės. Užkrečiamais Ligais. Lytiškai 
šlapinamais Organais, Dusuliu. Negruo- 
mulavimu Vidurių, Prietvarką. Slogo
mis, Hemoroidais, Reumatizmų. Pilvo, 
Juknų, Pūsles ir Inkštu Ligomes?*

Ar turi skaudėjimus strėnose, sąna
riuose; galvos skaudėjimus; blogų a- 
petitą; surugusi pilvą; atsiraugėjimus; 
ar vemi; ar turi tulžies užpuolimus; 
apdengtų, liežuvio: negerą kvapą; tam
sius ratus [>o akių; ar negali miegoti; 
ar turi negerus sapnus? Ar esi nusilp
nintas ir lengvai sujudintas; ner
viškas. baimingas ir aržus; pa sargis 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 galėsit* 
suprasti ji ir naudotis jos patarimų ir

Siusk Tą Už Dyką
DR. J. RUSSEL PRICE CO., L. 202, 208 N. Fifth Avė.. Cbicago.
Godotinasai:—Aš esu užinteresuotas jūsų Už Dyką Knygos Pasiulynimui ir norėčiau 

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

Adresas............................................................................................................................................
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Vietinės Žinios
Parapijoms nerimauja.
Bruzdėjimas So. Bostono 

lietuvių parapijoj eina da 
vis platyn. Žmonės prade
da susiprasti ir nenori, kad 
kunigas jų užlaikomoj pa
rapijoj bosautų. Jie ketina 
kreipties jau pas kardinolą 
ir reikalaut, kad nedėliomis 
butų uždrausta kunigui per 
pamaldas bizni daryti iš 
šliubų ir krikštynų. Tuo ti
kslu ateinančioj pėtnyčioj 
yra šaukiamas po bažnyčia 
mitingas. Spausdintuose 
pakvietimuose sakoma:

"Nemanykit gerbiami pa
rapijoms, kad šiuomi nori
ma griauti Bažnyčią arba 
kenkti parapijai, kaip Jums 
klebonas Įkalbinėja. Ne! 
Šiuomi norime tik apsaugoti 
Dievo Namus, kad nebūt 
verčiami i susirinkimų salę 
ir parapijoj Įvesti geresnę 
tvarką, kad Nedėliomis ap
sistotų bažnyčioj parodos, 
kad žmonės galėtų sau ra
miai niekeno netrukdomi 
melstis, kaip kad yra kitų 
tautų katalikų bažnyčiose."

Taip kalba parapijos ko
mitetas. Iš to jau matyt, 
kad tarp kunigo ir komiteto 
santikiai gana aštrus. Sa
koma, kad parapijoms neti
kėtų, ką kunigas jiems Įkal
binėja; tas reiškia, jog jis 
meluoja. Negana to, komi
tetas pripažįsta, jog lietuvių 
bažnyčia yra vedama ne- 
taip, kaip kitų tautų katali
kų bažnyčios vedamos. 0 
tas taipgi reiškia kunigui 
"juodą aki."

Tik mums nesinori tikėti, 
kad kardinolas parapijonų 
reikalavimų paklausytų. Jis 
greičiausia užtars kunigą, o 
teisybės jieškančius žmones 
pavadins "maištininkais." 
Tai jau paprasta kunigijos 
disciplina: žmonės turi ti
ktai melsties, nešti pinigus 
ir klausyti; priešinties prieš 
kunigą nevalia. Tą parodo 
dabar Duponto skerdynė ir 
daugelis kitų atsitikimų.

Katalikai pasigavo "dusią."
Sausio 16 d. E. Cambrid- 

ge’iuj pasimirė Domininkas 
Kuonal. Velionis buvęs 

Į pravoslavų tikėjimo, bet 
i dviems dienoms prieš jo 
mirti Komos agentui pasise
kė pagaut velionio dūšią. 
Kuonal 14 d. sausio š. m. li
kosi perkrikštytas i katali

kus. Jam mirus, kūnas li
kosi su bažnytinėmis cere
monijomis ir muzika palai
dotas šv. Petro katalikiško-

■ se kapinėse.
Katalikai suuodė šerme- 

| nyse alų ir degtinę, lyg 
juodvarniai kraują, prisi
grūdo i stubą. Tūlas Viže- 
ckas dalina alų ir degtinę ir 

i šaukia namų gaspadoriui, 
i kad smarkesniems daugiau 
ida duotų.

Tai šitaip išrodo musų ka- 
. talikiškos šermenis. Kata
likai su buteliais rankose 
I linksminasi ant mirusiojo 
j lavono. Ar stebėtina, kad 
svetimtaučiai negali pris-! 
kaityti musų prie civilizuo
tų tautų?

Noriu užklausti p. Vižec- 
kio, kas Įgaliojo ji paversti 
šermenis i girtuokliavimo 
orgiją? bei kas tie "smar
kus" — ir "nesmarkus"?

A. Ragauskas.

Susiskaldę žandus, kad pa
gaminus krutančių pa

veikslų filmą.
Bostono priemiestyje 

Chelsea, sausio 24 d. kilo 
smarkios riaušės, kuriose 
keli policistai ir šiaip kelia- 
tas žmonių likosi apdaužyti, 
tūliems net žandai suskaldy

ta. Ir to atsitikimo prieža
stis gana juokinga. Mat 

'•krutančiujų paveikslų akto
riai, persirėdę i padaužas 
lošė sceną "susirėmimas su 
policija." Žmonės pamatę, 
policistus besikaujančius su 
"padaužomis” puolėsi vieni 
vieniems, kiti kitiems pagal
bon, visai nežinodami, kad 

to susirėmimo daromi 
Prasidėjo 
Pasipylė 

akmenai, plytgaliai, sumir
gėjo lazdos ir kumščios. 
Įnirtusiai miniai lošėjai ne
galėjo išaiškint, ką reiškia 
jų "susirėmimas," nes vieni 
policistus, kiti "padaužas” 
pradėjo mušti, tie gi besi
gindami— užpuolikus. Kru- 
tančiujų pa\*eikslų fotogra- 
fuotojas su savo kamera te- 
čiaus nepabėgo, bet suko 
aparatą džiaugdamasis, kad 
pagamina puikią naturalio 
susirėmimo sceną.

Sukruvinti ir apdaužyti 
žmonės, kada patyrė teisy
bę, jautėsi gana nesmagiai, 
nes sulošė gana sunkias ro
les visai be atlyginimo, dagi 
ne vienam prisiėjo ir primo
kėti už atbukinimą kitam 
nosies.

iš
"muvin-pikčiai." 
kova ištikrujų.

Meiliška tragedija.
Bostono priemiestyje 

Chelsea rubsiuvys Adam 
Terzian, kuris gyveno Įna
giais pas Ostrovickus po 
|No. 110 Fifth st, sausio 17 
j šūviais iš revolverio užmušė 
Bellę Ostrovick, savo šeimi
ninkę, ir jos 17 metų am
žiaus dukterį Annie Ostro- 

jvick, paskui norėjo nusižu- 
dyt pats save, bet subėgę 
kaimynai jam tą pašėlimo 

J darbą pertraukė. Padūkęs 
I da šaudė Į žmones kol revol
veryje šovinių buvo. Suim
tas policijos teisme jis ap
reiškė. kad tą tragediją jis 

j nuo senai rengė, tik gailisi, 
kad jam pačiam nepasisekė 
nusižudyt. Girdi, "jus ne- 

; žinote, kas yra čia.mano šir- 
jdyj, kitaip jus nesistebėtu- 
mėt." Tas parodo, kad čia 
dalykas su ta gyvuliška 
"meile," kuri paverčia gei
duliais deganti gaivalą Į be
proti. Geriau, kad toks be
protis pats save nužudytų, 
o nežudytų tuos, kurie jo 
nemyli.

Vyras nužudytos mote
ries ir jų duktės tuo tarpu 
buvo darbe ir parėjęs iš dar
bo rado savo namuose pasi
baisėtina atsitikima.w v

i

Karės belaisvis šaukiasi Į So. 
Bostono lietuvius.

Kaziimeras Navickas, bu- 
. vęs So. Bostono gyventojas, 
o dabar karės belaisvis, pri
siuntė "Keleiviui” laišką ir 
prašo, kad ji paskelbti. Jis 
rašo: "Jau antri metai esu 
vokiečių nelaisvėj ir negaliu 
susirašyti nė su namais, nė 
su savo draugais. Ameri
koj, So. Bostone, turiu daug 
brolių ir giminių, taigi 
meldžiu jų: pagelbėkit man, 
prisiųskit po keliatą centų, 
nes kitaip aš čia numirsiu 
badu. Vokiečiai labai blo
gai vaišina belaisvius. Ma
no adresas toks:

"Neuhammer am Queis, 
Truppen Uebung’s Platz, 
Il-te Gefangene Komp., 3-te 
Korp., Kazimieras Nowic- 
kis.

"Schlesien, Germany."

Susitvėrė Apšvieios Ratelis.
Sausio 16 d. So. Bostono 

lietuvių būrelis susitarę su
šaukė susirinkimą LSS 60- 
tos kuopos svetainėje ir ap
kalbėję visapusiškai reika
lą sutvėrė savitarpinio švie
timosi ir švietimo draugiją, 

[kuriai priėmė vardą "Apš- 
j vietos Ratelis." Valdvbon 
išrinko: A. Kupsti — pirmi- 

Į ninku; J. Rimką — fin. raš- 
i tin.; S. Kazlauską — susine- 
šimų rašt.; A. Žvingilą iždi
ninku. Spaudos komisijon 
— E. Žvingilienę ir J. Rim
ką. kuri kartu su pagelba 

i J. B. Smelstoriaus apdirb
ėsianti projektą, kokiais pa- 
I matais ratelis turėt remties.
Mėnesinė mokestis 10c.

Sekantis susirinkimas bus 
už mėnesio, i kuri geistina, 
kad atsilankytų 
giausiai Bostono 
višku lietuviu.

Apš.

Mergina-padaužas nuteista 
8-ms metams kalėjiman. 
Evelyn Richard, mergina, 

prigulėjusi prie padaužų 
šaikos, kuri ant West Bos
ton tilto užpuolė James A. 
Mc Kane, iš Lavvrence’o, ir 
apiplėšė ] 
dolerių, 
Bostono kriminalis

EORMC1A1 PARSIDUODA.
Keturių kambarių forničiai parsi

duoda už prieinamą kainą. (
43 Baxter str., ant 3-ėių lubų, 

So. Boston, Mass.

f
t

K. Jasukaičio veikalas niusų 
scenoj.

Sausio 22 d. vakare Lietu
vių svetainėj, So. Bostone, 
LSS. Vl-to rajono rūpesčiu 
buvo statomas K. Jasukai
čio veikalas "Prisikėlimas." 
Veikalas pats savaimi, ne
kalbant apie tulus jo truku
mus, geras, tik musų dar su 
"augštesnėsės draugijos" 
manierais ir etikieta neapsi- 
pažinusiai publikai biskuti 
išrodo pemuobodus. Mes 
vis pripratę daugiau prie 
gėrėjimosi aštriomis spalvo
mis, aštriais šaržais, paja- 
ciškais strikinėjimais, gi 
studijuoti nelabai mėgsta
me. Tečiaus visgi matoma 
buvo, kad publikai veikalas 
patiko, išskiriant nedauge
li-

Publikos buvo gana daug 
ir rajonas turės pelno.

šeimyniška tragedija.
Josephina Colletti, 22 me

tų amžiaus moteriškė pe
reitą savaitę likosi užmušta 
trimis šūviais iš revolverio, 
kuomet ėjo i savo tėvų na
mus prie Havd'n ir Quincy 

ją galvon 
w» as

kuodau 
progresy

R. Kom

Mandagus vagilius.
Pereitą savaitę i namus 

po nr. 85 Pearl st., Chelsea, 
kuomet šeimininkė buvo iš- 
jus, atėjo nežinomas vyriš
kis ir paklausė apie C. Ka
tulančiu. Radęs tik vienus 
vaikus, paprašė, kad jam 
paduotu C. Katalaučiaus 
drapanas, kurias jis turis 
išprosyt. Vaikai padavė, o 
vagilius gražiai susivynio
jęs ir padėkavojęs išsinešė, 
nepalikęs jokio antrašo. Ka
talaučiaus švarko kišeniuj 
butą 60 dol.. taigi vagiliui 
teko su visa banka.

J. šleivis.

Susitvėrė Mot. Progr. Sus. • 
kuopa.

Sausio 23 d. vakare 60-tos į 
kuopos svetainėje kalbėjo 
M. M. Račiutė-Herman iš 
New Yorko. Susitvėrė čia 
pat Moterų Progresyviško| 
Susivienijimo kuopa iš 13 į 
narių. Ir numeri kuopa ga- j 
vo 13-tą.

Sudegė didelis teatras.
Pereitos nedėlios dieną 

sudegė vienas seniausių Bo-j 
stono teatrų, vadinamų Tre- Į 
mont Theatre, kur buvo lo- j 
šiami didžiausi scenos vei
kalai. Gaisras padarė blė-į 
dies ant 125 tūkstančių do
lerių. Taipgi apdegė ir ar
timi namai.

Tūlas Kušla, langų valy
tojas, ^upuolė nuo lango ir 
tuo tarpu per ji perėjo da 
vežimas su pienu. Kušla, 
kurio pavardė skamba lietu
viškai, dabar miršta Lynno 

’ ligonbutyje.

LO A <•<* » » A vllvv kz « l* 
paimdama 1,500 

šiomis dienomis 
teismas

REIKALINGI
6 vyrai, kurie moka atsakan- 

ėai bučemės ir grosernės dar
bą ir 1 mergina 
kuri gerai supranta knygų ve
dimą. Atsišaukit tuojaus. Bu
tų gerai, kad vienas iš tų mo-

bukyperka.

kelis tos šaikos narius, tarp; 'Kėtų važinėt automobilium.
jų ir viršminėtą merginą 
nuteisė kalėjiman 8-niems 
metams.

Prakalbos.
Paminėjimui Kruvinojo 

Nedėldienio 60-ta kuopa 
rengia prakalbas ant 30 d. 
sausio, nuo 2-ros vai. po pie
tų. Kalbės L. Pruseika, Lie
tuvių svetainėje. So. Bosto
ne. 60 kp. kom.

Nedėlioj, socialistų sve
tainėj nuo 7:30 vakare bus 
diskusijos. Tema labai už
imanti. Susirinkite visi.

60 kuopos kom.

Reikalingi du Kriaučiai
Prie kostumeriško darbo. 

Gera mokestis. Atsišaukit. 
pas

Antaną Janušką.
222 Broadvvay, So. Boston.

ŠOKIŲ MOKYKLA
Moderniškų šokių mokytojas

Rusijos.
Mokina vakarais nuo 8 iki 10. 

nos laiku pagal sutarties.
EDV. BRAUNING,

Emms Building. 1140 Columbus
Room 44. Roxbury Crossing.

Joe Petrauskas,
1143 Commonwealth avė. 

Brookline, Mass.

ziDziAUSIS NUPIGINA
MAS.

KOKI KADA KAS YRA GIRDĖJUS 
Ant UeiRiantų. Laikrodžių. Lenciūgų 

ir kitokių auksinių ir auksuotų 
daiktų.

Taipgi parduodu grafofonus su 
lietuviškais rekordais, siuvamas ma
šinas ir rainkotus ant lengvų išmo
kėjimų. Tai yra viena iš geriausių 
vietų, kur jus galit nusipirkt sau rei
kalingą daiktą pigiai ir gerą. Eida
mas pro šalį užeik persitikrinti. To- 
liaus nuo Bostono, prisiunčiam per 
paėtą. Užsakymus pristatom į na
mus; aš, ar mano agentai. Gvaran- 
tuotus ant 20 metų atmainom, jeigu 
nubluks anksčiau. Visi mane žino ir 
kas sykį pirko, tas nesigaili. Siųsk 
laišką, o mes tuoj pribusim į jūsų 
namus.

.Taisom laikrodžius, žiedus ir ki
tokius daiktus. Darbas gvarantuo- 
tas.

P. KETVIRTIS JENVLERY CO. 
kampas Broadway, 324 E street.

So. Boston, Mass.

I

■ ' Telephone: Back Bay 4200 

DAKTARAS

H. S- Stone, Oph.D
Akių

Specijalistas.

i i
10 m. So. Bostone.
399 Broadway,

į SO. BOSTON, MASS.M.
MOTERIŠKU

ANDRIlšILTĖ
RLBV SIUVĖJA.

vasaros, nes tąsyk busime 
darbu, užsisakyk vasrinius 
dabar, kada galim greičiau

i|

Nelauk 
užsivertę 
drabužius _ _
ir pigiau pasiūti. Darbą gvarantuoju. 
324 E STR.. kampas Broadway,

SO. BOSTON. MASS.

| Lietuviai Kliaučiai
Visokius Vyrams Drabužius

i

Siuvame ant Užsakymo 
Išvalome, sutaisome ir išprosi- 

name senus.
” Vienintelė Kriaučių kompanija 

i So. Bostone, kur visame duoda 
V gerą ir gražų darbą už prieina- 

j mą kainą.
PASIŪDINK PAS MUS SIUTĄ 
O NEŠIOSI IR DŽIAUGSIESI. 
Todėl, kurie norit pasisiudint 
gerą siutą, išvalyt arba suprosit, 

kreipkitės pas mus.
SOUTH BOSTON CUSTOM 

TAILORING CO.
J 278 Broadway, So. Boston. *

( 
< 
( 
t
( 
iFr. Matulaitis

i. W GYDO VISOKIAS LIGAS. 
B l PRITAIKO AKINIUS.

y Valandos:
Nuo 1 iki 3 dieną.

[ ( M Nuo 7 iki 9 vai. vakare.
| 419 BOYLSTON STR.

Suite 419. 420 ir 421,
i Į Netoli didžiojo miesto knygyno,

S BOSTON, mass.

GĖRIS VYRAMS SIUTUS IR 0VERK0- 
TUS PASIUVAM PIGIAI IR GERAI.

Užtikrinam, kad Jus sučėdysit pinigų ir 
turėsite GRAŽIUS RUBUS. Mes imam 
materiją iš gerųjų firmų ir primieruojam 
rūbą pagal žmogų, todėl nesudarko žmogaus 
išvaizdos ir būna tvirtesni.

TAIPGI IŠVALOM IR IšPROSINAM 
VISOKIAS VYRU IR MOTERŲ 

DRAPANAS.
Tikras Jūsų brolis lietuvis

Ant. Januška
222 W. BR0ADWAY.
SO. BOSTON. MASS.

Telefonas: So. Boston—21013

<F 
T

DUOKIT PASIŪT MUMS

Ar Jus

Siutus ir kitokius 
Rubus

S. Baracevičius
GRABORIUS.

Palaidoju visuose aplinkiniuose mie
stuose.

PATARNAVIMAS GERAS IR 
PIGUS.

Didelį palaidoju už $45, mažą už $15.

I

nes 
ant

„ Parduodu Paminklus ir Kvietkas. 
Užlaikau automobilius greitam susi
nėsimai. Atsitikus reikalui meldžiu 
kreiptis prie manęs, aš pribusiu grei
čiau, negu vietiniai graboriai, 
mano automobilius stovi visados 
kelio.

S. BARACEVIČIA.
25S Broadwav, So. Boston, Mass.

Telephone: So. Boston 839-J.

Jei taip, tai sustabdykite 
Tai yra lengva padaryti. 
Jus imsite

Severa’s

ji! 
jei

Kosėjo Nuolatos.
“AS pagavau didelį 

šaltj ir nuolatos kosė
jau, parašė p. W. Wo- 
loszyn. Vv'eirton, W. 
Va., ir jeigu aš paimda> 
vau stiklą šalto van
dens. kosėjimas pasida
rydavo labjaus trauk- 
Mojantis. Dirbdamas 
blešinių dirbtuvėje arti 
milžiniško karščio. aš 
turėjau gerti vandenį. 
Ai perskaičiau apgarsi
nimą a; ie Severos Bal
zamą Plaučiams, ir, iš
vanojus 25 centų bon- 
kutę. kosulis sustojo, ir 
aš jaučiuos gerai ir 
sveikai.”

į f. MATHUS
Geriausias Lietuvio

p SALONAS IR RESTAURACIJA.
L Sveiki geriausios rųšies gėrimai (
[> ir užkandžiai. Patarnavimas prie-H 
L lankus. < E

F

’ 3
' JJ

J
T Parankiausia Lietuviška užeiga. <
į J. MATHUS
T 342 Broadway, So. Boston, Mass. Į 
^:t3ioEUiorxixxtxuicicwiXixox'

« Tel.: 2787-J.

Dr. David W.Rosen
Kalba Lietuviškai, Lenkiškai, i 

Rusiškai ir Vokiškai.
GYDO VISOKIAS LIGAS. Į 

Valandos:
Nuo 8 iki 10 ryte. Nu

2 iki 3 dieną, nuo 7 
8 vakare.

321 HANOVER STREET, 
BOSTON. MASS.

M. Gaili van C<

1ii

j
Užlaiko eeriaucį

Elip. Vyną, Likierius ir 
kitokius gardžius gėrimus 

i t> taipgi ir geriausio taba
ko Cigarus

M.-Mžiįvce užeiti, o visados rasi 
eražų patarnavimą.

382 2nd st., Se. Boston.

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 $1.00.
Nuo saulės nudegimo 50c. Bebro lašai $1.00. Nuo suirimo Nervų $1.00 

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

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

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

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

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

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

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

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

RECEPTUS SUTAISAU TEISINGAI, 
nežiūrint, ar jie butų A įerikos ar Europos daktarų 

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

Visokiame reikale kreipk'

LŠIDLAILV s

Balsam for LungsPaleido daug mcterų.
Nuo Naujų Metų Massa- 

chusetts valstijoj Įvesta vi- 
•oj šepečių išdirbystėj, skal
byklose ir krautuvėse taip 
vadinamas minimum algos 

iš i Įstatymas, sulyg kurio mo
klins tsrims ir merginoms negali 

mokama, kiek 
Įstatymas reikalauja. To- 
dėl darbdaviai atleidžia mo
te-is ir merginas, o samdo 
vaikus. T'-k-Ančiai moterų 
jau neteko darbo.

gatvės. Šovt 
užpakalio jos 
po to šovė snu į kairiąją au-įbut mažiau 
si, bet nenu°' 
tyje gydytoj 
ti jam gyva si

Šiomis dienomis paaiškė
jo, kad iš miesto iždo išmo
kėta $35,000 architektams 
už planus Įvairiems na
mams. kurių miestas niekad 
nestatė. Tai, kaip demokra- valstybė galėtų jam ją atim
tai moka vogti! ti.

Ligonbu- 
■’ išgelbė- 

?d paskui

I

(Severos Balzamą Plaučiams) laiku. Pamėginkite ji nuo 
peršalimu, užkimimo, bronchito, krupo ir kokliušo. Suau
gusiems kaip ir vaikams. Kainos 25c ir 50c visose ąptiekose.

žLuzdiJiaai Kratinėje, 
ir įvairus kiti sopėjimai ir skaudėji
mą; x ra rn-riai išvaromi, trinant pe
rai SEVEROS GOTHAED ALIEJUM 
(Severas Gothard Oil). Jisai yra 
puikus raminantis linimentas. Kainos: 
25 ir 5 >c už bouką. Visose aptiekose.

Severos Hilendoriua.
1916 metams yra dabar gatavas išpla
tinimui Jūsų aptiekoje. arba tiesiog 
nuo musų. Tikrai gaukite vieną kopi
ja ir laikykite ją parankioje vietojo 
per visus metus.
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hW. F. SEVERĄ CO., CEDAR RAPIDS, I0WA H?

adresu:

226 BROADWAY, 
KAMPAS C STR.

SO. BOSTUN MASS
1
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